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 ممخص الدراسة
في المصارؼ  داريةىندسة العمميات اإل إعادةلى تحديد أثر إىدفت ىذه الدراسة 

توفر المتطمبات االساسية سالمية العاممة في قطاع غزة عمى تحسيف أدائيا ومعرفة مدى اإل
 عادة اليندسة في المصارؼ االسالمية.إلتطبيؽ 

( مف 68مجتمع الدراسة مف )تخداـ أسموب الحصر الشامؿ حيث تكوف وقد تـ اس
 قساـ في المصارؼ االسالميةالفروع ورؤساء األ يريالعاميف ومد يريفالمد

 لى مجموعة من النتائج من أىميا ما يمي:إوقد توصمت الدراسة 

العمميات المصرفية في المصارؼ توفر المتطمبات االساسية لتطبيؽ اعادة ىندسة  -
ساسية يعني توفر المتطمبات األ % وىذا77.79سالمية العاممة في قطاع غزة بنسبة إلا
 عادة ىندسة العمميات بصورة جيدة في المصارؼ االسالميةإل

داء في يف األتحسإلى  يؤدي اإلدارية عادة ىندسة العممياتإأظيرت الدراسة أف تطبيؽ  -
دة ىندسة العمميات يؤدي لزيادة عاإف تطبيؽ أ%، حيث 75.57رؼ االسالمية بنسبة المصا

بالسرعة نجاز معامالت المتعامميف ا  جراءات العمؿ و إكفاءة العمميات المصرفية وتسييؿ 
 زدواجية في العمؿ وتحديد الصالحيات والمسؤوليات.المطموبة وتقميص نسبة اإل

 ىميا:أالتوصيات من  وقدمت مجموعة من
بمختمؼ  ونشره بيف العامميف اإلدارية  تالعمؿ عمى تعزيز مفيوـ إعادة ىندسة العمميا .5

 سالمية العاممة في قطاع غزةمستوياتيـ في المصارؼ اإل
كبر في تكنولوجيا المعمومات بمختمؼ مكوناتيا لتقميؿ الوقت والجيد أستثمار بشكؿ اإل .2

لكترونية عف بعد لممتعامميف بشكؿ أفضؿ إخدمات  وزيادة كفاءة العمميات المصرفية وتقديـ
 وأشمؿ

دارية المختمفة وقابؿ بسيولة االتصاؿ بيف المستويات اإلوضع ىيكؿ تنظيمي مرف يمتاز  .3
 لمتعديؿ وفقًا لممتغيرات الطارئة

 ر فعاليةثبرؤية ورسالة المصرؼ االسالمي لتكوف أك اإلدارية عادة ىندسة العممياتإربط  .4
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ABSTRACT 

This study aimed at determining the impact of re-engineering of banking 

operations in Islamic banks operating in the Gaza Strip on improving their 

performance. This study also aimed at determining the availability of the basic 

requirements for the application of re-engineering in Islamic banks. 

The study used the method of comprehensive survey, where the study 

population consisted of 68 general managers, branch managers and heads of 

departments in the investigated Islamic banks. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

- The basic requirements for the re-engineering of banking operations in the 

Islamic banks operating in the Gaza Strip are available at a percentage of 

77.79%. This means that the basic requirements for re-engineering the operations 

are well established in those banks 

- The study concluded that the application of re-engineering of banking operations 

is expected to improve the performance of the investigated Islamic banks by 

75.17%. The application of the re-engineering process leads to increase the 

efficiency of banking operations, facilitates work procedures and completion of 

transactions with the required speed, reduces duplication of work, and defines of 

authorities and responsibilities. 

The study proposed several recommendations, the most important of which are: 

1. To promote the concept of operations re-engineering and to promote it among 

employees at different levels in the Islamic banks operating in the Gaza Strip 

2. To invest in information technology considering all of its components to reduce 

time and effort, increase the efficiency of banking operations, and provide e-

banking services to customers in a better and more comprehensive way. 

3. To establish a flexible organizational structure that is easy to connect between 

different administrative levels and is adjustable in case of any contingency. 

4. To link re-engineering operations to the vision and mission of the Islamic Bank 

to make them more efficient. 
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 بسم هللا الزحمن الزحيم

 

 الهِذيَن ُ  َمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجات  ءايَْزفَِع هللاه
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 ْاإِلىد ْاء  
ي عمػػػػى مواصػػػػمة طريػػػػؽ لػػػػى أمػػػػي الحبيػػػػة التػػػػي شػػػػجعتنأىػػػػدي بحثػػػػي  المتواضػػػػع ىػػػػذا إ

لي وكمػػػػػا حثنػػػػػي عمػػػػػى التطمػػػػػع نحػػػػػو المعػػػػػالػػػػػى والػػػػػدي الغػػػػػالي الػػػػػذي مػػػػػا انفػػػػػؾ يالعمػػػػػـ وأىديػػػػػو إ
خػػػػػػوتي وأخػػػػػػواتي وا   ولػػػػػػف  واألمػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية لػػػػػػى شػػػػػػيداء فمسػػػػػػطيفأىديػػػػػػو لزوجتػػػػػػي الغاليػػػػػػة  وا 

 .أنسى أسرانا البواسؿ
 ..وأسأؿ اهلل التوفيؽ 
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 وتقديرٌ شكٌر 
ػػػػػ عميػػػػػو اهلل )صػػػػػمى الحبيػػػػػبقػػػػػوؿ  ب يمانػػػػػًا منػػػػػيإ ػػػػػف  ال ي ش  ػػػػػُكُر وسػػػػػمـ(:  م  ُكُر الّنػػػػػاس  ال ي ش 

لػػػػػى   ، اهلل أتقػػػػػدـ بجزيػػػػػؿ الشػػػػػكر والتقػػػػػدير إلػػػػػى الجامعػػػػػة اإلسػػػػػالمية منػػػػػارة العمػػػػػـ والمعرفػػػػػة، وا 
كميػػػػػػة التجػػػػػػارة وقسػػػػػػـ اإلدارة، والطػػػػػػاقـ األكػػػػػػاديمي واإلداري بالجامعػػػػػػة، والشػػػػػػكر موصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى 

 مكتبة الجامعة المركزية. 
الػػػػػػػػذي أشػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى  ياسػػػػػػػػر الشػػػػػػػػرفاومشػػػػػػػػرفي د. بشػػػػػػػػكري الجزيػػػػػػػػؿ ألسػػػػػػػػتاذي وأتقػػػػػػػػدـ 

فػػػي سػػػػبيؿ إظيػػػار رسػػػػالتي عمػػػى خيػػػػر وجػػػو، فجػػػػزاه اهلل توجيػػػػو ، ولػػػػـ يبخػػػؿ عمػػػػي  بػػػأي  رسػػػالتي
 عني خير الجزاء.

أعضػػػػػػاء لجنػػػػػػة المناقشػػػػػػة الػػػػػػذيف تشػػػػػػرفت متنػػػػػػاف إلػػػػػػى كمػػػػػػا وأتقػػػػػػدـ بعظػػػػػػيـ الشػػػػػػكر واإل
 رسالتيبموافقتيـ عمى مناقشة 

 مناقًشا خارجًيا. زياد الدماغ مناقًشا داخمًيا و د. وسيـ اليابيؿد. 
ي وأخػػػػػػػػوات يخػػػػػػػوتا  و ، يفالحبيبػػػػػػػ يّ والػػػػػػػد لسػػػػػػػػندي األوؿالشػػػػػػػكر والحػػػػػػػب والعرفػػػػػػػاف  وكػػػػػػػؿ

 وتشجيع. إالّي مف دعـ عمى كؿ ما بذلوه
لػػػػػػي  عػػػػػػوف  الشػػػػػػكر موصػػػػػػوؿ أيًضػػػػػػا إلػػػػػػى كػػػػػػؿ األحبػػػػػػة واألصػػػػػػدقاء الػػػػػػذيف كػػػػػػانوا خيػػػػػػر و 

خراجيا بتماـ إل  أفضؿ صورة.ىذه الرسالة وا 
غػػػػػػػا عمػػػػػػػى قيامػػػػػػػو بالتػػػػػػػدقيؽ لشػػػػػػػكر لجػػػػػػػدي األسػػػػػػػتاذ عمػػػػػػػر عػػػػػػػودة األا وال أنسػػػػػػػى تقػػػػػػػديـ

 المغوي لمبحث.
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 لفصل األولا
اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة
عندما قاـ الكاتباف األمريكياف مايكؿ ـ 5992 سنةت في عادة ىندسة العممياإظير مفيـو 

فيوـ اليندرة تغييرا كبيرا ىامر وجيمس شامبي بتأليؼ كتاب )ىندرة المنظمات( ، وقد أحدث م
تغيير بشكؿ جذري لى الة والتطبيؽ حيث أف اليندرة تدعو إدارة عمى صعيد كؿ مف النظريفي اإل

اخؿ المنظمات، وتدعو الى تبني ستراتيجيات دراءات وطرؽ العمؿ واإلوجوىري في كافة إج
 (ـ2224 )العتيبي والحمالي،بداع والتجديد كمنيج أساسي في إدارة المنظمات اإل

مف جديد أي  البدءيعني اليندرة  فإف مفيوـ مايكؿ ىامبر وجيمس شامبيوفقالمكاتبيف و 
جراء تغيير شامؿ وجوىري مف نقطة الصفر جراء إو أالوضع القائـ صالح إمجرد  وليس وا 
 (ـ5995،)ىامبر،شامبي ال تمس الجوىر واألساس لمعمميات. بسيطة تغييرات تجميمية

  تطوير المنظمات حيث أنومداخؿ أىـ حد عادة ىندسة العمميات)اليندرة( أإمفيوـ  عتبروي
جراءات العمؿ داريةالجذري لمعمميات اإلصميـ عادة التإ عمى قـوي ؾ لمنظـ وكذل وا 

جودة المنتجات  وتقميؿ التكاليؼ وزيادة داءاليياكؿ التنظيمية بيدؼ تحسيف األو ستراتيجيات واإل
 (343ص ـ،2222.)القريوتي،في المنظمة  جراءات العمؿ وزيادة االنتاجيةوالخدمات وتبسيط إ

سالمية في البنوؾ اإل داريةالعمميات اإل عادة ىندسةإسوؼ تيدؼ ىذه الدراسة الى 
غير  ـأا مف قبؿ سمطة النقد الفمسطينية تمؾ المعترؼ بي أكانت عاممة في قطاع غزة سواءال

ال انيا اصبحت واقعا اليمكف تجاىمو في قطاع غزة وجزءا ال إالمعترؼ بيا مف سمطة النقد 
 سالمي في قطاع غزة.جزأ مف النظاـ الكياف المصرفي اإليت

ليا بعد تأسيس سمطة النقد الفمسطينية عاـ سالمية في فمسطيف أعماوقد بدأت البنوؾ اإل
 سالمية وىي كالتالي:إ بنوؾربعة أنشاء إسمحت اتفاقية باريس االقتصادية بـ وبعد أف 5995

 ـ5995سالمي العربي أنشئ عاـ البنؾ اإل 
 ـ5997سالمي الفمسطيني أنشئ عاـ لبنؾ اإلا 
 ـ5995عاـ  ئماف فرع المعامالت االسالمية أنشبنؾ القاىرة ع 
  ـ5997البنؾ االسالمي الفمسطيني أنشئ عاـ 

سالمييف إ بنكيفف قبؿ سمطة النقد تـ تأسيس باإلضافة الى ىذه البنوؾ المعترؼ بيا م
 ا مف سمطة النقد الفمسطينية وىما كالتالي:مغير معترؼ بي
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 ـ2229البنؾ الوطني االسالمي أنشئ عاـ 
  ـ2253بنؾ االنتاج الفمسطيني أنشئ عاـ 

 سةمشكمة الدرا
 خيرةغزة تطورا ممحوظا في السنوات األ سالمي في قطاعالقطاع المصرفي اإل شيدلقد 

سالمية نظرا لوجود شريحة واسعة مف الزبائف ترفض التعامؿ مع وزيادة في عدد المصارؼ اإل
 البنوؾ التجارية مف وجية نظر شرعية.

ت نمو سواء في معدال ؽالسنوية لممصارؼ االسالمية تحق ويالحظ مف خالؿ التقارير
مو بمغ معدؿ ن المثاؿفعمى سبيؿ ، رباحصافي األ ـأحقوؽ المساىميف  ـأالمصرفية  الودائع

، في حيف بمغ ـ2254% عف عاـ 554 2255سالمي عاـ الموجودات في البنؾ الوطني اإل
% عف العاـ السابؽ 54مميوف دوالر( بمعدؿ نمو 58) 2255معدؿ الودائع المصرفية لعاـ 

 ـ(2255السنوي لمبنؾ الوطني االسالمي ، )التقرير
نو ال يزاؿ دوف مستوى قطاع إسالمي في اإلوبالرغـ مف النمو المطرد في القطاع المصرف

الحصة  ـأمف ناحية جودة الخدمات المقدمة  أكانت المصارؼ التجارية في قطاع غزة سواء
ودائع المصرفية في بنؾ فعمى سبيؿ المثاؿ بمغ معدؿ ال ،السوقية وحجـ التعامالت المالية

( وىو معدؿ 2255مميار دوالر )التقرير السنوي لبنؾ فمسطيف، 2حوالي  2255فمسطيف سنة 
األمر الذي يدفع لتطوير  قورف بمعدالت الودائع المصرفية في البنوؾ االسالمية كبير جدا إذا ما

 سالمي.داء في القطاع المصرفي اإلاأل
 التالي:وتتمخص مشكمة الدراسة في السؤال 

في سالمية العاممة في قطاع غزة اإل مصارففي ال العمميات عادة ىندسة إ دورما ىو 
 حسين أدائيا؟ت

 متغيرات الدراسة:
   المتغير التابع:

 سالمية العاممة في قطاع غزةأداء المصارؼ اإل
 المتغيرات المستقمة:

 دارة العميالتزاـ اإلإ 
 تعداد لمتغييرساإل 
 تمكيف العامميف 
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 ة التطور التكنولوجيمواكب 
 االستراتيجية 

عادة ىندسة العمميات والتي إدوات األىـ في تيار ىذه المتغيرات باعتبارىا األوقد تـ اخ
 سالمي في قطاع غزة.في القطاع المصرفي اإل داءاألتيدؼ لتحسيف 

 ( : نموذج الدراسة:5-5شكؿ)

 المصدر: مف إعداد الباحث.
 
 

 املتغري امتابع

 الأداء الإداري

 املتغري املس تقل

عادة هندسة  اإ
 امعمليات

الاسرتاتيجية -  
امزتام وقناعة الإدارة  -

 امعليا
الاس تعداد نلتغيري  -  

متكني امعاملني -  
مواكبة امتطور  -

 وامتكنوموجيا

 املتغريات امشخصية
 
 

اجلنس -  
امعمر -  
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 فرضيات الدراسة:
دارة العميا وأداء بيف التزاـ اإل (2.25عند مستوى داللة ) ئيةحصاإات داللة توجد عالقة ذ .5

 سالمية.المصارؼ اإل
ستعداد لمتغيير وأداء بيف اإل (2.25عند مستوى داللة ) حصائيةإتوجد عالقة ذات داللة  .2

 سالمية.المصارؼ اإل
مميف وأداء تمكيف العا بيف (2.25عند مستوى داللة ) حصائيةإتوجد عالقة ذات داللة  .3

 سالمية.المصارؼ اإل
بيف مواكبة التطور التكنولوجي  (2.25عند مستوى داللة ) حصائيةإتوجد عالقة ذات داللة  .4

 وأداء المصارؼ اإلسالمية
ستراتيجية وأداء بيف اإل (2.25عند مستوى داللة ) حصائيةإتوجد عالقة ذات داللة .  .5

 سالمية.المصارؼ اإل
( بيف متوسط استجابة 2.25صائية عند مستوى داللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إح .6

المبحوثيف حوؿ دور إعادة ىندسة العمميات في تحسيف األداء في المصارؼ اإلسالمية 
 العاممة في قطاع غزة ومتغيرات تعزى لمسمات الشخصية  )االجنس،العمر(

 

 أىداف الدراسة:
 درة(عادة ىندسة العمميات االدارية )الينإالتعرؼ عمى مفيـو  .5
 تحديد نقاط القوة والضعؼ في أداء المصارؼ االسالمية العاممة في قطاع غزة .2
 .معرفة أثر تطبيؽ اليندرة عمى أداء المصارؼ االسالمية العاممة في قطاع غزة .3
سالمية لتكوف منافسا داء المصارؼ اإلأوالمقترحات التي مف شأنيا تطوير تقديـ التوصيات  .4

 اع غزة.قويا لممصارؼ التجارية في قط
 

 منيجية البحث
سيتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي بيدؼ وصؼ الظاىرة موضوع الرسالة ودراستيا 

ستبانة ،والمصادر الثانوية المتمثمة في ولية المتمثمة في اإلسيتـ جمع البيانات مف المصادر األو 
 رسائؿ الماجستير السابقة والكتب والمنشورات والدوريات.
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 مجتمع الدراسة
 يريالمية العاممة في قطاع غزة ومدالبنوؾ االس يريالدراسة مف مد مجتمعيتكوف 

غير المعترؼ  أـالمعترؼ بيا مف سمطة النقد  أكانت سواء ورؤساء األقساـ دارات المختمفةاإل
 وىي كما يمي: د بيا مف سمطة النق

 سالمي العربيالبنؾ اإل. 
 سالمي الفمسطينيالبنؾ اإل. 
 الميالبنؾ الوطني اإلس. 
 نتاج الفمسطينيبنؾ اإل. 

 

 أىمية الدراسة:
 تتمثؿ أىمية الدراسة فيما يمي:

سائؿ العممية التي كتبت في ضافة جديدة لألبحاث والر إتعد ىذه الدراسة  األىمية العممية: -
 عالقة.البحاث ذات ألفاقا جديدة لآوتفتح  داريةعادة ىندسة العمميات اإلإمجاؿ 

عادة ىندسة إالمية العاممة في قطاع غزة عبر سداء المصارؼ اإلتحسيف أ األىمية العممية: -
عادة إستراتيجية الجديدة في دارة العميا بأىمية ىذه اإلعمميات االدارية وتعزيز قناعة اإلال

طوير العمؿ في القطاع المصرفي ىيكمة وتصميـ العمميات وأثر ذلؾ في تحسيف االداء وت
 سالمي في قطاع غزة.اإل

 ة:حدود الدراس
عادة ىندسة العمميات في تحسيف أداء المصارؼ االسالمية العاممة في إدور  حدود موضوعية:

 قطاع غزة.
 .ورؤساء األقساـ دارات المختمفةاإل يروالبنوؾ االسالمية ومد يرومد حدود بشرية:
 سالمية العاممة في قطاع غزة.البنوؾ اإل حدود مكانية:
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:الدراسات السابقة  

 
 الفمسطينية: أوال: الدراسات

دارية في تحسين األداء عادة ىندسة العمميات اإلإ( بعنوان: دور م2015دراسة البحيري ) .1
 داري في وزارة الصحة الفمسطينية:األ

لى التعرؼ عمى دور ىندسة العمميات االدارية في تحسيف االداء إىدفت ىذه الدراسة 
ة مدى توفر المتطمبات االساسية الفمسطينية في قطاع غزة ،ومعرف الصحةاالداري في وزارة 

 الالزمة لتطبيؽ اعادة ىندسة العمميات االدارية وتأثيرىا عمى تحسيف االداء االداري بالوزارة.
الدوائر االدارييف  يريمف رؤساء االقساـ ومد اموظف 567الدراسة مف  عينةوقد تكونت 

تخدمت الدراسة االستبانة كأداة تـ اختيارىـ ضمف العينة العشوائية الطبقية واس حيثفي الوزارة 
 رئيسة لجمع البيانات

 وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان أىميا ما يمي:

  تتوفر المتطمبات االساسية الالزمة العادة ىندسة العمميات االدارية في وزارة الصحة في
المتمثمة في % وىذا يعني توفر الحد االدنى مف تمؾ المتطمبات و 59.52قطاع غزة بنسبة

مومات ، االتصاؿ، تمكيف )االستراتيجية، التزاـ وقناعة االدارة العميا ، تكنولوجيا المع
 االستعداد لمتغيير( ولكف تمؾ المتطمبات بحاجة الى الدعـ والتعزيز. ،العامميف

  توجد عالقة طردية ذات داللة احصائية بيف تطبيؽ مبادئ اعادة ىندسة العمميات االدارية
رة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة وبيف تحسيف االداء االداري مف خالؿ تحسيف في وزا

 )جودة األداء، تبسيط العمؿ ، حجـ األداء ، سرعة االنجاز، كفاءة األداء(

 وقدمت مجموعة من التوصيات أىميا:

  في وزارة الصحة الفمسطينية بقطاع غزة لدورىا  عادة ىندسة العمميات إترسيخ تطبيؽ مبادئ
 في تحسيف االداء االداري.

 دارة عممية تطبيؽ اعادة ىندسة إص في صختضرورة تبني االدارة العميا تشكيؿ فريؽ اداري م
   العمميات االدارية في الوزارة

  تعزيز وجود فكر استراتيجي واضح لدى االدارة العميا لتبني مبادئ اعادة ىندسة العمميات
داء االداري ومعالجة تضخـ اليياكؿ التنظيمية والحد االدارية في الوزارة لتحسيف مستوى اال

 مف ظاىرة تداخؿ الصالحيات والمسؤوليات والسرعة في انجاز العمميات االدارية.
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( الندرة( بعنوان: معوقات تطبيق اعادة ىندسة العمميات االدارية )م2014دراسة ريحان ) .2
 في المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل الحد منيا

في المدارس الحكومية  الندرةذه الدراسة الى التعرؼ عمى معوقات تطبيؽ ىدفت ى
الحد منيا حيث اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي واستخدمت  وسبؿبمحافظات غزة 

مدرسة، وقد توصمت الدراسة الى  398االستبانة كأداة بحثية وتـ تطبيقيا عمى عينة مكونة مف 
 نتائج مف أىميا:

 دارة العميابتعاد عف مركزية اإلكبر في اتخاذ القرارات واالالمدارس دورا أ يريعطاء مدإ -
 تزويد المدارس بمختبرات حاسوب ووسائؿ تكنولوجية كافية -
 في المدارس الندرةدارة العميا لميزانية كافية تسمح بتطبيؽ تخصيص اإل -
دارية عمى عادة ىندسة العمميات اإلإ( بعنوان : أثر تطبيق م2011دراسة أبو عمشة ) .3

 سالمية من وجية نظر الطمبة:صندوق الطالب بالجامعة اإل أداء

دارية عمى أداء عادة ىندسة العمميات اإلإلى التعرؼ عمى أثر تطبيؽ إىدفت ىذه الدراسة 
االسالمية مف وجية نظر الطمبة حيث اتبعت الدراسة العينة الطبقية  بالجامعةصندوؽ الطالب 

ث والرابع والخامس واستخدمت االستبانة كأدوات بحثية وتـ تطبيقيا لممستويات الدراسية الثال
 : وتوصمت الدراسة الى نتائج من أىميامف الطمبة،  352عمى عينة مكونة مف 

  جراءات العمؿ إلى تبسيط إ االدارية عمى صندوؽ الطالب أدى عادة ىندسة العممياتإتطبيؽ
 دائرة صندوؽ الطالب.وتجويد الخدمة المقدمة وتحسيف صورة العامميف ب

  عادة ىندسة العمميات إراء أفراد العينة حوؿ أثر تطبيؽ آحصائية في إتوجد عالقة ذات داللة
لى إسالمية مف وجية نظر الطمبة تعزى ى أداء صندوؽ الطالب بالجامعة اإلدارية عماإل

 ييا(لإة، ونوع المنحة الداخمية المقدـ )الجنس، الكمية، المستوى الدراسي، المحافظ
عادة اليندسة في ا  : العالقة بين نظم دعم القرار و ( بعنوانم2010دراسة الشوبكي ) .4

 الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة

عادة اليندسة ا  مى العالقة بيف نظـ دعـ القرار و لى التعرؼ عإىدفت ىذه الدراسة 
ي واستخدمت بقطاع غزة حيث اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميم الفمسطينيةبالجامعات 

يـ الدراسة ، وقد ممف شممت  522االستبانة كأداة بحثية وتـ تطبيقيا عمى عينة مكونة مف 
 نتائج من أىميا: لىإتوصمت الدراسة 
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  عادة اليندسة في الجامعات ا  حصائية بيف نظـ دعـ القرار و إوجود عالقة ذات داللة
 الفمسطينية بقطاع غزة.

 دارة العميا الستخداـ لى مجاؿ دعـ اإلإالتعميمي بالنسبة  متغير المستوىوجود فروؽ بالنسبة ل
 نظـ دعـ القرار لصالح المبحوثيف الذيف يحمموف درجة الماجستير.

عادة إدمة في الجامعات الفمسطينية عبر ( بعنوان: تحسين جودة الخم2009دراسة قاسم ) .5
 غزة( -سالميةدراية )دراسة حالة الجامعة اإلىندسة العمميات اإل

دارية في الجامعة عادة ىندسة العمميات اإلإلى التعرؼ عمى دور إىدفت ىذه الدراسة  وقد
سالمية في تحسيف جودة الخدمات المقدمة ،وقد تـ استخداـ أسموب الحصر الشامؿ حيث اإل

وىـ رؤساء لجاف الجودة في الكميات وقد توصمت  ا( موظف62تكوف مجتمع الدراسة مف )
 ميا:الدراسة الى نتائج مف أى

  ض التكاليؼ اخفانلى إدارية يؤدي عادة ىندسة العمميات اإلإأظيرت الدراسة أف تطبيؽ
 سالميةدارية في الجامعة اإلاإل

 جودة الخدمات  فلى تحسإة ىندسة العمميات االدارية يؤدي عادإظيرت الدراسة أف تطبيؽ أ
 المقدمة لمطمبة

  لى حد كبير في سرعة إارية يساىـ دعادة ىندسة العمميات اإلإأظيرت الدراسة أف تطبيؽ
 عماؿ في الجامعة.نجاز األإ

دارية في وزارة الداخمية عادة ىندسة العمميات اإلإ( بعنوان : واقع م2008دراسة السر ) .6
 واألمن الوطني في قطاع غزة

دارية في وزارة عادة ىندسة العمميات اإلإلى التعرؼ عمى واقع إىدفت ىذه الدراسة 
نيج الوصفي التحميمي واستخدمت ي قطاع غزة حيث استخدمت المف الوطنيالداخمية واألمف 

 نتائجلى إموظؼ وقد توصمت الدراسة  322ستبانة كأداة بحثية وتـ تطبيقيا عمى عينة مف اإل
 أىميا:

  في مفيوـ  اىناؾ قصور  إال أفداري ارة الداخمية بمفاىيـ التطوير اإلوجود وعي لدى قيادة وز
 ات.عادة ىندسة العمميإ
 دارية المركزية دارة العامة لمشؤوف اإلداخؿ في الصالحيات والعمؿ بيف اإلوجود ازدواجية وت

دارة العامة دارية واإلدارة العامة لمشؤوف اإللية المركزية مع اإلدارة العامة لمشؤوف الماواإل
 لمشؤوف المالية في الجانب المدني.
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 الوزارة مف المديريف  لى قيادةإيرجع  اضحة ومفيومة ولكف تقريرىادارية و السياسات اإل
 دارات العامة.جيزة واإلالعاميف لأل

 ات العامة في دار منية واإلجيزة األاأل ستراتيجي في بعضيظير بوضوح غياب التخطيط اإل
 مف الوطني.وزارة الداخمية واأل

دارية في طبيقية إلعادة ىندسة العمميات اإل( بعنوان: دراسة تم2006دراسة األغا ) .7
 لمصارف في قطاع غزة:ا

دارية في المصارؼ في عادة ىندسة العمميات اإلإلى التعرؼ عمى واقع إىدفت الدراسة 
قطاع غزة حيث اتبعت المنيج الوصفي التحميمي واستخدمت االستبانة كأداة بحثية وتـ تطبيقيا 

مف  ممف شممتيـ الدراسة وقد توصمت الدراسة الى نتائج اموظف 552عمى عينة مكونة مف 
 أىميا:

 عادة بناء ا  دارية الكؼء و عادة ىندسة العمميات اإلإحصائية بيف إعالقة ذات داللة  وجود
 اليياكؿ التنظيمية.

 دارية الكؼء وبيف وقدرات عادة ىندسة العمميات اإلإحصائية بيف إالقة ذات داللة ع وجود
 تكنولوجية عالية.

 دارية الكؼء وبيف صحة عمميات اإلعادة ىندسة الإحصائية بيف إعالقة ذات داللة  وجود
 وفاعمية العمميات المصرفية.

