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 المستخلص

 
ف  عهييع ا ييع   يي  الاتجييت عا  الالت  ييب ئيي  الرعة فيي  التسييعة   لمارات  ييالتواصييم  ييت الت   قتضيي ي

رات ال ذةيي   يراء الت   عتهع  مثلي  اي  لمهندج    إ عدةاتجتمراة ان عح  إلىالمنظمعت المععصرة السع    

 أفضم  ن المنعفس ن.   لى نحوهع ئ ن المستمر ف  أداتحق ق التحس م أ ن 

جعج   يزيد  ن فر  ن عح ته األ عل ف ري  تم ز ام ونع ةأسن ا تالك المنظم   فذاته الوات  ف ال

ال الاعتهيع  يت إل يراءات التي  تعتميدهع  ين اليالل الربيرات الالمهيعةات الالقيدةات الا مل عتهيع هندجي   إ عدة

نيعت المنظمي  تؤكد  لى ضرالةة اجيتثمعة ايدةات الإ  عالتى  ف رةالانطالاع  ن  ،المحتمل نالن   زاعئنهع الحعل

التقيدي   رر يعت  الرييعدة الاإلايدا  هيعئى أداذةيي  التي  تضيف   ليإ يراء الت  يرات ال  اهيد ملموج  الغ ر 

 فضم  ن  نعفس هعأ

األجعجي   ال راليم  المعل الف ري ام ونعتيه ةأس  ا ن تحل م العالا إلىالحعل    الدةاج جعت   ن هنع

 .اتطرا /كهراعء ن نوىتوزيت  ديري   داءأيعزز  ودة  امع ،هندج  العمل عت إ عدةتبن  

 يدد  ين اتجيتنتع عت التي   يدت أداة لتقيدي   يدد  إليىنتعئج اجتثمرت للوصول  إلى ج الدةااللصت 

 الالمنظميعت  مو يع جيواءاتطيرا  ايعء ن نيوى كهرتوزييت لمديريي  ل   تنف ذهع الآ ن المقترلعت الضرالةي  

 الرد   . الااإلنتع    

 

المييعل الزاييعئن ،  ةأساله  ليي ، المييعل  ةأسالمييعل البيييري،  ةأسالمييعل الف ييري،  ةأس حيااة الكلمااات المفتا
 هندج  العمل عت. إ عدةهندج  العمل عت،  رالم  إ عدة

 
Abstract 

 
The rapid changes in the external environment and the response and adaptation of 

the external environment require that contemporary organizations seeking to successfully 

continue the reengineering of their processes represent radical changes that will enable 

them to achieve continuous improvement in their performance and outputs and better than 

competitors.  

At the same time, the organization's acquisition of an intellectual capital with its 

essential components increases the chances of successful re-engineering through the 

expertise, skills, capabilities and procedures adopted by the organizations and their 

relations with their current or potential clients. This idea emphasizes the need to invest 

the intangible capabilities and capabilities of the organization to make radical changes 

Which gives the organization a leading role and creativity. 

Therefore, the current study sought to analyze the relationship between intellectual 

capital with its basic components and the stages of adopting re-engineering of processes, 

thus enhancing the quality of outputs of the Nineveh Electricity Directorate. 

The study concluded that the results were invested to reach a number of conclusions 

which have become a tool to present a number of necessary proposals for the Directorate 

of Nineveh Electricity and organizations in general, both production and service. 

 

Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Structural Capital, Costumer Capital. 
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  الدراسةمنهجية 

 ومسبباتها  الدراسةمشكلة  -أولا 
ملموج  الت  يم ين  ين اليالل غ ر الالمواةد هم    ن ال زء اتكثر أالمعل الف ري  ةأسيمثم 

 إ ييعدة ييم أال نييد ع تو ييه  يين  ،ى أداء المنظميي اجييتثمعةهع السييل   إضييفعء  صييف  الن ييعح الالتم ييز  ليي

ن أل ،  التمحيي و التييدا قجيياةتسييتو أ أكثيير  يين د ر يين  رالييم الت   ت فييهندجيي   مل ييعت المنظمييع

التجي مع  ر السيل   يعد اتنطالاي  الحق ق ي  للت  ير ج المبن   لى القدةات الف ري  ر ال ذةي المب الت  

الهييذا  ييع لفييز البعليي  لتنييعالل هييذين المت  ييرين  ،ن اطييع  ال هراييعء يعييعن   يين  ييد  دايي  التوزيييتأ

 -ت :د  ن التسعؤتت يتمثم أهمهع اعآلدفضال  ن إثعةة   ،الالتحل م علدةاج ا

ع ال رالييم ميي ونعتههيي   أهندجيي  العمل ييعت ال إ ييعدةالمييعل الف ييري ال ةأس ييع المقصييود ا ييم  يين  .1

 ؟تطب قهع السل  

هندجييي  العمل يييعت فييي  المديريييي   إ يييعدةالميييعل الف يييري ام ونعتيييه األجعجييي   فييي   ةأسهيييم يسيييه   .2

 ؟المبحوث 

 ؟هعئداأن  التحس هندج   مل عتهع  عدةالمبحوث  إل مديري عت ال العلم   لتبن  ت لموج األجس  ع .3

 

ا      الدراسةأهمية  -ثانيا

الالن يعح   ي  اعل ي  لتحق يق التقيد أهم يتسيل   الضيوء  ليى  ت  يرين ذالا  الدةاج تبرز أهم   

طب ق اجيترات  عتهع    ا نهمع اعت عه تءإذا  ع تمت الموا ،ءاجوظمعت الصنع    الالرد     لى لد للمن

العمل يعت ال راليم تطب قهيع  هندجي  إ عدةال ونعته األجعج  المعل الف ري ام  ةأست الهمع أمرجو   ال

الالعالاي   ن لسن اجتثمعة المديري  المبحوث  األف يعة الاآلةاء الالطيوات العميم الإ راءاتيهإإذ ، السل  

 الدةاجيي  قتضيي ي مييع  ،الهندجيي  إ يعدةأجعجيي    إلن ييعح  مل يي   تعييد  وا يم لمسييتف ديناتي عا ي    ييت ا

 .هعئجس العلم   لتطوير التحس ن اداالفق األ لتحل م التحديد العالا  ا نهمعالا

ة اعتهتميع  الالتمحي و في  ر  نظري  ال  دان   تعد إضعف   يديجاةن تقدي  د فذاته الوات  ف ال

 هندج  العمل عت للمديري  المبحوث  الالمنظمعت الممعثل .  إ عدةالمعل الف ري ال ةأس  عل 

 

ا ثالث    الدراسةأهداف  -ا

الهيد  اليرئ س  يتمحيوة ،الأهم تهيع النظريي  الالم دان ي ال سيببعتهع  الدةاج انس ع ع  ت  ي ل  

  العمل يعت للوايو   ليى هندجي إ يعدةالميعل الف يري ال ةأسلول تحل م العالا  ا ن   ونيعت   جاةللد

هندجي  العمل يعت اميع  إ عدةالمعل الف ري ف   ةأس م تحديد دالة أن    الالتوافق ا نهمع  ء دى الموا

هدافهع المرجو   ادا   بر التحق ق أ طرا األ \كهراعء ن نوىتوزيت يم ن  ن تعزيز ادةات  ديري  

 هع اعجتمراة.ئداأتحس ن 

 

ا   الفتراضي الدراسة مخطط -رابعا

 إ يعدةالالف يري ام ونعتيه األجعجي   الميعل  ةأس م اح  التحل يم العالاي  المفترضي  اي ن أ ن 

 .1ي م ال الاعت عه الالد الكمع ف  للعالا  ع  فتراض ا ع   رطط الدةاج عمل عت تبنت لهندج  ا
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  داد البعل  ن إ  المصدر

 1الشكل 

 الفتراضي الدراسةمخطط 
 

  الدراسةفرضيات  -خامسا  

اليت  ص عغتهع ا تمعداَ  لى  ،كد  ن  دى صحتهعأتستو أ الت عتافتراض ،عد الفرض عتت 

 ت : اآل النحو ال لى ن الفرض عت  ا  داتفتراض  لذا تبن نع  د الدةاج   رط 

عت ف  هندج  العمل  إ عدةالمعل الف ري ال ةأستو د  الا  اةتبعط  عنوي  ا ن  ولى األ ةالفرضي

 . لى المستوى ال ل  الال زئ اتطرا  /كهراعء ن نوى توزيت  ديري  

هندج  العمل عت ف   ديري   إ عدةلمعل الف ري ف  ا رأسيو د تأث ر  عنوي ل  الثانية فرضيةال

 . لى المستوى ال ل  الال زئ  األطرا ،/كهراعء ن نوى توزيت 

ف   هندج  العمل عت إ عدةالمعل الف ري  ن ل   التأث ر ف   ةأستتبعين   ونعت   الثالثة الفرضية

 . المديري  المبحوث

 الدراسةمنهج  -سادسا  
  نات عا  ال هعهدافأ م  تحق ق أعل    المنهج  الوصف  التحل ل   ن تنع  الحجاةا تمدنع  ف  د

همع البنعء النظري الال عنأ الم دان  امع ال ،الدةاج تسعؤتتهع الاالتبعة فرض عتهع  ن الالل  حوةي 

  اتهمع .الالتحل م لبلوغ العالا  المفترض  ا ن  ت  ر علدةاج ا محوةينهذين ال  رضيم ن  ن 

  اسةالدرحدود  -سابعا  

 ت :  لول اآلجاةتمحوةت الحدالد اتجعج   للد

 .هندج  العمل عت إ عدةال المعل الف ري ةأستنع كم  ن جاةالحدالد المعرف  : تنعاللنع ف  د .1

 اتطرا \ كهراعء ن نوىتوزيت ف   ديري   الدةاج الحدالد الم عن  : ان زت  .2

 . 22/9/2112الل عي   3/4/2112ة مدالالل ال الدةاج الحدالد الز عن  :  رت  .3

ةاء المدةاء الةؤجعء اتاسع  ال ععالن ه  الذالي الربرة آ بيري : ا تمدنع اجتقصعءالحدالد ال .4

 .صع  الاتالت

 رأس المال الزبائني

 مكونات رأس المال الفكري

 هيكليرأس المال ال رأس المال البشري

 إعادة هندسة العملياتمراحل 

 

 التخطيط

 

 التدقيق والتحديد
 قييمالت إعادة

 الجذري

 

 الحل
التنفيذ 

 والمتابعة
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 ساليب جمع البيانات والمعلومات أ -ثامنا  

 الدةاج ال الثعنوي  تن عز أاتالل    ب عنعت الالمعلو عت جواءجعل أ  ديدة ل مت الأا تمدنع 

ذ كعنت الب عنعت الثعنوي  المستقعة  ن المصعدة ذات الصل  إ ، دان عل   ايق هع النظري الالمالح

   ن كتأ الدالةيعت الةجعئم جاةللدطر النظري  تةجعء األ جعسالمرت ز األ الدةاج مت  رات ا

 فضالَ  ن المصعدة المح م   لم عَ  بر شب   اتنترنت . ،طعةيحأال

 ،تمعةة اتجتبعن جر ا ب  الت   معت الل  عنعت األالب فقد كعن  حوةهن   ع ال عنأ الم داأ

 ع أ ،اسع  الم عل المبحوثأالةؤجعء   ت  دد  ن  دةاء  راهع البعل أن المقعاالت الت  فضالَ  

الالرعص   الدةاج  صعدة فقرات اتجتمعةة فقد تمثلت اعلمصعدة الواةدة ف  ال عنأ النظري  ن 

 ،الميمول ن اعتجتبعن ة  لى المبحوث ن ( اجتمعة31ذ الز ت )إ ،امت  راتهع اتجعج   الالفر   

 .(%33الموز   )اتجتمعةات  إلى  للتحل م لتبلغ نسب  اتجتمعةات الصعلح (22اجتر ت  نهع )

ف مع  ،الالم  ب ن مديري الل    ن الأالل  لى  علو عت اشتمم األ ، زاءأت ونت اتجتمعةة  ن ثالث  ال

( فقرة ل م  ت  ر 3المعل الف ري اواات ) ةأس ونعت اشتمم ال زء الثعن   لى الفقرات الت  تق س  

التضمن ال زء الثعل   ن الزاعئن (  ،ه  ل ال ،)البيريالمعل  ةأس ، ن المت  رات الفر   

فقرات ل م  ن  ثالثهندج  العمل عت اواات  إ عدة  رالم( فقرة تصف التق س 12) اتجتمعةة

 (  التنف ذ الالمتعاع  ،الحم ،   ال ذةيالتصم إ عدة ،الالتحديد التدا ق ،)الترط    رالم

 الوسائل الحصائية -تاسعا  

 :ت همهع اآلألوجعئم اتلصعئ     ا تمدنع العديد  ن اجاة م ان عز ال عنأ الم دان  للدأ ن 

 م الصف أ ن  حرافعت المع عةي الت راةات الالنسأ المئوي  الاتالجعط الحسعا   الاتن .1

 .الدةاج التير و  ت  رات 

اتةتبعط البس   الالمتعدد تجتردا هع  ن ا م تحل م  الاعت اتةتبعط ا ن  ت  رات  عع م  .2

  لى المستوى ال زئ  الال ل . الدةاج 

 ةأس( للواو   ند  دى تأث ر المت  ر المستقم 2Rاتنحداة البس   الالمتعدد ال عع م التحديد ) .3

