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إعادة ىندسة اإلعمال لتحقيق متطلبات الحكومة االلكترونية – بحث ميداني *
أ.د .غسان قاسم داود الالمي

الملخص:
ُ

يتحقق ذماح وتقدـ املنظمات اليوـ من خالؿ إمكانية استخداـ املوارد املتاحة بشػك يػممن تقػدأ سوسػخل ااػدمات
للمجتمػػخل ،والػػاي ان ك ػ بشػػك سسػػاس نلػػس اػػياتة وبنػػاو اس ػراتيجيات املنظمػػة ،وسف ت ػػارع الت ي ػًنات

بي ػػات

األنماؿ سوجبت نلس املنظمات إتباع اسراتيجيات سو سساليب إدارية حديثة باذباه التحوؿ لتطبيػق اككومػة اكلكرونيػة
وإحدى ىاه األساليب (اكسراتيجيات) إنادة ىندسة األنماؿ اليت ت تهدؼ إنادة تصميم سنماؿ املنظمة.
ي س البحث اكايل اىل تطبيق مبادئ إنػادة ىندسػة األنمػاؿ
لتطبيػػق اككومػػة اكداريػػة اكلكرونيػػة ،ودبػػا ي ػػهم

بي ػة املنظمػات اادميػة بانتبارىػا ااػرؾ الر ي ػ

تصػػميم ال مليػػات بشػػك ان ػ وتقػػدأ سوسػػخل وس ػ ااػػدمات

للمجتم ػػخل ،وا ػػد انطل ػػق ى ػػاا البح ػػث م ػػن م ػػلة تطبيقي ػػة تتمث ػ

اس ػػت داد املنظم ػػات ال رااي ػػة (متم ػػثال ب ػػدا رة ىي ػػة

ال ػرا ب) لتطبيػػق إنػػادة ىندسػػة األنمػػاؿ مػػن خػػالؿ ت ػوا ر مكونادػػا الر ي ػػة يسػػناد ا هػػود الراميػػة ينػػادة ىيكلتهػػا
وربديث سدا ها ال مل لتبين مشروع اككومة اكلكرونية.
يت ػػمن البحػػث ارب ػػة مباحػػث سساسػػية تنػػاوؿ اكوؿ منػػو منهجيػػة البحػػث (مشػػكلة وم ػ رات وسىػػداؼ البحػػث،
واملخطػػا الضر ،ػ  ،واسػػاليب ػػخل وربلي ػ البيانػػات) وخصػػا املبحػػث الثػػان للجانػػب امل ػػر  ،وسىػػتم املبحػػث الثالػػث
بتحلي ػ نتػػا ا ا انػػب ال مل ػ انتمػػادا نلػػس اسػػتمارات اكسػػتبياف لتشػػخيا اراو ن ػدد مػػن ال ػػاملٌن

ىي ػػة ال ػرا ب

دبو،ػػوع البحػػث وسخ ػًنا توا ػ املبحػػث الرابػػخل تمونػػة مػػن اكسػػتنتاجات والتواػػيات ابرزىػػا ،ػػرورة الػػدنم اككػػوم
املباش ػػر والض ػػاؿ للمنظم ػػات نام ػػة ،وت ػػو ًن البي ػػة املال م ػػة لتطبي ػػق اككوم ػػة اكلكروني ػػة ،وا ػػالؽ م ػػا ي ػػمس دبضه ػػوـ
املنظمػػات اكلكرونيػػة .وال م ػ نلػػس تبػػين مػػنها إنػػادة ىندسػػة األنمػػاؿ مػػن خػػالؿ ربديػػد ال مليػػات املرشػػحة ينػػادة
اهلندسة نلس اف تكوف سكثر سشميػة لتحقيػق سىػداؼ املنظمػة ،و،ػرورة اكسػت انة دبراكػل البحػوث
او املراكل اكستشارية ااارجية لتطبيق اككومة اكلكرونية

الكليػات املتخصصػة

خمتلف ميادين ال م واتتمخل.

_____________________________________________________________________________________________

* قدم ىذا البحث في المؤتمر العلمي الدولي الثالث -المشترك لجامعة التنمية البشرية/نيسان 1026
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إعادة هندست اإلعمال لتحقیق متطلباث الحكومت االلكترونیت – بحث میداني

Abstract:
Achieved success and progress organizations today through the possibility of using available
resources are believed to provide broader services to the community, which is reflected based on
the formulation and building the organization strategies, and that the acceleration of change
necessitated the organizations follow the strategies or modern administrative methods towards the
transformation of the application of e-government and one of these business environments methods
(strategies) business re-engineering aimed at re-design work of the Organization.
Seeks current research to apply the principles of business re-engineering in service
organizations environment as the main engine for the application of e-government administrative,
and thus contributing to the processes design effectively broader and better services to the
community and to provide, was launched this research of practical dilemma is the readiness of Iraqi
organizations (represented by the Department of body taxes) for the application of business reengineering through the availability of key components for the attribution of efforts to restructure
and modernize the practical performance for the adoption of e-government project.
Find four basic sections includes eating the first of it research methodology (a problem and the
rationale and objectives of the research, Planned premise for research, and methods of data
collection and analysis) has been allocated for the second section side of knowledge, And interested
third section analysis of the practical side, depending on the results of questionnaires to diagnose the
views of a number of staffs in the Tax Authority research topic and finally reach the fourth section
to a set of conclusions and recommendations, notably the need for direct government support and
effective public organizations, and to provide an appropriate environment for the application of egovernment, and the launch of the so-called concept of electronic organizations. And work to
adopt the approach business re-engineering through the identification of candidate processes for reengineering to be more important to achieve the objectives of the organization, and the need to use
research centers in specialized colleges or Foreign Advisory centers to apply e-government
requirements in business field.

:المقدمة

 إذ اذبهت خمتلف املنظمات إىل ت يًن توجهادا اكسراتيجية،ي د الت يًن حقيقة ثابتة بي ة األنماؿ ناملنا امل اار
 وسحػد املداخػ اهلػامة ىػاا املػجاؿ،وتبنػ توجهات جديدة اا مة نلس التجديد والتطػور وامكانية تطبيق اككومة اكلكرونية
،بي ة األنماؿ
) الاي ي س إىل ربقيق سبيل تناBusiness Process Re-engineering( إنادة ىػندسة األنماؿ
ِ
.كسيَّما بي ة نم تتطلب إنادة تصميم وتب يا لإلجراوات لتشك نظماً ونمليات سرشق وسكضأ وسكثر انلية
187

مجلت جامعت التنمیت البشریت  /المجلد  .2العدد . 4کانون االول  :2016ص ص 228-186
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

يتجلس سشمية ىاا البحث
سداو ايدارة ال ريبة ب ية امل اشمة

تقدأ ا ار م ر وارشادي يت لق بإنادة ىندسة األنماؿ ب ية إنادة ىيكلية ورب ٌن
بناو نظاـ ،رييب متطور

ال راؽ.

يت من البحث ارب ة مباحث سساسية تناوؿ اكوؿ منو منهجية البحث (مشكلة وم رات وسىداؼ البحث،
واملخطا الضر ،للبحث ،واساليب خل وربلي البيانات) وخصا املبحث الثان للجانب امل ر  ،وسىتم املبحث
الثالث بتحلي نتا ا ا انب ال مل انتمادا نلس استمارات اكستبياف لتشخيا اراو ندد من ال املٌن

ىي ة

ال را ب دبو،وع البحث وسخًنا توا املبحث الرابخل تمونة من اكستنتاجات والتوايات.

المبحث االول  /منهجية البحث
 2-2مشكلة ومبررات البحث

تواف ال ديد من املنظمات ال رااية بأهنا تقرب من املنظمات التقليديةِ ،دمَّا صم لها بأم اكاجة إىل إحداث
ت يًنات جارية بإنادة ىندسة سنماهلا لتتحوؿ إىل منظمات حديثة ،ولت يًن دورىا من الدور التقليدي امل تجيب
 Reactiveإىل الدور املبادر  Proactiveكسيِ َّما ظ الت يًنات ال ري ة والتطورات اهلا لة نامل اليوـ والاي

سبخض ننها ت رض البي ة ال رااية لل ديد من التحديات وال وط اليت سثرت يها وت ببت نرالة سداو سنماؿ
منظما دا ،لالك يضرض هبا سف تبادر بإجراو التحوكت الالزمة بي تها ،ونمليادا ،واسراتيجيادا ،وإدارادا،
والتقنيات املطبقة يها لك تكوف اادرة نلس سداو نملها بالشك الاي ضمقق سىدا ها بضانلية.
تكمن مشكلة الدراسة نطاؽ اكاجة امللحة اليت تضرض نلس منظماتنا (ىي ة ال را ب واحدة منها) تبين
املضاىيم واملداخ ايدارية امل اارة وسبرزىا إنادة ىندسة نمليات األنماؿ ( Business Process Re-
 ، )engineering BPRاليت ت د سحدى اسراتيجيات الت يًن اليت ت اىم إيالو املنظمة املرونة الالزمة للتكيف
واكستجابة للت يًنات والت قيدات اؿ بي ية الكثًنة  ،ودبا ضمقق رب ٌن سداو نمليادا باذباه تطبيق متطلبات اككومة
اكلكرونية.
وعلى ىذا األساس تركز مشكلة ىذه الدراسة في إثارة التساؤالت البحثية اآلتية:

أ -ما ىو م توى تو ر مكونات إنادة ىندسة األنماؿ لتح ٌن وتطوير إجراوات التحاسب ال رييب ب ية ربقيق
متطلبات اككومة اكلكرونية

الدا رة املبحوثة؟

ب-ما نالاة وسثر مكونات إنادة ىندسة األنماؿ نلس إجراوات التحاسب ال رييب باذباه تطبيق متطلبات

اككومة اكلكرونية؟
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 1-2أىداف البحث :
 -1يأيت ىاا البحث كمحاولة لتبين مشروع اككومة اكلكرونية متمثال بأسلوب نم جديد

إنادة

ىندسة اجراوات األنماؿ لدا ة ىي ة ال را ب.
 -2يقدـ البحث اس اً م ر ية وا ارا منهجيا ي اند ميداف ال م ال رييب

الق او نلس مشكلة

اكختنااات وتب يا إجراوات ال م من خالؿ الت رؼ نلس اس ومبادي إنادة ىندسة األنماؿ ودبا
ي اىم

تطبيق متطلبات اككومة اكلكرونية.

 -3ربديد ال الاة واألثر بٌن مكونات إنادة ىندسة األنماؿ وإجراوات التحاسب ال رييب ب ية تطبيق
مشروع اككومة اكلكرونية.
 3-2المخطط الفرضي للبحث
يتطلب ربقيق سىداؼ البحث بناو خمطا ي تمد تركيب مت ًناتو األساسية نلس مكونات إنادة ىندسة األنماؿ
من اج تشخيا إمكانية التطبيق اهلي ة املبحوثة والاي يو،حو الشك ( )1نلس مق ما مت ًناتو إىل نونٌن:
-1املت ًن امل تق  :ويشم مكونات إنادة ىندسة األنماؿ اليت تتمث بأرب ة مت ًنات سساسية ى (:تصميم
ال مليات ،الرؤية اكسراتيجية ،املوارد البشرية ،تقانة امل لومات).
-2املت ًن امل تمد :ويتمث بإجراوات التحاسب ال رييب واليت تشم (تقدير الوناو ال رييب ،ربديد س ر ال ريبة،
ربصي وجباية ال ريبة) واوك لتطبيق اككومة اكلكرونية.
مكونات إعادة ىندسة األعمال

إجراءات التحاسب الضريب

--------------------

-----------------------

الرؤية االستراتيجية

تحديد سعر الضريبة

العمليات

تقدير الوعاء الضريبي

الموارد البشرية

تحصيل وجباية الضريبة

تقانة المعلومات

الحكومة االلكترونية
شكل ()1
املطخط الفرضي للبحث
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 4-2فرضيات البحث

يقوـ البحث نلس حماولة إثبات الضر،يات اآلتية:

ي اىم تطبيق إنادة ىندسة األنماؿ ربقيق متطلبات اككومة اكلكرونية من خالؿ تأثًن مكونات إنادة
ىندسة األنماؿ (ال مليات ،الرؤية اكسراتيجية ،املوارد البشرية ،تقانة امل لومات) نلس إجراوات التحاسب ال رييب
للم اشمة تطبيق اككومة اكلكرونية وتنبثق من ىاه الضر،ية ر،يتاف ر ي يتاف وشما:
الضر،ية األوىل :وجود نالاات ارتباط ذات دكلة م نوية بٌن مكونات إنادة ىندسة األنماؿ ونمليات التحاسب
ال رييب.
الضر،ية الثانية :تتأثر نمليات اجراوات التحاسب ال رييب دبكونات إنادة ىندسة األنماؿ.
 5 -2مجتمع البحث وعينتو
يتمث جمتمخل البحث باهلي ة ال امة لل را ب منحصرا" نينتو نلس موظضٌن دوا ر ال ريبة
و رونها ،واد مشلت ال ينة ( )53ردا من مديرين سا اـ و روع اهلي ة ب داد وااا ظات.
ويبٌن ا داوؿ اكتية خصا ا ىاه ال ينة.

مركل اهلي ة

جدول ()2

توزيع العينة حسب الجنس
ا ن

ال دد

الن بة %

ذكور

36

67.9

إناث

17

32.1

اتموع

53

111

إف ن بة الاكور سكثر من ايناث
ح ب توزيخل استمارة اكستبياف نليهم.

