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دور إعادة هندسة العمليات كأسلوب احملاسبة االدارية يف تطوير االداء املالي
*" جامعة التنمية البشرية: "حالة دراسية
م رفيق فرج حممود.م
جامعة التنمية البشرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

م كارزان عدنان خضر.م
جامعة التنمية البشرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

املستخلص
 من اجل وصول اىل،يهدف البحث اىل بيان دور إعادة هندسة العمليات يف تطوير االداء املالي يف جامعة التنمية البشرية
 ومن ثم تطبيق اسلوب إعادة هندسة. التحليلي اعتمادا على استمارة االستبانة- اعتمد البحث على املنهج الوصفي,هدف البحث
 ويف اخلتام، العمليات وإمكانية حتسينها وتطويرها مبا خيدم حتسني كفاءة وزيادة فاعلية عمل اإلدارات املالية جلامعة التنمية البشرية
توصلت الدراسة اىل جمموعة من االستنتاجات ومن اهمها (إن تطبيق إعادة هندسة العمليات أدى إىل إحداث تعديالت جوهرية
وأن هنالك عالقة قوية بني إعادة هندسة العمليات وتطوير االداء املالية) و من ثم دراسة تقديم بعض,على أنظمة اجلامعة
.املقرتحات املتعلقة بتحسني األداء املالي يف جامعة التنمية البشرية

Abstract
This research aims to indicate the impact of reengineering process on the development of financial
performance of the Human Development University. In order to do so, the research relies on qualitative
approach and collects data based questionnaire distributed among faculty members and staff of the
university. In addition, the research applies reengineering process and investigates the possibility of
improving and developing it aiming to improve the efficiency and increase the effectiveness of the
financial departments’ operations of the University of Human Development.
The findings of this study claim that reengineering process application has led to the creation of
substantial amendments to the university systems. Furthermore, there is a strong correlation between the
reengineering process and the development of financial performance. In conclusion, study suggests that
the Human Development University need to improve its financial performance.

٧١٠٢ نيسان/قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية
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املقدمة
تسعى املؤسسات احلديثة والرائدة إىل إحداث تغيريات جوهرية وحتديث بنية العمليات لديها ملواكبة التغريات اليت حتدث يف
بيئتها احمليطة وزيادة قدرتها على املنافسة والبقاء ،وهناك الكثري من األساليب اإلدارية احلديثة اليت تهدف إىل حتقيق مثل تلك
األهداف منها إعادة هندسة العمليات  ،ونظراً للتطور التكنولوجي اهلائل وظهور االنرتنت مت استخدام أسلوب إعادة هندسة
العمليات اإلدارية يف كثري من الشركات واملصانع والوزارات واجلامعات ملا له من دور كبري يف تطوير االداء املالي من خالل
خفض التكاليف وحتسني اجلودة.
قد يكون مفهوم إعادة هندسة العمليات به نوع من الغرابة لدى األغلبية منا ،فهي كلمة عربية مشتقة من اهلندسة
واإلدارة ،وهو نتيجة تطور الفكر والفلسفة يف اإلدارة احلديثة ,وباعتبار اجلامعات مؤسسات أكادميية شأنها شأن املؤسسات
األخرى ،واليت حباجة دائمة إىل التطوير املستمر لألنظمة اإلدارية اليت تتبعها ،خاصة جامعة التنمية البشرية اليت شهدت تطوراً
ملموساً على مجيع املستويات سواء من حيث نوعية وجودة الربامج األكادميية اليت تقدمها ،وبالرغم من هذه التطورات فإن
املمارسة اإلدارية وأنظمة العمل بها حباجة إىل تطوير والتحسني  ،وبالتالي فهي حتتاج للتفكري جبدية إلعادة هندسة العمليات
اإلدارية مبا يتوافق مع املمارسات واألنظمة احلديثة يف هذا اجملال.

مشكلة البحث
إن الكثري من املؤسسات تعاني اليوم من حالة اخنفاض الرحبية بسبب ارتفاع تكاليف االنتاج واخلدمات من جهة وحتديات
املنافسة من جهة أخرى ,وعلى الرغم من ان املؤسسات احدثت بعض التغيريات التقليدية ،إال أنها مازالت تعاني من تلك املشكلة،
مما يتطلب العمل على اعتماد أحد األساليب احلديثة لتطوير االداء املالي وبالشكل الذي ال يؤثر هذا التطوير على جودة املنتجات
واخلدمات .
وفى ضوء ما سبق ميكن حتديد مشكلة الدراسة وصياغتها فيما يلى-:
اىل أى مدى يسهم اسلوب إعادة هندسة العمليات فى تطوير االدء املالي للجامعات وخاصة جامعة التنمية البشرية  ،وما هي
متطلبات تطبيق هذا األسلوب بنجاح وأثاره على تطوير االداء املالي فى تلك اجلامعة.

أهمية البحث
تنبع أهمية البحث من جانبني ،اجلانب النظري ويتمثل يف إلقاء الضوء على النواحي املختلفة للمتغريات اليت تشتمل عليها
الدراسة ،واجلانب العملي تطبيق أسلوب إعادة اهلندسة بالشكل الذي يضمن احملافظة على اجلودة املطلوبة من جهة وتطوير االداء
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من جهة أخرى ،ومبا يضمن االستمرارية والبقاء للجامعة يف ظل السوق التنافسية ،من خالل الربط مابني إعادة هندسة العمليات
وتطوير االداء املالي بالشكل الذي حيقق التوازن بني بعدي التكلفة واجلودة.

هدف البحث
يسعى هذا البحث إىل بلوغ جمموعة من األهداف وعلى النحو اآتي:
 -٠إلقاء الضوء على اجلانب العلمي ألسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية من حيث املفهوم ،وآلية التطبيق واملزايا اليت
حتققها.
 -٧بيان مدى أهمية وحاجة جامعة التنمية البشرية كمؤسسة أكادميية لتطبيق أسلوب اعادة اهلندسة.
 -3بيان وتوضيح آلية تطبيق أسلوب إعادة اهلندسة كأحد مداخل تطوير االداء املالي ورفع كفاءتها.

فرضية البحث
استند البحث على فرضية واحدة مفادها " ان استخدام اسلوب اعادة اهلندسة يتواءم مع متطلبات عمليات إنتاج املنتج أو
تقديم اخلدمة ويسهم يف ختفيض تكاليف املنتج أو تقديم اخلدمة وتطوير االداء املالي" .