 دارية الكؼء وبيف تغيرات عادة ىندسة العمميات اإلإحصائية بيف إعالقة ذات داللة  وجود
 في توقعات العميؿ.

 دارية الكؼء وتحسيف معايير ئية بيف اعادة ىندسة العمميات اإلتوجد عالقة ذات داللة احصا
 الجودة الشاممة.

 ثانيا: الدراسات العربية:

ىندسة  إعادة دور تكنولوجيا المعمومات في : ( بعنوانم2016دراسة عماد الدين ) .1
 ( :كسوناطراالعمميات )دراسة حالة عمى مؤسسة 

حوؿ   ؾسوناطراىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى تصورات العامميف في مؤسسة 
ودور ذلؾ في اعادة ىندسة العمميات  تكنولوجيا المعمومات في المؤسسة استخداـمستوى 

د تكنولوجيا المعمومات ودوره واختبار الفرضيات في ظؿ تمؾ التصورات تبعا لكؿ بعد مف أبعا
 عادة ىندسة العمميات.إفي 
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 35ييف في المؤسسة وقد تـ توزيع دار طارات والعماؿ اإلمجتمع الدراسة في اإل وتمثؿ
لى عدة نتائج مف إوصمت الدراسة ، وقد تستبانةا 32عمى االدارييف وتـ استرجاع  ةستبانا

 أىميا:

 وجوب تبني اسموب اعادة ىندسة العمميات في المؤسسة بصورة واضحة وصريحة 
  بشكؿ مستمر في مختمؼ مكونات تكنولوجيا المعمومات االستثمارأىمية 
 ضرورة زيادة االعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات لدعـ اعادة ىندسة العمميات 
( بعنوان :اعادة ىندسة العمميات االدارية ودورىا في تحسين م2013سة تاج الدين )درا .2

 األداء االداري)دراسة عمى الجياز المصرفي بالسودان(:

دارية ودورىا في تحسيف يات اإلعادة ىندسة العممإدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى ى
 التحميميالمنيج الوصفي  استخداـ داري في المصارؼ العاممة في السوداف ،وقد تـداء اإلاأل

 واستخدمت االستبانة كأداة، وقد توصمت الدراسة الى عدة نتائج مف أىميا:
 ايجابية قوية بيف االىتماـ بالزبائف وفعالية االداء. عالقةوجود 

 .وجود عالقة ايجابية قوية بيف توظيؼ استخداـ تكنولوجيا المعمومات وفعالية األداء 
 تصميـ الييكؿ التنظيمي حتى يكوف ىنالؾ تنسيؽ بيف الوظائؼ  وجود حاجة العادة

 المختمفة.
  أوصت الدراسة بضرورة مراعاة العناصر التي تسيـ في نجاح اعادة ىندسة العمميات

 االدارية والتي تتالءـ مع طبيعة كؿ قطاع.
  أوصت الدراسة بتركيز المصارؼ عمى الخدمات المصرفية عند اعداد الييكؿ التنظيمي

 داري حتى يكوف الييكؿ التنظيمي ذا كفاءة وفعالية.اإل ليس عمى التسمسؿو 
عادة اليندسة االدارية في تحسين إستراتيجية إستخدام إ( بعنوان : م2013دراسة مراد ) .3

 جودة الخدمات المصرفية )دراسة حالة بنك التنمية الريفية( :

لفرؽ بينيا وبيف مداخؿ التطوير تناولت الدراسة مفيوـ اعادة ىندسة العمميات االدارية وا
حيث تركز اعادة اليندسة عمى اعادة التصميـ الثوري لمعمميات بينما تركز المداخؿ  األخرى

االخرى عمى احداث تحسينات تدريجية، كما وتناولت الدراسة أنواع الخدمات المصرفية 
عدة نتائج  وخصائصيا وأبرز نماذج قياس الجودة في المصارؼ، وقد توصمت الدراسة الى

 أىميا:



02 
 

  ضرورة قياس درجة رضا العمالء عف جودة الخدمات المقدمة مما يساعد عمى دعـ نقاط
 القوة ومعالجة نقاط الضعؼ.

  تطبيؽ اعادة ىندسة العمميات االدارية أدى الى احداث تغييرات جوىرية عمى صعيد ترتيب
 العمؿ وتنظيمو

 الدارية واستخداـ تكنولوحيا المعمومات ىنالؾ ترابط وثيؽ بيف اعادة ىندسة العمميات ا
 ويوجد عالقة تكامؿ بيف المفيوميف حيث يساعد كؿ منيما عمى تطبيؽ االخر.

العمميات  م( بعنوان: العوامل المؤثرة  عمى تطبيق إعادة ىندسة2013.دراسة دمنيوري )4
 اإلدارية)دراسة تطبيقية عمى الخطوط الجوية العربية السعودية( :

اسة بتحميؿ العالقة  بيف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات وبعض العوامؿ المؤثرة عمى اىتمت الدر 
تطبيقيا في الخطوط الجوية العربية السعودية وىي: التزاـ اإلدارة العميا ببرامج اليندرة، والتغيير 

 التنظيمي،والثقافة التنظيمية.

معت البيانات الالزمة ليذه ( عامال، وقد ج562وقد بمغ حجـ العينة المشاركة في الدراسة )
الدراسة مف خالؿ اإلستبانة، واستخدمت الباحثة العينة العشوائية لمعامميف في األقساـ التي تمت 

 ىندرة عممياتيا، وقد توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

  تطبيؽ اليندرة والتغيير التنظيمي كاف بدرجة متوسطة تميؿ إلى اإليجابية بينما جاء
 فة التنظيمية والتزاـ اإلدارة العميا بدرجة متوسطة تميؿ إلى السمبية.تطبيؽ الثقا

  وجود عالقة ارتباط موجبة بيف تطبيؽ اليندرة وبيف جميع العوامؿ المؤثرة عمى تطبيؽ
 اليندرة.

عادة إر التخطيط االستراتيجي في تعزيز ( بعنوان: أثر عناصم2012دراسة المجالي ).5
 ي شركة االتصاالت السعودية:دارية فىندسة العمميات اإل

عادة ىندسة إعناصر التخطيط االستراتيجي عمى  لى معرفة أثرإىدفت ىذه الدراسة 
ستبانة كأداة ليذه الدراسة صاالت السعودية ، وتـ استخداـ اإلاالدارية في شركة االت العمميات

لى نتائج إ(موظؼ ، وقد توصمت الدراسة 472) ووزعت عمى عينة عشوائية بسيطة مكونة مف
 مف أىميا:

  دارية في عادة ىندسة العمميات اإلإلعناصر التخطيط االستراتيجي عمى وجود أثر واضح
%( مف 59تصاالت السعودية وأف عناصر التخطيط االستراتيجي تفسر ما يقارب )شركة اإل

 التبايف في اعادة ىندسة العمميات االدارية في الشركة السعودية.
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عادة ىندسة العمميات كخيار استراتيجي لتحسين تنافسية إ( بعنوان: م2015دراسة شيراز ).6
 المؤسسة )دراسة حالة شركة اتصاالت الجزائر( :

عادة ىندسة العمميات في إميط الضوء عمى الدور الذي تمعبو ىذه الدراسة الى تس ىدفت
ستراتيجية تحسيف تنافسية المؤسسة مف خالؿ احداث تغيير جذري واعادة تصميـ عممياتيا اال

ذات القيمة المضافة ما يؤدي لتحقيؽ تحسينات ىائمة في معايير االداء واكتساب أسبقيات 
 تنافسية مثؿ تخفيض التكمفة وزيادة الجودة، وقد توصمت الدراسة الى عدة نتائج مف أىميا:

  عادة ىندسة العمميات الشركة عمى تحسيف تنافسيتيا واكتساب مزايا تنافسية يمكف إساعدت
 ف تواجو بيا منافسييا.أ
 ندسة العمميات ما لعبت استراتيجية الشركة دورا ىاما في المساعدة في تطبيؽ اعادة ى

 لى تحسيف وضع الشركة التنافسيإيؤدي بالضرورة 

( بعنوان : تطوير نموذج إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية في 2008.دراسة الخوجا )7
 مؤسسات التدريب الميني في األردن:

فت الدراسة إلى تطوير نموذج إعادة ىندسة العمميات اإلدارية لمؤسسات التدريب الميني في ىد
الدراسة مف العامميف في مؤسست التدريب الميني في األردف وتكونت  األردف، وقد تكوف مجتمع

( فردا وقد استخدـ الباحث المنيج المسحي التطويري، وقد توصمت 252عينة الدراسة مف )
 ى مجموعة مف النتائج أىميا:الدراسة إل

  تحديد العمميات اإلدارية المطموب إعادة ىندستيا بثالثة محاور رئيسة وىي عممية
 اإلستقطاب و عممية التدريب والعمميات اإلدارية التقميدية.

  ظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية لتقديرات العامميف تعزى لمجنس في درجة توافر
طيط لصالح اإلناث، ولـ تظير الفروؽ بيف الجنسيف مف العالقات العامة وعممية التخ

 حيث درجة األىمية لمعمميات المبحوثة.
( بعنوان: دور تكنولوجيا المعمومات في إعادة ىندسة عمميات 2004.دراسة الكساسبة )8

 األعمال, دراسة ميدانية عمى شركات االتصاالت والتكنولوجيا في األردن:

ؼ عمى درجة تأثير تقنية المعمومات المستخدمة في الشركات ىدفت ىذه الدراسة إلى التعر 
المبحوثة ،وقد تكوف مجتمع الدراسة مف مديري ورؤساء اقساـ تكنولوجيا المعمومات في شركات 

 ت الدراسة إالى عدة نتائج أىميا:اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في األردف، وقد توصم
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 ( مف الشركات63تشير الدراسة إلى أف )%  المبحوثة قد نفذت برامج إعادة ىندسة
%( مف الشركات المبحوثة تخطط إلعادة ىندسة 28وأف )لعممياتيا أو بدأت بتنفيذىا 
 عممياتيا جميعيا أو بعضيا.

  تشير الدراسة إلى أف العمميات التي تتـ إعادة ىندستيا ترتبط بقواعد البيانات المشتركة
 ة وقدرات التكامؿ.وبرمجيات العمؿ الجماعي والنظـ والخبر 
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 ثالثا: الرسائل األجنبية:
 Business Process Reengineering in( بعنوان: م2012)  Ringimدراسة  .1

Nigerian Banks 
 عادة ىندسة العمميات االدارية في قطاع البنوك النيجيرية:إ

في الدراسة الى دراسة العوامؿ االكثر أىمية في تطبيؽ اعادة ىندسة العمميات  ىدفت
البنوؾ النيجيرية ودراسة تأثيرىا عمى نجاح عممية التطبيؽ ، وقد تـ استخداـ االستبانة كأداة 

لى إفروع، وقد توصمت الدراسة  يروعاموف ومد يروفـ مدى اشخص 457لمدراسة ووزعت عمى 
 برزىا:أعدة نتائج مف 

 عادة ىندسة العممياتالتطبيؽ الفعاؿ إل. 
 في البنوؾ كنتيجة مباشرة لتطبيؽ دارية المختمفة لمستويات اإلتصاؿ والتواصؿ بيف اسيولة اال

 .عادة ىندسة العممياتإ
 Business Process Reengineering as( بعنوان: م2011) Goksoyدراسة  .2

a Strategic Tool to Manage the Organizational Change in Multi 
National Companies 

دارة التغيير التنظيمي في الشركات متعددة داة استراتيجية إليات االدارية كأعادة ىندسة العممإ
 الجنسيات:

عادة ىندسة العمميات كأداة استراتيجية لمتغيير  في إىمية ألى معرفة إىدفت ىذه الدراسة 
اليياكؿ التنظيمية لمشركات متعددة الجنسيات ، وقد تـ استخداـ المقابالت كأداة أساسية لمدراسة 

متعددة الجنسيات SMSمف المقابالت مع طاقـ الموارد البشرية في شركة  عدد اجراءحيث تـ 
 ،وقد توصمت الدراسة الى عدة نتائج مف أىميا:

 دورا أساسيا في نجاحيا بأىمية تطبيؽ اعادة اليندسة لعب دارة العميادعـ وقناعة اإل 
  ة.عادة ىندسة العمميات أدى الى تبسيط العمميات االدارية داخؿ الشركإتطبيؽ 
  دارية اركة المعمومات بيف المستويات اإللى زيادة مشإالعمميات أدى  عادة ىندسةإتطبيؽ

  المختمفة داخؿ الشركة
 Improving the Efficiency of Publicم( بعنوان: 2015) Marta.دراسة 3

Administration Through Business Process Reengineering and 
Simulation: A case study of governmental universities in Italy 



06 
 

: دراسة  دارية ونظم المحاكاةطوير كفاءة اإلدارات العامة عبر إعادة ىندسة العمميات اإلت
 حالة الجامعات الحكومية في إيطاليا

دارات لعمميات كأداة في تطوير كفاءة اإلىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور إعادة ىندسة ا
لحكومية في إيطاليا، وقد تـ استخداـ نموذج محاكاة تطبيقي كأداة العامة في الجامعات ا

ذا ا إ، ويتبيف مف الدراسة أف مستوى الكفاءة الحالي لإلدارات العامة يمكف أف يتحسف كثير لمدراسة
 العمميات اإلدارية في الجامعات الحكومية في إيطاليا ماتمت إعادة ىندسة

 Business Process Reengineering( بعنوان:م2010) Salimfad.دراسة 4
Implementation:An Investigation of Critical Success Factors. 

 عالقة عوامل النجاح الحاسمة بتطبيق إعادة ىندسة العمميات.

اىتمت الدراسة بمعرفة عوامؿ النجاح الحاسمة لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في البنوؾ 
الدراسة ىو وجود أربعة عوامؿ تؤثر في مدى نجاح تطبيؽ  اإليرانية، ومف أىـ ما توصمت إليو

إعادة ىندسة العمميات في البنوؾ اإليرانية وىي : التزاـ اإلدارة العميا، وتوفير الموارد المالية، 
دارة الجودة.  والتغيير التنظيمي،وا 

 An Examination of the Role ofم( بعنوان :2004) Ahadiدراسة .5
Organization Enables in Business Process Reengineering and the 

Impact of Information Technology. 

وقياس أثر تكنولوجيا المعمومات تحديد العوامل المؤثرة في تطبيق إعادة ىندسة العمميات 
 عمى تطبيق إعادة اليندسة.

ت وذلؾ عند تطبيؽ ىدفت الدراسة إلى تحديد العوامؿ التي تؤثر في تطبيؽ إعادة ىندسة العمميا
 طريقتيف فيتكنولوجي المعمومات وىما تبادؿ المعمومات اإللكترونية وتكنولوجيا اإلنترنت.

 وقد توصمت الدراسة الى نتائج مف أىميا:

  :وجود عدد مف العوامؿ ترتبط ارتباطا إيجابيا مع تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات مثؿ
ؿ العمميات ، ثقافة المنظمة ، وخدمة دعـ اإلدارة العميا،التغيير التنظيمي، تشكي

 .العمالء
  عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف مقاومة الموظفيف والتطبيؽ الناجح

 إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية.
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 .وجود عالقة سمبية بيف ضعؼ الموارد ونجاح تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات 
 Evaluation of BPR implementation in( بعنوان:2012) Sibhatoدراسة .6

Ethiopian Higher Education Institutions. 

 تقييم تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات التعميم العالي األثيوبية.

، ىدفت الدراسة إلى تحميؿ تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في قطاع التعميـ العالي في أثيوبيا
اع وفعالية تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات ، كما أف الدراسة تعرض وتبييف الوضع الحالي لمقط

العوامؿ المؤدية إلى النجاح أو الفشؿ وتفسير أثر تمؾ العوامؿ عمى تطبيؽ إعادة ىندسة 
 العمميات.

 ( استبانة تـ توزيعيا عمى أعضاء الييئة التدريسية .562وقد جمع الباحث البيانات عف طريؽ)

ث أف أداء المؤسسات غير فعاؿ في عممية التواصؿ وتحقيؽ أىداؼ وقد أظيرت نتائج البح
، وأف تقدـ تمؾ المؤسسات منخفض نسبيا وذلؾ بسبب غياب إستراتيجية إعادة ىندسة العمميات
 ثابتة وواصحة المعالـ.

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
المراجع المستخدمة في االستفادة مف الدراسات السابقة في كيفية عرض االطار النظري و  -5

 .الدراسة
 .ستبانةساسية لإلمنيج الدراسة وتحديد المحاور األ تحديد أداة الدراسة والمتغيرات واختيار -2
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 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
المصارؼ االسالمية في قطاع غزة العمميات في  عادة ىندسة إركزت ىذه الدراسة عمى 

و في السنوات االخيرة بشكؿ ممحوظ وزادت التعامالت فيو عمى عكس ما وىو قطاع أخذ ينم
ضافة الى ذلؾ دخوؿ إ ,كاف في السابؽ حيث كاف ضعيفا مقارنة مع المصارؼ التجارية 

ال أنيما غير معترؼ إالمصارؼ االسالمية في قطاع غزة  مصرفيف اسالمييف جديديف الى قطاع
 نيماى مجتمع الدراسة أللإرغـ مف ذلؾ فانو سيتـ ضميما وبالبيما مف سمطة النقد الفمسطينية، 

 سالمي في قطاع غزة. نكارىا في القطاع المصرفي اإلإيحتالف حصة سوقية ميمة ال يمكف 
 

 الفجوة البحثية:
ربطت ىذه الدراسة إعادة ىندسة العمميات بتحسيف أداء المصارؼ اإلسالمية حيث أف 

منظمة أو شركة ، في حيف أف غالبية الدراسات السابقة  تحسيف األداء ىو اليدؼ األساسي ألي
 لـ تقـ بدراسة العالقة بيف األبعاد األكثر أىمية في إعادة ىندسة العمميات ومستوى األداء.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة

 مقدمة:
ندسة العمميات اإلدارية وىو مفيوـ مواز العادة تصميـ العمميات حاجة عادة ىإأصبحت 

ممحة لممؤسسات اليـو كي تستمر في ظؿ عالـ متغير بشكؿ سريع كي تستطيع مواكبة ىذه 
 (Van der Aalst and Van Hee, 1996)التغيرات

إف إعادة ىندسة العمميات عبارة عف نيج إلعادة تصميـ طرؽ العمؿ وتقديـ الخدمة األفضؿ 
التي بالصورة األمثؿ وذلؾ مف خالؿ عدة طرؽ مف أبرزىا تعزيز دور تكنولوجيا المعمومات و 

 تمعب دورا بارزا في إعادة ىندسة العمميات.

 عادة ىندسة العمميات )اليندرة(إمفيوم أوال: 
أوائؿ التسعينات مف عادة ىندسة العمميات ىو مفيوـ جديد نسبيا ظير في إف مفيوـ إ
عندما ألؼ الكاتباف األمريكياف مايكؿ ىامر وجيمس  ـ5992وتحديدا في عاـ  اضيالقرف الم

يس الشكمي فقط عادة التصميـ الجذري ولإلى إىما )ىندرة المنظمات( والذي دعا شامبي كتبا
التفكير البناء كمنيج بداع و وتبني اإل وتبسيط إجراءات العمؿ المؤسسةساسية في لمعمميات األ
ءة والفعالية عمى ورفع الكفاوخفض التكاليؼ داء األ الجودة وتحسيف ،وتحقيؽفي المنظمة 

 (6ـ، ص2224عتيبي والحمالي، )المستوى المؤسسة.

ي مف أامبي وىامر بأنيا البدء مف جديد عادة ىندسة العمميات وفقا لتعريؼ شإوتعرؼ 
جراء تغييرات جوىرية ذات قيمة حقيقية  نقطة الصفر صالح وترميـ الوضع إ مجرد وليس وا 
تاـ عف نظاـ ، وتعني كذلؾ التخمي الال تمس جوىر العممياتنوية جراء تغييرات ثاإالقائـ أو 
جراءات العمؿ المتبعةتبني اإللقديـ و العمؿ ا  بداع والتفكير البناء كمنيج في سياسات المنظمة وا 

 (Hammer &Champy :1990,p14) في تصنيع المنتجات وتزويد الخدمات.

عادة ىندسة العمميات بأنيا احدى الطرؽ الحديثة إ( 522ص ،ـ2226) الحماديويعرؼ 
 الجذري ال الترقيعي. في التغيير والتطوير

ساسي والتصميـ الجذري بيدؼ عادة التفكير األإىندسة العمميات بأنيا  عادةإكما تعرؼ 
ـ، 2223، مرستحقيؽ قفزات كبيرة في معايير االداء مثؿ التكمفة والجودة والسرعة والخدمة.)دي

 (252ص

file:///C:/Users/Microsoft/Desktop/الرسالة%20(1).docx%23_ENREF_2
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 عف طريؽنظيمية ري في العمميات التوبيرجوف بانيا احداث تغيير جذ رايموندكما عرفيا 
وذلؾ لتحقيؽ تغييرات جوىرية  في تسييؿ وتبسيط إجراءات العمؿلوجيا المعمومات استخداـ تكنو 

  .(Raymond , &, Bergeron 1998,p72) في الجودة واألداء

العمؿ  إالغاء( فاف ىندرة المنظمة تعني 524ص ،ـ2226ووفقا لمحمادي )الحمادي،
 تماما وابتكار أساليب أفضؿ لمعمؿ.جديد  لعمؿالقديمة وا إلجراءاتبا

( اعادة ىندسة العمميات بأنيا احدى طرؽ 94ص ،ـ2225وعرؼ العقيمي )عقيمي،
أكانت ربحية أـ بمختمؼ أنوعيا سواء  المنظمات ف تستخدميا أالتي يمكف  ر التنظيميالتغيي

ا واجراءات دخاؿ تغييرات جذرية واساسية عمى عممياتيإجؿ أمف  ـ صناعيةغير ربحية خدمية أ
 :وتشتمل اليندرة عمى عدد من المفاىيم وىيولوائح العمؿ لدييا، 

 تبدأ اليندرة مف الصفر فيي عبارة عف اعادة تصميـ جذرية. .5
 .عمى طرؽ واجراءات العمؿ القديمةثورة  اليندرة عبارة عف .2
 اليندرة ليست عممية ترميـ لموضع القائـ بؿ تجديد وتغيير جذري. .3
في جميع و  جميع العمميات بمختمؼ أنواعيافي  قابمة لمتطبيؽ اأي أني عميـ قابمة لمت اليندرة .4

 .ت سواء كانت ربحية أـ غير ربحية صناعية أـ خدميةظماالمن

( اعادة ىندسة العمميات االدارية بأنيا 87-86صـ، 2229ويعرؼ الروب )الروب،
يدة في اجراء التغييرات الجذرية ولالدارة العميا ورغبتيـ األك المنظمةالتفكير االبتكاري لقيادات 

والمؤثرة في عمميات االنشطة ذات التاثير في المنظمة وذلؾ بيدؼ التحسيف المستمر لمجودة 
 واالداء وتخفيض التكاليؼ وزيادة االنتاجية وتحقيؽ رضا العمالء.

 أساسي و حداث تغييرإىندسة العمميات االدارية بأنيا  كما عرؼ رايموند وبيرجوف اعادة
ستخداـ األمثؿ لتكنولوجيا المعمومات وذلؾ مف خالؿ اإل بمختمؼ أنواعياذري في العمميات ج

، لتحقيؽ تطور ممحوظ عمى معدالت االنتاجية واالداء والجودة لممنظمة. )رايموند،بيرجوف
 (72ص ،5998

  يادار  منيجسة العمميات االدارية بأنيا ( اعادة ىند45ص ،ـ2222، )السمطافويعرؼ 
أداء  ر،  بيدؼ  تطويلمعمميات األساسية في المنظمة التنظيمي تصميـمى اعادة القوـ عي

 .المنظمة

ذري الج تفكيرعادة اإ( بأنيا Hammer &Stanton,2000بينما بعرفيا ىامر وستانتف )
 .في المنظمة داءاال وذلؾ لرفع مستوىعادة تصميميا القياـ بإو  المنظمةفي عمميات  والشامؿ
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و العمميات االدارية بان( مفيوـ اعادة ىندسة 267-266، صـ5999وعرؼ الموزي، )
مستويات االداء واالنتاج مف خالؿ ل مختمفة وفقاالتنظيمية بيف التنظيمات ال الفجوة عممية إدراؾ 

داء بشكؿ ممموس األرفع  مستوى بشكؿ يساعد عمى  وطرؽ العمؿ أساليب رالعمؿ عمى تطوي
 نية قصيرة.مخالؿ فترة ز 

نالك عدة تعريفات العادة ىندسة العمميات وردت بأشكال مختمفة ,اال أن معظم اذن في
 التعريفات العادة ىندسة العمميات تتضمن اركانا اساسية تميز ىذا المصطمح وىي كالتالي:

 (أساسيlFundamenta :) يجب اعادة النظر في الطرؽ والموائح المستخدمة في
المسبقة ،بمعنى اخر فاف اعادة ىندسة المؤسسة ،كما ويجب البحث في الفرضيات 

العمميات ال تعترؼ بوجود فرضيات أساسية أو ثوابت مسبقة قد يثبت عدـ صحتيا ،اذف 
 فيي تركز عمى ما يجب أف يكوف وتيمؿ ما ىو كائف.

 ( العممياتProcess :)  تتميز اعادة ىندسة العمميات بتركيزىا عمى نظـ العمؿ والعمميات
والفيـ الكامؿ لتسمسؿ العمميات في المنظمة، لذلؾ فاف اعادة ىندسة الرئيسة ؼ المنظمة 

العمميات تقوـ باالنتقاؿ مف التفكير المبني عمى األفراد الى التفكير المبني عمى 
 .(59ص ،ـ2223العمميات.)عبد الحفيظ،

 (جذريةRadical design :) وليس السطحي ري واألساسيوتعني التغيير الجذ 
واالبتكار والتجديد في ىيكؿ العمؿ بشكؿ كمي وليس  حاليري لموضع الوالتجميمي والظاى

 مجرد التحسيف والتعديؿ.
 (ىائمةDramatic :) تيدؼ لتحقيؽ طفرات ىائمة وفائقة في معدالت األداء ،فيي ال تيتـ

بالتحسينات البسيطة ولكف تتطمب التغيير الكمي والتخمص مف القديـ واستبدالو بالجديد 
 المبتكر.
ظؿ التقدـ اليائؿ في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ فاف اعادة ىندسة  وفي

ارتباطا وثيقا بمدى استخداـ التكنولوجيا في المؤسسة،وبالتالي يمكف  مرتبطةالعمميات أصبحت 
 .(57، ـ2255)أبو عمشة،أىـ أبعاد اعادة ىندسة العمميات اعتبار التكنولوجيا أحد

 العمميات:عادة ىندسة إأىداف ثانيا:
عادة ىندسة العمميات الى تحقيؽ تغييرات جذرية وممموسة في نظاـ المؤسسة إتسعى 

ية المتسارعة ، والتغيرات التكنولوج الوقت الحاضر عدة لتتناسب مع متطمباتعمى جميع االص
 (ـ2228 ،عبد القادر)،ـ(2228،)خميؿ ومف أىـ أىدافيا:



23 
 

ؽ تغيير طريقة وأسموب العمؿ وأدواتو مف وذلؾ عف طري تحقيق تغيير جذري في األداء: .5
شراكيـ في إتخاذ القرارت. خالؿ تمكيف العامميف  وا 

 القياـ بالمياـ بسرعة عالية وانجازىا في وقتيا المحدد لذلؾ. تحقيق السرعة: .2
أف تكوف اعادة ىندسة العمميات لغرض أساسي وىو تحقيؽ رضا  التركيز عمى العمالء: .3

 .تيـ تجاه المنظمةالعمالء وتطمعاتيـ وتوقعا
تحسيف جودة الخدمات المقدمة لمعمالء لتتناسب مع تطمعاتيـ بؿ ولتفوؽ  تحقيق الجودة: .4

 توقعاتيـ نحو الخدمة.
 مف خالؿ التركيز عمى العمميات ذات القيمة المضافة تخفيض التكمفة: .5
في وجود منافسيف يزيد مف دافعية المؤسسة لتحقيؽ افضؿ جودة  التفوق عمى المنافسين: .6

والتي تعمؿ عمى مقارنة  Benchmarkingالمنتجات والخدمات وذلؾ باستخداـ طريقة 
أداء المؤسسة بأداء أفضؿ مؤسسة منافسة ومف ثـ تحديد الفجوة ؼ االداء والعمؿ عمى 

 ممئيا.

