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 اإلهـــــذاء
 

 هي سهشد اليت إىل اجلوُلخ، بظالهل يف ورشثُذ الذافئخ، بحنبَبه ثني اسحتذ لطبملب يتال احلنبى ًجع إىل 

 ...ثسويت طشَق وسمسذ سعبدرٍ، أجل هي وعبضذ ساحيت، أجل

 "خبلُالغ أهٍ"

 بَىهً كلَّ هب الزٌ إىل وَفزخش، ًَزجبه حزً ومتُض ثنجبح وأهضٍ عُنُه، علً أكرب أى متنً الزٌ إىل 

 "العضَض لذيوا ..." ًئخهب حُبح يف وَشاًب الكشميخ العُص لقوخ لنب لُىفش الصعبة، كل حتذي ثل

 ٍأجل هي واجلهذ الزعت وحتولذ علٍّ وصربد وكفبحٍ،ٍ جنبح دسوة يف وأعبًزين سبعذرين هي إىل 

 "احلجُجخ صوجيت  ... "الزوُض عشش علً بهرتثعً اهسشوسً أكىى كٍ ضٍء، ثكل وضحذ

 قليب رشاًُن يف الفشح عنىاى نإهن ،سهري وكبهل وجنبى سوحٍ، وههجخ عُين وهقلخ سعبدرٍ سشِّ إىل ... 

 "عضاءاأل أثنبئٍ"

 هطىاسٌ يف يل اسنذً وكبًىا ثشفقيت، بهعً واألهل األمل وعبضىا حُبرٍ، ضبسكىًٍ الزَي إىل     ... 

 "األعضاء إخىاًٍ"

 بدبلُالغ أخىارٍ "دبصبدقال ثذعىاهتي علٍّ َجخلىا ومل حبجهي، وأكشهىًٍ ثعطبئهي، دثشوًٍ اللىارٍ إىل" 

 إىل ،والذساسخ العول يف جنبحٍ سجُل يف فعالً أو قىالً سبًذوًٍ الزَي دسثٍ، وسفقبء أصذقبئٍ إىل 

 إىل وهنش، جنبد يف األحُبء الطهذاء إىل اهلل، ثإرى الفشدوط جنخ فنبلىا الطهبدح طشَق يف اسرقىا الزَي

 ,,,هعزض ثسبم النىًى  احلجُت الطهُذ ثإرى اهلل دسثٍ وسفُق صذَقٍ

 والسُبسخ،،، اإلداسح أكبدميُخ الطبهخ، الصشح إىل 
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 شـــكر وتقـذيـر
 

من ًل يشكر الناس، لم يشكر اهلل 
 

الناس أجمعيف نبينا محمد، كعمى بلـ عمى إماـ المتقيف، كقدكة بلة كالسٌ الحمد هلل رب العالميف، كالصٌ 

 كبعد: ف،لدييـك ا إلىتبعيـ بإحساف  فٍ كمى  آلو كصحبو

أتقدـ بجزيؿ  كفقني بإتماـ ىذه الرسالة، كيطيب لي أفٍ  عمى فضمو أفٍ  كجؿٌ  بدايةن أشكر اهلل عزٌ 

الفاضؿ كأخص بالشكر كالعرفاف الدكتكر كؿ مف ساىـ معي في إنجاز ىذه الدراسة،  إلىالشكر كالعرفاف 

كالذم كاف لي شرؼ مكافقتو عمى اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة كمساعدتي في إثرائيا مف  ،منصكر األيكبي

 خبلؿ مبلحظاتو الثمينة كالقيمة.

كالمناقش  : محمد إبراىيـ المدىكف،ا لكؿ مف المناقش الداخمي الدكتكركأتقدـ بالشكر كالعرفاف أيضن 

اكذلؾ بتفضميما المكافقة عمى مناقشة ىذه ا، أبك طوسميـ سامي  :الخارجي الدكتكر  لدراسة، كأشكر أيضن

 القارئ الداخمي كالمدقؽ المغكم فميـ مني كؿ التقدير كاالحتراـ.

كالسياسة لمدراسات العميا ممثمة برئيسيا  اإلدارةاألخكة األفاضؿ في أكاديمية  إلىكالشكر مكصكؿ 

لىكاألكاديمييف كاإلدارييف فييا، ك   الدراسة، الذيف كانكا خير عكف لي في مشكارم ىذا.زمبلئي في  ا 

 إلىكما أتقدـ بجزيؿ شكرم لمسادة المحكميف عمى جيكدىـ في تحكيـ االستبانة، كالشكر مكصكؿ 

 الدراسة. هلدكرىـ في إنجاز ىذ الجامعات الفمسطينية ،

ا اأس كختامن لكجيو الكريـ، كأف يميمني التكفيؽ كالسداد، إنو كلي  أؿ اهلل أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصن

 ذلؾ كالقادر عميو، كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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 انذراصت خالصت
 

متطمبػػػػػات إعػػػػػادة ىندسػػػػػة العمميػػػػػات كمػػػػػدخؿ لتعزيػػػػػز التميػػػػػز المؤسسػػػػػي فػػػػػي  إلػػػػػى ىػػػػػدفت الدراسػػػػػة التعػػػػػرؼ
 .الجامعات الفمسطينية
العػػػػامميف بالكظػػػػائؼ المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي، كتػػػػـ اختيػػػػار مجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف  كقػػػػد اسػػػػتخدـ الباحػػػػث

، جامعػػػػػة األزىػػػػػر، جامعػػػػػة األقصػػػػػى( بقطػػػػػاع اإلسػػػػػبلميةاإلشػػػػػرافية فػػػػػي الجامعػػػػػات الفمسػػػػػطينية )الجامعػػػػػة 
 ،مكظفنػػػػػا( 197قكاميػػػػػا ) كتػػػػػـ اختيػػػػػار عينػػػػػة عشػػػػػكائية طبقيػػػػػة ،( مكظفنػػػػػا499) عػػػػػددىـحيػػػػػث بمػػػػػ   غػػػػػزة،

( اسػػػػػتبانة بنسػػػػػبة 184اسػػػػػترداد )، كتػػػػػـ كفقػػػػػان لعينػػػػػة الدراسػػػػػة كتػػػػػـ تكزيػػػػػع اسػػػػػتبانات عمػػػػػى عػػػػػدد المبحػػػػػكثيف
 البيانات.أداة االستبانة لجمع  %(، كاستخدـ الباحث93.4)

 أىميا: ،مجموعة من النتائج إلىوتوصمت الدراسة 
  إعادة ىندسة تطبيؽ متطمبات عمى كاقع  مف المبحكثيف كبيرةكجكد مكافقة بدرجة أكضحت النتائج

 .%(72.81حيث بم  الكزف النسبي ) ،في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة اإلداريةالعمميات 
   في الجامعات الفمسطينية بقطاع  المؤسسي التميزمحكر في  كبيرةبدرجة مكافقة  كجكدبينت النتائج

 .(%71.86) حيث بم  الكزف النسبي ،غزة
  متطمبات إعادة ىندسة العمميات بيف قكية طردية  إحصائيةكجكد عبلقة ذات داللة أظيرت النتائج

العميا، الييكؿ التنظيمي، التخطيط االستراتيجي، تكنكلكجيا المعمكمات، تدريب  اإلدارة)دعـ 
العامميف، تمكيف العامميف، االستعداد لمتغيير( كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية 

 .مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية
  0.05عند مستكل داللة  إحصائيةكجكد أثر ذك داللة لنتائج أكضحت ا)≥(α متطمبات إعادة  بيف

( كتعزيز اإلدارةىندسة العمميات )االستعداد لمتغيير، التخطيط االستراتيجي، تمكيف العامميف، دعـ 
 تبين  و، التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية

 تأثيرها ضعيف. المتغيراتباقي  أن  
 أىميا: ،مجموعة من التوصيات إلىوتوصمت الدراسة 

  ٍالركتينية، كالعمؿ  جراءاتالميتبعة لمتخمص مف اإل جراءاتتيعيد إدارة الجامعات النظر في اإل أف
مف خبلؿ التنسيؽ بيف  اإلداريةعمى تنفيذ تغيرات تساعد عمى تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات 

 اإلدارات لتطبيقيا، كالعمؿ عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في ميمة كاحدة.
 كرفع مستكل  ،لتحسيف اإلنتاجية جراءاتكىندسة اإل ،كضع خطط عممية كبرامج إلعادة الييكمة

 الجكدة في العمؿ لضماف تحقيؽ الجامعة ألىدافيا.
 التعميمية المقدمة لممستفيديف عمى مستكل الجامعات  العمؿ عمى تحقيؽ التميز في الخدمة

 لبلرتقاء بمستكل األداء الجامعي. اإلداريةمف خبلؿ تبني إعادة ىندسة العمميات  ،الفمسطينية
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Abstract 
 

This study aimed to identify the requirements of process reengineering as an input 

to enhance institutional excellence in Palestinian universities. 

The researcher used the descriptive analytical method. The study population was 

selected from supervisors in the Palestinian universities (Islamic University, Al-

Azhar University, Al-Aqsa University) in the Gaza Strip. The number of 

employees was (400) and a random sample of (197) Questionnaires were 

distributed to the number of respondents according to the sample of the study. A 

total of (184) questionnaires were retrieved (93.4%). The researcher used the 

questionnaire to collect the data. 

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

 The results showed a high degree of agreement among the respondents on 

the reality of the requirements of re-engineering administrative processes in 

the Palestinian universities in the Gaza Strip, where the relative weight 

reached (72.81%). 

 The results showed a great deal of approval in the institutional excellence 

axis in the Palestinian universities in the Gaza Strip where the relative 

weight reached (71.86%). 

 Results showed a strong and statistically significant correlation between the 

requirements of process reengineering (senior management support, 

organizational structure, strategic planning, information technology, 

employee training, empowerment of employees, readiness for change) and 

enhancing institutional excellence in Palestinian universities Supervisory. 

 The results showed that there is a statistically significant effect at the level 

of .0.0 ≥α) ) between the requirements of process re-engineering (readiness 

for change, strategic planning, staff empowerment, management support) 

and the promotion of institutional excellence in Palestinian universities 

from the point of view of supervisory staff. Other variables have a weak 

effect. 

The study reached a number of recommendations, the most important of 

which are: 

 University management should review the procedures used to eliminate 

routine procedures and implement changes that help re-engineering 

administrative processes through inter-departmental coordination to 

implement them and integrate integrated sub-tasks into one task. 

 Develop practical plans and programs for restructuring and engineering 

procedures to improve productivity and raise the quality of work to ensure 

that the university achieve its objectives. 

 To achieve excellence in the educational service provided to beneficiaries 

at the level of Palestinian universities through the adoption of re-

engineering of administrative processes to improve the level of university 

performance.
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 :مقدمة

 اببعديي ةثكرة معرفية كتكنكلكجية عارمة تجاكزت مفيكـ الحدكد العالمي الييشيد العصر الح         
الزماني كالمكاني، مما أصبح ييدد الثقافة كالحضارة كاليكية لمدكؿ النامية في ظؿ العكلمة كالتنافسية بيف 
الدكؿ الكبرل. لقد أصبح تقدـ األمـ كالشعكب في عصر المعرفة مبنيان عمى صناعة العقؿ البشرم القادر 

م امتاز بسرعة كتيرة التغيرات، كاالتجاه عمى التميز كالتكيؼ مع متطمبات عصر المعرفة الجديد، الذ
 . كافة المجاالت كضع معايير لضماف الجكدة في العالمي نحك

العصر الذم نعيش فيو يتسـ بسرعة التغيير كالتجديد، بما يتكافؽ كبنية المعرفة مف  كنظران ألف          
ـك لمراجعة اليمنيا الجامعات تحتاج المؤسسات ك  إضافات كما يطرأ عمى البناء االجتماعي مف تغيرات، فإف  

اليياكؿ كاألطر التعميمية، كاألىداؼ السمككية، حتى تقؼ عمى الجديد في العالـ مف مقكمات، كحتى 
عداد ما يمزميا مف خطط  كمكضكعية، األمر الذم يشكؿ  استراتيجيةتستطيع بذلؾ تشخيص المشكبلت كا 

كـ كالغد في شتى المؤسسات بنمط إدارة األمس أك الييات جامعة الغد. كبطبيعة الحاؿ ال يمكف معالجة تحد
 (.29: 9002التقميدية )أبك سمرة،  اإلدارة

ركز عمى إعادة التصميـ ت يعتبر إعادة ىندسة العمميات )اليندرة( أحد مداخؿ التطكير، كىتك         
االستراتيجية كذات القيمة المضافة ككذلؾ لنظـ، كالسياسات كاليياكؿ  اإلداريةالسريع كالجذرم لمعمميات 

 .( 2000: 343بصكرة ممحكظة )القريكتي، الجامعاتالتنظيمية، بيدؼ تحسيف األداء كزيادة اإلنتاجية في 
ـ، عندما أطمؽ 2299في بداية التسعينات كبالتحديد في عاـ  إعادة اليندسة ظير مفيكـلقد ك         

اف األمريكياف مايكؿ ىامر كجيمس شامبي اليندرة كعنكاف لكتابيما الشيير )ىندرة المنظمات(، كمنذ الكاتب
الحديث بما تحممو مف أفكار غير تقميدية، كدعكة  اإلدارةذلؾ الحيف أحدثت اليندرة ثكرة حقيقية في عالـ 

ات التي قامت عمييا الكثير كاالستراتيجي جراءاتإعادة النظر، كبشكؿ جذرم في األنشطة كاإل إلىصريحة 
ىذا المفيكـ يتمثؿ في دعكة  إليوأبرز ما يدعك  ، كلعؿٌ كـاليالعاممة في عالمنا المنظمات كالشركات مف 

المحيطة األمكر  إلىكالنظر  ،التكرار كالرتابةك اإلبداع في أعماليـ كالتخمص مف القيكد  إلىالعامميف 
 .( 2004 :6 ،العتيبي)الطاقات اإلبداعية الكامنة في كؿ فردبأعماليـ بنظرة شمكلية تساعد عمى تفجير 

كمف أبرز ما يميز إعادة ىندسة العمميات عف غيرىا، التقميؿ مف تداخؿ العمؿ كتكرار أداء          
المياـ، حيث تعمؿ إعادة ىندسة العمميات عمى دمج المتشابية في الدكائر المختمفة، كتحقيؽ التخصصية 

مكظؼ المياـ المتخصصة، مما  إلىمف خبلؿ االنتقاؿ مف مكظؼ المياـ المتعددة  ،في أداء المكظفيف
 (.993: 9029يضيؼ أداءن نكعيان متميزان في الخدمة المقدمة )الدجني، 

الجامعات؛ كفي ظؿ مكاكبة التغيرات العالمية، كجب عمييا التغيير كالتطكير في أىدافيا،  كلعؿ           
استكجب عمييا تبني كتطبيؽ  ككسائميا، كاالعتماد عمى استخداـ الطرؽ الحديثة في ممارسة عمميا. مما

 ة مف اإلنتاج، كاألداءاليتحقيؽ معدالت ع إلىالجامعية لمكصكؿ  اإلدارةب إدارية حديثة تكفؿ تطكير اليأس
 (.30: 9020)حنكف،  المؤسسي التميز
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تطكير أدائيا األكاديمي كاإلدارم كتجكيده، كذلؾ أف  إلىكقد اىتمت دكؿ العالـ بالجامعات كسعت         
كالممحة عف ذم قبؿ بما ليا مف تأثير في تحديد مكانة  الميمةدة التعميـ كتميزه أصبحت مف القضايا جك 

المجتمع االقتصادية كمكقعو مف التنافس، كتصدرت كيفية مكائمة الجامعات مع التغيرات الحادثة في 
يا مسؤكلية كيؼ كتحمم بالجامعات، اإلدارةالمجتمع مقدمة أىداؼ السياسة التعميمية بدقة، كتحديث ىيكؿ 

)عبد النبي، ات التعميـ الجامعيمستكي جميعة األداء، كالتميز المؤسسي، كالمنافسة عمى التعميـ لتحقيؽ فعالي
9002 :29-29 .) 
ىك مطمب أساسي في ظؿ التغيرات البيئية التي يشيدىا  جامعةفالسعي لتطبيؽ التميز في أم         

، كالذم اليالكضع الفمسطيني   ،تبني فمسفة إدارية تساعدىا عمى النيكض جامعاتيحتـ عمى ىذه الـك
حداث تفكؽ كتطكير في األداء لمكصكؿ  ،كتخطي الصعكبات المنافسة في بيئة القدرة عمى البقاء ك  إلىكا 

 .ب كاالستراتيجيات كتتطكر التكنكلكجيا كتتغير فييا العمميات بسرعةساليتتحكؿ فييا األ
كمدخؿ لتعزيز  اإلداريةمف ذلؾ أراد الباحث إجراء دراسة حكؿ إعادة ىندسة العمميات  كانطبلقنا       

بما  مصاؼ الجامعات العالمية، إيماننا إلىاالرتقاء بيا  أجؿالتميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية، مف 
ا ناإلتقكـ بو مف دكر رائد في رقي كتطكر الحضارة  في التقدـ  رائعناسانية، حيث قدمت الجامعات نمكذجن
التقدـ لمكاكبة الجامعات العربية  أجؿب الحديثة مف اليالمعرفي لممجتمع الفمسطيني، كأخذت باألس

         كاألجنبية. 
 

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا: 1.1
مػػػػف المشػػػػكبلت التػػػػي  التعمػػػػيـ الجػػػػامعي عػػػػددنا فػػػػي فمسػػػػطيف كخاصػػػػةن  الييكياجػػػػو نظػػػػاـ التعمػػػػيـ العػػػػ        

العبػػػػػػرة ليسػػػػػػت فػػػػػػي  تمثػػػػػػؿ تحػػػػػػديات تجعمػػػػػػو غيػػػػػػر قػػػػػػادر عمػػػػػػى االسػػػػػػتجابة المثمػػػػػػى المتكقعػػػػػػة منػػػػػػو، إال أف  
يا، ثػػػػػػـ العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى حميػػػػػػا، أك أسػػػػػػبابكجػػػػػػكد ىػػػػػػذه المشػػػػػػكبلت، كلكػػػػػػف فػػػػػػي معرفتيػػػػػػا، كتشػػػػػػخيص عمميػػػػػػا ك 

مخػػػػػػػارج لمتغمػػػػػػػب الحػػػػػػد مػػػػػػػف آثارىػػػػػػػا السػػػػػػػمبية، كبػػػػػػػذؿ الجيػػػػػػػكد المسػػػػػػػتمرة لمبحػػػػػػػث عػػػػػػػف بػػػػػػػدائؿ جديػػػػػػػدة، أك 
 عمييا.

التميز كعبلقتيػػػػػػػا بػػػػػػػ اإلداريػػػػػػػةمتطمبػػػػػػػات ىندسػػػػػػػة العمميػػػػػػػات  إلػػػػػػػىفيػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة تحػػػػػػػاكؿ التعػػػػػػػرؼ         
فػػػػػػي الجامعػػػػػػات الفمسػػػػػػطينية، كفػػػػػػي إطػػػػػػار قيػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بدراسػػػػػػة بعػػػػػػض الظػػػػػػكاىر التػػػػػػي مػػػػػػف  المؤسسػػػػػػي

ػػػػ الممكػػػػف أف تعػػػػزز مػػػػف يػػػػاـ بيػػػػذه الدراسػػػػة، فقػػػػد الق سػػػػبابأل اا كتكضػػػػيحن مشػػػػكمة الدراسػػػػة، كالتػػػػي تمثػػػػؿ دعمن
كالتػػػػػػي منيػػػػػػا تكصػػػػػػيات كمقترحػػػػػػات  ،اعتمػػػػػػد الباحػػػػػػث عمػػػػػػى مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف مصػػػػػػادر الشػػػػػػعكر بالمشػػػػػػكمة

بعػػػػػض الدراسػػػػػات ذات العبلقػػػػػة بالمكضػػػػػكع، كدراسػػػػػة استكشػػػػػافية حػػػػػكؿ مكضػػػػػكع الدراسػػػػػة فػػػػػي الجامعػػػػػات 
فػػػػػي ظػػػػؿ التحػػػػػديات  مؤسسػػػػيالفمسػػػػطينية المبحكثػػػػػة؛ كالتػػػػي أكػػػػػدت كجػػػػكد قصػػػػػكر أك ضػػػػعؼ فػػػػػي األداء ال

كالصػػػػػػعكبات كاألزمػػػػػػات التػػػػػػي تكاجػػػػػػو الجامعػػػػػػات، كيمكػػػػػػف عػػػػػػرض مػػػػػػا جػػػػػػاء فػػػػػػي ىػػػػػػذه المصػػػػػػادر عمػػػػػػى 
 :اليالنحك الت
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 توصيات ومقترحات الدراسات السابقة: 
العميا في الجامعات الفمسطينية، كاالستراتيجيات  اإلدارةدعـ  ( أف  2015شبير، دراسة ) بينت .1

ب الرقابة المستخدمة ال تؤثر في مشاركة اليكالسياسات كالبرامج التي تعتمدىا في عمميا، كأس
 المرؤكسيف في عممية اتخاذ القرارات.

ة المخصصة ألغراض التطكير، اليضعؼ المكازنات الم( 2014أظيرت دراسة )األيكبي،  .2
استثمار البحكث العممية الخاصة بخدمة المجتمع. كيرجع الباحث ضعؼ ضعؼ  إلىإضافة 

ة الحككمية المتاحة التي الينقص االعتمادات الم إلى اليالتمكيؿ الذم يكاجو مؤسسات التعميـ الع
تتجو نحك انحسار معدالت الصرؼ عمى التطكير بعامة كالبحكث العممية بخاصة مقارنة بالدكؿ 

عمى مخرجات  العممية األكاديمية، كينعكس سمبناعمى  لتمكيؿ سمبنالمتقدمة، كيؤثر ضعؼ اا
 ، كقدرتيا عمى النيكض لتحقيؽ حاجات كمتطمبات المجتمع.اليمؤسسات التعميـ الع

في  الي( كجكد ضعؼ في عممية تكثيؽ مؤسسات التعميـ الع2013بينت دراسة )الدجني،  .3
ف شككل المستفيديف مف جكدة الخدمة المقدمة كتعقيداتيا، مما يزيد م جراءاتفمسطيف، كرتابة اإل

 ليـ. 
في  اإلداريةة مف المركزية في اتخاذ القرارات الي( كجكد درجة ع2008أظيرت دراسة )مدكخ،  .4

الجامعات الفمسطينية، كذلؾ ال تتناسب كفايات المكظفيف مع مسؤكلياتيـ، كىناؾ ضعؼ في 
 تنمية كفايات العامميف مف خبلؿ تدريبيـ.

ة في اتخاذ اليكالمركزية الع اإلداريةانتشار البيركقراطية  إلى( 2006أشارت دراسة )العطار،  .5
ضعؼ استخداـ تقنيات العمؿ الجماعي،  إلىالقرار في الجامعات الفمسطينية، باإلضافة 

كضعؼ األدكار كالصبلحيات كالمسئكليات، ككجكد قصكر في استخداـ التكنكلكجيا في مختمؼ 
كالتعميمية، كضعؼ نقؿ كتداكؿ المعمكمات كتكصيميا لصانعي القرار بدقة  داريةاإلاألنشطة 

 كبسرعة كبالكقت المناسب.
 

 :الدراسة االستكشافية 
ت األكليػػة عػػف مشػػكمة الدراسػػة قػػاـ الباحػػث نػػالغػػرض القيػػاـ بالدراسػػة االستكشػػافية كجمػػع البيا      

ركػزت عمػى المتغيػر التػابع لمدراسػة المتمثػؿ بػالتميز  بإعداد استبانة باالعتماد عمى الدراسات السابقة
يعممػػكف  مكظفنػػا( 30عػػدد )عمػػى (، كتػػـ تكزيعيػػا 1)ممحػػؽ رقػػـ  المؤسسػػي فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية

فػػي الجامعػػات الػػثبلث المبحكثػػة حسػػب الػػكزف النسػػبي لكػػؿ جامعػػة عمػػى  ضػػمف الكظػػائؼ اإلشػػرافية
اسػتبانات  10اسػتبانات فػي جامعػة األزىػر،  8، ميةاإلسػبلاسػتبانة فػي الجامعػة  12: )اليالنحك التػ

في جامعة األقصى(، كتػـ اسػترداد االسػتبانات بشػكؿ كامػؿ. ككانػت أىػـ نتائجيػا كمػا ىػي مكضػحة 
 : الي( الت1بالجدكؿ رقـ )
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 (: يوضح نتائج الدراسة االستكشافية1.1جدول رقم )

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

ترتيب 
 الفقرة

 9 59.40 734. 2.97 تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز. .1
 3 64.81 813. 3.24 يكجد التزاـ مف إدارة الجامعة نحك تحقيؽ مركز تنافسي جيد. .2

3. 
تراعػػػػي إدارة الجامعػػػػة كجػػػػكد عبلقػػػػات عمػػػػؿ فاعمػػػػة بينيػػػػا كبػػػػيف 

 العامميف.
3.17 .679 63.33 4 

 1 67.04 770. 3.35 تكفر إدارة الجامعة بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية. 4
 8 59.60 698. 2.98 التحسيف المستمر. إلىتخضع عمميات تقديـ الخدمات المختمفة  .5
 12 56.40 643. 2.82 تقديـ الخدمة في الجامعة بسرعة اإلنجاز. إجراءاتتتسـ  .6

7. 
الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي بمػػػػا يكاكػػػػب التغيػػػػرات كالتطػػػػكرات يػػػػتـ تطػػػػكير 

 البيئية.
2.87 .792 57.41 11 

 5 61.85 747. 3.09 يتكفر لدل الجامعة تسييبلت تكنكلكجية لخمؽ كتبادؿ المعرفة. .8

9 
لكتركنيػػػػػػة تصػػػػػػاالت المتػػػػػػكفر أداء الخػػػػػػدمات اإلييسػػػػػػيؿ نظػػػػػػاـ اال

 لممستفيديف.
3.31 .622 66.30 2 

 6 61.11 698. 3.06 معرفة بمتطمبات سكؽ العمؿ مف االختصاصات.لدل الجامعة  .10
 10 58.89 698. 2.94 مياديف العمؿ. لجميعتيعد إدارة الجامعة قاعدة بيانات شاممة  .11
 7 59.63 802. 2.98 في الجامعة. المديريفمف قبؿ  يتـ متابعة العامميف إلكتركنينا .12

  61.31 509. 3.06 جميع الفقرات مًعا
 

 إليى( توصيل الباحيث 1.1من خالل تحميل الدراسة االستكشافية كما ىو موضح فيي جيدول رقيم )  
 مجموعة من الظواىر التي تعزز من مشكمة الدراسة وىي:

فػػػػػي الجامعػػػػػات  التميػػػػػز المؤسسػػػػػي كاقػػػػػع %( مػػػػػف العينػػػػػة يػػػػػركف أف  61.31) ظيػػػػػرت النتػػػػػائج أفأ .1
 .متكسطنا كاف اإلشرافية في الجامعات في الكظائؼالفمسطينية مف كجية نظر العامميف 

  أداء إدارة الجامعات في تكفير المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز. قصكر في إلىأشارت النتائج  .2
التحسػيف المسػتمر  إلػىأكضحت النتائج أف عمميات تقديـ الخػدمات المختمفػة فػي الجامعػات تخضػع  .3

 مقدمة لممستفيديف.سرعة إنجاز الخدمة ال إلىبمستكل متكسط، باإلضافة 
و ال يػػتـ تطػػكيره بمػػا يكاكػػب ن ػػ، حيػػث إلمجامعػػات يلاالييكػػؿ التنظيمػػي الحػػ قصػػكر فػػيبينػػت النتػػائج  .4

 التغيرات كالتطكرات المتعمقة ببيئة عمميا.
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 ا.متكسػػطن كػاف فػي الجامعػػة  المػػديريفمػػف قبػؿ  لكتركنينػامتابعػة العػػامميف إمسػػتكل  أف أظيػرت النتػائج .5
 مياديف العمؿ في الجامعة.  جميعقاعدة بيانات شاممة لكجد ال ت وكما أن

 :اليكبناءن عمى ما تقدـ فإنو يمكف لمباحث صياغة مشكمة الدراسة مف خبلؿ السؤاؿ الرئيس الت 
 

فيييي تعزييييز التمييييز المؤسسيييي بالجامعيييات  اإلدارييييةسييية العممييييات إعيييادة ىند أثييير متطمبييياتميييا         
 الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية؟

 
 وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية ىي:

العميا،  اإلدارة)دعـ  اإلداريةما كاقع امتبلؾ الجامعات الفمسطينية لمتطمبات إعادة ىندسة العمميات  .1
الييكؿ التنظيمي، التخطيط االستراتيجي، تكنكلكجيا المعمكمات، تدريب العامميف، تمكيف العامميف، 

 االستعداد لمتغيير( في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية؟
في( في الجامعات ما مستكل التميز المؤسسي )التميز القيادم، التميز الخدماتي، كالتميز المعر  .2

 الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية؟
كتعزيز التميز المؤسسي في  اإلداريةكجد عبلقة بيف متطمبات إعادة ىندسة العمميات ىؿ ت .3

 الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية؟
في تعزيز التميز المؤسسي في الجامعات  اإلداريةىؿ يكجد أثر لمتطمبات إعادة ىندسة العمميات  .4

 الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية؟
المبحكثيف  في استجابة α) ≥ 0.05معنكية ) مستكلعند  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة ىؿ  .5

في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ  اإلداريةحكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 الشخصية )النكع، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمة، الجامعة(؟

المبحكثيف  في استجابة α) ≥ 0.05معنكية ) مستكلعند  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة ىؿ  .6
)النكع، المؤىؿ  حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية

 العممي، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمة، الجامعة(؟
 

 أىداف الدراسة:  2.1
فػػػػػػػي تعزيػػػػػػػز  اإلداريػػػػػػػةتيػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػة الكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف أثػػػػػػػر متطمبػػػػػػػات إعػػػػػػػادة ىندسػػػػػػػة العمميػػػػػػػات         

 ة:اليالتميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة مف خبلؿ تحقيؽ األىداؼ الت
اقػػػػػػػػع امػػػػػػػػتبلؾ الجامعػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػطينية لمتطمبػػػػػػػػات إعػػػػػػػػادة ىندسػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػات ك  إلػػػػػػػػىالتعػػػػػػػػرؼ  .1

 في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية. اإلدارية
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بيػػػػػاف مسػػػػػتكل التميػػػػػز المؤسسػػػػػي فػػػػػي الجامعػػػػػات الفمسػػػػػطينية مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر العػػػػػامميف فػػػػػي  .2
 الكظائؼ اإلشرافية.

كتعزيػػػػز التميػػػػز  اإلداريػػػػةمتطمبػػػػات إعػػػػادة ىندسػػػػة العمميػػػػات الكشػػػػؼ عػػػػف طبيعػػػػة العبلقػػػػة بػػػػيف  .3
 المؤسسي في الجامعات الفمسطينية؟

في تعزيز التميز المؤسسي في الجامعات  اإلداريةتحديد أثر متطمبات إعادة ىندسة العمميات  .4
 الفمسطينية.

في  اإلداريةحكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات المبحكثيف  في استجاباتفركؽ معرفة ال .5
الكظيفي، الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية )النكع، المؤىؿ العممي، المسمى 

 سنكات الخدمة، الجامعة(.
حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية المبحكثيف  في استجاباتفركؽ معرفة ال .6

الخدمة،  الكظيفي، سنكاتباختبلؼ خصائصيـ الشخصية )النكع، المؤىؿ العممي، المسمى 
 الجامعة(.

تقديـ المقترحات الكفيمة بنجاح تفعيؿ دكر متطمبات إعادة ىندسة العمميات في تعزيز التميز  .7
 المؤسسي في الجامعات الفمسطينية.

   
 الدراسة:  أىمية 3.1

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية مكضكعيا كالنتائج التي ستقدميا كالحقائؽ التي ستكتشفيا 
عمى الجامعات الفمسطينية، كعمى متخذم القرارات في الجامعات فائدة العممية كالعممية تعكد بال كالتي سكؼ

 : اليالمبحكثة، كيمكف تفصيميا عمى النحك الت
 :(النظرية) العممية األىمية 1.3.1

  تبرز األىمية العممية ليذه الدراسة مف اإلثراء العممي الذم تضيفو في مجاالت مفاىيـ
العمميات، كالتميز المؤسسي، كتكضيح أثر متطمبات إعادة ىندسة العمميات إعادة ىندسة 

 طينية، حيث تكاجو الجامعات ظركفنافي تعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمس
 كتحديات تتطمب رفع كفاءة أدائيا لتحقيؽ التميز

 ة ىندسة تفيد ىذه الدراسة كتكفر لمباحثيف كالدارسيف بيانات كمعمكمات في مجاؿ إعاد
 . مف نتائج كتكصيات إليوالعمميات مف خبلؿ ما تتكصؿ 

 :(التطبيقيةالعممية )األىمية  2.3.1
  تكمػػػػف أىميػػػػة ىػػػػذه الدراسػػػػة فػػػػي مػػػػدل تحقيػػػػؽ كتطبيػػػػؽ التكصػػػػيات التػػػػي تخػػػػرج بيػػػػا كالتػػػػي

 قد تفيد الجامعات الفمسطينية.
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  كاسػػػػػتراتيجية جديػػػػػػدة لمتغييػػػػػر لػػػػػدل صػػػػػػانعي  اإلداريػػػػػةالتعريػػػػػؼ بإعػػػػػادة ىندسػػػػػة العمميػػػػػػات
القػػػػػػرارات ككاضػػػػػػعي الخطػػػػػػط فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ التعمػػػػػػيـ الجػػػػػػامعي، كمػػػػػػا لػػػػػػو مػػػػػػف تغييػػػػػػر سػػػػػػريع 

يجابي لبلرتقاء باألداء اإلدارم المؤسسي في الجامعات الفمسطينية.  كا 
  العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تغييػػػػػػر كاقػػػػػػع األداء المؤسسػػػػػػي فػػػػػػي الجامعػػػػػػات بصػػػػػػكرة جذريػػػػػػة كالبػػػػػػدء مػػػػػػف

لخبػػػػرات كالكفػػػػاءات المتػػػػكفرة، كبمػػػػا يسػػػػمك بمؤشػػػػرات األداء عػػػػف طريػػػػػؽ جديػػػػد بمػػػػا يبلئػػػػـ ا
 تطبيؽ ىذه االستراتيجية.

 ة لػػػػػػػػػئلدارات العميػػػػػػػػػا كالجيػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػؤكلة فػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػمػػػػػػػػػف الممكػػػػػػػػػف أف تقػػػػػػػػػدـ الدراسػػػػػػػػػة الح
الجامعػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػطينية المعمكمػػػػػػػػات ببيػػػػػػػػاف أىميػػػػػػػػة االىتمػػػػػػػػاـ بتطبيػػػػػػػػؽ متطمبػػػػػػػػات إعػػػػػػػػادة 

بػػػػػػػدكرىا تعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تطػػػػػػػكير األداء المؤسسػػػػػػػي فػػػػػػػي كالتػػػػػػػي  اإلداريػػػػػػػةىندسػػػػػػػة العمميػػػػػػػات 
العػػػػػامميف فػػػػػي الجامعػػػػػػات الفمسػػػػػطينية، كالػػػػػػذم  لػػػػػػدلالعمػػػػػؿ، كاسػػػػػتخراج الطاقػػػػػػات الكامنػػػػػة 

يػػػػػػػنعكس بػػػػػػػدكره عمػػػػػػػى تحقيػػػػػػػؽ النفػػػػػػػع العػػػػػػػاـ لمجامعػػػػػػػات كالتقػػػػػػػدـ كالمنافسػػػػػػػة فػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ 
 اإلدارم، ككذلؾ القياـ بكاجباتيـ كخدماتيـ تجاه المجتمع بشكؿ أفضؿ.

 
 الدراسة: متغيرات 4.1
قاـ الباحث بمراجعة أدبيات الدراسات السابقة كبعض الكتب الستخبلص أبعاد  المتغير المستقل: .1

 (:2.1لمجدكؿ رقـ ) العمميات، كيكمف ذكر بعضيا كفقنا المتغير المستقؿ إعادة ىندسة
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 اتإعادة ىندسة العممي متطمباتأبعاد  تحديد(: يوضح آراء عدد من الكتّاب بصدد 2.1جدول رقم )

 م

 األبعاد
 
 الكّتاب

عم 
د

دارة
اإل

 
عميا
ال

 

مي
نظي
 الت
يكل
الي

 

ط 
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جيا 
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ت
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عام
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 ت
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متغ
د ل
عدا
ست
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ق 
طبي
ت

ودة
الج
رة 
 إدا

ي 
متمق

ت 
وقعا

ت
مة
خد
 ال

دة 
لقيا
ط ا
نم

ائد
لس
 ا

1.     * *  *   * 2017، األخرسدراسة  
2.   * *    *  *  2016دراسة أبو عيدة،  
3.  *       *   2015دراسة النخالة،  
4.     * *  * *  * 2015دراسة البحيري،  
5.     * * * * * * * 2014دراسة ريحان،  
6.       *   *  2013دراسة الشمري،  
7.     * * * * * * * 2013دراسة الزىراني،  
8.  *     * * * *  2013دراسة خضير عمي،  
9.     *   * * * * 2012دراسة عالوي،  
10.     * *     * 2012 اليدراسة المج 
12.     * *  * *  * 2010دراسة بمقاسم،  
12.  Ringim , Razalli , and 

Hasnan, 2012 
*  * * * * *  *  

13.  Goksoy, Ozsoy, and 

Vayvay, 2012 
*  * * *  *  *  

 2 3 1 9 7 6 10 9 6 9 مجموع التكرارات ألبعاد الدراسة
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ية، يحدد األبعاد التي تتبلءـ كطبيعة عمؿ الجامعات الفمسطين مما سبؽ رأل الباحث أفٍ 
(، ككانت أبعاد متطمبات 2.1لجدكؿ رقـ ) ككذلؾ األبعاد األكثر تكرارنا في الدراسات السابقة كفقنا

 :اليكالت اإلداريةإعادة ىندسة العمميات 
  العميا. اإلدارةدعـ 
 .الييكؿ التنظيمي 
 .التخطيط االستراتيجي 
 .تكنكلكجيا المعمكمات 
 .تدريب العامميف 
 .تمكيف العامميف 
 .االستعداد لمتغيير 

 
 المتغير التابع: .2

اعتماد األبعاد مف دراسة في الجامعات الفمسطينية كقد تـ تعزيز التميز المؤسسي 
( كىي )التميز القيادم، التميز الخدماتي، 2014؛ البحيصي، 2014، الحيمة، 2015)األيكبي، 

 كالتميز المعرفي(.
 

 المتغيرات الشخصية: .3
 :اليكىي تمؾ المتغيرات الخاصة بالبيانات الشخصية لممبحكثيف كقد تـ تحديدىا كالت

 كع، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمة، الجامعة(.)الن
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 (1.1شكل رقم )
 الييدراسيييية أنموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2.1) الدراسات السابقة المكضحة بالجدكؿ رقـ إلى بكاسطة الباحث استنادناجردت أنمكذج الدراسة 
 
 
 
 
 

 إعادة هنذصت انعًهياث

 

 

 

 التمٌز القٌادي

 

 التمٌز الخدماتً

 

 التمٌز المعرفً
 

 

 

 دعم اإلدارة العميا

 الييكل التنظيمي

 التخطيط االستراتيجي

 تكنولوجيا المعمومات

 المتغيرات الشخصية
الوظٌفً،  المسمى النوع، المؤهل العلمً،

 سنوات الخدمة، الجامعة

 املتغري املضتقم املتغري انتابع

 انتًيز املؤصضي

 تدريب العاممين

 تمكين العاممين

 االستعداد لمتغيير
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 الدراسة: فرضيات 5.1
اختبار صحة  إلىبيدؼ تكفير إجابة مناسبة لمتساؤالت البحثية المطركحة، تسعى الدراسة 

 ة:اليالفرضيات الت
متطمبات  بين α) ≥ 0.05عند مستكل معنكية ) إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة األولى:  الرئيسة الفرضية

العميا، الييكؿ التنظيمػي، التخطػيط االسػتراتيجي، تكنكلكجيػا المعمكمػات،  اإلدارةإعادة ىندسة العمميات )دعـ 
تدريب العامميف، تمكيف العامميف، االستعداد لمتغيير( كتعزيز التميز المؤسسي فػي الجامعػات الفمسػطينية مػف 

 كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
 

 ة:ويشتق منيا الفرضيات الفرعية الي
كأحػػد  االعميػػ اإلدارةبػػيف دعػػـ  α) ≥ 0.05عنػػد مسػػتكل معنكيػػة ) إحصػػائيةداللػػة  تكجػػد عبلقػػة ذات .1

كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

كأحػػد  التنظيمػػيالييكػػؿ بػػيف  α) ≥ 0.05عنػػد مسػػتكل معنكيػػة ) إحصػػائيةتكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة  .2
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

 التخطػػػيط االسػػػتراتيجيبػػػيف  α) ≥ 0.05عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة ) إحصػػػائيةتكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة  .3
ميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مػف كجيػة كتعزيز التكأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

كأحد  تكنكلكجيا المعمكماتبيف  α) ≥ 0.05عند مستكل معنكية ) إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  .4
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

كأحػػػد تػػػدريب العػػػامميف بػػػيف  α) ≥ 0.05عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة ) إحصػػػائيةتكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة  .5
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

كأحػػػد  تمكػػػيف العػػػامميفبػػػيف  α) ≥ 0.05عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة ) ةإحصػػػائيتكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة  .6
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

كأحػػد  االسػػتعداد لمتغييػػربػػيف  α) ≥ 0.05عنػػد مسػػتكل معنكيػػة ) إحصػػائيةتكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة  .7
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسػطينية مػف كجيػة نظػر متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.



 
 

13 
 

متطمبػػات بػيف  α) ≥ 0.05عنػد مسػػتكل معنكيػة ) إحصػائيةيكجػد أثػر ذك داللػػة  الثانييية: الرئيسيية الفرضيية
العميا، الييكؿ التنظيمػي، التخطػيط االسػتراتيجي، تكنكلكجيػا المعمكمػات،  اإلدارةإعادة ىندسة العمميات )دعـ 

تدريب العامميف، تمكيف العامميف، االستعداد لمتغيير( كتعزيز التميز المؤسسي فػي الجامعػات الفمسػطينية مػف 
 كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

 
 في استجابة α) ≥ 0.05معنكية ) مستكلعند  إحصائيةكجد فركؽ ذات داللة تال  الثالثة:الفرضية 
في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ  اإلداريةحكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات المبحكثيف 

 الكظيفي، سنكات الخدمة، الجامعة(.الشخصية )النكع، المؤىؿ العممي، المسمى 
 

 في استجابة α) ≥ 0.05معنكية ) مستكلعند  إحصائيةكجد فركؽ ذات داللة تال  الرابعة:الفرضية 
حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية )النكع، المؤىؿ المبحكثيف 

 الكظيفي، سنكات الخدمة، الجامعة(.العممي، المسمى 
 

 الدراسة: حدود 6.1
 كمػػدخؿ  اإلداريػػةىندسػػة العمميػػات  متطمبػػات إعػػادةاقتصػػر البحػػث عمػػى دراسػػة الموضييوعي:  الحييد

 في الجامعات الفمسطينية.لتعزيز التميز المؤسسي 
 في الجامعات الفمسطينية. العامميف في الكظائؼ اإلشرافية الدراسة عمى  تاقتصر : البشري الحد 
 ـ.2018تـ إجراء ىذه الدراسة خبلؿ العاـ الدراسي : الزمني الحد 
 كجامعة األزىر، كجامعة األقصى في اإلسبلميةالدراسة عمى الجامعة  تاقتصر : ؤسساتيالم الحد ،

، حككمية(، كقد تـ استثناء مؤسسات امعات بجيات إشراؼ متعددة )عامةغزة.  كتتميز ىذه الج
ا بسبب إلييالعاممة في الضفة الغربية بسبب ظركؼ االحتبلؿ كعدـ إمكانية الكصكؿ  يلاالتعميـ الع

ألنيا جامعة  ؛اإلسرائيمية، كذلؾ تـ استثناء كؿ مف جامعة القدس المفتكحةاإلغبلقات كالحكاجز 
 غير تقميدية كنظاـ الدراسة فييا تعميـ مفتكح.

 
 مصطمحات الدراسة: 7.1

 ة:اليتحقيقًا ألغراض الدراسة، تم تعريف المصطمحات الت 
 إعادة ىندسة العمميات: .1

إحداث تغيير جذرم كسريع في المنظمات، مف  إلىالحديثة، الذم ييدؼ  اإلداريةأحد المداخؿ 
خبلؿ إعادة تصميـ العمميات االستراتيجية كالسياسات كاليياكؿ التنظيمية كالقيـ كاالفتراضات 

 (.318: 2010كقنديؿ،  ،المساندة بشكؿ غير تقميدم )عامر
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 :التميز المؤسسي .2
 بتمبية كافة المنظمة عناصر كاىتماـ كاحتياجاتيـ كتفيـ مطالبيـ العمبلء إلى التعرؼ في الكضكح

 المنافع كيحقؽ التكقع يفكؽ أداء خبلؿ مف غير المتكقعة المستقبمية كالمتطمبات االحتياجات تمؾ
  .(Standen, 2004: 6كالمجتمع بأسره ) دالؤلفر  متكازف بشكؿ المصمحة ألصحاب

 الجامعات الفمسطينية: .3
كميات جامعية أك أقساـ متخصصة، كتقدـ برامج ال يقؿ عف ثبلث  ىي مؤسسات تضـ كؿ منيا ما

تعميمية تنتيي بمنح الدرجة الجامعية األكلى، كلمجامعة أف تقدـ برامج لمدراسات العميا، تنتيي بمنح 
، كيجكز ليا تقديـ برامج تعميمية تنتيي بمنح شيادة الدكتكراةأك الماجستير أك  اليدرجة الدبمكـ الع

، كفؽ أنظمة الدبمكـ  (.8: 2013)النجار،  الدبمـك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 
 

 ممخص
 

متطمبات إعادة ىندسة اعتمد الباحث في ىذا الفصؿ عمى خطكات منيج البحث العممي لدراسة مكضكع 
ىذا الفصؿ  اشتمؿ، حيث العمميات كمدخؿ لتعزيز التميز المؤسسي دراسة تطبيقية في الجامعات الفمسطينية

كعمى مشكمة الدراسة كالتي تـ تعزيزىا مف خبلؿ استخداـ الدراسة االستكشافية كتكصيات  ،عمى مقدمة عامة
الدراسات السابقة، كما حدد الباحث السؤاؿ الرئيس كتساؤالت الدراسة، كمف ثـ تحديد أىداؼ الدراسة 

طار النظرم إلا) لمفصؿ الثاني احدكد الدراسة كمصطمحاتيا، تمييدن  إلىكأىميتيا كفركضيا، كتطرؽ الباحث 
 لمدراسة(.
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 انفصم انثاني
 

 اإلطار اننظري نهذراصت
 
 

 .اإلداريةالمبحث األول: إعادة ىندسة العمميات  1.2
 

 .التميز المؤسسي المبحث الثاني: 2.2
 

 .المبحث الثالث: الجامعات الفمسطينية 3.2
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 تمييد:
تعرضت البيئة الفمسطينية لمعديد مف التحديات كالضغكط نتيجة لمتغيرات السريعة كالتطكرات اليائمة  

مما أثر فييا كتسبب في عرقمة أداء أعماؿ منظماتيا، كىذا ما دفع المنظمات كمنو  ؛كـاليفي عالـ 
يثة لمكاجية تمؾ السعي كراء التفكير في تصميـ عممياتيا بالبحث عف استراتيجيات حد إلىالجامعات 

التحديات كالضغكط، كمف المفاىيـ الحديثة التي برزت في نتائجيا عمى مستكل نتائج العمميات مفيكـ إعادة 
 .اإلداريةىندسة العمميات 

ب الحديثة إلدارة مكارد المنظمة لكسب التميز اليفإعادة ىندسة العمميات بالرغـ مف ككنيا مف األس 
 عناصرىا كمككناتيا ليست جديدة أك مبتكرة، فجميعيا كانت مكجكدة إال أف   المؤسسي مقارنة بالمنافسيف،
في تعاكف متكامؿ كالخركج منيا بيذا  يد ىك كيفية مزج ىذه العناصر معنالسنكات عديدة، كلكف الجد

 األسمكب الذم إذا تكافرت لو البيئة المبلئمة تككف لو نتائج متميزة عمى المنظمة.
 إلىـ، كبغية تحقيؽ السالؼ الذكر، كلتسييؿ البحث، فقد قيٌسـ ىذا الفصؿ كتأسيسان عمى ما تقد

 ثبلثة مباحث عمى النحك اآلتي:
 .اإلداريةالمبحث األكؿ: أعادة ىندسة العمميات 

 المبحث الثاني: التميز المؤسسي.
 المبحث الثالث: الجامعات الفمسطينية.
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 المبحث األول
 اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  1.2

 تمييد:
ما فػي التكنكلكجيػا كنظػـ المعمكمػات، األمػر في إطار حالة التقدـ كالتطكر الحاصمة في العػالـ ال سػيٌ   

ت العمػؿ التػي مػف شػأنيا أف تبلئػـ آليػاب ك اليالذم استكجب كجكد حالة مسػاكية مػف التغييػر كالتطػكر فػي أسػ
ذات التطػػكر الحاصػػؿ، كمػػف المفػػاىيـ الحديثػػة التػػي بػػرزت فػػي نتائجيػػا عمػػى مسػػتكل نتػػائج العمميػػات مفيػػـك 

         .اإلداريةإعادة ىندسة العمميات 
 تحػكؿ، أف ليػا كالتػي يمكػف العمميػة عمػى القائمػة اإلدارة أداة اإلداريػة العمميػات ىندسػة عادةكتعتبر إ  
 النتائج المتميزة لممنظمة. لتحقيؽ مطمكب ىك كما الفعالة، غير العمميات تستبدؿ أك تصميـ تعيد أك

بعض المفاىيـ المتعمقة بيا،  إلىؽ ، حيث يتطر اإلداريةكيتناكؿ ىذا المبحث إعادة ىندسة العمميات         
، كالمبادئ، كالعناصر، كالخصائص ؽ كمراحؿ تطبي أسباب إلىثـ يتطرؽ  ،ؼكاألىدا، مثؿ: النشأة، كالمفيـك

متطمبػات ك  ،اإلداريػةؽ إعػادة ىندسػة العمميػات ، كالجيات المسػؤكلة عػف تطبيػاإلداريةإعادة ىندسة العمميات 
 ، كأخيػػرنا، كتميػػز إعػػادة ىندسػػة العمميػػات عػػف بػػرامج التطػػكير األخػػرلنجػػاح تطبيػػؽ إعػػادة ىندسػػة العمميػػات

 . اإلداريةفشؿ إعادة ىندسة العمميات  إلىتؤدم المعكقات التي  إلىيتطرؽ 
 

 :اإلداريةمفيوم إعادة ىندسة العمميات  1.1.2
دارة ،ممة عربية مركبة مف كممتيف ىندسةاليندرة ك ، كىي في الكاقع ترجمة لممصطمح اإلنجميزم كا 

(Business Reengineering Process)ف لـ يكف  ،اإلداريةي إعادة ىندسة العمميات ، كالذم يعن كا 
 اإلداريةي إعادة التصميـ الجذرم لمعمميات، كالنظـ بالترجمة الحرفية إال أنو يعن اإلداريةيعني المفظ اليندسة 

 (.:200141،سة العمميات كتطبيقاتيا )السمطاف، كما دلت عميو أدبيات إعادة ىندالمصاحبة
جديد أم مف نقطة الصفر،  "البدء مف: ابأنيإعادة ىندسة العمميات  كيعرؼ )ىامر، كتشامبي(
، كما رؾ البنى األساسية كما كانت عمية، أك إجراء عمميات تجميمية تتكليس إصبلح، كترميـ الكضع القائـ

، العمؿ القديمة الراسخة إجراءاتف ، بؿ يعني التخمي التاـ عرقيع الثقكب لكي تعمؿ بصكرة أفضؿال يعني ت
 "تصنيع المنتجات، أك تقديـ الخدمات، لتحقيؽ رغبات العمبلءكمختمفة في كيفية كالتفكير بصكرة جديدة، 

(Hammer & Champy,1990: 114.) 
عادة التصميـ األساسي التفكير "إعادة :ابأنيكما تعرؼ   تحسينات تحقيؽ بيدؼ لمعمميات الجذرم كا 

كالسرعة"  ،كالخدمة ،كالجكدة ،التكمفة :مثؿ الحاكمة األداء معايير في ىامشية تدريجية كليست فائقة جكىرية
 . ( 2003: 312،)ديسمر
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 مف البناء التنظيمي إعادة عمى تقكـ منيجية إدارية كسيمة كىي البناء، "إعادة :ابأنيكما تعرؼ 
 أداء في كطمكح تطكير جكىرم، تحقيؽ بيدؼ اإلدارية العمميات كتصميـ ىيكمة، إعادة عمى كتعتمد جذكره،

 (.2001 :39، المنتج" )أبك بكر كجكدة التكمفة، كتخفيض األداء، سرعة تحقيؽ يكفؿ المنظمات
 بيف التنظيمية الفجكة في كالحذر الحاد "االنتباها: بأني( 1999: 167-166كما يعرفيا )المكزم، 

 باليأس كتحديث تطكير عمى العمؿ خبلؿ مف كاإلنتاج األداء اتمستكييتعمؽ ب فيما القائمة، التنظيمات
 .قصيرة" زمنية فترة خبلؿ األداء في طفرة إحداث يساعد عمى بشكؿ العمؿ

صبلح كترميـ ما بدء مف جديد مف نقطة الصفر كليس إ: "الابأني(  2014: 16)الحرباكم، كيرل
، كالتفكير بصكرة كممارسات العمؿ القديمة إجراءات ىك قائـ اك إجراء تغييرات تجميمية بؿ التخمي التاـ عف

 .رات المختمفة"ت القدالزبائف كالعامميف كتكجياجديدة مختمفة لتحقيؽ رغبات 
: "منيج لتحقيؽ تطكير جزرم في أداء الشركات في كقت ابأني( 438: 2013كعرفيا )البنا، 

عادة التصميـ الجذرم كالسريع لم ذات القيمة المضافة كالنظـ االستراتيجية، ك  اإلداريةعمميات قصير نسبيان، كا 
 .ة مف األىداؼ التنظيمية"الي، كذلؾ بيدؼ تحقيؽ طمكحات عتمؾ العممياتد كالسياسات كالبنية التي تساع

االستفادة مف التقنيات  إلىباإلضافة  ،ا: "مجمكعة األدكات، كالكسائؿ المتطكرةبأنيكما تعرؼ 
، كفي المنظمةالتغيير الجذرم في كؿ أرجاء  إلى الدمج األمثؿ ليذه الكسائؿ كصكالن في إحداث  ،الحديثة
 .( 2009: 9،جانيلديباحتياجات المستيمؾ" )اء الكفا

 إلىالحديثة الذم ييدؼ  اإلدارية: "أحد المداخؿ ابأني( 318: 2010يا )عامر، كقنديؿ، عرفكي
إحداث تغيير جذرم كسريع في المنظمات مف خبلؿ إعادة تصميـ العمميات االستراتيجية كالسياسات 

 .ة بشكؿ غير تقميدم"كاليياكؿ التنظيمية، كالقيـ كاالفتراضات المساند
، مف ث تغيير حقيقي في منظكمة التعميـ: "األداة المتكاممة إلحدا(27: 2002، النجار)عرفيا ك 

 .يؽ األىداؼ التعميمية"قطاع التعميـ بالتركيز عمى األعماؿ الكاجب إنجازىا لتحق خبلؿ إعادة تصميـ
في  ،تحسيف جذرم، كسريع إلىالحديثة، التي تيدؼ  اإلداريةا: "أحد المداخؿ بأنيكما تعرؼ 

كالقيـ،  ،كاليياكؿ ،ادة تصميـ العمميات االستراتيجية، كالسياساتالمنظمة التعميمية مف خبلؿ إع
 (. 2002: 119،مساندة، بشكؿ غير تقميدم" )مصطفىراضات الكاالفت

 القيمة كذات االستراتيجية اإلدارية لمعمميات كالجذرم السريع التصميـ "إعادة: ابأنيكتـ تعريفيا 
 العمؿ تدفقات تعظيـ المساندة، بيدؼ التنظيمية كالبنى كالسياسات لمنظـ ككذلؾ )الجكىرية(، المضافة
 .(1: 1995 ،ككبليف ريمكند) "خارقة بصكرة المنظمة في اإلنتاجية كزيادة

 تختمؼ أنيا اإلدارية العمميات ىندسة إلعادة السابقة التعريفات عرض ضوء ويرى الباحث أنو في
 ة:اليحيث يتمحكر المضمكف حكؿ النقاط األساسية الت ،المضمكف في تتفؽ لكنيا الصياغات في

 .اأف يككف التغيير أساسين  .1
 .االتغيير جذرين أف يككف  .2
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 .أف تككف النتائج جكىرية كضخمة .3
 .ف يككف التغيير في العممياتأ .4
 .تمد التغيير عمى تقنية المعمكماتأف يع .5
 .أف يعتمد التغيير عمى التفكير االستقرائي كليس االستنتاجي .6

ذات  اإلداريةإعادة تصميـ العمميات  ا:بأنيإجرائيًا  اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  ويعرف الباحث
القيمة المضافة لمجامعة، ككذلؾ لمنظـ كالسياسات كاليياكؿ التنظيمية، بيدؼ تحقيؽ تحسينات متميزة في 

 األداء المؤسسي كزيارة رضا المستفيديف مف الخدمات التعميمية المقدمة.
 