عينة البحث
مت اختيار جامعة التنمية البشرية ألخذ عينة من عميد الكليات  ,رؤساء ومقرر االقسام العلمية واملدراء إضافة اىل بعض من
االساتذة احملرتمني يف اجلامعة.
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اجلانب النظري  /ميكن تقسيم جانب النظري اىل حمورين:
احملور األول  /مفهوم اعادة هندسة العمليات
اوالً :تعريف إعادة اهلندسة
إعادة التفكري األساسية وإعادة التصميم اجلذري للعمليات اإلدارية لتحقيق حتسينات هائلة يف املقاييس املعاصرة احلامسة لألداء ،مثل
التكاليف ،واجلودة واخلدمة وسرعة االجناز(.) Hammer and chamber 1993.2
كما عرفها ( (Horngrenوآخرون على أنها "إعادة التفكري األساسي وإعادة تصميم العمليات بهدف إجراء حتسينات يف
مقاييس األداء احلالية واحلامسة مثل التكلفة والسرعة واجلودة وقناعة الزبون")Horngren,et.al,2009:491(.
ثانياً :املرتكزات األساسية إلعادة هندسة العمليات اإلنتاجية:
تقوم إعادة هندسة العمليات على العديد من املرتكزات األساسية ميكن تلخيصها على وفق اآتي :
 –٠إعادة التفكري األساسي:
تتم إعادة التفكري من خالل إعادة النظر يف األسس والفرضيات اليت حتدد أساليب العمل املتبعة ،ومراجعة ما يقومون به من
عمل ،والفرضيات اليت تقوم عليها تلك األعمال ،مثال ملاذا نقوم بالعمل؟ وهل هذا العمل ذو قيمة للزبائن والشركة؟ وهل ميكن
أداؤه بصورة أفضل؟ كل هذه األسئلة األساسية تضع الفرضيات اليت تقوم عليها األعمال حمل تساؤل (اخلزعلي.)7٢ :٧١١2،
 -٧أن يكون التغيري جذرياً:
الصفة املميزة إلعادة هندسة العمليات يف الشركة هي إنها تشتمل على تغيريات جذرية يف العمليات ،وذلك بالتخلي عن
التطبيقات احلالية وإعادة ابتكار طرائق جديدة كليا الجناز عمليات الشركة)Drury:2008:200(.
 -3أن تكون التحسينات ضخمة:
إن إعادة هندسة العمليات ال تتعلق بالتحسينات النسبية والشكلية ،بل تهدف اىل حتقيق طفرات نوعية وفائقة يف معدالت األداء،
(عبد احلفيظ)٧١ :٧١١3 ،
-4الرتكيز على العمليات:
إن مفهوم إعادة هندسة العمليات يركز على العمليات وليس على التنظيمات ،حيث جيب فهم واستيعاب العمليات قبل
تصميمها ،ويتطلب ذلك حتليل كل عملية من العمليات من حيث كيفية أدائها وكيفية اتصاهلا مع بقية العمليات ،وما تقوم بإجنازه
وماهي تكلفتها (خليل.)٠٧ :٧١١2،
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ثالثاً :املنظمات اليت حتتاج لتطبيق اعادة هندسة العمليات
فقد بيّن مايكل هامر أن هناك ثالثة أنواع من هذه املنظمات اليت حتتاج لطبيق اعادة هندسة القيمة هي & (Hammer
):Chambe , 1993, 7
 .٠املنظمات اليت تعاني من التدهور
هي تلك املنظمات ذوات األداء املتدني اليت تعاني من ارتفاع يف تكاليف التشغيل ،واخنفاض جودة اخلدمات أو املنتجات اليت
تقدمها ،واليت تعاني من عدم قدرتها على املنافسة وحتقيق األرباح العالية .إن تطبيق إعادة هندسة األعمال يف مثل هذه املنظمات
ستمكنها من التغلب على املشكالت اليت تعاني منها.
 .٧املنظمات اليت يف طريقها للتدهور
هي تلك اليت مل تتدهور بعد ولكن هناك مؤشرات قوية بأنها يف طريقها إىل التدهور كتناقص حصتها يف السوق لصاحل املنافسني،
واالرتفاع التدرجيي يف تكاليف التشغيل واإلنتاج واالخنفاض التدرجيي يف األرباح واخنفاض أسعار األسهم هذه املنظمات اليت تصارع
من أجل البقاء وال متلك القدرة على مسايرة التطور واملنافسة على حنو قوي حتتاج حتماً إىل إعادة هندسة األعمال لتتمكن من
استعادة مكانتها يف السوق.
 .3املنظمات املتميزة ،اليت بلغت التفوق والنجاح
هي تلك املنظمات اليت ال تعاني إطالقاً من أية مشكالت وتوجد دالئل تشري بأنها قوية وتسيطر على السوق ومتلك حصة عالية جداً
مقارنة باملنافسني وتشهد ارتفاعاً تدرجيياً يف أرباحها وأسهمها وحصتها يف السوق وال تعاني إطالقاً من زيادة يف تكاليف التشغيل أو
تدني جودة املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها ,هذه املنظمات حتتاج إلعادة هندسة األعمال لتتمكن من البقاء يف القمة وحتافظ على
الفجوة بينها وبني املنافسني.
.4خصائص هندسة العمليات
فيما يلي أهم اخلصائص اليت تتميز بها اهلندرة والركائز اليت تقوم عليها( ,رفاعي) 13، 2006 ،
 .٠تكامل عدة وظائف يف وظيفة واحدة،وهو عبارة عن دمج عدة وظائف متشابهة يف وظيفة واحدة والذي يتوىل مسؤولية
إنهاء مجيع إجراءات العملية من البداية إىل النهاية.
 .٧ختفيض أعمال اإلصالح إىل أدنى حد ممكن ،ويعترب ذلك هو الطريق اآخر لتجنب األعمال اليت ليست ذات قيمة
مضافة.
 .3تتم خطوات أداء العملية بصورة طبيعية ،وال توجد هناك حدودًا مصطنعة ،يتميز مفهوم اهلندرة بالتخلي عن أسلوب
ترتيب اخلطوات املتتالية للعمل ،وإخضاع الرتتيب لطبيعة العملية نفسها ،والتدفق الطبيعي للعمل هو البديل املنطقي
خلطوط العمل املصطنعة واليت ال تفيد يف شئ سوى تأخري إجناز العمل.
 .4العمليات ذات أوجه متعددة ،مع التنويع وفقًا ملتطلبات املواطن.
