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الملخص — لمواجهةة تحةةديات ال ةرن الحةادي والع ةةرون ،وإدراكةا ألهميةة اإلدارة
الجامعية في التطوير وإعتماد أسةاليب إداريةة حديةةة ت ةدم حلةو لم ةكالت التعلةيم
مةةن خةةالت الت ييةةر الجةةلري للعمليةةات اإلداريةةة والتةةي تعةةد المحةةور األساسةةي فةةي
منهجية إعادة هندسة العمليات بإعتبارها من أفضةت األسةاليب العلميةة المسةتخدمة
في مجات التطوير الحديث ،حيث أنهةا تسةعإ إلةإ التركيةز علةإ الرفة مةن مسةتو
التحسةةةين فةةةي التكلفةةةة وفةةةي الوقةةةت وفةةةي الجةةةودة خةةةالت كافةةةة أنةةةوال العمليةةةات
المستخدمة إلنجاز األعمات المطلوبة.
تةةم إنجةةاز هةةلد الدراسةةة خةةالت العةةام الدراسةةي  ،2012 / 2012تةةم التركيةةز فيهةةا
ب ةكت مفصةت علةةإ دراسةة أهةةم العوامةت لات العالقةةة المبا ةرة فةةي تطبية مفةةاهيم
إعادة هندسة العمليات بجامعة طرابلس ،تم للة مةن خةالت التركيةز علةإ العمليةات
اإلداريةةة للدراسةةات العليةةا بكليةةة الهندسةةة كحالةةة دراسةةية ،ولتح ي ة أهةةدا هةةلد
الدراسةةة تةةم اسةةتخدام المةةنهو الوصةةفي التحليلةةي ،ص ةمم خاللةةه أسةةتمارة إسةةتبيان
خصيصةةا لهةةلا ال ةةةر  ،ةةةم تةةةم توزيعةةه علةةإ كافةةةة أفةةراد مجتمةةة هةةلد الدراسةةةة
والمتمةت فةي كافةة مةن لهةم عالقةة بةومور الدراسةات العليةا بكليةة الهندسةة ،ومةدير
إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة ،باإلضةافة الةإ رسةيس الجامعةة والةوكالء
ومةةدراء اإلدارات بالجامعةةة ،وتم ةت معالجةةة البيانةةات إحصةةاسيا باسةةتخدام الجةةداوت
التكراريةةةة والنسةةةب المسويةةةة ،والمتوسةةةطات الحسةةةابية واإلنحرافةةةات المعياريةةةة،
ومعامت ارتباط سبيرمان.
أظهةةرت نتةةاسو الدراسةةة مةةد حاجةةة الجامعةةة محةةت الدراسةةة للتطةةوير والتحسةةين،
وبالتةةالي ضةةرورة السةةعي لتطبيةة مفةةاهيم إعةةادة هندسةةة العمليةةات ،األمةةر الةةلي
يسةةتوجب اإلهتمةةام ب ةةكت جةةدي بعوامةةت النجةةا واإلعتمةةاد أكةةةر علةةإ تكنولوجيةةا
المعلومات لضةمان كفةاءة وفعاليةة األداء .أوصةت الدراسةة بضةرورة التركيةز علةإ
دعم اإل دارة العليا لتطبية مةنهو إعةادة هندسةة العمليةات بجامعةة طةرابلس ،ون ةر
ة افةةة التطةةوير والتحسةةين المسةةتمر بةةين كافةةة العةةاملين فيهةةا ،والسةةعي إلسةةتخدام
المفةةاهيم الحديةةةة فةةي تصةةميم وتنفيةةل كافةةة العمليةةات اإلداريةةة علةةإ مس ةتو كافةةة
مكونات الجامعة.
الكلمصصات الماحاحيصصة :إعةةادة هندسةةة العمليةةات ،عوامةةت النجةةا الحاسةةمة ،تحسةةين
مستويات األداء.

 .2المقدمة
ُحعرف إعادة هندسة العمليات بأنها إعادة الحاكير بشكل أساسي والعمصل
عل ص إعصصادة حصصصميم العمليصصات بشصصكل ج ص ر لخلصصت ححسصصينات جوهريصصة صصي
األداء لكا صصة أنصصوا العمليصصات المحمةلصصة صصي الحكلاصصة والجصصودة ونوعيصصة الخدمصصة،
والسرعة ي الحناي [ .]2أبصر مصا ُيميص إعصادة هندسصة العمليصات عصه يرهصا
مصه نرريصصات الح ييصصر والحطصوير أنصصط عصصه طريقهصصا يمكصه إيجصصاد حلصصول ج ريصصة
للمشصصاكل مصصه خص ل إسحبصصصار الصصصورة الشصصاملة لكا صصة المسصصببات والعراقيصصل.
كما أنها حساعد علص الخصروم مصه الصروحيه ،والنرصرة اللصيقة للعمصل ،وعصدم
الشمولية ،وبالحالي الححول إل إيجاد الحلول السريعة لمشاكل حناي العمليصات
والرقي بمسحويات قياس معدالت األداء [.]2
اسحلمت الورقة بالكامل ي  26براير  2222وروجعت ي  22مارس 2222
وقبلت للنشر ي  26مــايو ،2222
ونشرت ومحاحة عل الشبكة العنكبوحية ي  23يونيو .2222

رقى يرجعٍ :ع.خ15.

هد ت ه ه الورقة لدراسة مااهيم إعصادة هندسصة العمليصات والححقصت مصه
إمكانيصصة حطبيقهصصا صصي جامعصصة طصصرابلس لححسصصيه مسصصحويات األداء ،حيصص حصصم
الحركيصصص علصصص العمليصصصات اإلداريصصصة للدراسصصصات العليصصصا بكليصصصة الهندسصصصة كحالصصصة
دراسصصية ،و لصصب باسصصحخدام إسصصحمارة إسصصحبياه حصصم حصصصميميها خصيص صا ل لمعر صصة
مصصدح حاجصصصة الجامعصصصة لحطبيصصصت ماصصصاهيم إعصصصادة الهندسصصصة ،ومصصصدح حصصصو ر البيئصصصة
المناسبة للحطبيصت ،حصم الحركيص يهصا علص المحصاور األساسصية الحصي ُحعحبصر مصه
عوامل النجاح الحاسصمة لماصاهيم إعصادة هندسصة العمليصات الحصي يجصا الحركيص
عليها للماه الاعالية صي الحطبيصت والوصصول الص ال ُمبح ص المنشصود المحمةصل
ي الرقي بمسحويات األداء لمخحلف العمليات بالجامعة [.]3