 عادة ىندسة العمميات:إأىمية ثالثا:
تعمؿ عمى  عادة ىندسة العمميات فوائد جمة لممؤسسة في حاؿ تطبيقيا فييإتحقؽ 

خفض التكاليؼ وزيادة االنتاجية وزيادة الجودة والتركيز عمى العمميات ذات القيمة المضافة 
 .(ـ2222)الموزي،:وتعزيزىا، وتتمخص فوائدىا كالتالي

 يريف.قرارات المناسبة وليس فقط المدمساعدة العامميف في اتخاذ ال .5
 .ؤسسةتعمؿ اليندرة عمى جعؿ الزبوف ىو األولوية األولى لمم .2
 .مكافأة االفراد تتـ بناء عمى النتائج النيائية وبشكؿ جماعي .3
 .التشجيع عمى التعمـ والتدريب وزيادة ميارات وقدرات العامميف .4
 وتختفي اإلنفرادية.ة حيث تسود روح الفريؽ تتحوؿ االعماؿ مف مياـ بسيطة الى مركب .5
ت والجيد وخفضا دمج الوظائؼ المتخصصة المتشابية ؼ وظيفة واحدة توفيرا لموق .6

 لمتكاليؼ وتنظيما لمعمؿ.
تحويؿ دور الموظؼ مف العمؿ المراقب الى العمؿ المستقؿ)الصالحيات(. حيث يتحوؿ  .7

تو في الموظؼ مف العمؿ التقميدي الروتيني الى موظؼ مستقؿ يعتمد عمى مياراتو وقدرا
 ـ(2226)الحمادي،. تنفيذ المياـ الموكمة اليو
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 ندسة العمميات:عادة ىإخصائص رابعا: 
فر دارية والتي عند توفرىا أو تو عادة ىندسة العمميات اإلإىنالك عدة خصائص تميز 

 (33،ص5995)ىامبر وشامبي، بأنو قد تمت اعادة ىندسة العمميات القوؿبعضيا يمكننا 

تمكف اعادة ىندسة العمميات الموظفيف مف اتخاذ القرارات الموظفون يتخذون القرارات:  .5
 فقط. يريفاتخاذ القرارات حكرا عمى المد ال مف أف يكوفبأنفسيـ بد

في وظيفة واحدة  والمتقاربة نسبيا منفصمةالوظائؼ ال د مفىو دمج عد الدمج الوظيفي: .2
 سييؿ عمميات الرقابة عمى أداء العامميف.وت لتبسيط إجراءات العمؿ ذلؾو 

ازف اي التركيز عمى تعمؿ اليندرة عمى اتباع أسموب رقابة متو  خفض مستويات الرقابة: .3
ال تؤثر  االخطاء التي تؤدي لخمؿ في النتائج وليس مجرد االخطاء االجرائية الروتينية التي

 محدود.ال رتأثيذات ال عمى النتائج
مف ميزات اليندرة أنو يمكف الجمع بيف المركزية  الجمع بين المركزية والالمركزية: .4

االدارات ة حيث تساعد التكنولوجيا لمختمفوالالمركزية مف خالؿ تطبيقيا عمى المنظمات ا
 .بالتزامف مع ربط االدارات بعضيا ببعض بشكؿ مركزي عمى العمؿ بشكؿ مستقؿ

اف عصر االنفتاح االقتصادي المتنوع والمتغير يستمـز تنويع تعدد خصائص العمميات:  .5
 يةمواصفات كؿ عممية لكي تتناسب مع التغييرات التي تطرأ عمى االسواؽ االقتصاد

لطبيعة وفقا   ياتلعمما خطواتترتيب ب تقـو اليندرةتنفيذ خطوات العمميات حسب طبيعتيا:  .6
يؤدي لسرعة انجاز العمؿ  وليس بأسموب الخطوات المتسمسمة لمعمؿ وذلؾ  العممية نفسيا

 وخفض الوقت المستغرؽ.
وحدات ال عف طريؽ تقسيمو عمى تعمؿ اليندرة عمى نقؿ العمؿ نجاز العمل في مكانو: إ .7

وحصوؿ كؿ وحدة عمى احتياجاتيا  داء األرفع مستوى  مما يؤدي الى المختمفة التنظيمية
 بسرعة أكبر وتكاليؼ أقؿ.

تقوـ اليندرة عمى التقييـ بناء عمى النتائج بدال مف التركيز عمى خفض مستويات الرقابة:  .8
فردي وتتجاوز تفاصيؿ العمؿ الصغيرة والروتينية وتنظر بشكؿ عمومي بدؿ النظر بشكؿ 
 عف االخطاء البسيطة ،لذلؾ تعمؿ اليندرة عمى خمؽ نظاـ رقابة أكثر جدوى.

ميؿ التقجيات االتصاؿ الخارجية وىذا  التقميؿ مفيتـ لى مطابقة المعمومات: إلحاجة تقل ا .9
 تقميؿ فرص اختالؼ المعمومات ويقمؿ الحاجة لممطابقة عند كؿ عممية. يؤدي إلى

يتمتع مدير العممية بصالحيات أكبر ويكوف ات اتصال موحدة: مدير العممية يوفر جي .52
 مسؤوال عف العممية بأكمميا
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 يتم اجراء اليندرة لممواقع األكثر حساسية وأىمية .11

 عادة ىندسة العمميات:إالقائمون عمى تطبيق خامسا: 
ندسة العمميات لو انعكاس ف حسف اختيار االفراد الذيف يقوموف بإعادة ىأمف المؤكد 

عادة ىندسة العمميات ويمكف تحديد الجيات التي تقوـ بعممية إيجابي عمى تطبيؽ ا  شر و مبا
 (555-554ص ـ،2222اليندرة كالتالي: )الموزي ،

وىو قائد فريؽ اعادة ىندسة العمميات وىو المسؤوؿ األوؿ عف تطبيؽ اعادة قائد العممية:  .5
 ئج.ىندسة العمميات ويقوـ بمراقبة أداء الفريؽ وتقييـ النتا

بشكؿ  يات في مجاؿ معيفالمسؤوؿ عف تطبيؽ اعادة ىندسة العمم ووىصاحب العممية:  .2
ويكوف عمى اتصاؿ مباشر بقائد فريؽ اعادة ىندسة العمميات ويتمقى منو التعميمات  مباشر

 ولو صالحيات تمكنو مف توفير الموارد الالزمة التي يحتاج ليا الفريؽ.
يف يقوموف بتطبيؽ ذجموعة مف االفراد المتخصصيف الىـ مفريق اعادة ىندسة العمميات:  .3

أفراد يتـ اختيارىـ حسب  7-4عادة ىندسة العمميات مف تصميـ وتنفيذ ويتكوف الفريؽ مف إ
 عدة معايير منيا الخبرة وميارات االتصاؿ والمؤىؿ وغيرىا.

اؼ وىي لجنة مكونة مف كبار مدراء المنظمة وعادة ما تقوـ باإلشر  المجنة الموجية: .4
والتوجيو العاـ دوف التطرؽ لمتفاصيؿ الدقيقة في اعادة ىندسة العمميات وكذلؾ مراقبة األداء 

 العاـ لفريؽ اعادة ىندسة العمميات وتقييـ النتائج.
فة نشطة المختمي يقوـ بالتنسيؽ بيف األذىو الشخص المنسق اعادة ىندسة العمميات:  .5

 دة الكفاءة والفاعمية.ساليبيا لزياأإلعادة ىندسة العمميات ويطور 

 عادة ىندستياإالعمميات التي يتم سادسا:
ميات التي تجري في ن العمإفWillcocks and Smith(281 p,1995  ) وفقا ل 
 لى أربعة أقسام كما يمي:إالمنظمة تقسم 

وىي العمميات المرتبطة بشكؿ مباشر بالسمعة او الخدمة النيائية المقدمة  عمميات جوىرية: .5
 ذلؾ فيي تسمى عمميات ذات قيمة مضافة.لمزبوف ل

وىي عمميات تساعد العمميات الجوىرية وتدعميا بشكؿ متزامف أو عمميات مساعدة:  .2
منفصؿ اال أنيا ال ترتبط بالسمعة أو الخدمة النيائية بشكؿ مباشر مثؿ عمميات تعزيز 

قة مباشرة اجراءات السالمة في مصنع لممشروبات الغازية ،فيذه العمميات ليست ذات عال
 بصناعة المشروب الغازي اال انيا تساعد في تعزيز العمميات المباشرة في الوصوؿ لممنتج.
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دارة المنظمة إ ية الروتينية التي تمارس مف قبؿدار وىي العمميات اإل دارية:إعمميات  .3
 كالتخطيط والتوجيو والتنظيـ والرقابة.

بيف المنظمة مع االطراؼ الخارجية  وىي العمميات التي تجريعمميات تتم بين المنظمات:  .4
 ذات العالقة بالمنظمة

ويتم اختيار العمميات التي ستتم اعادة ىندستيا ومقدار اولوية كل منيا وفقا لعدة 
 (:5ص ،ـ2229)السمطاف،معايير مختمفة ومن أبرزىا 

 ماىي العمميات التي تواجو أعمى درجة مف الخمؿ الوظيفي؟ .الخمل الوظيفي:1

 ماىي العمميات األكثر تأثيرا عمى الزبائف؟: .األىمية2

ماىي العمميات التي تزداد جدواىا عند اعادة .الجدوى من اعادة ىندسة العمميات: 3
 تصميميا؟

 المنظمات التي تحتاج لتطبيق اليندرة:سابعا:
 وفقا لمايكل ىامر فان ىنالك ثالثة أنواع من المنظمات التي تحتاج لتطبيق اليندرة وىي:

وىي المنظمة التي تعاني مف انخفاض جودة منتجاتيا وارتفاع في  ظمات المتدىورة:المن .5
التكاليؼ وانخفاض في الدخؿ، فعند تطبيؽ اليندرة عمى ىذه المنظمة فإنيا ستتمكف مف 

 النمو مف جديد ومواجية المشاكؿ التي تعاني منيا.
ولكف  ىذه المحظة حتى وىي منظمات لـ تتدىورالمنظمات التي في طريقيا لمتدىور:  .2

مؤشرات واضحة تدؿ عمى أنيا في طريقيا لتدىور فعمي مثؿ انخفاض تدريجي في ىناؾ 
االرباح وفقداف حصة سوقية كبيرة ، واف استمرت المنظمة عمى ما ىي عميو فإنيا ستكوف 

ال فاف تطبيؽ اليندرة يساعد المنظمة  عمى منعيا مف التدىور وا  في طريقيا لمتدىور ، 
 ة حصتيا في السوؽ مرة أخرىواستعاد

قد يكوف مف الغريب اف المنظمات المتميزة تحتاج لتطبيؽ اليندرة كونيا المنظمات المتميزة:  .3
ال تعاني مف مشاكؿ ووضعيا المالي جيد  ، اال أف تطبيؽ اليندرة ال يقتصر فقط عمى 

المنظمات  المنظمات المتدىورة ومعالجة مشاكميا اال انو ايضا يساعد في تعزيز مكانة
 القوية وزيادة أدائيا ورفع انتاجيتيا وتعزيز مكانتيا التنافسية في السوؽ.
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 عادة ىندسة العمميات:الطريقة المنيجية إلثامنا:
لى طبيعة نشاط المؤسسة ونوع العمميات المراد إعادة ىندسة العمميات إترجع طريقة 

ية اليندرة والموارد المخصصة ليا، أي المؤسسة بأىم يريقتناع مدااليندرة عمييا ومدى  تطبيؽ
اف اليندرة تختمؼ مف مؤسسة ألخرى وليس ليا نمط معيف، اال أف اليندرة بشكؿ عاـ تتضمف 

 (232ص ـ،2225الحناوي والسيد :مي : )ما ي

 عمميات في عممية واحدة.ال د مف دمج عد .5
 مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات جنبا إالى جنب مع اإلدارة. .2
ف أف تتـ العمميات بالتوازي أو بالتوالي حسب طبيعة العممية ، أي أنو يمكف القياـ يمك .3

 .بأكثر مف عممية بشكؿ متزامف إذا اقتضت الضرورة
متطمبات القطاعات  تمبية تكوف متناسبة مع الواحدة  بحيثتتعدد أشكاؿ العممية يمكف أف  .4

 السوقية المختمفة.
 وفقا لطبيعة العمؿ والقائميف عميو.  ناسبلمالعمؿ في المكاف ا إجراءات تنفيذ .5
 عادة ىندسة العمميات.إالمؤسسات التي تطبؽ  ييمكف الجمع بيف المركزية والالمركزية ف .6

ف اليندرة وبالرغـ مف عدـ وجود نمط معيف ليا اال أف ىنالؾ مكونات إذف فكما يتضح فإ
درتيا ، لذلؾ ال بد أف يتحمى ثابتة ليا ميما اختمفت طبيعة العمؿ ونوع العمميات المراد ىن
 القائموف عمى اليندرة بشيء مف المرونة ومراعاة طبيعة العمؿ.

 نقطة االرتكاز في اليندرة:
اف اعادة تصميـ العمميات ىي االساس االوؿ الذي تقوـ عميو اليندرة وليس ليا نمط 

 .(235ص ،ـ2225يف اال اف ليا إطار عاـ )الحناوي والسيد،عم
  يكوف المدير خبيرا في اعادة التصميـفي األغمب ال. 
 لمخبراء دور ىاـ في اعادة التصميـ. 
 ال نحتاج لمعرفة كؿ شيء عف العممية الحالية. 
 البد مف التخمي عف مواقؼ متخذة مسبقا. 
  ؽ العمؿيأفضؿ تصميـ ىو الذي يتـ عف طريؽ فر. 
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 عادة ىندسة العممياتإخطوات ومراحل 
يات وطبيعة ممالعمميات يختمؼ باختالؼ نوع الع دة ىندسةعاإف تطبيؽ إكما ورد سابقا، ف

، وبالرغـ مف ذلؾ  السمعة او الخدمة التي تقدميا المنظمة ومدى اقتناع االدارة بأىمية تطبيقيا
 Kettinger, Teng)  عادة ىندسة العمميات:إؾ اطارا عاما يوضح خطوات ومراحؿ ال اف ىناإ

et al. 1997) 
 تخطيط عمميات جديدة: .1
 تقييـ فرص نجاح اعادة اليندسة 
 دمج وسائؿ التكنولوجيا الحدثة في اعادة اليندسة 
 التأكد مف دعـ اإلدارة 
 ة المنظمةاف تكوف اعادة ىندسة العمميات متوافقة مع استراتيجي 
 الشروع في التغيير: .2
 بناء فريؽ اعادة ىندسة العمميات 
 تحديد أىداؼ األداء 
 تشخيص العمميات: .3
  يعتمد تشخيص العمميات بدرجة أساسية عمى مدى استخداـ التكنولوجيا في ىذه العمميات

 لخمؽ قيمة لممنظمة.
 اعادة تصميم العمميات: .4
 دسة العمميات وغالبا ما تكوف عمى يد تعد ىذه الخطوة ىي الحجر االساس في اعادة ىن

خبراء خارجييف ،ويعزز مف أىميتيا وجدواىا استخداـ التكنولوجيا في اعادة تصميـ ىذه 
العمميات ، ففي الوقت الراىف ليس ىنالؾ قيمة العادة ىندسة العمميات دونما دمج 

 التكنولوجيا في ىذه العمميات.
 اعادة التأسيس : .5

 سئمة التالية قبل الشروع في اعادة تصميم العمميات:ال بد من االجابة عن اال
 ىؿ المنظمة جاىزة؟ 
 ىؿ فريؽ العمؿ جاىز؟ 
 ىؿ المستيمكوف جاىزوف لمتغيير؟ 
 ىؿ قامت االدارة بجميع ما يمـز الجؿ احداث التغيير بالسرعة والمرونة المطموبتيف؟ 
 ما مدى تأثير التغييرات عمى المدى القريب والبعيد عمى المنظمة؟ 

file:///C:/Users/Microsoft/Desktop/الرسالة%20(1).docx%23_ENREF_1
file:///C:/Users/Microsoft/Desktop/الرسالة%20(1).docx%23_ENREF_1
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 مراقبة العمميات: .6
 ىؿ يوجد العدد الكافي مف االشخاص المؤىميف في المنظمة لمراقبة سير العمميات؟ 
  ىؿ تـ وضع أىداؼ محددة فيما يتعمؽ بمؤشرات االداء بالنسبة لمعمميات؟ وكـ نسبة

 تحقيؽ ىذه األىداؼ؟
 ىؿ يتـ قياس األداء ؟ وماىي أداة القياس؟ 
 ية تطبيؽ اعادة التصميـ؟ىؿ يوجد تقييـ بعدي لما بعد عمم 
 ىؿ ىنالؾ تغييرات في مراحؿ اعادة التصميـ مختمفة عما تـ التخطيط لو مف البداية؟ 

 أبرز العوامل المؤثرة في اليندرة:تاسعا:
 ىنالك عدة عوامل تؤثر في تطبيق اعادة ىندسة العمميات االدارية ومن أبرزىا ما يمي:

 ستراتيجيةاإل .1

ىمية كبيرة الضفاء الطابع االستراتيجي عند تطبيؽ إعادة مما ال شؾ فيو أف ىنالؾ ا
ىندسة العمميات ،لذلؾ فاف أغمب الفشؿ في تطبيؽ اعادة ىندسة العمميات يعزى الى فشؿ 
المنظمات في دمج اعادة ىندسة العمميات في رؤية المنظمة وأىدافيا االستراتيجية إعادة 

ارتباطا مباشرا بالرؤيا واألىداؼ االستراتيجية  اليندسة، فاعادة ىندسة العمميات يجب أف ترتبط
 ,Jackson؛Grover et al, 1993؛Bruss and Ross, 1993لممنظمة. )

 لتزام وقناعة اإلدارة العمياإ .2

مما ال شؾ فيو أف التزاـ وقناعة اإلدارة العميا بإعادة ىندسة العمميات يمعب دورا حاسما 
اضح شكؿ دعـ و عمى ىذة القناعة يجب أف تترجـ و ،  إعادة ىندسة العممياتتطبيؽ نجاح  في

يصاليا لجميع العامميف في المنظمة،لتفيذ برامج إعادة ىندسة العمميات    خالؿ توضيح الرؤية وا 
 Hammer and؛ Jackson, 1997؛Talwar, 1993؛  Zairi and Sinclair, 1995) ؛

Stone, 1995 ) 

 تكنولوجيا المعمومات.3

ب بالنسبة العادة ىندسة لوجيا المعمومات تعد بمثابة القممما ال شؾ فيو أف تكنو 
، حيث أنو اليوجد قيمة مضافة حقيقية ناتجة عف إعادة ىندسة العمميات دوف استخداـ العمميات

 أداة لبناء عمميات جديدة بداًل مف االعتماد عمى العمميات تكنولوجيا المعمومات حيث أنيا تعد
أىمية  في كتابو( ـHammer ، 5992 تناوؿ)وقد .  ادة اليندسةإلعالقديـ  القائمة عمى النظاـ
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حيث تقـو المنظمة  ،لدعـ تنفيذ عممية إعادة اليندسة خداـ تكنولوجيا المعمومات الحاجة الست
وتقـو بعد ذلؾ ببناء نموذج تطبيقي إلعادة القديمة وتبدأ مف الصفر،  كافة العمميات بإلغاء 

 .مى تكنولوجيا المعموماتىندسة العمميات يرتكز أساسا ع
 تمكين العاممين .3

تمعب إدارة الموارد البشرية دورا ميما وال يمكف تجاىمو في نجاح تطبيؽ اعاد ىندسة 
كعنصر أساسي وحاسـ لنجاح  بشري ف الدراسات أىمية العنصر المعدد . فقد أظير العمميات

 ,Wellins and Murphy؛Zairi and Sinclair, 1995تنفيذ إعادة اليندسة )
ات (. ووفقًا لفمسفة إعادة اليندسة يتـ تخويؿ العامميف في المستويMaull et al, 1995؛1995

باتخاذ القرارات أي يصبح العمؿ غير مفصوؿ عف اتخاذ القرارات ،فمـ يعد اتخاذ اإلدارية الدنيا 
ستوياتيـ القرارات حكرا فقط عمى المواقع اإلشرافية بؿ يشارؾ فيو جميع العامميف بمختمؼ م

 . يعني التخمي عف الييكؿ التنظيمي القديـ وآلية اتخاذ القرارت السابقة، وىذا التنظيمية

 االستعداد لمتغيير: .4

الوضع الحالي وادخاؿ تغييرات في القيـ ي تعديؿ داد لمتغيير الرغبة فيتضمف االستع
قديمة التي يتـ بموجبيا تغيير الثقافة التنظيمية ال وذلؾ عف طريؽتنظيمي والممارسات والييكؿ ال

العمؿ الحالي في المنظمة وتحويميا الى ثقافة جديدة ترتكز عمى المقومات االساسية التي 
 (.296ـ، ص2223،)ديسمر تتطمبيا عممية التطبيؽ.

وتشمؿ ثقافة المنظمة مجموعة مف المبادئ والقيـ واالتجاىات والمعتقدات لدى العامميف 
عب دور أساسي في قدرة المنظمة عمى التكيؼ  مع التغيير في المنظمة وبالتالي تقـو بم

كعنصر أساسي وميـ في نجاح تطبيؽ اعادة ىندسة العمميات االدارية.)العتيبي 
 (56ـ، ص2224،والحمالي

يحدث التغيير في مجاالت مختمفة ، فقد يحدث في أنماط السموؾ عف طريؽ التنمية او 
التنظيمية وىو ما يطمؽ عميو مصطمح  وانبعمؿ والجبتغيير في اجراءات الالتدريب وقد يحدث 

 (298ص ـ،2223،)ديسمر التطوير التنظيمي والذي يشمؿ الجوانب االتية:
اف التغيير التنظيمي غالبا ما يبدأ باعادة النظر في استراتيجية : التغيير في االستراتيجية: أوال

غالبا اجراء تغييرات أخرى مثؿ التغيير الشركة ورسالتيا ، ولذلؾ فاف التغيير االستراتيجي يتطمب 
 في ىيكؿ الثقافة التنظيمية والتكنولوجيا المستخدمة في المؤسسة.



30 
 

يتطمب تغيير استراتيجية منظمة احداث تغييرات اخرى مثؿ التغيير في الثقافة التنظيمية :  ثانيا:
جراء التغيير الثقافي دوف التغيير في ثقافة المنظمة ونظاـ القيـ فييا ،ومف المالحظ أنو ال يمكف ا

 .(298 ـ، ص2223،)ديسمرموافقة ادارة المنظمة واقتناعيا بأىمية التغيير الثقافي في المؤسسة. 

يغد التغيير في الييكؿ التنظيمي مف أسرع الطرؽ في احداث التغيير في الييكل التنظيمي:  ثالثا:
اؼ والعالقات الوظيفية ودرجة التغير التنظيمي حيث أنو يؤثر بشكؿ مباشر عمى نطاؽ االشر 

التنسيؽ بيف االدارات المختمفة وطبيعة المنظمة مف حيث المركزية او الالمركزية . 
 (299 ـ، ص2223،)ديسمر
يتـ اعادة تصميـ المياـ والوظائؼ عمى أساس فرؽ العمؿ وذلؾ عادة تصميم الميام : إ رابعا:

مطات التي تمكنو مف تحمؿ مسؤولية الجوانب ألجؿ تحسيف ادارة العمؿ مف خالؿ منح كؿ فريؽ الس
 (ـ2226االدارية. )مرزوؽ ،

تشمؿ ادخاؿ نظاـ انتاج جديد او استخداـ تكنولوجيا جديدة في  التغيير التكنولوجي: : خامسا 
في عممية  يريفعمومات في المنظمة وتساعد المدمجاالت متعددة كالتصنيع واالتصاؿ ونظـ ادارة الم

 (ـ2223ؿ أكثر سالسة. )ديسمر ،اتخاذ القرار بشك
فراد ومعارفيـ ويتضمف تحسيف اتجاىات األحداث تغيير في اتجاىات وميارات األفراد: إ: سادسا 

 (ـ2223وصقؿ مياراتيـ عف طريؽ برامج التدريب والمحاضرات والمؤتمرات. )عبد الباقي،
 (524ـ، ص2223حفيظ،)عبدالوىنالك متطمبات أخرى لنجاح عممية اليندرة نذكر من أبرزىا:  

 ااالختيار الجيد العضاء فريؽ العمؿ وفؽ معايير االختيار الموضوعة سمف .5
 المنظمة وضع حموؿ تؤدي لتغيير ىائؿ وفي نفس الوقت تكوف قابمة لمتطبيؽ حسب موارد .6
 ربط االنشطة المختمفة بعممياتيا . .7
 تردد. تسرع أودوف تخاذ القرارات بشكؿ حكيـ إ .8
 سة العممية الحاليةطالة في دراعدـ اإل .9

 نتياء تماما مف تطبيؽ جميع التوصيات لمعممية الجديدة.عدـ حؿ فريؽ التطبيؽ حتى اإل .52
 ستعجاؿ في اعالف النتائج،  ومراجعة التوصيات جيدعدـ اإل .55

 التغييرات التي تحدثيا اليندرة في بيئة العمل:عاشرا:
معظم مجاالت العمل وىي كالتالي: ن تغييرات أساسية تحدث في إعند القيام بتطبيق اليندرة ف

 (م2006)الحمادي,
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تقوـ اليندرة بعممية لى فرق عمميات  إ متخصصةوظيفية  داراتإدارات العمل من إتحول  .1
تجميع أقساـ العمؿ الصغيرة ودمجيا في عممية واحدة تحت اشراؼ ما يسمى بفريؽ 

عمؿ الصغيرة والتي العمميات المكوف مف الموظفيف الذيف كانوا يشرفوف عمى اقساـ ال
 اندمجت لتصبح عممية واحدة.

 تتحول الوظائف من ميام بسيطة الى أعمال مركبة: .2

تختمؼ طبيعة المياـ الجيدة الموكمة العضاء فريؽ اليندرة عف مياميـ القديمة قبؿ 
تشكيؿ فريؽ اليندرة حيث تكوف المسؤولية عف العمؿ مشتركة بعد أف كانت فردية في 

لتطوير مياراتيـ وقدراتيـ باستمرار تماشيا مع  االعضاءؾ ايضا حاجة السابؽ،ويصاحب ذل
 متطمبات اليندرة حيث أف طبيعة المياـ الممارسة في اليندرة تكوف عادة غير روتينية.

يؤدي جمع المياـ الصغيرة كحزمة واحدة تحت بوتقة اليندرة الى توحيد الجيود الفردية 
العمؿ والتخمص مف االجراءات غير الضرورية التي عمى سير  وممموسواحداث تغيير جوىري 

التضيؼ عادة قيمة حقيقية الى العمؿ والتي وجدت نظرا لوجود البيروقراطية االدارية التقميدية 
 .المنظماتفي 

كما يصبح العمؿ أكثر تحفيزا لمعامميف نظرا الشتماؿ المياـ الجديدة عمى فرص النمو 
نمو قدرات ت والذي فيو ثراء الوظيفي لى اإلإا يؤدي بدوره مرة موالتعمـ ووجود روح التحدي والمثاب

يضا وضعو الوظيفي، اذف يمكننا القوؿ اذا كاف مفيوـ العمؿ في السابؽ أ ينمو و الموظؼ
يتغير مفيوـ العمؿ ليصبح   نو وفي ظؿ اليندرةإعف مياـ يقـو بيا موظفوف بسطاء فعبارة 

 (552-549، صـ 2226ي :مياـ يقوـ بيا موظفوف أذكياء.)الحماد
 يتحول دور الموظفين من العمل المراقب الى العمل المستقل: .3

يقوـ الموظفوف باتباع قواعد واجراءات العماؿ بشكؿ محدد  التقميديةفي المؤسسات 
ودقيؽ، أما في المؤسسات التي تطبؽ اليندرة فانيا ال تحتاج ىذا النوع مف الموظفيف الذيف 

ط وانما تتطمب وجود موظفيف مبدعيف ومرنيف وقادريف عمى تأسيس يمتزموف بالتعميمات فق
 بأنفسيـ. والتعميماتالقواعد 

يعمموف في مؤسسة تتطبؽ اليندرة يتمتعوف بصالحيات كبيرة تخوليـ  الذيفاف االشخاص 
 اتخاذ القرارات المختمفة وفقا لما تقتضيو ظروؼ العمؿ .
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تصاحب تطبيؽ اليندرة حيث انو ال  مف الضروريات التي الصالحياتويعتبر تفويض 
يمكف لفريؽ اليندرة اف يقـو بميامو دوف أف يمتمؾ صالحيات واسعة تخولو القياـ بميامو بشكؿ 
مناسب ومرف، وليذا السبب فاف المنظمات التي تقـو بتطبيؽ اليندرة تكوف ليا معايير خاصة 

السابقة بؿ تتعدى ذلؾ الى حيث ال تكتفي بالمؤىؿ العممي والخبرات  موظفييافي اختبار 
شخصية الموظؼ وابداعو وتفكيره وىؿ لديو روح المبادرة ؟ وىؿ لديو التزاـ ورقابة ذاتية؟ وىؿ 

 (552-555، ص ـ2226، )الحمادي لديو التحفيز الكافي لمقياـ بالعمؿ عمى أكمؿ وجو؟
 يتحول االعداد الوظيفي من التدريب الى التعمم: .4

بالتركيز عمى تدريب الموظفيف لمقياـ بوظائؼ معينة ومعالجة تقـو الشركات التقميدية 
مشاكؿ محددة، ولكف الشركات التي تطبؽ مبدأ اليندرة فانيا تنتقؿ مف مفيـو التدريب الى مفيـو 

مف الموظؼ التعمـ  ا يتطمبمالتعميـ حيث اف طبيعة العمؿ في ىذه الشركات غير روتينية م
ف  التعمـ يؤدي الى إى االرتقاء بالميارات والقدرات فاعد عمذا كاف التدريب يسإبشكؿ مستمر، ف

 (552، صـ 2226زيادة مداركيـ  والماميـ بمحيط العمؿ ) الحمادي ، 
 يصبح التقييم بناء عمى النتائج بدال من األنشطة:  .5

نشطة واالعماؿ التي ماديا في الشركات التقميدية بناء عمى اال الموظفيفيتـ تحفيز 
نو يتـ تحفيزىـ بناء عمى النتائج التي يحققيا إفي الشركات التي تطبؽ اليندرة ف ماأيقوموف بيا، 
 فريؽ العمؿ.

