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 باجمللس البلذي درنتاإلداريت إعادة هنذست العملياث  تطبيقمتطلباث 

ومنذوب جملت  درنت، –أستـار إدارة األعمـال املشارك جبامعـت عمر املختـار  -ل ـذ جربيـل حممـد. وائ
 جبامعت عمر املختار. الذوليتجامعت البحر املتوسط 

 
 امللخص

ىل إضافة إ، تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية ابجمللس البلدي درنةتوافر متطلبات ىل التعرف على مدى هتدف الدراسة إ
تعزى  ،إعادة هندسة العملياتمتطلبات الوقوف على مدى وجود فروق جوهرية معنوية الستجاابت ادلبحوثٌ حول تطبيق 

ًات ال ىلإ تبعت ا ولتحقيق أهداف الدراسة،، ، سنوات اخلدمة، ادلستوى التعليميتية: النوع، العمردميوغرافية اآلبعض ادلتغ
 من التأكد فقد قام الباحث بتطوير استبانة معتمدًا على بعض الدراسات السابقة، حيث متالدراسة منهج دراسة احلالة، 

( 70)ـــــالذي بلغ قوامه بـ ادلوظفٌ ابجمللس البلدي درنةمجيع يف ذلا، وقد سبثل رلتمع الدراسة  الثبات ومعامل مصداقيتها
، ولتحليل بياانت الدراسة مت االستعانة ابحلاسب اآليل واستخدام برانمج إحصائي من خدمة الربرليات الواردة يف موظفاً 

(SPSS)لتوافر متطلبات : كشفت الدراسة أن ادلستوى العام إجيازها فيما يلين النتائج ميكن ، حيث مت التوصل إىل العديد م
الستجاابت ادلبحوثٌ  إحصائية؛ أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة مرتفعاً ة العمليات جاء ستطبيق إعادة هند

ًات الدميوغرافية قيد الدراىل بعض ادلتعزى إ،ة العمليات اإلداريةر إعادة هندمتطلبات حول  ًًا قدمت الدراسسةتغ ة ، وأخ
 إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف اجمللس البلدي درنة.لتطبيق تباعها إرلموعة من التوصيات اليت يؤمل 

 )ليبيا(.، درنة ، اجمللس البلديهندسة العمليات إعادة، متطلبات:  كلمات دالة

 :M10,M12,M14, H11, M1JELتصنيف

ABSTRACT  

The study aims to identify the availability of the requirements for the implementation of 

the Business Processes Re-engineering in the Municipal Council of Derna, The study also 

aims to identify the extent of significant differences among the respondents' in the 

implementation of the requirements of Business Processes Re-engineering due to some of 

the following demographic variables: gender, age, educational level, service period, the 

achieve the desired aims, the study applied the case study method. Therefore, the 

researcher has developed a questionnaire based on some previous studies, the subjects 

were sure of their validity and reliability. The study population was represented in all the 

employees of the Municipal Council in Derna, They were about (70)employees, In  

analysing  the study data, statistical computer program services were used through the 

software contained in (SPSS).  The results found were summarised as follows: First, The 

study revealed that the general level of availability of the requirements for the 

implementation of Business Processes Re-engineering was high. Second, The study 
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showed that there were no statistically significant differences among the respondents 'in the 

requirements for Business Processes Re-engineering due to some demographic variables 

under study . Finally, the study provided a set of recommendations that will hopefully be 

followed for implementing the Business Processes Re-engineering in Municipal Council in 

Derna. 

Keywords: Requirements, Business Processes Re-engineering, Municipal Council, Derna 

(Libya .(  

JEL classification codes :M1 ,M10,M12,M14, H11 

 
 املقدمة 
ًات ذلــا كــان عديــدة وربــد ت بتطــورات ادلاضــية الســنوات اتســمت  التحــد ت تلــ  أهــ  العــام، ومــن القطــاع علــى مباشــرة أتثــ
ًات اجملتمـع، يف الدولـة دور اختالف  يـتمكن والعودلـة، ولكـي واالتصـاالت ادلعلومـات تطـور تكنولوجيـا التخصـي،، البيئيـة، التغـ
ًات االقتصـادية تلـ  مواجهـة مـن العـام القطاع  يف اإلدارة يف احلديثـة التطـورات مـن االسـتفادة ينبغـي والبيئيـة، والتكنولوجيـة التغـ

ًات هــذ  مثــل مــع كيفيــة التعامــل  أبــرز أحــدReengineering   اذلنــدرة  العمليــات هندســة إعــادة وتعتــرب والتطــورات، التغــ
 مـن العديـد تـوافرة أمهيـ علـى الدراسات من العديد ركزت ، وقدميالدية التسعينيات بداية يف ظهرت اليت احلديثة اإلدارية الظواهر
 يف وابلتحديـــد العـــام القطـــاع الدراســـات تلـــ  أغفلـــت فيمـــا ،اخلـــا  القطـــاع يف اذلندســـة إلعـــادة بـــرانمج تنفيـــذ لنجـــاح العناصـــر

 .  (م2012)أمحد، اجملالس البلدية 

ًات يف مجيــــع اجملــــاالت السياســــية، الثقافيــــة، االجتماعيــــة، واالقتصــــادية         إن ادلنظمــــات ادلعاصــــرة ليســــت دبنــــأى عــــن التغــــ
ًة ابســتمرار والتغيــً جيـــ  ـــا مــن كــل جانــب، هـــذا مــا جيعـــ لها أمــام ربــد ت ه تشهـــدها مــن ابعتبارهــا تعمــل يف ظــل بيـــئة متغــ

ًات ادلناسبة لضمان بقائها واستمراريتها.  قبـل، وهـو ما يفـرض وجتـ  عليـها إحداث التغي

 هندســة إعــادة مفهــوم التحــدي ظهــر اهــذ ودلواجهــة واالســتمرار، البقــاء أرادت ذاإ اإلدارة علــى ولزامــاً  حتميــاً  أمــراً  التغيــً أصــب 
 لطلبــات االســتجابة وأتخــر الرتهــل التنظيمــي أصــاـا الــيت ادلنظمــات منهــا تعــاي الــيت ثــور ً للمشــاكل حــالً  عــديُ  الــذيالعمليــات 

 يف ادلنافســة علــى ادلنظمــة قــدرة وعــدم التكــالي  مث ارتفــاع ومــن جديــدة قيمــة أيّ  ضــافةإ دون مــن أنشــطتها حجــ  وازد د الزبــون
 .(م2014محدان والعوادي، )األسواق 

ًات والتطــورات احلـادةلقـدت أدت الكثـً مــن  إحــداث عمــال خـالل العقــدين ادلاضـيٌ إىل وادلتســارعة الـيت شــهدهتا بيئـة األ التغـ
ًات جذريــة يف عبيعـة  أهــ   ولعــل، لتــأقل  مـع البيئــة احلاليـةل، حيــث فرضــت عليهـا اعتمــاد أسـاليب جديــدة ادلنظمـات هياكــلتغيـ

أبمهيـــة ابلغـــة لـــدى ادلـــديرين لتميـــز  عـــن ابقـــي مـــداخل التغيـــً ، الـــذي جظـــى العمليـــاتســـاليب أســـلوب إعـــادة هندســـة هـــذ  األ
ًات جذريةالتنظيمي ، يف كون ، ويفرض إعادة التفكً والتصمي  لكل ما تقـوم بـه  ادلنظمـة مـن أعمـال ه يعتمد على إحداث تغي

سـرتاتيجية هـداف اإلق األلتحقي انطالقه ميثل نقطة لتحقيق ربسينات جوهرية ملموسة يف كل اجملاالت، ك  أن وإجراءاتومهام 
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عـادة هندسـة شلـا حـذا ابلباحـث دراسـة متطلبـات إ وهـذا؛(م2012)خاان، سـرتاتيجي و اإللمنظمة، وربسٌ أداءهـا التشـغيلي أل
 .ابجمللس البلدي درنةاإلدارية العمليات 

 مشكلة الدراسة 
دارته بنجاح من أه  ادلواضيع اليت تشـغل عقليـة القيـادات إنعيش اليوم يف عصر يتميز بسرعة التغيً، حبيث أصب  التغيً وكيفية 

وابلنظــر إىل مســتجدات احليــاَة ادلعاصــرة، فثــورة ادلعلوماتيــة، واالتصــاالت، وسلتلــ  الثــوراَت العلمّيــة، أحــدثت ربــوالٍت اإلداريــة، 
جـِل بنـاء إنسـاٍن قـادٍر علـى التواصـل مـع جوهرية، يف األمناط واألساليب، والوسائل، الـيت يقـوُم اجملتمـُع ادلعاصـر ابسـتثمارها؛ مـن أ

حالة التنظي  كما هي عليـه سـواء  اإلفراط يف احملافظة علىبالغة و ن ادل، فإستقرار ضروري لبقاء أي تنظي ابلرغ  من أن االزليطه؛ 
قـد جـول حالـة هـذا التنظـي  إيل مجـود و   -رفـض أي تغيـً  لفـاعلٌ فيـه مييلـون إىلابعتبـار أن ا  -البعيد أو القصً  ىعلي ادلد

 .(م2011، )درواشالتطور ادلنشود من عرف كل التنظيماتكود ال يتناسب مع النمو و ر 

ًات علـى الـرغ  إد ال يرغـب الـبعض يف ادلسـامهة يف ذ قـإ، وعلى الرغ  من كل ذلـ  يواجـه التغيـً عوائقـاً يف تنفيـذ  حـداث التغيـ
 ،، وهـذا قــد جـدث عنـدما يتوقــع ادلعارضـون أبن التكــالي  ادلتوقعـة مــن هـذا التغيــًومعايشـته   لغــة العصـر احلــايل ـــامـن أتثـره  

ــدف ذبنــب ومــة ألســباب شخصــية كفقــدان الســلطة أو ألهــداف فرديــةهــي أكــرب مــن الفوائــد ادلرجــوة منــه أو قــد تكــون ادلقا ، ـو
 .(م2008، )القصيميلة مواجهة ذل  يها حملاو إلسس ادلستندة هي األ ب ودوافع هذ  ادلقاومة وماسباديد أذل  البد من رب

ًات ادلنشـودة، ال يتوقـ   رتقـاءاالابذبا   ادلنظماتإلدارة ث عن أمهية تطوير الدور القيادي إن احلدي بقـدرهتا علـى إحـداث الّتغيـ
بـل إن  ،عند حدود النظـر إىل تغيـً هـذ  اإلدارة، مـن حيـث بُعـدها التنظيمـي يف اذلياكـل، والوحـدات، ومراكـز العـاملٌ فحسـب

ٌّ يف إدارة عمليــات التغيــً   معظــ  اذبــا  كــان ذلــذا؛  (Turnbull and Edwards,2005)ادلؤسســيدور القــادة اإلداريــ
الـــذي  (م2019، )بومشاااا العمليـــات  هندســـة إعـــادةمـــدخل  وخباصـــة والتطـــوير حديثـــة للتغيـــً داريـــةإ أســـاليب إىل ادلؤسســـات

 .دارية اليت تعرتض العمل اإلداريدلبادأة وُيسه  يف حل ادلشكالت اإلبداع واواإل االبتكاريشجع 

يف ظهـــرت  الـــيت احلديثـــة اإلداريــة الظـــواهر أبـــرز أحـــد  Reengineeringاهلنااادر ( (العمليـــات هندســة إعـــادة تعتـــرب حيــث
ول مــــن كتــــب يف هــــذا اجملــــال مهــــا أ، و داءســــٌ األعــــادة تصــــمي  العمليــــات ـــــدف ربنات القــــرن العشــــرين ربــــت تســــمية إتســــعي

Hamer & James 2441األعمــال  ، مقدمــة لثــورةإعاااد  دندسااة املن مااات: ـــــــور الكتــاب ادلعنـون بـوذلــ  عنــد صــد، م
د اصــطل  علــى ، وقــغــً تقليديــة ومبــادئ جديــدة أفكــاردلــا جملــه هــذا ادلصــطل  مــن  اإلدارةحــدث ثــورة حقيقــة يف عــاه الــذي أ

وهـــي كلمـــة عربيـــة جديــدة مركبـــة مـــن كلمتـــٌ ، )اهلنااادر (عـــادة هندســة العمليـــات بكلمـــة واحـــدة وهــي اختصــار مفهـــوم دراســـة إ
 (.م2015،داود وآخرون)Reengineering Businessوهي سبثل الرتمجة العربية لكلميت  )دندسة وإدار (

مـــن ادلشـــكالت  يـــزال يعـــاي احلكـــومي يف ليبيـــا ال أن القطـــاع (م2017)الرقياااا والاااد ري، أشـــار وانســـجاماً مـــع مـــا تقـــدم،   
ابسـتمرار بشـكل أصـب  ال جُيـدي معـه إدخـال ربسـينات جزئيـة أو هامشــية، شلـا يوجـب حتميـة التغيـً ابـذري وإعـادة البنـاء مــن 

ًات جذريــة ابلعمليـــات  الصــفر، ويــدفع إىل تبـــي مــدخل شـــامل إلدارة التغيــً وإعـــادة اذليكلــة اإلداريـــة يعمــل علـــى إحــداث تغيـــ
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بلـدي زلـل داري للمجلـس اللدراسـة أن هنـاك ضـع  يف األداء اإلاالستفسارات األولية مع بعض عينة ا اإلدارية، وهذا ما أكدته
ت اجمللـــس البلـــدي قيـــد ، كـــذل  عـــدم وجـــود نظـــام معلومـــات يفـــي دبتطلبـــاوة علـــى قصـــور مؤشـــرات أداء اخلدمـــة، عـــالالدراســـة

ًات وإالدراسة، األ  .لس البلدي قيد الدراسةألنظمة العمل ابجمل ةجذريات صالحمر الذي يتطلب تغي

االجتماعيـة، جيـب أن هتا لتحقيـق التنميـة االقتصـادية و وليبيا ابعتبارها إحدى الدول النامية اليت تسـعى للنهـوض دبسـتوى مؤسسـا
 زلـور أصـبحت ، الـيتومعرفـة أسـاليبها داريـةهندسـة العلميـات اإل إعـادةة تُبدي اهتماماً إلدارة التغيً، وذل  من خالل إبراز أمهي