 .2ماهوم إعادة هندسة العمليات
ُحعحبر ماصاهيم إعصادة هندسصة العمليصات مصه أ لصل األسصاليا المسصحخدمة
ي مجال الحطوير الحدي  ،حي أنها حسع إل أه يصصل مسصحوح الححسصيه
صي الحكلاصة والوقصصت والجصودة والخدمصصة إلص عشصصرة ألصعاف مةيلصصط صي أ لصصا
برامج الحطوير األخصرح ،لصب ألنهصا ححبنص إعصادة الحاكيصر بشصكل أساسصي صي
العمليصصات و صصي الهيكصصل الحنريمصصي و صصي حكنولوجيصصا المعلومصصات ،و صصي مححصصوح
الورياة لححقيت ححسينات ملموسة ي مسحوح اإلنحاجية.
وبالر م مه حداةة حطبيت مةل ه ه األساليا والحصي رهصرت ألول مصرة
عنصصصدما قامصصصت ماسسصصصة ماساحشوسصصصحس للحكنولوجيصصصا بصصص جراء دراسصصصة بعنصصصواه
اإلدارة صصي العقصصد األخيصصر مصصه القصصره العشصصريه كصصاه ال صصر محاولصصة معر صصة
الدور ال حلعبط حكنولوجيا المعلومات ي نجاح الماسسات حيص يقصوم هص ا
المصصدخل عل ص نب ص وح ييصصر الماصصاهيم والقواعصصد والاصصرو الحصصي حبنصصي اإلدارة
قرارحهصا علص أساسصها ،والبحص عصه قواعصد و صرو وماصاهيم جديصدة للاكصصر
اإلدار  ،ححناسا مع محطلبات العصر [.]4
إنحشصصر ماهصصوم إعصصادة الهندسصصة بشصصكل كبيصصر صصي مجصصال الاكصصر اإلدار
األمريكصصي ،عنصصدما قصصام كصصل مصصه هصصامر وحشصصامب بنشصصر أول كحصصاا صصي إعصصادة
الهندسة بعنواه إعادة هندسة الماسسات [ .]5وال ع ّر ا يط إعصادة هندسصة
العمليصصات بأنهصصا النرصصر بشصصكل جص ر صصي إجصصراءات العمصصل وإعصصادة حصصصميمها
بشكل ير ع مصه ُمسصحويات األداء والكاصاءة ،ويقلصل الكلاصة صي إنجصا األعمصال
وحقصصديم الخصصدمات ،كمصصا حصصم حعرياهصصا بأنهصصا عبصصارة عصصه مصصنهج لححقيصصت الحطصصوير
الجص ر صصي أداء الماسسصصات صصي وقصصت قصصصير نسصصبيا ل ،كمصصا أنهصصا حعصصد منهجيصصة
للح يير الج ر ي طريقة أداء العمصل بحيص يصحم حصصميم العمليصات اإلداريصة
مصصه الصصصار ودوه النرصصر للنرصصام المعمصصول بصصط حالي صا ل بشصصرط أه يكصصوه نرصصام
المعلومات ج ءال مه الحنريم الجديد وليس مجرد وسيلة مسصاعدة صي العمصل،
وأه ححلمه الححول إل العمليات اإلدارية بم يد مه الكااءة والاعالية [.]6
الماسسصصات الحصصي حسصصع لحطبيصصت بصصرامج إعصصادة الهندسصصة بشصصكل علمصصي
وسليم حسع إلحصدا ح ييصر جص ر صي كا صة مسصحويات األداء والص يحمةصل
ي ح يير أسلوا وأدوات العمصل والص يصحم مصه خص ل حمكصيه كا صة العصامليه
صصي الماسسصصة بصصأداء األعمصصال الصصصحيحة والمايصصدة مصصه خ ص ل إسصصحخدام قاعصصدة
الحاكير اإلبداعي ،والحي حدعو العامليه للصحخل مصه قيصود الحكصرار واإلبحعصاد
عه الحاكير اإلسحنحاجي كونط يقود الماسسصة إلص مشصاكل قصد حعيصت حطورهصا،
كما حرك إعادة الهندسة عل ححقيصت الر بصات وحصو ير اإلححياجصات بصالجودة

ISSN 2410-4256

ijeit.misuratau.edu.ly

رجاء تٍ زقالو ورجة حكىيح  /يفاهُى وأساسُاخ إعادج هُذسح انعًهُاخ وإيكاَُح إسرخذايها نرحسٍُ يسرىَاخ األداء

والسصصرعة العاليصصة وحصصو ير المعلومصصات المطلوبصصة لمحخ ص القصصرارات وحسصصهيل
عملية الحصصول عليهصا وبأقصل حكلاصة ممكنصة عصه طريصت إل صاء العمليصات يصر
اللصصرورية والحركي ص عل ص العمليصصات ات القيمصصة الملصصا ة و لصصب لمسصصاعدة
الماسسة عل اإلححاار بمرك ها والحاوت عل المنا سيه مه خص ل خاص
الحكلاة مع يادة القيمة عه طريت ححسيه إسح ل كا ة الموارد المحاحة.

 .3بع

الدراسات السابقة ي مجال إعادة هندسة العمليات

أجرح الكحلوت [ ]7دراسة عه ع قة إعادة هندسصة العمليصات بححقيصت
المي ة الحنا سية صي الجامعصات الالسصطينية ،هصد ت إلص الحعصرف علص ماهصوم
وواقصصع إعصصادة هندسصصة العمليصصات والمهصصام واألنشصصطة المرحبطصصة بهصصا ،ودراسصصة
الع قة بيه إعادة الهندسصة صي الجامعصات صي ص ة وححقيصت الميص ة الحنا سصية
لها ،إحبعت الدراسة المصنهج الوصصاي الححليلصي ،وحوصصلت إلص أه الجامعصات
الالسصطينية ُحطبصصت ماصاهيم إعصصادة هندسصصة العمليصات بمعصصدل مرحاصع وهص ا مكنهصصا
مصصه الولصصوم صصي سصصيات الحنصصا س ،كمصصا أه الجامعصصات محصصل الدراسصصة ُحعيصصد بنصصاء
الهيكل الحنريمي ليحناسا مع محطلبصات إعصادة الهندسصة ،وأيلصا ل ُحطبصت أنرمصة
حقنية المعلومات ،وحهحم ُج ئيا ل بحمكيه العصامليه لصديها ،كمصا ححصو ر بهصا الةقا صة
الحنريمية الداعمة إلعصادة هندسصة العمليصات ،كص لب ُيوجصد ع قصة إيجابيصة ات
داللة إحصائية بيه إعادة الهندسة والمي ة الحنا سية ي الجامعات.
أوصت حلصب الدراسصة بلصرورة إجصراء دراسصة حقييميصة لواقصع حطبيقصات
حكنولوجيصصصا المعلومصصصات المسصصصحخدمة صصصي حلصصصب الجامعصصصات ،ومصصصدح م ءمحهصصصا
لعمليصصات إعصصادة هندسصصصة العمليصصات ،وحخصصصصي مبصصالإل ماليصصصة سصصنوية إلعصصصادة
هندسصصة العمليصصات بهصصدف حع يصص القصصدرات الحنا سصصية صصي الحقصصدم الحكنولصصوجي
المحسصصارا صصي أنرمصصة المعلومصصات واإلهحمصصام بحمكصصيه العصصامليه بشصصكل أكبصصر
وال يادة ي حاوي الص حيات.
كما أ ُجريصت دراسصة [ ]8ركص ت علص ممارسصة العمليصات اإلداريصة صي
جامعصصة حشصصريه السصصورية و صصت مصصدخل إعصصادة هندسصصة العمليصصات اإلداريصصة مصصه
وجهة نرر أعلصاء الهيئصة الحعليميصة واإلداريصة صي الجامعصة .هصد ت الدراسصة
إل الحعرف عل درجة ممارسة العمليات اإلدارية و ت مدخل إعادة هندسصة
العمليات اإلدارية مه وجهة نرر أعلصاء الهيئصة الحعليميصة ،ولححقيصت أهصداف
الدراسة حم بناء إسحبانة رك ت عل سصبع مجصاالت هصي الحخطصيط ،والحنرصيم،
والحوجيط ،والمحابعة والحقويم ،والرقابصة ،والحطبيصت ،واحخصا القصرار .أرهصرت
النحصائج أه درجصة إسصصحخدام كصل مجصال مصصه حلصب المجصاالت حصصصل علص حقصصدير
مصصنخا بحسصصا المشصصاركيه صصي الدراسصصة ،وأوصصصت الدراسصصة بحبنصصي مصصدخل
إعادة هندسة العمليصات كصأداة مصه أدوات الح ييصر صي حطصوير العمصل اإلدار ،
وحع ي ص ماهصصوم إعصصادة هندسصصة العمليصصات للعصصامليه صصي الجامعصصة مصصه إداريصصيه
وأكاديمييه.
أما دراسة أنمو م هنصدرة عمليصة إحخصا القصرار الحربصو صي الجامعصات
األردنيصصة [ ،]9هصصد ت لحطصصوير أنمصصو م هنصصدرة عمليصصة إحخصصا القصصرار الحربصصو
صصصي الجامعصصصات األردنيصصصة ،أ ُسصصصحخدمت صصصي الححليصصصل المحوسصصصطات الحسصصصابية،
واإلنحرا ات المعيارية ،وححليصل الحبصايه اآحصاد  .أرهصرت النحصائج أه حقصدير
أ راد العينة لواقع عملية إحخصا القصرار الحربصو صي الجامعصات األردنيصة كصاه
مرحاعا ل مع وُ جود روت دالة إحصائيا ل ي واقع عملية إحخصا القصرار الحربصو
ُحع ح لمح ير طبيعة العمصل لصصالع عميصد الكليصة ،وأوصصت الدراسصة ب عحمصاد
أنمو م هندرة عملية إحخا القرار الحربصو صي الجامعصات األردنيصة الص حصم
حطويره.
كما أجرت الحارةي [ ]22دراسصة عصه خاص الحكصاليف صي ماسسصات
الحعلصيم العصالي ب حبصاا أسصلوا هندسصصة العمليصات اإلداريصة ،هصد ت لمعر صة إلص
أ حصصد يمكصصه إسصصحخدام أسصصلوا هندسصصة العمليصصات كأسصصلوا جديصصد ُيسصصهم صصي
خا ص الحكصصاليف صصي عصصدد مصصه الكليصصات السصصعودية ،حصصم يهصصا حطصصوير أنمصصو م
مقحرحا ل لخا الحكصاليف صي ماسسصات الحعلصيم العصالي ب حبصاا أسصلوا هندسصة
العمليصصصات اإلداريصصصة ،وحوصصصصلت الدراسصصصة إلصصص أه حبنصصصي األنمصصصو م المقحصصصرح
للعمليات اإلدارية يُحقت خالا ل للحكاليف السنوية ،كما أه حطبيت منهج إعصادة
هندسة العمليات لخا الحكاليف ُيحقصت نحصائج جوهريصة صي األداء يحمةصل صي
ححقيت يادة ي سرعة ودقة حناي األعمال ،وحقليل األخطصاء ،كمصا أه عمليصة
حوريصصف حقنيصصة المعلومصصات ُححصصد ح ييصصرال جوهري صا ل صصي العمصصل ُيعصصد ب ص شصصب
إسحةمارال ا عالية وكااءة.
وعليط ومه خ ل عر ه ه الدراسات حبيه أنها حناولت مصنهج إعصادة
هندسصصة العمليصصات وأهميصصة حطبيقصصط صصي العمليصصات اإلداريصصة لماسسصصات الحعلصصيم
العالي ،وحم االسحاادة منهصا باالسحرشصاد بصالمنهج المحبصع يهصا ،والحعصرف علص
نحائجهصصا ،كمصصا حصصم مصصه خصص ل لصصب اإلسصصحاادة صصي ححديصصد المحصصاور األساسصصية
لإلسحبياه ال حم حصميمط كأداة لجمع بيانات ه ه الدراسة ،حي ححمي هص ه
الدراسصصة بأنهصصا ركصص ت علصص اسصصحخدام أسصصلوا إعصصادة هندسصصة العمليصصات صصي
رقى يرجعٍ :ع.خ15.
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ححسصصصيه مسصصصحويات األداء صصصي ماسسصصصات الحعلصصصيم العصصصالي و ُحعحبصصصر مصصصه أوائصصصل
الدراسات الحي ُحقدم حصور مقحرح لحطبيت مااهيم إعادة هندسة العمليصات صي
ححسيه مسحوح أداء العمليات اإلدارية للدراسات العليا بجامعة طرابلس.