 :اإلداريةنشأة إعادة ىندسة العمميات  2.1.2
األداة ، ألف التعمػػيـ يمثػػؿ عمػػيـ بصػكرة أسػػرع ممػا كػػاف متكقعنػافػػي ميػداف الت اإلداريػةانتشػرت اليندسػػة         

، قػاـ بيػا "داكػر" الػذم أعػاد ىندسػة (1993ظيرت أكلى المحاكالت عاـ ) ، حيثالرئيسية لصناعة المستقبؿ
ػانمك أ( المػذاف قػدما 1993، ثػـ "سػمكت، كبيػرم" )اـ التعميـ المتمركز حكؿ المعرفػةنظ ليندسػة نظػـ ا مبتكػرن  ذجن

تطبيػػؽ  ، كأف  ىـ كثػػر أخػػذكا يتزايػػدكف بشػػكؿ الفػػت، يقػػـك عمػػى ربػػط التفكيػػر المسػػتقبمي بػػالتعميـ، كغيػػر التعمػػيـ
، كيحقػػؽ الفكائػػد كالميػػزات تحػػكالت جكىريػػة فػػي منظكمػػة التعمػػيـفػػي التعمػػيـ يحػػدث  اإلداريػػةأسػػمكب اليندسػػة 

 :(177-175: 2011)الحاج محمد،  اآلتية
، باالنفتػػػاح عمػػػى مؤسسػػػات التعميميػػػة أك نظػػػـ التعمػػػيـتقميديػػػة التػػػي تسػػػكرت داخػػػؿ التجػػػاكز الحػػػدكد ال .1

يجػادة لممطالػب كاالحتياجػات المتباينػة، كاالسػتجابة الفاعمػبيئتيػا المحيطػة كعمػى المجتمػع شػراكة  ، كا 
 .مجتمعية حقيقية داعمة ليا

يـ ، كيعمػػؿ عمػػى تقػػدفنػػيليرمػػي اإلدارم كاألكػػاديمي كالتغييػػر جػػذرم لمييكػػؿ التنظيمػػي ا إلػػىيػػؤدم  .2
 .ة داخؿ منظكمة التعميـ، كالعمميات المساعدتكصيؼ دقيؽ لمعمميات األساسية

 ،اذ القػػرار، كالعمػػؿ فػػي فريػػؽ العمػػؿ، كاتخػػاركية فػػي عمميػػة التغييػػر التنظيمػػيالتشػػ اإلدارةيرسػػم مبػػدأ  .3
 التحديات المستقبمية.كفي تحمؿ مسؤكلية تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لممؤسسة التعميمية لمكاجية 

، نتيجػػة داخػػؿ المؤسسػة التعميميػة، أك خارجيػا، سػكاء زيػادة رضػا المسػػتفيديف مػف التعمػيـيعمػؿ عمػى  .4
 ، نتيجػػة تخفػػيض الكقػػت الػػبلـز لتمبيػػةالمتنكعػػة كالمتباينػػة لممسػػتفيديف تركيػػزه عمػػى تمبيػػة االحتياجػػات

 .تمؾ االحتياجات
 

  :اإلداريةمبادئ إعادة ىندسة العمميات  3.1.2
 عقيمي،)ة اليالت المبادئ في تتمثؿ اإلدارية العمميات ىندسة إعادة عمييا تقكـ عدة مبادئ ىناؾ        
 (:128: 2013؛ الكردم، 95: 2001
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مراحميا  بكامؿ جديد مف الكاحدة العممية تصميـ إعادة عمى اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  تقكـ .1
 .نيايتيا كحتى بدايتيا مف كذلؾ كخطكاتيا،

 .استخداميا في عممية البلمرك زية كتبني الحديثة( معمكمات نظاـ) المعمكمات تقنية أساس عمى تقكـ .2
 .كاحدة ميمة في المتكاممة الفرعية المياـ دمج إلى اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  تسعى .3
 اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  بعد بكفاءة مياميـ ألداء الكافية السمطة المكظفيف تفكيض .4

 .العمميات
 .العمميات كخطكات مراحؿ تنفيذ في الكافية المركنة تكفير .5
 .عمؿ مف أكثر تؤدم أفٍ  مف يمكنيا بشكؿ الكاحدة العممية تصميـ .6
 .األداء في السرعة لتكفير كالمراجعة التدقيؽ ت مرا عدد تقميؿ .7
 تستخدـ التي الكبيرة لممنظمات التنافسية القدرة زيادة إلى اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  تسعى .8

 .متقدمة تقنيات
 متطمبات كتمثؿ العمؿ ألداء أساسية مبادئ سبعة بتحديد (شامبي كجيمس ىامر مايكؿ) قاـ كقد        

 (:128-127: 2013 )صبيح، اليالت النحك عمى كانت كقد األداء في الجذرم تحقيؽ التحسيف
 .ذلؾ أمكف كمما مخرجاتيا مستخدمي طريؽ عف العممية تنفيذ يتـ حيث العمميات عمى التركيز .1
يتعيف  تكمفة كعنصر كليس قكة مصدر أك كأصؿ اإلنساف مع التعامؿ األفراد عمى التركيز .2

 .تخفيضو
 .المياـ كليس النتائج، حكؿ العمؿ فرؽ أك العامميف األفراد تنظيـ النتائج عمى التركيز .3
 .العمؿ أداء بمكاف القرارات اتخاذ ربط المكقؼ( )إدارة الذاتي التطكير .4
 .المتشابية األنشطة دمج .5
 نشاط بأداء عمؿ فريؽ كؿ يقكـ حيث نتائجيا بيف التكامؿ مف بدالن  المتكازنة األنشطة بيف الربط .6

 .العمؿ فرؽ كؿ مخرجات كؿ ثـ تجميع ما،
األكلية،  مصادرىا مف البيانات عمى الحصكؿ يتـ حيث متكاممة بيانات قاعدة تككيف عمى التركيز .7

 .فييا االزدكاجية كعدـ سبلمتيا، يضمف بما كاحدة كلمرة
 

 :اإلداريةعناصر إعادة ىندسة العمميات  4.1.2
 مفتاحيػة، كممػات أربػع اإلداريػةإلعػادة ىندسػة العمميػات  (1990كشػامبي ) ىامر تعريؼ تضمف لقد        
( ك)كػػيبلدا، 7:2007، ػ )محمػػكدكػػ اإلداريػػةإعػػادة ىندسػػة العمميػػات  مجػػاؿ فػػي مػػف الكػػاتبيف العديػػد كٌضػػحيا
 :الي( كىي كالت310: 2008، ك )العجمي(، 14: 2009 ،ك )الصيرفي(، 138: 2004
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 األساسي: التفكير إعادة .1
 كمراجعة المتبع العمؿ أسمكب في النظر بيا فرد ككؿ شركة كؿ تعيد كي ؛حاف قد الكقت أف كتعني

 لمعمػػػبلء قيمػػػة ذك العمػػػؿ ىػػػذا كىػػػؿ ،بػػػو؟ يقكمػػػكف لمػػػاذا: أنفسػػػيـ كسػػػؤاؿ عمػػػؿ مػػػف بػػػو مػػػا يقكمػػػكف
 أفضؿ؟ بطريقة هؤ أدا يمكف كىؿ ،كالشركة؟

 جذرية: بصورة التصميم إعادة .2
داخػؿ  سػكاء العبلقػات كتغيير تنظيمي، تركيب استراتيجيات، كانشاء جديدة فرص عف البحث كتعني
ػػا ذلػػؾ كيتطمػػب. خارجيػػا أك الشػػركة  تغييػػر ىنػػاؾ سػػيككف ككػػذلؾ جديػػدة، كمعمكماتيػػة تكنكلكجيػػة أسسن

 .لمعامميف جديد كسمكؾ المديريف في أعماؿ
 فائقة: تحسين نتائج .3

 الػتخمص يعنػي كذلػؾ التحسػيف، مػف فائقػة اتمسػتكي تحقيؽ أجؿ مف الكفاح تعني اليندسة إعادة إفٌ 
 تكنكلكجيػػػا كتسػػػتخدـ شػػػاممة تكػػػكف أف بػػػد كال التنظيميػػػة الحػػػدكد يعقػػػد مػػػا ككػػػؿ التقميديػػػة مػػػف الطػػػرؽ

 .أخرل جديدة عمميات مف لمتمكف بؿ فحسب المكجكدة العممية لغرض المعمكمات ليس
 العمميات: .4

كالمؤسسات  لمشركات الرئيسة بالعمميات يعرؼ ما أك العمؿ نظـ عمى بالتركيز اليندسة إعادة تتميز
 إلػى العميؿ طمب استبلـ مف ابتداءن  بكامميا العمميات كىندسة دراسة يتـ إذ اإلدارات، كليس المختمفة
 الكاممػة الصػكرة رؤيػة عمػى تسػاعد اإلداريػةفإعادة ىندسػة العمميػات . المطمكبة الخدمة إنجاز أف يتـ
 كتطيػؿ العمػؿ تعػكؽ التػي كالتنظيميػة التشغيمية الحكاجز كمعرفة اإلدارات المختمفة بيف كتنقمو لمعمؿ
 .العمؿ نياءالخدمة كا   لتقديـ البلـز الزمف

 : ىما آخريف، عنصريف( 128-127: 2011، عزازم) أضافت كقد
 :المعمومات تقنية عمى التغيير يعتمد أن .1

 الجػػذرم لمتغييػػر تكظيفيػػا يػػتـ بحيػػث فٌعػػاؿ بشػػكؿ كاسػػتخداميا المعمكمػػات تقنيػػة اسػػتثمار بيػػا كتقصػػد
 .الكقت لتكفير تيدؼ التي لمميكنة كليس العمؿ، تنفيذ باليكأس إبداعي إليجاد أسمكبو 

 :االستنتاجي وليس االستقرائي التفكير عمى التغيير يعتمد أن .2
 كالتطػػكير، لمتغييػػر تػػدعك مشػػاكؿ بػػركز قبػػؿ كالتغييػػر التطػػكير فػػرص عػػف البحػػث فػػي ذلػػؾ كيتمثػػؿ

 عمػى العمػؿ ثػـ المشػكمة انتظػار فػي كالمتمثػؿ االسػتنتاجي التفكيػر تػرفض اإلداريػة فيندسة العمميػات
 .ليا مناسبة حمكؿ عف تحميميا كالبحث

 تبػدأ بإعػادة نيػاإ حيػث الػبعض، ببعضػيا مرتبطػة ذكرىػا السػابؽ العناصػر تمػؾ بػأف الباحث كيستنتج        
 عديمػة الجػدكل، كتمػؾ الجػدكل ذات العمميػات معرفػة إلػى المنظمػة يقػكد ممػا المتبعػة، جػراءاتاإل في التفكير

 األداء كيجػكدٌ  يحسف التغيير بما بيدؼ المعمكمات تكنكلكجيا بتكظيؼ المنظمة في العمميات تصميـ تعيد لذا
  .التميز المؤسسي إلى كالماؿ كصكالن  كالجيد لمكقت تكفير مع
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 :اإلداريةخصائص إعادة ىندسة العمميات  5.1.2
 عند كالتي ،اإلدارية العمميات ىندسة إعادة بيا تتميز التي كالمرتكزات الخصائص مف العديد يكجد        
، )الصيرفي اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  عممية تمت قد وبأن   القكؿ يمكف بعضيا ك تكافرأ تكافرىا
2006 :125:) 
 .جذكره مف البناء إلعادة الصفر مف تبدأ أنيا .1
 .كالمياـ كالكظائؼ األنشطة عمى كليس اإلدارية العمميات عمى تركز أنيا .2
 .كالخارجي الداخمي العميؿ عمى كتركز بالنتائج تيتـ أنيا .3
عمى  التركيز دكف بقائيا كضركرة اإلدارية العممية كجدكل مشركعية في التشكيؾ مف تبدأ أنيا .4

 تصحيح خطكاتيا بشكؿ انفرادم.
 .التنظيمية الكحداتكاألقساـ ك  اإلدارات ييميا كال نظـ العمؿ تصميـ إعادة عمى تركز أنيا .5
كمي( فيي ال  تصميـ )إعادة، أساسي( )بناء ،جكىرية( تحسينات، )جذرم( )تغيير فائقة طمكحاتيا .6

 تقؼ عند التحسيف النكعي.
 .المعمكمات تقنية عمى أساسي بشكؿ تعتمد أنيا .7
 .ةجماع حمكؿ كليس جذرية حمكؿ تشمؿ أنيا .8
 .تحسيف مجرد كليس كالتجديد االبتكار عنصر عمى تشمؿ أنيا .9

        
 :اإلداريةأىداف إعادة ىندسة العمميات  6.1.2
أىدافيا  تحديد يجب منظمة أم تطكير في كخصائصيا اليندسة إعادة ركائز مف االستفادة يتـ حتى        
 (:167: 2008؛ عبد القادر، 14: 2008 ،)خميؿ يمي بما األىداؼ ىذه تحديد تـ كلقد بكضكح،
 خبلؿ مف ،كالنتائج العمؿ كأدكات أسمكب تغيير في ذلؾ كيتمثؿ :األداء في جذري تغيير تحقيق .1

 .كأىداؼ المنظمة العمبلء احتياجات كفؽ بو كالقياـ العمؿ تصميـ مف العامميف تمكيف
 كالعمؿ تحديد احتياجاتيـ خبلؿ مف العمبلء عمى التركيز إلى المنظمة تكجيو :العمالء عمى التركيز .2

 .ىذا الغرض لتحقيؽ العمميات بناء إعادة تـ بحيث ،رغباتيـ تحقيؽ عمى
 تكفير المعمكمات خبلؿ مف ةاليع بسرعة بأعماليا القياـ مف المنظمة تمكيف :السرعة تحقيق .3

 .عمييا الحصكؿ عممية كتسييؿ القرارات التخاذ المطمكبة
 احتياجات كرغبات مع لتتناسب تقدميا التي كالمنتجات الخدمات جكدة تحسيف :الجودة تحقيق .4

 .العمبلء
 ذات القيمة العمميات عمى كالتركيز ضركرية الغير العمميات إلغاء خبلؿ مف :التكمفة تخفيض .5

 .المضافة
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 ال يصعب قد التي المنافسة المنظمات عمى التفكؽ في المنظمة مساعدة :المنافسين عمى التفوق .6
 كاف لذلؾ الدافعية لمتغيير تختفي أك تقميدىـ يتعذر فقد عمييـ، التفكؽ يصعب كلكف بيـ المحاؽ
 تحسيف خبلؿ مف المنتج كذلؾ قيمة زيادة مع ؼاليالتك ضغط مثؿ تنافسية ميزة تحقيؽ ميمنا

 .أفضؿ بشركط كالبيع العمميات كترشيد المتاحة المكارد استغبلؿ
 

 :اإلداريةتطبيق إعادة ىندسة العمميات  أسباب 7.1.2
القيمة  إضافة ىك اإلدارية العمميات ىندسة ألسمكب المنظمات الستخداـ الرئيس السبب يعد        
 كالتكمفة كاإلنتاجية األداء، في حاسمة تحسينات تتضمف لممنظمة إيجابية نتائج تحقؽ يان  إ حيث لمعمميات،
 كذلؾ الداخمية كالخارجية، الجكدة في زيادة إلحداث استخداميا كذلؾ كالسرعة، العمبلء كرضا كالخدمة
 .Goksoy، (89 :2012) لكؿ مف المكظؼ كالعميؿ المضافة القيمة

أصبح ضركرة ممحة  اإلداريةتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  أف   (131: 2007، أبك طالب) بينما بيف
 : كىيعدة،  سبابكالمتسارعة كذلؾ أل لممنظمات كالمؤسسات في ظؿ التغيرات المتبلحقة

 تشابؾ العمميات في مختمؼ اإلدارات كاألقساـ المختمفة. .1
 .كبعضيا لو التأثير السمبي عمييا تزايد تأثير المتغيرات البيئية عمى المنظمة .2
 (.اإلداريةات مستكي)تنظيـ ىرمي تتعدد فيو ال تعقد كطكؿ اليياكؿ التنظيمية .3
 زيادة التكميؼ كبطء العمميات اإلنتاجية أك الخدمية كتكدس المخزكف. .4
 انخفاض إنتاجية العامميف كعدـ كعييـ التاـ لمياـ كظيفتيـ. .5
 ة كالمحمية.زيادة حدة لمنافسة كالضغكط البيئي .6
 التغمب عمى الكقت الضائع كالفاقد في اإلنتاج. .7
 محاكلة تحقيؽ رغبات جميع العمبلء. .8
 إظيار قدرات كابتكارات العامميف الجاديف كرغبتيـ الحقيقة في التغيير. .9

 
 :اإلدارية العمميات ىندسة إعادة أسموب المنظمات التي تحتاج تطبيق 8.1.2
كالحجـ  الشكؿ في اإلدارية العمميات ىندسة إعادة أسمكب تطبيؽ تحتاج التي المنظمات تتنكع        
 المنظمات تحتاج مف أنكاع ثبلثة ىناؾ لذلؾ كاستنادنا التعثر، كمدل النجاح كمدل كالمشكبلت كالطبيعة
 (:20: 1995، ىامر مايكؿ)كىي  اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  لتطبيؽ
 مف كتعاني أداؤىا بالتدني يتصؼ التي المنظمات تمؾ كىي :المتدىور الوضع ذات المنظمات .1

 عدـ ككذلؾ ،تقدميا التي الخدمات كالمنتجات جكدة في كانخفاض التشغيؿ ؼتكالي في ارتفاع
 .األرباح كتحقيؽ المنافسة عمى قدرتيا
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 مؤشرات تكجد بعد كلكف تتدىكر لـ التي المنظمات تمؾ كىي :لمتدىور طريقيا في التي المنظمات .2
 المنافسيف، لصالح لممنظمة الحصة السكقية انخفاض مثؿ التدىكر إلى طريقيا في ابأني قكية

 كأسيـ أرباح في التدريجي كاالنخفاض كاإلنتاج، ؼ التشغيؿاليتك في التدريجي االرتفاع ككذلؾ
 التطكر كالمنافسة مسايرة عمى القدرة تممؾ ال كىي البقاء جؿأل تصارع كىذه المنظمات المنظمات،

 .قكم بشكؿ
 مشاكؿ مف تعاني المتميزة كال المنظمات ىي :والنجاح التفوق قمة بمغت والتي المتميزة المنظمات .3

 حصة كتمتمؾ السكؽ عمى تسيطر ىذه المنظمات بأف قكية مؤشرات تكجد كلكف اإلطبلؽ، عمى
 ال كىى ،كأسيميا أرباحيا في تدريجي ارتفاع كتشيد مع المنافسيف، بالمقارنة جدنا كبيرة سكقية
 المنتجات التي أك الخدمات، جكدة في تدنى أك كاإلنتاج، التشغيؿ تكمفة في مف ارتفاع تعاني

مف  الخكؼ بدافع ليس المنظمات ىذه في اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  تطبيؽ كيتـ تقدميا،
 .ليا المنافسيفكبيف  بينيا الفجكة كتكسيع القمة في كالبقاء التمكيف أجؿ مف بؿ التدني

 
 :اإلداريةتطبيق إعادة ىندسة العمميات  مراحل  9.1.2
 العممية المناىج مف العديد اإلدارية العمميات ىندسة إعادة بأسمكب كالميتمكف الباحثكف قدـ لقد        

 بصكرة المفيكـ ىذا لتطبيؽ إتباعيا يجب كالتي التطبيقية كالخطكات المراحؿ مف مجمكعة كالتي تتضمف
 :(58: 2011 عمشة، )أبك سميمة كمناسبة

إعادة  فريؽ قائد قبؿ مف اليالح الكضع كتقييـ عاـ، بشكؿ العمؿ رؤية تحديد :والتصور الرؤية .1
 .اليندسة

 أفٍ  يمكف التي كالصعكبات كالعكائؽ كأىدافيا العمؿ لخطكات زمنية خطة رسـ :والتحضير اإلعداد .2
 .الحمكؿ كتقديـ التطبيؽ تكاجو

نماذج  مف كتكثيقيا المنظمة بيا تقكـ التي لمعمميات شامؿ تكصيؼ :الشامل والتشخيص التحميل .3
 الخمؿ مكاطف إلى لمتكصؿ معمكمات كجمع النطاؽ كاسع مسح خبلؿ مف لمدارسة مخصصة

 .معيا التعامؿ كالقصكر، ككيفية
 .المختمفة البدائؿ كطرح جديد بشكؿ العمميات تصميـ :البناء أو التصميم إعادة .4
العمؿ،  كخطكات التقني كالعنصر البشرم العنصر بيف التحكؿ عمى ذلؾ يعتمد :والتحول التطبيق .5

 نتائجو كقياس الجذرم التغيير تنفيذ بداية عند المستمرة كالمراجعة المتابعة ضركرة إلى باإلضافة
 .الجديد االتجاه إلى التحكؿ بعد كما قبؿ ما مقارنة بمرحمة

 : ةاليالت بالمراحؿ تمر اليندسة إعادة عممية أف   فيرل (166-164: 2009، السكارنة) ماأ        
 مف خبلؿ مستقببلن  المطمكب ىك كما الحاضر الكضع بتقييـ المرحمة ىذه كترتبط :التفكير إعادة .1

 .المستيمكيف احتياجات تمبية
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 كاضحة بناء رؤية يتـ كالخارجي الداخمي كالتحميؿ السابقة المرحمة نتائج عمى بناء :المستقبل رؤية .2
 .اليندسة إعادة لجيكد الرئيسية النقطة كتعتبر ،لممستقبؿ

 الصكرة عمى أساس مخرجاتيا تبنى التي المرحمة كىي :األساسية لمعمميات الجذري التصميم إعادة .3
 جراءاتاإل لجميعالجديد  التصكر بناء يتـ كفييا السابقة االستشراؼ مرحمة في تككنت التي

 .كالتصاميـ كالعمميات
 .أماكنيا كتغيير كالعمميات الكظائؼ كدمج األدكار تكزيع إعادة يتـ كفييا :الييكمة إعادة .4
 كبناء المادية لمتغيير المستمزمات كتكفير المنظمة في العاـ المناخ بتييئة كيتـ :لمتغيير التحضير  .5

 .القادـ التغيير كتبني لتقبؿ العامميف لدل البلزمة الثقافة
 الطكاقـ التنفيذية بتدريب كالقياـ العمؿ فرؽ بكاسطة لذلؾ المعدة البرامج بتنفيذ :التغيير تطبيق .6

 .بناؤىا تـ التي كالعمميات الجديدة األنظمة عمى لمعمؿ
 

 :اليكالت العمميات ىندسة إعادة خطكات فيرل (320: 2010، كقنديؿ ،عامر)أما   
 عمييـ سيقع الذيف األفراد كتنظيـ كتييئة االستعداد إلى المرحمة ىذه كتيدؼ التحضير :األولى المرحمة 

 .البناء إعادة عممية
 المساندة المضافة كاألنشطة القيمة ذات كالعمميات العمبلء تحديد فييا كيتـ األنشطة تحديد :الثانية المرحمة
 .اكبشرين  امادين  المتاحة كالمكارد لمعمميات التنظيمية كاليياكؿ
 مفصؿ إيضاح السريع، كىي الجذرم التغيير بتحقيؽ كفيمة رؤية لتككيف كتيدؼ التخطيط :الثالثة المرحمة
 .البناء إعادة ألىداؼ
 ليا المسند المياـ العميا بإنجاز اإلدارة بمعاكنة العمؿ فرؽ تقكـ التنفيذ مكضع الخطة كضع :الرابعة المرحمة
 .المطمكب إحداث التطكير دكف تحكؿ قد صعكبات أم عمى القضاء كمحاكلة
 األىداؼ مف تحقيؽ البناء إعادة خطة تحقيؽ مدل مف التأكد فييا يتـ الخطة متابعة :الخامسة المرحمة
 .المبيعات كزيادة العامميف مدل رضا حيث مف لممؤسسة الجذرم كالتحسيف التطكير إلجراء البلزمة
         

ا    ىامر استراتيجية ىي اإلدارية العمميات ىندسة إعادة لتطبيؽ كالمميزة الناجحة المناىج مف كأيضن
 :(127: 2013، )صبيح خطكات ست مف تتككف كشامبي كالتي

 العمميات، ىندسة بإعادة التعريؼ الخطكات تمؾ في يتـ حيث :اليندسة بإعادة التعريف .1
 يقدميا أفٍ  يجب التي كاإلسيامات اليندسة، إعادة تطبيؽ باتجاه العامميف مف المطمكبة كالممارسات

 .في المنظمة فرد كؿ
مثؿ  المؤثرة، الخارجية العكامؿ كتحديد العمميات، جميع إلى التعرؼ يتـ حيث :العمميات تحديد .2

 .األىمية حسب ترتيبيا مع جداكؿ، في العمميات تجميع يتـ الخطكة تمؾ كفي الخدمة، متمقي رغبات
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 أفٍ  يجب التي العمميات اختيار أساسيا عمى يتـ التي المعايير تحديد يتـ حيث :العمميات اختيار .3
 متمقي حاجات المعايير تمؾ مصادر أىـ كلعؿ منيا، التخمص يتـ التي كالعمميات تعاد ىندستيا،
 .كالتكمفة المضافة، الخدمة، كالقيمة

يككف  حيث التحميؿ، عمميات في بالتكنكلكجيا يستعاف الخطكة تمؾ كفي :المختارة العمميات تفيم .4
 العممية. مف تمامنا استبعادىا يجب التي الكظائؼ باالعتبار األخذ دكف العمميات عمى مركزنا التحميؿ

 التي العمميات بناء إعادة عمى الخطكة تمؾ في التركيز يتـ حيث :المختارة العمميات بناء إعادة .5
 ضركرة االعتبار في تؤخذ أف يجب كما اليندسة، إعادة فرؽ مف ةاليع إبداعية قدرات إلىتحتاج 
 .العمؿ ببيئة المتعمقة العكامؿ االعتبار في األخذ جانب إلى لمعمميات، الفنية عمى الجكانب التركيز

األداء  متابعة مع السابقة، الخمس الخطكات إنجاز بعد العمميات تطبيؽ يتـ حيث :العمميات تطبيق .6
 .األداء ذلؾ تحسيف بيدؼ

 :اليالت النحك عمى العمميات ىندسة إعادة خطكات الباحث كيمخص        
مف  ا ىك المطمكب مف المؤسسة مستقببلن الكضع القائـ في المؤسسة كم تحميؿ رحمة إعادة التفكير:م .1

 الضعؼ مكاطف كمعرفة ،العمبلء شكاكل كاحتياجات خبلؿ تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية كاستقراء
 .لممستقبؿ كاضحة بناء رؤية المنظمة يتـ في كالفرعية العمميات األساسية في

 .اليندسة كتحديد األىداؼ مف العممية إعادة عمؿ فرؽ تشكيؿ .2
 المستنبط التصكر حسب كالعمميات جراءاتاإل جميعالجديد ل التصكر إعادة تصميـ العمميات: بناء .3

 .العمبلء مف
المادم  الدعـ المنظمة لعممية التغير مف خبلؿ تكفير في المناسب المناخ تييئة :التحضير لمتغير .4

 .تكفير بيئة مناسبة مف خبلؿ اقناع العامميف بأىمية عممية التغييرك 
النتائج مف  كتقييـ القديمة العمميات مف تطبيؽ العمميات الجديدة كالتخمص التغيير كالمتابعة: تطبيؽ .5

 .خبلؿ مراقبة العمميات الجديدة كقياس األداء
 

 :اإلداريةالجيات المسؤولة عن تطبيق إعادة ىندسة العمميات  10.1.2
 األفراد ىؤالء تحديد مف د  بي  ال لذا ؛اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  بتطبيؽ يقكمكف الذيف ىـ األفراد  

إعادة  بتطبيؽ المختصيف كتنظيـ فاختيار ،اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  بعممية الذيف يقكمكف كالمسؤكليف
 الجيات تحديد كيمكف العممية بيذه المرتبطة كاألىداؼ الجيكد لنجاح األساس ىك اإلداريةىندسة العمميات 

 (:114: 2002، المكزم) اليمنفردة كالت أك مجتمعة اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  عممية تتكلى التي
 كىك كالمعنييف بيا األعماؿ ىندسة إعادة فريؽ قيادة يتكلكف الذيف المسئكليف أحد كىك :العممية قائد .1

 اليندسة كفريؽ إعادة( العممية صاحب) المسئكؿ المدير بدعـ يقكـ اليندسة، إعادة فكرة يتبنى
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 إعادة تطبيؽ اليندسة، كيراقب إعادة في المنظمة بيـ تستعيف الذيف الخارجييف المستشاريف يختار
 .الحقيقية النتائج كيقيـ األعماؿ ىندسة

أك  معيف مجاؿ في األعماؿ ىندسة إعادة تطبيؽ عف المسئكؿ المدير كىك :العممية صاحب .2
 كيتمقى منو معو كينسؽ األعماؿ ىندسة إعادة بقائد مباشر اتصاؿ عمى كيككف معينة، عمميات
، كالدعـ التشجيع  التي كيمارس الصبلحيات كيمتمؾ األعماؿ، ىندسة إعادة فريؽ كيشكؿ البلـز
 .الفريؽ اإليي يحتاج التي البلزمة المكارد تكفير مف تمكنو

 بعممية إعادة سيقكمكف الذيف المتخصصيف األفراد مف مجمكعة ىك: األعمال ىندسة إعادة فريق .3
 داخؿ المنظمة عامميف مف الفريؽ يتككف ما كعادة كتنفيذ كتصميـ تشخيص مف األعماؿ ىندسة

 الشركط حسب أعضاء الفريؽ اختيار يتـ أفراد ستة إلى أربعة مف الفريؽ يتككف ك خارجو، كعامميف
 اإليجابي، التفاعؿ ىندستيا، ميارات المراد العممية مجاؿ في العممية الخبرة ةاليالت كالصفات
 المباقة اإلصرار الحماس اإلبداع التفاؤؿ الشمكلية النظرة الجماعي، العمؿ ركح االتصاؿ، ميارات

 .ىندسة األعماؿ إلعادة عممية أكثر مف ىناؾ تككف عندما فريؽ مف أكثر إلى األمر يحتاج قد
 المديركف بكضع ىؤالء يقكـ المنظمة في المديريف كبار مف مككنة لجنة كىي :الموجية المجنة .4

 اليندسة، أنشطة إعادة تنفيذ مراقبة المطمكبة، األىداؼ تحديد اليندسة، إعادة استراتيجية كتطكير
 .المحصمة النتائج تقييـ

عمميات  بيف ينسؽ الذم الشخص كىك ،بالقيصر أحياننا يسمى :اليندسة إعادة عمميات منسق .5
 كيبحث باستمرار منيا، كؿ كمستمزمات العمميات ليذه المطمكبة المكارد عف يبحث اليندسة، إعادة
 .كفاعميتيا كفاءتيا لزيادة اليندسة إعادة باليأس تطكير في

 
 :اإلداريةمتطمبات نجاح تطبيق إعادة ىندسة العمميات  11.1.2
 المتطمبات األساسية مف مجمكعة تكفر إلى اإلدارية العمميات ىندسة إعادة أسمكب تطبيؽ يحتاج        

 :المتطمبات تمؾ كمف ،لمنجاح الحاسمة بالعكامؿ تسميتيا يمكف كالتي
 العميا: اإلدارةدعم  .1

 بضركرة المنظمة، في العميا اإلدارة كقناعة التزاـ مدل عمى العمميات ىندسة إعادة نجاح يتكقؼ
 القناعة ىذه لممنظمة، التنافسي الكضع تحسيف أجؿ مف اليندسة، إلعادة برنامج الحاجة لتبنى

 مف العديد أظيرت حيث .البرنامج لتنفيذ البلزمة المكارد تخصيص في صكرة تتجمى أفٍ  يمكف
: 2004، اليمالعتيبي، كالج) اليندسة إعادة ببرنامج العميا اإلدارة كقناعة التزاـ أىمية الدراسات

11.) 
مدل  عمى يتكقؼ الجامعات الفمسطينية، في اإلدارية العمميات ىندسة إعادة مبادئ تطبيؽ نجاح إف  

 العمميات ىندسة إعادة ربط في تتمثؿ القناعة كىذه بذلؾ، كقناعتيا العميا اإلدارة كدعـ التزاـ
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 رؤية كضع خبلؿ مف الجامعات الفمسطينية، في االستراتيجية كاألىداؼ في الرؤية ،اإلدارية
 الجامعات تسعى التي الطمكحات في متمثمة اإلداريةالعمميات  ىندسة إعادة لبرامج كاضحة
تستطيع الجامعات  التي كالفرص المخاطر إلى لمتعرؼ كالخارجية، الداخمية البيئة كتحميؿ لتحقيقيا،
  .الجامعات في اإلدارية اليندسة إعادة إلنجاح استغبلليا، أك تجنبيا
كمكاجية  التنظيمية، كالعبلقات الييكؿ في المطمكبة التغييرات إحداث في العميا اإلدارة دكر كيكمف

 فرؽ عمى كاالعتماد المكظفيف، بيف المتبادلة الثقة مف أجكاء كخمؽ التطبيؽ، مراحؿ في التحديات
 كاتخاذ اإلدارية العمميات إتماـ في البلمركزية كتحقيؽ األعماؿ، تنفيذ في الجماعي كالعمؿالعمؿ 
 المكارد كتكفير األفقي، الشكؿ إلى الرأسي الشكؿ مف التنظيمي الييكؿ كتحكيؿ اإلدارية القرارات
 عمى لتحفيزىـ المكظفيف بيف الفعالة االتصاالت مف قنكات كايجاد البلزمة لذلؾ، ةكالمالي البشرية
 .الحديثة التغيرية بالياألس تبني

 بقرارات يترجـ كىذا الدعـ رئيسي بشكؿ العميا اإلدارة لدعـ اإلدارية اليندسة إعادة كتحتاج عممية
 إعادة منيج ضمف ألم نشاط االنطبلؽ نقطة ىي القرارات ىذه كتعتبر ،المؤسسة قيادة مف إدارية

 ضمنيا مف ككاف فشؿ إعادة اليندسة أسبابفي  (67 :2010ذكر )الشكبكي،  ككما ،اليندسة
 :اليالت

 القرار اتخاذ عند يتكقؼ دكرىا بأف اإلدارية القيادة اعتقاد. 
 اإلداريةالقيادة  إحباط إلى يؤدم مما ؛مبتكر بشكؿ كتطبيقو سميـ بشكؿ المفيـك تكحيد عدـ 

 .كالتحفيز كالمساندة كالدعـ االلتزاـ عف كتراجعيا
 مرتبط بشكؿ رئيسي بمدل اإلداريةالعمميات  ىندسة متطمبات إعادة تطبيؽ نجاح بأف   الباحث كيرل

 بالدرجة يعكد تطبيقيا فشؿ أك نجاح إف   حيث الجامعات الفمسطينية، في العميا اإلدارة دعـ كقناعة
 .الحديثة اإلداريةالفمسفة  ليذه العميا اإلدارة تبني كقناعة مدل إلى األكلى

 
 :االستراتيجيالتخطيط  .2

 اليندسة، إعادة عممية قيادة عند االستراتيجي الطابع ضفاءإ أىمية األدبيات مف العديد أكضحت
 ،اليمكالج ،العتيبي) لممنظمة االستراتيجية كاألىداؼ بالرؤية يرتبط أفٍ  يجب اليندسة فبرنامج إعادة

2004 :11.) 
 إعادة برامج في ةاليالع اإلخفاؽ نسبة(Chan, & Chung, 1997: 211-223)  عزل كقد

 كأىدافيـ رؤيتيـ في اليندسة إعادة دمج برنامج في المنظمات مف العديد فشؿ إلى العمميات ىندسة
 االستراتيجية.
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 المدل عمى غاياتيا كتحديد لممنظمة، االستراتيجية الخطط كضع" :أنيا عمى االستراتيجية كتيعرؼ
 فاعمة بطريقة بيا المحيطة كالبيئة الرسالة كبيف كرسالتيا، المنظمة بيف التبلؤـ يكفؿ بما البعيد
 .(25: 2010)الدكرم،  ككفؤة

 (:8: 2005 )الفرا، اليالت حكؿ قرارات اتخاذ يتطمب ذلؾ فإف كتككينيا، االستراتيجية كلصياغة        
 كرسالتيا كغرضيا، المؤسسة، قيـ تحديد. 
 الرسالة لتحقيؽ جؿاأل طكيمة أىداؼ كضع. 
 جؿاأل طكيمة األىداؼ لتحقيؽ االستراتيجية اختيار. 

 
 :المعمومات تكنولوجيا .3

تكنكلكجيا  تبني ازدياد إلى المنظمات بيئات في كالمتسارعة الحاصمة التطكرات أدت لقد        
 أف   كما كاستمرارىا، المعاصرة المنظمات بقاء في كحاسمة استراتيجية كسيمة بكصفيا المعمكمات

السنكات  خبلؿ انو إذ مناسبة تكنكلكجيا تبني ضركرة إلى قاد المتدفقة المعمكمات حجـ ازدياد
التي  المعمكمات كمية عف تزيد المعمكمات مف كمية أنتج قد البشرم الجنس ف  فإ األخيرة الثبلثيف
 ف  بأ مقتنعكف العالـ في المديريف مف (%43) أف كما الماضية، سنة آالؼ الخمسة في أنتجيا

 (.5: 2009، القصيمي) المعمكمات مف المزيد إلى الحاجة بسبب تتأخر القرارات الميمة
،الي العالـ يعيشو الذم كالتكنكلكجي العممي كالتقدـ          قادتيا خمفيا كمف الشعكب عمى يممي ـك

 تكنكلكجيا كاستخداـ استقداـ عمى العمؿ مقدمتيا، في يقؼ عديدة، كاجبات السياسييف كاالقتصادييف
 كذلؾ الخصكص، كجو عمى كالتعميمية كالعممية منيا العممية كمية،الي الحياة في مفاصؿ المعمكمات
 كالتطكير التقدـ مكاكبة محاكلة كثانينا التمقينية، التقميدية كالطرؽ بالياألس مف نمط أكالن  لمتخمص

 (.7-3: 2005)القاسـ،  العالـ المتقدـ دكؿ بو تزخر الذم
 مف ،المنظمات كتطكير اإلدارية التنمية تحقيؽ في ميمنا رنادك  المعمكمات تكنكلكجيا كتمعب        
 الكمبيكتر أنظمة في التقدـ ساىـ حيث اإلدارم، العمؿ تسيؿ مف معمكمات تكفره ما خبلؿ

 يبلئـ بشكؿ البيانات كمعالجة كالتخزيف الحفظ عممية تسييؿ كالبرمجيات في اإللكتركنية كالحاسبات
 كاالستشارات كالبحكث الدراسات عممية يسيؿ كذلؾ ،األفراد كاحتياجات العمؿ بيئة احتياجات

 (.151-148: 2002، المكزم)
 عمى االعتماد مف بدالن  جديدة عمميات لبناء كأداة المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ كيعتبر        

 إعادة أدبيات عمى الغالب المكضكع المعمكمات لتكنكلكجيا القديـ النظاـ عمى العمميات القائمة
 المعمكمات تكنكلكجيا الستخداـ الحاجة أىمية عمى (Hammer, 1990) ركز كقد اليندسة،
 .(12:2004 ،اليمكالج ،)العتيبي اليندسة إعادة عممية تنفيذ لدعـ الحديثة
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 العمميات ىندسةإعادة  تساعد أنيا في المعمكمات تكنكلكجيا استخداـالفائدة مف  كتبرز        
 :(181 :2005 النجار،) اآلتية الجكانب خبلؿ مف اإلدارية
 كالتحديث  لممعمكمات، المتعددة كالمصادر اإللكتركني كالبريد اإلنترنت عمى االعتماد

 كحمقات ،لكتركنيةاإل اإلعبلنات كلكحات ،لكتركنياإل البريد طريؽ عف لممعمكمات المستمر
 .المناقشة

 تساعد  التي المعمكمات شبكة إلى اإلدارية المعمكمات كنظاـ البيانات قاعدة مف التحكؿ
 التكريد. سبلسؿ إدارة ذلؾ مثاؿ العمؿ، أداء عمى العديد

 المركزية  مف االستفادة يمكف حتى كالبلسمكية السمكية االتصاالت شبكة مف االستفادة
 .الكقت نفس في كالبلمركزية

 عف اتخاذ مسئكالن  فرد كؿ يصبح حيث القرارات، شبكات إلى القرارات مركزية مف التحكؿ 
  .القرار

 الفكرية  التقارير إرساؿonline المحمكؿ الحاسكب خبلؿ مف بالمكاتب التكاجد دكف . 
 الفعالة المكضكعية االتصاالت إلى بالعمبلء، الشخصية االتصاالت مف التحكؿ. 
 تمقائينا الخطط مراجعة إلى دكرينا الخطط مراجعة مف التحكؿ. 
 الحاسكب  طريؽ عف الصكتية المعمكمات بنظـ المرتبطة ةلياآل المساعدة برامج استخداـ

 .خدمات عمى الحصكؿ في الزبائف لمساعدة
 عدبي  عف المؤتمرات مثاؿ قبؿ مف متكافرة تكف لـ جديدة بأعماؿ القياـ في المساعدة. 
 حدكثيا المتكقع مف لمشكبلت جديدة حمكؿ تصكر في المساعدة. 

 
 العاممين: تمكين .4

دارة التمكيف أىمية تجاىؿ األحكاؿ مف حاؿ بأم يمكف ال  إعادة نجاح تطبيؽ في البشرية المكارد كا 
 لنجاح أساسي كحاسـ كعنصر اإلنساني العنصر أىمية الدراسات مف العديد أظيرت فقد اليندسة،

 العامميف تخكيؿ يتـحيث ، (41: 2014، اليندسة )ريحاف إعادة لفمسفة اكفقن  اليندسة إعادة تنفيذ
 يعنى التخمي األمر بطبيعة كىذا بعمميـ، العبلقة ذات قرارات اتخاذ الدنيا اإلدارية اتمستكيال في
 كما ،كميةالي العمميات لتنفيذ البلـز الكقت عمر مف يطيؿ الذم الركتيني البيركقراطي النمط عف

الذم  الركتيني النظاـ في حيث ،االقتصادية الناحية مف المؤسسة عمى العممية تكمفة مف كيزيد
اليرمي،  اإلدارم النظاـ تعزيز سكل منيا فائدة ال نمطية داريةإ مراحؿ بعدة العممية مركر يتطمب

 .شيء ال في فييا كالعامميف المؤسسة كقت إضاعة يعني المراحؿ ىذه كجكد فإف  
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 مف بالعامميف االىتماـ بمكجبيا يتـ التي اإلدارية العممية :وأن   عمى اإلدارم التمكيف تعريؼ كيمكف
 كتكفير المشاركة عمى كتشجيعيـ الفردية، قدراتيـ كتنمية مياراتيـ، كزيادة معمكماتيـ خبلؿ إثراء
 .(32:2014 )البيطار، المناسبة القرارات اتخاذ عمى يحفزىـ بما ليـ البلزمة اإلمكانات

 :(16:2008 خركف،كآ يمي )اإلبراىيـ ما اإلدارية المنظمات في اإلدارم التمكيف يحققو كمما
 ألداء الحرية مف المزيد بإعطائيـ العمؿ كفرؽ لؤلفراد الفعاؿ النفكذ زيادة التمكيف يحقؽ 

 .مياميـ
 كاألزمات العمؿ مشاكؿ حؿ في لؤلفراد الفعمية القدرات عمى التمكيف يركز. 
 كامبلن  استغبلالن  األفراد داخؿ تكمف التي الكفاءة استغبلؿ التمكيف يستيدؼ. 
 الكافية السمطات كيعطييـ نشاطيـ إدارة في اإلدارة عمى اعتمادا أقؿ األفراد التمكيف يجعؿ 

 العميؿ. مجاؿ خدمة في
 كقراراتيـ أعماليـ نتائج عف مسؤكليف األفراد تمكيفال يجعؿ. 
 الكظيفي الرضا مستكل رفع إلىييدؼ  الفمسطينية الجامعات في العامميف تمكيف أف الباحث كيرل

 في المشاركة باتخاذ كاسعة حرية متعددة عبر منحيـ ميارات ليصبحكا ذكم العامميف كتطكير
 خبلؿ مف كذلؾ كالذم بدكره يعزز االنتماء لممؤسسة التي يعممكف بيا، ،المشكبلت كحؿ القرارات
 .لتطكير مياراتيـ كتدريبيـ ليـ، السمطة تفكيض نطاؽ زيادة

 
 تدريب العاممين: .5

مف خبلؿ منظماتيـ التي يعممكف بيا في السنكات  ،ارتفع معدؿ االىتماـ بعممية تدريب العامميف
إحدل الكسائؿ الخاصة بتزكيد العامميف بالميارات  وبأن  التدريب  إلىاألخيرة، حيث بدأ ينظر 

، كيعتبر تدريب سؤكليات أكبرالجديدة، كالطرؽ الحديثة كاالستراتيجيات التي تؤىميـ لتحمؿ م
مف المكضكعات ذات األىمية الخاصة في دراسة  العامميف في عصرنا الحاضر مكضكع ا أساسي ا

دارة األعماؿ اإلدارة ا فيو مف ارتباط مباشر بالكفاية اإلنتاجية ألم منظمة كمف مى لً  نظرنا ؛العامة كا 
 ضمنيا الجامعات الفمسطينية.

 (:21-20: 2005)األيكبي،  ةالية في الجكانب الرئيسية التكتتمثؿ أىمية تدريب العامميف لممنظم
  جراءاتارتفاع معدؿ اإلنتاجية كاألداء التنظيمي مف خبلؿ الكضكح في األىداؼ كطرائؽ ك  ا 

 ما ىك مطمكب منيـ، كتطكير مياراتيـ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة. األفرادكتعريؼ 
  العمؿ عمى تحسيف الخدمات التي تقدميا المنظمة بما ينعكس عمى زيادة رضا ككالء

 زيادة مركز المنظمة التنافسي. إلىالمستفيديف كيؤدم بذلؾ 
  يساعد في خمؽ اتجاىات إيجابية داخمية كخارجية نحك المنظمة، مما يساىـ في انفتاح

 مكاناتيا.يا كا  ارجي، كذلؾ بيدؼ تطكير برامجالمنظمة عمى المجتمع الخ
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  اإلشراؼ، بحيث تمكف الفرد العامؿ مف أداء العمؿ دكف الحاجة المتكررة  إلىتقميؿ الحاجة
 تكجييات الرئيس المباشر. إلى

   رفع معنكيات العامميف  إلىالتدريب يؤدم  يساعد في تقميؿ معدؿ دكراف العامميف، ألف
 تمسؾ الفرد بعممو. إلىكحفزىـ مما يؤدم 

 ثراء المعمكمات التي تحتاجيا المنظمة لصياغة أىدافيا كتنفيذ سياساتيا.يساىـ في تجد  يد كا 
 .تخفيض معدؿ حكادث العمؿ، كتقميؿ نسبة إىماؿ العامميف كنتيجة لزيادة كعييـ 
  العامميف كأىداؼ المنظمة. األفراديساىـ في عمؿ ترابط بيف أىداؼ 
  اإلداريةب القيادية كترشيد القرارات اليتطكير األس إلىيؤدم. 
 .يساىـ في بناء قاعدة فاعمة لبلتصاالت كاالستشارات الداخمية 

 
 :لمتغيير االستعداد .6

تطبيؽ  عند العاـ القطاع منظمات تكاجييا التي األساسية التحديات أحد لمتغيير االستعداد يعتبر
 إعادة تطبيؽ لنجاح حاسـ كعنصر التغيير كتبنى لتقبؿ االستعداد لعممية كينظر اليندسة إعادة

دخاؿ اليالح الكضع عمى البقاء عدـ في الرغبة لمتغيير االستعداد اليندسة، كيتضمف  في تغييرات كا 
 التنظيمية الثقافة تغيير اليندسة إعادة تطبيؽ يتطمب حيث التنظيمي، كالبناء القيـ كالممارسات

 المقكمات عمى ترتكز جديدة ثقافة إلى المنظمة، في اليالح العمؿ بمكجبيا التي يتـ القديمة
 كالمفاىيـ كالقيـ، المبادئ مجمكعة تشمؿ المنظمة كثقافة التطبيؽ، تتطمبيا عممية التي األساسية

 قدرة عمى التأثير في أساسي بدكر الثقافة تقكـ كلذا المنظمة، داخؿ األفرادلدل  السائدة كالمعتقدات
 أىمية عمى Hammer and Stanton 1995 مف كؿ كأكد .مع التغيير التكيؼ عمى المنظمة

 (.11:2004 اليمكالج ،في نجاح تطبيؽ إعادة اليندسة )العتيبي رئيس كعنصر المنظمة ثقافة
 كىذا ،اإلدارية األنماط أك اإلدارم الييكؿ التغيير يتناكؿ قد متعددة، مجاالت في يحدث قد كالتغيير
 ييدؼ كالذم ،MANAGERIAL DEVELOPMENTم ر اإلدا بالتطكير البعض عميو ما يطمؽ

 التدريب، أك التنمية برامج طريؽ عف اإلدارية لمكظيفة بالنسبة السمكؾ أنماط في إحداث التغيير إلى
جراءاتك  التنظيمية الجكانب في التعديؿ إحداث التغيير قد يتناكؿ كذلؾ  عميو يطمؽ ما كىذا ،العمؿ ا 

 ينصب ما كعادة التنظيمي التطكير أم ORGANIZATIONAL DEVELOPMENTالبعض 
 :(299-298: 2003 )ديسمر،ة اليالت الجكانب عمى التغيير ىذا محكر
 استراتيجية في النظر بإعادة التنظيمي التغيير يبدأ ما عادة :االستراتيجية في التغيير - أ

 إجراء يتطمب ما عادة التغيير االستراتيجي فإف   األساس ىذا كعمى كرسالتيا الشركة
 تغيير يككف التنظيمية، قد الثقافة كىيكؿ التكنكلكجيا في التغيير :مثؿ أخرل تغييرات
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االستراتيجية  مستكل عمى أك النشاط مستكل عمى أك المنظمة مستكل عمى االستراتيجية
 .الكظيفية

 إحداث يتطمب إنما منظمة استراتيجية في تغيير إحداث إف   :التنظيمية الثقافة في التغيير - ب
 كلتنفيذ بيا، القيـ نظاـ في ككذلؾ في الثقافة التنظيمية التغيير مثؿ مصاحبة أخرل تغييرات

 يجب المثاؿ سبيؿ عديدة، فعمى بخطكات المركر يتطمب األمر فإف   الثقافي التغيير ىذا
 كذلؾ ،المنظمة أفراد جميع مف بالقبكؿ يحظكف الذيف الجدد األبطاؿ مف مجمكعة خمؽ

 العميؿ، عمى كالتركيز العمؿ كفرؽ الجكدة عمى يركز الذم القيـ الجديد ىيكؿ لتركيج
 التغيير. إحداث في اميمن  دكرنا األفرادإدارة  كتمعب

 إحداث في الطرؽ أسرع مف التنظيمي الييكؿ في التغيير :التنظيمي الييكل في التغيير - ت
 كالعبلقات اإلشراؼ كنطاؽ المنظمة أقساـ إعادة تصميـ التنظيـ، إعادة: التنظيمي التغيير

 كاتخاذ صنع في المركزية كدرجة المختمفة بالمنظمة اإلدارات بيف التنسيؽ كدرجة الكظيفية
 القرارات.

 يتـ بحيث ،المككمة كالكظائؼ كالسمطات المياـ تصميـ إعادة :الميام تصميم إعادة - ث
 كؿ منح خبلؿ مف العمؿ إدارة تحسيف أجؿمف  كذلؾ ؛العمؿ فرؽ أساس عمى تنظيميا

 اتخاذ مسئكلية كنقؿ اإلداريةالجكانب  كؿ مسئكلية تحمؿ مف تمكنو التي السمطات فريؽ
 (.22:2006 الفرؽ )مرزكؽ، تمؾ مستكل إلى القرار

 باليكأس نظـ في تعديبلت إجراء التغيير مف النكع ىذا يستيدؼ :التكنولوجي التغيير - ج
 في جديدة تكنكلكجيا إدخاؿ تشمؿ فيي المنظمة، لذا أعماؿ إنجاز في المتبعة العمؿ

 تقييـ في متطكرة باليأس استخداـأك  الجدد، األفراد كاختيار فرز في جديد نظاـ أك اإلنتاج،
 العامميف. أداء

 إعادة نحك المكجية المجيكدات ذلؾ كيتضمف :األفراد وميارات اتجاىات في تغيير إحداث - ح
 كالتنمية التدريب برامج كتشمؿ كمعارفيـ كمياراتيـ األفراد اتجاىات كتحسيف تكجيو

 (.374:2003 الباقي، )عبد كالمؤتمرات كالمحاضرات
 

 :التنظيمي الييكل بناء إعادة .7
 مراعاتيا عند يجب التي األبعاد أىـ مف تعتبر لممؤسسة التنظيمي الييكؿ بناء إعادة عممية ف  إ

بيف  األعماؿ تدفؽ تسييؿ عممية في ميـ دكر مف لو لما كلذلؾ ،اليندسة إعادة بعممية الشركع
 ا لطبيعةكفقن  التنظيمية باليياكؿ المتعمقة األشكاؿ كتتنكع المنظمة، داخؿ المختمفة اإلدارية الكحدات

 كقد دأبت فقي،األ لمشكؿ يتجو مف كمنيا ،الرأسي اليرمي الشكؿ يأخذ ما فمنيا المنظمات عمؿ
 في ميـ دكر مف ليا لما التنظيمية لميياكؿ المسطحة فقيةاأل األشكاؿ تبني إلى احديثن  المنظمات
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 كىك ،المختمفة التنظيمية الكحدات بيف األعماؿ انسياب كتسييؿ ،اإلدارية اتمستكيال حجـ تخفيض
 يقـك فبعد أفٍ  الزبائف، لمتطمبات كاالستجابة المطمكبة األعماؿ نجازإ سرعة عمى إيجابان  ينعكس ما

 األسس ألفضؿ اكفقن  بالمؤسسة الخاص التنظيمي الييكؿ بتصميـ المنظـ أك اإلدارم الرئيس
 المنظمة ستبقى كأف   الكماؿ، مرحمة إلى كصؿ قد وبأن   يتصكر الأ فيجب التنظيمية، كالممارسات

 البلزمة لييكؿ الدارسة إجراء تعني التنظيـ إعادة أف   كما تغيير، بدكف األبد إلى الحالة تمؾ عمى
 التنظيـ أك إعادة كعممية منو، الضعؼ كنقاط العيكب إلزالة عميو التغييرات جراءكا   المنظمة
 (،232: 2002، عصفكر) معيف حد عند تتكقؼ ال كمتجددة مستمرة عممية ىي اإلدارم اإلصبلح

 الكظيفة السمطة كطبيعة عبلقات تغيير تشمؿ الييكمي التغيير عممية أف   إلى ىنا اإلشارة الميـ كمف
 المستندة المياـ كزيادة عدد الكظيفة، اثراء أك الكظيفة إلى المستندة األعماؿ زيادة خبلؿ مف كذلؾ
 إلى إضافة التحدم، كتبعث عمى كأىمية إثارة أكثر الكظيفة جعؿ ىك ذلؾ مف كاليدؼ الكظيفة إلى

 فنييف كمساعديف مكاتب خبلؿ خمؽ مف كاالستشارييف كالفنييف اإلدارييف بيف العبلقة في التغييرات
 (. 327: 2000، دائـ )عبد الباقي أك مؤقت بشكؿ استشارييف

 
 :في التعميم اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  12.1.2
يعمؿ عمى تحفيز العامميف بالمؤسسات التعميمية لئلبداع  اإلداريةتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  إف          

كتساعد في تفجير الطاقات اإلبداعية لدل العامميف كالتخمص مف كؿ  ،في أدائيـ كتعمؿ عمى زيادة خبراتيـ
في اتخاذ القرارات، كذلؾ مف تاحة الفرصة ليـ في المشاركة قراطية كالتكرارية كالنمطية عبر إالقيكد البيرك 

إعادة ىندسة العمميات  ، كما أف  يض مما ينعكس عمى منظكمة التعميـعطائيـ مساحة مف التفك خبلؿ إ
كالتي بدركىا تؤدم  ،ات األداء األكاديميمستكيب العمؿ ك اليتحدث تغييرات كمية كجذرية في أس اإلدارية

 طفرات ىائمة في معدالت األداء. إلى
 في اإلدارية العمميات إعادة ىندسة أسمكب تطبيؽ نجاح عمى سابقةال الدراسات بعض كتؤكد        

 إعادة مدخؿ مف تطبيؽ المتكخاة اإليجابيات بأف   (14: 2002، أحمد) ذكر فقد المؤسسات التعميمية،
 في يساعد مما المنظمات باإلتقاف، ىذه أداء يصب  وألن   متعددة، التعميمية المنظمات عمى العمميات ىندسة
 .كالماؿ كالجيد الكقت عمى الحفاظ
 اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  مف التعميـ عمى العكائد بأف (222: 2005 )الثبيتي، بٌيف كقد       
 :يمي فيما الباحث كيمخصيا متعددة،
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 أىداؼ كتحقيؽ تكمفة، كأقؿ جيد بأقؿ اليدؼ كتحقيؽ أفضؿ، خدمة بتقديـ :استيالكية عوائد .1
 .المجتمع

 عمى كالقضاء الكظيفي، التحرؾ عمى القدرة كاكسابو لمفرد اإلنتاجية القدرة بزيادة :استثمارية عوائد .2
 مف المجتمع باحتياجاتو كتزكيد المقنعة، البطالة سبب مما األقساـ في المكظفيف كتكديس البطالة
 .التنمية لدعـ العاممة القكل

 ،األفراد في كالتقدـ النماء في المضاعؼ األثر ذات لمفرد االبتكارية القدرة بتنمية :فردية عوائد .3
 ىذا العمؿ عف الرضا كعف ،الكظيفي كتكيفو استقراره عمى عممو اختيار عمى اإلنساف قدرة كزيادة

 .فراغو لكقت الفرد استثمار كزيادة الفرد، دخؿ كزيادة بو، كاالستمتاع
 لمتغير نتيجة التعميـ في يحدث الذم التطكر بفضؿ القكمي نتاجكاإل الدخؿ بزيادة :اجتماعية عوائد .4

 العممية كالتكنكلكجية القدرة كزيادة المجتمع، مصمحة في يصب كتغيره التعميـ كتطكير األفضؿ، إلى
 تييئة الحركة االجتماعية، زيادة مف ثـك  كالتدريب التعميـ طريؽ عف األفراد مكاىب كتنمية لمدكلة،
 .األفراد عند المبادأة كاالبتكار كحفز إثارة فعالة، بطرؽ كطمبو لو كاالستعداد التغيير لتقبؿ األفراد

 القطاع قبؿ مف التعميـ ممتمكات كاستثمار ؼ،اليالتك خفض طريؽ عف :ونقدية ةاليم عوائد .5
 .الخاص

 االبتكار كتنمية الحياة، مع التكيؼ كعمى نفسو فيـ عمى اإلنساف قدرة بزيادة :نقدية غير عوائد .6
 كراء رحمة مف الفرد يجنيو الذم النفسي كاإلثراء اآلخريف، مع التعامؿ كحسف اإلنساف لدل كاإلبداع
 .كتعممو تعميمو

 الكظيفي، التحرؾ عمى الفرد قدرة كزيادة كالمجتمعات، األفراد دخكؿ بزيادة :اقتصادية عوائد .7
كالتكنكلكجي،  المعرفي التقدـ مف أساسنا الناتجة الكظائؼ في المتبلحقة المتغيرات مع كالتكيؼ
 .التعميمية كالعمميات األعماؿ ألداء البلزمة الزمنية الدكرات تقميص

 
 كسميـ عممي بشكؿ اإلدارية العمميات ىندسة إعادة أف   ذكرت فقد (228: 2011، )عزازم كأما        

 :ةاليالت األىداؼ تحقيؽ مف التعميمية المنظمة سكؼ تمكف
 خبلؿ مف كالنتائج، العمؿ كأدكات أسمكب تغيير في ذلؾ كيتمثؿ :األداء في جذري تغيير تحقيق .1

 .المنظمة كأىداؼ العمبلء احتياجات كفؽ بو كالقياـ العمؿ تصميـ مف العامميف تمكيف
 يتـ بحيث رغباتيـ، تحقيؽ عمى كالعمؿ احتياجاتيـ تحديد خبلؿ مف كذلؾ :الطالب عمى التركيز .2

 .الغرض ىذا لتحقيؽ العمميات بناء إعادة
 بسرعة بأعماليا القياـ مف المنظمة تمكيف إلى اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  تيدؼ حيث :لسرعةا .3

 .عمييا الحصكؿ عممية كتسييؿ القرارات التخاذ المطمكبة المعمكمات تكفير خبلؿ مف ةاليع
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 تقدميا التي كالمنتجات الخدمات جكدة تحسيف إلى اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  تيدؼ :الجودة .4
 .العمبلء كرغبات احتياجات لمتناسب

 ذات العمميات عمى كالتركيز الضركرية غير العمميات إلغاء خبلؿ مف كذلؾ :التكمفة تخفيض .5
 .القيمة

 
 :اإلداريةفشل إعادة ىندسة العمميات  إلىالمعوقات التي تؤدي  13.1.2
 كالمعكقاتمف  مجمكع يعترضو حديث إدارم كمنيج مفيكـ اإلدارية العمميات ىندسة إعادة إف          
 القيكد كالمعكقات إجماؿ كيمكف ،اليندسة إعادة عممية فشؿ إلى كتؤدم فاعميتو مف تحد كالتي ،كالقيكد
 جاد الرب،) أكضحيا كما اإلدارية العمميات ىندسة إعادة برنامج تطبيؽ لعممية الحتمي لمفشؿ المؤدية
 :الي( كالت90 :2009
ىماؿ المعمكمات بنظـ اإلدارية العمميات ىندسة إعادة كتأثر تأثير االعتبار في األخذ .1  أثرىا فقط كا 

 .المنظمة داخؿ النظـ باقي عمى
 ىندسة مفيكـ إعادة بتطبيؽ الكامؿ التزاميا كعدـ بالمنظمات العميا لئلدارة المستقبمية النظرة قصكر .2

 .اإلدارية العمميات
 .بيا التغيير المراد لعممية المكظفيف مقاكمة إلى يؤدم مما المنظمة في السائدة الثقافية القيـ إىماؿ .3
 اإلدارية ىندسة العمميات عف الكاضحة كالصكرة كالدائـ كالبلـز الكافي الدعـ تقديـ المديريف إغفاؿ .4

 .تفعؿ كماذا
عادة التصميـ اليندسة إعادة مف كيؿو  بيف الفرؽ معرفة عدـ في كالمتمثمة المفاىيـ كضكح عدـ .5  مف كا 

عادة جانب عادة التنظيـ كا   .آخر جانب المشابية مف المصطمحات مف كغيرىا االبتكار كا 
 خبلؿ إعادة مف تحقيقو يمكف ال كاقعي غير ىدؼو  كضع كيعنى ،الرئيس الغرض تحديد قصكر .6

 .المنظمة تتعرض ليا التي المشكمة لحؿ الـز غير أك صحيح غير أداء ىدؼ كضع أك اليندسة،
 بعممية قبؿ البدء العميا اإلدارة قبؿ مف المنظمة في البشرية المكارد كتنمية التدريب عممية إىماؿ .7

 .اإلداريةإعادة ىندسة العمميات 
 يترتب األمر الذم المكظفيف عند اليندسة إعادة تطبيؽ لمفيكـ كالكاممة الكاضحة الصكرة غياب .8

 .في المنظمة العامميف سمكؾ عمى سمبنا يؤثر مما األماف كنقص كالرعب الخكؼ عميو
 المقكمات تكافر دكف اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  لمشركع التطبيؽ عممية في االستعجاؿ .9

إعادة  سرعة) كغيرىا كافية كمعمكمات كمعنكية مادية مكارد مف المبلئمة لمبنية التحتية األساسية
 (.اليندسة

 .اإلدارية ىندسة العمميات إعادة لمشركع كالتحميؿ الدراسة لعممية البلـز مف أكثر كقت استغراؽ .10
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 العامميف عمى سمكؾ سمبان  يؤثر الذم األمر كالتعكيضات كالمكافآت الدفع نظاـ في الكاضح القصكر .11
 .المنظمة في

 العمميات إعادة ىندسة المطمكب لممنظمة الراىف الكضع كمشكبلت لمعكقات السميـ التشخيص عدـ .12
 .فييا

 :يمي كما الفشؿ أسباب أكرد فقد( 51-50: 2014، أما )ريحاف        
 اتجاه يالدي كاضحة رؤية كجكد كعدـ اليندسة، إعادة لمدخؿ العميا اإلدارة قبؿ مف الدعـ ضعؼ .1

 .ىذا المفيكـ
 .اإلدارة نظاـ عمى البيركقراطية كسيطرة ،اليناح المتبعة اإلدارية جراءاتاإل تعقيد .2
 العمميات ىندسة إعادة مفيكـ تطبيؽ عند النظاـ في المتبعة اإلدارية العمميات إصبلح محاكلة .3

 .جذرينا تغييرىا مف بدالن  اإلدارية
 اإلدارية العمميات عمى التركيز كعدـ فييا، المتبع التنظيمي كالييكؿ اإلدارات، عمى اإلصبلح تركيز .4

 .اإلدارات ىذه تمارسيا التي
 .المنظمة كثقافة الناس، قيـ تجاىؿ .5
 .المركزية اإلدارة قبؿ مف اليالح الكضع دراسة في كبير كجيد كقت استغراؽ .6
 اإلدارية العمميات ىندسة إعادة تطبيؽ في الناجحة التجارب مف كاالستفادة الخبرات، تبادؿ غياب .7

 .في الدكؿ المجاكرة
 .الجيد لمتخطيط البلزمة اإلحصائية كالبيانات المعمكمات ضالة .8
 .الحديثة المعمكمات تقنية مف االستفادة عدـ .9
 .اإلدارية العمميات ىندسة بأىمية الكعي محدكدية بسبب كذلؾ الفشؿ، مف كالخكؼ لمتغيير المقاكمة .10
 .اإلدارية العمميات ىندسة إعادة لمشركع كافية ةاليم مكارد تخصيص عدـ .11
إعادة ىندسة  بعممية يقكمكف الذيف األشخاص كتطكير تدريب، إلعادة التدريبية راتالدك  قمة .12

 .اإلداريةالعمميات 
 العمميات إنجاز أجؿ مف المعمكمات، لتكنكلكجيا منظكمة إليجاد ةاليم مكارد تخصيص عدـ .13

 .بالسرعة المطمكبة
 .كالمكظفيف ريفيلممد كالمعنكية المادية، الحكافز ضعؼ .14
 .الحديثة المعمكمات تقنية مف االستفادة عدـ .15
 .المعمكمات نظـ في المتكاضع التدريجي بالتطكير االكتفاء .16

 

 تطبيؽ فشؿ إلى تؤدم أفٍ  شأنيا مف التي كالعكامؿ المعكقات مف الباحث مجمكعة استخمصك 
 :المعيقات ىذه كمف اإلدارية اليندسة إعادة عممية

 .لممنظمة التنظيمية اليياكؿ في التعقيد .1
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 .بالمنظمة المتكفرة المعمكمات كتكنكلكجيا التقنيات مبلءمة عدـ .2
 .اجدن  كبير بشكؿ ؼالتكالي ارتفاع .3
 .العمميات ىندسة إعادة عممية خطكات لتنفيذ السميمة اإلدارة إلى االفتقار .4
 .المستمر كالتحسيف التطكير في الرغبة فقداف .5
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 ممخص
 

ىنػاؾ تغييػرات كتطػكرات إداريػة متبلحقػة  القػكؿ بػأف  فػي المبحػث يمكػف  إليومف خبلؿ ما تـ التطرؽ   
تحػافظ عمػى كيانيػا كاسػتمرار  أم منظمػة تريػد أفٍ  لمسايرة التطكرات البيئية كالتكنكلكجية المتبلحقة، كذلػؾ أف  

بداعات كابتكارات متميزة، كمػف بػيف األسػاليقدراتيا التنافسية، عمييا أف تستخدـ أس ب التػي اسػتخدمت اليب كا 
، كالػذم يركػز عمػى اسػػتخداـ اإلداريػةبنجػاح فػي بعػض المنظمػات ىػك أسػمكب مػنيج إعػػادة ىندسػة العمميػات 

مفيػػػـك إعػػػادة عػػػرض المبحػػػث  ؿقػػػد اسػػػتعرض الباحػػػث خػػػبل. ك تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات فػػػي تطػػػكير المنظمػػػات
تطبيػؽ إعػادة ىندسػة  أسػبابيا، ك أىػدافيا، ك خصائص، ك عناصريا، ك مبادئكنشأتيا،  اإلداريةىندسة العمميات 

مراحػؿ تطبيػؽ ، ك اإلداريػةالمنظمػات التػي تحتػاج تطبيػؽ أسػمكب إعػادة ىندسػة العمميػات ، ك اإلداريػةالعمميات 
متطمبػػات ، اإلداريػةالجيػات المسػػؤكلة عػف تطبيػػؽ إعػادة ىندسػة العمميػػات ، ك اإلداريػةإعػادة ىندسػة العمميػػات 

عػادة ىندسػة العمميػات ، ك اإلداريةنجاح تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  المعكقػات التػي ، ك فػي التعمػيـ اإلداريػةا 
المؤسسػي إف شػاء اهلل  و، سػيتـ تنػاكؿ مكضػكع التميػزكعميػ .اإلداريػةفشػؿ إعػادة ىندسػة العمميػات  إلػىتؤدم 

 .اليفي المبحث الت
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 المبحث الثاني 
 المؤسسي التميز 2.2

 تمييد:
باألداء  كاالرتقاء المنافسة عمى قدرتيا في تؤثر كمعيقات بمشكبلت المؤسسات مف الكثير تمر 
التي  المفاىيـ مف المؤسسي التميز مفيكـ كيعد كأىدافيا، غاياتيا بدكره يحقؽ الذم المستكل إلى لمكصكؿ
التفكؽ  أسس عمى المؤسسة كمقكمات عناصر كؿ يجمع شامؿ مدخؿ إلى الحاجة عف لمتعبير كجدت
ليا  يكفؿ كبما الخارجية، بيئتيا في كاألكضاع المتغيرات لمكاجية ةاليع قدرات ليا تحقؽ كالتي كالتميز
المؤسسات  لبقاء الكحيد السبيؿ كىك الداخمية، كمككناتيا عناصرىا جميع كتنسيؽ ترابط عمى العمؿ

 (.10: 2002)السممي،  المستمر كالتطكير السريعة الحركة عمى القائـ كـالي عالـ في كاستمرارىا
التميز  ةأىميعمقة بالتميز المؤسسي، كسيتـ استعراض بعض المفاىيـ المتكيتناكؿ ىذا المبحث         
المتطمبات األساسية لتطبيؽ ، ك اليلمؤسسي في مؤسسات التعميـ الع، كأبعاد التميز اوكخصائص، المؤسسي

، كنماذج محمية أىمية نماذج التميز في الجامعات إلى، ثـ يتطرؽ اليإدارة التميز المؤسسي في التعميـ الع
 إلىالمعكقات التي تؤدم تحيؿ دكف الكصكؿ  إلىيتطرؽ  الي، كأخيرناعالمية لمتميز في التعميـ العكعربية ك 

 التميز المؤسسي. 
 

 :المؤسسي التميز مفيوم 1.2.2
تشير  حيث االكتشاؼ، حديث ليس االنجميزية المغة في" Excellence" ػب يسمى ما أك التميز

 نجميزيةاإل إلى ترجمتو تعني كالذم" Aristeia" بمفيـك اإلغريؽ يستخدمو كاف المفيكـ ىذا أف   إلى الدراسات
"Best, Braver, Mightter "أصبل كاف اإلغريؽ فقد عند أما ،"ىكالن  كأكثر شجاعة، األحكاؿ، أفضؿ" أم 

 تعني كالتي (Iston) كالثاني الخير، أك الضكء تدفؽ كيعني (AR) األكؿ مقطعيف مف يتككف لكممة
 . (Anninos, 2007: 309) كالتكافؽ االستقرار

 في لئلدارة األساسية الغاية يبمكر جامع مفيكـ المعرفة ثكرة بعثتيا التي التطكرات قمة عمى كظير
 ىك ذلؾ أخرل، ناحية مف بيا تتصؼ أفٍ  يجب التي الرئيسية السمة كيبرز ناحية، مف المعاصرة المؤسسة
 (:12: 2002 )السممي، الحديثة اإلدارة في محكرييف بعديف إلى أكضحنا كما التميز كيشير التميز، مفيكـ
 تتفكؽ مسبكقة غير نتائج إنجاز بمعنى التميز تحقيؽ إلى السعي ىي الحقيقية اإلدارة غاية إف  : األول البعد
 .التعمـ بمنطؽ نفسيا عمى بيا كتتفكؽ بؿ ينافسيا، مف كؿ عمى بيا
 يتسـ أف يجب اتاليكفع نظـ مف تعتمده كما كقرارات أعماؿ مف اإلدارة عف يصدر ما كؿ إف  : الثاني البعد

 كي الحقيقية الفرص كيييئ ،االنحراؼ أك لمخطأ مجاالن  تترؾ ال التي الكاممة الفائقة الجكدة أم بالتميز
 .مرة أكؿ مف كتامنا اصحيحن  اتنفيذن  الصحيحة األعماؿ تنفيذ يتحقؽ
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 التميز عدمبي  أف   كما اآلخر، دكف أحدىما يتحقؽ كال كاحدة لعممة كجياف كيعتبراف متكامبلف كالبعداف
 لمتعمـ السبؿ كتيسير باستمرار كالمتجدد المتراكـ المعرفي الرصيد استثمار عمى كتامنا كمينا اعتمادنا يعتمداف
 .الكاقع رضأ عمى المعرفة تمؾ تفعيؿ يتـ حتى Organizational Learning التنظيمي

إنجاز  بكيفية يرتبط منيج عمى تعتمد إدارية كفمسفة فكرم نمط" :بأنوالتميز المؤسسي  كيعرؼ
 المصمحة أك أصحاب مف سكاء كافة، األطراؼ احتياجات إشباع في المكازنة لتحقيؽ لممنظمة مممكسة نتائج

 (.114: 2007 )السيد، "المستمر كالتحسيف كاإلبداع التعمـ مف ثقافة إطار في ككؿ، المجتمع
معينة  لمنظمة كاإلجرائية الصريحة المعرفة مف المقدرة الخبرة" :بأنوالتميز المؤسسي  يعرؼ كما

 (.6: 2009 )الصيرفي، "متميزة بطريقة ميمة أية ألداء المكجو كالكؼء الناجح المتفرد األداء تعكس كالتي
 منتجات تقديـ في كاإلبداع الريادة" :ىك المؤسسي التميز فإف   (14، 2009 )العديمي، كبحسب
 ."كالمكظفيف كالمساىميف العمبلء ترض باىرة نتائج كخدمات كتحقيؽ

"عممية نكعية مف الممارسات  :بأنويعرفاف التميز المؤسسي ( 2: 2008، كالخرشة ،أما )جكاد
 ، كاشتراؾ جميعيـ الذاتي لتحسيف فاعمية المنظمة، كمكقفيا التنافسي، كمركنة العمؿ فيياتتضمف التقك 

مف خبلؿ فيـ كؿ النشاطات كالعمؿ عمى إزالة الخطأ،  ف في كؿ أقساـ المنظمة لمعمؿ معناالمستخدمي
 كتحسيف العممية نحك تحقيؽ التميز".

