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   :تعاىل  قال 

  

   )عليم الْحكيمقَالُواْ سبحانَك الَ علْم لَنا إِالَّ ما علَّمتَنا إِنَّك أَنت الْ( 
  )32: البقرة (

   :تعاىل  قال 
  

 ) اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو كُمنوا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهري(   
  )11:  اادلة(
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ســـةملخـص الدرا 
 

على أداء  اإلداريةلعمليات إعادة هندسة ا أسلوب أثر تطبيق هذه الدراسة للتعرف على تهدف
 )1572( ، ويتكون مجتمع الدراسـة مـن  الطلبةمن وجهة نظر  يةاإلسالمالطالب بالجامعة صندوق 

ـ  تتم الثالث والرابع والخامس، و : طالب وطالبة من المستويات الدراسية  الل مثيل المجتمع مـن خ
على الطلبة الذين يسـتفيدون   استبانه 350تم توزيع  حيث ،الثالثة الطبقية للمستويات الدراسيةالعينة 

وقد توصلت الدراسة إلى  %)78.13(استرداد استبانة بنسبة  )248(وتم استرداد  من المنح الداخلية،
  :جملة من النتائج والتوصيات من أهمها

  

  :النتائج - أوالً
أدى إلـى   على دائرة صندوق الطالب" الهندرة" اإلداريةالعمليات  دة هندسةإعا اسلوبتطبيق  .1

بدائرة صـندوق   تحسين صورة العاملينو  ،تجويد الخدمة المقدمة و ،العمل تتبسيط إجراءا
  .الطالب

 اسـلوب تطبيـق   بـين   α=05.0وجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة   ت .2
تجويـد الخدمـة    و ،العمـل  تتبسـيط إجـراءا  و ،"الهندرة"مليات اإلدارية إعادة هندسة الع

 .بدائرة صندوق الطالب تحسين صورة العاملينو  ،المقدمة

فـي آراء أفـراد     α=05.0وجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة    تال  .3
أداء صـندوق الطالـب   حول أثر تطبيق إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة علـى      ،العينة

المسـتوى   الكليـة،  الجـنس، ( ،تعـزى إلـى   لبـة بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الط
 ).إليهاالمنحة الداخلية المقدم نوع و ،المحافظة الدراسي،

  

  :التوصيات - ثانياً
للدوائر والعمادات التي تعاني من مشاكل في أداء مهامها وفق قواعـد   هندسة العملياتإعادة  .1

دة الهندسة بهدف إحداث تغيرات جوهرية  تزيد من كفاءة العمليات رغبةً في رفـع  منهج إعا
 .مستوى األداء وزيادة فعاليته

علـى بـاقي المـنح والقـروض      اإلداريةفي تفعيل تطبيق إعادة هندسة العمليات  اإلسراع .2
 . والهبات التي يقدمها صندوق الطالب لطبلة الجامعة

طالب لرفع والعمليات اإلدارية المتبعة في دائرة صندوق ال تالتطويرالمستمر للنظم والسياسا .3
 .و زيادة أداء العاملين
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Abstract 

 
This study aims at identifying the effect of applying the method of 

reengineering of administrative processes on the performance of Student's Fund at 
the Islamic University – Gaza (IUG) according to students point of view. The target 
group consists of (1572) students from the third, fourth and fifth levels; and they 
were represented by a stratified sample. The researcher distributed (350) 
questionnaires on the students who benefited from internal grants. The researcher 
retrieved (248) ones (78.13%).The study reached to the following conclusions 
recommendations with response rate: 

 
First: conclusions: 

 

1. Applying the method of administrative processes reengineering on the Student' 
Fund department led to facilitate the work procedures, improve the quality of 
service and enhance the image of employees in that department. 

2. There is a statistical relationship at the level of α = 0.05 between applying the 
method of  reengineering of administrative processes and facilitate the work 
procedures, improve the quality of service and enhance the image of employees 
in Student's Fund department. 

3. There is no statistical differences at the level of 05.0=α in student view 
toward reengineering process on students’ fund from student view according to 
(gender, levels, colleges, province, internal scholarship type). 

  
Second: Recommendations: 

  

1. Reengineering of administrative processes at departments and deanships that 
face problems in their performance. Such processes should be implemented 
according to standards and methods of reengineering to fulfill essential changes 
that promote the quality of these processes and increase their efficiency. 

2. Fasten the process of applying the reengineering on the remaining parts of the 
scholarship, loans, helps provided by students’ fund department for IUG 
students. 

3. Developing policies, regulations and administrative processes used at Student's 
Fund in a continuous manner to rise and develop the performance of the 
employees. 
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 اإلهداء 

  أهدي هذا البحث املتواضع 
  

 .rرسول اهللا محمد  ...حبيبي وسيدي §

 .رمز المحبة والعطاء... الغالية  والدتي §

  .من أضاء دربي نحو مستقبلي .. .اليالغوالدي  §

 .الغالية ... زوجتي §

  .األحباء.. .أبنائي §

 .األعزاء... إخواني وأخواتي  §

 .الكرام  ...وزمالئي أساتذتي §

 .والباحثين...  العلم طالب §

 .المستقبل وصانعي.. .التربية قادة §

  .البواسل ...وجرحاناأسرانا وشهدائنا  §

  وبها أحتمي ...أنتميلها جامعتي التي  §

 
  املتواضع العمل هذا أهدي مجيعا إليهم
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  رـديـقـكر و تـش
  

 نبينـا وسـيدنا   والمرسـلين  يـاء األنب أشـرف  على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد

  .بعد أما أجمعين وصحبه آله محمد وعلى
 

 البحـث المتواضـع    هـذا  بإتمـام  توفيقـه  على وأخيراً أوالً عز وجل اهللا أشكر فإنني بدايةًً

 و الصـالة  عليـه  قـول سـيدنا ونبينـا محمـد     من وانطالقاً بهما، وأولى والثناء بالشكر أحق فهو
 ألسـتاذي  والتقـدير والعرفـان   بالشـكر  أتوجـه  فـإنني  " الناس يشكر ال اهللا من يشكُر ال" السالم

 ووقـف  البحـث  هـذا  علـى  أشـرف  الـذي  ماجد محمد عبد السالم الفرا/ القديراالستاذ الدكتور

 عنـي  اهللا فجـزاه  عليـه،  مـا هـو   إلى بالبحث وصلت بتوجيهاته حتى وأرشدني ونصحني بجانبي

  .والعلماء مذخراً للعل وجعله فيه وبارك خيرالجزاء
  

األسـتاذ   التحكـيم  و المناقشـة  لجنـة  ألعضـاء  والتقـدير  الشـكر  بخـالص  أتوجـه  كما
ـ  ،رشـدي عبـد اللطيـف وادي   / الـدكتور واألسـتاذ   ،يوسف حسين عاشـور / الدكتور  ىـعل
 ونصـائحهم  السـديدة  توجيهـاتهم  والحكـم عليهـا، وعلـى    الرسـالة  هذه مناقشة بقبول تفضلهما

  .خيراً وأغنته، فجزاهم اهللا البحث ثرتأ التي القيمة و العلمية
  

 اللغويـة  لمراجعتـه  حمـدان  العبـد  حمـدان  الـرحيم  عبد/للدكتور الشكر بجزيل أتقدم كما

الخـاص   اإلحصـائي  التحليـل  فـي  لمسـاهمته  بركـات  محمد نافذ /للدكتور بالشكر وأتقدم، للبحث
كـان   لمـا  االسـتبانة،  تحكـيم  فـي  سـاهموا  الذين األساتذة لجميع الجزيل بالشكر وأتقدم بالدراسة،
  .البحث هذا في والفائدة النفع من إلرشاداتهم
 وخصوصـاً  اإلسـالمية،  فـي الجامعـة   العـاملين  لكـل  رالشكر والتقدي بخالص أتقدم و 

والشكر موصـول إلـى كـل أخ سـاعدني وزودنـي بالتوجيـه والتـدقيق        ، التجارة بكلية أساتذتي
  .وفير البيانات والمعلومات إلتمام هذا البحثتوواآلراء واإلعداد العلمي والمنهجي، 

  

  ،،،واهللا الموفق لما فيه الخير
                                                  الباحث                                                             

  أحمد عبد المجيد محمد أبو عمشة
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  المـحتويـات هرسـف
  
  

  الصفحة  وانـــالعن  م
  أ  .آية قرآنية §
  ب  .ملخص الدراسة باللغة العربية §
  ج  .ةملخص الدراسة باللغة االنجليزي §
  د  .هداءاإل §
  هـ  .شكر وتقدير §
  و  .المحتويات فهرس §
  ك  .قائمة الجداول §
  ل  .قائمة األشكال §

  

 منطلقات الدراسة والدراسات السابقة :الفصل األول
 

 منطلقات الدراسة: المبحث األول 

 2  .مقدمة §  أوالً

  3  .مشكلة الدراسة §  ثانياً
 4  .فرضيات الدراسة §  ثالثاً

 5  .متغيرات الدراسة §  رابعاً

 6  .أهداف الدراسة §  خامساً

 6  .أهمية الدراسة §  سادساً

 الدراسات السابقة: المبحث الثاني 

 7  .مقدمة §  أوالً

  7  .محليةالدراسات ال §  ثانياً
 13  .الدراسات العربية §  ثالثاً

  27  .الدراسات األجنبية §  اًرابع
 35  .ملخص تحليلي للدراسات السابقة §  خامساً

  36  .أوجه االستفادة من الدراسات السابقة §  سادساً
  36  .ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة §  سابعاً



 
 

 ز 
 

  الصفحة  وانـــالعن  م

 إعـادة هندسة العمليـات اإلداريـة :الفصل الثاني

 39  .مقدمة §  أوالً

 39  .دسة العمليات اإلداريةمفهوم إعادة هن §  ثانياً

 39  .تعريف إعادة هندسة العمليات اإلدارية §  ثالثاً

  46  .األهداف األساسية  إلعادة هندسة العمليات اإلدارية §  رابعاً
 47  .عمليةالمنظمات التي تحتاج لتطبيق  §  خامساً

 48 . الخصائص والمرتكزات المميزة إلعادة هندسة العمليات اإلدارية §  سادساً

 49  .الفوائد األساسية من تطبيق أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية  §  اًسابع

 51  .القائمون على إعادة هندسة العمليات اإلدارية §  ثامناً

 52  .تم إعادة هندستهايالتي العمليات  §  تاسعاً

 53  .معايير اختيار العمليات إلعادة هندستها §  عاشراً

 54   العمليات عادة هندسةإ ن إدارة الجودة الشاملة والتشابه واالختالف بي أوجه §  حادي عشرال

 54  .اإلداريةمنهجية ومراحل عملية إعادة هندسة العمليات  §  ثاني عشرال

 59  .اإلدارية العمليات هندسة إعادة لنجاح الحاسمة العوامل §  ثالث عشرال

 62  .داريةاإلالعمليات  هندسةالمعوقات والقيود المؤدية لفشل عملية إعادة  §  رابع عشرال

 الجامعة اإلسالمية ودائرة صندوق الطالب ومشروع إعادة هندسة العمليات :الفصل الثـالـث

اإلسالميةالجامعة : المبحث األول   

  65  .النشأة والهوية §  أوالً
  65  .ة والمؤسسات التمثيليةيالجامعة اإلسالم §  ثانياً
  66  .الهيئات والمجالس المشرفة على الجامعة §  ثالثاً
 66  .التوسع الجغرافي للجامعة اإلسالمية §  عاًراب

  67  .والمناهج الدراسية البرامج §  خامساً
 67  .الجامعة والمجتمع §  سادساً

 68  .تطور أعداد طلبة الجامعة والهيئة التدريسية §  سابعاً
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  الصفحة  وانـــالعن  م

 دائرة صندوق الطالب الجامعي: المبحث الثاني 

  69  .صندوق الطلبة §  أوالً
  70  .المنح الداخلية §  ثانياً
 71  .دور المنح الداخلية §  ثالثاً

  72  .دائرة صندوق الطالبدد وتصنيف موظفي ع §  رابعاً
 73 .الهيكلية التشغيلية لدائرة صندوق الطالب §  خامساً

  غــزة -مشروع إعادة هندسة العمليات اإلدارية بالجامعة اإلسالمية : المبحث الثالث 

 74  .الجامعةمشروع إعادة هندسة العمليات اإلدارية ب §  أوالً

قبـل   الداخلية والخارجيـة  بتقديم المنح والقروضالمتعلقة العمليات الخاصة  §  ثانياً
 .إعادة هندسة العمليات اإلدارية تطبيق أسلوب

77 

  ثالثاً
المـنح والقـروض   (السابقة  العملياتالتي لها عالقة مباشرة ب طرافاألأراء  §

  .ات اإلداريةالعمليهندسة السلوب إعادة أقبل تنفيذ ) هباتوال
79 

  رابعاً
بـدائرة  سلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية على العمليات السـابقة  أتطبيق  §

  .صندوق الطالب الجامعي
80 

 83  .الهندرة على دائرة صندوق الطالب" أسلوباآلثار المترتبة على تطبيق  §  خامساً

  منهجيـة الـدراسـة :الفصل الرابع
 

 86  .مقدمة §  أوالً

 86  .لوب الدراسةأس §  ثانياً

 86 .مصادر جمع البيانات §  ثالثاً

 87 .الدراسةمجتمع  §  رابعاً

 88  .عينة الدراسة §  خامساً

 89  .خصائص وسمات عينة الدراسة §  سادساً

 93  .أداة الدراسة §  سابعاً

 94  .صدق وثبات االستبيان §  ثامناً

 103  .المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث §  تاسعاً



 
 

 ط 
 

  الصفحة  وانـــالعن  م

  نتائـج الدراسة الميدانية اختبـار الـفروض ومنـاقشتها :سالفصل الخام
  

  105   .اختبار التوزيع الطبيعي §  أوالً
  106  .تحليل فقرات ومحاور الدراسة §  ثانياً
  116  .تحليل محاور الدراسة مجتمعة §  ثالثاً
  117  .اختبار الفرضيات §  رابعاً

  117  . الفرضية األولى -
  120  . الفرضية الثانية -

  

  النتائـج و التوصيــات :لسادسالفصـل ا
  

  نتائج الدراسة: المبحث األول 
  128  .النتائج §  أوالً

  توصيات الدراسة: المبحث الثاني 

  130  .التوصيات §  أوالً
  132  .دراسات مقترحة §  ثانياً

  مـالحــق الدراســة
  134  .عملية  تنفيذ قرض داخلي) 1(ملحق  §
  135  .عملية تنفيذ قرض خارجي) 2(ملحق  §
  136  .عملية تنفيذ منح داخلية) 3(ملحق  §
  137  .عملية تنفيذ منح خارجية) 4(ملحق  §
  138  .عملية تنفيذ الهبات) 5(ملحق  §
  139  .عمليات تدقيق المنح الداخلية) 6(ملحق  §
  140  .للطلبةهبة  –قرض -منح"عملية تنفيذ مساعدات مالية ) 7(ملحق  §
  141  .قائمة بأسماء محكمي اإلستبانة) 8(ملحق  §
  142  .االستبيان) 9(ملحق  §
  148  .مخرجات المقابالت) 10(ملحق  §



 
 

 ي 
 

  الصفحة  وانـــالعن  م

  المـراجـع

  152  .القرآن الكريم §  أوالً
  152  .الكتب §  ثانياً
  153  .الدوريات والتقارير §  ثالثاً
  154  .مواقع االنترنت §  رابعاً
  155  .ةميالرسائل العل §  خامساً
  156  .المؤتمرات والمنتديات العلمية §  سادساً
  157  .المراجع باللغة اإلنجليزية §  سابعاً
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  ائـمـة الجـداولق

رقم 
  الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول

 72  .مجاالت المنح الداخلية التي تقدمها الجامعة للطلبة §  1-3

 72 .عدد الطلبة المستفيدين من المنح الداخلية § 2-3

 73 .عدد العاملين بدائرة صندوق الطالب § 3-3

  77  .ليات التي لها عالقة بتقديم المنح والقروض والهباتالعم §  4-3
 79 .اسم العملية والوقت المستغرق لتنفيذها قبل تطبيق إعادة الهندسة §  5-3

  80 .للطلبة بعد الهندرة" هبة –قرض  -منح"ملخص لعملية تنفيذ مساعدات مالية  § 6-3
 81 .لبة بعد الهندرةللط" هبة –قرض  -منح"وصف لخطوات تنفيذ مساعدات مالية  § 7-3

من المنح الداخلية للفصل الدراسي الثاني للعـام   المستفيدونعدد طلبة الجامعة  §  1-4
 .م  حسب الجنس والمستوى2010/2011الجامعي 

88 

 90 .الكليةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  § 2-4

 91 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى الدراسي §  3-4

 91 .الدراسة حسب متغير الجنستوزيع عينة  §  4-4

 92  .المحافظةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  §  5-4

 93  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير نوع المنحة الداخلية المقدمة إليها §  6-4

 94  .اإلجاباتمقياس  §  7-4
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 المبحث األول                                 .1.1
  دراسةـام للـار العـطإلا

  

 :مقدمة -أوالً
سعى المؤسسات الحديثة والرائدة إلى إحداث تغييرات جوهرية وتحـديث بنيـة العمليـات    ت

والمعلومات لديها لدعم عملية اتخاذ القرار ومواكبة التغيرات التي تحدث في بيئتها المحيطة وزيـادة  
 شك أن التغيير يهدف بالدرجة األساسية إلى إكسـاب المؤسسـات   ال"نافسة والبقاء والم قدرتها على

المرونة والقدرة الالزمة لتجسيد أهدافها وتعزيز ثقافتها بمـا يخـدم نظرتهـا المسـتقبلية وخطتهـا      
اإلستراتيجية ويعزز ميزتها التنافسية، وهناك الكثير من األساليب اإلدارية الحديثة التي تهـدف إلـى   

، ونظـراً للتطـور   تحقيق مثل تلك األهداف كإدارة الجودة الشاملة وإعادة هندسة العمليات اإلداريـة 
هندسة العمليات اإلدارية في كثير مـن  إعادة التكنولوجي الهائل وظهور االنترنت تم استخدام أسلوب 

الشركات والمصانع والوزارات والجامعات لما له من دور كبير فـي خفـض التكـاليف والوقـت     
  .)2009وحدة الجودة اإلدارية، ( "وتحسين الجودة

  

اهتمام المسئولين والقادة، و خاصة اإلدارة العليـا فـي جميـع     تعتبر عملية التطوير محور
وعليه فإن عملية التطوير يجب أن تكون مستمرة و قائمة، حتى تتماشى المنظمـات مـع   ، المنظمات

تنافس في ظل بيئة متحركة، ولقـد أصـبحت المنظمـات    الكل جديد، وأن تكون قادرة على البقاء و 
إن هذه المنظمات هـي اإلجابـة المباشـرة لحاجـة      ،على اإلبداع على قدرة اإلنسان اًواضح دليالً

ومنظم من أجل تحقيق أهداف مشتركة ضمن  ي األداة التي يستخدمها بشكل واعٍالمجتمع المتقدم، فه
  ).215، ص2002السالم، (حدود بيئة معينة 

  

منا،  األغلبية الهندرة به نوع من الغرابة لدى اإلداريةإعادة هندسة العمليات قد يكون مفهوم 
 ،الحديثة اإلدارة،  وهو نتيجة تطور الفكر والفلسفة في واإلدارةمن الهندسة  فهي كلمة عربية مشتقة

عندما أطلق الكاتبان األمريكيـان   ،م1992وظهر هذا المفهوم في بداية التسعينات وبالتحديد في عام 
ومنذ ذلـك الحـين   ) درة المنظمات هن(مايكل هامر وجيمس شامبي الهندرة كعنوان لكتابهما الشهير 

أحدثت الهندرة ثورة حقيقية في عالم اإلدارة الحديث بما تحمله من أفكـار غيـر تقليديـة ودعـوة     
إعادة النظر وبشكل جذري في كافة األنشطة واإلجراءات واإلستراتيجيات التي قامـت   إلىصريحة 

  .)2005الثنيان،(وم عليها الكثير من المنظمات والشركات العاملة في عالمنا الي
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أحد مداخل التطوير، وهـو يركـز   ) الهندرة(ويعتبر مفهوم إعادة هندسة العمليات اإلدارية "
على إعادة التصميم السريع والتغيير الجذري للعمليات اإلدارية اإلستراتيجية وذات القيمة المضـافة،  

وزيادة اإلنتاجية فـي المنظمـة،    وكذلك للنظم، والسياسات، والهياكل التنظيمية، بهدف تحسين األداء
  ).343م، ص2000القريوتي، (" وزيادة رضا العمالء

  

التي بحاجة دائمـة  ومؤسسات أكاديمية شأنها شأن المؤسسات األخرى، باعتبار الجامعات و
إلى التطوير المستمر لألنظمة اإلداريـة التي تتبعها، خاصة الجامعات الفلسـطينية التـي شـهدت    

سنوات األخيرة على جميع المستويات سواء من حيث نوعيـة وجـودة   الخالل عشر تطوراً ملموساً 
وبـالرغم مـن هـذه     ،من حيث عدد طلبتها وتوسعها الجغرافـي  مأ ،البرامج األكاديمية التي تقدمها

ـ  ،بحاجة إلى تطوير وتحسين مسـتمر الممارسة اإلدارية وأنظمة العمل بها  فإنالتطورات   اليوبالت
ير بجدية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية بما يتوافق مـع الممارسـات واألنظمـة    للتفك تحتاجفهي 

إعـادة  الحديثة في هذا المجال، ومن ثم فإن الجامعات الفلسطينية تعتبر مجاالً هاماً لتطبيق أسـلوب  
  ).3،ص2009،قاسم(  الهندسة

  
  

  :مشكلة الدراسة -ثانياً
  

هندسـة  إعـادة  يـة الحديثـة فـي مجـال     بالرغم من إجراء العديد من الدراسـات العلم 
المؤسسـات والمنظمـات والشـركات ال تعمـل بهـذا       نإال أ ،في قطاع غزة اريةدإلالعمليات ا

مـن المؤسسـات    اإلسـالمية وتعـد الجامعـة    ،المفهوم حتى يكاد غير مطبق في قطـاع غـزة  
ـ  حيـث بـدأت فـي    ،أسلوب إعـادة الهندسـة   لتطبيق سعتفي قطاع غزة و التي ائل األو ام ع

وقـد تبـين مـن خـالل مقابلـة القـائمين        ،على دائرة صندوق الطالب هبتطبيق م2008/2009
في الجامعـة أهميـة الـدور الـذي تلعبـه إعـادة        اإلدارية هندسة العملياتإعادة على مشروع 

  .)2011،مقابلة ،الدجني( ،هندسة في تحسين جودة الخدمة المقدمةال
  

يعاني منها طلبة الجامعة من تعامل دائـرة صـندوق    لوجود العديد من المشاكل التي اًنظرو
  :عند تقدمهم لطلبات المنح والقروض والهبات والمتمثلة فيمع الطلبة الطالب 

  

   .، وطول الوقت المستغرق فيهاطول إجراءات العمل بدائرة صندوق الطالب .1
   .كثرة المستندات الورقية المطلوبة فصليا للتسجيل .2
 .لب المقدم للمنحة و القرض و الهبةطول فترة معرفة نتيجة الط .3
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ورغبـة الطالـب فـي إنهـاء      ،صندوق الطالب بناء على هذه المشاكل الموجودة في دائرة
تـم تطبيـق    ،ومعرفة نتيجة الطلب بأسرع وقت ممكـن  ،والهبة قرضوال منحةإجراءاته وتسجيله لل

  ).2011،مقابلة ،الدجني(م 2008/2009عام  إعادة الهندسة أسلوب
أداء صندوق الطالب  على إعادة هندسة العملياتهذه الدراسة للتعرف على أثر تطبيق  يتأتو

  .هنا فإن مشكلة الدراسة تتلخص في السؤال التالي اإلسالمية ومنالجامعة ب
  

على أداء صندوق الطالب بالجامعة  اإلداريةهندسة العمليات إعادة أثر تطبيق ما 

  ؟ بةمن وجهة نظر الطل اإلسالمية
  

 :فرضيات الدراسة -ثاًثال
  
  

ذو داللـة إحصـائية عنـد     اإلداريـة هندسـة العمليـات   إعـادة   أسلوبتطبيق تأثير ليوجد  .1
 :ويتفرع منها الفرضيات التالية ،الجامعي على أداء صندوق الطالب% 5مستوى 

 
علـى  % 5يوجد تأثير لتبسيط إجراءات العمل ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       -أ 

 .امعي أداء صندوق الطالب الج

علـى  % 5يوجد تأثير لجودة الخدمة المقدمـة ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى        - ب 
 .الجامعيأداء صندوق الطالب 

علـى  % 5لتحسين لقدرات العاملين ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى     تأثيريوجد   -ج 
 . أداء صندوق الطالب الجامعي

 
ين حـول مـا هـو    المبحـوث  إجابـات بين % 5توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

بالجامعـة  علـى أداء صـندوق الطالـب     اإلداريـة هندسـة العمليـات   إعـادة  أثر تطبيـق  
الكلية،المســتوى الدراســي، ،الجنس(لــى إتعــزى  بـة مــن وجهــة نظــر الطل اإلسـالمية 
 ).ليهاإالمنحة الداخلية المقدم نوع و ،المحافظة
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  :متغيرات الدراسة -رابعاً
  

  .))1(انظر شكل رقم ( المستقلة كما يليو  التابعة يمكن تحديد كل من المتغيرات  
  

 :المتغير التابع .1
  

  ".أداء صندوق الطالب الجامعي "  يتمثل في         
 

  :المتغيرات المستقلة .2
  

  -:تتمثل المتغيرات المستقلة في التالي         
 .العمل إجراءاتتبسيط   -أ 

 .جودة الخدمة المقدمة للطلبة   - ب 

  .قدرات العاملين  -ج 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع) -11(شكل رقم 
  
  
 

  

 تبسيط إجراءات العمل 

جودة الخدمة المقدمة 
 للطلبة

  

 قدرات العاملين 

أداء صندوق 
الطالب 
 الجامعي
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 :أهداف الدراسة -خامساً
  : التاليتحقيق هذه الدراسة إلى  تهدف

  

علـى أداء صـندوق الطالـب     اإلداريـة هندسة العمليات إعادة معرفة أثر تطبيق  .1
 .اإلسالميةالجامعي بالجامعة 

 اإلسـالمية بالجامعـة  ف فـي أداء صـندوق الطالـب    وة والضـع تحديد نقاط الق .2
 .والتي من شأنها تصحيح المسار

  .الهندرة اإلداريةالتعرف على مفهوم إعادة هندسة العمليات  .3
صـندوق   بـأداء تقديم التوصـيات والمقترحـات التـي مـن شـأنها االرتقـاء       .  .4

 .اإلسالميةالطالب بالجامعة 
 

  :أهمية الدراسة -سادساً
  :اسة في التاليتكمن أهمية الدر

  

صـندوق الطالـب   دائـرة  نتائج هذه الدراسة ستكون هامة لمتخذي القـرار فـي    .1
ـ    اإلسالميةبالجامعة  حيـث   ،للخـدمات  المسـتمر  نيمن أجـل التوجيـه والتحس
ويبلـغ عـدد الطلبـة     لهـم، اة كبيرة مـن الخـدمات المقدمـة    نامع بةيعاني الطل
ـ   المنح الداخليـة  من نالمستفيدي م  2010/2011ام األكـاديمي  للفصـل األول للع

  .طالب وطالبة)  1572(
تعمل هذه الدراسـة علـى تطـوير الخبـرة والمعرفـة لـدى الباحـث بطبيعـة          .2

  .اريةاإلدهندسة العمليات عادة إاسلوب ومفهوم 
تضيف هذه الدراسة إلى المكتبة العربية دراسـة تطبيقيـة علميـة فـي موضـوع       .3

  .يغني المكتبة بالبحوث التطبيقية ، وهذا عملاإلداريةإعادة هندسة العمليات 
تقدم هذه الدراسة آلية واضحة فـي تنـاول موضـوع إعـادة هندسـة العمليـات        .4

والجامعـات   عامـةً،  كمدخل إداري نحو تطوير المؤسسـات فـي قطـاع غـزة    
وكيفيـة تـأثيره    ،مكونـات هـذا النظـام    الدراسـة  وضـح تحيث  ،خاصةصفة ب

 .ربصورة مباشرة على الخدمة المقدمة للجمهو
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  المبحث الثاني  
  الـدراسات السـابقـة 

   :مقدمة - أوالً
  

والتي أجريت فـي هـذا المجـال حيـث تـم       ،فيما يلي عرض لعدد من الدراسات السابقة
ومقسـمة إلـى دراسـات محليـة وعربيـة       لها الزمني من األحدث إلى األقدمترتيبها حسب تسلس

  .وأجنبية
  

  :الدراسات المحلية - ثانياً
  
 : بعنوان) 2010(كي، دراسة الشوب .1

  .غزة بقطاع الجامعات الفلسطينية في الهندسة وإعادة القرار دعم نظم بين العالقة
  

 فـي  الهندسـة  وإعـادة  القـرار  دعم نظم بين العالقة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 واسـتخدم  التحليلـي،  الوصـفي  المـنهج  الدراسـة  واسـتخدمت  غزة، بقطاع الجامعات الفلسطينية

 الطبقيـة  العينـة  طريقـة  باسـتخدام  الباحـث  وقـام  البيانـات،  أسلوب االسـتبانة لجمـع   باحثال

 إسـتبانة   449  اسـترداد  تـم  الدراسـة حيـث   إستبانة علـى عينـة    500 توزيع وتم العشوائية،

  %.89 استردا بنسبة
  

   :مجموعة من النتائج أهمها إلىاسة توصلت الدرو
 دعـم  نظـم  بـين  α ≤ ( 0.04 ) داللـة  ستوىم عند إحصائية داللة ذات عالقة وجود  -أ 

 .ة غز قطاع في الفلسطينية الجامعات في الهندسة وإعادة رالقرا

 اإلدارة دعـم  " مجـال  إلـى  بالنسـبة  التعليمي المستوى لمتغير - بالنسبة فروق وجود   - ب 

 درجـة  يحملـون  الـذين  المبحـوثين  صـالح ل " القـرار   دعـم  نظـم  الستخدام العليا

 .الماجستير،

 لصـالح  الدراسـة  مـن مجـاالت   مجال لكل وذلك الجامعة اسم لمتغير فروق دووجو   -ج 

 .األقصى جامعة ثم األزهر جامعة ثم اإلسالمية الجامعة
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  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو
 التغييـر  فـي  برامجهـا  بتنفيـذ  للبـدء  الهندسـة  إلعادة تخطط الجامعات التي تشجيع  -أ 

 غـزة  بقطـاع  الفلسـطينية  للجامعـات  من الضـروري  نهأوالممكنة  بالسرعة الجذري

 المعلومـات  التحتيـة لتكنولوجيـا   البنيـة  بتطـوير  تقوم أن عملياتها هندسة عادةإ عند

واهتمـام اإلدارة   دعـم  وتعزيـز  خاصـة،  بصـورة  القـرار  دعم ونظم عامة، بصورة
  .القرار دعم بنظم غزة بقطاع الفلسطينية الجامعات في العليا

 وقيامهـا  قراراتهـا،  اتخـاذ  فـي  دعـم القـرار   نظـم  على العليا اإلدارة اداعتم زيادة  - ب 

 عمليـة  لتنفيـذ  الكـادر الـالزم   تـوفير  خالل من العاملين وتشجيع المشاكل بتشخيص

 وتشـخيص  القـرار  دعـم  نظـم  اسـتخدام  علـى  العـاملين  وتشجيع القرار دعم نظم

 .لقرارا دعم نظم تطوير تعترض التي المعيقات على والتغلب المشاكل
 

 :بعنوان) 2010(دراسة حنون،  .2
الحكومية  المدارس في اإلدارية العمليات ممارسة في اإلدارية الهندسة أسلوب استخدام درجة 

  .والمديرات المديرين نظر وجه من الغربية، الضفة محافظات في
 

ممارسـة   فـي  اإلداريـة  الهندسـة  أسـلوب  استخدام درجة إلى التعرف الدراسة هذه هدفت
 نظـر  وجهـة  مـن  الغربيـة،  الضـفة  محافظـات  فـي  الحكوميـة  المدارس في اإلدارية لياتالعم

 المـديرين  مـن  متيسـرة  عينـة  علـى  الدراسـة  أجريـت  ذلـك  ولتحقيـق  ،والمديرات المديرين

  .الدراسة مجتمع من  %)28(  نسبته ما تشكل(429)  قوامها  ،والمديرات
  

   :مجموعة من النتائج أهمها إلىتوصلت الدراسة و
 العمليـات  ممارسـة  فـي  اإلداريـة  الهندسـة  أسلوب استخدام لدرجة الكلية الدرجة نإ  -أ 

 نظـر  وجهـة  مـن  الغربيـة،  الضـفة  محافظـات  في الحكومية المدارس اإلدارية في

 السـتجابة  المئويـة  النسـبة  وصـلت  إذ جـدا،  مرتفعـة  كانـت  والمديرات، المديرين

   %)80.4(إلى  عليها المبحوثين

 درجـة  فـي α =0.05) ( الداللـة   مسـتوى  عند إحصائية داللة اتذ فروق توجد ال   - ب 

 المـدارس  فـي  اإلداريـة  العمليـات  ممارسـة  فـي  اإلدارية الهندسة أسلوب استخدام

ـ  محافظات في الحكومية  والمـديرات،  المـديرين  نظـر  وجهـة  مـن  ،ةالضفة الغربي

  .المدرسة،والتخصص ومستوى الجنس، لمتغيرات تعزى
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 اسـتخدام  درجـة  فـي α =0.05)  ( مسـتوى   عند إحصائية داللة ذات توجد فروق   -ج 

 فـي  الحكوميـة  المـدارس  فـي  اإلدارية العمليات ممارسة في اإلدارية الهندسة أسلوب

ـ   محافظات والمـديرات،وفق متغيـر    المـديرين  نظـر  وجهـة  مـن  ،ةالضـفة الغربي
 .المؤهل العلمي في مجال التخطيط ولصالح حملة مؤهل أعلى من بكالوريوس

  

  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة لتتوصو
 فـي  اإلداريـة،  الهندسـة  أسـلوب  اسـتخدام  ومتطلبات عناصر، جميع توفير ضرورة  -أ 

 .اإلدارية ممارسة العمليات

 فـي  اإلداريـة  العمليـات  ممارسـة  فـي  اإلداريـة  الهندسـة  أسلوب اعتماد ضرورة   - ب 

  .اإلدارية العمليات جودة من الحكومية، والتحقق المدارس
 

 :بعنوان) 2009(دراسة النتشة،  .3
  .إعادة الهندسة اإلدارية على جوانب النجاح المؤسسي في بلدية الخليل انعكاسات 

  

النجـاح   جوانـب  علـى  اإلداريـة  الهندسة إعادة انعكاسات على التعرف إلى الدراسة هدفت
ـ  الهيكل تصميم على الهندسة إعادة أثر وبيان الخليل، بلدية في المؤسسي  قـدرات  وعلـى  ،يالتنظيم

 والتعرف على بلدية الخليل، خدمات وجودة ،اإلدارية نظومةمال وفاعلية وكفاءة ،المعلومات تكنولوجيا

 الخليل واعتمدت بلدية خدمات المستفيدين من المواطنين توقعات على اإلدارية الهندسة إعادة انعكاسات

 اسـتبانه لجمـع   قام الباحث بإعـداد  الدراسة أهداف تحقيق جلأ ومن الوصفي، المنهج على الدراسة

 استبانه، 144 جمع وتم الخليل، بلدية في الموظفين المعنيين على استبانه 150 توزيع تم حيث،البيانات

  .استبانه 137 بعدها العدد ليصبح ،امالهاكت استبانات لعدم 7   استبعاد وتم % 96 بنسبة أي
  

   :اأهمه النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت و
 .صياغة إلى إعادة بحاجة الخليل لبلدية التنظيمي الهيكل  -أ 

 .ومستويات األداء اإلدارية العمليات وفاعلية كفاءة زيادة إلى الخليل بلدية حاجة  - ب 

   .المعلومات تكنولوجيا مجال في اهتماما الخليل بلدية أظهرت  -ج 
 .متوسطة بدرجة لكن الشاملة، الجودة الخليل معايير بلدية تطبق  - د 
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  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو
 مـع منظومـة   التماشـي  علـى  القـدرة  لـديهم  يثبت من لتأهيل طموحة خطط وضع  -أ 

  .الهندرة تطبيق بعد الجديدة العمل
 الهيكـل  اإلداريـة علـى   هندسـة العمليـات   إلعـادة  متخصصـة  وحدة إنشاء يجب  - ب 

 العمليـات  هندسـة إعـادة   فـي  متخصصـاً  عمل فريق إيجاد الخليل، لبلدية التنظيمي

 تقـوم بهـا   التـي  العمليـات  لكافـة  ومتكامل شامل تحليل إجراء مهمته تكون اإلدارية

 .الخليل بلدية

الفلسـطينية   الجامعـات  مـع  التواصـل  ضـرورة  إلـى  البلديـة  إدارة عنايـة  توجيه   - ج 
 و المسـتجدات  علـى  للتعـرف  المختلفـة  األبحـاث  ومراكـز  واألجنبيـة  والعربيـة 
 .للمواطنين الخدمات تقديممجال  في المستحدثات

 

 :بعنوان) 2009(دراسة قاسم،  .4
تحسين جودة الخدمة في الجامعات الفلسطينية عبر إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     

  .غزة -الجامعة اإلسالمية: دراسة حالة"الهندرة"
  

تهدف هذه الدراسة للتعرف على دور عملية إعادة هندسة العمليات في الجامعـة اإلسـالمية   
وتم استخدام أسلوب الحصر الشـامل حيـث تكـون مجتمـع      ،تحسين جودة الخدمات المقدمـة في

وهم رؤساء لجان الجودة في الكليات، وأعضاء فرق التميز المشـكلة مـن    اًموظف) 60(الدراسة من 
  .قبل وحدة الجودة اإلدارية وممثلي الجودة في دوائر وكليات الجامعة

  
  :أهمهاالنتائج  لدراسة إلى مجموع منو توصلت ا

أظهرت الدراسة بان استخدام أسـلوب تطبيـق إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة         -أ 
 .ريـة في الجامعة اإلسالمية بغزة يؤدي إلى خفض التكاليف اإلدا

بينت الدارسة أن استخدام أسلوب تطبيق إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة يسـاهم         - ب 
 . كليات الجامعةفي  سرعة إنجاز األعمال في مختلف دوائر و

تشير الدراسة بأن استخدام أسلوب تطبيق إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة يـؤدي        -ج 
 .إلى تحسين جودة الخدمة التعليمية التي تقدمها الجامعة اإلسالميـة لطالبها
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  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو
افـة العـاملين فـي الجامعـة     نشر و تعزيز مفهوم إعادة هندسة العمليات اإلداريـة لك   -أ 

 . اإلسالمية من إداريين وأكاديميين

تعزيـز ومــنح  المــوظفين القــدرة والحريــة واالســتقاللية الكاملــة فــي إصــدار    - ب 
 .القرارات بدون الرجوع إلى اإلدارة العليا

العمل على زيادة االعتماد علـى تكنولوجيـا المعلومـات واألتمتـة الالزمـة لـدعم         -ج 
عمليات اإلداريـة التـي تهـدف إلـى تقليـل الوقـت والجهـد        أسلوب إعادة هندسة ال

 .والتكلفة
  

 :بعنـوان) 2008السر، : (دراسة .5
  .واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية في وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة  
  

فـي  ) الهنـدرة (هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة    
داخلية واألمن الوطني في قطاع غزة، وقد طبقـت الدراسـة علـى عينـة مكونـة مـن       وزارة ال

موظف تتراوح درجاتهم الوظيفية ما بـين وكيـل مسـاعد ومـدير دائـرة، وذلـك فـي        ) 300(
األجهزة األمنية واإلدارات العامة، حيث تم توزيع اسـتبانة تناولـت عـدة محـاور لتقيـيم واقـع       

ض المقابالت مع المـدراء العـامين فـي األجهـزة األمنيـة فـي       الهندرة باإلضافة إلى إجراء بع
  .وزارة الداخلية الفلسطينية واألمن الوطني في محافظات قطاع غزة

  

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
وجود وعي لدى قيادة وزارة الداخلية بمفاهيم التطوير اإلداري، ولكن هناك قصور فـي    -أ 

  ".هندرة ال" العمليات اإلدارية" دسةإعادة هنمفهوم  إدراك
وجود ازدواجية وتداخل في الصالحيات والعمل بين اإلدارة العامة للشـئون اإلداريـة     - ب 

المركزية، واإلدارة العامة للشئون المالية المركزية، مع اإلدارة العامة للشئون اإلدارية، 
 .واإلدارة العامة للشئون المالية في الجانب المدني

يرجع إلـى قيـادة الـوزارة مـن      إلدارية واضحة ومفهومة،ولكن تقريرهاالسياسات ا  -ج 
 .العامين لألجهزة واإلدارات العامة يرينالمد

يظهر بوضوح غياب التخطيط االستراتيجي في بعـض األجهـزة األمنيـة واإلدارات       - د 
 .العامة في وزارة الداخلية واألمن الوطني
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  :اأهمه التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو
 .االهتمام بتعزيز مفهوم الهندرة وإعادة البناء والتطوير لدى قيادة الوزارة  -أ 

 .تحديد سياسات إدارية واضحة ومفهومة بحيث ال تتعارض مع القوانين والتشريعات  - ب 

 .العمل على تجميع األنشطة والمهام الفرعية ودمجها في مهمة واحدة  -ج 

ت بين اإلدارات المختلفـة وإزالـة   العمل على تعديل الهيكل التنظيمي لتسهيل االتصاال  - د 
 .االزدواجية في العمل

 
 :بعنوان) 2006(دراسة األغا،  .6

  .في المصارف في قطاع غزة" لهندرةا"إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
  

