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 المستخلص 

 واحتياجواتهم  استخدام المووادد شكو ل يو من دتشوات النشوا نمن خالل  اليوم وتقدمها يتحقق نجاح المنظمات
فوو   التغييودات  وسن تسووادع هااسوتداتيجيات شنووا  علووشكو ل سسووا   انع وو الددجو  اوولووو  والو   ومتطلشوات السوووق ش

إعووادة واحووده هوو س ااسووتداتيجيات حديثوو   اسووتداتيجيات تشوواعإالمنظمووات سوجشووت علووو  وحوودة المنافسوو  شي ووات اوعمووال
 . عمليات اعمال المنظماتهندس  اوعمال الت  تستهدف إعادة تصميم 

اس  إلو تحديد عالق  م ونات اعادة هندسو  ااعموال شوصو ها متغيود مسوتقل والمتمثلو  شوو تصميم سعت الدد  
د معتموود عشوود يووغلومووات   وادا  العمليووات شوصوو   متالعمليووات   الد يوو  ااسووتداتيجي   الموووادد الشكوودي   وتقانوو  المع

 م كدات   ال ل     الجودة  المدون  والتسليم .
عوودين اولهمووا نظوود  وتمثوول شتقووديم اطوواد ف وود  لموةوووع اعووادة هندسوو  ااعمووال   وتجلووو هوودف الدداسوو  شش 

وثانيهما  ميدان  تمثل ف  تكوخي  اسوتعداد المنظموات العداقيو   الكود   المشحوثو   لتطشيوق اعوادة هندسو  ااعموال 
  ااعموال والشي و  من خالل توافد م ونات  لدداس  ام اني  تحقيق مستوه مال م مون التوافوق شوين مودخل اعوادة هندسو

 العداقي  شما يحقق تطشيق  شك ل فاعل و  و .
ولغدض تحقيق اهداف الدداس  تم شنا  مخطط افتداة  يحدد طشيعو  العالقو  شوين متغيودات الدداسو  وانشثقوت  

 عن  فدةيتين د يستين تنشثق من  ل منهما ادشع فدةيات فدعي  تحدد العالق  وااثد شين متغيدات الدداس .
عن المقاشالت  الكخصوي  والمعايكو  الميدانيو   وكوملت  خدمت ااستشان   اسلوب لجمع الشيانات فةالا است 

الكوود   المشحوثوو  ةوومن ال  ووات الوظي يوو  الووثالث  مووديد  مهنوود    فوو  كووخ  موون العوواملين  022 عينوو  الدداسوو  
ن اصول مجوتمعهم الشوال  % مو02% مون اصول مجمووع  ول ف و  مون ال  وات الوثالث وهوم يكو لون 02وفن   وشنسوش  

كخ   واختشدت ال دةيات من خالل جمل  من ااساليب ااحصا ي  واستخدجت النتا ج شاستخدام الشدامجيو    022 
 الجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواهنة

  SPSS-10 .  
وشنووا ا علووو وصووف متغيوودات الدداسوو  وتكخيصووها واختشوواد العالقووات التاثيديوو  التوو  ا وودت وجووود عالقوو  اثوود 

  احصووا يا تووم تاكوويد مجموعوو  موون ااسووتنتاجات   اهمهووا افتقوواد الكوود   المشحوثوو   ليووات وادتشوواط  ات دالوو  معنويوو
م الكد   شتصميم عمليات اعمالها انها ما تطشيق اعادة هندس  ااعمال لتطويد ادا ها نحو اافةل ومحدودي  اهتما

سو  ااعموال فو  الكود   المشحوثو    اانتواج  وتوصو  الدداسو  شتشنو  اعوادة هندفو اتو   نالت تستخدم ااسلوب القيود
توودح فو  الدداسو   والعموول علوو اسوتخدام تقانوو  المعلوموات شموا يةوومن ااسوت ادة منهوا لدفووع علوو وفوق اانموو ج المق

 فةال عن التوصيات ااخده.  التكغيلي   ي مستويات اادا  ف  مختلف عمليات ااعمال اانتاج
 