 مف األفراد كىـ المنظمة مكارد أثمف في القصكل المنفعة تحقيؽ عمى القدرة" : بأنو كذلؾ تـ تعريفو
 (.6: 2013، البركارم)مستدامة"  تقديـ نتائج أجؿ

 اقياسن  المنظمة بيا تتمتع نكعيا، مف كفريدة نادرة تنظيمية خصائص : "مجمكعةبأنوكما يعرؼ 
: 2015، الربيعي) التنافسي" مركزىا لتعزيز مكاردىا إدارة عمى قادرة تجعميا كالتي بالمنظمات المنافسة

23.) 
 اقميمين كا   محمينا ليا المنافسة الجامعات المجاالت عمى جميع في الجامعة كتفكؽ تفرد": بأنوكيعرؼ 

 (.59: 2014، )الحيمة "العمبلء تكقعات يفكؽ كبما
، في ضكء الجامعةمنظكمة متكاممة لنتائج أعماؿ  ا:بأني ف الباحث التميز المؤسسي إجرائًياويعر 

تحقيؽ  إلىتفاعميا مع بيئة عمميا، التي تقكدىا نحك التفرد كالتفكؽ اإليجابي عف منافسييا في الكصكؿ 
 .األداء المؤسسي المتميز

 
 المؤسسي: أىمية التميز 2.2.2
المنظمات  في لمتميز الداعمة القكل بمكرة في المنظمات إمكانية مف تنبع المؤسسي التميز أىمية إف          

كالمكانػػػػة  المكػػػاف كحفػػػظ المحػػػدكدة، غيػػػر المنافسػػػة كتحقيػػػؽ السػػػريعة، التغييػػػر معػػػدالت تحقيػػػؽ خػػػبلؿ مػػػف
عمػػى  كالقػػدرة بػػالجكدة، الشػػعكر تنػػامي ثػػـ التنظيمػػي( كالييكػػؿ التنظيميػػة، كالثقافػػة البشػػرية، )القػػكل التنظيميػػة
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 يمػي كمػا المنظمػات فػي المؤسسػي التميز أىمية بياف كيمكف كاإلبداعات، المعمكمات في التكنكلكجيا تكظيؼ
 (:46: 2003، )زايد

 .ظيكرىا حاؿ تكاجييا التي العقبات إلى لمتعرؼ كطرؽ كسائؿ إلى بحاجة المنظمات .1
بخصػكص  الميمػة القػرارات اتخػاذ مػف تػتمكف حتػى المعمكمػات، لجمػع كسػيمة إلػى بحاجػة المنظمات .2

كالتميز  كالمبادرة اإليثار بركح يتسـ الذم المكظؼ كمف ترقيتو؟ يجب الذم فٍ مى  :مثؿ البشرية المكارد
 . األداء؟ في

مػف  يتمكنكا حتى المكظفكف، أك المديركف سكاء مستمرة بصفة أعضائيا تطكير إلى بحاجة المنظمة .3
 .المنافسة المنظمات مع قياسنا األداء، في تميزنا أكثر المنظمة جعؿ في المساعدة

فػي  كالػتمعف جماعػة؟ أـ فػردنا أكػاف سػكاء القػرار لصػانع البلزمػة الميػارات تػكفر إلػى بحاجة المنظمة .4
 .المنظمات في كالتميز اإلبداع تحقيؽ في كأىميتو بو يقكـ الذم الدكر حساسية

 المنظمػة في القكة نقاط كتشخيص األداء في تحسيف تكمف المؤسسي التميز أىمية كيرل الباحث أف          
خػػبلؿ  مػػف األداء اتمسػػتكي لرفػػع اإلدارم التطػػكير ضػػركرات مػػف ضػػركرة ككػػذلؾ التنافسػػية، القػػدرات كتحسػػف
 ركح تسػػكده فعػػاؿ تنظػػيـ كجػػكد كقػػدراتيـ، يتطمػػب ميػػاراتيـ تطػػكير إف   العػػامميف ، إذ كقػػدرات ميػػارات تطػػكير
ػػا المنظمػػة بػػأف العػػامميف األفػػرادمػػف  فػػرد كػػؿ يشػػعر بحيػػث ،كالمنافسػػة كالمبػػادأة، كاالبتكػػار، الفريػػؽ، لػػو   ممكن

ػػعػػامبلن  ككػػذلؾ يعتبػػر ،تميػػز المنظمػػة التػػي يعممػػكف بيػػا أجػػؿيـ مػػف لػػديبحيػػث يبػػذؿ العػػامميف كػػؿ مػػا   ا ميمن
 كعنصػر المػاؿ البشػرم رأس عمػى التركيػز كيعتبػر ، مبتكػرة منظمػة كيجعميػا كفاعميتيػا المنظمػة عمؿ لتعزيز
 المنظمات. لدل يحتؿ أىمية المؤسسي التميز تجعؿ التي النقاط مف كتميزىا المنظمة لتطكير أساسي

   
 المؤسسي: خصائص التميز 3.2.2

  (Grote,2002: 65):الميمة الخصائص مف بمجمكعة تتمتع اتميزن  تحقؽ المنظمات التي  
حيػث  المؤسسػي، التميػز مصػادر أىػـ مػف يعد الصعبة األعماؿ قبكؿ إف   إذ: الصعبة األعمال قبول .1

 .الصفر مف العمؿ كبدء العمميات كتحسيف لممنظمات، السريع كالتعمـ النمك فرص
 .عميو كالتشجيع التميز تحفيز في بارز دكر كليا كقدكة، تعمؿ القيادة إف   إذ :الكفء القيادة توفر .2
كتحمػػؿ  األخطػػاء، ارتكػػاب إف   إذ المنظمػػات، قػػدرة اتمسػػتكي تكضػػح فالمصػػاعب :المصيياعب تحمييل .3

 .كتميزىا المنظمة قدرات صقؿ في يسيـ كمكاجيتيا، لؤلزمات المنظمة
 العمػػػؿ، نطػػػاؽ خػػػارج الخبػػػرات يالػػػدي يتػػػكفر المتميػػػزة المنظمػػػات إف   :العميييل عييين البعييييدة الخبيييرات .4

 .األداء في التميز الكتساب الفرص، مف العديد تقدـ التي المجتمع خدمةكبالتحديد 
 أىميتػػو تكػػكف األداء فػػي التميػػز ألنشػػطة المنظمػػات فػػي السػػائد المعيػػارم النظػػاـ إف   :التييدريب بييرامج .5

 .المنظمات تميز مف تعزز التي التدريبية الفرص مف مباشرة موعمي تى  يتـ لما أقؿ بالنسبة
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لتأديػػة  بالياألسػػ أفضػػؿ اختيػػار خػػبلؿ مػػف بيػػا، الخػػاص التنبػػؤ نظػػاـ دقػػة تعزيػػز بيػػا كيقصػػد :الدقيية .6
 .المنظمة تميز عمى التأثير في التنبؤ دقة أىمية عمى يؤكد داخمي مناخ كبناء الميمات،

 :ابأني تتصؼ المتميز األداء ذات المنظمات أف (2010) حسف كيرل        
 .البيركقراطية اإلدارة أنماط عف الخركج خبلؿ مف العمؿ نحك باالنحياز تيتـ .1
 .لمقترحاتيـ كاالستجابة بالمتعامميف كثيقة صمة إيجاد عمى تعمؿ .2
 .العمؿ في التنظيمية ةليباالستقبل تسمح .3
 .المنظمة بقيـ لبلىتماـ العامميف ترشد .4
 .كالبلمركزية المركزية باتباع كمرنة كفاعمة ضمنية رقابة نظـ تستخدـ .5

األداء  كمنظمػػػػات المتميػػػػز األداء منظمػػػػات خصػػػػائص بػػػػيف المقارنػػػػة (2012، الفػػػػتبلكم) بػػػػيف كقػػػػد  
 :اليالت الجدكؿ في كما التقميدية

 لممنظمة التقميدي واألداء المتميز األداء بين الفرق يوضح :(1.2جدول )
 األداء التقميدي األداء المتميز

 العامميف عمى اين داخم تركز  الزبائف عمى تركز
 كمركزية طيةار قبيرك  ىيكمية ذات   كاممة ككحدات مركزية غير ىيكمية ذات
 اإلدارة طريؽ عف كالتنسيؽ التخطيط يتـ العمؿ فرؽ طريؽ عف التخطيط يتـ

 تار امي المكظفكف كيمارس األفؽ كاسعة الكظائؼ
 متعددة

 عػف الخركج لممكظؼ يمكف كال بدقة محددة الكظائؼ
 العمؿ ركتيف

 مثػؿ لممكظػؼ الشػامؿ التطػكير عمػى التػدريب يركػز
 ذلؾ كمثيؿ الفريؽ كعمؿ األعماؿ فيـ

 فقط الفنية تاالميار  عمى التدريب يركز

 لممكظؼ الفردم األداء إلى المكافآت تستند الفريؽ فاعمية في المساىمات إلى المكافآت تستند
 أنيـ عمى المكظفيف إلى المتميز األداء منظمة تنظر
 شركاء

 أدكات كػكنيـ المػكظفيف إلػى التقميديػة المنظمػة تنظػر
 اإلدارة بيد

 (.2012)الفتبلكم،  المرجع:
 

 :اليأبعاد التميز المؤسسي في مؤسسات التعميم الع 4.2.2
كالتميػػػز  ،تميػػػز القيػػػادم، كالتميػػػز الخػػػدماتيلمتميػػػز المؤسسػػػي مجمكعػػػة مػػػف األبعػػػاد نػػػذكر منيػػػا: )ال        

؛ البحيصػي، 116: 2015األيػكبي، ) التميز في الجامعات كىي كما يمػي ( كالتي تعد مف أىـ أبعادمعرفيال
 :(59: 2014؛ الحيمة، 33: 2014
، حيػث الحديثػة اإلدارةلتػي تسػتند عمييػا : يعػد التميػز فػي القيػادة مػف أىػـ المرتكػزات االتميز القييادي .1

عمى مكاكبة المستجدات كالمتغيرات التي  رات فائقة مف القائد ليككف قادرناالمعاصرة قد اإلدارةتتطمب 
 يفرضيا عصر المعرفة.
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ػارة عمػػى التخيػؿ كالتصػػكر المسػػتقبميالسػبؽ كالقػػد" :ابأنيػػكتعػرؼ القيػػادة  بنػػاء المركنػػة، كدعػػـ  ، كأيضن
 (.3: 2013، )جاد الربيجي الضركرم كالمطمكب في المنظمة األخريف نحك خمؽ التغيير االسترات

 ،كتشجيعيا ليـ األفرادميا لقدرات ، يعتمد عمى مدل تبنييا كدعمباشر عمى التميزيادة ليا تأثير فالق
، القياديػػة كعبلقػػات العمػػؿ الفاعمػػة كدعػػـ األفكػػار اإلبداعيػػة كالميػػزة، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تميزىػػا بالميػػارة

 فػراداأل، ككػذلؾ اىتماميػا بتشػجيع المنافسػة بػيف ر المتجػدد الػذم يبتعػد عػف التقميػدكالقدرة عمى التفكي
أفكػػار جديػػدة، كتبنييػػا سياسػػة البػػاب المفتػػكح، كدعػػـ االتصػػاالت المباشػػرة بينيػػا كبػػيف  إلػػىلمتكاصػػؿ 

، ء المنظمػػػة، كالقػػػدرة عمػػػى مناقشػػػتيا، كػػػؿ ذلػػػؾ يتػػػيح تبػػػادؿ المعمكمػػػات المتعمقػػػة بفاعميػػػة أدااألفػػػراد
طات، التػي يجػب كىنػاؾ مجمكعػة مػف النشػا .حمكؿ جديدة لمشاكميا ات كابتكاراقتراح إلىكالكصكؿ 

أف يقكـ بيا القػادة لتشػجيع ظيػكر التميػز فػي المنظمػة، فنظػاـ البلمركزيػة فػي العمػؿ داخػؿ المنظمػة 
يسػػػيؿ انسػػػياب المعمكمػػػات كاألفكػػػار االبتكاريػػػة بػػػيف العػػػامميف كالقيػػػادة العميػػػا المباشػػػرة دكف حػػػكاجز 

مقراطيػة. فالقائػد المتميػز لديالقيػادة ا تتػأثر بػنمط األفػرادالقػدرة االبتكاريػة لػدل  بيركقراطية، كذلؾ فػإف  
 ،عي األخطاء كنكاحي النقص كالقصكرالذم يستطيع رؤية كثير مف المشكبلت في المكقؼ الكاحد ي

القػػادة الػػذيف تػػزداد حساسػػيتيـ إلدراؾ أكجػػو القصػػكر كالمشػػكبلت فػػي  شػػؾ أف   كيحػػب المشػػكبلت كال
لػػػذلؾ فػػػإف االحتمػػػاؿ سػػػيزداد  ،ؼ فييػػػاأليـ لخػػػكض غمػػػار البحػػػث كالتػػػالمكاقػػػؼ كافػػػة، تػػػزداد فرصػػػتي

 أماميـ نحك التميز.
 العوامل الداعمة لمتميز القيادي :(1.2شكل رقم )

 
 :يمي ما تتطمب القيادم لمتميز الداعمة العكامؿ أف تضحي (1.2) رقـ لمشكؿ ككفقنا  

 كجكد قيـ تنظيمية قكية مشتركة. .1
 تطكير كنشر رؤية إبداعية. .2
 ستككف عميو المنظمة. اتحديد رسالة كاضحة لم .3
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 تطكير االستراتيجية بشكؿ ينسجـ مع الرؤية كالرسالة. .4
 بناء ىيكؿ كاستراتيجيات تنفيذية لتسييؿ تنفيذ نمكذج التميز القيادم. .5

لعالميػة التػي تعمػػؿ كتػأتي أىميػة القيػػادة لممؤسسػات الجامعيػة مػػف طبيعيػة البيئػة المحميػػة كا        
عػف التنافسػية  سػتمر، فضػبلن كالتغيػر الم ،كالتعقيػد ،بحالػة مػف الغمػكضفييا الجامعات، كالتػي تتميػز 
ففػي ىػذه البيئػة األكاديميػة المتغيػرة  .كار التي يقكـ بيا رؤساء األقسػاـالشديدة، كذلؾ مف طبيعة األد
تمتمػؾ رؤيػة كميػارات اسػتراتيجية  ،بح ىناؾ حاجة لقيادة مف نكع جديدشديدة التعقيد كالغمكض، تص

لتكجو متكسط كطكيؿ المدل لممنظمة لرسـ مستقبميا بطريقة متكاممة، آخذة في االعتبػار ا إلىتنظر 
 دـ المساكاة مع األكضاع الداخمية.االتجاىات المتكقعة كالتطكرات في البيئة عمى ق

 
، كعنػػػدما يػػػتـ بمثابػػػة مسػػػتيمكيف لمسػػػمع كالخػػػدمات تعػػػد جميػػػع فئػػػات المتعػػػامميف :الخيييدماتي التمييييز .2

ىػػؤالء  ف  فػإ ؛زيػد عػف تكقعػاتيـسػمعة أك خدمػة ال تمبػي حاجػات فئػات المتعػامميف أك تالحصػكؿ عمػى 
المنافسػػيف  إلػى. كفػػي ظػؿ إدارة التميػز فػإف المجػكء المنافسػيف لمتعامػؿ معيػـ إلػىجػؤكف المتعػامميف يم

خطة عمػؿ  إلى، كىذه األعراض تفضي ا يتـ خطأ في أسمكب تقديـ الخدمةمشيء يعد مؤشرنا عمى 
اسػػػتخداـ المػػػدخؿ الييكمػػػي لحػػػؿ المشػػػاكؿ  كال شػػػؾ أف   ،لتصػػػحيح ىػػػذه األخطػػػاء أك نػػػكاحي القصػػػكر

 حرؾ المستمر نحك التحسيف المستمر.يجعؿ باإلمكاف الت
تطػكير منػتج خػدمي ذم صػفات فريػدة، تمػنح المنظمػة عبارة عػف  :بأنولتميز في الخدمة( كيعرؼ )ا

المنظمػػة قػػد  فػػإف   ،إذا قػػاـ المػػكردكف بزيػػادة أسػػعار المػػدخبلت فرصػػة كضػػع أسػػعار اسػػتثنائية، فمػػثبلن 
 كؿ بسيكلة عمى منتجات بديمة نظػرناتتمكف مف تحميؿ ذلؾ عمى العمبلء الذيف ال يستطيعكف الحص

 تمتع بو المنتجات مف صفات فريدة.لما ت
 الخػػدمات جػكدةمػدل  تقيػيـ فػي تسػاعد التػي األساسػػية األبعػاد مػف عػدد ىنػاؾ الخدمػة جػكدة كلقيػاس
 :يمي كما كىي المقدمة،

المقدمػة مػف العمػػبلء  الشػكاكل: كيتمثػؿ ىػػذا المقيػاس فػي حصػر عػػدد الشػكاكلمقيػاس عػدد  - أ
كلكف تعتمد ىذه الطريقػة عمػى تػكفير  الشكاكلخبلؿ فترة زمنية معينة كتصنيفيا حسب نكع 

ات التػػي تكجػػو ليػػذا حيػػث تكجػػد العديػػد مػػف االنتقػػاد شػػككاىـ،المنػػاخ المبلئػػـ لمعمػػبلء لتقػػديـ 
أك خػكؼ العمػبلء مػف  كالمسػئكليف،المقياس لعؿ مف أىميا عدـ كجكد تكاصؿ بػيف العمػبلء 

 أك عدـ معرفتيـ كيفية تقديـ الشككل. شككاىـ،تقديـ 
كيعتمد عمى قياس رضا العمبلء عف جكدة الخدمة باسػتخداـ مقيػاس ليكػرت  الرضا: مقياس - ب

طريػػػؽ لمعميػػػؿ بعػػػد حصػػػكلو عمػػػى الخدمػػػة عػػػف  ذم النقػػػاط السػػػبع مػػػف خػػػبلؿ أسػػػئمة تكجػػػو
 :ميػزات ليػذه الطريقػة لعػؿ مػف أىميػا، كتكجد العديػد مػف الماستقصاء أك تدكيف المبلحظات

مبلئمػػػة الحتياجػػػات  قيةياسػػػتراتيجية تسػػػك  بيػػػا، كتبنػػػيالكقػػػكؼ عمػػػى نقػػػاط القػػػكة كالضػػػعؼ 
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ػا عمبلئيػـ،السكؽ، كتزكيد المؤسسات بمعمكمات تساعدىـ عمػى فيػـ اتجاىػات   كىنػاؾ أيضن
كد تسمسػػؿ منطقػػي عػػدـ كجػػ :كجيػػة ليػػذا المقيػػاس، لعػػؿ مػػف أىميػػاعػػدد مػػف االنتقػػادات الم

 ألسئمة االستقصاء، كغيرىا مف االنتقادات.
يعتمػػد ىػػذا األسػػمكب عمػػى قيػػاس جػػكدة الخدمػػة عػػف طريػػؽ مقارنػػة إدراؾ  :الفجػػكة مقيػػاس - ت

 .ياقدمة بتكقعاتيـ قبؿ الحصكؿ عميالعميؿ لمخدمة الم
الحكػـ عمييػا مػف اتجاىػات  لمخدمػة: باعتبػار أف جػكدة الخدمػة يمكػف الفعمػي األداء مقيػاس - ث

الرضػػا أحػػد الجكانػػب المػػؤثرة فػػي الحكػػـ عمػػى  ، بحيػػث يعتمػػد ىػػذا المقيػػاس عمػػى أف  العمػػبلء
ػا الجكدة، كىناؾ أبعػاد أخػرل تتعمػؽ بجػكدة  أىميػا: كجػكدعػدد مػف التحفظػات لعػؿ مػف  أيضن

 كاقتصاره عمى قطاعات خدمية معينة دكف األخرل. العمبلء،الخدمة غير إدراؾ 
  

بنػػاء الميػػزة التنافسػػية  األكثػػر أىميػػة فػػي االسػػتراتيجي: أصػػبحت المعرفػػة المصػػدر التميييز المعرفييي .3
الكحيػد الػذم يزيػػد لمػػكرد ، فيػك االعمػؿ، كقػكة األكثػر أىميػػة مػف مػكرد رأس المػػاؿ ، كالمػكردلممنظمػات

، أك بدكف فكار جديدة كتطكيرىا بتكمفة أرخص، بؿ يسيـ في تكليد أبالتراكـ، كال يتناقص باالستخداـ
 تكمفة إضافية.

كمػف  األخػرل؛مف الصفات التػي تميػز المعرفػة عػف غيرىػا مػف مػكارد المنظمػة  دناكذكر الباحثكف عد
كيمكػػف  باالسػػتعماؿ،اس، كحيكيػػة، كتػػزداد ، كصػػعبة القيػػمممكسػػة، كضػػبابيةىػػذه الصػػفات أنيػػا غيػػر 

كذات تػأثير كاسػع المػدل فػي  ،األفػراداستعماليا في عمميات مختمفة في الكقػت نفسػو، كمتجسػدة فػي 
 المنظمة، كيمكف استخداميا لفترة طكيمة.

كالمعمكمػػػػات السػػػػياقية  كالقػػػػدرات، كالميػػػػارات، الخيػػػػرات،" مػػػػزيج مػػػػف :ايػػػػبأن  كيمكػػػػف تعريػػػػؼ المعرفػػػػة 
 (.13: 2011)حسف،  كمة لدل العامميف كلدل المؤسسة"المترا

فيػػػي أكثػػػر  المعرفػػػة،تسػػػمؾ مػػػدخؿ إدارة  كلػػػى المؤسسػػػات التػػػي يجػػػب أف  كتعػػػد الجامعػػػة مػػػف أىػػػـ كأي 
مبلءمػػػة لتبنػػػي ىػػػذا المبػػػدأ. ككشػػػفت دراسػػػة أجريػػػت لبحػػػث قضػػػايا تتعمػػػؽ بتطبيػػػؽ إدارة المعرفػػػة فػػػي 

كالدكر المنكط بيا مػف أنسػب البيئػات لتطبيػؽ  بطبيعتيا،الجامعات كأبعادىا أف البيئة الجامعية تبدك 
 (Mikulecka, & Mikuleckyk, 2000: 112)قػد حػدد الباحثػاف ك  كطرقيا.مبادئ إدارة المعرفة 

 :عة مف المبررات لذلؾ كىي كما يميمجمك 
 .تمتمؾ الجامعات عادة بنية تحتية معمكماتية حديثة 
  بػيف أعضػاء ىيئػة التػدريس، كالطػبلب بصػفو  المعرفة مػع اآلخػريف أمػرنا طبيعينػاتعد مشاركة

 عامة.
  بالجامعػة، خػبلؿ التحػاقيـ  ا مػفإلييػأحد المتطمبات الطبيعية التػي يسػعى الطػبلب لمكصػكؿ

 يمكف.ما  بأسرعا إلييالحصكؿ عمى المعرفة مف مصادر يسيؿ الكصكؿ  ىك
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  فبل يتردد أم عضك مف نشر المعرفة  بالثقة،يتكافر في الجامعات عادة مناخ تنظيمي يتسـ
 كتكزيعيا.

 مف ناحية تكجو الجامعػات ات الحديثة كمنظمات قطاع األعماؿالتشابو الكبير بيف الجامع ،
، كاالستشارية لقاء مقابؿ مػادم ة، كالخدمات التعميمية، كالبحثيةعديد مف األنشطنحك تقديـ 

أك طريقػػة قػػد يمػػنح  أسػػمكب،، لػػذا فػػأم "Educational Market"تحػػت إطػػار مػػا يسػػمى 
كتعد إدارة المعرفة مف التقنيات  الجامعات،الجامعة ميزة تنافسية قد تككف مثار اىتماـ لتمؾ 

 االتجاه. الحديثة كالرائدة في ىذا
 

القيػػادم  التميػػز مؤشػػرات أىػػـ حػػكؿ الجامعيػػة القيػػادات بعػػض سػػؤاؿ خػػبلؿ كمػػف سػػبؽ مػػا عمػػى بنػػاءن         
 :يمي كما إجاباتيـ جاءت كالمعرفي كالخدماتي

  :(2.2) جدول رقم
 الجامعية القيادات بعض نظر وجية من الدراسة محل الجامعات في المؤسسي التميز مؤشرات

 مؤشرات التميز المعرفي مؤشرات التميز الخدماتي القيادممؤشرات التميز 
تػػػػػػػػػػػػػكفر رؤيػػػػػػػػػػػػػة كرسػػػػػػػػػػػػػالة  .1

 كاضحة لمقيادة.
 الدعـ المستمر لمتميز. .2
تبنػػػػػػي البلمركزيػػػػػػة كػػػػػػػنمط  .3

 إدارم كتفكيض العامميف.
تمكيف العامميف بمػا يحقػؽ  .4

 التميز.
 تشجيع اإلبداع كالتميز. .5
القػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  .6

 المشكبلت بسرعة.
تشػػػػػػػػػػػػكيؿ فػػػػػػػػػػػػرؽ العمػػػػػػػػػػػػؿ  .7

كاعتمادىا كأساس إلنجػاز 
 الميمات الصعبة.

التحسػػػػػػػيف المسػػػػػػػػتمر فػػػػػػػػي  .1
 الخدمات.

تغميػػػػػػػػػػػب الجػػػػػػػػػػػكدة عمػػػػػػػػػػػى  .2
 .السعر

 إرضاء المستفيديف. .3
يػد احتياجػات المسػػتفيد تحد .4

 .بشكؿ مستمر
التكاصػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػتمر مػػػػػػػػع  .5

العمػػػػػػػػػػػػػبلء مػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػبلؿ 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ 

 التكنكلكجية.

 تشجيع التعمـ المستمر. .1
تحفيػػػػػز كمكافػػػػػأة مبػػػػػادرات  .2

 التعمـ.
عقػػػػػػػػػػػػػػػػػد دكرات تدريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .3

كمػػػػػػػؤتمرات حػػػػػػػكؿ أىميػػػػػػػة 
 التعمـ.

االسػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػف تجػػػػػػػػػارب  .4
 المؤسسات األخرل.

 إنشاء إدارة لممعرفة. .5
 اعتماد التعميـ اإللكتركني. .6
نشػػػر الثقافػػػة كالػػػكعي بػػػيف  .7

العػػػػػامميف بػػػػػأىمي تطػػػػػكير 
 المعرفة.

 (.2014)الحيمة،  :المرجع        
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 :اليإدارة التميز المؤسسي في التعميم العالمتطمبات األساسية لتطبيق  5.2.2
 مػف مجمكعػة تػكفير المنظمػات مػف يتطمب لمتميز الناجح فالتطبيؽ كالتمني، بالحمـ يتحقؽ ال التميز  

 كلكػي .التطبيػؽ ثمػار جنػي مػف المنظمػات تمؾ تمكف إيجابية نتائج إلى لمكصكؿ كالمحفزة الداعمة المقكمات
  (:2002، السممي) ةاليالت المتطمبات تكفير األمر يتطمب ذلؾ يتحقؽ
 كتضػػـ المسػػتقبمية كنظرتيػػا الرئيسػػية تكجياتيػػا عػػف تعبػػر بحيػػث ،لممؤسسػػة متكاممػػة اسػػتراتيجية بنػػاء .1

 إعػػداد ةآليػػ لممؤسسػػة، االسػػتراتيجية المؤسسػػة، األىػػداؼ المؤسسػػة، رؤيػػة رسػػالة: )ةاليػػالت العناصػػر
 .(لممؤسسة االستراتيجية الخطط

 األداء بمسػئكليات القػائميف كترشػد المؤسسػة عمػؿ كتػنظـ تحكـ التي السياسات مف متكاممة منظكمة .2
 .القرارات اتخاذ كأسس قكاعد إلى

 الداخميػػة المتغيػػرات مػػع كالتكيػػؼ لمتعػػديؿ كقابمػػة األداء متطمبػػات مػػع كمتناسػػبة مرنػػة تنظيميػػة ىياكػػؿ .3
 تمكػػيف عمػػى اعتمادىػػا نتيجػػة البلمركزيػػة مػػف أعمػػى بدرجػػة التميػػز إدارة ىياكػػؿ كتتصػػؼ. كالخارجيػػة
 االتصػاؿ اسػتخداميا لتقنيػات عمػؽ عػف فضػبلن  ،عممو مجاؿ في كؿ الصبلحيات كتخكيميـ العامميف

 .كالمعمكمات
 كشػػركط مكاصػػفات تحديػػد كأسػػس العمميػػات تحميػػؿ اتآليػػ يحػػدد الشػػاممة الجػػكدة لتأكيػػد متطػػكر نظػػاـ .4

 .الجكدة انحرافات تصحيح كمدخؿ الجكدة كضبط رقابة اتآليك  فييا السماح كمعدالت الجكدة
 تجميعيػا ككسػائؿ مصػادرىا كتحديػد المطمكبػة المعمكمػات لرصػد اتآليػ يضـ متكامؿ معمكمات نظاـ .5

 لػػدعـ تكظيفيػػا اتآليػػك  قكاعػػد عػػف فضػػبلن  كاسػػترجاعيا، كحفظيػػا كتحػػديثيا كتػػداكليا معالجتيػػا كقكاعػػد
 .القرار اتخاذ

  البشرية المكارد كتككيف كاستقطاب لتخطيط اتليكاآل القكاعد يبيف البشرية المكارد إلدارة متطكر نظاـ .6
 نتػائج كفػي العػالميف تعػكيض كأسػس األداء تقػكم اتآليػ قكاعد يتضمف كما. أداءىا كتكجيو كتنميتيا
 .األداء

 عمميػػػػػات لتنفيػػػػذ المطمكبػػػػػة كالكظػػػػائؼ األعمػػػػػاؿ تحديػػػػد اتآليػػػػػك  قكاعػػػػد يتضػػػػػمف األداء إلدارة نظػػػػاـ .7
 كمتابعػػػة تكجيػػػو كقكاعػػػد اتو،مسػػػتكيك  معدالتػػػو كتحديػػػد المسػػػتيدؼ األداء تخطػػػيط كأسػػػس المؤسسػػػة،

 نجازات.كاإل النتائج كتقكم األداء
 االسػػػتراتيجية األعمػػػاؿ ككحػػػدات العمػػػؿ كفػػػرؽ مجمكعػػػات كأداء الفػػػردم األداء لتقيػػػيـ متكامػػػؿ نظػػػاـ .8

 .المقررة األداء كمعايير األىداؼ إلى بالقياس االنجازات تقكم بغرض المؤسسي كاألداء
 فرص تؤكد كالبرامج لمخطط السميـ التنفيذ مقكمات كتكفير كالمعايير األسس كضع تتكلى فعالة قيادة .9

 .التميز إدارة تحقيؽ في المؤسسة
 عمػؿ مػف المفيػكـ ىػذا يختمػؼ مػان  كا   تػا،ثابن  معيػارنا ليس المتميز األداء مصطمح إف   القكؿ يمكف كىنا  

 .ألخرل منظمة كمف ألخرل كظيفة كمف خرآ إلى
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 أىمية نماذج التميز المؤسسي في الجامعات: 6.2.2
كافػة  المجػاالت نفسػيا فػي تطكير نحك الجامعات تدفع كسيمة أنيا في تتمثؿ التميز نماذج أىمية ف  إ  
 EBA مؤسسػػة ( مػػف2013) لعػاـ دكليػػة جػكائز ثػػبلث عمػى حصػػمت قػػد غػزة فػػي اإلسػبلمية الجامعػػة فنجػد ،

 جػػائزة عمػػى الجامعػػة حصػػمت حيػػث بريطانيػػا، فػػي أكسػػفكرد فػػي كالتعمػػيـ العمػػـ: بعنػػكاف السػػنكم اجتماعيػػا فػػي
ا". مشركع إرادة" كىك فمسطيني، مشركع كأفضؿ إدارة، كأفضؿ فمسطينية، جامعة أفضؿ  جامعة حصمت أيضن
 البحػػث بجػػائزة األكلػػى ىػػام كالمراكػػزال مػػف الدكليػػة الجنائيػػة المحكمػػة مسػػابقة فػػي خاصػػة جػػائزة عمػػى األزىػػر
 (:66: 2014، ككنيا )الحيمة في التميز نماذج أىمية تتمحكر، ك (2014) لمعاـ العممي
 لمجامعات لكي تتبكأ مكانة عالمية بيف مثيبلتيا. تعد دافعنا .1
 أقصى درجات الجكدة. إلىتعزز التنافس بيف الجامعات لمكصكؿ  .2
 المتزايد مف الجامعات المنافسة.كسيمة تعتمدىا الجامعات في تسكيؽ ذاتيا في ظؿ االزدحاـ  .3
 دعـ التطكير الدائـ كالمستداـ لدل العامميف في الجامعات. .4
 تعزيز الشعكر بالمسئكلية االجتماعية لدل الجامعات. .5
 االرتقاء بمخرجات الجامعة بما يدعـ التطكر في البيئة المحيطة. .6
 تنمية المجتمع مف خبلؿ مخرجات الجامعة المتميزة. .7

 
 :اليعربية وعالمية لمتميز المؤسسي في التعميم العنماذج  7.2.2
 لتقػديـ تقػكـ بيػا التػي كالعمميػات األداء تميػز عمى لممنظمات المستدامة التنافسية الميزة تحقيؽ يعتمد        
 الػػداخمي عمػػى المسػػتكل ذإ ا،خارجينػػ ك اداخمينػػ مختمفػػة بمعػػايير تمتػػـز المنظمػػة ف  فػػإ ليػػذا كالخػػدمات، المنتجػػات

 كمػا تخدمػو، الػذم الزبػكف كالسػكؽ مسػتكل عمػى يكػكف اكخارجين  كالعمميات التنظيـ مستكل خبلؿ مف ذلؾ يتـ
 اسػػتخداـ عمػى تعتمػد المنظمػات تتنػافس فييػا التػي المسػابقات ضػمف تكػكف التػي المؤسسػي التميػز جػكائز أف

 )الجبػػكرم، منافسػػة منظمػػات كخػػدمات المنظمػػة بأعمػػاؿ كخػػدمات أعمػػاؿ طريػػؽ مقارنػػة عػػف أك رصػػد قػػكائـ
النمػػػاذج كالجػػػكائز سػػػكاء عمػػػى  مػػػف العديػػػد ىنػػػاؾ فقػػػد كجػػػد السػػػابقة األدبيػػػات مراجعػػػة خػػػبلؿ كمػػػف ،(2013

 فػػي األداء التميػػز مجػػاؿ فػػي كعربيػػة دكليػػة مؤسسػػات قبػػؿ مػػف تقػػدـ التػػي المسػػتكل المحمػػي كالعربػػي كالعػػالمي
 األداء اتمسػػػتكي بػػاختبلؼ قيمتيػػا تختمػػؼ جػػػكائز التحفيػػز لمتميػػز إطػػار فػػػي النمػػاذج ىػػذه كتقػػدـ ،المؤسسػػي
 :يمي فيما النماذج ىذه ألشير سنتطرؽ المحققة

 نماذج وجوائز التميز المحمية: 1.7.2.2
 2013واإلبداع، تمّيزمل الدولية نسطيمف ةجائز  (واإلبداع لمتمّيز الدولية فمسطين جائزة نموذج ). 

 اإلبػػػداع لتتػػػكيج مسػػػيرتيا خػػبلؿ مػػػف كاإلبػػػداع لمتميػػز الدكليػػػة فمسػػػطيف جػػائزة نمػػػكذج سػػػعي يتكاصػػؿ
 اتليػػػاآل تطػػػكير إلػػػى سػػػعييا عبػػػر تقػػػٌدميا ثمػػػار الجػػػائزة كتقطػػػؼ المجػػػاالت، شػػػتى الفمسػػػطيني فػػػي

 خاصػػة حالػػة فػػي اإلبػػداع كمفيػػكـ لمعػػاني الفمسػػطيني المجتمػػع تركيػػز رؤيػػة فػػي ييسػػًيـ بمػػا كالمعػػايير
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 المجتمعيػػة لمتنميػػة االتصػػاالت مجمكعػػة مؤسسػػة احتضػػنتيا التػػي الجػػائزة فمسػػطيف. ىػػذه بيػػا تتمٌيػػز
 سػبيؿ فػي كيتفانى جيده يبذؿ مف كؿٌ  كتكريـ تقدير بأىمية منيا التنمكية، إيماننا برامجيا مف ككاحدة
 الحيػاة ظػركؼ تػكفير فػي كاإلخػبلص التفػاني ًقيىـ ترسيم كأثر في دكر مف لذلؾ لما كالتمٌيز، اإلتقاف
 المسػتقمة، الفمسػطينية الدكلػة بنػاء نحػك عمى اإلنجازات كالمتراكمة الصمكد كتعزيز لممكاطف، الكريمة
ػػػا أىػػػدافيا تنفيػػػذ فػػػي بػػػاىرنا نجاحػػػان  الجػػػائزة أحػػػرزت كلقػػد  أمنػػػاء مجمػػػس بإشػػػراؼ كذلػػػؾ بعػػػد عػػػاـ، عامن

 كلمتابعػػػة الشخصػػػية كالجماعيػػػة، اإلبداعيػػػة التجػػػارب لتشػػػجيع منصػػػة الجػػػائزة غػػػدت بحيػػػث الجػػػائزة،
 كيحقػؽ درب التميز، عمى بالسير تمسكيـ يضمف كبما العطاء، مكاصمة عمى يحفزىـ بما المتميزيف
 معػايير تطػكير إلػى الجػائزة إدارة عىمىػدت األىػداؼ ىػذه كلبمػكغ .إبػداعاتيـ كتعميـ إسياماتيـ استدامة

 كالممارسػػػات األداء معػػػايير تطػػػكير مػػػع بػػػالتكازم الفػػػائزيف، كذلػػػؾ كاختيػػػار كالتقيػػػيـ الترٌشػػػح اتآليػػػك 
 اإلبػداع اسػتدامة نحػك الجػائزة عمػى رؤيػة القػائميف مع كينسجـ يتكافؽ بما كاالستدامة المثمى اإلدارية
 عمػى السػير فػي الجػائزة كتسػتمرٌ  .الفمسػطيني المجتمػع فػي كممارسػة كثقافػة كمفيكـ كتعميمو كالتمٌيز
 تزخػر كالتػي لفمسػطيف الصػكرة المشػرقة تعزيػز فػي المتمٌثمػة أىػدافيا تحقيػؽ إلى متطمِّعة البٌناء نيًجيا
 إلػى سػعييا كػذلؾ التمٌيػز كاإلبػداع، فػي األمثمة أفضؿ أبناؤىا يضرب كالتي الصمكد، بنماذج ربكعيا

 النمػػاذج المتمٌيػػزيف، كابػراز كتكػريـ الخبٌلقػة، كالمشػػاريع األفكػار كدعػـ اإلبداعيػػة، الطاقػات استكشػاؼ
كبنػػػاء  المجتمػػػع تقػػػدـ فػػػي تسػػػاىـ التػػػي اإلبػػػداع ثقافػػػة كنشػػػر الفائػػػدة تعمػػػيـ شػػػأنو مػػػف مػػػا المشػػػٌرفة،
 .فمسطيف

 :إلى الجائزة ىذه كتيدؼ        
 تطػكير عمػى كالمينيػة اإلداريػة كالكػكادر الفمسػطينية األراضي في العاممة المؤسسات تشجيع -

 .كالمينية اإلدارية بممارساتيا كاالرتقاء خدماتيا أدائيا كتحسيف
 المبدعػػػة كالمبػػػادرات كالكفػػػاءات الرائػػػدة كالتجػػػارب النكعيػػػة كاإلنجػػػازات المتميػػػز األداء تقػػػدير -

 كالتميػز اإلبػداع مكاصػمة عمػى الفمسػطينية األراضػي في البشرية كالمكارد كتحفيز المؤسسات
 .الصالحة كالمكاطنة السائدة الثقافة أشكاؿ مف كشكؿ الفمسطيني في المجتمع كترسيخو

 اإلدارةك  التميػػز مفػػاىيـ كتطبيػػؽ نشػػر فػػي اإلسػػياـ شػػأنيا مػػف كالتػػي التقيػػيـ معػػايير تطػػكير -
 المؤسسػات مسػتكل عمػى سػكاء اإلداريػة الممارسات أفضؿ كتعميـ كاإلبداع كالتميز، الحديثة

 .التجارب الرائدة أك األفراد أك
 حسػػػنة كقػػػدكة بػػػو ييحتػػػذل مثػػػاالن  كتقديمػػػو كمثابرتػػػو إبداعػػػو عمػػػى الفمسػػػطيني اإلنسػػػاف تكػػػريـ -

 .كاإلبداع كالصمكد التحدم عمى القدرة أك اإلنساني، كالمجاؿ العمؿ في مجاؿ لآلخريف
 اإلبداعيػػػة المبػػػادرات االسػػػتراتيجي، التخطػػػيط )القيػػػادة، :كىػػػي الجػػػائزة لتقيػػػيـ رئيسػػػية معػػػاييركيكجػػػد 

 البشػػػرية المػػػكارد إدارة كالتحػػػديث، التطػػػكر كمػػػدل مكاكبػػػة المعمكمػػػات تكنكلكجيػػػا اسػػػتخداـ كالتنمكيػػػة،
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 المؤسسػػي األداء نتػػائج االجتماعيػػة، العمػػبلء، المسػػؤكلية خدمػػة كاألنشػػطة، العمميػػات إدارة كتنميتيػػا،
 .كالتنمكم(

 نماذج وجوائز التميز العربية: 2.7.2.2
 2009 المتميز، الحكومي لألداء دبي برنامج( المتميز الحكومي لألداء دبي برنامج نموذج:) 

كالػػدكائر  الييئػػات أداء مسػػتكل فػػي كحقيقيػػة نكعيػػة نقمػػة المتميػػز الحكػػكمي لػػؤلداء دبػػي برنػػامج أحػدث
 المؤسسػػػي األداء لتميػػػز العالميػػػة النمػػػاذج مػػػف البرنػػػامج اسػػػتفاد كقػػػد بػػػدبي، الحككميػػػة كالمؤسسػػػات

 ضػكء فػي دبػي فػي الحكػكمي القطػاع ـلػتبلئ تكييفيػا عمػى كعمؿ لمتميز األكركبي ا النمكذجخصكصن 
 لػػػؤلداء دبػػػي برنػػػامج متميػػػز، كيعمػػػؿ قيػػػادم بػػػدكر الحككمػػػة فييػػػا تضػػػطمع التػػػي التحػػػديات التنمكيػػػة

 اتليػكاآل بالمنيجيػات الحككميػة كالمؤسسات كالدكائر الييئات أداء نتائج عمى ربط المتميز الحككمي
 كتطكيرىا. تحسينيا كاستمرارية النتائج كاستدامة مأسسة كذلؾ لضماف العمؿ، في المستخدمة
 ترسػـ لقيػادة خبلن مػد الرئيسػية أدائيػا نتػائج فػي الحككميػة كالمؤسسػات كالػدكائر الييئػات تميػز يتمخص
 بيئػة ضػمف مسػتمر بشػكؿ عممياتيػا كتطػكر بكفػاءة كشراكاتيا مكاردىا كاالستراتيجية، كتديرالسياسة 

 أجػػؿ مػػف لمنتػػائج دقيػػؽ قيػػاس كجػػكد مػػف د  بيػػ كال المسػػتمر. الػػتعمـ عمػػى تحػػرص مبدعػػة كشػػفافة عمػػؿ
 كفػرص كمجػاالت القػكة نقػاط المسػتيدؼ، كتحديػد بػاألداء تتبػع التطػكير، كمقارنتػو مػف القيادة تمكيف

 اتخػاذ مػف القيػادة فريػؽ يمكػف الحككمية، ممػا المؤسسة/  الدائرة/  أداء الييئة في كالتطكير التحسيف
 كمبػادرات كمشػاريع بػرامج إلػى التحسيف كالتطػكير فرص كترجمة نقاط القكة لتعزيز المناسبة القرارات

 .زمنية محددة كأطر تنفيذ مسؤكليات ذات
 مػف المشػاركة الحككميػة كالجيػات الػدكائر أداء فػي نكعيػة نقمػة إحداث إلى البرنامج ىذا ييدؼ حيث

 الخاصػػػة التقيػػػيـ بمعػػػايير مقارنػػػة كالجيػػػات الػػػدكائر ىػػػذه تجرييػػػا التػػػي الػػػذاتي التقيػػػيـ خػػػبلؿ عمميػػػات
 .بالبرنامج

 البشػرية، الشػراكة كاالسػتراتيجية، المػكارد السياسػةالقيادة، ) :كىي الجائزة لتقييـكجد معايير رئيسية كت
 (.الرئيسية األداء المجتمع، نتائج البشرية، نتائج المكارد المتعامميف، نتائج كالمكارد، العمميات، نتائج

 
 الثاني اهلل عبد الممك جائزة الياشمية )دليل األردنية بالمممكة لمتميز الثاني اهلل عبد الممك نموذج 

 (:2008 والشفافية، الحكومي األداءلتميز 
 ىػذا النمػكذج كييػدؼ الياشػمية األردنيػة المممكػة فػي ـ2006 عػاـ لمتميػز الثاني عبداهلل مركز أينشئ
 العالمية كالجكدة، كالنماذج كاإلبداع المتميز األداء بمفاىيـ الكعي نشر طريؽ عف التميز ثقافة لنشر
 المركػػز عمػػؿ كقػػد ،بينيمػػا اإليجػػابي التنػػافس كتعزيػػز األداء فػػي كالتطػػكر التقػػدـ مػػدل كقيػػاس لمتميػػز
 النتػػػائج، الشػػػفافية، عمػػػى التركيػػػز التميػػػز، ثقافػػػة" :مػػػف يتكػػػكف الػػػذم التميػػػز ىػػػـر نمػػػكذج بنػػػاء عمػػػى
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 عمػػى عمػؿ المركػػز كقػػد الخدمػػة "، ممتقػى عمػػى التركيػز ،األفػػراد المعرفػػة، القيػادة، ة،اليػػالم العمميػات،
 .األكركبي التميز بنمكذج أشبو ىك كالنمكذج الخاص القطاع لتميز خاص نمكذج إنشاء

 كالمػػػػكارد، الشػػػػراكات االسػػػػتراتيجية، ،األفػػػػراد )القيػػػػادة، :كىػػػػي الجػػػػائزة لتقيػػػػيـ رئيسػػػػية معػػػػاييركيكجػػػػد 
 الرئيسة(. النتائج المجتمع، نتائج العمبلء، نتائج ،األفرادنتائج  كالخدمات، المنتجات

 
 ية:مالعال نماذج وجوائز التميز 3.7.2.2

 نموذج" التميز إلدارة بانياليا النموذج Deming" (74: 2014، الحيمة:) 
 مػف األربعينيػات منػذ ابػافالي فػي الجػكدة بحركػة W.Edwards Deming ديمػنج كيميػاـ اسػـ يرتبط
 ميمػة إنجػازات تحقػؽ التػي كالييئػات لؤلفراد باسمو جائزة بمنح ديمنج مؤسسة كتقكـ الماضي، القرف
 شػركات بػدأت ثػـ فقػط، لميابػانييف السػابؽ فػي تقػدـ الجائزة ككانت(. 1951) الجكدة رقابة مجاؿ في
ا تبدم يابانية غير  الجػائزة ىػذه عمػى أمريكيػة شػركات حصػمت كقد بيا، لمفكز كتتقدـ بالجائزة اىتمامن
 عمػػى فقػػط يركػػز نمػػكذج أسػػاس عمػػى الجػػائزة كتقػػكـ ،Lucent Technologies شػػركة مػػثبلن  منيػػا

 كتركػز عمييػا، المترتبػة النتػائج إلػى النظػر دكف الشػاممة الجػكدة إلى المؤدية Processes العمميات
 كمػا ،اإلحصػائية بالياألسػ باسػتخداـ منيػا التحقػؽ يتـ كالتي ديمنج، مبادئ تحقيؽ عمى الجائزة ىذه
 .نقطة( 100) عمى يحتكم مقياس خبلؿ مف التقييـ يتـ

 :كىي الجائزة لتقييـ رئيسية معاييركيكجد 
 تتبعيػػػػا التػػػػي السياسػػػػات بشػػػػرح المتصػػػػمة األمػػػػكر المعيػػػػار ىػػػػذا كيشػػػػمؿ :اإلدارة سياسييييات -

 المػدل، كقصػيرة طكيمػة أىػداؼ كجػكد كمػدل كضعيا، في المستخدمة كالعمميات الجامعات،
 .القيادة كقضايا

 مػدل السػمطة، تكزيػع كأسػس لمجامعػة العػاـ لمتنظػيـ المعيار ىذا كيتعرض: والتنمية التنظيم -
 التقسػػػيمات بػػػيف االختصاصػػػات كتكزيػػػع التنظيمػػػي الييكػػػؿ ،Teams العمػػػؿ فػػػرؽ اسػػػتخداـ
 .الخارجية األطراؼ مع العبلقات كطبيعة المختمفة، التنظيمية

 اسػػتقباؿ كطػػرؽ الجامعػػة، فػػي المعمكمػػات اسػػتخداـ مػػدل المعيػػار ىػػذا كيتنػػاكؿ: المعمومييات -
 .كتحديثيا المعمكمات تنظيـ طرؽ كالداخمية، الخارجية مصادرىا مف المعمكمات كتداكؿ

 الجامعػة، فػي الجػكدة تكاجػو التػي المشػكبلت تحميػؿ أسػمكب إلى المعيار ىذا يشير: التحميل -
 الجامعػػة تضػػعيا التػػي كالخطػػط معيػػا، التعامػػؿ أكلكيػػة حيػػث مػػف المشػػكبلت ترتيػػب كأسػػس
 .المجاؿ ىذا في كالمعمكمات التقنية عمى االعتماد كمدل لعبلجيا

 فػي الجػكدة لتحسػيف خطػط مػف الجامعة بو تقكـ ما المعيار ىذا يتناكؿ :لممستقبل التخطيط -
 لتحقيقيػا، الخطػط تسػعى التي المرجكة كاألىداؼ لمجكدة اليالح المكقؼ بياف مع المستقبؿ،

 .الخطط تمؾ بتنفيذ االلتزاـ كمدل
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 ذكم لمعػػػامميف المكجيػػػة التػػػدريب أنشػػػطة بتكضػػػيح المعيػػػار ىػػػذا يتعمػػػؽ :والتيييدريب التعمييييم -
 .الجكدة مسائؿ في كالتعميـ لمتدريب المستقبمية كالخطط بالجكدة، العبلقة

 السػمعة، تصػميـ مػف بػدءنا الجػكدة تأكيػد عمميػة بتفاصيؿ المعيار ىذا كيتصؿ: الجودة تأكيد -
 ،Logistics العمػػؿ مكػػاف فػػي الماديػػة كالتسػػييبلت المناكلػػة أنشػػطة اإلنتػػاج، أثنػػاء التفتػػيش
 .عمييا كالمحافظة بالبيئة المتصمة كاألمكر العمبلء، رضاء معايير

 نظػػػـ عمػػػاؿأ نتيجػػػة لمجامعػػػة تحققػػػت التػػػي النتػػػائج المعيػػػار ىػػػذا يعػػػرض: الجيييودة تيييأثيرات -
 أعمػاؿ عمػى النتػائج تمػؾ أثػرت ككيػؼ مممكسػة، غيػر أك مممكسػة نتائج كانت سكاء الجكدة،
 .الجامعة

 ككيفيػػة الجػػكدة نظػػـ فػػي المسػػتخدمة Standards المعػػايير العنصػػر ىػػذا يتنػػاكؿ: القييياس -
 .تحديثيا باليكأس تطبيقيا

 جػػػكدة مػػػف لمتأكػػػد المنظمػػػة تتبعيػػػا التػػػي المختمفػػػة بالياألسػػػ العنصػػػر ىػػػذا يعػػػرض :لرقابيييةا -
 .لعمبلئيا تقدميا التي كالخدمات المنتجات

 التميييز وادارة لمجييودة األوروبييي النمييوذج European Foundation for Quality 
Management (EFQM( )77: 2014، الحيمة:) 

 المبػػػػادئ مػػػػف حزمػػػػة عمػػػػى اعتمػػػػادنا الجػػػػكدة إلدارة األكركبيػػػػة بالمؤسسػػػػة الخػػػػاص النمػػػػكذج بنػػػػاء تػػػػـ
 كالتػػي ،(1953) اإلنسػػاف لحقػػكؽ األكركبػػي الميثػػاؽ فػػي مػػرة ألكؿ كردت التػػي األكركبيػػة كاألعػػراؼ

ػػا كردت  مػػف الميثػػاؽ ىػػذا عمػػى التصػػديؽ كتػػـ ،(1996) لمعػػاـ المعػػدؿ االجتمػػاعي الميثػػاؽ فػػي أيضن
 تشػػػريعاتيـ فػػػي عامػػة كمبػػػادئ بتبنييػػا قػػػامكا األكركبػػػي، حيػػث بػػالمجمس عضػػػكنا كأربعػػيف سػػػبعة قبػػؿ

 األمػػـ منظمػػة أىػػداؼ دعػػـ فػػي األعمػػاؿ مجتمػػع يمعبػػو أفٍ  يمكػػف الػػذم الػػدكر مػػف كانطبلقنػػا. الكطنيػػة
 عمػى المبادرة ىذه شجعت( 2000) ككمباكت جمكباؿ مبادرة بإطبلؽ الدكلية المنظمة قامت المتحدة
 كالمسػػػػئكلية لبلسػػػػتدامة عامػػػػة مبػػػػادئ عشػػػػرة كىػػػػي كتطبيقيػػػػا، المبػػػػادئ ىػػػػذه مػػػػع اإليجػػػػاب التفاعػػػػؿ

ػا إطػارنا الجػكدة إلدارة األكركبيػة بالمؤسسػة الخػاص التميػز نمػكذج كيعد. المجتمعية  كغيػر عممينػا عامن
 مف: المؤسسات لتمكيف تكصيفي

 كالفجػكات يالػدي الرئيسػية القػكة نقػاط فيـ عمى بمساعدتيا التميز، مسيرة خبلؿ كضعيا تقييـ -
 .المعمنة كرسالتيا رؤيتيا إزاء كذلؾ المحتممة،

 .كخارجيا المؤسسة داخؿ بفاعمية األفكار تبادؿ يسيؿ تفكير كنمط مشتركة لغة تقديـ -
 .المؤسسة إدارة لنظاـ أساسي ىيكؿ كضع -

 غيػػػر عمػػػؿ إطػػػار بمثابػػػة الجػػػكدة إلدارة األكركبيػػػة بالمؤسسػػػة الخػػػاص التميػػػز نمػػػكذج كيعػػػد   
 تحسػػػيف كيػػتـ نتػػائج، ىػػي منيػػا ممكنػػات، كأربعػػة منيػػا خمسػػة معػػايير، تسػػعة عمػػى مبنػػي تكصػػيفي
 .النتائج مف الراجعة التغذية خبلؿ مف الممكنات
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 :ىي الجائزة لتقييـ رئيسية معاييركيكجد 
 ،كالمبػػػادئ بػػػالقيـ كااللتػػػزاـ تحقيقػػػو عمػػػى كيعممػػػكا المسػػػتقبؿ بصػػػياغة القػػػادة يقػػػكـ :القييييادة -

 عمػػى كيعممػػكف بالمركنػػة يتسػػمكف يػػـن  إ كمػػا ،األكقػػات جميػػع فػػي حػػكليـ لمػػف الثقػػة كيميمػػكف
 المناسػػػػب الكقػػػت فػػػي معيػػػػا اإليجػػػابي كالتفاعػػػؿ المسػػػتقبمية التنبػػػػؤات مػػػف المؤسسػػػة تمكػػػيف
 .االستمرارية لضماف

 تطكير خبلؿ مف كرؤيتيا رسالتيا بتطبيؽ المتميزة المؤسسات تقكـ: والسياسة االستراتيجية -
 .المعنية األطراؼ مصالح حكؿ تتمحكر استراتيجية

 متبادلػة منفعػة بتحقيػؽ تسػمح ثقافػة كتتبنػى يالػدي العػامميف المتميػزة المؤسسػات تقدر: األفراد -
 العدالػػػة كتعزيػػػز العػػػامميف قػػػدرات بتطػػػكير تقػػػكـ التػػػي كالشخصػػػية المؤسسػػػية األىػػػداؼ بػػػيف

 تحفػػػزىـ بطريقػػػة كتقػػػديرىـ كمكافػػػأتيـ معيػػػـ كالتكاصػػػؿ بيػػػـ باالعتنػػػاء تقػػػكـ كمػػػا ،كالمسػػػاكاة
 .المؤسسة لصالح كمعارفيـ مياراتيـ تكظيؼ فم كتمكنيـ ،التزاميـ كتنمي

 كالمػػكرديف الخارجيػػة الشػػراكات كادارة بتخطػػيط المتميػػزة المؤسسػػات تقػػكـ: والمييوارد الشييراكة -
 الخاصة لمعمميات األفعاؿ كالتشغيؿ كالسياسات االستراتيجية دعـ أجؿ مف الداخمية كالمكارد

 كالمجتمعي. البيئي لتأثيرىا الفعالة اإلدارة تضمف بذلؾ كىي بيا
 كخػػدماتيا؛ كمنتجاتيػػا عممياتيػػا كتحسػػيف كادارة بتػػرميـ المتميػػزة المؤسسػػات تقػػكـ: العمميييات -

 .األخرل المعنية كاألطراؼ المتعامميف لصالح القيمة مف مزيد إلضافة
 كتتجػاكز احتياجػػات تمبػػي كمسػتدامة بػػاىرة نتػائج المتميػزة المؤسسػػات تحقػؽ: العمييالء نتيائج -

 .معيا المتعامميف كتكقعات
 احتياجػات تتجػاكز ردك  يتمبػ كمستدامة باىرة نتائج المتميزة المؤسسات تحقؽ: األفراد نتائج -

 .العامميف كتكقعات
 احتياجػات كتتجػاكز تمبػي كمسػتدامة بػاىرة نتػائج المتميػزة المؤسسػات تحقؽ :المجتمع نتائج -

 .بالمجتمع الصمة ذكم بالمؤسسة المعنييف كتكقعات
 تمبػػي كمسػػتدامة بػػاىرة نتػػائج المتميػػزة المؤسسػػات تحقػػؽ: المؤسسييي األداء مؤشييرات نتييائج -

 .العمؿ بمصالح المعنييف كتكقعات كتتجاكز احتياجات
 لمتميييز بالييدريج مييالكوم) لمتميييز األمريكييي النمييوذج American Malcolm Baldrige 

National Quality) (MBNQ): 
 لػػػكزارة التػػػابع كالتكنكلكجيػػػا لممعػػػايير القػػػكمي المعيػػد خػػػبلؿ مػػػف ،ـ1987 عػػػاـ بالػػػدريج جػػػائزة قػػدمت
 التخطػيط كتحميميا، المعمكمات )القيادة، الجائزة لتقييـ رئيسية معايير اعتمد كالذم األمريكية، التجارة

 رضػا الجػكدة، نتػائج كالخػدمات، المنتجػات فػي الجػكدة تأكيػد البشػرية، المػكارد استخداـ االستراتيجي،
 كتعظػػيـ المنافسػة، فػي األىميػػة متزايػد كعنصػر بػػالتميز الػكعي ترقيػة إلػػى تيػدؼ الجػائزة إذ العميػؿ(،
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 ىػػذه كتمػػنح الناجحػػة، التميػػز اسػػتراتيجيات معمكمػػات فػػي المشػػاركة التميػػز، كتشػػجيع متطمبػػات فيػػـ
 .(2006 )الخرشة، الصغيرة كاألعماؿ كالخدمات، فئات المصنع، ىي فئات ثبلث إلى الجائزة

ػا الجػائزة عمػى الحصػكؿ عمميات كتستغرؽ  الفػائزيف، عػف اإلعػبلف تػاريم إلػى التقػديـ تػاريم مػف عامن
 الجائزة، معايير مع يتكافؽ جكدة نظاـ لتطكير سنكات( 10-8) المؤسسة تستغرؽ أفٍ  المنطقي كمف

 باتجػاه المؤسسػة داخػؿ سكية تعمؿ جيات مجمكعة تضافر الجائزة عمى لمحصكؿ التسجيؿ كيتطمب
 مسػػؤكلية جيػػة لكػػؿ فيكػػكف االتسػػاقية، مػػف ةاليػػع كبدرجػػة المشػػترطة كالبنػػكد المتطمبػػات مػػع االلتقػػاء
 )الحجػار،الجيػة  تمػؾ نجػاح اتمسػتكي تحديد بغية كمينا عنيا التعبير يجرم ما غالبان  محددة كأىداؼ
2004.) 

 بثقافػة االىتمػاـ حجػـ عمػى يػدؿ فإنمػا التميػز، كجػكائز لنمػاذج الكاسع االنتشار ىذا أف الباحث كيرل  
 قطاعػػػات جميػػػع عمػػػى بػػػدكره سػػػينعكس الػػػذم األمػػػر. المنظمػػػات أداء فػػػي بفاعميتيػػػا االقتنػػػاع كمػػػدل التميػػػز

 فػػػإف   الدراسػػة، محػػؿ لمبيئػػة مكاءمتيػػػا كمػػدل المختمفػػة النمػػاذج بػػيف المقارنػػػات عػػف النظػػر كبغػػض. المجتمػػع
 يانعػة ثمػار لػو سػيككف السػابقة التجػارب ىػذه إلػى ااسػتنادن  المنظمػة عمػؿ في محكرية معايير تحديد محاكالت

 .كالمكاءمة كالتطكير التطبيؽ مع المنظكر المستقبؿ في
 

 المؤسسي: تميزال معوقات 8.2.2
 مف المنظمات عديد قدرة عدـ ثبت أنو إال اتقريبن  التسعينات بداية منذ المنظمات جميع تسعى فيما        

 (:24: 2004، مف أبرزىا بحسب )الرشيد لعؿٌ  عدة سبابأل ذلؾ كيرجع ،التميز المؤسسي تحقيؽ عمى
 سريعة نتائج لتحقيؽ المنظمات تعجؿ. 
 المناىج المستخدمة كتطكيع تمؾالسع لتكييؼ  دكنما األخرل المنظمات لتجارت كالمحاكاة التقميد 

 .العربية المنظمات كبيئة طبيعة حسب التجارب ىذه في
 تتطمبيا التي المبلئمة البيئة إعداد قبؿ التطبيؽ تقرير. 
 البشرم المكرد بأىمية الكاؼ التقدير عدـ. 
 التميز مدخؿ مع تتكافؽ ال كممارسات كسياسات أنظمة اتباع. 
 نجاحيا لعدـ اكافين  اسببن  اأيضن  يعتبر كالمكرديف لمعمبلء يالكاف اإلنصات عدـ. 
 :كىي األداء في التميز إلى الكصكؿ مف المنظمات تعيؽ التي العكامؿ بعض (إلى2103 )حسف، أشار كما
 .المدل طكيمة استراتيجية عمى التركيز عدـ. 1
 .العمبلء متطمبات أدراؾ عدـ. 2
 .كاإلبداع الثقافة لضعؼ نتيجة مناسبة بشرية مكارد تكفير عدـ. 3
 فعاؿ. نظاـ كفؽ تحفيزىـ عمى يعمؿ كال العامميف يمكف ال التقميدم القيادة نمط. 4
 



 
 

59 
 

 ممخص
 

كمػف خػبلؿ  التابع في ىذه الدراسة كىػك التميػز المؤسسػي،المبحث الثاني المتغير  في الباحثتناكؿ   
تتنػافس  المنظمات بعامة كالجامعات الفمسطيني بخاصػة كػي تسػتطيع أفٍ  أف   إلىالعرض السابؽ تـ التكصؿ 

أف تتميز بخدماتيا كمعرفتيا، كأف تككف الرائدة في مجاليا لضماف رضا  إلىيا تحتاج كتتميز في أسكاقيا فإن  
فيػـك التميػز المؤسسػي، كأىميتػػو، التعريفػػات التػي تكضػح ممجمكعػة مػف  كقػد اسػتعرض الباحػث المسػتفيديف.