ال ينة املبحوثة إذ بل ت ( )%67.9مقاب ( )%32.1لإلناث وذلك
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جدول ()1

توزيع عينة البحث حسب العمر
ات ال مر

ال دد

الن بة %

اا من 31

1

2

34 – 31

11

21.7

39 – 35

11

18.8

44 _ 41

13

24.6

49 _ 45

7

13.2

 51أكثر

11

21.7

اتموع

53

111

كانت الض ة ال مرية  44-41سنة الن بة اكك وبل ت ( )% 24.6وتليها الض ات ال مرية  34-31سنة والض ة
 51اكثر وبل ت الن بة لكالشما ( )% 21.7وت ك ىاه الن بة درجة الن ا واا ة لدى ا راد ال ينة املبحوثة دبا
ي اىم

اختيار اكجابة املال مة

استمارة اكستبياف.
جدول ()3

توزيع عينة البحث حسب الموقع الوظيفي
املواخل الوظيض

ال دد

الن بة %

مدير

14

26.4

خممن

16

31.2

ر  .مالحظٌن

15

28.3

كاتب

8

15.1

اتموع

53

111

حص املخمنٌن نلس الن بة األك إذ حققت ( )% 31.2وذلك ي ود إىل إف ة املخمنٌن ى ال البة واملهمة
جمتمخل الدراسة واف ىاه الن بة ذات سشمية ألتراض الدراسة كف املخمنٌن يتمت وف باا ة وامل ر ة املباشرة دبجريات
ال م .

191

مجلت جامعت التنمیت البشریت  /المجلد  .2العدد . 4کانون االول  :2016ص ص 228-186
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

جدول ()4

توزيع عينة البحث حسب التحصيل الدراسي
التحصي الدراس

ال دد

الن بة %

إندادية

11

18.9

م هد

12

22.6

بكالوريوس

26

49.1

دبلوـ نايل

2

3.8

ماج تًن

2

3.8

دكتوراه

1

1.8

اتموع

53

111

بل ت ن بة اكاالٌن نلس البكالوريوس الن بة األك ملت ًن التحصي الدراس وكانت ( )% 49.1وىاا ي ين
إف ال البية من ا راد ال ينة املبحوثة حاالٌن نلس الشهادة ا ام ية األولية وىاا ين ك نلس امتالؾ املبحوثٌن القدرة
وامل ر ة الكا ية لإلجابة نلس سس لة استمارة اكستبياف والاي ي د ممشرا" طمدـ حبثنا اكايل.
 6-2أساليب جمع البيانات
 -1املقابالت الشخصية :اد سجريت ال ديد من املقابالت الشخصية بشك متواا مخل مديري األا اـ وب ض
دا رة ال ريبة واك الع نلس إجراوات التحاسب ال رييب
املخمنٌن وى وسيلة الة مل ر ة سًن ال م
بشك واا .
مل ر ة سراو
خل البيانات وامل لومات نن البحث وت ت األ
 -2اكستبياف :وت د األداة امل وؿ نليها
املوظضٌن واملدراو ودراسة آرا هم ومت إندادىا نن ريق اكنتماد نلس ما ورد األديبات والدراسات املت لقة
دبو،وع البحث اكايل وكما مبٌن ملحق البحث.
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جدول ()5

الهيكل العام ألداة المقياس في البحث
املت ًنات
األساسية

ندد الضقرات

املصدر

املت ًنات الضرنية

5

Krajewski & Ritzman
,2013:110-116
نل 111-71 :2115،

الرؤية اكسراتيجية

X2

5

Lynch,2000: 443-444

املوارد البشرية

X3

5

Daft, 2001: 504

تقانة امل لومات

X4

5

Slack,2013: 226-228

Y

11

ستار64-61 :2111،

ال مليات
 -1مكونات
انادة ىندسة اكنماؿ

 -2اجراوات
التحاسب ال رييب

اجراوات
التحاسب ال رييب

الرمل

الدراسة
X1

 7-2األساليب اإلحصائية المستخدمة
مت استخداـ جممونة من الوسا واألدوات ايحصا ية ل رض ربلي البيانات واد جرى م ا تها باستخداـ
اكاسبة اكلكرونية ،واكلمة ايحصا ية ( )SPSSوالتطبيق ا اىل ( )Excelواألساليب ايحصا ية امل تخدمة ى :
 -1األساليب ايحصا ية لواف بي ة مت ًنات الدراسة وم تويادا وى الوسا اك ايب واكرمراؼ امل ياري
والكضاية الن بية .
-2األساليب ايحصا ية كختبار الضر،يات (ارتباط الرتب ل بًنماف ،سسلوب ربلي اكرمدار الب يا ،نام
التحديد)

المبحث الثاني  /الجانب المعرفي
 2-1تعريف الحكومة االلكترونية
اختلضت آراو الباحثوف حوؿ ربديد ت ريف اككومة اكلكرونية وي ود ذلك اىل اختالؼ ا انب الاي يهتم بو
املصادر املتو رة ظمكن تصنيضها و ق املدارس اكتية:
ك باحث وب د اك الع نلس خمتلف الت اريف
( البي ان.)14-13:2115،
 -2المدرسة التقنية:
اف اككومة اكلكرونية و قاً هلاه املدرسة تتمث باكنتقاؿ من تقدأ اادمات وامل امالت من شكلها الروتيين اىل
الشك اكلكرون ن اكنرنيت واد جاو ت ريف منظمة األمم املتحدة من جماً مخل ىاه املدرسة ،إذ نر ت اككومة
اكلكرونية بإهنا استخداـ اكنرنيت والشبكة ال املية الواس ة لتقدأ امل لومات واادمات اككومية للمو نٌن .وىاا
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اكذباه ت ريف اككومة اكلكرونية صم من استخداـ اكدارة لنظم تكنولوجيا امل لومات اهلدؼ الاي ت س
اككومة اكلكرونية لتحقيقو دوف ت يًن نظم ادارة املنظمات اككومية.
 -1المدرسة االدارية:

تمكد املدرسة اكدارية اف اككومة اكلكرونية ى انادة ابتكار اكنماؿ اككومية بواسطة رؽ جديدة يدماج
وتكام امل لومات وتو ر رص امكانية الواوؿ اليها من خالؿ مواخل الكرون .واد نرؼ اكرباد اكوريب اككومة
اكدارات ال امة لتحديث ال م اككوم من سج

اكلكرونية ى نملية دما تكنولوجيا امل لومات واكتصاكت
تو ًن ورب ٌن اادمات.
وت رؼ بإنادة ابتكار اكنماؿ واكجراوات اككومية بواسطة رؽ جديدة لدما امل لومات وتكاملها وامكانية
الواوؿ اليها نن ريق مواخل الكرون م ٌن واملشاركة نملية الشراو وسداو اادمة سو ى نملية ربوي بي ة إدارة
الشموف ال امة بالتأثًن نلس ال الاة وامل مولية بٌن الدولة والضرد .
اي اف اككومة اكلكرونية ت ين اسلوب جديد لل م اككوم ي تخدـ ما ي مس بامل لوماتية information
واكلكرونية  Electronicsإدارة الشموف ال امة للو ن واملوا ن .اف ىاه املدرسة تممن بأف اككومة اكلكرونية
لي ت تكنولوجيا قا ب ى ت يًن

براما واسراتيجيات اككومة .

 -3المدرسة السياسية:

نر ها البنك الدويل باهنا استخداـ تكنولوجيا امل لومات واكتصاكت مث (الشبكة الواس ة  )WANواكنرنيت
واكوسبة املتنقلة من سج زيادة كضاوة و انلية وم اولة وشضا ية اككومة يما يت لق باادمات املقدمة للموا ن
وجمتمخل اكنماؿ دبا يدنم النظم اكجرا ية للحد من الض اد.
وادمت منظمة الت اوف والتنمية اكاتصادية ( )OECDناـ  2113ت ريضا للحكومة اكلكرونية ىو "
".
استخداـ تكنولوجيا امل لومات واكتصاكت ،وخصوااً اكنرنيت للواوؿ اىل حكومات س
واف اككومة اكلكرونية دمارسة الدظمقرا ية اكلكرونية بليادة م اشمة املو نٌن نمليات ازباذ القرارات
واكستضتاوات وتوجيو نم اككومة واملمس ات التاب ة هلا نن ريق وسا اكتصاؿ اكلكرون كال يد اكلكرون.
وىنا اككومة اكلكرونية مصطلح ي ين ااامة شبكة حكومية آمنة وااندة بيانات مركلية من سج تضان ت اون سكثر
كضاوة بٌن اكا اـ اكدارية اككومية وتت من ايصاؿ اادمات باكنتماد نلس الويب ،ودظمقرا ية رامية ااسبة سكثر

شضا ية للحكومة .
ودما سبق نالحظ اف ىاه املدرسة تممن بإنادة ىيكلة املنظمات اككومية من الداخ ألحداث ت يًنات جوىرية
سساليب التضان اككومة مخل املوا نٌن لتقدأ امل لومات واادمات م تندة اىل مبادئ ال دالة والشضا ية والدظمقرا ية
وامل اولة.
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سف مصطلح اككومة اكلكرونية ك ي ين حكومة موازية للحكومة القا مة واسما مصطلح يشًن اىل اسلوب جديد
ألداو اككومات يقوـ نلس سساس التحوؿ اىل النظم اكلكرونية ادارة األنشطة اككومية لتحقيق األىداؼ
اكاتصادية وال ياسية واكجتمانية للحكومة .سي اف اككومة اكلكرونية حكومة تدار الكرونياً باستخداـ تكنولوجيا
امل لومات واكتصاكت كأدوات لتحقيق سىدا ها ال ياسية واكاتصادية واكجتمانية والقانونية ظ اك ار التنظيم
والتشري مخل انادة ىندسة األنماؿ اككومية املطبقة ىاه املنظمات دبا يتوا ق مخل نصر امل ر ة الاي ي ود نلس
املوا نٌن بالر اىية.
وى مصطلح جديد يقوـ بتقدأ اادمات ك األواات واألمكنة ،للموا نٌن ووزارات الدولة وممس ادا
ال امة ،ن استخداـ منظومات تكنولوجيا امل لومات والشػػبكػات .سي إهنا ت ليم مب ا للخدمات إىل املوا نٌن
باستخداـ الوسا ايلكرونية حيث تتوزع خدمادا نلس سرب ة سس مهمة واليت سبث اشكاكً سو جماكت ظمكن من

خالهلا تقدأ خدمات اككومة اكلكرونية ،وى :
 –1خدمات اككومة اكلكرونية إىل منظمة األنماؿ
 –2خدمات اككومة اكلكرونية إىل املوا نٌن
 –3اادمات اكلكرونية بٌن الدوا ر اككومية

–4اادمات اكلكرونية من منظمة سنماؿ إىل اككومة
االدارة االلكترونية:
ت رؼ اكدارة اكلكرونية بأهنا "سموذج سنماؿ مبتكر م تند للتقنيات خصواا تقنيات اادمة الااتية الالسلكية
وسساليب التضان والشضا ية واملصدااية والثقة املتبادلة مكرس وموجو باملوا نٌن ومنظمات اكنماؿ الرحبية منها وتًن
الرحبية ،وي تهدؼ بالدرجة اكوىل تقدأ خدمات نامة بأسلوب دميل يأخا

اكنتبار خصوايات ال وؽ امل تهد ة

وضمقق أل راؼ التبادؿ والت ام اكىداؼ املشركة بكضاوة و الية"( .زك )21 :2119 ،
ه سسلوب جديد ألداو اككومات يقوـ نلس التحوؿ إىل النظم اكلكرونية

إدارة األنشطة اككومية لتحقيق

األىداؼ ال ياسية واكاتصادية واكجتمانية لإلدارة( .نكاشة)24: 2114،
وتتكوف اكدارة اكلكرونية من جممونة سب اد كما مبٌن

الشك (.)2
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بيئة الخارجية لإلدارة االلكترونية
اإلدارة االلكترونية

الخدمات
االلكترونية

البيئة الداخلية

نماذج إدارية

الحوكمة

للمنظمات الحكومية

مبتكرة

االلكترونية

عقد جديد مع

الديمقراطية

مواطن

االلكترونية

الشكل ()1
األبعاد المتعددة لإلدارة االلكترونية
SOURCE: AKe, Gronlund, Electronic Government: Design, Application and
Management, New York, idea group, 2002: 4

وت رؼ اككومة اكدارية اكلكرونية باهنا اسراتيجية متطورة وحديثة مرتبطة بأنشطة التحوؿ املنظم واهلادؼ إىل
خلق بي ة إلكرونية يتحقق يها خدمات س
اككومة

للموا نٌن ومنظمات األنماؿ ،مخل است الؿ سمث ملصادر م لومات

إ ار الشضا ية الكاملة والو،وح لك ـ ايتم من إجراوات ،من خالؿ تصميم نظاـ وتطبيق الوسا

اكلكرونية اليت ت اند

ربقيق ىاه األىداؼ بكضاوة و انلية .ويشرؾ مضهوـ اككومة اكدارية اكلكرونية دبجمونة

نناار سو خصا ا ى (:البيايت)16-13 :2114 ،
 -1إف األس امل تمدة

تقدأ خدمات اككومة ايلكرونية تكوف بٌن ا هات اككومية واملوا نٌن،

وا هات اككومية ومنظمات األنماؿ ،وا هات اككومية مخل ب ها .
 -2استخداـ تكنولوجيا امل لومات وشبكات اكتصاكت
 -3ددؼ اككومة ايلكرونية إىل ر خل الكضاوة

سداو األنماؿ وتقدأ اادمات.