 ال زئ  .مستوى ال ل  ال لى ال هندج  العمل عت إ عدةالمعل الف ري ف  المت  ر التعات 

 إ عدةالمعل الف ري ف   ةأساتنحداة المتدةج لب عن التوض ح  دى تبعين أهم   تأث ر   ونعت  .4

 .اتطرا \كهراعء ن نوى توزيت هندج  العمل عت ف   ديري  

 فراد المبحوثين األ المجال المبحوث و وصف -عاشرا  

لت  تأجست  ع  اتطرا  ا\ن نوى كهراعء توزيت الم دان   ف   ديري   الدةاج أ ريت 

 تتمحوة  همتهع ،العع   لتوزيت كهراعء اليمعل المديريعت التعاع  لليرك لد اوصفهع أ ،2111

طرا   حعفظ  ن نوى  ن اتاض   الالنوال   ثم الي رعن ت جعج   لول توزيت ال هراعءاأل

يعأ كعليؤالن اتداةي     قرهع العديد  ن الاليض ،حضر الالق عةة الجن عة التلعفرال رموة الال

الالس طرة لتدا ق الاليؤالن الفن   الالترط   الاليؤالن المعل   الاليؤالن القعنون   الالراعا  الا

لمدةاء الةؤجعء اتاسع  ال ععالن ه  الذالي الربرة فتمثلت اع الدةاج  ع   ن  أ ،الالتي  م

  .  جةادله    تمت ا( 41صم )كع ن  اصدي   ن أ (31البعلغ  دده  )الاتالتصع  

 الدراسةمبررات اجراء  -عشر حدأ
 اتطرا \كهراعء ن نوىتوزيت المنظمعت الح وي   مثل  امديري   ىلدإ لى  الدةاج طبقت 

 ت  :جبعب اآل  الحعل   لألجاةلت ون   عَت للد
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المعل الف ري  ةأسندةة تطب ق هذين المت  رين ف   ديري  كهراعء ن نوى كسعاق  ف    عل  .1

  عت.هندج  العمل إ عدةال

ن تحقق اتضعف  ف    عل التطب ق أ تم زة يم ن  ايري  الك المنظم  المبحوث   واةدا ت .2

 المنظم  داء أامع يعزز  ن  ،اتهعال ن ث  تحل م العالا  ا ن  ت  ر ،  الحعل  جاةالم دان  للد

 عة  واةدهع النعدةةضرالةة اجتثم لى الالمنظمعت الممعثل   المديري  المبحوث  ترك ز انتبعه .3

 .هعئداا ف   زتمال إلىامع يؤدي هندج   مل عت  إ عدة م أالمعل الف ري  ن  رأسا مثل  

 ر غاعلمواةد النعدةة اتهتمع  عت المستقبل   ف    عل جاة  للدةجعء اتةكعن اتجعج إ .4

 .ف  اطع  الرد عتداء المتم ز طريقع لبلوغ األالعمل عت هندج    عدةملموج  إلال

 طير  مفاهيميأتالمال الفكري/  رأس

 ةمقدمال 
 الاآلتت األدالاتر  ليى  ياللي  يقتصير هيذا الت   ،هوادة ر دالن  الت    عل  ال و  جر  يم ز ع 

 ،الالمهيعةات الالربيرات  الاليرؤى الالثقعفي األف يعة ير  العع لون ام طعل الت  عيسترد هالالمعدات الت  

تقن يعت المعلو يعت الاتتصيعتت النقلهيع اعيد ايرالز  ا  ليدالد أال ا  أجيواةلي  يعيد الم يعن  ذاتيه الوات ف ال

ن ا تل ييت الييدالل  ييواةد ال صييعدة أالاعييد  ،العييعل  التر ليي  الالوااييت اتفتراضيي  إلييىالمييواةد البيييري  

اإلنسيعن في   قليه  ين  هت تععدل ف  ا متهع  يع يمل ي الالثرالات األ وال هن هذأتب ن لهع ا   تنو   طعا

النظير  ةدع يإال ،الميعل الف يري ةأسز  ليى  يتركللد   المتق مع لفز الدالل  ،كنوز الثرالات ت تنضأ

 ةأسن تحيول أ  ال ليى اليدالل العرا ي ، الالمبد ي ةرن يج المزييد  ين العقيول اليالترير  ع ععتهيع ا نتعج

  سييتدا    تنم يي  القعد يي الأل  علهييعف ييري يضييمن لهييع  ييعل  ةأس إلييىمييعدي الالنقييدي الضيير  ال هييع عل

ت  ذلي  ق ي م تحقأال ن    الف ري ادةاتهع نم  علركأ دالن تاق اللحع  الت يم ن للدالل العرا  ،الشع ل 

   - : تاعل وانأ اآل  هتمع اد  ن ات

الكيييف  تالتطييوير للمهييعةا كمصييعنت للعقييول هييع اعجييتمراةأدائاتهتمييع  اعل ع عييعت التحسيي ن  .1

  .للمستقبم  اعدةالتأه م التقدي   الاإلادا عت النعدةةلمواهأ ل

 الالمعيعة  الحديثي دا  العليو  ق ن اليالل اجيت    الالمععة  الوطن لعلول  م جل  تحت   ا تمعد ان  .2

  تنيع الالبراتنيع التوط نهيع اللسين اجيتثمعة البحي  العلمي   ين ا يم تنم ياال هعة  ععةفنيعالا تمعد 

   لبلوغهع  وات ةيعدي . البيري  الاإل  عنعتالقدةات 

 إلييى األف ييعةلييى تطب يق   األاييدةهي   فعلمهييعةة ، الالم دان يي  العمل ي تامهييعةللالتطيوير المسييتمر  .3

 امع يعزز القدةات الوطن   المتم زة. الاات  لموس

  الا تميعد ت يعةب البعل ي  القوا يد التقل ديي إليى ن ال مود الالركون  ا  اع د اإلداةيتبن  التطوير  .4

  لألداء الالتطوير  لى الفق  نه    التحس ن المستمر.  سراالدالل المتقد   كنب

 المال الفكري سرأالجذور التاريخية ل -ولا أ
الذالي اتالتصيع    نعهتميع  البيعلثا لظ يتعل الف يري  ين الموضيو عت التي  المي ةأسيعد 

لميعل ا ةأس  ين المو هي هيذا الموضيو  النظيرة التقل ديي   ر   غ، إذ عت القرن المعض  ن نعثم اداي ف  

 أصيبح ايم الالمتدااللي  الثعات اتجتثمعة ف  المو ودات  عل  يعد كعف إذ  ،ف ريالمعل ال ةأس إلىالمعدي 

 سيتوى المنظمي  اميع يحقيق   جتثمعة المواةد الف ري  جواء  لى المسيتوى الفيردي أالالسن   ن ت اد

 لييى لييد  الملموجيي الغ يير  لملموجيي اجييتردا  اييدةات المنظميي  المعدييي  الغ يير المعدييي  افيي  فضييل   ات

 ت ذيتعيد المعي ن الي  اإلادا  ي الميواةد البييري  ذات القيدةات  أن إليى اإلشيعةةالهنع ت ايد  ين  ،واءج

 لبيييريا المييعل  ةأس زالمعنييوي التعزيييالالمييعدي  ي ن لييى المسييتوالينضييأ لتحق ييق الق ميي  المضييعف  

   .المعل الف ري ةأسن يت ع م اعت عه ت وال م أ ن الات تمع     الالزاعئنالاله  ل  
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عت  تسيع ن  ادايي  إليىود اأنيه يعيلث ن عالمفهو  ف  التعةيخ الحدي  يقر اه العدييد  ين البي أن إت

المفهيو   يعء  ين اليالل  هيود  أن إليى( Brinker, 2000, 3ت يعه ييي ر )ات هيذاالا ،القيرن العييرين

 ا صيداة تنتهياصيلت في  اجي ندنعف ع اتو أاليرى هيود  ، فضال   ينالمتحدةاذلت ف  الوتيعت   تم زة

شيركعت  ركبي( أSkandia)المعل الف ري  ن ابم شيرك   ةأس إلىيي ر  1992  ع   ره قرير ألاللت

 أشي رالمعل الف يري  ةأس لول قد  ؤتمر  1993الف   ع   ،ف  اج ندنعف ع  ن أالد عت التمويم الالت

 . لمنظمييعت ألحديثييل  لتقييعةير السيينويل اهييذا الموضييو  ل  ييون  رت ييز تبنيي  أهم يي  إلييى هتوصيي عتفيي  

      ( 32 ،2111 ،)العنزي الصعلح

 ت :اعآل األجعج  المعل الف ري  ةأستطوة   رالم Lothgren, 1999, 8) ) اليو ز

فيي  القييرن الثييع ن  ييير اللحيي ن تقييدي  اإلنتييعج الواجييت  االتحديييد الصيينع    الثييوةة رلليي  نيييوء  .1

   .د اتجتثمعةات المعدي  الالمعنوي ئديد  واحالارالز اتهتمع  ات

ي دلميعجيتقراة الوضيت ااالات ميعل  تسمت ادالول الرد عت ف   عل  اال ، رلل  دالول الرد عت .2

   .جتهالك الرد عتاال لبح   ن الرفعه  إلى ا مع دفعه   ،عديد  ن الزاعئنلل

 الالمييييبع  ليييى الفييق ذلييي   ،المسييتهدف  رغبيييعت الزاييعئن الالريييد عتالمنظميي  ل رلليي   عرفييي   .3

 الةغبعته  المت ددة .     عته علح

المييعل  أسة ناآلاتهتمع ييعت اهيذا ال عنييأ غ يير الملميوس  يين اييدةات المنظمي  ل مثييم  لىاتتيول

  لى  نعفس هع. ن عح المنظمعت الاجتمراةهع التم زهع  لتحق ق األجعج   األصول أه الف ري الد 

 

ا ث  المال الفكري رأسماهية  - انيا

 المال الفكري رأسمفهوم  .1

  المعرف ييي دات يييو ريييزالن المو الميييعل الف يييري هيييو ةأسن أ( 3، 2113، يوضيييح )لط يييف

 ن الايدةته   ليى التف  ير ارا ي  العيع ل  تضيمنعلحيدي  ال ذايه كتسعب التعل   اا  الالقدةة  لى الرئ س

 .المنظم  الأهدا   الرعص  ارجعل الاألف عة الالح م فضال  ن المعلو عت الالربرات  ،الالتعل  

   أجعج  ن:    ن الالل ةكن نظمت ن  ا م إلىل للتحو  علمعرف  القعالا  نه آالرالناليعبر 

  للييرك   ملوكيمالغ ير في  ذهين العيع ل ن ال  حفوظي ال   ترصص  معرفكالمعل البيري  ةأس -أولا 

 يين المعرفيي    ةمعبييرالالف رييي    األصييولف مييع  تمثييم  ،اييي م شرصيي  اييعألفراد  ذات صييل اييم

 Kalan)المعل الف يري  رأسلثعن  الكن الر  اليرك  هتمل اعلعع ل ن ام  متصلالالغ ر   الموثق

and Nortan, 2004, 55) 
 ن اإلفراد ذالي الربرات يعبر المعل الف ري  ةأسإن  ىإل  (Ewyk, 2003, 1)اليي ر 

 فضال  ن طبت النير ،الاأل معلمهع  ال إلىالمتم زة  النظرةذالي ال ف ري  عل رأسالالمععة  ك

 .الترا ات ءاتالمؤلفعت  التس  م ارا

المعل الف ري يعبر  ن  ةأسن أا (Sharabati and Bontis, 2010, 105)يؤكد كمع 

 هعن تحققأ  اتاتصعدي  الت  يم ن للمنظم  الالمهعةات الالربرات ذات الق م المععة المعلو عت ال

  .النمو الالتطوة اتاتصعدي   ن الالل لسن اجتثمعةهع

  دييدةالف يعة أألد  علقدةة العقل   القعدةة  لى تولا  ثلهفقد  (13،2112، العبعديالطعئ  الأ ع )

تحق يق مرتلفي  لالمنظمي  الت يعنس اي ن   ونيعت  ليى تحق يق ال ةالذات ايدة   عل  ةاع ه ذات  ودالواال

     .تعمم ف ه ذيالح    ت الم منظم لل عت اي عا   الاالانعء األهدا  المرجو   

 هعةات ال المنظم  جسالأعلمو ودات المعرف   ا المعل الف ري يتمثم ةأسن يتضح  مع تقد  أ

فضال  ،علمح   المحل  الالععلم العمم ف  ام نهع ت ن ا م  م ظالمنالالبرات العع ل ن المتم زين ف  

 اعجتمراة. لتحق ق ةضع الزاون الالت ع عته  لحديثاتقعن  اجتردا  ال ن ادةتهع  لى 
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 المال الفكري رأسهمية أ .2

يعيد المصيدة  أنيه إليى تيي رالتي   المععصيرةعت جياةالد بير  الميعل الف يري ةأس أهم ي  تبرز

   .لمععصرةا األ معللمنظمعت  المستدا  التنعفس    الم زةللمقدةات ال وهري  لبلوغ  األه 

 لييى اجييتقطعب  القييعدةةهيي   المتفوايي  عتالمنظميي أن إلييى(  Davidهييذا السيي عق يييي ر ) فيي ال

التسيتثمر  للمتم زين  ينه    المهم  األدالاة نعطهالإعة التدةيأ التطوير التنم   المواةد البيري   الاالت

هيع ئفضيال  ين ايال ، لم ي  جيل م  الأجيس ءاتإ يرالو  ع المنعجب  لمهع هع الادةاتهع  لى الفيق ون الت