فـي المصـارف     اإلداريـة التعرف على إعادة هندسة العمليـات   إلىتهدف هذه الدراسة 
في إعـادة  ى مدى تأثير وعالقة بعض العوامل المؤثرة بمحافظات قطاع غزة من خالل التعرف عل

بالمصـارف   األقسام ورؤساء والمدراء العامون المدراء من دراسةـال عينةو مجتمع ويتمثلالهندسة، 
 االسـتبانة  على واالعتماد التحليلي الوصفي المنهج ارـاختي تم قد و ،غزة قطاع محافظات في العاملة

  %.93نسبته ما أي منها 140 استرداد وتم استبانة 150 توزيع تم حيث البيانات لجمع
  
  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها توصلت و

 العمليـات  هندسـة  إعـادة  بين α =0.05)  (عند مستوى  إحصائية داللة ذات عالقة دووج

ـ ، التنظيمية بناء الهياكل إعادة مثل هاالعوامل المؤثرة ب و الكفء اإلدارية ، عاليـة  اقدرات تكنولوجي
و  العميـل  توقعات تغيرات في ،المصارف هذه تنجزها التي المصرفية العمليات وفاعلية زيادة صحة
  .الشاملة الجودة تحسين معايير

  

  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو
إعداد الهيكل التنظيمي بناء علـى التوجـه بالعمليـة وأن يظهـر ذلـك فـي الهيكـل          -أ 

  .للمصرف يالتنظيم
العليـا مـع المـوظفين حيـث      اإلدارةعلـى   تشـتمل اتخاذ القرارات الجماعية التـي    - ب 

 .يسهم ذلك في إعطاء دافع للموظفين باالهتمام بتنفيذ هذه القرارات ودعمها

ـ الهيكـل   إعـداد التركيز على تسلسل أنشطة العملية المصرفية عند   -ج  ولـيس   يالتنظيم
 .على تسلسل إداري
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  :الدراسات العربية - ثالثاً
 : بعنوان) 2011(،دراسة عون .1
ثر الهندرة على تطوير مخرجات التعليم الجـامعي مـن وجهـة نظـر خريجـات كليـة       أ

 .التربية بجامعة الملك سعود
 

هدفت الدراسة على التعرف على أثر الهندرة على تطوير التعلـيم الجـامعي فـي ضـوء     
لملك سعود، والتعرف على العالقة االعتماد األكاديمي من وجهة نظر خريجات كلية التربية بجامعة ا

بين الهندرة ورضا الخريجات عن جودة مخرجات كلية التربية وتوافقها مع احتياجات سوق العمـل،  
التعرف على الفروق اإلحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسـة نحـو محـاور الدراسـة تبعـاً      و

المعدل التراكمـي   –ة في الجامعة عدد سنوات الدراس –الدورات التدريبية  –التخصص (للمتغيرات 
فـي تطـوير مخرجـات    ، والتعرف على توصيات ومقترحات الخريجات الستخدام الهندرة )الحالي

  .التعليم الجامعي
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي المسحي وتفسيرها وذلك لمناسبته ألهـداف وطبيعـة   

التربية بجامعة الملك سـعود بالريـاض    طالبة من خريجات كلية) 50(بلغت عينة الدراسة  ،الدراسة
ولقد اختيرت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية بسبب كبر حجم مجتمع الدراسة األصـلي، وتحقيقـاً   

  .ألهداف الدراسة استخدمت االستبانة كأداة أساسية للدراسة
  
  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
 اًمباشـر  اًأداء هيئة التدريس بالكلية، وأن للهنـدرة دور إشراك الجامعة الطالبة في تقييم   -أ 

 .في جودة التعليم الجامعي

أشارت النتائج إلى أن الهندرة تزيد من معدل إنتاجية وكفاءة أعضاء هيئـة التـدريس،     - ب 
وأنها تعد من المفاهيم الهامة في عصرنا الحاضر لتطوير األداء وأيضا يسهم االعتمـاد  

 . معايير مهيأة يم تعليم متميز وذاألكاديمي في ضمان تقدي

وتوصلت الدراسة إلى أن هندرة العمليات اإلدارية تسهم إلى تبسيط إجراءات العمل فـي    -ج 
الجامعة، وأيضاً تسهم برامج االعتماد األكاديمي في تحسـين العلميـة التربويـة فـي     

لمساندة كمـا  الجامعة، وتسهم الهندرة في إعادة هندسة البحث العلمي وعملياته اإلدارية ا
 .تتميز خريجات جامعة الملك سعود بمكانة مرموقة في المجتمع
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 :عنوانب ( 2009 ) عيسى بني دراسة .2
 الهنـدرة  لعمليـة  الجامعـات األردنيـة   فـي  التربيـة  كليات عمداء تطبيق إمكانية مدى 

 .األقسام ورؤساء العمداء نظر وجهة من تطبيقها اإلدارية،ومعيقات
 

 فـي  التربيـة  كليـات  عمـداء  تطبيـق  إمكانيـة  مـدى  إلـى  تعرفال الدراسة هذه هدفت

 ورؤسـاء  العمـداء  نظـر  وجهـة  مـن  تطبيقها ومعيقات اإلدارية الهندرة لعملية الجامعات األردنية

 األردنيـة  الجامعـات  فـي  األقسـام  ورؤسـاء  عمـداء  جميـع  من الدراسة عينة تكونت . األقسام

 اسـتبانه  ببنـاء  الباحـث  قـام  الدراسـة  أهداف قيقولتح .قسم ورئيس عميدا   (47)عددهم والبالغ

 الهنـدرة  لعمليـة  األردنيـة  الجامعـات  فـي  التربيـة  كليات عمداء تطبيق مدى إمكانية عن للكشف

  .ومعيقات تطبيقها اإلدارية
  
  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
 مجـاالت  من جالم كل أنفسهم على العمداء تقديرات متوسطات في ظاهرية فروق جودو  -أ 

 وحسـب  اإلدارية، لمبدأ الهندرة األردنية الجامعات في التربية كلية عمداء تطبيق إمكانية

 الخبرة، وسنوات الحالية، والوظيفة العلمية، الرتبة متغير

 لمتغيـري  تعزى، العمداء تقديرات متوسطات في إحصائية داللة ذات وجود فروق عدم   - ب 

  .الدراسة أداة مجاالت جميع على الخبرة و سنوات ،العلمية الرتبة

 سنوات لمتغير تعزى العمداء تقديرات في متوسطات إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم  -ج 

 القرار، مساندة ونظم العمل، بيئة مجال باستثناء  الدراسة، أداة مجاالت جميع على الخبرة

 فأكثر سنوات  (10)  الخبرة وفئة سنوات  (6) من أقل الخبرة فئة بين فروق وجود وتبين

  .فأكثر سنوات  (10) لصالح الفروق وجاءت
  
  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو

 .باإلنجاز الخاصة والمعايير المساءلة تفعيل نظام  -أ 

 .بالعمل المحيطة المادية الظروف جودة  - ب 

  
  
 



 
 

15 
 

 :بعنوان) 2009(دراسة الديحاني، .3
   .دارة المدرسية بمدارس دولة الكويتالهندرة اإلدارية وإمكانية تطبيقها في اإل

  
هدفت هذه الدراسة إلى رصـد واقـع أداء اإلدارة المدرسـية بمـدارس دولـة الكويـت       

ـ  ). ابتدائي، متوسط، ثانوي( ح لتطبيـق مـدخل الهنـدرة اإلداريـة     روالتوصل على تصـور مقت
  .) ابتدائي، متوسط، وثانوي(في اإلدارة المدرسية بمدارس دولة الكويت 

  
استخدم الباحث المنهج الوصفي، وذلـك لوصـف واقـع أداء اإلدارة المدرسـية فـي      وقد 

، ومـدى إمكانيـة تطبيـق مـدخل الهنـدرة فـي       )ابتدائي، متوسـط، وثـانوي  (مدارس الكويت 
، )إدارة المـنهج، التنميـة المهنيـة للمعلـم، وإدارة المـوارد الماليـة      (العمليات اإلدارية الـثالث  
وقـد تـم ذلـك مـن خـالل تحليـل وتفسـير البيانـات         : اتية للمدرسةوذلك في إطار اإلدارة الذ

  .اللة منها بالنسبة لمشكلة البحثواستخراج االستنتاجات ذات الد
  
  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
أن أفراد العينة بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية والوظيفية يوافقون بدرجة كبيـرة    -أ 

 –التنمية المهنيـة للمعلـم    –إدارة المنهج (ت عديدة تخص كل من على أن هناك معوقا
س أو المؤسسات دار، مما يدعو إلى تبني مبدأ إعادة هيكلة تلك الم)إدارة الموارد المالية

  .السابقةالتعليمية وبخاصة في تلك الجوانب 
ارة اإلدارة بالمشـاركة، واإلد : ضرورة إعادة البناء والتغيير على المسـتوى المدرسـي    - ب 

 . المتمركزة حول المدرسة من كونه إداري إلى ميسر قائد للتغيير

الرتبة، المؤهل العملي، (وجود عالقة ارتباطية موجبة وسالبة بين الخصائص الشخصية   -ج 
 . ومحاور الهندرة اإلدارية بدولة الكويت) الخبرة في العمل
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 :عنوانب ( 2008 ) الطنيجي دراسة .4
 دولـة  فـي  العلمـي  والبحث العالي التعليم وزارة في العاملين أداء لتطوير مقترح أنموذج

 .اإلدارية العمليات هندسة إعادة منهجية ضوء في المتحدة، اإلمارات
  

 والبحـث  العالي التعليم وزارة في العاملين أداء لتطوير مقترح نموذج بناء إلى الدراسة هدفت

 وتكـون  العمليات اإلدارية هندسة إعادة هجيةمن ضوء في المتحدة، العربية اإلمارات دولة في العلمي

 العربية اإلمارات دولة العلمي في والبحث العالي، التعليم وزارة في العاملين جميع من الدراسة مجتمع

 موظفًـا  (50) مـن  عينة الدراسة وتكونت موظفًا، (70) عددهم م والبالغ2007/2008 للعام المتحدة

 (57) من النهائية ي صورتهف للنموذج  األداة و تكونت دراسةال مجتمع من (71%) نسبته ما يشكلون

 وإعـداد  ،والتخطـيط  والمبادرة، ،العمليات اإلدارية وإدراك فهم هي مجاالت سبعة على موزعة فقرة

  .والتقويم ،والتطبيق ،والتعبير البرامج،
  

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
 دولـة  فـي  العلمـي  والبحـث  العـالي  التعلـيم  زارةو فـي  اإلداري التطور واقع إن   -أ 

 .جدا مرتفع العربية المتحدة اإلمارات

 التعلـيم  وزارة فـي  العـاملين  أداء لتطـوير  النموذج المقترح  على الموافقة درجة إن   - ب 

 هندسـة  إعـادة  منهجيـة  ضـوء  في المتحدة العربية اإلمارات دولة في والبحث العلمي

 .اكان مرتفع اإلدارية العمليات
 

  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو
 والبحـث  العـالي  التعلـيم  فـي وزارة  العـاملين  أداء لتطوير المقترح النموذج اعتماد  -أ 

 .اإلدارية العمليات هندسة إعادة منهجية ضوء في العلمي،

 المؤسسـة  مبـدأ  علـى  بـالتطوير  الخاصـة  القـرارات  اتخـاذ  فـي  الوزارة تركيز  - ب 

 .الالمركزية مبدأ نحو المركزية مبدأ من واالنتقال قبل العاملين من والمشاركة
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 :عنوانب ( 2008 ) شعبان دراسة .5
  ."الهندرة"اإلدارية  العمليات هندسة إعادة تطبيق في المؤثرة العوامل

  
 من العوامل وبعض اإلدارية العمليات هندسة بين  العالقة ودراسة اختبار إلى الدراسة هدفت

 هـدفت  كما  المتاحة، والموارد االستراتيجي، والتخطيط التنظيمية، الثقافة وهي تطبيقها، في  المؤثرة

فيها  المؤثرة اإلدارية والعوامل العمليات هندسة إعادة بشأن التوصيات نم مجموعة وصياغة تقديم إلى
 تشـمل  والتـي  الوسطى بالمنطقة السعودية، كهرباء بشركة العليا اإلدارة مديري البحث مجتمع شمل

  .مديرا ( 137 ) عددهم لها،والبالغ التابعة المحافظات وبعض الرياض مدينة
 
  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
 مناسـبة  كانـت  والبحـث،  الدراسـة  موضـع  بالشـركة  السـائدة  التنظيمية الثقافة إن  -أ 

 معنويـة  يـة ارتباط عالقـة  هنـاك  وان اإلدارية، العمليات هندسة إعادة لتطبيق عملية

 .اإلدارية العمليات هندسة إعادة بينها وبين موجبة

 التخطـيط  فـي  واعتمادهـا  .فعالة غير كانت بالشركة االستراتيجي التخطيط عملية إن  - ب 

 عمليـة  وبـين  بينهـا  سـالبة  معنويـة  ارتباطية عالقة هناك وان التقليدي، على النمط

 .اإلدارية هندسة العمليات إعادة

 ارتبـاط  عالقـة  هنـاك  وأن كافيـة،  الدراسـة  موضـع  بالشـركة  المتاحة الموارد إن  -ج 

 .اإلدارية العمليات هندسة إعادة وبين بينها معنوية موجبة

  
  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو

 هندسـة  إعـادة  عمليـة  تطبيـق  تسـهيل  بضرورة واقتناعها العليا اإلدارة إيمان زيادة  -أ 

 حصـولها  التـالي وب وأدائهـا،  الشـركة  ربحيـة  من كل في أثر من لذلك العمليات لما

 .بالمنافسين تنافسية بالمقارنة ميزة على

 هندسـة  إعـادة  تطبيـق  لمالءمـة  المختلفـة  بأبعادهـا  التنظيمية الثقافة تهيئة ضرورة  - ب 

 .الدراسة محل بالشركة العمليات اإلدارية

ـ  البيئـة  وتحليـل  االسـتراتيجي،  بالتخطيط الشركة اهتمام زيادة  -ج   والخارجيـة  ةالداخلي

  .المناسبة االستراتيجية وتقييم وتطبيق فعالة، استراتيجية وصياغة أهداف



 
 

18 
 

 :بعنوان) م2008(دراسة خليل، .6
خفض التكـاليف فـي ظـل فلسـفة إدارة      في دعم قرارات اإلدارية دور هندسة العمليات

 .جامعة الزيتونة األردنبالتغيير 
 

خفض التكـاليف   لعمليات في دعم قراراتالتعرف على دور هندسة ا إلى الدراسة تهدف هذه
حـدى  إإدارة التغييـر   في ظل فلسفة إدارة التغيير و تعتبر إعادة هندسة العمليات من خالل منظومة

المختلفة، والتي تمثـل التكلفـة أحـد     اآلليات التي تستوجب العمل بالخطط االستراتيجية بكل أبعادها
على مجاالت خفض التكلفة بمنظمات األعمـال   بحثمحاورها األساسية، وفي ضوء ذلك يركز هذا ال
تمثل جوهر إدارة التغيير، ولتحقيق هذا الهدف فقد قـام   اعتماداً منظومة إعادة هندسة العمليات التي

لتجميـع   انةداد قائمـة اسـتب  الدراسات السابقة ذات الصلة باإلضافة إلى إع الباحث بتحليل أهم نتائج
  .بار فرضيات البحثاألولية الالزمة الخت البيانات

  
  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
أحداث خفض حقيقـي وجـوهري فـي مجـال التكلفـة شـريطة أن تعتمـد         إمكانية  -أ 

منظومة إعـادة هندسـة العمليـات اإلنتاجيـة والتسـويقية واإلداريـة        الشركات على
 .كجوهر إلعادة التغيير

بداللـة   سـتثمرة نتيجـة خفـض التكلفـة    احتماالت تحسين العائد علـى األمـوال الم     - ب 
  .إعادة الهندسة وإدارة التغيير

  

 :عنوانب ( 2008 ) الخواجا دراسة .7
 فـي  المهنـي  مؤسسـات التـدريب   فـي  اإلدارية العمليات هندسة إلعادة أنموذج تطوير 

 ."األردن
 

 التـدريب  مؤسسـة  فـي  اإلداريـة  العمليـات  هندسـة  أنمـوذج  تطوير إلى الدراسة هدفت

 فـي  المهنـي  التـدريب  مؤسسـة  فـي  العـاملين  مـن  الدراسة مجتمع وتكون األردن، يالمهني ف

 مـن  ( 202 ) و الـذكور  مـن  ( 660 ) مـنهم  عـامالً وعاملـة  ( 862 ) والبالغ عددهم األردن،

التطـويري   المسـحي  المـنهج  الباحـث  واسـتخدم  فردا ( 250 ) من الدراسة عينة وتكونت .اإلناث
 .الدراسة أسئلة عن لإلجابة
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  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
 :وهـي  رئيسـة  محـاور  بثالثـة  هندسـتها  إعـادة  المطلوب اإلدارية العمليات تحديد  -أ 

 التقليدية اإلدارية والعمليات التدريب، وعملية الترويح واالستقطاب، عملية

 فـي درجـة   للجـنس،  تعـزى  العـاملين  لتقديرات إحصائية داللة ذات فروق ظهرت  - ب 

 الفـروق  تظهـر  ولـم  اإلنـاث،  لصالح التخطيط وعملية العامة، العالقات وفر لعمليةالت

 .المبحوثة للعمليات األهمية درجة من حيث الجنسين بين

العـاملين   تقـديرات  فـي  الخبـرة  لسـنوات  تعزى إحصائية، داللة ذات فروق ظهرت  -ج 
ـ  حـده،  علـى  عمليـة  ولكـل  ككـل،  للعمليات األهمية لدرجة العمل وأصحاب  كوذل
 .فأقل سنوات خمس العاملين الذين خبرتهم لصالح

  
  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو

  .التدريب المهني مؤسسة على تطبيقه أجل من المقترح األنموذج تقديم  -أ 
مختلـف   علـى  اإلداريـة،  العمليـات  هندسـة  إعادة مجال في المعمقة الدراسات إجراء  - ب 

  .يالعال والتعليم التعليم مؤسسات
  

 : نبعنوا ( 2007 ) الشهراني دراسة .8
 المعلومـات  تقانـة  متطلبـات عصـر   لمواجهـة  الجـامعي  التعليم أساليب هندسة إعادة 

 .أنموذج مقترح لجامعة أم القرى
  

 القـرى  أم بجامعـة  التـدريس  هيئـة  أعضـاء  إلمـام  واقـع  إلـى  التعرف الدراسة هدفت

ـ  التـدريس،  في له واستخدامهم بالحاسب اآللي،  السـتخدام  المطلوبـة،  التقنيـات  معرفـة  ةوأهمي

 ووكالئهـم،  العمـداء  نظـر  وجهـة  مـن  القـرى  أم جامعة في للتدريس كوسيلة التعليم االلكتروني

 وطبقـت  .المعلومـات  وتقنيـة  اآللـي  الحاسـب  اسـتخدام  في والخبراء ووكالئهم ورؤساء األقسام

ـ  ورؤسـاء  ووكالئهم العمداء من عينة الدراسة على الباحثة  والبـالغ  الخبـراء،  ووكالئهـم  اماألقس

 الوصـفي  المـنهج  الباحثـة  اسـتخدمت  وقـد  التدريس هيئة أعضاء من ( 234) و ( 91 ) عددهم

  .المسحي
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  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
المطلوبـة    بالتقنيـات  القـرى  أم بجامعـة  التدريس هيئة أعضاء واستخدام إلمام واقع إن  -أ 

مهـارات   فـي  ومتوسـطة  الشخصـي،  االستخدام مهارات في عالية االلكتروني للتعليم
 البـرامج  إعـداد  مهـارات  فـي  وقليلـة  متوسـط  بـين  ومـا  التدريس، في استخدامه

 .والدروس

إلمـامهم   نحـو  القـرى  أم بجامعـة  التـدريس  هيئـة  أعضاء نظر وجهة الدراسة بينت  - ب 
 مهمـة  بدرجـة  يهـا عل والتـدريب  االلكترونـي،  التعلـيم  الستخدام المطلوبة بالتقنيات

 .جدا

البشـرية   الكـوادر  وتـدريب  بإعـداد  المتعلقـة  المتطلبـات  أهميـة  الدراسـة  أظهرت  -ج 
 قسـم  رئـيس  ،وكيـل  ،نظرعميـد  وجهة من االلكتروني التعليم أسلوب لتطبيق الالزمة
 ومهمـة  جـدا  مهمـة  بـين  وما الشخصي، االستخدام مهارات في جدا مهمة والخبرات

 ومهمـة  والـدروس،  البـرامج  إعـداد  ومهـارات  لتدريسا في استخدامه في مهارات

 .الجامعة مستوى على واإلداريين بالطالب فيما يتعلق جدا
 

  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو
  .التدريس  هيئة ألعضاء تدريسية دورات عمل ضرورة  -أ 
 يمبـالتعل  الخاصـة  التجهيـزات  وتـوفير  االلكترونـي،  التعلـيم  تمويـل  العمل علـى   - ب 

  .االلكتروني
 التعلـيم  تقنيـات  السـتخدام  والطـالب،  التـدريس  هيئـة  ألعضاء الفني توفير الدعم  -ج 

 .االلكتروني
  

الجـامعي وطـالب    األسـتاذ بعنوان الحوار التربـوي بـين   ) م2005(دراسة العتيبي، .9
جامعـة أم القـرى   ) الهنـدرة (الدراسات العليا في ضـوء ثقافـة إعـادة الهندسـة     

  .السعودية
  

سـتاذ الجامعـة   أالتعرف على واقع وأهمية الحوار التربـوي بـين   إلى الدراسة  تهدف هذه
المعاصر في ضوء ثقافة إعادة الهندسة وكذلك الكشف عن   اليالعالعليا في التعليم  تالدارساوطالب 

مـن   واألسـتاذ المقترحة لثقافة إعادة هندسة الحوار التربوي بين طالب الدراسات العليا  اآللياتأهم 
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نظر كل منهما و اعتمدت الدراسة على استبانة الستقصاء عمليات هندرة الحوار التربوي بين  وجهة
األستاذ الجامعي وطالبه في مرحلة الدراسات العليا صـورة ألسـتاذ الجامعـة وصـورة لطـالب      

  .الدراسات العليا
  
  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
لحوار التربـوي يـتم ممارسـتها وتتـراوح درجـة      األساتذة يرون أن معظم مقومات ا  -أ 

  .ممارستها من متوسطة الممارسة على ممارس جداً
يــرى طــالب الدراســات العليــا أن معظــم مقومــات الحــوار التربــوي ال يــتم    - ب 

مـن وجهـة نظـر الطـالب      المقومـات ممارستها حيث تتراوح درجة الممارسة لهذه 
 . مارس إلى غير ممارس جداًممن 

ألساتذة والطالب على أهمية هـذه المقومـات للحـوار التربـوي حيـث      اتفق كل من ا  -ج 
 .تراوحت درجة األهمية من مهم على مهم جداً

لم توجد فروق فـي درجـة الممارسـة بالنسـبة ألعضـاء هيئـة التـدريس، بينمـا           - د 
وجدت فروق في درجة الموافقة علـى اآلليـات وكـذلك درجـة األهميـة لمقومـات       

تخصـص والجـنس والدرجـة العمليـة وسـنوات      الحوار التربـوي ترجـع إلـى ال   
 .الخبرة

  
  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو

 أثنـاء  السـتخدامها  تقويميـة  أدوات وتطـوير  إعـداد  فـي  األستاذ الطالب يساعد أن  -أ 

 التعليميـة  الحقائـب  المشـاهدة أو  بطاقـات  أو الرصـد  قوائم مثل المحاضرة المناقشة

   .وغيرها
  .التربوية الحوارات خالل من التفاعلي السلوك هندسة إعادة فةبثقا االهتمام  -ب 
 تنظيميـة  ثقافـة  تبنـي  ضـرورة  علـي  تؤكـد  الجامعي التعليم في ولوائح أنظمة بناء  - ج 

 .التدريسية العمليات تصميم إعادة حول تتمركز جديدة
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 :بعنوان) 2004(دراسة الكساسبة،  .10
ـ  ات األعمـال، دراسـة ميدانيـة علـى     دور تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة عملي
  .شركة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن

 
الشـركات   فـي  المسـتخدمة  المعلومـات  تقنيـات  تـأثير  درجة إلى التعرف الدراسة هدفت
 بنـاء  بغيـة  هندسـتها،  إعـادة  تـتم  التـي  العمليـات  على المعلومات تكنولوجيا وقدرات المبحوثة

 مجتمـع  تكـون  .الهندسـة  إعـادة  فـي  المعلومـات  تكنولوجيـا  تلعبه أن يمكن الذي أنموذج للدور

 االتصـاالت وتكنولوجيـا   شـركات  فـي  المعلومـات  تكنولوجيا أقسام ورؤساء مديري من الدراسة

  .األردن في المعلومات
 
  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
 إعـادة  بـرامج  فـذت ن قـد  المبحوثـة  الشـركات  مـن  (63 %) أن إلى الدراسة تشير  -أ 

 تخطـط  المبحوثـة  الشـركات  مـن  (28.3 %) وان بتنفيـذها  بدأت لعملياتها أو هندسة

  .عملياتها أو بعضها جميع هندسة إلعادة
أن العمليات التي تـتم إعـادة هندسـتها تـرتبط بقواعـد البيانـات       إلى تشير الدراسة   - ب 

امـل والقـدرات   المشتركة وبرمجيات العمل الجماعي والـنظم والخبـرة وقـدرات التك   
 .الجغرافية

 تكنولوجيـا  قـدرات  حـول  المبحـوثين  تصـورات  في إحصائية داللة ذات فروق هناك  -ج 

 اخـتالف  إلـى  الفـروق  هـذه  تعـزى  هندسـتها،  إعادة تتم التي المعلومات، والعمليات

 .ومراحل إعادة الهندسة في الشركات المبحوثة الشركات حجم

  
  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو

االتصـاالت   لشـركات  الهندسـة  إعـادة  بـرامج  في المعلومات تكنولوجيا دور أهمية   -أ 
 .الهندسة إلعادة توجه لديها يوجد ال التي المعلومات وتكنولوجيا

 برامجهـا  بتنفيـذ  للبـدء  أعمالهـا،  عمليات هندسة تخطط إلعادة التي الشركات تشجيع   - ب 

   .الممكنة بالسرعة الجذري التغيير في
 الشـركات  تنظـيم  وإعـادة  المعلومـات،  وتكنولوجيا االتصال شركة ثقافة تشكيل إعادة  -ج 

 .المجال هذا في الدراسات من المزيد وإجراء العمل، أساس فرق على
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 :عنوانب ( 2003 ) أحمد دراسة .11
  .الهندسة مدخل إعادة باستخدام مصر في العامة الثانوية المدرسة أداء تحسين

 
 المدرسـة  فـي  اإلداريـة  العمليـات  هندسـة  إعـادة  سـلوب أ استخدام إلى الدراسة هدفت

 أفضـل  تحسـين  تحقـق  بحيـث  الثانوية، للمدرسة جديد عمل أنموذج إلى التوصل الثانوية بغرض

 الدراسـة  وطبقـت  التحليلـي،  الوصـفي  المـنهج  الباحـث  استخدم وقد .القائم من األنموذج األداء

 .مصر في ثانوية مدرسة  (503)تمثل عينة على
 
مصـر نـواحي القـوة والضـعف      فـي  العامـة  الثانوية للمدرسة التنظيمي األداء تحليل هريظ و 

  :كالتالي
 

مقاسـا   للتالميـذ  المرتفـع  والتحصـيل  بالطالـب،  التـدريس  هيئة اهتمام:القوة نواحي   -أ 
 أوليـاء  ودعـم  والمصـداقية  التربويـة،  واألنشـطة  والبـرامج،  االختبارات، بدرجات

 الـوظيفي  واالسـتقرار  للتعلـيم،  العليـا  اإلداريـة  مسـتويات بال األمور واالتصال الجيد

 .التنظيمي الهيكل في السلطة والمسؤولية خطوط للعاملين ووضوح
 

 كثـرة التغيـر اإلداري،   مـع  الحكـيم  القـرار  غيـاب  فـي  تمثـل تو :الضعف نواحي   - ب 

المدرسـة   وافتقـار  اإلدارة، مـن  الواضـحة  غيـر  والتعليمـات  اإلداريـة،  والفوضـى 
 المكتبيـة  اإلجـراءات  وقصـور  والمجتمـع،  الطـالب  بـين  فعالـة  صـال لقنـوات ات 

 والتحسـين  اإلبـداع  إلـى  القيـادات  افتقـار  و الماليـة،  وضعف االعتمادات واإلدارية،

 تفشـي  :منهـا  الثانويـة  المدرسـة  تهـدد  قضايا حرجـة  الدراسة وأظهرت .والتطوير

 وقـدم  ،الثانويـة  ارسبالمـد  لتعليم شـكلي  العالية والكلفة الدروس الخصوصية، ظاهرة

 بنـاء  علـى  العامـة باالعتمـاد   الثانويـة  المدرسة هيكلة إلعادة مقترحا تصورا الباحث

 العناصـر األربـع   هيكليـة  إعـادة  علـى  األساسـية  فكرتها تقوم اإلدارة، مدرسة ذاتية

 األساسـية  المهمـة  يحقـق  بمـا  والمحاسـبة،  األفراد، والمنـاهج، والمـوارد،   :التالية

 .الطالب لتعليم التحسين النوعي وهو الثانوية، المدرسة في للعمليات
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 :بعنوان) 2003(دراسة المالكي، .12
األبعاد اإلدارية واألمنية لهندرة العمليات اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي دراسة ميدانية 

  .والمتاحف بالمملكة العربية السعودية اآلثارعلى وكالة 
  

اإلداريـة  لهنـدرة العمليـات    واألمنيـة  اإلداريـة ألبعاد التعرف على اإلى تهدف الدراسة 
سـواء   األبعـاد والمتـاحف ومـدى مالئمـة هـذه      اآلثـار الوظيفي في وكالـة   األداءبوعالقتها 
العمـل   منية ألحـداث التغييـر والتطـوير الجـوهري ألسـاليب وإجـراءا ت      األ ممنها أ اإلدارية

واسـتخدم الباحـث المـنهج    ، بـاألداء قـة ذلـك   وتقييمها وما عال األبعاد تلكوالحكم على فعالية 
  .وقام الباحث بتصمصم استبانة ،الوصفي الذي يعتمد على وصف الظاهرة

  
  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
واألمنيـة كمـا وصـفتها بعـض      اإلداريـة أكدت الدراسة على بعض سمات األبعاد   -أ 

مركزيـة فـي اتخـاذ القـرار      السمات وهـي وجـود   تلكالعبارات منفردة ومن بين 
وعدم تفويض السلطة، وكذلك عـدم وضـوح النمـاذج المسـتخدمة، وبيروقراطيـة      
اإلجراءات، والحاجة إلى إعادة تأهيـل المـوظفين وتـدريبهم لرفـع مسـتوى كفـاءة       

  .األداء، وتمتع الموظفين ببعض الثقة التنظيمية االيجابية الداعمة لجهود التغيير
واألمنيــة  اإلداريــةبعــاد بــين األ إحصــائيةذات داللــة القــة ارتباطيــة عهنــاك   - ب 

 .الوظيفي األداءومستوى كفاءة 

 تإجـراءا  ،التنظيميـة  الثقافـة يتأثر األداء الوظيفي بالتغيير الذي يطرأ في كـل مـن     -ج 
ـ بعـاد مجتم وهـذه األ  ،الهيكـل التنظيمـي  ، والسلوك التنظيمـي  ،والحمايةاألمن  ة ع
  .واألمنية اإلدارية األبعادتفسر 

  
 :عنوانب ( 2002 ) مصطفى دراسة .13

  .الجامعي في التعليم العمليات هندسة إعادة مفهوم لتطبيق مقترح نموذج
     

 إعادة هندسـة  مفهوم وبيان المصري، الجامعي التعليم واقع على الوقوف إلى الدراسة هدفت

 عمليات هندسة إلعادة مقترح نموذج وضع ومحاولة الجامعي، التعليم في تطبيقها ومتطلبات العمليات

 هندسة بإعادة خاصة منهجية الباحث استخدم و ،األمريكية الخبرة ضوء في المصري الجامعي التعليم
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كمـا   القـديم  التعليمي النموذج تشكيل إعادة إلى وتهدف المشروع عملية هندسة ويطلق عليها العمليات
ـ  والدراسات وثالبح من عدد تحليل خالل من التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم  اولتـالتي تن

 التعلـيم  هندسة عمليات إعادة إلى يهدف الذي النموذج  إلى التوصل بهدف وتطويره الجامعي التعليم

حيث  من للجامعة البيئي والتحليل والضعف القوة لعناصر التنظيمي التحليل يظهر و المصري الجامعي
  ( SWOT Analysis ).، والتهديدات الفرص

  
  :سة إلى مجموعة من النتائج أهمهاالدرا وتوصلت
كـل   فـي  واالستشـاريين  الخبـراء  من العديد وجود على تشتمل الداخلية القوة نواحي   -أ 

 اسـتخدام  العـالم و  جامعـات  مـع  وتواصـل  صـالت  وتوفر والكليات، التخصصات

  .وبحثية وإمكانيات معملية مبان
تـوافر   وعـدم  الشـاملة،  الرؤيـة  غيـاب  فـي  فتتمثـل  الجامعات في الضعف مواطن   - ب 

 وضـعف  العمـل  سـوق  متطلبـات  مـع  المنظومـة،  ومخرجات ومهارات خصائص

 اإلداريـة،  الهياكـل  وتضـخم  (المعلومـات  مصـادر  المكتبـات، ) التعليميـة  الموارد

 التمويـل  مصـادر  ومحدوديـة  الطلبـة  وتزايد إعـداد  واإلدارية، المالية النظم وتقادم

 .الدولة ميزانية من الحكومية

 تتمتـع  المصـرية  الجامعـات  أن (SWOT Analysis)لربـاعي ا التحليـل  أظهـر   -ج 

 واقتصـاديات  الجامعـات  لـبعض  الذهنيـة  والصـورة  التكلفـة،  وانخفاض  بالخبرة،

  .التكنولوجيا ومعرفة الحجم

 و البيئـة،  ملوثـات  منهـا  المصـرية  الجامعـات  تهـدد  حرجة قضايا التحليل وأظهر  - د 
 أسـعار  وارتفـاع  التضـخم  و البطالـة،  ومشـكالت  المـوارد االقتصـادية،   توظيف

 التمويـل  نقـص  و الداخليـة،  الخارجيـة للجامعـات   الجامعـات  منافسـة  و الفائـدة، 

 .الجامعي والتجديد للتطوير المناسب

  
  :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة توصلتو

 هـو  كـل مـا   السـتيعاب  مصـر  في الجامعي التعليم منظومة هندسة إعادة ضرورة   -أ 

 وقدراتـه  الجـامعي،  المنـتج  يـدعم  بمـا  المعلومات،واالتصاالت تكنولوجيا في جديد

 .الجديدة التحديات ظل التنافسية في
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 :بعنوان) م2001(دراسة الشهراني، .14
إعادة تصميم عمليات وحدة إشراف اإلدارة المدرسـية فـي منطقـة عسـير التعليميـة      

 .بالمملكة العربية السعودية. في ظل مفهوم الهندرة
  

 اإلدارةالتعرف علـى كفـاءة أنشـطة عمليـات وحـدة إشـراف       إلى  تهدف هذه الدراسة
وكـذلك تحديـد درجـة أهميـة كـل نشـاط مـن أنشـطة          ،المدرسية في منطقة عسير التعليمية

تصـميم بعـض االسـتراتيجيات المقترحـة      إلـى  باإلضـافة  ،المدرسـية  اإلدارةعمليات إشراف 
ـ المدرسـية فـي ظـل     اإلدارةإلعادة تصميم عمليات إشـراف   وقـد اسـتخدم    ،الهنـدرة  لوبأس

المدرسـية وقـام الباحـث بتصـميم      بـاإلدارة فاءة أنشطة العمليـات  كدراسة الحالة لقياس  أسلوب
  .استبانة

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
و % 26.9(بـين   تتـراوح المدرسـية   اإلدارةدرجة كفاءة أنشطة عمليـات إشـراف     -أ 

ل المتـاح لتطـوير هـذه العمليـات يتـراوح      مما يعنـي أن نسـبة المجـا   %) 77.1
 %).73.1و % 22.9(بين

ـ يرى أفراد مجتمع   - ب  المدرسـية مهمـة    اإلدارةأن أنشـطة عمليـات إشـراف     ةالدراس
 ) .1.86و  2.38(بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي يتراوح بين 

وافق المشرفون التربويون بدرجـة عاليـة علـى االسـتراتيجيات المقترحـة إلعـادة         -ج 
و  2.7(المدرسـية بمتوسـط حسـابي يتـراوح بـين       اإلدارةدة إشـراف  تصميم وح

مديري المدارس فقـط كـان المتوسـط الحسـابي إلجابـات       اختيارعدا عملية ) 2.5
 .%) 2.45(مجتمع الدراسة يساوي
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  :جنبيةالدراسات األ - رابعاً
  : بعنوان) Abdous and Wuhe  )2008دراسة  .1
  

frame Work for Process Reengineering in Higher Education: A case 
Study of distance Learning exam Scheduling and distribution old 
dominion university. 

 
 التعلـيم  فـي  اإلداريـة إلعادة هندسـة العمليـات    مقترح إطار تصميم إلى الدراسة هدفت

 المكتوبـة  االختبـارات  اسـتبدال  و ،بعـد  عـن  التعلم اختبارات وتوزيع لجدولة حالة دراسة العالي

 واسـتقبال  بإرسـال  المتعلقـة  التكـاليف  ولتقليـل  ،الكترونيـة  أخـرى  اختباراتب الجدوى عديمة

 . بعد عن التعلم مواقع إلى و من االختبارات

 ،العـالي  التعلـيم  مؤسسـات  فـي  الهنـدرة  لعمليـة  وعمليـا  مبدئيا إطار الدارسة اقترحت
وضـع   وتـم  بعـد،  عـن  الـتعلم  اختبارات وتوزيع جدولة تنظيم إلى الحالة دراسة استخدام ويهدف
  .الهندرة لعملية خطوات (4) من مكون تسلسلي إطار

  

 الهنـدرة  عمليـة  ورسـم  بتوثيـق  البـدء  التحليل بهدف يليها أولى، كخطوة المبادرة وتأتي 

 تنفيـذ  إلـى  فانوتهـد  والتقـويم،  فـي التطبيـق   فتتمثالن األخريان الخطوتان أما بيانيا، المستهدفة

 والتوثيـق،  العميـق  التحليـل  باإلضـافة إلـى   المعنيـين  جميع إشراك أن شك وال العملية، وتقييم

  .الهندرة المواكبة لعملية التقليدية األخطاء من العديد تجنب في كبير أثر له كان
 

التعلـيم   عـن  رضـا  مـع  وفاعلـة  منظمـة  عمليـة  إلى تشير الدراسة هذه نتائج فإن لذا 
 باسـتخدام  االختبـارات  وتوزيـع  جدولـة  نظـام  تقيـيم  تم كما ،الوقت نفس في أقل وتكلفة العالي،

 منـذ  والمسـتخدم  االنترنـت  نظـام  عـن  المسـتخدمين  رضـا  مدى لقياس مسح تنفيذ و االنترنت

 .  2006عام

وكـان   ،النظـام  هـذا  مسـتخدمي  مـن  الجامعة في العاملين جميع من الدراسة عينة تمثلت
 ،العاملـة  القـوة  تقليـل  علـى  اسـتخدامه  وأثـر  النظـام،  اسـتخدام  كيفية همف المسح من الغرض
  .أن إلى النتائج وأشارت
 العيـوب  مـن  ال يخلـو  الـذي  النظـام  نحـو  إيجابيـة  اتجاهات لديهم العاملين من العديد 

  .والمشكالت
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  : بعنوان Ahmed, Francis & Zairi ( 2007 )دراسة  .2
  

Business Process Reengineering: Critical Success Factors in higher 
education. 
 

وفحص عوامل النجاح الحاسمة إلعـادة هندسـة العمليـات     معرفةهذه الدراسة إلى  تهدف
حيث تم تطبيقها على ثالث مؤسسـات خاصـة للتعلـيم     ،)دراسة حالة ( العالياإلدارية في التعليم 

  .)BPR(هندسة العمليات في ماليزيا، والتي وقامت بتطبيق مفهوم إعادة  العالي
  
وذلـك للوصـول إلـى     ،ة إلى مناقشة تلـك العوامـل الحاسـمة للنجـاح    سسعت الدرا و 

مـن خـالل تحديـد     نموذج واضح يضمن للمؤسسات تنفيـذ نـاجح إلعـادة هندسـة العمليـات،     
فـي   العـالي عوامل النجاح الحاسمة الرئيسية بحيث يمكـن لهـا أن تسـاعد مؤسسـات التعلـيم      

  .مجها وكذلك تنفيذ تلك البرامج بنجاحالتخطيط لبرا
  

  : لنجاح وهيل الحاسمة رئيسيةالعوامل ال مجموعة من وتوصلت الدراسة إلى
  .العمل الجماعي  -أ 
  .إدارة التغيير الفعالة  - ب 
  .مجزية للعاملينالمكافآت ال و نظام إدارة الجودة  -ج 
  .تكنولوجيا المعلوماتنظم   - د 
  .اليةكافية الموارد المو  إدارة المشاريع الفعالة  -ه 
 .خفض البيروقراطية وزيادة المشاركة  -و 

 
 لجعـل تلـك   و ،المؤسسـي  التطـور  لبحـث  مسـتقبلية  ألبحـاث  إطـارا  الدراسـة  قدمت و

فـي   الدراسـة  هـذه  تسـهم  كمـا  اإلدارية، العمليات هندسة إعادة خالل من بنجاح تعمل المؤسسات
  .العالي التعليم مؤسسات في اإلدارية العمليات في التطبيقية الممارسات بعض
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  :بعنوان) Hesson, Al-Ameed & Samaka )2007دراسة  .3
  

Business process reengineering in UAE public sector: a town 
planning case study.  
 