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 .7يتم إجراء إعادة اهلندسة للمواقع األكثر حساسية وأهمية ،حيث جيب اختيار القائم على إعادة اهلندسة حبيث يكون قادرًا
على حتقيق عائدًا سريعًا.
 .2ختفيض أعمال االختبار والرقابة ،حبيث يتم جتنب األعمال اليت ليست ذات قيمة مضافة ،فاهلندرة تستخدم الضوابط
الرقابية يف حدود فعاليتها وجدواها االقتصادية فقط (احلمادي) 136: 2006:
 .٢املوظفون يتخذون القرارات ،ال تقوم املؤسسات اليت تتبنى اهلندرة بدمج العمليات أفقيًا بإسناد املهام املتعددة واملتوالية
إىل مسؤولية اخلدمة أو فرق اخلدمة فقط ،وإمنا تدجمها رأسيًا أيضًا .ويعين دمج العمليات رأسيًا أنه بدال من جلوء املوظف
يف إحدى مراحل العمل إىل رؤسائه للحصول على قرار معني بشأن العمل ،أصبح األمر اآن يف يد املوظف الختاذ القرار
املناسب بنفسه(جنم) 34: 2001 :
 .2تكامل املركزية والالمركزية يف األعمال ،وذلك باستخدام تكنولوجيا املعلومات ،وتتمكن املؤسسات اليت تطبق اهلندرة
من اجلمع بني مميزات املركزية والالمركزية يف عملياتها ،حيث تساعد تقنية املعلومات املتطورة علي متكني اإلدارات من
العمل بصورة مستقلة ،ويف نفس الوقت متكن املؤسسة ككل من االستفادة من مزايا املركزية عن طريق ربط مجيع تلك
اإلدارات بشبكة اتصاالت واحدة (احلمادي.) 140: 2006:
رابعا :مبادئ إعادة اهلندسة
تقوم إعادة اهلندسة على جمموعة من املبادئ أهمها :
 .٠التحديد الواضح ألهداف واسرتاتيجيات املنظمة
 .٧إعادة التفكري يف الوضع احلالي
 .3الرتكيز على العمليات وليس الوظائف
 .4مشول املنظمة ككل ( العمليات،النظم ،السياسات،واهلياكل)
 .7حشد البيانات واملعلومات واملربرات الالزمة الختاذ القرارات السليمة
 .2االستخدام املناسب لألدوات اإلدارية للتأكد من دقة املعلومات وما سيتم اجنازه(مرسي)٧3:٧١١3:
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خامساً :أهداف إعادة هندسة األعمال
أشار (خليل  )٠٠:٧١١2:إىل أن إجراء إعادة هندسة األعمال على حنو علمي وسليم سوف ميكن املنظمة من حتقيق
األهداف اآتية واليت من أجلها تتم إعادة هندسة األعمال يف املنظمات:
 .٠حتقيق تغيري جذري يف األداء :تهدف جهود إعادة هندسة األعمال إىل حتقيق تغيري جذري يف األداء ويتمثل ذلك يف تغيري أسلوب
وأدوات العمل والنتائج من خالل متكني العاملني من تصميم العمل والقيام به على وفق احتياجات الزبائن وأهداف املنظمة .
 .٧الرتكيز على الزبائن :تهدف إعادة هندسة األعمال إىل توجيه املنظمة إىل الرتكيز على الزبائن من خالل حتديد احتياجاتهم
والعمل على حتقيق رغباتهم ،اذ تتم إعادة بناء العمليات لتحقيق هذا الغرض.
 .3السرعة :تهدف إعادة هندسة األعمال إىل متكني املنظمة من القيام بأعماهلا بسرعة عالية من خالل توفري املعلومات املطلوبة الختاذ
القرارات وتسهيل عملية احلصول عليها.
 .4اجلودة :تهدف إعادة هندسة األعمال إىل حتسني جودة اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها لتناسب احتياجات ورغبات الزبائن.
 .7ختفيض التكلفة :تهدف إعادة هندسة األعمال إىل ختفيض التكلفة من خالل إلغاء العمليات غري الضرورية والرتكيز على
العمليات ذوات القيمة املضافة.
 .2التفوق على املنافسني :ويتضمن مساعدة املنظمة يف التفوق على املنظمات املنافسة اليت قد ال يصعب اللحاق بها ولكن يصعب
التفوق عليها ،فقد يتعذر تقليدهم أو ختتفي الدافعية للتغيري لذلك كان مهماً حتقيق ميزة تنافسية مثل ضغط التكاليف مع زيادة
قيمة املنتج وذلك من خالل حتسني استغالل املوارد املتاحة وترشيد العمليات والبيع بشروط أفضل.
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سادساً :فوائد تطبيق إعادة هندسة العمليات (اللوزي)183: ٧١١3 :
-٠دمج الوظائف املتخصصة يف وظيفة واحدة ،وهنا البد من جتميع األعمال ذات التخصصات الواحدة يف مكان واحد
بشكل يرتتب عليه توفري الوقت وختفيض التكاليف وتنسيق األعمال وتنظيمها.
-٧تتحول األعمال من مهام بسيطة إىل أعمال مركبة حبيث يرتتب عليها مسؤولية مشرتكة بني أعضاء فريق العمل.
-3تزيد من استقاللية األفراد يف أداء املهام ،حيث يتم تشغيل األفراد القادرين على املبادرة وتأسيس قواعد العمل
واإلبداع واالبتكار.
-4التشجيع على التعليم إضافة إىل التدريب ،وذلك لتنمية مهارات وقدرات األفراد وتوسع مداركهم.
-7تتم مكافأة األفراد وتقسيم نتاج عملهم بناء على النتائج النهائية وبشكل مجاعي.
-2تعمل اهلندرة على تغيري الثقافة التنظيمية السائدة ،حبيث يصبح األداء اجليد واالهتمام بالعمالء هو من أولويات
العاملني.
-٢تساعد العاملني على اختاذ القرارات دون قصر هذه العملية على املديرين.
-2تنفيذ خطوات العمل حسب طبيعتها وهذا األمر يؤدي إىل إجناز العديد من اخلطوات يف وقت واحد ،إضافة إىل تقليل
الوقت بني خطوات العمل.
سابعاً :مراحل عملية إعادة هندسة العمليات