ية إزاء التغيــً مــن قبــل الفّعــال ولتجــاوز عقبــة ردود الفعــل الســلب ابألداء لالهتمــام ادلســتمر سعيهـــا يف ادلعاصــرة ادلنظمــات اهتمــام
، لكـن رغـ  األمهيـة اخلـدمي واجملتمعـي مزاولـة العمـل يفعتـرب رافـداً وداعمـاً لالقتصـاد الليـ  تُ  الـيتاجملـالس البلديـة ، خاصًة ادلوظفٌ

عالوة على أنـه مـن األمهيـة دبكـان الكايف من قبل الباحثٌ على حد عل  الباحث،  ابالهتمامإالّ أهنا ه ربَظ  اجملالسة ذلذ  البالغ
ًها لضـمان صلـاح التطبيـق، فاذلنـدرة ، اإلشارة إىل أن تطبيق اذلندرة جتاج إىل عدد من ادلتطلبات األساسية اليت جيب السعي لتوف

ا ابلبا اا  دودااا ااا  ا(؛م2014)الرقياا، الااد ري، تتطلـب تـوفر متطلبـات عديـدة ومتكاملـة لتطبيقهــا ابلصـورة الصـحيحة 
أتسيســاً  ،ابجمللااا البلاادي در ااة اإلدارياةعاااد  دندسااة العمليااات تلبيااا إتاوا ر مطللبااات مااد  جارا  دااال الدراسااة ملعر ااة إ

 : ةتياآل تن مشكلة الدراسة يف التساؤالكمعلى ما تقدم ت

وذلك  مكخ لك    إعادة هندسة العملٌات اإلدارٌة بالمجلس البلدي درنةتطبٌق توافر متطلبات ما مدى -

ا الثدافكككة   التنظٌمكككًا ت نولوجٌككا المعلومكككاتاألبعككاد ايتٌكككة ز التككك ال ودعككل الدٌكككادةا إعكككادة بنككا  ال ٌ ككك

 ؟ التنظٌمٌةا تم ٌخ العاملٌخ

دارٌككة متطلبككات إعككادة هندسككة العملٌككات اإلالسككتجابات المبحككوثٌخ حككو   إحصككاةٌةهكك  هنككا  فككرو  -

 ؟ ا العمرا المستوى التعلٌمًا مدة اللدمةالمتغٌرات الدٌموغرافٌة ز النوع تع ى إلى بعض

 دداف الدراسة أ

  دارية ابجمللس البلدي درنةالعمليات اإل إعادة هندسة تطبيقتوافر متطلبات الوقوف على مدى. 
  داريـــة ادة هندســة العمليــات اإلعــإمتطلبــات حــول الســـتجاابت ادلبحــوثٌ  إحصــائيةفــروق إذا كــان هنــاك معرفــة عّمــا

ًات الدميوغرافية : النوع ىل بعضإتعزى   .، مدة اخلدمة، العمر، ادلستوى التعليميادلتغ

 أمهية الدراسة 

داريــة الــذي حظــي ابهتمــام كبــً مــن الكتّــاب والبــاحثٌ اإليــات ملعــادة هندســة العإتســتمد أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة موضــوع  
دارة التغيـً الـذي يُعـد مـن الت الفشـل والنجـاح؛ كـذل  تكتسـي أمهيـة الدراسـة مـن أمهيـة موضـوع إبوصفه حلقة الوصل بـٌ حـا

ًين يف ميدان إدارة األعمالأكثر ادلواضيع اليت لقيت قبوالً واهتمام وخاصـة للمنظمـات الـيت ربتـاج إىل تبـي أسـاليب إداريـة ، اً كب
 عـــادة هندســـة العمليـــاتإ تطبيـــق متطلبـــاتوىل يف البيئـــة الليبيـــة الـــيت ربـــاول التعـــرف علـــى ؛ أيضـــاً تعتـــرب هـــذ  الدراســـة األحديثـــة
قــد تفيـد الدراســة أصــحاب القيـادات العليــا وصــانعي القـرار ابجمللــس البلــدي ووزارة احلكــ  كــذل  ابجمللــس البلــدي درنـة،   اإلداريـة
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كمـا تـربز أمهيـة هـذ  الدراسـة مـن خـالل إثرائهـا للمعرفـة العلميـة ذلـذا النـوع ؛  تكشـ  مـن نتـائج حـول موضـوع الدراسـةاحمللي دبا ت
ًاً تكمـن أم اإلمن الدراسات يف رلال العلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية، ورلـال العلـو  مهيـة الدراسـة يف فـت  داريـة بصـفة خاصـة، وأخـ

رلاالت للبحـث العلمـي يف هـذا ادلوضـوع، وذلـ  مـن خـالل مـا سـتوفر  هـذ  الدراسـة مـن معلومـات تسـاعد البـاحثٌ والدارسـٌ 
 وادلهتمٌ دبوضوع الدراسة.

   دود الدراسة 

 اآلتيــة : )املطللبااات( داريـة مـن خــالل األبعـاد العمليــات اإلل متغـً إعــادة هندسـة الدراسـة تتنــاو ووااوعية :املدود الا
 ، الثقافة التنظيمية، سبكٌ العاملٌ.ل التنظيمي، تكنولوجيا ادلعلوماتالتزام ودع  القيادة، إعادة بناء اذليك

 يع العاملٌ ابجمللس البلدي درنةمشلت الدراسة مجكا ية :املدود ال. 
 م2020 الل الفصل الدراسي ربيعأجريت الدراسة خزمنية :الدود ال. 

 

 اإلطار الن ري والدراسات السابقة
 مفهوم إعاد  دندسة العمليات اإلدارية : 

ادلســتمرة  التحــديث لعمليــات نظــراً ، داريــةاإل العمليــات هندســة إعــادة عــن البــاحثون أوردهــا والتعــاري  الــيت ادلفــاهي  ددتعــ" ت  
 األوســاط يف ســريعة ومذهلــة بصــورة ادلفهــوم هــذا نتشــرأ مث ،العــاه أضلــاء كافــة يف األعمــال منظمــات ذلــا تعرضــت الــيت وادلتســارعة

 علـى أحيـاانً  أعلـقوقـد ، (286:م2018)الكماري، احلكـومي"   والقطـاع األعمـال قطاعي ويف األكادميية الساحة على الغربية
 أو ادلنظمــة، بنــاء إعــادة اذلنــدرة أو اإلداريــة، اذلندســة مفهــوم ويعــي اإلداريــة اذلنــدرة، أواذلندســة اإلداريــة العمليــات هندســة إعــادة

 ضـــوء ويف (،م2011)اجلاااراب،ابدلنظمـــات  ال ابلعمليـــات عــىتُ  فاذلنـــدرة الوظيفيـــة، إداراهتـــا وإلغــاء تفكيكهـــا بعـــد بعــض عملياهتـــا
 :  (1)يف ضوء عدد من الباحثٌ وادلوضحة اببدول  اإلدارية العمليات هندسة فاهي  إلعادةبعض ادلتقدمي  ابإلمكان ذل 

 إعاد  دندسة العمليات اإلدارية   مفهوم( : وجهات   ر البا ثني  و  1جدو  )
 املصدر تعريف إعاد  دندسة العمليات اإلدارية البا   السنة
ًات إلحداث تسعى اذلندرة  رج هللا 2019  إيقاع ومتطلبات مع لتتناسب للمنظمات العمل وعرق أساليب يف جذرية تغي

 أحدث وهي من التغيً ضلو الطريق) اذلندرة( تعترب كما التكنولوجية، والثورة عصرالسرعة، العصر، هذا
 . احلديثة اإلدارة عاه يف ثورة أحدثت اليت التغيً مفاهي 

 65: 2019، فرج هللا

، ويهدف اىل ربقيق تطوير يالدارية بشكل جذر تصمي  العمليات منهج إداري متكامليعمل على اعادة  األخرس 2017
 جوهري يف االداء ابستخدام الكفاءة والفعالية لتقدمي خدمات أفضل وجودة عالية 

: 2017)األخرس، 
25) 

العابدي و  2017
 أبو أمحد

 ادلنظمة يف ساسيةالعمليات األ تصمي  إلعادة والبشري التقي على العامل يعتمد ومايل إداري منهج
ًة ربقيق ـدف  .الزبون رضاو  اخلدمة وجودة ادلالية ادلعايً يف ربسينات كب

)العابدي وأبو أمحد، 
2017  :502) 

 جذري ربسٌ ربقيق ادلنظمة، ـدف وأنشطة اإلبداعي لعمليات األساسي التفكً على يقوم منهج بن زعيم 2014
 . الزبون وخدمة واالبتكار والسرعة اخلدمة أو اإلنتاج التكالي  وجودة وزبفيض لألداء ومستمر

: 2014)بن زعي ، 
34) 
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 والسياسات والنظ  ادلضافة القيمة وذات اإلدارية االسرتاتيجية للعمليات والسريع ابذري التصمي  إعادة السكار ة 2008
 العمليات. تل  تساعد اليت والبنية

)الكلحوت، 
2017:12) 

 والعمليات مضافة قيمة ذات عمليات للعميل وهي ادلنتج بتقدمي مباشر بشكل ترتب  اليت العمليات  امد 2008
 خلقهايف  تساعد ولكنها للعميلة مضافة قيم زبلق ال اليت ادلساعدة

 (2008)حامد،

 وهي الرتقيعي، ال ابذري التغيً عريقة هي اذلندرة وعريقة التغيً والتطوير إدارة يف احلديثة الطرق إحدى المادي 2006
 .عليها يتعرف أن التغيً يف دبن يرغب جسن عريقة

:  2006احلمادي، 
122 

2000 Hammer 

& 

CHampy 

، وإعادة التصمي  ابذري للعمليات الرئيسة يف ادلنظمات، لتحقيق نتائج إعادة التفكً بصورة أساسية
ًات ادلعاصرة ربسٌ األداء  .  وابودة والتكلفة وسرعة االصلاز يف ظل ادلتغ

(Hammer & 

CHampy,2000:1)) 
1999 Neil  إعادة اذليكلة ادلتزامنة لكل من عمليات ادلنظمة واذليكل التنظيمي ونظ  ادلعلومات، لتحقيق ربسينات

 .جذرية يف كل من الوقت والتكلفة وكل من ما يتعلق ابلسلع واخلدمات ادلقدمة للعميل
Neil,1999 

 ابملراجع أعالل.املصدر: إعداد البا   ابالسطعا ة 

دلعظـــ  تلـــ   يإال أن الرتكيـــز األساســـ ،ادلمارســـونالتعـــاري  الـــيت تبناهـــا البـــاحثون و  صـــياغاتومـــن ادلالحـــظ أنـــه ومـــع اخـــتالف 
 أي مــن نقطــة الصــفر دومنــا إجــراءات ذبميليــة تــرتك البــي ،التعــاري  واألدبيــات ادلتعلقــة ابدلوضــوع تنصــب علــى البــدء مــن جديــد

األساسية على ما هي عليه، وتركز على إعـادة تصـمي  العمليـات ابسـتخدام إعـار ومـنهج تكنولوجيـا ادلعلومـات ألحـداث التغيـً 
التنظيمي، وهذا بطبيعـة األمـر يطـرح أمهيـة تكنولوجيـا ادلعلومـات كأحـد احملتـو ت األساسـية إلعـادة هندسـة العمليـات الـيت مييزهـا 

ًهــا مــن األعــر واألدوات  اإلداريـة، فإعــادة هندســة العمليــات تركـز بشــكل جــوهري علــى العمـالء والعمليــات اإلداريــة بــدالً عـن غ
من الوظائ ، واخلدمات أو ادلنتجات، ومن خالل التعاري  السابقة ميكن فه  الفكرة وادلنهج الذي اسـتند إليـه هـذا ادلفهـوم يف 

عــد القدميــة، ويســتخدم تقنيــة ادلعلومــات احلديثــة الــيت سُبكــن مــن أنــه مــنهج عمــوح يركــز علــى العمليــات الكليــة، متخليــاً عــن القوا
ًات جذرية، لتحقيق مستو ت ُعليا من رضا ادلستفيدين   (.م2017)الرقيا والد ري، إجراء تغي

 -:إىل أهداف اذلندرة التالية(م2008)السر، أشارأدداف إعاد  دندسة العمليات االدارية : 

 ،وادلرونة احلرية إىل والتحول ابامد العمل وأسلوب القدمي الروتٌ من التخل . 
 األداء تكلفة زبفيض. 
 للمسؤوليات وربمل بصالحيات فيه يتمتعون عمل إىل عليه ، ميارس لصيق وإشراف رقابة من األفراد عمل ربويل. 
 األداء يف العالية ابودة. 

 وادلتميزة السريعة اخلدمة. 