 لـدائرة  اإلداريـة  العمليـات  هندسـة  التعـرف علـى إعـادة    هدفت هذه الدراسـة إلـى  

 إلكترونـي  بـديل  تطـوير  بغـرض  ة، ربية المتحـد الع اإلمارات دولة في العين بلدية في األراضي

 الخطـوات  بمـنهج  شـبيها  دراسـتهم  البـاحثون فـي   اعتمده الذي المنحى كان وقد العمليات، لتلك

  :هي الخمس وهذه الخطوات )وزمالؤه اسكران جون( استخدمها التي الخمس
  

 .للمشروع أهدافو رؤية إيجاد  -أ 

 .واألهداف للرؤية الداعمة عمللل العمليات األساسية على والتركيز التعريف  - ب 

 .العمل بيئة وتحليل نمذجة  -ج 

 .المستمرة ةالسيطر  - د 

 .السابقة للخطوات التطوير  -ه 
 
   :عالمشرو هذا واجهت التي المعيقات أبرز ومن 

 المختلفـة  المراحـل  علـى  والسـيطرة  المباشـر،  أن اإلشراف المسئولون اعتقاد  -أ 

  .ضروري أمر للعمليات

 .لإلشكال حساس ومثير أمر المدينة هذه في والمواقع األرض،قع مو    - ب 

 .التغيير الناجمة عن الزائدة والعمالة للتغيير، المستخدمين مقاومة  -ج 
 

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
 الدراسة هذه وتمثل مشكالت كبيرة، من يعاني المتحدة العربية اإلمارات دولة في العام القطاع أن 

 .اإلدارية هندسة العمليات إعادة تطبيق عن الناجم القطاع هذا نوتحسي قيادة نحو خطوة

  
  

 



 
 

30 
 

4. Tennant  &Chieh Wu )2005 (بعنوان:  
  

The application of business process reengineering in the UK 
 

 العمليـات  هندسـة  إعـادة  تطبيقـات  لنجـاح  األساسية العوامل تعريف إلى الدراسة هدفت

 الشـركة  عـن  مبدئيـة  معلومـات  لجمـع  اسـتبانة  الباحث استخدم وقد , المتحدة  UK شركة في

 هندسـة  إعـادة  مشـكالت  عـن  لالستقصـاء  وذلـك  العمليـات،  هندسة إعادة منهجية التي طبقت

  .والحواجز العوائق أهم على العمليات والتعرف
  
  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت

  
 والمتمثلـة  العمليـات،  هندسـة  إعـادة  منهجيـة  لتطبيق المنطقية األسباب إلى التوصل  -أ 

 وتحسـين  , الداخليـة  التكلفـة  تقليـل  نحـو  والسـعي  , الخارجي التنافس في ضغوط

 .المنتج
 

 قصـيرة  خطـط  اسـتخدام  هـو  التطبيـق  لنجـاح  الرئيس العائق أن أظهرت الدراسة   - ب 

 المتعلقـة  بالمشـاكل  وخاصـة  األهـداف  تحقـق  ال والتـي  الحلـول  إليجاد و المدى

 .تكنولوجيا المعلومات على االعتماد مع فرادباأل
 

طـرق   تبنـي  تتضـمن  والتـي  النجـاح،  إلـى  المؤديـة  العوامل أيضا الدراسة بينت    -ج 
 علـى  والتأكيـد  العمليـات،  هندسـة  إعـادة  منهجية دعم أولوياتها في تضع استراتيجية

 وقياسـات  مناسـبة،  أهـداف  ذات شـركة  تأسيس خالل من وذلك االهتمام بالعمليات،

 حـافزة  إدارة وجـود  علـى  التأكيـد  مـع  طويلـة،  لفترات التحسن المستمر على تؤكد

 هندسـة  إعـادة  منهجيـة  بتطبيـق  المخـاوف المتعلقـة   إزالـة  إلـى  تسعى للموظفين

 .األفراد والتكنولوجيا لتحسين وسيلة أنها على والتأكيد العمليات
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  :بعنوان) Ahadi )2004 دراسة،  .5
  

An examination of the role of organization Enables in business 
process reengineering and the impact of information technology. 

  
 هندسـة  إعـادة  منهجيـة  تطبيـق  فـي  تـؤثر  التـي  العوامـل  تحديد إلى الدراسة هدفت

 تبـادل : المعلومـات، همـا   يـا لوجتكنو فـي  طـريقتين  تطبيـق  عنـد  وذلـك  اإلدارية، العمليات

  .اإلنترنت وتكنولوجيا اإللكترونية، المعلومات
  

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت
 العمليـات  هندسـة  إعـادة  منهجيـة  تطبيق مع ايجابيا طاًاارتب ترتبط عوامل ستة وجود  -أ 

 فـي  المركزيـة  المنظمـي،  التغييـر  العليـا،  اإلدارة دعم :هي العوامل وهذه اإلدارية

 .العمالء وخدمة المنظمة، ثقافة و شكيل العمليات،وت القرار، اتخاذ

 والتطبيـق  المـوظفين،  مقاومـة  مـن  كـل  بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم  - ب 

 .اإلدارية العمليات هندسة لمنهجية إعادة الناجح

 إعـادة  لمنهجيـة  النـاجح  والتطبيـق  الموارد، ضعف بين سلبية ارتباطيه عالقة وجود  -ج 

 .يةاإلدار العمليات هندسة

 للتطـوير  قابلـة  كفـاءات  تزويـد  علـى  تعمـل  المختلفـة  التكنولوجية المعلومات أن  - د 

 .اإلدارية العمليات هندسة إعادة الناجح لمنهجية والتطبيق
 
  : بعنوان) Chiplundar & Chattopadhyay )2003دراسة  .6
  

Application of principles of event related open systems to business 
process reengineering. 
 

تطبيق مبادئ الحـدث المتعلقـة بـالنظم المفتوحـة فـي إعـادة       على  الدراسةهذه ركزت 
تحليـل بيئـة األعمـال التنافسـية     ب" هندسة عمليات األعمال فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة    

بمساعدة تكنولوجيـا المعلومـات، مـع األخـذ باالعتبـار التفـاعالت المختلفـة بـين عمليـات          
  .عمالالمتعددة عندما يتم تطبيق إعادة هندسة عملية األ األعمال
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وتقترح الدراسة نموذجاً مبنيـاً علـى مخططـات الحـدث لتسـجيل التـدفق المنطقـي         

 أن والتفضــيالت ذات العالقــة التــي يمكــن أن تســتخدم فــي تصــميم نظــم المعلومــات، إذ
  .مخططات الحدث مفيدة في تصميم نظم معلومات الذكاء

  
هجية يمكن أن تستخدم فـي تطـوير نظـام التصـميم، حيـث يمكـن أن يـتم        وهذه المن 

تحليل كل حـدث لمعرفـة متطلباتـه مـن البيانـات والعمليـات والمـوارد، ويمكـن أن تظهـر          
التفاعالت بين القوى المختلفة واألحداث والنماذج والتطبيقـات مـن خـالل مخططـات التفاعـل،      

  .إلعادة الهندسة ومكوناتها وتبحث هذه الدراسة أيضاً في القوى المحركة
  

  :بعنوان) Jerva)2001 دراسة  .7
 
BPR and Systems Analysis and Design Making: The Case for 
Integration. 
 

إعادة هندسـة عمليـات األعمـال وتصـميم الـنظم وتحليلهـا       لمعرفة تهدف هذه الدارسة 
ر نظريـات إعـادة هندسـة    الختبـا  ،دراسة حالة متكاملـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة     

عمليات األعمال الرئيسية وأوجه الشـبه واالخـتالف بـين إعـادة هندسـة عمليـات األعمـال،        
وتطوير نظم المعلومات ومناقشة متطلبات إعـادة هندسـة عمليـات األعمـال فـي أي مشـروع       

  .تطوير لنظم المعلومات
  

ألعمــال وتوصــلت الدراســة إلــى أن اســتخدام تقنيــات إعــادة هندســة عمليــات ا  
يتـزامن مـع تطـوير نظـم المعلومـات، وإن إعـادة        وأساليبها، يمكن أن يكون مستمراً عنـدما 

تصميم عمليات األعمال مع تكنولوجيا المعلومات تعطـي المنشـأة احتماليـة التحسـين الجـذري      
  .لنقل المعلومات، وزيادة قيمة المعلومات فيما يخص المحتوى

  

ـ   ة تخفـيض التكلفـة والتمـايز فـي المنتجـات، وإن      هذه الفوائد تؤدي إلى تسهيل عملي
الفائدة النهائية لغاية اآلن مـن تكامـل إعـادة هندسـة عمليـات األعمـال وتطـوير تكنولوجيـا         

  .المعلومات هي التمكين والمشاركة المستمرة للعاملين في صنع القرارات
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  : بعنوان Ing-Long Wu ( 2001 )دراسة  .8
  

A model for implementing business process reengineering based on 
strategic perspectives: an empirical study. 

 
وضع نموذج متكامل يستند إلى ربـط تطبيـق إعـادة هندسـة العمليـات      لالدراسة  هدفت   

لعمليـات قـد تكللـت    جهـود تطبيـق إعـادة هندسـة ا    أن رغم  ،بناءا على إستراتيجية المؤسسة
ويفسـر ذلـك إلـى     ،معـدالت الفشـل كانـت مرتفعـة     إال أنبالنجاح في العديد من الشـركات،  

األسباب المختلفة التي تناولتها دراسات سابقة، وأحد األسباب الرئيسـية هـو عـدم ربـط عمليـة      
  .إعادة هندسة العمليات بأهداف المنظمة

  
لـى ربـط تطبيـق إعـادة هندسـة      وتقترح الدراسة وضـع نمـوذج متكامـل يسـتند إ     

ـ      العمليات بناءا على إسـتراتيجية المؤسسـة،   جوانـب وهـي    ةويتعلـق هـذا اإلطـار بثالث
  :كالتالي

  
تحديد استراتيجيات الشركات على أسـاس تحليـل الـدفعات اإلسـتراتيجية بـالتوازي        -أ 

 .مع مصفوفة األهداف

داً علـى تحليـل إطـار    اختيار المسارات اإلستراتيجية إلعادة هندسة العمليـات اسـتنا    - ب 
 .لالزدواج الوظيفي مع تكنولوجيا المعلومات

تنفيذ إعادة هندسة العمليات باالعتمـاد علـى تحليـل خصـائص المشـروع التخـاذ         -ج 
 .قرار بشأن صيغة مناسبة لمنهجية مركبة

  
وقدمت الدراسة هذا اإلطار بحيث يكون أكثـر وضـوحاً مـن خـالل إجـراء دراسـة تطبيقيـة        

  .عملفي بعض وحدات ال
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  : بعنوان McAdam & Donaghy ( 1999 )دراسة  .9
 

Business process reengineering in the public sector: A study 
of staff perceptions and Critical Success Factors (CSFs) . 
 
هدفت هذه الدراسة  للبحث فـي تصـورات المـوظفين فيمـا يتعلـق بعوامـل النجـاح        

أجل تطبيق نـاجح إلعـادة هندسـة العمليـات فـي القطـاع العـام، حيـث          الحاسمة، وذلك من
أظهرت النتائج أن العديد من العوامل الرئيسية الحاسـمة لنجـاح إعـادة هندسـة العمليـات فـي       

الخاص لها نفس األهمية بالنسبة لنجـاح تطبيـق إعـادة هندسـة العمليـات فـي القطـاع        القطاع 
  .العام

ل األكثر أهمية فـي نجـاح تطبيـق إعـادة هندسـة العمليـات       وتوصلت الدراسة إلى أن العوام
  :في القطاع العام شملت التالي

  
 .التزام ودعم اإلدارة العليا  -أ 

 .فهم إعادة هندسة العمليات  - ب 

 .االتصال  -ج 

 .تمكين العاملين وزيادة نسبة مشاركتهم في اتخاذ القرار  - د 

 .التقليل من مخاوف تقليص عدد الوظائف  -ه 
 

خصائص الفريدة التـي يجـب مراعاتهـا فـي تطبيـق إعـادة       من ال كما تم تحديد عدد
  :هندسة العمليات في القطاع العام وشملت التالي

  
وجود العديد من العمليات المعقدة والمتداخلـة مـع العديـد مـن أصـحاب السـلطة         -أ 

 .والمصلحة

 .وجود قوى عاملة مهنية ومتخصصة  - ب 

 .توضيح الحدود التنظيمية الداخلية  -ج 
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  :دراسات السابقةلل يملخص تحليل -خامساً
تعددت الدراسات المحليـة والعربيـة واألجنبيـة التـي تناولـت موضـوع إعـادة هندسـة             

العمليات اإلدارية والتطوير المؤسساتي مـن عـدة جوانـب علميـة وإداريـة و تربويـة، ومـن        
  :خالل عرض وتحليل الدراسات السابقة نستخلص األتي

  
وضـوع إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة      فـي م  اًمتزايد اًاتضح أن هناك اهتمام .1

دور  لما لهـا مـن   ،والتطوير المؤسساتي من عدة جوانب علمية وإداريـة و تربويـة  
هام في عملية تحسين األداء وخفـض التكـاليف وتحقيـق قفـزة نوعيـة فـي األداء       

 . اإلنتاجيةوزيادة 

التطـوير   معظم الدراسات السابقة دور وواقع إعـادة هندسـة العمليـات فـي    تناولت   .2
المؤسسـات الحكوميـة واألمنيـة    المؤسساتي والوصول إلى التنمية المسـتدامة فـي   

 ،)2009:النتشــة(،)2010:حنــون( دراســةمثــل والصــناعية والتعليميــة  
 .)2003:المالكي(، )2006:األغا(، )2008:السر(، )2009:قاسم(

مقتـرح   توجد العديد من الدراسات العربية واألجنبية عملـت علـى تطـوير أنمـوذج     .3
في المؤسسات التعليميـة والصـناعية مثـل دراسـة      اإلداريةإلعادة هندسة العمليات 

ــا( ــي(،)2008:الخواجــ ، )abdous and wuhe:2008(،)2008:الطنجــ
ــهراني(  & Hesson, Al-Ameed & Samaka :2007(،)Chiplundar(، )2007:الش

Chattopadhyay:2003( ،)2002:مصطفي.( 

بيـة واألجنبيـة أن هنـاك مجموعـة مـن العوامـل       أجمعت بعض الدراسـات العر  .4
 اإلداريـة العمليـات   هندسـة إعـادة   أسـلوب والمؤثرة في تطبيـق   الناجحة الحاسمة

، ): 2007Ahmed, Francis & Zairi( ،)2008:شــعبان(مثــل دراســة  
)2005Tennant:   & Chieh Wu:( ،)2004: Ahadi( ،)McAdam & 

Donaghy:1999.( 

ه يوجد  تأثير لنظم تكنولوجيـا المعلومـات علـى العمليـات     بينت بعض الدراسات أن .5
ــل         ــة ك ــع دراس ــجم م ــا ينس ــذا م ــتها وه ــادة هندس ــتم إع ــي ت الت

ــن ــهراني(مــ ،  ): 2007Ahmed, Francis & Zairi(،)2007:الشــ
ــبة(  ahadi:2004( )2003:Chiplundar(،)2004:الكساســـــــــ

&Chattopadhyay ( ودراسة)Jerva:2001.( 



 
 

36 
 

  : ة من الدراسات السابقةأوجه االستفاد -سادساً
 
كانـت هنـاك   ) المحليـة والعربيـة واألجنبيـة   (بعد عملية التحليـل للدراسـات السـابقة       

  .تكمن هذه االستفادة في النقاط التالية ،استفادة واضحة
  

 .الحاليةدراسة ونتائج الالربط بين نتائج الدراسات السابقة  .1

النظـري والمراجـع    إلطـار اكيفيـة عـرض    السابقة فياالستفادة من الدراسات  .2
  .المستخدمة في الدراسة

ــة  .3 ــد أداة الدراس ــتبانة(تحدي ــرات )االس ــة   ،والمتغي ــنهج الدراس ــار م واختي
 .المستخدمة وتحديد المحاوراالساسية لالستبان اإلحصائية واألساليب

  
  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة - سابعاً

  
   :عن الدراسات السابقة في التاليتتميز الدراسة الحالية         

  
هدفت إلـى تحديـد المشـكالت التـي تواجـه تنفيـذ       العديد من الدراسات السابقة  .1

علـى  الفعلـي المترتـب   إعادة هندسة العمليـات فقـط دون قيـاس األثـر      أسلوب
  .األسلوبهذا  تطبيق

 أسـلوب بأنها تتناول قيـاس فعلـي لمـدي نجـاح تطبيـق      الدراسة الحالية  تتميز  .2
ــ ــة  إع ــب بالجامع ــى أداء صــندوق الطال ــة عل ــات اإلداري ــة العملي ادة هندس

 .اإلسالمية

فـي حـين تـم تنفيـذ      وأجنبيـة، معظم الدراسات السابقة أجريت في بيئات عربية  .3
األولـى  تعتبـر هـذه الدراسـة    هذه الدراسة في البيئة الفلسطينية بقطـاع غـزة و   

إعـادة هندسـة    وبأسـل تطبيـق  أثـر  على حد علم الباحث التـي تقـيس فعليـاً    
 .العمليات اإلدارية على مستوى قطاع غزة
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  ةـدراسـظري للـار النـاإلط

  
 :الفصل الثاني §

 
v   الهندرة" اإلداريةإعادة هندسة العمليات".  

  
 :الفصل الثالث §

 
v  مباحث ةيتكون من ثالث. 

 
 .غزة -اإلسالميةالجامعة : المبحث األول  §
 .بدائرة صندوق الطال:المبحث الثاني  §
مشروع إعادة هندسة العمليات الحالة العملية ل: المبحث الثالث §

  .اإلدارية
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  انيـل الثـالفص
  "درةـالهن" اإلداريةإعادة هندسة العمليات 

  
  .مقدمة -أوالً §
  .العمليات اإلدارية هندسة إعادة مفهوم -ثانياً §
  .تعريف إعادة هندسة العمليات اإلدارية  -ثالثاً §
 .اإلدارية إعادة هندسة العملياتلتطبيق األهداف األساسية  -رابعاً §

  .اإلداريةعملية إعادة هندسة العمليات  المنظمات التي تحتاج لتطبيق -خامساً §
  .اإلداريةإلعادة هندسة العمليات لخصائص والمرتكزات المميزة ا -سادساً §
  .اإلداريةإعادة هندسة العمليات  أسلوباألساسية من تطبيق  الفوائد -سابعاً §
 .عمليات اإلداريةندسة الالقائمون على إعادة ه -ثامناً §

 .تهاإعادة هندسالتي يتم العمليات  -تاسعاً §

 .معايير اختيار العمليات إلعادة هندستها -عاشراً §

 .هندسةالاعادة التشابه واالختالف بين إدارة الجودة الشاملة و أوجه -الحادي عشر §

 .اريةاإلدهندسة العمليات المنهجية ومراحل عملية إعادة  -الثاني عشر §

 .اإلدارية العمليات هندسة إعادة لنجاح الحاسمة العوامل -رالثالث عش §

العمليـات   هندسـة المعوقـات والقيـود المؤديـة لفشـل عمليـة إعـادة        -الرابع عشـر  §
 .اإلدارية
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  الفصل الثاني

  "الهندرة" اإلداريةإعادة هندسة العمليات 
  

  :مقدمة  -أوالً
  

ـ  إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة      وتعريـف  ى مفهـوم يهدف هذا الفصل التعرف عل
معرفـة مـا هـي    و ،هداف مـن تطبيـق هـذا المفهـوم    الهندرة، وكذلك الخصائص والفوائد واأل

تطبيـق الهنـدرة، ومـاهي المنظمـات التـي تحتـاج تطبيـق إعـادة         إلى العمليات التي تحتاج 
ـ  الهنـدرة  أسـلوب منهجية تطبيق كذلك التعرف على و ،الهندسة نجـاح وفشـل   عوامـل  ة ودراس

  . إعادة هندسة العمليات اإلدارية
  

  :العمليات اإلدارية هندسة إعادة مفهوم -ثانياً
 أطلـق  عنـدما  ،م ١٩٩٢عـام  في وبالتحديد اتيالتسعين بداية في الهندسة إعادة مفهوم ظهر

 )لمنظمـات ا هنـدرة (الشهير لكتابهما الهندرة كعنوان شامبي وجيمس هامر مايكل األمريكيان الكاتبان
 تقليديـة  غير أفكار من تحمله بما الحديث اإلدارة عالم في ثورة حقيقية الهندرة أحدثت الحين ذلك ومنذ

 واإلستراتيجيات التـي  واإلجراءات األنشطة كافة في جذري وبشكل النظر إعادة صريحة إلى ودعوة

 هـذا  إليـه  يدعو ما برزأ علول ،اليوم عالمنا في العاملة والشركات المنظمات من الكثير عليها قامت

 والنظـر  والرتابة التكرار قيود من والتخلص في أعمالهم اإلبداع إلى العاملين دعوة في يتمثل المفهوم

فـرد   كل في الكامنة اإلبداعية الطاقات تفجير على تساعد شمولية بنظرة المحيطة بأعمالهم األمور إلى
 بالمنظمـات  للعمليات الرئيسـية  الجذري التصميم دةوإعا أساسية بصورة التفكير إعادة خالل من منا،

 إنجـاز  وسـرعة  والتكلفة والجودة الخدمة ،العصرية األداء مقاييس في طموحة تحسين نتائج لتحقيق

  ).6، ص2004العتيبي والحمالي،( ،العمل
  

 :تعريف إعادة هندسة العمليات اإلدارية -ثالثاً
  اإلنجليـزي  للمصطلح كترجمة  وإدارة ندسةكلمتي ه من مركبة جديدة عربية كلمة الهندرة

Business Re-engineering  للفكـر   رئيسـية  أداة تعتبـر  و ،األعمـال  هندسة إعادة يعني والذي
علـى   قراراتهـا  اإلدارة تبنـي  التي المفاهيم والقواعد والفروض تغيير على قومي الحديث، و اإلداري
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 تحقيـق  والعشرين بهـدف  القرن الحادي ناسبجديدة ت ومفاهيم وفروض قواعد عن والبحث أساسها

 واإلتقـان  والسـرعة  التكلفة والجودة والخدمة مثل ،الحاسم األداء معايير في فائقة جوهرية تحسينات

 بإعـادة  يسمح للمؤسسات والمنظمـات  كعامل أساسي المتطورة المعلومات تكنولوجيا بإستخدام وذلك

  ).2ص،2010نك معلومات النقل البحري المصري،المجلة االلكترونية لب(، أعمالها نظم هندسة
  

إعـادة التفكيـر األساسـي وإعـادة     بأنهـا   إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة    بيقصد و
وليسـت هامشـية    -التصميم الجـذري للعمليـات بهـدف تحقيـق تحسـينات جوهريـة فائقـة        

ديسـلر،  .( "في معايير األداء الحاكمـة مثـل التكلفـة والجـودة والخدمـة والسـرعة       –تدريجية 
  ). 312، ص2003

  

هندسة العمليات االداريـة  تقـوم علـى افتـراض أساسـي بـأن       إعادة ويقول ديسلر بأن 
 بمتطلبـات المتبعة في تنظيم األقسام والعمليات لـم تعـد قـادرة علـى الوفـاء       التقليديةاألساليب 

قـة ومذهلـة فـي    العمالء األمر الذي يتطلب استخدام أساليب جديدة قادرة على تحقيـق نتـائج فائ  
  :فإنه يجب طرح السؤالين التاليين اإلداريةالعمليات  هندسةهذا الصدد وعند تطبيق إعادة 

 لماذا نؤدي هذا العمل؟      .1

 في أدائه؟ األسلوبلماذا نتبع هذا  .2
 

المتزامنـة لكـل مـن عمليـات      بأنها إعادة الهيكلة اإلداريةعرف إعادة هندسة العمليات تو
جذرية في كل من الوقت والتكلفة وكل  نظيمي ونظم المعلومات لتحقيق تحسيناتالمنظمة والهيكل الت

   .(Neill and Sohal,1999 :p 574)، ما يتعلق بالسلع والخدمات المقدمة للعميل
 

بأنهـا التفكيـر    اإلداريـة منهج إعادة هندسة العمليات ) 87-86،ص2009( ،وعرف الرب
ليا وأيضاً رغبتهم األكيدة في إجراء التغيـرات الجذريـة أو   الع ولإلدارةاالبتكاري لقيادات المنظمة 

وذلك بهدف التحسين المستمر للجودة والـداء  ،المؤثرة في عمليات األنشطة ذات التأثير في المنظمة
  .وتخفيض التكاليف وتحقيق مستويات عالية من رضا العمالء 

  

ــ     ــا الباحث ــ Paul & Cespedes (1995: p36)  ،انأم ــاد انفيعرف ــة إع ة هندس
عبارة عن منهج لتحقيـق التطـوير الجـذري فـي أداء المنظمـات وفـي وقـت        :بأنها  ،العمليات

  .قصير نسبياً 
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بأنها إعـادة النظـر فـي     اإلداريةإعادة هندسة العمليات ) 291،ص2003( ،وعرف حريم
مليـات  فـي ع  الرئيسـية إعادة دمج المهـام  إلى مهام بسيطة إلى المتبع في تجزئة العمل  األسلوب

  .متماسكة بحيث تبدأ المنظمة العمل من الصفر في إعادة تصميم العمليات
  

 في جذري تغيير بأنها إحداث وبيرجرون إعادة هندسة العمليات اإلدارية  رايموند  عرفها كما

 تحسينات لتحقيق وذلك االستخدام األمثل، المعلومات تكنولوجيا استخدام خالل من التنظيمية، العمليات

  .(Raymond , &, Bergeron 1998:p72 )، واإلنتاجية واألداء الجودة في يةجوهر
  

 

 البناء إعادة على تقوم منهجية إدارية وسيلة وهي ،البناء إعادة وتعرف الهندرة على أنها

 تطوير تحقيق بهدف اإلدارية العمليات إعادة هيكلة، وتصميم على وتعتمد جذوره، من التنظيمي

المنتج،  وجودة التكلفة، وتخفيض األداء، المنظمات يكفل تحقيق سرعة اءأد في وطموح جوهري،
  .39)ص،2001بكر، أبو :(على الهندرة وترتكز

 
 .المتبعة العمل أساليب تحدد التي األسس في النظر إعادة  .1

 :مثل القائم للوضع الجذري التصميم إعادة  .2

 .للمنظمة األساسية المفاهيم إعادة  -أ 

 .الداخلي التصميم إعادة  - ب 

 .العاملين وتدريب لتعليم، جديدة سياسة  -ج 

 واستبدالها القديمة، القوالب نسف طريق عن األداء، معدالت في فائقة طفرات تحقيق  .3

 .مبتكرة بأساليب
  

 اإلداريةإعادة هندسة العمليات  )Hammer ,M. and Stanton )2000,p25  عرف بينما
 عمليات في والجذري الجوهري التفكير إعادةالمفضلة لتطوير األداء في المنظمات ب الطريقة بأنها

 واإلبداع األداء في جذرية تحسينات لتحقيق المنظمة، الذي يمكنها من التكيف مع البيئة المحيطة 
  .والمرونة والجودة
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 اإلداريـة بأنهـا   العمليـات  هندسـة  إعـادة  مفهـوم  )4 5ص ،2002 ( ،السلطان ويعرف

 هيكلـة  إعـادة  علـى  وتعتمـد  جـذوره،  مـن  التنظيمي البناء على إعادة تقوم منهجية إدارية وسيلة

 يكفـل  المنظمـات  أداء فـي  وطمـوح  جـوهري  تطـوير  بهدف تحقيق األساسية العمليات وتصميم

  .وجودة المنتج التكلفة وتخفيض األداء سرعة
  

 اإلداريـة  العمليـات  هندسـة  إعـادة  مفهـوم  )267-266ص ،1999(، اللـوزي  وعرف

 يتعلـق  فيمـا  القائمـة،  التنظيمـات  بـين  الفجـوة التنظيميـة   فـي  والحـذر  دالحا االنتباه ذلك بأنه

 يسـاعد  بشـكل  العمـل  أسـاليب  وتحـديث  رتطوي على العمل خالل من واإلنتاج األداء بمستويات

  .،قصيرة زمنية فترة خالل األداء في طفرة إحداث على
  

يم العمليـات  إعادة الهندسة اإلدارية بأنها إعـادة تصـم  ) 550،ص2007(، ويعرف ماهر  
 تغيير جـذري سـريع  الهامة بشكل سريع وجذري وبثالث كلمات تعرف الهندرة بأنها  واإلجراءات

  .لجوانب التاليةوالهندرة تركز على ا
  

  .وجود تصميم غير كفء ومطلوب تحسينه: إعادة التصميم  .1
  .ئفينصب األمر على العمليات وليس الوظا:  واإلجراءاتالعلميات  .2
  .على كل ما هو هام وحيوي األمرينصب : تيجية العمليات االسترا .3
يجب أن يتم األمر بشكل مفاجئ وسريع حتى ال تظهر مقاومة تذكر أمام :سريع  .4

   .التحسين
 .التغيير قد يقضى على السابق في سبيل تحقيق نتائج هائلة: جذري .5

  

 السريع إعادة التصميم بأنها اإلداريةالعمليات  هندسة إعادة )137ص ،2007( ،ويعرف قوي

التنظيميـة   والهياكـل  والسياسات للنظم وكذلك القيمة، واالستراتيجية ذات اإلدارية للعمليات والجذري
  .بصورة اإلنتاجية وزيادة العمل تدفقات تعظيم بهدف المساندة،

  

إعـادة البنـاء   " أو" إعادة هندسة العمليات االداريـة  ) 122، ص2006( ،الحمادي ويعرف
. ة هندسة نظم العمل بأنها إحدى الطرق الحديثـة فـي إدارة التغييـر والتطـوير    إعاد" أو " الشاملة 

وطريقة الهندرة هي طريقة التغيير الجذري ال الترقيعي، وهي طريقة يحسن بمن يرغب في التغييـر  
  . أن يتعرف عليها
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على أنها التغيير الجذري فـي طريفـة أداء العمـل     اإلداريةوتعرف إعادة هندسة العمليات 
من الصفر دون النظر للنظام المعمول به حالياً وبشـرط يكـون    اإلداريةيث يتم تصميم العمليات بح

نظام المعلومات جزءاً من التنظيم الجديد وليس مجرد وسيلة مساعدة في العمل وتتضـمن الهنـدرة   
 مجلـة (،Processesاإلداريـة  العمليـات  إلى والتحول  Functions اإلداريةلغاء العمل بالوظائف 

  ).3،ص1994خالصات 
  

بأنهـا  ) الهنـدرة ( اإلداريةإعادة هندسة العمليات ) 19ص،1995(كما عرف هامر وشامبي
بصفة جذرية وذلك بهدف تحقيـق   إلداريةوإعادة تصميم العمليات ا واألساسي يإعادة التفكير المبدئ

ة  مثـل التكلفـة   الحاسـم  األداءتحسينات جوهرية فجائية فائقة وليست هامشية تدريجية في معايير 
  .والجودة والخدمة والسرعة 

  

الهندرة على أنها إحدى اسـتراتيجيات التغييـر   ) 15، ص2006( ،وعرفت مجلة محاسبون
وال يمكن أن ننظر إليها ببساطة فقط علـى أنهـا عمليـة     عمالاألالمعروفة التي تلجأ إليها منظمات 

لتقليص أو إعادة الهيكلة بل تتطلب الهندرة على خالف عمليات ا اإلنتاجزيادة معدل  إلىتهدف  إزالة
الثقافـة السـائدة لبيئـة    ،العاملين،النظم،إعادة تقييم الفرضيات واالعتقـادات حـول كافـة العمليات   

  .األعمالالتقنيات المتوفرة والهياكل لمنظمات ،الممارسات،التطبيقات،العمل
  

لق عليها باللغة العربية إعادة هندسة العمليات بأنه يط) 94، ص2001(، وعرف عقيلي    
وهي إحدى أنواع التغيير التنظيمي الجذرية الحديثة، التي يمكن أن تستخدمها  جميع أنواع " الهندرة"

المنظمات، من أجل إدخال تغييرات أساسية وجذرية على عملياتها وأساليب وطرق وإجراءات العمل 
  :وتشمل الهندرة على عدد من المفاهيم وهي . لديها

  

الهندرة من الصفر أي أننا نكتب في ورقة بيضاء لم يكتب فيها أحد من قبل، فهي تبدأ  .1
 . Radical Redesignإعادة تصميم جذرية 

 .ليست الهندرة عملية ترميم أو إصالح للعمليات القائمة، بل تجديد لها  .2

 .الهندرة ثورة للتخلي عن كل قديم .3

في كافة أنواع العمليات وفي كل الهندرة ذات طابع عمومي، بمعني أنه يمكن تطبيقها  .4
 .أنواع المنظمات أيضاً
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 مهنيـة  وسـائل  بأنها اسـتخدام  اإلداريةإعادة هندسة العمليات ) 37، ص2008(، وعرف خبير

 التـي  للمنظمة الشامل الجذري إحداث التغيير خاللها من يمكن تفجيرية مادة لخلق جداً متطورة وتقنية

 التصـميم  عرفها بأنها إعادة ،وأيضاً )العمالء( يتطلبه المستفيدين ما لتوفير وذلك ،الدراسة تحت تقع

 التي والبنية المضافة والنظم والسياسات القيمة وذات االستراتيجية اإلدارية للعمليات والسريع الجذري

األهداف التنظيمية وبين خبير أن إعـادة   عالية من طموحات تحقيق بهدف وذلك ،العمليات تلك تساعد
تتمتع بمجموعة من العناصر والتي تميزها عن غيرها من المفاهيم ونماذج  اإلداريةعمليات هندسة ال
   :ين والتطوير وأهم هذه العناصر التاليسالتح

 

 الطرق فقط تشمل ال أساسية أسئلة تطرح اإلدارية العمليات هندسة إعادة إن :أساسي  التغيير .1

 عليها تقوم التي والفرضيات ،نفسها األعمال إلى تتجاوزها بل ،اإلدارية المستخدمة واألساليب

 ؟ العمـل  في األسلوب هذا نتبع ولماذا ؟ بها نقوم التي باألعمال نقوم لماذا : مثل ،األعمال تلك
 وتـدفع  ،تسـاؤل  محـل  األعمال عليها تقوم التي الفرضيات تضع األسئلة األساسية هذه مثل

  . الفرضيات هذه النظر في إعادة إلى العاملين
 

 وله جذرياً تغيراً،اإلدارية العمليات هندسة إعادة في المطلوب يكون أن يجب  :جذري التغيير  .2

 الوضع ترميم أي ) موجود هو ما وتطوير تحسين في يتمثل سطحياً راًوليس تغيي ،وقيمة معنى

 مع يتناسب بما بنائه وإعادة جذوره من موجود ماهو اقتالع يعني التغيير الجذري إن ( الحالي

  . المنظمة الحالية وأهداف تلمتطلباا
 

 جوهريـة  نتائج تحقيق إلى اإلدارية العمليات هندسة إعادة تتطلع  :وضخمة جوهرية النتائج .3

 مـا  غالباً والذي ،األداء في والشكلي النسبي والتطوير على التحسين تقتصر ال أي ،وضخمة

  .تدريجيا يكون
  

 العمليات بناء وإعادة تحليل على اإلدارية عملياتال هندسة إعادة ترتكز  :العمليات في التغيير .4

 فالعمليـات  .والوظيفية المسئوليات أو اإلدارات ومهام التنظيمية على الهياكل وليس ،اإلدارية

  . واإلدارات األشخاص وليس ،والبحث محور التركيز هي نفسها اإلدارية
 

 في االستثمار على اإلدارية ياتالعمل هندسة إعادة تعتمد المعلومات تقنية ىيعتمد عل التغيير .5

 الـذي  الجـذري  للتغيير توظيفها يتم بحيث ،فعال التقنية بشكل هذه واستخدام المعلومات تقنية

  .الوقت لتوفير تهدف التي للميكنة وليس ،العمل وأساليب تنفيذ طرق في إبداعيا أسلوبا يخلق



 
 

45 
 

  

 على اإلدارية العمليات هندسة عادةإ تعتمد :االستنتاجي وليس االستقرائي التفكير على التغيير .6

 للتغييـر  تـدعو  مشاكل بروز قبل التطوير والتغيير فرص عن البحث في والمتمثل االستقراء

 االنتظار في والمتمثل االستنتاجي اإلدارية التفكير العمليات هندسة إعادة وترفض ،والتطوير

  . لها بةمناس عن حلول والبحث تحليلها على العمل ثم المشكلة بروز حتى
  

من " الهندرة"في ضوء عرض التعريفات السابقة إلعادة هندسة العمليات اإلدارية 
قبل الباحثين والمهتمين يتضح أنها تختلف في الصياغات لكنها تتفق في المضـمون  

على ماسبق يمكن القول بأن مفهوم إعادة هندسـة   على أربعة عناصر أساسية وبناء
  .لية العمليات يتضمن األبعاد التا

  
 .إعادة هندسة العمليات اإلدارية تعتمد على منهجية التغيير في العمل .1

 ).تغيير جذري(إعادة تصميم العمليات من البداية  .2
التركيز بشكل جوهري على العمالء والعمليات اإلدارية في المنظمة وليس  .3

 .على األنشطة
 .يات اإلداريةتكنولوجيا المعلومات تعتبر المحرك األساسي إلعادة هندسة العمل .4
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 :)الهندرة(اإلداريةاألهداف األساسية لتطبيق إعادة هندسة العمليات  -رابعاً
 

تحقيق تحسينات جذريـة فـي أسـاليب     إلى) الهندرة( اإلداريةتسعي إعادة هندسة العمليات 
عصـر السـرعة والثـورة     هـذا العصـر،   وطرق العمل بالمنظمات لتتناسب مع إيقاع ومتطلبات

تحقيق الجودة والسرعة وتخفيض التكلفة وتحسين أداء العـاملين   إلىكما تسعى الهندرة  ،تكنولوجيةال
ـ ليهـا  إ وبالطريقة الصحيحة التي يريدها العميل ويتطلع ليقوموا باألعمال الصحيحة والمفيدة تي أو ت

عبـد  ،14،ص2008،خليـل ( :التاليـة  األهـداف لتحقيق ) الهندرة( اإلداريةهندسة العمليات  عادةإ
  ).167،ص2008القادر،

  
 

ويتمثل ذلك في تغيير أسلوب وأدوات العمـل والنتـائج    : تحقيق تغيير جذري في األداء .1
احتياجات العمـالء وأهـداف    العاملين من تصميم العمل والقيام به وفق من خالل تمكين

 .المنظمة

تحديـد   لتوجيه المنظمة إلى التركيز على العمـالء مـن خـال    :التركيز على العمالء .2
بحيث تم إعادة بنـاء العمليـات لتحقيـق هـذا      والعمل على تحقيق رغباتهم ماحتياجاته
 .الغرض

خـالل تـوفير    المنظمة من القيام بأعمالها بسرعة عاليـة مـن   تمكين :تحقيق السرعة .3
  .المعلومات المطلوبة التخاذ القرارات وتسهيل عملية الحصول عليها

ات والمنتجات التي تقدمها لتتناسب مـع احتياجـات   جودة الخدم تحسين :تحقيق الجودة .4
 . ورغبات العمالء

العمليـات ذات   من خالل إلغاء العمليات الغير ضرورية والتركيز على :تخفيض التكلفة .5
 .  القيمة المضافة

قـد ال   مساعدة المنظمة في التفوق على المنظمات المنافسة التي :التفوق على المنافسين .6
فقد يتعذر تقليدهم أو تختفـي الدافعيـة   ، عليهم ن يصعب التفوقيصعب اللحاق بهم ولك

المنـتج   للتغيير لذلك كان مهماً تحقيق ميزة تنافسية مثل ضغط التكاليف مع زيادة قيمـة 
  .المتاحة وترشيد العمليات والبيع بشروط أفضل وذلك من خالل تحسين استغالل الموارد
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 :اإلداريةإعادة هندسة العمليات  وبأسلالمنظمات التي تحتاج تطبيق  -خامساً
  

إعادة هندسة العمليات اإلدارية في الشكل والحجم  أسلوبتطبيق  تتنوع المنظمات التي تحتاج   
هناك ثالثة أنواع مـن المنظمـات    لذلك والطبيعة والمشكالت ومدى النجاح ومدى التعثر، واستناداً

   .) 20ص ،1995مايكل هامر، ( :وهى) الهندرة(تحتاج لتطبيق 
  

وهـى تلـك المنظمـات التـي يتصـف أداؤهـا       : المنظمات ذات الوضع المتـدهور  .1
بالتدني وتعانى من ارتفاع في تكـاليف التشـغيل وانخفـاض فـي جـودة الخـدمات       

 .والمنتجات التي تقدمها وكذلك عدم قدرتها على المنافسة وتحقيق األرباح
  
ـ  :المنظمات التي في طريقها للتـدهور  .2 ات التـي لـم تتـدهور بعـد     وهى تلك المنظم

الحصـة   انخفـاض ولكن توجد مؤشرات قوية بأنها في طريقها إلـى التـدهور مثـل    
السوقية للمنظمـة لصـالح المنافسـين، وكـذلك االرتفـاع التـدريجي فـي تكـاليف         

أسـهم المنظمـات، وهـذه    وواالنخفـاض التـدريجي فـي أربـاح      التشغيل واإلنتاج،
تملـك القـدرة علـى مسـايرة التطـور       وهـى ال  المنظمات تصارع آلجـل البقـاء  

 .والمنافسة بشكل قوي
  

هـي المنظمـات المتميـزة    : المنظمات المتميزة والتي بلغت قمة التفـوق والنجـاح   .3
ولكـن توجـد مؤشـرات قويـة بـأن هـذه        ،و ال تعانى من مشاكل على اإلطـالق 

المنظمات تسيطر على السوق وتمتلك حصـة سـوقية كبيـرة جـداً بالمقارنـة مـع       
وأسـهمها وهـى ال تعـاني مـن      أرباحهـا  فـي  تـدريجي  ارتفاع وتشهد  فسين،المنا