األداو وربقيق الضانلية

الت ام .
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التنظيم.

 -5ت م اسراتيجية اككومة اكلكرونية نلس تب يا إجراوات ال م وو،وحها .
 -6اكستجابة ال ري ة ملتطلبات املوا نٌن ومنظمات اكنماؿ من خالؿ التضان يما بينهم وازمضاض سواات
إذماز امل امالت .
 -7اف اككومة اكلكرونية تتجاوز اكدود اللمانية واملكانية اليت تقيد حركة الت امالت.
 1-1أىداف الحكومة االلكترونية:
ت اىم مشرونات اككومات ايلكرونية بتحقيق جممونة اىداؼ وملايا منها) Atkimson ,2000: 4( :
 -1ت ػػاىم اكدارة ايلكروني ػػة

ت لي ػػل الش ػػضا ية م ػػن خ ػػالؿ تق ػػدأ م لوم ػػات ذات درج ػػة نالي ػػة م ػػن

املوثواية.
 -2رب ٌن انتاجية اكدارة كحتياجات امل تضيدين من خالؿ ذبهيلىا بامل لومات الوا يػة وابتكػار سسػاليب
جديدة لل الاة البينة املتضانلة اليت ذبمخل امل تضيدين بإدارات اكدارة وىي ادا ووكاكدا.
 -3تو ًن املػاؿ والواػت واملػوارد امل ػتخدمة مػن ابػ ادارات اكدارة

إ ػار نالاتهػا بػاملوا نٌن وااػحاب

اكنمػػاؿ وامل ػػتثمرين ويتحقػػق ىػػاا اهلػػدؼ مػػن خػػالؿ التػػأثًن اكصمػػايب املباشػػر لػػإلدارة ايلكرونيػػة
رب ٌن اكداو اككوم .
 -4ت ػ ػ س مشػ ػػرونات اككومػ ػػات ايلكرونيػ ػػة اىل رب ػ ػػٌن جػ ػػودة ااػ ػػدمات ال امػ ػػة اككوميػ ػػة املقدمػ ػػة
للم تضيدين وذلك
 -5خلق تأثًن اصمايب

،وو م ايًن مو،ونية لقياس ا ودة.
اتتمخل من خالؿ ترويا وتنمية م ارؼ ومهارات تكنولوجيا امل لومػات بػٌن ا ػراد

اتتمخل.
 3-1متطلبات تحقيق الحكومة االلكترونية
ترتبا اككومة ايلكرونية بتوا ر جممونة من املتطلبات ال رورية وى (البيايت)51-46 :2114 ،
 -1املتطلبات الضنية
تركل املتطلبات الضنية نند تطبيق اسراتيجية اككومة اكلكرونية
ا انب ال جم - :املتمث بتصميم برجميات نظاـ اواند البيانات.

توا ر جانبٌن مهمٌن شما :
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 -2ا انب املادي  -:واملتمث بشبكة اكواسيب.
 -3املتطلبات ايدارية والتنظيمية :وتتمث با هاز الوظيض املطلوب ،و التنظيم الداخل وىيكلة الكلف.
ونلس ىاا اكسػاس كبػد مػن نػدة متطلبػات سساسػية ،تشػك نقطػة اكرتكػاز الػيت مػن خالهلػا ظمكػن اكنطػالؽ رمػو
التطبيػػق الشػػام للحكومػػة ايلكرونيػػة ،وتتضػػاوت ىػػاه املتطلبػػات مػػن مكػػاف آلخػػر ،نظ ػراً كخػػتالؼ الػػدوؿ والش ػ وب
واتتم ات نن ب ها الب ض ،ىاا خبالؼ الدوؿ اليت ت ان من تأخر ب ض اتاكت ،واليت يت ٌن نليهػا بػاؿ مليػد
من ا هد يصماد ىاه املتطلبات:
)(www.hrdiscussion.com/hr15952.html#sthash.0dBwGXkd.dpuf

أوالً :وجود الرؤية االستراتيجية :
ت د الرؤية الوا،حة سمراً ذو سشمية ك ى ملشروع اككومة ايلكرونية ،وبناو نلس ىاه الرؤية سيتم ربديد الكيضية اليت
سيكوف نليها ىاا املشروع رة م تقبلية والو ،ية املناسبة لو من حيث الدور واألىداؼ ،دبا ي من تو،يح ماىية
الدور الاي يراد ملشروع اككومة ايلكرونية سف يمديو حياة األ راد واتتمخل واملنظمات والدولة كك  ،ويتطلب
ربقيق ذلك ال ديد من ااطوات التضصيلية وى :
تشكي جهة نليا تتوىل و،خل اكسراتيجية ملشروع اككومة ايلكرونية نلس امل توى الو ين.و،خل ااطا الضرنية ملشروع اككومة ايلكرونية.اكست انة با هات اكستشارية والبحثية للمشاركة الدراسة وو،خل ااطا.التوا ق والتكام بٌن امل لومات املرتبطة بأكثر من جهة حكومية سو سىلية ،وتض ي التكام امل لومايت نلس م توىالدولة كك نند البدو بتطبيقاتو.
ربديد املنضا سو بوابة الدخوؿ املوحد للحكومة ايلكرونية ،واليت ت ت دبثابة مواخل موحد ميخل وزارات وىي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاتاككوم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة باختالؼ زبصصادا ،وجرت ستلب اككومات نلس استخ ػ ػ ػ ػ ػداـ شبكة اكنرنت كبوابة خااة للحكومة
ايلكرونية.
اكست انة بالقطاع اااص لتنضيا ب ض مراح املشروع ،سو املشاركة ب ها ،دبا يتمتخل بو من إمكانيات وح ػ ػ ػ ػريةإجراوات.
ثانياً  :تكوين البنية التحتية المعلوماتية

البنية التحتية ى املكونات املادية والبشرية اليت ظمكن من خالهلا تنضيا التطبيقات ايلكرونية لألجهلة اككومية ،وى
تت من ننصرين سساسيٌن وشما:
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(أ) تجهيزات الحاسب اآللي متمثلة في:
املكونات املادية وتتمث سجهلة اكاسب اآليل.املكونات الضكرية وى نظم براما التش ي ونظم براما التطبيقات.املكونات البشرية وتشم ال املٌن ا م اكاسب اآليل من مش لٌن وم جمٌن وحملل نظم ومهندسٌن إىل تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػًنذلك من التخصصات الالزمة ل م وحدات تقنيات امل لومات.
م تللمات البنية التحتية ألنماؿ اكاسب اآليل داخ مبىن املنظم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة مث  :املوااخل املكانية ،التوايالت ال لكية،األجهلة امل اندة ،الطاوكت ااااة باكاسب وتًن ذلك.
(ب) أنظمة المعلومات :
وى تطبيقات تقنية ألنظمة تقنية امل لومات (نظم امل لومات ايدارية) وتشم :
نظم تش ي البيانات.آلية املكاتب (ميكنة املكاتب).نظم إدارة اواند البيانات.نظاـ امل لومات ايداري.نظم دنم القرار.الاكاو اكاطنان سو نظم اا ة.مخل مالحظة سنو ظمكن ربقيق النظاـ امل لومايت ايلكرون دوف وجود ك ىاه املكونات بشك م تق  ،وذلك بوجود
نظاـ م لومايت إلكرون منضرد ولكنو يتميل بشمولو لك تطبيقات األنظمة ال ابقة وبالتايل ضمقق سىدا ها .
وك تكتم البنية التقنية إك بتو ًن الروابا ايلكرون ،من خالؿ ىاه ال ناار:
سجهلة اكتصاكت.شبكات الربا ايلكرون.اادمات امل اندة املتمثلة موااخل شبكة اكنرنت وال يد الورا ادمات تواي الطرود وايرساليات ال يديػ ػ ػ ػ ػ ػةواكىتماـ بتحديد املوااخل اككومية والتجارية وال كنية
ثالثاً :ربقيق التحوؿ التنظيم .
إف مرحلة اكنتقاؿ باألجهلة اككومية من ايجراوات التقليدية املتب ة حاليا إىل تطبيقات اككومية ايلكرونية ضمتاج
إىل جهود مكثضة والكثًن من الص  ،وإىل خطوات مت ددة تأخا اضة التحوؿ وتت لق ب دة جوانب ر ي ية وى :
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الدنم وامل اندة من اب امل تويات ايدارية ال ليا املتمثلة القيادة ال ياسية والقيادة التنضياية.ودبا سف ىاا التحوؿ لن يل ال نص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر البشري ،سو تل دوره البد من إنداد موظضٌن وناملٌن متقبلٌن لضكرةاككومة ايلكرونية.
إنادة ىندسة ال مليات ايدارية اككومية (سسلوب اهلندرة) ،وىو ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػين الوسيلة ايدارية املنهجية اليت تقػ ػوـ نلسإنادة البناو التنظيم من جاوره ،باكنتماد نلس إنادة ىيكلة وتصميم ال مليات األساسية ،هبدؼ ربقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيق تطوير
جوىري و موح سداو املنظمة يكض سرنة األداو وزبضيض التكلضة وجودة اادمة .
راب اً :دي ة األنظمة والتشري ات.
كبد من ربقيق اياالح التشري  ،مقوـ سساس وىاـ ملشروع اككومة ايلكرونية ،ب رض ربقيق ندة سىداؼ منها:
إنطاو املشرونية لألنماؿ ايلكرونية ااااة باككوم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ايلكروني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ،بتحديد املباح ،واارـ منها ،وال قوباتاملضرو،ة.
ربقيق مبدس الشضا ية.ربقيق األمن الوثا ق  ،وخصواية وسرية امل لومات.-إنطاو مشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرونية كست ماؿ الوثا ق ايلكرونية ،كإثبات الشخصية إلكرونياً ،واستخداـ التوايخل ايلكرون ...إىل

تًن ذلك.
ت هي ال مليات ايلكرونية ،كامل امالت املالية ايلكرونية ،ونمليات البيخل والشراو ،وال يد ايلكرون..خام اً  :ربقيق األمن واملوثواية امل لوماتية.
حيث ي ت  ،ف األمن
وم تخدميها والبي ة اكا،نة سي اً.

جماؿ ال م إلكرونياً  ،ضاً للثقة ،دما يتطلب تو ًنىا ،من األنظمة ايلكرونية

 4-1مفهوم إعادة ىندسة األعمال )Business process Reengineering (BPR
انتشػر مضهػوـ إنػػادة اهلندسػة بشػػك كبػًن

الضكػر اكداري انطالاػػا مػن املقػػاكت املنشػورة

 Business Reviewمػن ابػ Hammer

جملػػة Harvard

 1991وتشخيصػو هلػاا املو،ػوع كوهنػا تنظػر بشػك جػاري

اجراوات ال م وانادة تصميمها( .كاظم .)33 :2115 ،

سىتم ػػت سدبي ػػات إدارة األنم ػػاؿ بش ػػك ن ػػاـ دبو ،ػػوع ِ ،BPRدمَّػػا سب ػػرز ال دي ػػد م ػػن املض ػػاىيم ال ػػيت رب ػػدد س رى ػػا

وسب ادىػا ،الػػيت ظمكػػن تبويبهػػا

سػػت مػػداخ ح ػػب تركيػل املضهػػوـ اذ يالحػػظ ،ػػمن املػػدخ األوؿ ( خصػػا ا إنػػادة

ىندس ػػة األنم ػػاؿ ) انص ػػب تركي ػػل الب ػػاحثٌن واملهتم ػػٌن نل ػػس ػػرح مضه ػػوـ إن ػػادة ىندس ػػة األنم ػػاؿ م ػػن خ ػػالؿ إبػ ػراز
ااصػػا ا األساسػية الػػيت سبيػػل نمليػػة إنػػادة ىندسػػة األنمػػاؿ القا مػػة نلػػس إنػػادة التضكػػًن ا وىريػػة وا اريػػة مػػن خػػالؿ
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ذباىػ الو،ػػخل القػػا م لل مليػػات والبػػدو مػػن جديػػد  ،ونػػدـ التقيوػػد بػػأي ا را،ػػات سو م ػػلمات ب يػػة إحػػداث رب ػػينات
األداو.