 :الترقية عمى أساس األداء .6

، وبناء عمى ىذا  ووفقا لقدراتيـ ومياراتيـمكافأة العامميف مقابؿ أدائيـ ألعماليـ  تتـ
ؤدي إلى خمؽ ي ما عمى معايير األداء وتتـ الترقيات أيضا بناء.معيار تتـ مكافأة األفراد مادياً ال

 (.553ص ،ـ 2226. )الحمادي ،ف وزيادة مستوى األداءروح مف المنافسة بيف األفراد العاممي
 فقي:ألى إيتحول التنظيم من ىرمي  .7

وفقا لمتطمبات برنامج اليندرة فإنو يتـ تشكيؿ فريؽ لمتابعة تطبيؽ اليندرة في المنظمة بدال 
وىذا ة فييا ما يعني إعطاء الصالحيات إلى األفراد ذوي اإلختصاص مف اإلدارات الموجود

يعني ضرورة إالغاء المستويات اإلدارية اليرمية واإلستعانة بما يعرؼ بالتنظيـ اإلداري 
المبسط الذي يعمؿ بشكؿ متكامؿ ويكوف أعضاؤه مف جميع اإلدارات الموجودة في المنظمة 



34 
 

ييف ضمف التنظيـ اإلداري لمتابعة تطبيؽ ، ويمكف أيضا اإلستعانة بخبراء خارج
 (554ص، ـ2226الحمادي ، )اليندرة.

 :عالقة اليندرة بالتطوير التنظيمي
المنظمات في مواجية  تنافسية لممنظمةقدرات الال تعزيز يؤدي إلىاليندرة إف تطبيؽ 

 كفولية. يـ سمع وخدمات ذات مواصفات عالزيادة قدرتيا عمى تقد ما يؤدي إلى المنافسة
بيرة في التنظيمات تحقؽ نجاحات ك افةالجـز بأف ك ال يمكفوبالرغـ مف وضوح ىذه المعطيات ف

 . مختمفةجوات كبيرة بيف المنظمات الرتب عميو وجود فتاليندرة ، األمر الذي قد ي تطبيؽ مفيوـ

: ولتطبيق اليندرة مزايا متعددة تحقق التطوير التنظيمي ومن أبرزىا  

 ، لفرؽ العمؿ صالحيات واسعةعف طريؽ تفويض مرونة عالية  داريةاإل التنظيمات منح -5
 .بشكؿ مستقؿ بما يتوافؽ مع أىداؼ وسياسات المنظمةرارات اتخاذ القو 

يتـ تقييـ األداء بشكؿ جماعي ويتـ إعطاء الحوافز والتعويضات بناء عمى المخرجات  -2
 النيائية لفريؽ العمؿ.

كمنيجية عمؿ أساسية وذلؾ بيدؼ المحافظة عمى  إعتماد فرؽ العمؿ عمى منيجية اإلبداع -3
التنظيمات في حالة جيدة وزيادة قدرتيا التنافسية في مواجية المنظمات األخرى ،وتعزيز 

 قدراتيا ؼ مواجية مختمؼ التحديات.

المتجدد ألنيا تكوف وسط بيئة ديناميكية  عمى أساس التنظيـ الحيويفرؽ العمؿ تقوـ   -4
 كوف ىذه الفرؽ قادرة عمى التأقمـ مع جميع المتغيرات.متغيرة بشكؿ مستمر، وت

 (hrdiscussion ,2017 )موقع 

 األخطاء التي تؤدي لفشل تطبيق اليندرة:حادي عشر:
ف تطبيؽ اليندرة قد يكوف مصيره الفشؿ بسبب بعض مف االخطاء الشائعة والتي تحدث إ

 (:م1995, ي)ىامر, شامب ابرزىا ما يمي : ومن غالبا عند مرحمة التطبيؽ

 محاولة اصالح العمميات بدال مف تغييرىا تماما .5

 التركيز عمى العمميات االدارية واعادة تصميميا فقط .2

 تعقيد االجراءات االدارية وسيطرة البيروقراطية عمى المؤسسة .3
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 عدـ تخصيص أي موارد لتطبيؽ اليندرة .4

 الرضوخ لمضغوط ومقاومة التتغير .7

 ؼالتركيز عمى التصميـ واىماؿ اليد .8

 تجاىؿ قيـ وثقافة المنظمة والبيئة المحيطة بيا .9

 استغراؽ وقت كبير في دراسة الوضع الحالي لممنظمة .52

 عدـ االستفادة مف التقنيات الحديثة اذ انيا تعد لب وجوىر اليندرة .55

أـ  يريفمف قبؿ المد أكانت النزعة الموجودة في المنظمة لمحفاظ عمى الروتيف السائد سواء .52
 الموظفيف.

 بادؿ الخبرات واالستفادة مف التجارب الناجحة في تطبيؽ اليندرة.غياب ت .53

 األداء االداري
نجاز الفرد ما يسند اليو مف مياـ إاألداء االداري عمى أنو  يعرف :االداري  األداءتعريف 
 (ـ2225)الشاماف، . بكفاءة وفاعمية

والواجبات كما يعرؼ عمى أنو مقدرة العامميف في المنظمات عمى القياـ بالمياـ 
عمى أكمؿ وجو بأقؿ وقت وتكمفة لتحقيؽ الدرجة القصوى مف  عاتقيـوالمسؤوليات الممقاة عمى 

االنتاجية وذلؾ في ظؿ بيئة تنظيمية تتصؼ بالمناخ المالئـ لمعمؿ وىيكؿ تنظيمي يتسـ بوضوح 
 (ـ2252وسالسة وصوؿ العمميات االدارية مف خالؿ نظـ اتصاؿ فعالة. )شاىيف،  المسؤوليات

بأعمى ت مخرجاحويؿ  مدخالت المنظمة الى أنو جيد ييدؼ الى ت االداءكما يعرؼ 
الوظيفة ومف ثـ أىداؼ المنظمة أقؿ تكمفة ممكنة أو أنو جيد يسعى الى تحقيؽ أىداؼ عائد و 

 (ـ2226)المانع،  بشكؿ عاـ.

 قياس األداء
وقياس تقدميا وتوثيقيا  ظمةيعرؼ قياس األداء بأنو المراقبة المستمرة إلنجازات برامج المن

ىداؼ المنظمة ، وتتناوؿ مقاييس االداء انواع ومستويات االنشطة المتعددة أنحو تحقيؽ 
 (ـ2229)ادريس والغالبي ،.  لممنظمة والمنتجات والخدمات التي تقدميا المنظمة

 (ـ2225)شاويش،   يمكف تمخيص أىداؼ قياس األداء كما يمي: أىداؼ قياس األداء:
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 لترقية والنقل:ا.1

اف قياس االداء يكشؼ عف قدرات العامميف وبالتالي يتـ ترقيتيـ الى وظائؼ اعمى مف 
 وظائفيـ بشكؿ متالئـ حيث أف كؿ فرد يشغؿ الوظيفة التي تالئـ قدراتو ومياراتو.

 :يرينتقييم المشرفين والمد.2

تنمية وتطوير أعضاء في  يريفرفيف والمديساعد قياس االداء في تحديد مدى فاعمية المش
 ويتمقى أوامرىـ. اشرافيـالفريؽ الذي يعمؿ تحت 

 جراء التعديالت في الرواتب واألجور:إ.3

يتـ بناء نظاـ التحفيز والعالوات بناء عمى نتائج تقييـ االداء لمموظفيف مف حيث زيادة 
 .انقاصياالمكافئات المالية أو 

بة أداة لتقويـ ضعؼ العامميف واقتراح اجراءات يعد بمثا االداءاف قياس  تقديم المشورة:.4
 .لتحسيف وتطوير أدائيـ داخؿ المنظمة

قياس االداء يشجع المشرفيف عمى االحتكاؾ  تطمبا لممعرفة الشخصية واالطالع:يعتبر م.5
 بمرؤوسييـ فينتج عف ذلؾ المعرفة الشخصية بيف الموظؼ الخاضع لمتقييـ ومشرفو 

ييس االداء المعمومات الضرورية التخاذ القرارات حوؿ ما تقوـ بو توفر مقا مقاييس األداء:
االداء تعطي ادارة المنظمات صورة ميمة حوؿ  مقاييسالمنظمة ، ومف الناحية الكمية فاف 

( فانو 487ـ، ص2229الغالبي وادريس،ت ومدى كفاءة خدماتيا. ووفقا ؿ )المنتجات والخدما
 ة اقساـ رئيسة:ثالثيمكف تصنيؼ مستويات االداء الى 

 مستوى جودة األعمال -
 مستوى تحقيق الغايات -
 مستوى رضا العمالء -

وىنالؾ تصنيؼ اخر جمع معظـ مقاييس االداء تحت خمسة مقاييس أساسية وفؽ مجمة 
 جامعة كاليفورنيا

(Training resources and data exchange performance-based management special 
:interest group,2001:36) 

 
 



37 
 

 أداء المياـ بأقؿ التكاليؼالكفاءة:  -
 قدرة المنظمة عمى تخطيط مخرجات أعمالياالفعالية:  -
 انجاز العمؿ بشكؿ صحيح وفقا لمقواعد ووفقا الحتياجات العمالءالجودة:  -
 انجاز العمؿ في الوقت المحددالوقت المناسب:  -
 حجـ الموارد المستعممة النجاز العمؿاالنتاجية:  -

راسات أخرى توضح مفيوـ األداء ومعايير تقييمو  ومف ضمف تمؾ الدراسات كما جاءت د
 ( والتي حصرت أىـ معايير األداء كما يمي:ـ2226دراسة )المانع ،

تسعى جميع المنظمات الناجحة إلى تحقيؽ أعمى معايير الجودة في منتجاتيا الجودة:  .1
قديـ سمع وخدمات تحقؽ ، وفي المجمؿ فاف الجودة تعني نجاح المنظمة في توخدماتيا

 رغبات العميؿ وتحوز عمى رضاه.
يتعدى قدرات وامكانات الموظفيف  أالحجـ العمؿ المنجز وىذا يجب  يقصد بالكمية الكمية: .2

وفي نفس الوقت أال يقؿ عف قدراتيـ وامكاناتيـ الف ذلؾ يعني تراخيا وتراجعا في األداء 
بحيث ال تكوف كبيرة فيعجز الموظفوف  لذلؾ يجب أف تكوف كمية العمؿ في الحد المعقوؿ

 والتراجع في األداء. تباطؤيا وال قميمة تؤدي لمتراخي والعف القياـ ب
ترجع أىمية الوقت الى كونو مف الموارد غير القابمة لمتجديد أو التعويض حيث أنو  الوقت: .3

 ا يحتـ استغاللو بالشكؿ األمثؿ.مرأس ماؿ وليس دخال م
واالجراءات الالـز تتبعيا لتنفيذ وانجاز المياـ وفقا لألنظمة  ىي الخطواتاالجراءات:  .4

 والموائح والقوانيف الخاصة بالمنظمة.

 فوائد قياس األداء:
مف الجدير ذكره أف قياس األداء يختمؼ عف ادارة األداء، فقياس االداء يزودنا فقط 

ي بعد قياس االداء استنادا حوؿ المنظمة ووضعيا أما ادارة االداء فيي تأت والمعموماتبالبيانات 
لمبيانات التي قدميا قياس االداء حيث أف ادارة األداء تقوـ بعمميات تحسيف االداء وتطويره 

 (ـ2229)النعيمي، 

 (ـ5996، وتتمخص فوائد قياس االداء كما يمي: ) العمي والمطيري

 ة.منح المنظمة الرؤية الصحيحة لمتغيير والتطوير وصياغة الخطط االستراتيجي .5
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تقديـ موازنة بيف مدخالت العمؿ ومخرجاتو بحيث تكوف المخرجات في أفضؿ جودة  .2
 مطموبة والمدخالت بأقؿ تكمفة ممكنة.

 تحديد المجاالت االكثر أىمية في التركيز عمييا بالنسبة لتحسيف أداء العامميف .3

نو أ ة ككؿ، حيثالمنظم أـعمى مستوى الفرد  أكاف اكتشاؼ االحتياجات التدريبية سواء .4
عف طريؽ قياس االداء يمكف تحديد برامج التدريب التي تمـز العامميف في المنظمة لتطوير 

 (ـ2225أدائيـ. )شاويش،

 طرق تحسين االداء:
الشؾ أف تحسيف االداء ىو ىدؼ اي منظمة تسعى لالرتقاء بمستوى ادائيا، ويتـ تحسيف 

 (ـ2223االداء وفقا لمخطوات التالية : )عباس،

ة لمشاكؿ األداء: مقارنة فجوة االداء بيف اداء العامميف والمعايير سباب الرئيستحديد اال .5
 المعدة مسبقا لالداء المطموب او المتوقع

تطوير خطة عمؿ لموصوؿ الى الحموؿ: وتتمثؿ في وضع خطة عمؿ لمحد مف مشاكؿ  .2
 ة.االداء كوضع الحموؿ المناسبة ليا وذلؾ بالتعاوف مع الجيات االستشارية المختص

االتصاالت المباشرة: تعد االتصاالت المباشرة بيف الخاضعيف لمتقييـ والمشرفيف ذات أىمية  .3
 ـ عمى معرفة وعالقة بمف يقيميـ.كبرى، فمف الضروري اف يكوف الخاضعوف لمتقيي

 مستويات تحسين األداء:
 (م2008)الفايدي, :ىنالك ثالثة مستويات لتحسين االداء وىي كما يمي

يعد تحسيف أداء الموظؼ مف أكثر المستويات صعوبة في التحسيف  لموظف:تحسين أداء ا .5
والتطوير، ومف أجؿ تحقيؽ ىذا التطوير يجب التركيز عمى جوانب القوة وتعزيزىا لدى 
الموظؼ مع محاولة تقميؿ جوانب الضعؼ مع العمـ بانو ال يمكف الغاء جوانب الضعؼ 

ف أداء الموظؼ عف طريؽ ربط اىداؼ بشكؿ نيائي لدى أي شخص كاف، كما ويتـ تحسي
 االداء باىتمامات واىداؼ الموظؼ.

عادة ما يكوف أداء الموظؼ منخفضا اذا كانت الوظيفة التي يشغميا أكبر  تحسين الوظيفة: .2
أو أقؿ مف قدراتو وميارتو بشكؿ الفت، ففي حاؿ كاف مستوى الوظيفة اقؿ بكثير مف ميارتو 

يشبع نيمو  لو وال تحتوي عمى اي جديد او تحدنية بالنسبة وقدراتو فاف الوظيفة تكوف روتي
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وقدراتو العالية في ىذا المجاؿ، وعمى الصعيد االخر اذا كاف مستوى الوظيفة اعمى مف 
قدرات وميارات الموظؼ بشكؿ الفت فانو سيشعر بالعجز عف االيفاء بمتطمبات الوظيفة 

 وعدـ القدرة عمى االستمرار في العمؿ.
وذلؾ الف تحسيف بيئة العمؿ ينعكس بشكؿ مباشر  عمى مستوى االداء  ة العمل:تحسين بيئ .3

 فيعمؿ عمى تحسينو وتطويره.

، فإف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية تعتبر مدخال ىاما لتحسيف وتمخيصا لما سبؽ
وتطوير األداء في المؤسسات والمنظمات المختمفة، لذلؾ تسعى ىذه الدراسة لتحديد مدى تأثير 

 إعادة ىندسة العمميات عمى مستوى أداء المصارؼ اإلسالمية العاممة في قطاع غزة.
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 الفصل الثالث
 المصارف اإلسالمية

 :مقدمة
كاف لمصحوة االسالمية التي شيدىا العالـ االسالمي وما صاحب ذلؾ مف توجو جاد 

ميف بتكييؼ كافة جوانب حياتيـ السياسية واالقتصادية واالجتماعية مع وصادؽ لكافة المسم
تعاليـ الديف االسالمي الدور األبرز في نشأة المصارؼ االسالمية التي تمتـز بتعاليـ الديف 

 ،5998الية وخاصة الربا. )الييتي، االسالمي الحنيؼ وتبتعد عف المحرمات في المعامالت الم
 (592ص

 ـ5963سالمية في مصر في مدينة ميت غمر عاـ إلربة لممصارؼ اوؿ تجأوقد بدأت 
ف عمال بمبادئ الشريعة يلمحمي وبنؾ ناصر االجتماعي والمذثـ تـ انشاء بنؾ االدخار ا

، ؼ تعمؿ بمبادئ الشريعة االسالمية، وبالرغـ مف كوف تمؾ المصارؼ ىي اوؿ مصار االسالمية
 ـ5975مية كانت بتأسيس بنؾ دبي االسالمي عاـ اال اف االنطالقة الحقيقية لممصارؼ االسال

والذي يعتبر البداية الحقيقية لعمؿ المصارؼ االسالمية حيث أنو تميز بتكامؿ الخدمات 
المصرفية التي يقدميا، ثـ ظير بعد ذلؾ بنؾ التنمية االسالمي ومقره مدينة جدة بالمممكة 

 (ـ2222االسالمية )ىندي، العربية السعودية ، ثـ توالى بعد ذلؾ انشاء المصارؼ

 تعريف المصارف االسالمية:أوال:
وفقا لفمسفة المؤلؼ،  اإلسالمية ، واختمفت مف مؤلؼ آلخر المصارؼلقد تعددت تعاريؼ 
 (ـ2222)سميماف، :ومف أبرز التعاريؼ ما يمي

 وتوظيفيا في  من المدخرين والمستثمرين األموال تقوم بتسمم " مؤسسة مالية مصرفية .1
لتحقيق  إسالمي متكافل بناء مجتمع مشريعة اإلسالمية بما يخدمإستثمارية وفقا ل  مشاريع
 :  ما يمي

 المدخرات المتاحة في الوطف اإلسالمي وتنمية الوعي االدخاري. استقطابجذب األمواؿ و .أ 
 استثمار األمواؿ في األنشطة والمشاريع التي تحقؽ تنمية مستدامة في العالـ اإلسالمي.. إ.ب 
وفقا لتعاليـ الشريعة اإلسالمية وتجنب المعامالت باألعماؿ والخدمات المصرفية القياـ .ج 

 والجشع .واالستغالؿ  الربوية
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ويقوم عمى قاعدة  معامالت الربويةلك البنك الذي ال يتعامل بال" البنك اإلسالمي ىو ذ .2
 منح قروض حسنة لممحتاجين.ب قوم, ويوالغنم بالغرم المشاركة

المية, وعمى نظاميا األساسي عمى االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسينص التي " تمك البنوك  .3
 أخذا وعطاء لرباعدم التعامل با

 مواصفات المصارف اإلسالمية : ثانيا:
رؼ سالمية عف غيرىا مف المصامواصفات وخصائص تميز المصارؼ اإل ىنالؾ عدة

 (ـ5994سالمية ومف ضمنيا ما يمي: )خمؼ ،بما يتفؽ مع مبادئ الشريعة اإل

 مف الربا. المعامالت المصرفية خمو .5
 .في معامالت المصارؼ االسالميةبقاعدة الحالؿ والحراـ  ـلتزاـ التااإل .2
 عدـ التعامؿ بمعامالت تحتوي عمى الجيالة والغرر والنجش. .3
 . تأخذ المعامالت اإلسالمية عنصر المخاطرة بعيف اإلعتبار .4
 .وط اإلذعافخمو المعامالت المصرفية مف شر  .5
  االسالمية مف المقامرة.عامالت المصرفية خمو الم .6
أحكاـ مع  بحيث تتفؽمصرفية المعامالت تقوـ بمراقبة وتصحيح الرقابة شرعية  ىيئة وجود .7

 الشريعة اإلسالمية.
خضوع المعامالت المصرفية لقاعدة الغنـ بالغـر ، إذ لو تعاقد شخص مع آخر في معاممة  .8

كوف لو الربح فقط، فيكوف ذلؾ العقد باطال ألنو يخالؼ ما دوف أف يتحمؿ أية خسارة وأف ي
لتطبيؽ مبدأ المشاركة في الربح  تمؾ القاعدة أصبحت أساساف حكـ اإلسالـ ، وعميو فإ

 التقميدي. الرأسمالي ؿ لسعر الفائدة في النظاـوالخسارة كبدي
الواجبة لزكاة إخراج اعف طريؽ طيير األمواؿ المودعة لديو سنويا تقياـ البنؾ اإلسالمي ب .9

 ، وحاؿ عميو الحوؿ.النصاب شرعا متى بمغ الماؿ 

 ىيئة الرقابة الشرعية ووظيفتيا في البنوك اإلسالمية:ثالثا:
 (553)البعمي ، وتشمل ما يمي:

 مفيوم ىيئة الرقابة الشرعية: .1

والتي تقوـ بمراقبة معامالت المصرؼ لمتأكد مف موافقتيا  المياإلس مصرؼال أقساـ  ىي أحد 
 في تحقيؽ أىدافو .دة المصرؼ  لتعاليـ الشريعة اإلسالمية ولمساع
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 ـ ميام ىيئة الرقابة الشرعية: .2
 .مصرؼ كي تكوف المعامالت بعيدة عف الحراـنشطة الألتقديـ الحموؿ الشرعية .أ 
ألف التنفيذ قد يكوف فيو مف بيا تطبيقا وتنفيذا،  مصرؼالفتاوى ومتابعة مدى التزاـ التقديـ .ب 

 .ما يحتاج الى تأطير شرعيالتفاصيؿ 
دوف توقؼ أو انتظار لعرض  مصرفيةفيما يستوجب ذلؾ مف معامالت إبداء الرأي الشرعي .ج 

 أي القياـ بوالية اإلفتاء في البنؾ طمب أو
 مواصفات ىيئة الرقابة الشرعية وضمانات فاعميتيا .3
ومف ذوي ، يةمأف يكوف أعضاؤىا مف ذوي الكفاءات العم مواصفات ىيئة الرقابة الشرعية:.أ 

وأف ال يقؿ الخبرة والدراية في كؿ مف الشريعة االسالمية واإلقتصاد والمعامالت اإلسالمية 
 .افراد ف ثالثةعددىا ع

: وذلؾ بأف يأتي أعضاء الييئة باالختيار مف قبؿ  ضمانات فاعمية ىيئة الرقابة الشرعية.ب 
لفتاوى الشرعية في إصدار ا الجمعية العمومية لمبنؾ ال مف مدير البنؾ ، مما يكسبيـ قوة

شخصية بالبقاء في منصب  ميؿ القتناص مصمحةأو خوؼ أو ضغوطات لمبنؾ دوف 
عضوية ىيئة الرقابة الشرعية ، إضافة إلى حضور جمسات مجمس اإلدارة والجمعية 

تتعمؽ بتعامالت البنؾ ،  اطالع دائـ عمى كافة التفاصيؿ التي لعمومية حتى يكونوا عمىا
ف تكوف فتاوى وآراء الييئة ممزمة وواجبة التنفيذ ، مع التنسيؽ الجاد والفعاؿ مع ضرورة أ

بيف ىيئة الرقابة الشرعية في كؿ بنؾ إسالمي والييئة العميا لمفتوى والرقابة الشرعية المنبثقة 
 (38عف االتحاد الدولي لمبنوؾ اإلسالمية.) عتر،

 مي:سالالمصرفية التي يقدميا المصرف اإل الخدماترابعا:
العديد من الخدمات التي يقدميا المصرف االسالمي والتي تنضوي أساسا تحت  ىنالؾ

 قسمين رئيسين:

 وتشمؿ ما يمي: أوال: الخدمات المصرفية:

 قبوؿ األمواؿ )الودائع( .1
 عادة توظيؼ األمواؿ في صورة تمويؿ مباشر أو غير مباشر او في صورة استثماراتإ .2
 فتح الحسابات بمختمؼ أنواعيا .3
 صدار دفاتر شيكات بعمالت مختمفةإ .4
 تحصيؿ الشيكات وتقاصيا .5
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 الصرافة بيف العمالت المختمفة .6
 صدار خطابات الضمافإ .7
 تقديـ االستشارات المالية لألفراد والمؤسسات .8

(ـ5998ويشمؿ ما يمي: )نمر ،ثانيا: التمويل البديل لالقراض بالفائدة:   
% 92المرابحة وىي أحد أىـ صيغ التمويؿ في المصارؼ االسالمية حيث تتجاوز حصتيا  .1

مف المحفظة التمويمية، وتعرؼ المرابحة عمى أنيا  قياـ المصرؼ بشراء سمعة ما ويعرضيا 
لمبيع بالثمف الذي اشتريت بو مع زيادة ربح معمـو يدفعو المشتري حسب االتفاؽ عمى أف 

 جؿ حيث أنو ال يستطيع السداد نقدا وفي الحاؿ.يتـ بيع السمعة لو أل
رأس ماؿ الشركة بقدر معيف مع شريؾ المشاركة المنتيية بالتمميؾ : يساىـ المصرؼ في  .2

أو اكثر مع تحمؿ كؿ منيما نصيبو مف االرباح او الخسائر وفقا لمعقد الموقع بيف 
ي رأس الماؿ عمى دفعة الطرفيف، ويتـ االتفاؽ مف البداية أف يتنازؿ المصرؼ عف حصتو ف

واحدة او عدة دفعات لشركائو، وتتناقص حصة المصرؼ في االرباح او الخسائر تدريجيا 
 حتى خروجو مف الشركة ولذلؾ سمى ىذا الشكؿ ايضا بالمشاركة المتناقصة.

المضاربة: ىو اتفاؽ شراكة بيف طرفيف يدخؿ فيو الطرؼ االوؿ براس الماؿ والطرؼ الثاني  .3
يتـ تقاسـ االرباح الناشئة بيف الطرفيف وفقا السياـ كؿ مف رأس الماؿ بالمجيود ،و 

والمضارب بعممو ، اال أف الخسائر يتحمميا صاحب رأس الماؿ وحده وذلؾ الف الطرؼ 
االخر اي المضارب ىنا يخسر مجيوده ووقتو ما لـ يكف ىنالؾ خمؿ او اىماؿ متعمد مف 

ر المضارب في الماؿ لصاحب رأس الماؿ قبؿ المضارب، ويقوـ المصرؼ االسالمي بدو 
 الذي وكمو باستثمار مالو.

االستثمار المباشر: ىو اشتراؾ المصرؼ بجزء مف رأس ماؿ الشركات ويتحدد نصيبو مف  .4
 االرباح والخسائر وفقا لنسبة مشاركتو في رأس الماؿ.

شراء العقار االجارة المنتيية بالتمميؾ: يتفؽ المصرؼ مع المشتري عمى اف يقوـ المصرؼ ب .5
ثـ يؤجره لممشتري عمى شكؿ اقساط وال يتـ نقؿ ممكية العقار لممشتري اال بعد سداد جميع 

 االقساط.
القرض الحسف: ىو قرض خاؿ مف الفائدة وعمى المقترض سداده بالكامؿ دونما زيادة او  .6

 نقص .
ف عند بيع االستصناع: ىو طمب صنعة محددة الجنس والمواصفات عمى اف تكوف المواد م .7

 الصانع مقابؿ مبمغ معيف عند التسميـ حاال او الجؿ.
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بيع السمـ: ىو بيع اجؿ بعاجؿ اي اف الثمف يسمـ حاال اما البضاعة فتسمـ في وقت  .8
 مستقبمي نظرا لتعذر توفر البضاعة وقت البيع.