أو تـدنى فـي جـودة الخـدمات،أو المنتجـات       ،ارتفاع في تكلفة التشـغيل واإلنتـاج  
فـي هـذه المنظمـات لـيس بـدافع الخـوف مـن        الهندرة التي تقدمها، ويتم تطبيق 

ينهـا وبـين   التدني بل من أجـل التمكـين والبقـاء فـي القمـة وتوسـيع الفجـوة ب       
  . المنافسين لها
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 :اإلداريةالخصائص والمرتكزات المميزة إلعادة هندسة العمليات  -ساًداس
  

أن الهندرة  إلى دبيات التي كتبت في هذا الموضوع والتي  تشير من خالل االطالع على األ
 ،يقتعبر عن تغيرات جوهرية وجذرية لم تمارس من قبل في المنظمة من حيث الخطوات والتنس

التي تعكس على كيفية إنجاز العمل بطريقة ثورية تهدف للخروج من الركود  اإلداريةوالمستويات 
وتحقيق الربحية والتخلص من الفشل والتراجع والمحافظة على  اإلنتاجزيادة إلى المقيد  نوالروتي

ادة هندسة بها إع تتميز التي الخصائص والمرتكزات هي إذن ماديمومة التطور والتحسن المستمر 
 قد أنه القول يمكننا بعضها أو توفر توافرها عند والتي عليها، تقوم التي و الهندرة  اإلداريةالعمليات 

  ).12ص ،2006رفاعي، ،27ص ،2003المالكي، ،33ص ،1995هامر وشامبى،( ،الهندرة تمت
  

وهو دمج عدة وظائف منفصلة في وظيفة واحدة والقضاء على : الدمج الوظيفي  .1
 هومسؤولياتسهولة توزيع أعباء العمل  إلىص الوظيفي وتقسيم العمل مما يؤدي التخص

 اإلداراتوالتخلص من األخطاء الناتجة عن تعدد  األداءوتحسين مراقبة مستوى 
 .الوظيفية وجهات االختصاص في مجال العمل

مراحـل العمـل إلـى     ىحدإلجوء الموظف في  من بدال :الموظفون يتخذون القرارات .2
األمر في يد الموظف التخاذ  نه أصبحإف ،العمل ه للحصول على قرار معين بشانرؤسائ

العمل يقوم به الموظفين أنفسـهم   القرارات جزاء من القرار المناسب بنفسه فأصبح اتخاذ
 .فقط بعد أن كان حكرا على المدراء

 إلى و المتغير فانه يستدعي نتيجة إلى عصر األسواق المتنوع :تعدد خصائص العمليات .3

عملية لكي تتناسب مع األسواق و الحاالت و المدخالت اإلنتاجيـة   مواصفات كل تنويع
 .المختلفة

ترتيـب   يتميز مفهوم الهنـدرة بـالتخلي عـن    :تنفيذ خطوات العمليات حسب طبيعتها .4
سرعة إلى مما يؤدي  ،الترتيب لطبيعة العملية نفسها الخطوات المتتالية للعمل و إخضاع

 .فض الوقت المستغرقإنجاز العمل وخ

مما  ،نقل العمل من خالل الوحدات التنظيمية على الهندرةتعمل  :نجاز العمل في مكانهإ .5
وحصول الوحدات على احتياجاتها بسرعة أكبر وتكاليف   العام يؤدي إلى تحسين األداء

 .أقل من خالل اختصار الجهات والخطوات المتبعة في تأمين تلك االحتياجات
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متوازن من  إتباع أسلوب رقابةعلى الهندرة تعمل  :والمراجعة الرقابةخفض مستويات  .6
و يعني ذلك  ،استبدال الخطوات الرقابية الصارمة بأساليب الرقابة الكلية أوالمؤجلة خالل

اإلجراءات الالزمـة   البسيطة و المحدودة عن طريق تأجيل اتخاذ التجاوز عن األخطاء
 .الحاالت الفردية ي الحاالت العامة بدل مناألخطاء أو النظر ف في لحظة اكتشاف

االتصال الخارجية لكل  يتم تقليص عدد جهات :تقليل الحاجة إلى مطابقة المعلومات .7
 .إلى المطابقة المعلومات و الحاجة عملية وهذا التقليص يقلل من فرص اختالف

 ءاتإجرا كمنسق بين لعمليةمدير ايعمل  :مدير العملية يوفر جهة اتصاالت موحدة .8

بأكملها  حيث يظهر أمام العميل كجهة مسؤولة عن العملية ،المعقدة و العمالء العمليات
 .والتمتع بصالحيات أكبر

بين  الهندرة من جمع تطبق تتمكن التنظيمات التي :الالمركزية الجمع بين المركزية و .9
ورة على المعلومات المتط ميزات المركزية و الالمركزية في عملياتها حيث تساعد تقنية

المنظمة ككل من  و في نفس الوقت تمكن، من العمل بصورة مستقلة تمكين اإلدارات
اتصاالت  المركزية عن طريق ربط جميع تلك اإلدارات بشبكة االستفادة من مزايا

  .موحدة
 

  :اإلداريةإعادة هندسة العمليات  أسلوباألساسية من تطبيق  الفوائد -سابعاً
الكثير من الفوائـد والتـي تعـود علـى المنظمـات بكفـاءة        سلوب الهندرةأيحقق تطبيق 

فـي مواجهـة التحـديات     اإلداريـة وفعالية عالية وبشكل يحافظ على بقاء واسـتمرار المنظمـات   
فـي بيئـة العمـل يمكـن اسـتخالص       األسـلوب الجديدة ومن خالل التغيرات التي يحدثها تطبيق 

 ،2006الحمـادي،  ،30ص ،2003،لمـالكي ا( :العديد مـن الفوائـد االيجابيـة نلخصـها كالتـالي     
  ).50-42ص ،1995هامروشامبي، ،150ص

  
تجميـع األعمـال ذات التخصصـات    ، دمج الوظائف المتخصصة فـي وظيفـة واحـدة    .1

إلـى   مكـان واحـد بشـكل يـؤدي     الواحدة و المتخصصة بتقديم خدمات و سلع معينة في
و ، للجمهـور  تكـاليف توفير الوقت المستغرق في تقـديم األعمـال، و تـوفير الوقـت وال    

  .العمليات األعمال و تتحول هذه الوحدات إلى فرقتقديم  تجنب الغموض في
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فـرق   التركيـز يكـون علـى   تتحول الوظائف من مهام بسيطة إلـى أعمـال مركبـة،     .2
المهام في األمـاكن المحـددة بسـهولة ووضـوح اإلجـراءات،       المتخصصة النجاز العمل

يـؤدي إلـى    التـالي ليسـت فرديـة  و ب   األعضـاء و فالمسؤولية هنا تكون مشتركة بين  
 .الجماعة األفراد و تضافر الجمهور و تنمية روح تعاون

مـن حيـث اسـتقاللية األفـراد فـي أداء       ،إحداث تغييرات ذهنيـة فـي أداء العـاملين    .3
علـى تأسـيس القواعـد و التعليمـات بأنفسـهم أي       موظفين قادرين حيث يتطلبالمهام، 

العمـل بمسـؤولية تنفيـذ     بحيث أن اإلدارة تكلـف فـرق   ،المبادرةقادرين على اإلبداع و
يحتـاجون إليهـا    الصالحيات الالزمـة التخـاذ القـرارات التـي     تفوض و ،عملية كاملة
  .العمل لتنفيذ ذلك

قـادرين علـى   الإيجـاد المـوظفين    حيث يسـاعد التعلـيم علـى    ،التشجيع على التعلـيم  .4
يـادة  ز العمـل علـى  و ،العـاملين  أذهـان  ا فياكتشاف متطلبات العمل بأنفسهم و ترسيخه

لتنفيـذها وفقـا    و االسـتعداد المسـتمر   ،مجاالت العمل المناسـبة لهـم   قدرتهم على خلق
ـ  التدريب في المنظمـات التقليديـة التـي     بدال من ،لمتطلبات العمل تـدريب   ىتركـز عل

 . الموظفين للقيام بوظائف معينة

تقيـيم أداء   ، فـآت مـن األنشـطة إلـى النتـائج     األداء و المكا التركيز في معايير تحول .5
العاملين ومكافآتهم يكون بناء على أسـاس النتـائج النهائيـة وبشـكل جمـاعي  ال علـى       

 علـى أسـاس أدائهـم    أساس الوقت الذي يقضيه الموظف في العمل أي يـتم التعـويض  

  .لألنشطة دون التركيز على النتائج
علـى   حيـث تعمـل الهنـدرة    ،ئدة فـي المنظمـة  السا التحول في القيم الثقافة التنظيمية .6

أذهـان األفـراد العـاملين     و ذلك من خالل ترسـيخ فـي   ،إحداث تغيير في ثقافة المنظمة
و لـيس الرؤسـاء    ،للعمـالء  التنظيم هو تقديم خدمات ذات جـودة عاليـة   بأن أهم ما في

يـز علـى   كلهـا إلـى الترك   مفاهيم و أفكار و اتجاهات جديدة تـؤدي  يتم إدخال أنه حيث
  .األولى الجمهور بالدرجة نوعية الخدمة و رضا

حيـث تكـون الترقيـة فـي      معايير الترقية من األداء إلى المقدرة والتمييـز  التحول في .7
قدرات الموظف و تميـزه و لـيس علـى أدائـه حيـث إن الترقيـات        على الهندرة بناءاً
 .الوظيفي و ليس مكافأة  في الوضع اًتعتبر تغير
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الهرميـة   الهنـدرة إلغـاء المسـتويات اإلداريـة     تعمل م من هرمي إلى أفقييتحول التنظي .8
ن أل ،وأفقيـاً  الذي يعمل على بقـاء البنـاء التنظيمـي ثابتـاً     ،و االستعانة بالتنظيم المنبسط

   .و استقاللية كاملة فرق العمل تمارس أعمالها بحرية
نفيـذيين يقومـون   األفـراد الت  إنحيـث   قيـاديين  من مـراقبين إلـى   تحول المسؤولون .9

  .كيفية تصميم العمل و انجازه كقياديين و هدفهم األول هو التركيز على بالعمل
يـتم تكـوين فـرق العمـل فإنهـا       عنـدما  المديرون من مشرفين إلى مـوجهين  يتحول .10

درجـة كبيـرة مـن المرونـة      مستقلة وهذه االستقاللية تعطي العـاملين  تمارس صالحيات
المشـرفين يتحولـون إلـى     ومن خالل هذا فان دور المـدراء  ،التعقيد و البساطة بدال من
التنظيميـة و العمـل علـى     مساعدة العـاملين و تحسـس المشـكالت    أفراد يعملون على
 .اوضع حلول له

 
 

  :إعادة هندسة العمليات اإلدارية أسلوبتطبيق القائمون على  -ثامناً
  

ديد هؤالء األفراد والمسؤولين الذين تح الهندرة لذا البد منتطبيق ب األفراد هم الذين يقومون
الجهود و  تنظيم المختصين بتطبيق الهندرة هو األساس لنجاح فاختيار و ،يقومون بعملية الهندرة

منفردة  و يمكن تحديد الجهات التي تتولى عملية الهندرة مجتمعة أو األهداف المرتبطة بهذه العملية
  ).2010،خة الكترونيةنس كردي،، 115-114ص ،2002اللوزي،( :كالتالي

 
يادة فريق إعادة هندسة األعمال والمعنيين الذين يتولون قوهو أحد المسئولين  :قائد العملية .1

وفريق ) صاحب العملية(يقوم بدعم المدير المسئول  يتبنى فكرة إعادة الهندسة، بها وهو
 ،إعادة الهندسةإعادة الهندسة يختار المستشارين الخارجيين الذين تستعين بهم المنظمة في 

 .يقيم النتائج الحقيقية يراقب تطبيق إعادة هندسة األعمال وو
  

وهو المدير المسئول عن تطبيق إعادة هندسة األعمال في مجال معين أو  :صاحب العملية  .2
يكون على اتصال مباشر بقائد إعادة هندسة األعمال وينسق معه ويتلقى و  ،عمليات معينة

يمتلك ويمارس و ،يشكل فريق إعادة هندسة األعمالو زم،منه التشجيع والدعم الال
  .الصالحيات التي تمكنه من توفير الموارد الالزمة التي يحتاج إليها الفريق
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هو مجموعة من األفراد المتخصصين الذين سيقومون بعملية : فريق إعادة هندسة األعمال  .3
ن الفريق من عاملين داخل إعادة هندسة األعمال من تشخيص وتصميم وتنفيذ وعادة ما يتكو

يتم اختيار أعضاء  يتكون الفريق من أربعة إلى ستة أفراد و ،المنظمة وعاملين خارجه
 ،هندستها الخبرة العملية في مجال العملية المراد الفريق حسب الشروط والصفات التالية

 اإلبداع يةالنظرة الشمول ،الجماعي روح العمل ،مهارات االتصال ،مهارات التفاعل اإليجابي

قد يحتاج األمر إلى أكثر من فريق عندما تكون هناك أكثر  الحماس اإلصرار اللباقة التفاؤل
 .من عملية إلعادة هندسة األعمال

 

وهي لجنة مكونة من كبار المديرين في المنظمة يقوم هؤالء المديرون : اللجنة الموجهة .4
مراقبة تنفيذ أنشطة ، ف المطلوبةتحديد األهدا ،وضع وتطوير استراتيجية إعادة الهندسةب

 .تقييم النتائج المحصلة ،إعادة الهندسة
  

يسمى أحياناً بالقيصر وهو الشخص الذي ينسق بين عمليات : منسق عمليات إعادة الهندسة .5
 ، ويبحثيبحث عن الموارد المطلوبة لهذه العمليات ومستلزمات كل منها، إعادة الهندسة

 .لزيادة كفاءتها وفاعليتها إعادة الهندسةباستمرار في تطوير أساليب 

  
 

 :تهاإعادة هندسالتي يتم  العمليات -تاسعاً
  

وهـذا   اإلدارية، العمليات هندسةإعادة  مجال في الجذري التغيير وفيصل الهندرة محور العمليات
 علـى  فيهـا  الجهـود  تنصب اإلدارية التقليدية، التي التطوير وسائل من غيرها عن الهندرة ميزما ي

 أقسـام  و إداراتمـن  وما يتفـرع عنهـا    المتشابهة والمهام األنشطة على القائمة اإلدارية التقسيمات
، نسـخة  الصـوص  ،1،ص2009،السـلطان .(عن العملية كوحدة مترابطـة  وحدات بغض النظرو

  ).2011الكترونية، 
  

بتقسيم عمليات المنظمة إلـى  ) Willcocks and Smith )1995 :p 281كل من   قد قامول
  :أربعة أنواع كما يلي

  

وهـي تلـك العمليـات التـي تـرتبط بشـكل        Core processes: عمليات جوهريـة  .1
بتقديم المنتج أو الخدمـة للعميـل، ولـذلك يطلـق عليهـا عمليـات ذات قيمـة         مباشر
 .مضافة
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ــاعدة .2 ــات مس ــة   Support processes:عملي ــات مســاعدة ومدعم وهــي عملي

وهذه العمليات ال تخلـق قيمـة مضـافة للعميـل ولكنهـا تسـاعد        للعمليات الجوهرية،
أمثلة هـذه العمليـات اإلجـراءات المكتبيـة المصـاحبة       ومن. في خلق القيمة المضافة

  .وكذلك عمليات الصيانة والتطوير لتصنيع المنتج أو تقديم الخدمة،
 

عمليـات التخطـيط والتنظـيم     وهـي Management processes:  إداريـة  عمليات .3
المختلفـة داخـل    والتوجيه والرقابة التـي تمـارس مـن قبـل المسـتويات اإلداريـة      

 .المنظمة
 

وهـي العمليـات    Business network processes: عمليات تـتم بـين المنظمـات    .4
 .المـوردين  الشـراء مـن  التي تتم بين المنظمة وبين األطراف الخارجية، مثل عمليـة  

الـذي يعظـم    ويستخدم مدخل إعادة الهندسة إلعادة تصميم العمليـات السـابقة بالشـكل   
 .القيمة المقدمة للعميل

 
 :معايير اختيار العمليات إلعادة هندستها -عاشراً

  
 ات التـي اختيار العملي خرائط العمليات يتجه التفكير بعد ذلك إلى عدادإاالنتهاء من تحديد و  بعد
بالهندرة لعملياتها األساسية فـي   وأولية كل منها حيث يمكن ألي منظمة القيام إعادة هندستهاتتطلب 

 ثالثة معايير لتحديد العمليات التـي تتطلـب   و من الناحية العامة فان المنظمات تستخدم، وقت واحد
  ).2011، نسخة الكترونية، الصوص ،1،ص2009،السلطان(،هي هذه المعاييرإعادة الهندسة 

  

 تواجه أعلى درجة من الخلل الوظيفي؟ ما هي العمليات التي :الوظيفي الخلل .1
  

 العمالء؟ بأعلى درجة من التأثير على ما هي العمليات التي تحظى :األهمية .2
  

  التصميم؟ بأعلى درجة من جدوى إعادة ما هي العمليات التي تحظى :الجدوى .3
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 هندسـة  وإعـادة إدارة الجودة الشاملة التشابه واالختالف بين  أوجه -الحادي عشر
 :العمليات
  

 اإلداريةواالختالف بين إعادة هندسة العمليات  التشابهأوجه ) 4ص ،2008( خليل حدد
  .وإدارة الجودة الشاملة وكان التحديد كالتالي

  

 :أوجه التشابه .1
 .كل منها يركز على العمليات  -أ 

 .الموظفين وتغييراً في سلوك تنظيمياً،كل منها يتطلب تغييراً   - ب 

 .المستقبلية يتطلب االستثمار في الوقت من خالل النظرة كل منها  -ج 

 .يتطلب قياس األداء بمقاييس موضوعية كل منها  - د 
 

 :وجه االختالفأ .2
الجودة الشاملة تعني التغيير التدريجي وتحسين ما هو قائم، أما الهندرة  إدارة  -أ 

 .جذري من خالل البدء من الصفر فهي تغيير

بينما في  الشاملة ال حاجة إلى الرقابة اإلدارية الدائمة والمستمرةإدارة الجودة   - ب 
 .اليومية المتابعة والرقابة اإلدارية الهندرة يتطلب تطبيق

  
 .اإلداريةمنهجية ومراحل عملية إعادة هندسة العمليات  -الثاني عشر

  
لمناهج العمليـة  العديد من ا اإلداريةإعادة هندسة العمليات  بأسلوبقدم الباحثون والمهتمون 

الشاملة والتي تتضمن مجموعة من المراحل والخطوات التطبيقية والتي يجب أن تتبع لتطبيق مفهوم 
أربع مراحل أساسية لتطبيـق مـنهج   والسلطان  ماهر كل من حددو ،اإلداريةإعادة هندسة العمليات 
عة من المهـام الفرعيـة   و كل مرحلة من المراحل تنقسم  إلى مجمواإلدارية إعادة هندسة العمليات 

  ).106،ص2002السلطان، ،555-552،ص2007ماهر،(والتفصيلية 
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وتعني تعبئة المنظمة والعاملين لما سيبذل من مجهود ودراسـة،   :التحضير التصور و .1
وتبدأ بتدخل من المستشارين أو فريق الدراسة وتنتهي بقيام اإلدارة العليـا بتكلـيفهم   

  :ام التاليةوهي تحتوي على المه. بالدراسة
  

وهي وضع كافة المشاكل على السطح لكي يشعر بها العاملون  :بالمشكلة الشعور  -أ 
بضرورة  اإليمان( واإلدارة حتى يتم إقناعهم بما سيتم من دراسة للحصول على دعمهم

  .)التغيير
إن دعم اإلدارة العليا بالموافقة يعني التصريح بالتعاون والتزويد : موافقة اإلدارة  - ب 

  .ات والموارد، وحق المنظمة على هذا التعاونبالمعلوم
يجب تدريب المشاركين في فريق الدراسة على أسس وخطوات : فريق العملتدريب   -ج 

  .الهندرة، ويفضل أن يكون الفريق من المستشارين الخارجيين مع األخصائيين الداخليين
ة يجب أن يكون هناك خطوات ومهام واضح: )خطة العمل( الجدول الزمنيإعداد   - د 

 .ومرتبة زمنياً، ومحددة التواريخ
 

العمـالء   وتشخيص يتم في هذه المرحلة تحديد :)التشخيص( دراسة العمالء والعمليات .2
وتحتـوي هـذه    ،للمشروع المرتكز الرئيس بوصفها المراد إعادة هندستها، والعمليات

  :المرحلة على المهام التالية
  

و الوحدات اإلدارية الداخلية التي يتم إن العمالء الخارجيين أ: المنظمة عمالء دراسة  -أ 
خدمتها يعتبرون بمثابة عمالء ويجب دراسة احتياجاتهم، ويجب التوصل إلى شكل 

  .يوضح العالقة الحالية، وأيضاً  العالقة المثالية مع العمالء
وهنا يتم التركيز على دراسة اإلجراءات األساسية، وعددها، وتواليها : دراسة العمليات  - ب 

  .ذي تستغرقه كل واحدة منهاوالزمن ال
 وأ، معرفة العمليات واألنشطة الهامة تحليل األنشطة و: تحليل األنشطة التابعة للعمليات  -ج 

ما يطلق عليها العمليات واألنشطة اإلستراتيجية أو ذات القيمة المضافة على كفاءة 
  .المنظمة
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من العاملين عمليات الما يرتبط بكل يتم دراسة : العاملين واألدوات والمعلومات دراسة  - د 
وعالقات ومعلومات  ،القائمين بها، والنماذج المستخدمة واألدوات واألجهزة المستخدمة

  .مرتبطة بها
يجب دراسة وجمع معلومات أخرى عن أي عوامل أو عناصر : دراسة العوامل المؤثرة  -ه 

  .مؤدية لنجاح أو فشل العمليات واألنشطة
د السلطات وحدود المسؤولية في كل عملية أو وهنا يتم تحدي: تحديد التنظيم المناسب  -و 

 .نشاط تابع حتى يتحدد التنظيم المالئم لها
 

ـ  :)التصميم( إعادة التنظيم .3  اليتهتم هذه المرحلة بالتوصل إلى تصور عن التصميم المث
إلى نتائج  للعمليات والمهام بحيث يتسم هذا التصميم الجديد بأنه مفاجئ وجذري ومؤد

  :تحتوي هذه المرحلة على المهام التاليةإيجابية للغاية و
  

تحليل كافة العمليات وما يتبعها من مهام، ومعرفة أثر تغيير أو : تحليل وفهم العمليات  -أ 
  .إلغاء أو دمج  أي منها على الناتج النهائي لتقديم الخدمة للعميل

خطوة  تحليل خطوات سير العمليات والمهام المتتابعة لها ووقف كل: تحليل وفهم التدفق  - ب 
  .والتعطل في الخطوات، وأهمية وأثر كل خطوة على الناتج النهائي لتقديم الخدمة للعميل

أي (التوصل إلى العمليات والمهام ذات األهمية الكبيرة : تحديد أنشطة القيمة المضافة  -ج 
والتي يجب اإلبقاء عليها، وإلى العمليات الهامشية والتعطالت التي ) ذات القيمة المضافة

  .غاؤهايجب إل
 وذلك للحصول ،مقارنة العمليات وتدفقها في منظمات أخرى: بمنظمات أخرى مقارنةال  - د 

  .على أفكار جديدة للتطوير
الحصول على معلومات عن مشاكل العاملين واألدوات : تحديد مشاكل العمليات  -ه 

وظروف العمل، والسلطات والمسئوليات، والتنسيق، والتشابك بين العمليات أو بين 
  .اإلدارية بغرض تعديلها وتحسين األداء الوحدات

تحديد البدائل واالحتماالت المختلفة للتحسين،  :)تحديد البدائل( تحديد بدائل التحسين  -و 
ويستمر التحليل هنا لمعرفة مزايا وعيوب تكلفة وعائد كل بديل للتوصل إلى أفضلها، 

احدة، وإلغاء دمج عمليات أو مهام في عملية أو مهمة و: وأهم بدائل التحسين هي
البعض منها، وإعادة تصميم خطوات التدفق، وأماكن العمل، والنماذج المستخدمة، 
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وتمكين العاملين من التصرف واتخاذ القرار، وتقليل نقاط التوقف والمراجعة والتدقيق 
  .أو إلغائها، وتوحيد نقاط االتصال والتنسيق في يد مسئول واحد

يتم ترجمة الخطوات السابقة إلى تصور للتصميم : إعادة التصميم الفني واالجتماعي - ز 
المثالي، وهو ينقسم إلى تصميم فني يهتم بالعمليات والمهام التابعة وتدفقها، وإلى تصميم 
اجتماعي حينما تؤخذ في الحسبان األبعاد اإلنسانية والنفسية واالجتماعية من خالل قبول 

الفرد والمزايا الوظيفية التي يحصل الناس، وإدراكهم للتصميم الجديد، وعالقته بمكانة 
 .عليها من التصميم المثالي

  
وهي المرحلة األخيرة التي تعني بتنفيذ وتطبيق التصميم الـذي تـم    :والتطبيق التحول .4

  :التوصل إليه وينقسم إلى المهام التالية
  

يتم ترجمة التصـميم إلـى خـرائط تـدفق تحـدد       هنا :وضع الهندرة في شكل مصور  -أ 
  .المهام، والزمن المستغرق، وأوقات التعطلالعمليات، و

تحتاج بعض العمليات والمهام إلى نماذج أو سجالت أو أوامـر أو  هنا  :تصميم النماذج  - ب 
مستندات، ويجب تصميمها بشكل مبسط ومتكامل، مع عمليات التوقيع أو المراجعـة أو  

  .الطوابع أو الرسوم المطلوبة
تحديد دور األدوات والمعـدات واآلالت مثـل   وهنا يتم  :تصميم األدوات والتكنولوجيا  -ج 

األدوات المكتبية وماكينات التصوير والكمبيوتر وأي أجهزة أخرى ذات عالقة بتيسـير  
  .تدفق العمليات والمهام

تعتبر أنظمة المعلومـات وشـبكات االتصـال، واالنترنـت،      :وضع النظام على برامج  - د 
تأثير جذري ويجب االستفادة من هذه والبرامج أساليب جيدة ومعاونة لجعل الهندرة ذات 

  .الموارد المتاحة
العاملون على دراية بما يحدث من عمليات هنا يجب أن يكون  :تدريب وتحفيز العاملين  -ه 

وما لم يكن هؤالء العاملون محفزين جيداً على إتباع النظام الجديـد   ،ومهام مرتبطين بها
  .فيمكن أن تهدد الهندرة بالفشل
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 ،تطبيق البرامج والمهارات التي تدرب عليها العاملونيتم هنا  :)بيـق التط( تجرب النظام  -و 
يمكن تطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي حتى يمكن معرفة بعض جوانب الضعف فيه و

  .لتعديلها وتطويرها
يتم تعديل النظـام للتوصـل   حيث معرفة نقاط الضعف هنا يتم  :التعديل النهائي للنظام - ز 

 .داً إلقراره وتنفيذه بشكل واقعيللصورة النهائية له تمهي

  
في ضوء عرض المنهج السابق لتطبيق مفهوم إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    

   :تفق في المضمون على العناصر التاليةييتضح أنه 
  

 مـن  الحـالي  الوضـع  وتقيـيم  عام، بشكل العمل رؤية تحديد : والتصور الرؤية .1

 .الهندسة فريق إعادة قائد قبل
 و وأهـدافها والعوائـق   العمـل  لخطوات زمنية خطة رسم : التحضيرو اإلعداد  .2

 .الحلول وتقديم التطبيق تواجه أن التي يمكن الصعوبات

 بهـا  تقـوم  التـي  للعمليـات  شـامل  توصـيف  : الشـامل  والتشخيص التحليل .3

 النطـاق  واسـع  مسـح  خالل من للدراسة مخصصة من نماذج وتوثيقها المنظمة
 .معها التعامل وكيفية والقصور، مواطن الخلل إلى للتوصل معلومات وجمع

 البـدائل  وطـرح  جديـد  بشـكل  العمليـات  تصـميم  :البنـاء  أو التصميم إعادة .4

 .المختلفة

 والعنصـر  البشـري،  العنصـر  بـين  التوافق على ذلك يعتمد : والتحول التطبيق .5

 والمراجعـة  المتابعـة  ضـرورة  إلـى  باإلضـافة  وخطـوات العمـل   التقنـي، 
 مـا  بمرحلـة  مقارنـة  نتائجـه  الجذري وقياس التغيير تنفيذ ايةبد عند المستمرة

 .الجديد االتجاه إلى التحول بعد وما قبل
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اإلداريـة   العمليـات  هندسـة  إعـادة  لنجاح والمؤدية الحاسمة العوامل -الثالث عشر
 :)الهندرة(

 

لبـات  المتط مـن  مجموعـة  توفرإلى  اإلداريةإعادة هندسة العمليات  أسلوب  تطبيق يحتاج
العتيبـي  (  :تالمتطلبـا  تلـك  والتي يمكن تسميتها بالعوامـل الحاسـمة للنجـاح ومـن     األساسية
  ).13-11، ص2004والحمالي،
  

  

  :االستراتيجية .1
 الهندسة، إعادة قيادة عملية عند اإلستراتيجي الطابع إضفاء أهمية األدبيات من العديد أوضحت

العتيبي (،للمنظمة االستراتيجية بالرؤيا واألهداف وثيقاً  ارتباطاً يرتبط أن يجب الهندسة إعادة فبرنامج
  ).13-11، ص2004والحمالي،
 إلـى  العمليـات  هندسة إعادة برامج في العالية اإلخفاق نسبة  Chan and Chung اعز وقد

 Chan(،وأهدافهم االسـتراتيجية  رؤيتهم في الهندسة إعادة برنامج دمج في المنظمات من العديد فشل

and Chung.1997,p211-223 (.  
  

   :العليا اإلدارة وقناعة التزام .2
 المنظمـة  العليـا فـي   اإلدارة وقناعـة  التزام مدى على العمليات هندسة إعادة نجاح يتوقف

 القناعة هذه للمنظمة، التنافسي الوضع اجل تحسين من الهندسة، اإلعادة برنامج لتبنى الحاجة بضرورة

مـن   العديـد  أظهـرت  حيـث  .البرنامج لتنفيذ الالزمة اردالمو صورة تخصيص في تتجلى أن يمكن
، 2004العتيبـي والحمـالي،  (،الهندسـة  إعـادة  ببرنامج العليا اإلدارة وقناعة التزام أهمية الدراسات

  ).13-11ص
  

  :العاملين تمكين   .3
 

 تطبيق نجاح البشرية في الموارد إدارة و التمكين أهمية تجاهل األحوال من حال بأي يمكن ال

 لنجاح وحاسم أساسي كعنصر العنصر اإلنساني أهمية الدراسات من العديد أظهرت فقد .الهندسة دةإعا

 الدنيا التخاذ اإلدارية المستويات في العاملين تخويل يتم الهندسة إعادة لفلسفة الهندسة ووفقاً إعادة تنفيذ

 السائد والهدف البيروقراطيالنمط  عن التخلي يعنى األمر بطبيعة وهذا بعملهم، العالقة ذات قرارات
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 متعـددة  مهـارات  ذو ليصبحوا العاملين وتطوير ".الوظيفي الرضا مستوى رفع العاملين تمكين من

multi-skilled" ،)،13-11، ص2004العتيبي والحمالي.(  
  

وتشير نتائج البحوث إلى أهمية فكرة تمكين العاملين في دعم كفاءة وفاعلية األداء واإلنتاجية 
فقد وجد أن هناك عالقـة موجبـة قويـة بـين       ،ات األعمال في القطاعين العام والخاصفي منظم

واالنتماء  ،وجودة القرارات ،التمكين لبناء الثقة بنفوس العاملين في المنظمات وبين الرضاء الوظيفي
 ،وتصـميم الوظـائف   ،ووضوح دور األداء اإلنتـاجي  ،ووضوح دور المسئولية الوظيفية ،للمنظمة
واإلبداع، كما وجد أن هنـاك عالقـة وثيقـة     ،والعالقات بين الوحدات اإلدارية ،ـل الرقابةووسائ

موجبة بين بناء الثقة وبين مستوى االتصال في المنظمة،  ووجد أن تدني فاعلية المنظمة له عالقـة  
  ).7،ص2002الشقاوي،.(بضعف التمكين الذي يولد ضعف الثقة بين العاملين واإلدارة

  
 

 :لاالتصا   .4
ـ   إعـادة  لتنفيذ المساعدة األساسية العناصر أحد االتصال يعتبر  التغييـرات  ىالهندسـة وتبن

 الهندسـة  إعـادة  لعملية المراحل المختلفة تنفيذ خالل االتصال لعملية المنظمة له و تحتاج المصاحبة

 أساسياً الهندسة إعادة لتنفيذ األولية المراحل في قناعة الموظفين وتشكل  اإلدارية المستويات ولمختلف

 اإلدارة قـدرة  على جوهرية بصورة ذلك ويعتمد التنفيذ، عملية على للتغيرات المترتبة الموظفين لتقبل

 Homa1995المنظمـة وفقـاً    داخل المصالح أصحاب مع والمستمر الفعال االتصال قنوات في تبني
 إعـادة  تطبيق في الشروع ندع التنظيمي االستقرار وخارجها  لتحقيق ضرورية االتصال عملية تعتبر

  ).13-11، ص2004العتيبي والحمالي،(،الهندسة
 

 

 :للتغيير االستعداد   .5
تطبيق  عند العام القطاع منظمات تواجهها التي األساسية التحديات يعتبر االستعداد للتغيير أحد

 الهندسة، إعادة يقتطب لنجاح حاسم كعنصر وتبنى التغيير لتقبل االستعداد لعملية ينظر و الهندسة إعادة

 القـيم  فـي  تغييـرات  وإدخال الحالي الوضع على البقاء عدم في للتغيير الرغبة االستعداد ويتضمن

 القديمة التـي  التنظيمية الثقافة تغيير الهندسة إعادة تطبيق يتطلب حيث ،التنظيمي والممارسات والبناء

 تتطلبهـا  إلى المقومات األساسية على تكزتر جديدة ثقافة إلى المنظمة، في الحالي العمل بموجبها يتم

 لـدى  السـائدة  والمعتقـدات  والمفاهيم المبادئ والقيم، مجموعة تشمل المنظمة وثقافة ،التطبيق عملية

 مع التكيف على المنظمة قدرة على التأثير في أساسي بدور تقوم الثقافة التاليوب المنظمة، داخل األفراد
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 في كعنصر رئيس المنظمة ثقافة أهمية على Hammer and Stanton 1995وأكد كل من  .التغيير

  ).13-11، ص2004العتيبي والحمالي،(،الهندسة إعادة تطبيق نجاح
  

  

  :المعلومات تكنولوجيا   .6
  

  

لقد أدت التطورات الحاصلة والمتسارعة في بيئات المنظمات إلى ازدياد تبنـي تكنولوجيـا     
كمـا أن   ،مة في بقاء المنظمات المعاصرة واسـتمرارها المعلومات بوصفها وسيلة إستراتيجية وحاس

ازدياد حجم المعلومات المتدفقة قاد إلى ضرورة تبني تكنولوجيا مناسـبة إذ انـه خـالل السـنوات     
الثالثين األخيرة فان الجنس البشري قد أنتج كمية من المعلومات تزيد عن كمية المعلومـات التـي   

من المدراء في العالم مقتنعون بان القـرارات  % 43كما أن  ،سنة الماضية آالفأنتجها في الخمسة 
  )5ص،2009،القصيمي.(المهمة تتأخر بسبب الحاجة إلى المزيد من المعلومات

 

 العمليات على من االعتماد بدالً جديدة عمليات لبناء كأداة المعلومات تكنولوجيا استخدام ويعتبر

ركـز   وقد الهندسة إعادة أدبيات على الغالب مات الموضوعالمعلو لتكنولوجيا القديم النظام على القائمة
Hammer (1990) عمليـة  تنفيـذ  لدعم الحديثة المعلومات  تكنولوجيا الستخدام الحاجة أهمية على 

 تقوم حيث العمال سجل نموذج استخدام من خالل تحقيق ذلك يمكن الباحثين لهؤالء وفقًا .الهندسة إعادة

العتيبـي  (،للعمليـات  مثالي نموذج أفضل ببناء وذلك الصفر، من وتبدأ القديمة بإلغاء العمليات المنظمة
  ).13-11، ص2004والحمالي،
  

في أنهـا تسـاعد إعـــادة    واالتصاالت ويكمن إبراز دور تكنولوجيا المعلومات 
 ،181، ص2005النجـار،  : (خالل الجوانب اآلتيةمن خالل  اإلداريةهندســة العمليات 

Berman S. , 1994 : 18(.  
  