 الواحدة. العملية مكوانت بٌ والرتاب  التكامل إحداث 
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 العمليات اإلدارية:  إعاد  دندسة مطللبات

بعـاد األ يف ربديـدها ميكـن الدراسـات معظـ  عليها كدتأ اليت بعاداأل نأ الإعديدة،  ادلصرفية العمليات هندسة عادةإ متطلبات
؛ دمحم، Grover andKettinger,1998؛ م2012خاان،  ؛ م2013دمنهااوري، )الدراسـة تعتمــدها الـيت التاليــة اخلمسـة
 :(Zigiaris,200؛  م2017؛ الكحلوت، 2019؛ بومشا ،  Sibhato and Singh,2012؛ م 2016

  دارة العليــا يف ادلنظمــة يف اإلالقيــادة إعــادة هندســة العمليــات علــى مــدى التــزام وقناعــة  يتوقــ  صلــاح :الطاازام ودعاام القياااد
، مــن أجــل ربســٌ الوضــع التنافســي للمنظمــة، هــذ  القناعــة تتجلــى يف صــورة زبصــي، BPRبضــرورة احلاجــة لتبــي بــرامج

دارة العليـا بـربامج إعـادة هندسـة أمهيـة التـزام وقناعـة اإلادلوارد الالزمة لتنفيذ الربانمج، حيث أظهـرت العديـد مـن الدراسـات 
 .  (م2014)العطييب واجلمايل، العمليات 

  :التنظيميــة مــن اخلصــائ، ادلميــزة للمنظمــة ولــيس لألفــراد، وتشــً ثقافــة ادلنظمــة إىل ذلــ   تعتــرب الثقافــةالثقا ااة الطن يميااة
، حيـث تعــد اذليكـل ادلعمـق، الــذي يكتسـب أصـوله مــن القـي  وادلعتقــدات واالفرتاضـات الـيت جملهــا األفـراد داخـل ادلنظمــة

ومـديريها أن يفهمـوا أبعادهـا وعناصـرها الفرعيـة الثقافـة التنظيميـة عنصـراً أساسـياً يف ادلنظمـات ادلعاصـرة يفـرض علـى القـادة 
؛ ربتــاج ادلنظمــات إىل ثقافــة مســاندة للتطــوير (, 2444Hofstede)لكوهنــا الوســ  البيئــي الــذي تعــيش فيــه ادلنظمــات 

، وســيادة التضــامن بــٌ العــاملٌ يف ادلنظمــة، وتــدع  ادلشـاركة واالرتبــاط و واإلبــداع تسـاعد علــى ز دة قــدرهتا علــى االبتكــار
، وكـــذل  إال بتضـــافر جهـــود العـــاملٌ رلتمعـــة، والشـــعور أبن أهـــداف ادلنظمـــة لـــن تتحقـــق كافـــة العـــاملٌروح الفريـــق بـــٌ  

ًات الداخلية واخلارجية  شلـا يزيـد مـن فرصـة منوهـا ، ويسـاعدها علـى ادلنافسـة،  ويف هـذا تدعي  قدرهتا على التعامل مع ادلتغ
 Adaptabilityأربعـــة أنـــواع للثقافـــة التنظيميـــة هـــي: ثقافـــة التكيـــ  (Daft, 2001:127-128)الصـــدد يـــذكر 

Culture  الــزابئن وفيهـا تقــوم ادلنظمــة  احتياجـات، الــيت تركـز علــى البيئـة اخلارجيــة، حيـث ربــاول ادلنظمــة التغيـً دلقابلــة
، وتعطـي فيهــا ادلنظمــة Mission Cultureوادلخـاعرة. ثقافــة الرسـالة  االبتكــارابلتغيـً الفعلــي، كمـا يــت  فيهـا مكافــأة 

األمهيـة األساســية لوضـوح الــرؤ  ألغراضـها، ويكــون الرتكيـز علــى جــزء زلـدد مــن الـزابئن ضــمن البيئـة اخلارجيــة دون احلاجــة 
، يركـز هـذا النـوع مـن الثقافـة أساسـا علـى مـدى اهنمـاك ومشـاركة أفـراد Clan Cultureإىل التغً السريع. ثقافـة القبيلـة 

ًوقراعيــة التنظــي ، وع ًات ادلتوقــع حصــوذلا يف البيئــة اخلارجيــة. الثقافــة الب  Bureaucraticلــى الســرعة يف إجــراء التغــ

Culture  ويكون فيها الرتكيـز علـى سباسـ  واسـتقرار البيئـة الداخليـة، حيـث يكـون هنـاك مسـتوى مرتفـع مـن التماسـ ،
 واالمتثال والتعاون بٌ األفراد.

 ة والفرعية ابدلنظمـة ، كـذل  جـدد أمنـاط السـلطة وأسـاليب ازبـاذ الذي جدد األنظمة الرئيس :إعاد  بنا  اهليكل الطن يمي
، أو قـد يتخـذ عد علـى التكيـ  والتـأقل  واإلبـداعال تسـا اآللية ابامدة اليتالقرارات، وقد يتخذ اذليكل التنظيمي النماذج 

ًات وإفحـــة الفــر  اذليكــل األشــكال العضــوية الـــيت تتصــ  ابدلرونــة وتتــي  التـــأقل  وا  لإلبــداع وادلشـــاركةلتكيــ  مــع ادلتغــ
والتنسـيق  التكامل تشجع اليت الثقافية القي  يعزز أن التنظيمي للهيكل أيضاً ميكن ،(307-306: م2004)العميان، 
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 وتســرع ادلعلومـات وسبنــع تشـويش االتصـال مشـكالت زبفــيض علـى تسـاعد الــيت والقواعـد األعـراف مــن ككثـً وهنـا ابيـد
 .(Jones,2007 :194)تدفقها  من

 جديـدة عمليـات لبنـاء أداة يعتـرب ادلعلومـات تكنولوجيـا استخدامأن ( م2015ر اع وقزون )أشار :تكنولوجيا املعلومات 
 أدبيــات علــى ادلوضـوع الغالــب هــي ادلعلومــات فتكنولوجيـا القــدمي، النظــام علـى القائمــة العمليــات علـى االعتمــاد مــن بـدالً 
 اذلندســـة، إعــادة عمليــة تنفيـــذ لــدع  احلديثــة تكنولوجيــا ادلعلومـــات اســتخدام أمهيـــة علــى ركــزوان فالبـــاحثو  اذلندســة، إعــادة
 العمليـات إبلغـاء ادلنظمـة تقـوم حيـث العمـال، سـجل منـوذج اسـتخدام خـالل ذلـ  مـن ربقيـق ميكـن البـاحثٌ ذلؤالء ووفقاً 

 ومرونـــة حبركيــة وســـرعة األعمـــال إصلــاز يـــت  للعمليــات، حبيـــث مثـــايل منــوذج أفضـــل ببنـــاء وذلــ  الصـــفر، وتبـــدأ مــن القدميــة
 .(م2019، ) رج هللامعى  عمليات ذات لتكوين العمل أجزاء بٌ ندماجواال التكامل على وادلساعدة وشفافية

 وقـــد وصـــ  فـــوكس  :دتكاااني العااااملني(Fox, 1998) حالـــة ذهنيـــة أي ادلوظـــ  الـــذي ميتلـــ  الشـــعور  :التمكـــٌ أبنـــه
 Bowenand)ويشً  ه ادلسؤولية؛، ابإلضافة إىل ربمل  اخلاصة ادلوكلة للموظ  ابلتحك  يف األداء واإلحساس ابألعمال

Lawler, 1995)  ًوقراعيـــة مـــن خـــالل خلـــق وإجيـــاد  االنـــدماجإىل أن سبكـــٌ العـــاملٌ يهـــدف إىل التغلـــب علـــى الب
، وكـذل  يسـاعده  علـى ربمـل سلـاعر مهة وادلشاركة يف ازبـاذ القـرارات، كما أنه يساعد العاملٌ على ادلساتفعالوظيفي ادلر 

عملهــ  بشــكل فعــال، عــالوة علــى أنــه يســاعد العــاملٌ علــى حــل ادلشــكالت الــيت يواجهوهنــا دون انتظــار حلهــا مــن قبــل 
 .(م2006) امد،رؤسائه 

 السابقة الدراسات 

داريـــة اإلىل التعــرف علـــى عبيعــة العالقـــة بــٌ إعـــادة هندســة العمليـــات هــدفت الدراســـة إ:  (م2019)صااااآ وآخااارون دراسااة 
، كمـا بينــت كـان ضــعيفاً اإلداريــة  تطبيــق إعـادة هندســة العمليـات ن مسـتوى ، وأظهـرت الدراســة أجبامعااة بنزااازيوادليـزة التنافسـية 

 وادليزة التنافسية.اإلدارية الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بٌ إعادة هندسة العمليات 

داريــة وأثرهــا علــى اســرتاتيجية الدراســة يف التعــرف علــى إعــادة هندســة العمليــات اإلسبحــور هــدف  ( :م2019دراسااة األمااني )
ة العمليـات دبسـتوى وكشفت الدراسة أن هناك متطلبات تطبيق إعادة هندسـ، السودا يةبشركات اهلاتف السيار ر دة التكلفة 

 .دة التكلفة بشركات مبحوثةعلى اسرتاتيجية ر اإلدارية ة العمليات لدراسة هناك أتثً إلعادة هندس، وبينت امرتفع

دور اسرتاتيجيات التسويق ادلستدام يف إعـادة هندسـة العمليـات على التعرف ىل إالدراسة هدفت  : (م2019) الماميدراسة 
، ة هندســة العمليــاتعــادفــع لتطبيــق إىل وجــود مســتوى مرتإوخلصــت الدراســة ، ابلعاارا  شااركة كااورت لالتصاااالتاإلداريــة يف 

 ىل وجود فثً السرتاتيجيات التسويق ادلستدام يف إعادة هندسة العمليات. إإضافة 
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ركـــزت الدراســـة علـــى مســـتوى تـــوفر متطلبـــات تطبيـــق إعـــادة هندســـة العمليـــات اإلداريـــة  ( :م2019و اااراب )دراساااة قريشاااي 
، وسبخـــض عـــن الدراســـة وجـــود مســــتوى مرتفـــع لتـــوفر متطلبـــات إعـــادة هندســــة مبؤسساااة صاااناعة الكوابااال بساااكر    اجلزا اااار

 العمليات اإلدارية ابدلؤسسة قيد الدراسة.

هدفت الدراسـة إىل الوقـوف علـى واقـع تطبيـق ادلؤسسـات االقتصـادية دلـداخل تطـوير األداء التنظيمـي  (:م2019دراسة شلي )
( بشـكل عـام وعلـى مسـتوى ادلؤسسـة تكنولوجياا املعلوماات-اإلدار  ابألداداف - اهلنادر  اإلدارياة - إدار  اجلود  الشااملة)

ن هنـاك مسـتوى متوسـ  لواقـع تطبيـق مـداخل التطـوير لـألداء وتوصـلت الدراسـة إىل أ، ببجاية بشكل خااص   اجلزا ارادلينائية 
، وخلصـت ( يف ادلؤسسـة ادلبحوثـةتكنولوجيا املعلومات-اإلدار  ابألدداف-اهلندر  اإلدارية-إدار  اجلود  الشاملةالتنظيمي )
 ن مستوى تطبيق اذلندرة كان دبستوى متوس . أبالدراسة 

هــدفت هـــذ  الدراســة إىل التعــرف علـــى إمكانيــة اســـتخدام اذلنــدرة كمـــدخل إداري حــديث مـــن  :( م2018راديماااي )بدراسااة 
أقــوى مســامهة يف دعــ  ع تبيــان أي أبعــاد اذلنــدرة أكثــر و مــ مؤسسااة ابتيميطااا  بعااني الد لااة ابجلزا اارأجــل تفعيــل إدارة ادلعرفــة يف 

دارة ادلعرفــة يف عرديــة قويــة بــٌ اذلنــدرة كمتغــً مســتقل وإلقــد توصــلت الدراســة إىل وجــود عالقــة يف ذات ادلنظمــة، و إدارة ادلعرفــة 
ًاً علـى إدارةمؤسسة ابتيميتال ، ادلعرفـة يف ادلؤسسـة قيـد الدراسـة ؛ بينت النتائج أن بعد ادلورد البشري يعترب أكثر أبعاد اذلندرة أتثـ

ًاً بُ جاء يف آخر ترتيب األدلستخدمة فيها مث بعد العمليات و تال  بعد تقنية ادلعلومات ا  .عد اذليكل التنظيميبعاد أتث

عــادة هندسـة العمليــات ادلصــرفية واألداء عبيعـة التــأثً بـٌ إهــدفت إىل التعـرف علــى  ( :م2018دراساة العاباادي وأبااو أمحاد )
، وأوضــحت الدراســة وجــود أتثــً بــٌ اعــادة هندســة املصااارف الطجاريااة العراقيااة ا اصااةاالســرتاتيجي ابلتطبيــق علــى عينــة مــن 

 العمليات ادلصرفية واألداء االسرتاتيجي.

داريــة للمــوارد البشــرية يف ربقيــق ادليــزة   أتثــً إعــادة هندســة العمليــات اإلذهبــت الدراســة إىل تقيــي ( :م2018دراسااة الكمااري )
ة العمليــات ظهــرت الدراســة أن األهتمــام إبعــادة هندســوأ،  ناااد  الدرجااة األوي ملدينااة بزاادادالتنافسـية ادلســتدامة يف عينــة مــن 

 .االدارية يؤثر اجيابياً يف ربقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة اليت من شأهنا أن تل  حاجات ومتطلبات األفراد العاملٌ والضيوف

عــادة هندســة العمليــات ســلوب إىل التعــرف علــى  ادلتطلبــات التنظيميــة لتطبيــق أرمــت إ (:م2017الرقيااا والااد ري )دراسااة 
تطبيــق  ال تســاعد علــى واقــع العمليــات اإلداريــة بـديوان اجمللــس أن، وكشـفت الدراســة اللياايبديااوان سلااا الااوزرا  يف  "اهلناادر "

 ابلديوان.  )اهلندر (إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

جـــودة اخلـــدمات يف  يف ربســـٌ اإلداريـــةالعمليـــات ىل التعـــرف علـــى دور إعـــادة هندســـة هـــدفت إ (:م2017خااارس )األدراساااة 
وجــود مســتوى مــرٍض مــن متطلبــات تطبيــق إعــادة هنديــة العمليــات اإلداريــة، كــذل   ، وأفصــحت الدراســة  ااز    ااةبلااد ت  ا

 ابلبلد ت ادلبحوثة. ة العمليات اإلدارية يف ربسٌ جودة اخلدماتر عادة هندكشفت الدراسة وجود دور إل
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ودورهــا يف تطــوير  )اهلناادر ( هندســة العمليــات اإلداريــةى إعـادة ىل التعــرف علــهــذ  الدراســة إرمـت م(:0162) دراسااة مساارعي
هنـــاك مســـتوى مرتفـــع لواقــع تطبيـــق إعـــادة هندســـة ن ، وأوضـــحت الدراســة أامللاااا خالاااد اب ااارج مسطشاااف يفي يف األداء الــوظ

 .امللا خالد اب رج مسطشف رية يف العمليات اإلدا

)تبساي  اإلجارا ات، الدراسة إىل التعرف على أتثً إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة  هذ  هدفت: (م2014دراسة املبقعّي )
، وقــد بااوزار  املاليااة ابجلمهوريااة اليمنيااةعلــى األداء ادلؤسســي  جااود  ا دمااة املقدمااة، تقنيااة املعلومااات، واهليكاال الطن يمااي(

ًية ذ اذليكـل التنظيمـي، جـودة ) عـادة هندسـة العمليـات اإلداريـةداللة اجيابية بٌ أبعـاد إ تاتوصلت الدراسة أن هناك عالقة أتث
( عل  األدا  املؤسساي باوزار  املالياة،    اني تباني أ اج ال يوجاد  ااد علا  األدا  املؤسساي اخلدمة ادلقدمة، تقنية ادلعلومات

 .(0.05)من بُعد تبسي  اإلجرا ات عند مسطو  الداللة اإل صا ية 

عاماة التصااالت ابملديرياة الالتغيـً التنظيمـي  اسـرتاتيجيات كأحـد اذلندسـة ىل معرفة إعادةرمت إ (:م2014دراسة بن زعيم )
مسـتوى مرتفـع مـن متطلبـات تطبيـق إعـادة هندسـة العمليـات ابدلديريـة العامـة وقد سبخض عـن الدراسـة وجـود ، اجلزا ر بقسنلينة
 التصاالت ابزائر.