(حممد)٧١١2:٠٧٠:

يتم حتديد مراحل اعادة هندسة العمليات خبمسة مراحل هي التحضري ،التحديد ،الرؤية ،احلل ،التحول و سوف نستعرض كل
مرحلة من هذه املراحل:-
املرحلة األوىل :التحضري.
 -٠الشعور بوجود مشكلة ما ،ثم يتحول ذلك إىل رغبة يف مواجهتها.
 -٧احلصول على موافقة اإلدارة العليا واقتناعهم بأهداف عملية إعادة هندسة العمليات.
 -3إعداد خطة العمل التفصيلية و عرضها على اإلدارة لتقوم بإزالة املخاوف واألفكار اليت تدور بأذهان املوظفني من خالل
شرح.
 أسباب إعادة هندسة العمليات و احلاجة إليها.
 النتائج املستهدفة من هذه العملية.
 دور العاملني يف هذه العملية و مدى فعاليتهم يف التنفيذ.
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املرحلة الثانية  :التحديد
و يتم يف هذه املرحلة حتديد العمليات اليت ستخضع إلعادة هندسة و مستوى األداء و القيمة املضافة.
 -٠تصميم استطالع رأي وتوزيعه على عمالء املؤسسة للتعرف على آرائهم و درجة رضائهم عن اخلدمات املعروضة ومدى
والئهم هلا.
 -٧قياس األداء على مجيع املستويات من مستوى اخلدمة ,جودتها وتكاليفها.
 -3حتديد املسار الطبيعي لكل عملية دون تعقيد أو تركيب.
 -4حتديد األهمية النسبية لكل عنصر من عناصر العملية.
 -7حتديد الفرص املتاحة لدمج عمليات قائمة أو الفصل بينها لتحديد األنشطة اهلامة.
 -2اخلريطة التنظيمية اليت حتتوي على النشاط و حدود املسؤوليات املرتبطة به.
 -٢حتديد األولويات حتى يتم االهتمام بالعمليات املؤثرة عند بدء التنفيذ يف إعادة اهلندسة و االستفادة السريعة من نتائجها.
املرحلة الثالثة :الرؤية.
تهدف هذه املرحلة الىاىل توافق تصميمات العمليات وامكانية تطبيقها بالواقع العملي.
 -٠لذلك يتم تقسيم خطة العمل إىل عملية تتكون من أنشطة أخرى حتتوى على خطوات والبد أن تتميز العملية بعنصر هام
أال وهو املرونة حتى تستطيع استيعاب كافة التغريات املفاجئة.
 -٧حتديد التوقيتات و املدخالت و املخرجات لكل عملية حتى نصل إىل خريطة توضح تدفق اخلطوات يف كل نشاط مع
حماولة تقسيم كل عملية إىل مدخالت ،توضيح وقت العمل اإلمجالي ،وقت انتظار املخرجات و النتائج.
 -3تصنيف األنشطة إىل أنشطة مؤثرة ،هامشية ورقابية.
 -4اختيار معايري األداء للحكم على النتائج من حيث النجاح وعدمه.
 -7تقدير حجم التغيري واعداد موازنة املالية واهداف حمددة واملخاطر املرتتبطة بها.
 -2وضع تصور متوازن عن العالقات املتشابكة وخاصة اليت تربط بني املنظمة و عمالئها وأيضا وصف للعمليات مقارنة
باملنظمات األخرى املثيلة يف كافة العوامل.
 -٢حماولة التوافق بني التصور السابق و الواقع العملي.
 -2الرؤيا الالحقة أو الرؤى الفرعية لكل عملية و رمبا لكل نشاط على حدة.
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املرحلة الرابعة :احلل.
 -٠التصميم الفين :تهدف هذه املرحلة اىل تصميم حل مالئم لتحقيق الرؤية السابقة.
 -٧التصميم االجتماعي :يتم حتديد األبعاد اإلنسانية ملشروع إعادة هندسة العمليات من خالل التوصيف الوظيفي و نظام
الرتقيات.
املرحلة اخلامسة  :التحول
مرحلة حتقيق الرؤية و تنفيذ التصميم الفين و االجتماعي
 .٠ملء استمارات مالحظات فريق العمل على النظام اجلديد و العمل على تنفيذ توصياته املتعلقة بكفاءة النظام والتدريب
املطلوب.
 .٧إعادة تأهيل العاملني و تكوينهم متهيدا لنقلهم إىل فرق عمل جديدة إذا استدعى األمر ألنه خالل هذه املرحلة يتم اختاذ
قرارات اإلحالل و التطوير أو اإلبقاء بالنسبة للقوى العاملة.
 .3التشغيل الفعلي للنظام والتقليل من التدريب حتى يتم احلكم بدرجة كافية على صالحية النظام و يكون من خالل
التشغيل احملدود مع إجراء التعديالت الالزمة قبل التشغيل النهائي و فتح النظام مع العمالء و املوردين للمؤسسة.
 .4حماولة تدارك نقاط الضعف و األخطاء اليت برزت أثناء التشغيل األوىل مع متابعة كل أجزاء النظام و خاصة الوظائف
املدجمة.
 .7و لتحقيق هدف إعادة هندسة العمليات الشاملة بكفاءة و فعالية جيب إدخال عنصر املرونة على النظام تصحيح األخطاء
وان يتم ربط العمليات بها اثناء التصحيح مبعنى ان اي تغيري يتم يف عملية ما يؤثر ويصحح يف العملية السابقة و الالحقة
هلا.
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احملور الثاني  /تطوير األداء املالي
اوالً :تعريف تطوير االداء املالي
يعرف تقويم األداء بأنه " فحص حتليلي شامل لطرق التشغيل املختلفة مع استخدام املوارد البشرية واملادية أحسن استخدام بأقل
تكلفة واكرب عائد مما يؤدي إلي حتقيق األهداف واخلطط املرسومة " ( عبد ااهلل )٠11٢:٠21 ،
ثانياً :وظائف عملية تطوير األداء
إن الوظائف األساسية لعملية تقويم األداء تتمثل يف اآتي(العيساوي-: )٧42 : ٧١١١ ،
 -٠رقابة تنفيذ األهداف اإلقتصادية للمشروع سواء كانت كمية أو قيمية ،وذلك للتعرف علي مدي حتقيق الشروع ألهدافه احملددة
مسبقاً
 - 2متابعة مدى كفاءة األداء اإلنتاجي للمشروع للتأكد من أن املشروع قام بتنفيذ أهدافه بكفاءة عالية ،وحتديد اإلحنرافات اليت
تواجه سري اإلنتاج ومعاجلة تلك االحنرافات ،حتى يتأكد أن املشروع قام باستخدام موارده أحسن استخدام بأقل تكلفة واكرب عائد.
 -3حتديد اجلهات املسؤولة عن اإلحنرافات اليت حتدث نتيجة للتنفيذ مع تطبيق حماسبة املسؤولية
 -4معاجلة االحنرافات بأقل تكلفة
ثالثاً :خطوات تطوير االداء املالي
هي عملية حتديد االساليب والطرق اليت يتم من خالهلا القيام بعملية تطوير االداء املالي باستخدام البيانات املالية وهذه اخلطوات حتكمها
عدة قواعد واسس عامة واليت جيب اخذها باالعتبار مبا يودي اىل حتقيق اهلدف املطلوب من تقويم االداء املالي ومنها االتي ( :الدوري
& ابوزناد)٠٠: ٧١١2،
 ٠حتديد اهلدف من تقويم االداء املالي للوحدة االقتصادية حتى ميكن العمل على جتميع البيانات الالزمة بضوء اهلدف احملدد ومبا
يوفر اجلهد والوقت والكلفة .
٧

حتديد الفرتة الزمنية لعملية تقويم االداء املالي حيث جيب ان تكون الفرتة الزمنية للتقويم عدة سنوات متتالية  ,حيث ان
البيانات املالية لسنة واحدة ال تكون كافية العطاء صورة واضحة عن وضع وحالة الوحدة االقتصادية اخلاضعة للتقويم .

3

حتديد البيانات املالية املطلوبة للوصول اىل اهداف تقويم االداء املالي .

 4اختيار اساليب تقويم االداء املالي املالئمة للوحد ة االقتصادية اخلاضعة للتقويم واليت ميكن استخدامها للتعامل مع املشكلة
موضوع الدراسة .
7

استعمال املعلومات واملقاييس اليت جتمعت لدى مقوم االداء الختاذ القرار أو االجراء املناسب .
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2

اختيار املعيار املناسب لقياس النتائج  ,وال مانع من استخدام اكثر من معيار .

٢

حتديد االحنرافات احلاصلة خالل سنوات التقويم سواء كانت اجيابية اوسلبية  ,ودراسة وحتليل اسباب هذه التغريات .

2

حتديد االستنتاجات والتوصيات املناسبة اليت مت التوصل هلا يف نهاية عملية التقويم .