 سالمية والمصارف التجارية:الفروق بين المصارف اإلخامسا:
سالمية والعمل في المصارف لعمل في المصارف اإلة بين طبيعة اأساسي فروؽىنالك 

 (ـ5996)اليواري، التجارية ومن أشيرىا:
ال يقوـ المصرؼ االسالمي بضماف الربح  او الخسارة أو أصؿ رأس الماؿ لممودع بعكس  .1

 المصرؼ التجاري الذي يقـو بدفع فوائد ثابتة عمى الودائع بأجؿ وباخطار مسبؽ.
راء البضائع واالحتفاظ بو وبيعيا عكس المصارؼ التجارية تقوـ المصارؼ االسالمية بش .2

 فيي ال تقـو بذلؾ اال في حاالت خاصة وبضوابط معينة
المصرؼ االسالمي في االساس ىو عبارة عف مضارب يقـو بالعمؿ في امواؿ اصحاب  .3

رأس الماؿ وىـ ىنا المودعوف بعكس المصارؼ التجارية القائمة اساسا عمى قبوؿ الودائع 
 ح القروض.ومن

يستطيع المصرؼ التجاري اصدار أسيـ ممتازة أما المصرؼ االسالمي فانو ال يصدرىا  .4
 نظرا النيا محددة الفائدة.

عدـ تعامؿ المصارؼ االسالمية مطمقا بالفائدة أخذا أو عطاء وذلؾ النيا محرمة في  .5
 التشريع االسالمي بعكس المصارؼ التجارية التي تتعامؿ بيا.

لمصارؼ االسالمية تأتي عادة مف المرابحة والتمويؿ بالمشاركة وغيرىا مف موارد تمويؿ ا .6
صيغ التمويؿ االسالمية بعكس المصارؼ التجارية والتي ياتي مورد تمويميا أساسا مف 

 الفوائد المترتبة عمى القروض.
يوجد في المصارؼ االسالمية نوعاف مف حساب االستثمار أوليما حساب االستثمار العاـ  .7

يكوف حساب مضاربة غير مقيد بنوع معيف مف المشاريع، وثانييما حساب االستثمار حيث 
الخاص وىو يقوـ عمى االستثمار في مشاريع خاصة كمشاريع صناعية او زراعية او 

 تجارية وغيرىا.
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 سالمية في فمسطين:نشأة المصارف اإلسادسا:
ي منتصؼ التسعينيات كانت بداية انطالقة عمؿ المصارؼ االسالمية في قطاع غزة ف

، ـ5995مف القرف الماضي أي أف بدايتيا كانت مع بداية تأسيس سمطة النقد الفمسطينية عاـ 
ولذلؾ فاف انطالقة العمؿ المصرفي االسالمي في فمسطيف جاءت متأخرة جدا اذا ما قورنت 

ات. في الشرؽ االوسط والتي بدأت في منتصؼ السبعيني االسالميببداية العمؿ المصرفي 
 (ـ2224)المشيراوي،

وقد كانت أوؿ تجربة لمعمؿ المصرفي االسالمي في فمسطيف ىي تأسيس فرع المعامالت 
ـ ، ثـ تمى ذلؾ تأسيس عدة 5995في قطاع غزة عاـ   عمافاالسالمية في بنؾ القاىرة 

ثـ  ـ5996مميوف دوالر عاـ  25مصارؼ اسالمية وىي البنؾ االسالمي العربي برأس ماؿ يبمغ 
 .ـ 5997مميوف دوالر عاـ  52ـ انشاء البنؾ االسالمي الفمسطيني برأس ماؿ يبمغ ت

عادة ىندسة العمميات:سابعا:  المصارف اإلسالمية وا 
يمكف تعريؼ إعادة ىندسة العمميات بمختمؼ أنواعيا في المصارؼ اإلسالمية بأنيا 

موؿ إبداعية لمشاكؿ التمويؿ التطوير والتجديد والتنفيذ ألدوات وآليات مالية مبتكرة وصياغة ح
ـ( فإف إعادة اليندسة في المصارؼ 2224، ووفقا ؿ )السويمـ،تحت مظمة الشريعة اإلسالمية

 اإلسالمية تتكوف مما يمي:

 إبتكار أدوات مالية جديدة مثؿ بطاقات االئتماف. -
لتجارة إبتكار آليات تمويمية جديدة مف شأنيا خفض التكاليؼ اإلجرائية ألعماؿ قائمة مثؿ ا -

 اإلالكترونية
أو إعداد صيغ تمويمية  إبتكار حموؿ جديدة لإلدارة التمويمية مثؿ إدارة السيولة والديوف -

 لمشاريع معينة تالئـ الظروؼ المحيطة بالمشروع.

والمقصود باإلبتكار ىنا ليس مجرد اإلختالؼ عف السائد بؿ ال بد أف يكوف ىذا 
ى أفضؿ مف الكفاءة والمثالية، وعميو يمكف تمخيص اإلختالؼ متميزا إلى درجة تحقيقو مستو 

ابتكار لحموؿ مالية متوافقة مع  مفيوـ إعادة ىندسة العمميات في المصارؼ اإلسالمية عمى أنو
الشريعة اإلسالمية بجانب توافقيا مع متطمبات العصر والتركيز عمى اإلبتكار والتجديد سواء في 

 التبادؿ أو التمويؿ.
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لداعية إلعادة ىندسة العمميات في المصارف اإلسالمية األسباب اثامنا:
 (م1996الجمي,)

ىنالؾ عدة أسباب ودوافع تدفع إدارات المصارؼ اإلسالمية إلعادة ىندسة عممياتيا ومف أبرزىا 
 ما يمي:

 إعطاء البديؿ اإلسالمي في مجاؿ مكافحة الفقر مف خالؿ النظاـ المصرفي اإلسالمي -
ريػػة التمويػػؿ التقميديػػة مػػف خػػالؿ مػػنح القػػروض الميسػػرة والصػػغيرة المنافسػػة التػػي فرضػػتيا نظ -

جػػػدا والتػػػي أثبتػػػت نجاحػػػا بشػػػكؿ ال بػػػأس بػػػو لتكػػػوف المصػػػرفية اإلسػػػالمية قػػػادرة عمػػػى إيجػػػاد 
 البديؿ الذي يحقؽ عمى األقؿ نفس مزايا التمويؿ التقميدي مع مراعاة الجوانب الشرعية.

مي بحيث يتـ االبتعاد عف المداينات الشبيية تصحيح مسيرة العمؿ المالي والمصرفي اإلسال -
 بالنظاـ التمويمي التقميدي قدر اإلمكاف.

زيػػادة المخػػاطر فػػي العمػػؿ المصػػرفي بشػػكؿ عػػاـ والعمػػؿ المصػػرفي اإلسػػالمي بشػػكؿ خػػاص  -
 وىي بحاجة إلى إدارة حكيمة.
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 الفصل الرابع
 واإلجراءاتالطريقة 

 مقدمة:
 ، ة الدراسػةوعينػ  -مجتمػع الدراسػة - وصػفًا لمػنيج الدراسػة ، واألفػراد يتنػاوؿ ىذا الفصػؿ
 أيضػػػاً  يتضػػػمف و ؽ إعػػػدادىا ، وصػػػدقيا وثباتيػػػا ،أداة الدراسػػػة المسػػػتخدمة وطػػػر  ويتنػػػاوؿ أيضػػػاً 

المعالجػات  ف ث ػـمػأدوات الدراسػة وتطبيقيػا ، و  باسػتخداـات التي قاـ بيػا  الباحػث لإلجراء وصفاً 
 اإلحصائية التي اعتمد الباحث عمييا في تحميؿ الدراسة .

 منيجية الدراسة  
إلػى نتػائج تتعمػؽ بالموضػوع  ليصػؿ تبعيػا الباحػثالطريقػة التػي ي منيج البحػث بأنػو عّرؼيُ 

محػؿ الدراسػة، وىػو األسػموب المػػنظـ المسػتخدـ لحػؿ مشػكمة البحػث، إضػػافة إلػى أنػو العمػـ الػػذي 
 يفية إجراء البحوث العممية.  يعني بك

 حيث يسػتخدـ كػؿ مػنيج مػف ىػذه المنػاىج و ىناؾ عدة مناىج تستخدـ في البحث العممي
، وحيػث نفسػيا   الظػاىرة اسػتخداـ أكثػر مػف مػنيج لدراسػة مظاىرة التي يتـ دراستيا وقػد يػتـوفقًا ل

خػػالؿ إطالعػػو  ع الدراسػػة مػػفو موضػػ  الظػػاىرة حيثيػػاتمسػػبؽ جوانػػب و  بشػػكؿ أف الباحػػث يعػػرؼ
فػػػي  داريػػػةعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات اإلإعمػػػى الدراسػػػات السػػػابقة المتعمقػػػة بموضػػػوع البحػػػث،   دور 

تحسػػيف أداء المصػػارؼ االسػػالمية العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة  ، والػػذي يتوافػػؽ مػػع المػػنيج الوصػػفي 
ىا عػػػف المشػػػكمة موضػػػوع البحػػػث لتفسػػػير  معمومػػػاتييػػػدؼ إلػػػى تػػػوفير البيانػػػات والالتحميمػػػي الػػػذي 

رجػػػوع لمرسػػػائؿ ؿ الوالوقػػػوؼ عمػػػى دالالتيػػػا، وحيػػػث أف المػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػي يػػػتـ مػػػف خػػػال
الكتػػب والصػػحؼ والمجػػالت وغيرىػػا مػػف المػػواد التػػي يثبػػت العمميػػة والمجػػالت العمميػػة المحكمػػة و 

يعتمػػػد عمػػػى ىػػػذا المػػػنيج ف الباحػػػث صػػػدقيا بيػػػدؼ تحميميػػػا لموصػػػوؿ إلػػػى أىػػػداؼ البحػػػث ، فػػػإ
أدؽ لمظػاىرة موضػع الدراسػة،  ، لتحقيػؽ تصػور البحػث بمشػكمة المتعمقػةالدقيقة ممعرفةلموصوؿ ل

ستبانة في جمػع اإل استخداـاختياره لعينة الدراسة، و  العينة العشوائية في طريقة كما أنو سيستخدـ
 البيانات األولية .

 طرق جمع البيانات:
 عتمد الباحث عمى نوعيف مف البياناتإ

 البيانات األولية. .1
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مفػػردات البحػػث  توزيػػع اسػػتبيانات لدراسػػة عػػف طريػػؽ بالبحػػث فػػي الجانػػب الميػػداني  وذلػػؾ
تفريغيػػػػا وتحميميػػػػا القيػػػػاـ بوحصػػػػر وتجميػػػػع المعمومػػػػات الالزمػػػػة فػػػػي موضػػػػوع البحػػػػث، ومػػػػف ثػػػػـ 

اإلحصػائي  SPSS   (Statistical Package for Social Science)باسػتخداـ برنػامج 
 داعمػػةوؿ لػػدالالت ذات قيمػػة ومؤشػػرات موصػػلة المناسػػبة تبػػارات اإلحصػػائياسػػتخداـ االخوكػػذلؾ 

 موضوع الدراسة .ل
 .البيانات الثانوية .2

الرسػائؿ العمميػة و المجػالت العممػة المحكمػة قاـ الباحػث بمراجعػة الكتػب و الػدوريات و لقد 
المتعمقػػة بالموضػػوع قيػػد الدراسػػة، والتػػي تتعمػػؽ بدراسػػة دور اعػػادة ىندسػػة المنشػػورات الخاصػػة  و

 ميػػات المصػػرفية فػػي تحسػػيف أداء المصػػارؼ االسػػالمية العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة ، وأيػػة مراجػػعالعم
التعػػرؼ عمػػى األسػػس و  ، وينػػوي الباحػػثالدراسػػة بشػػكؿ عممػػي ثػػريقػػد يػػرى الباحػػث أنيػػا ت أخػػرى

 الدراسػة فػي الثانويػة لممصػادر المجػوء خالؿ مفوذلؾ  الطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات
 خذ تصور عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجاؿ الدراسة .، وكذلؾ أ

 مجتمع وعينة الدراسة
 يريالمية العاممػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة ومػػػدالبنػػػوؾ االسػػػ يرييتكػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف مػػػد 

د غير المعترؼ بيا مف سمطة النق أـالمعترؼ بيا مف سمطة النقد  أكانت االدارات المختمفة سواء
البنػؾ الػوطني اإلسػالمي  -البنػؾ االسػالمي الفمسػطيني -البنػؾ االسػالمي العربػي :يوىي كما يمػ

مدير  72ع الدراسة البالغ بنؾ االنتاج الفمسطيني ، وقد تـ توزيع االستبانات عمى جميع مجتم -
اسػتبانة  ،  وبعػد تفحػص االسػتبانات لػـ يػتـ اسػػتبعاد أي  68وتػـ اسػترجاع ، ورئػيس قسػـ ومػديرة

را لتحقػػؽ الشػػروط المطموبػػة لإلجابػػة عمػػى االسػػتبياف، وبػػذلؾ يكػػوف عػػدد االسػػتبانات اسػػتبانة نظػػ
 استبانة 68الخاضعة لمدراسة 

 والجداوؿ التالية تبيف خصائص وسمات عينة الدراسة كما يمي:
% 25.2% مف عينة الدراسة مف الذكور ، و 75.2( أف  4.5يبيف جدوؿ رقـ ): .الجنس1

 ث مف عينة الدراسة مف اإلنا
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس: (4.1جدول )

 النسبة المئوية التكرار الجنس 
 75.0 51 ذكر   
 25.0 17 أنثى

 100.0 68 المجموع
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 . الموقع الوظيفي2

% مػف عينػة الدراسػة يعممػوف   عضػو مجمػس ادارة   ، و 5.5( أف 4.2يبيف جػدوؿ رقػـ )
% يعمموف   مػدير 5.9عمموف   مدقؽ داخمي   ، و % ي52.3% يعمموف   مدير فرع   ، و8.8

% يعممػػػػوف   مسػػػػؤوؿ رقابػػػػة شػػػػرعية   ، 5.5% يعممػػػػوف   مػػػػدقؽ خػػػػارجي   ، و4.4عػػػػاـ   ، و
% يعممػوف   مػدير 2.9% يعمموف   رئيس قسػـ   ، و25.2% يعمموف   مدير مالي   ، و5.9و

ردة فػػي الجدوؿ،فإنػػو وكمػػا وتعقيبػػا عمػػى االرقػػاـ الػػوا % يعممػػوف   موظػػؼ   .33.8تسػػويؽ   ، و
% مػػف العػػامميف ىػػـ  بموقػػع موظػػؼ أي مسػػاعد قسػػـ إشػػرافي مثػػؿ نائػػب 33يالحػػظ أف حػػوالي 

 المدير العاـ ونائب رئيس قسـ.
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الموقع الوظيفي: (4.2جدول )

 النسبة المئوية التكرار الموقع الوظيفي
 1.5 1 عضو مجمس ادارة

 8.8 6 مدير فرع
 10.3 7 مدقؽ داخمي
 5.9 4 مدير عاـ

 4.4 3 مدقؽ خارجي
 1.5 1 مسؤوؿ رقابة شرعية

 5.9 4 مدير مالي
 25.0 17 رئيس قسـ
 2.9 2 مدير تسويؽ
 33.8 23 موظؼ
 100.0 68 المجموع

 المؤىل العممي: .3

، و  % مػف عينػة الدراسػة مػؤىميـ العممػي   دبمػـو فأقػؿ  5.9( أف  4.3يبيف جدوؿ رقػـ )
% مػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة 53.2% مػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػؤىميـ العممػػػػي   بكػػػػالوريوس   ، و 79.4

ويالحػػظ % مػػف عينػػة الدراسػػة مػػؤىميـ العممػػي   دكتػػوراه  .5.5مػػؤىميـ العممػػي   ماجسػػتير   ، و 
% ىـ مف حممة شيادة البكالوريوس وىذا 79مف خالؿ الجدوؿ أف غالبية مجتمع الدراسة حوالي 

ا فػػي أغمػػب المصػػارؼ والمؤسسػػات حيػػث أف شػػيادة البكػػالوريوس تعتبػػر الحػػد األدنػػى طبيعػػي جػػد
 مف الشيادات والمؤىالت التي يمكف أف تؤىؿ عامميا لسوؽ العمؿ بشكؿ مميز.
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي: (4.3) جدول
 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 5.9 4 دبمـو
 79.4 54 بكالوريوس
 13.2 9 ماجستير
 1.5 1 دكتوراه
 100.0 68 المجموع

 العمر: .4

 32تراوحػػت اعمػػارىـ   أقػػؿ مػػف % مػػف عينػػة الدراسػػة  39.7( أف 4.4يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ )
% 57.6سػنة   ، و 42أقػؿ مػف -32% مف عينة الدراسة تراوحػت اعمػارىـ   36.8  ، و سنة 

 % مػػف عينػػة الدراسػػة5.9سػػنة    ، و و 52مػػف أقػػؿ -42مػػف عينػػة الدراسػػة تراوحػػت اعمػػارىـ   
يالحػظ مػف خػالؿ الجػدوؿ أف المصػارؼ اإلسػالمية بشػكؿ   .سػنة فػأكثر  52تراوحت اعمارىـ   

عػػاـ فػػي قطػػاع غػػزة تحػػرص عمػػى اسػػتقطاب الشػػباب حيػػث أف ذلػػؾ ييػػدؼ لبػػث روح جديػػدة فػػي 
 سنة. 52إالى  42 المصارؼ مع عدـ اىماؿ ذوي الخبرة والتجربة أي مف تتراوح أعمارىـ مف

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر: (4.4جدول )
 النسبة المئوية التكرار العمر

 39.7 27 سنة   32أقؿ مف 
 36.8 25 سنة   42أقؿ مف -32
 17.6 12 سنة   52أقؿ مف -42
 5.9 4 سنة فأكثر   52

 100.0 68 المجموع

 سنوات الخدمة في المسمى الحالي: .5

 5% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة تراوحػػػت خبػػػرتيـ   أقػػػؿ مػػػف 33.8( أف  4.5رقػػػـ )يبػػػيف جػػػدوؿ 
% 22.6سنوات   ، و 52أقؿ مف -5% مف عينة الدراسة تراوحت خبرتيـ   44.5سنوات    ، 

% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة 5.5سػػػنة     ، و 22أقػػػؿ مػػػف -52مػػػف عينػػػة الدراسػػػة تراوحػػػت خبػػػرتيـ   
مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ أف العػػامميف الػػذيف يممكػػوف  ويالحػػظسػػنة فػػأكثر    .  22تراوحػػت خبػػرتيـ   

سنوات يشكموف ما يقارب نصؼ الخاضعيف لمدراسػة وىػذا يتوافػؽ مػع كػوف أف  52و 5خبرة بيف 
 المصارؼ االسالمية تسعى إالى تجديد الكادر البشري واستقطاب فئة الشباب.
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 لحاليتوزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة في المسمى ا: (4.5جدول )
 النسبة المئوية التكرار الخبرة

 33.8 23 سنوات   5أقؿ مف 
 44.1 30 سنوات  52أقؿ مف -5
 20.6 14 سنة    22أقؿ مف -52
 1.5 1 سنة فأكثر   22

 100.0 68 المجموع

 :أداة الدراسة
 وقد تـ إعداد االستبانة عمى النحو التالي:

 مع البيانات والمعمومات.إعداد استبانة أولية مف اجؿ استخداميا في ج -5
 متيا لجمع البيانات.ءمى المشرؼ مف اجؿ اختبار مدى مالعرض االستبانة ع -2
 تعديؿ االستبانة بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرؼ. -3
االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النصح  تـ عرض -4

. واإلرشاد  وتعديؿ وحذؼ ما يمـز
 اريو ميدانية أولية لالستبانة وتعديؿ حسب ما يناسب.إجراء دراسة اختب -5

تـ تقسيـ توزيع االستبانة عمى جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة ، ولقد 
 االستبياف الى ثالثة أجزاء:

 فقرات. 5ويتكوف مف  الجزء األوؿ ويشمؿ البيانات الشخصية والخبرة والمستوى الوظيفي -

ساسية إلعادة ىندسة العمميات ويشتمؿ خمسة محاور كما مؿ األبعاد األالجزء الثاني ويش -
 يمي:

 فقرات. 9االستراتيجية ويتكوف مف المحور األول:  -

 .فقرات 5التزاـ وقناعة اإلدارة العميا ويتكوف مف المحور الثاني:  -

 .فقرات 8تكنولوجيا المعمومات ويتكوف مف المحور الثالث:  -

 .فقرات 5لمتغيير ويتكوف مف  االستعدادالمحور الرابع:  -

 فقرات. 5تمكيف العامميف )الموظفيف( ويتكوف مف المحور الخامس:  -
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 .فقرة 53ويتكوف مف  الجزء الثالث : تحسيف األداء -

  تعني أقؿ موافقة 5(درجات حيث الدرجة   52-5وقد كانت اإلجابات عمى الفقرات مف )
   تعني أعمى موافقة.52و الدرجة  

 الستبيان:صدق وثبات ا
ـ، 5995صدؽ االستبانة يعنػي التأكػد مػف أنيػا سػوؼ تقػيس مػا أعػدت لقياسػو )العسػاؼ، 

، كمػػػا يقصػػػد بالصػػػدؽ   شػػػموؿ االسػػػتبانة لكػػػؿ العناصػػػر التػػػي يجػػػب أف تػػػدخؿ فػػػي  (429 ص
التحميػػؿ مػػف ناحيػػة، ووضػػوح فقراتيػػا ومفرداتيػػا مػػف ناحيػػة ثانيػػة، بحيػػث تكػػوف مفيومػػة لكػػؿ مػػف 

، وقػػػػد قػػػػاـ الباحػػػػث بالتأكػػػػد مػػػػف صػػػػدؽ أداة  (579 ص ،ـ2225وآخػػػػروف  يسػػػػتخدميا )عبيدات
 الدراسة كما يمي:

 تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف. صدق فقرات االستبيان : 

 الصدؽ الظاىري لألداة ) صدؽ المحكميف( (5

قػاـ الباحػث بعػرض أداة الدراسػة فػي صػػورتيا األوليػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف تألفػػت 
بغػػزة ( أعضػػاء مػػف أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي كميػػة التجػػارة فػػي الجامعػػة االسػػالمية 52) مػػف

التحميػػػػػػؿ االدارة و مجػػػػػػاالت متخصصػػػػػػيف فػػػػػػي مػػػػػػف الوجامعػػػػػػة االزىػػػػػػر وكميػػػػػػة فمسػػػػػػطيف التقنيػػػػػػة 
( أسػػػػماء المحكمػػػػيف الػػػػذيف قػػػػاموا مشػػػػكوريف بتحكػػػػيـ أداة 5. ويوضػػػػح الممحػػػػؽ رقػػػػـ )ئياإلحصػػػػا
مػػػة العبػػػارات لقيػػػاس مػػػا ءإبػػػداء آرائيػػػـ فػػػي مػػػدى مال مػػػف المحكمػػػيف ة. وقػػػد طمػػػب الباحػػػثالدراسػػػ

وضػػعت ألجمػػو، ومػػدى وضػػوح صػػياغة العبػػارات ومػػدى مناسػػبة كػػؿ عبػػارة لممحػػور الػػذي ينتمػػي 
إليو.ومػػػػدى كفايػػػػة العبػػػػارات لتغطيػػػػة كػػػػؿ محػػػػور مػػػػف محػػػػاور متغيػػػػرات الدراسػػػػة األساسػػػػية ىػػػػذا 

صياغة العبارات أو حذفيا، أو إضافة عبارات  باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضروريا مف تعديؿ
جديػػدة ألداة الدراسػػة، وكػػذلؾ إبػػداء آرائيػػـ فيمػػا يتعمػػؽ بالبيانػػات األوليػػة )الخصػػائص الشخصػػية 
والوظيفيػػػػة المطموبػػػػة مػػػػف  المبحػػػػوثيف(، إلػػػػى جانػػػػب مقيػػػػاس ليكػػػػارت المسػػػػتخدـ فػػػػي االسػػػػتبانة. 

حيث كانت تحتوي عمى بعض العبػارات  وتركزت توجييات المحكميف عمى انتقاد طوؿ االستبانة
المتكررة، كما أف بعض المحكمػيف نصػحوا بضػرورة تقمػيص بعػض العبػارات مػف بعػض المحػاور 

ضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.  وا 
واستنادا إلى المالحظات والتوجييات التي أبداىا المحكموف قاـ الباحػث بػإجراء التعػديالت 

ف، حيػػث تػػـ تعػػديؿ صػػياغة العبػػارات وحػػذؼ أو إضػػافة الػػبعض التػػي اتفػػؽ عمييػػا معظػػـ المحكػػي
 اآلخر منيا. 