ا قة

كمػا سشػار ( )Krajewski & Ritzman, 2013: 128إىل سف إنػادة اهلندسػة تػدور حػوؿ ايبػداع ك
التح ينات التدرصميةِ ،دمَّا يتطلب ايادات رؤيوية (.)Visionary Leadership
سمػػا

املػػدخ الثػػان (ال مل ػ ) ينظػػر املهتمػػوف إىل إنػػادة ىندسػػة نمليػػات األنمػػاؿ نلػػس سهنػػا نمليػػة مرنػػة ظمكػػن

تنضيػػاىا بوسػػا ة مبػػادئ ومنهجيػػات م ىنػػة (  ،) Proven Methodologyإذ مل ي ػػد إللاميػاً ىػػدـ كػ شػ و
والبػػدو مػػن الصػػضر ،وإزاو ىػػاه املضػػاىيم أنػػو مػػن ال ػػروري التنويػػو إىل سف تطبيػػق ب ػراما (  ) BPRي تمػػد إىل حػػد مػػا
نلس املنهجيات امل ىنة الاي ي د دبثابة إرشادات للمنظمة قا انطالااً من سف لك منظمة ظرو هػا ااااػة ،ومػا ينضػا
بنجػػاح

منظمػػة مػػا اػػد ك يصػػلح ملنظمػػة سخػػرى ،كمػػا سف (  ) BPRت ػ س إىل اكبت ػػاد نػػن ىيكليػػة األنمػػاؿ اػػدر

امل تطاع ألهنا ثورة نلس ك ما ىو تقليدي.
ويركل ساػحاب املػدخ الثالػث ( التقػان ) نلػس نػد (  ) BPRتقانػة مهمػة ينػادة ىيكليػة األنمػاؿ ب يػة إجػراو
رب ػينات ا قػػة ،ودبػػا ضمقػق اسػػتدامة امليػػلة التنا ػػية (  .) Sustainable Competitiveو اكقيقػػة ت ػػتخدـ
التقانة

التطبيق وت دىا سحد املم وكنات ) ) Enablerاألساسية لكنها ك ت تمػد كليػاً نلػس التقانػة ،إذ توجػد ال ديػد

مػػن ايج ػراوات الػػيت مت إزالتهػػا دوف اللجػػوو إىل التقانػػة ويالحػػظ مػػن املػػدخ الرابػػخل ( اهلػػدؼ  /املخرجػػات( سف نونيػػة
املخرجػػات ربػػدد نطػػاؽ ) ،) BPRوبػػالك ػػإف ىنػػاؾ مػػا ضمػػد مػػن مبػػادرة القيػػاـ هبػػا نلػػس و ػػق األىػػداؼ الػػيت ت ػ س
املنظمة إىل ربقيقها.
وينظػػر املػػدخ ااػػام ( الضجػػوة التنظيميػػة ) إىل (  ) BPRكوهنػػا سداة ( وسػػيلة ) ت ػػاىم

ال مػ نلػػس تقليػ

الضجػػوة التنظيميػػة وإحػػالؿ الت ػوازف مػػن خػػالؿ املقارن ػة دب ػػتويات األداو بػػٌن التنظيمػػات ،اك سف الوااػػخل تػػًن ذلػػك ،ألف
تطبيػػق ب ػراما(  )BPRك يقتصػػر قػػا نلػػس املنظمػػات ال ػيت ت ػػان القصػػور بأدا هػػا املنظم ػ  ،ب ػ سف كا ػػة املنظمػػات
م نية بتطبيق براما (  ،) BPRوسف ىناؾ ال ديد من الدراسػات الػيت سشػارت إىل ايػاـ ال ديػد مػن املنظمػات الناجحػة
بتطبيػػق ب ػراما (  ) BPRمػػن سج ػ سف تكػػوف الضػػا لة

ال ػػوؽ (  ،) Order Winnerولك ػ تبقػػس

القمػػة

وتكػوف ،ػمن املنظمػات املصػنضة نامليػاً (  ،) World Classلػاا يننظػر إىل الضجػوة كوهنػا سحػد األسػباب الػيت تػمدي

إىل تطبيق (  ) BPRولي نتيجة.
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ويشػػًن املػػدخ ال ػػادس (الشػػام ) الػػاي يتصػػدى إىل ت يػػًن شػػام لكا ػػة الن ػواح
متوازف ،ألنو يولد ندة سنواع من الت يًنات ولي

قا إجراوات ال م  ،إذ يشػم الت يػًن

املنظمػػة وىػػو مضهػػوـ كل ػ
اهلياكػ  ،ونظػم امل لومػات،

والقيم املنظمية وتًنىا .واد س لق الباحثوف نلس إنادة ىندسة نملية األنماؿ ندة ت ميات منها :
جدول ()6
تعدد تسميات إلعادة ىندسة عملية االعمال
إنادة تصميم ال ملية

Redesign Process

إبداع ال ملية

Process Innovation

إنادة ىندسة نملية األنماؿ

Business Process Re-engineering

إنادة اهلندسة

Re-engineering

إنادة ىندسة األنماؿ

Business Re-engineering

ىندسة الت يًن

Change Engineering

رب ٌن نملية األنماؿ

Business Process Improvement

إنادة ىندسة ال ملية

Process Re-engineering

اهلندسة ايدارية

Management Engineering

ول رورة ىاا البحث ي ػتخدـ مصػطلح إنػادة ىندسػة األنمػاؿ الػاي يتج ػد بت ريضنػا ايجرا ػ اآليت  " :مػدخ
ت يػػًن جػػاري شػػام ت تمػػده املنظمػػة ملواكبػػة التحػػديات اػػا م نلػػس إنػػادة التضكػػًن ين ػػادة تصػػميم نمليػػات األنمػػاؿ
اكسراتيجية ذات القيمة امل ا ة  ،وتوا ر مكوناتو األساسية بامل توى الاي ظمكن املنظمة مػن تطبيقػو بنجػاح يحػداث
رب ػػينات ا قػػة

مقػػايي سداو ال م ػ ويتضػػق ىػػاا املضهػػوـ مػػخل امل ػدخ الشػػام ينػػادة ىندسػػة األنمػػاؿ ،الػػاي ظمث ػ

إنادة توجو ( ) Refocusingاملنظمة الاي يدنو إىل:


التلاـ املنظمة وإداردا جب ال مليات ( )Processمن سولويات اىتمامها بدكً من الوظا ف.



الركيل نلس اللبوف من بداية ال ملية إىل هنايتها.



اكستخداـ اكبتكاري لتقانة امل لومات.



و،خل براما للت يًن ومتاب تها.



ال م نلس دي ة املتطلبات البي ية املنظمية املال مة.



ند مدخ (  ) BPRمت دد امل ارؼ.
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إعادة هندست اإلعمال لتحقیق متطلباث الحكومت االلكترونیت – بحث میداني

 5- 1أىمية إعادة ىندسة األعمال
وتتج د سشمية تبين إنادة ىندسة األنماؿ

اآليت -:

 .2تتبػػىن املنظمػػات مشػػاريخل (  ) BPRانطالا ػاً مػػن ثػػالث اػػوى ر ي ػػة تػػد ها

ىػػاا اكذبػػاه اكػػديث س لػػق

نليه ػ ػ ػػا ( ،) 3Cألهن ػ ػ ػػا تب ػ ػ ػػدس ب ػ ػ ػػاكرؼ (  )Cبالل ػ ػ ػػة اينكليلي ػ ػ ػػة ،وىػ ػ ػ ػ اللب ػ ػ ػػوف (  ، ) Customerواملنا ػ ػ ػػة
( )Competitionوالت يػ ػ ػػًن (  ( )Changeىػ ػ ػػامر وشػ ػ ػػاميب  ، ) 11 : 1995 ،وي ػ ػ ػػيف ال ػ ػ ػ واري الت قيػ ػ ػػد
()Complexity
( الػ واري  ، ) 178 : 1999 ،و ىػػاا الصػدد ن ػػيف ب ػػداً آخػر سكػػدت نليػو ال ديػػد مػػن الدراسػات وىػػو التكلضػػة
( )Costالػ ػػيت ت ػ ػػد دا ػ ػاً مهم ػ ػاً لتبػ ػػين (  ، ) BPRإذ سف تأديػ ػػة األنمػ ػػاؿ بشػ ػػكلها التقلي ػ ػػدي الػ ػػاي يرا ػ ػػق م ػ ػػخل

ايج ػراوات الروتينيػػة يػػمدي إىل زيػػادة التكػػاليف  ،وبػػالك ت ػػد التكلضػػة حػػا لاً مهم ػاً للبحػػث املتواا ػ نػػن تطبيقػػات
مبدنة ت اىم

زبضي ها .

وسكػػد ( ىػػامر وشػػاميب ) 21 – 21 : 1995 ،نلػػس األشميػػة سي ػاً مػػن خػػالؿ بيػػاف حاجػػة املنظمػػات ودبختلػػف
سنوانهػػا لتبػػين (  ) BPRيمػػا لػػو سريػػد هلػػا اكسػػتمرار

ربقيػػق سىػػدا ها وسموىػػا ونػػدىا األسػػاس

التمييػػل بػػٌن ثالثػػة

ساناؼ من املنظمات ،ى -:
أ .املنظمات ذات الو،خل املتدىور اليت ذبد نض ها وسا مشكالت وا وبات كثًنة.
ب .املنظمػػات الػػيت تتواػػخل إداردػػا بلػػوغ التػػدىور سو اكرمػػدار

امل ػػتقب القريػػب ،وىػػاه املنظمػػات نليهػػا سف تكػػوف

م ت دة ملواجهة املشكالت ااتملة م تقبالً من خالؿ البدو ب ناما إنادة ىندسة سنماهلا.
ج .املنظمػػات الػػيت بل ػػت امػػة التضػػوؽ والنجػػاح  :وىػ املنظمػػات الػػيت تتميػػل إداردػػا بػػالطموح والتضػػان ،واػػد تكػػوف
اا دة

ال وؽ ورباوؿ ااا ظة نلس م توى تضواها سو سبيلىا وت س إىل املليد من التضوؽ نلس املنا ٌن.

وترجػخل دوا ػػخل تبػػين (  ) BPRإىل كوهنػػا املرتكػػل األساسػ

ربػػا املنظمػة مػػخل البي ػػة ااارجيػػة وربقيػػق التػوازف بػػٌن

املت ػًنات وسػػلوؾ األ ػراد وا مانػػات لتحقيػػق الكضػػاوة والضػػانلية (القا ،ػ  .) 21 : 1999 ،ويشػػًن ( Parker,
 )1993: 29-36إىل سف إنػػادة اهلندسػػة ت ػػاىم
تتصػػف بال ػػرنة واكسػػتمرارية،

ػالً نػػن م ػػاشمتها

ربضيػػل املنظمػػات نلػػس مواكبػػة الت يػًنات اكااػػلة

التقانػػة الػػيت

إصمػػاد التوا ػػق بػػٌن امل ػوارد البش ػرية سو ال مليػػات ايداريػػة والتقانػػة

امل تخدمة لتحقيق األىداؼ املنظمية.
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وتػػأيت سشميػػة تطبيػػق إنػػادة ىندسػػة األنمػػاؿ مػػن امللايػػا والضوا ػػد الػػيت تتحقػػق نتيجػػة تطبيقهػػا  ،وتت ػػمن

اآليت :
( ) Yen, 1994 : 31
 اكست الؿ األمث للوات واستب اد األنماؿ تًن ال رورية .
 تو ًن ادرات س

لدنم القرار .

 اكصوؿ نلس م لومات سكثر حداثة وداة .
 ت ليل ان يابية نم جديدة

حلقات اهليك التنظيم .

 ربقيق ملايا تنا ية .
وي ود تبين إنادة ىندسة نملية األنماؿ إىل األسباب اآلتية )Ettorre, 1995: 31( :
 ت د (  ) BPRالوراة الراحبة اليت سبكن املنظمات من املنا ة والدخوؿ

حقبة األلضية الثالثة .

 تقلي الوات ال ا خل لل ام بشك كبًن .
 تر خل من م نويات ال املٌن وكضاودم.
 ت اىم
 تق

خلق جو اح لل م وسيادة روح التحدي .
نلس اكزدواجية

امل موليات .

ومن الضوا د املتحققة من إنادة ىندسة األنماؿ ما يأيت (Grotevant, 1998: 11) :
 تقلي كل

التكاليف والطااة املطلوبة يدارة املنظمة .

 زيادة ال رنة والكضاوة وتقلي األخطاو .
 اتصاكت سري ة للم لومات والتقلي من حاكت التنقيح سو التشويو ااتملة
 تقلي امل واات

امل لومات.

ازباذ القرارات .
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 سرنة اكستجابة كاجات اللبوف .
 إزالة األحكاـ والراابة تًن ال رورية واليت تليد من الت قيد دوف إ،ا ة القيمة.
 زيادة ايمة استثمار املنظمة من املوارد البشرية .
 6-1مبادئ إعادة ىندسة األعمال
يتطلػػب تبػػين إنػػادة ىندسػػة األنمػػاؿ ،ػػرورة اكسػػت انة دبجمونػػة مػػن املبػػادئ األساسػػية ،والػػيت ت ػػد اوانػػد راػػينة
تدنم ذماح التنضيا وى )(Slack & others, 2013:590-592
-1التنظيم حوؿ املخرجات ولي املهاـ ()Organize Around Outcomes not Tasks
وي تدن ىاا املبدس ربوؿ تركيل اىتماـ املنظمة من الوظا ف ( املهاـ ) إىل النتا ا ( املخرجات ) ،وبالك
سيكوف تصميم ال ملية يدور حوؿ اهلدؼ ( املخرجات ) بدكً من مهمة واحدة ،كما ظمكن سف تمدى ال ملية بوسا ة
رد واحد سو ريق  .وسف التنظيم حوؿ املخرجات يمدي إىل ربقيق سرنة سك

تنضيا األنماؿ ورب ٌن اينتاجية

واكستجابة إىل لبات امل تهلكٌن.
، - 2رورة سداو ال ملية من اب الاين ي تخدموف خمرجادا
)(Have Those Who Use the Output of the Process Perform the Process
وىاا يتطلب سف يكوف األ راد الاين يقوموف بال م واملتخصصٌن بال مليات واألارب إليها ىػم امل ػمولٌن نػن
سداو ال ملية  ،وىاا ما ينتا ننو ربوي ال مليات نن اكدود التقليدية املتواجدة

التنظيم

(البكري.)313 :2112 ،
وإف اسػتخداـ سنظمػة اوانػد امل لومػات اكاسػوبية (  ،) Computer Based Information Systemsاػد ستػاح
الضػػرص سمػػاـ كػ ػػرد  ،ووحػػدة ،وا ػػم  ،للحصػػوؿ نلػػس امل لومػػات الػػيت ضمتاجهػػا حػػوؿ نتػػا ا ال مليػػة الػػيت اػػاـ بأدا هػػا  ،وكػػالك
سه آلية ( )Mechanismالتن يق بٌن األ راد الاين يقوموف بأداو ال ملية مخل الاين ي تخدموف نتا جها (.)Users
 - 3دما نمليات تش ي امل لومات

ال م اكقيق الاي ينتا امل لومات

(Subsume Information Processing Work into the Real Work that Produces
)the Information
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لقػػد سنشػػأت ستلػػب املنظمػػات وحػػدات تقػػوـ قػػا جبمػػخل وم ا ػػة امل لومػػات الػػيت تقػػوـ بإنتاجهػػا ( توليػػدىا )
سا ػاـ سخػرى ،وىػاا النظػاـ ي كػ القانػدة القدظمػة ( ،)Old Ruleسمػا ،ػمن القانػدة ا ديػدة ()New Rule
ينادة ىندسة األنماؿ ،لػس األ ػراد امل ػمولٌن نػن ػخل امل لومػات سف يكونػوا سي ػاً م ػمولٌن نػن تشػ ي امل لومػات،
وىػاا مػػن شػػأنو سف يقلػ اكاجػػة إىل جممونػػة سخػرى تكػػوف م ػػمولة نػن تشػ ي امل لومػػات ،مثػاؿ ذلػػك ح ػػابات الػػد خل
اليت تطلب إادار األوامر واستالـ الضواتًن وإادار الطلبات ظمكن الق او نليها نن ريق استخداـ التبػادؿ اكلكػرون
للبيانات ،وىاا ما حدث

شركة ورد نند ايامها بإنادة تصميم ا م املد ونات امل تحقة يها .