 

عــادة هندســة العمليــات علــى األداء ثــً إىل التعــرف علــى تقيــي  أتدفت إ: هــ Aremuand Adeyemi(2008)دراسااة 
والكش  عن الكيفية اليت ميكن ـا إلعادة هندسة العمليات التجاريـة مسـاعدة ادلنظمـات علـى  ،نجد املن مات بالتنظيمي يف

ًات مبتكـــرة واســـرتاتيجية يف ادلنظمـــة. وزبلـــ، الورقـــة إىل أن إعـــادة هندســـة العمليـــات  حا التجاريـــة أصـــبحت ســـالً إحـــداث تغيـــ
ألية مؤسسات الشـركات الـيت تسـعى إىل ربسـٌ أدائهـا التنظيمـي احلـايل وتعتـزم ربقيـق اسـرتاتيجية قيـادة التكلفـة يف صـناعة مفيداً 

 قـــدر شلكــن مـــن وأوصـــت أبن تظــل عمليــة إعـــادة اذليكلــة أدوات فعالـــة للمؤسســات الــيت تســـعى للعمــل أبكــرب ،التشــغيل والبيئــة
، وُيطلب من ادلنظمات إعادة هندسـة عمليـات أعماذلـا مـن أجـل ربقيـق أداء مـذهل واسـرتاتيجية عويلـة األجـل والكفاءةالفعالية 

 .للنمو واألداء التنظيمي
 

ابســتخدام  (BPR): درس العوامـل الــيت تـؤثر علــى تنفيـذ مشـاريع إعــادة هندسـة العمليــات التجاريـة Wells (2000)دراساة 
ًات جذرية نتيجة لتطبيق  كمـا مت   ،BPRللمؤسسة شلا تسـبب يف فشـل مشـروع BPRتكنولوجيا اإلنرتنت، اليت قد ربدث تغي

قـــد تـــؤثر كـــل تقنيـــة  ،، شلـــا جيعـــل قضـــا  التنفيـــذ ذات أمهيــة خاصـــةيف ادلائــة 70تصـــل إىل  BPRاإلبــالع عـــن معـــدالت فشـــل 
لــى العوامــل اإلداريــة بشــكل سلتلــ  مــن خــالل ربديــد العوامــل الــيت تــؤثر علــى ع BPRتســتخدم أثنــاء تنفيــذ  (IT)معلومــات 

النـــاج ، حبيـــث  BPRابســـتخدام تقنيـــة معلومـــات زلـــددة، كـــذل  ميكـــن إدارة هــذ  العوامـــل لـــز دة فرصـــة تنفيـــذ  BPRتنفيــذ 
النــاج   BPRيمــي وتنفيــذ يسـتخدم منهجيــة ادلســ  وربليــل االرتبــاط بمـع ادلعلومــات حــول العالقــة بــٌ عناصـر التمكــٌ التنظ

وتزياد  ،إدار  املقاوماة ،إدار  املوارد ،اقا ة املساوا كما العوامل اليت حبثت يف هذا البحث كانـت:   ،ابستخدام تقنية اإلنرتنت
 .اإلدار 
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علــى أمهيــة دور  اً تبــٌ أهنــا تتفــق مــع بعضــها بعضــ -الــيت أجريــت يف بيئــات سلتلفــة  -ومــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة 
 ن الدراسةاحلاليةتتشـابه مـعأيف تسهيل عملية التغيً ضلو ربسـٌ وتطـوير أداء ادلؤسسـات، كمـا  ،إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 كانــت وإن داريــة يف سلتلــ  القطاعــات،إعــادة هندســة العمليــات اإلوهــو  ابلدراســة اخلــا  اجملــال يف الســابقة الدراســات بعــض
 مـن بينهـا فيمـا تنوعـت الدراسـات هـذ  الدراسـة احلاليـة، حيـث أن معابـة عـن خيتلـ  نفسـه للمجـال السـابقة الدراسـات معابة
 يف نـدرة وجـود ابحـث، كمـا يالحـظ كـل جانـب إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة مـن لدراسـة ليهـاإ مت التطرق اليت الزوا  حيث

 هـذا تناولـت للباحـث دراسـات يتـوافر ه ،حيـثلس البلديـة يف ليبياابجملـاتناولت إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة  اليت الدراسات
 هــذ  لســد ابحــث ألي مفتوحــاً  البــاب عليهـا، شلــا جيعــل االعتمــاد ميكــن نتــائج إىل للوصــول والتحليــل والتفســً ابلدراســة ابانـب
،كما العمليـات اإلداريـة يف اجمللـس البلـدي درنـةدلوضـوع إعـادة هندسـة  والتطبيقـي إثراء ابانـب ادلعـريف يف واإلسهام البحثية الثغرة

للدراســة، إضـافة إىل تطــوير االسـتبانة عــالوة علـى ربديــد أبعــاد  النظــري اإلعـار اسـتفاد الباحــث مـن الدراســات السـابقة يف كتابــة
 .تفسً النتائج ومقارنتهاو  الدراسة،

 

 اللريقة واإلجارا ات
تبـعانطالقاً من مشكلة الدراسة : منهج الدراسة 

ُ
، الـذي يهـت  بدراسـة يف هـذ  الدراسـة هـو دراسـة احلالـة وأهدافها فـإن ادلـنهج ادل

، وهــذا يـت  مــن خـالل مجـع معلومــات وبيـاانت تفصـيلية عــن الظـاهرة حــول ة مثـل دراسـة فــرد أو أسـرة أو شـركةحالـة واحـدة قائمــ
)ذوقاااان وآخااارون ، ربات ادلاضـــية ذلـــذ  الظـــاهرة ومعرفـــة العوامـــل الـــيت أثـــرت وتـــؤثر عليهـــا واخلـــ ،الوضـــع احلـــايل والســـابق للظـــاهرة

حاجـة لدراسـة الظـاهرة بشــكل  يعتــرب مثـايل عنـدما تكـون هنــاكأن مـنهج دراسـة احلالـة (Tellis, 1997)ويضـي   ،(م2015
 .معّمق

اجمللاا دياوان  وكيال) عـامالً  (70)ــــــيتكون من مجيع العـاملٌ القـارين ابجمللـس البلـدي درنـة، وقـد بلـغ قوامـه بسطمع الدراسة : 
اجملـالس البلديـة مـن حيـث األوضـاع الفنيـة ، ونظـراً للتشـابه الكبـً بـٌ خصـائ، (م2020البلدي در ة، بيااتت  اد منشاور ،

، وحيـث إنـه مـن الصـعوبة دبكـان أن يـت  ها علـي رقعـة جغرافيـة واسـعةه العمـل ــا أيضـاً، كـذل  النتشـار واإلدارية وادلاليـة، ولتشـاب
الباحـث أن ذبـرى تطبيق الدراسة ادليدانية علي مجيع البلد ت يف ليبيا دلا يتطلبـه ذلـ  مـن وقـت عويـل وجهـد كبـً، لـذل  رأى 

، ونظـــراً لصـــغر حجـــ  رلتمـــع الدراســـة؛ عليـــه قـــام الباحـــث بدراســـته ابلكامـــل لـــي العـــاملٌ ابجمللـــس البلـــدي درنـــةهـــذ  الدراســـة ع
 لضمان نتائج أقرب للواقع وأكثر قابلية للتعمي .  

ق أهــداف الدراســة واإلجابــة كوســيلة بمــع البيــاانت الالزمــة لتحقيــ  Questionnaireمت اســتخدام االســتبانة  :أدا  الدراساااة
 نظراً دلا توفر  هذ  األداة من إمكانية ذبميع قدر شلكن من البياانت، فضـالً عـن سـهولة فرزهـا وعرضـها وربليلهـا، ،على تساؤالهتا

 :حيث مت تقسيمها إىل جزئٌ مها

 العمـر، شاركٌ، وهـي النـوع: جتوى ابزء األول من االستبانة على بياانت عامة عن ادل معلومات عن مالئي االسطبا ة ،
 سنوات اخلدمة يف اجمللس البلدّي.و ي، يمعلتادلستوى ال
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 وثالثـٌ عبـارة مسـتمدة مــن أداة القيـــاس  أربــع: تكـّون ادلقيـاس مـن مقيااس مطللباات إعااد  دندساة العمليااات اإلدارياة
، وادلقاسـة علـى أهـداف الدراسـةعـض التعـديالت دبـا يتوافـق مـع بمع إجراء ( م2017، الكحلوت)الذي أعد  كل من 

وادلكـــون مــن جــس درجــات، وهـــذا يعــى أن كــل عبــارة يف االســـتبانة مقاســة خبمســة بـــدائل Likert مقيــاس ليكــرت 
، وعلــى أن تعنــى عبــارة (يااد،  اد موا ااا،  اد موا ااا بشاد موا اا بشااد ، موا اا،  الإلجابـة، وفقـاً للتــدرج التـايل: )
ارة غــً موافــق رة موافــق مرتفعــاً، وعبــارة زلايــد متوســطاً، عبــارة غــً موافــق منخفضــاً وعبــموافــق بشــدة مرتفعــاً جــداً، وعبــا

مثلــة يف: ادلتطلبــات البشــرية، ادلاليــة، التقنيــة، ، ومت تقســي  الثالثــون علــى جــس رلــاالت رئيســة وادلتبشــدة منخفضــاً جــداً 
رميـز عبـارات ادلقيـاس بشـكل يُعطـى للمشـارك ، وقـد ِصـيغت عبـارات ادلقيـاس بشـكل إجيـا ، حيـث مت تاإلداريـة، األمنيـة

عنــــدما تكــــون اإلجابــــة  (5)(، ويف حــــٌ يعطــــي للمشــــارك الدرجــــة ااااد موا ااااا بشااااد ، عنــــدما تكــــون اإلجابــــة )(1)
 ااد ، وتعــي أن ادلـــشارك )الدرجااة الثا يااةث درجــات أخــرى هــي: تقــع بــٌ هــاتٌ الــدرجتٌ ثــال، و )موا ااا بشااد (أبنــه
 .)موا ا(، فتعي أن ادلشارك الدرجة الرابعة، أما ) ايد(، وتعى أن ادلشارك والدرجة الثالثة، (ا امو 

اســتمارة،  (52)اع عريقــة ادلســ  الشــامل، مت اســرتجاع تبــ، وإموظفــاً ( 70): سبثــل رلتمــع الدراســة بـــ  توزيااع اسااطمار  االسااطبا ة
وهــى نســبة ميكــن االعتمــاد عليهــا يف الدراســة مــن االســتباانت  ،%74، حيــث ُتشــكل مــا نســبته صــاحلة للتحليــل اإلحصــائي

قرابــة ادلوزعـة، وتعتــرب نســبة مقبولــة إحصــائياً يف رلـال الدراســات واألحبــاث العلميــة، واســتغرقت عمليـة توزيــع االســتمارات ومجعهــا 
، وقـد تـوزع كـن االعتمـاد عليهـاالء ببيـاانت مي*، وذل  للحصول على نسبة ردود مرتفعة، ودلن  الفرصة للمشاركٌ لـإلدالشهرين

ًات الدميوغرافية على النحو التايل وادلوضحة اببدول   :(2)رلتمع الدراسة حسب ادلتغ

 املشاركني(: خصاا ص 2جدو  )
 النسبة املئوية العدد مسطو  املطزد املطزد 
 %80.8 42 الذكور النوع

 %19.2 10 انثإ
 %100 52 اجملموع

 %26.9 14 سنة 35أقل من  العمر
 %26.9 14 سنة 40سنة إىل أقل من  35من 
 %21.2 11 سنة 45سنة إىل أقل من  40من 
 %15.4 8 سنة 50سنة إىل أقل من  45من 

 %9.6 5 سنة فأكثر 50من 
 %100 52 اجملموع

 %21.2 11 قل من ابامعي أ املسطو  الطعليمي
 %63.5 33 جامعي 

 %15.4 8 ما فوق ابامعي 
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 %100 52 اجملموع
 %17.3 9 سنوات 5أقل من    مد  ا دمة

 %15.4 8 سنوات 10سنوات إىل أقل من  5من 
 %17.3 9 سنة 15سنوات إىل أقل من  10من 

 %50.0 26 سنة فأكثر  15من 
 %100 52 اجملموع

 

 

 يال ظ من اجلدو  أعالل أن :

    (80.8)، أي بنسـبة اً عنصـر ( 42)النوع الغالب مـن ادلشـاركٌ يف الدراسـة هـ  مـن الـذكور والـذين بلـغ عـدده% ،
، وعبيعــة هــذ  الوظيفــة الــيت تتطلــب مــن بعــض الدراســة تزللــ اجمللــس البلــديهــذ  النســبة إىل عبيعــة عمــل  ىوقــد تعــز 

، وقـد يكــون علــى وظـائ  ال تناسـب عبيعــة ادلـرأة، حيــث تشـتمل نشـاعاهتا التواجـد يوميــاً ولسـاعات عـوالادلشـاركٌ 
يف ؛ تبـــٌ أن غالبيـــة أفـــراد رلتمـــع الدراســـة تـــرتاوح أعمـــاره  والتقاليـــد االجتماعيـــة يف اجملتمـــعالســـبب نتيجـــة العـــادات 

، مـــع %(26.9)لكليهمـــا نســـبةحيـــث بلغـــت ال سااانة(، 40إي أقااال مااان  35)من سااانة( 35)أقااال مااان الفئتـــٌ 
، األمــر الــذي يتطلـــب تقاعـــد خــالل األعــوام القادمـــةمــنه  ســيحالون إىل ال %(9.6)ته مالحظــة أيضــاً، أن مــا نســـب