 
 

 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة (2

مفردة، وذلؾ بحساب معامالت االرتباط بػيف كػؿ فقػرة   32تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجميا 
لكػؿ فقػرة  (،حيػث إف القيمػة االحتماليػة2.25تباط دالة عند مستوى داللة )(  أف معامالت االر 7-6الجداوؿ مف رقـ )وتبين ر التابعة لو والدرجة الكمية لممحو 

 صادقة لما وضعت لقياسواالستبانة ،  وبذلؾ تعتبر فقرات 2.365الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر مف قيمة  rوقيمة  2.25اقؿ مف 
 األبعاد االساسية إلعادة ىندسة العممياتالصدق الداخمي لفقرات القسم الثاني : : (4.6جدول )
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 تمكين العاممين االستعداد لمتغيير تكنولوجيا المعمومات التزام وقناعة اإلدارة العميا االستراتيجية
5 0.433 0.017 5 0.645 0.000 5 0.706 0.000 5 0.803 0.000 5 0.568 0.001 

2 0.372 0.043 2 0.785 0.000 2 0.554 0.001 2 0.714 0.000 2 0.793 0.000 

3 0.482 0.007 3 0.566 0.001 3 0.829 0.000 3 0.712 0.000 3 0.621 0.000 

4 0.619 0.000 4 0.667 0.000 4 0.653 0.000 4 0.765 0.000 4 0.725 0.000 

5 0.781 0.000 5 0.588 0.001 5 0.730 0.000 5 0.878 0.000 5 0.651 0.000 

6 0.493 0.006 

 

6 0.737 0.000 
   28ودرجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 2.365تساوي 
 

7 0.618 0.000 7 0.600 0.000 

8 0.618 0.000 8 0.624 0.000 

9 0.671 0.000  



 
 

 تابع الصدق الداخمي لفقرات القسم الثالث: تحسين األداء: (4.7جدول )
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5 0.781 0.000 6 0.838 0.000 55 0.852 0.000 
2 0.669 0.000 7 0.658 0.000 52 0.871 0.000 
3 0.717 0.000 8 0.907 0.000 53 0.721 0.000 
الجدولية عند  rقيمة  0.000 0.831 9 0.000 0.764 4

ودرجة  2.25مستوى داللة 
   تساوي 28حرية  
2.365 

5 0.843 0.000 52  

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة 

مػع معـدل كـل محـور مـن محـاور الدراسـة ( يبيف معامالت االرتباط بيف 4.8جدوؿ رقـ )
رتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى داللػة المعدؿ الكمي لفقرات االستبانة والذي يبيف أف معػامالت اال

 rالمحسوبة اكبر مػف قيمػة  rوقيمة  2.25لكؿ فقرة اقؿ مف  ، حيث إف القيمة االحتمالية 2.25
 .2.365الجدولية والتي تساوي 

 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة: (4.8جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط لمحوراعنوان  المحور
 0.000 0.894 االستراتيجية األوؿ
 0.000 0.885 التزاـ وقناعة اإلدارة العميا الثاني
 0.000 0.893 تكنولوجيا المعمومات الثالث
 0.000 0.897 االستعداد لمتغيير الرابع
 0.002 0.553 تمكيف العامميف الخامس
 0.000 0.784 تحسيف األداء السادس

 2.365   تساوي 28ودرجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكػد مػف أف اإلجابػة سػتكوف واحػدة تقريبػا لػو تكػرر تطبيقيػا 

الباحػػث خطػػػوات (. وقػػػد أجػػرى 432، ص5995عمػػى األشػػخاص ذاتيػػـ فػػػي أوقػػات )العسػػاؼ، 
الثبػػػات عمػػػى العينػػػة االسػػػتطالعية نفسػػػيا بطػػػريقتيف ىمػػػا طريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية ومعامػػػؿ ألفػػػا 

 كرونباخ.
: تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -5

ـ تصحيح بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ومعدؿ األسئمة الزوجية  الرتبة لكؿ بعد وقد  ت
-Spearmanمعامالت االرتباط  باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف  براوف لمتصحيح )

Brown Coefficient)   :حسب المعادلة  التالية 

معامؿ الثبات = 
1

2

ر

( يبيف أف ىنػاؾ 4.9حيث ر معامؿ االرتباط وقد بيف جدوؿ رقـ )ر

ممػا يطمػئف الباحػث عمػى اسػتخداـ  2.884ف حيػث بمػغ معامؿ ثبات كبير نسبيا لفقرات االسػتبيا
 االستبانة بكؿ طمأنينة

 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(: (4.9جدول )

معامل االرتباط  معامل االرتباط عنوان المحور المحور
 المصحح

 0.847 0.735 االستراتيجية األوؿ
 0.852 0.742 التزاـ وقناعة اإلدارة العميا الثاني
 0.937 0.882 تكنولوجيا المعمومات الثالث
 0.961 0.925 االستعداد لمتغيير الرابع

 0.883 0.791 تمكيف العامميف الخامس
 0.870 0.769 تحسيف األداء السادس
 0.884 0.792 جميع الفقرات  
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 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

يػاس ثبػات االسػتبانة  كطريقػة ثانيػة لقيػاس الثبػات لق  استخدـ الباحث طريقػة ألفػا كرونبػاخ
مما يطمػئف الباحػث  2.883( أف معامالت الثبات مرتفعة حيث بمغ 4.52وقد يبيف جدوؿ رقـ )

 ى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينةعم
 معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ(: (4.10جدول )

عدد  المحورعنوان  المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
نباخكرو   

 0.867 9 االستراتيجية األوؿ
 0.870 5 التزاـ وقناعة اإلدارة العميا الثاني
 0.957 8 تكنولوجيا المعمومات الثالث
 0.960 5 االستعداد لمتغيير الرابع

 0.917 5 تمكيف العامميف الخامس
 0.897 13 تحسيف األداء السادس

 0.883 45 جميع الفقرات 

 جات اإلحصائية:المعال
لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة وتحميػػػؿ البيانػػات التػػي تػػػـ تجميعيػػا، فقػػد تػػػـ اسػػتخداـ العديػػد مػػػف 

 Statisticalاألسػػػاليب اإلحصػػػائية المناسػػػبة باسػػػتخداـ الحػػػـز اإلحصػػػائية لمعمػػػوـ االجتماعيػػػة
Package for Social Science ( SPSS)   وفيما يمي مجموعػة مػف األسػاليب اإلحصػائية

 خدمة في تحميؿ البيانات:المست
دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، وتـ إعطاء الدرجات مف  -5 ( حيث 52-5)تـ ترميز وا 

   تعني أعمى موافقة.52  تعني أقؿ موافقة و الدرجة  5الدرجة   
تـ حساب التكرارات والنسب المئوية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة  -2

 ا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسةوتحديد استجابات أفرادى
وذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة   Meanالمتوسط الحسابي  -3

عف كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات 
( عمما باف تفسير مدى االستخداـ 89ص ، ـ5996حسب أعمى متوسط حسابي ) كشؾ ، 

 أو مدى الموافقة عمى العبارة .
لمتعرؼ عمى مدى انحراؼ   (Standard Deviation)تـ استخداـ االنحراؼ المعياري  -4

استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة ولكؿ محور مف المحاور 
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االنحراؼ المعياري يوضح التشتت في  الرئيسية عف متوسطيا الحسابي، ويالحظ أف
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور 
الرئيسية، فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا بيف 

االستجابات المقياس ) إذا كاف االنحراؼ المعياري واحد صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز 
 وتشتتيا( 

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -5
 معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات والعالقات بيف ابعاد الدراسة. -6
 معادلة سبيرماف براوف لمثبات -7
 -1سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات ىؿ تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال ) -اختبار كولومجروؼ -8

Sample K-S )  
لمعرفة الفرؽ بيف متوسط الفقرة  One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار  -9

   3والمتوسط الحيادي  
 االنحدار الخطي المتعدد وذلؾ لمعرفة تاثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع. -52

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

  

 الفصل الخامس
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 خامسالفصل ال
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا

 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار التوزيع الطبيعي)اختبار كولمجروف
سػػمرنوؼ  لمعرفػػة ىػػؿ البيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي أـ ال  -نعػػرض اختبػػار كػػولمجروؼ

أف وىػػو اختبػػار  ضػػروري فػػي حالػػة اختبػػار الفرضػػيات الف معظػػـ االختبػػارات المعمميػػة تشػػترط 
القيمــــة ( نتػػػػائج االختبػػػػار حيػػػػث أف 55يكػػػػوف توزيػػػػع البيانػػػػات طبيعيػػػػا. ويوضػػػػح الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

( وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف البيانػػات تتبػػع sig.05.0)  2.25لكػػؿ محػػور اكبػػر مػػف  االحتماليــة
 التوزيع الطبيعي ويجب استخداـ االختبارات المعمميو.

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي):(5.1جدول )

 عنوان المحور المحور
عدد 
 Zقيمة  الفقرات

القيمة 
 االحتمالية

 0.071 0.085 9 االستراتيجية األوؿ
 0.092 0.083 5 التزاـ وقناعة اإلدارة العميا الثاني
 0.203 1.069 8 تكنولوجيا المعمومات الثالث
 0.073 0.085 5 االستعداد لمتغيير الرابع
 0.244 1.025 5 تمكيف العامميف امسالخ

 0.137 0.971 53 تحسيف األداء السادس
 0.212 1.059 45 جميع الفقرات 

 تحميل فقرات و محاور الدراسة
، ( لتحميؿ فقرات االستبانةOne Sample T testلمعينة الواحدة )  Tتـ استخداـ اختبار 

المحسػػوبة  tراد العينػػة يوافقػػوف عمػػى محتواىػػا إذا كانػػت قيمػػة  وتكػػوف الفقػػرة ايجابيػػة بمعنػػى أف أفػػ
والػػوزف  2.25اقػػؿ مػػف  القيمــة االحتماليــة)أو 2.0 الجدوليػػة  والتػػي تسػػاوي  tاكبػػر مػػف قيمػػة 

  (، و غيػػػر ذلػػػؾ 6%  والمتوسػػػط الحسػػػابي اكبػػػر مػػػف المتػػػويط المحايػػػد   62النسػػػبي اكبػػػر مػػػف 
 العينة ال يوافقوف عمى محتواىا. تكوف الفقرة غير ايجابية بمعنى أف أفراد
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 الجزء الثاني: األبعاد األساسية العادة ىندسة العمميات

 تحميل فقرات المحور األول: االستراتيجية .1

( والػػذي يبػػيف آراء 52لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدوؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
تراتيجية( مرتبػػة  حسػػب الػػوزف النسػػبي  مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػور االوؿ )االسػػ

 األعمى الى األقؿ كما يمي:

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 81.60“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 6فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .5
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    البنػػؾ يعتمػػد عمػػى  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 المرسومة   . مرونة الخطة االستراتيجية لتحقيؽ االىداؼ
%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 80.90“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 5فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .2

ممػػا يػػدؿ عمػػى إنػػو    يوجػػد لػػدى البنػػؾ  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    
 أىداؼ طويمة المدى كجزء مف الخطة. االستراتيجية   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 80.30“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 4فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .3
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى إف    اليػػػات التخطػػػيط  2.25  وىػػػي أقػػػؿ مػػػف 2.222االحتماليػػػة تسػػػاوي    

 المتبعة في البنؾ تساعد في تسييؿ عممية التطوير.  .
%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 80.10“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 9فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .4

ممػػا يػػدؿ عمػػى إنػػو    يوجػػد لػػدى البنػػؾ  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222  االحتماليػػة تسػػاوي  
 رؤية ورسالة تعكساف استراتيجية البنؾ بصورة واضحة   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 79.70“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 7فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .5
لبنػػؾ تقػػـو ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    ادارة  ا 2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 بوضع خطة طوارئ لمواجية األمور غير االعتيادية   .
%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 79.10“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 3فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .6

ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    ادارة البنػػؾ تعمػػؿ  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    
 عمى تحميؿ نقاط القوة وتعزيزىا   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 79.00“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 2رقػػػـ    فػػػي الفقػػػرة .7
ممػػا يػػدؿ عمػػى إنػػو    يػػتـ تػػوفير موازنػػة  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 خاصة لتطبيؽ الخطة االستراتيجية لمبنؾ   .
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القيمػػػة %،  و  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 78.70“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 5فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .8
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    ادارة البنػػؾ تعتمػػد  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 استراتيجية واضحة وشاممة   .
%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 78.10“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 8فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .9

يقػػـو بتقيػػيـ  ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    البنػػؾ 2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    
 تطبيؽ الخطة االستراتيجية بشكؿ دوري   .

وبصػػػفة عامػػػة يتبػػػيف أف المتوسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات المحػػػور االوؿ )االسػػػتراتيجية( 
   ، واالنحػراؼ المعيػاري يسػاوي   6وىػي أكبػر مػف  القيمػة المتوسػطة المحايػدة   7.97 تسػاوي  
%   62ف  الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد   % وىػػػي أكبػػػر مػػػ79.72والػػػوزف النسػػػبي  يسػػػاوي 1.375
، و 2.0الجدوليػة والتػي تسػاوي   tوىػي أكبػر مػف قيمػة 11.828   المحسػوبة تسػاوي  tوقيمػة 

ممػا يػدؿ عمػى  اف  البنػؾ يعتمػد عمػى  2.25وىي أقؿ مػف    2.222القيمة االحتمالية تساوي  
أىداؼ طويمة المدى كجزء  مرونة الخطة االستراتيجية لتحقيؽ االىداؼ المرسومة كما يوجد لديو

مف الخطة. االستراتيجية و رؤيػة ورسػالة تعكسػاف اسػتراتيجية البنػؾ بصػورة واضػحة.عند مسػتوى 
 ( .≥α 2,25)داللة 

ف تعامؿ المصارؼ االسالمية العاممة في قطػاع غػزة حيػث أف الظػروؼ م ويبدو ذلؾ جمياً 
ع إدارات المصػػارؼ لمتعامػػؿ بشػػكؿ ذات التغيػػر الكبيػػر فػػي قطػػاع غػػزة تػػدف واالقتصػػاديةالسياسػػية 

 .مرف مع الخطة االستراتيجية وفقا لممتغيرات السائدة 
كمػػػا أنػػػو مػػػف الواضػػػح أف المصػػػارؼ االسػػػالمية بشػػػكؿ عػػػاـ تػػػولي أىميػػػة كبػػػرى لمتخطػػػيط 

دو بػػااتراتيجػي حيػث جػاءت الموافقػة عاليػة فػي فقػرات الرؤيػة والرسػالة واألىػداؼ طويمػة المػدى وي
 ة التي أعدتيا ىذه المصارؼ .الخطط االستراتيجي ذلؾ واضحا مف خالؿ

ويمي ذلؾ الموافقة بنسبة أقؿ عمى وضع خطػط الطػوارئ لمواجيػة االمػور غيػر االعتياديػة 
وىو ما يفسره الباحػث بػأف بعضػا مػف إدارات المصػارؼ االسػالمية العاممػة فػي قطػاع غػزة تعتبػر 

والظػروؼ شػديدة التغيػر التػي يمػر بيػا  الخطة االستراتيجية كخطة طوارئ نظرا لطبيعة االوضاع
 قطاع غزة.

( والتػػػي اظيػػػرت أف ـ2255وقػػػد اختفمػػػت نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة البحيػػػري )
 .معة آراؤىـ في مجاؿ االستراتيجيةمف قبؿ أفراد العينة المستط متوسطةىناؾ موافقة بدرجة 
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تػي اظيػرت موافقػة غالبيػة افػراد ( والـ2228مػع نتػائج دراسػة السػر ) الدراسػةواتفقت نتائج 
العينة عمى اف وزارة الداخمية في قطاع غزة تطبؽ الخطة االستراتيجة بشكؿ ممنيج ويؤدي غمػى 

 المساىمة في بدء تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الوزارة.
( عمػػػى مؤسسػػػة سػػػونطراؾ فػػػي ـ2256وقػػػد اتفقػػػت أيضػػػا مػػػع نتػػػائج دراسػػػة عمػػػاد الػػػديف )

موافقػػػة غالبػػػة مفػػػردات العينػػػة عمػػػى أف المؤسسػػػة تقػػػـو بإعػػػداد الخطػػػط  رتأظيػػػالجزائػػػر والتػػػي 
 والبرامج بشكؿ يتوافؽ مع رسالتيا وأىدافيا.

 ( فػػػي قطػػػػاع االتصػػػاالت العاممػػػػةـ2252نتػػػائج دراسػػػػة المجػػػالي ) مػػػعوقػػػد اتفقػػػت ايضػػػػا 
بالسػػػعودية حيػػػث أظيػػػرت أف عناصػػػر التخطػػػيط االسػػػتراتيجي تفسػػػر التبػػػايف فػػػي اعػػػادة ىندسػػػة 

 %.62بثقؿ نسبي يزيد عف  عممياتال
 تحميل فقرات المحور االول )االستراتيجية(: (5.2جدول )

 الفقرات م

ط 
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ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

بي 
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
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t 
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الح
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 0.000 7.232 78.70 2.129 7.87 تعتمد ادارة البنؾ استراتيجية واضحة وشاممة. 1

2 
نة خاصة لتطبيؽ الخطة االستراتيجية يتـ توفير مواز 

 0.000 8.550 79.00 1.830 7.90 لمبنؾ.

 0.000 8.374 79.10 1.883 7.91 تعمؿ ادارة البنؾ عمى تحميؿ نقاط القوة وتعزيزىا. 3

4 
تساعد اليات التخطيط المتبعة في البنؾ في تسييؿ عممية 

 0.000 10.831 80.30 1.545 8.03 التطوير.

5 
البنؾ أىداؼ طويمة المدى كجزء مف الخطة. يوجد لدى 

 0.000 12.293 80.90 1.401 8.09 االستراتيجية.

6 
يعتمد البنؾ عمى مرونة الخطة االستراتيجية لتحقيؽ 

 0.000 11.788 81.60 1.512 8.16 االىداؼ المرسومة.

7 
تقـو ادارة بوضع خطة طوارئ لمواجية األمور غير 

 0.000 8.772 79.70 1.853 7.97 االعتيادية.

 0.000 7.906 78.10 1.887 7.81 يقـو البنؾ بتقييـ تطبيؽ الخطة االستراتيجية بشكؿ دوري. 8

9 
يوجد لدى البنؾ رؤية ورسالة تعكساف استراتيجية البنؾ 

 0.000 9.275 80.10 1.791 8.01 بصورة واضحة.

 0.000 11.828 79.72 1.375 7.97 جميع الفقرات 

 2.2  تساوي 67  و درجة حرية   2.25لية عند مستوى داللة   الجدو   tقيمة 



65 
 

 تحميل فقرات المحور الثاني :  التزام وقناعة اإلدارة العميا .2

( والػذي يبػيف آراء 5.3لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتـ استخداـ اختبار 
اإلدارة العميػػا( مرتبػػة  حسػػب الػػوزف أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػور الثػػاني )التػػزاـ وقناعػػة 

 النسبي   مف األعمى الى األقؿ كما يمي:
%،  و القيمػػػػة  62وىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف %  78.80بمػػػػغ الػػػػوزف النسػػػػبي    5فػػػػي الفقػػػػرة  رقػػػػـ    .5

دارة  البنػػؾ  تػػػدرؾ إممػػا يػػدؿ عمػػى إف   2.25ي أقػػؿ مػػف   وىػػ2.222   االحتماليػػة تسػػاوي
 ف أداء البنؾ   .أىمية اعادة ىندسة العمميات في تحسي

%،  و القيمػػة  62%   وىػػي أكبػر مػف 75.90    بمػػغ الػوزف النسػبي    2فػي الفقػرة  رقػـ    .2
ممػػا يػػدؿ عمػػى إنػػو    يتػػوفر لػػدى ادارة  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 البنؾ االستعداد لتدريب الموظفيف والمدراء عمى تطبيؽ اليندرة.   .

%،  و القيمػػة  62%   وىػػي أكبػر مػف 75.70    بمػػغ الػوزف النسػبي     3فػي الفقػرة  رقػـ   .3
ممػا يػدؿ عمػى إف    ادارة  البنػؾ  تعيػػد  2.25  وىػي أقػؿ مػػف 2.222االحتماليػة تسػاوي    

 النظر في اإلجراءات المتبعة لمتخمص مف اإلجراءات الروتينية   .

%،  و القيمػػة  62أكبػر مػف  %   وىػػي75.70    بمػػغ الػوزف النسػبي     5فػي الفقػرة  رقػـ   .4
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    ادارة البنػػؾ  تحػػدد  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 العمميات المصرفية التي يمكف تحسينيا عبر إعادة ىندسة العمميات   .

وبصػػػفة عامػػػة يتبػػػيف أف المتوسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات المحػػػور الثػػػاني )التػػػزاـ وقناعػػػة 
  ، واالنحػػػراؼ 6وىػػػي أكبػػػر مػػػف  القيمػػػة المتوسػػػطة المحايػػػدة   7.56 عميػػػا( تسػػػاوي  اإلدارة ال

% وىػػػي أكبػػػر مػػػف  الػػػوزف النسػػػبي 75.59والػػػوزف النسػػػبي  يسػػػاوي 1.449المعيػػػاري يسػػػاوي   
الجدوليػػة والتػػي  tوىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة 8.871 المحسػػوبة تسػػاوي  t%   وقيمػػة 62المحايػػد   
ممػػا يػػدؿ عمػػى  اف  2.25وىػػي أقػػؿ مػػف   2.222ليػػة تسػػاوي  القيمػػة االحتما، و 2.2تسػػاوي  

االدارة  تػػدرؾ أىميػػػة اعػػػادة ىندسػػة العمميػػػات فػػػي تحسػػيف أداء البنػػػؾ  كمػػػا أنيػػا تحػػػدد العمميػػػات 
 ( ≥α 2,25)المصرفية التي يمكف تحسينيا عبر إعادة ىندسة العمميات عند مستوى داللة 

لػػػػدى االدارات العميػػػػا  ؾ قناعػػػػةيالحػػػػظ مػػػػف تحميػػػػؿ فقػػػػرات المحػػػػور الثػػػػاني أف ىنالػػػػ
ا فػػي ودورىػػ ة إعػػادة ىندسػػة العمميػػاتسػػالمية العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة بأىميػػلممصػػارؼ اإل

سػتعداد لتػدريب المػوظفيف والمػدراء عمػى تطبيػؽ الينػدرة اإل تحسيف أداء المصػارؼ، وتػوافر
 % .75بنسبة تزيد عف 
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مية أوضػػحوا اف ىنالػػؾ سػػالارؼ اإلالمصػػ يريؿ مقابمػػة الباحػػث مػػع عػػدد مػػف مػػدف خػػالمػػو 
ممموسػػا لمتػػدريب عمػػى تطبيػػؽ الينػػدرة إال أف بعضػػا مػػف العوامػػؿ قػػد تحػػوؿ دوف تطبيػػؽ  اسػػتعداداً 

اليندرة لعػؿ مػف أبرزىػا عػدـ شػيوع وفيػـ مصػطمح الينػدرة بالقػدر الكػافي بػيف عمػـو العػامميف فػي 
عقد يوصي بضرورة  المصارؼ االسالمية وأف المصطمح ال يزاؿ جديدا نسبيا، لذلؾ فإف الباحث

والمػػػوظفيف عمػػػى تطبيػػػؽ الينػػػدرة وقبػػػؿ ذلػػػؾ خمػػػؽ وعػػػي كػػػاؼ  يريفلقػػػاءات ودورات لتػػػدريب المػػػد
 بمفيـو اليندرة داخؿ المصارؼ.

( والتػػي أظيػػرت أف ـ2255وقػػد اختمفػػت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع نتػػائج دراسػػة )البحيػػري ، 
 حة الفمسطينية بمفيـو اليندرة.ىناؾ ضعفا في قناعة والتزاـ االدارة العميا في وزارة الص

( والتي أظيرت دعـ االدارات العميا لمجامعات ـ2252واتفقت مع نتائج دراسة )الشوبكي، 
 الفمسطينية لتطبيؽ اليندرة ما يؤدي لتعزيز نظـ اتخاذ القرارات.

( والتي اظيرت أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة ـ2228واختمفت مع نتائج دراسة )السر، 
 لعامميف ؼ وزارة الداخمية عمى دعـ االدارة العميا لميندرة.ا قبؿمف 

 تحميل فقرات المحور الثاني )التزام وقناعة اإلدارة العميا(: (5.3جدول )
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1 
تدرؾ االدارة  أىمية اعادة ىندسة العمميات في 

 حسيف أداء البنؾ.ت
7.88 2.034 78.80 7.633 0.000 

2 
يتوفر لدى ادارة البنؾ االستعداد لتدريب 
 الموظفيف والمدراء عمى تطبيؽ اليندرة. 

7.59 1.949 75.90 6.720 0.000 

3 
تعيد االدارة  النظر في اإلجراءات المتبعة 

 لمتخمص مف اإلجراءات الروتينية.
7.57 1.879 75.70 6.904 0.000 

4 
تستعيف ادارة البنؾ بخبراء خارجييف لممساعدة 

 0.000 5.215 71.80 1.860 7.18 في تطبيؽ اليندرة.

 0.000 8.871 75.59 1.449 7.56 جميع الفقرات 

 2.2  تساوي 67  و درجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة     tقيمة 
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 ماتتكنولوجيا المعمو تحميل فقرات المحور الثالث:   .3

لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tلالجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار 
( والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث )تكنولوجيا المعمومات( 5.4)

 مرتبة  حسب الوزف النسبي   مف األعمى الى األقؿ كما يمي:
%،  و القيمػػة  62%   وىػػي أكبػػر مػػف 81.80الػػوزف النسػػبي        بمػػغ 7فػػي الفقػػرة  رقػػـ    .5

مما يدؿ عمػى إنػو    يػتـ التعامػؿ بأفضػؿ  2.25  وىي أقؿ مف 2.222االحتمالية تساوي    
 البرمجيات في مجاؿ العمؿ المصرفي االسالمي   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 81.50“     بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 5فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .2
ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى إف    التكنولوجيػػػػػا  2.25  وىػػػػػي أقػػػػػؿ مػػػػػف 2.222الحتماليػػػػػة تسػػػػػاوي    ا

 المستخدمة في البنؾ تسيؿ مف عمميات الرقابة المالية   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 81.00“     بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 2فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .3
ى إف    التكنولوجيػػػػػا ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػ 2.25  وىػػػػػي أقػػػػػؿ مػػػػػف 2.222االحتماليػػػػػة تسػػػػػاوي    

 المستخدمة في البنؾ تسيؿ مف عمميات الرقابة االدارية   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 81.00“     بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 8فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .4
مما يدؿ عمى إف    التكنولوجيػا تقمػؿ مػف  2.25  وىي أقؿ مف 2.222االحتمالية تساوي    

 ي االسالمي   .المخاطر في العمؿ المصرف

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 80.40“     بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 3فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .5
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    التكنولوجيػػا تمكػػف  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 موظفي البنؾ مف أداء أعماليـ بسيولة ومرونة   .

%،  و القيمػػة  62%   وىػػي أكبػػر مػػف 78.50      بمػػغ الػػوزف النسػػبي   6فػػي الفقػػرة  رقػػـ   .6
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    التكنولوجيػػا تعمػػؿ  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 عمى انجاز العمميات المصرفية  وعمميات الرقابة الشرعية بسرعة ودقة   .

القيمػػة  %،  و 62%   وىػػي أكبػػر مػػف 77.50    بمػػغ الػػوزف النسػػبي     5فػػي الفقػػرة  رقػػـ   .7
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    التكنولوجيػػا تسػػاعد  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 في التنسيؽ بيف المستويات االدارية المختمفة داخؿ البنؾ   .
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%،  و القيمػػة  62%   وىػػي أكبػػر مػػف 76.60    بمػػغ الػػوزف النسػػبي     4فػػي الفقػػرة  رقػػـ   .8
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    التكنولوجيػػا تسػػاعد  2.25قػػؿ مػػف   وىػػي أ2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 المتعامميف مع البنؾ  في اتماـ معامالتيـ عف بعد   .

وبصػػػػفة عامػػػػة يتبػػػػيف أف المتوسػػػػط الحسػػػػابي لجميػػػػع فقػػػػرات المحػػػػور الثالػػػػث )تكنولوجيػػػػا 
   ، واالنحػػػراؼ 6وىػػػي أكبػػػر مػػػف  القيمػػػة المتوسػػػطة المحايػػػدة   7.98 المعمومػػػات( تسػػػاوي  

% وىػػػي أكبػػػر مػػػف  الػػػوزف النسػػػبي 79.80والػػػوزف النسػػػبي  يسػػػاوي 1.421ري يسػػػاوي   المعيػػػا
الجدوليػػة والتػػي  tوىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة 11.486 المحسػػوبة تسػػاوي  t%   وقيمػػة 62المحايػػد   
ممػػا يػػدؿ عمػػى  اف  2.25وىػػي أقػػؿ مػػف    2.222، و القيمػػة االحتماليػػة تسػػاوي  2.2تسػػاوي  

بنػػػؾ تسػػػيؿ مػػػف عمميػػػات الرقابػػػة الماليػػػة  و مػػػف عمميػػػات الرقابػػػة التكنولوجيػػػا المسػػػتخدمة فػػػي ال
اإلدارية ، كما تقمؿ التكنولوجيا مف المخاطر في العمؿ المصػرفي االسػالمي  ، كمػا يػتـ التعامػؿ 

  (≥α 0005)بأفضؿ البرمجيات في مجاؿ العمؿ المصرفي االسالمي عند مستوى داللة 
ورا مركزيػػا ومحوريػػا فػػي عمػػؿ المصػػارؼ فيػػي ممػػا الشػػؾ فيػػو أف لتكنولوجيػػا المعمومػػات د

تقػػوـ بػػدور أساسػػي فػػي ادارة الحسػػابات المصػػرفية والحػػواالت الماليػػة وتسػػيؿ الخػػدمات لمجميػػور 
لتصػػػػبح الكترونيػػػػة دوف الحاجػػػػة لمػػػػذىاب لممصػػػػارؼ وكػػػػذلؾ تقمػػػػؿ بشػػػػكؿ واضػػػػح مػػػػف المخػػػػاطر 

ـ قػوي لتػأميف وحمايػة المحتممة التي تواجو العمؿ المصرفي عف طريػؽ المسػاىمة فػي وضػع نظػا
المصػػارؼ، وقػػد دلػػت عمػػى ذلػػؾ نتيجػػة تحميػػؿ فقػػرات المحػػور الثالػػث حيػػث كانػػت قيمػػة المتوسػػط 

 . 6وىي اكبر مف القيمة المحايدة  7.98الحسابي لمفقرات 
( والتي بينت أف ىناؾ موافقة ـ2255ة مع دراسة )البحيري، سوقد اختمفت نتائج ىذه الدرا

 لتكنولوجيا في وزارة الصحة.بدرجة متوسطة عمى توفر ا
( والتػػي أفػػادت بػػأف ـ2228وكػػذلؾ اختمفػػت نتػػائج ىػػذه الدارسػػة مػػع نتػػائج دراسػػة ) السػػر، 

 ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة عمى استخداـ التكنولوجيا في تسيير أعماؿ وزارة الداخمية.
يػرة عمػى ( والتي أفادت بأف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة كبـ2226واتفقت مع نتائج دراسة )األغا،

 استخداـ التكنولوجيا في المصارؼ الفمسطينية.
( والتػػػي نصػػػت عمػػػى أف ىنػػػاؾ موافقػػػة ـ2256كمػػػا اتفقػػػت مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )عمادالػػػديف،

بدرجػػة كبيػػرة عمػػى تػػوفر التكنولوجيػػا فػػي مؤسسػػة سػػونطراؾ بػػالجزائر، ودعػػت الدراسػػة الػػى زيػػادة 
 اعادة ىندسة العمميات في المؤسسة. االستثمار في مختمؼ مكونات تكنولوجيا المعمومات لدعـ
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 تحميل فقرات المحور الثالث )تكنولوجيا المعمومات(: (5.4جدول )
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5 
تسيؿ التكنولوجيا المستخدمة في البنؾ مف 

 0.000 8.877 81.50 1.995 8.15 عمميات الرقابة المالية.

2 
تسيؿ التكنولوجيا المستخدمة في البنؾ مف 

 عمميات الرقابة االدارية.
8.10 1.772 81.00 9.789 0.000 

3 
تمكف التكنولوجيا موظفي البنؾ مف أداء 

 0.000 8.510 80.40 1.981 8.04 أعماليـ بسيولة ومرونة.