، كالمتطمبػػات األساسػػية لتطبيػؽ إدارة التميػػز المؤسسػػي فػػي اليكخصائصػو، كأبعػػاده فػػي مؤسسػػات التعمػيـ العػػ
، كأىمية نماذج التميػز المؤسسػي فػي الجامعػات، كقػدـ بعػض النمػاذج العربيػة كالعالميػة لمتميػز اليالتعميـ الع

كعميػػو، سػػيتـ  .لتميػػز المؤسسػػيمعكقػػات اأىػػـ عػػدد مػػف المبحػػث بعػػرض  خػػتـ، ك اليالمؤسسػػي فػػي التعمػػيـ العػػ
 .اليتناكؿ مكضكع الجامعات الفمسطينية إف شاء اهلل في المبحث الت
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 المبحث الثالث 
 الجامعات الفمسطينية 3.2

 تمييد:
 غزة، في كاالجتماعية االقتصادية لمحياة الناظمة المككنات أىـ أحد الفمسطينية الجامعات تعتبر        

 حجر تعتبر التي المؤىمة البشرية الككادر مف األساسية بمتطمباتو العمؿ سكؽ رفد في الريادم لدكرىا انظرن 
 لقطاع الرئيسية المككنات أىـ أحد الجامعات ىذه كتعتبر كما فمسطيف، في البشرية لمتنمية األساسي
 بالقطاعات مقارنة إلجماليا المحمي الناتج في المساىـ األكبر المككف يعتبر الذم الفمسطيني الخدمات

 الميمة القضايا مف يعتبر المحمية لمجامعات الريادم الدكر بتعزيز االىتماـ فإف   لذا األخرل، االقتصادية
 مخرج عمى االىتماـ تركيز فإف   كعميو االقتصادية، لمقطاعات المضافة القيمة حجـ تعظيـ في ستسيـ التي

 في تسيـ التي المبلئمة االستراتيجيات ككضع الخدمات ىذه كاقع تقييـ خبلؿ مف الجامعات ليذه الخدمات
 ممكنة جكدة اقصى عمى المحافظة مع الخدمة إنتاج ؼاليتك تخفيض خبلؿ مف ليا التنافسي المكقع تعزيز
 .فمسطيف في األكاديمي الريادم العمؿ لتعزيز اليامة األسس مف يعتبر لممخرج
 التعميـ خدمات تقديـ عمى تعمؿ مؤسسات ىي الجامعات أف   (76: 2010، الشكبكي (يرلك         

 كباتت كأىدافيا أمانييا لتحقيؽ الناىضة لمشعكب مطمح كذلؾ كىي المجتمع، احتياجات لتمبية ،اليالع
 كأسمى أعمى إلى يكصؿ الذم كالرقي التقدـ جسر إلى المعاصرة المجتمعات منيا تنفذ التي الرئيسية البكابة
 كمعرفة فيـ فإف   لذلؾ كـ،الي عالـ تسكد التي كالتكنكلكجيا بالعمـ خصبة أرض إلى كالكرامة العزة مراتب

مكانات كقيادة كمناخ ثقافة فييا بما عمييا تؤثر التي التنظيمية المتغيرات  تحقيؽ في يساعدىا قد الجامعة كا 
 السياسية بظركفو كتتأثر تؤثر مجتمعية مؤسسة ىي بؿ بيئتيا عف مستقمة الجامعة تعد كلـ أىدافيا،

 غزة في اليالع التعميـ يتكفر حيث تطكرات، مف المجتمع ىذا يعيشو ما كتعكس كاالجتماعية كاالقتصادية
 التعميـ كزارة كتعد بيا، خاصة إدارية منظمة الجامعات ىذه مف جامعة لكؿ كيككف كالكميات، الجامعات في
 .الكطنية السياسيات إطار في كتنسيقيا ،اليالع التعميـ مؤسسات أنشطة عمى المشرؼ اليالع

، اإلسبلميةكيتناكؿ ىذا المبحث بعض نبذة عف الجامعات الفمسطينية المبحكثة كىي: الجامعة 
 جامعة األزىر، كجامعة األقصى.
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 :اإلسالميةالجامعة  1.3.2
http://www.iugaza.edu.ps/ تاريخية-لمحةالجامعة/ -عن (22/04/18  11:30pm) 

 كقمة الثانكية خريجي أعداد كثرة أماـ نييلدا األزىر معيد عف اانبثاقن  بغزة اإلسبلمية الجامعة أنيشئت        
 غزة. داخؿ اليالع التعميـ فرصة عمى حصكليـ

 
 

 :تطور الجامعة 
 جامعػة إلػى المعيػد بتطػكير اقػرارن  ـ4/121977 /م بتػاري بغػزة األزىػر معيػد لجنػة اتخػذت كقػد

 بػدأتك  .العربيػة المغػة كقسػـ فيلػدا أصػكؿ ككمية ،كالقانكف الشريعة كمية أكلية بصكرة تضـ إسبلمية
 كميتػي فػي يدرسػكف الطػبلب بػدأ ـ 1978عػاـ الجامعػة افتتػاح فمػع كبيػر، بشػكؿ تتكسػع الجامعػة
 أصػكؿ كميتػا افتتحػت ـ1980-1979العػاـ  كفػي( اآلداب كميػة نػكاة( العربيػة المغػة كقسػـ الشػريعة

، التجػارة كميتػا افتتحػت اليالتػ الجػامعي العػاـ كفػي كالتربيػة، فيلػدا    الجػامعي العػاـ كفػي كالعمػـك
 رفض بسبب ذلؾ لتأجيؿ اضطرت ياأن   إال التمريض كمية افتتاح الجامعة قررتـ  1986-1985

 كمػا ،ـ1993-1992 الجػامعي العػاـ كفػي ،افتتحػت تمػؾ الكميػة الجامعػة لكػف االحػتبلؿ، سػمطات
 تكنكلكجيػا كميػة افتتحػت ـ 2004-2005العػاـ كفػي ،ةاليندسػ كميػة العػاـ نفػس فػي افتتحػت

 .الطب كمية افتتحتـ 2006 عاـ كفي المعمكمات،
 مػنيـ ،أعضػاء خمسػةـ  1978-1979 الجػامعي العػاـ فػي بالجامعػة التػدريس ىيئػة أعضػاء بم ك 

 بعدد الجامعة استعانت كما الماجستير، حممة مف أعضاء كأربعة الدكتكراة درجة يحمؿ كاحد عضك
 تطػكرت التػاريم ذلػؾ كمنػذ الغربيػة، الضػفة جامعػات مػف الػدكتكراة درجػة حممة مف المحاضريف مف

 درجػة حممػة عػدد ككصػؿ األكاديميػة، البػرامج كتعػدد كتطػكر الكميػات عػدد زيػادة مػع التػدريس ىيئػة
 كىػـ تػدريس،  ىيئػة عضػك (339) إلػى  2007 -2008الجػامعي العػاـ فػي كالماجسػتير الػدكتكراة
 امعيػدن  ((48 إلػى باإلضػافة الماجسػتير، حممػة مػف  (118)ك ،الػدكتكراة درجػة حممػة مػف (221)
 اإلسػبلمية بالجامعػة التحقػكا الػذيف الطػبلب عػدد بمػ ك  .مختبػرات فنيػي أك تػدريس مساعدم يعممكف
 الطػبلب عػدد أصػبح سنكات عشر كبعد ـ، 1978-1979الجامعي العاـ في كطالبة اطالبن   (25)

 بم  ـ1999-1998الجامعي  العاـ كفي ،ـ1989-1988لجامعي ا العاـ في (358) كالممتحقيف
 الطػػبلب عػػدد بمػػ ـ  2008-2009الجػػامعي العػػاـ فػػيك  (،8615عػدد الطػبلب كالطالبػػات)

 بغػزة اإلسػبلمية الجامعػة مػف تخرجكا الذيف الطمبة عدد بم  فقد المقابؿ كفي،  (20396)كالطالبات
 الجػامعي العػاـ فػي سػنكات عشػر كبعػد ،ـ1982-1981الطػبلب فػي العػاـ الجػامعي  مػف ثبلثػة

ـ  2002-2001 الجػامعي العػاـ كفػي كطالبػة، طالب  (197)الجامعة مف تخرج ـ1991-1992

http://www.iugaza.edu.ps/عن-%20الجامعة/لمحة-تاريخية(22/04/18
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 الجامعةـ تخرج مف 2009-2008 الجامعي العاـ كفي، كطالبة اطالبن  (1609) الجامعةتخرج مف 
 كطالبة. طالبنا ( (22448الجامعة مف تخرجكا الذيف عدد يصبح كبذلؾ، كطالبة اطالبن   (3355)

 بإشراؼ تعمؿ ،اليالع التعميـ مؤسسات مف مستقمة أكاديمية مؤسسة بغزة اإلسبلمية الجامعةتعتبر 
 الجامعػات كرابطػة العربيػة، الجامعػات اتحػاد: فػي عضػك كىػي ،اليالعػ كالتعمػيـ التربيػة كزارة

 الدكلي كاالتحاد المتكسط، األبيض البحر جامعات كرابطة ،اإلسبلمية الجامعات كاتحاد ،اإلسبلمية
 لطمبتيا الجامعة تكفر .كاألجنبية العربية الجامعات مف بالكثير تعاكف عبلقات كتربطيا لمجامعات،

ػ اأكاديمينػ اجػكن   كػؿ كتضػع ده،اليػكتق الفمسػطيني الشػعب لظػركؼ كمراعينػا اإلسػبلمية بػالقيـ اممتزمن
 بالجانػب اىتماميػا مثػؿ التطبيقػي بالجانػب كتيػتـ التعميميػة، العمميػة لخدمػة المتاحػة اإلمكانيػات
 .التعميمية العممية خدمة في المتكفرة التكنكلكجيا كسائؿ بتكظيؼ كتيتـ كما النظرم،

 
 الجامعة رؤية: 

 .شاممة مجتمعية نيضة إلحداث اإلنسانية كخدمة كالثقافة لممعرفة رائدة عممية منارة        
 

 الجامعة رسالة: 
 تعمؿ كالحضارم، كالثقافي العممي بالمستكل لمنيكض تسعى أكاديمية مؤسسة اإلسبلمية الجامعة        

 في كتساىـ العممي البحث كتشجع التكنكلكجي، كالتطكر اليالع التعميـ في الحديثة االتجاىات مكاكبة عمى
 .اإلسبلمية القيـ مف إطار في المجتمع كتنمية األجياؿ بناء
 

 لمجامعة االستراتيجية األىداف: 
 .الجكدة لمعايير اكفقن  الجامعة في التعميمية البرامج مستكل رفع .1
 .المستدامة التنمية تحقيؽ اتجاه في كاستثماره كدعمو العممي بالبحث الرتقاءا .2
 .المجتمع كتنمية خدمة في الجامعة دكر تعزيز  .3
 .اكتقنين  اإدارين  المؤسسي األداء كفاءة كرفع ضبط  .4
 .كالعامميف لمطمبة المقدمة الخدمات كمستكل الجامعة بالبيئة االرتقاء .5
 .كالدكلية كاإلقميمية المحمية المؤسسات مع كالتعاكف الشراكة عبلقات تدعيـ .6

 

 :جامعة األزىر 2.3.2
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp (22/04/18 11:40pm) 

 عمى الشعب ىذا لقدرة اعنكانن  كلتككف ،الفمسطيني الشعب طمكحات لتمبي بغزة األزىر جامعة جاءت        
 الجامعػة ىػذه بإنشػاء فمسػطيف دكلػة رئػيس عرفػات ياسػر الشييد الرئيس سيادة قرار كاف كقد كالعطاء، البذؿ



 
 

64 
 

 كؿ يستحؽ اسريعن  انمكن  الجامعة ىذه نمت كقد فييا، جذكره كمد بمده في الفمسطيني الشباب غرس إلى اىادفن 
  .كالتقدير اإلعجاب
 :تطور الجامعة 

 كفػي التربيػة ككميػة ،(اآلف الحقػكؽ)كالقػانكف  الشػريعة كميػة: ىمػا فقػط بكميتػيف األزىػر جامعػة بػدأت
 كالعمػكـ اآلداب- العمػكـ - الزراعػة - الصػيدلة: ىػي أخػرل كميػات أربػع إنشػاء تػــ  1992العػاـ

 .اإلدارية كالعمكـ االقتصاد كمية إنشاء تبعيا اإلنسانية،
 الحتياجات تمبية التطبيقية الطبية العمكـ كمية إنشاء تـ الجامعة تطكر مراحؿ مف أخرل مرحمة كفي

 ىػذه إنشػاء تبل ثـ الدقيقة، العممية التخصصات مجاؿ في الخكض عمى القادر الفمسطيني المجتمع
 لتكػكف غػزة، - األزىػر جامعػة فرع فمسطيف طب كمية إنشاء عمى المكافقة ـ 1999العاـ في الكمية
 اليائػؿ لمتطػكر مكاكبػة نكعية قفزة الجامعة قفزت ـ 2001العاـ فيك  .غزة في بشرم طب كمية أكؿ
 الجامعػة فػي العاشػرة الكميػة بإنشػاء الحكػيـ قرارىػا فكػاف المعمكمػات كتكنكلكجيػا الحاسػكب عمػكـ فػي
 فكػاف الفمسػطيني المجتمػع لخدمػة تتطمػع الجامعػة اسػتمرت .المعمكمػات كتكنكلكجيػا اليندسػة كميػة
 كزارة مػف كالمعتمػدة ـ 2007العػاـ فػي األسػناف لطػب عبدالشػافي حيػدر الػدكتكر كميػة بإنشاء القرار
 إعػادة تػـ ـ 2009 العػاـ فػي .الػكطف فػي األسػناف طػب دراسة فرصة لتكفير اليالع كالتعميـ التربية
 إشػعاع كمصػدر الجػامعي لمشػباب ىدايػة مركػز جديػد مػف لتنطمػؽ بالجامعػة الشػريعة كميػة تفعيػؿ

 مػف مزيػد إلػى يتطمػع الػذم اإلسػبلمي العػالـ إلػى فمسػطيف عبػر آثػاره تمتػد متخصػص إسػبلمي
 .كالشرعية اإلسبلمية الدراسات

 
 الجامعة رؤية: 

 المرمكقة الجامعات ضمف لتككف كالرقمية؛ كاإلبداع، التميز، إلى تسعى غزة - األزىر جامعة        
 عمى المبني الفمسطيني لممجتمع كالتنمكم كالبحثي، العممي، لئلشعاع امركزن  كلتككف ا،كدكلين  اكعربين  فمسطينيا
 .المستمر كالتحسيف الشاممة الجكدة

 
 الجامعة رسالة: 

 المجتمع احتياجات تمبية إلى تيدؼ ربحية، غير مستقمة تعميـ مؤسسة ىي األزىر جامعة        
 العممية كالبحكث المختمفة، المعرفية التخصصات في المؤىمة البشرية مكارد مف كالعربي الفمسطيني
 عمى كالمحافظة كاالتصاالت، المعمكمات تكنكلكجيا تكظيؼ عمى التركيز مع المستدامة كالتنمية التطبيقية،

 بحكـ كااللتزاـ كالمساكاة العدالة تشمؿ التي اإلنساف حقكؽ بمبادئ كااللتزاـ اإلسبلمي العربي التراث أصالة
 .المصمحة ألصحاب كالشراكة كالتنكع التميز كعدـ كاالحتراـ كالتسامح كالشفافية القانكف
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 االستراتيجية األىداف: 
 كالبحث التعميمية لمبرامج المساندة اإلدارية كالعمميات كاإلدارم األكاديمي الطاقـ قدرات تطكير .1

  .المجتمع كخدمة العممي
 تعميمية بيئة خمؽ خبلؿ مف كالعربي الفمسطيني العمؿ احتياجات لتمبية األكاديمية البرامج تطكير .2

 .ةاليع جكدة ذات
 كالتنمية األزىر جامعة تطكير حكؿ السياسات لصنع كأساس المعرفة مستكل تحسيف في المساىمة .3

 .الفمسطيني لممجتمع المستدامة
 كالعمؿ كالبحثية كالتدريبية االستشارية الخدمات تقديـ خبلؿ مف الفمسطيني بالمجتمع الجامعة ربط .4

 .التطكعي
 التمكيؿ مصادر إلى الكصكؿ عمى قدراتيا كتعزيز األزىر لجامعة الدكلية العبلقات تحسيف .5

 .كالعربية الفمسطينية
 

 :جامعة األقصى 3.3.2
https://www.alaqsa.edu.ps/site/page/2655/(22/04/18 11:40pm) 

 اليدؼ ككاف المصرية، الحككمة إدارة تحت لممعمميف كمعيد ـ 1955سنة األقصى جامعة بدأت        
 التربية بكمية عرفت كمية إلى المعيد تطكر ـ 1991 عاـ كفي ـ.كتأىيمي المعمميف إعداد ىك آنذاؾ

 العممية، كأقساميا التعميمية، خططيا في افشيئن  اشيئن  تتنامى الكمية أخذت الحيف ذلؾ كمنذ الحككمية،
 حممة مف ةاليالع كالتربكية العممية الكفاءة ذكل كالباحثيف المدرسيف مف اكثيرن  كخرجت كطبلبيا، كأساتذتيا،

 بداية مع شمس عيف جامعة مع المشترؾ االعمي الدراسات برنامج عبر كالدكتكراة كالميسانس البكالكريكس
 .األقصى جامعة إلى الكمية تحكيؿ تـ ـ2001/2000ي الجامع العاـ
 
 الجامعة رؤية: 

 التعميـ مجاالت في كاإلقميمية الفمسطينية، الجامعات بيف متميزة تككف أفٍ  األقصى جامعة تسعى        
 .الشاممة الجكدة ثقافة عمى المبنية المجتمع كخدمة العممي، كالبحث الجامعي،

 
 الجامعة رسالة: 

 بالمعرفة، مزكد إنساف إعداد إلى تيدؼ فمسطينية حككمية عاؿو  تعميـ مؤسسة ىي األقصى جامعة        
 بناء برامج خبلؿ مف المعمكمات تكنكلكجيا كتكظيؼ المستمر التعمـ عمى القدرة ويلدك  كالقيـ، كالميارات،
 تحقيقيا خبلؿ األقصى جامعة تمتـز . المجتمع كخدمة كتنمية العممي، كالبحث الجامعي، كالتعميـ القدرات،
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 القانكف، بحكـ كااللتزاـ المسئكلية، تشمؿ التي اإلنساف حقكؽ كمبادئ ،اإلسبلميةك  العربية، بالثقافة لرؤيتيا
 .المصمحة ألصحاب كالمشاركة كالتمكيف، كالمساكاة، كالعدالة، كالتسامح، كاالحتراـ، كالشفافية،

 
 االستراتيجية األىداف: 

 خاصة، كتطكيره الفمسطيني المجتمع كخدمة جذكرىا، كتعميؽ المعرفة، نشر إلى الجامعة تسعى        
 العربية الحضارة كتراث الكطنية المفاىيـ إلى تستند فمسفة إطار في عامة، كاإلنساني العربي كالمجتمع

 :خبلؿ مف اليدؼ ىذا لتحقيؽ كتسعى ،اإلسبلميةك 
 التعميمية لمعممية المساند الدعـ كفاءة تحسيف خبلؿ مف األقصى لجامعة المؤسسي التطكير تعزيز .1

 .المجتمع كخدمة العممي كالبحث التعممية
 .فاعمة تعممية تعميمية بيئة تكفير خبلؿ مف الجامعة في األكاديمية البرامج جكدة تحسيف .2
 قضايا حكؿ السياسات كصنع القرارات اتخاذ لدعـ كأساس كالفيـ المعرفة تحسيف في المساىمة .3

 كالبحثية التعميمية كالمراكز المؤسسات مع التشبيؾ خبلؿ مف ،الفمسطيني كالمجتمع األقصى جامعة
 .كالعالمي كاإلقميمي يالمحم المستكل عمى المدني المجتمع كمؤسسات

 التعميمية الخدمات تقديـ خبلؿ مف ،الفمسطيني لممجتمع المستدامة التنمية عممية في المساىمة .4
 كمؤسسات الرسمية المؤسسات مع بالشراكة كذلؾ ؛التطكعي كالعمؿ كاالستشارية كالبحثية كالتدريبية
 .الخاص كالقطاع المدني المجتمع

 .التنمكية المجتمع احتياجات كيمبى كاإلتقاف التميز عمى يرتكز متكسط ميني تعميمي نظاـ تطكير .5
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 الممخص
 

حيػػث يشػػكؿ التعمػػيـ  غػػزة،الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع مجتمػػع الدراسػػة كىػػك تنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث   
ػػػاالجػػػامعي ركيػػػزة أساسػػػية مػػػف ركػػػائز التنميػػػ مػػػف أسػػػس تطػػػكر المجتمعػػػات  ة االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة كأساسن

لمحاجػات  تنميػة المجتمعػات، كفقنػا في المدربة القادرة عمى السير قدمنا كرقييا، كىك أحد ركافد المكارد البشرية
كمػا   ،الجامعػات الفمسػطينية مفيػكـالمتغيرة لسكؽ العمؿ كالمجتمع. كقد اسػتعرض الباحػث فػي ىػذا المبحػث 

كرسػػائؿ كرؤيػػة ، ، جامعػػة األزىػػر، األقصػػى(اإلسػػبلمية)الجامعػػة  نبػػذة عػػف الجامعػػات الفمسػػطينيةاسػػتعرض 
سػػيتـ تنػػاكؿ ك ، أىػػداؼ كػػؿ مػػف الجامعػػات الفمسػػطينية المبحكثػػةأىػػـ  ، كبػػيفالفمسػػطينية المبحكثػػة معػػاتالجا

 .اليشاء اهلل في الفصؿ الت مكضكع الدراسات السابقة إفٍ 
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 .اإلداريةالدراسات التي تناولت موضوع إعادة ىندسة العمميات  1.3

 الدراسات الفمسطينية. 1.1.3
 الدراسات العربية. 2.1.3
 الدراسات األجنبية. 3.1.3
 .التي تناولت موضوع التميز المؤسسيالدراسات  2.3
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 تمييد:
مف ركافد المعرفة النظرية كالعممية، ككذلؾ خبرات كتجارب  تمثؿ الدراسات السابقة رافدنا أساسينا

الباحثيف السابقيف، كاالطبلع عمى أىـ إنجازاتيـ كالنتائج كالتكصيات التي خمصت ليا دراساتيـ كبحكثيـ 
كالتي ليا األثر الكبير في إثراء معرفة كمعمكمات الباحث، مما تساعدىا في تككيف خمفية عف مكضكع 

 كتجنب األخطاء التي كقع بيا الباحثكف السابقكف. إنجازىا بشكؿ أفضؿ كأكثر عمقنا كشمكالن  لؾدراستيا، ككذ
 اإلداريةكقد استعرض الباحث أىـ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكعي إعادة ىندسة العمميات 

كالتميز المؤسسي، كمكضكعات ذات عبلقة بمكضكع الدراسة سكاء كانت بشكؿ مباشر أك غير مباشر، 
ىي: دراسات فمسطينية، كدراسات عربية، كدراسات أجنبية،  ،ثبلث أقساـ إلىحيث قاـ الباحث بتقسيميا 

 األقدـ حسب تاريم نشرىا. إلىكتـ ترتيبيا مف األحدث 
 
 :اإلداريةتناولت موضوع اعادة ىندسة العمميات الدراسات السابقة التي  1.3
 :الفمسطينية الدراسات 3.1.1
دور التوجو بالسيوق فيي تفسيير العالقية بيين تيوافر متطمبيات إعيادة  :بعنوان( 2017)فرج اهلل  دراسة .1

 .ىندسة العمميات وجودة المنتج
مػػػػدل تػػػػكافر متطمبػػػػات إعػػػػادة ىندسػػػػة العمميػػػػات فػػػػي الشػػػػركات الصػػػػناعية  إلػػػػىالتعػػػػرؼ  الدراسػػػػة ىػػػػدفت

يػػؽ جػػكدة الفمسػػطينية، كالكشػػؼ عػػف طبيعػػة العبلقػػة كاتجاىيػػا بػػيف متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات تحق
ذا كاف التكجو بالسكؽ يمعب دكر الكسيط فػي العبلقػة مػا تحديد ما إ إلىضافة المنتج في تمؾ الشركات، إ

 الباحػػػث اسػػػتخدـ الدراسػػػة أىػػػداؼ كلتحقيػػػؽ متطمبػػػات إعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات كجػػػكدة المنػػػتج.بػػػيف تػػػكافر 
( 231) الدراسػػػة عينػػػة كبمغػػػت البيانػػػات، لجمػػػع كػػػأداة االسػػػتبانة كاسػػػتخدمت التحميمػػػي، الكصػػػفي المػػػنيج
 . العميا بالشركات الصناعية الفمسطينية اإلدارةمف  امكظفن 

 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت
  تتػػػكفر متطمبػػػات إعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات )التنظيميػػػة، التكنكلكجيػػػة، البشػػػرية( بدرجػػػة كبيػػػرة فػػػي

 الشركات الصناعية الفمسطينية.

  عػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات عمػػػى التكجػػػو مكجبػػػة لتػػػكافر متطمبػػػات إ إحصػػػائيةة ذك داللػػػ أثػػػركجػػػكد
 بالسكؽ كتحقيؽ جكدة المنتجات في الشركات الصناعية الفمسطينية.
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 مكجبػػػػة لتبنػػػػي التكجػػػػو بالسػػػػكؽ كتحقيػػػػؽ جػػػػكدة المنتجػػػػات فػػػػي  إحصػػػػائيةذك داللػػػػة  أثػػػػر كجػػػػكد
 الشركات.

 
 التنافسيييية فييييعالقييية إعيييادة ىندسييية العممييييات بتحقييييق المييييزة  :بعنيييوان( 2017) الكحميييوت دراسييية .2

 .الجامعات الفمسطينية في غزة
 كدراسة بيا، كاألنشطة المرتبطة كالمياـ العمميات ىندسة إعادة ككاقع مفيكـ إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 كلتحقيؽ ليا، التنافسية كتحقيؽ الميزة غزة في الفمسطينية الجامعات في اليندسة إعادة بيف ما العبلقة

 تككف حيث البيانات لجمع عمى االستبانة معتمدة التحميمي الكصفي المنيج الدراسة اتبعت األىداؼ ىذه
 (164) مف الدراسة عينة كتككنت في الجامعات اإلدارييف األكاديمييف مف (287) مف الدراسة مجتمع
االجتماعية لمعمـك  اإلحصائية الحزمة استخدـ الباحث كقد ،(%75) بنسبة منيا (123) استرداد تـ مفردة

SPSS البيانات. لتحميؿ 
 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت
 (. 71.6ة )بنسب مرتفع بمعدؿ الفمسطينية الجامعات في العمميات ىندسة إعادة تطبيؽ% 
 الجامعات. في التنافسية كالميزة اليندسة إعادة بيف إحصائية داللة ذات إيجابية عبلقة كجدت 
  ا لؤلىمية كقكة التأثير )الثقافةة مرتبة تبعن اليلممتغيرات الت إحصائيةىناؾ تأثير ذك داللة 

 عمى الميزة التنافسية لدل الجامعات محؿ البحث.التنظيمية، التزاـ كدعـ القيادة الجامعية( 
 

ودورىيا فيي تحسيين جيودة الخيدمات  اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  :بعنوان( 2017)األخرس  دراسة .3
 .ات محافظات غزةمديفي ب
ات مػديكدكرىا في تحسيف جكدة الخدمات فػي ب اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  إلىالدراسة التعرؼ  ىدفت

 المػػنيج الباحػػث فقػػد اسػػتخدـ لتحقيقيػػايعػػة الدراسػػة كاألىػػداؼ التػػي تسػػعى غػػزة، كبنػػاءن عمػػى طب محافظػػات
البيانػات، كقػد اعتمػد الباحػث عمػى العينػة العشػكائية  لجمػع كػأداة االسػتبانة كاستخدمت التحميمي، الكصفي

( 868عػددىـ )كالبال   ،ات محافظتي خانيكنس كرفحمديمكظفي بمف الطبقية، حيث كاف مجتمع الدراسة 
 مػػػف اسػػػتبانة كزعػػػت عمػػػى عينػػػةميـ ات، كتػػػـ تصػػػمػػػديمػػػف تمػػػؾ الب ا( مكظفنػػػ266مكظػػػؼ، كبمغػػػت العينػػػة )

مػػػف المػػػراجعيف المسػػػتفيديف مػػػف  ( مفػػػردةن 296كاسػػػتبانة أخػػػرل كزعػػػت عمػػػى عينػػػة عشػػػكائية ) ،المػػػكظفيف
 .ةمديخدمات تمؾ الب

 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت 
   ات محػػافظتي خػػانيكنس مػػدياسػػتخداـ كتطبيػػؽ إعػػادة ىندسػػة العمميػػات فػػي ب أظيػػرت النتػػائج أف

 %(.64.84حيث بمغت النسبة ) ،كرفح كانت متكسطة
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   ات محػػػػافظتي خػػػػانيكنس كرفػػػػح بأبعادىػػػػا مػػػػديجػػػػكدة الخػػػػدمات فػػػػي ب أظيػػػػرت نتػػػػائج الدراسػػػػة أف
 %(.73.92الخمسة كانت مرتفعة بكزف نسبي )

  عند إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة ( مستكلα<9.95بيف إ ) اإلداريػةعػادة ىندسػة العمميػات 
 ات محافظتي خانيكنس كرفح.مديكتحسيف جكدة الخدمات في ب

  بنسػػػبةكقػػػد فسػػػرت  اإلداريػػػة،عػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات لعناصػػػر إ إحصػػػائيةداللػػػة  ذكيكجػػػد أثػػػر 
 مف التغير في تحسيف جكدة الخدمات كفؽ التبايف. (56.1%)

  (%57.98)محكر جكدة الخدمات مف كجية نظر المراجعيف إلجماليالكزف النسبي. 

 

 بغييزة الجامعييية الكميييات فييي العممييات ىندسيية إعييادة تطبيييق بعنييوان: درجية( 2016) أبييو سييالم دراسية .4
 .التعميمية المخرجات بجودة وعالقتيا
 كعبلقتيػػا بغػػزة الجامعيػػة الكميػػات فػػي العمميػػات ىندسػػة إعػػادة تطبيػػؽ درجػػة إلػػى التعػػرؼ الدراسػػة ىػػدفت
 تبعنػػا الدراسػة عينػػة أفػراد تقػدير درجػػات متكسػطات بػيف الفػػركؽ داللػة كدرجػة التعميميػػة، المخرجػات بجػكدة

 الباحػث اسػتخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ،(الخدمة سنكات الكظيفي، المسمى الكمية، الجنس،) :لمتغيرات
( 169) الدراسػػػة عينػػػة كبمغػػػت البيانػػػات، لجمػػػع كػػػأداة االسػػػتبانة كاسػػػتخدمت التحميمػػػي، الكصػػػفي المػػػنيج
دارين  اأكاديمين  مكظفنا  . اكا 

 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت
 (77.99) النسبي كزنيا بم  بغزة الجامعية الكميات في العمميات ىندسة إعادة تطبيؽ درجة%، 

 .كبيرة تقدير بدرجة

 (77.34) النسػبي كزنيػا بمػ  بغػزة الجامعيػة الكميػات فػي التعميميػة المخرجػات جػكدة مستكل%، 
 .كبيرة تقدير بدرجة

 الكميػة متغيػر إلػى تيعػزل الدراسػة عينة تقديرات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد 
 .سنكات 5 مف األقؿ لصالح الخدمة سنكات كلمتغير التطبيقية، لمعمكـ الجامعية الكمية لصالح

 متغيػػر إلػػى تيعػػزل الدراسػػة عينػػة تقػػديرات متكسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد ال 
 . الكظيفي المسمى كمتغير الجنس،

  

وعالقتييا بجيودة الخيدمات الصيحية  اإلداريية العممييات ىندسة واقع :بعنوان( 2016) أبو عيدة دراسة .5
 .بمجمع الشفاء الطبي

كعبلقتيػػا بجػػكدة الخػػدمات الصػػحية بمجمػػع  اإلداريػػةكاقػػع ىندسػػة العمميػػات  إلػػى التعػػرؼ الدراسػػة ىػػدفت
( مػف 194ف مجتمػع الدراسػة مػف عػدد )كاعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمػي، كتكػكٌ  الشفاء الطبي،

مقػػدمي خػػدمات الرعايػػة الصػػحية فػػي مجمػػع الشػػفاء الطبػػي، كتػػـ اسػػتخداـ أسػػمكب الحصػػر الشػػامؿ، كبمػػ  
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 كػػأداة االسػػتبانة %( مػػف مجتمػػع الدراسػػة، كاسػػتخدمت94.85(، أم مػػا نسػػبتو )184عػػدد عينػػة الدراسػػة )
  البيانات. لجمع

 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت
  (69.43في مجمع الشفاء الطبي جاء بكزف نسبي ) اإلداريةكاقع ىندسة العمميات%. 

 ( 65.99مستكل جكدة الخدمات الصحية في مجتمع الشفاء الطبي جاء بكزف نسبي)%. 

 اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة حػػػكؿ ىندسػػػة  متكسػػػطات بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػركؽ عػػػدـ كجػػػكد
)العمر، المسمى الكظيفي، سنكات  متغيرات: إلى بمجمع الشفاء الطبي تيعزل اإلداريةالعمميات 

متغيػر المؤىػؿ العممػي، كلصػالح حممػة الػػدبمـك  إلػى تيعػزلالخدمػة، الجػنس(، بينمػا كجػكد فػركؽ 
 .فما دكف

 اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة حػػػكؿ جػػػكدة  متكسػػػطات بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػركؽ عػػػدـ كجػػػكد
متغيػػػرات )العمػػػر، المؤىػػػؿ العممػػػي،  إلػػػى تيعػػػزلالخػػػدمات الصػػػحية فػػػي مجمػػػع الشػػػفاء الطبػػػي 

 .المسمى الكظيفي، سنكات الخدمة، الجنس(

   متكسػػطات اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػكؿ كاقػػع ىندسػػة  بػػيف إحصػػائية داللػػة عبلقػػة ذاتكجػػكد
كبيف متكسطات استجابات أفراد العينة حكؿ مستكل جكدة الخدمات الصػحية  اإلداريةلعمميات ا

 في مجمع الشفاء الطبي.

 فػػي مجمػػع الشػػفاء  اإلداريػػةات التػػي تكاجػػو تطبيػػؽ ىندسػػة العمميػػات كقػػكجػػد مجمكعػػة مػػف المعت
 الطبي، كمنيا ضعؼ تبني المستشفى أىداؼ عمميات إدارية كاضحة كمفيكمة.

 

 التربييية مييديريات فييي األقسييام رؤسيياء أداء لتطييوير مقتييرح تصييور :بعنييوان( 2015) النخاليية دراسيية .6
 ".اليندرة" اإلدارية العمميات ىندسة إعادة أسموب ضوء في غزة بمحافظات والتعميم
 كتػػـ غػػزة، محافظػػات كالتعمػػيـ التربيػػة مػػديريات فػػي األقسػػاـ رؤسػػاء أداء كاقػػع معرفػػة إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
 كلتحقيػػؽ غػػزة، محافظػػات فػػي كالتعمػػيـ التربيػػة مػػديريات فػػي األقسػػاـ رؤسػػاء أداء لتطػػكير تصػػكر اقتػػراح
 البيانػات، لجمػع كػأداة االسػتبانة كاسػتخدمت ،التحميمػي الكصػفي المنيج الباحثة استخدمت الدراسة أىداؼ

 قسـ. رئيس( 126) مف مككنة عينة عمى تطبيقيا كتـ
 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت
 حصمت غزة محافظات في كالتعميـ التربية مديريات في األقساـ رؤساء أداء لكاقع الكمية الدرجة 

 .جدنا كبيرة بدرجة أم%( 84.44) نسبي كزف عمى

 سػػنكات إلػػى تيعػػزل الدراسػػة عينػػة تقػػديرات متكسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد ال 
 فػػي العممػػي كالمؤىػػؿ ،(االتصػػاؿ التطبيػػؽ، التخطػػيط، القيػػادة،) :المجػػاالت فػػي اإلداريػػة الخدمػػة

 القيػػػػػادة،) :المجػػػػػاالت فػػػػػي كالتخصػػػػػص ،(التقيػػػػػيـ التطبيػػػػػؽ، التخطػػػػػيط، القيػػػػػادة،) :المجػػػػػاالت
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 االتصاؿ، التطبيؽ، التخطيط، القيادة،) :المجاالت في كالجنس ،(االتصاؿ التطبيؽ، التخطيط،
  (.التقييـ

فييي المييدارس  )الينييدرة( اإلداريييةمعوقييات تطبيييق ىندسيية العمميييات  :بعنييوان( 2014) ريحييان دراسيية .7
 الحكومية بمحافظات غزة وسبل الحد منيا.

فػػي المػػدارس الحككميػػة  )الينػػدرة( اإلداريػػةمعكقػػات تطبيػػؽ ىندسػػة العمميػػات  إلػػى التعػػرؼ الدراسػػة ىػػدفت
كمػػػا اسػػػتخدمت  ،التحميمػػػي الكصػػػفي المػػػنيج الباحثػػػة اسػػػتخدمت كلقػػػد منيػػػا،بمحافظػػػات غػػػزة كسػػػبؿ الحػػػد 

 كمديرة.ا ( مديرن 398كتـ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف ) ،االستبانة كأداة بحثية
 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت
 اإلداريةة التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اليحصؿ المجاؿ الرابع "المعكقات الم "

المجػػػاؿ  ، كحصػػػؿجػػػدناة اليػػػكبدرجػػػة معػػػكؽ ع( %85.49عمػػػى المرتبػػػة األكلػػػى، بػػػكزف نسػػػبي )
ة، %( كبدرجػة معػكؽ عاليػ71.29بػكزف نسػبي )الثالث "المعكقات التقنية" عمى المرتبػة الثانيػة، 

%( 71.12" عمػػى المرتبػػة الثالثػػة، بػػكزف نسػػبي )اإلداريػػةكمػػا حصػػؿ المجػػاؿ األكؿ "المعكقػػات 
ة" عمػػى المرتبػػة الرابعػػة، بػػكزف ة، كحصػػؿ المجػػاؿ الثػػاني "المعكقػػات البشػػرياليػػكبدرجػػة معػػكؽ ع

 %( كبدرجة معكؽ متكسطة.68نسبي )

  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة ( عند مسػتكل الداللػةα<9.95 بػيف متكسػطات تقػديرات أفػراد )
، كلمتغير عدد سػنكات الخدمػة لصػالح عػدد سػنكات الخدمػة لئلناث تيعزلالعينية لمتغير الجنس 

 سنكات(. 19 إلى 5)مف 

 إحصائيةات داللة تكجد فركؽ ذ ( عند مسػتكل الداللػةα<9.95 بػيف متكسػطات تقػديرات أفػراد )
 العينية لمتغير المؤىؿ العممي، أك لمتغير عدد الدكرات التدريبية.

 

 فييي وحوسييبتيا اإلدارييية العمميييات ىندسيية إلعييادة مقتييرح أنمييوذج :بعنييوان( 2013) الييدجني دراسيية .8
 (.حالة دراسة – اإلسالمية الجامعة) اليالع التعميم مؤسسات

 مػػف( الينػػدرة) اإلداريػػة العمميػػات ىندسػػة إلعػػادة المختمفػػة الجكانػػب عمػػى الضػػكء إلقػػاء إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
، حيػػػث  الفمسػػػطينية الجامعػػػات كحاجػػػة أىميػػػة مػػػدل كبيػػػاف تحققيػػػا، التػػػي كالمزايػػػا التطبيػػػؽ ةآليػػػك  المفيػػػـك

 العمميػات ىندسػة إعػادة أسػمكب لتطبيػؽ مقترح تصكر كتقديـ اليندرة، أسمكب لتطبيؽ أكاديمية كمؤسسات
 الشػاممة، الجػكدة كتحقيػؽ كفاءتيػا كرفع المستفيديف لجميكر المقدمة الخدمة تحسيف مداخؿ كأحد اإلدارية

 كاقػػع إلػػى لمتعػػرؼ المقابمػػة بطاقػػة بإعػػداد الباحػػث قػػاـ حيػػث التحميمػػي، الكصػػفي المػػنيج الباحػػث اتبػػع كقػػد
 تعميـ يمكف حالة كدراسة اإلسبلمية الجامعة عمى الدراسة أداة طبقت كقد الجامعة، في اإلدارية العمميات
 .الفمسطينية الجامعات في العمؿ تشابو اعتبار عمى األخرل الجامعات عمى نتائجيا

 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت



 
 

74 
 

 العمميػات ىندسػة إعادة مشركع تطبيؽ قبؿ العمميات كتبسيط العمؿ أدلة لتكثيؽ محاكالت كجكد 
 .الفعمية الممارسة إلى ترقى ال

 كفؽ كتنظيمو العمؿ ترتيب إعادة صعيد عمى نتائج مف حققتو لما التجربة ىذه عف رضا كجكد 
 .كمكثقة محددة خطكات

 

عيييادة القيييرار دعيييم نظيييم بيييين العالقييية :بعنيييوان( 2010) الشيييوبكي دراسييية .9  الجامعيييات فيييي اليندسييية وا 
 .غزة بقطاع الفمسطينية

عػادة القػرار دعػـ نظػـ بػيف العبلقػة عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة ىدفت  الفمسػطينية الجامعػات فػي اليندسػة كا 
 لجمػػػع االسػػػتبانة أسػػمكب الباحػػػث كاسػػػتخدـ التحميمػػي، الكصػػػفي المػػػنيج الدراسػػة كاسػػػتخدمت غػػػزة، بقطػػاع

 جامعػػػة) غػػػزة بقطػػػاع الفمسػػػطينية الجامعػػػات فػػػي المػػػكظفيف جميػػػع مػػػف الدراسػػػة مجتمػػػع كتمثػػػؿ البيانػػػات،
 البسيطة، العشكائية العينة طريقة باستخداـ الباحث كقاـ ،(األقصى كجامعة ،اإلسبلمية كالجامعة األزىر،
 .الذكر سابقة الجامعات مكظفي مف مكظؼ( 599) العينة أفراد عدد ككاف

 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت 
 عادة القرار، دعـ نظـ بيف عبلقة كجكد  تيعػزل غػزة بقطػاع الفمسػطينية الجامعػات فػي اليندسػة كا 

 .اإلسبلمية الجامعة لصالح الجامعة لمتغير

 عينػػػة أفػػػراد تقػػػديرات متكسػػػطات بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػركؽ كجػػػكد النتػػػائج أكضػػػحت كمػػػا 
عػػادة القػػرار، نظػػـ بػػيف العبلقػػة حػػكؿ الدراسػػة  غػػزة بقطػػاع الفمسػػطينية الجامعػػات فػػي اليندسػػة كا 
 .اإلسبلمية الجامعة لصالح الجامعة لمتغير تيعزل

 

 العمميييات ممارسيية فييي اإلدارييية اليندسيية أسييموب اسييتخدام درجيية :بعنييوان( 2010) حنييون دراسيية.10
 .والمديرات المديرين نظر وجو الغربية، من الضفة محافظات في الحكومية المدارس في اإلدارية

 فػػي اإلداريػػة العمميػػات ممارسػػة فػػي اإلداريػػة اليندسػػة أسػػمكب اسػػتخداـ درجػػة إلػػى التعػػرؼ الدراسػػة ىػػدفت
 بيػاف إلػى باإلضػافة كالمػديرات، المديريف نظر كجية مف الغربية الضفة محافظات في الحككمية المدارس

 فػي( كالمحافظػة كالتخصػص، الدراسػة، كمستكل ،اإلدارية كالخبرة العممي، كالمؤىؿ الجنس،) متغيرات أثر
 اسػػتبانة بإعػػداد كقامػػت التحميمػػي، الكصػػفي المػػنيج الباحثػػة اسػػتخدمت كلقػػد كالمػػديرات، ريفمػػديلا اسػػتجابة

 مػػػا تشػػػكؿ مكظفنػػػا( 492) قكاميػػػا كالمػػػديرات المػػػديريف مػػػف متيسػػػرة عينػػػة عمػػػى الدراسػػػة لمدراسػػػة، كأجريػػػت
 الدراسة. مجتمع مف%( 28) نسبتو

 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت 
   فػػي اإلداريػػة العمميػػات ممارسػػة فػػي اإلداريػػة اليندسػػة أسػػمكب اسػػتخداـ لدرجػػة الكميػػة الدرجػػة إف 

 كالمػػديرات، كانػػت المػػديريف نظػػر كجيػػة مػػف الغربيػػة، الضػػفة محافظػػات فػػي الحككميػػة المػػدارس
 %(.89.4) إلى عمييا المبحكثيف الستجابة المئكية النسبة كصمت إذ ،جدنا مرتفعة
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 الداللػة  مسػتكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال(α=0.05) أسػمكب اسػتخداـ درجػة يفػ 
 الضػػفة محافظػػات فػػي الحككميػػة المػػدارس فػػي اإلداريػػة العمميػػات ممارسػػة فػػي اإلداريػػة اليندسػػة
 المدرسػػػػة، كمسػػػػتكل الجػػػػنس، لمتغيػػػػرات تيعػػػػزل كالمػػػػديرات المػػػػديريف نظػػػػر كجيػػػػة مػػػػف الغربيػػػػة

 .كالتخصص

 الداللػة  مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد(α = 0.05) أسػمكب اسػتخداـ درجػة يفػ 
 الضػػفة محافظػػات فػػي الحككميػػة المػػدارس فػػي اإلداريػػة العمميػػات ممارسػػة فػػي اإلداريػػة اليندسػػة
 التخطػػيط مجػػاؿ فػػي العممػػي المؤىػػؿ متغيػػر كفػػؽ كالمػػديرات المػػديريف نظػػر كجيػػة مػػف الغربيػػة
 .بكالكريكس مف أعمى مؤىؿ حممة كلصالح

 
 الدراسات العربية: 2.1.3

التكاميييل بيييين تقنيتيييي إعيييادة ىندسييية العممييييات والكمفييية عميييى أسييياس  :بعنيييوان( 2017) جيييواد .دراسييية1
 .ةمديالعمميات الموجو بالوقت دراسة تطبيقية في الشركة العامة لمصناعات الج

التكامػػؿ بػػيف تقنيتػػي إعػػادة ىندسػػة العمميػػات كالكمفػػة عمػػى أسػػاس العمميػػات  إلػػىالتعػػرؼ  الدراسػػة ىػػدفت
مػػػدل أىميػػة العبلقػػػة التكامميػػػة بينيمػػػا فػػي رسػػػـ صػػػكرة مبلمػػػح العمميػػػات ذات  كتكضػػػيح ،بالكقػػػتالمكجػػو 

كبالشكؿ الذم ينعكس في تحسيف قيمتػو عػف طريػؽ  ،العبلقة بالمنتج كذلؾ في مرحمة مبكرة مف تصميمو
كاعتمػدت  .ة فػي العػراؽمديػتخفيض كمفتو كزيادة جكدتو، طبقت الدراسة في الشركة العامة لمصناعات الج

البيانػػػات  لجمػػػع كػػػأداة ة الخاصػػػة بالشػػػركةاليػػػاألكراؽ الم الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، كاسػػػتخدمت
  كتحميميا.
 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت
  يػػتـ تحقيػػؽ ىػػدؼ تحسػػيف قيمػػة المنػػتج عػػف طريػػؽ التكامػػؿ بػػيف تقنتػػي إعػػادة ىندسػػة العمميػػات

 بالكقت.كالكمفة عمى أساس العمميات المكجو 

  زيػادة جػكدة المنػتج  إلػىإف استعماؿ تقنية إعادة ىندسة العمميات مف قبؿ الكحػدات االقتصػادية
فػػو عػػف طريػػؽ إحػػداث تغييػػر جػػذرم كالػػتخمص مػػف أنشػػطة العمميػػات التصػػنيعية اليكتخفػػيض تك

 التي ال تضيؼ قيمة لممنتج في عبلقتو بمتطمبات الزبكف.

 

)الينيدرة(  اإلدارييةمكانية تأثير إعادة ىندسية العممييات تحديد مدى إ :بعنوان( 2015) سمطان . دراسة2
 في تحقيق المزايا لمخدمات الصحية في وحدة صحة المرأة الريفية بالقرى المصرية.

لػػو األثػػر فػػي تحقيػػؽ المزايػػا  اإلداريػػةإعػػادة ىندسػػة العمميػػات  تسػػميط الضػػكء عمػػى أف   إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
كذلػػؾ مػػف  ،التنافسػػية كمػػف ىػػذه المزايػػا جػػكدة الخدمػػة الطبيػػة كالسػػرعة فػػي أداء الخدمػػة، كتخفػػيض التكمفػػة

ة الريفيػة بػالقرل تميػز، كتػـ اختيػار كحػدات صػحة المػرأالنيكض فػي القطػاع الصػحي كالطبػي نحػك ال أجؿ
مػػف خػػبلؿ إعػػادة ىندسػػة كبنػػاء  ،ة التػػي تكجػػد بيػػاالتميػػز فػػي األداء فػػي البيئػػ إلػػىالمصػػرية حيػػث تحتػػاج 
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نتػػائج البحػػػث مػػف خػػػبلؿ قيػػػاس أثػػر خصػػػائص إعػػادة ىندسػػػة العمميػػػات  إلػػػىتػػـ التكصػػػؿ  كقػػػد ،عممياتيػػا
  .التكمفة باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكفك كمقكمات نجاحيا بميزة الجكدة، كالسرعة،  اإلدارية
 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت
 يجػػاد الحمػػكؿ ، كا  ة الريفيػػةأعػػادة النظػػر فػػي أسػػمكب العمػػؿ المتبػػع بكحػػدات صػػحة المػػر ضػػركرة إ

 .سمى بإعادة اليندسةالجذرية لمشاكؿ العمؿ أك ما يي 

  انخفاض مستكل جكدة الخدمات الطبية كالرعاية الصحية المقدمة لممرضى المتردديف عمى ىذه
ه الكحدات الصحية الريفية، كػذلؾ قمػة عدـ اىتماـ ىذ إلىكىذا يرجع  ،الكحدات الصحية الريفية

ككذلؾ األنشطة الخاصة بمنظكمة العممية الطبية مما يػؤثر عمػى قػدرة كحػدات  ،اإلداريةالمكارد 
ة الريفية عمى تمبية حاجات كرغبات المرضى مف الخدمات الطبية كالرعاية الصحية أصحة المر 

 ليـ.

 

واقع تطبيق اليندرة في مدارس التعميم العيام لمبنيات فيي مدينية أبييا  :بعنوان( 2015) وصوص .دراسة3
 من وجو نظر مديرات المدارس.

فػي مدينػة أبيػا مػف كجػو  فػي مػدارس التعمػيـ العػاـ لمبنػاتتطبيػؽ الينػدرة كاقػع  إلػىالتعػرؼ  الدراسة ىدفت
نظػػر مػػديرات المػػدارس، كلتحقيػػؽ ذلػػؾ اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي، كمػػا صػػممت اسػػتبانة تككنػػت 

ل  ( فقػػرة، كقػػد شػػمؿ مجتمػػع الدراسػػة جميػػع مػػديرات مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ لمبنػػات بمدينػػة أبيػػا، كالبػػا43)
تعمػػػػيـ بمدينػػػػة أبيػػػػا لمعػػػػاـ الدراسػػػػي حصػػػػائيات مديريػػػػة التربيػػػػة كال( مػػػػديرة، كذلػػػػؾ حسػػػػب إ116عػػػػددىـ )

 .(ق1432/1433)
 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت 

  درجة ممارسة اليندرة لػدل مػديرات مػدارس التعمػيـ العػاـ لمبنػات فػي مدينػة أبيػا قػد تراكحػت بػيف
 المرتفعة كالمتكسطة عمى جميع محاكر الدراسة.

 اإلحصػائيةا عنػد مسػتكل الداللػة كجد فركؽ دالة احصائين ت (α<9.95 بػيف متكسػطات تقػديرات )
لمتغيػػػػر  تيعػػػػزلأفػػػػراد العينػػػػة عمػػػػى محػػػػاكر كاقػػػػع تطبيػػػػؽ الينػػػػدرة لمػػػػدارس التعمػػػػيـ العػػػػاـ ككػػػػؿ، 

 التخصص.

 

)دراسية  اإلدارييةالعوامل المؤثرة عمى تعيين إعادة ىندسة العمميات  :بعنوان( 2013) دمنيوري .دراسة4
 تطبيقية في الخطوط الجوية العربية السعودية(.

كبعػػض العكامػػؿ المػػؤثرة  اإلداريػػةالعبلقػػة بػػيف تطبيػػؽ إعػػادة ىندسػػة العمميػػات  إلػػىالتعػػرؼ  الدراسػػة ىػػدفت
العميػا فػي بػرامج الينػدرة كالتغييػر  اإلدارةعمى تطبيقيا فػي الخطػكط الجكيػة العربيػة السػعكدية كىػي: التػزاـ 

(، كجمعػػػت البيانػػػات 562التنظيمػػػي، كالثقافػػػة التنظيميػػػة كبمػػػ  حجػػػـ العينػػػة المشػػػاركة فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة )
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كحممػػت البيانػػػات  الدراسػػػة،عػػدت كطػػػكرت لتػػتبلءـ مػػػع أىػػداؼ البلزمػػة ليػػػذه الدراسػػة مػػػف خػػبلؿ اسػػػتبانة أي 
  .  SPSSميمية المناسبة باستخداـ برنامجالكصفية كالتح اإلحصائيةب اليسباستخداـ األ

 
 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت
   تطبيؽ  كافاإليجابية بينما  إلىكالتغيير التنظيمي كاف بدرجة متكسطة تميؿ  اليندرة،تطبيؽ  أف

ػػػ، كاتضػػػح أالسػػػمبية إلػػػىالعميػػػا بدرجػػػة متكسػػػطة تميػػػؿ  اإلدارةكالتػػػزاـ  الثقافػػػة التنظيميػػػة  ا أف  يضن
العكامؿ المػؤثرة فػي تطبيػؽ الينػدرة محػؿ الدراسػة قػادرة عمػى التػأثير عمػى تطبيػؽ الينػدرة بنسػب 

 متفاكتة.

  تكجد عبلقة ارتباط مكجبة كمعنكية بيف تطبيؽ اليندرة كبيف جميع العكامؿ المؤثرة عمػى تطبيػؽ
كامػػؿ المػػؤثرة ككجػػكد فػػركؽ معينػػة بػػيف العديػػد مػػف المتغيػػرات المسػػتقمة لمع ،الينػػدرة محػػؿ الدراسػػة

  عمى تطبيؽ اليندرة محؿ الدراسة.
 

( فيييي تحقييييق المييييزة Bprدور إعيييادة ىندسييية عممييييات األعميييال ) :بعنيييوان( 2013) فييييروز .دراسييية5
 التنافسية لممنظمات الصناعية )دراسة حالة في معمل األلبسة الجاىزة في النجف(.

عػػػرض كمناقشػػػة التكامػػػؿ المفػػػاىيمي بػػػيف إعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات كالميػػػزة  إلػػػىالتعػػػرؼ  الدراسػػػة ىػػػدفت
تػػػػدرؾ  مسػػػػتكل منظمػػػػات الصػػػػنؼ العػػػػاممي عمييػػػػا أفٍ  إلػػػػىالتنافسػػػػية، كحتػػػػى ترتقػػػػي منظماتنػػػػا الكطنيػػػػة 

كتسػػػتكعب المضػػػاميف االسػػػتراتيجية إلعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات كتأثيرىػػػا عمػػػى قػػػدرتيا فػػػي اكتسػػػاب الميػػػزة 
لغػػػرض مػػػف البحػػػث ىػػػك تشػػػخيص كاستكشػػػاؼ العبلقػػػة بػػػيف عكامػػػؿ نجػػػاح إعػػػادة ىندسػػػة ا أف  ك التنافسػػػية، 

  .عمميات األعماؿ كالميزة التنافسية
 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت
 يعػػد مكضػػكع البحػث )إعػػادة ىندسػػة العمميػات( مػػف المكضػػكعات المعاصػرة التػػي حظيػػت  نظرينػا

لدكرىا في دعـ قدرة منظمػات األعمػاؿ عمػى تحقيػؽ الميػزة  اإلداريةباىتماـ العديد مف األدبيات 
 التنافسية.

  التخطػػيط االسػػتراتيجي ىػػك المتغيػػر األىػػـ فػػي نجػػاح تنفيػػذ  أف   اإلحصػػائيأثبتػػت نتػػائج التحميػػؿ
، القيػػادة، تكنكلكجيػػا المعمكمػػات، التػػدريب :إعػػادة ىندسػػة العمميػػات تميػػو المتغيػػرات األخػػرل مثػػؿ

 مركنة اليياكؿ.

  بعػػػاد ايػػػا التنافسػػػية فػػػي المعمػػػؿ تميػػػة األمتغيػػػر الجػػػكدة ىػػػك البعػػػد األىػػػـ لممز  النتػػػائج أف  أثبتػػػت
 األخرل.
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 نظيير وجييية ميين الجييامعي التعميييم مخرجييات تطييوير عمييى الينييدرة أثيير :بعنييوان( 2011) عييون .دراسيية6
 .سعود الممك بجامعة التربية كمية خريجات
 مػػف األكػػاديمي االعتمػػاد ضػػكء فػػي الجػػامعي التعمػػيـ تطػػكير فػػي الينػػدرة أثػػر إلػػى التعػػرؼ الدراسػػة ىػػدفت
 الخريجات كرضا اليندرة بيف العبلقة إلى كالتعرؼ سعكد، الممؾ بجامعة التربية كمية خريجات نظر كجية
 اإلحصػػائية الفػػركؽ ىإلػػ كالتعػػرؼ العمػػؿ، سػػكؽ احتياجػػات مػػع كتكافقيػػا التربيػػة كميػػة مخرجػػات جػػكدة عػػف
 عدد التدريبية، كالدكرات التخصص،) :لممتغيرات تبعنا الدراسة محاكر نحك الدراسة عينة أفراد إجابات بيف

، المسحي الكصفي المنيج عمى ةالباحث تكاعتمد(. اليالح التراكمي المعدؿ الجامعة، في الدراسة سنكات
 التربيػػة كميػػة خريجػػات مػػف طالبػػة( 59) الدراسػػة عينػػة كبمغػػت الدراسػػة، كطبيعػػة لمناسػػبتو ألىػػداؼ كذلػػؾ

 مجتمػع حجػـ كبػر بسػبب الطبقيػة العشػكائية بالطريقػة العينػة اختيػرت كلقػد ،بالرياض سعكد الممؾ بجامعة
 الدراسية وتوصيمت .لمدراسػة أساسػية كػأداة االسػتبانة استخدمت الدراسة ألىداؼ اكتحقيقن  األصمي، الدراسة
 :أىميا نتائج إلى

 فػػي مباشػػر دكره   لمينػػدرة كأف   بالكميػػة، التػػدريس ىيئػػة أداء تقيػػيـ فػػي الطالبػػات الجامعػػة إشػػراؾ 
 .الجامعي التعميـ جكدة

   الميمػة المفػاىيـ مف تعد ياكأن   التدريس، ىيئة أعضاء ككفاءة إنتاجية معدؿ مف تزيد اليندرة أف 
ػ ،األداء لتطػكير الحاضػر عصػرنا في  تعمػيـ تقػديـ ضػماف فػي األكػاديمي االعتمػاد يسػيـ اكأيضن

 مينية. معايير كذم متميز

   ػا في العمؿ إجراءات تبسيط في تسيـ اإلدارية العمميات ىندرة أف  بػرامجال تسػيـ الجامعة، كأيضن
 العممػػػي البحػػػث ىندسػػػة إعػػػادة فػػػي الينػػػدرة كتسػػػيـ الجامعػػػة، فػػػي التربكيػػػة العمميػػػة تحسػػػيف فػػػي

 فػػػػي مرمكقػػػػة بمكانػػػػة سػػػػعكد الممػػػػؾ جامعػػػػة خريجػػػػات تتميػػػػز كمػػػػا ،المسػػػػاندة اإلداريػػػػة كعممياتػػػػو
 .المجتمع

 

 اإلدارييية بالوحييدات العمميييات ىندسيية إعييادة فييي المعرفيية إدارة دور: بعنييوان( 2011) البربييري .دراسيية7
 .ميدانية دراسة-الزقازيق بجامعة

 تجديػد باليأسػ بعػض تطػكير إلػى يػؤدم الػذم بالشػكؿ اإلداريػة األعمػاؿ ىندسػة إعادة إلى الدراسة ىدفت
 المػػػنيج الدراسػػػة كاسػػػتخدمت. داخميػػػا المعرفػػػة إدارة نظػػػاـ مػػػف االسػػػتفادة خػػػبلؿ مػػػف الكحػػػدات بيػػػذه األداء

 .المسحي الكصفي
 :أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت 

 إعػادة لعمميػات الزقػازيؽ بجامعػة اإلداريػة بالكحػدات العػامميف آراء بيف جكىرم تبايف كجكد عدـ 
 .اإلدارية الكحدات رؤساء ثقافات في لمتقارب نتيجة كذلؾ ؛اليندسة
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 نقػص أف   يعنػي كىػذا اليندسػة، إعػادة كعمميػات المعرفػة إدارة بػيف مكجبػة باطيػةارت عبلقة كجكد 
 كنشػػػرىا المعرفػػػة تبػػػادؿ عمػػػى تشػػػجع التػػػي المكافػػػآت بػػػنقص يتػػػأثر اليندسػػػة إعػػػادة أىميػػػة إدراؾ
 .تخزينيا كليس

 
 :األجنبية الدراسات 3.1.3

 :بعنوانObi, and Ibezim (2013 ) دراسة .3

Re-engineering University Education Through Strategic Information 

Management: The Nigerian Experience. 

 النيجيرية" الخبرة: االستراتيجية المعمومات إدارة خالل الجامعي التعميم ىندسة "إعادة
 إدارة ىندسة إعادة باستخداـ الجامعي التعميـ في النيجيرية الخبرة مف التأكد إلى الدراسة ىدفت

 إعادة يتطمب كتحقيقيا كاضحة، بأىداؼ تكجييو يتـ الجامعي التعميـ أف   ذلؾ االستراتيجية، المعمكمات
 كالجامعة إلىالع التعميـ مؤسسات استثمرت كلقد االستراتيجية، المعمكمات إدارة خبلؿ مف اليندسة
 الخدمات لتحسيف المعمكمات تكنكلكجيا مف كاالستفادة األعماؿ، ىندسة عممية في كبير بشكؿ النيجيرية
( 339) الدراسة مجتمع عدد كبم  البيانات، لجمع كأداة االستبانة الباحثاف كاستخدـ. ؼاليالتك كخفض
 .نيجيريا في االتحادية الجامعات في المعمكمات نظاـ كحدات في معمكمات مدير

 أف إال الجامعات في المعمكمات إدارة مجاؿ في االستثمارات مف بالرغـ أنو الدراسة نتائج ككشفت
دارة كالبحث التعميـ/ التدريس في الحيكية العمميات  المعمكمات إدارة خبلؿ ىندستيا يتـ لـ الجامعة كا 

 . االستراتيجية
 

 :بعنوان Goksoy , Ozsoy,and Vayvay (2012) دراسة .8

Business Process Reengineering: Strategic Tool for Managing 

Organizational Change an Application in a Multinational Company. 

 استراتيجية إلدارة التغير التنظيمي في شركة متعددة الجنسيات" العمميات: أداة"إعادة ىندسة 
. التنظيمي التغير إلدارة استراتيجية كأداة( اليندرة) اإلدارية العمميات ىندسة عادةإ بدراسة اىتمت الدراسة

 مفردة( 79) قكاميا لعينة تركيا االستبانة في الجنسيات المتعددة الشركات في إحدل الدراسة طبقت كقد
 . (SMS Company) استخداـ عمى كاعتمدت

  الدراسة من نتائج: إليوومن أىم ما توصمت 
 الشركات. لميندرة في الجيد التطبيؽ إلى أشارت النتائج 

  الفعالة كدعميا كالقيادة اليندرة لتطبيؽ العميا اإلدارة التزاـ: ىي التطبيؽ في النجاح أسباب أىـ 
ثنائيا، كأ اليندرة عمميات قبؿ المكظفيف مع الفعالة كاالتصاالت المناسبة، كتكفير المكارد

كمبلءمة استراتيجية  المعمكمات، لكجياك تكن ةاليكفع اليندرة، فريؽ الجماعي، ككفاءة كالعمؿ
  العمبلء. عمى كالتركيز الشركة، استراتيجية مع اليندرة
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 :بعنوانSibhato, and Singh (2012 ) .دراسة1
Evaluation on BPR Implementation in Ethiopian Higher Education 

Institutions . 

 األثيوبية" اليالع التعميم مؤسسات في اإلدارية العمميات ىندسة تطبيق "تقييم
 كتبيف األثيكبية، اليالع التعميـ مؤسسات في العمميات ىندسة عممية تطبيؽ تحميؿ إلى الدراسة ىدفت
 العكامؿ تعرض الدراسة أف   كما ،اإلدارية العمميات ىندسة تطبيؽ ةاليكفع المؤسسات لتؾ ةاليالح الحالة
 في اإلدارية العمميات ىندسة عممية عمى العكامؿ تمؾ تؤثر كيؼ كتفسر الفشؿ، أك النجاح إلى المؤدية

 ىيئة أعضاء مف مسح استبانة( 169) طريؽ عف البيانات الباحثاف جمع كقد .العالي التعميـ مؤسسات
 العالي التعميـ مؤسسات أداء أف   الدراسة نتائج كأظيرت .العبلقة ذكم األكاديمييف مع كالمقاببلت التدريس

 منخفض، المؤسسات تمؾ تقدـ كأف   العمميات، ىندسة أىداؼ كتحقيؽ التكاصؿ عممية في اؿفعٌ  غير
 عدـ) :مف كبلن  أف   أكضحت كما التقدـ، تقييـ ىك االستراتيجية نجاح عكامؿ أىـ أف   النتائج كأكضحت

 مع المحبطة اإلدارةك  لبلستراتيجية، الفعمي التقدـ تخفي التي الكاقعية يف كالتقارير المكظفيف، تدريب
 المعمكمات تكنكلكجيا كعجز االستراتيجية، تمكيؿ في العميا اإلدارة كتردد ،اإلدارة تحديد عدـ بطيئة، نتائج
 . اإلدارية العمميات ىندسة استراتيجية نجاح عمى سمبنا المؤثرة العكامؿ مف( االستراتيجية متطمبات لدعـ
 

 :بعنوانRingim ,Razalli,and Hasnan  (2012 ) دراسة.4
Business Process Reengineering in Organizational Performance 

Nigerian Banking Sector. 

 "في األداء التنظيمي في قطاع البنوك النيجيرية اإلدارية"إعادة ىندسة العمميات 
العديد مف العكامؿ المؤثرة في تطبيؽ اليندرة، ففي دراستيـ المطبقة في البنكؾ  إلىالدراسة أشارت 

 ( مفردة.417عمى استخداـ االستبانة لعينة قكاميا )النيجيرية كالمعتمد 
 الدراسة من نتائج: إليوومن أىم ما توصمت  

 كىي: االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات، كالمكاءمة  ،ة في تطبيؽ اليندرةاليأىمية العكامؿ الت
عمى العمبلء، كالتزاـ المكظفيف بتطبيؽ  الشركة، كالتركيزبيف استراتيجية اليندرة كاستراتيجية 

اليندرة، كاالتصاالت الفعالة مع المكظفيف في جميع مراحؿ تطبيؽ اليندرة، كتدريب المكظفيف 
 ة المناسبة لمتطبيؽ.اليكتعميميـ، كتكفير المكارد الم

 

 :بعنوانNaude & et al (2011 ) دراسة.5
Re-engineering the Curriculum at a rural institution: Reflection on the 

Process of Development. 

 "التطوير عممية عمى انعكاس: الريفية المؤسسة في الدراسية المناىج ىندسة "إعادة
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 كتـ. تكاجييا التي المشاكؿ عمى الحاسمة كانعكاساتيا المناىج ىندسة إعادة كصؼ إلى الدراسة ىدفت
 حيث خبرة، ذكم باعتبارىـ التدريس ىيئة أعضاء آراء تعكس استبيانات خبلؿ مف النتائج عمى الحصكؿ

 تأثير المكظؼ، شخصية عمى المناىج تصميـ عممية تأثير: )محاكر ثبلثة عمى االستبانة ركزت
 تصميـ عممية كامؿ في المكظفيف كآراء كالتعمـ، التعميـ عمى الجديد التصميـ عممية أثناء في العمميات
 يتـ حيث الميني، كالنمك الثقة تحسف عمى قكية أدلة ىناؾ أف   إلى الدراسة نتائج كأشارت (.المناىج
 كأصبحت .كالتدريس التقييـ كمعايير التعمـ، كنكاتج المنياج في المشاركيف المكظفيف لدل األفؽ تحسيف
 حؿ عمى القائـ التعمـ) كالتعمـ التعميـ لتعزيز مبتكرة استراتيجيات كضع خبلؿ مف كاضحة كفاءتيـ زيادة

 الجديد المنياج كسمح اإلبداعية، التقييـ باليأس تطكير كمف ،(األدكار كلعب كالمناقشات المشكبلت
 مجرد ككنو مف بدالن  كالحياتية المينية المياـ لكؿ الطبلب إعداد عمى كالتعمـ التعميـ عممية بتركيز
  .منقسمة تدريبات

 

 :بعنوانAbudouse &Wuhe (2008 ) دراسة.6
Frame Work for Process Reengineering in Higher Education: A case 

Study of Distance Learning Exam Scheduling and Distribution Old 

Dominion University 

 بعد عن التعميم اختيارات وتوزيع جدولة، ،اليالع التعميم في اإلدارية العمميات ليندسة عمل "إطار
 فرجينيا(" -حالة )الواليات المتحدة األمريكية دراسة -نيون دومي أولد جامعة في
 كالية في نيكف دكمي أكلد جامعة في اإلدارية العمميات ىندسة إلعادة مقترح تصميـ إلى الدراسة ىدفت
 االختبارات كاستبداؿ عد،بي  عف التعمـ اختبارات تكزيع تـ حيث األمريكية، المتحدة بالكاليات فرجينيا
 كاستقباؿ بإرساؿ، المتعمقة ؼاليالتك كلتقميؿ لكتركنية،إ أخرل باختبارات الجدكل عديمة المكتكبة

لىك  مف االختبارات  في اليندرة لعممية كعممينا مبدئينا إطارنا الدراسة كاقترحت بعد، عف التعمـ مكاقع ا 
 كضع كتـ عد،ب عف التعمـ اختبارات كتكزيع جدكلة تنظيـ إلى الحالة دراسة استخداـ كييدؼ الجامعة،

 بيدؼ التحميؿ يمييا أكلى، كخطكة المبادرة كتأتي اليندرة، لعممية خطكات أربع مف مككف تسمسمي إطار
 التطبيؽ، في فتتمثبلف األخيرتاف الخطكتاف أما ،بيانينا المستيدفة اليندرة عممية كرسـ بتكثيؽ، البدء

 التحميؿ إلى باإلضافة المعنييف جميع إشراؾ أف   شؾ كال العممية، كتقييـ تنفيذ إلى كتيدفاف كالتقكيـ،
 كتمثمت. اليندرة لعممية المكاكبة التقميدية األخطاء مف العديد تجنب في كبير أثر لو كاف كالتكثيؽ العميؽ
 فيـ المسح مف اليدؼ ككاف النظاـ، ىذا مستخدمي مف الجامعة العامميف في جميع مف الدراسة عينة
 منظمة عممية إلى تشير الدراسة نتائج فإف   لذا .العاممة القكة تقميؿ عمى كأثره النظاـ، استخداـ كيفية
 كتكزيع الجدكلة، نظاـ تقييـ تـ كما الكقت، نفس في أقؿ كتكمفة ،اليالع التعميـ رضا مع كفاعمة

 نترنت،اإل نظاـ عف المستخدميف رضا مدل لقياس مسح كتنفيذ نترنت،اإل باستخداـ االختبارات
 . ـ2996 عاـ منذ كالمستخدـ
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 :بعنوانZairi  Ahmed , Francis & (2007 )دراسة.7
Business process reengineering: Critical factors in higher education. 