 .4المنهجية المحبعة ي ه ه الدراسة
حم ي ه ه الدراسة اسحخدام المنهج الوصاي الححليلي ال ُمحمةل ي جمصع
صصصصممت
البيانصصصات المطلوبصصصة عصصصه طريصصصت اإلعحمصصصاد علصصص إسصصصحمارة إسصصصحبياه ُ
خصيصصا ل لهص ا ال صر  ،إلصا لة إلص القيصام ب يصصارات ميدانيصصة لجميصصع األقسصصام
العلمية بكلية الهندسة جامعة طرابلس ل ر الم حرة المباشصرة واإلطص ا
ولو بشكل ج ئي عل آلية العمل ي برامج الدراسات العليصا بكليصة الهندسصة،
ل ا حم خ ل حلب ال يارات الميدانيصة معر صة عصدد طلبصة الدراسصات العليصا بكصل
قسم لححديد عدد المسحايديه مه الخدمة المقدمة ي الدراسصات العليصا ،وكص لب
لمعر ة م حرحهم حول جودة الخدمصة المقدمصة ،كمصا حصم القيصام ب يصارة إلدارة
الدراسات العليا بالجامعة ومدير مكحا الدراسصات العليصا والحصدريا بالجامعصة
ومصصدير مكحصصا الدراسصصات العليصصا بالكليصصة .حصصم أيلصصا الحعصصرف واإلط ص ا عل ص
البيانات والمعلومات الحالية ات الصلة بداية مه حقديم الطالا للحسصجيل صي
الدراسصصات العليصصا وانحهصصا لء بطلصصا حسصصجيلط لمقحصصرح البح ص النهصصائي والموا قصصة
عليط.
حم الحركي ي عملية حصميم إسحمارة اإلسحبياه عل أهم العوامل
الماةرة عل حطبيت إعادة الهندسة والمعرو ة بعوامل النجاح الحاسمة
( ، Critical Success Factors )CSFشمل اإلسحبياه المحاور
األساسية المحمةلة ي دعم وحأييد اإلدارة العليا للحطوير والححسيه ،ومسحو
حطبيت اإلدارة للخطط اإلسحراحيجية ومسحوح االلح ام بقبول الح يير لحطوير
العمليات ،ومسحوح حقييم أداء العمليات الحالية ،ومدح اإلعحماد عل
حكنولوجيا المعلومات ي حصميم وحناي العمليات ،ومسحوح جودة حقديم
الخدمات ي الجامعة ،وك لب مسحوح رلا العامليه ي الجامعة عل
مسحويات األداء الحالية .حم ححديد محور الحاجة لحطبيت إعادة هندسة
العمليات كمح ير حابع والمحاور األخرح حمةل المح يرات المسحقلة ات
الع قة بحطبيت مااهيم إعادة هندسة العمليات .وحم اسحخدام مقياس ليكرت
( )Likert Scaleالخماسي و قا ل لما هو وارد ي الجدول رقم (.)2
جدول  .2درجات مقياس ليكرت الخماسي
مسحوح االسحجابة
الدرجة

جدال

منخا

منخا

2

2

مقبول

عالي

عالي جدال

3

4

5

وحم حساا المدح بطرح أص ر قيمة مه أعلص قيمصة صي المقيصاس ومنهصا
حصصم ححديصصد الطصصول الاعلصصي لكصصل خليصصة والحصصي وجصصدت صصي نطصصات  ،2.82أ أه
المحوسصصط الحسصصابي يقصصع بصصيه القيمصصة  2والقيمصصة  2.82يكصصوه لصصمه الخليصصة
المسصصحخدمة األول ص وهصصو المسصصحوح المصصنخا جصصدال وهك ص ا كمصصا ه صو مولصصع
بالجدول (.)2
جدول  .2المعايير الخماسية لمقياس ليكرت المسحخدم ي الدراسة
المحوسط الحسابي
2.79 - 2.22
2.59 - 2.82