التحديث و ،وني والمصادر المتعددة للمعلوماتاالعتماد على اإلنترنت والبريد اإللكتر  -أ 
المستمر للمعلومات عن طريق البريد االلكتروني ولوحات اإلعالنات االلكترونية 

 .وحلقات المناقشة 

عد التحول من قاعدة البيانات ونظام المعلومات اإلدارية إلى شبكة المعلومات التي تسا  - ب 
 Supply Chain(العديد علي أداء العمل، مثال ذلك إدارة سالسل التوريد 

Management.( 
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االستفادة من شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية حتى يمكن االستفادة من المركزية   -ج 
 .والالمركزية في نفس الوقت

ن التحول من مركزية القرارات إلى شبكات القرارات، حيث يصبح كل فرد مسئوال ع  - د 
 .اتخاذ القرار

 .دون التواجد بالمكاتب من خالل الحاسوب المحمول Onlineإرسال التقارير الفورية   -ه 

 .تصاالت الموضوعية الفعالةاالإلى  ،التحول من االتصاالت الشخصية بالعمالء  -و 

 .التحول من مراجعة الخطط دورياً إلى مراجعة الخطط تلقائياً - ز 

طة بنظم المعلومات الصوتية عن طريق الحاسوب استخدام برامج المساعدة اآللية المرتب  -ح 
  .لمساعدة الزبائن في الحصول على خدمات

 .المساعدة في القيام بأعمال جديدة لم تكن متوافرة من قبل مثال المؤتمرات عن بعد  -ط 

 .المساعدة في تصور حلول جديدة لمشكالت من المتوقع حدوثها   -ي 

وضـع  و ،هد التدريب الخارجيالحصول على دورات تدريبية عامة من مؤسسات ومعا  -ك 
 .نظام االختبارات في كافة برامج التدريب لتقييم فاعلية التدريب وقدرات العاملين

  
  :اإلداريةدسة العمليات نالمعوقات والقيود المؤدية لفشل عملية إعادة ه -الرابع عشر

  
مفهوم ومنهج إداري حديث يعترضه مجموع من  اإلداريةإن إعادة هندسة العمليات 

القيود إلى فشل عملية إعادة الهندسة ويمكن إجم إلىالمعيقات والقيود والتي تحد من فاعليته وتؤدي 
كما أوضحها  اإلداريةوالمعيقات المؤدية للفشل الحتمي لعملية تطبيق برنامج إعادة هندسة العمليات 

  .)26،ص2006رفاعي، ،92-90،ص2009،الرب( ،كل من
  
بنظم المعلومات فقط  اإلداريةر إعادة هندسة العمليات في االعتبار تأثير وتأث األخذ .1

 .همال أثرها على باقي النظم داخل المنظمةإو

العليا بالمنظمات وعدم التزامها الكامل بتطبيق مفهوم  لإلدارةقصور النظرة المستقبلية   .2
 . اإلداريةإعادة هندسة العمليات 

مقاومة الموظفين لعملية  التغيير إلى  إهمال القيم الثقافية السائدة في المنظمة مما يؤدي .3
 .المراد بها
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إغفال المدراء تقديم الدعم الكافي والالزم والدائم والصورة الواضحة عن هندسة  .4
 . وماذا تفعل اإلداريةالعمليات 

عدم معرفة الفرق بين كالً من إعادة الهندسة وإعادة  فيعدم وضوح المفاهيم والمتمثلة  .5
التنظيم وإعادة االبتكار وغيرها من المصطلحات المشابهة  التصميم من جانب وإعادة

 .من جانب آخر

من خالل  تحقيقهال يمكن  واقعيويعنى وضع هدف غير  الرئيسقصور تحديد الغرض  .6
تتعرض  التيإعادة الهندسة، أو وضع هدف أداء غير صحيح أو غير الزم لحل المشكلة 

 .المنظمةلها 

العليا  قبل  اإلدارةوارد البشرية في المنظمة من قبل إهمال عملية التدريب وتنمية الم .7
 .البدء بعملية الهندرة 

 األمرغياب الصورة الواضحة والكاملة لمفهوم تطبيق إعادة الهندسة عند الموظفين  .8
الذي يترتب عليه الخوف والرعب ونقص األمان مما يؤثر سلباً على سلوك العاملين في 

 .المنظمة

تطبيق لمشروع الهندرة دون توافر المقومات األساسية للبنية االستعجال في عملية ال .9
سرعة إعادة (التحتية المالئمة من موارد مادية ومعنوية ومعلومات كافية وغيرها 

 ). الهندسة

استغراق وقت أكثر من الالزم لعملية الدراسة والتحليل لمشروع إعادة هندسة  .10
 .اإلداريةالعمليات 

ع والمكافآت والتعويضات األمر الذي يؤثر سلباً على القصور الواضح في نظام الدف .11
 .سلوك العاملين في المنظمة

عدم التشخيص السليم لمعوقات ومشكالت الوضع الراهن للمنظمة المطلوب إعادة  .12
 .هندسة العمليات فيها
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  الثـل الثـالفص
  البــدوق الطـرة صنــدائ ، زةـغ- اإلسالميةة ـامعـالج

  اإلداريةشروع إعادة هندسة العمليات مالحالة العملية لو 
  

  :غزة -اإلسالميةالجامعة : المبحث األول 
  

  .النشأة والهوية  -أوالً §
   .والمؤسسات التمثيلية اإلسالميةالجامعة   -ثانياً §
  .الهيئات والمجالس المشرفة على الجامعة  -ثالثاً §
 . اإلسالميةالتوسع الجغرافي للجامعة   -رابعاً §
  .والمناهج الدراسية جالبرام  -خامساً §
 .الجامعة والمجتمع  -سادساً §

   .والهيئة التدريسية  تطور أعداد طلبة الجامعة  -سابعاً §
  :دائرة صندوق الطالب:المبحث الثاني 

  

  .صندوق الطلبة  -أوالً §
 .المنح الداخلية  -ثانياً §
  .دور المنح الداخلية  -ثالثاً §
 .لبعدد وتصنيف موظفي دائرة صندوق الطا  -رابعاً §

  .الهيكلية التشغيلية لدائرة صندوق الطالب  -خامساً §
  :مشروع إعادة هندسة العمليات اإلداريةالحالة العملية ل: المبحث الثالث

  

  .مشروع إعادة هندسة العمليات اإلدارية بالجامعة  -أوالً §
إعـادة هندسـة    تطبيـق أسـلوب  العمليات الخاصة بتقديم المنح والقـروض قبـل     -ثانياً §

   .تالعمليا
إعـادة   أسـلوب قبـل تنفيـذ   ) المـنح والقـروض والمـنح   (أراء أطراف العمليات   -ثالثاً §

  .هندسة العمليات اإلدارية
  .إعادة هندسة العمليات اإلدارية على العمليات السابقة أسلوبتطبيق   -رابعاً §
علـى   اإلداريـة العمليـات   إعادة هندسـة  أسلوبعلى تطبيق  التي ترتبتاآلثار   -خامساً §

   .رة صندوق الطالبدائ
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  المبـحث األول
  غزة- اإلسالميةة ـالجامع

  :النشأة والهوية - أوالً
اإلسالمية مؤسسة أكاديمية مسـتقلة مـن مؤسسـات التعلـيم العـالي، تــأسست        الجامعة  
 إسـالمية وهـي جامعـة    ،ألزهـري عن معهد فلسـطين الـديني ا   انبثاقاهـ 1398-م 1978سنة 
أنشـئت    فلسطينية النشأة والهويـة واالنتمـاء وهـي تعتبـر أول مؤسسـة تعلـيم عـالٍ        ،الفلسفة

بمبادرة من شخصيات وطنية وأكاديمية بـارزة فـي قطـاع غـزة وخارجـه، وتقـدم الجامعـة        
وتقـدم   ،بناء قطاع غـزة بشـكل خـاص ولطلبـة فلسـطين بشـكل عـام       أل العاليخدمة التعليم 

  .الجامعة خدماتها لجميع أبناء الشعب الفلسطيني على مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية
الشـعب   لظـروف  ومراعيا،اإلسـالمية  بـالقيم  ملتزمـا  أكاديميـا  جوا لطلبتها الجامعة توفر  

 بالجانـب  وتهـتم  التعليميـة،  العمليـة  لخدمـة  المتاحـة  اإلمكانيات كل وتضع وتقاليده، الفلسطيني

 فـي  المتـوفرة  التكنولوجيـا  وسـائل  بتوظيـف  أيضـاً  وتهتم النظري، بالجانب تمامهاالتطبيقي اه

  ).2011دليل الطالب، ،الشؤون األكاديمية(،العملية التعليمية خدمة

  :والمؤسسات التمثيلية اإلسالميةالجامعة  - ثانياً
 مظلـة وزارة  الفلسـطينية تحـت  شأن شقيقاتها مـن الجامعـات    اإلسالميةتعمل الجامعة 

وهـي عضـو فـي العديـد مـن المؤسسـات        ،بالسلطة الوطنية الفلسطينية العاليلتربية والتعليم ا
  ).2011دليل الطالب، األكاديمية،الشؤون ( :منها

  
  .اتحاد الجامعات العربية .1
 ).FUMI( اإلسالمياتحاد جامعات العالم  .2

 .االتحاد العالمي للجامعات .3

  .اإلسالميةرابطة الجامعات  .4
 .حر األبيض المتوسطرابطة جامعات الب .5

  
واألجنبية، وتنظم  واإلسالميةعالقات وطيدة بالكثير من الجامعات العربية  اإلسالميةكما أن للجامعة 

  .المرموقةتعاون وتوأمة مع عدد من الجامعات  باتفاقياتعالقاتها 
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  :الهيئات والمجالس المشرفة على الجامعة - ثالثاً
التي تدعم مسيرتها  الس والهيئات التأسيسية واإلداريةبغزة عدد من المج اإلسالميةللجامعة   

  ).2011دليل الطالب، ،الشؤون األكاديمية(وتدير شئونها وهي 
هي الهيئة العليا التي تقوم على رعاية مصالح الجامعة وتوفير الدعم  :هيئة المشرفين .1

  .المادي والمعنوي الالزم
األنظمة  واعتماداسة العامة للجامعة هي الهيئة التي تقوم على وضع السي :األمناء مجلس .2

  .على المسيرة الجامعية ورعايتها واإلشرافوالقوانين 
هو المجلس الذي يدير الجامعة ويتابع جميع القضايا األكاديمية  :مجلس الجامعة .3

 .واإلدارية
  

   :التالية ةفي عملها على األبعاد الثالث اإلسالميةوتركز الجامعة  
لتركيز على هذا البعد من خالل كليات وبرامج الجامعة يتم ا :البعد األكاديمي .1

 .للبكالوريوس والماجستير

يتم التركيز على هذا البعد من خالل التركيز على مفاهيم البحث العلمي  :البحث العلمي .2
دعم تنظيم أم ودعم كل األنشطة التي تصب في هذا االتجاه، سواء من خالل تقديم المنح 

 .هاالمؤتمرات العلمية وحضور

والتعليم المستمر بعقد  المجتمعيتم التركيز عليه من خالل عمادة خدمة  :خدمة المجتمع .3
 .دورات متخصصة ومتابعة برامج الدبلوم المهني

  :اإلسالميةالتوسع الجغرافي للجامعة  - رابعاً
الحرم : توسعات جغرافية متعددة، حيث يوجد للجامعة أربعة مقرات جغرافية الجامعة شهدت   
متر مربع، وفرع الجامعة في  )(90,000 حواليامعي الرئيس في مدينة غزة على مساحة تبلغ الج

متر مربع، وبدأت الجامعة  (30,000) حواليمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة على مساحة قدرها 
تي بإنشاء المدينة التكنولوجية كما استكملت الجامعة إعداد الخرائط للشروع بإنشاء المدينة الطبية ال

تضم المستشفى الجامعي وكلية الطب والتخصصات ذات العالقة في محررة نتساريم وسط قطاع 
متر مربع باإلضافة إلى تخصيص قطة أرض أخرى مساحتها  )160,000(غزة على مساحة قدرها 

متر مربع في منطقة دير البلح من المقرر أن تكون فيها مرافق إضافية لكلية  )88,000( حوالي
 .)2010/2011، اإلحصائيالدليل ،عمادة التخطيط والتطوير(ستشفى الجامعي الطب والم
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 :والمناهج الدراسية البرامج -خامساً
واإلنجازات العلمية والتكنولوجية، ومـن   تواكب الجامعة الحضارة العالمية والعطاء اإلنساني   

ـ  أجل ذلك تسعى بشكل دائم لتحديث مناهجها هده حقـول المعرفـة،   لمواكبة التطور العلمي الذي تش
وتعنـى   ،العالمية اإلسالمية ثقافة تدعو إلى اإلبداع والتطوير والتنمية، واألخذ بسبل التقدم وللجامعة

الجامعة اإلسالمية باللغة العربية الفصحى وتوظيف استخدامها في الميـادين العلميـة مـع تعزيـز     
  .سية والعلمية واإلدارية والمحاسبيةاستخدام اللغة اإلنجليزية في تدريس التخصصات الطبية والهند

 )26(برنامج بكالوريوس و  )60( حواليكليات تقدم  )10(ويبلغ عدد كليات الجامعة 
برامج كما تمنح  ةفي أربع العاليبرنامج ماجستير وبرنامج الدبلوم العام في التربية ودرجة الدبلوم 
، العلوم المالية والمصرفية، واللغة الجامعة درجة الدبلوم المهني المتخصص في السياحة والسفر

اإلنجليزية لألغراض المهنية، والترجمة، والتجارة الخارجية وإدارة األعمال الدولية، إدارة منظمات 
  ).2011دليل الطالب، ،الشؤون األكاديمية( ،المجتمع المدني

  :الجامعة والمجتمع -سادسا
توفر فيها أفضل األجهزة العلمية الالزمة المختبرات العلمية ت تضم الجامعة عدداً كبيراً من

وتحرص الجامعة على تحديث  ،التجارب إلى جانب الدراسة النظرية للدراسة العملية، وإجراء
وتهتم اهتماماً  ،وتعنى باستخدام وسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية ،مختبراتها بشكل مستمر

العملية  عدداً كبيراً من مختبرات الحاسوب لخدمة بتوسيع استخدام الحاسوب، وتوفر الجامعة خاصاً
لتمكينهم من االتصال بالمكتبات  كما تقدم الجامعة لطلبتها خدمة اإلنترنت ،التعليمية والبحث العلمي

المصادر، كما تقدم المكتبة خدماتها للطلبة  ومراكز األبحاث، والحصول على المعلومات من مختلف
وعاء معلومات  )150,000(من المواد العلمية يربو على  ة عدد كبيروالباحثين حيث يتوفر بالجامع

 Agora, Elاالشتراك في مكتبات عالمية الكترونية مثل إلى باإلضافةفي مختلف المجاالت، 

Sevier, Bioone, Ebsco ويبلغ عدد المرافق  ،حيث توفر االشتراك في المجالت العالمية
والمالعب الرياضية  الكبرىافق وهي قاعة المؤتمرات مر )5(الخدماتية الرئيسة في الجامعة 

المختبرات  والعيادة الطبية و والكافتيريا والمكتبة المركزية، كما وتضم الجامعة عدداً كبيراً من
التجارب إلى جانب  العلمية تتوفر فيها أفضل األجهزة العلمية الالزمة للدراسة العملية، وإجراء

 واإلنسانيةمركزاً علمياً في مجال البحوث التطبيقية  )25(الجامعة كما تمتلك  ،الدراسة النظرية
  ).2011دليل الطالب، ،الشؤون األكاديمية(،والشرعية بجانب عمادة خاصة لخدمة المجتمع
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   :طلبة الجامعة والهيئة التدريسية دتطور أعدا - سابعاً
في العام تطورت أعداد طلبة الجامعة اإلسالمية على مدار السنوات حتى وصلت   
من المجموع العام %) 61(إناث ويمثلون نسبة ) 12661(طالب منهم ) 20870(م 2010/2011
إناث يمثلون ) 11725(منهم ) 18799(وبلغ عدد الطلبة المسجلين لنيل درجة البكالوريوس  ،للطلبة
%) 36(إناث ويمثلون نسبة ) 591(منهم ) 1646(والمسجلين لنيل درجة الماجستير %)  62(نسبة 
التخطيط عمادة (%).83(إناث ويمثلون نسبة ) 343(منهم ) 415(والمسجلين لشهادة الدبلوم العام ،

  .)2010/2011للعام  اإلحصائيالدليل ،والتطوير
 

للجامعة بحيث أصبحت   واإلداريةورافق ذلك تطور في أعداد الهيئة التدريسية األكاديمية   
من حملة الدكتوراه، ومن  )246(متفرغين منهم عضو هيئة تدريس  )382(الجامعة تضم اآلن 

عضو هيئة تدريس  )200(عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ دكتور بجانب ما ال يقل عن  )53(هؤالء 
م  2011/2010وبلغ عدد أعضاء الهيئة اإلدارية والخدمات خالل العام الجامعي  ،غير متفرغ

الدليل ،التخطيط والتطويرعمادة ( ،%)67(إداري ويمثلون نسبة )  446(عضواً منهم ) 662(
  .)2010/2011للعام  اإلحصائي
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 المبحث الثاني
  بـالـدوق الطـرة صنــدائ

  : صندوق الطلبة - أوالً
م، مشروع النظام األساسي لصندوق الطلبة 29/11/1983أقر مجلس الجامعة بتاريخ 

وق الطلبة في الجامعة اإلسالمية، والذي بالجامعة اإلسالمية، الذي أوجب إنشاء صندوق يسمى صند
يهدف إلى تشجيع التفوق العلمي واألخالقي لدى الطلبة، وتنمية إحساسهم بأهمية العمل اليدوي 
وتقديرهم له، وسد حاجاتهم في حالة الضرورة، وذلك عن طريق تقديم القروض والمنح والحوافز 

امعة، ويحقق ذلك الصندوق أهدافه وغاياته التشجيعية والمساعدات، وتشغيلهم لساعات معينة بالج
   .)205ص ،2009مطير،والسنوار: (عن طريق

  

  . تقديم المساعدات المالئمة للطلبة المعوزين في الجامعة  -أ 
 . تقديم القروض قصيرة أو طويلة األجل لمعاونة الطلبة على تسديد الرسوم الجامعية  - ب 

في الدراسة، وذوي المهارات  تخصيص المنح الدراسية والتشجيعية للطلبة المتفوقين  -ج 
 . الفنية والنشاطات المختلفة

دعم الخدمات المقدمة للطلبـة للنهـوض بمسـتواهم العملـي واألخالقـي والصـحي         - د 
 . واالجتماعي

 
وتتخذ القرارات في الصندوق بناء على توصية عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول 

وائد على القروض المقدمة للطلبة، وتكون والتسجيل كل فيما يخصه وال يتقاضى الصندوق أية ف
  .)205ص ،2009مطير،والسنوار: (موارده من المصادر التالية

  
  . ما يخصص للصندوق من المؤسسات العلمية والخيرية  -أ 
 . ما يخصص للصندوق من ميزانية الجامعة  - ب 

 . التبرعات والهبات المقدمة للصندوق، والتي ال تتعارض مع أهدافه  -ج 

 . م المدفوعة عن كل طالب بواقع دينار واحد عن كل فصل دراسيما يقتطع من الرسو  - د 

من صافي أرباح %) 10(من دخل النشاطات الطالبية المختلفة، ونسبة  %)10(نسبة   -ه 
  . مقاصف الجامعة
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م، حاولت 91/1992م، وإعادة فتحها في العام الجامعي 1987وبعد إغالق الجامعة عام 
الجامعة المساهمة في التغلب على األزمة االقتصادية التي يعاني منها الطلبة نتيجة القيود اإلسرائيلية 

م، ببدء 21/12/1993- 20، بتاريخ 209/93القطاع، فصدر قرار مجلس الجامعة رقم  أهاليعلى 
نظام صندوق إقراض الطلبة في الجامعة "عمل بنظام صندوق الطلبة، وسمي ذلك النظام ال

، ويهدف إلى تشجيع التفوق العلمي واألخالقي لدى الطلبة، وتنمية إحساسهم بأهمية العمل "اإلسالمية
اليدوي وتقديرهم له، وسد حاجاتهم في حالة الضرورة، وذلك عن طريق تقديم القروض بالجامعة، 

قق الصندوق غاياته عن طريق تقديم القروض المالية للطلبة ذوي الدخل المحدود، وتقديم ويح
القروض لمعاونة الطلبة على نسبة من الرسوم الجامعية، وال يتقاضى الصندوق أية فوائد على 

وقد حددت الالئحة الداخلية للصندوق قيمة القروض الموزعة على الطلبة  ،القروض المقدمة للطلبة
  .)205ص ،2009مطير،والسنوار: (أربعة فئات هيعلى 

  
، ورابعة بنسبة %)50( وثالثة بنسبة ،%)75( ، وأخرى بنسبة%)100(قروض بنسبة   .أ 

 .  من الرسوم الجامعية، وذلك حسب البحث الميداني الذي تجريه العمادة %)25(

لجامعية ويمكن تقدم الجامعة المنح الداخلية لطلبتها مساعدة منها لهم في إكمال دراستهم ا  .ب 
 .  منح التفوق، والمنح التشجيعية، والمنح اإلنسانيةتصنيفها إلى ثالث أنواع هي 

  
م، باشرت عمادة شؤون الطلبة في منح القروض 1993ومنذ إقرار نظام الصندوق في عام 

الجامعية المستردة باعتبارها نوعاً من أنواع المساعدة المالية، بحيث يستطيع الطالب أن يكمل 
سيرته الدراسية، وقد وضعت الجامعة آلية للسداد المريح بعد ذلك، وقد بلغ عدد الخريجين م

خريجين ) 2409(الحاصلين على قروض، وتقدموا بسندات دين منظم أو كفالة موظف جامعة 
  . م1998وخريجات، وبدأت العمادة باسترداد قروض الخريجين في عام 

  :المنح الداخلية - ثانياً
م، واستقرار المسيرة األكاديمية بالجامعة، تضاعفت 1994لطة الفلسطينية عام بعد قدوم الس

ويقصد بها ما تمنحه الجامعة للطلبة من ميزانيتها،  ،المنح  الداخلية المقدمة للطلبة، وتعددت أصنافها
  .يوضح مجاالت المنح الداخلية التاليوالجدول 
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  ) 3-1(جدول رقم 
  التي تقدمها الجامعة للطلبةيوضح مجاالت المنح الداخلية  

  

  المنحة  .م  المنحة  .م  المنحة  .م
  منحة تأهيل األسرى  13  المنحة الرياضية  7  منحة االمتياز  1
  منحة أوائل الثانوية العامة  14  منحة العلوم الشرعية  8  منحة المعاقين  2
  منحة حفظة القرآن الكريم  15  منحة األسرة  9  منحة الثانوية األزهرية  3
  منحة الكيمياء  16  منحة أبناء األسرى   10  ة الجغرافيامنح  4
  منحة زوجات الشهداء  17  منحة أبناء العاملين واألمناء  11  منحة الفيزياء  5
  منحة أبناء الشهداء  18  ومنحة المبعدين  12  منحة اللغة العربية  6

  )2010/2011دائرة صندوق الطالب، ،عمادة شؤون الطلبة(المصدر
  

  :منح الداخليةدور ال - ثالثاً
تقوم عمادة شؤون الطلبة بالجامعة بوضع مواصفات للحصول على المنح الداخلية، بهدف 

يوضح أعداد الطلبة المستفيدين من المنح  التالياستفادة أكبر عدد من الطلبة من المنح، والجدول 
  .م2010/2011م، حتى عام 2005/2006الداخلية بالجامعة منذ عام 

  )3-2(جدول رقم 
  ضح عدد الطلبة المستفيدين من المنح الداخليةيو

  

 السنة الدراسية م
 المستفيدون من المنح الداخلية

 المبلغ عدد المستفيدين

1 2005/2006 4,791 1,468,276 

2 2006/2007 5,194 1,583,469 
3 2007/2008 5,305 1,644,729 

4 2008/2009 4,915 1,570,172 

5 2009/2010  4,782 2,506,163 
6 2010/2011 3,915 1,864,279 

 28,902 المجموع
 

10,637,089 

  )2010/2011دائرة صندوق الطالب، ،عمادة شؤون الطلبة(المصدر
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في أن عدد الطلبة الذين يستفيدون من المنح الداخلية ) 3- 2(الجدول  تحليل يتضح من

ثم بدأ  ،دينار أردني) 1,468,276(إلى طالب وطالبة بمبلغ إجم) 4,791(م 2005/2006لعام ا
إلى وطالبة بمبلغ إجم طالب) 5,305(م 2007/2008عدد الطلبة بالزيادة ليصل عام 

انخفض عدد الطلبة المستفيدين من المنح  م2010/2011وفي عام  ،دينار أردني) 1,644,729(
د دينار ويرجع ذلك لوجو) 1,864,279(إلى طالب وطالبة بمبلغ إجم) 3,915(إلى الداخلية 

طالبة ) 10,050( 2010/2011المنحة التركية والتي بلغ عدد الطلبة المستفيدين منها خالل العام 
  .وطالبة

  :عدد وتصنيف موظفي دائرة صندوق الطالب -رابعاً
على عشر وظائف  موزعين موظف )18(يبلغ عدد موظفي دائرة صندوق الطالب 

  .ة صندوق الطالبد وتصنيف موظفي دائرديوضح ع التاليإدارية والجدول 
  

  )3-3(جدول رقم 
  عدد العاملين بدائرة صندوق الطالب

  . )2009 ،وحدة الجودة اإلدارية، دليل عمليات دائرة صندوق الطالب (،المصدر
  
  
 

 عدد وتصنيف موظفي صندوق الطالب

 مدير الوظيفة
رئيس قسم 
 طالب

إداري 
 صندوق

باحث 
 اجتماعي

باحثة 
 اجتماعية

 المجموع

  اإلجمالي
 5 4 1 1 1 العدد

 الوظيفة
رئيس قسم 
 طالبات

إداري 
 صندوق

 سكرتير

رئيس قسم 
بعة المتا

 والمعلومات

موظف قسم 
المتابعة 
 والمعلومات

 18 2 1 1 1 1 العدد
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  :الهيكلية التشغيلية لدائرة صندوق الطالب - خامساً
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لدائرة صندوق الطالب الهيكلية التشغيلية) 3- 1(شكل رقم 

   )2009 ،دليل عمليات دائرة صندوق الطالب ،وحدة الجودة اإلدارية (،المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدير صندوق الطالب

  )1( لسكرتاريةا

  )5(باحث اجتماعي   مسئول المنح والقروض  )3(باحث اجتماعي   )2(إداري 
  

  مسئول المنح والقروض

  رئيس قسم الطالب  رئيس قسم الطالبات رئيس قسم المتابعة والمعلومات
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 ثـالـحث الثـالمب
 ةـدسة العمليات اإلداريـمشروع إعادة هنالحالة العملية ل

 

  :بالجامعة اإلداريةمشروع إعادة هندسة العمليات  -أوالً
لعمليات اإلدارية  ضـمن الجهـود التـي تبـذلها الجامعـة      يندرج مشروع إعادة هندسة ا

جل تطـوير منظومـة العمليـات وتعزيـز عمليـة التخطـيط االسـتراتيجي للوحـدات         أمن 
حيث يهدف هذا المشروع إلى دعـم تحقيـق الغايـة الرابعـة ضـمن      . واألقسام المختلفة لديها

داري فـي الجامعـة بمـا    خطة الجامعة اإلستراتيجية والخاصة باالرتقاء بمسـتوى العمـل اإل  
يعزز دور الجامعة األكاديمي، كما ويـأتي هـذا المشـروع ضـمن سلسـلة األنشـطة التـي        

حيـث  ، تبنتها وحدة الجودة في الجامعة من خـالل الرؤيـة اإلسـتراتيجية للجـودة اإلداريـة     
يمثل المشروع حلقة وصل بين الجهـود التـي بـذلت فـي توثيـق العمليـات واإلجـراءات        

ين الخطط الموضـوعة لحوسـبتها ووضـعها ضـمن نظـام معلومـاتي موثـوق        اإلدارية وب
وتتركـز فكـرة المشـروع علـى إعـادة هندسـة       .  يمكن االعتماد عليه في اتخاذ القـرارات 

وحـدة  (العمليات وتبسيط اإلجراءات اإلدارية بعـد تقييمهـا  فـي األقسـام داخـل الجامعـة       
  )2009الجودة اإلدارية، 

 
  :غاية المشروع  .1

لمشروع إلى دعم تحقيق الغاية الرابعة المنصـوص عليهـا فـي خطـة الجامعـة      يهدف ا
اإلســتراتيجية والخاصــة باالرتقــاء بمســتوى العمــل اإلداري وتحســين البنيــة التنظيميــة 

  . والمعلوماتية للوحدات واألقسام المختلفة
  
 :أهداف المشروع .2

لتـي تنسـجم   تسعى الجامعة من خالل المشروع إلى تحقيـق مجموعـة مـن األهـداف ا    
مع خطتها اإلستراتيجية بمـا يضـمن االرتقـاء بمسـتوى العمـل اإلداري وتحسـين البنيـة        

  :التنظيمية للوحدات واألقسام اإلدارية المختلفة حيث سيتم التركيز على األهداف التالية
  

  .تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة مستوى الرضا لديهم  -أ 
  .مال المخصص لتنفيذ العمليات في األقسام اإلداريةتوفير الجهد والوقت وال  - ب 
  .تكوين وبناء دليل إجراءات وعمليات لكل وحدة وقسم إداري  -ج 



 
 

75 
 

 .تعزيز ثقافة الجودة اإلدارية الشاملة في مختلف األقسام والوحدات اإلدارية  - د 

 .تعديل وتحسين بعض بنود النظام اإلداري في الجامعة  -ه 

 .لوصف الوظيفي للوحدات اإلداريةتعديل وتحسين الهياكل التنظيمية وا  -و 

تطوير قدرات العاملين في مجال الجودة اإلدارية وتبسيط اإلجراءات على   - ز 
 .مهارات التقييم الذاتي وأمور ذات عالقة

المساهمة في تطوير وتأهيل كوادر إدارية عاملة في وحدات الجودة في   -ح 
 .الفلسطينية العاليمؤسسات التعليم 

 
  الفئات المستهدفة .3

 : يستهدف المشروع الفئات التالية       

  .القرارات واإلدارة العليا ومتخذ  -أ 
  .العاملون في الجامعة ووحدات الجودة بالجامعات   - ب 
  .طلبة الجامعة  -ج 
 .شرائح المجتمع المستفيدة من خدمات الجامعة وأنشطتها المجتمعية  - د 

 
 :مخرجات المشروع .4

والتـي تحقـق    مجموعـة مـن المخرجـات المنطقيـة    ليهدف المشروع إلى الوصول 
اآلثـار المترتبـة عليـه    و ،األهداف األساسية للمشـروع متـوفر االسـتمرارية واالسـتدامة    

  :كالتالي
  

حيـث سـيتم توثيـق اإلجـراءات والعمليـات       :أدلة اإلجراءات والعمليـات   - أ 
اإلدارية  ضمن أدلـة يخـتص كـل منهـا بقسـم أو مركـز مـن مراكـز         

  .الجامعة

رفـع توصـيات للجهـات     :ذات الصـلة توصيات بتعديل السياسات واألنظمة   - ب 
المعنية في الجامعة لتعديل بعـض السياسـات واألنظمـة ذات الصـلة ممـا      

 .سيساهم في تعزيز تطبيق اإلجراءات

تغييـر بعـض المواقـع     :أدلة معدلة للهياكل التنظيمية والوصف الـوظيفي    -ج 
الوظيفية مما يستلزم إجراء تعديالت علـى الهياكـل التنظيميـة لألقسـام ذات     

 . وكذلك على الوصف الوظيفي لبعض العاملين، الصلة
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 :مراحل تنفيذ المشروع .5
  :مراحل أساسية كالتالي ةأربع علىالمشروع  تنفيذسيتم 

دراسـة وتقيـيم العمليـات والهياكـل اإلداريـة والوصـف       : المرحلة األولى  -أ 
 .الوظيفي

 .تعزيز وترسيخ مفاهيم وثقافة الجودة : المرحلة الثانية  - ب 

 .تكوين أدلة العمليات والوصف الوظيفي ونشر التجربة : الثةالمرحلة الث  -ج 

 .نقل التجربة والتقييم النهائي للمشروع: المرحلة الرابعة  - د 
  
  

 :اآلثار المترتبة على تنفيذ المشروع .6
  :يترتب على تنفيذ المشروع مجموعة من اآلثار وهي كالتالي

  

وأبعـاد جديـدة   تعزيز استخدام التكنولوجيا وإعطاء المعلومـة أهميـة أكبـر      -أ 
تؤثر على أداء العاملين وخصوصا فـي المسـتويات اإلداريـة األقـل تـأثيرا      

 ومن الجدير بالذكر أن المشروع . في السابق

سعي الجامعة ألتمتة اإلجـراءات والمراسـالت والعمليـات اإلداريـة      تعزيز  - ب 
  .حيث تسعى إلى تنفيذ ذلك من خالل مشاريع مستقبلية، بداخلها

سات واألنظمة التي تـنظم العمـل اإلداري داخـل الجامعـة     تغيير بعض السيا  -ج 
 .بما يحقق تأثيرا ايجابيا ويساعد في التخلص من السلبيات

تعزيز العمل ضمن فريق واالنتقال بالمهـام مـن اإلطـار التقليـدي المبنـي         - د 
على التخصص الوظيفي إلى إطـار جديـد مبنـي علـى الغايـة مـن تنفيـذ        

، وكـذلك  تحقيـق الرضـا لـدى المسـتفيدين    المهمة وتوفير الجهد والوقـت و 
  .كيفية االستفادة من المعلومة في اتخاذ القرار

الجامعـة بالمسـئولية والقـدرة علـى اتخـاذ القـرارات       بإشعارهم العـاملين    -ه 
 . والتخلص من الروتين في العمل

والنظـام  ، لكافة العمليات واإلجراءات التـي يجـب إتباعهـا    اًموثق دليالً توفير  -و 
، عليه العاملون بما يمنحهم الثقة ويقلـل نسـبة األخطـاء لـديهم     الذي سيرتكز

ـ  ، وسيساعد في دمج المـوظفين الجـدد   ألي عمليـة تطـوير    اًويمثـل مرجع
 ،مستقبلية

وحصـولهم علـى معلومـات     الطلبـة  النجاز معـامالت  توفير الوقت الالزم  - ز 
  .يمكن االعتماد عليهاوكافية سليمة 
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ــاً ــةالعمليــات الخاصــة  - ثاني ــة  بتقــديم المــنح والقــروض المتعلق الداخلي
علـى دائـرة   إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبتطبيق قبل  والخارجية

  :صندوق الطالب
  

 أسـلوب تطبيـق  ورسـمها قبـل    عمليات دائـرة صـندوق الطالـب،    كافةتم توثيق 
 14حيث بلغ عـدد العمليـات التـي تـم توثيقهـا ورسـمها        ،إعادة هندسة العمليات اإلدارية

العمليـات التـي لهـا عالقـة بتقـديم المـنح والقـروض         علىفقط  هنا سيتم التركيزلية، وعم
) 3-4(عمليـات والجـدول رقـم     6والبـالغ عـددها   سواء كانت داخلية أم خارجية والهبات 

وحـدة الجـودة   ( يوضح العمليات التـي لهـا عالقـة بتقـديم المـنح والقـروض والهبـات        
  .)2009 ،قبل الهندرةق الطالب دليل عمليات دائرة صندو ،اإلدارية

  

من المـنح والقـروض والهبـات سـواء كانـت داخليـة        المستفيدونوبلغ عدد الطلبة 
ــاًوطالبــة  طالــب )14,500( م 2010/2011أم خارجيــة للعــام الجــامعي  للفصــل  تقريب

عمادة شؤون الطلبـة، التقريـر السـنوي لـدائرة صـندوق الطالـب لعـام        (الدراسي الواحد،
2011.(  

  

  ) 3-4(ل رقم جدو
  يوضح العمليات التي لها عالقة بتقديم المنح والقروض والهبات

  

  )2009 ،قبل الهندرةدليل عمليات دائرة صندوق الطالب  ،وحدة الجودة اإلدارية( المصدر      
  

  قـم الملحـرق  ةـم العمليـاس  م

  )1(ملحق رقم   .عملية  تنفيذ القرض الداخلي  1
  )2(ملحق رقم   .عملية تنفيذ قرض خارجي  2
  )3(ملحق رقم   .عملية تنفيذ منح داخلية  3
  )4(قم ملحق ر  .عملية تنفيذ منح خارجية  4
  )5(ملحق رقم   .عملية تنفيذ الهبات  5
  )6(ملحق رقم   .عمليات تدقيق المنح الداخلية  6
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ــي طــراف األو ــالمنح العمليــــالمشــاركون ف ات الســتة الســابقة والخاصــة ب
وحـدة الجـودة   (: كالتـالي هـم   بل تطبيق أسلوب إعادة هندسة العمليـات والقروض والهبات ق

  .)2009 ،قبل الهندرةاإلدارية، دليل عمليات دائرة صندوق الطالب 
  

 . الطالب .1

 .دائرة صندوق الطالب .2

 . الدائرة المالية .3

 .عمادة القبول والتسجيل .4

 .التعليم العاليالتربية ووزارة  .5

  
لكل عمليـة مـن العمليـات السـتة  قبـل       توضح رسم مخططي) 6-1(المالحق من 

وحـدة  : (وكـل عمليـة تتكـون مـن التـالي      إعادة هندسة العمليات اإلداريـة،  أسلوبتطبيق 
  .)2009 ،قبل الهندرةالجودة اإلدارية، دليل عمليات دائرة صندوق الطالب 

  
  .مدخل العملية .1
  .العمليةمخرج   .2
  .الغاية من العملية .3
  .مجال التطبيق للعملية .4
  .يات للعمليةالمسئول .5
 .طريقة العمل للعملية .6

  
من خـالل دراسـة كافـة العمليـات السـابقة تبـين أن كـل عمليـة تمـر          

وجـدول رقـم   وكل خطوة لهـا وقـت مسـتغرق لتنفيـذها      ،من الخطوات ةبمجموع
بتطبيـق   يوضح اسم كل عملية والوقت المستغرق في تنفيـذها  قبـل البـدء    )5-3(

علـى العمليـات السـابقة بـدائرة      "الهنـدرة "ريـة اإلداإعادة هندسة العمليات  أسلوب
قبـل   وحدة الجودة اإلداريـة، دليـل عمليـات دائـرة صـندوق الطالـب      (. صندوق الطالب

  .)2009 ،الهندرة
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  )3-5(جدول رقم 
  قبل تطبيق الهندرة يوضح اسم العملية والوقت المستغرق لتنفيذها

7.   

الوقت المستغرق لتنفيذ  العمليـــة  م
 )د(العملية

 585 عملية تنفيذ قرض داخلي  1

  410  عملية تنفيذ قرض خارجي  2
 55 عملية تنفيذ منح داخلية  3

 63 عملية تنفيذ منح خارجية  4

 140 عملية تنفيذ الهبات  5

 1380  عملية تدقيق المنح الداخلية  6

  )2009 ،قبل الهندرة وحدة الجودة اإلدارية، دليل عمليات دائرة صندوق الطالب(المصدر 
  

المنح والقـروض  (السابقة  العملياتالتي لها عالقة مباشرة ب طرافاألأراء  - ثالثاً
 ،مقالبة،الدجني(: "الهندرة"سلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية أتنفيذ  قبل) هباتوال
  ).2011يوليو

 
 :لبة المستفيدون من المنح والقروض والهباترأي الط .1

 .ئرة صندوق الطالبالعمل بدا يشتكي الطالب من طول إجراءات  -أ 

 .الوقت المستغرق فيهاطول يشتكي الطالب من   - ب 

  .يشتكي الطالب من كثرة المستندات الورقية المطلوبة فصليا للتسجيل  -ج 
 للقـرض والمـنح والهبـات    يرغب الطالب فـي إنهـاء إجراءاتـه وتسـجيله       - د 

  .بأسرع وقت ممكن

 أو الهبـة  المقـدم للمنحـة أو القـرض     معرفة نتيجة الطلب في الطالب رغبته  -ه 
  .بأسرع وقت ممكن

 
  :رأي صندوق الطالب .2

اإلداريـة  إيجـاد برنـامج محوسـب لتسـهيل القيـام بالعمليـات       الحاجة الماسة إلى         
  .الجامعي صندوق الطالبدائرة ب السابقة
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 :رأي الدائرة المالية .3
  .يقوم صندوق الطالب عادةً بصرف مبالغ أكثر من الموازنة المحددة له  -أ 
فـي الماليـة إال بعـد تحـديث      الفعلـي قة ملف الطالب مع الملـف  عدم مطاب  - ب 

  .ملف الطالب في المالية
هبـة للطالـب وعنـد تحـديث الملـف       ض وبعض األحيان يتم اعتمـاد قـر    -ج 

 . الهبة وللطالب يتم حذف قيمة القرض  المالي
 

سـلوب إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة علـى العمليـات        أتطبيـق   - رابعاً
  :صندوق الطالب الجامعي بدائرةالسابقة 

 ،دائـرة صـندوق الطالـب    ،الطالـب ( السابقة بناء على أراء أطراف العمليات
التشاور فيهـا مـن قبـل االستشـاريين     بعد و السابقة، وتوثيق العمليات) الدائرة المالية

العمليـات علـى   إعـادة هندسـة    تطبيق أسلوب تم ،المعنيةورؤساء األقسام والدوائر 
عمليـة تنفيـذ    ،تحـت مسـمى  دمجها في عملية واحـدة  تم والذكر،  العمليات سابقة

  ).7(ملحق رقم  ،هبة للطلبة –قرض -منح"مساعدات مالية 
قـرض   -مـنح "تنفيـذ مسـاعدات ماليـة     ملخص لعملية) 3-6(رقم  جدوليوضح   

-7(أمـا جـدول رقـم     اإلداريـة إعادة هندسـة العمليـات    أسلوب تطبيق لب بعداللط" هبة –
 للطلبـة بعـد  " هبـة  –قـرض   -مـنح "ف لخطوات تنفيذ مسـاعدات ماليـة   يوضح وص) 3

وحـدة الجـودة اإلداريـة، دليـل عمليـات دائـرة صـندوق        ( إعادة الهندسـة  أسلوب تطبيق
  .)2009 ،الهندرة تطبيق بعد الطالب

  )3-6(جدول رقم 
  للطلبة بعد الهندرة" هبة –قرض  -منح"يوضح ملخص لعملية تنفيذ مساعدات مالية 

  

  ص العمليـةملخـ

  

  ترميز
  الخطوة

عدد 
  الخطوات

  الوقت
  )د(

  80  5  ●  نشاط  للطلبة" هبة –قرض  - منح"تنفيذ مساعدات مالية   العملية
  Å  6  80  نقل  .تعبئة طلب مساعدة مالية وإرفاق الوثائق  المـدخـل
  60  8  ■  فحص  اعتماد المساعدة المالية وتفعيلها في رصيد الطالب  المـخـرج

الجهات 
  عنيةالم

  الكليات المعنية/ الدوائر  ، صندوق الطالب
  

      «  تأخير
  --   6  ▼  أرشف
  220  :الوقت المستغرقإلى إجم

  )2009 بعد تطبيق الهندرة، وحدة الجودة اإلدارية، دليل عمليات دائرة صندوق الطالب(: المصدر   
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  )3-7(جدول رقم 
  للطلبة بعد الهندرة" هبة – قرض -منح"يوضح وصف لخطوات تنفيذ مساعدات مالية 

  
  

المسئول  وصف خطوات العملية  م
  ية

●  Å  ■  »  ▼  الوقت  
  )د(

1  
تعبئة طلب مساعدة مالية عبـر صـفحة   
الجامعة وإرفـاق المسـندات المطلوبـة    

 الكترونيا

 30     *  الطالب

فحص نوع المساعدات المالية التي يمكن   2
 منها االستفادةللطالب 

 --   *    البرنامج

الطالب لهبة يتم تفعيلها  استحقاقي حالة ف  3
 وإظهارها في ملف الطالب المالي

 -- *      البرنامج

الطالب لمنحـة   استحقاقفي حالة انطباق   4
 يتم تحديد نوع المنحة

 --   *    البرنامج

5  
في حال المنحة الداخلية يتم ترصيدها في 
ملف الطالب مباشرة إذا كانت البيانـات  

 بيانات الجامعةمتوفرة بقاعدة 

 -- *      البرنامج

6  
في حال المنحة الداخلية التي تحتاج إلى 

من دوائر معنية داخل الجامعة يتم  اعتماد
 العتمادهاتحويل الطلب للدائرة المعنية 

 --    *   البرنامج

الدائرة   الطالب للمنحة  استحقاقيتم فحص   7
  المعنية

  *   30 

لدائرة المعنية المنحة من ا اعتمادفي حال   8
 يتم ترصيدها في ملف الطالب

 --  *      البرنامج

المنحة من الـدائرة   اعتمادفي حال عدم   9
 المعنية يتم إنهاء المعاملة وإشعار الطالب

الدائرة 
  المعنية

    * -- 

الطالب لمنحة خارجية  استحقاقفي حال   10
 يتم تحديد نوع المنحة الخارجية 

 --   *    البرنامج

في حال المنح الخارجية المخصصة يـتم    11
  كشف بأسماء مستحقي المنحة استالم

 --     *  المدير

يتم التأكد من وصـول المبلـغ لرصـيد      12
 10   *    المدير  صندوق الطالب بالتواصل مع المالية
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المسئول  وصف خطوات العملية  م
  ية

●  Å  ■  »  ▼  الوقت  
  )د(

13  
يتم توجيه الكشف للموظف المختص في 
حال وصول المنحة لرصـيد صـندوق   

  الطالب
 5    *   المدير

14  
يتم إدخال أسـماء الطلبـة مـع المبلـغ     
المخصص لكل طالب حسب كشف الجهة 

  المانحة
 30     *  الباحث

يتم تفعيل المنحة المخصصـة برصـيد     15
  الطلبة 

 -- *      البرنامج

16  
في حال المنح الخارجية الغير مخصصة 
يتم إعداد كشف بقوائم الترشيحات حسب 

  مجشروط الجهة المانحة بمساعدة البرنا
 10     *  الباحث

 10    *   الباحث  لالعتماديتم إرسال الكشف للمدير   17

 10   *    المدير  الكشف واعتماداإلطالع   18

إرسال الكشف للجهـة المانحـة عبـر      19
  العالقات العامة

 30    *   المدير

الطالب لقـرض يـتم    استحقاقفي حال   20
 --   *    البرنامج  تحديد نوع القرض

ال القرض الداخلي يتم ترصيده في في ح  21
  ملف الطالب

 -- *      البرنامج

22  
في حال القرض الخارجي يـتم إعـداد   

للقـرض   المستحقينكشف بأسماء الطلبة 
  مرفقا بالوثائق الالزمة بمساعدة البرنامج

 20     *  الباحث

 5    *   المدير  لالعتماديتم إرسال الكشف للمدير   23

 10   *    المدير  الكشف وباعتماداإلطالع   24

إرسال الكشـف للجهـة المعنيـة عبـر       25
 30    *   المدير  العالقات العامة

 ) 2009بعد تطبيق الهندرة، وحدة الجودة اإلدارية، دليل عمليات دائرة صندوق الطالب(: المصدر 
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إعـادة  هندسـة العمليـات     أسـلوب علـى تطبيـق    التي ترتبتاآلثار  - خامساً
   :ندرة على دائرة صندوق الطالباله اإلدارية

  

إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة علـى دائـرة صـندوق الطالـب         أسلوببعد تنفيذ 
 :هناك مجموعة من اآلثار االيجابية لكـل مـن الطالـب ودائـرة صـندوق الطالـب كالتـالي       

  ).2011مقابلة أغسطس،،عيد ،2011مقالبة يوليو،الدجني(
  

  .لب اآلثار االيجابية بالنسبة للطا .1
 . من منح وقروض وهبات أمامه على جميع الفرص المتاحة الطالب تعرف  -أ 

  .والهبات لمرة واحدة والمنح تقديم طلب واحد لجميع أنواع القروض  - ب 
  .وثائق ورقيةوالحاجة إلى معامالت  تقليل  -ج 
  . من تعبئة النموذج ءفور االنتهاالحصول على نتائج مبدئية    - د 
  .على األقل في العام طمراجعة صندوق الطالب مرة واحدة فق  -ه 
التحـديث الفـوري لملـف الطالـب     والسرعة في اإلجـراءات و اتخـاذ القـرار      -و 

  .فور اتخاذ القرار المالي
  

  :اآلثار االيجابية بالنسبة لدائرة صندوق الطالب .2
 . أتمتة جميع العمليات عبر قاعدة بيانات ذكية  -أ 

  .ي عملية واحدةف الهباتالمنح وتوحيد آلية التقديم لجميع أنواع  القروض و  - ب 
  .يتم تحديدها مسبقاً فرز الطلبات يتم الكترونيا حسب معايير   -ج 
لـدائرة   لطلبـة تقلـيص مراجعـة ا  و ،تقليص التعامل مع األوراق إلى الحد األدنى  - د 

  .صندوق الطالب
  .بدائرة صندوق الطالب تقليص العبء و ضغط العمل على الموظفين   -ه 
     .السرعة في توفير بيانات إحصائية دقيقة -و 
 .المالية الدائمة بما يمنع تجاوز سقف الموازنات المخصصة المراقبة - ز 

تفعيل المنح الداخلية للطلبة ببرنامج إلكتروني محوسب؛ وهـذا مـا وفـر الوقـت       -ح 
 .والجهد على الموظفين

استحداث استمارة بحث اجتماعي فـي البرنـامج الجديـد بشـكل يسـاعد علـى         -ط 
 .وني وتوفير المساعدة الالزمة لهمتحديد الطلبة األكثر احتياجاً بشكل إلكتر
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  اإلطــار العمـلي للــدراسـة
  
  

   :عـل الرابـالفص §
  

v ةــة الدراسـجيـهـمن. 
 