 الدراسة يف تبى سياسة اإلحالل ادلطلوب. قيد اجمللس ، ومدى جاهزية إدارةهؤالء ادلشاركٌ سبحيصاً جيداً لنوعية
  مـــا فـــوق ، يف حـــٌ نســـبة مـــن جملـــون مؤهـــل %(63.5)جـــل ادلبحـــوثٌ جملـــون ادلؤهـــل العلمـــي ابـــامعي  بنســـبة

ونظــــراً ألن أغلــــب ادلشــــاركٌ جملــــون مــــؤهالت جامعيــــة، فــــإن هــــذا ســــيؤثر علــــى  مصــــداقية  %(15.4)ابــــامعي 
ادلعلومـات الـيت مت مجعهـا، وفهـ  لطبيعـة الدراسـة وأمهيتهـا؛ أيضــاً لـوحظ ارتفـاع عـدد سـنوات اخلدمـة للمشـاركٌ دبجــال 

، ويسـتنتج %(50)حـوايل  سانة  اثكثر( 15)مان قيـد الدراسـة، حيـث بلـغ نسـبة مـن هـ   اجمللـس البلـديعملهـ  يف 
، وابلتـايل قـد دلختلفة لألنشطة الـيت يقومـون ــاإن مدة اخلدمة تعطى داللة على قدرة ادلشاركٌ على اإلدلام اببوانب ا

 .ي درنةمعرفة متطلبات إعادة هندسة العمليات اإلدارية ابجمللس البلدمدى يوثر ذل  على 

  :ابات أدا  مجع البياتت وصدقها

 Alphaمعامااال الثبااات الااداخلي عاان طريااا لتأكــد مــن ثبــات االســتبانة فقــد مت إجــراء اختبــار ل: Reliabilityالثبااات 

Cronbachوذل  ابستخدام الربانمج اإلحصائي ،(SPSS)  وقد بلغت قيمة معامل الثبات دلقياس متطلبـات إعـادة هندسـة
، شلــا يشــً إىل ثبــات (Sekaran and Bougie,2010)جــداً ، وتعتــرب هــذ  القيمــة مرتفعــة (5.454)العمليــات اإلداريــة

 .وأن االستبانة واضحة لدى القارئ ذلا ميكن االعتماد عليهاأنه شلا جيعلها االستبانة وقوة سباسكها الداخلي 

 Statisticلتأكد من صدق االستبانة، مت استخدم عريقة الصدق الذايت أو اإلحصائي ل:  Validityالصد . 2

alvalidity متطلبات ، ويُقاس الصدق الذايت حبسب ابذر الرتبيعي دلعامل ثبات االختبار، فقد بلغ معامل الصدق دلقياس
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الثقة يف صدق مقياس الدراسة وأنه ُمصم  فّعاًل إىل ما جيب  ، شلا يدل على(0.984)إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
 قياسه.

:  قــام الباحـث ابسـتخدام بعــض األسـاليب اإلحصـائية لتحليــل بيـاانت الدراسـة ادلتحصــل عليهـا مـن خــالل اإل صاا يةاملعاجلاة 
اجملمعــة والصــاحلة  االســتبياانت االســتبانة، وذلــ  لتحقيــق أهــداف الدراســة، وبعــد االنتهــاء مــن مجــع البيــاانت مت مراجعــة وترميــز

قــاسLikert  ليكاارت لتحليـل بنـاًء علــى مقيـاس
ُ
 ااد عنـدما تكــون اإلجابـة ) (1)خبمـس درجــات، حيـث يُعطـى للمشــارك  ادل

تقــع بــٌ هــاتٌ الــدرجتٌ (، و موا ااا بشااد عنــدما تكــون اإلجابــة أبنــه ) (5)للمشــارك الدرجــة ى(، ويف حــٌ يعطــموا ااا بشااد 
، أمـا ( ايادأن ادلشـارك ) ، وتعـيوالدرجاة الثالثاة(،  اد موا اا، وتعـي أن ادلــشارك )الدرجة الثا ياةثالث درجات أخرى هـي: 

 (.)موا ا، فتعي أن ادلشارك الدرجة الرابعة

 علـــى عـــدد فئـــات ادلقيـــاس، مث تقســـيمه (4=1-5)ت اخلماســـي مت حســـاب ادلـــدى وحلســـاب عـــول خـــال  مقيـــاس ليكـــر       
قـل قيمـة يف ادلقيـاس أعد ذلـ  مت إضـافة هـذ  القيمـة إىل ب ،(1.33= 4/3)للحصول على عول اخللية الصحي  أي   ادلطلوب

، وذلــ  لتحديــد احلــد األعلــى ذلــذ  اخلليــة، وهكــذا يصــب  عــول اخلــال  كمــا هــو (ملقياااس ودااي الوا ااد الصااحي أو بدايااة ا)
 .(3)موض  اببدول 

 ( :طو  ا لية ملقياس الدراسة ودرجة املمارسة3جدو  )
 درجة املمارسة طو  ا لية

 ضعيفة   2.33إىل أقل  1من 
 متوسطة 3.67إىل أقل  2.33من 
 مرتفعة  5إىل أقل  3.67من 

 

ـــــائي مــــن حزمــــة الربرليــــات الــــواردة يف  االســــتعانةوعلــــى أســــاس ذلــــ  الرتميــــز مت       ابحلاســــب اآليل واســــتخدام بــــرانمج إحصـ
(SPSS) Package for Social Sciences Statistical : وذل  وفقاً دلا يلي ، 

  ثبـات مقيـاس الدراسـة Reliabilityومـدى ذبانسـها وانســجامها د مـن ثبـات أسـئلة صـحيفة االسـتبانةلتأكـل ،
 Alphaكرو باااا  ألفاااا مـــع مشـــكلة الدراســـة لغـــرض اإلجابـــة علـــى فرضـــياهتا، مـــن خـــالل اســـتخدام معادلـــة 

Chronbach . 

  جلــه، أو أن ادلقيـاس يقــيس أدرة ادلقيــاس علـى قيــاس مـا وضــع مـن مــن قـ فيـه تأكــدنصـدق مقيـاس الدراســة الـذي
 .ظاهرة ادلراد قياسهاال

 وذلــــ  حلصــــر أعــــداد ادلشــــاركٌ ونســــبه  ادلئويــــة، وفقــــاً للخصــــائ، العامــــة دلــــالئي صــــحائ   ابــــداول التكراريــــة
 االستبانة.
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 مقـاييس النزعـة ادلركزيـةMeasures of Central Tendency   ادلتمثلـة يف ادلتوسـطات احلسـابيةThe 

Arithmetic Mean ًات الدراســة ، وذلــ  لتحديــد تركــز اإلجــاابت حــول القيمــة ادلتوســطة ذلــا بميــع متغــ
مثـــــل االضلـــــراف ادلعيـــــاري  Measures Dispersionالرئيســــية، كـــــذل  مت اســـــتخدام مقـــــاييس التشـــــتت 

Standard Deviation،.ًات الدراسة الرئيسية  بُغية ربديد اضلرافات اإلجاابت عن القيمة ادلتوسطة ذلا دلتغ

  اختبـار ربليـلt  ٌللفـروق بـٌ متوسـطٌ لعينتـٌ مسـتقلتt-test Independent  للوقـوف علـى مـدى وجـود
 تعزى دلتغً النوع.  متطلبات إعادة هندسة العمليات اإلداريةفروق معنوية آلراء ادلبحوثٌ حول 

 اختبــار ربليــل التبــاين األحــادي One – Way – ANOVA، بيــان مــدى وجــود فــروق معنويــة آلراءلت 
ًات التاليـة: العمـر ، ادلسـتوى التعليمـي، لتعـزى  متطلبـات إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـةادلبحوثٌ حـول  لمتغـ

 .مدة اخلدمة
  قــام الباحــث ابســتخدام اختبــار االلتــواء Skewnessالبيــاانت للتوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه  إتبــاعمــدى  دلعرفــة

، أن يكـــون توزيــع البيـــاانت عبيعيـــاً دلقيــاس الدراســـة، وهــو اختبـــار مهــ ، ألن معظـــ  االختبــارات ادلعلميـــة تشــرتط 
لتــواء فيهـــا تقــل عـــن الواحـــد قاعـــدة القــرار بقبـــول أن البيـــاانت تتبــع التوزيـــع الطبيعــي إذا كانـــت قيمـــة اال وتُفضــي
الذي ُيشً إىل أن مقيـاس الدراسـة يتبـع التوزيـع الطبيعـي، حيـث تبـٌ  ، ومن خالل نتائج هذا االختبارالصحي 

، وعليــه مُيكــن إجــراء االختبــارات وهــي تقــل عــن الواحــد الصــحي  (0.372)االلتــواء بلغــت  ئيةأن قيمــة إحصــا
 اإلحصائية اليت تعتمد على إتباع البياانت للتوزيع الطبيعي. 

 

 عرض  طا ج الدراسة ومناقشطهااا

مككدى تككوافر متطلبككات تطبٌككق إعككادة هندسككة العملٌككات اإلدارٌككة بككالمجلس مككا مناقشااة  طااا ج الطساااؤ  األو :

  التنظٌمكًا ت نولوجٌكا الت ال ودعل الدٌادةا إعادة بنا  ال ٌ ز رنة وذل  مخ ل   األبعاد ايتٌةالبلدي د
 ؟ثدافة التنظٌمٌةا تم ٌخ العاملٌخا الالمعلومات

، وعنـــد دبتطلبـــات إعـــادة هندســـة العمليـــات اإلداريـــة ابجمللـــس البلـــدي درنـــةعبـــارة تتعلـــق  وثالثـــٌ أربـــعتضـــمنت االســـتبانة       
، أمكـن التعـرف علـى (4)احتساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعياريـة، إلجـاابهت  عـن تلـ  العبـارات ادلوضـحة اببـدول 

*، حيـث  (3)، إذا ما ُعلِـَ  أبن متوسـ  ادلقيـاس ادلسـتخدم يف االسـتبانة يبلـغ إعادة هندسة العمليات اإلدارية متطلباتمستوى 
، وبــــــــــوزن نســــــــــ  (0.844)وابضلــــــــــراف معيــــــــــاري  (3.703) ة هندســــــــــة العمليــــــــــات اإلداريــــــــــةإعــــــــــادبلـــــــــغ ادلتوســــــــــ  العــــــــــام 

 حـول اجمللـس كـإدارةة  إبدار ذلـ  إىل مـا أوضـحته العبـارة الثانيـة الـيت تفيـد يُعـزى  ه(**،وبدرجة شلارسـة مرتفعـة، ولعلـ74.07%)
 قـي  اجمللـس لـدى كذل  قد يكون أن،  وى مرتفعدبستاليت حظيت تطبيقها  حملاولة والسعي اإلدارية العمليات إعادة هندسة أمهية

 .ن ودبستوى مرتفعيالعمل وهذا ما أشارت إليه العبارة الثامنة والعشر  ضلو تطوير التغيً تدع  ومعتقدات
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 قريشاااي و اااراب ، دراساااة (م2019) الماااامي، دراساااة (م2019)األمااانيدراساااة واتفقـــت هـــذ  النتيجـــة مـــع مـــا آلـــت إليـــه 
دة هندســة مكانيــة تطبيــق إعــاإ، الــيت أشــارت كلهــا أن (م2014) باان زعاايم( ودراسااة م2016)مساارعي ، دراسااة (م2019)

، يف حـٌ اختلفـت نتيجـة الدراسـة احلاليـة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة دبستوى مرتفعاً كٌل حسـب بيئتـهدارية جاءت العمليات اإل
(، ودراسااااااة األخاااااارس م2017) ، دراسااااااة الرقيااااااا والااااااد ري(م2019)شاااااالي ، ودراسااااااة (م2019)صاااااااآ وآخاااااارون 

 .  إمكانية تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية جاءت دبستوى متوس ، يف أن مستوى (م2016)

كـان مرتفعـاً، وهـو أعلـى متوسـ  داريـة  اجمللـس إلعـادة هندسـة العمليـات اإلدعـ  إدارة أن مسـتوى بُعـد  (4) كما أظهـر ابـدول   
وبــــــوزن نســــــ   (3.89)، حيــــــث حظــــــي دبتوســــــ  حســــــا  اإلداريــــــة العمليــــــات إعــــــادة هندســــــة متطلبــــــات تطبيــــــقبــــــٌ أبعــــــاد 

أن اذلنــدرة تســتطيع ربقيــق أهــدافها عنــد التــزام  Myszak(2011)إليـه  أشــارت، واتفقـت هــذ  النتيجــة مــع مــا %(77.82)
ًات  مـن جـو وخلق التطبيق، مراحليف  اذلندرة تواجه اليت التحد ت ومواجهة ادلطلوبة اإلدارة العليا ادلستمر بعمل ما يلي: التغي

 ادلعلومــات وتـوفًابمـاعي،  العمـل علـى واالعتمـاد الالمركزيـة، التنظيمـي وربقيــق وتسـطي  اذليكـل ادلـوظفٌ، بـٌ ادلتبادلـة الثقـة
 اذلندرة. تطبيق يف احملقق والتقدم ابألهداف وادلتعلقةمستمر  بشكل

، حيـث إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـةثـل أقـل أبعـاد سب، وهـي متوسـطاً كـان تكنولوجيا ادلعلومات  ن مستوى بُعد يف حٌ تبٌ أ
دراســــــــة أوضــــــــحته مــــــــا ، واتفقــــــــت هــــــــذ  النتيجــــــــة مــــــــع %(70.27)وبــــــــوزن نســــــــ   (3.513)حظــــــــي دبتوســــــــ  حســــــــا  

Wells(2000) معــدالت فشــل  الــيت بينــت أنBPR  وهــذا قــد يكــون مــرد  عــدة قضــا  تتعلــق ابلتنفيــذ %70تصــل إىل ،
متطلبـات إعـادة هندســة اذباهـات ادلشـاركٌ عـن كـل عبــارة مـن عبـارات  (5)ويوضـ  ابــدول ،(IT) علومـاتادللعـل أمههـا تقنيـة 
 .  ودرجة شلارستها العمليات اإلدارية

 ابجمللا البلدي در ة اإلدارية(: إجاابت املشاركني جتال أبعاد مطللبات إعاد  دندسة العمليات 4جدو  )
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

املطوس   األبعاد
 السايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

 درجة املمارسة الرتتيب

اجمللا إلعاد  دعم إدار  
 دارية دندسة العمليات اإل

 مرتفعة 1 77.82% 0.80297 3.8910

 مطوسلة 5 %70.27 1.14609 3.5137 تكنولوجيا املعلومات 
 مطوسلة 4 %72.52 0.92934 3.6264 دتكني العاملني 

 مرتفعة 3 %74.94 0.87178 3.7473 إعاد  بنا  اهليكل الطن يمي
 مرتفعة 2 %75.33 0.99500 3.7665 الثقا ة الطن يمية

مطللبات إعاد  دندسة 
 العمليات

3.7036 0.8446 74.07% ----
-- 

 مرتفعة
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 املشاركني جتال عبارات مطللبات إعاد  دندسة العمليات اإلدارية ابجمللا البلدي در ة(: إجاابت 5جدو  )
املطوس   العبار   ت األبعاد

 السايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة 

ت  
مليا

 الع
سة
دند

د  
إلعا

ا 
اجملل

ار  
 إد
دعم

 

 مرتفعة 1.18754 3.9615 .التنفيذ وذبعلها موضع اخلالّقة األفكار اجمللس إدارة تتبى 1
 العمليات إعادة هندسة أمهية حول اجمللس إدارة لدى إدراك يوجد 2

 .تطبيقها حملاولة والسعي اإلدارية
 مرتفعة 1.07259 3.7885

 يف اذلائل من التطور القصوى االستفادة على اجمللس إدارة تعمل 3
 .ادلعلومات واالتصاالت تكنولوجيا

 مرتفعة 1.26264 3.8846

 واألفكار من الروتٌ تتخل، اليت ابديدة العمليات اإلدارة تدع  4
 ادلتقادمة.