المسحوح
منخا

جدال

منخا

3.39 - 2.62

مقبول

4.29 - 3.42

عالي

5.22 - 4.22

عالي جدال

بعصصصد الموا قصصصة علصصص الصصصصي ة النهائيصصصة ل سصصصحبياه مصصصه قبصصصل عصصصدد مصصصه
األكصصاديمييه والمحخصصصصيه صصي المجصصاليه الهندسصصي واإلحصصصائي مصصه و
صصي ك ص المجصصاليه بكليحصصي الهندسصصة والعلصصوم بجامعصصة طصصرابلس
اإلخحصصصا
وال يه قاموا بعملية ححكيم اإلسحبياه وإجا حط مه طر هم بعد األخص بصبع
الم حرات البسيطة الحي ألا وها ألجل الرقي بمسصحوح اسصحمارة االسصحبياه
و قصصصا ل لخبصصصرحهم صصصي هصصص ا المجصصصال .حيصصص حمصصصت عمليصصصة حو يعصصصط علصصص عينصصصة
إسحط عية مه المجحمع المسصحهدف بالدراسصة للحأكصد مصه إمكانيصة الاهصم الجيصد
مصصه طصصرف المسصصحهد يه بهص ا المسصصع الميصصداني ،والص كصصاه صصي حصصدود 252
شصصصخ حصصصم حو يصصصع االسصصصحبياه علصصصيهم بالكامصصصل ،شصصصمل لصصصب كا صصصة اإلداريصصصيه
واألكاديمييه ومنسقي الدراسات العليا وراساء األقسام العلمية ومدير مكحصا
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الدراسصصات العليصصا والحصصدريا بكليصصصة الهندسصصة ،ومصصدير إدارة الدراسصصات العليصصصا
والحصصصدريا بالجامعصصصة وكا صصصة العصصصامليه صصصي مجصصصال الدراسصصصات العليصصصا بالكليصصصة،
باإللصصا ة ال ص رئصصيس الجامعصصة والصصوك ء بالجامعصصة ،وكا صصة مصصدراء اإلدارات
علصصص مسصصصحوح الجامعصصصة وإدارة كليصصصة الهندسصصصة ،حيصصص حصصصم اسصصصحرجاا 242
إسصصحمارة وُ جصصدت منهصصا إسصصحمارة واحصصدة قصصط يصصر مكحملصصة واليمكصصه اإلعحمصصاد
عليها ي الححليل وحم إسحبعادها بشكل نهائي.
كانت الخطوة األولص لححليصل البيانصات المححصصل عليهصا هصي إخحبصار مسصحوح
الةبات حي حم إسحخدام معامل الاا كرونباخ  Cronbach Alphaلقيصاس
مصصدح ةبصصات أداة القيصصاس ووُ جصصد أه قيمحصصط  ،2.98وكصص لب حصصم إخحبارمسصصحوح
صصصصدت أداة الدراسصصصة حيصصص حصصصم حسصصصاا ماشصصصر الصصصصدت مصصصه خصصص ل الجصصص ر
الحربيعي لمعامل الةبات والحي كانت ي حدود  2.98أيلــا ل ،مما يصدل علص
وجود ةبات عالي وصدت ألداة الدراسة لقياس ما وُ لعت لقياسط.

حناولصصت الدراسصصة بالححليصصل المحصصاور األساسصصية لحطبيصصت ماصصاهيم إعصصادة هندسصصة
العمليات والحي حم يها الحركي عل عوامل النجاح الحاسمة ،وكانت النحصائج
كما يلي:

محور مدح دعم وحأييد اإلدارة للحطوير وححسيه مسحوح أداء العمليات:
كانصصصت نحصصصائج ححليصصصل البيانصصصات الخاصصصصة لمصصصدح دعصصصم وحأييصصصد اإلدارة للحطصصصوير
وححسيه مسحوح أداء العمليات حسا معايير مقيصاس ليكصرت الخماسصي ،كمصا
هصصو وارد بالجصصدول ( .)3حي ص يحلصصع أه كصصل الاقصصرات كانصصت ولفسصصف صصي
مسصصحوح مُحوالصصع جصصدال ،وبشصصكل عصصام يحبصصيه أه مسصصحو دعصصم وحأييصصد اإلدارة
العليا للحطوير وححسيه ُمسحوح أداء العمليات وُ جد بهص ا المسصحوح الص يصدل
علصصص عصصصدم وجصصصود دعصصصم وحأييصصصد كصصصاف مصصصه اإلدارة العليصصصا لبصصصرامج الحطصصصوير
والححسيه و قا ل آراء العينة المشمولة به ه الدراسة.
جدول  :3مدح دعم وحأييد اإلدارة العليا للحطوير والححسيه و قا ل لمقياس ليكرت

 .5ححليل البيانات والمناقشة
إحلصصصع مصصصه ححليصصصل الجصصص ء األول ل سصصصحبياه أه المشصصصاركيه صصصي هصصص ه
الدراسة كانوا ي مسحو عمصر ال يقصل عصه  45سصنة ،ومصا يقصارا ُ
الةلةصيه
منهم مه حملة درجة الدكحوراه ،المورايه األكصاديمييه ال ُممةلصيه صي راسصاء
األقسام ومنسقي الدراسات العليا وأعلاء هيئة الحدريس كانوا حقريبصا ل نصصف
المشاركيه ي ه ه الدراسة.
أشارت الدراسة أيلا ل إل أه البية المشاركيه لديهم خبرة صي مجصال
عملهصصم ح يصصد عل ص العشصصرة سصصنوات (الشصصكل  )2ممصصا ي صدل عل ص مصصدح حصصو ر
خبرات ي الجامعة وأنهم مصادر للمعر ة الجيدة والمهارة ي أداء أعمصالهم
المنوطة بهم.
النسبة المسوية لتوزي أفراد مجتم الدراسة حسب الخبرة

مسحو الح ام اإلدارة بدعم حطوير وححسيه أسلوا
العمليات االدارية
مسحو حركي اإلدارة عل دراسة العمليات االدارية
لمحاولة ححسينها
مسحو حركي اإلدارة عل حوةيت العمليات االدارية عه
طريت اسحخدام خرائط العمليات
مسحو الحركي عل العمليات اإلدارية الحي حعطي قيمة
للخدمة المقدمة
مد المحابعة المسحمرة للمشاكل الحي حواجط اداء العمليات
ألجل إ الحها
مد حو ير امكانية الدخول عل االنحرنت بشكل واسع ي
الجامعة وكلياحها.
مد حطوير مهارات االحصال الشخصي للقيادات اإلدارية

أقل مه
سنة
() 2- 5

العبارة

24.4

2.9

مد السعي ال ححقيت حكامل يما بيه كا ة األنشطة الحي
حنج ي االقسام
مد االسحعانة ببرامج الحاسا الجاه ة لحناي وحصميم
العمليات االدارية
مسحو دراية اعلاء اإلدارة بماهوم إعادة هندسة
العمليات.

22.8

71.9

() 5- 22
أكةر مه
22

مستو األداء الكلي
الشكل  .2النسبة المئوية لحو يع أ راد مجحمع الدراسة حسا عدد سنوات الخبرة

الشكل ( )2يُولع بيانيا ل المشاركوه ي ه ه الدراسة حسصا األقسصام العلميصة
الحصصابعيه لهصصا بكليصصة الهندسصصة ،وك ص لب إدارة الجامعصصة وإدارة الدراسصصات العليصصا
والحدريا بالجامعة ومكحصا الدراسصات العليصا والحصدريا بكليصة الهندسصة حيص
يحلع أه أكبر نسصبة مشصاركة كانصت مصه إدارة الجامعصة ،ومصه قسصم الهندسصة
الميكانيكية والصناعية ومه قسم الهندسة المدنية ومه إدارة الدراسصات العليصا
بالجامعة والمكاحا الحابعة لها  ،واألقل نسبة مشاركة كانت مصه قسصم هندسصة
الناط.

1.79
1.43
1.65
1.65
1.82
1.68
1.73
1.56
1.55
2.66

جدول  .4مسحوح حطبيت اإلدارة للخطط االسحراحيجية
العبارة

مستو األداء الكلي

الشكل :2النسبة المئوية لحو يع أ راد مجحمع الدراسة حسا القسم

رقى يرجعٍ :ع.خ15.