4 
تساعد التكنولوجيا المتعامميف مع البنؾ  في 

 0.000 6.108 76.60 2.243 7.66 معامالتيـ عف بعد.اتماـ 

5 
تساعد التكنولوجيا في التنسيؽ بيف المستويات 

 االدارية المختمفة داخؿ البنؾ.
7.75 1.864 77.50 7.743 0.000 

6 

تعمؿ التكنولوجيا عمى انجاز العمميات 
المصرفية  وعمميات الرقابة الشرعية بسرعة 

 ودقة.
7.85 1.721 78.50 8.876 0.000 

7 
يتـ التعامؿ بأفضؿ البرمجيات في مجاؿ العمؿ 

 0.000 10.443 81.80 1.719 8.18 المصرفي االسالمي.

8 
تقمؿ التكنولوجيا مف المخاطر في العمؿ 

 0.000 9.157 81.00 1.894 8.10 المصرفي االسالمي.

 0.000 11.486 79.80 1.421 7.98 جميع الفقرات 

 2.2  تساوي 67  و درجة حرية   2.25مستوى داللة    الجدولية عند  tقيمة 

 تحميل فقرات المحور الرابع:   .4

( والػذي يبػيف آراء 5.5لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتـ استخداـ اختبار 
)االستعداد لمتغيير( مرتبة حسب الوزف النسػبي   مػف  الرابعأفراد عينة الدراسة في فقرات المحور 

 مى الى األقؿ كما يمي:األع
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%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 77.40“  بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 5فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .5
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    الييكػػؿ التنظيمػػي  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي   

 يتميز بسرعة االتصاؿ بيف المستويات االدارية المختمفة   .
%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 76.80“النسػػػبي    بمػػػغ الػػػوزف 4فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ   .2

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى إنػػػو    يػػػتـ اسػػػتحداث  2.25  وىػػػي أقػػػؿ مػػػف 2.222االحتماليػػػة تسػػػاوي   
 وحدات عمؿ جديدة لمواكبة التغييرات الالزمة   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 76.00“  بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي  5فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ   .3
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    ادارة البنػػؾ تعمػػؿ  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222  االحتماليػػة تسػػاوي 

 عمى نشر ثقافة التغيير داخؿ البنؾ االسالمي   .
%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 75.10“  بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي  2فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ   .4

 ممػػا يػػدؿ عمػػى إنػػو    يتػػوفر لػػدى ادارة 2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي   
 البنؾ الرغبة واالستعداد لمتغيير الجذري في العمميات المصرفية   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 74.70“بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي    3فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ   .5
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف    ادارة البنػػؾ تتجػػو  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 نحو ايجاد ىيكؿ تنظيمي أكثر مرونة   .
)االستعداد لمتغييػر(  الرابعصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور وب
   ، واالنحػراؼ المعيػاري يسػاوي   6وىػي أكبػر مػف  القيمػة المتوسػطة المحايػدة   7.60 تسػاوي  
%   62% وىػػػي أكبػػػر مػػػف  الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد   76.00والػػػوزف النسػػػبي  يسػػػاوي 1.590
، و القيمػة 2.2الجدولية والتػي تسػاوي   tوىي أكبر مف قيمة 8.301 تساوي  المحسوبة tوقيمة 

ممػا يػدؿ عمػى  اف  الييكػؿ التنظيمػي يتميػز  2.25وىػي أقػؿ مػف    2.222االحتمالية تساوي  
بسرعة االتصاؿ بيف المستويات االدارية المختمفة  ، و تعمؿ ادارة البنؾ عمى نشر ثقافة التغييػر 

مي، كمػػا يػػتـ اسػػتحداث وحػػدات عمػػؿ جديػػدة لمواكبػػة التغييػػرات الالزمػػة .عنػػد داخػػؿ البنػػؾ اإلسػػال
 ( ≥α 2,25)مستوى داللة 

عػادة ىندسػة العمميػات ىػي إعادة ىندسة العمميػات حيػث أف إيعد االستعداد لمتغيير جوىر 
لرابػع يتبػيف وجػود االسػتعداد ات، ومف خالؿ تحميؿ فقرات المحػور اعادة التصميـ الجذري لمعمميا

 لمتغيير لدى ادارات المصارؼ االسالمية العاممة في قطاع غزة.
ويعزو الباحث سيولة التغيير والتواصؿ بيف المستويات االدارية المختمفة داخؿ المصارؼ 

كثػػر أتقميػؿ البيروقراطيػػة ويعطػي مرونػة االسػالمية الػى اسػػتخداـ تكنولوجيػا المعمومػات مػػا يػؤدي ل
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ي وىػػذا بػػدوره حػػداث تغييػػر فػػي الييكػػؿ التظيمػػإيولة بمكػػاف ؿ مػػف السػػفػػي الييكػػؿ التنظيمػػي تجعػػ
 عادة تصميـ العمميات المصرفية أكثر سيولة ومرونة.إيؤدي أيضا الى جعؿ 

( والتػي أفػادت بػأف ىنػاؾ عػدـ ـ2255وقد اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسػة )البحيػري،
 ير في وزارة الصحة.موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى توفر مقومات االستعداد لمتغي

 تحميل فقرات المحور الرابع )االستعداد لمتغيير(: (5.5جدول )
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1 
يتميز الييكؿ التنظيمي بسرعة االتصاؿ بيف المستويات 

 االدارية المختمفة.
7.74 1.842 77.40 7.770 0.000 

2 
يتوفر لدى ادارة البنؾ الرغبة واالستعداد لمتغيير 

 0.000 6.454 75.10 1.935 7.51 الجذري في العمميات المصرفية.

 0.000 5.860 74.70 2.069 7.47 تتجو ادارة البنؾ نحو ايجاد ىيكؿ تنظيمي أكثر مرونة. 3

4 
يتـ استحداث وحدات عمؿ جديدة لمواكبة التغييرات 

 الالزمة.
7.68 2.048 76.80 6.752 0.000 

5 
تعمؿ ادارة البنؾ عمى نشر ثقافة التغيير داخؿ البنؾ 

 االسالمي.
7.60 1.788 76.00 7.391 0.000 

 0.000 8.301 76.00 1.590 7.60 جميع الفقرات 

 2.2  تساوي 67  و درجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة     tقيمة 

  تمكين العاممينمس: تحميل فقرات المحور الخا .5

( والػذي يبػيف آراء 5.6لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتـ استخداـ اختبار 
)تمكػػيف العػػامميف( مرتبػػة  حسػػب الػػوزف النسػػبي    الخػػامسأفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػور 

 مف األعمى الى األقؿ كما يمي:
%، والقيمة  62%   وىي أكبر مف 77.20    بمغ الوزف النسبي  5في الفقرة  رقـ   .5

مما يدؿ عمى إف  مجمس االدارة يساعد  2.25  وىي أقؿ مف 2.222االحتمالية تساوي    
 الموظفيف في ايجاد حموؿ مبتكرة لمشاكؿ العمؿ اليومية   .



72 
 

%،  و القيمة  62%   وىي أكبر مف 75.60  بمغ الوزف النسبي   3في الفقرة  رقـ    .2
مما يدؿ عمى إف    مجمس االدارة  2.25  وىي أقؿ مف 2.222تساوي     االحتمالية

 يفوض لمموظفيف صالحيات كافية النجاز العمؿ بسيولة   .

%،  والقيمة  62%   وىي أكبر مف 75.40  بمغ الوزف النسبي  2في الفقرة  رقـ   .3
مؿ دورات مما يدؿ عمى إنو    يتـ ع 2.25  وىي أقؿ مف 2.222االحتمالية تساوي    

 تدريبية لمموظفيف بشكؿ مستمر   .

%،  والقيمة  62%   وىي أكبر مف 75.10  بمغ الوزف النسبي     4في الفقرة  رقـ   .4
مما يدؿ عمى إنو   يتـ تخصيص جزء مف  2.25  وىي أقؿ مف 2.222االحتمالية تساوي   

 الميزانية لتطوير أداء الموظفيف  .

%،  و القيمة  62%   وىي أكبر مف 72.20زف النسبي       بمغ الو 5في الفقرة  رقـ   .5
مما يدؿ عمى إنو    يتـ اشراؾ الموظفيف  2.25  وىي أقؿ مف 2.222االحتمالية تساوي   

 في اتخاذ القرارات المختمفة   .

)تمكيف العامميف(  الخامسوبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
   ، واالنحػراؼ المعيػاري يسػاوي   6كبػر مػف  القيمػة المتوسػطة المحايػدة   وىػي أ7.52 تسػاوي  
%   62% وىػػػي أكبػػػر مػػػف  الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد   75.16والػػػوزف النسػػػبي  يسػػػاوي 1.259
، و القيمة 2.2الجدولية والتي تساوي   tوىي أكبر مف قيمة 9.928  المحسوبة تساوي  tوقيمة 

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى  اف مجمػػػس االدارة يسػػػاعد  2.25ي أقػػػؿ مػػػف وىػػػ   2.222االحتماليػػػة تسػػػاوي  
المػػوظفيف فػػي ايجػػاد حمػػوؿ مبتكػػرة لمشػػاكؿ العمػػؿ اليوميػػة و يػػتـ عمػػؿ دورات تدريبيػػة لممػػوظفيف 
بشػػكؿ مسػػتمر ،  كمػػا يفػػوض مجمػػس االدارة لممػػوظفيف صػػالحيات كافيػػة النجػػاز العمػػؿ بسػػيولة 

 ( ≥α 2,25)عند مستوى داللة 
الخامس يالحظ أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة كبيػرة عمػى فقػرات  المحورات مف خالؿ تحميؿ فقر 

تمكػػػيف العػػػامميف ، ويبػػػدو ذلػػػؾ جميػػػا مػػػف خػػػالؿ عقػػػد دورات تدريبيػػػة يقػػػـو بيػػػا البنػػػؾ االسػػػالمي 
الفمسطيني شيريا لعدد مف موظفيو في المعيد المصرفي الفمسطيني عمى صعيد الميارات المالية 

مجػػاؿ االداري يػػتـ عقػػد دورات ميػػارات اداريػػة ودورات تنميػػة والمصػػرفية ، وكػػذلؾ عمػػى صػػعيد ال
 بشرية وتعزيز الذات تحت اشراؼ نخبة مف المدربيف المعتمديف.
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( والتي أفادت بأف ىناؾ موافقة ـ2255وقد اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )البحيري،
( ـ2229اسػػة )قاسػػـ،العػػامميف فػػي وزارة الصػػحة واتفقػػت مػػع در  تمكػػيفبدرجػػة قميمػػة عمػػى مجػػاؿ 

 والتي افادت بوجود دعـ وتعزيز لقدرات العامميف في الجامعة االسالمية بغزة.
 تحميل فقرات المحور الخامس )تمكين العاممين(: (5.6جدول )
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 0.000 5.745 72.20 1.752 7.22 القرارات المختمفة. يتـ اشراؾ الموظفيف في اتخاذ 5
 0.000 6.981 75.40 1.824 7.54 يتـ عمؿ دورات تدريبية لمموظفيف بشكؿ مستمر. 2

3 
يفوض مجمس االدارة لمموظفيف صالحيات كافية 

 النجاز العمؿ بسيولة .
7.56 1.615 75.60 7.959 0.000 

4 
أداء يتـ تخصيص جزء مف الميزانية لتطوير 

 0.000 7.006 75.10 1.783 7.51 الموظفيف.

5 
يساعد مجمس االدارة الموظفيف في ايجاد حموؿ 

 0.000 8.523 77.20 1.665 7.72 مبتكرة لمشاكؿ العمؿ اليومية.

 0.000 9.928 75.16 1.259 7.52 جميع الفقرات 

 2.2   تساوي67  و درجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة     tقيمة 

 األبعاد األساسية العادة ىندسة العمميات:  تحميل محاور الجزء الثاني .6
( والػذي يبػيف آراء 5.7لمعينػة الواحػدة والنتػائج مبينػة فػي جػدوؿ رقػـ ) tتـ استخداـ اختبار 

)األبعػػاد األساسػػية العػػادة ىندسػػة العمميػػات( مرتبػػة  الجػػزء الثػػاني  أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي محػػاور
 نسبي   مف األعمى الى األقؿ كما يمي:حسب الوزف ال

 (  حيث بمغ الوزف النسبي )وقد احتؿ المرتبة األولى.79.80تكنولوجيا المعمومات % 
 (  حيث بمغ الوزف النسبي )وقد احتؿ المرتبة الثانية.79.72االستراتيجية % 
 (  حيث بمغ الوزف النسبي )وقد احتؿ المرتبة الثالثة.76.00االستعداد لمتغيير % 
 (  حيث بمغ الوزف النسبي )وقد احتؿ المرتبة الرابعة.75.59التزاـ وقناعة اإلدارة العميا % 
 (  حيث بمغ الوزف النسبي )وقد احتؿ المرتبة الخامسة.75.16تمكيف العامميف % 

)األبعػاد األساسػية الجػزء الثػاني  وبصػفة عامػة يتبػيف أف المتوسػط الحسػابي لجميػع محػاور
  ، 6وىػػػي أكبػػر مػػف  القيمػػػة المتوسػػطة المحايػػػدة   7.78 يػػػات( تسػػاوي  عػػادة ىندسػػة العممإل
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% وىػي أكبػر مػف  الػوزف 77.79والػوزف النسػبي  يسػاوي 1.201واالنحراؼ المعيػاري يسػاوي   
الجدوليػة  tوىي أكبر مف قيمػة 12.219   المحسوبة تساوي  t%   وقيمة 62النسبي المحايد   
يػدؿ عمػى  ممػا  2.25وىػي أقػؿ مػف    2.222مالية تساوي  ، و القيمة االحت2.2والتي تساوي  

عػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات تطبػػػؽ فػػػي البنػػػوؾ اإلسػػػالمية بشػػػكؿ كبيػػػر عنػػػد اف  األبعػػػاد األساسػػػية إل
 ( ≥α 2,25)مستوى داللة 

عػػػػػادة ىندسػػػػػة العمميػػػػػات اف تكنولوجيػػػػػا ساسػػػػػية إلبعػػػػػاد األيالحػػػػػظ مػػػػػف خػػػػػالؿ تحميػػػػػؿ األ
( مقارنة ببػاقي ابعػاد اعػادة ىندسػة العمميػات وىػذا 79.8العمى )ا النسبيالمعمومات تممؾ الوزف 

منطقػػي حيػػث اف تكنولوجيػػا المعمومػػات تمعػػب دورا اساسػػيا ومحوريػػا فػػي اعػػادة ىندسػػة وتصػػميـ 
وتعتبػػػر العالقػػػة بػػػيف تكولوجيػػػا  داخػػػؿ المصػػػارؼ االسػػػالمية العاممػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة.  العمميػػػات

اف تكولوجيػػػا  الدراسػػػاتة قويػػػة ،كمػػػا اعتبػػػرت بعػػػض المعمومػػػات واعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات عالقػػػ
عػػػػػادة ىندسػػػػػػة العمميػػػػػات والمكػػػػػوف االساسػػػػػػي ليػػػػػا مثػػػػػػؿ دراسػػػػػة )عمػػػػػػاد إالمعمومػػػػػات ىػػػػػي لػػػػػػب 

 ( عمى مؤسسة سونطراؾ بالجزائر.ـ2256الديف،
ف أ( والتػي نصػت عمػى ـ2252وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتػائج دراسػة )الشػوبكي، 

لعمميػػات تتػػوافر بصػػورة كبيػػرة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة متطمبػػات اعػػادة ىندسػػة ا
ة ف ىنػػػػاؾ موافقػػػػة بدرجػػػػأ( والتػػػػي نصػػػػت عمػػػػى ـ2255نتػػػػائج دراسػػػػة )البحيػػػػري،  مػػػػع،واختمفػػػػت 

عادة ىندسػة العمميػات فػي وزارة الصػحة بقطػاع غػزة، ساسية إلمتوسطة عمى توافر المتطمبات األ
( والتػػي بينػػت اف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة متوسػػطة عمػػى ـ2228نتػػائج دراسػػة ) السػػر، مػػعواختمفػػت 

 عادة ىندسة العمميات في وزارة الداخمية بقطاع غزة .االساسية إل المتطمباتتوافر 
 تحميل محاور الجزء الثاني )األبعاد األساسية العادة ىندسة العمميات(: (5.7جدول )
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 0.000 11.828 79.72 1.375 7.97 االستراتيجية 5
 0.000 8.871 75.59 1.449 7.56 التزاـ وقناعة اإلدارة العميا 2
 0.000 11.486 79.80 1.421 7.98 تكنولوجيا المعمومات 3
 0.000 8.301 76.00 1.590 7.60 االستعداد لمتغيير 4
 0.000 9.928 75.16 1.259 7.52 تمكيف العامميف  5

 0.000 12.219 77.79 1.201 7.78 جميع الفقرات 

 2.2  تساوي 67  و درجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة     tقيمة 
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  الجزء الثالث : تحسين األداءتحميل فقرات 

يبػػيف آراء  ( والػػذي58لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدوؿ رقػػـ ) tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
أفػراد عينػة الدراسػة فػي  فقػرات الجػزء الثالػػث )تحسػيف األداء( مرتبػة  حسػب الػوزف النسػبي   مػػف 

 األعمى الى األقؿ كما يمي:
%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 81.90“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 5فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .5

تقميص نسبة االزدواجيػة  مما يدؿ عمى    2.25  وىي أقؿ مف 2.222االحتمالية تساوي    
 في العمؿ )فصؿ المياـ( وتحديد الصالحيات والمسئوليات   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 80.70“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي  5فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ   .2
ممػػا يػػدؿ عمػػى    زيػػادة كفػػاءة العمميػػات  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 المصرفية   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 80.40“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي  6رقػػػـ  فػػػي الفقػػػرة  .3
ممػا يػدؿ عمػػى    تقمػيص نسػبة األعمػػاؿ  2.25  وىػي أقػػؿ مػف 2.222االحتماليػة تسػاوي    

 الروتينية في أداء األعماؿ المختمفة   .

ة %،  و القيمػػػ 62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 78.70“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي  2فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ   .4
ممػػا يػػدؿ عمػػى    وضػػع معػػايير محػػددة  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222االحتماليػػة تسػػاوي    

 سمفا لتقييـ اداء الموظفيف   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 77.20“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 3فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .5
بػات مما يدؿ عمى    تسجيؿ شػكاوى وطم 2.25  وىي أقؿ مف 2.222االحتمالية تساوي    

 المتعامميف ومتابعتيا   .

%،  و القيمػػػة  62%   وىػػػي أكبػػػر مػػػف 77.10“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 4فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ    .6
ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى    انجػػػػاز معػػػػامالت  2.25  وىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف 2.222االحتماليػػػػة تسػػػػاوي    

 المتعامميف بالسرعة الكافية   .

%،  و القيمػػػة  62وىػػػي أكبػػػر مػػػف %   74.00“    بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي  8فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ   .7
ممػا يػدؿ عمػى    تسػييؿ اجػراءات العمػؿ  2.25  وىي أقؿ مػف 2.222االحتمالية تساوي    

 وتبسيط العمميات المصرفية   .
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%،  و القيمػػة  62%   وىػػي أكبػػر مػػف 74.00“    بمػػغ الػػوزف النسػػبي 53فػػي الفقػػرة رقػػـ    .8
مػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى    اعطػػػػاء الموظػػػػؼ م 2.25  وىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف 2.222االحتماليػػػػة تسػػػػاوي    

 االىتماـ الشخصي لكؿ زبوف متعامؿ مع البنؾ   .

%،  و القيمػػة  62%   وىػػي أكبػػر مػػف 73.80“    بمػػغ الػػوزف النسػػبي 52فػػي الفقػػرة رقػػـ    .9
مما يدؿ عمى    تطوير قُػدرات المػوظفيف  2.25  وىي أقؿ مف 2.222االحتمالية تساوي    

 .عمى اتخاذ القرار المناسب   

%،  و القيمػػة  62%   وىػػي أكبػػر مػػف 71.00“    بمػػغ الػػوزف النسػػبي 52فػػي الفقػػرة رقػػـ    .52
مما يػدؿ عمػى    خفػض مسػتوى ضػغط  2.25  وىي أقؿ مف 2.222االحتمالية تساوي    

 العمؿ عمى الموظفيف   .

%،  و القيمػػة  62%   وىػػي أكبػػر مػػف 70.40“    بمػػغ الػػوزف النسػػبي  9فػػي الفقػػرة رقػػـ   .55
ممػػا يػػدؿ عمػػى    تسػػريع عمميػػة صػػنع  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.222اليػػة تسػػاوي    االحتم

 القرار بشكؿ مناسب ورشيد.  .

%،  و القيمػػة  62%   وىػػي أكبػػر مػػف 70.30“    بمػػغ الػػوزف النسػػبي  55فػػي الفقػػرة رقػػـ   .52
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى    خفػػػض التكػػػػاليؼ  2.25  وىػػػي أقػػػؿ مػػػف 2.225االحتماليػػػة تسػػػاوي    

 از العمميات المختمفة   .المالية النج

%،  و القيمػػة  62%   وىػػي أكبػػر مػػف 67.60“    بمػػغ الػػوزف النسػػبي  7فػػي الفقػػرة رقػػـ   .53
ممػػا يػػدؿ عمػػى    زيػػادة حجػػـ الودائػػع  2.25  وىػػي أقػػؿ مػػف 2.254االحتماليػػة تسػػاوي    
 المالية داخؿ البنؾ   .

ثالػػػث )تحسػػػيف األداء( وبصػػػفة عامػػػة يتبػػػيف أف المتوسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات الجػػػزء ال
   ، واالنحػراؼ المعيػاري يسػاوي      6وىػي أكبػر مػف  القيمػة المتوسػطة المحايػدة   7.52 تسػاوي  
%   62% وىػػػي أكبػػػر مػػػف  الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد   75.17والػػػوزف النسػػػبي  يسػػػاوي  1.412
، و 2.2  الجدوليػة والتػي تسػاوي tوىػي أكبػر مػف قيمػة 8.860     المحسػوبة تسػاوي  tوقيمػة 

عػػػػادة ىندسػػػػة إممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف  2.25وىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف    2.222القيمػػػػة االحتماليػػػػة تسػػػػاوي  
في المصارؼ االسالمية العاممة في قطاع غزة تساىـ في تقميص نسبة االزدواجية في  العمميات 

العمػػػؿ )فصػػػؿ الميػػػاـ( وتحديػػػد الصػػػالحيات والمسػػػئوليات و زيػػػادة كفػػػاءة العمميػػػات المصػػػرفية و 
ص نسػػبة األعمػػاؿ الروتينيػػة فػػي أداء األعمػػاؿ المختمفػػة وخفػػض مسػػتوى ضػػغط العمػػؿ عمػػى تقمػػي

المػػوظفيف وتسػػريع عمميػػة صػػنع القػػرار بشػػػكؿ مناسػػب ورشػػيد وتسػػييؿ اجػػراءات العمػػؿ وتبسػػػيط 
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( وقػد ≥α 2,25)ووضع معايير محددة سػمفا لتقيػيـ أداء المػوظفيف عنػد مسػتوى داللػة  العمميات 
 اعػػػادة( والتػػػي بينػػػت اف تطبيػػػؽ ـ2255راسػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )البحيػػػري، نتػػػائج ىػػػذه الد اتفقػػػت
العمميات في وزارة الصحة يؤدي الى تحسيف االداء المنجز في الوزارة ، واتفقت مع نتائج  ىندسة

 الجامعػػػػة فػػػػي( والتػػػػي نصػػػػت عمػػػػى اف تطبيػػػػؽ اعػػػػادة ىندسػػػػة العمميػػػػات ـ2229دراسػػػػة )قاسػػػػـ،
جػػػودة الخػػػدمات المقدمػػػة ، واتفقػػػت مػػػع نتػػػئج دراسػػػة )تػػػاج االسػػػالمية سػػػاىـ فػػػي تحسػػػيف نوعيػػػة و 

( والتػػي نصػػت عمػػى وجػػود عالقػػة قويػػة بػػيف اعػػادة ىندسػػة العمميػػات وفعاليػػة األداء 2253الػػديف،
 في الجياز المصرفي السوداني. 

 تحميل فقرات الجزء الثالث )تحسين األداء(: (5.8جدول )
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 0.000 8.806 80.70 1.942 8.07 زيادة كفاءة العمميات المصرفية. 5
 0.000 8.745 78.70 1.761 7.87 وضع معايير محددة سمفا لتقييـ اداء الموظفيف. 2
 0.000 7.765 77.20 1.827 7.72 تسجيؿ شكاوى وطمبات المتعامميف ومتابعتيا. 3
 0.000 7.982 77.10 1.762 7.71 از معامالت المتعامميف بالسرعة الكافية.انج 4

5 
تقميص نسبة االزدواجية في العمؿ )فصؿ المياـ( 

 0.000 13.254 81.90 1.363 8.19 وتحديد الصالحيات والمسئوليات.

6 
تقميص نسبة األعماؿ الروتينية في أداء األعماؿ 

 المختمفة.
8.04 1.321 80.40 12.763 0.000 

 0.014 2.530 67.60 2.492 6.76 زيادة حجـ الودائع المالية داخؿ البنؾ. 7
 0.000 5.694 74.00 2.023 7.40 تسييؿ اجراءات العمؿ وتبسيط العمميات المصرفية. 8
 0.000 3.795 70.40 2.269 7.04 تسريع عممية صنع القرار بشكؿ مناسب ورشيد. 9
 0.000 6.047 73.80 1.885 7.38 ى اتخاذ القرار المناسب .تطوير ُقدرات الموظفيف عم 52
 0.001 3.652 70.30 2.324 7.03 خفض التكاليؼ المالية النجاز العمميات المختمفة. 55
 0.000 5.016 71.00 1.813 7.10 خفض مستوى ضغط العمؿ عمى الموظفيف. 52

53 
اعطاء الموظؼ االىتماـ الشخصي لكؿ زبوف 

 0.000 5.067 74.00 2.273 7.40 نؾ.متعامؿ مع الب

 0.000 8.860 75.17 1.412 7.52 جميع الفقرات 

 2.2  تساوي 67  و درجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة     tقيمة 
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 فرضيات الدراسة:
استجابات  طبين متوس( ≥α 0005)عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال. 1

في تحسيف أداء المصارؼ االسالمية العاممة في  تعادة ىندسة العممياإدور  حولالمبحوثين 
(العمرالجنس )شخصيةتعزى لممتغيرات ال قطاع غزة

 :ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
استجابات  طبين متوس( ≥α 0005)عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال-

في تحسيف أداء المصارؼ االسالمية العاممة في  العمميات ور اعادة ىندسةد حولالمبحوثين 
الجنس .إلى تعزى  قطاع غزة

ور د حوؿاستجابات المبحوثيف  اتطمتوسالختبار الفروؽ بيف  tتـ استخداـ اختبار 
إلى تعزى في تحسيف أداء المصارؼ االسالمية العاممة في قطاع غزة  اعادة ىندسة العمميات 

( والذي يبيف أف 5.9والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) (≥α 0005)ة  عند مستوى دالل النوع
الجدولية والتي  tمف قيمة  أقؿوىي   1.695المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  tقيمة 

 1.15مف  أكبروىي   1.483، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  2.11تساوي 
ور اعادة ىندسة د حولاستجابات المبحوثيف  اتطمتوس بيفوجود فروؽ  عدـ  مما يدؿ  عمى

عند  النوعإلى تعزى  في تحسيف أداء المصارؼ االسالمية العاممة في قطاع غزة العمميات 
إلى أف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات ال ، ويعزو الباحث ذلؾ  (≥α 0005)مستوى داللة  

وتتفؽ نتائج عميو بغض النظر عف النوع. عالقة لو بالنوع ولكنو توجو نحو تحسيف األداء متفؽ
ـ( والتي توصمت إلى أنو ال توجد فروؽ ذات 2255ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )أبو عمشة،

داللة إحصائية حوؿ أثر تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات عمى أداء صندوؽ الطالب بالجامعة 
 اإلسالمية مف وجية نظر الطمبة تعزى إلى النوع.