 "اليالع التعميم في الحاسمة العوامل: اإلدارية العمميات "ىندسة
 التعميـ في اإلدارية العمميات ىندسة إعادة عممية نجاح في الحرجة العكامؿ فحص إلى الدراسة ىدفت

 تطبيؽ عمى اعتمدتك زيا، اليم في عاؿو  تعميـ معاىد ثبلثة فحص طريؽ عف تجريبية حالة دراسة ،اليالع
 لعممية كحرجة ميمة عكامؿ سبعة ىناؾ أف   إلى الدراسة كتكصمت ،اإلدارية العمميات ىندسة إعادة عممية
 كنظاـ النكعية، كالثقافة الكاحد، الفريؽ بركح العمل: ىي العكامؿ كىذه ،اإلدارية العمميات ىندسة إعادة
دارة المرضية، المكافآت كنظاـ النكعي، اإلدارة  كتكنكلكجيا دكتاتكرية، كأقؿ كالتشاركية الفاعمة، التغيير كا 

 الدراسة ىذه قدمت لقد .ةاليالم المصادر ككفاية لممشاريع، الفاعمة اإلدارةك  المعمكمات، كنظاـ المعمكمات
 إعادة خبلؿ مف بنجاح تعمؿ المؤسسات تمؾ لجعؿ المؤسسي التطكر لبحث مستقبمية ألبحاث إطارنا

 اإلدارية العمميات في التطبيقية الممارسات بعض في الدراسة ىذه تسيـ كما ،اإلدارية العمميات ىندسة
 .اليالع التعميـ مؤسسات في

 
 :الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التميز المؤسسي 2.3

 :الفمسطينية الدراسات 1.2.3
 :حالة دراسة – المؤسسي  التميز تحقيق في الريادية العوامل بعنوان: أثر  (2017.دراسة  الموح )1

 فمسطين. في اليةالم لألوراق الوساطة شركات موظفي
أثر العكامؿ الريادية في تحقيؽ التميز المؤسسي، كذلؾ مف خبلؿ دراسة  إلىتعرؼ الىدفت الدراسة 

كقد استخدـ الباحث  ،ان ( مكظف133ة في فمسطيف كالبال  عددىـ )اليمكظفي شركات الكساطة لؤلكراؽ الم
( استبانة، 96كبم  عدد االستبانات المستردة ) ،( استبانة133أسمكب الحصر الشامؿ، حيث تـ تكزيع )

 الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كاالستبانة كأداة دراسة. كاستخدـ
 :منيا نتائج إلى الدراسة وتوصمت 

   في فمسطيف حكؿ العكامؿ الريادية ة اليالممستكل تصكرات العامميف في شركات األكراؽ  أف
 .ـ حكؿ التميز المؤسسي كاف مرتفعناا، كأف مستكل تصكراتيكاف مرتفعن 

  بيف الدرجة الكمية لمعكامؿ الريادية كجميع  إحصائيةكجكد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة
 في فمسطيف.ة اليالممحاكرىا كالتميز المؤسسي في شركات الكساطة لؤلكراؽ 

 المركنة،  :ة حسب الترتيباليلمحاكر العكامؿ الريادية الت إحصائيةثر ذك داللة كجكد أ(
 في فمسطيف.ة اليالمى التميز المؤسسي في شركات الكساطة لؤلكراؽ الييكمية، المبادرة( عم
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 دراسة  –المؤسسي  التميز تحقيق في ودورىا بالتجوال اإلدارةبعنوان:   (2015 .دراسة  المصري )2
 .المدني الشق – الوطني واألمن الداخمية ارةوز   عمى تطبيقية

كجية بالتجكاؿ كدكرىا في تحقيؽ التميز المؤسسي مف  اإلدارةمدل تطبيؽ  إلىىدفت الدراسة  التعرؼ 
صفي ات األشرفية في الشؽ المدني لكزارة الداخمية كاألمف، كاستخدـ الباحث المنيج الك مستكيال نظر

 كاالستبانة كأداة دراسة. ،التحميمي
 :منيا نتائج إلى الدراسة وتوصمت 

  الداخمية كاألمف الكطني متكسطة.أف نسبة التميز المدني في الشؽ المدني بكزارة 
  بالتجكاؿ كالتميز المؤسسي. اإلدارةبيف تطبيؽ  إحصائيةكجكد عبلقة ذات داللة 
  في متكسطات استجابات مجتمع الدراسة حكؿ تطبيؽ  إحصائيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة

 شرافي.اإل كالمستكلالخدمة، المؤىؿ العممي، كسنكات ك الجنس، ك لمعمر،  تيعزلبالتجكاؿ  اإلدارة
  في متكسطات استجابات مجتمع الدراسة حكؿ التميز  إحصائيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة

 شرافي.كالمستكل اإل الخدمة،المؤىؿ العممي، كسنكات ك الجنس، ك لمعمر،  تيعزلالمؤسسي 

 

:دراسة  تميز المؤسسيمبعنوان: نموذج مقترح لمنظمات التعميم كمدخل ل  (2014 ) .دراسة الحيمة3
 تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

تصميـ نمكذج مقترح لمنظمات التعميـ كمدخؿ لتحقيؽ التميز المؤسسي في الجامعات  إلىييدؼ البحث 
الفمسطينية في محافظات قطاع غزة، كبياف أثر متغيرات منظمات التعميـ )المككف التنظيمي، المككف 

خدماتي، المككف المجتمعي( في تحقيؽ التميز المؤسسي )القيادم، الالبشرم، المككف المعرفي، 
كبم  مجتمع الدراسة  ،دراسةلم أداةن يج الكصفي التحميمي، كاالستبانة (، كاستخدـ الباحث المنالمعرفي

( مف العامميف 725العينة  ) كمكظفة كتـ اختيار العينة الطبقية العشكائية حيث تككفٌ  مكظفنا( 2229)
( مف طبلب كطالبات الجامعات ككانت 381، ك)(%79)الجامعات الفمسطينية ككانت نسبة االسترداد 

 .(%96.3)نسبة االسترداد 
 :منيا نتائج إلى الدراسة وتوصمت

 عند مستكل الدالة ) إحصائيةكجد عبلقة ذات داللة تα<9.95 ( بيف منظمات التعميـ )المككف
التنظيمي، المككف البشرم، المككف المعرفي، المككف المجتمعي( في تحقيؽ التميز المؤسسي 

في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة مف كجية نظر  المعرفي()القيادم، الخدماتي، 
 (.اإلداريةالعميا، ىيئة التدريس كمعاكنييـ، الييئة  اإلدارةأعضاء )

 إحصائيةكجد فركؽ ذات داللة ت ( عند مستكل الدالةα<9.95 بيف متكسطات استجابات )
لمتغير الجامعة مف كجية نظر  تيعزلالمبحكثيف بيف منظمات التعميـ كتحقيؽ التميز المؤسسي 

 (.اإلداريةالعميا، ىيئة التدريس كمعاكنييـ، الييئة  اإلدارةأعضاء )
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  بيف آراء المبحكثيف مف الطبلب حكؿ مستكل التميز المؤسسي في  كؽ دالة إحصائيناتكجد فر
 جامعاتيـ.

 

دراسة  –التميز المؤسسي  تحقيق في االستراتيجي التخطيط دور: ( بعنوان2014ريا ) دراسة أبو .4
 .تطبيقية عمى وزارتي العمل والشئون االجتماعية

 العمؿ كزارات المؤسسي فيالتميز  تحقيؽ في االستراتيجي التخطيط دكر إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
غزة، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كاالستبانة كأداة دراسة  قطاع في االجتماعية كالشئكف
 (.100%(، ككاف المسترد ما نسبتو )120) الدراسة عينة كتككنت

 منيا: نتائج إلى الدراسة وتوصمت 
 كزارتي العمؿ كالشئكف االجتماعية بمغت درجة كبيرة  في التميز المؤسسي معايير تكافر مستكل

 %(.39.69بنسبة )
  كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة قكية بيف مستكل تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في كزارتي العمؿ

 .(%77) بنسبةكالشئكف االجتماعية كتحقيؽ التميز المؤسسي 

  كالشئكف االجتماعية بمغت درجة مستكل تطبيؽ التخطيط االستراتيجي في كزارتي العمؿ
 (.68%.81متكسطة بنسبة )

 
 ميدانية سةادر  -المؤسسي التميز تحقيق في ينمالعام تمكين دور :( بعنوان2014) البحيصي.دراسة 5

 . غزة قطاع محافظات في التقنية ياتمالك ىمع
 في التقنية ياتالكم في المؤسسي التميز تحقيؽ في يفالعامم تمكيف دكر ىعم إلىالتعرؼ  الدراسة ىدفت
 االستبانة كاستخدمت التحميمي، الكصفي المنيج الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ، غزة قطاع
 .غزة قطاع في التقنية ياتالكم مكظفي مف مكظفنا (295) عينة الدراسة كبمغت البيانات، لجمع كأداة

 :منيا نتائج إلى الدراسة وتوصمت 
  بجميع المؤسسي التميز تكفر ىعم يكافقكف سةاالدر  قيد التقنية ياتالكم في المبحكثة العينة داأفر 

 .كبيرة بدرجة (كالخدماتي ، كالبشرم ، القيادم) أبعاده

 االدارم كالتفكيض التنظيمية الثقافة بيف احصائية داللة ذات عبلقة تكجد أنو النتائج رتأظي 
 ةجي مف كالخدماتي كالبشرم القيادم التميز كبيف ةجي مف العمؿ كفرؽ كماتمبالمع كالمشاركة

 . أخرل

  المؤسسػي التميػز تحقيػؽ فػي التمكيف بيف إحصائية داللة ذات عبلقة كجكد الى النتائج أشارت كما 
 .الذككر كلصالح الجنس لمتغير يعزل
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 :العربية الدراسات 2.2.3
 مكاتب لدى المؤسسي التميز تحقيق في المتعممة دور المنظمة: بعنوان (2017) السيمي .دراسة1

 (. مقترحة )استراتيجية الرياض في مدينة التربوي اإلشراف
 اإلشراؼ مكاتب لدل المؤسسي التميز تحقيؽ في المتعممة المنظمة دكر إلىىدفت الدراسة التعرؼ 

 التحميمي، الكصفي المنيج الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ الرياض. في مدينة التربكم
( مشرفة تربكية في مكاتب 752ف )كيتككف مجتمع الدراسة م البيانات، لجمع كأداة االستبانة كاستخدمت

شراؼ ( مشرفة تربكية في مكاتب اإل79ف )شراؼ التربكم في مدينة الرياض، كبمغت عينة الدراسة ماإل
 .(ق1438-1437)التربكم في مدينة الرياض لمفصؿ الدراسي الثاني 

 :منيا نتائج إلى الدراسة وتوصمت 
   شراؼ المشرفات التربكيات في مكاتب اإل عبارات كمحكر الحكار مف كجية نظر تبيف أف

تشجيع  التربكم،شراؼ د االحتراـ بيف منسكبات مكاتب اإلالتربكم في مدينة الرياض، يسك 
ت عمى طرح استفساراتيـ بغض النظر عف المسمى مكظفناشراؼ التربكم المنسكبات مكاتب اإل

 المشرفات المعمكمات فيما بينيف بكضكح كشفافية. الكظيفي، تبادؿ
  يـ كالتميز المؤسسي لدل عند مستكل بيف منظمات التعم إحصائيةىناؾ عبلقة ذات داللة

كمستكل الداللة  (9.437)شراؼ التربكم في مدينة الرياض، كبم  معامؿ االرتباط مكاتب اإل
يـ بيف منظمات التعم إحصائيةطردية ذات داللة  لذلؾ تكجد عبلقة ؛9.95أم أقؿ مف  9.99

 شراؼ التربكم في مدينة الرياض.كالتميز المؤسسي لدل مكاتب اإل

 

-األداء المتميز في وتأثيرىما الوظيفي واالغتراب المعرفة صناعة: بعنوان  (2015) الربيعي   .دراسة2
 المستنصرية. الجامعة كميات في استطالعية دراسة

 الدكر ؛ ماأبرزىا كالتطبيقية الفكرية التساؤالت مف بعدد عنيا معبر مشكمة في البحث إلى الدراسة ىدفت
 المعرفة تأثير لصناعة ىناؾ كىؿ ،؟المتميز األداء في الكظيفي كاالغتراب المعرفة لصناعة التأثيرم

 مف استيدؼ المعرفة؟،حيث صناعة عمى الكظيفي االغتراب يؤثر كىؿ الكظيفي؟، االغتراب عمى
 لمجتمع الدراسة كقد خضعت المتغيرات، ليذه الفكرية الدالالت باستجبلء التساؤالت ىذه عف اإلجابة
 كميات عمى مكزعيف اجامعين  اأستاذن  (418الدراسة ) عينة حددت كقد المستنصرية الجامعة كىي العينة

 كجكد حقيقة صتشخ تطبيقية نظرية كأخرل فكرية باستنتاجات الدراسة كخرجت المستنصرية، الجامعة
 مف عدد إلى التكصؿ تـ فقد التابع، المستقمة كالمتغير المتغيرات عناصر بيف معنكية ارتباط عبلقات

ا تكظيفنا ىناؾ أف   ؛أىميا االستنتاجات  بحيث ،المدركسة المنظمة في المعرفة لعناصر صناعة كاضحن
 عمى معتمديف المتميز األداء لتحقيؽ كصكالن  االغتراب الكظيفي آثار تخفيؼ مف فييا األفراد يتمكف

 في سكاء اآلخريف تجارب مف االستفادة كمحاكلة متراكمة كميارات كخبرات معرفي مخزكف مف يمتمككنو
 .الخارج أك الداخؿ
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 الوسيط دراسة األثر: المتميز األداء تحقيق في التدريب تطبيق أثر بعنوان:  (2015) سمطان  .دراسة3

 عمان. في مدينة األردنية الخاصة المستشفيات في ميدانية دراسة- البشري المال لرأس
 في األداء المتميز عمى البشرم الماؿ رأسك  التدريب استراتيجية تطبيؽ أثر إلى التعرؼ الدراسة ىدفت

 مدينة في الخاصة األردنية المستشفيات مف الدراسة مجتمع فتككٌ  كقد األردنية، الخاصة المستشفيات
 في العاممكف كرؤساء األقساـ المديريف جميع مف الدراسة عينة كتككنت (،19) عددىا كالبال  عماف

 الدراسة نتائج كأظيرت (،211عددىـ ) كالبال  االختصاصات مختمؼ مف الخاصة األردنية المستشفيات
المستشفيات  في المتميز األداء) عمى التدريب استراتيجية لتطبيؽ إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد

 عمى التدريبية العممية مراحؿ في تطبيؽ إحصائية داللة ذك أثر كجكد أظيرت كما األردنية، الخاصة
الخاص  المستشفيات في لمعامميف( الرضا الكظيفي كزيادة الخدمات، )تحسيف في المتمثؿ المتميز األداء

 المتميز. األداء عمى التدريبية البرامج تنكع في إحصائية داللة ذك أثر ىناؾ أف أظيرت كقد األردنية،
 

العربي نحو الجودة النوعية  اليإدارة تغيير مؤسسات التعميم الع ( بعنوان:2013دراسة اليادي ).4
 .وتميز األداء

 في األداء كالتمييز النكعية الجكدة إلى لمكصكؿ التعميـ مؤسسات تغيير إدارة إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 الدراسة كيفية تناكلت كقد كالجكدة، التنفيذ حكؿ البيانات عمى المستند التحميمي الكصفي المنيج امستخدمن 

األداء  كتميز النكعية الجكدة إدارة باليكأس الجامعية المؤسسات في المطمكبة اتليكاآل التغيير إدارة
 الجامعات في تطبيقو األنسب بالنمكذج لؤلخذ العالمية الجكدة جكائز كنماذج لمتغير حديث كمدخؿ
 كخاصة المتقدمة الدكؿ بعض في اليالع التعميـ مؤسسات تجارب إلى اأيضن  الدراسة كتطرقت ،العربية

ا التجارب أكثر مف ككنيا كالبريطانية األمريكية الجامعات تجارب بعض  إلى الدراسة كتكصمت نجاحن
 كضع خبلؿ مف كالتميز كالنكعية الجكدة نحك بيا لبلرتقاء العربية الجامعات في مقترح تطبيقو تصكر
 لمجكدة برنامج كتنفيذ الشاممة، الجكدة نماذج مف مناسب أنمكذج كاختيار لمتغيير، أنمكذج ىيكمي تصكير
 المطمكبة االستراتيجية ككضع االستراتيجية الترتيبات تشتمؿ كالمراحؿ المياـ مف كفؽ مجمكعة الشاممة

 بحسب الذاتي التقييـ حداثكا   التنفيذ، مكضع خطكات السبع ذات التخطيط  عممية كتطكيرىا، ككضع
 في كتميز كنكعية جكدة نحك لمتحكؿ مقترحة إجرائية تطبيقات اكأخيرن  المطبؽ، نمكذج الجكدة معايير
 .األداء
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دراسة : ( بعنوان: أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي2010النسور ) دراسة.5
 والبحث العممي األردنية. اليوزارة التعميم العتطبيقية في 

 كفرؽ العمؿ، كالحكار، المستمر، )التعمـ المتعممة المنظمة خصائص أثر عف الكشؼ  الدراسة ىدفت
البشرية، كالعمميات،  )القيادة، كالمكارد المؤسسي التميز تحقيؽ في كالتكاصؿ( كاالتصاؿ كالتمكيف،
 استبانة بتصميـ الباحثة كقامت العممي، كالبحث اليالع كزارة  التعميـ ( فياليالم كالتميز كالمعرفة،
 البيانات جمع جرل ذلؾ ضكء كفي  الدراسة، عينة مف األكلية المعمكمات لجمع كذلؾ ؛فقرة( 59)شممت 

 عينة كتككنت ،SPSS االجتماعية لمعمكـ اإلحصائية الحزمة باستخداـ الفرضيات كتحميميا كاختبار
 فكؽ. فما البكالكريكس حممة الكزارة مكظفي مف( 194)مف  الدراسة
 :أىميا كان النتائج من عدد إلىالدراسة  توصمت
   األردنية العممي كالبحث اليالع التعميـ كزارة في المتعممة المنظمة خصائص امتبلؾ مستكل أف 

 .متكسطنا كاف كالتكاصؿ( كاالتصاؿ كالتمكيف، العمؿ، كفرؽ كالحكار، )التعمـ المستمر،
   األردنية العممي كالبحث اليالع ـيالتعم كزارة في المؤسسي التميز أبعاد تطبيؽ مستكل أف 

 (اليالم كالتميز المعرفي، كالتميز بالعمميات، كالتميز البشرية، بالمكارد كالتميز )التميز القيادم،
 .متكسطنا

 بكزارة المؤسسي التميز تحقيؽ في المتعممة المنظمة لخصائص معنكية داللة ذك تأثير كجكد 
 (.9.95)  داللة مستكل عند األردنية العممي كالبحث اليالتعميـ الع

 كالتمكيف، العمؿ، كفرؽ الحكار، المتعممة( المنظمة لخصائص معنكية داللة ذك تأثير كجكد 
الي الع التعميـ كزارة في البشرية بالمكارد كالتميز القيادم التميز )بتحقيؽ كاالتصاؿ كالتكاصؿ

 .العممي األردنية كالبحث

 
 :األجنبية الدراسات 3.2.3

 : بعنوان  Al Shobakib & Al hilaa (2017).دراسة 1
Organizational Excellence in Palestinian Universities of Gaza Strip. 

 "في قطاع غزة الفمسطينية الجامعات في التنظيمي التفوق "

 منظكر مف ، غزة قطاع في الفمسطينية الجامعات في التنظيمي التفكؽ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 أفراد عدد ككاف ، الفمسطينية الجامعات في العميا اإلدارة عمى االستبيانات تكزيع تـ ، حيثالعميا اإلدارة
 مف طبقية عشكائية عينة اختيار تـ، الفمسطينية الجامعات في العميا اإلدارة في مكظفان ( 344) الدراسة

 برنامج استخداـ تـ ،٪(69.2) عكدة بمعدؿ عامؿ( 182) مف تتككف الفمسطينية الجامعات في المكظفيف
SPSS البيانات كمعالجة لتحميؿ. 
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 :أىميا النتائج من عدد إلى الدراسة توصمت وقد
 الخدمات قطاعات" ك" القيادم التميز" محكر أىمية عمى كبير بشكؿ العميا اإلدارة تكافؽ 

 ."المتميزة

 الدراسة كأظيرت ،" المعرفة في التميز" محكر أىمية عمى معتدلة بدرجة العميا اإلدارة تكافؽ 
 .المجتمع لخدمة العممي البحث تكظيؼ في ضعؼ كجكد

 التميز" أىمية عمى العميا اإلدارة أعضاء يكافؽ، الجامعات إدارة متابعة في ضعؼ كىناؾ 
 .معتدؿ بشكؿ" المؤسسي

 : بعنوان  Saada  (2013).دراسة 2
Applying Leadership Criterion of EFQM Excellence Model In Higher 

Education Institutions -UCAS as a Case Study. 

كدراسة  UCAS الي الع التعميم مؤسسات في EFQM التميز نموذج من القيادة معيار "تطبيق
 "حالة
 لمنمكذج األكركبي كفقنا اليالع التعميـ مؤسسات في القيادة معيار تطبيؽ مدل إلى التعرؼ الدراسة ىدفت

ككنيا  كذلؾ عممية، كحالة غزة بقطاع التطبيقية لمعمكـ الجامعية الكمية حالة دراسة تـ كقدلمتميز، 
 المنيج الباحث اعتمد كقد .غزة قطاع في اآليزك شيادة عمى حازت التي الكحيدة الجامعية المؤسسة
 عينة عمى الدراسة البيانات، كطبقت لجمع رئيسية أداة االستبانة استخداـ تـ كقد ،التحميمي الكصفي
  .الكمية في كاألكاديمييف اإلدارييف مف امكظفن ( 64) مف مككنة
 :أىميا النتائج من عدد إلى الدراسة توصمت وقد

   األكركبي لمنمكذج القيادة معيار تطبيؽ عند الجامعية الكمية في القيادم األداء مستكل أف 
 .متقارب بمستكل مطبقة الفرعية المعايير كأف( 75.%99) اليبم  حك  لمتميز

 مع القادة بتفاعؿ يتعمؽ كالذم ،النمكذج في الثالث الفرعي المعيار في نسبي ارتفاع كجكد 
 ترتيب كفؽ - األكؿ المعيار يميو( 79.%11) بنسبة األخرل المعنية الطمبة كالجيات

 بمشاركة الكمية في القيـ كمنظكمة كالرسالة لمرؤية القادة بتطكير يتعمؽ كالذم  -النمكذج
 جيكد بدراسة المتعمؽ الثاني المعيار ثـ( 77.%15) بنسبة الكمية مع العبلقة ذات الجيات
 الخامس المعيار تبله( 75.%86) بنسبة كتحسينو اإلدارم النظاـ كتطبيؽ تطكير في القادة

( 73.%92) بنسبة المؤسسة في التغيير كتشجيع التنافس ركح إذكاء في القادة بجيكد المتعمؽ
 عمى كالعمؿ لممكظفيف القادة كتشجيع بدعـ المتعمؽ الرابع المعيار جدنا بسيط بفارؽ أخيرنا كحؿ
 (.73.%89) بنسبة التميز ثقافة نشر
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 :بعنوان  Mahalli  (2013) .دراسة3
Applying the EFQM Model in Performance Measuring of 

Organization. 

  "تطبيق نموذج التميز األوروبي في قياس أداء المؤسسة."
بناء عمى معايير التمكيف في  إيرافىدفت الدراسة لقياس األداء لمشركع قائـ عمى صناعة الفكالذ في 

 نمكذج التميز األكركبي، كقد استعمؿ الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات.
 منيا:عدة نتائج  إلىوتوصمت الدراسة  

   نجاز األىداؼ تشير في نمكذج التميز األكركبي كدرجة إالمعايير المعينة لنطاؽ التمكيف  أف
تعزيز كتحسيف أداء  إلى نسبينا بالشركة، كتؤدمكؿ معايير نطاؽ التمكيف تتعمؽ  أف   إلى

%(، كمعيار 36.4%(، كمعيار المكارد البشرية )47.7كاف معيار القيادة ) الشركة، كقد
%(، كمعيار العمميات 59%(، كمعيار الشركات كالمكارد )49السياسات كاالستراتيجيات )

منيا: ضركرة العمؿ عمى تطكير  ،العديد مف التكصيات إلى%(، كتكصمت الدراسة 59.5)
 إدارة المكارد البشرية كعممياتيا المختمفة كالتي تعبر جكانب قكة المشركع.

 
 :بعنوان  Pakwihok  (2010)  .دراسة4

Achieving Superior Corporate Performance and the Characteristics 

of Managerial Dimensions: The Stock Exchange of Thailand. 

 ، بورصة تايالند"اإلداريةوخصائص األبعاد  المتميز الشركات أداء "تحقيق
أجريت  كقد ،مف المنافسيف فضؿأ امتميزن  أداءن  المنظمات بعض تؤدم لماذا فيـ إلى الدراسة ىدفت
 االجتماعياألداء ك  لمشركة اليالم األداء أف   الدراسة ىذه عف كنتج ،تايمند في األسيـ بكرصة في الدراسة

 ارتفعت المتميز ككمما األداء لتحقيؽ يقكدىا أف   يمكف لمشركة اإلدارم البعد ف  كأ ،عاؿو  لبمستكن  كاف
 المتميز األداء المؤثرة عمى اإلدارية األبعاد ىـأك  ،المتميز األداء درجات ارتفعت اإلدارم البعد درجات

 جكدة ىي لممنظمة األداء المتميز مؤشرات اىـ كاف التنظيمية الخصائص كجكدة البشرية المكارد ىي
 .النظامية اإلدارة االستراتيجية كجكدة القيادة كجكدة التنظيمية الخصائص كجكدة البشرية المكارد

 
 بعنوان : Santos-Vijande & Alvarez-Gonzalez  (2007).دراسة 5

TQM and firms performance: An EFQM excellence model research 

based survey. 

التميز  نموذج عمى القائمة لمبحوث االستقصائية الدراسة: الشركات وأداء الشاممة الجودة "إدارة
EFQM " 

بالمؤسسة  الخاص التميز نمكذج بتنفيذ الشاممة الجكدة إدارة لقياس أداة تطكير ىك الدراسة مف اليدؼ
 أداء كمعايير اإلدارية الممارسات بيف العبلقة عمى التجريبية األدلة كتقديـ الجكدة إلدارة األكركبية
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 يرممد خبلؿ مف جمعت التي المسح بيانات كظفت الدراسة الغاية، ليذه تحقيقنا النمكذج ىذا األعماؿ في
الخصائص  الختبار التأكيدم العامؿ تحميؿ كاستخدـ ،سبانيةاإل كالخدمات التحكيمية شركات الصناعات

مجمكع  فرضية بيف كالعبلقات القياس ،( the psychometric properties)لمقياس السيكك مترية
  .المعادلة النماذج كضع باستخداـ الييكمي التنظيمي األداء فحص يتـ الجكدة دارةكا   الممارسات
 :أىميا من النتائج، من العديد إلى الدراسة وتوصمت
 األكركبي التميز نمكذج في المقترحة الشاممة الجكدة إدارة ممارسات اعتماد EFQM يسمح 

 النمكذج. في المدرجة النتائج معايير في منافساتيا عمى لمشركات التفكؽ
 

 :السابقة الدراسات عمى التعقيب 3.3
 القطاعات حيث مف كاألجنبية كالعربية الفمسطينية السابقة الدراسات عف ةاليالح الدراسة اختمفت

 دراسة ستتناكؿ ةاليالح فالدراسة تناكليا، سيتـ التي العينة كطبيعة الزمنية كالفترة كتحميميا تدرسيا سكؼ التي
 غزة، بقطاع الفمسطينية الجامعات في بالتميز المؤسسي كعبلقتيا" اليندرة" العمميات ىندسة إعادة متطمبات

 .األقصى كجامعة األزىر، كجامعة ،اإلسبلمية الجامعة في تطبيقيا سيتـ حيث
ة كالدراسات السابقة مدعمةن بالفجكة اليالتشابو كاالختبلؼ بيف الدراسة الحكفيما يمي استعراض أكجو 

 تغطيتيا. إلىالبحثية التي تسعى 
 الموضوع حيث من: 

منيا ما تناكؿ مكضكع ىندسة العمميات  مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة كجد الباحث أف  
( 2016، أبك سالـ( كدراسة )2017،األخرس)( كدراسة 2017)فرج اهلل مثؿ دراسة  اإلدارية

 (. 2015، المصرم( كدراسة )2017، المكحدراسة ) :مثؿ التميز المؤسسيكمنيا تناكؿ مكضكع 
 الزمان حيث من: 

 ـ.2017 إلىـ 2007، فقد تـ إجراؤىا في الفترة ما بيف ايع الدراسات السابقة حديثة نسبين جم
 المكان حيث من: 

، األخػرس(، كدراسػة )2017، فرج اهللالسابقة، فمنيا الفمسطينية كدراسة )تنكعت أماكف تطبيؽ الدراسات 
، السػػعكدية( فػػي 2014، السػػيمي، كدراسػػة )العػػراؽ( فػػي 2017، جػػكاد(، كمنيػػا العربيػػة كدراسػػة )2017
فػي   (Goksoy, 2012) دراسػةفػي نيجيريػا، ك  (Obi, and Ibezim, 2013) دراسػةك األجنبيػةكمنيػا 
 .تركيا
 المنيج حيث من : 
 الدراسات في استخداميا المنيج الكصفي التحميمي. مع معظـة الياتفقت الدراسة الح 

 األدوات حيث من : 
 ة مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا االستبانة كأداة لمدراسة.الياتفقت الدراسة الح 
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 العينات حيث من: 
المؤسسػات الحككميػة كغيػر الحككميػة مثػؿ: )الػكزارات تككنت عينػات الدراسػات السػابقة مػف العػامميف فػي 

كلكف، ئكالمس فك المدير الحككمية، الشركات، الجامعات، المدارس(، كلكف تنكعت طبيعة العامميف فمنيـ: )
كأعضػاء مجمػس إدارة، مػدير منظمػة، نائػب مػدير، مػدير  ميندسػيف،، األمػفالمعمميف كالمعممات، ضػباط 

 إدارم(. رؼ،مش فريؽ،قائد  ميندس، دائرة،
 منيا الباحث استفادة حيث من : 

 من أىميا: ،عدةاستفاد الباحث من الدراسات السابقة في أمور 
 كىك المنيج الكصفي التحميمي.، اختيار منيج الدراسة.1
 النظرم لمدراسة. اإلطارثراء إ.2
 .اا كعالمين ا كعربين خريف محمين ى تجارب اآلاالطبلع عم.3
 لمفجكة البحثية.المساعدة في الكصكؿ .4
انتقاء ما يتناسب منيا مع  مف ثـك  السابقة،االطبلع عمى األدكات المستخدمة في الدراسات .5

 .كالمتمثمة في االستبانة أدكاتيا،لبناء  اتمييدن  حاليةمكضكع الدراسة ال
 حديد المتغيرات المناسبة لمدراسة.ت.6
  المناسبة لمدراسة. اإلحصائيةنكع المعالجات  إلىالتعرؼ .7

 الدراسة: ىذه بو تميزت ما  
متطمبػػات التػػي ألقػػت الضػػكء عمػػى -عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث- األكلػػى تعػػد ىػػذه الدراسػػة مػػف الدراسػػات 

 في الجامعات الفمسطينية. في تعزيز التميز المؤسسي كعبلقتيا اإلداريةىندسة العمميات إعادة 
 التي تم االطالع عمييا بما يأتي:وتتميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

 عف الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ كمجاؿ التطبيؽ. حاليةالتختمؼ الدراسة  10
يػػا ركػػزت عمػػى متغيػػرم عػػف الدراسػػات السػػابقة عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث؛ أن   حاليػػةالاختمفػػت الدراسػػة  20

 .في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ بعض الدراسات التي تناكلت أحد المتغيريف فقط االدراسة معن 
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 الفجوة البحثية: 4.3
 يكضح الفجكة البحثية لمدراسة: اليالجدكؿ الت

 ( : يوضح الفجوة البحثية1.3جدول رقم )
 ةاليالدراسة الح الفجوة البحثية الدراسات السابقة

  ركػػػػػػػػػػػػزت عمػػػػػػػػػػػػػى متطمبػػػػػػػػػػػػػات
 اإلداريػػػػػػػةىندسػػػػػػػة العمميػػػػػػػات 

كمتغيػػػػػر مسػػػػػتقؿ فػػػػػي بعػػػػػض 
الدراسػػػػػػػػػات ككمتغيػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػابع 

  في دراسات أخرل.
  التميػػػػػػػػػػػػػػػػػز ركػػػػػػػػػػػػػػػػػزت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى

كمتغيػػػػػػر مسػػػػػػتقؿ  المؤسسػػػػػػي
فػػػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػػػػػػػات 
ككمتغيػػػػر تػػػػابع فػػػػي دراسػػػػات 

  أخرل.
  اعتمػػػػػدت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة

فػػػػػػػػي اختيػػػػػػػػػار أبعػػػػػػػػػاد كثيػػػػػػػػػرة 
كمتنكعػػػػػػة لمتغيػػػػػػرم الدراسػػػػػػة 

 كالتابع.المستقؿ 
   تػػػػػػػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػػػػػػػػؽ الدراسػػػػػػػػػػػػػػات

السػػػػػػػػػػابقة عمػػػػػػػػػػى مؤسسػػػػػػػػػػات 
مختمفػػػػػػػة كلػػػػػػػـ يػػػػػػػتـ تطبيقيػػػػػػػا 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية لمتغ
الدراسػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػتقؿ كالتػػػػػػػػػابع 

 . معنا

 ة اليػػػػػػػػػػػتختمػػػػػػػػػػػؼ الدراسػػػػػػػػػػػة الح
عػػػػػف الدراسػػػػػات السػػػػػابقة مػػػػػف 
حيػػػػػػػػػػػػػػث اليػػػػػػػػػػػػػػدؼ كمجػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

كجػػػػػػػػػد تحيػػػػػػػػػث ال  التطبيػػػػػػػػػؽ،
دراسػػػػػة ركػػػػػزت عمػػػػػى العبلقػػػػػة 
بػػػػػػػػػػػػػيف متغيػػػػػػػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػػػػػػػػة 
)متطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ىندسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

التميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات، 
 (. المؤسسي

  لػػػػػـ تركػػػػػز الدراسػػػػػات السػػػػػابقة
عمػػػػػػػػػػػػػى تحديػػػػػػػػػػػػػد متطمبػػػػػػػػػػػػػات 
إعػػػػػػػػػػػادة ىندسػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػات 

فػػػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػػػات  اإلداريػػػػػػػػػػػة
الكثيػػػػػػر  الفمسػػػػػػطينية، مػػػػػػع أف  

مػػػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػػاحثيف أكصػػػػػػػػػػػػػػى 
بأىميتيػػػػػػػػػػػػػػػا لتطػػػػػػػػػػػػػػػكير األداء 

  .المؤسسي في الجامعات

  اىتمػػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػػة بدراسػػػػػػػػػػػػة
متطمبػػػػػػات ىندسػػػػػػة العمميػػػػػػات 

بتعزيػػػػػػػػز كعبلقتيػػػػػػػػا  اإلداريػػػػػػػػة
فػػػػػػػػػػػػػػي  التميػػػػػػػػػػػػػػز المؤسسػػػػػػػػػػػػػػي

الجامعػػػػػػػػػػػػػػػات كذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف 
 خبلؿ:

 

  متطمبػػػػػػػػػػػػػات  إلػػػػػػػػػػػػػىالتعػػػػػػػػػػػػػرؼ
 اإلداريػػػػػػػػةىندسػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػات 

 في الجامعات. 
  التميػػػػػػػػػػػػػػػػز بيػػػػػػػػػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػػػػػػػػػتكل

  في الجامعات. المؤسسي

  اختبػػػػػػػػػػػػػار العبلقػػػػػػػػػػػػػة كاألثػػػػػػػػػػػػػر
بػػػػػػػػيف متطمبػػػػػػػػات  االرتبػػػػػػػػاطيف

 اإلداريػػػػػػػػةىندسػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػات 
فػػػػػػػػػػػػػػي  التميػػػػػػػػػػػػػػز المؤسسػػػػػػػػػػػػػػي

  .الفمسطينية الجامعات
  تقػػػػػػػػػػػػديـ نتػػػػػػػػػػػػائج كتكصػػػػػػػػػػػػيات

يمكػػػػػػػف االسػػػػػػػتفادة منيػػػػػػػا فػػػػػػػي 
، اإلداريػػػػػػػةىندسػػػػػػة العمميػػػػػػػات 

تعزيػػػػػػػز التميػػػػػػػز ككػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػي 
 .المؤسسي

 باالعتماد عمى الدراسات السابقة. المصدر: جرد بكاسطة الباحث
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 ممخص
 

كالتػػػػػػي تمثػػػػػػؿ رافػػػػػػدنا  ،مػػػػػػف الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة المتعمقػػػػػػة بمكضػػػػػػكع الدراسػػػػػػة اىػػػػػػذا الفصػػػػػػؿ عػػػػػػددن  تنػػػػػػاكؿ 
مػػػػػف ركافػػػػػد المعرفػػػػػة النظريػػػػػة كالعمميػػػػػة، ككػػػػػذلؾ خبػػػػػرات كتجػػػػػارب البػػػػػاحثيف السػػػػػابقيف، كاالطػػػػػبلع  أساسػػػػػينا

عمػػػػػػى أىػػػػػػـ إنجػػػػػػازاتيـ كالنتػػػػػػائج كالتكصػػػػػػيات التػػػػػػي خمصػػػػػػت ليػػػػػػا دراسػػػػػػاتيـ كبحػػػػػػكثيـ، كالتػػػػػػي ليػػػػػػا األثػػػػػػر 
الكبيػػػػػر فػػػػػي إثػػػػػراء معرفػػػػػة كمعمكمػػػػػات الباحػػػػػث، مػػػػػف خػػػػػبلؿ تكػػػػػكيف خمفيػػػػػة عػػػػػف مكضػػػػػكع دراسػػػػػتو، ككػػػػػذلؾ 

 كتجنب األخطاء التي كقع بيا الباحثكف السابقكف. كأكثر عمقنا كشمكالن  ا بشكؿ أفضؿإنجازى
 كالتميػز اإلداريػةكضكعي إعػادة ىندسػة العمميػات كقد استعرض الباحث أىـ الدراسات السابقة التي تناكلت م

قػاـ المؤسسي، كمكضكعات ذات عبلقػة بمكضػكع الدراسػة سػكاء كانػت بشػكؿ مباشػر أك غيػر مباشػر، حيػث 
ثػبلث أقسػاـ ىػي: دراسػات فمسػطينية، كدراسػات عربيػة، كدراسػات أجنبيػة، كتػـ ترتيبيػا  إلػىالباحث بتقسػيميا 

تػـ بيػاف الفجػكة  حث عمػى الدراسػات السػابقة، كأخيػرنااألقدـ حسب تاريم نشرىا، ثـ عٌقب البا إلىمف األحدث 
جراءاتكعميو، سيتـ تناكؿ مكضكع منيجية الدراسة ك البحثية.   .اليشاء اهلل في الفصؿ الت إف  يا ا 
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 الفصل الرابع

جراءاتمنيجية الدراسة و   ياا 

 تمييد:
جراءاتتعتبر منيجية الدراسة ك   الدراسػة،نجػاز الجانػب التطبيقػي مػف إا يتـ مػف خبللػو ا رئيسين يا محكرن ا 

النتػائج التػي يػتـ  إلػىلمتكصػؿ  اإلحصػائيكعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبػة إلجػراء التحميػؿ 
 إلػػػىتحقػػػؽ األىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى  يلاكبالتػػػ الدراسػػػة،تفسػػػيرىا فػػػي ضػػػكء أدبيػػػات الدراسػػػة المتعمقػػػة بمكضػػػكع 

 تحقيقيا.
ككػػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػػة  الدراسػػػػػة،كعينػػػػػة كمجتمػػػػػع  متبػػػػػعنيج اللممػػػػػا تنػػػػػاكؿ ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ كصػػػػػفن حيػػػػػث 

 جػراءاتا لئلكمػدل صػدقيا كثباتيػا. كمػا يتضػمف كصػفن  ،كتطكيرىػاككيفية بنائيػا إعدادىا المستخدمة كطريقة 
 الدراسػػة،يا لجمػػع بيانػػات كاألدكات التػػي اسػػتخدم كتقنينيػػا،أداة الدراسػػة  تصػػميـفػػي  الباحػػث ابيػػ ـالتػػي قػػا

يمػػي  اكفيمػ النتػائج،كاسػتخبلص لبيانػات التػي اسػتخدمت فػػي تحميػؿ ا اإلحصػائيةكينتيػي الفصػؿ بالمعالجػات 
 .جراءاتكصؼ ليذه اإل

 
 : دراسةمنيجية وأسموب ال 1.4

فقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الكصػػػفي  ؛بنػػػاءن عمػػػى طبيعػػػة الدراسػػػة كاألىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى لتحقيقيػػػا        
ا كيعبػػر عنيػػا ا دقيقنػػالكاقػػع كييػػتـ بكصػػفيا كصػػفن كالػػذم يعتمػػد عمػػى دراسػػة الظػػاىرة كمػػا تكجػػد فػػي  التحميمػػي،

استقصػػاء  أجػػؿكمػػا ال يكتفػػي ىػػذا المػػنيج عنػػد جمػػع المعمكمػػات المتعمقػػة بالظػػاىرة مػػف  ،ككمينػػا اا كيفينػػتعبيػػرن 
اسػػتنتاجات يبنػػي عمييػػا  إلػىالتحميػػؿ كالػربط كالتفسػػير لمكصػػكؿ  إلػػىبػؿ يتعػػداه  المختمفػػة،مظاىرىػا كعبلقاتيػػا 

 .(100: 2006الحمداني، )المكضكع التصكر المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف 
 استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:وقد 
مكتػػب كالمراجػػع العربيػػة كاألجنبيػػة ذات العبلقػػة، كالػػدكريات لحيػػث اتجػػو الباحػػث  المصييادر الثانوييية: .1

، كالبحػث كالمطالعػة دراسػةالسػابقة التػي تناكلػت مكضػكع ال كالمقاالت كالتقارير، كاألبحاث كالدراسػات
 في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

جمػػػع البيانػػػات  إلػػػىلجػػػأ الباحػػػث  دراسػػػةة الجكانػػػب التحميميػػػة لمكضػػػكع اللمعالجػػػ األوليييية: المصيييادر .2
 ا ليذا الغرض.األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصن 
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 مجتمع وعينة الدراسة: 2.4
 بتحديد مجتمع كعينة الدراسة بمجمكعة مف الخطكات تمثمت باآلتي: قاـ الباحث  

فقد تحدد المجتمع  ،اختيار الجامعات المبحكثة بناءن عمى مكضكع كمشكمة الدراسة كأىدافياتـ  .1
)عميد، نائب عميد، مدير :المستيدؼ عمى أف يتككف مف جميع العامميف في الكظائؼ اإلشرافية 

دائرة/ كحدة، رئيس قسـ( في ثبلثة جامعات التي تعتبر ىي األكبر مف بيف جامعات قطاع غزة 
كتتميز ىذه الجامعات ، (األقصى جامعة األزىر، جامعة ،اإلسبلمية الجامعة) :ثمة فيكالمتم

العاممة في الضفة  الجامعات الفمسطينيةبجيات إشراؼ متعددة )عامة، حككمية(، كقد تـ استثناء 
ا بسبب اإلغبلقات كالحكاجز اإلسرائيمية، إلييالغربية بسبب ظركؼ االحتبلؿ كعدـ إمكانية الكصكؿ 

كنظاـ الدراسة فييا  ألنيا جامعة غير تقميدية ؛لؾ تـ استثناء كؿ مف جامعة القدس المفتكحةكذ
 . تعميـ مفتكح

 كالجدكؿ ،مكظفنا( 499) الجامعات المبحكثة في في الكظائؼ اإلشرافية العامميف عدد إجمالي بم  .2
 :تكزيع مجتمع الدراسة في كؿ جامعة مبحكثة يكضح( 1.4) رقـ
 

 توزيع مجتمع الدراسة الكمي (:1.4جدول رقم )
 المجموع رئيس قسم مدير دائرة نائب عميد عميد الجامعة م
 140 75 28 18 19 اإلسبلميةالجامعة  1
 105 52 32 4 17 زىرجامعة األ 2
 155 103 32 7 13 قصىجامعة األ 3

 400 المجموع الكمي
 

ابطة التربية األمريكية لمعادلة مدخؿ ر  مف مجتمع الدراسة كفقنا طبقيةتـ أخذ عينة عشكائية ك  .3
بم  الدراسة أفضؿ تمثيؿ، ك  كمكرجاف لتحديد حجـ العينة المناسب الذم يمثؿ مجتمعلكيرجسي 

  المبحكثة. مف مختمؼ الجامعات الفمسطينية مكظفنا (197حجـ العينة )
 :ةاليتم حساب حجم العينة بواسطة المعادلة الت

2
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 تم تصحيح حجم العينة من المعادلة: و 
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 حيث:
N( 400: حجـ مجتمع الدراسة.) 
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mالخطأ اليامشي :،  :  (.0.05كيعبر عنو بالعبلمة العشرية )مثبلن
Z : لمستكل داللة  Z=1.96: القيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ )مثبلن

0.05.) 
 .مكظفنا( 197الدراسة )فكاف حجـ عينة 

 يػؿ الجامعػات الفمسػطينية المبحكثػةمف مجتمع الدراسة تػـ ضػرب نسػبة تمث لمعرفة حصة كؿ جامعة .4
مف حجـ العينة الممثمػة، كمػا  حصة كؿ جامعة إلىلعينة تـ الكصكؿ مف مجتمع الدراسة في حجـ ا
 (:2.4ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )

 في قطاع غزة كل جامعة مبحوثة سيم حجم العينة عمىتق (:2.4جدول رقم )
 عدد العاممين نسبة التمثيل عدد العاممين اسم المنظمة الرقم
 69 %35 140 اإلسبلميةالجامعة  .1
 52 %26.25 105 جامعة األزىر .2
 76 %38.75 155 جامعة األقصى .3

 197 %100 400 المجموع
 .ـ2918في الجامعات المبحكثة،  اإلداريةعمى إحصائيات الييئات  المصدر: مف إعداد الباحث اعتمادنا

 
 العينة االستطالعية:

ـ اختيارىـ بطريقة عشكائية بغرض تقنيف أداة الدراسة ( استبانة ت30سة االستطبلعية مف )تككنت عينة الدرا
 النيائي.كالتحقؽ مف صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية، كقد تـ استبعادىا مف التحميؿ 

 

 :االستبانةخطوات بناء  3.4
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كمدخل لتعزيز التميز قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 

 :االستبانةلبناء  ةاليالخطكات التكاتبع الباحث  ،الفمسطينيةالمؤسسي: دراسة تطبيقية في الجامعات 
كاالستفادة منيا في  الدراسة،عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع  االطبلع .1

 كصياغة فقراتيا. االستبانةبناء 
استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد  .2

 كفقراتيا. االستبانة
 .ستبانةاالتحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا  .3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. .4
بداء المبلحظات. .5  عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش كا 
متطمبات إعادة كىما ) أساسييف محكريففي صكرتيا األكلية كقد تككنت مف  االستبانةتـ تصميـ  .6

 .المؤسسي( تميزكال اإلداريةىندسة العمميات 



 
 

98 
 

 اإلداريةك  المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية( مف 10عمى ) االستبانةتـ عرض  .7
 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.2في الجامعات. كالممحؽ رقـ ) اإلحصائيةك 

 كالتعديؿ،مف حيث الحذؼ أك اإلضافة  االستبانةفي ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات  .8
 (.3ممحؽ ) فقرة،( 60في صكرتيا النيائية عمى ) االستبانةلتستقر 

 

 :أداة الدراسة 4.4
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كمدخل لتعزيز التميز المؤسسي: دراسة  استبانةتـ إعداد 

 :ستبانة الدارسة مف قسميف رئيسيفاتتككف و ،تطبيقية في الجامعات الفمسطينية
المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، النكع، كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )القسم األول: 

 (.سنكات الخدمة، الجامعة
متطمبات إعادة ىندسة العمميات كمدخل لتعزيز التميز المؤسسي: دراسة تطبيقية  محاور :القسم الثاني

 :فقرة (60)كيتككف مف  في الجامعات الفمسطينية
 توزيع معايير االستبانة: (3.4جدول )

 
 الرقم
 

 عدد المحاور
 الفقرات

1.  

متطمبات إعادة 
ىندسة العمميات 

 اإلدارية

 6 العميا اإلدارةدعـ 
 6 الييكؿ التنظيمي  .2
 6 التخطيط االستراتيجي  .3
 6 تكنكلكجيا المعمكمات  .4
 6 تدريب العامميف  .5
 6 تمكيف العامميف  .6
 6 االستعداد لمتغيير  .7

 42 اإلداريةالمحور األول: متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
1 

 التميز 
 المؤسسي

 6 التميز القيادم
 6 التميز الخدماتي 2
 6 التميز المعرفي 3

 18 المؤسسي المحور الثاني : التميز
 60 محاور االستبانة إجمالي

 



 
 

99 
 

 :(4.4حسب جدكؿ رقـ ) ةانستجابات المبحكثيف لفقرات االستب( لقياس ا5-1تـ استخداـ التدرج )
  عمى الفقرات مقياس اإلجابات :(4.4جدول رقم )

 ال اوافق بشدة ال اوافق متوسطة اوافق وافق بشدةأ االستجابة

 1 2 3 4 5 المقياس
 

ة عمى ما اليدؿ عمى المكافقة الع 5جابة مف  ا اقتربت اإلككمم ،( لبلستجابة 5-1التدرج )  اختار الباحث
 .(%20)كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي

 
 :صدق االستبانة 5.4

ك تػـ تكزيػع عينػة اسػتطبلعية  مػا كضػعت لقياسػو، االسػتبانةأف تقيس أسئمة  االستبانةيقصد بصدؽ 
كتػػػـ اعتبػػػار العينػػػػة  ،االسػػػتبانةالختبػػػار االتسػػػػاؽ الػػػداخمي كالصػػػدؽ البنػػػائي كثبػػػػات  اسػػػتبانة (30)حجميػػػا 

 بطريقتيف: االستبانةبالتأكد مف صدؽ  د قاـ الباحث، كقستطبلعية جزء مف العينة الفعميةاال
 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": .1

( متخصصيف في المجاالت 11عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ) االستبانة عرض الباحث
(، كقد استجاب الباحث 2كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ) اإلحصائيةكالمينية ك  اإلداريةاألكاديمية ك 

 تحات المقدمة، كبذلؾ خرجكتعديؿ في ضكء المقتر آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ 
 (.3انظر الممحؽ رقـ ) -النيائية  افي صكرتي االستبانة

 
 :صدق المقياس .2
 :Internal Validityاالتساق الداخمي  :أوالً 

مع المجاؿ الذم تنتمي  االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت  لبلستبانةالفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي  ىذه إليو

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. االستبانةاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 
 :نتائج االتساق الداخمي -

 : اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات  المحور األول:
" كالدرجة العميا اإلدارةدعم معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "( 5.4يكضح جدكؿ رقـ )

كبذلؾ يعتبر  α≤ 9.95معنكية  مستكللممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند  الكمية
 لما كضع لقياسو. صادقناالمجاؿ 
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 " والدرجة الكمية لممجالالعميا اإلدارةدعم "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (5.4جدول رقم )

 الفقرة الرقم

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 ةمالياالحت
(Sig.) 

 0.000 *0.784 .اإلداريةيكجد لدل إدارة الجامعة قناعة بمبدأ تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  .1

 0.000 *0.593 كاحدة.تعمؿ إدارة الجامعة عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في ميمة  .2

 0.000 *0.653 الركتينية. جراءاتالميتبعة لمتخمص مف اإل جراءاتتيعيد إدارة الجامعة النظر في اإل .3

 0.000 *0.736 .اإلداريةتنفذ إدارة الجامعة تغيرات تساعد عمى تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  .4

تسػػتعيف إدارة الجامعػػػة بخبػػػراء خػػارجييف لممسػػػاعدة فػػػي تطبيػػؽ إعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات  .5
 .اإلدارية

0.597* 0.000 

 0.000 *0.671 .اإلداريةتنسؽ إدارة الجامعة بيف إدارات الجامعة لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  .6

 3.0..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم  α≤0...داللة  مستكلعند  ؿ إحصائينااالرتباط دا *

 
 " كالدرجة الكميةميينظتال ييكلال( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "6.4يكضح جدكؿ رقـ )

كبذلؾ يعتبر المجاؿ  α≤ 9.95معنكية  مستكللممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 
 لما كضع لقياسو. صادقنا

 
 والدرجة الكمية لممجال "ميينظتال ييكلال"معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات: (6.4جدول رقم )

 الفقرة الرقم
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم
(Sig.) 

 0.000 *0.701 بشكؿ منيجي. ة بمراجعة الييكؿ التنظيمي دكريناتقـك إدارة الجامع  .1
 0.000 *0.804 تحقيؽ أىدافيا. يساعد الييكؿ التنظيمي في الجامعة عمى  .2
 0.000 *0.775 يتصؼ الييكؿ التنظيمي في الجامعة بالمركنة.  .3
 0.000 *0.680 في الجامعة. اإلداريةيسيؿ الييكؿ التنظيمي عممية االتصاؿ بيف الكحدات   .4
تتطكر العبلقات الرسمية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي في   .5

 الجامعة.
0.665* 0.000 

 0.000 *0.720 تعمؿ إدارة الجامعة عمى تفكيض بعض السمطات لممرؤكسيف.  .6
 3.0..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم  α≤0...داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *
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" كالدرجة تخطيط االستراتيجيال( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "7.4يكضح جدكؿ رقـ )
كبذلؾ يعتبر  ,α≤ 0.05معنكية  مستكلالكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 

 لما كضع لقياسو. صادقناالمجاؿ 
 : (7.4جدول رقم )
 لوالدرجة الكمية لممجا "تخطيط االستراتيجيال"معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة الرقم

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم
(Sig.) 

 0.000 *0.906 يتكفر لدل الجامعة خطة استراتيجية كاضحة كمكتكبة.  .1
 0.000 *0.871 تضع إدارة الجامعة رؤية كرسالة كاضحة لجميع العامميف.  .2
 0.000 *0.767 أكجو العمؿ. الجامعة أىداؼ كاضحة كمحددة لجميع يكجد لدل  .3
 0.000 *0.767 الجامعة عمى تحميؿ بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية.تعمؿ   .4
 0.000 *0.870 يتـ تطبيؽ الخطة االستراتيجية في الجامعة بشكؿ منيجي.  .5
 0.000 *0.722 تقـك الجامعة بتقييـ الخطة االستراتيجية بشكؿ دكرم.  .6

 3.0..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم  α≤0...داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *

" كالدرجة تكنولوجيا المعمومات( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "8.4يكضح جدكؿ رقـ )
كبذلؾ يعتبر  ,α≤ 0.05معنكية  مستكلالكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 

 لما كضع لقياسو. صادقناالمجاؿ 
 

 : (8.4رقم )جدول 
 والدرجة الكمية لممجال "تكنولوجيا المعمومات  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة الرقم

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم
(Sig.) 

 0.000 *0.810 تكاكب الجامعة التطكرات التكنكلكجية في البيئة المحيطة.  .1
 0.000 *0.780 .اإلداريةتكظؼ الجامعة التكنكلكجيا المتطكرة في إنجاز عممياتيا   .2
 0.000 *0.716 يمكف لمعامميف في الجامعة إدارة أعماليـ مف خبلؿ مكقع الكتركني  .3
زادت الجامعة مف قػدرتيا عمػى تنسػيؽ عممياتيػا المختمفػة مػف خػبلؿ اسػتخداـ تكنكلكجيػا   .4

 المعمكمات.
0.753* 0.000 

يمكػػػف لمعػػػامميف فػػػي الجامعػػػة أف يػػػديركا المعمكمػػػات مػػػف أم مكقػػػع مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداـ   .5
 أجيزة الحاسكب.

0.655* 0.000 

مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػتخداـ تكنكلكجيػػػػا  اإلداريػػػػةلػػػػدل الجامعػػػػة القػػػػدرة عمػػػػى تصػػػػميـ عممياتيػػػػا   .6
 المعمكمات.

0.839* 0.000 

 3.0..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم  α≤0...داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *
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" كالدرجة الكمية تدريب العاممين( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "9.4يكضح جدكؿ رقـ )
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  α≤ 0.05معنكية  مستكللممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 

 لما كضع لقياسو. صادقنا
 والدرجة الكمية لممجال "تدريب العاممين"معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال : (9.4جدول رقم )

 الفقرة الرقم

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 0.000 *0.782 تكجد خطة مكضكعية لتطكير كتنمية العامميف في الجامعة.  .1
 0.000 *0.890 .العامميف فييا مينينانتيا لتطكير مف مكاز  اتخصص الجامعة جزءن   .2
 0.000 *0.716 تعمؿ الجامعة عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف فييا باستمرار.  .3
فػػي ضػػكء  اإلداريػػةات تطػػكير العمميػػات آليػػتنفػػذ الجامعػػة بػػرامج تدريبيػػة لمعػػامميف حػػكؿ   .4

 إعادة اليندسة.
0.753* 0.000 

 0.000 *0.655 .اإلداريةتساعد برامج تنمية كتطكير العامميف في الجامعة عمى إعادة بناء العمميات   .5
 0.000 *0.839 تقـك الجامعة بتقييـ البرامج التدريبية المخصصة لتطكير العامميف باستمرار.  .6

 3.0..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم  α≤0...داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *
 

" كالدرجة الكمية تمكين العاممين( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "10.4يكضح جدكؿ رقـ )
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  ,α≤ 0.05معنكية  مستكللممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 

 لما كضع لقياسو. صادقنا
 : (10.4جدول رقم )
 الكمية لممجالوالدرجة  "تمكين العاممين"معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة الرقم
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم
(Sig.) 

 0.000 *0.855 تحتـر إدارة الجامعة رأم العامميف كتشاركيـ في الرأم.  .1
 0.000 *0.796 لمجامعة. يشترؾ العاممكف في كضع األىداؼ التنظيمية  .2
 0.000 *0.684 يحفز الرؤساء مرؤكسييـ عمى تحمؿ مسؤكلياتيـ ضمف نطاؽ عمميـ الرسمي.  .3
 0.000 *0.644 .كاالبتكارتشجع إدارة الجامعة العامميف عمى المبادرة   .4
 0.000 *0.663 تتاح المعمكمات البلزمة لمعامميف لتسييؿ مياميـ الكظيفية.  .5
 0.000 *0.791 الجامعة عمى تعزيز كالء العامميف لمعمؿ.تساعد إدارة   .6

 3.0..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم  α≤0...داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *
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" كالدرجة االستعداد لمتغير( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "11.4يكضح جدكؿ رقـ )
كبذلؾ يعتبر  ،α≤ 0.05معنكية  مستكلالكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 

 لما كضع لقياسو. صادقناالمجاؿ 
 : (11.4جدول رقم )
 والدرجة الكمية لممجال "االستعداد لمتغير"معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة الرقم
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم
(Sig.) 

 0.000 *0.791 .اإلداريةلدل إدارة الجامعة الرغبة كاالستعداد لمتغيير الجذرم في عممياتيا   .1
لتطبيػػػؽ إعػػػادة  الػػػنظـ المعمػػػكؿ بيػػػا تمييػػػدناتػػػدرؾ إدارة الجامعػػػة ضػػػركرة تغييػػػر   .2

 .اإلداريةىندسة العمميات 
0.796* 0.000 

يػػػتفيـ العػػػاممكف فػػػي الجامعػػػة أىميػػػة التغييػػػر لتطبيػػػؽ إعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات   .3
 .اإلدارية

0.684* 0.000 

 0.000 *0.667 لدل إدارة الجامعة استعداد لمكاجية مقاكمة التغيير.  .4
 0.000 *0.747 يتكافر نظاـ لمحكافز يساعد العامميف عمى التغيير اإليجابي.  .5
 0.000 *0.668 معمكمات خاصة عف العمؿ اإلدارم لتيعمـ ثقافة التغيير.تنشير إدارة الجامعة   .6

 3.0..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم  α≤0...داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *
 

 :المؤسسي تميزال -المحور الثاني
" كالدرجة القياديالتميز ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر "12.4جدكؿ رقـ )يكضح 

كبذلؾ يعتبر  ,α≤ 0.05معنكية  مستكلالكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 
 لما كضع لقياسو. صادقناالمجاؿ 

 والدرجة الكمية لممجالالتميز القيادي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(12.4جدول )

 الفقرة الرقم
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم
(Sig.) 

 0.000 *0.792 حاجات كرغبات المستفيديف.  إلى ع إدارة الجامعة أىدافيا استنادناتض  10
 0.000 *0.775 يكجد التزاـ مف قبؿ إدارة الجامعة نحك تحقيؽ مركز تنافسي جيد.  20
 0.000 *0.830 تحرص إدارة الجامعة عمى حؿ المشكبلت التي تكاجو الجامعة.  30
 0.000 *0.707 تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز.  40
 0.000 *0.832 تيتـ إدارة الجامعة كجكد عبلقات عمؿ فاعمة بينيا كبيف العامميف.  50
 0.000 *0.882 تكفر إدارة الجامعة بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية.  60

 3.0..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم  α≤0...داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *



 
 

194 
 

" التميز الخدماتي( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر "13.4جدكؿ رقـ )يكضح 
 ،α≤ 0.05معنكية  مستكلكالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 

 لما كضع لقياسو. صادقناكبذلؾ يعتبر المجاؿ 
 

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات التميز الخدماتي والدرجة الكمية لممجال13.4جدول )

 الفقرة الرقم
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم
(Sig.) 

10  
حاجػػػات المجتمػػػع  إلػػػىتقػػػـك إدارة الجامعػػػة بػػػإجراء اسػػػتطبلعات مسػػػتمرة لمتعػػػرؼ 

 المتنكعة.
0.794* 0.000 

 0.000 *0.849 التحسيف المستمر. إلىتخضع عمميات تقديـ الخدمات المختمفة   20
 0.000 *0.724 تعتمد إدارة الجامعة الكسائؿ التكنكلكجية في تقديـ خدماتيا.   30
 0.000 *0.786 تقديـ الخدمات بسرعة اإلنجاز. إجراءاتتتسـ   40
 0.000 *0.811 المستفيديف.تقدـ إدارة الجامعة خدمات تتكافؽ مع احتياجات   50
 0.000 *0.849 تمتـز إدارة الجامعة بمسؤكلياتيا االجتماعية في تقديـ خدماتيا.  60

 3.0..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم  α≤0...داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *
 

" كالدرجة المعرفيالتميز ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر "14.4جدكؿ رقـ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  ،α≤ 0.05معنكية  مستكلالكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند 

 لما كضع لقياسو. صادقناالمجاؿ 
 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات التميز المعرفي والدرجة الكمية لممجال14.4جدول )

 الفقرة الرقم
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 ةالياالحتم
(Sig.) 

10  
تقػػػػاـ حمقػػػػات النقػػػػاش بػػػػيف العػػػػامميف السػػػػتثمار طاقػػػػاتيـ الفكريػػػػة فػػػػي المجػػػػاالت 

 المعرفية بشكؿ دائـ.
0.732* 0.000 

 0.000 *0.676 لدل الجامعة معرفة بمتطمبات سكؽ العمؿ مف االختصاصات.  20
 0.000 *0.708 تيصدر عف الجامعة نشرات شيرية لنشر تطبيقات المعرفة.  30
 0.000 *0.735 تتابع إدارة الجامعة أداء خريجييا في المؤسسات التي يعممكف بيا.  40
 0.000 *0.740 تكظؼ الجامعة البحث العممي لخدمة المجتمع.  50
 0.000 *0.779 تيسيـ كفاءة خريجي الجامعة في إقباؿ المؤسسات عمى تشغيميـ.  60

 3.0..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم  α≤0...داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *
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 :Structure Validityالصدق البنائي  -ثانياً 
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 

 .االستبانةيا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات يإلالكصكؿ 
 ادالة إحصائين  االستبانة( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت 15.4يبيف جدكؿ رقـ )

 لما كضع لقياسو. ةصادق االستبانةكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت  ،α≤0.05معنكية  مستكلعند 
 

متطمبات إعادة ىندسة العمميات محور )معامل االرتباط بين درجة كل مجال من  :(15.4)جدول رقم 
 المؤسسي( والدرجة الكمية لالستبانة لتميز(  ومحور)ااإلدارية

 
 الرقم
 

 المحاور
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 ةمالياالحت
(Sig.) 

1.  

متطمبات إعادة 
ىندسة العمميات 

 اإلدارية

 0.000 *0.596 العميا اإلدارةدعم 
 0.000 *0.745 الييكل التنظيمي  .2
 0.000 *0.802 التخطيط االستراتيجي  .3
 0.000 *0.831 تكنولوجيا المعمومات  .4
 0.000 *0.805 تدريب العاممين  .5
 0.000 *0.826 تمكين العاممين  .6
 0.000 *0.758 االستعداد لمتغيير  .7

 0.000 *0.957 اإلداريةالمحور األول: متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
1 

 التميز 
 المؤسسي

 0.000 *0.928 التميز القيادي
 0.000 *0.937 التميز الخدماتي 2
 0.000 *0.875 التميز المعرفي 3

 0.000 *0.972 المحور الثاني: التميز المؤسسي
 3.0..قيمة االرتباط الجدكلية تساكم α ≤0...داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائينا *

 :Reliability االستبانةثبات  6.4
أكثر مف  االستبانةنفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع  االستبانةأف تعطي ىذه  االستبانةيقصد بثبات 

 االستبانةيعني االستقرار في نتائج  االستبانةمرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات 
 خبلؿ فترات زمنية معينة.عدة مرات  األفرادكعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى 

 الدراسة مف خبلؿ: استبانةمف ثبات  كقد تحققت الباحث
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كطريقػة التجزئػة النصػفية ككانػت النتػائج كمػا  Cronbach's Alpha Coefficientمعامػؿ ألفػا كركنبػاخ  
 (.16.4ىي مبينة في جدكؿ رقـ )

 
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات  :(16.4جدول رقم )

 
 الرقم
 

 عدد المحاور
 الفقرات

 معامل ألفا
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

1.  