1.77

منخا
جدا
منخا
جدا
منخا
جدا
منخا
جدا
منخا
جدا
منخا
جدا
منخا
جدا
منخا
جدا
منخا
جدا
منخا
جدا
منخا
جدا

أمصصا يمصصا يخصص نحصصائج ححليصصصل بيانصصات محصصور مسصصحوح حطبيصصصت اإلدارة
للخطط االسحراحيجية ،يحلع مه الجصدول ( )4أه كصل قصرات المحصور كانصت
صصي مسصصحوح مصصنخا جصصدال وبشصصكل عصصام ص ه المسصصحوح كصصاه مةصصل الص سصصبقط
بالححليل مما يدل عل عدم اإلهحمام بالخطط االسصحراحيجية و قصا ل آراء العينصة
المشمولة به ه الدراسة.

مدح امح ب الجامعة لراية اسحراحيجية والحة
مدح امح ب العامليه بالجامعة حصور كامل عه الراية
االسحراحيجية للجامعة
مدح حوا ت الراية االسحراحيجية للجامعة مع الح ييرات ي
بيئية العمل
مدح الحر عل حطبيت الخطة االسحراحيجية المولوعة
مسحوح قيام الجامعة ب جراء حقييم دور للخطة
االسحراحيجية
مسحوح الحركي عل معر ة االححياجات عند بناء الخطة
االسحراحيجية
مسحوح الحركي عل معر ة اححياجات العامليه عند بناء
الخطة االسحراحيجية
مدح االهحمام بالحعرف عل مسحوح الخدمات االدارية
بالجامعات األخرح

ححليل المحاور الرئيسية لحطبيت مااهيم إعادة هندسة العمليات:

المدح
()5 - 2

المسحوح

المدح
()5 - 2
1.67

منخا

جدا

1.46

منخا

جدا

1.42

منخا

جدا

1.66

منخا

جدا

1.33

منخا

جدا

1.56

منخا

جدا

1.46

منخا

جدا

1.52

منخا

جدا

1.51

منخف

جدا

المسحوح

ي حيه أه النحائج ال ُمححصل عليها لحقييم مصدح إلحص ام اإلدارة بقبصول الح ييصر
ألجصل حطصصوير العمليصات يحلصصع أه مسصحوح إقحنصصاا اإلدارة بلصرورة إحصصدا
ح ييصصصر ألسصصصاليا العمصصصل الحاليصصصة صصصي العمليصصصات اإلداريصصصة كانصصصت صصصي مسصصصحوح
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مصصنخا  ،ويليهصصا المسصصحوح المحوقصصع لقبصصول اإلدارات لحطبيصصت أسصصلوا إعصصادة
هندسصصة العمليصصات ،ةصصم مسصصحوح الدرايصصة بلصصرورة حطصصوير ال ص ُنرم واألسصصاليا
المعمول بها حاليا ل ي النرام اإلدار  ،وبشكل عام ه مسصحوح الحقيصيم العصام
كصاه منخالصا ُ جصصدال ممصصا يصصدل علص عصصدم إلحص ام اإلدارة بحبنصصي أسصصاليا الح ييصصر
والححدي لحطوير مسحوح أداء العمليات كما هو وارد بالجدول (.)5
جدول  .5مدح الح ام اإلدارة بقبول الح يير ألجل حطوير العمليات
العبارة
مسحوح المحاوالت السابقة إلعادة هندسة العمليات.
مسحوح الدراية بلرورة حطوير النرم واالساليا
المعمول بها حاليا ل ي النرام االدار .
مسحوح اقحناا اإلدارة بلرورة احدا ح يير ألساليا
ل
الحالية ي العمليات االدارية.
العمل
مسحوح حبن اإلدارة ألساليا الح يير والحطوير ي
العمليات االدارية.
مدح نشر المعلومات المحعلقة بعملية الح يير للمورايه
حح ح يل أ مو قد يسبا مقاومة الح يير.
مسحوح حشجيع اإلدارة للمورايه عل حقديم المقحرحات
ألجل الحطوير
مسحوح االهحمام بسرعة اداء العمليات االدارية عه
طريت الدقة والاعالية ي األداء
مسحوح الحشجيع عل حشكيل رت عمل إلنجا كا ة
أنواا العمليات
المسحوح المحوقع لقبول اإلدارات لحطبيت اسلوا إعادة
هندسة العمليات
مستو األداء الكلي

المدح
()5 - 2

1.28

المسحوح
جدا

منخا

1.87

منخا

2.17

منخا

1.73

منخا

جدا

1.38

منخا

جدا

1.36

منخا

جدا

1.55

منخا

جدا

1.49

منخا

جدا

1.94
1.64

منخا
منخف

جدول  . 6مسحوح حقييم اإلدارة ألداء العمليات الحالية
العبارة
مدح اسحخدام معايير نقييم األداء لكا ة العمليات المنج ة.
مسحوح حوةيت معلومات معايير األداء للعمليات المنج ة.
مدح القيام بمقارنة معايير أداء العمليات مع المسحوح النمطي.
مدح الحركي عل االسحاادة مه الح ية الراجعة ي الححسيه.
مسحوح حقييم اداء العمليات مه خ ل حقييم مسحوح الكااءة.
مسحوح القيام ب جراء حقييم دور لحجم وعدد العمليات المنج ة.
مسحوح الحقييم لعمليات الححسيه المسحمر مه البداية حح إنجا ها
مسحوح حلبية المحطلبات والحاجات خ ل حصميم العمليات المقدمة.
مدح حطابت العمليات االدارية المقدمة مع المسحوح المحوقع.
مسحوح انجا العمليات بدوه أ عيوا او عراقيل.
مسحوح انجا العمليات االدارية بأقل حكلاة ممكنة.
مسحوح انجا العمليات المسحهد ة ي أقل مدة ممكنة.
مدح ححقيت الجودة المسحهد ة خ ل حصميم كا ة أنواا العمليات
مسحوح حنوا البدائل المسحخدمة ي حصميم العمليات االدارية
مدح الحركي عل مهارات العامليه إلنجا ما ححطلبط العمليات.
مدح االهحمام بحجديد نوعية المعدات والبرامج االلكحرونية
المطلوبة إلنجا العمليات
مدح الحركي عل مطابقة الولع الحالي للعمليات االدارية مع
الخطة المسحهد ة.
مستو األداء الكلي

المدح
()5 - 2
1.43
1.51
1.34
1.43
1.45
1.30
1.37
1.47
1.64
1.64
1.66
1.58
1.61
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منخا
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منخا
منخا
منخا
منخا
منخا
منخا
منخا
منخا
منخا
منخا
منخا
منخا
منخا

جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا
جدا

1.64

منخا

جدا

1.66

منخا

جدا

1.53

منخف

جدا

المسحوح

صصي حصصيه أه نحصصائج حقيصصيم محصصور االعحمصصاد عل ص حكنولوجيصصا المعلومصصات صصي
حصميم وحناي العمليات أرهرت نحائجط ما هو وارد بالجدول (.)7

رقى يرجعٍ :ع.خ15.