رابعاً :أهمية تطوير االداء املالي
إن تقويم أالداء له أهمية كبرية ولعل أهمها اآليت (املوسوي ) ٠٢2 : ٠111 ،
أ -تقويم االداء يوضح االستخدام اأملثل للموارد االقتصادية سواء فـي املشـروع االقتصـادي اخلـاص أو علـى مستوى
االقتصاد القومي .
ب -عملية تقويم االداء تفصح عن مدى قيام الوحدات واألقسام بوظائفها بأ كمل وجه.
ت -عملية تقويم االداء تـرتبط بـالتخطيط حيـث أنهـا توضـح مـدى كفـاءة التخطـيط عنـدما يطبـق األفـراد مهـامهم على
أكمل وجه ,ومن ثم حماولة جتاوز القصور الذي حصل يف عملية التخطيط نفسها
ث -يساعد تقويم أالداء على التالي : -
( )٠توجيه العاملني للقيام بعماهلم
( )٧توجيه إشراف اإلدارة العليا
( )3توضح سري العمليات اإلنتاجية
( )4يســاعد علــى التنســيق بــني خمتلــف أوجــه النشــاط فــي املنشــاة حيــث تتكامــل إدارات املنشــاة
الفرعية كاإلنتاج والتسويق والتمويل واألفراد.
خامساً :خصائص عملية تطوير األداء املاىل
لكي تكون عملية تقويم األداء املاىل ناجحة وسليمة وعلمية فأنه البد أن تتصف مبجموعة من اخلصائص أهمها:
 -٠عملية تقويم األداء تتعلق باملستقبل  ،أي أن وجودها الحق لوجود النشاط يف حد ذاته ،وعليه فأن نشأة النشاط تسبق بالضرورة
عملية تقويم األداء ( النسور)٢4 ، ٠11١ ،
 -٧أن تتصف عملية تقويم األداء باملالئمة  ،من خالل املعايري املستخدمة فيها مبعنى أن تكون هذه املعايري واملؤشرات لذات القطاع
 ،ومناسبة لذات النشاط حيث أنه من غري املالئم أخذ معايري لقطاع خمتلف والقياس عليها  ،ويف حال تغري الظروف احمليطة فإن األمر
يتطلب توفري معايري مالئمة تتماشى معه( فراج)٠1 ، ٠114،
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 -3أن تتصف عملية تقويم األداء باملرونة الكافية والقبول ،فمن األهمية مبكان أن تتصف املعايري املستخدمة يف عملية تقويم األداء
باملرونة الكافية
إعادة هندسة العمليات ودورها يف تطوير االداء املالي وختفيض التكاليف
ان إعادة هندسة العمليات متثل احدى األساليب اإلدارية احلديثة اليت تتبناها الشركات لتحقيق مزايا تنافسية طموحة متكنها من
تطوير االداء املالي وختفيض تكاليف االنتاج وحتقيق اجلودة والسرعة يف العمل.
اذ تتبنى الشركات برامج إعادة هندسة العمليات انطالقا من ثالث قوى رئيسية تدفعها يف هذا االجتاه احلديث اطلق عليها
) (3Cالنها تبدأ باحلرف ( )Cباللغة االنكليزية وهي :الزبون ( )Customerواملنافسة()Competition
والتغيري((.)Changeهامر وشاميب)٠٠ :٠117،
سادساً :ختفيض التكاليف باعتماد أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلنتاجية
يعد السعي لتخفيض التكاليف من األهداف األساسية للوحدات االقتصادية ،ألنه يشكل عامالً مهما يف زيادة رحبيتها .فاهلدف
األساسي ألي وحدة اقتصادية هو احلصول على األرباح وتعظيمها ,ومن دون حتقيق هامش ربح فإنها لن تستطيع البقاء طويال.
وتتعاظم احلاجة لتخفيض التكاليف يف حا لة املنافسة الشديدة من خالل ما تتسم به السلع التنافسية من جودة مقبولة وأسعار
منخفضة .اذ إن الكثري من الوحدات االقتصادية تواجه حالة اخنفاض الرحبية املرتبطة بارتفاع تكاليف اإلنتاج ،والسبب األساسي
يرجع إىل عدم مالءمة التفكري االسرتاتيجي أو غيابه الناجم عن عدم حتليل العالقة بتخفيض التكلفة بالشكل الذي حيقق الربط بني
املدى التكاليفي املالئم والنجاح الكلي للشركة يف ظل ندرة املوارد والتغريات الكبرية يف بيئة العمل ،إال أن أساليب ختفيض التكلفة
املعتمدة قد تغريت مع تغري بيئة األعمال يف اجملال التقين واستخدام نظم التصنيع احلديثة وإدخال نظم املعلومات يف اجملال اإلداري
والتوجه حنو تلبية احتياجات ومتطلبات الزبائن بتقديم منتجات جديدة جبودة مقبولة وبأسعار منخفضة  ،وتعد إعادة هندسة العمليات
واحدة من االساليب احلديثة لتخفيض التكاليف( .ثابت)٧7:٧١٠١:
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م.م كارزان عدنان خضر /م.م رفیق فرج محمود

اجلانب العملي  /ميكن تقسيم جانب العملي اىل:
أوال  :وصف جمتمع وعينة البحث :
ان جمتمع البحث هو مؤسسات اخلدمية  ،مت اختيار جامعة التنمية البشرية عينة البحث كمؤسسة اخلدمية ،ومت توزيع () 3١
استمارة االستبانة على عميد الكليات ورؤساء ومقرر االقسام العلمية وكذلك مدراء وحدات االدارية يف اجلامعة احملرتم  ،وذلك يف
تاريخ  ٧١٠٢/٧/٧٠-٢ومت احلصول على ( )٧٢استمارة االستبيان لذلك اكتفينا بهذا العدد ٠إلختبار صحة فرضية البحث.
ثانيا :عرض و حتليل نتائج استمارة االسبيان
يف ضوء ما ورد يف اإلطار العام لتحليل االستبانة واملوضحة طبيعتها سيتم يف هذا احملور حتليل النتائج اإلحصائية للمعطيات اليت
وردت يف االستبانة؛ وذلك باستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية بهدف اختبار صحة فرضية البحث اليت تبنتهما الباحثان فضال
عن اهمية بيان دور اعادة هندسة العمليات يف تطوير االداء املالي يف مؤسسة عينة البحث .وسيتم تقسيم املبحث اىل الفقرات
التالية-:
.٠

حتليل ألهمية اعادة هندسة العمليات وضرورة تطبيقها يف املؤسسات اخلدمية وهذا ما تناولته يف حمورها األول.

.٧

حتليل كيفية تطوير االداء املالي يف جامعة التنمية البشرية وهذا ما تناولته يف حمورها الثاني.

.3

دور اعادة هندسة العمليات يف تطوير االداء املالي للمؤسسة عينة البحث  ,وهذا ما تناولته يف حمورها الثالث.