 -4سبركل املوارد املنتشرة ج را ياً من خالؿ تقانة امل لومات
)(Centralized Resources Geographical Spreading by Information Technology

ك يتحػػتم نلػػس املنظمػػات اليػػوـ املضا،ػػلة

(Off

 )Tradeبػػٌن املركليػػة والالمركليػػة ،إذ سف اكنتمػػاد نلػػس تقانػػة

امل لومات ج بايمكاف القياـ بايشراؼ والتخطيا للموارد املركلية كما لػو كانػت مركليػة ،قوانػد البيانػات وشػبكات
اكتصاؿ نن ب د ،وسنظمة التش ي القياسػية ( )Standardized Processing Systemsسبكنػت مػن ربػا كثػًن مػن
الوحدات الالمركلية

اتاكت املختلضة مخل اكحتضاظ

الوات نض و دبرونتها واستجابتها لللبا ن.

 - 5دما األنشطة املتلامنة بدكً من دما نتا جها خبطوات منضصلة
)(Link Parallel Activities Instead of Integrating their Results as Separate Steps

من ال روري دما األنشطة املتلامنة والتن يق يها خػالؿ ال مليػات (ابػ ايكمػاؿ) بػدكً مػن سف تػتم نمليػات
دما نتا ا ال مليات قا (ب د ايكمػاؿ) ،قػد يػمدي إىل إنػادة ال مػ  ،وتكػاليف ناليػة ،وتػأخًن املخرجػات النها يػة،
واد بق ىاا املبدس إحدى الشركات اكلكرونيةِ ،دمَّا سدى إىل تقلي دورة تطوير املنتوج إىل سكثر من (.)%51
 - 6ج نقطة القرار إذ يتم سداو ال م وبناو الراابة

ال ملية نض ها (Put Decision Points Where

)the Work is Performed and Build Control into the Process

ويقرح ىاا املبدس بأف نلس األ راد ال املٌن الػاين يػمدوف ال مػ القيػاـ بازبػاذ القػرارات ،لػاا ػإف نمليػة ازبػاذ القػرار
تكػوف جػلواً مػن ال مػ  ،ويصػبح القػا موف بال مػ مػدارين ومػراابٌن ذاتيػاً ( ،)Managing & Self Controlling
ِدمػَّػا ي ػػاىم تقلػػيا م ػػتويات اهلرميػػة لػػإلدارة ،وج ػ املنظمػػة م ػػطحة (  ،)Flattenedوىػػاا يكػػوف دمكن ػاً م ػخل
توا ر ال املٌن من ذوي امل ر ة،

الً نن توا ر تقانة امل لومات امل تخدمة

نظم دنم القرار.
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 -7اكصوؿ نلس امل لومات سوكً ومن مصدرىا)(Capture Information Once - at the Source
ظمكن للمنظمة من و،خل شبكة نم

سب وكن ا ميخل من استخداـ البيانات بدكً من سف تقوـ ك وحدة بتطوير

ااندة امل لومات ااااة هبا .كما ظمكن خل امل لومات وخلهنا نلس ااندة بيانات نلس ااا لك من ضمتاجها من
خالؿ تبادؿ البيانات الكرونيا بدك من اف يكوف لك رد ،ووحدة ،وا م ،وامل لومات اليت ضمتاجها والتشكيالت
ااااة هبا اليت تمدي إىل م اناة املنظمات من مشكالت ،مث التأخًنات ،وسخطاو الدخوؿ ،وتكاليف نالية ،واد
سمكن التخلا من ىاه املشكالت من خالؿ تكام األنظمة ودجمها.
 - 8التضكًن الواسخل ( ) Think Big
ولي

ت ػ س إنػػادة ىندسػػة األنمػػاؿ إىل ت يػػًن شػػام لل ديػػد مػػن ن ػواح املنظمػػة (اهليكػ التنظيمػ  ،ونظػػم ايدارة)
قا نمليات سنماهلا ،وىاا يتطلب إنادة اياتة سي ش و يت لق بال مليػة بطريقػة متكاملػةِ ،دمَّػا يتطلػب التضكػًن

الواسخل والرؤية امل تقبلية الوا،حة .ونليو يالحظ مػن ىػاه املبػادئ امل ػاشمة املباشػرة ينػادة ىندسػة األنمػاؿ

رب ػٌن

سداو ال مليات.
تقود إنادة ىندسة األنماؿ إىل نامل جديد وربوؿ املنظمات التقليديػة إىل منظمػات حديثػة م ااػرة كمػا يظهػر
ا دوؿ (.)7
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الجدول ()7
االختالفات بين المنظمات التقليدية والمنظمات المعاصرة
منظمة م اارة تتبىن مدخ ( ) BPR

منظمة تقليدية
 .1سا اـ وظيضية .

 .1رؽ نم . Team Work

 .2مهاـ ب يطة ( تق يم نم ) .

 .2نم مت دد األب اد ( نم مركب ) .

 .3س راد م يطر نليهم من اب ايدارة .

 .3س راد متمكنٌن .

 .4الت وي ات بناوً نلس املهارات والوات املباوؿ .

 .4الت وي ات واملكا آت بناوً نلس النتا ا .

 .6األجور تلداد بناوً نلس الراية واألادمية .

 .6سجر وا ئ زا د مكا آت اا مة نلس األداو ال ايل.

 .5تدريب ال املٌن .

 .7التقدـ مبين نلس القابلية .

 .5ت ليم ال املٌن .

 .7التقدـ مبين نلس األداو .

 .8ثقا ة منظمية محا ية .

 .8ثقا ة منظمية إنتاجية .

 .9املدراو مشر وف ومراابوف .

 .9املدراو مدربوف ( موجهوف ) ونااحوف .

 .11ىيك تنظيم ىرم .

 .11ىيك تنظيم س ق ( م طح ) .

 .11الضص بٌن الوظا ف والواجبات .

 .11رؽ الوظا ف املتقا ة .

 .12نمليات خطية مت اابة .

 .12نمليات متوازنة  ،نمليات متلامنة .

 .13إنتاج واسخل .

 .13اييصاو ( اللبونية ) .

 .14ال م

املكاتب  /راابة و حا شديدين .

 .14ال م

سي مكاف  /راابة و حا الي .

Source: Turban et al., information technology for management: making
connection for strategic advantage, 2nd Ed., john Wiley & sons, I. N. C, New York,
1999: 124.
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 7-1خطوات ( مراحل ) تطبيق إعادة ىندسة األعمال-:
إف إنادة ىندسة األنماؿ تمدي إىل تكوين بناو جديد لألنماؿ وإدارة ال مليات ،لػالك إهنػا تتطلػب مػدخ
منهج ػ (  ) Methodology Approachل ػػماف ذمػػاح الت يػػًن ،ومػػن الص ػ وبات الػػيت تواجػػو تطبيػػق إنػػادة
ىندسة األنماؿ ىو ندـ وجود منهجية حمددة تتال م مخل كا ة املنظمات .
واد تناوؿ ال ديد من الباحثٌن واملهتمٌن مراح تطبيق إنادة ىندسة األنماؿ نلس النحو اآليت :
 .1ظمكػػن تنظػػيم األنشػػطة الر ي ػػة ينػػادة ىندسػػة األنمػػاؿ ثػػالث مراح ػ س ِ لػػق نليهػػا ( 3 R’s of
 ،)Reengineeringألهن ػػا تب ػػدس ب ػػاكرؼ (  ،) Rوتت ػ ػػمن إن ػػادة التص ػػميم ( ، ) Redesigningوإنػ ػػادة
التجهيػػل بػػاألدوات (  ، ) Retoolsوإنػػادة التنػػاتم

(Turban et al., ( . ) Reorchestrate

.)1999: 149-153
ضػ املرحلػػة األوىل (إنػػادة التصػػميم) نلػػس املنظمػػة الركيػػل نلػػس نتػػا ا موحػػة لتحقيقهػػا مػػن وراو إنػػادة التصػػميم،
كمػػا اف نليهػػا تػػرؾ القوانػػد واألحكػػاـ القدظمػػة باسػػتخداـ التضكػػًن اكحػرا مػػن سجػ و،ػػخل تصػػاميم جديػػدة لل مليػػات
بإحداث ت يًنات جارية

ال مليات اكالية

لها سكثػر ربػدياً ،وب ػا ةً ،وم ياريػةً ،وترشػيقاً .وىػاه املرحلػة نلػس و ػق

تصورنا تركل نلس سحد املكونات الر ي ة ينادة اهلندسة وى ال مليات .و املرحلة الثانية ػإف املنظمػة ت ػًن ىندسػة سنظمػة
م لوماد ػػا ( )Information Systemمػػن سج ػ ،ػػماف اسػػتجابة سنظمػػة امل لومػػات هػػود إنػػادة اهلندسػػة  ،وىػػاه
املرحلػػة رسينػػا تشػػًن إىل املكػػوف ال ػػاند لتقانػػة امل لومػػات الػػاي ي ػػاىم بشػػك حمػػوري تطبيػػق إنػػادة ىندسػػة األنمػػاؿ  .سمػػا
املرحلة الثالثػة (إنػادة التنػاتم) هػ تػدور حػوؿ الت يػًنات املنظميػة ال ػرورية لتطبيػق إنػادة ىندسػة األنمػاؿ ،وسف إنػادة
التنػػاتم ك تتحقػػق مػػا مل تتوا ػػق الت يػًنات اكااػػلة مػػخل اسػراتيجية املنظمػػة ويػػتم دنمهػػا مػػن ابػ ايدارة ال ليػػا وال ػػاملٌن
نلس حد سواو وىاا ما يشًن إىل ك من مكوف املوارد البشرية والرؤية اكسراتيجية.

 .2اي ػػاـ ن ػػدة ش ػػركات استش ػػارية بتط ػ ػوير م ػػدخ منهج ػ ػ لتنضي ػػا إن ػػادة ىندس ػػة األنم ػػاؿ وس ِل ػػق نلي ػػو () PRLC

( ) Process Reengineering Life Cycleدورة حيػاة إنػادة ىندسػة ال مليػة كمػا الشػك ( )3وي ػم ( ) 6
مراح وى التخي  ،والتمهيد  ،والتشخيا ،وإنادة التنظيم ،وإنادة الركيب ،واملتاب ة .
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1

2

 ( Envisionالتخيل )

 ( Initiateالتمهيذ )

تحديد فرص
إعادة
الهندسة

التفاعل مع
االستراتيجيات

العامة
للمنظمة

6
 ( Monitorالمتابعة )

( Diagnoseالتشخيص)

تنظيم فرق
إعادة
الهندسة

توثيق
العمليات
الحالية

وضع أهداف
األداء

األعراض
الظاهرة

ضمان التزام
اإلدارة

تحديد
التقنيات
المساعدة

3

5

4

 ( Reconstructإعادة تركيب )

مقاييس
األداء

توظيف
IT

الربط إلى
تحسينات
لجودة
TQM

إعادة
تنظيم

 ( Redesignإعادة التصميم )

تصميم
معمارية
الموارد
البشرية

عرض
التصاميم
البديلة

تصميم
العملية
الجديدة

أنموذج
أولي

األعراض
الظاهرة

شكل ( ) 3

دورة حياة إعادة ىندسة العملية
Source: Simon,Kai, A., Towards a theoretical framework for BPR,
)(http://www,informatic,gu.se,kai/pub/thesis, 1994: 17
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 8-1مكونات اعادة ىندسة االعمال:

تت من إنادة ىندسة األنماؿ ندة مكونات ر ي ة ى  -:ال مليات واكسراتيجيات واملوارد البشرية وتقانة
امل لومات  ،إذ إف الرؤية اكسراتيجية وال مليات تبٌن األر،ية اليت ت اىم
سنشطة املوارد البشرية بشك ان ( .نل ) 111-71: 2115 ،