التيييركه  فيي  اراةاتهييع التصيي    المت ييددةلعمالئهييع الاتجييت عا  لحع ييعته  الةغبييعته    كبييرأهتمييع  ا

الميعل الميعدي ايم  ةأسفي   نن  واةدهع الادةاتهع  الحق ق   ت ت ميألمقترلعته   الش واه  تاتنع هع ا

ظمي  الايراءات اتالترا يعت نالم الإتقيعن ل ن ال هيعةاته  العع الأف عة ك ادا عت علهع الف ري  ةأسف  

  ةالةييعد ا ايدا اميع يحقيق اجيت عاتهع للمت  يرات الرعة  ي   الزاعئنهيع  يت  مالئهيع اتي عا ي ال الاعتهع 

 . (32،2112،الالعبعدي )الطعئ   تم زة

رب انعء ال عاعن اعيد الحي أ عده ف دالةه  ن الالل المعل الف ري  ةأس أهم  ( Trumi) عززالي

لييذا يؤكييد ( 242 ،2112،الحمييدالععلم يي  الثعن يي  اع تمييعد اييدةات  لمعئهييع ال ف ريهييع ال رتر  هييع )

 . الملموج  نتع ع  ن المواةد المعدي  أكثرالموةد الف ري  لى ان  (21،2112،) زيعن 

  نظميمغ ير  لموجي  تم ين الكمو ودات ( Brooking, 1996, 8) إل ه الس عق يي ر تاذالف  

إلداةة الميواةد  أصيبحأنيه إليى Sritavastana, 2002, 4) ييي ر ) كميع ،المرتلفي  نييط األن يعز ا ين 

 ع. مو  نظمعتأال الم الاألفرادالالح و عت  أل معلف  ااكبر  أهم هالف ري  

عاعن لول جيبأ   أا مت ف  ال جةاد إلىفقد أشعة  (Harrison and Sulivan, 2000, 33)أ ع 

االيتال  نسيب  المو يودات غ ير  إليىايعن جيبأ التذايذب يعيود رت أظهي ،هيع نظمعت د  اجتقراة أداء 

 تييأث راجييتنتعج يؤكييد  إلييىال يين ثيي  تيي  التوصييم  ،الملموجيي  التيي  تعتمييد  ل هييع المنظمييعت المبحوثيي 

 (  32 ،2111 ،)العنزي الصعلح المو ودات غ ر الملموج  اي عا ع ف  أداء المنظمعت ال عاعن  

ا   كري المال الف رأستطوير  خطوات -ثالثا
 أجعجي   الطيوات أةايتهنيعك  أنيهإليى  (34،2113،ال)شي معء Dsvsnter, 2000, 10)) أشيعة

 ت : مثل  اعآلالمعل الف ري  ةأسالضرالةي   ن ا م تطوير 

  المييعل الف يري  يين اليالل  تعاعيي رأسلي  المعرف يي األجيس إةجييعءالتعتمييد  ليى  ،األالليى رطيوةال .1

 ف  المنظم  النطعق  ملهع  المتوفرةالال لموجعت  أال  المو ودات غ ر الملموج دالتحدي

 ةأسالمعل البييري كمرت يز  حيوةي لتيوف ر الا يتالك  ةأسرطوة اله تعتمد هذ ،الثعن   رطوةال .2

العيع ل ن  الإ  عنيعتالبح   ن المهيعةات الالقيدةات الالربيرات الالقيوة الذهن ي   إذ ،المعل الف ري

 . تم ز ف ري  عل ةأسلبنعء  األجعسعد الركن يالمتم زة 

التحول العلم   لى الفق  ينهج جيل     برالمعل الف ري  ةأس تقد   اعت عه التعد الثعلث   طوةرال .3

الحصييول  ليى المعرفي  الاجييتردا هع  ين اليالل الميعل اله  ليي   ةأسالميعل البيييري نحيو  رأسلي

الالمييعةك  ف هيع  ليى المسيتوى الريعة   ال ليى  تبعدلهعداالم المنظم  ال اآلالرين إلى الإيصعلهع

 ةأس إليىالميعل البييري  ةأسالق يعدات العل يع  ين  لتحويم اهتمع عت كأداةاسر   نطعق الاجت ال

   . هعةات الادةات المواةد البيري  المتزايدة ىا تمعدا  لالمعل اله  ل  

ايدةة  الأكثيرالمعل الف ري اي م الاضح  ةأسلول تبلوة  رطوةهذه ال زالتترك ،الرااع  رطوةال .4

زاييييدة للزاييعئن ا تميييعدا  ليييى توافييق الم ونيييعت الرئ سييي    لييى تلب ييي  اتلت ع ييعت الحق ق ييي  المت

             .المعل اله  ل   ن ا م تول د التحق ق ا م   ضعف  رأسلالالفر    
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ا   المال الفكري  رأسسمات  -رابعا

 أن إتالمييعل الف ييري  ةأستنييعالل العديييد  يين البييعلث ن الذالي اتالتصييع  الصييعئو الجييمعت 

(Davis, 2005, 10)  (Kelly, 2006, 220)  ت :اآلتتمحوة لول  اأنهعيرالن   

  ةالسمة التنظيمي .1

اجيترات   عت المنظمي  ال اإلداةيي المعل الف ري كعف  المسيتويعت  ةأسالسم  شمول  تؤشر هذه

اله يذا فهي   عتميدة في   ،الوظ ف ي  اإلجيترات     أال األ ميعل إجيترات    أال جواء اإلجترات     ال ل  

ن اله  م التنظ مي  العضيوي الميرن يعيد  فذاته الوات  ف ال ،الانسأ  تبعين  كعف  اإلداةي المستويعت 

الالةجيييم   الالال ركزيييي  ذاتيييه الوايييت  فييي الميييعل الف يييري لت يييون  ةأستجيييتثمعة ايييدةات  األفضيييم

ايييدةات المييواةد البييييري   الإطييالقالاات يييعة  إاييدا  أداةاوصيييفهع لعالايييعت  مييم  األفضييم األجييلوب

  .المتم زة

  ةيالسمة المهن .2

ن التعليي   المهنيي  الالتعليي   الميينظ   فيي ،ال ييه أفضييمالمييعل الف ييري  لييى  ةأس ييم ا تمييعد أ يين 

 الاإلثيراءتطيوير ل نيد اجيتقطعب الميواةد البييري  المنعجيب  ليعيد ضيرالةيع  التيدةيأ أجيلوبالا تمعد 

 ديم ي األكعن كعنيت  ليى لسيعب الييهعدات إال ،الطعاعت الالقدةات إلاراز أداةل عد ف مع اعد  ،الوظ ف 

 لييى ا تمييعد المهييعةات الععل يي  الالقييدةات المتم ييزة الاعلتييعل  اكتسييعب الالمييعل الف ييري  ةأسلقييدةة 

   .ال لى كعف  المستويعت األفضملتحق ق اتن عز  كأداةالربرات الم دان   المبت رة 

 والشخصية  ةالسمة السلوكي. 3

جع ه ف  اعض   بر  حو المرعطرة ادة    عل المعل الف ري يت ه ن ةأسن أيرى البعض ا

ال ن الالل ا تالك  األ رنه ف  لق ق  أ إت ،تأكد طعات الال ذاتللروض ف    عتت ال هع   األل عن

حفز المنظم  تت الطرائق ال الاعت اي عا   التفع ل    ت الزاعئن  الأجعل أ أف عةالمعل الف ري  ةأس

 األ معلة الت  تمتل هع  نظمعت القدةات المتم ز أن إت رعطرة  أنهعتبدال للبعض  أ معلللروض ف  

 الاإلادا ا تمعد المبعدةة  الاعلتعل الم عتت الرطرة ا ث ر  ن التحسأ  تحفزهع للدالول ف هذه 

الذكعء الالمثعارة الالثق  الععل    أداةدالن تردد اعجتردا   تأكد البنعءة لحس  لعتت الال األف عةالا تمعد 

   .عت   الالال لموجعت الف ري اعلنفس الاقدةات المنظم  البيري  الالمعلو 

ا   المال الفكري رأسمكونات  -خامسا

  الف ريييي الالبيييري  اعألصيييول الميييعل الف ييري  ةأس(   ونييعت 32 ،2112،يؤشيير )الرااليييي  

 . (Kelly, 2006, 18) ت   تفقع اذل  لزاعئن االمعل  ةأسالالمعل اله  ل  الالمل    الف ري   ةأسال

تسيتند  أجعجي   أةكعنثالث  االمعل الف ري  ةأس  ونعت  ( فقد لدد133، 2113 ،)لس ن أ ع 

   : أتالكمع ي لفر   كم  نهع  لى  دد  ن العنعصر ا

   .العع ل ن ف  المنظم  األفراداات عةات ال هعةات الالبرات ال ععة   هو ،بيريالمعل ال ةأس .1

التييرا  كقييدةات المنظميي  التنظ م يي  المبن يي   لييى المعلو ييعت الاييراءات ات ،المييعل اله  ليي  ةأس .2

 .اللقوق النير الالمو ودات الف ري 

ه التعييعالن المنظميي   ييت الزاييون الاتلتفييعظ اييه ئييالزاييون الالت ارضييع مييثال  لزاييعئن أالمييعل  ةأس .3

 .كعالاعت  تم زة للمنظم   ت الزاون

تتمثيم ا يم الميعل الف يري  رأسلي األجعجي  ن الم ونعت اأ (Stewart, 1999, 55) ف مع يؤكد   

 لزاعئن .االمعل  ةأس ،المعل اله  ل  ةأس ،ريبيالمعل ال ةأس ن: 

   :ت اآلالمعل الف ري تتمحوة لول  رأسل األجعج  ان الم ونعت ةاء آيتضح  مع تقد   ن 
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 المال البشري  رأس .أ
لصيول ف يوة   المحيددة للتنم ي  الفي  لعلي اإلجيترات     اإلداةة أداة الميعل البييري ةأسيمثم 

تاد  ن ايالء ال ث ر  ن اتهتمع  للمواةد البييري   األالرى األ وال المعل البيري الةؤالس ةأسا ن 

 .             وغ دة   الربرة المتم زة للمنظم لبل االتدةيبع التطوير الإ دادااجتقطعاع 

بيعةة  ين  عرفي    اأنيهفي  هيذا الم يعل   (Danieis and Nowdhuis, 2002, 610)يؤكيد ال

لمنظم  المتم زين امع ف هع المهعةات الالمععة  الالتو  هيعت  ع ل  ا الأذهعن أف عةظعهرة  تعل  ف  

 .ف  المنظم  العع ل نم رد  د  اجتمراة هؤتء االالت  تفتقدهع المنظم  

الاتجييت ععب  ةات الععل يي داعلعييع ل ن المتم ييزين ذالي القيي ل ييهإ (Erker, 2005, 2) أشييعةف مييع 

   . الالز  ع يستو أ ايالءه اتهتمع  م ،نظم الم إجترات    عتمد  ل هع ن عح الفيم يالواجت 

اعمل ي   الالتيأث ر يتمثيمايدةة  ليى البقيعء  أكثيركسيالح ( 222 ،2119،)العنزي الصعلح اليعده

فيي  ن علييعت  العع ييم الحعجيي لمييوةد البيييري ا يمثييم إذ ،المنظميي  المععصييرةالتنظيي   المالئيي  لمييواةد 

التطب قعتهييع  عالالت نولو  ييأ العليي  ال ييت  راتيي مهمييعف ،المنظميي  المععصييرة التفواهييع  لييى  نعفسيي هع

في  الإشراكهع   هعتبقى  هم  الحصول  لى المواةد البيري  ال فوءة الالمحعفظ   ل ، ن تقد  الم دان  

 .العل ع اعجتمراة  اإلداةي ق عدات الم  تحديعت  وهري  توا ه ظاراةات المن

كم  لدى  واةد المعل البيري اعلمعرف  المترا ةأس إلى  (Bontis, 2000, 26)يي رال

ال هعةات العع ل ن  رتبط    اأنه  بعةة  ن  عرف (Strovic, 2003, 6)اليؤكد  ،منظم  البيري ال

  . ع هو فردي  العلو ال نهع  عهو اي م  ع  الشع م داالم المنظم  عال نه ،ايرصه  ل    ع للوا

ت اأنييه يعبيير  يين المعرفيي  الالمهييعةا (Josefek and Kanffman, 2000, 2)  ف مييع اتفييق

 .الالقدةات المرزالن  لدى العع ل ن نعت    ن اتجتثمعة الداالل  للثقعفي  الالتيدةيأ الالتعلي   الالربيرات

اعلمععة  الالمهعةات الالربيرات المتراكمي   (Ashton, 2005, 73) المعل البيري  ند  ةأسمثم تالي

 الفر . الالمسررة لصنت الاترعذ القراةات الصعئب  لحم المي الت الت عالز المرعطر الاجتثمعة

نه   رد دالة يصنت أ لى سلوك ايري كالمعل البيري  ةأساله ذا ل  يقتصر دالة 

 ه هعةات  ن الالل تسر ر  سؤالل   التحس ن المستمر الضمعن ال ودة دالة إلىانتقم المنت عت ام 

 .المتم زة

 المال الهيكلي    رأس .ب

 الإ راءاتم النظ  جترات   عت اله عكا المعل اله  ل  ةأس (Grantham, 2002, 27) يعد

  .اتجت عا  السريع  الاتي عا   للت  رات الرعة    لى  تهع ن ادةتعبرالاوا د تعتمدهع المنظم  

يعبير  ين العمل يعت  اأنيه الميعل اله  لي  ةأس إلى ((Phtak, 2003, 6  يي رذاته  اتت عه الف 