وكذلك تتضمن هذه الفقرة حتليال إحصائيا ألهمية إعادة هندسة العمليات ودورها يف تطوير االاء املالي ,وسيتم استعمال
األوساط احلسابية والنسب املئوية من اجل حتديد اجتاهات عينة البحث .وسيتناول التحليل اإلحصائي للمحاور الثالثة كما مبني يف
اجلداول التالية:

( )٠عدد االشخاص من عميد الكليات ورؤساء ومقرر األقسام العلمية واملدراء ( )3١األشخاص.
568

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص525-555
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

اجلدول ()٠
يبني حتليل اهمية إعادة هندسة العمليات
ال اتفق متاما

ال اتفق

حمايد

اتفق

اتفق متاما

احملور

1
2
3
4
5
6
7

املتوسط
العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

%
1
3.7
1
3.7
3
11.1
1
3.7
1
3.7
0
0.0
0
0.0
7.0

%
0
0.0
3
11.1
4
14.8
1
3.7
1
3.7
0
0.0
0
0.0
9.0

%
2
7.4
1
3.7
2
7.4
4
14.8
0
0.0
1
3.7
0
0.0
10.0

%
3
11.1
3
11.1
2
7.4
4
14.8
6
22.2
7
25.9
13
48.1
38.0

%
21
77.8
19
70.4
16
59.3
17
63.0
19
70.4
19
70.4
14
51.9
125.0

االحنراف

معامل

االهمية

املعياري

االختالف

النسبية

4.59

0.91

19.89

91.85

4.33

1.19

27.38

86.67

3.89

1.50

38.54

77.78

4.30

1.08

25.19

85.93

4.52

0.96

21.18

90.37

4.67

0.54

11.66

93.33

4.52

0.50

11.06

90.37

4.40

0.49

11.13

88.04

66.1 20.1
5.3
4.8
3.7 Total
املصدر  :من اعداد الباحثان باالستناد على البيانات الواردة يف استمارة االستبيان

يبني من اجلدول ( )٠اعاله  ،و حسب إجابات االكادميني واخلرباء أن تطبيق إعادة اهلندسة العمليات ضرورية ملواكبة
التغريات يف بيئة االعمال  .ويف السؤال ( )٠بنسبة ( )%٢٢وبوسط حسابي ( )4 .71والذي حيتل اعلى النسبة مقارنة بأسئلة
اخرى ،قد اتفقوا متاما بأن الغاية األساسية العادة هندسة العمليات هي تسهيل عملية تقويم األداء و كذلك تساعد اإلدارة يف فهم
ما يكفي حول أداء املؤسسة ,وذلك من اجل مواكبة التطورات االقتصادية .و يف اجلدول نفسه ,ظهرت اإلجابات اخلاصة بالسؤال
( )3والذي تناولت اعادة هندسة العمليات ضرورية جدا ملواكبة التطورات االقتصادية الداخلية واخلارجية  ،اذ تبلغ اعلى نسبة غري
موافق ( )٠4,2وبوسط احلسابي ( ) 3,21وهذا يدل على انه يؤثر بشكل ضئيل على التطورات يف جماالت االقصادية النه يعيش
املؤسسة يف حالة االقتصادية غري قادرة على مواكبة التطورات االقتصادية واملعدة لتطبيق هذا االسلوب .إذ أن اعادة هندسة العمليات
لن يكون فعاال ما مل تستطيع املؤسسة مواكبة هذه التطورات .
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م.م كارزان عدنان خضر /م.م رفیق فرج محمود

اجلدول ()٧
يبني تطوير االداء املالي
ال
اتفق
احملور

1

ال اتفق

ماحيد

اتفق

اتفق متاما
املتوسط

متاما
العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

%
0
0.0
2
7.4
0
0.0

%
2
7.4
1
3.7
3
11.1

%
3
11.1
4
14.8
2
7.4

%
7
25.9
2
7.4
7
25.9

%
15
55.6
18
66.7
15
55.6

2
٧,4

3
٠7,٠

14
3
5
7٠,2 ٠2,٠ ٠4,2

االحنراف

معامل

االهمية

املعياري

االختالف

النسبية

4.30

0.94

21.77

85.93

4.22

1.26

29.77

84.44

4.26

1.00

23.56

85.19

4.27

1.21

25.53

85.62

68.0 21.0 11.0
6.0 2.0
4.36
63.0 19.4 10.2
5.6 1.9 Total
املصدر  :من اعداد الباحثان باالستناد على البيانات الواردة يف استمارة االستبيان

0.52

2
3
4

11.92

87.22

يبني من اجلدول ( )٧اعاله  ،و حسب إجابات االكادميني واخلرباء أن اهتمام املؤسسة بتطوير االداء من متغريات بيئة االعمال
 .السؤال ( )٧وبنسبة ( )%22وبوسط حسابي ( ) 4 .٧٧والذي حيتل اعلى النسبة مقارنتة باألسئلة االخرى  ،وقد اتفقوا متاما بأن
عوامل النجاح احلامسة منها الكلفة من متغريات بيئة االعمال اليت تؤثر يف تقويم االداء املالي و كذلك تساعد اإلدارة ألختاذ القرارات
املالئمة يف ختفيض التكاليف داخل املؤسسة .و يف اجلدول نفسه ,ظهرت اإلجابات اخلاصة بالسؤال ( )4والذي يتناول فتح دورات
للموظفني واعطاء الدور للمختصني يف احملاسبة االدارية تساهم بشكل كبري يف تطوير االداء املالي ،اذ تبلغ اعلى نسبة غري موافق
( )٠7,٠وبوسط احلسابي ( )4,٧٢وهذا يدل على ان فتح الدورات اخلاصة باحملاسبة االدارية يؤثر بشكل ضئيل على تطوير االداء
املالي.

570

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص525-555
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

اجلدول ()3
يبني تأثري اعادة اهلندسة يف تطوير االداء املالي
ال
اتفق
احملور

ال اتفق

ماحيد

اتفق

اتفق متاما
املتوسط

متاما
العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

%
%
%
%
%
15
4
6
2
0
4.19
55.6 14.8 22.2
7.4 0.0
1
23
2
2
0
0
4.78
85.2
7.4
7.4
0.0 0.0
2
18
4
4
0
1
4.41
66.7 14.8 14.8
0.0 3.7
3
10
6
6
5
0
4
3.78
37.0 22.2 22.2
18.5 0.0
13
5
6
3
0
4.04
48.1 18.5 22.2
11.1 0.0
5
79.0 21.0 24.0
10.0 1.0
4.24
58.5 15.6 17.8
7.4 0.7 Total
املصدر  :من اعداد الباحثان باالستناد على البيانات الواردة يف استمارة االستبيان

االحنراف

معامل

االهمية

املعياري

االختالف

النسبية

1.02

24.36

83.70

0.57

11.86

95.56

0.99

22.49

88.15

1.13

29.99

75.56

1.07

26.53

80.74

0.41

9.68

84.74

يبني من اجلدول ( ) 3اعاله  ،و حسب إجابات االكادميني واخلرباء أن تطبيق إعادة اهلندسة العمليات يؤدي اىل تطوير االداء
املالي .ويف السؤال ( )٧بنسبة ( )%27وبوسط حسابي ( ) 4 .٢2والذي حيتل اعلى النسبة مقارنة بأسئلة اخرى  ،قد اتفقوا متاما
بأن تطبيق اعادة هندسة العمليات يف املؤسسة يساهم يف اجناز املعامالت بأقل كلفة ممكنة وبأسرع وقت  ,من اجل مساعدة االدارة يف
اختاذ القرارات املالئمة يف تعظيم الرحبية والبقاء يف السوق املنافسة .و يف اجلدول نفسه ,ظهرت اإلجابات اخلاصة بالسؤال ()4
والذي تناولت ان تطبيق اعادة هندسة العمليات تساعد االدارة اىل معرفة الوقت املطلوب ألجناز املعامالت وتقليل االجراءات
الروتينية وبالتالي حتقيق رضا الزبون  ،اذ تبلغ اعلى نسبة غري موافق ( )٠2,7وبوسط احلسابي ( )3,٢2وهذا يدل على ان تطبيق
اعدة هندسة العمليات يؤثر بشكل ضئيل على تقليل األجراءات الروتينية وحتقيق رضا الزبون.
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من خالل حتليل احملاور الثالثة والختبار تأثري ذو داللة معنوية العادة هندسة العمليات يف تطوير االداء املالي،عند مستوى
داللة احصائية  ،"١,١7بناءا على ماتقدم من نتائج حتليل االحندار واليت اكدت على وجود تأثري معنوي العادة هندسة العمليات على
تطوير االداء املالي كما مبني يف اجلدول رقم (:)4
اجلدول ()4
يبني نتائج االختبار اثر اعادة هندسة العمليات يف التطوير االداء املالي
Tاختبار
املتغرياملستقل
االعادة هندسة العمليات