 :الخامسالفصل  §
 

v هاـروض ومناقشتـة اختبار الفـة الميدانيـالدراس. 
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  عـل الرابـالفص
  

  ةـــدراســة الـجيـهـمن
  

  .مقدمة -أوالً §
  .الدراسة أسلوب -ثانياً §
   .مصادر جمع البيانات -ثالثاً §
  .مجتمع الدراسة -رابعاً §
   .عينة الدراسة - خامساً §
  .خصائص وسمات عينة الدراسة -سادساً §
   .أداة الدراسة -سابعاً §
  .صدق وثبات االستبيان -ثامناً §
  .المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث -تاسعاً §
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  عـل الرابـلفصا
  ةــدراسـة الـهجيـمن

  
  :مقدمة -أوالً

يتناول هذا الفصل وصفاً شامالً لمنهجية الدراسة التي تم إتباعهـا فـي تنفيـذ الدراسـة       
الميدانية، وذلك من خالل التعرف على مختلف الطرق واألدوات التي استخدمت في إتمـام هـذه   

ا الفصل وصفاً لمجتمع الدراسة وعينة الدراسـة، وذلك بهدف التعـرف  ويتضمن هذ ،الدراسـة
من  اإلسالميةعلى أداء صندوق الطالب بالجامعة  اإلداريةعلى أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات 

   .بةوجهة نظر الطل
كما يتطرق هذا الفصل إلى شرح كيفية إعداد االستبانة، وفحص مدى صدقها وثباتهـا، وبيـان   

  .ائية المستخدمة في تحليل النتائجب اإلحصاألسالي
 

 :الدراسة أسلوب -ثانياً
اعتمدت الدراسة على أسلوب منهج دراسة الحالـة باعتبارهـا أحـد أسـاليب المـنهج      
الوصفي التحليلي للوصول إلى الجوانب المختلفة لموضـوع الدراسـة، مـن أجـل الخـروج      

اإلسـالمية علـى أداء صـندوق     بتقييم شامل آلثر تطبيـق أسـلوب الهنـدرة فـي الجامعـة     
مقـداد والفـرا،   (الطالب وتحديد مختلف العالقـات والمتغيـرات المرتبطـة بهـذا األسـلوب،     

2008  .(  
  

  : مصادر جمع البيانات -ثالثاً
المصـادر األوليـة والثانويـة لجمـع البيانـات الالزمـة إلجـراء         تم االعتماد على

  .الدراسة وكانت المصادر على النحو التالي
  

  :مصادر األوليةال .1
، م المصادر األولية لجمع البيانات باسـتخدام األدوات العلميـة المالئمـة   دااستخلقد تم 

 االستبانة حيث صممت لتفسير نتائج تحليل االستبانة،والمقابلة كأداة رئيسية االستبانة وتتمثل في 
، البحـث ألغراض هذه الدراسة، وتم حصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضـوع   خصيصاً

 SPSS   (Statistical Package for Socialومن ثم تفريغها وتحليلها باسـتخدام برنـامج   

Science)    اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لـدالالت ذات
  .قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة
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  :المصادر الثانوية .2
مصادر البيانات الثانويـة والتـي   إلى للدراسة اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري 

والـدوريات والمقـاالت والتقـارير، واألبحـاث      ،تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية
 ،والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة والتي تناولت موضـوع الدارسـة   ،والدراسات السابقة

علـى أداء صـندوق الطالـب     داريةيات اإلوالتي  تتعلق بدراسة أثر تطبيق إعادة هندسة العمل
وأية مراجع قد يرى الباحث أنها تسـهم فـي إثـراء     ،بةبالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطل

  .الدراسة بشكل علمي
  

  :مجتمع الدراسة -رابعاً
الـذين يسـتفيدون مـن المـنح      اإلسـالمية يتألف مجتمع الدراسة من طلبة الجامعـة  

لـوكنهم عايشـوا النظـامين     )الرابع والخـامس ،الثالـث (الثالثـة   يةالداخلية للمستويات الدراس
، كمـا أن المـنح الداخليـة تـم     اإلداريـة إعـادة هندسـة العمليـات     أسلوبقبل وبعد تطبيق 

ويبلـغ عـدد طلبـة الجامعـة المسـتفيدون مـن        ،تطبيق أسلوب إعادة الهندسة عليها بالكامل
يوضــح عــدد طلبــة  )4-1(رقــم  طالــب وطالبــة، والجــدول) 1572(المـنح  الداخليــة  

مــن المــنح الداخليــة للفصــل الدراســي الثــاني للعــام الجــامعي  المســتفيدونالجامعــة 
  .م  حسب المستوى الدراسي والجنس2010/2011

  
  ) 4-1(جدول رقم 

من المنح الداخلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  المستفيدونعدد طلبة الجامعة 
  والمستوى م  حسب الجنس2010/2011

  
المستوى 
 الدراسي

نسبة  الجنس
 المستوى 

نسبة 
 الذكور 

نسبة 
 المجموع أنثى ذكر   اإلناث

 %74 %26 %48 765 566 199 الثالث

 %76 %24 %50 779 595 184  الرابع

 %54 %46 %2 28 15 13 الخامس

   1572 1176 396 المجموع

  .)2011مارس  الطالب،دائرة صندوق (:المصدر
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  : عينة الدراسة - خامساً
  

للطلبـة الـذين يسـتفيدون مـن المـنح       المجتمع من خالل العينة الطبقية تمثيللقد تم 
  خطـأ  نسـبة  الباحـث  اعتمـد  وقـد  ،للمستويات الدراسية الثالث والرابع والخـامس  الداخلية

  .)Yemen، 1997(التالية المعادلة العينة حسب حساب وتم 5%
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
n : ،حجم العينة المطلوبN : ،حجم مجتمع الدراسةα  : مستوى الداللة( )0.05α و حيث =

  فإن α=0.05وباستخدام مستوى الداللة  1572أن حجم مجتمع الدراسة يساوي 
  

مفـردة،   )320(حجم العينة المناسب يجب أن يكـون علـى األقـل مسـاوياً      لذلك فإن
) 350(وتحسباً لوقوع أية أخطاء عند تعبئة اإلستبانة من قبل أفـراد العينـة فإنـه تـم توزيـع     

 اسـتبيانات ) 7(اسـتبعاد  االسـتبيانة تـم   فحـص  وبعـد ) اسـتبانة  255(استبانه وتم استرداد 

 االسـتبيانات  عـدد  يكـون  وبـذلك  االستبيان، على إلجابةل الشروط المطلوبة تحقق لعدم نظرا

  .%)78.13(استبانة بنسبة استرداد ) 248(للتحليل  الخاضعة
  
  
  
  
  
  

2 1
Nn

N α
=

+  
 

 
                   1572    
n     =  
            1572 X  (0.05)2 +1     
       =  320 
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 :خصائص وسمات عينة الدراسة - سادساً
  

  :الجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يلي 
  

 :الكلية .1
ـ    )%7.3(أن) 4-2(يبـين جـدول رقـم        ،ن كليـة الطــب مـن عينـة الدراسـة م

مـن كليـة   ) %4.4(مـن كليـة أصـول الـدين،      )%7.7(من كلية التمـريض،  )5.6%(
مـن كليـة الشـريعة    ) %16.9(مـن كليـة التجـارة،     )%10.9(،تكنولوجيا المعلومـات 

مـن   )%  5.6(مـن كليـة التربيـة      )%10.5(،من كلية الهندسـة  )%  22.2(والقانون،
  .من كلية اآلداب )%8.9(كلية العلوم 

  

هـم  مـن عينـة الدراسـة    ، %) 39.1(نسـبته   يتضح من التحليل السابق أن ما  
الشـرعية   تـي ويرجـع ذلـك لوجـود منح    من طلبة كليتي الهندسة والشريعة والقانون،

ــر ــة  انو االمتيــاز والتــي تعتب مــن أكبــر المــنح الداخليــة التــي تقــدمها الجامع
  ).2011وق الطالب التقرير السنوي لدائرة صند ،الطلبة نشؤوعمادة (،تهاطلبل
  

  ) 4-2(جدول رقم 
  الكلية توزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  

  النسبة المئوية  التكرار  الكلية  م
  %7.3  18  الطب  1
  %5.6  14  التمريض  2
  %7.7  19  أصول الدين  3
  %4.4  11  تكنولوجيا المعلومات  4
  %10.9  27  التجارة  5
  %16.9  42  الشريعة والقانون  6
  %22.2  55  الهندسة  7
  %10.5  26  التربية  8
  %5.6  14  العلوم  9
  %8.9  22  اآلداب  10

 100.0  248  المجموع
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 :المستوى الدراسي  .2
 

) %56.9( ،من عينة الدراسة من المستوى الثالـث  )%34.2(أن) 4-3(يبين جدول رقم 
يرجـع ذلـك ألن   و  من عينة الدراسة من المستوى الخـامس،  )%8.9( ،من  المستوى الرابع

ن مـن المـنح   ن عدد طلبة المستوى الرابع والمسـتفيدو ألوذلك ، وى الرابع أعلى نسبة المست
 يالتقرير السنو ،ن الطلبةوعمادة شؤ ( ،مستوى الثالث والخامسالطلبة د الداخلية أكبر من عد

  ).2011لدائرة صندوق الطالب 
  

  ) 4-3(جدول رقم 
  المستوى الدراسي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  

  النسبة المئوية  التكرار  مستوىال  م
  %34.2  85  الثالث  1
  %56.9  141  الرابع  2
  %8.9  22  الخامس  3

 100.0  248  المجموع

  
 

 :الجنس  .3
  

ويرجع من اإلناث،  )% 60.1(و من الذكور،) % 39.9(أن ما نسبته) 4-4(يبين جدول رقم 
م 2010/2011لعام الجامعييبلغ عددهم خالل ا اإلناثمن  اإلسالميةذلك أن عدد طلبة الجامعة 

التخطيط عمادة ( ،طلبة الجامعةإجمالي من % 62طالبة يمثلون ما نسبته ) 11725(
  .)2010/2011الدليل اإلحصائي للعام ،والتطوير
  

  )4-4(جدول رقم 
  الجنس توزيع عينة الدراسة حسب متغير

    

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس  م
  %39.9  99  ذكر  1
  %60.1  149  أنثي  2

 100.0  248  المجموع
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 :المحافظة .4
  

 ومن عينـة الدراسـة مـن محافظـة الشـمال،     ) %12.9(أن) 4-5(يبين جدول رقم 
مــن  )%9.3(و ومــن محافظــة الوســطى، )%12.9(و ،مــن محافظــة  غــزة) 60.1%(

ويرجـع ذلـك ألن محافظـة غـزة تعتبـر       ،من محافظة رفح )%4.8(و محافظة خان يونس،
وجـود الحـرم الجـامعي الرئيسـي فـي      و ،ن حيث عدد السكانم غزة أكبر محافظات قطاع

  ).2010/2011التقرير اإلحصائي الفصلي ،عمادة التخطيط والتطوير (،محافظة غزة
  

  

  ) 4-5(جدول رقم 
  المحافظة توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  
  

  النسبة المئوية  التكرار  المحافظة  م
  %12.9  32  الشمال  1
  %60.1  149  غزة  2
  %12.9  32  طىالوس  3
  %9.3  23  خان يونس  4
  %4.8  12  رفح  5

 100.0  248  المجموع

  
 

 :نوع المنحة الداخلية المقدمة إليها  .5
  
  

  

  
  
  

) %35.1(و ،لهــم منحـة حفظـة القــرآن   )%14.1( أن) 4-6(يبـين جـدول رقـم    
المنحـة  مـن    )%14.1(و منحـة أبنـاء العـاملين واألمنـاء،      )%13.7(منحة االمتيـاز، و 

) %5.2(منحــة األســرى المحــررين، و  )%0.8(و،منحــة الكيميــاء  )%1.2(و ،الشــرعية
ــرة  ــة األس ــا )%0.8( و ،منح ــرى، و   )%1.2(و ،الجغرافي ــاء األس ــة أبن   )%2.0(منح

منحـة معهـد األمـل      )%0.4(و ،منحـة اللغـة العربيـة     )%4.0(و ،منحة أبناء الشـهداء 
منحـة    )%1.2(نـات الشـهداء، و  منحـة ب   )%1.6(و ،منحـة المعـاقين    )%0.4(و ،لأليتام

  .منح أخرى ) %1.6(منحة زوجات الشهداء، و)%2.4(النشاط الرياضي، و
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نسـبته   يتضح من التحليل السـابق أن منحتـي االمتيـاز والشـرعية تشـكل مـا       
ويرجع ذلك ألن منحتي االمتياز والشرعية تعتبـران مـن أكبـر المـنح الداخليـة       %)49.1(

لـدائرة صـندوق    يالتقريـر السـنو   ،ن الطلبـة وعمادة شـؤ ( .بتهالطلالتي تقدمها الجامعة 
  .)2011الطالب 

  

  ) 4-6(جدول رقم 
  نوع المنحة الداخلية المقدمة إليها توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  

  م
نوع المنحة الداخلية 
  التكرار  المقدمة إليها

النسبة 
  م  المئوية

نوع المنحة الداخلية 
  التكرار  المقدمة إليها

بة النس
  المئوية

منحـــة حفظـــة   1
  القرآن

ــة   11  14.1%  35 ــة اللغـ منحـ
  العربية

10  4.0%  

منحة معهد األمـل    12  %35.1  87  منحة االمتياز  2
  لأليتام

1  0.4%  

ــاء   3 ــة أبنـ منحـ
  العاملين و األمناء

  %0.4  1  منحة المعاقين  13  13.7%  34

  %0.0  0  منحة الفيزياء  14  %14.1  35  المنحة الشرعية  4

ــات   15  %1.2  3  لكيمياءمنحة ا  5 ــة بنـ منحـ
  الشهداء

4  1.6%  

ــرى    6 ــة األس منح
  المحررين

منحة أبناء عـاملي    16  0.8%  2
  كلية المجتمع

0  0.0%  

منحــة النشــاط    17  %5.2  13  منحة األسرة  7
  الرياضي

3  1.2%  

ــات    18  %0.8  2  منحة الجغرافيا  8 ــة زوج منح
  الشهداء

6  2.4%  

ــاء   9 ــة أبنـ منحـ
  األسرى

  %0.0  0  حة األزهريةالمن  19  1.2%  3

ــاء   10 ــة أبنـ منحـ
  الشهداء

  %1.6  4  أخرى  20  2.0%  5

  248  المجموع 
  100  مجموع النسب المئوية 
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  :أداة الدراسة -سابعاً
  :قد تم إعداد االستبانة على النحو التاليل

  .جل استخدامها في جمع البيانات والمعلوماتأإعداد استبانة أولية من  .1
جـل اختبـار مـدى مالئمتهـا لجمـع      أف مـن  عرض االستبانة علـى المشـر   .2

 .البيانات

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف .3

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والـذين قـاموا بـدورهم بتقـديم      .4
 .النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .بإجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناس .5

  . فراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسةأتوزيع االستبانة على جميع  .6
 

  : كما يليإلى جزأين  االستبانةو تم تقسيم 
 )5(يتكون من البيانات الشخصـية لعينـة  الدراسـة ويتكـون مـن     :  الجزء األول .1

  .فقرات
أداء يتناول أثر تطبيق إعـادة هندسـة العمليـات الدرايـة علـى       : الجزء الثـاني  .2

وتـم تقسـيمه إلـى     بـة صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظـر الطل 
  :ثالثة محاور كما يلي

دائرة صــندوق الطالــب بــتبســيط إجــراءات العمــل :  المحــور األول  - أ 
 . فقرة )11(ويتكون من

تجويـد الخدمـة المقدمـة بـدائرة صـندوق الطالـب       :  المحور الثاني   -ب 
 .فقرة )15(ويتكون من

 تحسـين صـورة العـاملين بـدائرة صـندوق الطالـب      :  ثالثالمحور ال   - ج 
 .فقرات  )10( ويتكون من

حيـث الدرجـة    ،إجابـات   )10(مـن  فقـرة مكونـة  وقد كانت اإلجابات علـى كـل   
غير موافـق بشـدة كمـا هـو موضـح بجـدول       تعني   )1(والدرجة  موافق بشدةتعني  )10(

  ).4-7(رقم 
  

  )4-7(جدول رقم 
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 :ستبيانصدق وثبات اال - ثامناً
  

 االستبانة التأكد من أن)429، ص1995(كما عرفها العساف ،يقصد بصدق االستبانة 
  .سوف تقيس ما أعدت لقياسه

كما يقصد بالصدق  شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من   
وقد  ستخدمهاناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من ي

عبيدات وآخرون ( :التأكد من صدق أداة الدراسة والمحتوى وثبات بنودها على مرحلتين تم
  ..)179ص،2001

  

 رأي(قبل توزيع االسـتبانة وجمـع البيانـات وهـو الصـدق الظـاهري لـألداة         .1
  :)المحكمين

 

) 10(في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من  لقد تم عرض االستبانة
أعضاء الهيئة التدريسية في كليتي التجارة والهندسة وأساتذة آخرون بالجامعة اإلسالمية 

أسماء ) 1(ويوضح الملحق رقم  ،متخصصين في المحاسبة واإلدارة واإلحصاء والهندسة
  .المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة

  

العبارات لقياس ما وضعت ألجله،  وقد طلب من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالئمة
ومدى كفاية  ،ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه

العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما 
رات جديدة ألداة الدراسة، يرونه ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عبا

  .)الخصائص الشخصية للمبحوثين(وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية 
  

تركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول االستبانة حيث كانت تحتوي على بعض 
العبارات المتكررة، كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض 

واستنادا إلى المالحظات والتوجيهات التي  ،اور وإضافة بعض العبارات إلى محاور أخرىالمح
إجراء التعديالت التي اتفق عليها معظم المحكين، حيث تم تعديل صياغة تم أبداها المحكمون 

انظر ملحق ( ،حتى خرجت بصورتها النهائية العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها
  . )9االستبيان رقم 
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  :بعد توزيع العينة االستطالعية وجمع البيانات .2
  

تطبيق االستبانة على عينة مختارة من الطلبة  تمبعد تحكيم االستبانة من قبل المحكمين 
   .التالية اإلحصائيةل االختبارات المستفيدون من المنح الداخلية وتم اختبار صدقها وثباتها من خال

  
 .ستبانةصدق االتساق الداخلي لفقرات اال  -أ 

 .صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة  - ب 

  .ثبات فقرات االستبانة  -ج 
  

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة  -أ 
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ 

لجزء التابعة مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية ل )24(حجمها 
   :له كما يلي

  

   :العمل تإجراءاتبسيط : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول  §
  

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول ) 4-8(يوضح جدول رقم 
في دائرة صندوق الطالب أدى إلى " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبتطبيق (

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة  ،والمعدل الكلي لفقراته) عملال تإجراءاتبسيط 
 rوقيمة ، )0.05(قل منأ،حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة ) 0.05(عند مستوى داللة 

، وبذلك تعتبر فقرات المحور األول )0.404(الجدولية والتي تساوي rكبر من قيمة أالمحسوبة 
  .هصادقة لما وضعت لقياس

  

  )4-8(جدول رقم 
  العمل تإجراءاإلى تبسيط : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول

  

  الفقرة  م
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

1  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى تطبيق 

  .دائرة صندوق الطالب  إلى  تقديم الخدمة بشكل أسرع للطلبة
0.666 0.000 

2  
" الهنـدرة "إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبهم  تطبيق سا

في دائرة صندوق الطالب  في تقليل األوراق المطلوبـة مـن   
0.753 0.000 
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  الفقرة  م
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

  .الطالب

3  
" الهنـدرة "إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى  تطبيق 

  .في دائرة صندوق الطالب إلى تقليل األخطاء
0.651 0.001 

4  
" الهنـدرة "إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

  .في دائرة صندوق الطالب في تقليل وقت إنجاز المعامالت
0.806 0.000 

5  
" الهنـدرة "إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

  .في دائرة صندوق الطالب في تقليل مراجعة الطالب للدائرة
0.384 0.064 

6  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى تطبيق 

دائرة صندوق الطالب إلى تعامل الدائرة مـع الطلبـة بـنفس    
  .المعايير

0.751 0.000 

7  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى تطبيق 

سهولة التواصل بين الطلبـة وإدارة  إلى دائرة صندوق الطالب 
  .صندوق الطالب

0.846 0.000 

8  
" الهنـدرة "إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب في إتمام المعـامالت فـي الوقـت    
  .المناسب

0.728 0.000 

9  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى تطبيق 

دائرة صندوق الطالب إلى القضاء على الروتين الزائـد فـي   
  .صندوق الطالبدائرة 

0.871 0.000 

10  
" الهنـدرة "إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب فـي تفعيـل اسـتخدام تكنولوجيـا     
  .المعلومات في العمل

0.773 0.000 

11  
" الهنـدرة "إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

إزالة المعيقـات بـين الطالـب    في دائرة صندوق الطالب في 
  .وإدارة الصندوق

0.812 0.000 

  0.404تساوي "  22"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  :تجويد الخدمة المقدمة بالدائرة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني §
  

لثاني معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور ا) 4- 9(يوضح جدول رقم 
إلى في دائرة صندوق الطالب أدي " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبتطبيق (

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة   ،والمعدل الكلي لفقراته) تجويد الخدمة المقدمة بالدائرة
 rوقيمة ، )0.05(قل منأحيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة  ،)0.05(دالة عند مستوى داللة 

، وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني )0.404(الجدولية والتي تساوي rكبر من قيمة أالمحسوبة 
  .صادقة لما وضعت لقياسه

  

  )4-9(جدول رقم 
  تجويد الخدمة المقدمة بالدائرة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

  

  الفقرة  م
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

1  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوببيق ساهم  تط

دائرة صندوق الطالب  في سرعة الحصـول علـى المعلومـات    
  .المطلوبة 

0.595 0.002 

2  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

دائرة صندوق الطالب في سهولة معرفة وقت تقديم المنحـة فـي   
  .الوقت المحدد

0.701 0.000 

3  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

الالزمـة والمسـتندات    األوراقدائرة صندوق الطالب في تحديد 
  .المطلوبة

0.742 0.000 

4  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

  .لمباشرة للدائرةدائرة صندوق الطالب في تقليل الزيارات ا
0.571 0.004 

5  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

 التـي دائرة صندوق الطالب   في سرعة تقديم الحلول للمشـاكل  
  .  تواجه الطلبة 

0.823 0.000 

6  
فـي  " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى  تطبيق 

  .لب إلى رسم و إعطاء سمعة طيبة للدائرةدائرة صندوق الطا
0.839 0.000 
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  الفقرة  م
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

7  
فـي  " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى تطبيق 

دائرة صندوق الطالب   إلى معرفة الوقـت المطلـوب النجـاز    
  .المعامالت 

0.862 0.000 

8  
فـي  " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساعد تطبيق 

  .  المتابعة للمعامالت آلياتصندوق الطالب  في معرفة  دائرة
0.761 0.000 

9  
فـي  " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى  تطبيق 

  . دائرة صندوق الطالب ب إلى سهولة تعبئة طلبات المنحة
0.667 0.000 

10  
فـي  " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم تطبيق 

ائرة صندوق الطالب  بتقديم خدمة عالية الجودة  لتحقيق الرضـا  د
  .لدى الطلبـة

0.657 0.000 

11  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم   تطبيق 

تقـديم   إلتمـام  الروتينية اإلجراءات دائرة صندوق الطالب  بتقليل
  .الخدمة

0.707 0.000 

12  
في " الهندرة"هندسة العمليات اإلدارية  إعادة أسلوبأدى   تطبيق 

 خطوات إلتمام الالزم الزمن دائرة صندوق الطالب     إلى تقليل

  .تقديم الخدمة
0.557 0.005 

13  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

في توضيح إجراءات العمـل للخـدمات    دائرة صندوق الطالب  
  .المقدمة

0.783 0.000 

14  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

 بها االستعانة ليتم مع الطلبة العالقة بتحليلدائرة صندوق الطالب  

  .الخدمات المقدمة لتطوير
0.704 0.000 

15  
في " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

الخدمـة   جـودة  بـين  الفجـوة  في تقليل دائرة صندوق الطالب  
  للخدمة والجودة الفعلية المتوقعة

0.792 0.000 

  0.404تساوي "  22"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  :تحسين صورة العاملين بالدائرة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث §
  

فقرة من فقرات المحور الثالث معامالت االرتباط بين كل ) 4-10(يوضح جدول رقم 
في دائرة صندوق الطالب أدى إلى " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبتطبيق (

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة  ،والمعدل الكلي لفقراته) تحسين صورة العاملين بالدائرة
 rوقيمة ) 0.05(قل منألكل فقرة  حيث إن القيمة االحتمالية ،)0.05(دالة عند مستوى داللة 

،  وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث )0.404(الجدولية والتي تساوي rكبر من قيمة أالمحسوبة 
  .صادقة لما وضعت لقياسه

  
  

  )4-10(جدول رقم 
  تحسين صورة العاملين بالدائرة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث
  

  الفقرة  م
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  الحتماليةا

1  
" الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق 

  .في دائرة صندوق الطالب  إلى سهولة الوصول للعاملين
0.765 0.000 

2  
" الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب إلى خلق جو من الرغبـة والثقـة بـين    
  .دائرةالعاملين بال

0.670 0.000 

3  
" الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق 

  .في دائرة صندوق الطالب  في تكامل العمل بين العاملين
0.703 0.000 

4  
" الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق 

 مختلـف  بـين  التواصـل  في دائرة صندوق الطالب فـي تحقيـق  

  .الخدمة  وتحسين بتطوير للقيام الدائرة سامأق
0.263 0.215 

5  
" الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب في تـوفير الجهـد المطلـوب النجـاز     
  .المعامالت من قبل العاملين

0.767 0.000 

6  
" الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب إلى خلق جو مـن الوضـوح والراحـة    
  .بين العاملين

0.721 0.000 
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  الفقرة  م
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  الحتماليةا

7  
" الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق 

إدارة الوقـت فـي تنفيـذ األعمـال     إلى في دائرة صندوق الطالب 
  المسندة للعاملين  

0.647 0.001 

8  
" الهنـدرة "هندسـة العمليـات اإلداريـة     إعادة أسلوبأدى تطبيق 

العمـل لـدي    ازدواجيـة لتقليـل  إلـى  في دائرة صندوق الطالب 
  .العاملين بالدائرة

0.600 0.002 

9  
" الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب في التـزام المـوظفين بمواعيـد العمـل     
  .وأماكن العمل

0.552 0.005 

10  
" الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق 

في دائرة صندوق الطالـب إلـى سـهولة تعامـل العـاملين مـع       
  .مشاكل الطلبة

0.627 0.001 

  0.404تساوي "  22"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة   
  
  :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة  -ب 

  

يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع ) 4-11(جدول رقم 
المعدل الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

 rكبر من قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  )0.05(قل منألكل فقرة  حيث إن القيمة االحتمالية ،)0.05(
  .)0.404(ي تساويالجدولية والت

  

  )4- 11( جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

  

 القيمة االحتمالية  معامل االرتباط  العنوان  المحور

 0.000 0.871 .العمل بالدائرة تإجراءاتبسيط   األول

 0.000 0.974 .تجويد الخدمة المقدمة بالدائرة  الثاني

 0.000 0.791 .تحسين صورة العاملين بالدائرة  الثالث

  0.404تساوي "  22"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة   -ج 
  

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها 
  .)430: 1995العساف، ( ،متعددة ذاتهم في أوقات على األشخاص

وقد تم إجراء خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة    
  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  
  : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  §
 

رديـة الرتبـة ومعـدل    تم إيجاد معامل ارتبـاط بيرسـون بـين معـدل األسـئلة الف     
األسئلة الزوجية  الرتبة لكل بعد وقد  تـم تصـحيح معـامالت االرتبـاط  باسـتخدام معامـل       

ــحيح   ــراون للتص ــبيرمان  ب ــاط س ــب ) Spearman-Brown Coefficient(ارتب حس
=  معامل الثبات : المعادلة  التالية

1
2
ر+

حيث ر معامـل االرتبـاط وقـد بـين جـدول رقـم       ر

يبين أن هناك معامل ثبات كبير نسـبيا لفقـرات االسـتبيان ممـا يطمـئن الباحـث       ) 12-4(
  .على استخدام االستبانة بكل طمأنينة

  
  )4-12(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 
  

  المحور
  

  عنوان المحور
  

  التجزئة النصفية
عدد 
الفقرا
  ت

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.8428 0.7283 11 .العمل بالدائرة تإجراءاتبسيط   األول

 0.000 0.8735 0.7754 15 .تجويد الخدمة المقدمة بالدائرة  الثاني

 0.000 0.8567 0.7494 10 .تحسين صورة العاملين بالدائرة  الثالث

 0.000 0.8633 0.7594 36  جميع المحاور

  0.404تساوي "  22"ودرجة حرية  0.05ند مستوى داللة الجدولية ع rقيمة 
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 Cronbach's Alpha Coefficient : معامل ألفا كرونباخ   §
  

تم استخدم طريقة ألفا كرونبـاخ لقيـاس ثبـات االسـتبانة  كطريقـة ثانيـة لقيـاس        
أن معـامالت الثبـات مرتفعـة ممـا يطمـئن الباحـث       ) 4-13(الثبات وقد يبين جدول رقـم  

  .دام االستبانة بكل طمأنينةعلى استخ
  )4-13(جدول رقم 

  )طريقة والفا كرونباخ( معامل الثبات 
  

 عدد الفقرات  عنوان المحور  المحور
معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.8629  11 .العمل بالدائرة تإجراءاتبسيط   األول

 0.8892  15 .تجويد الخدمة المقدمة بالدائرة  الثاني

 0.8793  10 .الدائرةتحسين صورة العاملين ب  الثالث

 0.8847 36  جميع الفقرات

  
أن قيمة معامل ألفا كرونباخ جيدة لكـل  ) 4-13(يتضح من النتائج الموضحة في جدول 

كانـت   االسـتبانة كذلك فإن قيمة معامل ألفـا لجميـع مجـاالت    ، االستبانةمجال من مجاالت 
في صورتها النهائية كما هـي   االستبانةوتكون  وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع،) 0.8847(

ستبانة الدراسـة ممـا   اتأكد من صدق وثبات ال تم وبذلك يكون قد ،قابلة للتوزيع) 9(في الملحق 
وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابـة علـى أسـئلة     االستبانةعلى ثقة تامة بصحة الباحث  يجعل

  .الدراسة واختبار فرضياتها
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 :ئية المستخدمة في البحثالمعالجات اإلحصا -تاسعاً
  

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعهـا، فقـد تـم اسـتخدام العديـد      
ــتخدام   ــبة باس ــائية المناس ــاليب اإلحص ــن األس ــائي م ــامج اإلحص  Statisticalالبرن

Package for Social Science ( SPSS)    ــاليب ــن األس ــة م ــي مجموع ــا يل وفيم
  :في تحليل البياناتاإلحصائية المستخدمة 

  

) درجـات  10-1( تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسـب اآللـي، حسـب مقيـاس       .1
 .كثر موافقةأ) 10(قل موافقة و الدرجة أ) 1(حيث تعني الدرجة 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعـرف علـى الصـفات الشخصـية لمفـردات       .2
المحـاور الرئيسـية التـي تتضـمنها      الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات

 .أداة الدراسة

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفـاض اسـتجابات أفـراد      Meanالمتوسط الحسابي  .3
الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد فـي  

 ).89ص ،1996 ،كشك(  ،ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي

 .ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانةاختبار  .4

 .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  .5

  .معادلة سبيرمان براون للثبات .6
سمرنوف لمعرفة نوع البيانـات هـل تتبـع التوزيـع الطبيعـي      -اختبار كولومجروف .7

 ). Sample K-S -1( أم ال 

الفـرق بـين    لمعرفـة  One sample T testلمتوسـط عينـة واحـدة      tاختبـار   .8
 .متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي

 .للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين tاختبار  .9

 .تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر  .10
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  الفصل الخامس
 

 الدراسة الميدانية اختبار الفروض ومناقشتها

  
 -1)سمرنوف   -فكولومجرواختبار (اختبار التوزيع الطبيعي -أوالً §

Sample K-S)(.  
  .تحليل فقرات ومحاور الدراسة -ثانياً §
  .تحليل محاور الدراسة مجتمعة -ثالثاً §
  .اختبار الفرضيات -رابعاً §
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  الفصل الخامس
  انية اختبار الفروض ومناقشتهاالدراسة الميد

  
 -1)سـمرنوف    -فكولـومجرو اختبـار  ( ،اختبـار التوزيـع الطبيعـي    -أوالً

Sample K-S)(:  
  

سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي   -فكولومجروتم عرض اختبار 
تشـترط   المعمليةأم ال وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات 

نتائج االختبـار حيـث أن القيمـة    ) 5-1(ويوضح الجدول رقم  ،أن يكون توزيع البيانات طبيعياً
.05.0( ، )0.05( االحتمالية لكل محور أكبر من >sig (   وهذا يدل على أن البيانـات تتبـع

  .التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه
  

  )5-1(جدول رقم 
  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(لتوزيع الطبيعياختبار ا

  

  عنوان المحور  المحور
عدد 

 الفقرات
قيمة 

Z 

القيمة 
 االحتمالية

  األول
إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبتطبيق 

في دائرة صـندوق الطالـب أدى إلـى    " الهندرة"
 .العمل بالدائرة تإجراءاتبسيط 

11  1.302 0.067 

  الثاني
إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبتطبيق 

إلـى  في دائرة صـندوق الطالـب أدي   " الهندرة"
 .تجويد الخدمة المقدمة بالدائرة

15  0.72 0.677 

  الثالث
إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبتطبيق 

في دائرة صـندوق الطالـب أدى إلـى    " الهندرة"
 .تحسين صورة العاملين بالدائرة

10  1.239 0.093 

 0.094 1.236 36  الفقراتجميع 
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  :تحليل فقرات ومحاور الدراسة -ثانياً
  

 ،لتحليل فقرات االستبانة) One Sample T test( للعينة الواحدة  Tتم استخدام اختبار 
المحسـوبة   tوتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  

والـوزن  ) 0.05(أو القيمة االحتمالية اقـل مـن  ) 1.97(والتي تساوي الجدولية  tاكبر من قيمة 
، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواهـا  )% 60( النسبي أكبر من
أو القيمـة    )1.97-( الجدولية والتـي تسـاوي    tالمحسوبة أصغر من قيمة  tإذا كانت قيمة  
، وتكون آراء العينة في الفقرة محايـدة  )% 60(وزن النسبي أقل منوال) 0.05(االحتمالية أقل من

  . )0.05(إذا كان مستوى الداللة لها أكبر من
  
  :العمل بدائرة صندوق الطالب تإجراءاتبسيط : تحليل فقرات المحور األول  .1
      

والذي يبين ) 5- 2(مبينة في جدول رقم الللعينة الواحدة والنتائج  tتم استخدام اختبار 
ويتضح من  ،آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور األول تبسيط إجراءات العمل بالدائرة

وتعتبر هذه النتائج  ،%)68.06(و) %79.44(خالل التحليل أن الفقرات تتراوح قيمتها ما بين 
 tوقيمة  %)60( أكبر من الوزن النسبي المحايد لكل فقرةإيجابية وذلك ألن الوزن النسبي 

أقل وهي ) 0.000( تساويلكل فقرة القيمة االحتمالية و الجدولية t وبة أكبر من قيمةالمحس
  .مستمرالتحسين ال مزيد من التطوير و بحاجة إلى هذا األمرلكن ، )0.05(من

  

 تإجراءاوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول تبسيط 
مما يدل على أن تطبيق ) %72.40(لوزن النسبي  يساوي، و ا)7.24( تساوي، العمل بالدائرة

في دائرة صندوق الطالب أدى إلى تبسيط " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوب
  .)0.05( العمل بالدائرة عند مستوى معنوية تإجراءا

 

مـا  ساعدت على تبسيط إجراءات العمل في دائرة صندوق الطالب الجامعي  التيومن العوامل 
   .)2011يوليو ،مقالبة،الدجني(،يلي

  
  

في تطـور العمـل اإلداري واتخـاذ     اإلسالميةوعي وخبرة اإلدارة العليا بالجامعة  .1
وإعادة هندسة العمليات وذلـك   اإلداريةالقرارات بالتوجه نحو تطبيق مبادئ الجودة 

 اإلدارية بالجامعة والتي قامت بتسجيل كافة العمليات اإلداريةمن خالل وحدة الجودة 
 .لدائرة صندوق الطالب  اإلداريةبالجامعة وحوسبة مختلف العمليات 
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عام ووضـوح الهيكـل التنظيمـي     )33(خبرة الجامعة األكاديمية والتي تزيد عن  .2
 .للجامعة

توفير الجامعة لعدد كبير من مختبرات الحاسوب والتي تسهل على الطلبـة عمليـة    .3
 .التسجيل للمنح الداخلية

ة نحو االعتماد على تكنولوجيا المعلومـات فـي مختلـف العمليـات     توجه الجامع .4
 . اإلدارية

وتحديدا صفحة صندوق الطالـب فيمـا    اإلسالميةسهولة التعامل مع موقع الجامعة  .5
 .التسجيل للمنح بالدائرة إجراءاتيخص 

  
  

  :العمل  تتفق مع الدراسات التالية تإجراءاتبسيط  :ونتائج المحور األول
  

" الهنـدرة  " اإلداريةوالتي توصلت إلى أن إعادة هندسة العمليات  )2011(دراسة عون  .1
تساهم في تبسيط إجراءات العمل بجامعة الملك سعود  وهذا يدلل على أهميـة تطبيـق   

 .الهندرة بالجامعات

 اإلداريـة عادة هندسـة العمليـات   إ أسلوبوالتي توصلت إلى أن  )2009(دراسة قاسم  .2
وتقليـل مراجعـات    اإلداريةالمستخدمة وتقليل الرقابة  األوراقالهندرة يساهم في تقليل 

 .الطلبة لدوائر الجامعة وهذا يساهم في تبسيط إجراءات العمل

أن إنعكاسات الهندرة اإلداريـة علـى بلديـة    إلى والتي توصلت ) 2009(دراسة النتشة  .3
ـ    ذا أدي الخليل أدي إلى االستثمار الدوري في تكنولوجيا المعلومات بشـكل جزئـي وه

خطوات العمل وساعد في إنجاز األعمال المعقدة في الوقت المحدد وعمل على  اختصار
تجميع األعمال المتشابهة والحصول على المعلومات في الوقت المحدد وهذا كله يسـاهم  

 .في تبسيط إجراءات العمل
  

متفقة مـع   جاءت العمل  بالدائرة  تإجراءاتبسيط كما أن النتائج السابقة للمحور األول  
حيـث أن   ،اإلداريـة األهداف األساسية التي تتحقق جراء تطبيق أسلوب إعادة هندسة العمليات 

 والمنظمة من القيام بأعمالها بسرعة عاليـة   تمكين من خالل تحقيق السرعةالهندرة تعمل على 
فة تخفيض ال و  توفير المعلومات المطلوبة التخاذ القرارات وتسهيل عملية الحصول عليها  تكل

وهذا مـن   العمليات ذات القيمة المضافة من خالل إلغاء العمليات الغير ضرورية والتركيز على
  ). 167،ص2008عبد القادر،،14،ص2008،خليل(شأنه أن يعمل على تبسيط إجراءات العمل،
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  )5-2(جدول رقم 
  تبسيط إجراءات العمل بدائرة صندوق الطالب: تحليل فقرات المحور األول