لفي  اميع ف هيع الملفيعت الرام ي  للعمل يعت المرت الدا مي فضال  ن تطب قعت  ن البن ي  التحت ي   ،الداالل  

   .النظ  المعلو عت   الالبرا ج المرتلف 

ر   ن ا م اتجيت عا   لطلبيعت جارالمنظم  ال ا   عنعت هفقد  رف  (Bontis, 1996, 60)  أ ع

   .الملب  لطلبعت الزاعئن أالمعتمدة الالترك  الالقوان ن   التنظ م  اإل راءاتالزاعئن امع ف هع 

 ألسين إليىلوصيول لترك أ  لب  لطلبيعت الزايون  أنه لى  إل ه (Bontis, 1996, 60)اليي ر 

  نالالقييوان  لب يي  لطلبييعت السيوق امييع ف هييع العمييم الرالت نيي  للمنظميي   ر جييةا   ييتنظ م الإ  عن يي تف  ير 

 وا هي   اقدةة المنظم   لى (Solitandar, 2006, 198) يصفه ٍ ذاته اتت عهالف   ،السعئدة الاألنظم 

المتعلييي  داالل ييي  الالييينظ  الرعصييي  ارفيييت اييدةتهع اتنتع  ييي  الالعمل عت ييي  تجيييتثمعةالفر  التحييديعت ال

ال ل ييه فييعن اله  ييم المنظميي  المبنيي   لييى اجييس النظيي   الاوا ييد فضييم  يين المنعفسيي ن .اعجييتمراة الأ

 .تفردهع  ن  نعفس هعالالمنظم   ز يعد  رت زا ل ويع لتم  الا راءات
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 لزبائنياالمال  رأس .ج

 بيعةة  ين المعلو يعت ذات الصيل   اأنيه المعل الزايعئن  ةأس إلى (32،2112 ، ر  ) يي ر

القيييراة الالعنييعالين الاله عكيييم التنظ م يي  دااليييم  أصييحعباييعلزاون ال الاتييه  يييت المنظميي   ييين الييالل 

 أداءح الزاييعئن فرصيي  تقييوي   يين يين ذليي   يين الييالل  أكثيير إلييى عتذهأ اعييض المنظمييتييال ،المنظميي 

 أداءالدالة الزاييون فيي  تقييوي   إداةاتهييعال مع يي   يين الييالل  أال فييراداألالعييع ل ن جييواء  لييى  سييتوى 

 اإلداةيييييييي .الوليييييييدات  أداءالزايييييييون لتق ييييييي    ةضيييييييعالمنظمييييييي  ال لييييييي  اع تميييييييعد  سيييييييولعت 
(http://www.al3ez.net\vb\show) 

عالا  المنظم   يت الزايعئن ال يع ينيتج ا لزاعئن المعل ا ةأس إلى  (Stewart, 1999, 38)يي رال

 قترلعتيه  تنف يذالايه  اتهتميع  ايه  بير ظاتلتفيع ليى  الالقيدةةع يتعليق ارضيعه أال التئيه ء  يا نهع جو

  أ معلهييعفي   إشييراكهفضييال  ين  ،المطلواي  الاعلسيير  لطلبعتييه الةغبعتيه  الاتجيت عا ال ععل يه شيي واه 

  . لى  سوة التواصم  عه الالمحعفظ ال قودهع 

اعلق ميي   لزاييعئن االمييعل  ةأس إلييى( 22 ،2111،الصييعلح )العنييزي ييي ريذاتييه اتت ييعه الفيي  

اجيتمراة التعع يم حقيق ةضيع الزايون اليالنعت    ن  الاعت المنظم   ت زاعئنهيع المتعيع ل ن  عيع اميع 

فقيد  ثليه اعلمعرفي    (Solitandar, 2006, 199) . ا يع القدةة  لى اتلتفعظ ايهاله ئ عه  ن الالل الت

ليذا الحيعل  ن الوا يأ الحفيعظ  لي ه   . ذات الصل  اعصحعب المصعلح ال لى ال يه الرصيو  الزايعئن

 يت  هت يعه الميي الت التي  تعتيري تواصيل هالآةائي قترلعتيه  إلىالاتجتمع   الزاون  التواصم  ت يعد

 اجييتمراة المنظميي اييدة  لييى أ أداةاوصييفه لييعل ظهوةهييع  الةغبعتييهه المنظميي  امييع يحقييق تلب يي  طلبعتيي

   .زاعئن ال ددالمزيد  ن ال  لى زاعئنهع الحعل  ن الكسأ اعلحفعظ 

 مفاهيميهندسة العمليات / تأسيس  إعادة

 الهندسة إعادةالتطور التاريخي لمفهوم  -أولا 
الحديث  الت  ةافقيت اجيتردا  تقعنيعت  وضو عت ن الم 1(Reengenering)الهندج   إ عدةتعد 

  يرات الاهد  زيعدة ايدةة المنظمي   ليى  وا هي  الت  ،عت الاتتصعتت ف   نظمعت األ معلالمعلو 

 إ يعدةجيب  لهيع ظهير  فهيو  الب ئ   الالس طرة  ل هع  ن الالل اجت ععب  سيببعتهع الالضيت الحليول المنع

عت الاداييي   يينتطب قييعت هييذا المفهييو   ييت اداييي  النصييف الثييعن   يين  قييد ثمعن  تالاييد تطييوة ،الهندجيي 

 هي  الالت  يف موااله  القعدةة  ليى  ةالارز اي م  ل  أن المنظم  ال فوء ،عت القرن المعض  تسع ن

الالتطييوة التلب يي   ةأجييعل أ  لم يي  تم نهييع  يين اتجييتمرا   ييت الت   ييرات الب ئ يي  المتسييعة   اعجييتردا

الق ع  اه  ين أ ميعل  النظر ف  كم  ع ا تدنع  عدة  إلريئطلبعت الزاعئن الالت ع عته  ان عح كمطعلب   

   .الالتحل م اج علدةلد الحلول ال ذةي  لمعواعت العمم اغلأ  لى أدائهع الرالت ن الأ

الهندج  لي  ي ين  عبيرا  ين  إ عدةأن لفظ  إلى( 234،2111 ،الف  هذا الس عق يي ر )السلطعن

عمل يعت الالينظ  اإلداةيي  التصيم   ال يذةي لل إ يعدة  ين الهندج  اإلداةي  اعلتر م  الحرف ي  ايم يعبير

 إ ييعدةيعبيير  يين الهندجيي   صييطلح  إ ييعدةأن  إلييى( 343،2111 ، تالقريييوفيي  ليي ن يييي ر ) ،القعئميي 

فيي  ظييم الت   ييرات المتزايييدة فيي  ا ئيي  مت ييددة اات ييعة الانييعء المنظميي  اعجييتردا  المعرفيي  الالتقعنيي  ال

التصييم   السييريت الال ييذةي للعمل ييعت  إ ييعدةاأل مييعل المتطييوةة كمييدالم إداةي  تطييوة يركييز  لييى 

 إليىالمنتظمي  الهعدفي    عنيأ الينظ  الالس عجيعت الاله عكيم إليىم  المضعف  تيأت   اإلجترات     ذات الق

  .تحس ن األداء الزيعدة إنتعج المنظم 

                                                 
إت إننيع ا تيدنع إ يعدة  ،إليى  عيعن   دييدة كعلهنيدةة الهندجي  الت   ير الإ يعدة الهندجي   Reengeneringتر ميت كلمي   1

  مع اجتو أ التنويه.  12/3/2111ف   312لم مت العراا  امو أ ال تعب المرا  الهندج  انس ع ع  ت تر م  ا
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أن هيذا المفهيو   يذب  ((Krajewski and Ritzman, 2005, 109 الفي  ذات السي عق يبي ن

 ،تسييترد  لتحق ييق المزايييع التنعفسيي  عت القييرن المعضيي  الأصييبح طريقيي   اتنتبييعه إل ييه فيي  اداييي  تسييع ن

الهندجي  يم نهيع تحق يق الهيد  المطليوب   إ يعدةأن  إليى ي را  (Fred, 2003, 2) اليعزز هذا المفهو 

   .التف  ر الالتصم   إل راء ت   رات  ذةي  إ عدةاعلي م السل    ن الالل 

 عدي  الصييعب  التيي   ييرت اهييع المنظمييعتألالضييع  اتاتصييا أن (192،2113 ،الحفيي ظ) كييدالأ

 إ يعدةعجي  في  ايرالز  فهيو  ة لدال عكيعن لهي عت القيرن المعضي  يالالل النصف الثعن   ن  قيد ثمعن ن

إذ اييع  الربييراء فيي    ييعل اإلداةة اتحل ييم ت ييعةب الأجييعل أ  مييم اليييركعت الرائييدة التيي   ،الهندجيي 

 بييدأ  هيذه األجييعل أ  ليى الةكييزت ،منعفسي  فيي  األجيواق الععلم ي اجيتطع ت الترايت  لييى امي  هيير  ال

لعرا ي   ييتقع  ين كلمتي  هندجي   دييد في  ايع وس الل ي  ا الهندج  كمصطلح إ عدةق  ل ه إداةي أطل

   .الإداةة

( H.B.Rنيرت ف  الم لي  األ ري  ي  ) ف   قعل  (Invancevich, 1995, 162)   ف مع يوضح

الهندجي   إ يعدةن اات يعة  فهيو  الإ ه(إل يعءايم  أتمتي  الهندجي  ت تعني  إ عدة نوان ) تحت 1991 ع  

 إ ييعدة(  كتعاييع يحمييم  نييوان Invancevich and James) اييد  ( الاعييد ذليي  Hammer)  إلييىعيود ي

 (Parker, 1998, 574) .هندج  العمل عت ف  المنظمعت د وة الاضح  لتبن  الثوةة اإلداةي  ال ديدة

م ين هندج  العمل عت تعد ألد أارز المداالم اإلداةيي  الحديثي  التي  ت إ عدةن يتضح  مع تقد  اأ

 م تقدي   رر عت  لب   لطلبيعت الزايعئن ل عيد لمنظمعت المرتلف   ن إ راء الت   رات ال ذةي   ن اا

       . ن ثقعف  المنظم  الاجترات   هع المعتمدة ذل  ف مع اعد  زءا  

ا       العمليات هندسة إعادةمفهوم  -ثانيا
الموضيو  تأشير  أدا يعتتفحيو  ال نيد ،هندجي  العمل يعت إ عدة ف  ج عق الحدي   ن تعريف

البحي  العلمي  نعيرض  يددا  التغيراضإت إننيع  ،رصيو هعئم  ن ال هعت النظر اهيذا الال ود ك  

   .ال ه  النظر للبعلث ن اآلالرين اأهم   نهع  لى جب م المثعل ت الحصر دالن اإلاالل 

التف  يير  إ ييعدةالهندجيي  اعمل يي   إ ييعدة ((Hammer and Champy, 1995, 31 إذ يعيير  

تحسي نعت  وهريي  فعئقي  اع يدا  تصيم   العمل يعت اإلداةيي  ايي م  يذةي اميع يحقيق إ عدةال وهري ال

   .   الجر   اتجت عا رد ن التعديم السطح  لمععي ر األداء األجعج   كعل لف  الال ودة الال

تصييم   شييع ل  للعمل ييعت كعفيي   إ ييعدةهع  مل يي  فقييد  ييد (Russel and Taylor, 2002) أ ييع 

  ع يعت  دييدة للزايعئنل رض تقدي  تسه الت  ديدة ال نت عت التقعنعت  ديدة الأجواق التواعيعت الالت

   .الفق األجس العلم    لى

تصيم    يذةي  إ يعدةفي   ا  ليعد ع  الانقالاي ا  هيع ت   يرإل هيع اع تبعة (Hoff, 2000, 33)  الييي ر

جريت للعمل عت المرتلفي  ذات الفعئيدة اإلجيترات     للمنظمي  التي  تعتميدهع  ين ا يم إليداث طفيرات ال

  ،العميماألداء الا م  ع يريو إ يراءات الاوا يد النظي   إلىنو    امع يحقق فعئدة إجترات      ضعف  

 يدالال لتنف يذ التطب يق اإلجيترات     الهعدفي    (Wheelen and Hunger, 2000, 197)ف  ل ن  دهع

تطوير التحس ن العمل عت التي  ل   اع تبعةهع أجيلواع فيع ال في  تنف يذ إجيترات    الت   ير ال يذةي  إلى

   .ق القديم  المتأصل  ف  المنظمعت القعئم ائا د الالطرالت   ر  م ت اإل راءات الالقو

التصيم   ال يذةي   يعدةفقيد  ثلهيع اعلميدالم اليوظ ف  الضيرالةي إل (Daft, 2003, 373)أ يع 

الال يييوهري للعمل يييعت اإلداةيييي  إلليييداث ت   يييرات  وهريييي  فييي  ثقعفييي  الييييرك  الان تهيييع التقعنيييعت 

ق يق تحسي نعت  فع ئي  في  أداء المنظمي  اميع ف هيع المعلو عت الاتتصعتت المسترد   ف هع  ن ا م تح

   .ال ودة الال لف  الالسر   الالد   الزاون

التف  ير ال يذةي    يعدةاالهندجي   إ يعدة إليى (Rousan, 20014, 304) يي رذاته اتت عه الف  

 امع تمتل ه المنظم  تلداث الت   رات ال ذةي  اليع ل  اعد توف ر  وا م الن عح المطلوا  .
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التف  يير الالتصييم    إ ييعدةالهندجيي   مل يي  تتطلييأ  إ ييعدةن اييأ (Fred, 2003, 2)يوضييح ف مييع 