احملتسبة
%1٢

٧1,2

Fاختبار
مستوى
املعنوي
١,١١١

احملتسبة
2٢٧,٧

مستوى

Beta
معلمة

١,١١١

١,1٢1

املعنوي

املصدر  :من اعداد الباحثان باالستناد على البيانات الواردة يف استمارة االستبيان
من اجلدول ( )4ميكن حتديد التغريات يف تطوير االداء املالي كدالة الثر يف املتغرياالعادة هندسة العمليات و اظهرت نتائج
التحليل االحصائي بوجود تأثري ذات داللة االحصائية بني االعادة هندسة العمليات و تطوير االداء املالي ،مبعامل التحديد ( )R2بلغ
(،)١,1٢اي ان ماقيمته ( )١,1٢من التغريات يف تطوير االداء املالي ناتج عن التغري يفاالعادة هندسة العمليات حسب اراء
املستجيبني يف العينة ،وتؤكد معنوية هذا التاثري بقيمة Fاحملسوبة واليت بلغت ( ، )2٢٧,٧وان قيمة ( )P-valueهلذا االختبار
يساوي ( )١,١١١والذي اصغر من قيمة داللة االحصائية وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية العدم وعلية ترفض الفرضية
الصفرية  ،وتقبل الفريضة البديلة اليت تنص على" -:النموذج معنوية ذات داللة االحصائية".ويستخدم اختبار  tلتقيم معنوية تأثري
االعادة هندسة العمليات على تطوير االداء املالي ،و ميكن نقارن قيمة مستوى املعنوي ( )P-valueمع قيمة داللة االحصائية
نالحظ ان قيمة  tاحملتسبة للمتغري املذكور يساوي ( ، )٧1,2ومبستوى املعنوي ( ، )١,١١١وهذا يعين وجود تاثري معنوي للمتغري
االعادة هندسة العمليات على تطوير االداء املالي يف عينة البحث ،وبلغت درجة التأثري للمتغري املذكور اىل ( ، )١,1٢1حيث أنه
كلما زاد االعادة هندسة العمليات مبا نسبته مئة يف املئة زادت تطوير االداء املالي مبقدار (.)%1٢,1
مماسبق ميكن القول ان اسلوب اعادة هندسة العمليات كأحد اساليب حماسبة االدارية احلديثة هلا تأثريا اساسيا على تطوير
االداء املالي مبا يفرضه تقليل التكاليف وتغيري جذرية يف اجرائاتها وعملياتها وانشطتها ,مما جيعل تطوير االداء املالي من املهام احليوية
واألساسية يف مساعدة االدارة حيث جيعل املؤسسات ديناميكية تنتج خمرجات متميزة هلا القدرة على حتقيق امليزة التنافسية خاصة
يف ظل االزمة املالية الراهنة وكذلك تكاثر مؤسسات القطاع اخلاص يف التعليم اجلامعي.
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االستنتاجات والتوصيات
يعترب مشروع تطبيق إعادة هندسة العمليات باجلامعة التنمية البشرية من املشاريع املهمة اليت تستحق الوقوف عليها ،وقد
أعطت نتائج إجيابية على الرغم من كونها جتربة حديثة التطبيق ،وميكن تلخيصها يف أهم نتائج والتوصيات هلذه التجربة العملية
وكاآتي:
االستنتاجات
 .٠إن تطبيق إعادة هندسة العمليات أدى إىل إحداث تعديالت جوهرية على أنظمة اجلامعة اإلدارية مبا ينسجم مع
متطلبات إعادة اهلندسة وتطوير االداء.
 .٧أتضح بأن هنالك عالقة قوية بني إعادة هندسة العمليات وتطوير االداء املالي  ,وكان تأثري اعادة اهلندسة يف تطوير
االداء املالي تأثرياً معنوياً وهذا ينسجم مع مضمون فرضية البحث الرئيسة.
 .3عندما يتم تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف املؤسسات ينبغي أن يكون التغيري جذرياً وليس سطحياً ،وذلك
من خالل اقتالع ما هو موجود من جذوره وإعادة بناءه مبا يتناسب مع املتطلبات احلالية وأهداف املنظمة.
التوصيات
وإلجراء مزيد من التحسينات املستوحاة من واقع التجربة يوصي الباحثان مبا يلي -:
 .٠العمل على زيادة املعرفة و فتح الدورات التدريبية الالزمة لتطبيق أسلوب إعادة هندسة العمليات اليت تهدف إىل تقليل
الوقت واجلهد والتكلفة.
 .٧عقد ورشة عمل و برامج تدريبية متخصصة يف األنظمة اإلدارية احلديثة والعمل على صقل املوظف باملعرفة الكاملة
مبهام عمله ليتمكن من أداء األعمال بكفاءة.
 .3مراجعة اهليكل التنظيمي بصورة دورية لالبتعاد عن االزدواجية والروتني الزائد والرقابة املتكررة وإستخدام إعادة
هندسة العمليات وذلك لضرورة مواكبة التطورات االقتصادية والداعمة لتنفيذ األساليب احلديثة يف تطوير االداء املالي.
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املصادر
مصادر العربية
 .٠ثابت ,آالء وضاح حممود ,ختفيض التكاليف بأسلوب إعادة هندسة العمليات اإلنتاجية ,رسالة ماجستري غري منشورة ,جامعة
املوصل /كلية االدارة واالقتصاد .٧١٠١
 .٧محادي ,على الطريق اىل التمييز طريقة التغيري (عمان دار ابن حزم .)٧١١2:
 .3اخلزعلي ،موفق صادق رسن ،٧١١2 ،استخدام بطاقة التقديرات املتوازنة يف عمليات إعادة هندسة اإلعمال ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،الكلية التقنية اإلدارية ،هيئة التعليم التقين ،بغداد
 .4خليل ،عطا اهلل وراد ، ٧١١2 ،دور إعادة هندسة العمليات يف دعم قرارات خفض التكاليف يف ظل فلسفة إدارة
التغيري،املؤمتر العلمي الدولي ،املستوى الثامن ،إدارة التغيري وجمتمع املعرفة ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة.
 .7رفاعي ,ممدوح, ،إ اعادة هندسة العمليات العمليات ،الطبعة األوىل) القاهرة :جامعة عني الشمس ) 2006
 .2عبد احلفيظ بن امحد :دار وائل للنشر صاحل ،املرجع العلمي لتطبيق منهج اهلندرة ،الطبعة األوىل (.دار النشر والتوزيع:
عمان (2003 ،
.٢