 مرتفعة 0.96761 3.7500

 مرتفعة 1.07768 3.7692 للعاملٌ. وتفويض السلطة للقرارات الالمركزية اإلدارة تدع  5
 مرتفعة 0.88647 4.1923 وخدماهتا. عملياهتا لتحسٌ دائمة خطة اإلدارة تتبى 6

ت 
وما

ملعل
يا ا

وج
كنول

ت
 

 متوسطة 1.37912 3.5000 .اجمللس وحج  عمل عبيعة مع احلاسوب أجهزة عدد يتناسب 7
 متوسطة 1.38838 3.3846 .مناسبة اجمللس بسرعة يف األجهزة مجيع تصل شبكة يوجد 8
 متوسطة 1.45054 3.1154 .العمل احملوسب ضغ  لتحمل كافية خادم أجهزة يوجد 9
 متوسطة 1.45871 3.4038 العمليات اإلدارية. كافة إلدارة حديثة بررليات استخدام يت  10
 وضب  مراقبة تسه  يف واحدة بشبكة والوحدات األقسام كافة ترتب  11

 اليومية. العمليات سً
 متوسطة 1.52543 3.2885

 مرتفعة 1.02366 4.1731 .بميع العاملٌ متاحة اجمللس يف إنرتنت شبكة يوجد 12
 من حلول لكثً ابتكار يف تساعد بياانت ةدقاع اجمللس ميتل  13

 اإلدارية. ادلشكالت
 مرتفعة 1.33012 3.7308

ني 
عامل

ني ال
دتك

 
 متوسطة 1.23226 3.1731 اليومية. القرارات ازباذ يف للعاملٌ حرية يوجد 14
 متوسطة 1.25965 3.4615 .دوريبشكل  للعاملٌ التدريبية االحتياجات ربديد يت  15
 مرتفعة 1.02606 4.0769 العمل.  فرق بناء ضلو اجمللس من تشجيع يوجد 16
 مرتفعة 1.25305 3.8077 والتطوير. للتدريب ادليزانية ادلخصصة ز دة على اجمللس إدارة تعمل 17
وتفويض للسلطات وادلسؤوليات  ابلعمليات المركزية اجمللس لدى يتوفر 18

 .ادلهام أداء يف
 مرتفعة 1.08517 3.6346

 مرتفعة 1.11533 3.8269 .اإلدارية تطوير عملياهتا ضلو منها سعيا التمكٌ مبدأ اجمللس تتبى 19
 أبعماذل  والقيام لتمكٌ العاملٌ الالزمة األدوات اجمللس لدى يتوفر 20

 .مناسب بشكل
 متوسطة 1.33225 3.4038

مي 
ن ي

 الط
كل

 اهلي
بنا 

د  
إعا

 

 هياكل إىل التنظيمية اذلرمية اذلياكل من التحول على اجمللس يعمل 21
 مرونة. أكثر تنظيمية

 مرتفعة 1.17220 3.8077

 يف العملية والتطوير هندسة إعادة إمكانية التنظيمي اذليكل يدع  22
 اجمللس.

 مرتفعة 1.17349 3.7308

 ادلستو ت كافة اإلدارية بٌ االتصاالت بسرعة التنظيمي اذليكل يتس  23
 .ابجمللس ادلختلفة اإلدارية

 مرتفعة 1.01032 3.8654
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 وظيفة يف الوظائ  الفرعية بعض توزيع إبعادة التنظي  اذليكل يدع  24
 واحدة.

 مرتفعة 0.91638 3.5577

 مرتفعة 0.98000 4.0192 وادلهام بسرعة الصالحيات توزيع التنظيمي اذليكل يدع  25
 للحوافز وأسس واضحة برامج للمجلس التنظيمية اذلياكل تتضمن 26

 والتميز. اإلبداع لتشجيع والرتقيات
 متوسطة 1.30089 3.6154

 متوسطة 1.12073 3.6346 .اجمللس يف التنظيمي السائد واذليكل الوظائ  عبيعة بٌ توافق يوجد 27

مية
ن ي

 الط
ا ة
الثق

 

 مرتفعة 1.10855 3.7885 .العمل ضلو تطوير التغيً تدع  ومعتقدات قي  اجمللس لدى يتوفر 28
 مرتفعة 0.95664 3.7115 ادلوظفٌ. وقي  اجمللس إدارة قي  بٌ توافق يوجد 29
ًات أي مع الالزمة للتكي  والقدرات ادلهارات العاملٌ لدى يتوفر 30  تغي

 العمل. يف جديدة
 مرتفعة 1.15535 3.8077

 ابميع مشاركة اجمللس أبمهية يف ادلوظفٌ لدى مشرتكة قناعات يوجد 31
 .مستقبالً  قد ربدث تغيً عمليات أي يف

 مرتفعة 1.00433 3.8269

 مرتفعة 1.30840 3.8846 العمل. يف واإلبداعاالبتكار  على تشجع قي  بناء إىل اجمللس يسعى 32
 من لالنتقال هتيئة ادلناخ إىل ادلوظفٌ بٌ السائدة األعراف تساعد 33

 العمل. يف تطورا األساليب األكثر إىل التقليدية األساليب
 مرتفعة 1.32899 3.8077

 متوسطة 1.55250 3.5385 ادلختلفة. التشجيعية وادلتميزين احلوافز ادلبدعٌ للموظفٌ اجمللس يقدم 34

متطلبات إعادة المبحوثٌخ حو   الستجابات إحصاةٌةه  هنا  فرو  :  مناقشة  طا ج الطساؤ  الثاين

دارٌة تع ى إلى بعض المتغٌرات الدٌموغرافٌة ز النوع ا العمرا المستوى هندسة العملٌات اإل

 ؟ا مدة اللدمة التعلٌمً

 اإلدارٌةالمبحوثٌخ حو  متطلبات إعادة هندسة العملٌات  الستجابات إحصاةٌةه  هنا  فرو  -أوالا  

 ؟لنوعلتع ى 

معنويـة  عينتـٌ مسـتقلتٌ عنـد مسـتوى داللـةللفـروق بـٌ متوسـطي لt مت اسـتخدام اختبـارات ربليـل  الختبـار هـذ  التسـاؤل      
، ومـن خـالل عبيعـة الدراسـة، فإنـه يـت  اإلجابـة علـى التسـاؤل P-valueاحملسـوبة وقيمـة  tبناًء على ربديد كٍل من قيمة  %؛5

 tاحملسـوبة أقـل مـن قيمـة  t، وقيمـة %5أكرب من مستوى الداللـة ادلعنويـة  P-valueنت قيمة بناًء على القاعدة التالية: إذا كا
، نقبـــل بعـــدم وجـــود فـــروق جوهريـــة ذات داللـــة (51)ودرجـــات حريـــة  %5عنـــد مســـتوى داللـــة معنويـــة ( 1.645)ابدوليـــة 
 tاحملســوبة أكــرب مــن قيمــة  t، وقيمــة %5 أقــل مــن قيمــة مســتوى الداللــة ادلعنويــةP-value  ، أمــا إذا كانــت قيمــةإحصــائية

 .إحصائيةفإننا نقبل بوجود فروق جوهرية ذات داللة  %5ابدولية عند مستوى داللة معنوية 

ادلبحـــوثٌ حـــول متطلبـــات إعـــادة  اســـتجاابتدلتوســـطات  (.Sig)أن القيمـــة االحتماليـــة  (6)يتبـــٌ مـــن خـــالل ابـــدول       
 اإلداريــةاحملسـوبة دلتطلبــات هندسـة العمليـات  tوقيمـة  %،5أكــرب مـن قيمـة مسـتوى الداللــة ادلعنويـة  اإلداريـةهندسـة العمليـات 

عليــه يــت  القبــول بعــدم وجــود فــروق جوهريــة ذات داللــة  %،5عنــد مســتوى داللــة معنويــة  (2.580)ابدوليــة  tأقــل مــن قيمــة 
إليـــه دراســـة واتفقاااع ماااع ماااا آلاااع ، تعـــزى دلتغـــً النـــوع اإلداريـــةآلراء ادلبحـــوثٌ حـــول متطلبـــات هندســـة العمليـــات  إحصـــائية
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هندســـة العمليـــات إعـــادة متطلبـــات وجـــود فـــروق معنويـــة الســـتجابة ادلبحـــوثٌ حـــول عـــدم الـــيت بينـــت  (م2017الكحلاااوت )
وجـود فـروق الـيت أظهـرت عـدم  (م2012أبورمحاة )دراسـة  إليهمع ما خلصت  ا سجمعىل متغً النوع؛كذل  إدارية تعزى اإل

ادلبحــوثٌ حــول تطــوير االتصــال اإلداري يف وكالــة الغــوث الدوليــة دبحافظــة غــزة ابســتخدام أســلوب اذلنــدرة  الســتجاابتمعنويــة 
بينـت عـدم وجـود فـروق الـيت  (م2008السار) دراسـةنتيجة الدراسـة احلاليـة مـع مـا كشـفته  توا قعأيضاً إىل متغً النوع، تعزى 

من الوعي بقطاع غـزة تعـزى إىل متغـً يف وزارة الداخلية واألمعنوية الستجاابت ادلبحوثٌ حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
وجـــود فـــروق معنويـــة الـــيت كشـــفت عـــدم  (م2017) األخااارس، كمـــا توافقـــت نتيجـــة الدراســـة احلاليـــة مـــع مـــا بينتـــه دراســـة النـــوع

 غزة تعزى إىل متغً النوع. ةادلبحوثٌ حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف بلد ت زلافظ الستجاابت

 سب مطزد  مطللبات إعاد  دندسة العمليات اإلدارية ملطوسلات  t-test Independent( : اخطبار 6جدو  )
 النوع

املطوس   العدد املقياس اجملا 
 السايب

االحنراف 
 املعياري

  طيجة االخطبار T-testاخطبار 
 t Sigقيمة 

مطللبات إعاد  دندسة 
 العمليات اإلدارية

 إحصائياغً دال  0.946 -0.069 0.80277 3.6989 42 الذكور
 0.130.7 27.3.. 01 اإلناث

 

المبحوثٌخ حو  متطلبات إعادة هندسة العملٌات اإلدارٌة  الستجابات إحصاةٌةه  هنا  فرو   -اث ياا 

 ؟لعمرلتع ى 

لإلجابـة  %5عنـد مسـتوى داللـة معنويـة One – Way - ANOVAمت اسـتخدام اختبـارات ربليـل التبـاين األحـادي     
أكـرب مـن  P-value، وعليه فإنه يت  اإلجابة على هذ  التساؤالت بناًء على القاعدة التاليـة: إذا كانـت قيمـة على هذا التساؤل

-P، أمــا إذا كانــت قيمــةدبعــى انــه ال توجــد فــروق )مطوساالات اجملموعااات مطساااوية(، نقبــل أن %5مســتوى الداللــة ادلعنويــة 

value   الـذي يعـي وجـود  )مطوسالات اجملموعاات  اد مطسااوية(ا نرفض أن فإنن % 5أقل من قيمة مستوى الداللة ادلعنوية
 فروق ذات داللة إحصائية فيما بٌ ادلتوسطات.

ادلشـــاركٌ يف الدراســـة حـــول متطلبـــات إعـــادة  اســـتجاابتدلتوســـطات  (.Sig)إىل أن القيمـــة االحتماليـــة  (7)يشـــً جـــدول     
، عليـــه يـــت  (0.05) وهـــي أكـــرب مـــن قيمـــة مســـتوى الداللـــة ادلعنويـــة (0.150)هندســـة العمليـــات اإلداريـــة دلتغـــً العمـــر بلغـــت 

وجـود فـروق معنويـة بـٌ متوسـطات ادلبحـوثٌ حـول متطلبـات إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة تعـزي دلتغـً العمـر،  بعدمالقبول 
 الســتجابةالــيت أوضــحت أنــه لــيس هنــاك فــروق معنويــة ، (م2018جرجنااازي )هــذ  النتيجــة مــع مــا آلــت إليــه دراســة  واتفقااع

 اتفقاع، كـذل  صـارف اخلاصـة دبدينـة محـاة السـوريةتعـزى للعمـر ابدل، ت إعادة هندسة العمليات اإلداريـةادلبحوثٌ حول متطلبا
 تجابةالســخلصـت إىل عـدم وجـود فـروق معنويـة الـيت  (م2017) الكحلاوتدراسـة  إليـهنتيجـة الدراسـة احلاليـة مـع مـا توصـلت 

 اتفقااعأيضــاً . اببامعــات الفلســطينية بغــزةمتغــً العمــر  إىلادلبحــوثٌ حــول متطلبــات إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة تعــزى 
وضحت عـدم وجـود فـروق معنويـة السـتجاابت ادلبحـوثٌ حـول اليت أ (م2008السر )بينته دراسة  نتيجة الدراسة احلالية مع ما
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نتيجـــة  توا قااعكــذل    ،بقطـــاع غــزة تعــزى إىل متغــً العمــر مــن الــوعييف وزارة الداخليــة واألإعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة 
الــيت بينــت عــدم وجــود فــروق معنويــة الســتجاابت ادلبحــوثٌ حــول  (م2017خاارس )األالدراســة احلاليــة مــع مــا أوضــحته دراســة 

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف بلد ت زلافظات غزة تعزى إىل متغً العمر.