استخداـ تقانة امل لومات وإنادة تصميم

 -1ال ملياتProcesses
ت د ال ملية من ال ناار املهمة واكرجة

إنادة ىندسة األنماؿ ولل ملية مضهوـ واسخل يشم

يخل

األنشطة اليت ربوؿ دبوجبها املدخالت (موارد متنونة) إىل خمرجات ( سلخل وخدمات) ذات ايمة تضوؽ ايمة
املدخالت .وي ر ها ك من ىامر وشاميب باهنا جممونة من األنشطة اليت ت تونب واح ػػد سو سكثر من
املدخالت لتقدأ منتا ذي ايمة لللبوف ( . ) Hammer & Champy, 1995 : 15
 -2الرؤية اكسراتيجية Strategic Vision
ت ز اكاجة إىل ما ستكوف نليو املنظمة حاملا تدرؾ اكاجة إىل الت يًن األمر الاي يد خل إدارة املنظمة إىل تطوير
الرؤية اكسراتيجية وينب اكنتبػاه إىل م ألة ندـ وجػػود رؤية اسراتيجية ثابتة ه لي ت حدثا ملرة واحدة وينته ب
نملية م تمرة املػا إف نمليات التحوؿ والت يًن م تمرة لاا كبد من رسػم رؤى اسراتيجية تن جػم والت يًنات
بي ة املنا ة.
 -3املوارد البشرية Human Resources
ي تند جوىر الت يًنات الناجحة بي ة املنظمات امل اارة إىل املورد البشري الاي س،حس (تاية ووسيلة)
التح ٌن وىو املولد لتضجًن الطااات دما ي تدن اكىتماـ بو (سلوكا ونلما وايما) وىاا ي د نااصا دوف القدرات
القيادية (القادة املتميلوف) الاين ضمققوف نملية الت يًن ا اري من وااخل تقليدي إىل سخر متجدد ومبدع ومممن.
 -4تقانة امل لومات Information Technology
ت رؼ تقانة امل لومات بأهنا األدوات والتقنيات والنظم اليت ظمكن استخدامها للحصوؿ نلس امل لومات وم ا تها
وخلهنا ونشرىا وىاه التقنيات تت من اكاسوب بأنوانو املختلضة وسساليب االف والطبخل والقراوة وسساليب اكستالـ
والنق وال تاكيت وشبكات نم والضاك وسنظمة ال جميات وتطبيقها.
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المبحث الثالث  /الجانب العملي

2

 2-3عرض وتفسير نتائج مكونات إعادة ىندسة األعمال ( المتغير المستقل)
 -2تصميم العمليات
يبٌن ا دوؿ ( ) 8إجابات س راد نينة الدراسة نلس الضقرات ااااة باملت ًن ( X1تصميم ال مليات) ،إذ
حقق بشك ناـ وسا ح ايب مقداره ( )3.92وارمراؼ م ياري ( )1.834وبل ت الكضاية الن بية (. )78.4
جدول ()8نتائج فقرات تصميم العمليات () X1


السؤال

اتفق

اتفق

حمايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة

اجملموع

املتوس

النسبة %

االحنراف

بشدة
1

11

62

8

6

-

35

90.4

.0141

8108

6

61

64

5

-

-

35

9054

.0382

8208

5

16

61

1.

9

-

35

5084

.0891

1108

9

1.

11

16

15

1

35

5096

10111

2809

3

15

66

12

6

-

35

5084

.0855

1108

5046

.0859

1809

العــــــــــــــام


وتبٌن النتا ا املبينة ا دوؿ ( )8اىتماـ اهلي ة بتصميم نمليادا بشك متوسا ،إذ بل ت نتيجة الضقرة الثانية
انلس وسا ح ايب دبقدار( )4.34وارمراؼ م ياري دبقدار ( )1.586وكضاية ن بية ( )81.8والاي يت من (سف
تطبيق إنادة ىندسة األنماؿ ت هم ربقيق رب ينات ا قة م ايًن األداو مث رب ٌن اادمات املقدمة للمكلضٌن
وزبضيض التكاليف) وتشًن ىاه النتيجة إىل سف يخل سراو املوظضٌن تتضق باف تطبيق إنادة ىندسة األنماؿ سوؼ ضمقق
رب ٌن خدمات املكلضٌن وزبضيض التكاليف.
يحٌن كانت إجابات الضقرة الراب ة اد حققت ادن م توى هلا اذ بلغ الوسا اك ايب ( )3.42واكرمراؼ
امل ياري( )1.117وبل ت الكضاية الن بية مقدار ( )68.4دما ي ين  ،ف اىتماـ ىي ة ال را ب بشك كا
ب مليات التموي لتح ٌن وتطوير سنماهلا.

_____________________________________________________________________________________________
1

( ) مت اكنتماد

ربلي ا انب ال مل نلس ب ض النتا ا الواردة

رسالة ماج تًن سشرؼ نليها الباحث واملوسومة (امكانية تطبيق انادة ىندسة

اكنماؿ نلس اجراوات التحاسب ال رييب) للطالبة سناو ستار امحد ،امل هد ال ايل للدراسات اااسبية واملالية –جام ة ب داد 1022

1
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سما الضقرات األخرى كانت دب دؿ املتوسا والاي ي ين باف اهلي ة تويل اكىتماـ ربقيق التضان واكن جاـ
سنماهلا وتتابخل امل واات اليت تواجهها باستمرار .ومن خالؿ ىاه النتا ا اف تطبيق إنادة ىندسة األنماؿ يضيد اهلي ة
ويطورىا وربقق رب ينات ا قة

سنماهلا مث رب ٌن خدمة املكلضٌن وزبضيض التكاليف.

 -1الرؤية االستراتيجية
جدول ( )9نتائج فقرات الرؤية االستراتيجية ()X2
السؤال

اتفق

2

18

32

1

27

30

6

3

25

15

20

1

4

8

26

21

26

2

5

22

29

25

7

2

بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق

المجموع

المتوسط

االنحراف

النسبة

4

-

-

53

4.16

0.593

85.1

-

-

53

4.12

0.632

84.1

2

53

3.96

0.898

79.1

53

3.16

2.221

65.1

53

3.60

0.015

71

3.86

0.851

77.1

بشدة

الع ـ ـ ـ ــام

%

تشًن نتا ا ا دوؿ ( )9إجابات س راد نينة الدراسة نلس الضقرات ااااة باملت ًن( )x2الرؤية ايسراتيجية إذ
حققت بشك إ ايل وسا ح ايب بلغ مقداره( )3.86تقخل ،من امل توى املتوسا من املقياس ،وبٌن ا دوؿ باف
الضقرة األوىل اد حققت انلس م توى هلا والاي كاف املتوسا اك ايب ( )4.26واكرمراؼ امل ياري ( )1.593وكضاية
سنماهلا نلس املدى الطوي يتواف نلس ايامها

ن بية ( )85.2وبالك يميد اتلب املوظضٌن إىل سف ذماح ايدارة
بتنضيا نمليات إنادة ىندسة سنماهلا.
حٌن اد بل ت نتيجة الضقرة الراب ة اا سو ادن م توى هلا اذ بلغ الوسا اك ايب ( )3.26واكرمراؼ امل ياري
( )1.112والكضاية الن بية ( )65.2وىاا يدؿ بأنو ك توجد تصورات كاملة نن الرؤية اكسراتيجية مل تقب اهلي ة
لدى يخل ال املٌن يها.
 -3الموارد البشرية
جدول ()20نتائج فقرات الموارد البشرية ()X3
السؤال

اتفق

2

9

12

1

7

25

26

3

20

27

22

24

4

20

13

5

22

4

5

7

15

24

6

2

بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق

المجموع

المتوس

االنحراف

النسبة

23

20

-

53

3.55

0.991

72

23

1

53

3.13

2.086

64.6

2

53

3.40

2.231

68

53

3.45

2.134

69

53

3.58

0.919

72.6

3.44

0.075

68.8
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بشدة

ط

%
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تشًن نتا ا ا دوؿ ()11إجابات نينة الدراسة نلس األس لة ااااة باملت ًن ( )X3املوارد البشرية إذ حقق
بشك إ ايل متوسا ح ايب ادرة ( )3.44وارمراؼ م ياري ( )1.175وكضاية ن بية ( )68.8تقخل ،من امل توى
املتوسا من املقياس .
ويبٌن ا دوؿ سف الضقرة ااام ة اد حصلت نلس انلس م توى اذ بلغ الوسا اك ايب ( )3.56واكرمراؼ
امل ياري ( )1.929وكضاية ن بية ( ) 71.6وىاا ي ين سف املدراو اهلي ة ي وف إىل ربديد املهاـ املطلوبة من املوظضٌن
ال م ت را سًن ال م وىاا ما اتضق مخل إجابات الضقرة األوىل اذ بلغ
بداة وك يتدخلوا إك إذا حدثت مشاك
م توى ايجابات سنلس من باا األس لة والاي يت من باف ايدارة ت س ملنح ال املٌن لديها الصالحيات الالزمة
وجو.
اليت ت اندىم من سداو سنماهلم نلس س
سما الضقرة الثانية قد بل ت نتيجة ايجابات ادن م توى لو اذ كاف الوسا اك ايب ( )3.23واكرمراؼ
امل ياري ( )1.186وكضاية ن بية ( )64.6وىاا يدؿ باف ىناؾ اصور لدى اهلي ة استقطاب املوارد البشرية ذات
الكضاوات والقدرات املميلة ولكن نض الوات تقوـ اهلي ة بتشجيخل ال املٌن لديها وتكا مىم مقاب نملهم ا يد.
 -4تقانة المعلومات .
جدول ()22نتائج فقرات تقانة المعلومات ()x4
السؤال

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق

المجموع

المتوسط

االنحراف

النسبة %

بشدة
2

25

30

4

3

2

53

4.04

0.876

80.8

1

24

29

20

9

2

53

3.68

2.205

73.6

3

18

11

1

2

-

53

4.45

0.667

89

4

8

29

21

23

2

53

3.38

2.078

67.6

5

9

31

8

4

-

53

3.87

0.785

77.4

3.88

0.901

68.8

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

تشًن نتا ا ا دوؿ( )11إجابات نينة الدراسة نلس الضقرات ااااة باملت ًن( ) X4تقانة امل لومات إذ
حقق بشك إ ايل وسا ح ايب دبقدار ( )3.88وارمراؼ م ياري ( )1.912وكضاية ن بية ( )77.6دما ي ين انو
يقخل ،من امل توى املتوسا من املقياس.
سف سنلس م توى من ايجابات اد حصلت نليها الضقرة الثالثة بوسا ح ايب ( )4.45وارمراؼ م ياري
( )1.667وكضاية ن بية ( )89والاي يدؿ إىل انانة ال املٌن اهلي ة باستخداـ تقانة امل لومات لتح ٌن خدمة
املكلضٌن ،واد سيد س راد نينو الدراسة إىل ،رورة اكنتماد نلس تقانة امل لومات سنماهلا لي ه من ايامها بتطبيق
214

إعادة هندست اإلعمال لتحقیق متطلباث الحكومت االلكترونیت – بحث میداني

أ.د .غسان قاسم داود الالمي

إنادة ىندسة األنماؿ اهلي ة وي من ذماحها ،وىاا و ق النتيجة اليت حصلت نليها الضقرة األوىل واليت بلغ وسطها
اك ايب ()4.14واكرمراؼ امل ياري ( )1.876وكضاية ن بية (.)81.8
سما الضقرة الراب ة قد حصلت نلس ادن م توى هلا بوسا ح ايب ( )3.38وارمراؼ م ياري ( )1.178وكضاية
ن بية ( ) 67.6والاي ينا باف التدريب نلس تقانة امل لومات ضمت سسبقية تصور ايدارة ال ليا وىاا ي ين باف
ايدارة مل دم التدريب نلس تقانة امل لومات ولكن ك ضمت التدريب نلس التقانة األولية واألسبقية تصور ايدارة.
يما بل ت الضقرة ااام ة وسا ح ايب ( )3.87وارمراؼ م ياري ( )1.785وكضاية ن بية ( )77.4حيث يقخل
،من امل توى املتوسا وتض ر ىاه النتيجة التخوؼ واكار من الت يًن التقين .دما يشخا إىل ،رورات زيادة الدنم
املمنوح لتقانة امل لومات كسيما يما يت لق بدنم ال املٌن لتقب الت يًن التقين وىاا يتطلب من اهلي ة القياـ بإشراؾ
ال املٌن لديها نملية الت ًن والقياـ بدورات تونية لبياف سشمية الت يًن من اج اكصوؿ نلس دنم اك من املوظضٌن
ل ملية الت يًن التقين اليت ت د ،رورية هود إنادة ىندسة األنماؿ وبالك تتحقق سراو املتخصصٌن ىاا املو،وع
وتأكيدىم نلس سف املنظمة اليت ك ت تطيخل ت يًن س كارىا بشاف تقانة امل لومات ك ظمكن إنادة ىندسة سنماهلا
(ىامر وجاميب. )53: 1995،
وتأسي اً نلس ما تقدـ من نتا ا حققت مكونات إنادة ىندسة األنماؿ الرتيب و قا مل توى تقوأ الكضاية
الن بية وكاكيت- :
(تصميم ال مليات ،تقانة امل لومات ،الرؤية اكسراتيجية ،املوارد البشرية).
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 1-3عرض وتحليل نتائج إجراءات التحاسب الضريبي