  

  الفقرة  مسلسل

ط 
وس

لمت
ا

بي
حسا

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا

الم
بي  

نس
ن ال

وز
ال

  

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

1  
إعادة هندسة العمليات  أسلوبأدى تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب  إلى  " الهندرة"اإلدارية 
  .تقديم الخدمة بشكل أسرع للطلبة

6.96 2.003 69.56 7.515 0.000 

2  
دسـة العمليـات   إعادة هن أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب  في " الهندرة"اإلدارية 
  .تقليل األوراق المطلوبة من الطالب

7.25 2.246 72.50 8.763 0.000 

3  
إعـادة هندسـة العمليـات     أسلوبأدى  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب إلى " الهندرة"اإلدارية 
  .تقليل األخطاء

7.13 2.086 71.25 8.492 0.000 

4  
إعادة هندسـة العمليـات    أسلوبهم  تطبيق سا

في دائرة صندوق الطالب في " الهندرة"اإلدارية 
  .تقليل وقت إنجاز المعامالت

7.39 2.055 73.91 10.661 0.000 

5  
إعادة هندسـة العمليـات    أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب في " الهندرة"اإلدارية 
  .تقليل مراجعة الطالب للدائرة

7.48 2.046 74.80 11.391 0.000 

6  
إعـادة هندسـة العمليـات     أسـلوب أدى تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب إلى " الهندرة"اإلدارية 
  .تعامل الدائرة مع الطلبة بنفس المعايير

6.81 2.210 68.06 5.746 0.000 

7  

إعـادة هندسـة العمليـات     أسـلوب أدى تطبيق 
إلى طالب في دائرة صندوق ال" الهندرة"اإلدارية 

سهولة التواصل بـين الطلبـة وإدارة صـندوق    
  .الطالب 

7.17 2.182 71.65 8.410 0.000 

8  
إعادة هندسـة العمليـات    أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب في " الهندرة"اإلدارية 
  .إتمام المعامالت في الوقت المناسب

7.42 2.151 74.23 10.422 0.000 
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  الفقرة  مسلسل

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا

الم
بي  
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ن ال
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مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

9  

ـ  أسـلوب أدى تطبيق  ادة هندسـة العمليـات   إع
في دائرة صندوق الطالب إلى " الهندرة"اإلدارية 

القضاء على الروتين الزائد في دائرة صـندوق  
  .الطالب

7.17 2.293 71.69 8.030 0.000 

10  
إعادة هندسـة العمليـات    أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب في " الهندرة"اإلدارية 
  .علومات في العملتفعيل استخدام تكنولوجيا الم

7.94 1.987 79.44 15.404 0.000 

11  
إعادة هندسـة العمليـات    أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب في " الهندرة"اإلدارية 
  .إزالة المعيقات بين الطالب وإدارة الصندوق

6.94 2.181 69.35 6.755 0.000 

 0.000 12.180 72.40 1.604 7.24  جميع الفقرات  

  1.97تساوي " 249"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
  
  .تجويد الخدمة المقدمة بدائرة صندوق الطالب: تحليل الفقرات المحور الثاني .2

    

والذي يبين ) 5- 3(مبينة في جدول رقم الللعينة الواحدة والنتائج  tتم استخدام اختبار 
ويتضح من  ،تجويد الخدمة المقدمة بالدائرة لثانياآراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور 

وتعتبر هذه النتائج  ،)%68.47(و) %76.61(خالل التحليل أن الفقرات تتراوح قيمتها ما بين 
 tوقيمة  %)60( أكبر من الوزن النسبي المحايد لكل فقرةإيجابية وذلك ألن الوزن النسبي 

أقل وهي ) 0.000( تساويلكل فقرة حتمالية القيمة االو الجدولية t المحسوبة أكبر من قيمة
  .مستمرالتحسين ال مزيد من التطوير و بحاجة إلى هذا األمرلكن ، )0.05(من

  

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول تجويد الخدمة 
أن تطبيق مما يدل على ) %72.31(، و الوزن النسبي يساوي)7.23( تساوي ،المقدمة بالدائرة

في دائرة صندوق الطالب أدى إلى تبسيط " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوب
  .)0.05( مستوى معنوية دإجراءات العمل بالدائرة عن
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ساعدت على تجويد الخدمة المقدمة بالدائرة في دائرة صندوق الطالب  التيومن العوامل 
  .)2011يوليو ،مقالبة،الدجني(،ما يلي

   

توفر عدد كبير من مختبرات الحاسوب وحداثتها بالجامعة وإتاحتها لكافة الطلبة  .1
  .لالستخدام والتعامل حاسوبياً مع إجراءات صندوق الطالب

لكافة المنح بالجامعـة وكـذلك وضـوح المعـايير      لالتسجي تإجراءاوضوح  .2
  .وإعالنها لطلبة الجامعة

العليـا لـدائرة    اإلدارةو دعم  الخبرة التي يمتلكها موظفي دائرة صندوق الطالب .3
  .صندوق الطالب

 .الجامعي لدائرة صندوق الطالب اإلداريةحوسبة كافة العمليات  .4

توفر خدمة االنترنت داخل وخارج الحرم الجـامعي بجـودة وسـرعة عاليـة      .5
 .وتوفر إيميل لكل طالب SMSلخدمة الرسائل  باإلضافة

  

  .بالدائرة تتفق مع الدراسات التاليةتجويد الخدمة المقدمة  :ونتائج المحور الثاني
  

والتـي توصـلت إلـى أن إعـادة هندسـة العمليـات        )2009(دراسة قاسـم   .1
تساهم في سرعة إنجـاز العمـل وتحسـين جـودة الخدمـة      " الهندرة"اإلدارية

 .اإلسالميةالمقدمة بالجامعة 

أن إنعكاسـات تطبيـق الهنـدرة    إلـى  والتي توصـلت  ) 2009(دراسة النتشة  .2
جـودة الخـدمات المقدمـة للمـواطنين     إلـى  على بلدية الخليل أدت اإلدارية 

ـ     والتميـز فـي    ،مالتامن خالل تطبيق خطة لخفـض أوقـات إنجـاز المع
 .جودة الخدمات التي تقدمها ولكن بشكل جزئي

إعـادة هندسـة    أسـلوب التـي توصـلت إلـى أن    و) 2008(دراسـة السـر    .3
العمـل داخـل إدارات   ساهم فـي سـرعة إنجـاز    ي" الهندرة"العمليات اإلدارية

 .وزارة الداخلية واألمن الوطني

والتـي توصـلت  إلـى أن إعـادة هندسـة العمليـات        )2006(دراسة األغا  .4
ـ  ستؤدي إلى تحسين جودة الخدمـة المقدمـة    " الهندرة"اإلدارية  يللجمهـور ف

 .المصارف في قطاع غزة
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جاءت  متفقـة مـع   بالدائرة تجويد الخدمة المقدمة كما أن النتائج السابقة للمحور الثاني  
حيـث أن   ،اإلداريـة األهداف األساسية التي تتحقق جراء تطبيق أسلوب إعادة هندسة  العمليات 

جودة الخدمات والمنتجات التـي تقـدمها    تحسين من خالل تحقيق الجودةالهندرة تعمل على  
  ).167،ص2008عبد القادر، ،14،ص2008،خليل(،لتتناسب مع احتياجات ورغبات العمالء

  

  

  )5-3(جدول رقم 
  تجويد الخدمة المقدمة بدائرة صندوق الطالب: تحليل فقرات المحور الثاني
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1  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

فـي سـرعة     في دائرة صندوق الطالـب " الهندرة"
  .الحصول على المعلومات المطلوبة 

7.58 2.001 75.77 12.411 0.000 

2  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب في سهولة معرفة " الهندرة"
  .وقت تقديم المنحة في الوقت المحدد

7.27 2.097 72.66 9.507 0.000 

3  
ادة هندسة العمليات اإلدارية إع أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صـندوق الطالـب فـي تحديـد     " الهندرة"
  .الالزمة والمستندات المطلوبة األوراق

7.47 2.028 74.68 11.398 0.000 

4  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صـندوق الطالـب فـي تقليـل     " الهندرة"
  .الزيارات المباشرة للدائرة

7.60 2.185 76.05 11.566 0.000 

5  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب   في سرعة تقديم " الهندرة"
  .  تواجه الطلبة  التيالحلول للمشاكل 

6.87 2.023 68.67 6.749 0.000 

6  
إعادة هندسة العمليات اإلداريـة   أسلوبأدى  تطبيق 

دائرة صندوق الطالـب إلـى رسـم و     في" الهندرة"
  .إعطاء سمعة طيبة للدائرة

7.21 2.061 72.10 9.243 0.000 

7  
إعادة هندسة العمليات اإلداريـة   أسلوبأدى تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب   إلـى معرفـة   " الهندرة"
  .الوقت المطلوب النجاز المعامالت 

7.10 2.044 70.97 8.451 0.000 
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8  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  وبأسلساعد تطبيق 

 آلياتفي دائرة صندوق الطالب  في معرفة " الهندرة"
  .  المتابعة للمعامالت

7.05 1.951 70.52 8.494 0.000 

9  
إعادة هندسة العمليات اإلداريـة   أسلوبأدى  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب إلى سهولة تعبئة " الهندرة"
  . طلبات المنحة

7.66 1.819 76.61 14.380 0.000 

10  
إعادة هندسة العمليات اإلداريـة   أسلوبساهم تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب  بتقـديم خدمـة   " الهندرة"
  .عالية الجودة  لتحقيق الرضا لدى الطلبـة

7.25 2.144 72.54 9.213 0.000 

11  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم   تطبيق 

 صـندوق الطالـب  بتقليـل   في دائـرة  " الهندرة"

  .تقديم الخدمة إلتمام الروتينية اإلجراءات
7.26 2.197 72.62 9.048 0.000 

12  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى   تطبيق 

 في دائرة صندوق الطالب     إلى تقليـل " الهندرة"
  .تقديم الخدمة خطوات إلتمام الالزم الزمن

7.34 2.248 73.43 9.408 0.000 

13  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

فـي توضـيح    في دائرة صندوق الطالب  " الهندرة"
  .إجراءات العمل للخدمات المقدمة

7.03 2.052 70.32 7.923 0.000 

14  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

 العالقة بتحليلفي دائرة صندوق الطالب  " الهندرة"

  .الخدمات المقدمة لتطوير بها االستعانة ليتم مع الطلبة
6.92 2.074 69.19 6.981 0.000 

15  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبساهم  تطبيق 

 الفجوة في تقليل في دائرة صندوق الطالب  " الهندرة"
  .للخدمة والجودة الفعلية الخدمة المتوقعة جودة بين

6.85 2.143 68.47 6.223 0.000 

 0.000 12.713 72.31 1.524 7.23  جميع الفقرات  

  1.97تساوي " 249"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  .تحسين صورة العاملين بدائرة صندوق الطالب: تحليل فقرات المحور الثالث .3
  

والذي يبين ) 5- 4(مبينة في جدول رقم الللعينة الواحدة والنتائج  tتم استخدام اختبار 
ويتضح من  ،تحسين صورة العاملين بالدائرة الثانيآراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور 

وتعتبر هذه النتائج  ،)%68.51( و )%73.55(خالل التحليل أن الفقرات تتراوح قيمتها ما بين 
 tوقيمة  %)60( أكبر من الوزن النسبي المحايد لكل فقرةإيجابية وذلك ألن الوزن النسبي 

أقل وهي ) 0.000( تساويلكل فقرة القيمة االحتمالية و الجدولية t المحسوبة أكبر من قيمة
  .مستمرالتحسين ال مزيد من التطوير و بحاجة إلى هذا األمرلكن ، )0.05(من

  
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول تجويد الخدمة 

مما يدل على أن تطبيق %) 71.20( والوزن النسبي يساوي ،)7.12( تساوي ،المقدمة بالدائرة
في دائرة صندوق الطالب أدى إلى تحسين " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوب

  .)0.05( صورة العاملين بالدائرة عند مستوى معنوية
  

 ومن العوامل التي ساعدت على تحسين صورة العاملين فـي دائـرة صـندوق   
  .)2011يوليو ،مقالبة،الدجني(،الطالب ما يلي

  
 .الجامعي وجود التدريب بشكل مستمر لكافة العاملين بدائرة صندوق الطالب .1

 .مسابقة الموظف اإلداري المتمير اإلداريةإطالق وحدة الجودة  .2

بمتابعة ومراقبة تطبيق إعادة هندسـة العمليـات    اإلداريةاستمرار وحدة الجودة  .3
 .رة على دائرة صندوق الطالبالهند اإلدارية

لمتميز في التعامـل مـع   المثالي اإطالق وحدة الجودة اإلدارية مسابقة الموظف  .4
 .الجمهور

 .تخفيف ضغظ العمل عن العاملين بدائرة صندوق الطالب .5

استخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل بشكل واسع من خالل برنامج الجامعـة   .6
 .األوراكل وربطه بشبكة االنترنت

 .طلبة الجامعةوجود معايير محوسبة تقلل من شكاوى المراجعين من  .7
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  .ونتائج المحور الثالث تتفق مع الدراسات التالية
  

إعـادة هندسـة    أسـلوب والتي توصلت إلى أن استخدام  )2009(دراسة قاسم  .1
يزيد من مستوى الرضا لدي الموظفين وهذا بـدورة  " الهندرة"العمليات اإلدارية
 .سين صورة العاملينيعمل عل تح

 المقتـرح  النموذج اعتمادوالتي توصلت إلى ضرورة  (2008) الطنيجي دراسة .2

 اإلمارات دولة العلمي، في والبحث العالي التعليم في وزارة العاملين أداء لتطوير

 .اإلدارية العمليات هندسة إعادة منهجية ضوء في المتحدة العربية

والتي توصلت إلـى أن هنـاك    Ahmed, Francis & Zairi (2007)دراسة  .3
حـة إلعـادة هندسـة العمليـات     جالنوا رئيسية الحاسمةالعوامل ال مجموعة من
   .مجزية للعاملينالمكافآت منه العمل الجماعي و ال اإلدارية

والتي توصـلت إلـى أن إعـادة هندسـة العمليـات       )2003(دراسة المالكي  .4
االيجابيـة الداعمـة للجمهـور     تساهم بتمتع الموظفين بالثقـة " الهندرة"اإلدارية
 .والتغيير

إلى أن العوامـل   والتي توصلت  McAdam & Donaghy (1999)دراسة  .5
تمكين العاملين  هو اإلداريةالعمليات  األكثر أهمية في نجاح تطبيق إعادة هندسة
 .وزيادة نسبة مشاركتهم في اتخاذ القرار

  
جـاءت   ة العـاملين بالـدائرة  تحسـين صـور  كما أن النتائج السابقة للمحور الثالـث   

 ،اإلداريـة متفقة مع الفوائد األساسية التي تنتج من تطبيق أسـلوب إعـادة هندسـة العمليـات     
اسـتقاللية   إحداث تغييرات ذهنية فـي أداء العـاملين مـن حيـث     حيث أن الهندرة تعمل على

عليمـات  علـى تأسـيس القواعـد و الت    مـوظفين قـادرين   حيث يتطلباألفراد في أداء المهام، 
العمــل  بحيــث أن اإلدارة تكلــف فــرق ،بأنفســهم أي قــادرين علــى اإلبــداع والمبــادرة

 الصـالحيات الالزمـة التخـاذ القـرارات التـي      تفـوض  بمسؤولية تنفيذ عمليـة كاملـة و  

  .)150،ص2006الحمادي،(،العمل يحتاجون إليها لتنفيذ ذلك
  

تمثل ذلك في تغييـر أسـلوب   وي ،تحقيق تغيير جذري في األداءكما تعمل الهندرة على 
احتياجـات   العاملين من تصميم العمل والقيام بـه وفـق   وأدوات العمل والنتائج من خالل تمكين

  ).167،ص2008عبد القادر،، 14،ص2008،خليل(،العمالء وأهداف المنظمة
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  )5-4(جدول رقم 
  تحسين صورة العاملين بدائرة صندوق الطالب: تحليل فقرات المحور الثالث
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1  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب  إلـى سـهولة   " الهندرة"
  .الوصول للعاملين

7.07 2.219 70.73 7.611 0.000 

2  
ت اإلدارية إعادة هندسة العمليا أسلوبأدى تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب إلى خلق جـو  " الهندرة"
  .من الرغبة والثقة بين العاملين بالدائرة

6.99 2.162 69.88 7.195 0.000 

3  
إعـادة هندسـة العمليـات     أسـلوب ساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب  فـي  " الهندرة"اإلدارية 
  .تكامل العمل بين العاملين

7.00 2.029 70.04 7.792 0.000 

4  

إعـادة هندسـة العمليـات     أسـلوب ساهم  تطبيق 
في دائرة صندوق الطالـب فـي   " الهندرة"اإلدارية 
 للقيـام  الـدائرة  أقسام مختلف بين التواصل تحقيق

  .الخدمة  وتحسين بتطوير

7.24 1.863 72.38 10.466 0.000 

5  

إعـادة هندسـة العمليـات     أسـلوب ساهم  تطبيق 
دائرة صندوق الطالـب فـي    في" الهندرة"اإلدارية 

توفير الجهد المطلوب النجاز المعامالت من قبـل  
  .العاملين

7.35 2.030 73.47 10.446 0.000 

6  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب إلى خلق جـو  " الهندرة"
  .من الوضوح والراحة بين العاملين

7.33 2.009 73.27 10.401 0.000 

7  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى تطبيق 

إدارة الوقت إلى في دائرة صندوق الطالب " الهندرة"
  .  في تنفيذ األعمال المسندة للعاملين

7.35 2.047 73.55 10.424 0.000 

8  
إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أسلوبأدى تطبيق 

تقليـل  لإلـى  في دائرة صندوق الطالب " الهندرة"
  .العمل لدي العاملين بالدائرة ازدواجية

7.08 2.041 70.85 8.368 0.000 
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9  
إعـادة هندسـة العمليـات     أسـلوب ساهم  تطبيق 

في دائرة صندوق الطالـب فـي   " الهندرة"اإلدارية 
  .التزام الموظفين بمواعيد العمل وأماكن العمل

6.94 2.383 69.35 6.181 0.000 

10  
ة هندسة العمليات اإلدارية إعاد أسلوبأدى تطبيق 

في دائرة صندوق الطالب إلـى سـهولة   " الهندرة"
  .تعامل العاملين مع مشاكل الطلبة

6.85 2.363 68.51 5.670 0.000 

 0.000 10.475 71.20 1.684 7.12  جميع الفقرات  

  1.97تساوي " 249"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
  

 .حاور الدراسة مجتمعةتحليل م -ثالثاً
  

والـذي  ) 5-5(للعينة الواحدة والنتائج مبينـة فـي جـدول رقـم      tتم استخدام اختبار 
يبين آراء أفراد عينة الدراسة في محاور الدراسـة مرتبـة  تنازليـا حسـب الـوزن النسـبي       

  :لكل محور كمال يلي
  

 ).% 72.4(تبسيط إجراءات العمل بدائرة صندوق الطالب بوزن نسبي .1

 ).%72.31(يد الخدمة المقدمة بدائرة صندوق الطالب بوزن نسبيتجو .2

 ).%71.2(تحسين صورة العاملين بدائرة صندوق الطالب بوزن نسبي .3
 

و الوزن  ، )7.20( وبصفة عامة  يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع المحاور يساوي
المحسوبة   tة وقيم %)60(وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد  )%72.03( النسبي  يساوي

و القيمة االحتمالية ) 1.97(الجدولية والتي تساوي tوهي أكبر من قيمة  )12.517(تساوي
مما يدل على أن تطبيق منهج إعادة هندسة العمليات ، )0.05( وهي أقل من  )0.000( تساوي

على  ييجابإله أثر  بةاإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطل
سلوب إعادة هندسة العمليات أأهمية تطبيق  ويعزو الباحث ذلك إلى أداء صندوق الطالب،

في الدوائر التي تعاني من قصور ومشاكل في أداء مهامها وأن الجامعة بحاجة " الهندرة"اإلدارية 
  .تطبيق هذا المفهومإلى ماسة 



 
 

117 
 

  )5-5(جدول رقم 
ق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء أثر تطبيمجتمعة حول  تحليل محاور الدراسة

  بةصندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطل
  

  المحور

ط 
وس

لمت
ا

بي
حسا

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا

الم
بي  

نس
ن ال

وز
ال

  

مة 
قي

t  مة
القي

لية
تما

الح
ا

 

يب
ترت

ال
  

 1 0.000 12.180 72.40 1.604 7.24  تبسيط إجراءات العمل بالدائرة

 2 0.000 12.713 72.31 1.524 7.23 المقدمة بالدائرةتجويد الخدمة 

 3 0.000 10.475 71.20 1.684 7.12  تحسين صورة العاملين بالدائرة

  0.000 12.517 72.03 1.513 7.20  جميع الفقرات

  1.97تساوي " 249"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
  

 :اختبار الفرضيات -رابعاً
 

 اإلداريـة هندسـة العمليـات   اسلوب إعـادة  تطبيق تأثير ليوجد  :األولى الفرضية .1
، الجـامعي  علـى أداء صـندوق الطالـب   % 5ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى   

 :ويتفرع منها الفرضيات التالية
 

علـى أداء  % 5يوجد تأثير لتبسيط إجراءات العمل ذو داللة إحصائية عند مستوى   -أ 
 .صندوق الطالب الجامعي

  

أداء صـندوق   والعالقة بين تبسيط إجراءات العمـل   لقياسدام اختبار بيرسون تم استخ
) 0.000(ين أن قيمة مستوى الداللة تسـاوي  تب) 5-6(الطالب الجامعي  والنتائج في جدول رقم 

الجدولية   rوهي أكبر من قيمة) 0.934(المحسوبة تساوي  r، كما أن قيمة )0.05(وهي أقل من 
عنـد مسـتوى داللـة     إحصائية، مما يدل على وجود عالقة ذات داللة )0.124(والتي تساوي 

05.0=α   بين تبسيط إجراءات العمل و أداء صندوق الطالب الجامعي .  
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على أداء % 5يوجد تأثير لجودة الخدمة المقدمة ذو داللة إحصائية عند مستوى   -ب 
 .صندوق الطالب الجامعي

  

ـ  أداء  والخدمـة المقدمـة    جـودة بـين  العالقـة   لقيـاس ون تم استخدام اختبار بيرس
بـين أن قيمـة مسـتوى الداللـة     ت) 5-6(صندوق الطالب الجامعي،والنتائج في جـدول رقـم   

) 0.973(المحسـوبة تسـاوي    r، كمـا أن قيمـة   )0.05(وهـي أقـل مـن    ) 0.000(تساوي 
ـ    )0.124(الجدولية والتـي تسـاوي     rوهي أكبر من قيمة ود عالقـة  ، ممـا يـدل علـى وج

أداء  وبـين  جـودة الخدمـة المقدمـة      α=05.0ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة   
  .صندوق الطالب الجامعي

  

على أداء % 5لتحسين لقدرات العاملين ذو داللة إحصائية عند مستوى  تأثيريوجد   -ج 
 . صندوق الطالب الجامعي

  

أداء  وتحسـين لقـدرات العـاملين    بـين   العالقـة  لقيـاس تم استخدام اختبار بيرسون 
بـين أن قيمـة مسـتوى الداللـة     ت) 5-6(صندوق الطالب الجامعي، والنتائج في جدول رقـم  

) 0.936(المحسـوبة تسـاوي    r، كمـا أن قيمـة   )0.05(وهـي أقـل مـن    ) 0.000(تساوي 
، ممـا يـدل علـى وجـود عالقـة      )0.124(الجدولية والتـي تسـاوي     rوهي أكبر من قيمة

بـين تحسـين قـدرات العـاملين و أداء      α=05.0عند مسـتوى داللـة    إحصائيةداللة ذات 
 .صندوق الطالب الجامعي

  

  )5-6(جدول رقم 
  مع معدل المتغيرات جميعا ةالدراسمعامل االرتباط بين كل متغير من متغيرات 

  

  اإلحصاءات  المحور
تبسيط 

العمل  تإجراءا
  بالدائرة

تجويد الخدمة 
مقدمة ال

  بالدائرة

تحسين صورة 
العاملين 
  بالدائرة

ــق  ــر تطبي ــلوبأث  أس
إعادة هندسـة العمليـات   

علـــى أداء  اإلداريـــة
  صندوق الطالب

 0.936 0.973 0.934  معامل االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

0.000 0.000 0.000 

 248 248 248  حجم العينة

  0.124يساوي" 0.05"داللة ومستوى " 246" المحسوبة عند درجة حرية  r  قيمة 
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  :العالقة بين كل متغيرين من متغيرات الدراسة §
  

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين كل متغيـرين مـن متغيـرات الدراسـة     
وهي أقـل  ) 0.000(والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي) 5-7(والنتائج مبينة في جدول رقم 

مما يـدل   )0.124(الجدولية والتي تساوي  rسوبة أكبر من قيمة المح r، كما أن قيمة )0.05(من
بين كـل متغيـرين مـن متغيـرات       α=05.0على وجود عالقة عند مستوى داللة إحصائية 

  .الدراسة
  

  )5-7(جدول رقم 
  ةالدراسمعامل االرتباط بين كل متغيرين من متغيرات 

 
  

  اإلحصاءات  المحور

  

 تإجراءاتبسيط 
  عمل بالدائرةال

  

تجويد الخدمة 
  المقدمة بالدائرة

  

تحسين صورة 
  العاملين بالدائرة

 تإجـراءا تبسيط 
  العمل بالدائرة

 0.796 0.868 1  معامل االرتباط

 0.000 0.000   القيمة االحتمالية

 248 248 248  حجم العينة

ــة  ــد الخدم تجوي
  المقدمة بالدائرة

 0.880 1 0.868  معامل االرتباط

 0.000  0.000  يمة االحتماليةالق

 248 248 248  حجم العينة

تحســين صــورة 
  العاملين بالدائرة

 1 0.880 0.796  معامل االرتباط

  0.000 0.000  القيمة االحتمالية

 248 248 248  حجم العينة

  0.124يساوي" 0.05"ومستوى داللة " 246" المحسوبة عند درجة حرية  r  قيمة 
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بـين  % 5توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       :لثانيةالفرضية ا .2
علـى   اإلداريـة هندسـة العمليـات    ةإعـاد المبحوثين حول أثر تطبيـق   تإيجابيا

تعـزى   بـة مـن وجهـة نظـر الطل    اإلسـالمية أداء صندوق الطالـب بالجامعـة   
ــية  ــرات الشخص ــة،نوع  ،الجنس(للمتغي ــي، المحافظ ــتوى الدراس الكلية،المس

 ).ةالمنحة المقدم
  
في استجابة عينة الدراسة  حول   α=05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   - أ 

أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعـة اإلسـالمية   
  .تعزى إلى الجنس بةمن وجهة نظر الطل

  
تبار الفروق بين إجابات المبحوثين حـول   الخ tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات الدراية على أداء صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة 
و يتبين أن القيمة االحتمالية ) 5-8(والنتائج مبينة في جدول رقم  ،تعزى إلى الجنس بةنظر الطل

المحسـوبة المطلقـة     tوقيمـة    )0.05(وهـي أكبـر  مـن     )0.971(لجميع المحاور تساوي
مما يدل على  عدم وجـود  ) 1.97(الجدولية والتي تساوي tوهي أقل من قيمة   )0.036(تساوي

في آراء أفراد العينة حول أثر تطبيـق    α=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهـة نظـر    إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق

  .تعزى إلى الجنس بةالطل
  

  :وهذه النتائج تتفق مع نتائج الدراسات التالية 
  

 عنـد  إحصائية داللة ذات فروق توجد الوالتي توصلت بأنه ) 2010(دراسة حنون   §

 ممارسة في اإلدارية الهندسة أسلوب استخدام درجة فيα =0.05) ( الداللة  مستوى

 نظر وجهة من ،ةالضفة الغربي محافظات في الحكومية المدارس في اإلدارية لعملياتا

  .الجنس لمتغير تعزى والمديرات، المديرين
 داللة مستوى عند معنوية فروق توجد والتي توصلت بأنه ال) 2009(دراسة النتشة  §

 الهندسـة  إعـادة  انعكاسات نحو المبحوثينفي اتجاهات  α =0.05)(عند إحصائية 
 تعزى الموظفين نظر وجهة الخليل من لبلدية المؤسسي النجاح جوانب على اإلدارية
  .الجنس لمتغير
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  )5-8(جدول رقم 
اإلدارية  للفروق بين إجابات المبحوثين حول أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات tنتائج  اختبار  

  .الجنس زى إلىتع بةالطلعلى أداء صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر 
  
  

  المحور
الجن
  س

  العدد
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 tقيمة 

مة 
لقي

ا
لية

تما
الح

ا
 

  تبسيط إجراءات العمل بالدائرة
 1.737 7.246 99  ذكر

0.045 0.964 
 1.515 7.237 149  أنثى

  تجويد الخدمة المقدمة بالدائرة
 1.498 7.241 99  ذكر

0.088 0.930 
 1.547 7.224 149  أنثى

  تحسين صورة العاملين بالدائرة
 1.736 7.083 99  ذكر

-0.284 0.777 
 1.654 7.145 149  أنثى

  جميع المحاور
 1.554 7.199 99  ذكر

-0.036 0.971 
 1.492 7.206 149  أنثى

  1.97تساوي " 298" و درجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 
 
 

في استجابة عينة الدراسة  حول   α=05.0لة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات دال  -ب 
أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعـة اإلسـالمية   

  .تعزى إلى الكلية بةمن وجهة نظر الطل
  

ينة الدراسة حول تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء ع
أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من 

والنتائج مبينة في جدول رقم . α=05.0تعزى إلى الكلية عند مستوى داللة   بةوجهة نظر الطل
قل من أهي و ،)1.405(اويالمحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تس Fو يتبين أن قيمة ) 5- 9(

) 0.187(، كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي)1.92(الجدولية والتي تساوي Fقيمة 
مما يدل  على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.05(كبر منأوهي 

05.0=α  على أداء صندوق الطالب بالجامعة حول أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية
        .تعزى إلى الكلية بةاإلسالمية من وجهة نظر الطل
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  )5-9(جدول رقم 
حول أثر تطبيق إعادة هندسة  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

  بةالعمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطل
  .α=05.0ى الكلية عند مستوى داللة تعزى إل 

  

 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تبسيط إجراءات العمل 
  بالدائرة
  

 2.561 9 23.049  بين المجموعات
0.995 

 
0.444 

 2.573 238 612.296  داخل المجموعات 

  247 635.345 المجموع

  
تجويد الخدمة المقدمة 

  بالدائرة

 3.849 9 34.637  بين المجموعات
1.698 

 
0.090 

 2.266 238 539.361  داخل المجموعات 

  247 573.998 المجموع

تحسين صورة العاملين 
  بالدائرة

 3.998 9 35.978  بين المجموعات
1.432 

 
0.175 

 2.792 238 664.541  داخل المجموعات 

  247 700.519 المجموع

 جميع المحاور

 3.171 9 28.536  بين المجموعات
1.405 

 
0.187 

 2.257 238 537.232  داخل المجموعات 

  247 565.768 المجموع

  1.92تساوي  0.05ومستوى داللة " 238، 9"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
  
في استجابة عينة الدراسة  حول  α=05.0ائية عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحص   - ج 

أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعـة اإلسـالمية   
  .تعزى إلى  المستوى الدراسي بةمن وجهة نظر الطل

  

ء عينة الدراسة حول تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آرا
أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من 

والنتائج مبينة  ،α=05.0تعزى إلى المستوى الدراسي عند مستوى داللة   بةوجهة نظر الطل
 )1.608(اور مجتمعة تساويالمحسوبة لجميع المح Fو يتبين أن قيمة ) 5-10(في جدول رقم 
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، كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور )3.03( الجدولية والتي تساوي Fوهي أقل من قيمة 
مما يدل  على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 0.05(وهي أكبر من) 0.202(تساوي 

ليات اإلدارية على أداء صندوق حول أثر تطبيق إعادة هندسة العم.α=05.0عند مستوى داللة 
ويعزو الباحث  ،تعزى إلى المستوى الدراسي بةالطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطل

عايشوا ) الثالث والرابع والخامس(أيضاً في هذه النقطة إلى أن الطلبة في المستويات الثالثة 
بعد تطبيق  وفترة ما ،"الهندرة"إعادة هندسة العمليات  أسلوبقبل تطبيق  فترة ما ،الفترتين
 .إعادة هندسة العمليات اإلدارية أسلوب

  

  )5-10(جدول رقم 
حول أثر تطبيق إعادة هندسة  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

تعزى  بةالعمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطل
  .α=05.0عند مستوى داللة   المستوى الدراسيإلى 

  

 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تبسيط إجراءات العمل 
  بالدائرة
  

 6.283 2 12.565 بين المجموعات
2.472 

 
0.087 

 2.542 245 622.780 داخل المجموعات 

جموعالم  635.345 247  

  
تجويد الخدمة المقدمة 

  بالدائرة

 2.614 2 5.228 بين المجموعات
1.126 

 
0.326 

 2.322 245 568.770 داخل المجموعات 

  247 573.998 المجموع

تحسين صورة العاملين 
  بالدائرة

 4.663 2 9.325 بين المجموعات
1.653 

 
0.194 

 2.821 245 691.194 داخل المجموعات 

  247 700.519 المجموع

 جميع المحاور
 3.666 2 7.332 بين المجموعات

1.608 
 

0.202 
 2.279 245 558.435 داخل المجموعات 

  247 565.768 المجموع

  3.03تساوي  0.05ومستوى داللة " 245، 2الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 



 
 

124 
 

في استجابة عينة الدراسة  حول   α=05.0ى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  -د 
أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعـة اإلسـالمية   

 .تعزى إلى  المحافظة بةمن وجهة نظر الطل
  
  

 تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسـة حـول  
أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعة اإلسـالمية مـن   

والنتائج مبينة في جدول . α=05.0تعزى إلى المحافظة عند مستوى داللة   بةوجهة نظر الطل
قـل  أهي و )1.564(المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي Fو يتبين أن قيمة ) 5-11(رقم 

، كمـا أن القيمـة االحتماليـة لجميـع المحـاور      )2.41(الجدولية والتـي تسـاوي   Fمن قيمة 
مما يدل  على عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية   ) 0.05(كبر منأوهي   )0.184(تساوي

حول أثر تطبيق إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة علـى أداء      ،α=05.0عند مستوى داللة 
  .تعزى إلى المحافظة  بةدوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطلصن

  
  

  )5-11(جدول رقم 
حول أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

د المحافظة عنتعزى إلى  بةاإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطل
  .α=05.0مستوى داللة 

  

 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تبسيط إجراءات 
  العمل بالدائرة

  

 3.909 4 15.636 بين المجموعات
1.533 

 
0.193 

 2.550 243 619.710 داخل المجموعات 

  247 635.345 المجموع

  
تجويد الخدمة 
  المقدمة بالدائرة

 4.091 4 16.362 بين المجموعات
1.783 

 
0.133 

 2.295 243 557.636 داخل المجموعات 

  247 573.998 المجموع

تحسين صورة 
  العاملين بالدائرة

 4.040 4 16.162 بين المجموعات
1.435 

 
0.223 

 2.816 243 684.357 داخل المجموعات 

  247 700.519 المجموع

 جميع المحاور

 3.551 4 14.204 بين المجموعات
1.564 

 
0.184 

 2.270 243 551.564 داخل المجموعات 

  247 565.768 المجموع

  2.41تساوي  0.05ومستوى داللة " 243، 4"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
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في استجابة عينة الدراسة  حول   α=05.0ى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  -ه 
أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعـة اإلسـالمية   

  ).نوع المنحة الداخلية المقدمة إليها(تعزى إلى  بةمن وجهة نظر الطل
  

  

ق في آراء عينة الدراسـة حـول   تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفرو
أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب بالجامعة اإلسـالمية مـن   

. α=05.0تعزى إلى نوع المنحة الداخلية المقدمة إليها عند مستوى داللـة    بةوجهة نظر الطل
المحسوبة لجميع المحـاور مجتمعـة    Fقيمة و يتبين أن ) 5-12(والنتائج مبينة في جدول رقم 

كما أن القيمة االحتمالية  ، )1.69(الجدولية والتي تساوي Fقل من قيمة أوهي   )1.427(تساوي
على عدم وجود فروق ذات داللة  مما يدل) 0.05(كبر منأوهي ) 0.130(لجميع المحاور تساوي

أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلداريـة علـى   حول  .α=05.0إحصائية عند مستوى داللة 
تعزى إلى نوع المنحة الداخليـة   بةأداء صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطل

  .المقدم إليها
  )5-12(جدول رقم 

حول أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
تعزى إلى نوع المنحة  بةصندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطل اإلدارية على أداء

  .α=05.0الداخلية المقدمة إليها عند مستوى داللة 

 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

تبسيط إجراءات العمل 
  دائرةبال

  

 3.961 16 63.375 بين المجموعات
1.600 

 
0.070 

 2.476 231 571.970 داخل المجموعات 

  247 635.345 المجموع

  
تجويد الخدمة المقدمة 

  بالدائرة

 3.582 16 57.312 بين المجموعات
1.601 

 
0.069 

 2.237 231 516.686 داخل المجموعات 

  247 573.998 المجموع

ن صورة العاملين تحسي
  بالدائرة

 2.861 16 45.779 بين المجموعات
1.009 

 
0.447 

 2.834 231 654.740 داخل المجموعات 

  247 700.519 المجموع

 جميع المحاور

 3.182 16 50.905 بين المجموعات
1.427 

 
0.130 

 2.229 231 514.862 داخل المجموعات 

  247 565.768 المجموع

  1.69تساوي  0.05ومستوى داللة " 296، 3"الجدولية عند درجة حرية  F قيمة
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توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية     من خالل تحليل الفرضية الرابعة والقائلة بأنـه  
هندسـة العمليـات    ةإعـاد حـول أثـر تطبيـق     ،المبحـوثين  إجابـات بين % 5عند مستوى 

تعـزى   ،بـة مـن وجهـة نظـر الطل    اإلسـالمية على أداء صندوق الطالب بالجامعة  اإلدارية
نـوع المنحـة    المسـتوى الدراسـي، المحافظـة،    الكليـة،  ،الجـنس ( ،للمتغيرات الشخصـية 

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة     تبـين   وبعد التحليـل اإلحصـائي  ،  )المقدمةالداخلية 
حول أثـر تطبيـق إعـادة هندسـة العمليـات       α=05.0إحصائية عند مستوى داللة 

 بـة رية على أداء صندوق الطالب بالجامعـة اإلسـالمية مـن وجهـة نظـر الطل     اإلدا
نـوع   الكلية،المسـتوى الدراسـي، المحافظـة،   ،الجنس( ،تعزى للمتغيرات الشخصية

 ).المقدمةالداخلية المنحة 
  

  .)2011 دائرة صندوق الطالب، ،ن الطلبةعمادة شؤو( :سباب التاليةويرجع ذلك إلى األ
  

 .اإلسالمية طلبة الجامعة جميعاحدة لالبيئة الجامعية و .1

 .لجميع طلبة الجامعة لدائرة صندوق الطالب واحد الماليو دارياإل النظام .2

 .لجميع الطلبة إجراءات العمل في دائرة صندوق الطالب واحدة .3

 .لجميع طلبة الجامعةموحدة  والقروض المعايير المستخدمة لعملية تقديم المنح .4
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  حث األولـلمبا
  جـائـالنت

  
  :النتائـــج -أوالً

  
إعـادة هندسـة العمليـات     أسـلوب  بناء على الدراسة الميدانية، حـول أثـر تطبيـق   

 بـة مـن وجهـة نظـر الطل    اإلسـالمية على أداء صندوق الطالب بالجامعة " الهندرة"رية اداإل
  .توصل إلى النتائج التاليـةتم ال، فقد "ة حالةدراس"
  

 أسـلوب علـى أن تطبيـق   أكـدوا  من أفـراد العينـة   ) %72.40( أظهرت النتائج أن .1
علـى دائـرة صـندوق الطالـب أدى إلـى      " الهنـدرة "رية اداإل إعادة هندسة العمليات

 وهذا يتبين مـن خـالل نتـائج تحليـل المحـور األول     تبسيط إجراءات العمل بالدائرة 
تفعيـل اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات     وكما أن تبسيط إجراءات العمـل أدى إلـى   

تقليـل األوراق المطلوبـة مـن     ،بشـكل أسـرع للطلبـة   ، تقـديم الخدمـة   في العمل
تقليـل مراجعـة الطالـب     ،تقليل وقـت إنجـاز المعـامالت    ،تقليل األخطاء ،الطالب
إتمـام المعـامالت    ،لطالـب سهولة التواصل بـين الطلبـة وإدارة صـندوق ا    ،للدائرة

 .القضاء على الروتين الزائد في دائرة صندوق الطالب ،في الوقت المناسب

  
ريـة  اداإلإعادة هندسة العمليات  أسلوبمن أفراد العينة على أن تطبيق ) %72.31(أكد  .2

، وهـذا  على دائرة صندوق الطالب أدى إلى تجويد الخدمة المقدمـة بالـدائرة  "  الهندرة"
الثاني، كما تجويد الخدمة في دائرة صندوق  نتائج المبحوثين في المحورخالل يتبين من 

في سهولة معرفـة وقـت تقـديم      ،سرعة  الحصول على المعلومات ،الطالب أدي إلى
تقليل الزيـارات  ، تحديد األوراق الالزمة والمستندات المطلوبة، المنحة في الوقت المحدد

معرفة الوقـت المطلـوب النجـاز     ،ة طيبة للدائرةرسم و إعطاء سمع ،المباشرة للدائرة
 الـزمن  تقليل ،سهولة تعبئة طلبات المنحة ،معرفة آليات المتابعة للمعامالت ،المعامالت