جدول .7مسحوح االعحماد عل حكنولوجيا المعلومات ي حصميم وحناي العمليات
المدح

العبارة

()5 - 2

اسحخدام احد

االدارة عل
مدح حر
الحكنولوجيا بالعمل االدار .
عل االسحاادة مه حكنولوجيا المعلومات
مدح الحر
للمنا سة مع الماسسات االخرح.
مسحوح حو ر قاعدة بيانات الكحرونية موحدة عل مسحوح
كليات وأقسام الكلية.
مسحوح حو ر خدمة حسجيل الط ا الكحرونيا ل
مسحوح الحشجيع عل اسحخدام الحاسا االلي عند حوةيت
البيانات للعمليات االدارية.
مسحوح االهحمام باسحخدام الحكنولوجيا عند حناي برامج
ححسيه اداء العمليات االدارية.
مدح الحر عل اسحخدام الحكنولوجيا للوصول لمسحوح
االداء المصمم للعمليات االدارية.
مسحوح يادة اإلداء المحوقع عند ححسيه وحطوير اسحخدام
حكنولوجيا المعلومات ي العمليات.
مسحوح حركي اإلدارة عل الحقليل مه المسحندات الورقية
والحعامل الكحرونيال.
مدح االهحمام باسحخدام البريد االلكحروني ي المراس ت
بيه االدارة واالقسام.
مسحوح حقبل العامليه للحعامل بالحكنولوجيا الحديةة.
مسحوح حو ر الحدريا للعامليه للحعامل بالحكنولوجيا
الحديةة.
مسحوح اهحمام العامليه بالمشاركة ي دورات حدريبية ي
مجال الحاسا االلي.

جدا

أمصصا يمصصا يخ ص محصصور مسصصحوح حقيصصيم اإلدارة ألداء العمليصصات الحاليصصة ،ص ه
نحائج ححليل البيانات كانت و قا ل لما هو وارد بالجصدول ( ،)6حيص يحلصع أه
مسصصحوح حنصصوا البصصدائل المسصصحخدمة صصي حصصصميم العمليصصات اإلداريصصة ،ومسصصحوح
إنجا هصصا بأقصصل حكلاصصة ُممكنصصة حصصصلت علص أعلص محوسصصط حسصصابي مصصه وجهصصة
نرصصر عينصصة مجحمصصع الدراسصصة ،يمصصا وُ جصصد مسصصحوح القيصصام ب ص جراء حقيصصيم دور
لحجم وعدد العمليات ال ُمنج ة عل أقل محوسط حسابي مما يصدل علص حاجصة
الجامعصصصصة لحطصصصصوير بصصصصرامج حقيصصصصيم األداء والحركيصصصص علصصصص حطصصصصوير العمليصصصصات
اإلدارية .وبشكل عام ه مسحوح الحقييم ألداء العمليات الحاليصة صي الجامعصة
كصصاه مصصنخا جصصدال ممصصا يصصدل علصص وجصصود مسصصحوح مصصنخا ال يرق ص إلصص
المسحوح المأمول ل ُمحاولة النهو والقا بالجامعصة إلص مصصاف الجامعصات
المر ُموقة.
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وسائل

مستو األداء الكلي

المسحوح

1.76

منخا

جدا

1.77

منخا

جدا

1.42

منخا

جدا

2.16

منخا

2.22

منخا

1.97

منخا

1.89

منخا

1.93

منخا

1.52

منخا

جدا

1.38

منخا

جدا

1.92
1.34
1.96
1.72

منخا
منخا

جدا

منخا
منخف

جدا

وبصص خح ف بسصصيط عصصه مصصصا ورد بالجصصداول السصصابقة ،يحلصصع أه مسصصصحوح
الحشجيع عل إسحخدام الحاسصا اآلصي صي حوةيصت البيانصات للعمليصات اإلداريصة
صصي األقسصصام المُسصصحهد ة لصصم يكصصه بالمسصصحوح المُحوالصصع ،وبمةلصصط مسصصحوح حصصو ر
خدمة حسجيل الطص ا إلكحرونيصا ل ،ةصم مسصحوح اإلهحمصام ب سصحخدام الحكنولوجيصا
عند حناي برامج ححسيه أداء العمليات بالجامعة ،يما وُ جصد أه مسصحوح حصو ر
الحدريا للعصامليه للحعامصل بالحكنولوجيصا الحديةصة صي أقصل ُمسصحوح ،ممصا يشصير
إل ص أه الجامعصصة صصي حاجصصة ماسصصة لإلعحمصصاد عل ص حكنولوجيصصا المعلومصصات صصي
حصميم وحناي كا ة أنواا عملياحها .وبشصكل عصام ص ه الحقيصيم لمحصور مسصحوح
اإلعحمصصاد عل ص حكنولوجيصصا المعلومصصات صصي حصصصميم وحناي ص العمليصصات كصصاه صصي
المسصصحوح المحوالصصع ،ممصصا يصصدل عل ص وجصصود مسصصحوح إهحمصصام ال يرق ص إلصص
المسصصحوح المطلصصوا لإلعحمصصاد عل ص الحكنولوجيصصا بدرجصصة عاليصصة ،األمصصر ال ص
يسحوجا أخص األمصر بجديصة وعنايصة مصه شصأنها الرقصي بالمسصحوح العصام لكا صة
أمور الجامعة.
صصي حصصيه أه ُمسصصحوح جصصودة حقصصديم الخصصدمات اإلداريصصة كانصصت صصي المسصصحوح
الرصصصاهر بالجصصصدول ( )8والصصص يحلصصصع مصصصه خ لصصصط أه مصصصدح الحصصصر علصصص
ححسصيه مسصحوح أداء الخصدمات اإلداريصة كانصت بمسصحوح مصنخا مصه وجهصة
نرر أ راد عينصة مجحمصع الدراسصة ،يليهصا مصدح سصهولة اإلحصصال اإلدار بصيه
األقسصصام واإلدارات المخحلاصصة ،يمصصا ححصصصلت قصصرة مصصدح اإلسصصحخدام لمعصصايير
الرقابة عل جودة الخدمات اإلدارية عل أقل مسحوح األمر ال يصدل علص
حاجة الجامعة لحطوير وححسيه جودة حقديم الخدمات اإلداريصة المقدمصة لكا صة
المحعامليه معها مه طلبة الدراسات العليا والعامليه ي ه ا المجال .وبشصكل
عصصصام صصص ه مسصصصحوح الحقيصصصيم لجصصصودة حقصصصديم الخصصصدمات اإلداريصصصة كصصصاه بمسصصصحوح
منخا جدال مُشيرال لوجود مسحوح ال يرقص إلص المطلصوا لجصودة الخصدمات
بالدرجة العالية.
جدول  .8مسحوح جودة حقديم الخدمات اإلدارية
العبارة

المدح
()5 - 2

المسحوح

مسحوح االهحمام بماهوم وأساليا الجودة عند حقديم الخدمات .
مدح الحر عل ححسيه مسحوح اداء الخدمات االدارية.
مسحوح الدراية بأهمية حقليل حكلاة الخدمات االدارية.
مسحوح الدراية بأهمية حقليل وقت انجا الخدمات االدارية.
مدح االسحخدام لمعايير الرقابة عل جودة الخدمات.
مسحوح االهحمام بحناي خطط ححسيه جودة الخدمات.
مدح سهولة االحصال االدار بيه األقسام وإدارات الكلية.
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أمصصا يمصصا يخصص محصصور مسصصحوح رلصصا العصصامليه عل ص مسصصحويات األداء
يحلصصع مصصه الجصصدول ( )9أه مسصصحوح اإلححصصرام المحبصصادل بصصيه اإلدارة وكا صصة
العامليه بمخحلف إداراحها ححصلت عل أعل محوسط مه وجهصة نرصر أ صراد
عينة مجحمع الدراسة ،يليها مسحوح إهحمام اإلدارة بمعالجة شصكاوح العصامليه
والحعامل مع مقحرحصاحهم ،ةصم مسصحوح إسصحجابة اإلدارة بشصكل سصريع لشصكاوح
العامليه بالجامعصة ،يمصا كانصت حصوا العصامليه المحميص يه صي أداء األعمصال
المطلوبة منهم عل أقل محوسط حسابي و قا ل آراء المشصاركيه صي الدراسصة.
وب لب يمكه اححساا ه ه النقطة مه اإليجابيات الحي ُححسا إلدارة الجامعصة
(الحاليصصة) والمحمةلصصة صصي حرصصصها عل ص اإلهحمصصام بالعصصامليه يهصصا وإححصصرامهم
والحعامل بما يليت بهم .وبشكل عام ه مسصحوح الحقيصيم العصام لمسصحوح رلصا
العصصامليه عل ص معصصدالت األداء وُ جصصد محوالصصعا ل جصصدال ممصصا يصصدل عل ص مسصصحوح
رلصصا ال يرقص الص المسصصحوح المطلصصوا مُعطيصا ل إنطباعصا ُ عصصه آراء وشصصكاوح
العصصصامليه يصصص ُدل علصصص حاجصصصة الجامعصصصة إلعصصصادة هندسصصصة العمليصصصات و قصصصا ل للبعصصصد
الحنريمي مةل ححسيه الحوا والمكا صتت وححسصيه بيئصة العمصل ألجصل أه يصحم
السير ي إحجاه إعادة هندسة العمليات ي جامعة طرابلس وبكل مرا قها.
جدول  .9مسحوح رلا العامليه عل مسحويات األداء
العبارة