متطمبات إعادة 
ىندسة 
العمميات 
 اإلدارية

 0.765 0.755 6 العميا اإلدارةدعم 
 0.824 0.819 6 الييكل التنظيمي  .2
 0.893 0.901 6 التخطيط االستراتيجي  .3
 0.847 0.849 6 تكنولوجيا المعمومات  .4
 0.898 0.868 6 تدريب العاممين  .5
 0.902 0.837 6 تمكين العاممين  .6
 0.843 0.818 6 االستعداد لمتغيير  .7

 0.964 0.959 42 اإلداريةالمحور األول: متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
1 

 التميز 
 المؤسسي

 0.912 0.888 6 التميز القيادي
 0.897 0.889 6 التميز الخدماتي 2
 0.853 0.823 6 التميز المعرفي 3

 0.945 0.949 18 المحور الثاني: التميز المؤسسي
 0.945 0.975 60 محاور االستبانة إجمالي

 
 إلجمػالي( أف قيمػة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة 16.4مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقػـ ) يتضح

 .(9.945)، بينما بطريقة التجزئة النصفية فبمغت (9.975)لفا كركنباخ االستبانة حيث بمغت بطريقة أ
متطمبػػػات إعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات مػػػا لمحػػػاكر االسػػػتبانة فبمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخ محػػػكر أ
مػا حسػب طريقػة التجزئػة أ(، 9.959( بينما لجميع المجػاالت )9.991 -9.755حيث تتراكح بيف ) ،اإلدارية
(  بينمػػا لجميػػع 9.992 -9.765نبػػاخ حيػػث تتػػراكح بػػيف )ك لفػػا كر ية فكانػػت النتػػائج مشػػابية لطريقػػة أالنصػػف

 (.  9.964المجاالت )
 -0.823حيػػػث تتػػػراكح بػػػيف ) ،فبمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخ التمييييز المؤسسييييأمػػػا لمحػػػاكر         
ية،  فكانػػػت النتػػػائج مشػػػابية مػػػا حسػػػب طريقػػػة التجزئػػػة النصػػػف(، أ0.949( بينمػػػا لجميػػػع المجػػػاالت )0.889
 (.0.945(  بينما لجميع المجاالت )0.897 -0.853نباخ حيث تتراكح بيف )ك لفا كر لطريقة أ
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( قابمػػة لمتكزيػػع. كيكػػكف 3فػػي صػػكرتيا النيائيػػة كمػػا ىػػي فػػي الممحػػؽ رقػػـ ) االسػػتبانةكبػػذلؾ تكػػكف 
كصػبلحيتيا لتحميػؿ  االسػتبانةالدراسة مما يجعمو عمػى ثقػة بصػحة  استبانةالباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات 

 النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
 

 المستخدمة في الدراسة: اإلحصائيةالمعالجات  7.4
 Statistical Package for theاإلحصػائيمف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ  االستبانةتـ تفري  كتحميؿ 

Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار ما إذا   K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ككلمجكركؼ تـ استخداـ
 (.17.4في جدكؿ رقـ )، ككانت النتائج كما ىي مبينة كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  :(37.4)رقم جدول 
 
 الرقم
 

 عدد المحاور
 الفقرات

-كولمجوروف
 ( (K-Sسمرنوف

 المعنوية
Sig. 

1.  

متطمبات إعادة 
ىندسة 
العمميات 
 اإلدارية

 0.810 0.638 6 العميا اإلدارةدعم 
 0.544 0.800 6 الييكل التنظيمي  .2
 0.428 0.875 6 التخطيط االستراتيجي  .3
 0.189 1.086 6 تكنولوجيا المعمومات  .4
 0.388 0.903 6 تدريب العاممين  .5
 0.227 1.043 6 تمكين العاممين  .6
 0.252 1.017 6 االستعداد لمتغيير  .7

 0.205 1.067 42 اإلداريةالمحور األول: متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
1 

 التميز 
 المؤسسي

 0.683 0.717 6 التميز القيادي
 0.851 0.610 6 التميز الخدماتي 2
 0.517 0.817 6 التميز المعرفي 3

 0.923 0.549 18 المحور الثاني: التميز المؤسسي
 0.594 0.770 60 محاور االستبانة إجمالي
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ت مجػػاالجميػػع ل (.Sig)ة اليػػ( أف القيمػػة االحتم17.4)رقػػـ مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ  يتضػػح
يػػػذه المجػػػاالت يتبػػػع التكزيػػػع كبػػػذلؾ فػػػإف تكزيػػػع البيانػػػات ل ؛9.95مسػػػتكل الداللػػػة مػػػف  أكبػػػرالدراسػػػة كانػػػت 

 معممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة. السيتـ استخداـ االختبارات  حيثك  ،الطبيعي
 

 ة:اليالت اإلحصائيةتم استخدام األدوات 
النسػػب المئكيػػة كالتكػػرارات كالمتكسػػط الحسػػابي: يسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغػػراض معرفػػة  .1

 . تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة

 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات  (،Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ ) .2

 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات split halfاختبار التجزئة النصفية ) .3

يسػتخدـ ىػذا  K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ-اختبػار ككلمجػكركؼ اسػتخداـ .4
 .ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو االختبار لمعرفة

( لقياس درجة االرتباط: يقػـك ىػذا Pearson Correlation Coefficientبيرسكف ) معامؿ ارتباط .5
. كقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي كالصػػدؽ االختبػػار عمػػى دراسػػة العبلقػػة بػػيف متغيػػريف
 البنائي لبلستبانة، كالعبلقة بيف المتغيرات.

تأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقػرة مػف كلقد تـ استخدامو لم( T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  .6
 فقرات االستبانة.

( لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ Independent Samples T-Test) فػػػي حالػػػة عينتػػػيف Tاختبػػػار  .7
 بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  إحصائيةذات داللة  تفركقا

( لمعرفػة مػا إذا One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  .8
 بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات. إحصائيةكاف ىناؾ فركقات ذات داللة 

 .Multiple Regressionلمتعدداختبار االنحدار ا .9
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 ممخص
 

جراءاتاسػػػػػتعرض الباحػػػػػث فػػػػػي ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ منيجيػػػػػة الدراسػػػػػة ك  المػػػػػنيج  هاعتمػػػػػاد إلػػػػػى أشػػػػػاريػػػػػا، ك ا 
فػػػػػػي  بيانػػػػػػات كالمعمكمػػػػػػات التػػػػػػي اسػػػػػػتخدميامصػػػػػػادر جمػػػػػػع ال الباحػػػػػػث، كمػػػػػػا أكضػػػػػػح الكصػػػػػػفي التحميمػػػػػػي

جميػػػػػػػع العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي  مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػة المكػػػػػػػكف مػػػػػػػف كاسػػػػػػػتعرضالدراسػػػػػػػة بنكعييػػػػػػػا الثانكيػػػػػػػة كاألكليػػػػػػػة، 
الكظػػػػػائؼ اإلشػػػػػرافية )عميػػػػػد، نائػػػػػب عميػػػػػد، مػػػػػدير دائػػػػػرة/ كحػػػػػدة، رئػػػػػيس قسػػػػػـ( فػػػػػي ثبلثػػػػػة جامعػػػػػات التػػػػػي 

 األزىػػػػر، جامعػػػػة ،اإلسػػػػبلمية الجامعػػػػة) :ع غػػػػزة كالمتمثمػػػػة فػػػػيتعتبػػػػر ىػػػػي األكبػػػػر مػػػػف بػػػػيف جامعػػػػات قطػػػػا
كتػػػػػػـ اختيػػػػػػار  ،مكظفنػػػػػػا( 499) يةاإلشػػػػػػرافعػػػػػػدد العػػػػػػامميف فػػػػػػي الكظػػػػػػائؼ حيػػػػػػث بمػػػػػػ  ،  (األقصػػػػػػى جامعػػػػػػة

لعينػػػػػة  اسػػػػػتبانات عمػػػػػى عػػػػػدد المبحػػػػػكثيف كفقنػػػػػا، كتػػػػػـ تكزيػػػػػع مكظفنػػػػػا( 197عينػػػػػة عشػػػػػكائية طبقيػػػػػة قكاميػػػػػا )
أداة االسػػػػػػػتبانة لجمػػػػػػػػع  %(، كاسػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػث93.4اسػػػػػػػتبانة بنسػػػػػػػبة )( 184الدراسػػػػػػػة، كتػػػػػػػـ اسػػػػػػػػترداد )

 انة بشػػػػكميا النيػػػػائي، كمػػػػف ثػػػػـ أكضػػػػحا إلعػػػػداد االسػػػػتبعيػػػػالخطػػػػكات التػػػػي اتب ، كأكضػػػػح الباحػػػػثالبيانػػػػات
تػػػػػػػػـ عػػػػػػػػرض األدكات  مػػػػػػػػف صػػػػػػػػدؽ كثبػػػػػػػػات االسػػػػػػػػتبانة، كأخيػػػػػػػػرنا الطػػػػػػػػرؽ التػػػػػػػػي تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتخداميا لمتحقػػػػػػػػؽ

كعميػػػػػػو، سػػػػػػيتـ تنػػػػػػػاكؿ مكضػػػػػػكع تحميػػػػػػػؿ البيانػػػػػػات كاختبػػػػػػػار  المسػػػػػػتخدمة فػػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة. اإلحصػػػػػػائية
 .اليفرضيات الدراسة إف شاء اهلل في الفصؿ الت
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 انفصم اخلايش
 

 فرضياث انذراصتحتهيم انبياناث واختبار 
 

 تمييد.

   .لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية اإلحصائيالوصف  1.5

 .فقرات االستبانة تحميل 2.5

 .اختبار الفرضيات 3.5

 .الممخص
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 الفصل الخامس

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 تمييد:
، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةل ايتضمف ىذا الفصؿ عرضن 

كالكقكؼ  فقراتيا،ا مف خبلؿ تحميؿ إلييكالتي تـ التكصؿ  ،أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة
، سنكات الخدمةالمؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي،  )النكع، :عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى

إذ تـ استخداـ برنامج  الدراسة، استبانةلمبيانات المتجمعة مف  اإلحصائيةلذا تـ إجراء المعالجات  ،(الجامعة
لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا  (SPSS)لمدراسات االجتماعية  اإلحصائيةالرـز 

 في ىذا الفصؿ. 
 
 :نة الدراسة وفق البيانات الشخصيةلعي اإلحصائيالوصف  1.5

 كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.
 

 االستبانات الصالحة وغير الصالحة( عدد االستبانات )الموزعة ونسبة: (1.5جدول )
 % النسبة التكرار تباناتحالة االس

 93.4 184 االستبانة الصالحة

 6.6 13 االستبانات غير الصالحة

 %100 197 مجموع االستبانات الموزعة
 

مف المبحكثيف،  تـ استكماليا بالتعبئةبانات مف االست (%93.4)ف أ( 1.5يتضح مف خبلؿ جدكؿ )
ك عدـ التعبئة، أ ـغير صالحة لمتحميؿ بسبب عد استبانات تـ اعتبارىا (%4.9)بينما  كىي صالحة لمتحميؿ،
 .اكتماؿ تعبئة االستبانة

 النوع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب: (2.5جدول )
 % النسبة التكرار النوع
 87.0 160 ذكر
 13.0 24 نثىأ

 100% 184 المجموع
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% ىف مف 13المبحكثيف ىـ مف الذككر، بينما مف  (%87)ف أ( 2.5مف خبلؿ جدكؿ ) يتضح
بالذككر، ناث مقارنة مة الدرجات العممية العميا مف اإلانخفاض نسبة حم إلىالباحث ذلؾ  كيعزكاإلناث، 
ذلؾ ىذا يدؿ عمى أف نسبة الذككر مف مكظفي الفئة اإلشرافية في الجامعات أعمى مف اإلناث  إلىإضافة 

 .تكظيؼ الذككر، خاصة في الكظائؼ اإلشرافية إلىبسبب طبيعة المجتمع، كميمو 
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي: (3.5جدول )
 % النسبة التكرار المؤىل العممي

 39.7 73 ةدكتورا
 35.9 66 ماجستير
 22.8 42 بكالوريوس
 1.6 3 دبموم فأقل

 100.0 184 إلجماليا
 

بينما  ماجستير، (%35.9)، دكتكراةمؤىميـ العممي  (%39.7)ف أ( 3.5يتضح مف جدكؿ )
الباحث ارتفاع نسبة الحاصميف عمى الدرجة  كيعزك فأقؿ،دبمـك  (%1.6) بكالكريكس، (22.84.7%)

كالتي تتطمب بدكرىا مؤىبلت عممية  ،الجامعات طبيعة عمؿ تمؾ إلىالعممية العميا في الجامعات الفمسطينية 
 .عميا مف مكظفيف يتمتعكف بالخبرة كالكفاءة

 

 المسمى الوظيفيتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : (4.5جدول )
 % النسبة التكرار المسمى الوظيفي

 11.4 21 عميد
 10.9 20 نائب عميد
 23.4 43 و وحدةمدير دائرة/ أ

 54.3 100 رئيس قسم
 100.0 184 إلجماليا

 

 دائرة،مدير  (%23.4)قسـ، مسماىـ الكظيفي رئيس  (%54.3)ف أ (4.5يتضح مف جدكؿ )
لممسمى الكظيفي أف  االدراسة كفقن بلحظ مف تكزيع عينة ي نائب عميد، (%10.9) عميد، (%11.4)بينما 

لطبيعة الييكؿ التنظيمي في الجامعات الفمسطينية يعيف عميد  األنو تبعن  ؛نسبة فئة رئيس قسـ ىي األكبر
كيعني نائب كاحد لمعميد كيكجد في كؿ عمادة عدد مف الدكائر أك الكحدات يرأسيا  كمية،كمية كاحد فقط لكؿ 

لمييكؿ  اؾ تعتبر ىذه النتيجة طبيعية كفقن لذل ؛ي كؿ دائرة مجمكعة أقساـرئيس الدائرة أك الكحدة كيكجد ف
 التنظيمي في الجامعات الفمسطينية المبحكثة.
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 سنوات الخدمة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب: (5.5جدول )
 % النسبة التكرار سنوات الخدمة

 3.8 7 سنوات 5قل من أ
 22.8 42 سنوات 10قل من أ– 5من 
 29.3 54 سنة 15قل من أ-10من 

 44.0 81 فأكثر 15من 
 100.0 184 إلجماليا

 
سنة،  15 – 10مف  (%29.3)سنة فأكثر،  15سنكات خدمتيـ  (%44) أف (5.5يتضح مف جدكؿ )

أف المناصب اإلشرافية في  إلىكىذا يشير  فأقؿ،سنكات  5مف  (%3.8) سنكات، 10-5مف  (22.8%)
ة مف الخبرة العممية، حيث اكتسبكا خبرة عممية جيدة اليالجامعات الفمسطينية يشغميا مكظفكف عمى درجة ع

 لممكظفيف.خبلؿ سنكات خدمتيـ، جعميـ األقدر عمى تحمؿ أعباء العمؿ كمتابعة المياـ الكظيفية المختمفة 
 

 

 الجامعةاد عينة الدراسة حسب توزيع أفر : (6.5جدول )
 % النسبة التكرار مكان العمل

 34.8 64 اإلسالميةالجامعة 
 25.0 46 زىرجامعة األ 
 40.2 74 قصىجامعة األ

 100.0 184 إلجماليا
 

مف الجامعة  (%34.8)مف المبحكثيف مف جامعة االقصى،  (%40.2)( 6.5يتضح مف جدكؿ )
الباحث زيادة نسبة العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في  كيعزك زىر،األمف جامعة  (%25)، اإلسبلمية

 ارة مقارنة بالجامعات األخرل عممن زيادة عدد الطمبة بدرجة كبي إلىجامعة األقصى مقارنة بالجامعات األخرل 
 منافسييا.أف عدد الكميات أقؿ مف  ةن إلشرافية في الجامعة ميزة كخاصال يعتبر زيادة عدد الكظائؼ ا بأنو

 
  :تحميل فقرات االستبانة 2.5
 الوزن النسبي لفقرات المجاالت:  

لعينة كاحدة( لمعرفة متكسطات  Tلتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ االختبارات المعممية )اختبار
 عمى مقياس الدراسة. (%60)ىي الحياد كىي تمثؿ  3درجات االستجابة. كاعتبرت الدرجة 
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 إلجابة حسب فئات المتوسط الحسابيدرجات تفسير ا: (7.5جدول )
 الكزف النسبي الكسط المقياس 

 % 36اقؿ مف  1.001.80- 1 اقميميو جدن 
 % 52 -%36مف  2.60- 1.81 2 قميمة

 % 68-%52مف  3.40 -2.61 3 متكسطة
 %84-%68مف  4.20 -3.41 4 كبيرة

 %100 -%84مف  5.00 -4.21 5 اكبيرة جدن 
 

 
 :"متطمبات إعادة ىندسة العممياتمتغير المستقل "ال محاورتحميل 

 

 " :العميا اإلدارةدعم تحميل فقرات المحور األول." 
 " العميا اإلدارةدعم  يوضح تحميل فقرات المحور األول: ": (8.5جدول )

الوسط  الفقرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1. 
يكجد لدل إدارة الجامعة قناعة بمبدأ تطبيؽ 

 1 0.00 13.75 75.87 0.78 3.79 .اإلداريةإعادة ىندسة العمميات 

2. 
تعمؿ إدارة الجامعة عمى دمج المياـ الفرعية 

 المتكاممة في ميمة كاحدة.
3.67 0.76 73.48 11.99 0.00 3 

3. 
 جراءاتتيعيد إدارة الجامعة النظر في اإل

 الركتينية. جراءاتالميتبعة لمتخمص مف اإل
3.58 0.78 71.63 10.14 0.00 4 

4. 
تنفذ إدارة الجامعة تغيرات تساعد عمى تطبيؽ 

 .اإلداريةإعادة ىندسة العمميات 
3.68 0.73 73.55 12.62 0.00 2 

5. 
تستعيف إدارة الجامعة بخبراء خارجييف 

لممساعدة في تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات 
 .اإلدارية

3.27 0.89 65.33 4.05 0.00 6 

6. 
إدارة الجامعة بيف إدارات الجامعة  تنسؽ

 .اإلداريةلتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات 
3.55 0.81 70.98 9.21 0.00 5 

  0.00 13.75 71.80 0.58 3.59 العميا اإلدارةدعم  محور إجمالي 
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( %71.8)بم   العميا اإلدارةدعم  محور إلجماليالكزف النسبي ف ( أ8.5مف جدكؿ رقـ )يتضح 
 .مكافقة كبيرةكىك بدرجة ، 0.58كانحراؼ معيارم بم   ،3.59كبمتكسط بم  

  يكجد لدل إدارة الجامعة قناعة بمبدأ ) كلىاألالفقرة  العميا اإلدارةدعـ  محكركانت أعمى فقرة في
 ،(%75.87)كلى بكزف نسبي بم  المرتبة األاحتمت حيث ( اإلداريةتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات 

حرص إدارة الجامعات تطبيؽ أسمكب إعادة  إلى ذلؾ الباحث عزككي مكافقة كبيرة. كىي بدرجة
 .اإلسبلميةالجامعة  خاصةن  اإلدارية جراءاتكقناعتيـ بتبسيط اإل اإلداريةىندسة العمميات 

 تستعيف إدارة الجامعة بخبراء خارجييف لممساعدة في تطبيؽ إعادة ىندسة ) ةالخامسالفقرة  كاحتمت
 كيعزك مكافقة متكسطة. ، كىي بدرجة(%65.33)األخيرة بكزف نسبي المرتبة ( اإلداريةالعمميات 

لمظركؼ المادية الصعبة التي تمر بيا الجامعات الفمسطينية خاصة في مكضكع  إلىالباحث ذلؾ 
عمى جمب خبراء خارجيف لممساعدة في تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  كالذم انعكس سمبنا ،التمكيؿ
 .اإلدارية

 قناعة إدارة الجامعات بمبدأ تطبيؽ  بأف العميا اإلدارةيفسر الباحث نتيجة محور دعم  وبصفة عامة
 جراءاتالمتبعة لتخمص مف اإل جراءاتكالعمؿ عمى تبسيط اإل اإلداريةإعادة ىندسة العمميات 

العمؿ عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في ميمة كاحدة لممساىمة في تكفير الكقت الركتينية، ك 
 . ؼ في إنجاز األعماؿاليكالجيد كالتك

 ( كالتي بينت أف ىناؾ مكافقة 2017)الكحمكت، مع دراسة العميا اإلدارةمحكر دعـ نتيجة  اتفقت
العميا لبرنامج إعادة ىندسة العمميات  اإلدارةبدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى التزاـ كدعـ 

( كالتي أظيرت 2012في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ، كذلؾ دراسة )أبك رحمة ، اإلدارية
العميا لبرنامج إعادة  اإلدارةناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى التزاـ كدعـ أف ى

 .في مدارس ككالة الغكث كتشغيؿ البلجئيف اإلداريةىندسة العمميات 
  ( كالتي أظيرت بأف ىناؾ 2015مع دراسة )البحيرم ،العميا  اإلدارةمحكر دعـ اختمفت نتيجة

يا لبرنامج إعادة ىندسة العمميات في كزارة الصحة الفمسطينية في قطاع العم اإلدارةضعؼ في دعـ 
( التي بينت أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد 2017غزة ، كذلؾ دراسة )األخرس ،

ات محافظات مديفي ب اإلداريةالعميا لبرنامج إعادة ىندسة العمميات  اإلدارةالعينة حكؿ قناعة كدعـ 
 غزة.
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 ".الييكل التنظيمي  تحميل فقرات المحور الثاني: " .2
 مي"ينظتال ميل فقرات المحور الثاني "الييكليوضح تح: (9.5جدول )

الوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1. 
التنظيمي تقـك إدارة الجامعة بمراجعة الييكؿ 

 دكريان بشكؿ منيجي.
3.71 0.76 74.13 12.58 0.00 4 

2. 
يساعد الييكؿ التنظيمي في الجامعة عمى 

 تحقيؽ أىدافيا.
3.80 0.67 76.09 16.21 0.00 1 

3. 
يتصؼ الييكؿ التنظيمي في الجامعة 

 بالمركنة.
3.69 0.75 73.85 12.40 0.00 5 

4. 
يسيؿ الييكؿ التنظيمي عممية االتصاؿ بيف 

 في الجامعة. اإلداريةالكحدات 
3.80 0.72 75.98 15.00 0.00 2 

5. 
تتطكر العبلقات الرسمية بيف الرؤساء 

كالمرؤكسيف مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي في 
 الجامعة.

3.73 0.71 74.67 14.04 0.00 3 

6. 
تعمؿ إدارة الجامعة عمى تفكيض بعض 

 لممرؤكسيف. السمطات
3.66 0.74 73.26 12.06 0.00 6 

  0.00 18.20 74.69 0.55 3.73 الييكل التنظيمي محور إجمالي

 
% 74.69بم   ميينظتال الييكلمحكر  إلجماليالكزف النسبي  ( أف9.5مف جدكؿ رقـ )يتضح 
 كبيرة. مكافقة كىك بدرجة، 0.55كانحراؼ معيارم بم   ،3.73كبمتكسط بم  

  يساعد الييكؿ التنظيمي في الجامعة ) الثانيةالفقرة  ميينظتال الييكؿ محكركانت أعمى فقرة في
بدرجة مكافقة ، (%76.09)كلى بكزف نسبي بم  احتمت المرتبة األحيث ( عمى تحقيؽ أىدافيا

أف جميع الجامعات تمتـز بتطكير ىيكميا التنظيمي بشكؿ مستمر بما  إلىذلؾ  الباحث عزككي كبيرة.
 .يمبي احتياجاتيا التطكيرية كيساىـ في تحقيؽ أىدافيا

 المرتبة ( تعمؿ إدارة الجامعة عمى تفكيض بعض السمطات لممرؤكسيف) سةالسادالفقرة  احتمت
اعتماد مبدأ تفكيض  إلىكيفسر الباحث ذلؾ  .كبيرة، بدرجة مكافقة (%73.26)األخيرة بكزف نسبي 

السمطات لممرؤكسيف داخؿ الجامعات النشغاؿ العديد مف العامميف في الكظائؼ اإلشرافية بمياـ 
 السمطات.كمية مما يتطمب تفكيض اليأكاديمية تشغميـ عف متابعة أعماليـ 
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 قياـ الجامعات بمراجعة ىيكميا  إلى ميينظتال يفسر الباحث نتيجة محور الييكل وبصفة عامة
تسييؿ  إلى التطكيرية، باإلضافةالتنظيمي بشكؿ منيجي كدكرم لممساىمة في تحقيؽ أىدافيا 

 .كاألقساـ في الجامعات اإلداريةعممية االتصاؿ التنظيمي بيف الكحدات 
 كالتي أظيرت بأف ىناؾ  (2017، الكحمكتمع دراسة ) مييظلتنا كر الييكؿكاتفقت نتيجة مح

كذلؾ  التنظيمي،ات تقكـ بإعادة بناء الييكؿ مديمكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى أف الب
( كالتي أظيرت بأف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى أف 2016دراسة )أبك عيدة،

 .مجمع الشفاء الطبي يقـك بإعادة بناء الييكؿ التنظيمي
 ( كالتي أظيرت بأف ىناؾ مكافقة 2006،غااختمفت نتيجة محكر الييكؿ التنظيمي مع دراسة )األ

بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى أف المصارؼ في قطاع غزة تقكـ بإعادة بناء الييكؿ 
 التنظيمي.

 

 ".لمحور الثالث: "التخطيط االستراتيجيتحميل فقرات ا .3
 "التخطيط االستراتيجي  فقرات المحور الثالث "يوضح تحميل : (10.5جدول )

الوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 2 0.00 12.61 77.50 0.94 3.88 يتكفر لدل الجامعة خطة استراتيجية كاضحة كمكتكبة. .1
 1 0.00 14.56 77.72 0.83 3.89 رؤية كرسالة كاضحة لجميع العامميف.تضع إدارة الجامعة  .2

3. 
أكجو  الجامعة أىداؼ كاضحة كمحددة لجميعيكجد لدل 

 العمؿ.
3.86 0.79 77.17 14.74 0.00 3 

 4 0.00 10.63 73.22 0.84 3.66 تعمؿ الجامعة عمى تحميؿ بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية. .4
 6 0.00 9.05 71.30 0.85 3.57 االستراتيجية في الجامعة بشكؿ منيجي. يتـ تطبيؽ الخطة .5
 5 0.00 8.96 71.74 0.89 3.59 تقـك الجامعة بتقييـ الخطة االستراتيجية بشكؿ دكرم. .6

  0.00 14.34 74.79 0.70 3.74 تخطيط االستراتيجيمحور ال إجمالي

 
بم   التخطيط االستراتيجيمحكر  اليإلجمالكزف النسبي  ( أف10.5مف جدكؿ رقـ )يتضح 

 .كبيرةكىك بدرجة مكافقة ، 0.70كانحراؼ معيارم بم   ،3.74% كبمتكسط بم  74.79
 تضع إدارة الجامعة رؤية كرسالة ) الثانيةالفقرة  التخطيط االستراتيجي محكر أعمى فقرة فينت كا

 .بدرجة مكافقة كبيرة ،(%77.72)كلى بكزف نسبي بم  المرتبة األحيث ( كاضحة لجميع العامميف
كضع الجامعات رؤية مستقبمية كاضحة لمستقبميا كما تصي  رسالة بمشاركة  إلىكيرجع ذلؾ 
 .العامميف فييا
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 األخيرة المرتبة ( يتـ تطبيؽ الخطة االستراتيجية في الجامعة بشكؿ منيجي) الخامسةالفقرة  احتمت
مراعاة الجامعات عند صياغتيا  إلىكيرجع ذلؾ . كبيرة، بدرجة مكافقة (%71.3)نسبي  بكزف

نجاح  إلىساىـ ذلؾ  كالقياس حيثلمخطة االستراتيجية كضكح األىداؼ كقابميتيا لمتطبيؽ 
 أىدافيا رغـ الظركؼ الصعبة التي يمر بيا قطاع غزة. إلىالكصكؿ  إلىحد ما  إلىالجامعات 

 قياـ إدارة الجامعات بممارسة  إلى جييفسر الباحث نتيجة محور التخطيط االستراتي وبصفة عامة
لدل العامميف  كالقناعة الكاممةالفيـ الكاضح  إلىباإلضافة  ،التخطيط اإلستراتيجي بشكؿ منيجي

 .التعميمية كتقدـ المؤسساتفي الكظائؼ اإلشرافية بأىمية التخطيط اإلستراتيجي في نجاح 
  كالتي أظيرت أف  (2015، النخالةمع دراسة )محكر التخطيط االستراتيجي نتيجة اتفقت

مف قبؿ رؤساء األقساـ في مديرية التربية كالتعميـ في  جية يتـ تطبيقيا بدرجة كبيرة جدنااالستراتي
( كالتي أظيرت أف كاقع تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي 2015 رحمة،كذلؾ دراسة )أبك  غزة،قطاع 

 .بدرجة كبيرة في مدارس ككالة الغكث في قطاع غزة
 ، ( كالتي بينت أف ىناؾ 2015اختمفت نتيجة محكر التخطيط اإلستراتيجي مع دراسة )البحيرم

مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ التخطيط االستراتيجي في كزارة الصحة الفمسطينية 
( كالتي بينت أف االستراتيجية لـ تدعـ Obi and Ibezim,2013في قطاع غزة، كذلؾ دراسة )

 امج إعادة ىندسة العمميات في التعميـ الجامعي النيجيرم.برن
 

 ".ت المحور الرابع: "تكنولوجيا المعموماتتحميل فقرا .4
 "ميل فقرات المحور الرابع "تكنولوجيا المعموماتيوضح تح: (11.5جدول )

 الفقرات الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 1 0.00 20.01 80.98 0.71 4.05 تكاكب الجامعة التطكرات التكنكلكجية في البيئة المحيطة. .1

2. 
تكظؼ الجامعة التكنكلكجيا المتطكرة في إنجاز عممياتيا 

 .اإلدارية
3.97 0.77 79.35 17.10 0.00 2 

3. 
يمكف لمعامميف في الجامعة إدارة أعماليـ مف خبلؿ مكقع 

 .لكتركنيإ
3.84 0.87 76.74 13.02 0.00 6 

زادت الجامعة مف قدرتيا عمى تنسيؽ عممياتيا المختمفة مف  .4
 خبلؿ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.

3.93 0.77 78.59 16.40 0.00 3 

5. 
المعمكمات مف أم يمكف لمعامميف في الجامعة أف يديركا 

 مكقع مف خبلؿ استخداـ أجيزة الحاسكب.
3.88 0.74 77.50 16.05 0.00 4 

6. 
مف خبلؿ  اإلداريةلدل الجامعة القدرة عمى تصميـ عممياتيا 

 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.
3.85 0.68 76.96 17.00 0.00 5 

  0.00 20.79 78.35 0.60 3.92 تكنولوجيا المعموماتمحور  إجمالي
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بم   تكنولوجيا المعمومات حكرم إلجماليالكزف النسبي ( أف 11.5جدكؿ رقـ )يتضح مف 
 كبيرة. مكافقة كىك بدرجة، 0.60كانحراؼ معيارم بم   ،3.92كبمتكسط بم   ،(78.35%)

  تكاكب الجامعة التطكرات ) كلىالفقرة األ تكنكلكجيا المعمكماتمحكر في  أعمى فقرةكانت
بدرجة ، (%80.98)كلى بكزف نسبي بم  احتمت المرتبة األحيث ( في البيئة المحيطةالتكنكلكجية 
حرص إدارة الجامعات عمى استغبلؿ التكنكلكجيا في تسيير  إلىذلؾ  الباحثعزك كي مكافقة كبيرة.

 .اإلداريةعممياتيا 
 المرتبة  (لكتركنيمعة إدارة أعماليـ مف خبلؿ مكقع إيمكف لمعامميف في الجا) ثالثةالالفقرة  احتمت

أف الجامعات الفمسطينية  إلىيرجع ذلؾ ك  كبيرة.، بدرجة مكافقة (%76.74)األخيرة بكزف نسبي 
العامميف في الجامعة يسيؿ عممية التكاصؿ كيسرع في إنجاز المعامبلت  إلكتركني لجميعتكفر بريد 

 .اإلدارية
 أف قياـ الجامعات الفمسطينية  إلى حث نتيجة محور تكنولوجيا المعموماتفسر الباي وبصفة عامة

، كما اإلداريةإنجاز عممياتيا  كتكظيفيا فيبمكاكبة التطكرات التكنكلكجية في البيئة المحيطة 
 .كالتدقيؽساىمت التكنكلكجيا المستخدمة في عمميات الرقابة 

  كالتي أظيرت أف ىناؾ  (2017، األخرسمع دراسة ) تكنكلكجيا المعمكماتكاتفقت نتيجة محكر
مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى تكفر المتطمبات التقنية لتكنكلكجيا المعمكمات في 

( كالتي أظيرت أف ىناؾ مكافقة مرتفعة مف 2016كذلؾ دراسة )أبك عيدة ، غزة،ات محافظات مديب
كما جاءت دراسة  الطبي، قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر تكنكلكجيا المعمكمات في مجمع الشفاء

 .%(74.1( حيث بعد تكنكلكجيا المعمكمات حصؿ عمى نسبة )2017)الكحمكت ،
 ، ( كالتي بينت أف ىناؾ 2015اختمفت نتيجة محكر تكنكلكجيا المعمكمات مع دراسة )البحيرم

كزارة مكافقة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر المتطمبات التقنية لتكنكلكجيا المعمكمات في 
التي أظيرت أف ىناؾ مكافقة ( 2008كذلؾ دارسة )السر، غزة،الصحة الفمسطينية في قطاع 

متكسطة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر المتطمبات التقنية لتكنكلكجيا المعمكمات في كزارة الداخمية 
 .كاألمف الكطني في قطاع غزة
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 ".تدريب العاممينتحميل فقرات المحور الخامس: " .5
 "تدريب العاممينيوضح تحميل فقرات المحور الخامس ": (12.5جدول )

الوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 2 0.00 10.45 72.72 0.83 3.64 تكجد خطة مكضكعية لتطكير كتنمية العامميف في الجامعة. .1

2. 
تخصص الجامعة جزء مف مكازنتيا لتطكير العامميف فييا 

 6 0.00 7.19 68.48 0.80 3.42 مينيان.

3. 
تعمؿ الجامعة عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف فييا 

 باستمرار.
3.48 0.84 69.67 7.79 0.00 5 

4. 
ات تطكير آليتنفذ الجامعة برامج تدريبية لمعامميف حكؿ 

 في ضكء إعادة اليندسة. اإلداريةالعمميات 
3.55 0.83 70.98 8.92 0.00 4 

5. 
تساعد برامج تنمية كتطكير العامميف في الجامعة عمى إعادة 

 .اإلداريةبناء العمميات 
3.64 0.80 72.90 10.93 0.00 1 

تقـك الجامعة بتقييـ البرامج التدريبية المخصصة لتطكير  .6
 العامميف باستمرار.

3.56 0.82 71.21 9.18 0.00 3 

  0.00 10.85 71.02 0.69 3.55 تدريب العاممينمحور  إجمالي

 
 ،%71.02بم   تدريب العاممين محكر إلجماليالكزف النسبي ( أف 12.5جدكؿ رقـ )يتضح مف 

 .كبيرةكىك بدرجة مكافقة ، 0.69كانحراؼ معيارم بم   ،3.55كبمتكسط بم  
 تساعد برامج تنمية كتطكير العامميف في ) الخامسةالفقرة  العامميفتدريب  محكر كانت أعمى فقرة في

بدرجة ، (%72.9)كلى بكزف نسبي بم  ( المرتبة األاإلداريةالجامعة عمى إعادة بناء العمميات 
اإليجابي لمبرامج التدريبية التي تقيميا عمادة التعميـ  االنعكاس إلىذلؾ  الباحث عزك. كيكبيرةمكافقة 

 كير أداء العامميف كتنعكس إيجابنافي تط كالتي تسيـلمعامميف في الجامعة  كخدمة المجتمعالمستمر 
 .اإلداريةعمى إعادة بناء العمميات 

 المرتبة ( نتيا لتطكير العامميف فييا مينينامف مكاز  اتخصص الجامعة جزءن ) الفقرة الثانية احتمت
عتماد الجامعات عمى ا إلىكيرجع ذلؾ . كبيرة، بدرجة مكافقة (%68.48)األخيرة بكزف نسبي 

حيث انخفضت مكازنة  ،تطكير عاممييا مف خبلؿ المشاريع التطكيرية الممكلة مف الجيات المانحة
السيئة التي تمر بيا  االقتصاديةالجامعات في الفترة األخيرة بسبب الظركؼ  العامميف فيتطكير 

 الجامعات الفمسطينية.
 كضع الجامعات خطة تطكيرية  إلى نتيجة محور تدريب العاممينحث فسر الباي وبصفة عامة

 كتصميـ كتنفيذ البرامجلتنمية العامميف فييا تشتمؿ عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف 
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عادة بناء  التدريبية كتقكـ بعممية تقييـ البرامج التدريبية باستمرار لممساىمة في تطكير العامميف كا 
 .اإلداريةالعمميات 

 تحميل فقرات المحور السادس: "تمكين العاممين". .6
 

 : يوضح تحميل فقرات المحور السادس "تمكين العاممين"(13.5جدول )

الوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 5 0.00 7.22 69.24 0.87 3.46 كتشاركيـ في الرأم.تحتـر إدارة الجامعة رأم العامميف  .1
 6 0.00 5.69 66.96 0.83 3.35 يشترؾ العاممكف في كضع األىداؼ التنظيمية لمجامعة. .2

3. 
يحفز الرؤساء مرؤكسييـ عمى تحمؿ مسؤكلياتيـ ضمف 

 نطاؽ عمميـ الرسمي.
3.60 0.77 72.07 10.65 0.00 2 

 3 0.00 10.42 71.41 0.74 3.57 العامميف عمى المبادرة كاإلبتكار.تشجع إدارة الجامعة  .4
 1 0.00 12.76 73.55 0.72 3.68 تتاح المعمكمات البلزمة لمعامميف لتسييؿ مياميـ الكظيفية. .5
 4 0.00 10.02 71.30 0.77 3.57 تساعد إدارة الجامعة عمى تعزيز كالء العامميف لمعمؿ. .6

  0.00 11.42 70.75 0.64 3.54 العاممينتمكين محور  إجمالي

 
، كبمتكسط بم  (%70.75)بم   العاممين تمكين محكر إلجماليالكزف النسبي ( أف 13.5جدكؿ رقـ )

 .كبيرة، كىك بدرجة مكافقة 0.64، كانحراؼ معيارم بم  3.54
 لمعامميف  تتاح المعمكمات البلزمة) الخامسةالفقرة  العامميف تمكيف محكر كانت أعمى فقرة في

 . كيعزككبيرةبدرجة مكافقة ، (%73.55)كلى بكزف نسبي بم  ( المرتبة األلتسييؿ مياميـ الكظيفية
قياـ إدارة الجامعات بتفكيض جزء مف صبلحياتيا لمعامميف، كما يتكفر نكع مف  إلىالباحث ذلؾ 

 .المطمكب الشفافية في إتاحة المعمكمات البلزمة لممكظفيف بالقدر البلـز إلنجاز العمؿ
 األخيرة بكزف ( المرتبة يشترؾ العاممكف في كضع األىداؼ التنظيمية لمجامعة) الفقرة الثانية احتمت

كبر حجـ التنظيـ اإلدارم في  إلىكيرجع ذلؾ  ، بدرجة مكافقة متكسطة.(%66.96)نسبي 
 .الجامعات مما يصعب عميو عممية مشاركة جميع العامميف في كضع أىداؼ إداراتيـ

 إتاحة إدارة الجامعات المعمكمات  إلى العاممين يفسر الباحث نتيجة محور تمكين وبصفة عامة
في تعزيز كالء  كاالبتكار بمياميـالمبادرة  كتشجيعيـ عمىالبلزمة لمعامميف لتسييؿ مياميـ الكظيفية 

 .كتشاركيـ الرأمالعامميف اتجاه عمميـ، كما تحتـر إدارة الجامعة آراء العامميف 
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  ،( 2010أبك رحمة ،كدراسة )( 2016اتفقت نتيجة محكر تمكيف العامميف مع دراسة )أبك سالـ
 كالتي أظيرت أف ىناؾ مكافقة بدرجة مرتفعة في مجاؿ تمكيف العامميف.

 ، األكاديمييفأف  إلى( كالتي تشير 2017اختمفت نتيجة محكر تمكيف العامميف مع دراسة )الكحمكت 
اإلدارييف في الجامعات الفمسطينية يكافقكف عمى أف الجامعات تقكـ بتمكيف العامميف بدرجة 

( كالتي بينت أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ 2017كذلؾ دراسة )األخرس ، متكسطة،
 ات محافظات غزة تقكـ بتمكيف العامميف.مديأفراد العينة عمى أف ب

 
 ".الستعداد لمتغييرتحميل فقرات المحور السابع: "ا .7

 
 "االستعداد لمتغيير" يوضح تحميل فقرات المحور السابع: (14.5جدول )

الوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1. 
لدل إدارة الجامعة الرغبة كاالستعداد لمتغيير الجذرم في 

 .اإلداريةعممياتيا 
3.45 0.81 68.91 7.42 0.00 4 

2. 
 تغيير النظـ المعمكؿ بيا تمييدنا تدرؾ إدارة الجامعة ضركرة

 .اإلداريةلتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات 
3.46 0.80 69.13 7.72 0.00 3 

3. 
يتفيـ العاممكف في الجامعة أىمية التغيير لتطبيؽ إعادة 

 .اإلداريةىندسة العمميات 
3.49 0.80 69.78 8.26 0.00 2 

 1 0.00 9.05 70.43 0.78 3.52 لدل إدارة الجامعة استعداد لمكاجية مقاكمة التغيير. .4
 6 0.00 2.95 63.80 0.88 3.19 يتكافر نظاـ لمحكافز يساعد العامميف عمى التغيير اإليجابي. .5

6. 
تنشير إدارة الجامعة معمكمات خاصة عف العمؿ اإلدارم 

 لتيعمـ ثقافة التغيير.
3.38 0.76 67.50 6.71 0.00 5 

  0.00 9.14 68.26 0.61 3.41 االستعداد لمتغييرمحور  إجمالي

 
، كبمتكسط (%68.26)بم   االستعداد لمتغيير محكر إلجماليالكزف النسبي ( أف 14.5جدكؿ رقـ )

 .كبيرة، كىك بدرجة مكافقة 0.61، كانحراؼ معيارم بم  3.41بم  
 لدل إدارة الجامعة استعداد لمكاجية ) الرابعةالفقرة  االستعداد لمتغيير محكر كانت أعمى فقرة في

الباحث  . كيعزككبيرةبدرجة مكافقة ، (%70.43)كلى بكزف نسبي بم  ( المرتبة األمقاكمة التغيير
في المسميات، كما تعمؿ إدارة  كالممارسة كليساستعداد إدارة الجامعات لتغير في الفكر  إلىذلؾ 

 .الجامعة عمى إقناع العامميف بالتغيير مف خبلؿ كرش العمؿ التي تقـك بيا بشرح أىمية التغيير
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 األخيرة ( المرتبة اإليجابييتكافر نظاـ لمحكافز يساعد العامميف عمى التغيير ) الفقرة الخامسة احتمت
ة التي تتكفر اليقمة المصادر الم إلىكيرجع ذلؾ ، بدرجة مكافقة متكسطة. (%63.8)بكزف نسبي 

ضعؼ تحصيؿ الرسكـ الدراسية مف  إلىإضافة  االقتصادية،لمجامعات الفمسطينية بسبب الظركؼ 
 الطبلب.

 بتغيير النظـ  اإلدارةقناعة  إلى الباحث نتيجة محور االستعداد لمتغييريفسر  وبصفة عامة
، كما أف لدل إدارة الجامعات استعداد اإلداريةلتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  المعمكؿ بيا تمييدنا

 .لمكاجية مقاكمة التغيير
 بنسبةالتي أظيرت مكافقة ( 2012، أبك رحمةمع دراسة ) محكر االستعداد لمتغييرنتيجة  اتفقت 

لدل أفراد العينة حكؿ تكفر عكامؿ داعمة لمتغير في تطكير االتصاؿ اإلدارم في  (71.70%)
 .مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة

 ( 2015، البحيرماختمفت نتيجة محكر االستعداد لمتغيير مع دراسة) ، ( 2017كدراسة )األخرس
 المجاؿ.التي بينت أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ ىذا 

 
  متطمبات إعادة ىندسة العممياتمتغير المستقل "ال جميع محاورتحميل": 
 

 متطمبات إعادة ىندسة العممياتيوضح تحميل جميع محاور المتغير المستقل : (15.5جدول )

 متطمبات إعادة ىندسة العممياتمحاور  الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 4 0.00 13.75 71.80 0.58 3.59 العميا اإلدارةدعم محور  .1
 3 0.00 18.20 74.69 0.55 3.73 ميينظتال ييكلمحور ال .2
 2 0.00 14.34 74.79 0.70 3.74 االستراتيجيتخطيط محور ال .3
 1 0.00 20.79 78.35 0.60 3.92 تكنولوجيا المعموماتمحور  .4
 5 0.00 10.85 71.02 0.69 3.55 تدريب العاممينمحور  .5
 6 0.00 11.42 70.75 0.64 3.54 تمكين العاممينمحور  .6
 7 0.00 9.14 68.26 0.61 3.41 االستعداد لمتغييرمحور  .7

  0.00 17.15 72.81 0.51 3.64 متطمبات إعادة ىندسة العممياتمحاور  إجمالي

 
متطمبات إعادة ىندسة العمميات محكر  إلجماليالكزف النسبي  ( أف15.5جدكؿ رقـ )يتضح مف 

، كبيرة، كىك بدرجة مكافقة 0.51كانحراؼ معيارم بم   ،3.64كبمتكسط بم   ،(%72.81)بم   اإلدارية
، 3.92كبمتكسط بم   (%78.35)تكنكلكجيا المعمكمات المرتبة االكلى بكزف نسبي بم   بينما احتؿ محكر

 (%68.26)خيرة بكزف بم  االستعداد لمتغيير المرتبة األ احتؿ محكربينما  ،0.6كانحراؼ معيارم بم  
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 الجامعات استخداـ إلى النتيجة الباحث عزككي .0.61، كانحراؼ معيارم بم  3.41كبمتكسط بم  
 في تساىـ نياإ حيث ،اإلدارية لمعمميات قيمة إلضافة اإلدارية العمميات ىندسة إعادة سمكبأ الفمسطينية

 التعميمية الخدمة كجكدة األقؿ كالتكمفة دائياأ عمى تحسينات تضمف لمجامعات أفضؿ إيجابية نتائج تحقيؽ
 .األعماؿ إنجاز كالسرعة في المستفيديف كرضا

كالتي أظيرت أف ىناؾ مكافقة بدرجة  (2017، الكحمكتو دراسة )إليتيجة مع ما تكصمت كاتفقت الن
في الجامعات  اإلدارية%( مف قبؿ أفراد العينة حكؿ كاقع إعادة ىندسة العمميات 71.6كبيرة بنسبة )

 اإلدارية( التي أظيرت أف كاقع ىندسة العمميات 2016الفمسطينية في قطاع غزة، كذلؾ دراسة )أبك عيدة،
( التي 2016، كما جاءت دراسة )أبك سالـ ،%(69.43اء الطبي جاء بكزف نسبي )في مجمع الشف

زة بم  كزنيا النسبي أف درجة تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الكميات الجامعية بغ إلىتكصمت 
 .%( بدرجة تقدير كبيرة77.90)

( التي أظيرت أف كاقع ىندسة 2017دراسة )األخرس ، إليوكاختمفت النتيجة مع ما تكصمت 
 متكسطة، كذلؾ%( بدرجة تقدير 64.84ات محافظات غزة جاءت بكزف نسبي )مديفي ب اإلداريةالعمميات 

تكفر المتطمبات األساسية البلزمة لتطبيؽ إعادة ىندسة  إلى( التي تكصمت 2015دراسة )البحيرم ،
 %( بدرجة تقدير متكسطة.59.50في كزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة بنسبة ) اإلداريةالعمميات 

 
 :المؤسسي"التميز متغير التابع "ال محورتحميل 

 

 تحميل فقرات المحور األول: "التميز القيادي". .1
 تميز القياديال الحسابي والوزن النسبي لمحورالوسط  :(16.5جدول )

الوسط  تميز القياديالمحور  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1. 
حاجػػػػػات كرغبػػػػػات  إلػػػػػى ادناتضػػػػػع إدارة الجامعػػػػػة أىػػػػػدافيا اسػػػػػتن

 المستفيديف. 
3.70 0.74 73.99 12.74 0.00 4 

2. 
يكجػػد التػػزاـ مػػف قبػػؿ إدارة الجامعػػة نحػػك تحقيػػؽ مركػػز تنافسػػي 

 جيد.
3.79 0.73 75.87 14.55 0.00 1 

تحػػػػػػرص إدارة الجامعػػػػػػة عمػػػػػػى حػػػػػػؿ المشػػػػػػكبلت التػػػػػػي تكاجػػػػػػو  .3
 الجامعة.

3.79 0.74 75.87 14.55 0.00 2 

 6 0.00 9.23 70.54 0.77 3.53 تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز. .4

5. 
تيػػػػتـ إدارة الجامعػػػػة كجػػػػكد عبلقػػػػات عمػػػػؿ فاعمػػػػة بينيػػػػا كبػػػػيف 

 العامميف.
3.57 0.79 71.41 9.76 0.00 5 

 3 0.00 12.63 74.89 0.80 3.74 تكفر إدارة الجامعة بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية. .6
  0.00 15.54 73.78 0.60 3.69 تميز القياديمحور ال إجمالي
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 ،(%73.78)بم   تميز القياديالمحكر  اليإلجمالكزف النسبي ( أف 16.5جدكؿ رقـ )يتضح مف  

 .كىك بدرجة مكافقة كبيرة، 0.6كانحراؼ معيارم بم   ،3.69كبمتكسط بم  
  يكجد التزاـ مف قبؿ إدارة الجامعة نحك تحقيؽ ) الرابعةالفقرة  قيادمال التميز محكركانت أعمى فقرة في

 إلى ذلؾ الباحث عزككي، (%75.87)كلى بكزف نسبي بم  احتمت المرتبة األحيث ( تنافسي جيدمركز 
 كخدمتيـ المستفيديف إرضاء عمى الجامعات قدرة مدل في يتجسد الفمسطينية الجامعات في التمييز أف

 الفاعمة االستجابة مف الجامعات لتمكيف متميز األداء برامج عبر ذلؾ كيتحقؽ ؛األمثؿ الكجو عمى
 .التنافسي أدائيا كتطكم الجديد العصر لتحديات

  األخيرة بكزف نسبي المرتبة ( تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز) الثانيةالفقرة احتمت
المادية  االحتياجات بعض الجامعات إدارة تكفير إلى. كيرجع ذلؾ كبيرة، بدرجة مكافقة (70.54%)

 ةاليالم اتاإلمكان رغـ الجامعة داءأ عمى إيجابنا ينعكس بما ذاتيـ لتطكير المبدعيف لمعامميف ةاليكالم
 .الجامعات بيا تمر التي الصعبة االقتصادية كالظركؼ الضعيفة

 أف التمييز القيادم فيو تمكيف قادات  إلى حث نتيجة محور التميز القياديفسر الباي وبصفة عامة
حاجات كرغبات المستفيديف، كما  إلى، كما تضع أىدافيا استنادان كالتنبؤ بوالجامعات مف تكقع التغيير 

في بيئة العمؿ بإبداع  التي تظيرالمستجدات  كتتعامؿ معتعمؿ كفؽ رؤية استراتيجية شاممة ككاضحة 
 .األداء التميز في كبما يحقؽ

  ( كالتي أظيرت أف 2014)الحيمة ،و دراسة إليمع ما تكصمت  محكر التميز القيادم النتيجةكاتفقت
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز القيادم في الجامعات الفمسطينية 

 رينامحك  ت بأف القيادة الفعالة تمعب دكرنا( التي أظير 2012،ليدراسة )اليبل غزة، كذلؾفي قطاع 
كتتخذ قرارات  كالبرامج،فيذ السميـ لمخطط نمقكمات الت الجامعة، كتكفيرصياغة أىداؼ كغايات  في

، ككذلؾ دراسة المختصة اإلداريةات مستكيالتطكير في ضكء مناقشة نتائج التقكيـ عمى ال
 القيادم( كالتي أظيرت تكفر التميز 2015دراسة )األيكبي، كاختمفت مع  ،(2014)البحيصي، 

 .متكسطةبدرجة 
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 تحميل فقرات المحور الثاني: "التميز الخدماتي". .2
 

 تميز الخدماتيال الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور: (17.5جدول )

 تميز الخدماتيالمحور  الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1. 
 إلػػػىتقػػػـك إدارة الجامعػػػة بػػػإجراء اسػػػتطبلعات مسػػػتمرة لمتعػػػرؼ 

 حاجات المجتمع المتنكعة.
3.45 0.82 69.02 7.51 0.00 6 

2. 
التحسػػػػػػيف  إلػػػػػػىتخضػػػػػػع عمميػػػػػػات تقػػػػػػديـ الخػػػػػػدمات المختمفػػػػػػة 

 المستمر.
3.53 0.72 70.65 9.99 0.00 5 

 1 0.00 14.41 75.76 0.74 3.79 تعتمد إدارة الجامعة الكسائؿ التكنكلكجية في تقديـ خدماتيا.  .3
 2 0.00 13.62 74.46 0.72 3.72 تقديـ الخدمات بسرعة اإلنجاز. إجراءاتتتسـ  .4
 4 0.00 12.98 73.70 0.72 3.68 تقدـ إدارة الجامعة خدمات تتكافؽ مع احتياجات المستفيديف. .5
 3 0.00 13.28 73.99 0.71 3.70 خدماتيا.تمتـز إدارة الجامعة بمسؤكلياتيا االجتماعية في تقديـ  .6

  0.00 15.12 72.94 0.58 3.65 تميز الخدماتيمحور ال إجمالي
 

بم   تميز الخدماتيالمحكر  إلجماليالكزف النسبي ( أف 17.5جدكؿ رقـ )يتضح مف 
  ، كىك بدرجة مكافقة كبيرة.0.58، كانحراؼ معيارم بم  3.65، كبمتكسط بم  (72.94%)

  تعتمد إدارة الجامعة الكسائؿ التكنكلكجية في ) الثالثةالفقرة  خدماتيال أعمى فقرة في محكر التميزكانت
ثكرة  إلىذلؾ الباحث  كيعزك، (%75.76)كلى بكزف نسبي بم  احتمت المرتبة األحيث ( تقديـ خدماتيا

الخدمات كالجيد المبذكؿ لمحصكؿ عمى التكنكلكجيا المعاصرة التي كفرت الكثير مف الكقت 
المميز لتحقيؽ رضا  كالعامميف باألداء اإلدارةكالتزاـ التسييبلت في ظؿ تكفر كسائؿ االتصاؿ الحديثة ك 

 المستفيديف.
  حاجات المجتمع  إلىتقكـ إدارة الجامعة بإجراء استطبلعات مستمرة لمتعرؼ ) كلىاألالفقرة احتمت

 اىتماـ إلى، بدرجة مكافقة كبيرة. كيرجع ذلؾ (%69.02)األخيرة بكزف نسبي ( المرتبة المتنكعة
 في االستطبلعات ىذه أمثمة كمف عديدة بفكائد الجامعات عمى تعكد ألنيا ؛الرأم استطبلعات الجامعات
 االستراتيجية الخطة تنفيذ مستكل كالتعرؼ إلى ،أدائيا كفاءة مستكل إلى التعرؼ المبحكثة الجامعات

 .الرأم استطبلعات كغيرىا مف...
 في تميز تحقيؽ عمى الجامعات حرص إلى حث نتيجة محور التميز الخدماتييفسر البا وبصفة عامة 

 كضعؼ الجامعات، أعداد في التزايد ظؿ كفي لذلؾ كالمنافسيف، المستفيديف تكقعات تفكؽ خدماتيا
 ترضي خدمات تقديـ إلى بحاجة فإنيا الفمسطينية الجامعات إمكانية كمحدكدية التخصصات في التنكع

 .ليا تنافسية ميزة تككيف في تساىـ المستفيديف
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  ( كالتي أظيرت أف 2014دراسة )الحيمة، إليوتكصمت مع ما  الخدماتي محكر التميز نتيجةكاتفقت
ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز الخدماتي في الجامعات الفمسطينية في 

( التي أظيرت ىناؾ مكافقة 2015( كدراسة )األيكبي، 2014)البحيصي، ، كذلؾ دراسة غزةقطاع 
 .بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز الخدماتي

  ( التي أظيرت ىناؾ 2015)األيكبي،  دراسة إليواختمفت نتيجة محكر التميز الخدماتي مع ما تكصمت
 دراسة ، كذلؾمف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز الخدماتي متكسطةمكافقة بدرجة 

( حيث اتفقت معظـ آراء أفراد عينة الدراسة عمى أف تدني مستكل الرضا الكظيفي 2013)العكضي،
ا إلييلدل المكظفيف يكاد يككف السبب الجكىرم لعدـ تمكف المؤسسات مف تحقيؽ النتائج التي تصبكا 

 دمة العمبلء.ز في خنحك تحسيف األداء كالتمي
 ".التميز المعرفي: "ثالثتحميل فقرات المحور ال .3

 

 تميز المعرفيال الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور: (18.5جدول )

الوسط  تميز المعرفيالمحور  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

1. 
حمقات النقاش بيف العػامميف السػتثمار طاقػاتيـ الفكريػة فػي تقاـ 

 المجاالت المعرفية بشكؿ دائـ.
3.41 0.90 68.26 6.26 0.00 4 

لػػػػػػػػػػػدل الجامعػػػػػػػػػػػة معرفػػػػػػػػػػػة بمتطمبػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػكؽ العمػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف  .2
 االختصاصات.

3.61 0.73 72.28 11.41 0.00 2 

 5 0.00 4.90 66.41 0.89 3.32 تيصدر عف الجامعة نشرات شيرية لنشر تطبيقات المعرفة. .3

4. 
تتػابع إدارة الجامعػة أداء خريجييػا فػي المؤسسػات التػي يعممػكف 

 بيا.
3.13 0.95 62.50 1.79 0.08 6 

 3 0.00 9.02 70.16 0.76 3.51 تكظؼ الجامعة البحث العممي لخدمة المجتمع. .5

6. 
تيسػػػػػيـ كفػػػػػاءة خريجػػػػػي الجامعػػػػػة فػػػػػي إقبػػػػػاؿ المؤسسػػػػػات عمػػػػػى 

 تشغيميـ.
3.68 0.82 73.70 11.30 0.00 1 

  0.00 9.73 68.88 0.62 3.44 تميز المعرفيمحور ال إجمالي
 
 

، (%68.88)بم   تميز المعرفيالمحكر  إلجماليالكزف النسبي ( أف 18.5جدكؿ رقـ )يتضح مف  
 ، كىك بدرجة مكافقة كبيرة.0.62، كانحراؼ معيارم بم  3.44كبمتكسط بم  

  تيسيـ كفاءة خريجي الجامعة في إقباؿ ) السادسةالفقرة  قيادمال التميزكانت أعمى فقرة في محكر
الباحث  يرلك ، (%73.7)كلى بكزف نسبي بم  احتمت المرتبة األحيث ( المؤسسات عمى تشغيميـ

اعتبار أف الجامعات الفمسطينية أكبر مزكد لسكؽ العمؿ مف  طبيعية عمىأف ىذه النتيجة 



 
 

128 
 

عد مرتفعة في قطاع غزة بسبب الظركؼ السياسية ت ة لخريجيفالبطالالخريجيف، إال أف نسبة 
 يمر بيا قطاع غزة. كاالقتصادية التي

  ( المرتبة تتابع إدارة الجامعة أداء خريجييا في المؤسسات التي يعممكف بيا) الرابعةالفقرة احتمت
عدـ قياـ كحدات  إلى. كيرجع ذلؾ ، بدرجة مكافقة متكسطة(%62.5)األخيرة بكزف نسبي 

الخريجيف في الجامعات الفمسطينية القياـ بكاجباتيا عمى أكمؿ كجيو كخاصة في مكضكع متابعة 
 ضخامة عدد الخريجيف العاطميف عف العمؿ كعدـ تكفر فرص العمؿ. إلىالخريجيف كيعكد ذلؾ 

 ناء مجتمع ال أف الجامعات ىي أساس بإ حث نتيجة محور التميز المعرفييفسر البا وبصفة عامة
تميز  أساسي عمىيعتمد ذلؾ بشكؿ جميع دكؿ العالـ ضمف أكلكياتيا ك المعرفة، كالذم تضعو 

جامعات  التكنكلكجية، لذلؾ تقع عمى عاتؽ الالمكاكب لمتطكرات العممية ك  اليالتعميـ العمؤسسات 
 نشرىا كثقافة كتكظيفيا بصكرة فاعمة.مسئكلية إنتاج المعرفة ك 

  ( التي أظيرت أف 2014و دراسة )الحيمة ،إلينتيجة محكر التميز المعرفي مع ما تكصمت كاتفقت
مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز المعرفي في الجامعات الفمسطينية  كبيرةىناؾ مكافقة بدرجة 

 في قطاع غزة.
 
  متغير التابع "التميز المؤسسي"ال جميع محاورتحميل: 
 

 تحميل جميع محاور المتغير التابع التميز المؤسسي: يوضح (19.5جدول )

 التميز المؤسسيمحاور  الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

 1 0.00 15.54 73.78 0.60 3.69 التميز القيادي -المحور األول .1
 2 0.00 15.12 72.94 0.58 3.65 الخدماتيالتميز  -المحور الثاني .2
 3 0.00 9.73 68.88 0.62 3.44 التميز المعرفي -المحور الثالث .3

  0.00 14.81 71.86 0.54 3.59 التميز المؤسسيمحاور  إجمالي

 
بم  التميز المؤسسي محكر  إلجماليالكزف النسبي  ( أف19.5يتضح مف جدكؿ رقـ )

بينما احتؿ  ، كىك بدرجة مكافقة كبيرة،0.54كانحراؼ معيارم بم   ،3.53كبمتكسط بم   ،(71.86%)
( كانحراؼ معيارم 3.69)كبمتكسط بم   (%73.78)كلى بكزف نسبي بم  التميز القيادم المرتبة األ محكر
( 3.44كبمتكسط بم  ) (%68.88)خيرة بكزف بم  التميز المعرفي المرتبة األ احتؿ محكر، بينما (0.6بم  )

التميز مف  إلىأف الجامعات الفمسطينية تسعى  إلى الباحث النتيجة كيعزك ، (0.54كانحراؼ معيارم بم  )
البعيد، تحقيؽ النجاح عمى المدل القريب ك خبلؿ تحقيؽ رضا المستفيديف، كما يسيـ التميز المؤسسي في 
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المحافظة عمى التميز، حيث تسعى المستقبمية ك م لمكاجية التحديات ترسيم الفكر القياد إلىإضافة 
 الدكلية.حصكؿ عمى جكائز التميز المحمية ك الجامعات الفمسطينية جاىدة لم

( كالتي أظيرت أف ىناؾ مكافقة بدرجة 2014، الحيمةدراسة ) إليوكاتفقت النتيجة مع ما تكصمت 
كيرجع ذلؾ  ،الجامعات الفمسطينية في قطاع غزةتكفر التميز المؤسسي في كبيرة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ 

، كما يسيـ قيؽ رضا العمبلء كالمجتمع المحميالتميز مف خبلؿ تح إلىأف الجامعات الفمسطينية تسعى  إلى
( التي 2014كذلؾ دراسة )البحيصي،  كالبعيد،التميز المؤسسي في تحقيؽ النجاح عمى المدل القريب 

كالتي أظيرت أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة حكؿ تكفر التميز المؤسسي في الكميات 
 .دمكجك  المؤسسي التميز أف رتيأظ كالتي (2015 ،األيكبيدراسة ) كذلؾالتقنية في محافظات غزة ، 

 :رضياتاختبار الف 3.5
 العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسية األكلى(: اختبار الفرضيات حكؿ

  .بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة إحصائيةال تكجد عبلقة ذات داللة  :الفرضية الصفرية
 بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة. إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  :الفرضية البديمة

فإنو ال يمكف رفض الفرضية  α≤0.05أكبر مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة، أما إذا كانت  إحصائيةال تكجد عبلقة ذات داللة  ، لذاالصفرية 

Sig.(P-value)  أقؿ مف مستكل الداللةα≤0.05  فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة
 بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة. إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  بأنوالقائمة 

 
 :فرضيات الدراسة

 :ىاألول الرئيسية الفرضية
 متطمبات إعادة ىندسة العمميات بٌن α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية ) إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة 

العميا، الييكل التنظيمي، التخطيط االستراتيجي، تكنولوجيا المعمومات، تدريب العاممين،  اإلدارةدعم )
وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر ( تمكين العاممين، االستعداد لمتغيير
 العاممين في الوظائف اإلشرافية.