أن ي ييأ ن ال ث يير  ين الترك ييز إذ إ ،اء األ ميعل اعلييي م المطليوبإل يراء ت   ييرات  وهريي   بيير أد

   .الهندج  اللأل معل الالمهع  كعف  إ عدةلعمل عت ى يول

الهندجي  تعيد أجيلوب  لمي   إ يعدةن إو أ  يع تقيد   ين آةاء الال هيعت نظير يم ين القيول امال

نظير شيع ل  في  ترطي   التنظي    إ يعدة بر ج  بن   لى أجس  رجيو   تعتميد المفيعه   الحديثي  في  

التوزيت ال تعاع  األ معل الالمهع  اي م  ذةي امع يم ن  ين إ يراء طفيرات نو  ي  في   يودة األداء 

       .الةضع الزاون

ا لثثا  هندسة العمليات إعادةأهمية  -ا

 عتهندج  العمل عت ف  اآلالن  األال رة لتعد  طلبع إداةيع أجعج ع للمنظم   عدةتست اتهتمع  اا

امع يحقق ةضع   رر عتهع اعجتمراة كعجت عا  فع ل  للت   رات الب ئ   المتسعة  تم  ز  إلىالسع    

 Kumare  and) الاشر ،اعض األل عن الزاون الاتجت عا  لطلبعته المت ددة ام الاجتبعاهع ف 

Ozmar, 2004, 5)  الهندج    زة تنعفس   للمنظم  اذا  ع تم نت  ن  إ عدةاتهم    ن الالل تحق ق

 .ذا  ع فيلتودة الات عل ف  نعجب  اله   رعطرة إالتطب ق السل   الالدا ق اع لى  

 ز اهم تهع  ن الالل تالز    التفع ل   الشيمول   اتنييط  التي  فقد أال (Henri, 2006, 8)أ ع 

  . رر عت  طلوا   إلى برهع تحويم المدالالت يت  

ألهم يي  ت ميين فيي  جيي عدة ةالح العمييم ال مييع   ايي ن ن اأ( فقييد أكييد ايي43،2111،الهعشييم )أ ييع 

فضيال  ين ترت يأ العمل يعت اإلداةيي   ، ع ل  المنظم   بر ترج خ ا   التععالن ا ن اإلداةة الالعع ل ن

ق أكثيير فع ل يي  الجيير   ائييمييعل الالمهييع  الطرق الأجييعل أ  ديييدة ألداء األ ائييامييع يحقييق تييوف ر طر

لالتصعتت ا ن المستويعت اإلداةي  كعف  الإ  عن   تبن  المركزي  الالال ركزي  ف  ذات الوات كنظيع  

  . عتمد

 ذةييي  التف  يير احلييول  إ ييعدةالهندجيي   بيير  إ ييعدةأهم يي   ((Davis, 2003, 171 ف مييع يبييرز

اليفسير  .هعلمواةد امع يحقق اتجتثمعة األفضم المنظم عت ل  ال  وناله  ل  اليع ل  ل عف  نوا  عدةإل

الالمصيمم   هم تهع  ن الالل شمولهع ل عفي  اتنييط  المه  لي  الالمقعجي  للمنظمي أ (41،2114،) ل 

 فضم .لتقدي   رر عت ا ودة أ

ا رابع  هندسة العمليات  إعادةمبررات  -ا

هندجي  العمل يعت  إ عدة بعت  برةات ال و إلىتطرق العديد  ن البعلث ن الذالي اتالتصع   

  الشيع ل  الفيي  هييذا نظيير  زيئيي إ يعدة إلييىالتي  تحتييعج  الاإل ييراءاتالالمهييع   األ ميعللتوضيي ح  كيأداة

الهندجييي   ييين اليييالل تصييين فه هيييذه  إ يييعدة بيييرةات  إليييى( 222 ،2111،  تالقرييييوالسييي عق ييييي ر )

  : داالل   الكمع يأت الأالرى ؤشرات العة     إلىالمبرةات 

   األعمالهندسة  إعادة إجراءجية لضرورة المؤشرات الخار .أ
  .الزيعدة لدة المنعفس  اي م كب ر األجواقاتسع   .1

   .التطوةات المتسعة   ف  تقن عت العمم ذات الصل  .2

   .  المتسعة  الالت نولو  الت   رات الس عج   الاتاتصعدي  الالقعنون    .3

   .ت   رات  لى  ستوى الم تمععت كت   ر ا   الم تمت التو هعته .4

 المؤشرات الداخلية  ب.

   .الالمنت عت اإلنتعجالالمعدات الالم عئن الالطوط  اآلتتتطوة  .1

  .الت   رات الواضح  ف  ه  م القوى العع ل  ال تطلبعت الوظعئف ال الاعت العمم .2

   .ق العمم المتبع ائالطر الإ راءات أجعل أتطوة التحس ن  .3

   .للمنظم  األجعج  ت   ر ف  الوظعئف  .4
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  .سلط  الالمسؤالل   داالم المنظم ت   ر ف   الاعت ال .2

   .التطوةات الالت   رات الحعصل  ف  الظعئف المدير .2

  .اةتفع   عدل دالةان العمم اي م الاضح الاعةز .2

   .للمنظم  اإل معل   اإلةاعحتدن   ستوى  .3

ال و بييعت  ديييدة تييدفت  ع  أجييبعان هنييعك اييأ واأالضييحفقييد   (Kazemi, et. al, 2011, 9)أ ييع

   :ت اعآل أهمهع واهندج   مل عتهع ال ثل إ عدةالمنظم  اعت عه 

الاجييتردا هع اييي م  التقعنيي  اييدت  يين ذليي   لييى ااتنييعءالالترك ز اإلداةيتييدن   سييتوى التنسيي ق  .1

 .الاجت

هندجيي    ييعدةإلال ييد  القييدةة  لييى اجييتقدا  اجتيييعةي ن الييعة   ن  اإلداةييي  اإل  عنييعتانرفييعض  .2

   . مل عتهع لضعف  الاعتهع  ت ال هعت الرعة   

   . يعةك  داالل   أي الهندج  فريق العة   دالن  إ عدةو تول   هم  نح اإلداةاتعض تو ه ا .3

 لى الفض الت عل ف اعجيتمراة  ميع يرفيض ل ي  اتجتييعةات  المنظمعت إداةاتترك ز اعض  .4

   .هندج  العمل عت   عدةاالرعص  

ميع يسيتو أ اع يدا  ين الرطي  المسيتقبل   المرجيو     اآلن ي  لى التقعني   اإلداةاتاعض  تأك د .2

   .النظر اعلت   ر الالرط   ذةيع إ عدة

هندج  العمل عت ال و بعتهيع  ليى الفيق  إ عدة برةات  إلى ( 11 ،2112 ،)ت يوةي كمع نظر

   .اليرك  ال وافهع التنعفس  الكمع يأت الضت

عد نحيو اتجيتمراة في  ذل   ن  نطليق جيع  المنظمي  ال ي اليبرة ،المنظمعت الريعدي  الالمتم زة .1

 الهذا  ع ي سبهع  وات تنعفس  تم ز. ،ا عدة السوق االكسأ المزيد  ن الزاعئن ال دد

ن نهييع تمتليي   ؤشييرات  ييهنييعك  نظمييعت  سييتمرة اعلن ييعح إت أ ،هوة نظميعت فيي  طريقهييع للتييد .2

 هندج   مل عتهع إ عدة مع يستو أ  ،الارالز  نظمعت  نعفس أ ،البدء اعنرفعض لصتهع السوا  

ال ن  ،ع  ت عل ف  هع هعالاةتفهع أي توا ه تدن   ستوى ادائ ،التدهوة نظمعت جعئرة ف  ةكأ  .3

 هندج   مل عتهع اي م  ذةي.                                                             إ عدة ت رأيستو أ  ،الح وي  لنيعطعتهع إ عدةا م 

ا خامس  ليات هندسة العم إعادةمستلزمات نجاح  -ا

ت ايد  ،ترات   عت المبت يعة  ين تطب قعتهيعالاتجي األهدا هندج  العمل عت  إ عدةل رض تحق ق  

التطب يق  نإ إذ ،العلم ي  األجيسال ين ثي  تطب قهيع  ليى الفيق  ،   سيتلز عتهع ال تطلبعتهيع اداي جةا ن د

 ين تطويرهيع  ميع هي   ل يه ايدت  أكثيرالهندج  اد يسبأ تيدهوة المنظمي   إ عدةغ ر السل   لرطوات 

الهندجي  التحدييد  يي التهع  إ يعدة  الحعلي  التي  تسي ر  ل هيع المنظمي  ابيم جيةاالتقد هع ا تمعدا  لى د

  .ال عواعت ال سببعت هذه المعواعت ال ن ث  البدء اعلتطب ق

الهندجيي   إ ييعدةالاييد تنييعالل العديييد  يين البييعلث ن الذالي اتالتصييع   سييتلز عت ال تطلبييعت  

   :ت اآل عظمهع يتمحوة لول  أن إت ، ن تطب قهع لمبت عةا األهدا الضرالةي  لتحق ق 

(Wheelen and Hunger, 2000, 197)  ( 32 ،2113،( )الحفيي ظ439، 2111،) معيي
(Kumar and Ozdamar, 2004, 3) 

ضرالةة تبن  ارنع ج  ميم  لمي   يدةالس ايي م يضيمن  ييعةك  كعفي  الق يعدات الالمسيتويعت  .1

  .الالعع ل ن ف  تنف ذ البرنع ج

   .المرتلف  اإلداةي الالعع ل ن ف  المستويعت  اإلداةةالوظ ف   ا ن  اإلداةي فت الحوا ز ة  .2

   .اذل  اإلداةي الحواة الديمقراط  المفتوح  ند المنعاي  ال يعةك  كعف  المستويعت ا تمعد  .3

   .األفضمالتطوير  إلىنحو ت   ر تقعن  المنظم  الحعل    الإ  عنعتهعاهتمع عت المنظم   ت ريس .4

   ع الت ال الاعت شرص   أالاتلتزا  امبدأ المسعالاة الالتوازن ا ن العع ل ن دالن  حعاعة  .2
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   .الاإلداةاتتوزيت  هع  العع ل ن  أجعسالنتعئج  أن إذ ،المهمعتالتأك د  لى النتعئج الل س  .2

   . ستف دين  ن  رر عت العمل عت الةا   صعلحه   ت  صعلح المنظم  أفرادضرالةة ال ود  .2

   .العلم    ند اجتررا هع األجسالمنظم  التوزيعهع  لى الفق ترك ز  واةد  .3

   .ذل  أ  نةا  النيعطعت الالمهع  المتنعظرة ادت  ن د ج نتعئ هع كلمع  .9

   .الرآهندج  العمل عت اليع م لت عالز لعتت فيم  زء  لى لسعب  زء    عدةا اتلتزا  .11

المسيتقبل   انظير ات تبيعة  األهيدا التعع م  ت الموضو   ين  نظيوة اجيترات    يأاليذ تحق يق  .11

   .الص  رة اص رة المدى اعألهدا دالن اتكتفعء 

الضييت اليييرو المنعجييأ فيي  الم ييعن المنعجييأ الت ل ييف  إلييىتصييم   العمييم امييع يييؤدي  إ ييعدة .12

  .الادةاته  ال ؤهالته  الأالضع ه  تتالء العع ل ن اعلمهع  الت  

   .ف  العمل عت التنظ م   الاإلادا  مم  ديدة  ن الالل التأك د  لى اتات عة  أجعل أاات عة  .13

   .التنف ذي  الالز   للتطب ق السل   للمرالم كعف  الاإل  عنعتتوف ر المواةد المعل    .14

  .نير الو   ا ن العع ل ن كعف  ابم التطب ق السل   لموا ه   قعال   الت   ر  لم ع .12

 رلل   ن  رالم  توف ر نظع   علو عت  حدث يضمن توفر المعلو عت الالز    ند تطب ق كم .12

   .التطب ق

ا   هندسة العمليات  إعادةمراحل  -سادسا

 هندجييي  إ يييعدة رالييم فيي  تحدييييد  اتالتصيييع  البيييعلث ن الال تييعب الذاليا تهييد العدييييد  يين 

 أنإليى ( 23،2113 ،الحفي ظالفي  هيذا السي عق ييي ر ) ،الالحعلي  القعئمي  هنظر العمل عت كم  ن ال ه 

   :النحو اآلت  لى دأتبالهندج     عدةإل  األه المرالم 

داء اعلنميعذج النع حي   تياات -م   يصيوت العم -  الحعل ي    العمل يعتجةاد -الالترط    اإل داد -

 التطب ق الالمتعاع    -تق    العمل عت ال ديدة  -

 (Mange aphelia Klen, 1995)  اييرأيجييع تئنعاج أال زهييعفقييد ( 2،2112 لعب ييديا) أ ييع

 التحول .الالالحم   الالرؤياعلتحض ر الالتحديد 

تحل يم العوا يم  - الالتق ي   اله  لي    عدةا (Daniel et al., 2002, 4)لددهع ذاته الس عق  الف 

   .االتبعة النتعئج التطب ق التق    - الب ئ  

 ،الحيييم ،الرؤيييي  ،التحدييييد ،( المراليييم األجعجييي   ايييعلترط  129 ،1993 ،)الليييوزيليييدد ال

  يعدةاليم األجعجي   إلااليتال  البيعلث ن في  تحدييد المر ن غ  رأنه  لى ال مع تقد   ،يتضح ،التطب ق