المدح
()5 - 2

المسحوح

مسحوح االححرام المحبادل بيه اإلدارة وكا ة العامليه.
مسحوح االهحمام بمعالجة شكاوح العامليه والحعامل معها.
مسحوح اسحجابة اإلدارة بشكل سريع لشكاوح العامليه.
مسحوح حشجيع العامليه عل حقديم مقحرحاحهم للححسيه.
مدح الحر عل حطوير العمليات اإلدارية .
مدح حو ر الحسهي ت لحناي االعمالهم بجودة و اعلية.
مدح االسحخدام لسياسة الحوا المادية للعامليه.
مدح االسحخدام لسياسة الحوا المعنوية للعامليه.
مدح كوه نرام المكا تت بالجامعة عادل ومشجع عل
اإلبداا.
مدح حقديم حوا للعامليه المحمي يه ي أداء األعمال.
مدح الحر عل حدريا العامليه بكا ة مسحوياحهم ولما
يحناسا مع قدراحهم.
مدح حو ر مكاحا وبيئة عمل مريحة لكا ة العامليه.
مدح حو ر اجراءات األمه والس مة ي بيئة العمل.
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1.20

منخف
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محور الحاجة لحطبيت إعادة هندسة العمليات(المح ير الحابع)
صصي حصصيه أه نحصصائج ححليصصل البيانصصات الخاصصصة بالحاجصصة لحطبيصصت إعصصادة هندسصصة
العمليصصات أولصصحت أه الحاجصصة إلص االسصصحةمار صصي حقنيصصة المعلومصصات ُ
وط صرت
إسصصحخدامها بشصصكل عصصال كانصصت صصي مسصصحوح اإلهحمصصام األول لصصدح المسصصحويات
الوسصصصط وإدارة الخصصصط األول صصصي الجامعصصصة مصصصه قبصصصل المشصصصاركيه صصصي هصصص ه
الدراسصصصة الجصصصدول ( ،)22حلحهصصصا الحاجصصصة إلحصصصدا ححسصصصينات جوهريصصصة صصصي
ُمسحو الخدمات باإلعحماد علي إسحخدام حقنيصة المعلومصات ،ةصم مصد الحاجصة
إلعادة النرر بأسلوا إنجا العمليات اإلدارية الحاليصة ألجصل ححسصينها ،بينمصا
األمر ال يدعو لإلسح راا أه المشاركيه ي ه ه الدراسة أشصاروا إلص أه
قُدرة الجامعة عل إكحشاف مواطه اللعف والقصصور قبصل رهصور المشصاكل
ي حناي العمليات ليست عل درجة ُحمكنها مه القيام بما هو مطلوا ،األمصر
ال يسحوجا اإلنحباه إليط بكل جدية وهو يعكس اإلدراب بالقصصور صي هص ا
المجال.

ححليل مسحوح اإلرحباط بيه كا ة عوامل النجاح الحاسمة لمااهيم إعادة
هندسة العمليات :
حم إسحخدام معامل اإلرحباط سبيرماه بهدف ححديد نوعية الع قة بيه عوامصل
النجصصاح الحاسصصمة (المح يصصرات المسصصحقلة) وبصصيه الحاجصصة لحطبيصصت ماصصاهيم إعصصادة
هندسصصة العمليصصات (المح يصصر الحصصابع) وكانصصت النحصصائج كمصصا هصصو مولصصع بالجصصدول
(.)22
جدول  .22نحائج معامل االرحباط بيه الحاجة لحطبيت إعادة هندسة العمليات وعوامل النجاح
المحاور

معامل االرتباط

مدح دعم وحأييد اإلدارة للحطوير وححسيه مسحوح أداء العمليات.
مسحوح حطبيت اإلدارة للخطط االسحراحيجية
مسحوح الح ام اإلدارة بقبول الح يير لحطوير العمليات
مسحوح حقييم اإلدارة ألداء العمليات الحالية
مدح االعحماد عل حكنولوجيا المعلومات ي حصميم وحناي العمليات
مسحوح جودة حقديم الخدمات اإلدارية بالكلية
مسحوح رلا العامليه عل مسحويات األداء

- 2.282
- 2.222
2.227
- 2.265
2.242
- 2.222
2.242

مه الجدول يحلصع أه المشصاركيه صي هص ه الدراسصة يصروه أه إدارة الجامعصة
حسع للحطوير والححسيه مه خ ل االعحماد علص حكنولوجيصا المعلومصات صي
حصصصصميم وحنايصصص العمليصصصات ،والح امهصصصا بقبصصصول مبصصصدأ الح ييصصصر ألجصصصل الحطصصصوير
والححدي  ،وك لب الرلا مصه طصرف العصامليه علص مسصحويات أداء العمليصات
بالجامعة حأحي صي اإلحجصاه الصصحيع والمناسصا لحصوطيه ماصاهيم إعصادة هندسصة
العمليصصات ولكنهصصصا لفسصصف بمعصصصدالت لصصعياة جصصصدال ،صصي حصصصيه أه كا صصة بصصصاقي
المحاور بشكل عام كانت ي ير المسار الص يجصا أه حكصوه عليصط ،األمصر
ال يسصحوجا اإلهحمصام مصه الجميصع وبصالجميع لكصي حكصوه كا صة األمصور ات
الع قة به ه الماصاهيم ُمرحبصة و ُمحجهصة بشصكل يخصدم عمليصة الحطصوير والححسصيه
لمسحويات أداء العمليات بالجامعة.
وبشكل عام يحلصع أه مسصحوح الحقيصيم لحاجصة الجامعصة لحطبيصت ماصاهيم إعصادة
هندسة العمليات كاه مه األولويات الحي يجا الحركيص عليهصا ممصا يصدل علص
وجود مسحوح إهحمام يرق إل المسحو المحوقع مه ماسسصة علميصة عريقصة
مةل جامعة طرابلس ،و لب لحو ر مناخ داعم إلعصادة هندسصة العمليصات نحيجصة
لحاجصصة الجامعصصة لصصط حسصصا آراء المشصصاركيه صصي ه ص ه الدراسصصة .وعليصصط حكصصوه
نحصصائج الححليصصل بصصصاة عامصصة أشصصارت إل ص أه الحاجصصة لحطبيصصت إعصصادة هندسصصة
العمليصات كانصصت صصي مسصحوح عصصالي ،إال أه بصصاقي المحصاور كانصصت نحائجهصصا صصي
مجملهصصا ال حرق صي إل ص المسصصحو المطلصصوا ممصصا يصصدل عل ص عصصدم وجصصود دعصصم
وحأييد كاف للحطوير والححسيه ،وعدم اإلهحمام بحطبيت الخطط اإلسصحراحيجية
وعصصصدم القصصصدرة علصصص قبصصصول الح ييصصصر لحطصصصوير العمليصصصات وحقيصصصيم أدائهصصصا وعصصصدم
اإلعحماد بالشكل المناسا عل حكنولوجيا المعلومات وعصدم الحصر الكصا ي
علص مسصحوح جصودة حقصديم الخصصدمات اإلداريصة والحركيص علص رلصا العصصامليه
ي كا ة إدارات الجامعة.