( تساكم .Sigة )الي، كأف القيمة االحتم0.846 ( أف معامؿ االرتباط يساكم20.5يبيف جدكؿ رقـ )
قكية  إحصائيةكىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  α ≤ 0.05الداللة  مستكلمف  قؿأكىي  0.000
العميا، الييكؿ التنظيمي، التخطيط االستراتيجي،  اإلدارةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات )دعـ بيف طردية 

تكنكلكجيا المعمكمات، تدريب العامميف، تمكيف العامميف، االستعداد لمتغيير( كتعزيز التميز المؤسسي في 
 الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
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يا في الجامعات كمكظفييا بقناعتيـ كبإدراكيـ العم اإلدارةاىتماـ ككعي  إلىالنتيجة  كيفسر الباحث
تحسيف مستكل التميز المؤسسي في  إلىكالذم بدركه أدل  ،اإلداريةلتطبيؽ أبعاد إعادة ىندسة العمميات 

، كما ساىـ في تبسيط اإلداريةعة كدقة كجكدة العمميات الجامعات الفمسطينية، حيث ساىـ زيادة كسر 
 .كالتخفيؼ مف الركتيف المتبع في األداء اإلدارم جراءاتاإل

د عبلقة طردية بيف أبعاد إعادة التي أثبتت كجك  (2017، الكحمكتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )تكا
، األخرسكدراسة ) ،الميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ك  اإلداريةىندسة العمميات 

كتحسيف جكدة الخدمات في  اإلداريةبيف أبعاد إعادة ىندسة العمميات ( التي أثبتت كجكد عبلقة 2017
إعادة ىندسة ( التي أثبتت كجكد عبلقة بيف أبعاد 2016، أبك عيدة، كدراسة ) ات محافظات غزةمديب

التي أثبتت  (2015كجكدة الخدمات الصحية بمجمع الشفاء الطبي، كدراسة )البحيرم، اإلداريةالعمميات 
تحسيف األداء اإلدارم في كزارة الصحة ك  اإلداريةكجكد عبلقة بيف أبعاد إعادة ىندسة العمميات 

 .الفمسطينية
 

متطمبات إعادة ىندسة العمميات وتعزيز التميز المؤسسي اط بين عناصر معامل االرتب: (20.5جدول )
 الوظائف اإلشرافيةفي الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في 

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 ةاليالقيمة االحتم
(Sig.) 

( بػػػػيف α≤ 0.05عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة )  إحصػػػػائيةتكجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة 
متطمبػػػات إعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات كتعزيػػػػز التميػػػز المؤسسػػػي فػػػي الجامعػػػػات 

 الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
0.846* 0.000 

 .α≤0.05داللة  مستكلعند  ااالرتباط داؿ إحصائين  *
 

 ة:اليويتفرع منيا الفرضيات الفرعية الت
كأحييد  االعمييي اإلدارةدعييم  بييين α≤0.05عنييد مسييتوى دالليية  إحصييائيةتوجييد عالقيية ذات دالليية  .1

مين وجيية وتعزييز التمييز المؤسسيي فيي الجامعيات الفمسيطينية متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 .نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية

ة مالي، كأف القيمة االحت0.591 يساكم ( أف معامؿ االرتباط21.5يبيف جدكؿ رقـ ) 
(Sig. تساكم )0.05الداللة  مستكلمف  اقؿكىي  0.00 ≥ α   كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات

كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  االعمي اإلدارةبيف دعـ متكسطة طردية  إحصائيةداللة 
 .كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية
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قدرة إدارة الجامعة عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في ميمة  إلىالباحث ذلؾ  ككيعز  
ـ كما أنيا تقك  الركتينية، جراءاتالمتبعة لتخمص مف اإل جراءاتكما أنيا تعيد النظر في اإل ، كاحدة
 .اإلداريةحد ما بالتنسيؽ مع اإلدارات المختمفة بتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  إلى

طردية  كالتي أثبتت بكجكد عبلقة (2017،الكحمكتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )تكا
التزاـ كدعـ قيادة الجامعة لتطبيؽ منيج إعادة ىندسة العمميات بيف بعد  إحصائيةمرتفعة ذات داللة 

 (2017، األخرسكدراسة ) ،كالميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية العاممة في غزة اإلدارية
ات محافظتي رفح مديجكدة الخدمات في ب تحسيف اإلدارةقناعة كالتي أثبتت بكجكد عبلقة بيف بعد 

 .كخانيكنس
وتعزيز كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  االعمي اإلدارةدعم  بين االرتباطمعامل (: 21.5جدول )

 التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 ةاليالقيمة االحتم
(Sig.) 

دعػػـ  ( بػيفα≤ 0.05عنػػد مسػتكل داللػػة )  إحصػائيةتكجػد عبلقػة ذات داللػػة 
كتعزيػز التميػز المؤسسػي كأحد متطمبػات إعػادة ىندسػة العمميػات  االعمي اإلدارة

 في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
0.591* 0.000 

 .α≤0.05داللة  مستكلا عند االرتباط داؿ إحصائين  *
كأحد  الييكل التنظيمي بين α≤0.05عند مستوى داللة  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .2

وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 .اإلشرافيةنظر العاممين في الوظائف 
ة الي، كأف القيمة االحتم0.681 يساكم( أف معامؿ االرتباط 22.5يبيف جدكؿ رقـ )

(Sig. تساكم )0.05الداللة  مستكلمف  قؿأكىي  0.00 ≥ α،  كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات
كتعزيز كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  الييكؿ التنظيميبيف متكسطة طردية  إحصائيةداللة 

 التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.
ث النتيجة بأف الييكؿ التنظيمي في الجامعات الفمسطينية يبلئـ طبيعة نشاط كيفسر الباح

أنو يتـ تطكير الييكؿ التنظيمي بشكؿ مستمر لمكاكبة التغيرات  إلىباإلضافة  الجامعات،
 .كما يتصؼ الييكؿ التنظيمي بالمركنة ككضكح خطكط السمطة كالتطكرات،

طردية  ( كالتي أثبتت بكجكد عبلقة2017،الكحمكتكاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )
كالميزة التنافسية في  اإلداريةإعادة ىندسة العمميات كأحد أبعاد الييكؿ التنظيمي بيف بعد  مرتفعة

 تت بكجكد عبلقة( كالتي أثب2016، أبك عيدةكدراسة ) غزة،الجامعات الفمسطينية في قطاع 
 .الصحية كجكدة الخدماتإعادة ىندسة العمميات كأحد أبعاد  الييكؿ التنظيميبيف بعد  متكسطة
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وتعزيز كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  الييكل التنظيمي معامل االرتباط بين(: 22.5جدول )
 ر العاممين في الوظائف اإلشرافيةالتميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظ

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 ةاليالقيمة االحتم
(Sig.) 

الييكػؿ ( بػيف α≤ 0.05عنػد مسػتكل داللػة )  إحصػائيةتكجد عبلقة ذات داللة 
كتعزيػػز التميػػز المؤسسػػي فػػي كأحػػد متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات  التنظيمػػي

 .الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية
0.681* 0.000 

 .α≤0.05داللة  مستكلعند  ااالرتباط داؿ إحصائين  *
كأحد  التخطيط االستراتيجي بين α≤0.05داللة عند مستوى  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .3

وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 .نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية 

ة الي، كأف القيمة االحتم0.658 يساكم االرتباط( أف معامؿ 23.5يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05الداللة  مستكلمف  قؿأكىي  0.00 ≥ α ،  كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات

كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  التخطيط االستراتيجيبيف متكسطة طردية  إحصائيةداللة 
 .مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافيةكتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية 

تكفر خطة إستراتيجية كاضحة كمكتكبة في جميع الجامعات  إلىالنتيجة  الباحث عزككي
كتشتمؿ عمى عناصر التخطيط االستراتيجي مف رؤية كرسالة كاضحة كأىداؼ استراتيجية محدد 

كما تعمؿ الجامعات عمى تحميؿ بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية كيتـ  العمؿ،تشمؿ كافة أكجو 
 .تطبيؽ الخطة االستراتيجية كلكف يكجد تفاكت في التطبيؽ مف جامعة ألخرل

طردية ( كالتي أثبتت بكجكد عبلقة 2015، البحيرمكاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )
 كتحسيف األداء اإلداريةإعادة ىندسة العمميات كأحد جي يتراالتخطيط االستبيف بعد متكسطة 

بيف  طردية ( كالتي أثبتت بكجكد عبلقة2008، السر، كدراسة )دارم في كزارة الصحة الفمسطينيةاإل
عادة ىندسةالتخطيط االستراتيجي   .اإلداريةالعمميات  كا 

 
وتعزيز كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  بين التخطيط االستراتيجيمعامل االرتباط (: 23.5جدول )

 التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 ةماليالقيمة االحت
(Sig.) 

( بػػػػػػيف α≤0.05عنػػػػػد مسػػػػػػتكل داللػػػػػة ) إحصػػػػػػائيةتكجػػػػػد عبلقػػػػػػة ذات داللػػػػػة 
 0.000 *0.658كتعزيػػز التميػػز كأحػػد متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات  التخطػػيط االسػػتراتيجي
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المؤسسػػي فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي الكظػػائؼ 
 .اإلشرافية

 .α≤0.05داللة  مستكلعند  ااالرتباط داؿ إحصائين  *
 

كأحييد  تكنولوجيييا المعمومييات بيين α≤0.05دالليية عنييد مسييتوى  إحصيائيةتوجيد عالقيية ذات دالليية  .4
وتعزييز التمييز المؤسسيي فيي الجامعيات الفمسيطينية مين وجيية متطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 .نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية 
( تسػاكم .Sigة )الي، كأف القيمة االحتم0.660 ( أف معامؿ االرتباط يساكم24.5يبيف جدكؿ رقـ )

 إحصائيةكىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة  ، α ≤ 0.05الداللة  مستكلمف  قؿأكىي  0.00
كتعزيػػز التميػػز كأحػػد متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات  تكنكلكجيػػا المعمكمػػاتبػػيف متكسػػطة طرديػػة 

 المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية
تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة في الجامعات تعتبر عتبار أف ا إلىالنتيجة  كيفسر الباحث 

بحيػػث يسػػتمد أىميتيػػا مػػف مػػدل  ، مػػف أىػػـ المػػكارد الداخميػػة القػػادرة عمػػى تحقيػػؽ التميػػز المؤسسػػي
ختيػػار التكنكلكجيػػا المناسػػبة ليػػا كالتػػي كعمػػى الجامعػػات الفمسػػطينية ا المؤسسػػي،تأثيرىػػا عمػػى التميػػز 

 .ياتجعميا في مكضع أسبقية عمى منافسي
 متكسطة ( كالتي أثبتت بكجكد عبلقة2017، الكحمكتكاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )

درجات استخداـ كتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كالميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية بيف 
تكنكلكجيا بيف بعد  متكسطة ( كالتي أثبتت بكجكد عبلقة2014، األخرس، كدراسة )العاممة في غزة

ات محافظات مديكتحسيف جكدة الخدمات في ب اإلداريةإعادة ىندسة العمميات كأحد  المعمكمات
( التي أثبتت بكجكد عبلقة متكسطة بيف بعد تكنكلكجيا المعمكمات 2014كذلؾ دراسة )فيركز، غزة،

 .كالميزة التنافسية اإلداريةكأحد إعادة ىندسة العمميات 
 

وتعزيز كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  تكنولوجيا المعموماتمعامل االرتباط بين : (24.5جدول )
 التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 ةاليالقيمة االحتم
(Sig.) 

( بػػػػػػيف α≤0.05عنػػػػػد مسػػػػػػتكل داللػػػػػػة ) إحصػػػػػػائيةتكجػػػػػد عبلقػػػػػػة ذات داللػػػػػػة 
كتعزيػػز التميػػز كأحػػد متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات  تكنكلكجيػػا المعمكمػػات

المؤسسػػي فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي الكظػػائؼ 
 .اإلشرافية

0.660* 0.000 

 .α≤0.05داللة  مستكلعند  ااالرتباط داؿ إحصائين  *
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كأحد متطمبات بين تدريب العاممين  α≤0.05داللة عند مستوى  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .5

وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر إعادة ىندسة العمميات 
 .العاممين في الوظائف اإلشرافية

ة الي، كأف القيمة االحتم0.730 يساكم( أف معامؿ االرتباط 25.5يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05الداللة  مستكلمف  قؿأكىي  0.00 ≥ α  ، كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة

كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات تدريب العامميف بيف متكسطة طردية  إحصائيةذات داللة 
 كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

يعكد بالكثير مف  العامميف،في  استثمارأف التدريب الفاعؿ يعد  إلىالنتيجة  الباحث كيعزك
سيـ في المنافع عمى الجامعة كالمكظؼ في المدل القصير كالبعيد، فيك عمميو تعميمية ممكف أف ت

، كتنمية القدرات الفكرية كالتحميمية لدل المكظؼ كزيادة ميارات زيادة ميارات حؿ المشكبلت
التعامؿ مع المستفيديف األمر الذم يعني زيادة قدرات العامميف لمتكيؼ مع المتغيرات التنظيمية 
تقاف األعماؿ كالتقميؿ مف األخطاء بما يساىـ في تحقيؽ التميز  كاالجتماعية كالتكنكلكجية، كا 

 . المؤسسي
 

وتعزيز التميز كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات تدريب العاممين معامل االرتباط بين (: 25.5جدول )
 المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية

 الفرضية
 معامل بيرسون
 لالرتباط

 ةماليالقيمة االحت
(Sig.) 

تػدريب ( بػيف α≤0.05عنػد مسػتكل داللػة ) إحصػائيةتكجد عبلقة ذات داللة 
كتعزيػز التميػز المؤسسػي فػي كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميػات العامميف 

 .الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية
0.730* 0.000 

 .α≤0.05داللة  مستكلعند  اداؿ إحصائين  االرتباط *
 

كأحد متطلباث  تمكين العاملينبين  α≤0.05داللة عند مستوى  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .6

وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعاث الفلسطينيت من وجهت نظر العاملين إعادة هندست العملياث 

 .في الىظائف اإلشرافيت

ة مالي، كأف القيمة االحت0.734 يساكم ( أف معامؿ االرتباط26.5يبيف جدكؿ رقـ )
(Sig. تساكم )0.05الداللة  مستكلمف  اقؿكىي  0.00 ≥ α  كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات

كتعزيز كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  تمكيف العامميفبيف متكسطة طردية  إحصائيةداللة 
 التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

أف إدارة الجامعة تقكـ عمى مشاركة العامميف الرأم في صناعة  إلىالباحث النتيجة  كيعزك
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تعمؿ عمى إتاحة المعمكمات البلزمة لمعامميف لتسييؿ  كما التنظيمية،القرارات ككضع األىداؼ 
 . بتكار لممساىمة في تحقيؽ التميز المؤسسيفية كما تشجعيـ عمى المبادرة كاالمياميـ الكظي

طردية ( كالتي أثبتت بكجكد عبلقة 2017، الكحمكتسة )كاتفقت نتائج الدراسة مع درا
في  كالميزة التنافسية اإلداريةإعادة ىندسة العمميات كأحد أبعاد  تمكيف العامميفبيف بعد متكسطة 

بيف بعد  متكسطة ( كالتي أثبتت بكجكد عبلقة2017، األخرس، كدراسة )الجامعات الفمسطينية
ات مديالخدمات في ب كتحسيف جكدة اإلداريةكأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات  تمكيف العامميف
 .محافظات غزة

وتعزيز التميز كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  تمكين العاممينمعامل االرتباط بين (: 26.5جدول )
 المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 ةاليالقيمة االحتم
(Sig.) 

تمكػيف ( بػيف α≤0.05عنػد مسػتكل داللػة ) إحصػائيةتكجد عبلقة ذات داللػة 
كتعزيػز التميػز المؤسسػي فػي كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميػات  العامميف

 .الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية
0.734* 0.000 

 .α≤0.05داللة  مستكلعند  ااالرتباط داؿ إحصائين  *
 

كأحد  االستعداد لمتغيير بين α≤0.05داللة عند مستوى  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .7
وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية متطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 .نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية 
ة الي، كأف القيمة االحتم0.760 يساكم ( أف معامؿ االرتباط27.5يبيف جدكؿ رقـ )

(Sig. تساكم )0.05الداللة  مستكلمف  قؿأكىي  0.00 ≥ α كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات
كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  االستعداد لمتغييربيف متكسطة طردية  إحصائيةداللة 

 .المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافيةكتعزيز التميز 
ياتيا رغبة كاستعداد إدارة الجامعات لمتغير الجذرم في عمم إلىالباحث النتيجة  كيعزك

ف ذلؾ فإف العاممي إلىإضافة  ،اإلداريةلتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  كالنظـ المعمكؿ بيا تمييدنا
 . يجابي لممساىمة في تميز الجامعة عف منافسييالجامعات يتفيمكف أىمية التغير اإلفي ا

( كالتي أثبتت بكجكد عبلقة بيف بعد 2017، األخرسكاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )
ات مديالخدمات في ب كتحسيف جكدة اإلداريةكأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات  االستعداد لمتغيير
االستعداد لمتغيير ( كالتي أثبتت بكجكد عبلقة بيف بعد 2015، البحيرمكدراسة )، محافظات غزة

 .اإلدارم في كزارة الصحة الفمسطينية كتحسيف األداء اإلداريةكأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات 
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وتعزيز كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  االستعداد لمتغييرمعامل االرتباط بين (: 27.5جدول )
 التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

 ةاليالقيمة االحتم
(Sig.) 

االستعداد ( بيف α≤0.05عند مستكل داللة ) إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة 
التميػػز المؤسسػػي فػػي كتعزيػػز كأحػػد متطمبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات  لمتغييػػر

 .الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية
0.760* 0.000 

 .α≤0.05داللة  مستكلعند  ااالرتباط داؿ إحصائين  *
 الثانية:  الرئيسية الفرضية

لمتطمبيات إعيادة ىندسية العممييات )دعيم  α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية ) إحصائيةيوجد أثر ذو داللة 
العميييا، الييكييل التنظيمييي، التخطيييط االسييتراتيجي، تكنولوجيييا المعمومييات، تييدريب العيياممين، تمكييين  اإلدارة

العاممين، االستعداد لمتغيير( وتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مين وجيية نظير العياممين 
 في الوظائف اإلشرافية.

العميا، الييكؿ  اإلدارة)دعـ  اإلداريةإعادة ىندسة العمميات  أبعاد تأثيرعمى مستكل  لمكقكؼ
التنظيمي، التخطيط االستراتيجي، تكنكلكجيا المعمكمات، تدريب العامميف، تمكيف العامميف، االستعداد 

باستخداـ التدريجي استخدـ الباحث اختبار االنحدار المتعدد  المؤسسي،تعزيز التميز ميجتمعة عمى  لمتغيير(
 كيمكف استنتاج ما يمي:  Stepwiseطريقة 

تعزيز التميز المؤسسي كىك يمثؿ ف أ Stepwiseالنيائي باستخداـ طريقة  نمكذج االنحداريبيف  - أ
االستعداد لمتغيير، المتغيرات )بكؿ مف  إحصائيةداللة  بصكرة جكىرية كذات التابع يتأثرالمتغير 

 (.اإلدارةالتخطيط االستراتيجي، تمكين العاممين، دعم 
العميا كالتخطيط االستراتيجي كتمكيف العامميف  اإلدارةأف دعـ  إلىكيرجع الباحث ىذه النتيجة         

 إيجابنا عمىاؼ المنشكدة بما ينعكس كاالستعداد لمتغير في الجامعات الفمسطينية قادرة عمى تحقيؽ األىد
مف شأنو أف يساىـ في تحقيؽ التميز  سابقة الذكرف زيادة االىتماـ باألبعاد إذ إ األعماؿ،تسييؿ إنجاز 

 كىي نتيجة عممية تساىـ بتحقيؽ جزء مف أىداؼ الدراسة. المؤسسي،

 االتصاؿ، لمتغيير،)االستعداد د ابعأ( في تأثير 2017، األخرسكاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )        
ات محافظات مديتحسيف جكدة الخدمات في بعمى  اإلداريةالتمكيف( كأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات 

 غزة.



 
 

137 
 

ك ير ذتأثلعدـ كجكد  (الييكل التنظيمي، تكنولوجيا المعمومات، تدريب العاممين) تـ استبعاد المتغير - ب
 مع األداء المؤسسي. Stepwiseحسب طريقة   إحصائيةداللة 
 إلىأنو بحاجة  إلىأنو رغـ كجكد ىيكؿ تنظيمي كاضح لكؿ الجامعات  إلىالباحث النتيجة  كيعزك        

لنسبة أما با غزة،التي يعاني منيا قطاع  كاالقتصاديةتطكير مستمر بسبب الظركؼ كالمتغيرات السياسية 
أنو يكجد ضعؼ في تنفيذ بعض  إلىطة لتطكير العامميف في الجامعات لتدريب العامميف رغـ كجكد خ

ة التي تعاني منيا الجامعات الفمسطينية، كذلؾ فإف بعض الجامعات اليالم برامج التدريبية بسبب المشكؿال
المبحكثة تعاني مف ضعؼ تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة كعدـ قدرتيا عمى مكاكبة التغيرات التكنكلكجية 

 بشكؿ المطمكب.
ال يكجد تأثير ألبعاد  بأنوالتي أظيرت ( 2017، األخرسلدراسة مع نتائج كدراسة )نتائج ا كاتفقت        

عمى تحسيف جكدة الخدمات في  اإلداريةالتدريب( كأحد أبعاد إعادة ىندسة العمميات  المعمكمات،)تكنكلكجيا 
 . ات محافظات غزةمديب

  0.745معامؿ التحديد المعدؿ   ، بينما بم0.863بمغت  ف معامؿ االرتباطأأظيرت نتائج التحميؿ  - ت
ير المتغيرات المستقمة تأث إلىمف التغير في تعزيز التميز المؤسسي يعكد  (%74.5)ىذا يعني اف ك 
 (%25.5)( كالباقي اإلدارةاالستعداد لمتغيير، التخطيط االستراتيجي، تمكين العاممين، دعم ة )اليالت

 .تعزيز التميز المؤسسي يعكد لعكامؿ أخرل تؤثر عمى المتغير التابع  في
 

 : (28.5جدول )
 لتأثير متطمبات إعادة ىندسة العمميات في تعزيز التميز المؤسسي نتائج اختبار تحميل االنحدار المتعدد

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستوى 
 الداللة

ß معامل االنحدار T 
 المحسوبة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

تعزيز 
التميز 
 المؤسسي

0.863 0.745 170.79 

 4 االنحدار

0.000 

المقدار 
 الثابت

0.162 1.008 0.315 

االستعداد 
 لمتغيير

0.266 4.977 0.000 

 179 البكاقي

التخطيط 
 االستراتيجي

0.293 7.296 0.000 

تمكيف 
 العامميف

0.256 5.337 0.000 

 0.003 2.975 0.130 اإلدارةدعـ 
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  :معادلة التأثير 
)التخطيط االستراتيجي(+  0.293 +( االستعداد لمتغيير) 0.266 + 0.162 = تعزيز التميز المؤسسي

 (اإلدارة)دعم  0.130)تمكين العاممين( + 0.256

  اد عند زيادة )االستعد( اإلدارة)التخطيط االستراتيجي، تمكيف العامميف، دعـ في حالة تثبيت قيمة
المتغير التابع )تعزيز التميز المؤسسي( بمقدار  زيادة إلىدم لمتغيير( بمقدار كحدة كاحدة يؤ 

(0.266.) 
  ( عند زيادة )التخطيط اإلدارةتمكيف العامميف، دعـ  لمتغيير،)االستعداد في حالة تثبيت قيمة

المتغير التابع )تعزيز التميز المؤسسي( بمقدار  زيادة إلىدم الستراتيجي( بمقدار كحدة كاحدة يؤ ا
(0.293.) 

  ( عند زيادة )تمكيف اإلدارةدعـ  االستراتيجي،التخطيط  لمتغيير،)االستعداد في حالة تثبيت قيمة
المتغير التابع )تعزيز التميز المؤسسي( بمقدار  زيادة إلىدم يؤ العامميف( بمقدار كحدة كاحدة 

(0.256.) 
  تمكيف العامميف( عند زيادة )دعـ  االستراتيجي،التخطيط  لمتغيير،قيمة االستعداد في حالة تثبيت

المتغير التابع )تعزيز التميز المؤسسي( بمقدار  زيادة إلىدم يؤ ( بمقدار كحدة كاحدة اإلدارة
(0.130.) 

االستعداد لمتغيير، التخطيط االستراتيجي، تمكيف االىتماـ بالمحاكر ) إلىكىذا ما يدعك المعنييف 
 (.اإلدارةالعامميف، دعـ 

العميا في الجامعات الفمسطينية المبحكثة عمى  اإلدارةقدرة  إلىالنتيجة  الباحث عزككي
جذرم في األداء كيتمثؿ ذلؾ في تغيير أسمكب كأدكات العمؿ كالنتائج مف خبلؿ  تحقيؽ تغيير

 إضافةن  الجامعة،مف تصميـ العمؿ كالقياـ بو كفؽ احتياجات المستفيديف كأىداؼ تمكيف العامميف 
التركيز عمى المستفيديف مف خبلؿ تحديد احتياجاتيـ كتحقيؽ رغباتيـ، بحيث تتـ إعادة ىندسة  إلى

 .العمميات لتحقيؽ ىذا الغرض بما يساىـ في تحقيؽ التميز المؤسسي
 

 الفرضية الثالثة:
حول استجابات المبحوثين في  α) ≥ 0.05معنوية ) مستوىعند  إحصائيةوجد فروق ذات داللة تال 

في الجامعات الفمسطينية باختالف خصائصيم الشخصية  اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 )النوع، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، الجامعة(.

 ة:اليالفرعية التويتفرع منيا الفرضيات 
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 ( لمتوسطات تقديرات المبحوثين حولα≤0.05عند مستوى ) إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .1
 .النوعلمتغير  ُتعزىفي الجامعات الفمسطينية  اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 مستقمتيف أكبر( لعينتيف t) اختبار المقابمة الختبار نتائج (.Sig)ة اليتبيف أف القيمة االحتم
 (اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات محكر ) إلجماليبالنسبة  ،α ≤ 0.05مف مستكل الداللة 

كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف  عدـ مما يكضح 0.38حيث كانت قيمة المعنكية
أف  إلىالنتيجة  الباحث عزككي .الجنس لمتغير تيعزل اإلداريةحكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات 

كىذا يتكلد  ،اإلداريةكبل الجنسيف لو دكر كمساىمة فاعمة في التعامؿ في إعادة ىندسة العمميات 
 (،2017، األخرستفقت نتائج الدراسة مع دراسة )كا .مف مبدأ المسئكلية لكافة العامميف في الجامعة

كدراسة  (،2016كدراسة )أبكعيدة،  (،2015كدراسة )البحيرم،  (،2017، الكحمكتكدراسة )
بيف متكسطات إجابات  إحصائيةبينت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  ( التي2015)النخالة، 
التي أكجد  (2012، مسعكدنتائج الدراسة مع كدراسة ) تالنكع. كاختمفلمتغير  تيعزلالمبحكثيف 

في المجاؿ الكمي لؤلداء لصالح الذككر حيث أف عينة الدراسة مديرم المدارس  فركؽ دالة إحصائينا
  الحككمية.

 
 النوع –( لعينتين مستقمتينt) اختبار نتائج: (29.5جدول رقم )

 
 قيمة المتوسطات

 tاالختبار 

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) نثىأ ذكر 

 0.380 0.880 3.555 3.653 اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 

حول  لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α≤0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .2
 المؤىل العممي.لمتغير  ُتعزىفي الجامعات الفمسطينية  اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 مستكل مف قؿأ" األحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف
حيث كانت  (اإلداريةحكر )متطمبات إعادة ىندسة العمميات م إلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة

 إجماليمما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ  0.003مستكل الداللة 
أف العامميف  إلىكيرجع ذلؾ  .لمتغير المؤىؿ العممي اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات  محكر

ىـ مف ذكم الخيرة كالكفاءة  الدكتكراةفي الكظائؼ اإلشرافية في الجامعات الفمسطينية مف حممة 
كتقمدكا مناصب كظيفية عميا تتيح ليـ  العمؿ،أنيـ أكثر أقدمية في  إلىإضافة  األعمى،العممية 

إعادة ىندسة  القدرة عمى تبني كالبكالكريكسبشكؿ أفضؿ مف زمبلئيـ مف حممة الماجستير 
( 2016، أبك عيدةكاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة ) .في الجامعات الفمسطينية اإلداريةالعمميات 

لمتغير  تيعزلبيف متكسطات إجابات المبحكثيف  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  التي بينت أنو
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 (،2017(، كدراسة )األخرس، 2017اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة )الكحمكت،  المؤىؿ العممي.
بينت أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  ( التي2014اف، (، كدراسة )ريح2016سة )أبك سالـ، كدرا

 لمتغير المؤىؿ العممي. تيعزلبيف متكسطات إجابات المبحكثيف  إحصائية
 

عمى حساب  الدكتكراةلفركؽ كانت لصالح درجة نتائج شفية لمفركؽ تبيف اف ا كمف خبلؿ
 حممة درجة الماجستير كالبكالكريكس.

 
 المؤىل العممي  ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" : (30.5جدول رقم )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) دبموم فأقل بكالوريوس ماجستير دكتوراه 

 0.003 4.890 3.619 3.472 3.566 3.81 اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 

 ُتعزى اإلدارية( نتائج اختبار شفية لمفروق حول متطمبات إعادة ىندسة العمميات 31.5)جدول رقم 
 لممؤىل العممي

 دكتوراه 
 3.81م=

 ماجستير
 3.56م=

 بكالوريوس
 3.47م=

 دبموم فاقل
 3.61م=

 دكتوراة
 3.81م=

- 0.239* 0.333* 0.186 

 ماجستير
 0.053 - 0.093 - - 3.56م=

 بكالوريوس
 0.146 - - - - 3.47م=

 دبموم فأقل
 - - - - 3.61م=

 م /متوسط حسابي، * = معنوية

حول  لمتوسطات تقديرات المبحوثين (α≤0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .3
المسمى لمتغير  ُتعزىفي الجامعات الفمسطينية  اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 .الوظيفي
 مستكل مف قؿأ" األحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف

حيث كانت  (اإلدارية)متطمبات إعادة ىندسة العمميات  المجاؿ إلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة
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 إجماليمما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ  0.010مستكل الداللة 
 إلى الباحث ذلؾ كيعزك.لمتغير المسمى الكظيفي  اإلداريةمحكر متطمبات إعادة ىندسة العمميات 

ادة ىندسة العميا في العمادات في الجامعات الفمسطينية كتفسيرىـ إلع اإلدارةأف العمداء يمثمكف 
العمميات في الجامعات مرتبط بحجـ معرفتيـ كاطبلعيـ ضمف مجاؿ عمميـ ، كالذم يعتمد عمى 

كالقكانيف التي تؤثر عمى بيئة العمؿ ، كىذا بخبلؼ رئيس القسـ  جراءاتمعرفة دقيقة بالسياسات كاإل
التي ( 2015البحيرم، نتائج الدراسة مع دراسة ) كاتفقت الذم يؤدم ميامو الخاصة بالقسـ فقط.

لمتغير المسمى  تيعزلبيف متكسطات إجابات المبحكثيف  إحصائيةبينت أنو تكجد فركؽ ذات داللة 
 (،2017كدراسة )األخرس،  (،2017اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة )الكحمكت،  الكظيفي.

بينت أنو  التي( 2014ريحاف، (، كدراسة )2016كدراسة )أبك عيدة،  (،2016كدراسة )أبك سالـ، 
 .لمتغير المسمى الكظيفي تيعزلال تكجد فركؽ ذات بيف متكسطات إجابات المبحكثيف 

كمف خبلؿ نتائج شفية لمفركؽ تبيف اف الفركؽ كانت لصالح المسمى الكظيفي عميد عمى 
 حساب حممة رئيس قسـ.

 المسمى الوظيفي  ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" : (32.5جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 
 رئيس قسم مدير دائرة نائب عميد عميد

متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 0.010 3.931 3.57 3.64 3.69 3.97 اإلدارية

 ُتعزى اإلدارية( نتائج اختبار شفية لمفروق حول متطمبات إعادة ىندسة العمميات 33.5)جدول رقم 
 لممسمى الوظيفي

 عميد 
 3.97م=

 نائب عميد
 3.69م=

 مدير دائرة
 3.64م=

 رئيس قسم
 3.57م=

 عميد
 *0.401 0.331 0.281 - 3.97م=

 نائب عميد
 3.69م=

- - 0.049 0.119 

 مدير دائرة
 0.070 - - - 3.64م=

 رئيس قسم
 - - - - 3.57م=

 م /متوسط حسابي، * = معنوية
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 لمتوسطات تقديرات المبحوثين  (α≤0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .4
سنوات لمتغير  ُتعزىفي الجامعات الفمسطينية  اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات  حول

 .الخدمة
 مستكل مف كبرأ" األحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف

حيث كانت  (اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات ) المجاؿ إلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة
 إجماليكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ  عدـ مما يكضح 0.196مستكل الداللة 

تحدم  إلىكيرجع ذلؾ  .لمتغير سنكات الخدمة اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات محكر 
 الفمسطينية ضركرةكالذم يفرض عمى الجامعات  ،المعمكمات كاالتصاالتالثكرة التكنكلكجية كثكرة 

كحسف استخداـ تكنكلكجيا  ،كاستيعاب االنفجار المعرفي ،مكاكبة التغيرات التكنكلكجية في العمؿ
كالذم ساىـ في تقميص الفجكة بيف ما يمتمكو  ،المعمكمات كتطكيعيا في عمميات التعميـ كالتعمـ

كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة  .المكظفيف القدامة كالمكظفيف الجدد مف معارؼ كميارات كخبرات
البحيرم، (، كدراسة )2016(، كدراسة )أبك عيدة، 2017األخرس، (، كدراسة )2017، الكحمكت)

( التي 2014ريحاف، (، كدراسة )2016، الـأبك سكاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة ) (.2015
لمتغير سنكات  تيعزلبيف متكسطات إجابات المبحكثيف  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  بينت أنو
 الخدمة.

 
 سنوات الخدمة  ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" : (34.5جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 
 5قل من أ

 سنوات 
 10قل أ-5

 سنوات
10- 

 سنة 15قلأ
سنة  15من 

 فأكثر 
 0.196 1.580 3.706 3.644 3.552 3.368 اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 
 لمتوسطات تقديرات المبحوثين  (α≤0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .5

 .الجامعةلمتغير  ُتعزىفي الجامعات الفمسطينية  اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات  حول
 مستكل مف قؿأ" األحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف

حيث كانت  (اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات ) المجاؿ إلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة
 إجماليكجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ  مما يكضح 0.000مستكل الداللة 

الجامعة ككانت الفركؽ لصالح  ،الجامعةلمتغير  اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات محكر 
كجامعة  اإلسبلميةأف الجامعة  إلىكيرجع ذلؾ  .(3.899جابة )حيث بم  متكسط اإل اإلسبلمية

 جراءاتاألزىر تتبع جيات إشرافية غير حككمية كىذا يسيؿ عممية تطكرىا بسبب عدـ تعقد اإل
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، الدراسة مع دراسة )أبك سالـ نتائج كاتفقت .مركنة مناسبة في عمميا بشكؿ عاـ ، كىناؾاإلدارية
بيف  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  التي بينت أنو( ك 2017كدراسة )الكحمكت، (،2016

  .الجامعةلمتغير  تيعزلمتكسطات إجابات المبحكثيف 
 .اإلسبلميةنتائج شفية لمفركؽ تبيف اف الفركؽ كانت لصالح الجامعة  كمف خبلؿ

 
 الجامعة  ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" : (35.5جدول رقم )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) قصىاأل زىراأل  اإلسالمية 

 0.000 17.915 3.423 3.629 3.899 اإلداريةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 
 ُتعزى اإلدارية( نتائج اختبار شفية لمفروق حول متطمبات إعادة ىندسة العمميات 36.5)جدول رقم 

 لمجامعة

 اإلسالمية 
 3.899م=

 زىراأل 
 3.629م=

 قصىاأل
 3.423م=

  اإلسالمية
 *0.475 *0.269 - 3.848م=

 زىراأل 
 3.705م=

- - 0.2055* 

 قصىاأل
 - - - 3.302م=

 م /متوسط حسابي، * = معنوية

 
 الفرضية الرابعة: 

 حولاستجابات المبحوثين في  α) ≥ 0.05معنوية ) مستوىعند  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة ال 
خصائصيم الشخصية )النوع، المؤىل العممي، التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية باختالف 

 .المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، الجامعة(
 

 ة:اليويتفرع منيا الفرضيات الفرعية الت
حول لمتوسطات تقديرات المبحوثين  (α≤0.05عند مستوى ) إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .1

 (.النوعلمتغير ) ُتعزى التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية
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 مستقمتيف أكبر( لعينتيف t) اختبار المقابمة الختبار نتائج (.Sig)ة اليتبيف أف القيمة االحتم
التميز المؤسسي في الجامعات المحكر ) إلجماليبالنسبة ، α ≤ 0.05مف مستكل الداللة 

مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات  0.138 ( حيث كانت قيمة المعنكيةالفمسطينية
ذلؾ  الباحث عزككي .النكعلمتغير  تيعزل الجامعات الفمسطينيةالمؤسسي في  التميزالمبحكثيف حكؿ 

كىذا يتكلد مف مبدأ  المؤسسي،التميز أف كبل الجنسيف لو دكر كمساىمة فاعمة في التعامؿ في  إلى
( كدراسة 2015كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )األيكبي،  .المسئكلية لكافة العامميف في الجامعة

لمتغير النكع. كاختمفت نتائج الدراسة مع  تيعزلكجكد فركؽ عدـ ( التي أظيرت 2010)النسكر ،
 تيعزل التمكيف في إحصائية داللة ذات فركؽ دك كج( التي أظيرت 2014دراسة )البحيصي، 

 .الذككر لصالح المجاالت لجميع النكع لمتغير
 

 نوعال –( لعينتين مستقمتينt) اختبار نتائج: (37.5جدول رقم )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 t االختبار

 القيمة
 ةالياالحتم
(Sig.) 

 نثىأ ذكر

 0.138 1.488 3.439 3.616 محور التميز المؤسسي
 

 المبحوثين حول( لمتوسطات تقديرات α≤0.05عند مستوى ) إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .2
 .المؤىل العمميلمتغير  ُتعزى التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية

 مستكل مف أقؿ" األحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف
حيث  (التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينيةمحكر ) إلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة

كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ  مما يكضح 0.004الداللة كانت مستكل 
 يعزك .مؤىؿ العممياللمتغير  تيعزل التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينيةمحكر  إجمالي

 الدكتكراةأف العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في الجامعات الفمسطينية مف حممة  إلىالباحث ذلؾ 
كتقمدكا  العمؿ،أنيـ أكثر أقدمية في  إلىإضافة  األعمى،ىـ مف ذكم الخيرة كالكفاءة العممية 

 ، لذاكالبكالكريكسممة الماجستير مناصب كظيفية عميا تتيح ليـ بشكؿ أفضؿ مف زمبلئيـ مف ح
كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة  .في الجامعات الفمسطينية التميز المؤسسييـ القدرة عمى تبني لدي

لمتغير المؤىؿ  تيعزلالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ( 2015كدراسة )األيكبي،( 2014)البحيصي، 
 .العممي

عمى حساب  الدكتكراةنتائج شفية لمفركؽ تبيف اف الفركؽ كانت لصالح درجة  كمف خبلؿ
 حممة البكالكريكس.

 



 
 

145 
 

 المؤىل العممي  ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" : (38.5جدول رقم )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 
 دبموم فأقل بكالوريوس ماجستير دكتوراه

 0.004 4.669 3.51 3.39 3.54 3.75 المؤسسي تميزمحور ال

 ُتعزى المؤسسي في الجامعات الفمسطينية( نتائج اختبار شفية لمفروق حول التميز 39.5)جدول رقم 
 لممؤىل العممي

 دكتوراة 
 3.75م=

 ماجستير
 3.54م=

 بكالوريوس
 3.39م=

 دبموم فاقل
 3.51م=

 دكتوراة
 3.75م=

- 0.214 0.367* 0.239 

 ماجستير
 3.54م=

- - 0.153 0.024 

 بكالوريوس
 3.39م=

- - - - 0.128 

 دبموم فأقل
 - - 3.51م=

- - 

 حسابي، * = معنويةم /متوسط 

 

 لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول (α≤0.05عند مستوى ) إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .3
 .المسمى الوظيفيلمتغير  ُتعزى التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية

 مستكل مف قؿأ" األحادم التبايف" الختبار المقابمة (.Sig) ةالياالحتم القيمة أف تبيف
حيث  ،(التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية) المجاؿ إلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05 الداللة
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ  مما يكضح 0.001مستكل الداللة  كانت

ككانت الفركؽ  الكظيفي،التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية لمتغير المسمى محكر  إجمالي
أف العمداء  إلىالباحث ذلؾ  يعزك .(4.01جابة )بم  متكسط اإل العميد حيثلصالح المسمى 

كتفسيرىـ لتميز المؤسسي في  ،العميا في العمادات في الجامعات الفمسطينية اإلدارةيمثمكف 
كالذم يعتمد عمى معرفة دقيقة  عمميـ،الجامعات مرتبط بحجـ معرفتيـ كاطبلعيـ ضمف مجاؿ 

كىذا بخبلؼ رئيس القسـ الذم يؤدم  العمؿ،كالقكانيف التي تؤثر عمى بيئة  جراءاتبالسياسات كاإل
( التي أظيرت بأف 2015كاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )األيكبي،  .ميامو الخاصة بالقسـ فقط

( 2014كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة )البحيصي، لمتغير المسمى الكظيفي،  تيعزلىناؾ فركؽ 
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 لمتغير يعزل التمكيف في داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال بأنو التي أظيرت
 .يةمالك

 .ف الفركؽ كانت لصالح العميدنتائج شفية لمفركؽ تبيف أ كمف خبلؿ              
 
 

 المسمى الوظيفي  ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  :(40.5جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 
 رئيس قسم مدير دائرة نائب عميد عميد

 0.001 5.441 3.50 3.61 3.61 4.01 التميز المؤسسي

 ُتعزى ( نتائج اختبار شفية لمفروق حول التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية41.5)جدول رقم 
 لممسمى الوظيفي

 
 عميد

 4.01م=
 نائب عميد

 3.61م=
 دائرةمدير 
 3.61م=

 رئيس قسم
 3.50م=

 عميد
 3.97م=

- 9.492 9.494* 0.507 

 نائب عميد
 3.69م=

- - 9.992 0.105 

 مدير دائرة
 0.0102 - - - - 3.64م=

 رئيس قسم
 3.57م=

- - 
- - 

 م /متوسط حسابي، * = معنوية

 

 حول المبحوثينلمتوسطات تقديرات  (α≤0.05مستوى )عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .4
 .سنوات الخدمةلمتغير  ُتعزى التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية

مف مستكل  قؿأابمة الختبار "التبايف األحادم" المق (.Sig)ة اليتبيف أف القيمة االحتم
( حيث التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية) محكر إلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05الداللة 

استجابات المبحكثيف حكؿ مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف  0.045الداللة كانت مستكل 
 يعزك .لمتغير سنكات الخدمة تيعزل التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينيةمحكر  إجمالي

كالذم يفرض عمى  ،تحدم الثكرة التكنكلكجية كثكرة المعمكمات كاالتصاالت إلىالباحث ذلؾ 
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مكاكبة التغيرات التكنكلكجية في العمؿ كاستيعاب االنفجار المعرفي  الفمسطينية ضركرةالجامعات 
كالذم ساىـ في تقميص  ،كحسف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كتطكيعيا في عمميات التعميـ كالتعمـ

كاختمفت  .الفجكة بيف ما يمتمكو المكظفيف القدامة كالمكظفيف الجدد مف معارؼ كميارات كخبرات
( التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 2014كؿ مف دراسة )البحيصي،  نتائج الدراسة مع

 .(2015، كذلؾ دراسة )األيكبي،  لمتغير سنكات الخدمة تيعزل إحصائية
 سنة فأكثر 15الفركؽ كانت لصالح سنكات الخدمة مف  ف  شفية لمفركؽ تبيف أنتائج  كمف خبلؿ         

 سنوات الخدمة  ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  :(42.5جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) 

 5قل من أ
 سنوات

 31قل أ-5
 سنوات

 35قلأ -31
 سنة

سنة  35من 
 فأكثر

 0.045 2.732 3.666 3.613 3.505 3.119 التميز المؤسسي

 
 ُتعزى شفية لمفروق حول التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية( نتائج اختبار 43.5)جدول رقم 

 سنوات الخدمة

 
 5قل من أ
 3.119م=

5-10 
 3.505م=

10 -15 
 3.613م=

 سنة فأكثر 15
 3.666م=

 5قل من أ
 3.119م=

- - 0.386 - 0.494* - 0.547* 

5-10 
 3.505م=

- - - 0.108 - 0.161 

10 -15 
 3.613م=

- - - - 0.0525 

 سنة فأكثر 15
 3.666م=

- - - - 

 م /متوسط حسابي، * = معنوية
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لمتوسطات تقديرات المبحوثين حول  (α≤0.05عند مستوى ) إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .5
 .الجامعةلمتغير  ُتعزى التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية

قؿ مف مستكل أابمة الختبار "التبايف األحادم" المق (.Sig)ة اليالقيمة االحتم تبيف أف  
حيث  ،(التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينيةمحكر ) إلجماليبالنسبة  α ≤ 0.05الداللة 

 إجماليكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ مما يكضح كجكد فركؽ معن 0.00كانت مستكل الداللة 
الفركؽ لصالح  ، ككانتالجامعةلمتغير  تيعزل التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينيةمحكر 

 اإلسبلميةالجامعة  أف   إلى كيرجع ذلؾ .(3.848جابة )حيث بم  متكسط اإل اإلسبلميةالجامعة 
كجامعة األزىر تتبع جيات إشرافية غير حككمية كىذا يسيؿ عممية تطكرىا بسبب عدـ تعقد 

كاتفقت نتائج الدارسة مع دراسة  .مركنة مناسبة في عمميا بشكؿ عاـ ، كىناؾاإلدارية جراءاتاإل
 فركؽ تكجد ال التي أظيرت أنو( 2014كاختمفت مع نتائج دراسة )البحيصي،  (، 2015)األيكبي، 

 .يةمالك لمتغير يعزل التمكيف في داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات
عمى حساب  اإلسبلميةنتائج شفية لمفركؽ تبيف اف الفركؽ كانت لصالح الجامعة  كمف خبلؿ
 االقصى.

 
 لمجامعة  ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" : (44.5جدول رقم )

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار

 القيمة
 ةالياالحتم

(Sig.) االقصى االزىر اإلسالمية 

 0.000 23.168 3.302 3.705 3.848 التميز المؤسسي

 ُتعزى ( نتائج اختبار شفية لمفروق حول التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية45.5)جدول رقم 
 لمجامعة

 اإلسالمية 
 3.848م=

 االزىر
 3.705م=

 االقصى
 3.302م=

  اإلسالمية
 3.848م=

- 0.143 0.546* 

 االزىر
 3.705م=

- - 0.402* 

 االقصى
 3.302م=

- - - 

 /متوسط حسابي، * = معنويم 
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 ممخص

فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الفصػػػػػػػؿ تحميػػػػػػػؿ خصػػػػػػػائص مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػة، كالتػػػػػػػي تضػػػػػػػمنت  اسػػػػػػػتعرض الباحػػػػػػػث
لسػػػػػػماتيـ الشخصػػػػػػية كالتػػػػػػي تمثمػػػػػػت فػػػػػػي )النػػػػػػكع، المؤىػػػػػػؿ العممػػػػػػي،  لممجتمػػػػػػع كفقنػػػػػػا اإلحصػػػػػػائيالكصػػػػػػؼ 

يػػػػػػريف؛ المسػػػػػػتقؿ تحميػػػػػػؿ فقػػػػػػرات المتغ إلػػػػػػى ثػػػػػػـ تطػػػػػػرؽ (.الجامعػػػػػػةالمسػػػػػػمى الػػػػػػكظيفي، سػػػػػػنكات الخدمػػػػػػة، 
، كالتػػػػػابع المتمثػػػػػؿ فػػػػػي التميػػػػػز المؤسسػػػػػي، ثػػػػػـ اإلداريػػػػػةكالمتمثػػػػػؿ فػػػػػي متطمبػػػػػات إعػػػػػادة ىندسػػػػػة العمميػػػػػات 

تفسػػػػػير نتػػػػػائج اختبػػػػػار الفرضػػػػػيات كمناقشػػػػػتيا، كمػػػػػف ثػػػػػـ ذكػػػػػر أكجػػػػػو االتفػػػػػاؽ كاالخػػػػػتبلؼ  أكضػػػػح الباحػػػػػث
ء اهلل فػػػػػػي الفصػػػػػػؿ كعميػػػػػػو، سػػػػػػيتـ تنػػػػػػاكؿ مكضػػػػػػكع النتػػػػػػائج كالتكصػػػػػػيات إف شػػػػػػامػػػػػػع الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة. 

 .اليالت
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات

 تمييد:
 في المؤسسيمتطمبات إعادة ىندسة العمميات كالتميز بناءن عمى الدراسة التي أجريت حكؿ   

مف المفاىيـ كالجكانب في اإلطار النظرم  إليوكمف خبلؿ ما تطرقت ، الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
مف خبلؿ االستبانة، كبعد نتائج التحميؿ  مف بيانات أكلية ما تـ جمعو إلىالدراسة، باإلضافة كأدبيات 

المناسب لمجاالت الدراسة مف بيانات االستبانة الممثمة لممتغير المستقؿ كلممتغير التابع، كتفسير  اإلحصائي
 ىذه النتائج كالتكصيات كما يظير في ىذا الفصؿ. 

 
 :الدراسة نتائج 1.6
متطمبات تغير المستقؿ )النتائج المتعمقة بالمخمصت الدراسة لمجمكعة مف النتائج مصنفة كاآلتي:   

المؤسسي(، كنتائج متعمقة باختبار التميز (، كالنتائج المتعمقة بالمتغير التابع )إعادة ىندسة العمميات
 الفرضيات، كنتائج تحقيؽ األىداؼ.

 
 (:متطمبات إعادة ىندسة العممياتالنتائج المتعمقة بالمتغير المستقل ) -أوالً 

متطمبات إعادة ىندسة مستكل  الدراسة يركف أف   %( مف عينة72.81نتائج الدراسة أف )أظيرت  .1
 . كىك بدرجة مكافقة كبيرة ،بقطاع غزة الجامعات الفمسطينيةفي العمميات 

 متطمبات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزةبينت النتائج أف كاقع  .2
 ألىميتيا النسبية كما يمي:  كانت كفقنا

   (، كىك بدرجة مكافقة كبيرة78.35) تكنولوجيا المعمومات إلجماليالكزف النسبي بم%. 
   (، كىك بدرجة مكافقة 74.79)التخطيط االستراتيجي محكر  إلجماليالكزف النسبي بم%

 .كبيرة
   (، كىك بدرجة مكافقة كبيرة.74.69) الييكل النظميمحكر  إلجماليالكزف النسبي بم% 
   كىك بدرجة مكافقة ، %(71.80) العميا اإلدارةدعم  حكرم إلجماليالكزف النسبي بم

 كبيرة.
   (، كىك بدرجة مكافقة كبيرة71.02) تدريب العاممين محكر إلجماليالكزف النسبي بم%. 
   (، كىك بدرجة مكافقة كبيرة. 70.75) تمكين العاممين إلجماليالكزف النسبي بم% 
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   (، كىك بدرجة مكافقة 68.26) االستعداد لمتغيير محكر إلجماليالكزف النسبي بم%
 كبيرة.

 المؤسسي(: التميزالنتائج المتعمقة بالمتغير التابع ) -ثانياً 
المؤسسي في  التميز%( مف عينة الدراسة يركف أف مستكل 71.86كشفت نتائج الدراسة أف ) .1

 .بدرجة مكافقة كبيرةبقطاع غزة  الجامعات الفمسطينية
ألىميتيا  الفمسطينية بقطاع غزة كانت كفقنا بينت النتائج مستكل التميز المؤسسي في الجامعات .2

 النسبية كما يمي: 
   (، كىك بدرجة مكافقة كبيرة73.78) التميز القيادي إلجماليالكزف النسبي بم%. 
   (، كىك بدرجة مكافقة كبيرة72.94)التميز الخدماتي محكر  إلجماليالكزف النسبي بم%. 
   (، كىك بدرجة مكافقة كبيرة.68.88) التميز المعرفيمحكر  إلجماليالكزف النسبي بم% 

 
 النتائج المتعمقة باختبار الفرضيات: -ثالثاً 

 بيف α≤0.05 عند مستكل داللة  إحصائيةكجكد عبلقة ذات داللة الفرضية األكلى  نتائجأظيرت  .1
العميا، الييكؿ التنظيمي، التخطيط االستراتيجي،  اإلدارةمتطمبات إعادة ىندسة العمميات )دعـ 

تكنكلكجيا المعمكمات، تدريب العامميف، تمكيف العامميف، االستعداد لمتغيير( كتعزيز التميز المؤسسي 
يث بم  معامؿ االرتباط ح ،في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية

(0.849.) 
 :اليأما بالنسبة لنتائج الفرضيات الفرعية لمفرضية األكلى كانت عمى النحك الت

  0.05عند مستكل داللة  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة≥α كأحد  االعمي اإلدارةدعـ  بيف
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف متطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 (.0.591، حيث بم  معامؿ االرتباط )كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية 
  0.05عند مستكل داللة  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة≥α كأحد  الييكؿ التنظيمي بيف

الجامعات الفمسطينية مف كتعزيز التميز المؤسسي في متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 (.0.681كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية ، حيث بم  معامؿ االرتباط )

  0.05عند مستكل داللة  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة≥α التخطيط االستراتيجي بيف 
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 (.0.658كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية ، حيث بم  معامؿ االرتباط )مف 
  0.05عند مستكل داللة  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة≥α تكنكلكجيا المعمكمات  بيف

كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 (.0.660ائؼ اإلشرافية ، حيث بم  معامؿ االرتباط )مف كجية نظر العامميف في الكظ
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  0.05عند مستكل داللة  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة≥α كأحد تدريب العامميف  بيف
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف متطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 (.0.730االرتباط )كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية ، حيث بم  معامؿ 
  0.05عند مستكل داللة  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة≥α كأحد  تمكيف العامميف بيف

كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف متطمبات إعادة ىندسة العمميات 
 (.0.739كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية ، حيث بم  معامؿ االرتباط )

  0.05عند مستكل داللة  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة≥α كأحد  االستعداد لمتغيير بيف
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف متطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 (.0.760كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية ، حيث بم  معامؿ االرتباط )
متطمبات إعادة ىندسة  بيف α≤0.05عند مستكل داللة  إحصائيةكجكد أثر ذك داللة  نتائج البينت  20

العميػػا، التخطػػيط االسػػتراتيجي،، تمكػػيف العػػامميف، االسػػتعداد لمتغييػػر( كتعزيػػز  اإلدارةالعمميػػات )دعػػـ 
جبيره  ، التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجيػة نظػر العػامميف فػي الكظػائؼ اإلشػرافية

 جأثررها ضعرف0 المحغرراتأن باقي 
 في استجابات α) ≥ 0.05) داللة مستكلعند  إحصائيةفركؽ ذات داللة كجكد النتائج  أظيرت .3

بقطاع غزة  متطمبات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الجامعات الفمسطينيةحكؿ المبحكثيف 
 (.الكظيفي، الجامعةالمؤىؿ العممي، المسمى لمتغير ) تيعزلباختبلؼ خصائصيـ الشخصية 

في  α) ≥ 0.05) داللة مستكلعند  إحصائيةفركؽ ذات داللة أكضحت النتائج عدـ كجكد  .4
حكؿ متطمبات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات في الجامعات الفمسطينية بقطاع المبحكثيف  استجابات

 لمتغير )النكع، سنكات الخدمة(. تيعزلغزة باختبلؼ خصائصيـ الشخصية 
 في استجابات α) ≥ 0.05) داللة مستكلعند  إحصائيةفركؽ ذات داللة بينت النتائج كجكد  .5

حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة باختبلؼ خصائصيـ المبحكثيف 
 لمتغير )المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمة، الجامعة(. تيعزلالشخصية 

في  α) ≥ 0.05) داللة مستكلعند  إحصائيةفركؽ ذات داللة أظيرت النتائج عدـ كجكد  .6
حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة باختبلؼ المبحكثيف  استجابات

 لمتغير )النكع(. تيعزلخصائصيـ الشخصية 
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 :نتائج اختبار الفرضيات -رابعاً 
 الميدانية المتعمقة باختبار الفرضيات ما يمي:تبيف مف تحميؿ الدراسة   
 

 (: تمخيص نتائج اختبار الفرضيات1.6جدول رقم )

الدراسات التي اتفقت أو  النتيجة الفرضية
 اختمفت مع الدراسة

 عند مستكل داللة  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  :ىاألول الفرضية
0.05≥α متطمبات إعادة ىندسة العمميات كتعزيز التميز المؤسسي في  بيف

 .الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية

ثبت صحة 
 الفرضية

(، 2017، )الكحمكت
 (، 2017، األخرس)

 .(2016، عيدة)أبك 
عند مستكل  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  الفرضية الفرعية األولى:

كأحد متطمبات إعادة ىندسة  االعمي اإلدارةدعـ  بيف α≤0.05 داللة 
كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العمميات 

 .العامميف في الكظائؼ اإلشرافية

ثبت صحة 
 الفرضية

(، 2017 ،الكحمكت)
 .(2017، األخرس)

عند مستكل  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  الفرضية الفرعية الثانية:
كأحد متطمبات إعادة ىندسة  الييكؿ التنظيمي بيف α≤0.05 داللة 

كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العمميات 
 العامميف في الكظائؼ اإلشرافية.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (،2017،الكحمكت)
 (2016، أبك عيدة) 

عند مستكل  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  الفرضية الفرعية الثالثة:
كأحد متطمبات إعادة ىندسة  التخطيط االستراتيجي بيف α≤0.05 داللة 

كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العمميات 
 .العامميف في الكظائؼ اإلشرافية

ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 2015، البحيرم)
 .(2008، السر)

عند مستكل  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  الفرعية الرابعة:الفرضية 
كأحد متطمبات إعادة ىندسة  تكنكلكجيا المعمكمات بيف α≤0.05 داللة 

كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العمميات 
 .العامميف في الكظائؼ اإلشرافية

ثبت صحة 
 الفرضية

(، 2017، الكحمكت)
 ،(2017، األخرس)

 .(2012فيركز،)

عند مستكل  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  الفرضية الفرعية الخامسة:
كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات تدريب العامميف  بيف α≤0.05 داللة 

كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف 
 .في الكظائؼ اإلشرافية

ثبت صحة 
 الفرضية

 ،(2017)األخرس، 
 (2015)البحيرم، 

عند مستكل  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  الفرضية الفرعية السادسة:
كأحد متطمبات إعادة ىندسة العمميات  تمكيف العامميف بيف α≤0.05 داللة 

كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العامميف 
 .اإلشرافيةفي الكظائؼ 

ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 2017، الكحمكت)
 .(2017، األخرس)
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عند مستكل  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  الفرضية الفرعية السابعة:
كأحد متطمبات إعادة ىندسة االستعداد لمتغيير  بيف α≤0.05 داللة 

كتعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر العمميات 
 .العامميف في الكظائؼ اإلشرافية

ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 2017، األخرس)
 .(2015، البحيرم)

 α≤0.05عنػد مسػتكل داللػة  إحصػائيةيكجد أثر ذك داللػة  الفرضية الثانية:
العميػا، الييكػؿ التنظيمػي،  اإلدارةمتطمبات إعادة ىندسػة العمميػات )دعػـ  بيف

التخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجي، تكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات، تػػػػػدريب العػػػػػامميف، تمكػػػػػيف 
العػػػػػامميف، االسػػػػػتعداد لمتغييػػػػػر( كتعزيػػػػػز التميػػػػػز المؤسسػػػػػي فػػػػػي الجامعػػػػػات 

 .الفمسطينية مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية

ثبت صحة 
 (2017، األخرس)  الفرضية

معنكية  مستكلعند  إحصائيةكجد فركؽ ذات داللة تال  الفرضية الثالثة:
(α≤0.05)  حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات  المبحكثيففي استجابة

في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية )النكع،  اإلدارية
 .المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمة، الجامعة(

 ة:اليالفرعية التويتفرع منيا الفرضيات 

  

   (α≤0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .1
حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف 

 (.نكع)ال الجنسيلمتغير  تيعزلفي الجامعات الفمسطينية  اإلدارية

ثبت صحة 
 الفرضية

(، 2017، األخرس)
 ،(2017، الكحمكت)

 (،2015)البحيرم،
   (α≤0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .2

حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف 
المؤىؿ ) الجنسيلمتغير  تيعزلفي الجامعات الفمسطينية  اإلدارية
 (.العممي

 عدم ثبت
صحة 
 الفرضية

 (، 2016)أبكعيدة، 
 (،2016)أبك سمـ،      
 (2014)ريحاف،      

   (α≤0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .3
حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف 

المسمى ) الجنسيلمتغير  تيعزلفي الجامعات الفمسطينية  اإلدارية
 (.الكظيفي

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

(، 2017)األخرس، 
 (،2017)الكحمكت، 
 (،2015)البحيرم،

 (2016)أبك سالـ،   
   (α≤0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .4

حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف 
سنكات ) الجنسيلمتغير  تيعزلفي الجامعات الفمسطينية  اإلدارية
 (.الخدمة

صحة  ثبت
 الفرضية

(، 2017)األخرس، 
 (،2017)الكحمكت، 
 (، 2016)أبكعيدة، 

 (2016)أبك سالـ،   
   (α≤0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .5

حكؿ متطمبات إعادة ىندسة العمميات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف 
 (.الجامعة) الجنسيلمتغير  تيعزلفي الجامعات الفمسطينية  اإلدارية

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 ،(2016، أبك سالـ)
 (2017)الكحمكت، 

معنكية  مستكلعند  إحصائيةكجد فركؽ ذات داللة ال ت الفرضية الرابعة:
(α≤0.05)  حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات  المبحكثيففي استجابة

الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية )النكع، المؤىؿ العممي، المسمى 
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ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية  .الخدمة، الجامعة(الكظيفي، سنكات 
 ة:اليالت
   (α≤0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .1

حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف 
 (.النكع) الجنسيلمتغير  تيعزلالفمسطينية 

ثبت صحة 
 الفرضية

 (،2014)البحيصي، 
 ،(2015)األيكبي، 
 (2010)النسكر، 

   (α≤0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .2
حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف 

 (.المؤىؿ العممي) الجنسيلمتغير  تيعزلالفمسطينية 

 عدم ثبت
صحة 
 الفرضية

 (،2014)البحيصي، 
 (2015)األيكبي، 

   (α≤0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .3
حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف 

 (.المسمى الكظيفي) الجنسيلمتغير  تيعزلالفمسطينية 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (،2014)البحيصي، 
 (2015)األيكبي، 

   (α≤0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .4
حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف 

 (.سنكات الخدمة) الجنسيلمتغير  تيعزلالفمسطينية 

عدم ثبت 
صحة 
 الفرضية

 (،2014)البحيصي، 
 (2015)األيكبي، 

   (α≤0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .5
حكؿ التميز المؤسسي في الجامعات لمتكسطات تقديرات المبحكثيف 

 (.الجامعة) الجنسيلمتغير  تيعزلالفمسطينية 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (،2014)البحيصي، 
 (2015)األيكبي،       

 
 النتائج المتعمقة بتحقيق األىداف: -اً خامس
 يمي:( كفؽ لما 2.6عمى النحك المكضح في الجدكؿ رقـ ) أظيرت النتائج تحقؽ أىداؼ الدراسة  
 

 (: النتائج المتعمقة بتحقيق األىداف2.6جدول رقم )
 مجال تحققو مدى تحققو اليدف الرقم

1. 

اقػػػػػػػع امػػػػػػػتبلؾ الجامعػػػػػػػات الفمسػػػػػػػطينية ك  إلػػػػػػػىالتعػػػػػػػرؼ 
فػػػػػػػػي  اإلداريػػػػػػػػةلمتطمبػػػػػػػػات إعػػػػػػػػادة ىندسػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػات 

الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر العػػػػامميف فػػػػي 
 الكظائؼ اإلشرافية.

 تحقؽ

تحميؿ محاكر متطمبات مف خبلؿ 
إعادة ىندسة العمميات ، كما ىك 

( كحتى 8.5مكضح مف جدكؿ رقـ )
 (.15.5جدكؿ )

2. 

بيػػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػػتكل التميػػػػػػػػػز المؤسسػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػات 
الفمسػػػػػطينية مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر العػػػػػامميف فػػػػػي الكظػػػػػائؼ 

 اإلشرافية.
 تحقؽ

 التميزمف خبلؿ تحميؿ محكر 
كما ىك مكضح مف المؤسسي، 
( كحتى جدكؿ 16.5)جدكؿ رقـ 

(19.5.) 

3. 
الكشؼ عف طبيعة العبلقػة بػيف متطمبػات إعػادة ىندسػة 

كتعزيػػػػػػػز التميػػػػػػػز المؤسسػػػػػػػي فػػػػػػػي  اإلداريػػػػػػػةالعمميػػػػػػػات 
 الجامعات الفمسطينية.

 تحقؽ
مف خبلؿ اختبار الفرضية األكلى، 
كما ىك مكضح مف جدكؿ رقـ 

 (.27.5( كحتى جدكؿ )20.5)
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4. 
فػي  اإلداريةتحديد أثر متطمبات إعادة ىندسة العمميات 

 تحقؽ تعزيز التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية.
مف خبلؿ اختبار الفرضية الثانية، 
كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ 

(28.5.) 

5. 

حكؿ متطمبات المبحكثيف  في استجاباتفركؽ معرفة ال
في الجامعات  اإلداريةإعادة ىندسة العمميات 

الفمسطينية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية )النكع، 
المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمة، 

 الجامعة(.

 تحقؽ

مف خبلؿ اختبار الفرضية الثالثة، 
كما ىك مكضح مف جدكؿ رقـ 

 (.36.5( كحتى جدكؿ رقـ )29.5)

6. 

حكؿ التميز المبحكثيف  في استجاباتفركؽ معرفة ال
المؤسسي في الجامعات الفمسطينية باختبلؼ 
خصائصيـ الشخصية )النكع، المؤىؿ العممي، المسمى 

 الكظيفي، سنكات الخدمة، الجامعة(.

 تحقؽ

مف خبلؿ اختبار الفرضية الثالثة، 
كما ىك مكضح مف جدكؿ رقـ 

 (.45.5( كحتى جدكؿ رقـ )37.5)

7. 
متطمبات تقديـ المقترحات الكفيمة بنجاح تفعيؿ دكر 

إعادة ىندسة العمميات في تعزيز التميز المؤسسي في 
 الجامعات الفمسطينية.

 تحقؽ
التكصيات التي كضعيا الباحث في 

 ضكء نتائج الدراسة.