عقيل جاسم عبد ااهلل ،مدخل تقويم املشروعات (األردن،عمان دار احلامد للنشر)٠11٢ ،

 .2كاظم جاسم العيساوي ،دراسات اجلدوى اإلقتصادية وتقويم املشروعات (األردن ،عمان :دار املناهج.)٧١١١ ،
 .1اللوزي ,موسى :التنظيم واجراءات العمل  ,الطبعة االوىل (عمان :دار الوائل للنشر)٧١١3
 .٠١حممد ،فاطمة جاسم ،٧١١2 ،اثر تكاليف اجلودة يف حتسني األداء املالي – دراسة حالة يف شركة املشروبات الغازية ،جملة
العلوم االقتصادية ،العدد  ،٧١جملد  ،7شباط ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة.
 .٠٠مرسي ,مجال الدين( ,اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية ) اإلسكندرية :الدار اجلامعية.2003
 .٠٧معني فهد النسور  ،تقييم األداء يف املشروعات العامة االسرتاتيجية يف األردن  ،رسالة ماجستري يف اإلدارة غري منشورة،
اجلامعة األردنية.٠11١ ،
 .٠3منصور حممود وثناء فراج  ،املراجعة اإلدارية وتقييم األداء ( القاهرة  :جامعة القاهرة  ،التعليم املفتوح )٠114 ،
 .٠4املوسوي ،سنان  ,إدارة املوارد البشرية وتأثريات العوملة عليها( ،عمان ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل )٠111
 .٠7مويد عبدالرمحن الدوري و نورالدين اديب ابو زناد  , ,التحليل املالي باستخدام احلاسوب  ,الطبعة الثانية ( ,دار وائل
للنشروالتوزيع  ,عمان  ,االردن )٧١١2
 .٠2جنم  :عبود ادارة العمليات – النظم واساليب واالجتاهات احلديثة اململكة العرببية السعودية :مركز البحوث )٧١١٠:
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األستبانة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامعة التنمية البشرية
كلية االدارة واالقتصاد
م /استبانة
املستجيب احملرتم
يقوم الباحثان بالدراسة املوسومة ( دور إعادة هندسة العمليات كأسلوب احملاسبة االدارية يف تطوير االداء املالي  /حالة
دراسية  :جامعة التنمية البشرية )
ومن خالل إجاباتكم الدقيقة لفقرات االستبانة والتأشري بعالمة(

) داخل املربع املناسب املقابل لألسئلة املرافقة ،لغرض

حتقيق هدف هذه الدراسة راجياً سعة صدركم ،وحيدونا األمل يف احلصول على اكرب قدر ممكن من العناية والدعم من فيض خربتكم
ملا لذلك من تأثري على االستنتاجات اليت سيتوصل إليها الباحثان واليت ستكون أساسًا القرتاح التوصيات.

و لكم جزيل الشكر سلفا

الباحث

الباحث

رفيق فرج حممود

كارزان عدنان خضر

مدرس املساعد

مدرس املساعد
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كلمات االفتتاحية
تعريف اعادة هندسة العمليات "إعادة التفكري األساسي وإعادة تصميم العمليات بهدف إجراء حتسينات يف مقاييس األداء
احلالية واحلامسة مثل التكلفة والسرعة واجلودة وقناعة الزبون".
أهمية إلعادة اهلندسة
 -٠ميكن تطبيق اعادة اهلندسة يف كافة املنظمات سواء كانت خدمية ام انتاجية.
 -٧تنفذ على منظمات قائمة والتزال تعمل.
 -3تساعد على اجناز االعمال باقل وقت وجهد وتكلفة .
 -4متكن املنظمات من االنتقال اىل التكنولوجيا املتطورة.
 -7ادخال تقنيات واساليب عمل جديدة مستحدثة يف جمال نشاط املنظمة مبا يساعد يف جودة املنتج او اخلدمة.
أوالً  :املعلومات العامة
 .٠موقع العمل

 .٧عدد سنوات العمل

7-٠

اكثر من

أكثر من

٠١-7

٠١

 .3مؤهل علمي حصلت عليه
دبلوم
بكالوريوس
ماجستري
دكتوراه
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ثانيا  :حماور االستبانة
بيان الفقرة

ت

اتفق متاما

اتفق

غري متأكد

ال أتفق

ال أتفق
متاما

احملور االول :اعادة هندسة العمليات
٠

الغاية األساسية العادة هندسة العمليات تسهيل عملية تقويم األداء.

٧

اعادة هندسة العمليات ضرورية جدا ملواكبة التغريات يف بيئة العمل .

3

اعادة هندسة العمليات ضرورية جدا ملواكبة التطورات االقتصادية
الداخلية واخلارجية .

4

يعترب قدم القوانني والتشريعات اليت حتكم الوحدات االنتاجية و اخلدمية
عائقا أمام تنمية وتطوير أستخدام اعادة هندسة العمليات.

7

تتأثر اعادة هندسة العمليات بالتغريات السريعة يف القوانني والتشريعات
بيئة األعمال .

2

ان اعادة هندسة العمليات يف الوحدات االنتاجية و اخلدمية ضرورية
جللب زبائن جدد و خلق أسواق جديدة.

٢

تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف الوحدات االنتاجية و اخلدمية
يؤدي إىل التزام املوظفني مبواعيد العمل وأماكن العمل.
احملور الثاني  :تطوير االداء املالي

٠

ان تقليل التكلفة من متغريات تقويم األداء املالي للوحدات االنتاجية و
اخلدمية.

٧

تّعد عوامل النجاح احلامسة منها الكلفة من متغريات بيئة األعمال اليت تؤثر
يف تقويم األداء املالي.

3

ان مستوى التعلم واملهارة املوارد البشرية يف الوحدات االنتاجية و
اخلدمية يؤثرعلى تطوير األداء املالي.

4

إن فتح الدورات للموظفني و اعطاء الدور للمختصني يف احملاسبة اإلدارية
تساهم بشكل كبري يف تطوير تقويم األداء املالي.
احملور الثالث :دور اعادة هندسة العمليات يف تطوير االداء املالي
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٠

تساهم اعادة هندسة العمليات يف تطوير أساليب تقويم األداء املالي
بشكل واسع.

٧

يساهم تطبيق إعادة هندسة العمليات يف الوحدات االنتاجية و اخلدمية
إمتام املعامالت بأقل كلفة ممكنة وأسرع وقت ممكن.

3

يساهم تطبيق اعادة هندسة العمليات يف تطوير االداء التنافسي بني
الوحدات االقتصادية املتماثلة.

4

تساعد تطبيق أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية إىل معرفة الوقت
املطلوب الجناز املعامالت وتقليل اإلجراءات الروتينية وبالتالي حتقيق رضا
الزبون.

7

ميكن حتقيق النجاح يف الوحدات االنتاجية و اخلدمية من خالل تطبيق
اعادة هندسة العمليات.
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