إذ ت يم ين أن تعتميد  ،ال ود  رالم  نتظم  ال رتبط  الأجعجي   ةإت أنه  اتفقوا  لى ضرالةالهندج  

دا ق للعمل ييعت تييالالتييدا ق الالتحديييد الال الاإل ييداد الالترطيي   الالتمحيي و رالييم ار   يي  دالن الته ئيي  

الايد ال يدنع هيذه  ،ذةي الالسل   الالتنف يذ الميد و  ايعلتقوي  الالتعيديمالتصم   ال التق    ال إ عدةعئم  الالق

 Daniel)  ( ال2113،الحف ظ) ( ال2112،العب دي كم  ن ) تطراللعالمرالم األجعج   ف   حتوى 

et. al, 2002) تمعدهيع ميع لفيز ت ،حعل   الالم عل المبحيوث  الجةا   للدالء اتفعاع الأكثر الةأينعهع  

   . تآلا لى 

 والتحضير.والتخطيط  اإلعداد .1

الهندجيي   إ ييعدةتعتمييد  ل هييع الطيوات ال رالييم التيي   األجعجي   األةكييعن  للييالمرتتضيمن هييذه 

التي  ايد تيؤثر  هع الت  رات الداالل   الالرعة  ي ال ن لهع لى الحع   الحق ق    ستؤج أنالي أ  لاللق ا

لتيوف ر القيدةات  أداة يون العمل ي  لت عحإلن ي دالة أجعجي  ليدداةةي يون  أنالتايد  ،ظمي أداء المن لى 

العييع ل ن  ايي نالييو   نييير ال  يير الا  يي  لموا هيي  الت  إداةة الالز يي  الا ييتالك  الداالل يي الالمهييعةات

   . مع يسهم  مل   التنف ذاعلعمل عت  الإشراكه 
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 التدقيق والتحديد  .2

 لييى  سييتوى  ءتحديييد الزاييعئن الك ف يي  اتجييت عا  لطلبييعته  جييوا يين  الهندجيي  تاييد إ ييعدة نييد 

هيع أال الرطيوات الاألجيس المحققي  للق مي  المضيعف   يت الترك يز الالتيدا ق في  العمل عت المطليوب أداؤ

هيع  ين اليالل ز  ليى أدائ يتركال لي ه  اعجيتمراة ال ك دم  الحعل  ن الالمحتمل ن الالتأتحديد زاعئن المنظ

الاعلتييعل  تحديييد المييواةد  ، لييى الفييق  عييعي ر  حييددة لهييؤتء الزاييعئن التييدا ق الت ع ييعته جييت عا  ات

الالعمل ييعت الاألنيييط  الالز يي  ا تمييعدا  لييى العةطيي  األاللويييعت لتنف ييذ المهييع  الاألنيييط  امييع يحقييق 

   اتجتثمعة األفضم للمواةد.

 التقييم الجذري  إعادة .3

المنظمي  ال ل ي   هدا الوغ أالقعال  للق عس امع يحقق  لألهدا ضح  الوا تاد  ن ا تمعد الرؤي 

 لييى تييدا ق العمل ييعت الالرطييوات الحعل يي  النقييعط اترييعذ القييراة الالعمل ييعت ذات الصييل  اهييذه  اعلتأك ييد

ععد بالاجييت  األاللييىز يييلتعز  الضييرالةي يين غ يير   الضييرالةي األنيييط القييراةات امييع يم يين  يين فييرز 

 إ يعدة أ يرتالتي  للمنظميعت  ليى اتجيتفعدة  ين الت يعةب السيعاق   التأك يد يت  ذل  أ  نالثعن   كلمع 

 لييى التحسيي ن المعتمييد   للمحعفظي اعجييتمراة األداءضيت الطيي  تحسيي ن الال الن حييت فيي  ذليي  هندجي ال

 ال هع هع  الأنيطتهعامع يحقق ةؤي  الاضح  لمستقبم المنظم    تنعه  كم الطوة ادا   التوث ق

 الحل  .4

 ات تمع    للعمل يعت ال دييدةال  لى  ستوى تحديد األاععد الفن    اد  ن تقدي  الحلول النع ع ت

 ن كعفيي   نعصيير هندجييتهع  ييت التأك ييد  لييى إ ييراءات العالاييعت السييل م  ايي إ ييعدةأال العمل ييعت المنييوي 

ا  لييى المعلو ييعت اليير ا تمييعدآ إلييى يين نيييعط   تهقييم الطييوط العمييم الانسيي عاالنيييعطعت المنظميي  الن

الاداي   الحع ي  إل هيع الل عفي  العمل يعت الالمهيع  دالهندجي   ني إ يعدةة لتقيديمهع ل يرض المتوفرة الالمه يع

 ،ن ال دت التحديد نقيعط تنف يذ العمل يعت الداتهيعلراعا  الالتدا ق التعديم األالطعء إل   تسترد  أدالات ل

ب يق  بيدأ فيرق العميم التط ،كيم  ع يم ت سؤالل ع ن التأك د  لى تحديد الا بعت ال همعت ال الهنع تاد

   .عألداء يو ه نحو الت ع م الالتنس ق الالتنف ذ السل  ال مع    ف

 لمتابعة التنفيذ وا .5

التييدا قعت  لييى كييم  الإ ييراءت  فيي  هييذه المرلليي  تنف ييذ النيييعطعت ال ديييدة الالمعييعد هندجييتهع تيي

التعيديالت  نيد  إ يراء ليى  التأك يد رلل   ن  رالم التنف ذ  ن ابم  ترصص ن الذالي الربيرة  يت 

صييح ح ذليي  امييع يحقييق ت إلييى نييد الحع يي   العع ييم الكفعءتييه التدةيبييه أداء لييى  اتأك ييد ،الحع يي  لهييع

ال ل يه  ،لقي  تيدا قع  ليى المرللي  السيعاق ال دت اع تمعد نظع  ةاعا  يعتميد المرللي  الال نإ األالطعء

 ليى  التأك يد يت  ،ثعن يع كعفي الالتطب يق الفعلي  للعمل يعت  ،أالتالطه للتحيول  تتضمنفعن هذه المرلل  

ال ليى  يداة اجيتمراة المنظمي   الهندجي  إ يعدةالتدا ق  نذ البدء ف   إ عدةال لمتعاع  الالتدا ق الالتقوي ا

   .الهندج  اليمول   الال ذةي  إ عدة التعديالت الدا م  لعمل   الإ راءاعلعمم 

        

 الدراسةاختبار فرضيات 

 .وتشخيصها الدراسةمتغيرات  وصف -ولا أ

الت  أجهمت ف  انعء أنموذ هع  الدةاج يعبر هذا المحوة  ن الصف التير و  ت  رات 

المبحوث ن ف   لى الفق نتعئج اتجتبعن  الرعص  او هعت نظر األفراد فرض عتهع الالضت اتفتراض  

 . ديري  توزيت كهراعء ن نوى اتطرا 

لتعر   لى الت راةات الالنسأ المئوي  الاألالجعط ل( Quatroالبرا     ) ا تمد البعل  الاد

  :يأت المق عس الكمع إلىالحسعا   الاتنحرافعت المع عةي  النسأ إ عا  المبحوث ن 
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 .المال الفكري رأسمكونات  .أ

   ونعته األجعج    لى الفق األت : المعل الف ري تاد  ن  رض ةأسو وصف التير ل 

 المال البشري  رأس .1

الاتنحرافعت  ععت الت راةي  الالنسأ المئوي  األالجعط الحسعا  التوزي 1الملحق  يؤشر 

  ع ل ن المديري لدى  المبحوث ن  لى أن(  ن 64%) اتفعق ( الالت  تؤكد3X-1Xالمع عةي  للعنعصر )

 (0،55( ال)4،6الغ )( 1xللعنصر ) الاوج  لسعا  الانحرا   ع عةي ،رة ال هعةة  تم زةبال يذال

ثق  كب رة  يذال  ل ن عالمديري  ( لول ا تالك %68 لى التوال  كمع أظهرت اإل عاعت اتفعق )

(  لى 0،55( ال )2X( )4،1عةي للعنصر )الالغ الوج  الحسعا  الاتنحرا  المع  ،اقدةاته  الم دان  

 التوال .

 هعةات   ع ل هع بعستكتسعى إلى ا ن المديري ( فق   ن المبحوث ن  لى أ%60اتفق )ال

 (.   3X) للعنصر (1،14( الانحرا   ع عةي )3،5 مل   اع تمعد التدةيأ اوج  لسعا  الغ )

تمتل   ستلز عت  ن المديري اأ (%64الم ون الالبعلغ ) ظهر  توج  إ عاعت المبحوث ن لهذاالأ

ف  لعل  اجتثمعةه اي م  لم  الجل   لتحق ق   لى نحو   د يم ن أن يرد هعالمعل البيري  ةأس

 أهدافهع. 

  المال الهيكلي رأس .2

(  لى ا تالك اليرك  نظع   علو عت  يم ن  ن %52إ عاعت المبحوث ن اتفعق ) توضح

 ف  ل ن ،(4X( للعنصر )1.04انحرا   ع عةي )( ال3،4جر   تبعدل المعلو عت  اوج   لسعا  )

(  فق   لى ايالء المديري  اتهتمع   اعلنظع  الراعا  لتقدي  %48اتفعق ) ذاتهع  أناإل عاعت  أشرت

يوز  الصالل عت الالمسؤالل عت  ع  تنظ م  ن المديري  تمتل  ه  ال   لى أ (%56الاتفعق ) ،اتفضم

( 0،44( )3.01( ال)5X،6X()2،8()4،2) لمع عةي للعنعصرالالغ الوج  الحسعا  الاتنحرا  ا ،ادا 

م ته ال ب رة ف  ن عح  مم تدن   ستوى اتهتمع  اهذا الم ون ةغ  أه إلى مع يي ر  ، لى التوال 

( اله  نسب   نرفض  التتطلأ ايالء اهتمع  اكبر %52ةاء المبحوث ن )ل   الغ  توج  آ  ،المديري 

 . اهذا الم ون الح وي

  الزبائنيالمال  رأس .3

تسعى اعجتمراة إلةضعء زاعئنهع اوج  لسعا   ن المديري (  ن المبحوث ن  لى أ%68) يتفق

فق  ( %48يتفق ) ف  ل ن ،(  لى التوال 1،04( ال)3،4(  قداة )7Xالانحرا   ع عةي للعنصر )

 ن  ن المبحوث (%60الاتفعق ) ،ن المديري  تلب  ش عالى زاعئنهع ادا   تنعه   ن الم  ب ن  لى أ

 الالغ الوج  الحسعا  الاتنحرا  المع عةي ،اعجتمراةاعئنهع لتفعظ از لى جع  المديري  لال

  .(  لى التوال 1،14( )1،14ال ) (9X()8X( )3،5( )3،5للعنصرين )

( %58،7لزاعئن  الالبعل   )المعل ا ةأسأشرت نسب   توج  إ عاعت المبحوث ن لول   ون ال

 لى زاعئن  كمرت ز لن عح المنظم  الاجتمراةهع  عل  ةأسالك جتمراة ت تتسعى اع ن المديري اأ

فعض الطعا  ال هراعئ   ف  انر إلى  يعود السبأ ف  ذل اللعم ، د  ا تالكهع اي م كب ر ن رغ  ال

 . تمر اهع  حعفظ  ن نوى  مو عرال  الحعل   الت  ظم الظ

  هندسة العمليات إعادة .ب
عط الحسعا   الاتنحرافعت المع عةي  للعنعصر التوزيععت الت راةي  األالج 1الملحق  نيب 

(10X- 24X الرعص  امرالم  )ع يأتإذ تؤشر ،المبحوث  هندج  العمل عت ف  المديري  إ عدة  : 
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 التحضيروالتخطيط مرحلة  .1
 ، لم ع ادا  هندج   مل عتهع  عدةإل المديري  تحضر ن(  ن المبحوث ن  لى أ%68ق )اتف

 ينالاوج  لسعا  الانحرا   ع عةي للعنصرهع الضرالةي  لتحس ن ادائ للت  رات الانهع ترط  ادا 

(10X )(11الX) (3،8) (3،6) (0،89ال )(1.04)  لى التوال .               