 
 توصيات الدراسة: 2.6

 ة:اليتقدـ الباحث بالتكصيات التيفي ضكء اإلطار النظرم لمدراسة، كالنتائج التي أسفرت عنيا، 
 الخاصة بالمتغير المستقل )متطمبات تطبيق إعادة ىندسة العمميات(: التوصيات -أوالً 

 العميا: اإلدارةدعم  .1
 جراءاتالميتبعة لمتخمص مف اإل جراءاتأف تيعيد إدارة الجامعات النظر في اإل ينبغي 

مف  اإلداريةالركتينية، كالعمؿ عمى تنفيذ تغيرات تساعد عمى تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات 
خبلؿ التنسيؽ بيف اإلدارات لتطبيقيا، كالعمؿ عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في ميمة 

 كاحدة.
  تعزيز مبدأ تفكيض السمطة لدل إدارة الجامعات، كالعمؿ عمى دعـ كتحفيز المكظفيف

المميزيف في إنجاز أعماليـ، كاالستعانة بخبراء خارجييف لتقديـ االستشارات البلزمة إلنجاز 
كالقانكنية البلزمة إلنجاح إعادة  اإلداريةاألعماؿ، مع ضركرة تكفير اإلمكانات المادية ك 

 ىندسة العمميات.
 الييكل التنظيمي: .2

 إلىكبشكؿ منيجي، إضافة  تنظيمية دكرينايتعيف عمى إدارة الجامعات مراجعة ىياكميا ال 
ىندسة العمميات مف ب عممياتيا لمنظر في مدل فائدة كجدكل تبني إعادة اليمراجعة أس

 المساىمة في تحقيؽ التميز المؤسسي مقارنة بالمنافسيف. أجؿ
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 لتحسيف اإلنتاجية كرفع  جراءاتكضع خطط عممية كبرامج إلعادة الييكمة كىندسة اإل
 مستكل الجكدة في العمؿ لضماف تحقيؽ الجامعة ألىدافيا.

 
 التخطيط االستراتيجي: .3

  مكانية التطبيؽ، بحيث تتبلءـ مع بيئة العمؿ عمى تبني خطة استراتيجية تتسـ بالمركنة كا 
العمؿ المتغيرة لمجامعات الفمسطينية المبحكثة، بسبب عدـ االستقرار السياسي كاألمني التي 

 يمر بيا قطاع غزة.
  تعزيز مشاركة العامميف في إعداد الخطة االستراتيجية، كاالستفادة مف الخبرات كالمكنكنات

ض العامميف، كالعمؿ عمى تعزيز مبدأ المراجعة الدكرية لمخطة التي يتميز بيا بع
 االستراتيجية، كالتقييـ المتتابع لمخطة التنفيذية. 

  تكفير مكازنات خاصة تدعـ أنشطة الخطة االستراتيجية في الجامعات، بحيث تتناسب ىذه
 المكازنات مع األنشطة التطكيرية المقترحة لمتنفيذ.

 تكنولوجيا المعمومات: .4
 بناء نظـ اتصاالت كمعمكمات متطكرة كمتكاممة تساعد الجامعات بمبلحقة  لعمؿ عمىا

 بيئتيا، كتشخيص العكامؿ المتحكمة فييا، كالتطكرات المختمفة التي تتصؼ بيا.
  ينبغي تكظيؼ المعمكماتية كاالستفادة مف التكنكلكجيا الحديثة في تشخيص كاستشراؼ

 ، كالمتابعة كالتقييـ كاتخاذ القرارات.المستقبؿ، ككضع الخطط كرسـ السياسات
  إنشاء شبكة لممعمكمات بيف الجامعات الفمسطينية تيسر حصكؿ العامميف عمى المعمكمات

 كتتيح تبادؿ اآلراء كاألفكار. 
 تدريب العاممين: .5

  ينبغي تمبية الحاجات التدريبية لمعامميف في الجامعات، مع مراعاة تغميب الجانب العممي
عطى لمتدريب العممي النصيب األكفى في يي  ى الجانب النظرم، عمى أفٍ كالتطبيقي عم

 في الجامعات في ضكء إعادة اليندسة. اإلداريةاالىتماـ حتى يتسنى تطكير العمميات 
 الطاقات المتكفرة، باعتباره األداة الرئيسة  جميعب ريب مادينا كمعنكيناالعمؿ عمى دعـ التد

 ة تامة.اليلمتغيير كالتطكير، كمتابعة آثاره كانعكاساتو عمى الميداف التعميمي بفع
 تمكين العاممين: .6

  تعزيز مشاركة العامميف في عممية اتخاذ القرارات كاعتبارىـ شركاء في ذلؾ، كمشاركة
تاحة الفرص لمعامميف في العامميف في كضع السياسات العامة كاستراتيج ية الجامعة، كا 

 تطكير معايير األداء.
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   تعزيز شعكر في العمؿ يا تكفر الكقت كأكثر إبداعناتعزيز ثقافة فرؽ العمؿ عمى أن ،
ؽ العمؿ، كالتركيز عمى العمؿ الجماعي أكثر مف العمؿ الفردم، يفر  العامميف أنيـ جزء مف

 .كاألخذ بالتكصيات الصادرة عف فرؽ العمؿ
  تاحة المعمكمات البلزمة لمعامميف لتسييؿ مياميـ تشجع العامميف عمى المبادرة كاالبتكار، كا 

تاحة فرص الكصكؿ  أصحاب القرار، كالعمؿ عمى تعزيز كالء العامميف  إلىالكظيفية، كا 
 ات كطرؽ منح الحكافز لمعامميف.آليلمعمؿ في الجامعة مف خبلؿ تحسيف 

 

 االستعداد لمتغيير: .7
  المعمكؿ بيا في الجامعة لتتناسب مع كاقع  اإلداريةالعمؿ عمى تطكير األنظمة كالقكانيف

كاألنظمة التقميدية تمييدان  اإلداريةعف التعقيدات  بيئة الجامعات الفمسطينية بعيدنا العمؿ في
 .اإلداريةلتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات 

 ات المتاحة المنشكد معتمدة عمى اإلمكانغيير إعداد خطة متكاممة تيحدد فييا الجامعات الت
كتكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة، مع مراعاة الجكانب السمككية لمعامميف لتقبؿ التغيير 

 المنشكدة.
  العمؿ عمى نشر معمكمات خاصة عف العمؿ اإلدارم داخؿ الجامعات لتعميـ ثقافة

اصة بتطكير األنظمة التغيير، مف خبلؿ إشراؾ العامميف بالمؤتمرات ككرش العمؿ الخ
ضركرة االستعداد لمكاجية مقاكمة  إلىالحديثة، إضافة  اإلداريةب اليكتبني األس اإلدارية

 التغيير مف قبؿ العامميف.
 التوصيات الخاصة بالمتغير التابع )التميز المؤسسي(: -ثانياً 

 التميز القيادي .1
  ٍحاجات كرغبات المستفيديف كسكؽ  إلى معات الفمسطينية أىدافيا استنادناتضع إدارة الجا أف

العمؿ، كالعمؿ عمى تكفير بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية، كتكفير المكارد 
 البلزمة لئلبداع كالتميز لممساىمة في تحقيؽ مركز تنافسي جيد بيف الجامعات.

  العمؿ عمى تحقيؽ التميز في الخدمة التعميمية المقدمة لممستفيديف عمى مستكل الجامعات
لبلرتقاء بمستكل األداء  اإلداريةالفمسطينية مف خبلؿ تبني إعادة ىندسة العمميات 

 الجامعي.
 التميز الخدماتي .2

  مراجعة األعماؿ ذات األداء النسبي المتكسط كالمتدني، كالذم يعبر عف ضعؼ في
 خرجات جكدة العممية التعميمية في جميع الجامعات لزيادة فاعميتيا.م
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  حاجات المجتمع  إلىينغي عمى إدارة الجامعات إجراء استطبلعات مستمرة لمتعرؼ
احتياجات سكؽ العمؿ مف الخريجيف، كذلؾ  إلىالمتنكعة مف الخدمات التعميمية، كالتعرؼ 

دخاؿ التحسي  ف المستمر عمييا.لمعمؿ عمى تمبية تمؾ الحاجات كا 
 

 التميز المعرفي .3
  إقامة حمقات النقاش المتنكعة األغراض بيف إدارة الجامعات كالعامميف كمؤسسات المجتمع

المدني ذات العبلقة كذلؾ الستثمار الطاقات الفكرية في المجاالت المعرفية بشكؿ دائـ بما 
 ينعكس إيجابان عمى أداء الجامعة كتميزىا.

 جامعات متابعة أداء خريجييا في المؤسسات التي يعممكف أك يتدربكف ينبغي عمى إدارة ال
أرباب  جامعات المنافسة، كبياف مستكل رضابيا، كتحديد مستكل كفاءة خريجييـ مقارنة بال

العمؿ عف خريجي الجامعات، حتى يتسنى لمجامعات إدخاؿ التحسينات المطمكبة عمى 
 العممية التعميمية التعممية.

  االستفادة مف نتائج البحكث العممية في حؿ المشكبلت التي يكاجييا المجتمع.العمؿ عمى 
 (: خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة3.6جدول رقم )

الجية المسؤولة  التوصيات
 عن التنفيذ

 اإلطار 
)الفترة 
 الزمنية(

 محور متطمبات إعادة ىندسة العمميات في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة
 العميا اإلدارة: دعم أواًل 

 جراءاتالميتبعة لمتخمص مف اإل جراءاتأف تيعيد إدارة الجامعات النظر في اإل ينبغي
 اإلداريةالركتينية، كالعمؿ عمى تنفيذ تغيرات تساعد عمى تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات 

مف خبلؿ التنسيؽ بيف اإلدارات لتطبيقيا، كالعمؿ عمى دمج المياـ الفرعية المتكاممة في 
 ميمة كاحدة.

 
 
 
 .مجمس الجامعة 
 .عمداء الكميات 
 .عمادة الجكدة 

تعزيز مبدأ تفكيض السمطة لدل إدارة الجامعات، كالعمؿ عمى دعـ كتحفيز المكظفيف  مستمر
كاالستعانة بخبراء خارجييف لتقديـ االستشارات البلزمة المميزيف في إنجاز أعماليـ، 

كالقانكنية البلزمة إلنجاح  اإلداريةإلنجاز األعماؿ، مع ضركرة تكفير اإلمكانات المادية ك 
 إعادة ىندسة العمميات.

 : الييكل التنظيميثانًيا
 إلىكبشكؿ منيجي، إضافة  مراجعة ىياكميا التنظيمية دكرينا يتعيف عمى إدارة الجامعات

ب عممياتيا لمنظر في مدل فائدة كجدكل تبني إعادة ىندسة العمميات مف اليمراجعة أس
 المساىمة في تحقيؽ التميز المؤسسي مقارنة بالمنافسيف. أجؿ

 .مجمس الجامعة 
  عمادة التخطيط

 كالتطكير.
 .عمادة الجكدة 

 
 مستمر

لتحسيف اإلنتاجية كرفع  جراءاتكىندسة اإلكضع خطط عممية كبرامج إلعادة الييكمة 
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  مستكل الجكدة في العمؿ لضماف تحقيؽ الجامعة ألىدافيا.
 : التخطيط االستراتيجيثالثًا

مكانية التطبيؽ، بحيث تتبلءـ مع بيئة  العمؿ عمى تبني خطة استراتيجية تتسـ بالمركنة كا 
عدـ االستقرار السياسي كاألمني العمؿ المتغيرة لمجامعات الفمسطينية المبحكثة، بسبب 

 التي يمر بيا قطاع غزة.

 .مجمس الجامعة 
  عمادة التخطيط

 كالتطكير.
 .عمداء الكميات 
  نائب الرئيس لشئكف

 .اإلدارية
 
 

 مستمر
 

تعزيز مشاركة العامميف في إعداد الخطة االستراتيجية، كاالستفادة مف الخبرات كالمكنكنات 
التي يتميز بيا بعض العامميف، كالعمؿ عمى تعزيز مبدأ المراجعة الدكرية لمخطة 

 االستراتيجية، كالتقييـ المتتابع لمخطة التنفيذية. 
االستراتيجية في الجامعات، بحيث تتناسب تكفير مكازنات خاصة تدعـ أنشطة الخطة 

 ىذه المكازنات مع األنشطة التطكيرية المقترحة لمتنفيذ.

 : تكنولوجيا المعموماترابًعا
بناء نظـ اتصاالت كمعمكمات متطكرة كمتكاممة تساعد الجامعات بمبلحقة بيئتيا، 

 بيا.كتشخيص العكامؿ المتحكمة فييا، كالتطكرات المختمفة التي تتصؼ 
 
 
  عمادة التخطيط

 كالتطكير.
 .مركز الحاسكب 

 مستمر
ينبغي تكظيؼ المعمكماتية كاالستفادة مف التكنكلكجيا الحديثة في تشخيص كاستشراؼ 

 المستقبؿ، ككضع الخطط كرسـ السياسات، كالمتابعة كالتقييـ كاتخاذ القرارات.
العمؿ عمى إنشاء شبكة لممعمكمات بيف الجامعات الفمسطينية تيسر حصكؿ العامميف عمى 

 المعمكمات كتتيح تبادؿ اآلراء كاألفكار. 
 : تدريب العاممينخامًسا

ينبغي تمبية الحاجات التدريبية لمعامميف في الجامعات، مع مراعاة تغميب الجانب العممي 
عطى لمتدريب العممي النصيب األكفى في يي  عمى أفٍ كالتطبيقي عمى الجانب النظرم، 

 في الجامعات في ضكء إعادة اليندسة. اإلداريةاالىتماـ حتى يتسنى تطكير العمميات 

 
 
  عمادة التعميـ

المستمر كخدمة 
 المجتمع.

 مستمر
الطاقات المتكفرة، باعتباره األداة الرئيسة  جميعب عمى دعـ التدريب مادينا كمعنكينا العمؿ

 ة تامة.اليلمتغيير كالتطكير، كمتابعة آثاره كانعكاساتو عمى الميداف التعميمي بفع
 سادسًا: تمكين العاممين

تعزيز مشاركة العامميف في عممية اتخاذ القرارات كاعتبارىـ شركاء في ذلؾ، كمشاركة 
تاحة الفرص لمعامميف في العامميف في كضع السياسات  العامة كاستراتيجية الجامعة، كا 

 تطكير معايير األداء.

 
 
 
 .مجمس الجامعة 
 .عمداء الكميات 
 .الرؤساء المباشركف 

 
 
 

 مستمر

تعزيز ثقافة فرؽ العمؿ عمى أنيا تكفر الكقت كأكثر إبداعان في العمؿ، تعزيز شعكر 
عمى العمؿ الجماعي أكثر مف العمؿ ؽ العمؿ، كالتركيز يفر  مفالعامميف أنيـ جزء 

 الفردم، كاألخذ بالتكصيات الصادرة عف فرؽ العمؿ.

تاحة المعمكمات البلزمة لمعامميف لتسييؿ  تشجع العامميف عمى المبادرة كاالبتكار، كا 
تاحة فرص الكصكؿ  أصحاب القرار، كالعمؿ عمى تعزيز كالء  إلىمياميـ الكظيفية، كا 

 ت كطرؽ منح الحكافز لمعامميف.آلياالعامميف لمعمؿ في الجامعة مف خبلؿ تحسيف 

 : االستعداد لمتغييرسابًعا



 
 

162 
 

المعمكؿ بيا في الجامعة لتتناسب مع كاقع  اإلداريةالعمؿ عمى تطكير األنظمة كالقكانيف 
كاألنظمة التقميدية  اإلداريةعف التعقيدات  بيئة الجامعات الفمسطينية بعيدنا العمؿ في

 .اإلداريةتمييدان لتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات 

 
 
 
 
 
 .مجمس الجامعة 
  عمادة التخطيط

 كالتطكير.
 .عمادة الجكدة 

 مستمر

اإلمكانيات المتاحة إعداد خطة متكاممة تيحدد فييا الجامعات التغيير المنشكد معتمدة عمى 
كتكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة، مع مراعاة الجكانب السمككية لمعامميف لتقبؿ التغيير 

 المنشكدة.

العمؿ عمى نشر معمكمات خاصة عف العمؿ اإلدارم داخؿ الجامعات لتعميـ ثقافة 
التغيير، مف خبلؿ إشراؾ العامميف بالمؤتمرات ككرش العمؿ الخاصة بتطكير األنظمة 

ضركرة االستعداد لمكاجية مقاكمة  إلىالحديثة، إضافة  اإلداريةب اليكتبني األس اإلدارية
 التغيير مف قبؿ العامميف.

 محور التميز المؤسسي في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة
 : التميز القياديأواًل 

حاجات كرغبات  إلى معات الفمسطينية أىدافيا استنادناتضع إدارة الجا ضركرة أفٍ 
المستفيديف كسكؽ العمؿ، كالعمؿ عمى تكفير بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية، 
كتكفير المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز لممساىمة في تحقيؽ مركز تنافسي جيد بيف 

 الجامعات.

 
 .مجمس الجامعة 
  عمادة التخطيط

 كالتطكير.
  نائب الرئيس

 االكاديمي كاالدارم.
 

 مستمر
 

العمؿ عمى تحقيؽ التميز في الخدمة التعميمية المقدمة لممستفيديف عمى مستكل الجامعات 
لبلرتقاء بمستكل األداء  اإلداريةالفمسطينية مف خبلؿ تبني إعادة ىندسة العمميات 

 الجامعي.

 : التميز الخدماتيثانًيا
كالذم يعبر عف ضعؼ في مراجعة األعماؿ ذات األداء النسبي المتكسط كالمتدني، 

 مخرجات جكدة العممية التعميمية في جميع الجامعات لزيادة فاعميتيا.

  عمادة التخطيط
 كالتطكير.

 .عمادة الجكدة 
 .عمداء الكميات 

 
حاجات المجتمع  إلىينغي عمى إدارة الجامعات إجراء استطبلعات مستمرة لمتعرؼ  مستمر

احتياجات سكؽ العمؿ مف الخريجيف،  إلىالمتنكعة مف الخدمات التعميمية، كالتعرؼ 
دخاؿ التحسيف المستمر عمييا.  كذلؾ لمعمؿ عمى تمبية تمؾ الحاجات كا 

 : التميز المعرفيثالثًا
المجتمع إقامة حمقات النقاش المتنكعة األغراض بيف إدارة الجامعات كالعامميف كمؤسسات 

رفية بشكؿ دائـ المدني ذات العبلقة كذلؾ الستثمار الطاقات الفكرية في المجاالت المع
 عمى أداء الجامعة كتميزىا. بما ينعكس إيجابنا

  عمادة التعميـ
المستمر كخدمة 

 المجتمع.
 .عمداء الكميات 
 .كحدة الخرجيف 
  عمادة البحث

 العممي.

 مستمر
أداء خريجييا في المؤسسات التي يعممكف أك يتدربكف  ينبغي عمى إدارة الجامعات متابعة

بيا، كتحديد مستكل كفاءة خريجييـ مقارنة بالجامعات المنافسة، كبياف مستكل رضى 
أرباب العمؿ عف خريجي الجامعات، حتى يتسنى لمجامعات إدخاؿ التحسينات المطمكبة 

 عمى العممية التعميمية التعممية.

 نتائج البحكث العممية في حؿ المشكبلت التي يكاجييا المجتمع. العمؿ عمى االستفادة مف
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 :مقترحةمستقبمية دراسات  3.6
ة كذلؾ مف خبلؿ إجراء اليبضركرة إجراء دراسات ذات عبلقة بمكضكع الدراسة الح يرل الباحث
 ة:اليالدراسات المقترحة الت

  الفمسطينية.أنمكذج مقترح لتميز المؤسسي في مؤسسات التعميـ العالي 
  في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.معكقات تطبيؽ معايير التميز المؤسسي 
  دراسة تطبيقية في الجامعات الفمسطينية  اإلداريةالعكامؿ المؤثرة عمى تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات

 بقطاع غزة.
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 املراجعاملصادر و
 
 

 .: المصادر والمراجع العربيةأواًل 

 : المراجع األجنبية.ثانًيا
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 المراجع العربيةالمصادر و  :أواًل 
 القرآن الكريم
 الكتب العربية:

، مؤسسػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػكارؽ لمنشػػػػػػػػػػػر، عمػػػػػػػػػػػاف، منييييييييييياىج البحيييييييييييث العمميييييييييييي(: 2006) الحمػػػػػػػػػػػداني، مكفػػػػػػػػػػػؽ
 األردف.

البحييييييييييييث العممييييييييييييي: (: 2006ذكقػػػػػػػػػػػػاف عبيػػػػػػػػػػػػدات كعبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحمف عػػػػػػػػػػػػدس ككايػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػػؽ )
 ، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف.بو اليمفيومو، أدواتو، أس

دار  ،فيييييييييي عصييييييييير المعرفييييييييية اإلدارةنمييييييييياذج وتقنييييييييييات -إدارة التمييييييييييز(: 2002) عمػػػػػػػػػي،، السػػػػػػػػممي
 .مصر ،القاىرة غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

 ،التطييييييييييوير التنظيمييييييييييي(: 2010عػػػػػػػػػػامر، سػػػػػػػػػػامح عبػػػػػػػػػػد المطمػػػػػػػػػػب، كقنػػػػػػػػػػديؿ، عػػػػػػػػػػبلء محمػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػيد )
 دار الفكر ناشركف كمكزعكف، عماف، األردف.

، مكتبػػػػػػػػة زىػػػػػػػػراء بحييييييييوث ودراسييييييييات فييييييييي نظييييييييم التعميييييييييم(: 2001عبػػػػػػػػد النبػػػػػػػػي، سػػػػػػػػعاد بسػػػػػػػػيكني )
 الشرؽ، القاىرة.

، طبعػػػػػػة  إعييييييادة ىندسيييييية نظييييييم العمييييييل النظرييييييية والتطبيييييييق(: 2001السػػػػػػمطاف ، فيػػػػػػد بػػػػػػف صػػػػػػبح )
 المممكة العربية السعكدية. ،أكلى
 ، دار الصفا لمنشر كالتكزيع، األردف. المدرسية المعاصرة اإلدارة(: 2013البنا، ىالة )

دراسيييييييييية السييييييييييموك اإلنسيييييييييياني الفييييييييييردي والجميييييييييياعي فييييييييييي (: 2000القريػػػػػػػػػػكتي، محمػػػػػػػػػػد قاسػػػػػػػػػػـ )
 ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف.  المنظمات المختمفة

 األعميييييييييال منظميييييييييات فيييييييييي وتطبيقاتييييييييييا متقدمييييييييية إداريييييييييية موضيييييييييوعات (:2009الػػػػػػػػػرب ، جػػػػػػػػػاد )
 ، مصر.  المصرية ، دار الكتب الدولية

 . ،األردف عماف ، كالتكزيع لمنشر أسامة دار ، المعمومات تكنولوجيا :(2005 جعفر) القاسـ،

 كالتكزيػػػػػػػػػػػػع، لمنشػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػيرة دار ،واإلداري التنظيمييييييييييييي التطييييييييييييوير: ( 2009 ) السػػػػػػػػػػػػكارنة، بػػػػػػػػػػػػبلؿ 
 .عماف

، دار  اإلسييييييييييتراتيجي الفكيييييييييير والتطبيييييييييييقالتخطيييييييييييط التربييييييييييوي (: 2011الحػػػػػػػػػػاج محمػػػػػػػػػػد ، أحمػػػػػػػػػػد )
 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ، األردف.

 مصر. القاىرة، كالتكزيع، لمنشر ايتراؾ ،المفتوحة اإلدارةنظم (: 2001أبكبكر، فاتف )
 كائػػػػػػػػػػػؿ دار ،حديثييييييييييية ومفييييييييييياىيم أساسييييييييييييات التنظيميييييييييييي التطيييييييييييوير (:1999مرسػػػػػػػػػػػي ) المػػػػػػػػػػػكزم،

 األردف.  لمنشر،
، دار المػػػػػػػػػػػػريم لمنشػػػػػػػػػػػػر ،المممكػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة إدارة المييييييييييييوارد البشييييييييييييرية ( :2003جػػػػػػػػػػػػارم )ديسػػػػػػػػػػػػمر، 

 السعكدية ، ترجمة د.محمد سيد أحمد عبد المتعاؿ.
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 دار ،دراسيييييييييية وحييييييييياالت وعممييييييييييات مفييييييييياىيم: االسيييييييييتراتيجية اإلدارة(:  2010) زكريػػػػػػػػػا، الػػػػػػػػػدكرم،
 .األردف عماف، كالتكزيع، لمنشر ازكرم العمميةالي
المسػػػػػػػػػػيرة  دار ، والصييييييييييف لممدرسيييييييييية الذاتييييييييييية اإلدارة اسييييييييييتراتيجيات (: 2008) محمػػػػػػػػػػد العجمػػػػػػػػػػي،

 .عماف كالتكزيع، لمنشر
 الريػػػػػػػػػػاض، كالتكزيػػػػػػػػػػع، لمنشػػػػػػػػػػر الزىػػػػػػػػػػراء دار ،التربييييييييييوي والتخطيييييييييييط اإلدارة (:2011 فػػػػػػػػػػاتف) عػػػػػػػػػػزازم،

 .السعكدية
 كالتكزيػػػػػػػػػػع، لمنشػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػكرس مؤسسػػػػػػػػػػة ،البشييييييييييرية المييييييييييوارد ىنييييييييييدرة (:2008 محمػػػػػػػػػػد) الصػػػػػػػػػػيرفي،

 .االسكندرية، مصر
 األعميييييييييال ورجيييييييييل الميييييييييدير كتيييييييييب خالصيييييييييات(: 1995) مػػػػػػػػػارؾ كبليػػػػػػػػػف، ك ريمكنػػػػػػػػػد مانجػػػػػػػػػانيمي،

 .مصر شعاع، العممي لئلعبلـ العربية الشركة ،العممي لميندرة الدليل
 ،الشييييييياممة الجيييييييودة إلدارة المتكاممييييييية المنيجيييييييية إليييييييى ميييييييدخل:  (2001كصػػػػػػػفي ) عمػػػػػػػر عقيمػػػػػػػي،

 .لمنشر، عماف كائؿ دار
 طيبػػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػػر دار ، الشيييييييييركات وىيكمييييييييية العممييييييييييات ىندسييييييييية إعيييييييييادة: ( 2005فريػػػػػػػػػد ) النجػػػػػػػػػار،

 .مصر ، القاىرة ، كالتكزيع
 المنظمييييييييات فييييييييي العمييييييييل نظييييييييم ىندسيييييييية إعييييييييادة (: 1995) جػػػػػػػػيمس شػػػػػػػػامبي، ك مايكػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػامر،

 عثمػػػػػػػػػػاف، فلػػػػػػػػػػديا شػػػػػػػػػػمس ترجمػػػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػػػدة، اإلداريػػػػػػػػػػة لمثػػػػػػػػػػكرة صػػػػػػػػػػريحة ، دعػػػػػػػػػػكةالينييييييييييدرة
 .مصر القاىرة، شعاع، لئلعبلـ العممي العربية الشركة

 تعريػػػػػػػػػب ،الشييييييييياممة الجيييييييييودة إدارة ميييييييييع اليندسييييييييية إعيييييييييادة تكاميييييييييل (: 2004 جكزيػػػػػػػػػؼ) كػػػػػػػػػيبلدا،
 .السعكدية العربية المممكة الرياض، ، المريم دار سركر، عمي إبراىيـ سركر

 . اإلسكندرية الدكلية،حكرس  مؤسسة األكلى، الطبعة ،البشرية الموارد ىندرة : (2006) محمد، الصيرفي،

 .عماف لمنشر، الجامعية الدار ،البشرية الموارد إدارة (:2000الباقي، صبلح ) عبد
، دار الميسػػػػػػػػػػػػػػرة لمنشػػػػػػػػػػػػػػركالتكزيع باليأصييييييييييييييول التنظيييييييييييييييم واألسيييييييييييييي(: 2002عصػػػػػػػػػػػػػػفكر، محمػػػػػػػػػػػػػػد )

 كالطباعة، عماف.
 ،المسيييييييييييتقبل منظمييييييييييية إليييييييييييى الطرييييييييييييق: المتمييييييييييييز التنظيميييييييييييي األداء(: 2003 ) عػػػػػػػػػػػادؿ زايػػػػػػػػػػػد،

 .مصر القاىرة، ،اإلدارية العربية لمتنمية المنظمة
 ،دار المعرفيييييييية عصيييييييير فييييييييي اإلدارة وتقنيييييييييات نميييييييياذج التميييييييييز إدارة:  ( 2002 عمػػػػػػػػي) ، السػػػػػػػػممي

 . مصر ، القاىرة ، كالتكزيع كالنشر لمطباعة - غريب
 ،ةالييييييييييالع اإلداريييييييييية المييييييييييارات ذوي األفيييييييييراد ليييييييييدى التمييييييييييز عيييييييييادات (: 2007 رضػػػػػػػػػا) السػػػػػػػػػيد،

 .القاىرة كالتكريدات، لمتسكيؽ العربية المتحدة الشركة
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 مؤسسػػػػػػػة ،والتعمييييييييم التربيييييييية قطييييييياع فيييييييي لمعييييييياممين اإلداري التمييييييييز(:  2009محمػػػػػػػد) الصػػػػػػػيرفي، 
 . مصر سكندرية،اإل كالتكزيع، لمنشر حكرس الدكلية

 وأفضييييييييييييل الجييييييييييييودة مييييييييييييدخل المؤسسييييييييييييي التميييييييييييييز (: 2013المجيػػػػػػػػػػػػد) عبػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػزار البػػػػػػػػػػػركارم،
 .لمنشر، عماف الكراؽ ، داروتطبيقات مبادئ الممارسات

 
 الرسائل العممية:

 عمػى تطبيقيػة دراسػة المؤسسػي التميػز تحقيػؽ فػي االسػتراتيجي التخطػيط دكر: (2014) فػرج ريا، مػاىر أبك
 كالسياسػػة اإلدارة ، أكاديميػػةماجسييتير غييير منشييورة رسييالة االجتماعيػػة ، كالشػػؤكف العمػػؿ كزارتػػي

 فمسطيف. العميا، لمدراسات
 بجػكدة كعبلقتيػا بغػزة الجامعيػة الكميػات في العمميات ىندسة إعادة تطبيؽ درجة(: 2016أبك سالـ، عمرك )

 ، غزة.اإلسبلمية، كمية التربية، الجامعة غير منشورة رسالة ماجستير، التعميمية المخرجات
كعبلقتيا بجكدة الخػدمات الصػحية بمجمػع الشػفاء  اإلدارية العمميات ىندسة كاقع(: 2016) فراس، أبك عيدة

 ، غزة.كالسياسة اإلدارةأكاديمية ،  غير منشورة رسالة ماجستير،  الطبي
كدكرىػػػا فػػػي تحسػػػيف جػػػكدة الخػػػدمات فػػػي  اإلداريػػػةإعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات (: 2017) عبػػػدالحميـ ،األخػػػرس

 ، غزة.كالسياسة اإلدارةأكاديمية ،  غير منشورة رسالة ماجستير، ات محافظات غزةمديب
(: تصميـ بيئة العمؿ كالتغيػرات المنشػكدة لتحقيػؽ الميػزة التنافسػية: دراسػة تطبيقيػة 2014األيكبي، منصكر )

 جامعة الجناف، لبناف. ،غير منشور اهأطروحة دكتور الفمسطيني،  اليعمى مؤسسات التعميـ الع
بالكميػػات التقنيػػة فػػي محافظػػات غػػزة مػػف كجيػػة  تقيػػيـ عمميػػة التػػدريب لمعػػامميف(: 2005األيػػكبي، منصػػكر )

 .، فمسطيفاإلسبلميةكمية التجارة، الجامعة  ،غير منشور رسالة ماجستير، نظر المتدربيف
(: دكر تمكػػيف العػامميف فػػي تحقيػؽ التميػػز المؤسسػي: دراسػػة ميدانيػة عمػػى 2014البحيصػي، عبػػد المعطػي )

 الكميات التقنية في محافظات غزة.
فػػػي  اإلداريػػةفػػػي ممارسػػة العمميػػات  اإلداريػػة(: درجػػة اسػػػتخداـ أسػػمكب اليندسػػة 2010مػػراد )حنػػكف، ناديػػة 

رسيييالة  المػػػدارس الحككميػػػة فػػػي محافظػػػات الضػػػفة الغربيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر المػػػديريف كالمػػػديرات،
  ، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.ماجستير غير منشورة

 لمتميػػػز المؤسسػػػي كمػػػدخؿ الػػػتعمـ لمنظمػػػات مقتػػػرح نمػػػكذج: (2014) عبػػػدالقادر عبدالمجيػػػد آمػػػاؿ الحيمػػػة،
 قنػػاة جامعػػة ،رسييالة دكتييوراه غػػزة، قطػػاع بمحافظػػات الفمسػػطينية الجامعػػات عمػػى تطبيقيػػة )دراسػػة

 .السكيس، مصر
 كميػػػة التربيػػػة، ،ماجسيييتير رسيييالة اليندسػػػة، إعػػػادة ضػػػكء فػػػي التعمػػػيـ اقتصػػػاديات (: 2005 خالػػػد) الثبيتػػػي،

 .السعكدية العربية المممكة القرل، أـ جامعة
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 غيػر الحككميػة المؤسسػات لػدل التغييػر كادارة التنظيمي التطكير متطمبات ةاليفع: (2006) ابتساـ مرزكؽ،
 .، فمسطيفماجستير رسالة الفمسطينية،

(: كاقػػع األداء المؤسسػػي فػػي مػػدارس دار األرقػـ بمحافظػػات غػػزة فػػي ضػػكء األنمػػكذج 2013الػدجني، عمػػي )
، اإلسػبلمية، كميػة التربيػة، الجامعػة رسالة ماجستير غيير منشيورةاألكركبي لمتميز كسبؿ تطكيره، 

 فمسطيف. 
 دراسػة -األداء المتميػز يفػ كتأثيرىمػا الػكظيفي كاالغتػراب المعرفػة (: صػناعة2015الربيعي، سمية عبػاس )
 اإلدارة، كميػػػػة غييييير منشييييورة أطروحيييية دكتييييوراةالمستنصػػػػرية،  الجامعػػػػة كميػػػػات فػػػػي اسػػػػتطبلعية

 كاالقتصاد، الجامعة المستنصرية، العراؽ.
فػػػػػي المػػػػػدارس الحككميػػػػػة  اإلداريػػػػػة(: معكقػػػػػات تطبيػػػػػؽ ىندسػػػػػة العمميػػػػػات 2014ريحػػػػػاف، شػػػػػادم يحيػػػػػي ) 

 ، غزة.اإلسبلمية، الجامعة  غير منشورة رسالة ماجستيربمحافظات غزة كسبؿ الحد منيا ، 
 التربػكم اإلشػراؼ مكاتػب لػدل المؤسسي التميز تحقيؽ في المتعممة دكر المنظمة :(2017 السيمي، أسيؿ )

الممػػؾ سػػعكد، جامعػػة ، ماجسييتير غييير منشييورة رسييالة (، مقترحػػة )اسػػتراتيجية الريػػاض فػػي مدينػػة
 السعكدية.

باألىػػداؼ فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بغػػزة كأثرىػػا عمػػى  اإلدارة(: كاقػػع تطبيػػؽ أسػػمكب 2015شػػبير، محمػػد )
، كميػػة التربيػػة، الجامعػػة رسييالة ماجسييتير غييير منشييورةمشػػاركة المرؤكسػػيف فػػي اتخػػاذ القػػرارات، 

 ، فمسطيف. اإلسبلمية
عػػادة اليندسػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية  (:2010) الشػػكبكي، مػػازف جيػػاد  العبلقػػة بػػيف نظػػـ دعػػـ القػػرار كا 

 جامعة األزىر، غزة ، فمسطيف. ،غير منشورةرسالة ماجستير بقطاع غزة،  
(: كاقػػع إدارة الجػػكدة الشػػاممة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية، كسػػبؿ تطػػكيره مػػف كجيػػة 2006) العطػػار، إبػػراىيـ

الجامعػػة  غييير منشييورة، رسييالة ماجسييتيرامعػػات قطػػاع غػػزة، نظػػر رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة بج
 فمسطيف.، اإلسبلمية

: أثػػر الينػػدرة عمػػى تطػػكير مخرجػػات التعمػػيـ الجػػامعي مػػف كجيػػة نظػػر خريجػػات كميػػة (2011) عػػكف، كفػػاء
 .،  جامعة الممؾ سعكد، السعكديةغير منشورة ماجستير رسالة ،التربية بجامعة الممؾ سعكد

األداء  في المتعممة المنظمات كخصائص التنظيمي التعمـ عمميات أثر (: 2012 ). عباس إيناس الفتبلكم،
 غييير ماجسييتير رسييالةكػػرببلء،  جامعػػة فػػي المدرسػػيف مػػف عينػػة آلراء اسػػتطبلعية دراسػػة: المتميػػز
 .العراؽ كرببلء، ، جامعةمنشورة

دراسػة : المؤسسي التميز تحقيؽ في كأثرىا البشرية المكارد إدارة ممارسات (: 2010 ). المحسف عبد حسف،
الشرؽ  جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالةالخمكية،  لبلتصاالت الككيتية زيف شركة في تطبيقية
 .األردف األكسط،
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(: معكقػػػات تطبيػػػؽ إدارة الجػػػكدة الشػػػاممة فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية بمحافظػػػات غػػػزة 2008مػػػدكخ، نصػػػر )
 ، فمسطيف. اإلسبلمية، كمية التربية، الجامعة غير منشورةرسالة ماجستير كسبؿ التغمب عمييا، 

  عمػى تطبيقيػة دراسػة  -المؤسسي  التميز تحقيؽ في كدكرىا بالتجكاؿ اإلدارة: (2015 المصرم، إبراىيـ )
، اإلسػبلميةجامعػة  ،ماجستير غيير منشيورة رسالة المدني،  الشؽ – الكطني كاألمف الداخمية زارة

 غزة ، فمسطيف.
(: تصػػػػػكر مقتػػػػػرح لتطػػػػػكير أداء رؤسػػػػػاء األقسػػػػػاـ فػػػػػي مػػػػػديريات التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ 2015النخالػػػػػة، نجػػػػػبلء ) 

 غيير منشيورة رسيالة ماجسيتيربمحافظات غزة في ضكء أسمكب إعادة ىندسة العمميات "اليندرة"، 
 ، غزة.اإلسبلمية، كمية التربية، الجامعة 

 دراسػػػة - التميػػػز المؤسسػػػي تحقيػػػؽ فػػػي المتعممػػػة المنظمػػػة خصػػػائص (: أثػػػر2010) سػػػالـ أسػػػماء النسػػػكر،
 الشػرؽ ، جامعػةماجسيتير غيير منشيورة  رسيالة العممػي، كالبحػث اليالعػ التعمػيـ كزارة فػي تطبيقية
 األردف. األكسط

 ضػكء متطمبػات فػي الفمسطيني الجامعي التعميـ نظـ ىندسة إلعادة مستقبمي تصكر: (2013 ) لينا صبيح،
 .القاىرة ، شمس عيف ،جامعة التربية كمية ،منشورة غير دكتوراه  رسالة .المعرفة مجتمع
الطالػػػػب  صػػػػندكؽ أداء عمػػػػى اإلداريػػػػة العمميػػػػات ىندسػػػػة إعػػػػادة تطبيػػػػؽ أثػػػػر(:  2011)  أبكعمشػػػػة، أحمػػػػد

 .،غزة اإلسبلمية الجامعة ، ماجستير رسالة الطمبة، نظر كجية مف اإلسبلمية بالجامعة
 سةادر  التنظيمي لمتطكير كمدخؿ العمميات ىندسة إعادة تيجياتااستر  (:2007 ) محمد طالب، أبك

 .مصر حمكاف، جامعة ،التجارة كمية ،دكتوراه رسالة المصرية ، العاـ القطاع بنكؾ عمى تطبيقية         
 فػي التمكػيف الػكظيفي مسػتكل رفػع فػي البشػرية لممػكارد اإلسػتراتيجي التخطيط دكر :(2014شيريف) البيطار،

 ، اإلسػػبلميةالجامعػة  ،منشييورة غييير ماجسيتير رسييالة غػزة، قطػػاع فػي الحككميػػة غيػر المؤسسػات
 فمسطيف.

دراسػة : المتميػز األداء فػي كتأثيرىمػا الػكظيفي كاالغتػراب المعرفػة صناعة (: 2015 عباس) سمية الربيعي،
 المستنصػرية، الجامعػة ،منشيورة غير دكتوراه رسالةالمستنصرية،  الجامعة كميات في استطبلعية

 .بغداد
 

 المجالت والدوريات:
، اإلداريػػػةالجامعيػػة الفمسػػطينية فػػي ضػػػكء مػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة  اإلدارة(: كاقػػػع 2009أبػػك سػػمرة، محمػػكد )

 .133-91، 52،  العدد: األردن –مجمة اتحاد الجامعات العربية 
بيئػػة العمػػؿ كأثرىػػا فػػي تحقيػػؽ التميػػز المؤسسػػي: دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى الكميػػات (: 2015األيػػكبي، منصػػكر )

-106 ،2: ، العػػددمجميية كمييية فمسييطين التقنييية المحكمييةالتقنيػة الحككميػػة فػػي محافظػػات غػػزة"، 
137.   
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 بجامعػػة  اإلداريػػة بالكحػػدات العمميػػات ىندسػػة إعػػادة فػػي المعرفػػة إدارة دكر(: 2011البربػػرم، محمػػد أحمػػد )
-75،409، العػدد: 3، الجػزء جامعية المنصيورة –مجمية كميية التربيية ، ميدانيػة دراسة -الزقازيؽ
480. 

 ،الباحيث مجمةالمؤسسة،  في التغير إدارة في التكنكلكجي التكيؼ مداخؿ دكر: ( 2008 ) دبكف عبدالقادر،
 .السادس العدد

العمميػػات كالكمفػػة عمػػى أسػػاس العمميػػات (: التكامػػؿ بػػيف تقنيتػػي إعػػادة ىندسػػة 2017جػػكاد، صػػبلح ميػػدم )
مجمييية جامعييية كيييربالء ة، مديػػػالمكجػػػو بالكقػػػت دراسػػػة تطبيقيػػػة فػػػي الشػػػركة العامػػػة لمصػػػناعات الج

 .260 -243. 1، العدد: 15، المجمد: العممية
كحكسبتيا في مؤسسات التعميـ  اإلدارية(، أنمكذج مقترح إلعادة ىندسة العمميات 2013الدجني، إياد عمى )

 .355-317، المجمد األكؿ، مجمة جامعة دمشق، اليالع
)دراسػػة تطبيقيػػة فػػي  اإلداريػػة(: العكامػػؿ المػػؤثرة عمػػى تعيػػيف إعػػادة ىندسػػة العمميػػات 2013دمنيػػكرم، أمػػؿ )

: ، العػددجامعية القيدس المفتوحية لألبحياث والدراسياتمجمية ،  الخطكط الجكية العربية السعكدية(
 ،فمسطيف.41-85 ،31

)الينػػدرة( فػػي تحقيػػؽ  اإلداريػػة(: تحديػػد مػػدل إمكانيػػة تػػأثير إعػػادة ىندسػػة العمميػػات 2015سػػمطاف، فكزيػػة )
مجمة ال، المزايا التنافسية لمخدمات الصحية في كحدة المرأة الريفية بالقرل المصرية )بحث ميداني(

   ،مصر.141-67 ،2: ، العدد39، مجمد  المصرية لمدراسات التجارية
(: دكر التكجو بالسكؽ في تفسير العبلقة بيف تكافر متطمبات إعػادة ىندسػة العمميػات 2017أحمد ) فرج اهلل،

 ،1: ، العػػدد52، مجمػػد اإلداريييةو  االقتصيياديةلمعمييوم  اإلسييالميةالجامعيية مجميية ،  كجػػكدة المنػػتج
108-127.   

الميػػػػػزة التنافسػػػػػية    ( فػػػػػي تحقيػػػػػؽ Bpr(: دكر إعػػػػػادة ىندسػػػػػة عمميػػػػػات األعمػػػػػاؿ )2013فيػػػػػركز، خضػػػػػير ) 
الغييري لمعمييوم مجميية ، لممنظمػػات الصػػناعية )دراسػػة حالػػة فػػي معمػػؿ األلبسػػة الجػػاىزة فػػي النجػػؼ(

 .116-95 ،26: ، العددكاالقتصاد اإلدارة، جامعة الككفة، كمية اإلداريةاالقتصادية و 
(: كاقػػع تطبيػػؽ الينػػدرة فػػي مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ لمبنػػات فػػي مدينػػة أبيػػا مػػف كجػػو 2015كصػػكص، محمػػد ) 

-113 ،1: ، العػػػػػدد16، مجمػػػػػد العميييييوم التربويييييية والنفسييييييةمجمييييية ، نظػػػػػر مػػػػػديرات المػػػػػدارس
  ،البحريف.141

 مجمة الجامعي، التعميـ في العمميات ىندسة إعادة مفيكـ لتطبيؽ مقترح نمكذج (:2002يكسؼ ) مصطفى،
 .1 ، ص 6 العدد:. السنة الخامسة التعميمية، اإلدارةك  المقارنة لمتربية المصرية الجمعية ،التربية

( 20)2العػػدد  ،التقنييي مجميية التنافسػػية، المزايػػا تحقيػػؽ فػػي اليندسػػة إعػػادة أثػػر. ( 2007 ) دجمػػة محمػػكد،
 ، العراؽ.121-143،
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 كميية مجميةمقترح،  تصكر اليندسة إعادة منظكر مف التعميمية المنظمة أداء تطكير (:2002) شاكر أحمد،
 .31-9(،26العدد) مصر، شمس، عيف ، جامعةالتربية

 ، رمػػكؾاليجامعػة  فػي العػامميف لػدل اإلدارم التمكػيف ممارسػة درجػة: (2008 كآخػركف ) عػدناف، اإلبػراىيـ،
 الثالث. العدد عشر، الرابع المجمد ،واالجتماعية التربوية الدراسات مجمة

 العامة الثانكية المدارس إدارة في المعرفة إدارة مدخؿ لتطبيؽ مقترح تصكر (:2011عمي، عبد ربة حسيف )
، 21جامعػػػػػػػة اإلسػػػػػػػكندرية،مجمدمجمييييييية كميييييييية التربيييييييية، الدقيميػػػػػػػة،  بمحافظػػػػػػػة دراسػػػػػػػة ميدانيػػػػػػػة

 .190-123(،3العدد)
مػػكظفي  مػػف عينػة آلراء تحميميػػة دراسػة المتميػػز األداء فػػي كدكرىػا الخدمػػة جػكدة (: 2013 حمػػزة) الجبػكرم،

 .194-167(، 34العدد) ،االقتصادية لمعموم بغداد كمية مجمة المنصكر، فرع سيؿ أسيا شركة
 

 التقارير والمؤتمرات:
ورقيية فػػي تنميػػة الحػػس الػػكطني لػػدل طمبتيػػا،  يلا(: دكر مؤسسػػات التعمػػيـ العػػ2013النجػػار، بسػػاـ عػػايش )
 .عمل لمؤتمر

ي القطػػاع العػػاـ )الينػػدرة( فػػ اإلداريػػة( : إعػػادة ىندسػػة العمميػػات 2004،راشػػد.) جمػػالي، سػػعد ، كالالعتيبػػي 
 . ، السعكدية، جامعة الممؾ سعكدالمؤتمر الوطني األول لمجودة، عكامؿ نجاح حاسمة

إدارة  فمسػػػفة ظػػػؿ فػػػي ؼاليالتكػػػ خفػػػض قػػػرارات دعػػػـ فػػػي العمميػػػات ىندسػػػة دكر: (2008)  اهلل عطػػػا خميػػػؿ،
 جامعػة الزيتكنػة، ،المعرفية ومجتميع التغييير إدارة الثامن السنوي الدولي العممي المؤتمر التغيير،
 .األردف

 منظػػػػكر تكنكلكجيػػػػا مػػػػف األعمػػػػاؿ ىندسػػػػة إعػػػػادة ميػػػػاـ تفعيػػػػؿ  ،(2009) مصػػػػطفى محمػػػػد. د القصػػػػيمي،
 العالميييية التحيييديات :األعميييال منظمييات إدارة ميييؤتمر تكػػاممي، مػػػدخؿ - كاالتصػػاالت المعمكمػػات
 .األردف الخاصة، التطبيقية العمكـ جامعة ،المعاصرة

 المؤتمراإلنسانية،  ةاليكالفع لئلنتاج التعميـ: المستدامة لمتنمية التعميـ ىندسة (:إعادة 2002 ) فريد النجار،
عػيف شػمس  جامعػة التجػارة، كميػة أكتػكبر، 16 ،مصير فيي التعميميية األزمية إدارة السابع السنوي
 .،مصر

المدرسػية بمػدارس دكلػة الككيػت ،  اإلدارةمكانية تطبيقيا في كا   اإلدارية(: اليندرة 2009جاني ، سمطاف )لديا
 ، جامعة الككيت. ورقة عمل مقدمة لممنتدى الثاني لممعمم

 المنظمػػػات فػػػي األعمػػػاؿ كتميػػػز لئلبػػػداع منيجػػػي إطػػػار بنػػػاء : نحػػػك (2004،صػػػالح بػػػف سػػػميماف ) الرشػػػيد
 اإلبييداع: بعنييوان اإلدارة فييي الخييامس السيينوي العربييي المييؤتمر  فييي مقدميية عمييل ، ورقييةالعربيػػة
 .،مصر الشيم ، شـروالتميز اإلبداع في العربي المدير دور - والتجديد



 
 

172 
 

 تحميميػة دراسػة :التميػز اسػتراتيجية تبنػي فػي كدكرىػا القيادية الميارات :(2008جكاد شكقي، ياسيف الخرشة)
الميؤتمر العربيي األول إدامية التمييز فيي مؤسسيات  إليىورقة عممية مقدمة  ،األردنيػة البنكؾ في

 ، عماف.اإلدارية، المنظمة العربية لمتنمية القطاع العام والخاص
الثػػاني  اهلل عبػػد الممػػؾ جػػائزة دليػػؿ: (2008 كالشػػفافية) الحكػػكمي األداء لتميػػز الثػػاني اهلل عبػػد الممػػؾ مركػػز

 .األردف ،كالشفافية الحككمي األداء لتميز
 

 المواقع االلكترونية:
لكتركنية، تـ الزيارة  بتاريم  كمية، نسخة إالي، صحيفة الرياض اإلدارية(: اليندرة 2005الثنياف، خالد )
 .                                                   13468ـ، العدد: 25/02/2018

http://www.alriyadh.com/2005/05/09/article63039.html) ( 
  :( 2009 ) المتميز، لؤلداء دبي برنامج

((www.dubaiexcellence.ae  

 :( 2013) كاإلبداع ، لمتميز الدكلية فمسطيف جائزة

 (awards.ps-www.pal) 

 :اإلسبلميةمكقع الجامعة 

(http://www.iugaza.edu.ps/عف- الجامعة/لمحة-تاريخية(11:30  22/04/18pm) 
 مكقع جامعة األزىر:

(http://www.alazhar.edu.ps/arabic/AboutAUG.asp) 

 مكقع جامعة األقصى:

(https://www.alaqsa.edu.ps/site/page/2655/) 

 لممنظمات التميز التنافسي لتحقيؽ كسيمة اإلدارية األعماؿ ىندسة إعادة ،( 2010)  أحمد الكردم،
 بحث منشكر، المعاصرة
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 املالحق
 
 

 ( استبانة الدراسة االستكشافية.1ممحق رقم ) -أواًل 

 ( قائمة المحكمين.2ممحق رقم ) -ثانًيا

 االستبانة في صورتيا النيائية.( 3ممحق رقم ) -ثالثًا

 ( إفادة تحميل إحصائي.4ممحق رقم ) -ارابعً 

 .اإلسالميةكتاب الجامعة ( 5ممحق رقم ) -ًساخام

 .كتاب جامعة األزىر( 6ممحق رقم ) -سادًسا

 .كتاب جامعة األقصى( 7ممحق رقم ) -سابًعا
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 ( اصتبانت انذراصت الصتكشافيت1يهحق رقى ) -أولً 
 

 اهلل /ياحفظو                            األخ/ت الفاضل/ية......................................    
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

 طالعيةالموضوع/ دراسة است
 اإلداريييييييييييةمتطمبييييييييييات إعييييييييييادة ىندسيييييييييية العمميييييييييييات )قػػػػػػػػػػـك الباحػػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػػإجراء دراسػػػػػػػػػػة استكشػػػػػػػػػػافية حػػػػػػػػػػكؿ ي

البحػػػػػػػث فػػػػػػػػي استكشػػػػػػػاؼ كتعزيػػػػػػػز  أجػػػػػػػؿ مػػػػػػػف (كميييييييدخل لتعزييييييييز التمييييييييز المؤسسيييييييي فيييييييي الجامعييييييييات الفمسيييييييطينية
مشػػػػػػػػػكمة الدراسػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػكؿ أكثػػػػػػػػػر دقػػػػػػػػػة ككاقعيػػػػػػػػػة، لػػػػػػػػػذا نرجػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف حضػػػػػػػػػرتكـ التكػػػػػػػػػـر باإلجابػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف البنػػػػػػػػػكد المرفقػػػػػػػػػة 

لحضػػػػػػػػػػرتكـ أف جميػػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػػات  المتكافقػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع رأيكػػػػػػػػػػـ الكػػػػػػػػػػريـ، مؤكػػػػػػػػػػدن ( أمػػػػػػػػػػاـ اإلجابػػػػػػػػػػة ا√أدنػػػػػػػػػػاه ككضػػػػػػػػػػع إشػػػػػػػػػػارة )
 معيا بسرية تامة.  ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط، كسيتـ التعامؿ
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      تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع كالتميز. .1
      نحك تحقيؽ مركز تنافسي جيد.يكجد التزاـ مف إدارة الجامعة  .2
      تراعي إدارة الجامعة كجكد عبلقات عمؿ فاعمة بينيا كبيف العامميف. .3
      تكفر إدارة الجامعة بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية. .4
      التحسيف المستمر. إلىتخضع عمميات تقديـ الخدمات المختمفة  .5
      تقديـ الخدمة في الجامعة بسرعة اإلنجاز. إجراءاتتتسـ  .6
      يتـ تطكير الييكؿ التنظيمي بما يكاكب التغيرات كالتطكرات البيئية. .7
      يتكفر لدل الجامعة تسييبلت تكنكلكجية لخمؽ كتبادؿ المعرفة. .8
      ييسيؿ نظاـ االتصاالت المتكفر أداء الخدمات االلكتركنية لممستفيديف. .9

      لدل الجامعة معرفة بمتطمبات سكؽ العمؿ مف االختصاصات. .10
      تيعد إدارة الجامعة قاعدة بيانات شاممة لكافة مياديف العمؿ. .11
      في الجامعة. المديريفيتـ متابعة العامميف الكتركنيان مف قبؿ  .12
 

 نشكر لكم حسن تعاونكم ،،،
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 قائًت احملكًني.( 2يهحق رقى ) -ثانياً 
 
 مكان العمل اسم المحكم الرقم

 اإلسبلميةالجامعة  يكسؼ بحرد. أ.  .1
 كالسياسة لمدراسات العميا اإلدارةأكاديمية  د. محمد المدىكف .2
 جامعة األقصى نضاؿ عبد اهللد.  .3
 كمية فمسطيف التقنية عاطؼ الشكيمد.  .4
  جامعة األقصى منصكر منصكرد.  .5
  اإلسبلميةالجامعة  ياسر الشرفا .د .6
  اإلسبلميةالجامعة  كسيـ اليبيؿ .د .7
 كالسياسة لمدراسات العميا اإلدارةأكاديمية  د. خميؿ ماضي .8
 كالسياسة لمدراسات العميا  اإلدارةأكاديمية  د. محمكد الشنطي .9

 جامعة األقصى تامر فطايرد.  .10
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ا 
ً
 ( الصتبانت يف صىرتها اننهائيت3رقى )يهحق  -ثانث

 

 

 

 ةانتعبئة االستب
 

     
 األخ/ ت الفاضل/ ة ......................................................         حفظكم اهلل ورعاكم

 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

العمميييييييات كمييييييدخل لتعزيييييييز التميييييييز متطمبييييييات إعييييييادة ىندسيييييية قػػػػػـك الباحػػػػػػث بدراسػػػػػػة حػػػػػػكؿ "ي        
فػػػػي  الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية"، بيػػػػدؼ مسػػػػاعدة المؤسسييييي: دراسيييية تطبيقييييية فييييي الجامعييييات الفمسييييطينية

 عزيػػػػػػز التميػػػػػػزمسػػػػػػتكل خػػػػػػدماتيا المقدمػػػػػػة لممسػػػػػػتفيديف، عمػػػػػػى اعتبػػػػػػار أنيػػػػػػا مػػػػػػف أىػػػػػػـ متطمبػػػػػػات ت رتطػػػػػػكي
 .اإلدارةالمؤسسي، كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في برنامج القيادة ك 

إف اىتمػػػػػػامكـ بتعبئػػػػػػة ىػػػػػػذه االسػػػػػػتبانة سػػػػػػيككف لػػػػػػو مػػػػػػردكده اإليجػػػػػػابي كالفعػػػػػػاؿ فػػػػػػي انجػػػػػػاح ىػػػػػػذه 
 ( فػػػػػي الخميػػػػػة التػػػػػي تختاركنيػػػػػا√الدراسػػػػػة، لػػػػػذا أرجػػػػػك مػػػػػف سػػػػػيادتكـ التكػػػػػـر بإبػػػػػداء آرائكػػػػػـ بكضػػػػػع اشػػػػػارة )

 أماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة.
تقػػػػدـ الباحػػػػث ببػػػػال  الشػػػػكر ككافػػػػر االحتػػػػراـ لحسػػػػف تعػػػػاكنكـ فػػػػي إنجػػػػاح ىػػػػذه الدراسػػػػة، كأحػػػػيط يك 

 سيادتكـ بأف إجاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة كألغراض البحث العممي.
 

       وتقبموا خالص التقدير واالحترام،
          
 الباحث      

 محمد كامل خليفه     
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 انبيانــاث انشخصيت:  -أولً 
  أنثى  ذكر  النوع: -1
  ماجستير  ةدكتكرا  المؤىل العممي: -2
  بكالكريكس  دبمـك فأقؿ  
  نائب عميد  عميد   المسمى الوظيفي: -3
  مدير دائرة/ أك كحدة  رئيس قسـ  
  سنكات 10أقؿ مف  - 5 سنكات   5أقؿ مف   سنيييوات الخدميية: -4
  10-   سنكات 15أقؿ مف  15 سنة فأكثر  
 جامعة األقصى  جامعة األزىر  اإلسبلميةالجامعة   الجامعة: -5

 : اإلداريتيتطهباث إعادة هنذصت انعًهياث  -ثانياً 
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 العميا اإلدارةدعم  األول:المحور 
يكجد لدل إدارة الجامعة قناعة بمبدأ تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  .1

 .اإلدارية
     

تعمػػؿ إدارة الجامعػػة عمػػى دمػػج الميػػاـ الفرعيػػة المتكاممػػة فػػي ميمػػة  .2
 كاحدة.

     

الميتبعػػػػة لمػػػػتخمص مػػػػف  جػػػػراءاتتيعيػػػػد إدارة الجامعػػػػة النظػػػػر فػػػػي اإل .3
 الركتينية. جراءاتاإل

     

تنفػػػػػذ إدارة الجامعػػػػػة تغيػػػػػرات تسػػػػػاعد عمػػػػػى تطبيػػػػػؽ إعػػػػػادة ىندسػػػػػة  .4
 .اإلداريةالعمميات 

     

تستعيف إدارة الجامعة بخبراء خػارجييف لممسػاعدة فػي تطبيػؽ إعػادة  .5
 .اإلداريةىندسة العمميات 

     

تنسػػػػؽ إدارة الجامعػػػػة بػػػػيف إدارات الجامعػػػػة لتطبيػػػػؽ إعػػػػادة ىندسػػػػة  .6
      .اإلداريةالعمميات 
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 الييكل التنظيمي المحور الثاني:
      بشكؿ منيجي. ة بمراجعة الييكؿ التنظيمي دكريناتقـك إدارة الجامع .1
      يساعد الييكؿ التنظيمي في الجامعة عمى تحقيؽ أىدافيا. .2
      الييكؿ التنظيمي في الجامعة بالمركنة.يتصؼ  .3
في  اإلداريةيسيؿ الييكؿ التنظيمي عممية االتصاؿ بيف الكحدات  .4

 الجامعة.
     

تتطكر العبلقات الرسمية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف مف خبلؿ  .5
 الييكؿ التنظيمي في الجامعة.

     

      لممرؤكسيف.تعمؿ إدارة الجامعة عمى تفكيض بعض السمطات  .6
 التخطيط االستراتيجي المحور الثالث:

      يتكفر لدل الجامعة خطة استراتيجية كاضحة كمكتكبة. .1
      تضع إدارة الجامعة رؤية كرسالة كاضحة لجميع العامميف. .2
      أكجو العمؿ. جميعيكجد لدل الجامعة أىداؼ كاضحة كمحددة ل .3
      تحميؿ بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية.تعمؿ الجامعة عمى  .4
      يتـ تطبيؽ الخطة االستراتيجية في الجامعة بشكؿ منيجي. .5
      تقكـ الجامعة بتقييـ الخطة االستراتيجية بشكؿ دكرم. .6

 تكنولوجيا المعمومات المحور الرابع:
      تكاكب الجامعة التطكرات التكنكلكجية في البيئة المحيطة. .1
      .اإلداريةتكظؼ الجامعة التكنكلكجيا المتطكرة في إنجاز عممياتيا  .2
      لكتركنيمعة إدارة أعماليـ مف خبلؿ مكقع إيمكف لمعامميف في الجا .3
زادت الجامعة مف قدرتيا عمى تنسيؽ عممياتيا المختمفة مػف خػبلؿ  .4

 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.
     

لمعامميف في الجامعة أف يديركا المعمكمات مف أم مكقػع مػف يمكف  .5
 خبلؿ استخداـ أجيزة الحاسكب.

     

مػػػػف خػػػػبلؿ  اإلداريػػػػةلػػػػدل الجامعػػػػة القػػػػدرة عمػػػػى تصػػػػميـ عممياتيػػػػا  .6
 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.
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 تدريب العاممين المحور الخامس:
      في الجامعة.تكجد خطة مكضكعية لتطكير كتنمية العامميف  .1
      .نتيا لتطكير العامميف فييا مينينامف مكاز  اتخصص الجامعة جزءن  .2
تعمػػػؿ الجامعػػػة عمػػػى تحديػػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة لمعػػػامميف فييػػػػا  .3

 باستمرار.
     

ات تطػػكير العمميػػات أليػػتنفػػذ الجامعػػة بػػرامج تدريبيػػة لمعػػامميف حػػكؿ  .4
 في ضكء إعادة اليندسة. اإلدارية

     

تساعد برامج تنمية كتطكير العػامميف فػي الجامعػة عمػى إعػادة بنػاء  .5
 .اإلداريةالعمميات 

     

تقكـ الجامعة بتقيػيـ البػرامج التدريبيػة المخصصػة لتطػكير العػامميف  .6
 باستمرار.

     

 تمكين العاممين :المحور السادس
      العامميف كتشاركيـ في الرأم.تحتـر إدارة الجامعة رأم  .1
      يشترؾ العاممكف في كضع األىداؼ التنظيمية لمجامعة. .2
يحفػػػز الرؤسػػػاء مرؤكسػػػييـ عمػػػى تحمػػػؿ مسػػػؤكلياتيـ ضػػػمف نطػػػاؽ  .3

 عمميـ الرسمي.
     

      .كاالبتكارتشجع إدارة الجامعة العامميف عمى المبادرة  .4
      لمعامميف لتسييؿ مياميـ الكظيفية.تتاح المعمكمات البلزمة  .5
      تساعد إدارة الجامعة عمى تعزيز كالء العامميف لمعمؿ. .6

 االستعداد لمتغيير المحور السابع:
لدل إدارة الجامعة الرغبػة كاالسػتعداد لمتغييػر الجػذرم فػي عممياتيػا  .1

 .اإلدارية
     

 ؿ بيػػػػا تمييػػػػدناالمعمػػػػك تػػػػدرؾ إدارة الجامعػػػػة ضػػػػركرة تغييػػػػر الػػػػنظـ  .2
 .اإلداريةلتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات 

     

يػػتفيـ العػػاممكف فػػي الجامعػػة أىميػػة التغييػػر لتطبيػػؽ إعػػادة ىندسػػة  .3
 .اإلداريةالعمميات 
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      لدل إدارة الجامعة استعداد لمكاجية مقاكمة التغيير. .4
      التغيير اإليجابي.يتكافر نظاـ لمحكافز يساعد العامميف عمى  .5
تنشيػػػر إدارة الجامعػػػة معمكمػػػات خاصػػػة عػػػف العمػػػؿ اإلدارم لػػػتيعمـ  .6

 ثقافة التغيير.
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 التميز القيادي المحور األول:
حاجػػػػػػػات كرغبػػػػػػػات  إلػػػػػػػىتضػػػػػػػع إدارة الجامعػػػػػػػة أىػػػػػػػدافيا اسػػػػػػػتنادان  .1

 المستفيديف. 
     

      يكجد التزاـ مف قبؿ إدارة الجامعة نحك تحقيؽ مركز تنافسي جيد. .2
      تحرص إدارة الجامعة عمى حؿ المشكبلت التي تكاجو الجامعة. .3
      كالتميز.تكفر إدارة الجامعة المكارد البلزمة لئلبداع  .4
      تيتـ إدارة الجامعة كجكد عبلقات عمؿ فاعمة بينيا كبيف العامميف. .5
      تكفر إدارة الجامعة بيئة عمؿ مبلئمة إلنجاح العممية التعميمية. .6

 التميز الخدماتي المحور الثاني:
 إلػػػػػػىتقػػػػػـك إدارة الجامعػػػػػػة بػػػػػػإجراء اسػػػػػػتطبلعات مسػػػػػػتمرة لمتعػػػػػػرؼ  .1

 حاجات المجتمع المتنكعة.
     

      التحسيف المستمر. إلىتخضع عمميات تقديـ الخدمات المختمفة  .2
      تعتمد إدارة الجامعة الكسائؿ التكنكلكجية في تقديـ خدماتيا.  .3
      تقديـ الخدمات بسرعة اإلنجاز. إجراءاتتتسـ  .4
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      احتياجات المستفيديف.تقدـ إدارة الجامعة خدمات تتكافؽ مع  .5
      تمتـز إدارة الجامعة بمسؤكلياتيا االجتماعية في تقديـ خدماتيا. .6

 التميز المعرفي المحور الثالث:
تقػػػاـ حمقػػػات النقػػػاش بػػػيف العػػػامميف السػػػتثمار طاقػػػاتيـ الفكريػػػة فػػػي  .1

      المجاالت المعرفية بشكؿ دائـ.

      سكؽ العمؿ مف االختصاصات.لدل الجامعة معرفة بمتطمبات  .2
      تيصدر عف الجامعة نشرات شيرية لنشر تطبيقات المعرفة. .3
      تتابع إدارة الجامعة أداء خريجييا في المؤسسات التي يعممكف بيا. .4
      تكظؼ الجامعة البحث العممي لخدمة المجتمع. .5
      المؤسسات عمى تشغيميـ.تيسيـ كفاءة خريجي الجامعة في إقباؿ  .6
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