ور اعادة ىندسة د حولاستجابات المبحوثين  اتطمتوسحسب لمفروق بين  tتائج  اختبار ن: (5.9جدول )
 إلى النوعفي تحسين أداء المصارف االسالمية العاممة في قطاع غزة تعزى  العمميات 

 العدد النوع المحور
المتوسط 

 الحسببي

االنحراف 

 المعيبري
 tقيمت 

القيمة 
 االحتمالية

 محاورجميع 

 االستبانة

 زذك
51 7.65 1.085 -0.695 

 

0.489 

 
 انثى

17 7.87 1.402 

 7011تساوي 1010" ومستوى داللة 72الجدولية عند درجة حرية " tقيمة 
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استجابات  طبين متوس( ≥α 0005)عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال
مية العاممة في في تحسيف أداء المصارؼ االسال ور اعادة ىندسة العمميات د حولالمبحوثين 
 . العمرإلى تعزى  قطاع غزة

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي الختبػػار الفػػروؽ بػػيف  متوسػػطات اسػػتجابات 
دور اعػػادة ىندسػػة العمميػػات المصػػرفية فػػي تحسػػيف أداء المصػػارؼ االسػػالمية المبحػػوثيف حػػوؿ 

والنتػػائج مبينػػة فػػي  (≥α 0005)عنػػد مسػػتوى داللػػة   العمرررتعػػزى إلػػى  العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة
 2.562المحسػوبة لجميػع المحػاور مجتمعػة تسػاوي   F( والذي يبيف أف قيمة 5.52جدوؿ رقـ )

، كمػا أف القيمػة االحتماليػة لجميػع المحػاور   2.75الجدولية والتي تساوي  Fوىي أقؿ مف قيمة 
ت متوسػػػػطابػػػيف وجػػػود فػػػػروؽ  عػػػػدـ  ممػػػا يػػػػدؿ  عمػػػى 2.25وىػػػػي اكبػػػر مػػػػف   2.642تسػػػاوي 

دور اعػػادة ىندسػػة العمميػػات المصػػرفية فػػي تحسػػيف أداء المصػػارؼ اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ 
ويعػزو  ، (≥α 0005)عنػد مسػتوى داللػة   العمررتعػزى إلػى  االسالمية العاممة في قطػاع غػزة

الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف ىنػػاؾ اتجاىػػا عمػػا فػػي المصػػارؼ اإلسػػالمية لزيػػادة اإلعتمػػاد عمػػى المػػورد 
الشػػباب لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف دور فػػي ضػػخ دمػػاء جديػػدة فػػي المصػػارؼ اإلسػػالمية  البشػػري مػػف فئػػة

 وجعميا أكثر إبداعا وتجديدا.
خذمتغيرينفقطمنالمتغيراتالشخصية)الجنس,العمر(نظراألنباقيتمأمالحظة:

حدىطبقاتهذهالمتغيراتتكرارهاواحدإالمتغيراتالتصلحللخضوعلإلختبارألن
صحيح.

 


استجابات  اتطمتوس بين (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي : (5.10ل )جدو
دور اعادة ىندسة العمميات المصرفية في تحسين أداء المصارف االسالمية العاممة في  حولالمبحوثين 

 إلى العمرتعزى  قطاع غزة

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 ةقيم

" F " 

القيمة 

 االحتمالية

 االستبانة محاورجميع 

 0.778 3 2.334 بين المجموعات
0.562 

 

0.642 

 
 داخل المجموعات

88.676 64 1.386 

 المجموع
91.010 67  

 2.75تساوي   0.05" ومستوى داللة 64, 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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( بين االستراتيجية وأداء ≥α 0005د مستوى )توجد عالقة ذات داللة احصائية عن ال.2
 .المصارف اإلسالمية

االسػػتراتيجية وأداء المصػػارؼ اإلسػػالمية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار بيرسػػوف إليجػػاد العالقػػة بػػيف 
(  أف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط 5.55وتبػػيف النتػػائج فػػي جػػدوؿ رقػػـ ) ( ، ≥α 2,25عنػػد مسػػتوى )

، والقيمػػػة االحتماليػػػة   2.265جدوليػػػة والتػػػي تسػػػاوي ال rوىػػػو اكبػػػر مػػػف قيمػػػة   2.536يسػػػاوي  
االسػػػتراتيجية وأداء ممػػػا يػػدؿ عمػػػى  وجػػػود عالقػػػة بػػػيف   2.25أقػػػؿ مػػػف  وىػػػي  2.222تسػػاوي  

 .(≥α 2,25المصارؼ اإلسالمية عند مستوى )
وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى اف لالسػػػتراتيجية دورا ميمػػػا فػػػي تطػػػوير االداء فػػػي المصػػػارؼ االسػػػالمية 

المصػػػرؼ يػػػتـ تحديػػػد العمميػػػات المصػػػرفية التػػػي سػػػيتـ اعػػػادة  اسػػػتراتيجيةحيػػػث انػػػو مػػػف خػػػالؿ 
 تصميميا  واستقراء تأثير ذلؾ عمى أداء المصرؼ.

( فػػػاف عناصػػػر التخطػػػيط االسػػػتراتيجي تفسػػػر مػػػا يقػػػارب ـ2252،المجػػػاليووفقػػػا لدراسػػػة )
عكس % مػػف التبػػايف فػػي اعػػادة ىندسػػة العمميػػات فػػي شػػركة االتصػػاالت السػػعودية وىػػذا مػػا يػػن59

 بشكؿ مباشر عمى مستوى األداء ، وىذا يدلؿ عمى قوة تأثير االسترايجيةعمى مستوى االداء.
 (≥α 0005معامل االرتباط بين االستراتيجية وأداء المصارف اإلسالمية عند مستوى ): (5.11جدول )

 أداء المصارؼ االسالمية اإلحصاءات المحور

 االستراتيجية
 2**536. معامؿ االرتباط

 0.000 لقيمة االحتماليةا
 68 حجـ العينة

 2.265   تساوي 66ودرجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
( بين التزام االدارة العميا وأداء ≥α 0005ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى ).3

 المصارف االسالمية.

لتػػػػزاـ االدارة العميػػػػا وأداء المصػػػػارؼ اتػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار بيرسػػػػوف إليجػػػػاد العالقػػػػة بػػػػيف 
(  أف قيمػػة معامػػؿ 5.52فػػي جػدوؿ رقػػـ ) النتػػائجوتبػيف  ( ، ≥α 2,25عنػػد مسػػتوى ) االسػالمية

، والقيمػػػػة  2.265الجدوليػػػػة والتػػػػي تسػػػػاوي  rوىػػػػو اكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة    2.652االرتبػػػػاط يسػػػػاوي 
التػػزاـ د عالقػػة بػػيف ممػػا يػػدؿ عمػػى  وجػػو   2.25وىػػي أقػػؿ مػػف     2.222االحتماليػػة  تسػػاوي  

 (≥α 2,25عند مستوى ) االدارة العميا وأداء المصارؼ االسالمية
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عػػادة ىندسػػة العمميػػات لػػدى االدارة إ ةـ تكػػف ىنػػاؾ قناعػػة بأىميػػممػػا ال شػػؾ فيػػو أنػػو اذا لػػ
العميػا والتػػزاـ بتطبيقيػا ودعػػـ وتعزيػز لفريػػؽ اعػػادة ىندسػة العمميػػات فػاف مصػػيرىا ىػو الفشػػؿ، لػػذا 

دارة العميػا ضػروري لنجػاح تطبيػؽ اعػادة ىندسػة العمميػات مػا يػؤدي لتحسػيف مسػتوى فاف دعـ اال
االسػػػػػالمية عػػػػػف طريػػػػػؽ دعػػػػػـ االدارة لمتغييػػػػػر االيجػػػػػابي والػػػػػتخمص مػػػػػف  المصػػػػػارؼاالداء فػػػػػي 

 البيوقراطية والروتيف في اجراءات العمؿ والتركيز عمى االنشطة ذات القيمة المضافة .
 (≥α 0005بين التزام االدارة العميا وأداء المصارف االسالمية عند مستوى ) معامل االرتباط: (5.12جدول )

 أداء المصارؼ االسالمية اإلحصاءات المحور

 التزاـ االدارة العميا
 2**610. معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 68 حجـ العينة

 2.265اوي    تس66ودرجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

(  بين مواكبة التطور ≥α 0005ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى ).4
 التكنولوجي وأداء المصارف اإلسالمية

مواكبة التطور التكنولوجي وأداء المصارؼ تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقة بيف 
(  أف قيمػػة معامػػؿ 5.53رقػػـ )وتبػيف النتػػائج فػػي جػدوؿ  ( ، ≥α 2,25عنػػد مسػػتوى ) االسػالمية

، والقيمػػػػة  2.265الجدوليػػػػة والتػػػػي تسػػػػاوي  rوىػػػػو اكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة    2.562االرتبػػػػاط يسػػػػاوي 
مواكبػة ممػا يػدؿ عمػى  وجػود عالقػة بػيف   2.25وىػي أقػؿ مػف    2.222االحتمالية  تسػاوي   

 (≥α 2,25عند مستوى ) التطور التكنولوجي وأداء المصارؼ االسالمية
وجيا المعمومات أحد أىـ مقومات اعادة ىندسة العمميػات، وممػا ال شػؾ فيػو أنيػا تعد تكنول

تمعػػػػب دورًا ىامػػػػًا فػػػػي تطػػػػوير االداء فػػػػي المصػػػػارؼ االسػػػػالمية فيػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػى زيػػػػادة كفػػػػاءة 
العمميػات المصػػرفية والتسػييؿ مػػف عمميػػات الرقابػة الماليػػة واالداريػػة وانجػاز معػػامالت المتعػػامميف 

 تقميؿ المخاطر في العمؿ المصرفي وتوفير خدمات عف بعد لممتعامميف.و  الالزمةبمسرعة 
( فػػإف االسػػتثمار فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات أدى لرفػػع ـ2256ووفقػػًا لدراسػػة )عمػػاد الػػديف، 

 مستوى األداء بشكؿ ممحوظ في مؤسسة سونطراؾ.
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ف االسالمية عند مستوى رتباط بين مواكبة التطور التكنولوجي وأداء المصار معامل اال : (5.13جدول )
(0005 α≤) 

 أداء المصارؼ االسالمية اإلحصاءات المحور

 مواكبة التطور التكنولوجي
 2**562. معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 68 حجـ العينة

 2.265   تساوي 66ودرجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
(  بين االستعداد لمتغيير وأداء ≥α 0005احصائية عند مستوى ) ال توجد عالقة ذات داللة .5

 المصارف االسالمية.

االسػػػػتعداد لمتغييػػػػر وأداء المصػػػػارؼ تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار بيرسػػػػوف إليجػػػػاد العالقػػػػة بػػػػيف 
(  أف قيمػػة معامػػؿ 5.54فػػي جػدوؿ رقػػـ ) النتػػائجوتبػيف  ( ، ≥α 2,25عنػػد مسػػتوى ) االسػالمية

، والقيمػػػػة  2.265الجدوليػػػػة والتػػػػي تسػػػػاوي  rوىػػػػو اكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة   2.566االرتبػػػػاط يسػػػػاوي  
االستعداد مما يدؿ عمى  وجود عالقة بيف   2.25وىي أقؿ مف    2.222االحتمالية  تساوي   

 (≥α 2,25عند مستوى ) لمتغيير وأداء المصارؼ االسالمية
غييػػر فػػاف ذلػػؾ عنػػدما يكػػوف المصػػرؼ االسػػالمي ادارة ومػػوظفيف مسػػتعديف لقبػػوؿ ثقافػػة الت

 حتمًا يؤدي الى تحسيف مستوى األداء
التخمػي عػف الػروتيف وبعػض االجػراءات غيػر الالزمػة وابػداء مرونػة  تقبػؿوذلؾ عف طريؽ 

في التعامؿ مع الموائح والقوانيف والتعديؿ في اليياكؿ التنظيمية لتصبح أكثر تماشيًا مع متطمبات 
 ايجابًا عمى أداء المصارؼ االسالمية . اعادة ىندسة العمميات، كؿ ذلؾ حتمًا سينعكس

 (≥α 0005معامل االرتباط بين االستعداد لمتغيير وأداء المصارف االسالمية عند مستوى ): (5.14جدول )
 وأداء المصارؼ االسالمية اإلحصاءات المحور

 االستعداد لمتغيير
 2**566. معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 68 حجـ العينة

 2.265   تساوي 66ودرجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

وأداء  تمكين العاممين (   بين≥α 0005توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى )ال  .6
 المصارف االسالمية.

 وأداء المصارؼ االسػالميةتـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقة بيف تمكيف العامميف 
(  أف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط 5.55وتبػػيف النتػػائج فػػي جػػدوؿ رقػػـ ) ( ، ≥α 2,25مسػػتوى )عنػػد 
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، والقيمػػػة االحتماليػػػة   2.265الجدوليػػػة والتػػػي تسػػػاوي  rوىػػػو اكبػػػر مػػػف قيمػػػة   0.968يسػػػاوي  
وأداء مما يدؿ عمى  وجود عالقة بيف تمكيف العامميف   2.25وىي أقؿ مف   2.222تساوي    

 (≥α 2,25عند مستوى ) ةالمصارؼ االسالمي
فػػي أي مؤسسػػة ناجحػػة يعػػد الفػػرد ىػػو رأس المػػاؿ األىػػـ بالنسػػبة ليػػا والمجػػاؿ االكثػػر ربحػػا 

ىتمػػاـ بالكػػادر البشػػري ووضػػع الخطػػط لتنميػػة وتطػػوير قػػدرات إلالالسػػتثمار فيػػو، حيػػث أنػػو عنػػد 
ايجػابي عمػى  شراكيـ في اتخاذ القرارات فػاف ذؾ يػنعكس بشػكؿا  و  الموظفيف وعقد دورات تدريبية 

 انتاجيتيـ ما يؤدي الى تحسيف مستوى االداء في المصارؼ االسالمية.
 (≥α 0005معامل االرتباط بين تمكين العاممين وأداء المصارف االسالمية عند مستوى ): (5.15جدول )

 أداء المصارؼ االسالمية اإلحصاءات المحور

 تمكين العاممين
 2**968. معامؿ االرتباط

 0.000 حتماليةالقيمة اال
 68 حجـ العينة

 2.265   تساوي 66ودرجة حرية   2.25الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج:
ميؿ االحصائي الدراسة الميدانية التي أجراىا الباحث والتحاإلطار النظري و  استنادًا إلى

 لمحاور الدراسة يمكف تمخيص أىـ النتائج عمى النحو التالي:

توفر المتطمبات األساسية الالزمة لتطبيؽ اعادة ىندسة العمميات في المصارؼ االسالمية  .5
 % ويتفرع مف ىذه النتيجة النتائج التالية:77.79في قطاع غزة بنسبة 

ؿ عمى أف المصارؼ االسالمية في % وىذا يد79.72توفر مكوف االستراتيجة بنسبة . أ
غزة تعتمد خطة استراتيجية لتحقيؽ االىداؼ المرسومة ويوجد لدييا اىداؼ طويمة 

 المدى ويوجد لدييا رؤية ورسالة تعكساف استراتيجية المصرؼ بشكؿ واضح.
% ما يدؿ عمى أف ادارات 75.59توفر مكوف التزاـ وقناعة االدارة العميا بنسبة  . ب

مية العاممة في قطاع غزة تدرؾ اىمية اعادة ىندسة العمميات في المصارؼ االسال
تحسيف اداء المصارؼ وتمتمؾ االستعداد العادة النظر في االجراءات المتبعة لمتخمص 

 مف الروتيف .
% ما يدؿ عمى اف التكنولوجيا 79.82توفر مكوف تكنولوجيا المعمومات بنسبة . ت

لرقابة المالية واالدارية كما تقمؿ مف المستخدمة في المصارؼ تسيؿ مف عمميات ا
 المخاطر في العمؿ المصرفي االسالمي وتسيؿ الخدمات االلكترونية لممتعامميف

% وىذا يعني أف ادارة المصارؼ االسالمية 76ير بنسبة يتوفر مكوف االستعداد لمتغ. ث
ف تعمؿ عمى نشر ثقافة التغيير بيف العامميف كما يعني أيضا وجود ىيكؿ تنظيمي مر 

 .بيف المستويات االدارية المختمفةيتميز بسرعة االتصاؿ 
باات الدراسة فقد داء وتأثره باعادة ىندسة العمميات: وفقًا لنتائج التحميؿ االحصائي الستاأل .2

عادة ىندسة العمميات في المصارؼ االسالمية العامممة في قطاع غزة إتبيف أف تطبيؽ 
ىذا يعني أف تطبيؽ اعادة ىندسة العمميات % و 75.57يساىـ في تحسيف أدائيا بنسبة 

يؤدي الى زيادة كفاءة العمميات المصرفية وتسييؿ اجراءات العمؿ وتبسيط العمميات 
نجاز لمطموبة وخفض التكاليؼ المالية إلالمصرفية وانجاز معامالت المتعامميف بالسرعة ا

حيات والمسؤوليات، لذا العمميات المختمفة وتقميص نسبة االزدواجية في العمؿ وتحدد الصال
 فاف ىناؾ عاقة طردية قوية بيف اعادة ىندسة العمميات وتحسيف مستوى األداء.
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 ثانيًا: التوصيات:
ستنادًا لما توصمت إليو الدراسة مف نتائج يمكف تمخيص أىـ التوصيات عمى النحو إ
 التالي:

ف بمختمؼ مستوياتيـ في العمؿ عمى تعزيز مفيوـ إعادة ىندسة العمميات ونشره بيف العاممي .5
 المصارؼ االسالمية العاممة في قطاع غزة

عادة ىندسة إفي ب والتوجيو لتعزيز  مشاركة العامميف يساليب حديثة في التدر أتباع إ .2
 العمميات

كبر في تكنولوجيا المعمومات بمختمؼ مكوناتيا لتقميؿ الوقت والجيد أستثمار بشكؿ اإل .3
لكترونية عف بعد لممتعامميف بشكؿ أفضؿ إوتقديـ خدمات  العمميات المصرفيةوزيادة كفاءة 

 وأشمؿ.
دارية المختمفة وقابؿ بسيولة االتصاؿ بيف المستويات اإلوضع ىيكؿ تنظيمي مرف يمتاز  .4

 لمتعديؿ وفقًا لممتغيرات الطارئة
 ر فعالية ثعادة ىندسة العمميات برؤية ورسالة المصرؼ االسالمي لتكوف أكإربط  .5
النشطة ذات القيمة المضافة والتخمص مف االجراءات الروتينية التي ال التركيز عمى ا .6

 تضيؼ قيمة حقيقية لمعمؿ
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
 أوال: المراجع العربية

صارؼ في ىندسة العمميات االدارية في الم إلعادةدراسة تطبيقية  .(ـ2226)، مراـ. األغا
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة االسالمية، غزة قطاع غزة

دور اعادة ىندسة العمميات االدارية في تحسيف االداء االداري  .(2255)، عبد اهلل. البحيري
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة في وزارة الصحة الفمسطينية

اعادة ىندسة العمميات االدارية ودورىا في تحسيف األداء  .(ـ2253)يف. ، فخر الدتاج الديف
، )رسالة دكتوراة غير منشورة(، جامعة دراسة عمى الجياز المصرفي بالسوداف-اإلداري
 .السودافبطانة، 

)د.ط(،  (.محمد عبد المتعاؿ :ترجمة) ،ادارة الموارد البشرية .(ـ2223). ، جاريديسمر
 .دار المريخ لمنشر: ربية السعوديةالرياض المممكة الع

معوقات تطبيؽ اعادة ىندسة العمميات االدارية في المدارس  .(ـ2254) شادي. ،ريحاف
الجامعة  غير منشورة( رسالة ماجستير). الحكومية في قطاع غزة وسبؿ الحد منيا

 غزة اإلسالمية،
زارة الداخمية واألمف الوطني واقع اعادة ىندسة العمميات االدارية في و  .(ـ2228). أيمف ،السر

 غزة اإلسالمية،. الجامعة غير منشورة( رسالة ماجستير). في قطاع غزة
اعادة ىندسة العمميات كخيار استراتيجي لتحسيف تنافسية المؤسسة  .(ـ2255)، حايؼ. شيراز

دارية، دراسة حالة شركة اتصاالت الجزائر  92-74( 57) مجمة أبحاث اقتصادية وا 
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. المدخؿ إلى البحث في العموـ السموكية في العمـو السموكية(. ـ5995) لعساؼ صالح حمد.ا
 الرياض: مكتبة العبيكاف.)د.ط(، 
دراسة -نولوجيا المعمومات في اعادة ىندسة العمميات دور تك .(ـ2256)، عمي. عماد الديف

 الجزائر)رسالة ماجستير غير منشورة(،  ،حالة عمى مؤسسة سونطراؾ
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أثر تطبيؽ اعادة ىندسة العمميات االدارية عمى أداء صندوؽ  .(ـ2255)، أحمد. أبو عمشة
ورة(، الجامعة )رسالة ماجستير غير منش الطالب بالجامعة االسالمية مف وجية نظر الطمبة
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 المالحق
 (: االستبانة 1ممحق رقم )

 غـزة -ـالمية ــــالجامعة اإلس
 ــــــــات العمياـــــعمادة الدراســـ

 ـــــارة ــــــــــــة التجـــــــــــــــــــــكميـــــ
 ــم إدارة األعمـــــــــــــالــــــــــقـس
 

 دراسة ماجستير استبيان
 األخ الفاضل/ األخت الفاضمة

 تحية طيبة وبعد,,,
"دور اعادة ىندسة العمميات المصرفية في تحسين يقـو الباحث بإجراء دراسة بعنواف 
وتأتي ىذه الدراسة استكماال لمتطمبات طاع غزة" أداء المصارف االسالمية العاممة في ق

الحصوؿ عمى درجة الماجستير في ادارة األعماؿ مف الجامعة االسالمية بغزة، ولتحقيؽ ىدؼ 
 الدراسة تـ تقسيـ االستبياف الى ثالثة أجزاء:

 .الجزء األوؿ ويشمؿ البيانات الشخصية والخبرة والمستوى الوظيفي -
 .اد االساسية إلعادة ىندسة العمميات والتي سيتـ دراستياالجزء الثاني ويشمؿ األبع -
 .الجزء الثالث ويشمؿ فقرات تحسيف األداء -

ويأمؿ الباحث مف سيادتكـ االجابة عمى أسئمة االستبياف بدقة وموضوعية عمما بأف 
 المعمومات التي سيتـ الحصوؿ عمييا سوؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط

ىي اعادة التصميم الكمي لمعمميات لتحقيق تحسينات  :: )اليندرة(العمميات ىندسةاعادة 
 جذرية في مستوى أداء المؤسسة.

 
 ،،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الباحث         
 رمضان عبد الفتاح األغا        
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 الجزء األول: البيانات الشخصية:
 أنثى        ذكر                الجنس    -1

 موقع الوظيفيال -2
 
 
 
 
 

 عضو مجمس ادارة       
 

 مدير فرع        

 مدير عام         مدقق داخمي          
 مسؤول رقابة شرعية        مدقق خارجي         
 رئيس قسم         مدير مالي          
 موظف         مدير تسويق         

  بكالوريوس       دبموم        المؤىل العممي -3
 دكتوراه         ماجستير        

 سنة   40أقل من  – 30 سنة   30أقل من        العمر -4
 سنة فأكثر   50 سنة   50أقل من  – 40

سنوات الخدمة في  -5
 المسمى الحالي

 سنوات  10أقل من  -5 سنوات   5أقل من 

  سنة فأكثر   20 سنة    20أقل من  -10
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 الجزء الثاني: األبعاد األساسية العادة ىندسة العمميات:
( األكثر 10( األقل موافقة عمى صحة العبارة إلى درجة)1))ضع الدرجة المناسبة من درجة )

 موافقة عمى صحة العبارة((
 الدرجة الفقرات

 (10 -1من ) أواًل: االستراتيجية

  ممة.تعتمد  ادارة البنك استراتيجية واضحة وشا 1
  يتم توفير موازنة خاصة لتطبيق الخطة االستراتيجية لمبنك. 2
  تعمل ادارة البنك عمى تحميل نقاط القوة وتعزيزىا. 3

  تساعد اليات التخطيط المتبعة في البنك في تسييل عممية التطوير. 4

  يوجد لدى البنك أىداف طويمة المدى كجزء من الخطة. االستراتيجية. 5
البنك عمى مرونة الخطة االستراتيجية لتحقيق االىداف  يعتمد 6

 المرسومة.
 

  تقوم ادارة بوضع خطة طوارئ لمواجية األمور غير االعتيادية. 7

  يقوم البنك بتقييم تطبيق الخطة االستراتيجية بشكل دوري. 8

يوجد لدى البنك رؤية ورسالة تعكسان استراتيجية البنك بصورة  9
 واضحة.

 

 (10-1من ) : التزام وقناعة اإلدارة العميا ثانياً 
  تدرك االدارة  أىمية اعادة ىندسة العمميات في تحسين أداء البنك. 1
يتوفر لدى ادارة البنك االستعداد لتدريب الموظفين والمدراء عمى تطبيق  2

 اليندرة. 
 

لمتخمص من اإلجراءات  تعيد االدارة  النظر في اإلجراءات المتبعة 3
 وتينية.الر 

 

  تستعين ادارة البنك بخبراء خارجيين لممساعدة في تطبيق اليندرة. 4
تحدد ادارة البنك  العمميات المصرفية التي يمكن تحسينيا عبر إعادة  5

 ىندسة العمميات.
 

 
 
 
 

  

   



96 
 

 
 (10-1من ) ثالثًا: تكنولوجيا المعمومات

  ت الرقابة المالية.تسيل التكنولوجيا المستخدمة في البنك من عمميا 1
  تسيل التكنولوجيا المستخدمة في البنك من عمميات الرقابة االدارية. 2
  تمكن التكنولوجيا موظفي البنك من أداء أعماليم بسيولة ومرونة. 3
  تساعد التكنولوجيا المتعاممين مع البنك  في اتمام معامالتيم عن بعد. 4
  ن المستويات االدارية المختمفة داخل البنك.تساعد التكنولوجيا في التنسيق بي 5
تعمل التكنولوجيا عمى انجاز العمميات المصرفية  وعمميات الرقابة الشرعية  6

 بسرعة ودقة.
 

  يتم التعامل بأفضل البرمجيات في مجال العمل المصرفي االسالمي. 7
  تقمل التكنولوجيا من المخاطر في العمل المصرفي االسالمي. 8
 (10-1من ) عـًا: االستعداد لمتغييرراب
  يتميز الييكل التنظيمي بسرعة االتصال  بين المستويات االدارية المختمفة. 1
يتوفر لدى ادارة البنك الرغبة واالستعداد لمتغيير الجذري في العمميات  2

 المصرفية.
 

  تتجو ادارة البنك  نحو ايجاد ىيكل تنظيمي أكثر مرونة . 3
  حداث وحدات عمل جديدة لمواكبة التغييرات الالزمة.يتم است 4
  تعمل ادارة البنك عمى نشر ثقافة التغيير داخل البنك االسالمي. 5

 (10-1من) خامسًا: تمكين العاممين )الموظفين(:
  يتم اشراك الموظفين في اتخاذ القرارات المختمفة. 1
  يتم عمل دورات تدريبية لمموظفين بشكل مستمر. 2
  يفوض مجمس االدارة لمموظفين صالحيات كافية النجاز العمل بسيولة . 3
  يتم تخصيص جزء من الميزانية لتطوير أداء الموظفين. 4
يساعد مجمس االدارة الموظفين في ايجاد حمول مبتكرة لمشاكل العمل  5

 اليومية.
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 الجزء الثالث : تحسين األداء:
 ييل العمميات المصرفية داخل البنك االسالمي فيما يمي:ت ساىم عممية إعادة تصميم وتس

 (10-1من ) الفقرة
  زيادة كفاءة العمميات المصرفية. 1
  وضع معايير محددة سمفا لتقييم اداء الموظفين. 2
  تسجيل شكاوى وطمبات المتعاممين ومتابعتيا. 3
  انجاز معامالت المتعاممين بالسرعة الكافية. 4
  االزدواجية في العمل )فصل الميام( وتحديد الصالحيات والمسئوليات. تقميص نسبة 5
  تقميص نسبة األعمال الروتينية في أداء األعمال المختمفة. 6
  .زيادة حجم الودائع المالية داخل البنك 7
  تسييل اجراءات العمل وتبسيط العمميات المصرفية. 8
  يد.تسريع عممية صنع القرار بشكل مناسب ورش 9

  تطوير ق درات الموظفين عمى اتخاذ القرار المناسب . 10
  خفض التكاليف المالية النجاز العمميات المختمفة. 11
  خفض مستوى ضغط العمل عمى الموظفين. 12
  اعطاء الموظف االىتمام الشخصي لكل زبون متعامل مع البنك. 13

 
 شكرًا لكم لحسن تعاونكم معنا
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 (:  قائمة بأسماء المحكمين 2) ممحق رقم

 مكان العمل االسم مسمسل
 جامعة األزىر د. محمد فارس 1
 الجامعة اإلسالمية د. نافذ بركات 2
 جامعة األزىر د. بالل البشيتي 3
 الجامعة اإلسالمية د .أكرم سمور 4
 جامعة األزىر د. وفيق األغا 5
 كمية فمسطين التقنية د. امال الحيمة 6
 الجامعة اإلسالمية خالد الدىميز د. 7
 الجامعة اإلسالمية د. فارس أبو معمر 8
 الجامعة اإلسالمية د. يوسف بحر 9
 الجامعة اإلسالمية د. سامي أبو الروس 10

 