اوج   ،ا تمعد نير الو   للتحض ر ت راء الت   رات الالز   لى  (%60ف  ل ن اتفق )  

لتؤشر نسب   توج  ات عاعت التوال .   لى (12) ( للعنصر0.88( الانحرا   ع عةي )3،2لسعا  )

 تعبر  ن اهم   هذه المرلل  ادا . ( اله  نسب   توجط  ت22،3%)

 مرحلة التدقيق والتحديد .2

المديري   وائد  تدا ق فق  لول (%56هذه المرلل  فقد اتفق )أ ع نسب  إ عاعت المبحوث ن لول     

 الهندج  لعمل عتهع ابم أي ت   ر إ عدةااللويعت الانهع تحدد  ،هعالهندج  لعمل عتهع ابم ا رائ إ عدة

ف مع  ،(0.89) (1،04الانحرا   ع عةي ) (3،8) (3،4( اوج  لسعا  )14X( ال)13Xللعنصرين)

هندجتهع اوج   إ عدةالمبحوث ن لول تحديد المديري   مل عتهع ال راللهع ابم   ن (%60اتفق )

 لى التوال  ل دلم  لى ت عنس  (15X) للعنصر (1،03) ال (3،4 ع عةي ال ع ) لسعا  الانحرا 

 اله  غ ر  عبرة  ن اهم تهع. (22،3لتأت  نسب   توجط  ات عاعت ) ،ات عاعت

 التقييم الجذري إعادةمرحلة  .3

هندج   إ عدة(  ن المبحوث ن لول تق    المديري  تهدافهع المرجو   ابم %64يتفق )

 ،ؤي  الثعاب  كدل م لعملهع ابم ا راء الت   رات(  نه  اع تالك المديري  الر%56الاتفعق ) ، مل عتهع

هندج   إ عدة(  لى ا تمعد المديري  التق    ال ذةي ل عف  نيعطعتهع ابم %36ف  ل ن اتفق فق  )

( 3،5) (3،7) (3،3) ،(18X) (17X) (16X مل عتهع اوج  لسعا  الانحرا   ع عةي للعنعصر )

  ن  د   دي  التق    ال د  شمول ته. (%52 معل   )لتعبر نسب  اتتفعق ات ،(1،02) (1) (0،87ال)

 مرحلة الحل .4

 ،هعف  ادائ ع  ن هندج  العمل عت تحقق للمديري  تحس إ عدةن أ إلى ن الم  ب ن  (%60يي ر )

هندج   إ عدةكد  ن لسن الالز   للتأالراعا   اجتردا  المديري  إلى(  نه  %52ف مع يي ر فق  )

هندج   مل عتهع تالتزال ات راءات الفعئض  فقد  إ عدةتم ن المديري   ن  ع اتتفعق لول أ ، مل عتهع

( 3،3) (3،6) (3،9) ،(21X) (20X) (19X) الاد الغ الوج  الحسعا  للعنعصر ،(%56الغ )

دا  الحلول  د   (%56)اإل معل  اتتفعق  الاشر ،(0،89) (0،90) (1،03الاعنحرا   ع عةي )

 .ستو أ المرا ع  الالتدا ق،  مع يل عتهع ادا هندج   م إ عدةالمقد    ن ا م 

 مرحلة التنفيذ والمتابعة .5

جتهع ن المديري  تتعات اعجتمراة العمل عت المععد هند ن المبحوث ن  لى أ (%72يؤكد )  

 إ عدةهع  هعةات نعدةة لتنف ذ ال تعاع  ا تالك  ع ل  إلى نه   (%60) اليي ر ،التداقهع لضمعن ن علهع

 ،ندج   مل عتهع للتأكد  ن داتهعالمديري  تدا ق ه إ عدة(  لى %56ف  ل ن يتفق ) ،هندج   مل عتهع

 (3،6) (3،9( فقد ال ت )24X) (23X) (22X)  ع اتالجعط الحسعا   الاتنحرافعت المع عةي  للعنعصرأ

       توافقع  ت الحلول المقد  . (%62,6)ل أت  التنف ذ  ،(0،9) (0،7) (1) ( ال3،4)

فضال  ن  ، علهع الف ري رأساالمديري  الوصف الالتير و ضرالةة اهتمع  عئج أفرزت نت

اللعم السبأ ف  ذل   ،هعتحس ن  ودة أدائهندج   مل عتهع ل إ عدةمرلم النظر ا إ عدة إلىلع تهع 

 . الدالائرهع ال رافقهع كعف الا  عنعتهع الظرال  الحعل   الت  تمر اهع المحعفظ   إلىيعود 
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ا   .اوفرضياته الدراسةذج اختبار أنمو -ثانيا

  عندسة العمليات إعادةفكري والمال ال رأستحليل عالقات الرتباط بين  .أ
تي   ،  الالفر  ي هع الرئ سيفرضي عت الاالتبيعة الدةاجي ذج  ن ا م التحقق  ن  دى جريعن أنميو 

 . هندج  العمل عت الكمع يأت إ عدةالالمعل الف ري  ةأستحل م  الاعت اتةتبعط ا ن 

 إ ييعدةالمييعل الف ييري ال ةأسلمتعييدد ايي ن نتييعئج تحل ييم اتةتبييعط البسيي   الا 1  ييداللال يؤشيير 

ال يت ا مي  )المؤشير  ل ي  ،تب ن هذه النتعئج ال ود  الا  اةتبعط  عنوي   و بي اذ  ،هندج  العمل عت

صيعئ   اي ن المت  يرين إل الاي  ذات دتلي  ل ؤشر ال يود  (0.05( الامستوى  عنوي  )0.766) ال ل (

أدى ذلي   ،الف يري هيع عل رأسلي الم ونيعت األجعجي   أي كلمع ا تمدت المديريي  ،ل المبحوثف  الم ع

التي  تؤكيد  (2111،  )ن ي جيةاالتنسي   هيذه النت  ي   يت د ،هندج   مل عتهع  اي م أفضيم إ عدة إلى

 .      المنظم اداء دات غ ر  لموج  ف  تحس ن  ودة المعل الف ري كمو و ةأس لى أهم   

 

 1جدول ال

 هندسة العمليات إعادةفكري والمال ال رأسنتائج عالقات الرتباط بين 

 هندسة العمليات إعادة

 المؤشر الكلي المال الفكري رأسمكونات 

 الزبائني الهيكلي البشري
0.766 

0.709 0.414 0.611 

P< 0.05                          N=30 

 نتعئج الحعجب  اتل ترالن   داد البعل  اعت تمعد  لى * ال دالل  ن إ

 

 إ يعدةفيراد الالميعل الف يري كيم  ليى ان ةأسأ ع نتعئج  الاعت اتةتبيعط البسي   اي ن   ونيعت 

 ت :فقد أشرت اآل هندج  العمل عت

 هندسة العمليات إعادةوبشري المال ال رأسالعالقة بين  .1

هندجي  العمل يعت  إ يعدةالييري الميعل الب ةأستؤشر نتعئج تحل م  الاعت اتةتبعط البس   اي ن 

 ( التعني  هيذه العالاي 0.709 عع يم اتةتبيعط )ذ اليغ إ ،ةتبيعط  عنويي   و بي  ا نهيعال يود  الايعت ا

بيراته  لصيعلحهع   ين ذلي  المبحوثي  ايدةاته  ال هيعةاته  الالنه كلمع اجترد   ع لوا المديريي  أالقوي  

 ,Feignbaun  )جيةا   توافقي   يت دالتأت  هيذه النت  ي ،اي م أفضمهندج  العمل عت  إ عدة ن تبن  

 .تم  ز اتداءالدالة اتي عا  لقدةات المواةد البيري  ف   إلىالت  تي ر  (1989

 هندسة العمليات إعادةيكلي والمال اله رأسالعالقة بين   .2

ال ييود  هندجيي  العمل ييعت إ ييعدة  ليي  الالمييعل اله ةأساتةتبييعط البسيي   ايي ن  تؤكييد نتييعئج تحل ييم

التوشر هيذه النت  ي  لق قي  أن  ،(0.414إذ الغ  عع م اتةتبعط ) ،نوي   و ب  ا نهمع الا  اةتبعط  ع

  جييةااتفعاييع  ييت دت  لتييأ ،هندجيي  العمل ييعت إ ييعدةتطب ييق فيي   ي ييعا المييعل اله  ليي  ذال دالة إ ةأس

( الت  توضح التراا  المنطق  ا ن إ راءات العمم الأجعل به العلم ي  التقيدي  2111 ،)العنزي الصعلح

 ت  لب   لرغبعت الزاعئن. رر ع

    هندسة العمليات إعادةو لزبائنيالمال ا رأسالعالقة بين  .3
( الهي  0.611) هندجي  العمل يعت إ عدةال ل الزاعئن المع ةأس عع م اتةتبعط البس   ا ن  اشر

هيع اتهتميع  اليالز   بير رالةة ايالئتدلم  لى أهم    الا  المنظم  ازاعئنهع الضيا م   عنوي   و ب  

  Ritzman, and)  جيةاالتتوافيق هيذه العالاي  القويي   يت د ،هيع التحديثيه اعجيتمراةالنظير اعدائ إ عدة

Krajewski, 2005, 71)   ين ا يم كسيأ ةضيع  ضيرالةة تقيدي   رر يعت  تم يزة إليىالتي  تيي ر 

   زاعئنهع الاتلتفعظ اه . 
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رضيي   األاللييى  لييى يم يين ابييول الف تبييعط المييذكوة آنفييع  ا تمييعدا  لييى  عتقييد   يين  الاييعت اتة

 .المستوى ال ل  الال زئ 

 هندسة العمليات إعادةي في المال الفكر رأستأثير تحليل  .ب

ي يعا  لم ونيعت ال يود تيأث ر  عنيوي الإ 2 ف  ال يداللتؤشر نتعئج تحل م اتنحداة الموضح   

( الهي  22.15) ( المحسيوا Fإذ ال يت ا مي  ) ،هندج  العمل يعت إ عدة المعل الف ري   تمع  ف  ةأس

أ يع  ،(0،05) ( الامسيتوى  عنويي 3.21) (  نيد دة تي  لريي 4،28) اكبر  ن ا متهع ال دالل   البعل  

 إليىيعيود  هندجي  العمل يعت إ يعدة(  ين التبيعين في  %58ن )أي إ ،(580.) فقد اليغ 2R عع م التحديد 

( لهيع تأشير tالت يعة)( الاBال نيد  تعاعي   عيع الت ) ،المبحوث المعل الف ري ف  المديري   ةأستمعد ا 

( 0،05كبير  ين ا متهيع ال دالل ي   نيد  سيتوى  عنويي  )( الهي  أ0.610) ( المحسوا  ال يتt) أن ا م 

فيي  تقييدي   المييعل الف ييري ةأس( التيي  تؤكيد  لييى اثيير 2111 ،  ) ق ليي جييةاالتتفيق هييذه النت  يي   ييت د

 .   نت عت ذات  ودة  عل  

 2جدول ال

 هندسة العمليات عادةإالمال الفكري في  رأسنتائج تأثير 
 المتغير المستقل

 

 المتغير المعتمد
Bo 

 2R المال الفكري سرأمكونات 

F 

 الجدولية المحسوبة
 الزبائني الهيكلي البشري

 1،23 هندسة العمليات إعادة
0.531 

(0.551)* 

0.325 

(0.41) 

0،410 

(0.491)* 
0.690 9.171 2،740 

 4،28 22.15 0.586    0.610 المؤشر الكلي

  P< 0،05، 30، d.f(1.28) *المحسوا                                                ( t)  ا  

  داد البعل  اعت تمعد  لى نتعئج الحعجب  اتل ترالن  * ال دالل  ن إ
       

 فيعن ال يداللهندج  العمل عت  إ عدةي ف   عل ف ر رأسالف مع يرو  الاعت تأث ر كم   ون ل

 ت : يوضح اآل 2

 هندسة العمليات إعادةالمال البشري في  رأستأثير  .1

( 1B)  ين اليالل ا مي  هندجي  العمل يعت إ يعدةالميعل البييري في   رأسيو د تأث ر  عنيوي  و يأ لي  

كبير   أ( الهي0.551( المحسيوا  البعل ي )t( الالت  ل    لى  عنويتهع  ن اليالل ا مي  )0.531) البعل  

( الهيي   عنوييي  9.17( المحسييوا  )Fال ا ميي  ) ،2R (6900.)تحديييد م معع ييا  ، يين ا متهييع ال دالل يي 

 ،(0،05( ال سيتوى  عنويي  )1.28) (  نيد دة تي  لريي 2،740ال دالل ي  البعل ي  ) كبر  ين ا متهيعالأ

 راليم يم ين ذلي   ين تطب يق  ايدةات الميواةد البييري  اداي  أنه  ند اجيتردا التدلم هذه الق م   لى 

( التي  2111 ،)العنيزي  جيةات دالتيأت  هيذه النتيعئج  نسي م   ي ،ايي م دا يق تهندج  العمل يع إ عدة

 .ف  تنف ذ  هع  المنظم  ادا  ع   حوةي ا  المعل البيري دالة رأسن لأتب ن 

 عادة هندسة العملياتالمال الهيكلي في  رأستأثير  .2

الالتي  ل ي  ت هندجي  العمل يع إ عدةف  ا تمعد  المعل اله  ل  ةأستأث ر  2 كمع يوضح ال دالل

 (t) ( الالت  أشرت ا متهع المعنوي   ن اليالل ا مي 25.30) ( البعل  2B لى  عنويتهع  ن الالل ا م  )

فيي  ليي ن  ،2R (690.0)كبيير  يين ا متهييع ال دالل يي  الامعع ييم تحديييد ( الهيي  أ410.المحسييوا  البعل يي  )

 ( امسيتوى  عنويي 2،740) كبير  ين ا متهيع ال دالل ي  البعل ي ( اله  أ9.17( المحسوا  )Fال ت ا م  )

تؤكيد  ليى  ( التي Sullvan, 2003  )جيةا( التتوافق هذه النت     يت د1.28( الدة ت  لري  )0،05)

 دالة ادةات المنظم  الداالل   ف  تحق ق أهدافهع اي م جل  . 