 (: حتليل الطباين األ ادي ملطوسلات مطللبات إعاد  دندسة العمليات اإلدارية  سب مطزد العمر7جدو  )
مصدر الطباين أو  البعد

 االخطالف
  طيجة االخطبار الداللة اإل صا ية Fقيمة  مطوس  املربعات درجة الرية سموع املربعات

مطللبات إعاد  دندسة 
 العمليات اإلدارية

 0.665 488. 4 1.950 بٌ اجملموعات
 

0.619 
 

 إ صا يا د دا  
 733. 47 34.435 داخل اجملموعات

  51 36.386 اإلمجايل
 

 
دارٌة متطلبات إعادة هندسة العملٌات اإلالمبحوثٌخ حو   الستجابات إحصاةٌةه  هنا  فرو  -اثلثاا 

 ؟لمستوى التعليميلتع ى 

لإلجابـة  %5عند مسـتوى داللـة معنويـة   One – Way - ANOVAمت استخدام اختبارات ربليل التباين األحادي       
تــوافر اســتجاابت ادلبحــوثٌ حــول دلتوســطات  (.Sig)إىل أن القيمــة االحتماليــة  (8)يشــً جــدول  ، حيــثالتســاؤل اعلــى هــذ

وجـود فـروق عـدم ، عليـه، يـت  القبـول ب(0.05)أقل مـن قيمـة مسـتوى الداللـة ادلعنويـة  متطلبات إعادة هندسة العمليات اإلدارية
نتيجــة الدراســة  وا سااجمع؛ تعــزي دلتغــً ادلســتوى التعليمــي متطلبــات إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــةمعنويــة بــٌ متوســطات 

الــيت خلصـــت إىل عــدم وجــود فــروق معنويــة الســتجابة ادلبحــوثٌ حـــول  (م2017الكحلااوت )دراســة مــا أوضــحته مــع احلاليــة 
كــذل  جــاءت نتيجــة ،  اببامعــات الفلســطينية بغــزةىل متغــً ادلؤهــل العلمــي تعــزى إ متطلبــات إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة

ادلبحــوثٌ حــول إعــادة  الســتجاابتوجــود فــروق معنويــة الــيت بينــت عــدم  (م2008لساار )امــع أظهرتــه دراســة  مطوا مااةالدراســة 
أيضــا توافقــت نتيجـــة  ،إىل متغــً ادلؤهــل العلمـــيمــن الـــوعي بقطــاع غــزة تعـــزى ة واألهندســة العمليــات اإلداريـــة يف وزارة الداخليــ

ادلبحــوثٌ حــول  الســتجاابتوجــود فــروق معنويــة الــيت كشــفت عــدم  (م2017) األخاارسالدراســة احلاليــة مــع مــا بينتــه دراســة 
 إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف بلد ت زلافظات غزة تعزى إىل متغً ادلؤهل العلمي.

الـــيت خلصـــت إىل وجــود فـــروق معنويـــة  (م2017علااّي )نتيجــة الدراســـة احلاليـــة مــع مـــا توصــلت إليـــه دراســـة  اختلفـــتيف حــٌ 
متغـً ادلؤهـل العلمـي لـدى أعضـاء هيـأة التـدريس  إىلالستجاابت ادلبحوثٌ حول تطبيق إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة تعـزى 

وجـود فـروق معنويـة الـيت أظهـرت  (م2012أبورمحاة )دراسـة ينتـه ، كذل  اختلفت نتيجة الدراسة احلاليـة مـع مـا بجبامعة تشرين
ادلبحوثٌ حول تطوير االتصـال اإلداري يف وكالـة الغـوث الدوليـة دبحافظـة غـزة ابسـتخدام أسـلوب اذلنـدرة تعـزى إىل  الستجاابت

 .متغً ادلؤهل العلمي
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 سب مطزد املسطو   العمليات اإلداريةمطللبات إعاد  دندسة ( : حتليل الطباين األ ادي ملطوسلات 8جدو  )
 الطعليمي

مصدر الطباين أو  اجملا 
 االخطالف

  طيجة االخطبار الداللة اإل صا ية Fقيمة  مطوس  املربعات درجة الرية سموع املربعات

إعاد  دندسة مطللبات 
 داريةالعمليات اإل

 د دا   0.430 0.858 0.615 2 1.231 بٌ اجملموعات
 0.717 49 35.155 داخل اجملموعات إ صا يا

  51 36.386 اإلمجايل

دارٌكة متطلبكات إعكادة هندسكة العملٌكات اإلالسكتجابات المبحكوثٌخ حكو   إحصكاةٌةه  هنا  فرو  -اثلثااا 

 ؟ لى مدة الخدمةإتع ى 
لإلجابـة % 5عنـد مسـتوى داللـة معنويـة   One – Way - ANOVAمت استخدام اختبارات ربليـل التبـاين األحـادي      

متطلبـات دلتوسطات استجاابت ادلبحوثٌ حـول  (.Sig)إىل أن القيمة االحتمالية  (9) حيث يشً جدول ،التساؤل اعلى هذ
، (0.05)وهـي أكـرب مـن قيمـة مسـتوى الداللـة ادلعنويـة ، (0.639)دلتغـً مـدة اخلدمـة بلغـت  إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة

تعـزي دلتغـً متطلبـات إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة عليه يت  القبول بعدم وجود فروق معنوية بٌ استجاابت ادلبحوثٌ حول 
الـيت خلصـت إىل عـدم وجـود فـروق معنويــة (م2017) علايّ مـع آلــت إليـه دراسـة واتفقاع  طيجاة الدراساة الالياة مـدة اخلدمـة، 

أعضـاء هيــأة التـدريس ةامعــة ىل متغـً مــدة اخلدمـة لــدى تعـزى إ، إعـادة هندســة العمليـات اإلداريــة ادلبحـوثٌ حــول تالسـتجااب
الــيت أظهــرت عــدم وجــود فــروق معنويــة  (م2012أبورمحااة )دراســة مــع مــا بينتــه  متوافقــةكذل  جــاءت الدراســة احلاليــة تشــرين؛

إىل الستجاابت ادلبحوثٌ حول تطوير االتصـال اإلداري يف وكالـة الغـوث الدوليـة دبحافظـة غـزة ابسـتخدام أسـلوب اذلنـدرة تعـزى 
الــيت كشــفت عــدم وجــود  (م2017) األخاارساتســقت نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع مــا أظهرتــه دراســة  أيضــامتغــً مــدة اخلدمــة، 

 غزة تعزى إىل متغً مدة اخلدمة. ةزلافظ ةعنوية الستجاابت ادلبحوثٌ حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف بلديفروق م

عـدم وجـود فـروق معنويـة السـتجاابت  عـن الـيت كشـفت (م2008السار )ليـه دراسـة الدراسة مع ما توصلت إ اختلفتحٌ يف 
 تعزى إىل متغً سنوات اخلدمة. ، من الوعي بقطاع غزةوزارة الداخلية واأليف ادلبحوثٌ حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

  سب مطزد مد  ا دمةدارية مطللبات إعاد  دندسة العمليات اإل( : حتليل الطباين األ ادي ملطوسلات 9جدو  )
مصدر الطباين أو  اجملا 

 االخطالف
  طيجة االخطبار الداللة اإل صا ية Fقيمة  مطوس  املربعات درجة الرية سموع املربعات

مطللبات إعاد  دندسة 
 داريةالعمليات اإل

 إ صا يا د دا   0.466 0.864 0.621 3 1.864 بٌ اجملموعات
 0.719 48 34.522 داخل اجملموعات

  51 36.386 اإلمجايل
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 خالصة  طا ج الدراسة

 من خالل التحليل اإلحصائي لبياانت الدراسة مت التوصل إىل العديد من النتائج ميكن إجيازها فيما يلي :       

  ع.ـمرتفودبستوى ابجمللس البلدي درنة  إعادة هندسة العمليات اإلداريةتطبيق توافر دلتطلبات هناك أفصحت الدراسة أن 
  حظـي ابلرتتيـب األول علـى مسـتوى ، دعـ  إدارة اجمللـس إلعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة بينت الدراسة أن مستوى بُعـد

دبسـتوى مرتفـع، مث بُعـد  الثقافـة التنظيميـة، تال  بُعـد وبدرجة شلارسة مرتفعة متطلبات إعادة هندسة العمليات اإلداريةأبعاد 
سبكـــٌ بُعـــد  يف حـــٌ حظـــيجـــة شلارســـة مرتفعـــة ، ابلرتتيـــب الثالـــث، وجــاء بدر  الـــذي حظـــيإعــادة بنـــاء اذليكـــل التنظيمـــي 

؛ أمـــا بعـــد تكنولوجيـــا ادلعلومـــات فقـــد حظـــي ابلرتتيـــب األخـــً وبدرجـــة متوســـطةوبدرجـــة شلارســـة  الرابـــعلرتتيـــب ابالعــاملٌ 
 . متوسطةشلارسة 

  اإلداريــة العمليـاتمتطلبــات إعـادة هندســة آلراء ادلبحــوثٌ حـول  إحصـائيةأظهـرت الدراســة عـدم وجــود فـروق ذات داللــة 
ًات الدميوغرافية زلل الدراسةتعزى إىل ادل  .تغ

 توصيات ومقرت ات الدراسة 

ليها الدراسة، ُتقدم رلموعة من التوصيات وادلقرتحات اليت يؤمل إتباُعها وادلتمثلة يف إمن خالل النتائج اليت توصلت          
 اآليت: 

 داريــة ودبســتوى مرتفـع، عليــه وجــوب البــدء لتطبيــق إعــادة هندسـة العمليــات اإل بينــت نتــائج الدراســة وجـود إمكانيــة دبـا
تطبيــق إعــادة هندســة العمليــات ابلتخطــي  مــن قبــل إدارة اجمللــس البلــدي زلــل الدراســة إلعــداد العــاملٌ وهتيئــته  ضلــو 

 زلـل الدراسـةاجمللس البلـدي يف  ادلختلفةومتطلباهتا  إعادة هندسة العمليات اإلدارية مفهوم ترسيخمن خالل  ،داريةاإل
 ربفـــز الـــيت والنـــدوات عقـــد االجتماعـــات والـــدورات مـــن خـــالل ، وذلـــ ودبختلـــ  ادلســـتو ت اإلداريـــة العـــاملٌ لـــدى

 ذل  أمهيتها وإجيابياهتا. وتؤكد العاملٌ

 الـرأي تقبـل وحرية التسام   يوفر قيّ لدي درنة يتقبل التغيً ويدعمه و العمل دائماً على هتيئة مناخ تنظيمي ابجمللس الب 
معــه، ويســتوعب ادلفــاهي  اإلداريــة احلديثــة لتفــادي مشــكلة مقاومــة التغيــً الــيت قــد تصــدر مــن بعــض  والتعامــل اآلخــر

 العاملٌ.
  ابجمللــــس البلــــدي قيــــد الدراســــة تســـــتهدف تنميــــة قــــدراهت  يف التعامــــل مـــــع  اإلداريـــــةإعــــداد بــــرامج تدريبيــــة للقيــــادات

ضلـــو وإشــراكه  يف صـــنع القـــرار وعــرح األفكـــار ومناقشـــتها فيمــا يتعلـــق بعمليـــة التغيــً ادلنشـــودة لتحفيـــزه   ،مرؤوســيه 
 أداء وتفـــويض للســـلطات وادلســـؤوليات يف ابلعمليـــات الالمركزيـــة ، فضـــالً عـــن تـــوفًإعـــادة هندســـة العمليـــات اإلداريـــة

 .أهداف اجمللس البلدي زلل الدراسة،  لتحقيق ادلهام، والعمل بروح الفريق
 حظـيإنـه قيد الدراسة، حبكـ  بينـت نتـائج الدراسـة عد تكنولوجيا ادلعلومات ابجمللس بُ إىل االهتمام بشكل أكرب  إبالء 

ًة العمــل احملوسـب، كـذل  ربــ    ضـغ  لتحمـل كافيــة خـادم أجهـزة تــوفً يؤمـل عليـه، ودبسـتوى متوســ  ابدلرتبـة األخـ
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 حديثــة بررليــات ، واســتخداماليوميــة العمليــات ســً وضــب  مراقبــة تســه  يف واحــدة بشــبكة والوحــدات األقســام كافــة
 اإلدارية. العمليات كافة إلدارة

  ابجمللـس البلـدي قيـد الدراسـة، وذلـ  حبمـايته  شلـا قـد يرتتـب علـى التغيـً الـوظيفي العمل على إشعار األفـراد ابألمـان
ورفـــع مســـتوى أتهـــيله  العلمـــي  ،والتحـــديث يف ظـــل تطبيـــق إعـــادة هندســـة العمليـــات وإفحـــة الفرصـــة ذلـــ  للتـــدريب

 .ات تقنية أو تنظيميةتطور أية والعملي دلواكبة 

  يظــل قِضــية متعــددة األبعــاد، عليــه فإنــه ابإلمكــان اقــرتاح إجــراء تطبيــق إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــةإّن موضــوع 
 : الدراسات التالية يف هذا اجملال

أخــرى أو قطاعــات أخــرى حــو ميكــن الوصــول إىل صــورة أكثــر  رلــالس بلديــةإعــادة الدراســة احلاليــة برمتهــا علــى  -
 يف البيئة الليبية.  إعادة هندسة العمليات اإلدارية تطبيقتوافر متطلبات لمدى  عن ،مشوالً 

إعـــادة هندســـة دراســـة متطلبـــات أخـــرى خبـــالف ادلتطلبـــات الـــيت مت التطـــرق إليهـــا يف تشـــخي، إمكانيـــة تطبيـــق  -
 .العمليات اإلدارية

 .إعادة هندسة العمليات اإلداريةاسرتاتيجيات تطبيق دراسة  -
 .التنظيمي النجاحعلى  إعادة هندسة العمليات اإلداريةتطبيق دراسة أثر  -

 

*************** 

 
 اهلوامش

 كمـــا يقضـــي واجـــب الوفـــاء أن نتقـــدم م2020/ 5/5ي إو  12/3مت توزيـــع االســـتبانة خـــالل الفـــرتة مـــن .
ســالمة وكيــل ديــوان اجمللــس البلــدي درنــة علــى مســاعدته الكرميــة يف توزيــع ابلشــكر ابزيــل إىل الســيد عــارق 

 االستبانة.