جدول ()21

نتائج فقرات إجراءات التحاسب الضريبي ( )y
السؤال

اتفق

2

7

16

1

29

23

24

3

4

26

23

27

4

5

26

26

21

4

5

7

14

20

20

1

53

6

14

10

1

5

1

53

4.22

7

17

11

1

1

-

53

4.40

0.743

8

29

19

4

2

-

53

4.15

0.677

85

9

17

15

2

-

-

53

4.49

0.542

89.8

20

16

29

5

3

-

53

4.18

0.863

85.6

3.85

0.911

77

بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق

المجموع

المتوسط

االنحراف

النسبة

22

8

2

53

3.57

0.972

72.4

7

-

53

3.83

2.069

76.6

3

53

3.01

2.083

60.4

53

3.22

2.203

61.1

3.45

2.066

69

2.203

81.1
88
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بشدة

%

يشًن ا دوؿ ( ) 12إىل سف نتا ا إجراوات التحاسب ال رييب بلغ بشك إ ايل وسا ح ايب ادرة ()3.85
وارمراؼ م ياري ( )1.922وكضاية ن بية ( )77تقخل ،من امل توى املتوسا من املقياس  .إذ سج سنلس وسا
ح ايب نتيجة الضقرة التاس ة إذ كانت بوسا ح ايب ( )4.49وادىن ارمراؼ م ياري ( )1.541وكضاية ن بية
( ) 89.8والاي يشًن باف نم براما تونية وبراما إنالمية وتثقيضية خااة بإجراوات التحاسب ال رييب يليد من
إيرادات ال را ب دما يشًن اتضاؽ ال املٌن إىل سشمية اكنتماد نلس ىاه ال اما لتح ٌن سداو نم إجراوات
التحاسب ال رييب .
سما الضقرات األخرى قد كانت ،من امل توى املتوسا وكاكيت -:تشًن نتا ا الضقرة الثامنة إىل وسا ح ايب
ادرة ( )4.25وارمراؼ م ياري ( )1.677وكضاية ن بية ( )85والاي يهتم ب رورة ربديد الرؤية (الرسالة ) للممس ة
 .واد اتضقت إجابات املوظضٌن نلس ذلك ،سما الضقرة ال ادسة قد حصلت نلس وسا ح ايب ادرة ()4.11
للمكلضٌن نند
وارمراؼ م ياري ( )1.113وكضاية ن بية ادرىا ( )82.2والاي يشًن إىل تقدأ اهلي ة خدمات س
انتمادىا نلس اكاسوب نملية التحاسب ال رييب .وىاا يشًن اىل ندـ اتضاؽ املوظضٌن باف استخداـ اكاسوب
ويرجخل ذلك من زبوؼ املوظف من الت ًن التقين واكست ناو نن خدمادم .
سوؼ يقدـ خدمات س
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 -3تحليل نتائج عالقات االرتباط ( اختبار فرضيات البحث)
مت استخداـ م ام ارتباط الرتب ل بًنماف للت رؼ نلس مدى اوة ال الاة واكرتباط بٌن مت ًنات الدراسة
امل تقلة ( Xمكونات إنادة ىندسة األنماؿ) واملت ًن امل تمد ( Yإجراوات التحاسب ال رييب) حيث كانت نتا ا
اكرتباط كما مبٌن با دوؿ اكيت- :
جدوؿ ()13
نتا ا م ام اكرتباط بٌن مكونات انادة اهلندسة واجراوات التحاسب ال رييب
مكونات إنادة ىندسة األنماؿ

م ام اكرتباط

الت ل
1

تصميم ال مليات

1.741

2

الرؤية ايسراتيجية

1.744

3

املوارد البشرية

1.741

4

تقانة امل لومات

1.724

كانت ال الاات اكرتبا ية بٌن مكونات إنادة ىندسة األنماؿ وإجراوات التحاسب ال رييب جمتم ة ى
نالاات اوية ذات دكلة م نوية ،وتن جم ىاه النتيجة مخل مضاىيم إنادة ىندسة األنماؿ اليت زبا إنادة التضكًن
األساس وإنادة التصميم ا اري ربقق رب ينات ا قة سداو املنظمات وربقق الكضاوة الكلية ل مليادا( Davis et
 )al,2003:173واد احتلت الرؤية اكسراتيجية نلس املرتبة األوىل إذ بلغ م ام اكرتباط ( )1.744وىاا يدؿ
نلس تطلخل (رؤية ) اهلي ة إىل التطور والت يًن إىل األ  ،وجاوت املرتبة الثانية بت اوي نتيجة م ام اكرتباط اذ بلغ
ك من تصميم ال مليات واملوارد البشرية نض نتيجة م ام اكرتباط واليت ايمتها ( )1.741دما ي ين اىتماـ اهلي ة
سداو سنماهلا و يمكد ذلك سف اهلي ة لديها م ر ة بأشمية ودور املوارد البشرية ربقيق م تويات نالية األداو
ورب ٌن سنماهلا وتطوير املنظمة يما اد حصلت تقانة امل لومات املرتبة الثالثة ادىن م توى حيث بل ت نتيجة
جانب تقانة امل لومات كف تقانة
م ام اكرتباط ( ) 1.724وىاا يدؿ بأنو صمب نلس اهلي ة سف توىل اىتماـ اك
امل لومات ت د من ساوى اايارات واألدوات اكسراتيجية اليت ت اىم اياتة اسراتيجية املنظمة ال نن ند تقانة
امل لومات اوة موجهة ومهمة باذباه إنادة ىندسة األنماؿ وت ط ك ىاه النتا ا إىل ربقيق الضر،ية الر ي ة األوىل
ىاا البحث اليت تنا نلس وجود نالاات ذات دكلة م نوية بٌن مكونات إنادة ىندسة األنماؿ ونمليات
التحاسب ال رييب .
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 4-3تحليل العالقة واألثر لمتغيرات الدراسة باستخدام االنحدار الخطي البسيط
وتت من ىاه الضقرة اياس ال الاة واألثر بٌن مكونات إنادة ىندسة األنماؿ وإجراوات ال م ال رييب
باستخداـ سسلوب ربلي اكرمدار ااط الب يا بواضة احد األساليب ايحصا ية املهمة لتحلي تأثًن ونالاة ك من
املت ًنات امل تقلة وامل تمدة من خالؿ إجراو اكختبارات ايحصا ية املناسبة ( ) F.t testمل ام اكرتباط وم ام
التحديد ب ية إثبات سسموذج ىاه الدراسة و ر،يادا.
ي رض ا دوؿ ( )14نتا ا التحلي ايحصا ألسموذج اكرمدار ااط الب يا املت لقة بتحلي اثر مكونات
انادة ىندسة اكنماؿ نلس إجراوات ال م ال رييب ويت ح يو سف يخل التأثًنات وال الاات م نوية بٌن ك من
املت ًنين نند القيمة اكحتمالية P>0.05
جدول ()24

تأثير مكونات اعادة ىندسة االعمال على إجراءات التحاسب الضريبي
معلمة ميل

قيمة t

معامل االرتباط

معامل التحديد

0.741

7.871

0.742

%54

0.664

7.943

0.744

%55.3

الموارد البشرية

0.477

7.882

0.742

%54.9

تقانة المعلومات

0.636

7.493

0.714

%51.9

المتغير
تصميم العمليات
الرؤية

اإلستراتيجية

االنحدار B

المحسوبة

R

R2

استنادا" لنتا ا اكختبارات ايحصا ية املبينة ا دوؿ ( )14يظهر تأثًن انادة ىندسة اكنماؿ إجراوات
التحاسب ال رييب إذ كانت ايمة(  ) tاا وبة ( )7.872ونند مقارنتها مخل نظًندا ا دولية يظهر باف اا وبة اك
من ا دولية نند م توى  1.15والبال ة ( ) 1.671دما ي ين الضروؽ م نوية سي األثر امل نوي مل ام اكرمدار P
نلس املت ًن امل تمد (إجراوات ال م ال رييب) وتض ر ىاه النتيجة من ايم م ام التحديد وم ام اكرتباط البال ة)
كما تدؿ م نوية م لمة  Bإىل سف ت ًن وحدة واحدة مكونات انادة ىندسة اكنماؿ وكاكيت:
 -1تصميم ال مليات يمدي إىل إحداث ت ًن

إجراوات التحاسب ال رييب دبقدار( )1.742وبالك تتحقق

احة الضر،ية الر ي ة الثانية وخااة الضر،ية الضرنية رام (. )1
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 -2سف اكىتماـ املتلايد بوحدة واحدة

أ.د .غسان قاسم داود الالمي

و،خل الرؤية اكسراتيجية دما يليد من ربقيق األىداؼ املرسومة

إجراوات التحاسب ال رييب.
 -3سف اكىتماـ باملوارد البشرية دبقدار وحدة واحدة دما يمدي إىل إحداث ت ًن ورب ٌن

إجراوات التحاسب

ال رييب دبقدار (.)1.477
 -4بليادة اكىتماـ بتقانة امل لومات دبقدار وحدة واحدة يمدي إىل إحداث ت ًن ورب ٌن

إجراوات التحاسب

ال رييب دبقدار ( )1.636وسكدت ذلك نتيجة اختبار  tالاي ايمتو ( )7.493وى سك من نظًندا
ا دولية ( )1.671نند م توى (.)1.15
 -5ونلس ىاا اكساس تتأكد احة ر،ية البحث واليت مضادىا ال الاة امل نوية بٌن انادة ىندسة اكنماؿ
والتحاسب ال رييب.
وللتأكد من احة وداة النتا ا اليت ادمتها نتا ا ربلي اكرمدار ااط الب يا ألثر تصميم ال مليات نلس
إجراوات التحاسب تشًن نتا ا ربلي التباين( ) ANOVAإىل ال الاات نض ها كما

جدوؿ ()15
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Sig.

F

Mean Square
متوسا املرب ات

 Dfدرجة
اكرية

Sum of Squares
جمموع املرب ات

النموذج Model

.000a

61.976

15.251

1

15.251

 Regressionاكرمدار

246.

51

12.551

 Residualالبواا

52

27.811

 Totalاتموع

.000a

63.186

15.373

1

15.373

 Regressionاكرمدار

244

51

12.424

 Residualالبواا

52

27.811

 Totalاتموع

.000a

62.112

15.265

1

15.265

 Regressionاكرمدار

246

51

12.536

 Residualالبواا

52

27.811

 Totalاتموع

14.567
13.234
27.811

 Regressionاكرمدار
 Residualالبواا
 Totalاتموع

.000a

56.138

14.567
256

1
51
52

مكونات انادة ىندسة
اكنماؿ

تصميم ال مليات

الرؤية اكسراتيجية

املوارد البشرية

تقانة امل لومات

جدوؿ ( )15ربلي التباين لقياس تأثًن انادة ىندسة اكنماؿ نلس التحاسب ال رييب

يت ح من ا دوؿ اناله سف م نوية ال الاة بٌن مكونات انادة ىندسة اكنماؿ وإجراوات ال م ال رييب حيث
سف ايم  Fاا وبة اك من ا دولية اليت تبلغ ( )4.112ونليو اف ىناؾ اثر م نوي ينادة ىندسة اكنماؿ نلس
اجراوات التحاسب ال رييب وىاا يدؿ سف منحىن اكرمدار جيد لواف ال الاة بينهما ولالك تقب الضر،ية الر ي ية
الثانية .وىاا ممشر نلس اواب منها وم ار البحث اكايل تأثًن مكونات إنادة ىندسة األنماؿ نلس إجراوات
التحاسب ال رييب.
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المبحث الرابع  /االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات :
-1إف تطبيق اككومة اكلكرونية لي جمرد إ،ا ة تكنولوجية جديدة ملنظمة ما ،واسما ىو ربوؿ جاري

مضهوـ

ال م وإدارتو ،يتطلب إنادة ىندسة كاملة للمنظمة ،وىيكلة لكا ة نمليادا وال املٌن يها.
 -1تضتقر اهلي ة آلليات تطبيق إنادة ىندسة األنماؿ لتطوير سدا ها رمػو األ ػ
و بقتو ال ديد من املنظمات

حػٌن اسػتخداـ ىػاا األسػلوب

خمتلف دوؿ ال امل ملػا لػو مػن تػأثًن اصمػايب نلػس سداو نمليادػا باذبػاه ربقيػق متطلبػات

اككومة اكلكرونية.
 -2احتلػػت مكونػػات إنػػادة ىندسػػة األنمػػاؿ املتمثلػػة بتصػػميم ال مليػػات والرؤيػػة اكس ػراتيجية وتقانػػة امل لومػػات
امل توى املتوسا من املقياس امل تمد وح ب الرتيب ا ناله يما احتلت املوارد البشرية امل توى األدىن.
 -3سثرت مكونات إنادة ىندسة األنماؿ منضردة وجمتم ة نلس سداو إجراوات ال م ال رييب .
 -4ي ػػد تطبيػػق إنػػادة ىندس ػػة األنمػػاؿ

اهلي ػػة ال ام ػػة لل ػرا ب رب ػػوك" اس ػراتيجيا" مهم ػػا" رم ػػو رب ػػٌن األداو

وتطػػوير اهلي ػػة خااػػة إف ب ػػض الػػدوؿ اػػد بقػػت ىػػاا املػػدخ

دوا رىػػا ال ػريبية وكاػػت ذماحػػا"

سنماهلػػا ننػػد

تبنيها ىاا املدخ .
-6ت تمد نملية إنادة ىندسة األنماؿ نلس است داد املنظمات للتخل نن نظػم ال مػ التقليديػة واسػتبداهلا بػنظم
نم جديػدة دػنم بػااطوات واملراحػ املنطقيػة لتطبيػق األ كػار ا ديػدة ب يػة ذبديػد م ػار األداو وربقيػق األىػداؼ
واكسراتيجيات بشك ان .
 -7إف استخداـ األسبتة وبراما اكاسوب
سجراو امل امالت وال يطرة

سي منظمة سابح امرا" ك مضر منو ملا تو ره ىاه التقنية مػن ت ػهي

سداوىا اذ ك تىن

سي منظمة

ال امل نن ىاه التقنية .
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التوصيات
،-1رورة زيادة الدنم اككوم املباشر والض اؿ للمنظمات نامة ،وتو ًن البي ة املال مة لتطبيق اككومة
اكلكرونية ،وإ الؽ ما ي مس دبضهوـ املنظمات اكلكرونية .من خالؿ نمليات انادة التنظيم وج لو مال م
كنتماد اساليب الكرونية حديثة

اذماز اكنماؿ اليومية واكبت اد نن اكجراوات الروتينية ،واكستمرار بإدخاؿ

التقنيات اكلكرونية اكديثة ي من حضاظ التنظيم اكداري نلس مرونتو.
بناو اهليك القانون والتشري

-2ال

للحكومة اكلكرونية ،والبدو مثالً

اكلكرون ،ل رض ت هي استخداـ الوسا اكلكرونية

تشريخل اانوف ال ج

إجراو امل امالت للموا نٌن.