 .تقديم الخدمة إلتمام الروتينية اإلجراءات تقليل ،تقديم الخدمة خطوات إلتمام الالزم
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أن تطبيق منهج إعـادة هندسـة    على أكدوامن أفراد العينة %  71.20النتائج أن  بينت .3
على دائرة صندوق الطالب أدى إلى تحسين صورة العـاملين  " الهندرة"رية اداإل العمليات
في المحور الثالث وكما أن تحسين صورة نتائج المبحوثين هذا يتبين من خالل بالدائرة و

 تحقيـق  ،التكامل  في العمل بين العـاملين : العاملين في دائرة صندوق الطالب أدى إلى

تقليل ازدواجية العمـل   ،الخدمة وتحسين بتطوير للقيام  الدائرة أقسام مختلف بين التواصل
إدارة الوقت في  ،التزام الموظفين بمواعيد العمل وأماكن العمل ،لدي العاملين بالصندوق

سهولة تعامل العاملين مع مشاكل  ،تنفيذ األعمال المسندة للعاملين بدائرة صندوق الطالب
 .سهولة الوصول للعاملين ،لطلبةا
 

بين تطبيق منهج إعادة   α=05.0عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجود .4
 .العمل في دائرة صندوق الطالب  إجراءاتوتبسيط " الهندرة" ريةاداإلهندسة العمليات 

  
بين تطبيق منهج إعادة   α=05.0عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجود .5

 .وتجويد الخدمة المقدمة في دائرة صندوق الطالب " الهندرة"هندسة العمليات اإلدارية 
 

بين تطبيق منهج إعادة   α=05.0عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجود .6
 .ملين في دائرة صندوق الطالب وتحسين صورة العا" الهندرة"هندسة العمليات اإلدارية 

  
في آراء أفراد العينة   α=05.0وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال  .7

حول أثر تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صـندوق الطالـب بالجامعـة    
ــر الطل  ــة نظ ــن وجه ــالمية م ــةاإلس ــى ب ــزى إل ــتوى( تع  الجنس،الكلية،المس

 ).إليهاوالمنحة الداخلية المقدم ،الدراسي،المحافظة
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  انيــحث الثـالمب     
  اتـوصيـالت

  :اتـتوصيـال -أوالً
النتـائج التـي توصـلت إليهـا الدراســة، مـن أجـل تطـوير         عـرض  في ضوء   

إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة      أسـلوب وتحسين أداء صندوق الطالـب عبـر تطبيـق    
الباحث يقترح مجموعة مـن التوصـيات والسياسـات التطبيقيـة التـي تزيـد        ، فإن"الهندرة"

ولقد تم التوصـل إلـى هـذه التوصـيات والسياسـات بعـد        ،من تحسين أداء صندوق الطالب
القيام بتحليل االستبيان الخاص بهذه الدراسـة، وبمقارنـة النتـائج الخاصـة بالدراســة مـع      

  -:يات تكون على النحو التاليفإن التوص ،غيرها من الدراسات المختلفة
  

لـى بـاقي المـنح والقـروض     داريـة ع تفعيل تطبيق إعادة هندسة العمليـات اإل  .1
 . التي تقدمها دائرة صندوق الطالبوالهبات 
 

للدوائر والعمادات التي تعـاني مـن مشـاكل فـي      اإلدارية إعادة هندسة العمليات .2
اث تغيـرات جوهريـة    أداء مهامها وفق قواعد منهج إعادة الهندسـة بهـدف إحـد   

 .تزيد من كفاءة العمليات رغبةً في رفع مستوى األداء وزيادة فعاليته
 

توسيع نطاق الصالحيات الممنوحة للعاملين فـي دائـرة صـندوق الطالـب بمـا       .3
 .القرارات الالزمة للعمل اتخاذيمنحهم القدرة والحرية واالستقاللية في 

  
لكافـة العـاملين   " الهنـدرة "ريـة  تعزيز مفهـوم إعـادة هندسـة العمليـات اإلدا     .4

 . أكاديميين بالجامعة اإلسالمية سواء كانوا إداريين أو
 

االعتماد على تكنولوجيـا المعلومـات واألتمتـة الالزمـة لـدعم تطبيـق مـنهج         .5
التي تهدف إلـى تقليـل الوقـت والجهـد     " الهندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

 .والتكلفة

  
السياسـات والعمليـات اإلداريـة المتبعـة فـي دائـرة       التطوير المستمر للـنظم و  .6

 .صندوق الطالب لرفع و زيادة أداء العاملين بدائرة صندوق الطالب
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يتـيح   ،تنمية الموارد البشرية بالجامعة من خالل تطـوير نظـام تـدريبي فعـال     .7
لجميع موظفي الجامعة فرصـة االسـتفادة مـن تقنيـة االتصـاالت والمعلومـات       

 ".الهندرة"ع إعادة هندسة العمليات اإلدارية لدعم متطلبات مشرو
 

عقد  برامج تدريبية متخصصة في األنظمـة اإلداريـة الحديثـة والعمـل  علـى       .8
صقل مهـارات العـاملين بالمعرفـة الكاملـة بمهـام عملـه  ليـتمكن مـن أداء         

 .األعمال بكفاءة
 

 هـو  كـل مـا   في الجامعة ككل السـتيعاب  الجامعي التعليم منظومة هندسة إعادة .9

 الجـامعي،  المنـتج  يـدعم  بمـا  واالتصـاالت  المعلومـات،  تكنولوجيـا  في جديد

 .الجديدة التحديات ظل التنافسية في وقدراته
 

تجميع ودمج األنشطة والمهام الفرعية فـي مهمـة واحـدة للحصـول علـى       .10
 .خدمة متميزة وسرعة  في األداء و تكاليف أقل

 
عـة لمشـاريع التطـوير اإلداري    دعـم اإلدارة العليـا بالجام   زيادة العمل على .11

 .وتخصيص الموازنة الكافية لمثل هذه المشاريع
 

اإلداريـة   العمليـات  هندسـة  إعـادة  مجـال  فـي  المعمقـة  الدراسـات  إجراء .12
 .العالي والتعليم التعليم مختلف مؤسسات على ،"الهندرة"

  
مراجعة الهيكل التنظيمي بصورة  دوريـة لـدائرة صـندوق الطالـب للبعـد       .13

وتفعيـل تطبيـق مفهـوم     ،واجية  والروتين الزائد والرقابـة المتكـررة  عن االزد
 .إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 
مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة واســتخدام البــرامج المتطــورة   .14

 . الداعمة لتنفيذ األساليب الحديثة في تطوير العمل اإلداري
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  :ةـترحـات مقـدراس -ثانياً
  

إعـادة   أسـلوب لتطبيـق   فـي قطـاع غـزة     الجامعات الفلسطينيةمدي جاهزية   .1
  ".دراسة مقارنة"، هندسة العمليات اإلدارية

 

نظـر   وجهـة مـن   دراسة بعنوان أثر بيئـة العمـل علـى اإلبـداع واالبتكـار       .2
 ".دراسة حالة" اإلسالمية،اإلداريين بالجامعة 

  

إلداريـة مـن وجهـة    إعادة هندسة العمليـات ا  أسلوبالعوامل المؤثرة في تطبيق  .3
 ".دراسة حالة"، ةاألزهر بغزنظر اإلدارة العليا بجامعة 

  

دراسة بعنوان نظام الحوافز وأثرة علـى دوران العمـل فـي مؤسسـات التعلـيم       .4
 .في قطاع غزة العالي

 

دراسـة بعنــوان الـدوافع والحــوافز وأثرهـا علــى أداء العـاملين بالجامعــات      .5
 .الفلسطينية في قطاع غزة
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  المـالحـق
  

  .عملية  تنفيذ قرض داخلي )1(ملحق رقم  §
 .عملية تنفيذ قرض خارجي )2(ملحق رقم  §

 .عملية تنفيذ منح داخلية )3(ملحق رقم  §

 .عملية تنفيذ منح خارجية )4(ملحق رقم  §

 .عملية تنفيذ الهبات )5(ق رقم ملح §

 .عمليات تدقيق المنح الداخلية )6(ملحق رقم  §

  .هبة للطلبة –قرض -منح"عملية تنفيذ مساعدات مالية  )7(ملحق رقم  §
  .االستبانةقائمة بأسماء محكمي  )8( ملحق رقم §
  .االستبيان) 9( ملحق رقم §
  .مخرجات المقابالت) 10( ملحق رقم §
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  )2009 ،الهندرة تطبيق قبل دليل عمليات دائرة صندوق الطالب ،وحدة الجودة اإلدارية(،المصدر ،عملية تنفيذ قرض داخلي) 1(ملحق رقم 
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  )2009 الهندرة، تطبيق قبل وحدة الجودة اإلدارية، دليل عمليات دائرة صندوق الطالب( ،المصدر ،يعملية تنفيذ قرض خارج )2(ملحق رقم  
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  )2009الهندرة، تطبيق دليل عمليات دائرة صندوق الطالب قبل ،اإلداريةوحدة الجودة ( ،المصدر ،تنفيذ منح داخلية) 3(ملحق رقم   
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)2009وحدة الجودة اإلدارية،  الهندرة،تطبيق قبل  دليل عمليات دائرة صندوق الطالب( ،المصدر ،عملية تنفيذ منح خارجية) 4(ملحق رقم  
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)2009وحدة الجودة اإلدارية،  رة،الهند تطبيق قبل دليل عمليات دائرة صندوق الطالب( ،المصدر ،عملية تنفيذ الهبات) 5(رقم  ملحق  
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  )2009وحدة الجودة اإلدارية،  الهندرة تطبيق قبل دليل عمليات دائرة صندوق الطالب( ،المصدر ،عملية تدقيق المنح الداخلية) 6(رقم  ملحق
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)2009 الهندرة،تطبيق بعد دليل عمليات دائرة صندوق الطالب (المصدر، ،"هبة –قرض  -منح"ة تنفيذ مساعدات مالي عملية )7(رقم ملحق 
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  . االستبانةقائمة بأسماء محكمي ) 8(ملحق رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  

  المسمى الوظيفي  االسم  الرقم

  غزة -أستاذ اإلحصاء بالجامعة اإلسالمية  سمير خالد صافي. د  1

  غزة –مال بالجامعة اإلسالمية أستاذ إدارة األع  سامي علي أبو الروس. د  2

  غزة –أستاذ إدارة األعمال المشارك بالجامعة اإلسالمية   رشدي عبد اللطيف وادي. د  3

  غزة –أستاذ إدارة األعمال بالجامعة اإلسالمية   بحـر عطيةيوسف عبد .د  4

  غزة -مدير وحدة الجودة اإلدارية بالجامعة اإلسالمية  إياد على يحيى الدجني. د  5

  غزة- اإلسالميةمدير كلية التجارة بالجامعة   إسماعيل قاسم. أ  6

  غزة-  اإلسالميةبالجامعة  الميكانيكية أستاذ الهندسة  حاتم على سالم العايدي. د  7

  غزة-  اإلسالميةبالجامعة الهندسة المعمارية أستاذ   فريد صبح محمود القيق. د  8

  غزة -  اإلسالميةوق الطالب بالجامعة مدير دائرة صند  تريباسل جبر حسن أبو زع. أ  9

  .اإلداريةنائب مدير وحدة الجودة   خالد الدهليز.م   10
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  االستبيان) 9(ملحق رقم 
  

  غزة -الجامعة اإلسالمية
  عمادة الدراسات العليـا
  عمـادة كليـة التجـارة
  ماجستير إدارة األعمـال

  استبيــــــــــــان
  :ة/أختي الطالب/ أخي 

  :طيبة وبعد تحية
يطيب لي أن أضع بين أيديكم  استبانة حـول أثـر تطبيـق التحسـينات الجديـدة علـى        

وذلـك  " دراسـة حالـة   " بـة مـن وجهـة نظـر الطل    اإلسـالمية أداء صندوق الطالب بالجامعة 
. الستكمال الحصول على درجة الماجستير فـي إدارة األعمـال مـن الجامعـة اإلسـالمية بغـزة      

  :ة تم تصميم استبانة مكونة  من جزئيينولتحقيق هدف الدراس
  . الخ...يشتمل على البيانات الشخصية: الجزء األول

  .يشتمل على محاور الدراسة الرئيسية المتمثلة باآلتي: الجزء الثاني
فـي دائـرة صـندوق    " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبتطبيق  §

 .ئرةالعمل بالدا تإجراءاالطالب أدى إلى تبسيط 

فـي دائـرة صـندوق    " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبتطبيق  §
 .تجويد الخدمة المقدمة بالدائرةإلى الطالب أدي 

فـي دائـرة صـندوق    " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبتطبيق  §
  .الطالب أدى إلى تحسين صورة العاملين بالدائرة

  10 - 1كل فقـرة بعنايـة ووضـع درجـة لكـل سـؤال مـا بـين         لذا أرجو من سيادتكم قراءة 
وذلك من أجل الوصول إلى نتائج دقيقـة وموضـوعية و سـيتم التعامـل مـع البيانـات بسـرية        

  .ونؤكد لكم  بأن البيانات تستخدم ألغراض البحث العلمي ،تامة
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  الباحث        
  عمشةأحمد عبد المجيد أبو 
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  معلومات عامة: الجزء األول
  :أمام االختيار المناسب (P)ي إشارة /ضع

  

 الكلية

   أصول الدين   التمريض   الطب

   الشريعة والقانون   التجارة    تكنولوجيا المعلومات

  العلوم  التربية   الهندسة

      اآلداب
        

المســــتوى 
 الدراسي 

   الخامس   الرابع   الثالث

        
     أنثى    ذكر الجنس 

        

 المحافظة 
   الوسطى   غزة    الشمال

     رفح   خان يونس

  

نوع المنحة الداخلية 
 المقدمة إليها

  منحة االمتياز  منحة حفظة القرآن
منحة أبناء العاملين و 

 األمناء
 

  منحة الكيمياء  المنحة الشرعية
منحة األسرى 
 المحررين

 

  منحة أبناء األسرى  منحة الجغرافيا  منحة األسرة

  منحة اللغة العربية  منحة أبناء الشهداء
منحة معهد األمل 

 لأليتام
 

  منحة بنات الشهداء  منحة الفيزياء  منحة المعاقين

منحة أبناء عاملي كلية 
 المجتمع

 
منحة النشاط 
 الرياضي

  منحة زوجات الشهداء 

  ................................ي اسم المنحة / اذكرأخرى     يةالمنحة األزهر
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  يشتمل على محاور الدراسة الرئيسية المتمثلة باآلتي: الجزء الثاني

  .العمل بالدائرة تإجراءاتبسيط : المحور األول

  العبارة  م
  الدرجة

1  -  10  

1  
فـي دائـرة   " ةالهنـدر "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق 

  .صندوق الطالب  إلى  تقديم الخدمة بشكل أسرع للطلبة
  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق   2
  .صندوق الطالب  في تقليل األوراق المطلوبة من الطالب

  

3  
فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى  تطبيق 

  .دوق الطالب إلى تقليل األخطاءصن
  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق   4
  .صندوق الطالب في تقليل وقت إنجاز المعامالت

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق   5
  .رةصندوق الطالب في تقليل مراجعة الطالب للدائ

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق   6
  .صندوق الطالب إلى تعامل الدائرة مع الطلبة بنفس المعايير

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق   7
   .الببة وإدارة صندوق الطسهولة التواصل بين الطلإلى صندوق الطالب 

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق   8
  .صندوق الطالب في إتمام المعامالت في الوقت المناسب

  

9  
فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق 

صندوق الطالب إلى القضـاء علـى الـروتين الزائـد فـي دائـرة صـندوق        
  .طالبال

  

10  
فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق 

  .صندوق الطالب في تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل
  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق   11
  .رة الصندوقصندوق الطالب في إزالة المعيقات بين الطالب وإدا

  



 
 

145 
 

  تجويد الخدمة المقدمة بالدائرة: المحور الثاني

  العبارة  م
  الدرجة

1  -  10  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق   1
  .صندوق الطالب  في سرعة الحصول على المعلومات المطلوبة 

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "اإلداريـة  إعادة هندسة العمليـات   أسلوبساهم  تطبيق   2
  .صندوق الطالب في سهولة معرفة وقت تقديم المنحة في الوقت المحدد

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق   3
  .الالزمة والمستندات المطلوبة األوراقصندوق الطالب في تحديد 

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "عمليـات اإلداريـة   إعادة هندسة ال أسلوبساهم  تطبيق   4
  .صندوق الطالب في تقليل الزيارات المباشرة للدائرة

  

5  
فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق 

  .  تواجه الطلبة  التيصندوق الطالب   في سرعة تقديم الحلول للمشاكل 
  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "عمليـات اإلداريـة   إعادة هندسـة ال  أسلوبأدى  تطبيق   6
  .صندوق الطالب إلى رسم و إعطاء سمعة طيبة للدائرة

  

7  
فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق 

  .صندوق الطالب   إلى معرفة الوقت المطلوب النجاز المعامالت 
  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "اريـة  إعادة هندسة العمليـات اإلد  أسلوبساعد تطبيق   8
  .  المتابعة للمعامالت آلياتصندوق الطالب  في معرفة 

  

9  
فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى  تطبيق 

  . صندوق الطالب إلى سهولة تعبئة طلبات المنحة
  

ئـرة  فـي دا " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم تطبيق   10
  .صندوق الطالب  بتقديم خدمة عالية الجودة  لتحقيق الرضا لدى الطلبـة

  

11  
فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم   تطبيق 

  .تقديم الخدمة إلتمام الروتينية اإلجراءات صندوق الطالب  بتقليل
  

ـ   أسلوبأدى   تطبيق   12 فـي دائـرة   " الهنـدرة "ة إعادة هندسة العمليـات اإلداري
  .تقديم الخدمة خطوات إلتمام الالزم الزمن صندوق الطالب     إلى تقليل
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  العبارة  م
  الدرجة

1  -  10  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق   13
  .في توضيح إجراءات العمل للخدمات المقدمة صندوق الطالب  

  

14  
فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبتطبيق ساهم  

 لتطـوير  بهـا  االسـتعانة  ليـتم  مـع الطلبـة   العالقـة  بتحليلصندوق الطالب  

  .الخدمات المقدمة

  

15  
فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق 

والجـودة   لخدمـة المتوقعـة  ا جـودة  بـين  الفجـوة  في تقليل صندوق الطالب  
  .للخدمة الفعلية

  

  تحسين صورة العاملين بالدائرة: المحور الثالث

  العبارة  م
  الدرجة

1  -  10  

1  
فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق 

  .صندوق الطالب  إلى سهولة الوصول للعاملين
  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "العمليـات اإلداريـة    إعادة هندسـة  أسلوبأدى تطبيق   2
  .صندوق الطالب إلى خلق جو من الرغبة والثقة بين العاملين بالدائرة

  

3  
فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق 

  .صندوق الطالب  في تكامل العمل بين العاملين
  

4  
ـ  أسلوبساهم  تطبيق  فـي دائـرة   " الهنـدرة "ات اإلداريـة  إعادة هندسة العملي

 للقيـام  الـدائرة  أقسـام  مختلـف  بـين  التواصـل  صندوق الطالب في تحقيـق 

  .الخدمة  وتحسين بتطوير

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة      أسـلوب ساهم  تطبيق   5
  .صندوق الطالب في توفير الجهد المطلوب النجاز المعامالت من قبل العاملين

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى  تطبيق   6
  .صندوق الطالب إلى خلق جو من الوضوح والراحة بين العاملين
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  العبارة  م
  الدرجة

1  -  10  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق   7
  .  تنفيذ األعمال المسندة للعاملين إدارة الوقت فيإلى صندوق الطالب 

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق   8
  .العمل لدي العاملين بالدائرة ازدواجيةلتقليل إلى صندوق الطالب 

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    أسلوبساهم  تطبيق   9
  .زام الموظفين بمواعيد العمل وأماكن العملصندوق الطالب في الت

  

فـي دائـرة   " الهنـدرة "إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة     أسلوبأدى تطبيق   10
  .صندوق الطالب إلى سهولة تعامل العاملين مع مشاكل الطلبة
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  :مخرجات المقابالت) 10(ملحق رقم 
  

يـوم   ،مدير وحـدة الجـودة اإلداريـة    ،)أبو جهاد( الدجنيإياد مقابلة مع الدكتور : أوالً 
  : م، ونتائج المقابلة كالتالي23/7/2011السبت الموافق 

  
لتطبيـق مبـادئ الجـودة الشـاملة وتعتبـر       اإلسـالمية وجود قناعة لدى إدارة الجامعـة   §

دائرة صندوق الطالب هي إحدى الدوائر التـي ركـزت التعامـل معهـا لمـا لهـا مـن        
  .واجهة اليومية مع طلبة الجامعةأهمية كبيرة والم

إعـادة هندسـة    أسـلوب أدت لتطبيـق   ها الطلبـة، يوجد العديد من المشاكل التي يعاني من §
منهـا الطـوابير والوقـوف علـى الـدور       على دائرة صندوق الطالب، اإلداريةالعمليات 

 كثـرة الوثـائق   ،في الدائرة، الزيارات المستمرة والمتكـررة مـن قبـل الطلبـة للـدائرة     
 ،غياب العدالة فـي التعامـل مـع الطلبـة    بوراق المطلوبة من الطلبة، إحساس الطلبة واأل

التـي تقـدم للطلبـة، ضـغظ العمـل       والقـروض  غياب المعايير التي تحدد قيمة المـنح 
المتزايد على العاملين بالـدائرة ولـد أثـر عكسـي فـي المعاملـة مـع الطلبـة،االفتقار         

  .المنح و القروض من لمعيار كمي يمنح الطالب ما يستحق
وتبـين   ،الطالـب  قصـندو ومـن بينهـا دائـرة     ،بالجامعـة  اإلداريةأتمتة كافة العمليات  §

تـم اكتشـافها    التـي خالل األتمتة أن دائرة صندوق الطالب تعاني الكثير مـن المشـاكل   
  .إعادة هندسة العمليات اإلدارية أسلوبالبد من تطبيق  كان ومن هنا

هـداف لـدائرة صـندوق الطالـب حيـث      ل أساسي في تحقيق األتطبيق الهندرة ساهم بشك §
تم تحديد المعايير في كيفية التعامل مع الطلبـة مـن خـالل وضـع نظـام معيـاري، و       

وانخفـاض  ،كمنحـة االمتياز ، ظهور معظم المنح مباشـرة دون سـعى الطالـب لثبيتهـا    
عـام،و  حيث يذهب الطالـب مـرة واحـدة فـي ال     ،حجم الزيارات لدائرة صندوق الطالب

  .الطلبة ازدحامتقليل 
بالـدائرة وفـق تعليمـات     واألفـراد قدمت الهندرة دليل واضح يـنظم سـلوك العـاملين     §

 .محددة و عززت مبدأ العمل بروح الفريق و التكامل في العمل

يمكـن   ،والهنـدرة  أسـلوب لدائرة صندوق الطالـب بعـد تطبيـق    تم أتمتة كافة العمليات  §
 .قرار اتخاذل ويبنى عليها الحصول على المعلومات بالكام
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للطالـب،  دليل العمليات لـدائرة صـندوق الطالـب متـاح بشـكل ورقـي وإلكترونـي         §
 .الكترونياً متاحللموظف  ةوبالنسب

كمـا يتـيح    ،أيـن وصـلت   لـى البرنامج الجديد المحوسب يتيح للطالب معرفة المعاملة إ §
 .رسال إيميل للطالبوإ له معرفة تفاصيل الملف

كالـدائرة   ،لهندرة نظم العالقـة مـع الـدوائر األخـرى بشـكل جزئـي      ا أسلوبتطبيق  §
 .ةاإلداري التقاريرالمالية وسهل عملية إصدار 

  
يوم  ،في دائرة صندوق الطالبمسؤول ملف المنح الداخلية  ،محمد عيد. مقابلة مع أ : ثانياً

  : م، ونتائج المقابلة كالتالي27/7/2011األربعاء الموافق 
  

  :نقاط قوة
برنامج إلكتروني محوسب للمنح الداخلية جـراء تطبيـق إعـادة هندسـة العمليـات       وجود §

 .على دائرة صندوق الطالب

العمل على العاملين بتـوفير الوقـت والجهـد علـيهم  جـراء اسـتخدام        ضغطتخفيف   §
 .البرنامج المحوسب

استحداث استمارة بحث اجتماعي فـي البرنـامج الجديـد بشـكل يسـاعد علـى تحديـد         §
  .األكثر احتياجاً بشكل إلكتروني وتوفير المساعدة الالزمة لهم الطلبة

تدريب الموظفين على استخدام البرنامج الجديـد مـن خـالل دورة تدريبيـة تـم إلقائهـا        §
 .من قبل مصمم البرنامج

 .لدائرة صندوق الطالب ورقياً وإلكترونياً اإلدارية أتمتة كافة العمليات §

  
  :نقاط ضعف

رنامج مـع الـدوائر ذات العالقـة مـع دائـرة صـندوق الطالـب        ضعف الربط الكلي للب §
  .كالدائرة المالية وعمادة القبول والتسجيل

وهـذا مـا يسـتدعي    ) وخصوصـاً الخـريجين  (وجود خلل في أرصدة الطلبـة الماليـة    §
مراجعتهم لدائرة التدقيق ومراجعة ملفاتهم المالية بشكل يـدوي مـا يشـكل عبـئ علـى      

 .دائرة التدقيق
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عديد من األخطاء في ملفاتهم المالية والتـي قـد تـؤدي إلـى تغيـر أرصـدتهم       ظهور ال  §
  .بشكل موجب أو سالب وهذا ما قد يفقد ثقة الطالب بالجامعة

وجود بعض األخطاء المتمثلة في تفعيل مـنح داخليـة لطلبـة ال يسـتحقون هـذه المـنح        §
  .بسبب عدم توفير بيانات عن حالتهم الشخصية 

صندوق الطالب بأعمـال للعديـد مـن إدارات الجامعـة وعـدم      انشغال مصممي برنامج  §
  .إعطاء كامل االهتمام بعمادة شئون الطلبة

قلة وجود نشرات إرشـادية ورقيـة أو إلكترونيـة كافيـة لتعريـف الطالـب بخطـوات         §
 .استخدام استمارة البحث االجتماعي االلكترونية بشكل ميسر وسهل

تطـوير البرنـامج بنـاء علـى التغذيـة      ضعف متابعة وحـدة تكنولوجيـا المعلومـات ب    §
 .الراجعة من موظفي صندوق الطالب

  
  :طموحات

  
التنسيق مع إدارة الجامعة وقسم تكنولوجيا المعلومـات إلعطـاء عمـادة شـئون الطلبـة       §

 .األولوية األولى في عملية تحديث وتطوير برنامج صندوق الطالب

مج مـع كـل مـن الـدائرة الماليـة      التنسيق مع مصممي البرنامج للتركيز على ربط البرنا §
  .والقبول والتسجيل بشكل كامل

التنسيق مع الجهات الحكوميـة لتـوفير البيانـات الشخصـية للطلبـة السـتخدامها فـي         §
  .عملية تحديد استحقاق الطلبة للمنح الداخلية

عمل نشرات ورقيـة وإلكترونيـة كافيـة لطلبـة الجامعـة للتعريـف بنظـام صـندوق          §
 .طيع الطالب استخدام البرنامج بسالسة وسهولة أكثرالطالب والمنح ليست
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  عـراجـالم
  
  

 .القرآن الكريم -أوالً §

  .الكتب   -ثانياً §
  .الدوريات والتقارير -ثالثاً §
  .نتمواقع االنتر -رابعاً §
  .الرسائل العليمة - خامساً §
   .المؤتمرات والمنتديات العلمية -سادساً §
 .المراجع باللغة اإلنجليزية -سابعاً §
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  عـراجـالم
  

  .القرآن الكريم –أوالً 
  

  :الكتب - ثانياً
  

 .2001مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر ايتراك ،1 ط المفتوحة، اإلدارة نظم ،فاتن بكر، أبو §

األردن، دار ابـن   ،عمـان  طريقـة للتغييـر،   15ال ـ  ...الطريق إلـى   الحمادي، علي، §
 .2006حزم، 

جمهوريـة   موضوعات إدارية متقدمة وتطبيقاتها في منظمات األعمال الدولية، الرب، سيد §
 .2009السويس، ،مصر العربية

الطبعـة   ،تنظيم المنظمات دراسة في تطور الفكر التنظيمي خالل مائة عـام  ،السالم، مؤيد §
 .2002الدار عالم الكتاب الحديث،، ألولىا

 وتقنية مفاهيم في جذرية نقلة الهندرة، اإلدارية العمليات هندسة إعادة صالح، فهد ،السلطان §

  .2002السعودية، – الرياض الخالد، مطابع ،اإلدارة
بغزة خالل ثالثـين عـام دراسـة     اإلسالميةتاريخ الجامعة السنوار، زكريا، مطير،رأفت،  §

 . 2009 ،غزة ،وثائقية

 ،الرياض ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية في العلوم السلوكية، العساف صالح حمد §
  .1995،مكتبة العبيكان

السلوك التنظيمي ـ دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في  القريوتي، محمد قاسم،  §
  .م2000،دار الشروق للنشر والتوزيع، ، عمانالمنظمات المختلفة

 للنشـر،  وائـل  دار ،حديثـة  ومفـاهيم  أساسـيات  التنظيمـي  التطـوير  مرسي، لوزي،ال §

 1999.  األردن،

 .2002 ،عمان والنشر، للطباعة وائل دار ،2 ط اإلدارية، التنمية موسى، اللوزي، §

الطبعة األولى، دار طيبـة   ،القاهرة،إعادة هندسة العمليات وهيكلة الشركاتالنجار، فريد،  §
  .م2005للنشر والتوزيع، 

 .2003عمان،،والتوزيع دار الحامد للنشر ،إدارة المنظمات منظور كليحريم،  §
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دار المريخ  ،إدارة الموارد البشرية، محمد سيد أحمد عبد المتعال. ترجمة د، ديسلر، جاري §
 .م2003الرياض، ،للنشر،المملكة العربية السعودية

جامعـة عـين    ،القـاهرة ، الطبعـة األولـى،   إعادة هندسـة العمليـات   ممدوح،رفاعي،  §
 .م2006شمس،

البحث العلمي مفهومه، أدواته،  ،عبد الرحمن، وعبد الخالق، كايدعبيدات، ذوقان، وعدس،  §
 .م2001دار الفكر: عمان ،وأساليبه

 ،، الطبعة األولىمدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملةعقيلي، عمر وصفي،  §
 .م2001دار وائل للنشر، : عمان

دار  ،مبادئ اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت الخدمـة االجتماعيـة  شك، محمد بهجت، ك §
 .م1996مصر.الطباعة الحرة، اإلسكندرية

وإدارة  اإلداريتطوير المنظمات الدليل العلمـي إلعـادة الهيكلـة والتميـز     ، ماهر، أحمد §
 .م2009،اإلسكندرية ،جمهورية مصر العربية ،،الدار ا لجامعيةالتغيير

، مناهج البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في العلـوم اإلداريـة  داد، محمد، الفرا، ماجد، مق §
 .م2008دار المقداد للطباعة، : الطبعة الثالثة، غزة

العمليات  إعادة هندسة ثورة إلى دليل - .الهندسة إعادة ثورة ،ستانتن وستيفن، مايكل، هامر، §
 . 2000 ،واإلعالم للنشر اإلبداع قآفا ،الرياض الفالحي، حسن ترجمة ،اإلدارية

دعـوة   إعادة هندسة نظم العمل في المنظمات الهنـدرة، هامر، مايكل، وشامبيي، جيمس،  §
القـاهرة،   ،، ترجمة شمس الدين عثمان، الطبعة األولـى "صريحة  للثورة اإلدارية الجديدة
 .م1995"شعاع" الشركة  العربية  لإلعالم العلمي

 
  :تقاريرالدوريات وال - اً لثثا

  
 مـدخل إعـادة   باسـتخدام  مصـر  فـي  العامة الثانوية المدرسة أداء ،حسين حلمي،،أحمد §

 السـنة  التعليميـة،  واإلدارة المقارنـة  للتربيـة  المصـرية  الجمعية التربية، مجلة ،الهندسة

  2003 . ،293 -219ص 8  العدد السادسة،

  .2011 الميةاإلس، األنظمة المالية واإلدارية للجامعة اإلداريةالشؤون  §
 .2011-2010 ،، دليل الطالب الجامعيةاألكاديميالشؤون  §
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اإلداريـة الهنـدرة    العلميـات  هندسـة  إعـادة  تطبيق على المؤثرة العواملحامد،  ،شعبان §
 السـابعة  السـنة  واإلدارة والتـأمين،  المحاسـبة  مجلـة  القـاهرة،  جامعة ،،ميدانية دراسة

 .2008 ،294-253 ص ،70 واألربعون العدد 

، المؤسسـة  فـي  التغيـر  إدارة فـي  التكنولـوجي  التكيـف  مداخل ، دورعبد القادر،دبون §
  .م2008مجلة الباحث، العدد السادس،

 .2011-2010التقرير اإلحصائي الفصلي ،عمادة التخطيط والتطوير §

 .2011التقرير السنوي لدائرة صندوق الطالب  –الطلبة  نشؤوعمادة  §

  .2011لدائرة صندوق الطالب، ويالسنالتقرير  ،عمادة شؤون الطلبة §
مجلـة الباحث،العـدد   ،معاصـرة  مقاربـة  ،الجـامعي  األداء هندسـة  إعادةبوحنية،  قوي، §

 .م2007،الخامس

إعـادة هندسـة العمليـات    ، المجلة االلكترونية لبنك معلومات النقل البحـري المصـري   §
 .م2010مايو  ،47 راإلصدا ،اإلدارية

من إصـدار الشـركة العربيـة للعـالم العلمـي       ،التنافس على المستقبل،مجلة خالصات §
 .1994، ديسمبر 24السنة الثانية العدد ،شعاع

ــط  § ــرق األوس ــبون مصــر والش ــة محاس ــد   ،مجل ــوم جدي ــنظم مفه ــر ال  إلدارةفك
 .2006،األعمال

 التعلـيم  العمليـات فـي   هندسـة  إعـادة  مفهوم لتطبيق مقترح نموذج ،يوسف مصطفى، §

 التعليميـة، السـنة   المقارنـة واإلدارة  للتربيـة  المصـرية  الجمعية التربية، مجلة ،الجامعي

 .157،2002-115ص 6العدد  الخامسة،

تطبيـق إعـادة   دليـل عمليـات دائـرة صـندوق الطالـب بعـد       ، اإلداريةوحدة الجودة  §
 . 2009 ،الهندرةهندسة العمليات اإلدارية 

إعـادة  تطبيـق   دليـل عمليـات دائـرة صـندوق الطالـب قبـل      ، اإلداريةوحدة الجودة  §
 .2009 ،الهندرةهندسة العمليات اإلدارية 

  

  :مواقع االنترنت -  رابعاً
  

  

، صحيفة الرياض اليومية، السعودية، نسـخة الكترونيـة،    الهندرة اإلداريةالثنيان، خالد،  §
 ).http://www.alriyadh.com/2005/05/09/article63039.html(،13468م العدد  9/5/2005

http://www.alriyadh.com/2005/05/09/article63039.html


 
 

155 
 

ــات لصوص،ســـمير،ا § -2-7 الموقـــع االلكترونـــي،إعـــادة هندســـة العمليـ
  http://www.alzoa.com/articles/view.php?id=1214،.م2011

إعادة هندسة األعمال اإلدارية وسيلة لتحقيق التميز التنافسي للمنظمـات   أحمد، كردي، §
ــرة ــوعة ،المعاصـــ ــالمموســـ ــة  اإلســـ  ،24/10/2010، والتنميـــ

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/67675/posts/157172 
  

  :ةميالرسائل العل -  خامساًً
 

  

 األردنيـة،  فـي الجامعـات   التربيـة  كليـات  عمداء تطبيق إمكانية مدى ،هيثم عيسى، بنا §

 ،األقسـام  العمـداء ورؤسـاء   نظـر  وجهة من تطبيقها ومعيقات اإلدارية الهندرة لعملية
  ..2009 األردن اليرموك، جامعة منشورة، رغي دكتوراه رسالة

فـي المصـارف فـي قطـاع     " الهنـدرة "إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة    ،األغا، مرام §
 .م2006،غزة اإلسالميةالجامعة  ،رسالة ماجستير ،غزة

 المهني التدريب مؤسسة اإلدارية في العمليات هندسة إلعادة أنموذج تطوير ، ماجد الخواجا، §

 .2008 ،األردن،عمان األردنية، الجامعة دكتوراه، سالةر األردن، في

واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية في وزارة الداخلية واألمن الوطني فـي  السر، أيمن،  §
 .2008غزة،  اإلسالميةالجامعة  ماجستير،رسالة  ،قطاع غزة

عسـير   إعادة تصميم عمليات وحدة إشراف اإلدارة المدرسية في منطقـة سعد، الشهراني، §
 .2001رسالة ماجستير،جامعة أم القرى،السعودية، ،التعليمية في ظل مفهوم الهندرة

 ثقافـة  عصـر  متطلبات لجامعي لمواجهة ا التعليم أساليب هندسة إعادة صفية، الشهراني، §

 العربيـة  المملكة منشورة، دكتوراه غير رسالة ،القرى أم لجامعة مقترح أنموذج المعلومات،

 .2007 ،المكرمةمكة  السعودية،

 بقطاع الجامعات الفلسطينية في الهندسة وإعادة القرار دعم نظم بين العالقةمازن، ،الشوبكي §

  .2010 ،جامعة األزهر،، رسالة ماجستيرغزة
 العلمي والبحث التعليم العالي، وزارة في العاملين أداء لتطوير مقترح أنموذج،سالم الطنيجي، §

 رسالة اإلدارية، هندسة العمليات إعادة منهجية ضوء في ،دةالمتح العربية اإلمارات دولة في

  2008 .،األردن العليا، للدراسات العربية عمان جامعة دكتوراه،

http://www.alzoa.com/articles/view.php?id=1214
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/67675/posts/157172
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الجامعي وطالب الدراسات العليـا فـي ضـوء     األستاذالحوار التربوي بين العتيبي، آسيا،  §
 .2005السعودية،رسالة ماجستير، جامعة أم القرى،  ،)الهندرة(ثقافة إعادة الهندسة 

رسـالة   ،دور تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة عمليـات األعمـال  الكساسية، محمد،  §
 .م2004جامعة عمان العربية، األردن،  ،دكتوراه

األبعاد اإلدارية واألمنية لهندرة العمليات اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي المالكي، ساعد،  §
 رسالة ماجسـتير،  ،والمتاحف بالمملكة العربية السعودية راآلثادراسة ميدانية على وكالة 

 .2003، السعودية، األمنية للعلومأكاديمية نايف 

إنعكاسات إعادة الهندسة اإلدارية على جوانب النجاح المؤسسي في بلديـة  حازم،  النتشة، §
 .2009جامعة الخليل،،رسالة ماجستير ،الخليل

 فـي  اإلداريـة  العمليات ممارسة في اإلدارية دسةالهن أسلوب استخدام درجة ،نادية حنون، §

، رسالة والمديرات المديرين نظر وجه من الغربية، الضفة محافظات الحكومية في المدارس
 .2010نابلس، جامعة النجاح،،ماجستير

تحسين جودة الخدمة في الجامعات الفلسطينية عبر إعادة هندسة العمليات ، إسماعيلقاسم،  §
، رسـالة ماجسـتير الجامعـة    غـزة  -الجامعة اإلسـالمية : دراسة حالة"الهندرة"اإلدارية 
 .م2009غزة،  - اإلسالمية

  

  : المؤتمرات والمنتديات العلمية - ساً ساد
  

الهندرة اإلدارية وإمكانية تطبيقها في اإلدارة المدرسية بمـدارس دولـة    الديحاني،سلطان، §
جامعة الكويـت الكويـت    ،أداء المعلمالمنتدى الثاني للمعلم رؤية جديد نحو تطوير الكويت 

2009. 

نحـو أداء متميـز    اإلداريةالمؤتمر الدولي للتنمية ،استراتيجية تطوير العمليات،فهد،السلطان §
 .2009نوفمبر  4-1 ،السعودية،في القطاع الحكومي، الرياض

نحو أداء أفضل في القطـاع الحكـومي فـي المملكـة العربيـة      الشقاوي،عبد الرحمن،   §
هـ، محور الشركة بين 1440ندوة الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي حتى عام ،ةالسعودي

  .2002،القطاعين العام  والخاص
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العـام   القطـاع  في )الهندرة( اإلدارية العمليات هندسة إعادة ،راشد سعد والحمال،،العتيبي §
 ،مـايو  17-15سعود  الملكجامعة ،المؤتمر الوطني األول للجودة الحاسمة، النجاح عوامل
2004. 

تفعيل مهام إعادة هندسة األعمال من منظـور تكنولوجيـا المعلومـات     ،القصيمي، محمد §
التحديات العالميـة  ،واالتصاالت مدخل تكاملي بحث مقدم إلى مؤتمر إدارة منظمات األعمال

  .2009 ،نيسان ،المملكة األردنية الهاشمية ،جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ،المعاصرة
 للبـرامج  اإلبداعيـة  ندوة بعنوان اإلدارة اإلبداعية اإلدارة تواجه التي ، التحديات،سيدخبير §

 2008 .،فبراير  17-21 مصر– القاهرة "والخاصة الحكومية المؤسسات واألنشطة في

خفض التكاليف في ظل فلسـفة إدارة   دور هندسة العمليات في دعم قرارات ،خليل،عطا اهللا §
ي الدولي السنوي الثامن إدارة التغييـر ومجتمـع المعرفـة، جامعـة     المؤتمر العلمالتغيير، 

 .2008،الزيتونة، األردن

ثر الهندرة على تطوير مخرجات التعليم الجامعي من وجهة نظـر خريجـات   أ، عون، وفاء §
جامعة محمـد بـن سـعود    ،مؤتمر تعليم المرأة السعودية ،كلية التربية بجامعة الملك سعود

 .2011الرياض، ،اإلسالمية
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