  =  3= 1/5+2+3+4+5الوس  احلسا. 

 / 5الوزن النس  = الوس  احلسا 
 

 مراجعاالقااا ماة 
 :املراجع العربية  :أوالا 

 ( م2012أبااو رمحااة ، أماال دمحم علااّي.) " الدوليــة دبحافظــة غــزة ابســتخدام تطــوير االتصــال اإلداري يف وكالــة الغــوث
 . ز -رسالة ماجسطد  د منشور  ، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية"،  أسلوب اذلندرة
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 ودورهــا يف ربســٌ  جــودة اخلــدمات يف  اإلداريــةإعــادة هندســة العمليــات "  (.م2017، عباادالليم  صااار)األخاارس
والسياسااة للدراسااات العليااا وجامعااة  اإلدار ، رسااالة ماجسااطد  ااد منشااور  ، أكاد يااة " بلــد ت زلافظــات غــزة 

 .بزز  األقص 
 ( م2019األمااني، دبااة دمحم  ااور.)  " إعــادة هنديــة العمليــات االداريــة وأثرهــا علــى اســرتاتيجية ر دة التكلفــة : دراســة

 اااد منشاااور  ، جامعاااة الساااودان للطكنولوجياااا "، رساااالة ماجساااطد ميدانيــة علـــى شـــركات اذلـــات  الســـيار الســـودانية
 .  والعلوم. السودان

 ( م2012أمحااد، سااينا  جااار هللا) " .وذروهــا يف ربســٌ داء شــركات التـــأمٌ اإلداريــةة العمليــات هندســ إعــادة  " ،
 .485-464،    : (37/3، العدد )سلة اجلامعة العراقية

 ( م2018براديمااااي، شااااراف .) " إدارة ادلعرفــــة يف ادلؤسســــة ابزائريــــة : دراســــة ميدانيــــة علــــى اذلنــــدرة مــــدخل لتفعيــــل
 .  55-44، ص ص: (1( ، العدد )5اجمللد ) "، سلة اجلزا رية للطنمية االقطصادية، ةمؤسسة ابتيميتال بعٌ الدفل

 (م2014بااان زعااايم، ساااهام) ".ة التغيـــً التنظيمـــي: دراســـة حالـــة ادلديريـــة العامـــ اســـرتاتيجيات كأحـــد اذلندســـة إعـــادة
مااااكر  ماسااارت  اااد منشاااور ، كلياااة العلاااوم االقطصاااادية والعلاااوم الطجارياااة  " ، التصــاالت ابزائـــر بقســـنطينة  غــرب

 .البواقي أم وعلوم الطسيد، جامعة

 ( م2019بومشا  ، أمد.)  "الساطكما  مااكر  ختارج مقدماة، " اإلنتاجيـة الفعاليـة يف العمليـات هندسـة إعـادة دور 
 .قادلة، ابزائر م1945ماي  8، جامعة الطسيد علوم   املاجسطد شهاد   يل مطللبات

 (م2011اجلراب، يصل)."مدينـة يف للمستشـفيات اخلاصـة التنظيمية الفاعلية على اإلدارية العمليات هندسةإدارة  أثر 
 .األعمال كلية ،األوس  الشر  جامعة ماجسطد، رسالة "،عمان

 (م2006 امد، سعيد شعبان). جامعة األزدركلية الطجار ، احلديثة إلدارة ادلوارد البشريةاالذباهات ،. 

 (م2008 امد،سعيدشعبان.)"احملاسابة  سلاة ،"ةاذلنـدر  (اإلداريـة العمليـات هندسـة إعـادة تطبيـق علـى ادلـؤثرة العوامل
 ، ابزء الثاي.(70القاهرة، العدد ) جامعة التجارة، ،كليةوالطثمني واإلدار 

 زم ابن دار:عمان ،"للتغيً عريقة  15ال ...إىل الطريق"(،م2006،علي)المادي . 

 ( م2014محدان، خولة  سني والعوادي، مصالف  ساعد ساا)" . ادليـزة ربقيـق يف ودورهـا العمليـات هندسـة إعـادة 
(، 9) اجمللـــد ،وماليااة  اساابية دراساااات سلااة "،النباتيــة الزيــوت لصــناعة العامـــة الشــركة يف تطبيقــي التنافســية : حبــث

 .236-195،    : (28العدد )
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 دور اسـرتاتيجيات التسـويق ادلسـتدام يف إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة: "  (.م2019، دمحم أمحد  ماود )المامي
(، العــــدد 15، اجمللــــد )سلااااة تكرياااع للعلااااوم اإلداريااااة واالقطصاااادية، "دراســـة ميدانيــــة يف شـــركة كــــورك لالتصـــاالت

(48) :    ،196-215. 

  ،سلااة أثاااا  "،  إعــادة عندســة العمليــات اإلداريـــة كمــدخل الدارة لتميــز ادلــوارد البشــرية"  (.م2012أ ااالم)خااان
 .179-153(،    : 22، العدد )اقطصادية وإدارية

 ( م2015داود،  سااااان قاساااام و خلياااال ، عليااااا  دمحم وداود،   اااايلة ليمااااان)  " .عمليــــات هندســــة إعــــادة دور 
–واالقتصــاد واإلدارةن و القــان كليــيت ينفــي التــدريس مــن عينــة آلراء اســتطالعية دراســة ادلســتمر: التحســٌ يف األعمــال
 .  45-19،    :(33(، العدد )10) ، اجمللدسلة دراسات  اسبية ومالية،  " بغداد جامعة

 (  م2011درواش، رابااااااااااااااااااااااااااا".) األســـــــــــــــــــــــــــباب و العوامـــــــــــــــــــــــــــل –مقاومـــــــــــــــــــــــــــة التغيـــــــــــــــــــــــــــً يف التنظيمـــــــــــــــــــــــــــات  "
www.iefpedia.com/arab  : 2020مارس  1. فريخ ز رة ادلوقع. 

 ،دراســـة  اإلداريـــةالعوامـــل ادلـــؤثرة علـــى إعـــادة هنديـــة العمليـــات . "  (م2013مااال  دمحم شاااي)  ساااني )أ دمنهاااوري :
( ، 31، العــدد )القادس املفطو ااة لثثاا  والدراسااتسلاة جامعاة ، " تطبيقيـة يف اخلطـوط ابويـة العربيـة الســعودية

 .  86-41(،    :  2ابزء )
 ( م2017الرقياااا، عبياااد أمحاااد والاااد ري، دياااثم يوساااف) " . هندســـة  إعـــادة أســـلوبادلتطلبـــات التنظيميـــة لتطبيـــق

اجمللاااة الليبياااة للعلاااوم ، " العمليــات "اذلنـــدرة" يف القطـــاع احلكـــومي: دراســـة تطبيقيــة علـــى ديـــوان رللـــس الـــوزراء الليــ 
 .242-218،    : (2، العدد )والطلبيقية اإل سا ية

 مـن الـوعن يف يف وزارة الداخليـة واأل اإلدارية واقع إعادة هندية العمليات(. " م2008) السر، أ ن مجا  عبداهلادي
 . ز  -اإلسالميةرسالة ماجسطد  د منشور  ، اجلامعة ، "قطاع غزة 

 ( م2019شااالي، إهلاااام) " . واقـــع تطبيـــق مـــداخل تطـــوير األداء التنظيمـــي ابدلؤسســـات االقتصـــادية، دراســـة ميدانيــــة
 .736-720،    : (1(، العدد )5، اجمللد )سلة البشا ر االقطصادية، " ابدلؤسسة ادلينائية ببجاية

 (م2019صاااآ، يااو ا عبدالميااد ومسااعود،  اطمااة عباادالقادر وعبااداهلادي،  ساارين  اارج.)  "مليــات هنــدرة الع
سلاة جامعاة " ،  اإلداريـٌ : دراسـة حالـة األكـادمييٌاإلدارية وعالقتها ابدليزة التنافسية ةامعة بنغـازي مـن وجهـة نظـر 

 .103-72( ،    : 10، العدد )البحر املطوس  الدولية
 ( م2018العاباادي، عمااار  ساار وأبااو أمحااد، روااا صااا ب) " . ربقيــق دور إعــادة هندســة العمليــات ادلصــرفية يف

سلااة كليااة الرتبيااة للبنااات ،" األداء االســرتاتيجي: دراســة تطبيقيــة علــى عينــة مــن ادلصــارف التجاريــة العراقيــة اخلاصــة
 .  518-501،    : (21، العدد )اإل سا يةللعلوم 

http://www.iefpedia.com/arab
http://www.iefpedia.com/arab
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 الطبعــة دار الفكاار ، عّمــان : البحــث العلمــي : مفهومــه وأدواتــه وأســاليبه( .م2015، ذوقااان وآخاارون)عبياادات ،
 السابعة عشر. 

 ( م2014العطياااايب، سااااعد مرزوقااااي واجلمااااايل، راشااااد دمحم.) " هندســــة العمليــــات اإلدارية)اذلنــــدرة( يف القطــــاع العــــام
 ". جامعة امللا سعود: املؤدتر الوطين األو  للجود  الر ض"، وعوامل النجاح احلامسة

 (م2019 اارج هللا، زينااب.)  "وفعاليتهــا يف ربســٌ ابــودة: دراســة ميدانيــة دبكتبــات  إعــادة هنديــة العمليــات اإلداريــة
 8، جامعــة رسااالة ماجسااطد  ااد منشااور ، كليااة العلااوم اإل سااا ية واالجطماعيااة، " قادلــة - 1945مــاي  8جامعــة 
 قادلة .  -1945ماي 

 ( م2017علااي، تيفااة)  " . هندســة العمليــات اإلداريــة مــن  إعــادةشلارســة العمليــات يف جامعــة تشــرين وفــق مــدخل
، اجمللـــد رللـــة اربـــاد ابامعـــات العربيـــة للرتبيـــة وعلـــ  والـــنفس" ، اببامعـــة واإلداريـــةاذليئـــة التعليميـــة  أعضـــاءوجهـــة نظـــر 

 .242-199،     : (2(، العدد )15)
 ( م2004العميان،  مود سليمان،)دار وا ل، عمان : السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال. 
 ( م2019قريشاااااي، دمحم و ااااااراب ، أ اااااالم" .) متطلبــــــات تطبيـــــق إعــــــادة هندســـــة العمليــــــات اإلداريـــــة يف ادلؤسســــــة

، سلااة الطنميااة واالقطصاااد الطلبيقااي" ،  بســكرة -فــرع كونــدور -االقتصــادية: دراســة حالــة مؤسســة صــناعة الكوابــل 
 .  141-121(،    : 1( ، العدد )3اجمللد )

 دلواجهــة مقاومــة التغيــً : دراســة حالـــة اإلداريــةاعتمــاد بعــض ادلــداخل . " (م2008، دمحم مصاالف  )القصاايمي  ، "
 .109-91( ،    : 89( ، العدد )30، اجمللد )سلة تنمية الرا دين

 ( م2017الكحلوت، أمحد خليل  مود) " . ابامعـات  يف التنافسـية بتحقيـق ادليـزة العمليـات هندسـة إعادة عالقة
 . ز -،  جامعة األزدررسالة ماجسطد  د منشور "، غزة  يف الفلسطينية

 ( م2018الكمري،  و ال عباد الرواا " .) ًهـا يف ربقيـق ادليـزة إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة للمـوارد البشـرية وأتث
سلاااة " ، التنافســية ادلســـتدامة للمنظمـــات الفندقيـــة : دراســـة تطبيقيـــة لعينـــة مـــن فنـــادق الدرجـــة األوىل يف مدينــة بغـــداد

 .301-282،    : (115العدد ) ،اإلدار  واالقطصاد
 ( م2014املبقعااّي،  هاااد أمحااد  الاااب.) "  اذلنـــدرة( علــى األداء ادلؤسســـي :  اإلداريــةأثــر إعـــادة هندســة العمليـــات(

ة ، رساالة ماجساطد  اد منشاور ، األكاد ياة العربياة للعلاوم املاليا" دراسة حالة على وزارة ادلاليـة اببمهوريـة اليمنيـة 
 .واملصر ية . صنعا 

 ( م2014باان زعاايم، سااهام.) "التغيــً التنظيمــي : دراســة حالــة ادلديريــة العامــة  اســرتاتيجيات كأحــد اذلندســة إعــادة
، كليااة العلااوم االقطصااادية والعلااوم الطجاريااة رسااالة ماجسااطد  ااد منشااور ،  التصــاالت ابزائــر بقســنطينة  غــرب"
 . اجلزا روعلوم الطسيد، جامعة أم البواقي. 
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 ( م2016دمحم،  ساااارين جاساااام  دمحم) " . يف ضــــوء التوجــــه االســــرتاتيجي:  حبــــث  اإلداريــــةإعــــادة هندســــة العمليــــات
( ،   97(، العـدد )23، اجمللـد)سلاة العلاوم االقطصاادية واإلدارياة" ، ميداي لعينة القيادات العليـا يف وزارة الـنف  

 : 129-152. 
  إعـــادة هندســة العمليـــات اإلداريـــة )اذلنـــدرة( ودورهـــا يف تطـــوير األداء " (.م2016عبياااد)مسااارعي، إباااراديم  بااان دمحم

 .رسالة ماجسطد  د منشور ، كلية العلوم االجطماعية واإلدارية، جامعة تيف العربية للعلوم األمنية"، الوظيفي
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