 



 [22]  محمد صالح

   هندسة العمليات إعادةفي  المال الزبائني رأستأثير  .3
 إ يعدةلزايعئن  في  الميعل ا رأسال عنيوي ليذات ال يدالل ال يود تيأث ر اي يعا   توضح  ضيع  ن

( t) ( الالت  أشرت  عنويتهع  ين اليالل ا مي 0.410) ( البعل  3B) ا تمعدا  لى ا م  ،هندج  العمل عت

 فقيد اليغ 2Rأ يع ف ميع يريو  عع يم التحدييد ،( الاألكبير  ين ا متهيع ال دالل ي 0.491المحسوا  البعل   )

 ،(2،740ا ميي   عنوييي  الاكبيير  يين ال دالل يي  البعل يي  )( الهيي  9.17) ( المحسييوا F) اق ميي  ،(0.690)

( Stewart،1999)  جيةاالتتفيق هيذه النت  ي   يت د ،(1.28( الدة ت  لري  )0،05امستوى  عنوي  )

اء المنظميي  ال ييودة لزاييعئن  األييد المحييددات الضييرالةي  الالمييؤثرة فيي  أدالمييعل ا ةأس التيي  شييبهت

 ع للزاعئن. ف  تدا ق المرر عت ابم تقديمه  رر عتهع لدالةه

 ميع هندجي  العمل يعت  إ يعدةالمعل البيري ف   رأستأث ر كعن لن أ لى دة   يتب ن  مع تقد  اأ

إ  عن ي  ايضيع    يتضيح  ميع تقيدال ،هيعالتحسي ن ادائ يوضح دالةه المحوةي ف  تحق ق أهيدا  المنظمي 

 .ابول الفرض   الثعن    لى المستوى ال ل  الال زئ 

 هندسة العمليات إعادةري في المال الفك رأست تحليل تباين تأثير مكونا .ج

لد األدالات اإللصعئ   الفع ل  لتوض ح تبعين أهم   تأث ر المت  رات يمثم تحل م اتنحداة أ

 3إذ يؤشر ال دالل  ،الالتحل م علدةاج تنعالله ا لى  مع لفز البعل   ،المستقل  ف  المت  ر المعتمد

 إ عدةتبن  يري  تحظى اأهم   اعل    ن ل   التأث ر ف  أن ادةات ال هعةات الإ  عنعت المواةد الب

إذ فسرت  ،شر تحل م اتنحداة المتدةج أاللويتهع  ن ل   األهم   الالتأث رفقد أ ،هندج  العمل عت

 إ عدةا تمعد (  ن الت  رات الحعصل  ف  %53المعل البيري لولدهع ) ةأسإ  عنعت الادةات 

فمن  ،المرتب  الثعن    ن ل   أهم   التأث ر الل مه ل الزاعئن المع ةأسف مع التم  ،هندج  العمل عت

 إ عدةات الحعصل  ف  (  ن الت  ر%80المعل البيري فسر األنموذج ) ةأس عنأ  إلىالالل إدالعله 

ف   هلعد   عنويته  مع يؤشر ضعف إجهع  المعل اله  ل  ةأسأهمم ف  ل ن  ،هندج  العمل عت

 ذج.زيعدة القدةة التفس ري  لألنمو

المعل  ةأس))تتبعين   ونعت   الاذل  تقبم الفرض   الرئ س  الثعلث  الالت  تنو  لى  ع يأت

 ((هندج  العمل عت إ عدة ر ف  الف ري  ن ل   أهم   التأث

 

 3 جدولال

 نتائج تحليل النحدار المتدرج 

 هندسة العمليات إعادةري في المال الفك رأسلتأثير تباين مكونات 

 2Rمعامل التحديد  يرات الداخلة في األنموذجالمتغ المرحلة

 %531 المعل البيري ةأس األاللى

 %801 لزاعئن المعل ا ةأسالمعل البيري +  ةأس الثعن  

  داد البعل  اعت تمعد  لى نتعئج الحعجب  اتل ترالن  * ال دالل  ن 

 

 الستنتاجات والمقترحات

 الستنتاجات -ولا أ

ل ونهع نتعئج ال ، ن اتجتنتع عت  ددالتحل لهع  الدةاج  ت  رات لدينع  ن الالل  رض  تأشر

  :نعرضهع تبع ع ال لى النحو اآلت الدةاج  سترلص   ن  حعالة ال  دان   نظري  

إذ  ،هندج  العمل عت  ن المفعه   اإلداةي  الحديث  نسب ع إ عدةالمعل الف ري ال ةأسيعد كم  ن  .1

ضرالةي  أجعج   ال نطلقعت  ع  ت أنهمع أضح ع أةكعنإ ،أالاالر القرن العيرين إلىيعود ارالزهع 
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 مع لفز العديد  ،اي م جل   اجتثمرا  م الوغ المنظمعت المععصرة التم ز الالن عح ف مع إذا ن أ

 ع كمرت زات  حوةي  لن علهع التم زهع. ما تمعده إلى ن المنظمعت المععصرة 

عت المبحوث ن ف  اتتفعق الاتتفعق تركز ا عا الدةاج اظهرت نتعئج التحل م الوصف  لمت  رات  .2

 إلى مع يدلم الحع    ،ف ري  عل ةأسايدة الانسأ  توجط  لول ا تالك المديري  المبحوث  

 .هعالمديري  التحس ن ادائ ام ونعته لدالةهع الفع م ف  ن عح زيعدة اتهتمع 

 :ت مع يأك المعل الف ري ةأسنعت اتتفعق الاتتفعق ايدة لول توافر   و  عء تسلسم .3

 المعل البيري ةأس أ.

 اعئن الزالمعل  ةأس ب.

اي م اتهتمع   المعل البيري الترك ز رأستهتمع  ااضرالةة  رالمعل اله  ل  ل تأش ةأس .ـ 

 .المعل اله  ل  ةأسالمعل الزاعئن  ال ةأساكبر  لى 

ه  ايدة انسأ  توجط  الاتفعاالمبحوث ن هندج  العمل عت اتفعق  إ عدةاالضح الصف التير و  .4

 رأسل ؤشر ذل  توافق هذا اتهتمع   ت اتهتمع  اهندج   مل عتهع  إ عدةلول تطب ق  رالم 

 .المعل الف ري ف  المديري  المبحوث 

تفعق الاتتفعق ايدة الفق هندج  العمل عت ات إ عدةنتعئج الصف التير و  رالم  ال عءت .2

 :اتهم   النسب   اتت  

 الترط   الالتحض ر .أ

 التنف ذ الالمتعاع  .ب

 دا ق الالتحديدالت .ت

 الحم .ث

-اتهتمع  امرللت  الترط   الالتحض ر تعزيز إلىالتق    ال ذةي ل تأشر الحع    إ عدة .ج

 . التق    إ عدة-الحم-التنف ذ الالمتعاع  الضرالةة زيعدة اتهتمع  امرالم التدا ق الالتحديد

 إ عدةالالمعل الف ري  ةأسأشر التحل م اتلصعئ  ال ود  الا  اةتبعط  عنوي   و ب  ا ن  .2

ف  المديري   عل ف ري ام ونعته اتجعج    ةأس  لى تنعجأهندج  العمل عت ل دلم ذل  

 .هندج  العمل عت  لى الفق  رالله اتجعج   إ عدةالمبحوث   ت تطب ق 

المعل الزاعئن   ةأسالمعل البيري ال ةأس الاعت اةتبعط  عنوي   و ب  ا ن كمع تب ن ال ود  .2

رات ا   نطق  ا ن  ت  اترذل   لى ل دل  ،هندج  العمل عت إ عدةالمعل اله  ل  ال ةأسال

المعل اله  ل  لن له  الا  اتةتبعط  رأسكبر اضرالةة اهتمع  أ تأشر كمع ،التالز هع الدةاج 

 .اتدنى ةغ   عنويتهع

هندج   إ عدةالمعل الف ري   تمع  ف   ةأسكيفت النتعئج ال ود تأث ر  عنوي لم ونعت  .3

  هندج  العمل عت   عدةالسل   إل الدالة اتي عا  لهذه الم ونعت ف  تطب قالعمل عت ل ؤشر ذل  

المعل اله  ل   ةأسث   ،المعل الزاعئن  ةأسث   ،الت  ري أالمعل البي رأسن لأ ث ردلت نتعئج التأ .9

المعل اله  ل  اعدنى  ةأسال عء  ،هندج  العمل عت ف  المديري  المبحوث  إ عدةث را اي عا ع ف  أت

 . غ   عنويته ل دلم ذل   لى ضرالةة الترك ز  لى توفر هذا الم ون اتجعج ث ر ةتأ

 عل ف ري  رأس  عنعت الادةات المواةد البيري  كالمتدةج أن إا نت نتعئج تحل م اتنحداة  .11

المعل  ةأساللم  ،هندج  العمل عت إ عدةهم   اعل    ن ل   التأث ر ف  تطب ق اأ تحظى

 ،يتهالمعل اله  ل  لعد   عنو ةأسهمم ف مع أ ،م   التأث ر الل مه ن ل   اه -. ثعن ع  الزاعئن 

 نموذج.ف  زيعدة القدةة التفس ري  لأل جهع ه  عدال ل ؤشر أن إ
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ا   المقترحات -ثانيا

ا تمييعدا  لييى  ييع توصييلنع ال ييه  يين اجييتنتع عت الاجييت معت لمتطلبييعت المنه  يي  العلم يي  ال ييدنع 

 ت :الفق اآل ىوث  الالمديريعت الممعثل  ال ل نعجبع تقدي   قترلعت للمديري  المبح

كعفي  نيرى ضيرالةة المعل الف ري ف  أداء أنيط  المديري  المبحوثي   رأسللدالة المحوةي ل نظرا .1

هندجي  العمل يعت كيعداة تم نهيع  ين ا يراء   يعدةفضال  ن التطب ق السل   إل ،ايالءه اتهتمع  ال عد

اشيراك العيع ل ن  نفياذ لياة التآ. هيعيحقق تحس ن ادائامع  الت   رات ال ذةي  الالتحس نعت المستمرة

دالةات تدةيب يي  لتطييوير  هييعةاته  الاييدةاته  العمل يي  الالصوصييع فيي  الييدالل المتقد يي  ايي المتم ييزين

 هع.الحديث   ن ا م تم  ز ادائ الت  تعتمد التقن عت

اعلم ونييعت  دنى نسييب  اتفييعق  قعةنيي ، اذ  ييعء اييأاله  ليي  علهييع  ةأستطييوير المديرييي  التأك ييد  لييى  .2

اتجيتععن   لية التنفيذ آاتالرى ةغ  اهم ته الدالةه الفع م ف  لسن تنف ذ اجترات   عت المديري . 

ةجيعء اتةكيعن اتجعجي   له عكيم النظي  الا يراءات الإتدةيأ  ع ل هع لاذالي الربرة الاتالتصع  

 .ت عا  للت   رات الرعة    ادا لالجهع الاوا د  مل

هندج  العمل عت اعلترك ز  ليى  رليم  إ عدةلنظر امستوى تنف ذ  رالم المديري  المبحوث  ا إ عدة .3

تييي  م  ليااة العماال آ .ذ ليي  تنييم اتهتمييع  ال ييع الحييم، إ–التق يي   ال ييذةي  إ ييعدة-التيدا ق الالتحديييد

الهندجيي  اييدءا امرلليي   إ ييعدةفييرق  مع  يي   يين ذالي الربييرة الاتالتصييع  للميييعةك  فيي  لتبنيي  

لمتم يزين اعتريعذ القييراةات التق ي   التنف يذ للواييو   ليى  يدى دايي  الترطي   الالتحضي ر الاشييراك ا

 ل م  رلل . فضال  ن ا تمعد التحس ن المستمر ،اتن عز

 ،العمل ييعت ةغيي   عنويتييههندجيي   إ ييعدةالمييعل اله  ليي  ال ةأسنظييرا لتييدن   الايي  اتةتبييعط ايي ن  .4

ويتييه فييعن ذليي   ييد عة هندجيي  العمل ييعت ةغيي   عن إ ييعدةالمييعل اله  ليي  فيي   ةأسث ر الانرفييعض تييأ

اتجييتععن   ليااة التنفيااذ آالتطييوير اييدةاتهع.  عنييعت اله  ل يي  للمديرييي  المبحوثي   تالنظيير اع  يعدةإل

له  ل ي  الا تميعد التقن ييعت ونعتهيع اام  النظير  يعدةإل اعلم عتيأ اتجتييعةي  لل ع عيعت المترصصي 

اجيتقدا  التقن يعت الحديثي   التنفياذ لياة آهيع راءات العمم تضيفعء الداي  في  أدائالحديث  ف  تنف ذ ا 

   التدةيأ المترصص ن  لى لسن اجتردا هع

في  تحل يم  تأشيرالميعل اله  لي   رأسا   ال عد  ن ابم المديري  المبحوث  ع يعزز ضرالةة اتهتمع .2

 =لياة التنفياذآ  .نموذج ه ف  زيعدة القدةة التفس ري  لألجهعنحداة المتدةج  د   عنويته ال د  إات

لريييعدي ن  ميين يمتل ييون ةالح المبييعدةة فرصيي  شيي م المنعصييأ اتداةييي  الد مهيي   عديييع ت ل ييف ا

 ال عنويع لوضت اتجس العلم   له  ل  المديري  المبحوث  الدا  تطب قهع .

الاةتبعطييه  ،عت اتالييرى لييى ا عجييع اعلم ونييالمييعل البيييري اتتفييعق األ ةأسرغ   يين ن ييم  لييى اليي .2

 اتهتمييع  نييه يسييتو أ تعزيييزأ ت، إ التييأث ره امعنوييي   عل يي هندجيي  العمل ييعت   ييعدةا امعنوييي   ل ييع

االت يعة  لياة التنفياذ آ. دة يعت الداي   لىايأاللدالةه المحوةي في  ان يعز انييط  ال هيع  المديريي  

   ة اع دا  ن الم ع الت ال نحه  صالل عت كعف  .ا عدات إداةي  كفوء
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