 -3ال م لتصميم وتنضيا نظاـ م لومات متكام باستخداـ التقنيات املتطورة وااوسبة دبا يممن تو ر امل لومات
ال رورية لتطبيق سساليب الرشيق

ال م وت هي اكتصاكت وم ارات األداو بشك اا ب.

 -4ال م نلس تبين منها إنادة ىندسة األنماؿ من خالؿ ربديد ال مليات املرشحة ينادة اهلندسة نلس اف
تكوف سكثر سشمية لتحقيق سىداؼ املنظمة ،وىنا ظمكن اكست انة دبراكل البحوث
اكستشارية ااارجية للتوا اىل ممشرات واا ية

الكليات املتخصصة او املراكل

ال م .

 -5تشكي رؽ نم من خمتلف سا اـ املنظمة ذوي اا ة والكضاوة وتكوف نلس م توى ناؿ من التدريب
املكلف نلس املنهجيات امل تمدة
 -6ال

تطبيق إنادة ىندسة األنماؿ ودبا يتالوـ و بي ة سنماؿ املنظمة

ينشاو وحدة تنظيمية متخصصة ت ين بإدارة الت يًن وتكوف م مولة نن إنادة اهليكلية ورب ٌن

األداو.
 -7ال م نلس دي ة امل تللمات املطلوبة لتطبيق مراح إنادة ىندسة األنماؿ ب ية ت هي نمليات تطبيق
اككومة اكلكرونية

ميادين ال م من خالؿ اكيت :

س-التلاـ ايدارات ال ليا ودنمها هلاا املشروع با هود واملوارد املطلوبة .
ب-تو ًن زبصيصات مالية لشراو اكجهلة والتقنيات اكديثة اليت تطلبها إنادة اهلندسة ،وتونية وتدريب ال املٌن
هلاا املدخ اكديث.
ج -ربقيق التكام الداخل لوظا ف املنظمة وربقيق التكام ااارج مخل البي ة اايطة .
د -انتماد تقنية امل لومات بدك من اكسلوب اليدوي

التوثيق والت ام مخل ال جالت واملراسالت.
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المصـ ــادر
المصادر العربية
الكتب:
-1البكري ،سونيا حممد ،إدارة ا ودة الكلية ،الدار ا ام ية.2112 ،
-2زك  ،اظماف نبد اا ن ( )2119اككومة اكلكرونية مدخ اداري متكام  ،املنظمة ال ربية اكدارية،
القاىرة.
-3ىامر ،مايك  ،وشاميب ،ي  ،إنادة ىندسة نظم ال م

املنظمات (اهلندرة) :دنوة ارضمة للثورة اكدارية

ا ديدة ،تر ة مش الدين نثماف ،شركة ش اع ،القاىرة.1995،
--4نكاشة ،ىشاـ نبد املن م ( )2114ايدارة اكلكرونية للمرا ق ال امة ،دار النه ة ،القاىرة.
االطاريح والرسائل الجامعية :
-5البيايت،بيداو ستار لضتة()2114تطبيق نظاـ كمدخ اسراتيج لتطبيقات اككومة اكلكرونية ،ا روحة
دكتوراه تًن منشورة ،كلية ايدارة واكاتصاد ،جام ة ب داد ،ال راؽ.
-6البي ان ،االح ح ن نبد اهلل ،تطوير اساليب الراابة الداخلية للوحدات اككومية ظ تطبيق اككومة
اكلكرونية رسالة ماج تًن

اااسبة ،ا ام ة امل تنصرية2115 ،

-7امحد،سناو ستار( ،) 2111امكانية تطبيق انادة ىندسة اكنماؿ نلس اجراوات التحاسب ال رييب ،رسالة
ماج تًن تًن منشورة ،امل هد ال ايل للدراسات اااسبية واملالية –جام ة ب داد.
-8نل  ،ام نبد اتيد ،ال الاة بٌن مكونات إنادة ىندسة األنماؿ وسثرىا

سداو ال مليات ،ا روحة دكتوراه

ادارة اكنماؿ كلية ايدارة واكاتصاد – ا ام ة امل تنصرية.2115 ،
-9كاظم ،باسم حاكم ( )211انادة ىندسة م ار ال مليات لت ليل اكداو املمس  ،رسالة ماج تًن تًن
منشورة بكلية اكدارة واكاتصاد –جام ة ب داد
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ال دد  28سبوز .1999
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إعادة هندست اإلعمال لتحقیق متطلباث الحكومت االلكترونیت – بحث میداني

ملحق البحث (استمارة استبياف)
ال ادة اارموف
ربية يبة وب د
ىاه اكستمارة اليت بٌن يديك ى جلو من متطلبات حبث نلم واملوسوـ (إنادة ىندسة اينماؿ لتحقيق
متطلبات اككومة اكلكرونية – حبث ميدان) هبدؼ استطالع آرا كم حوؿ املو،وع .لاا نأم إف زبصصوا جلو من
واتكم وتت اونوا م نا
قا.

ايجابة نلس قرات اكستبانة وك حاجة لاكر اكسم اذ ت تخدـ ايجابات ألتراض البحث

األستاذ الدكتور
ت اف ااسم داود الالم
م لومات ت ريضية
-1ا ن  :ذكر
-2ال مر :اا من  25سنة
51سنة أكثر
-3التحصي الدراس  :إندادية
دكتوراه
-4اكختصاص حب ب الشهادة:

سنثس
29- 25
م هد

34-31
بكالوريوس

39 -35
دبلوـ نايل

44-41
ماج تًن

 -5املواخل الوظيض اكايل /ننواف الوظيضة:
 -6ندد سنوات اادمة من املواخل الوظيض اكايل :
 -7ندد سنوات اادمة الكلية :
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الجزء األول /إعادة ىندسة األعمال
الضقرات

ستضق بشدة

سوكً :تصميم ال مليات
1

إ وف ايػ ػػاـ ايدارة بإنػ ػػادة ىندسػ ػػة إنماهلػ ػػا سػ ػػيودى إىل إنػ ػػادة ترتيػ ػػب
ال مليات بشك متلامن ولي متتابخل.
تػػممن ايدارة بػػاف إنػػادة اهلندسػػة ت ػػهم

2

ستضق

حمايد

ك ستضق

ك ستضق بشدة

ربقيػػق رب ػػينات ا قػػة

م ػ ػػايًن األداو مث (رب ػ ػػٌن اا ػ ػػدمات املقدم ػ ػػة للمكلض ػ ػػٌن ،زبضػ ػ ػػيض
التكاليف).
األنشػطة الػيت تنجلىػا

3

ت س ايدارة إىل ربقيق اكن ػجاـ والتضانػ
األا اـ والوحدات التنظيمية.

4

تلتػػلـ ايدارة ال ليػػا بػػدنم وتطػػوير ورب ػػٌن نمليادػػا وذلػػك مػػن خػػالؿ
اكلتلاـ بالتموي وو،خل ااطا لالك.

5

تتابخل ايدارة باستمرار امل واات الػيت تواجػو سداو نمليادػا وت مػ نلػس
إزالتها.

ثانياً-:الرؤية اإلستراتيجية
ت

الضقرات
ثانياً :الرؤية ايسراتيجية

1

إف ذمػػاح ايدارة إنماهلػػا نلػػس املػػدى الطوي ػ يتواػػف نلػػس ايامهػػا
بتنضيا نمليات إنادة ىندسة سنماهلا.

2

تقػ ػػوـ ايدارة بتحديػ ػػد سولويػ ػػات إنػ ػػادة اهلندسػ ػػة بشػ ػػك يتوا ػ ػػق مػ ػػخل
رسالتها وسىدا ها.

3

ربدد الرؤية الت يًنات املتوا ػة سو ااتملػة بنػاو" نلػس البحػث باسػتمرار
نن ك ما ىو جديد وضمقق التطور للمنظمة.

4

وجػػود تص ػػورات كاملػػة ن ػػن الرؤيػػة ايس ػراتيجية مل ػػتقب اهلي ػػة ل ػػدى
يخل ال املٌن يها.

5

تتوا ق الرؤية ايسراتيجية للهي ة مػخل مػا ضمػدث مػن ت يػًنات وتطػورات
ال امل جماؿ ال را ب .

ستضق بشدة

ستضق

حمايد

ك ستضق

ك ستضق بشدة
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ثالثاً -:الموارد البشرية
ت

الضقرات

ستضق
بشدة

ثالثاً :املوارد البشرية

1

ت س ايدارة ملنح ال املٌن لديها الصالحيات الالزمة اليت سبكنهم من سداو إنمػاهلم
نلس رمو س .

2

ت س ايدارة إىل استقطاب املوارد البشرية ذات الكضاوات والقدرات املميلة.

3

تممن ايدارة بأشمية الراابة الااتية وربم ال املٌن م مولية نتا ا سنماهلم .

4

تشجخل ايدارة إبدانات وابتكارات ال املٌن وتكا مىم نليها مقاب نملهم ا يد.

5

ي ػ س امل ػػدراو إىل ربدي ػػد امله ػػاـ املطلوب ػػة بش ػػك داي ػػق وك يت ػػدخلوا إك إذا ح ػػدثت
مشكالت ال م .

ستضق

حمايد

ك ستضق

ك ستضق
بشدة

رابعاً -:تقانة المعلومات

ت

الضقرات

ستضق
بشدة

راب اً :تضانة امل لومات

1

تممن ايدارة باف اكنتماد نلس تقانة امل لومػات اكديثػة ننػد ايامهػا بإنػادة اهلندسػة
ي من هلا النجاح.

2

ت ت م اهلي ة ال يد اكلكرون بٌن املركل والضروع.

3

يمدي استخداـ وتطوير تقانة امل لومات

4

ضمت التدريب نلس تقانة امل لومات سسبقية

5

لدى ال املٌن است داد لتقب الت يًن التقين.

ستضق

حمايد

ك ستضق

ك ستضق
بشدة

اهلي ة إىل رب ٌن خدمة املكلضٌن.
تصور ايدارة ال ليا.
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الجزء الثاني /إجراءات التحاسب الضريبي
املو،وع

ت

ستضق
بشدة

إجراوات التحاسب ال رييب

1

ىنالك و،وح الت ليمات والقوانٌن ال ريبية النا اة
ي ه نملية احت اب الوناو ال رييب.

2

إف إج ػ ػراوات التحاسػ ػػب ال ػ ػرييب امل تمػ ػػدة مػ ػػن اب ػ ػ اهلي ػ ػػة ت تػ ػ ادظمػ ػػة بالن ػ ػػبة
لإلجراوات اليت ت تمدىا بقية الدوؿ.

3

ىنػػاؾ ثقػػة بػػٌن املكلضػػٌن وايدارة ال ػريبية ننػػد إخبػػارىم دبكونػػات الونػػاو ال ػرييب
اااص هبم.

اهلي ة والاي من شأنو سف

4

تت ػ ػػم الت ػ ػػامالت إدارة ربص ػ ػػي ال ػ ػ ػرا ب بالش ػ ػػضا ية واملص ػ ػػدااية
البيانات بٌن املكلف وايدارة وبال ك .

5

إف نمليػػة التحاسػػب ال ػرييب نمليػػة سػػهلة وتػػًن م قػػدة وك ربتػػاج إىل الكثػػًن مػػن
الوات.

6

ظمكػن للهي ػػة إف تقػػدـ خػػدمات س ػ للمكلضػػٌن ننػػد انتمادىػػا نلػػس اكاسػػوب
نملية التحاسب ال رييب.

7

ستضق

حمايد

ك ستضق

ك ستضق
بشدة

ان ػ ػػيابية

إف تياب الون ال رييب لدى املكلف صم نملية ا باية نملية ا بة.

سي ممس ة كبد من ربديد الرؤية (الرسالة) هلاه املمس ة.

8

لنجاح ايدارة

9

إف نم براما تونية وبراما إنالمية وتثقيضية خااة بإجراوات التحاسب ال ػرييب
سوؼ يليد من إيرادات ال را ب

التهرب ال رييب اضة مالزمػة تتم نػا وك ظمكػن م ا تهػا وي تمػدىا الػب ض نػوع
 11إف و
من الاكاو وح ن التصرؼ.
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