 .6اإلسحنحاجات
بنا لء عل ما جاء مه ححليل للبيانصات ،ومصا حصم الحوصصل إليصط خص ل الم حرصة
المباشرة لكا ة العمليات الحي يحم القيام بها ي مجال الدراسصات العليصا بالكليصة
محل ه ه الدراسة يمكه سرد اإلسحنحاجات الحالية:
.2

جدول  .22مدح الحاجة لحطبيت إعادة هندسة العمليات و قا ل آراء المشاركيه ي الدراسة
العبارة
صيا ة أ كار جديدة لحطوير العمليات

مد الحاجة ال
االدارية .
مد الحاجة لححسينات ي مقاييس االداء إلعادة حصميم
العمليات االدارية.
مدح الحاجة إلحدا ححسينات جوهرية ي مسحوح
الخدمات باالعحماد عل حقنية المعلومات
مد الحاجة إلعادة النرر بأسلوا انجا العمليات
االدارية الحالية ألجل ححسينها.
مد الحاجة ال االسحةمار ي حقنية المعلومات وطرت
اسحخدامها بشكل عال.
مد القدرة عل اكحشاف مواطه اللعف والقصور قبل
رهور المشاكل واالخااقات ي حناي العمليات
مستو األداء الكلي
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المدى

()5 - 1

المستوى

3.75

عالي

3.87

عالي

3.94

عالي

3.89

عالي

4.02

عالي

2.97

مقبول

3.74

عالي

.2

.3

.4
.5

رهصصصرت جليصصصا ل حاجصصصة الجامعصصصة الماسصصصة لحطبيصصصت ماصصصاهيم إعصصصادة هندسصصصة
العمليصصات صصي مجصصال الدراسصصات العليصصا بالص ات مصصع إمكانيصصة حطبيقهصصا بشصصكل
علمي وو قا ل لمنهجية والحة.
إحلع عدم وجصود إهحمصام كصا ي بعوامصل النجصاح الحاسصمة ) (CSFالحصي
حلمه نجاح حطبيصت بصرامج إعصادة الهندسصة ،بصالر م مصه حاجصة الجامعصة
الملحصة لص لب ،األمصر الص يسصحوجا الحركيص علص حصو ير الصدعم المطلصت
بكا ة جوانبط مه اإلدارة العليا بالجامعة.
إحلع ك لب حاجة العصامليه صي الجامعصة للم يصد مصه اإلهحمصام ،وححسصيه
نرصصام الحصصوا والمكا صصتت ،وحشصصجيعهم عل ص حقصصديم آراءهصصم ومقحرحصصاحهم
وخاصة الحركي عل دورهم ي حااد حدو المشاكل ومحاولة ولع
الحلول لها ي حالة حدوةها.
إحلصصع أيل صا ل حاجصصة العصصامليه للحصصدريا والحوعيصصة ونشصصر ةقا صصة الحطصصوير
والححسصصيه المسصصحمر وحصصو ير بيئصصة عمصصل م ئمصصة وأمنصصة وإيجابيصصة ،وبمصصا
ُيناسا مُخحلف القدرات الاردية للعامليه.
أشصصارت الدراسصصة إلص عصصدم اإلسصصحخدام األمةصصل لقيصصاس وحقيصصيم األداء ألجصصل
الحطصصوير والححسصصيه مصصه المسصصحويات الحاليصصة مصصه خ ص ل الح يصصة الراجعصصة
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وحقيصصصصيم مسصصصصحوح العمليصصصصات الحاليصصصصة للوقصصصصوف علصصصص مصصصصواطه اللصصصصعف
والقصور.
 .6حم ك لب ُم حرة أه لعف البنية الحححية لحقنية المعلومات واإلحصصاالت
ُحعحبصصر مصصه أهصصم المشصصاكل الحصصي ُحواجصصط حطبيصصت ماصصاهيم إعصصادة الهندسصصة صصي
أ لا إدارات الجامعة.
 .7إحلصصصع عصصصدم اإلهحمصصصام ب سصصصحخدام البريصصصد اإللكحرونصصصي صصصي المراسصصص ت
واإلجصصراءات اإلداريصصة داخصصل الجامعصصة مصصع الحركي ص بشصصكل أساسصصي عل ص
اسحخدام المسحندات الورقية.
 .8كما أولحت الدراسة أه هناب إهحماما ل مح ايدال بأمور الجصودة ولكنهصا لصم
حصل بعد إل المسحوح المطلوا ،ولكنط يعحبر مه الخطوات الحي حسصير
ي اإلحجاه الصحيع.

 .7أهم الحوصيات
بنا لء عل اإلسحنحاجات الحي حوصلت إليهصا هص ه الدراسصة حصم ولصع الحوصصيات
الحالية:
.2
.2
.3
.4
.5

.6
.7

.8
.9

ينب صصي عل ص اإلدارة العليصصا بالجامعصصة حصصو ير الصصدعم ال ص م لحطبيصصت م صنهج
إعادة هندسة العمليات ،وحبنصي برنصامج علمصي يسصهم بصالحطوير والححسصيه
المسحمر بالجامعة.
نشر ةقا ة الحطوير والححسيه المسحمر بيه كا ة العامليه والحد مه ةقا صة
مقاومة الح يير.
الحوعيصصة بالخطصصة اإلسصصحراحيجية للجامعصصة بصصيه العصصامليه ومحابعصصة حطبيقهصصا
بكا ة مراحلها.
ولصصع معصصايير لمحابعصصة وحقيصصيم األداء بالجامعصصة ،وحوةيصصت العمليصصات بكا صصة
مراحصصصل حنايصصص ها ،واإلهحمصصصام أكةصصصر بصصصأمور الجصصصودة ،والح يصصصة الراجعصصصة،
واإلسحاادة مه كل األخطاء وعوائت الحناي لحااد حدو لب مسحقب ل.
حوريف حقنية المعلومات إلحدا ح يير ج ر وجصوهر صي مسصحويات
األداء واإلسحاادة مما حقدمط الحكنولوجيا الحديةصة لححقيصت أهصداف الجامعصة
بشكل عام ،والرقي بمسصحوح األداء الكلصي لكا صة إدارات وأقسصام وكليصات
الجامعة.
اإلهحمصصام بححويصصصل كا صصصة العمليصصصات اإلداريصصة بالجامعصصصة إلصصص عمليصصصات حصصصحم
إلكحرونيا ل مع الحركي أكةر عل الخدمات المقدمة لطلبة الدراسصات العليصا
بصاة خاصة ،والسعي للرقي بمسحوح حصنياها عالميال.
لحو ير حكلاة الحعام ت الورقية المعمول بها حاليصا ُ وألجصل الوصصول إلص
أقل وقت اسحجابة وحناي للعمليات بكصل كاصاءة و عاليصة يجصا العمصل علص
ولصصع حشصصصريعات حاصصر إسصصصحخدام البريصصصد اإللكحرونصصي صصصي المعصصصام ت
اإلدارية بالجامعة.
اإلهحمام بحدريا كا ة العصامليه واإلداريصيه بالجامعصة وخاصصة صي مجصال
الحعصصصصام ت اإللكحرونيصصصصة ،وحشصصصصجيعهم علصصصص المبصصصصادرة وحبنصصصصي أ كصصصصارهم
ومقحرحاحهم ومكا تحهم عل إبرا األ كار االيجابية.
حو ير شبكة احصاالت سريعة وآمنة بكل أقسام وإدارات الجامعة لحسهيل
حناي العمليات اإلدارية وححقيت السرعة ي اإلنجا بكل كااءة و عالية.
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