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 ممخص الدراسة
 تيدف ىذه الدراسة الي التعررف ليري يردل الترزا 

اليصرررررررم ة البنررررررام العيييررررررة مرررررري   رررررري  ال ررررررديي  
بيسررت دا  لاايررا نترريق ت ب ررع يررد ا ةلرريد  ىندسررة 
العيي ررري  االيتي يرررة مررري  التاامرررع اعسرررترات تي  دلررر  
االترررررزا  ا دار  العي ررررري  ةدار  التك رررررر  االتر  رررررز ليررررر  
العي ررا  ةدار  يورررا  ةلرريد  ىندسررة العيي رري  ا  رىرري 
ليررررر  ااداش التورررررك يي مررررري تيرررررم البنرررررام مررررري  رررررا 

الات ي اليعيايري   يتك رر اسر    است دا   درا  ت ن
امررري سرررب ا الاصررراا ليرررذا اليررردف تررر  ت رررا ر اربعرررة 
مرررا   اترر  اعلتيرريد ليرر   يصيررة است صرريش  ارىرري 
البيحرررج لتيرررا الب ينررري  ااال رررة التررري ت رررد   رررر  
الدراسررة  ايررل  رراا ي  رريس  رانبرريا الكرري ترر  الت  ررد 
يرررررل  بررررري  ي ررررري  س يتك ررررررا  الدراسرررررة  ابيسرررررت دا  

 ررررا اعنحرررردار اليتعرررردد   سرررريال نيذترررررة  سرررريال تحي
  ع تبرررررررررير مررررررررررا  SEM)اليعررررررررريدع  الي  ي رررررررررة 

الدراسررة  تاصرري  الدراسررة الرري اترراد ترر   ر  انيرراذ 
ا تررريبي لعاايرررا نتررريق ت ب رررع يرررد ا ةلررريد  ىندسرررة 

ااداش التوررررك يي مرررري البنررررام يحررررا  العيي رررري  ليرررري
الدراسررة  ب نيرري  اتررد ترر   ر لييتك ررر  رردرا  ت نالات رري 

ايررري   يتك رررر اسررر   مررري العا رررة بررر ل لاايرررا اليعي
 نترريق ت ب ررع يررد ا ةلرريد  ىندسررة العيي رري  ليرري

ااداش التورررررك يي  ابيلتررررريلي تررررر  التح رررررع يرررررل صرررررحة 
 الدراسة ا بالو  انياذ 
 

Abstract     

   This study aims at examining the 

effect of IT capabilities as a mediator 

variable in the relationship between the 

critical success factors of business pr-

ocess re‐engineering and operational 

performance of the bank based on the 

objective of the research In forth hyp-

otheses were develop, A questionnaire 

was developed by the researcher to coll-

ect preliminary information Cronbach’s 

Alpha confirmed the reliability of the 

measurement scales of the research var-

iables, and by using multiple regression 

technique and SEM technique tested the 

research hypotheses,  Results of the res-

earch indicate that the Information Te-

chnological Capabilities effect on the 

Relations between The Critical success 

factors of business process re‐enginee-

ring & operational performance. 
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 مقدمـة: – 1
 عتبرررر ال  ررري  اليصررررمي  حرررد  ىررر  ال  يلررري      

ااسيسررر ة مررري اع تصررريد اليصررررل  لررر س م ررر  لرررداره 
اليررد را   اليحي ررة اااتنب ررة اليرري  مرري حوررد اتعبصررة 

 النورررررري  لصررررررل اعسررررررت يير الررررررذل  ي ررررررا اتيا ررررررا
اع تصرريدل  بررا ل انررو  ي ررا حي ررة اعتصرريا اا  ررر 
 ىي ررة يررا العرريل  ال رريرتي  م ررد  صررب  ىررذا ال  رري  
بكعررا اتسرريلو اتنررا   نورر تو النيمررذ  الترري   ررا ينيرري 
العرريل  لي نرري ان ررا ينيرري ليرر  العرريل   ا صررب  ت رراره 

اضررريلو يع ررريرام ليح ررر  ليررر  سررراية اع تصررريد ا ررا   
ا يبي تررررو لتررررذل رااس اايررررااا اليحي ررررة اااتنب ررررة  
ذا  يل ال  ي  اليصرمي ااحردام يرل  ىر  ال  يلري   اا 
اع تصيد ة ةع  نرو  ااترو ينيمسرة ورد د  اايرر الرذل 
 ت يرررل يعرررو التر  رررز ليرررر  ال ررردرا  التنيمسررر ة الترررري 

اش ليرري  تسرر  بررو تسرريلد ليرر  ت ررد     يررة  مضررا ليعيرر
ىذا ال  ي  يل اتاد الت نالات ي الحد  ة از يد  حرد  

)et al,  Ringimالينيمسرة برد اا ينيمسر ل تردد 
م د مرض  ود  احد  الينيمسة ةلر  ضررار   (2015

  رري  ىررذا ال  رري  بتحررداج تك  رررا  تذر ررة يررل  تررا 
رما  كريش  ااداش ايااتيرة التحرد ي  الب ص رة الي تيكرة 

 ررريش ااعسرررتيرار مررري ىرررذا ال  ررري   اتعرررد  ضررررار  ليب
ةلرررريد  ىندسررررة ن رررر  العيررررا اليصرررررم ة يررررل اليكرررريى   
الحد  ة التري تريش  لتتعييرا يرا العيي ري  ااانور ة 
الي تيكررررررة دا ررررررا البنررررررام االترررررري  ي ررررررل  ل تتبنيىرررررري 
ال  رررررريدا  اليصرررررررم ة مرررررري سررررررع يي لت ررررررا ر التيرررررريز 
اليصررررررررمي مررررررري يصرررررررر ادلررررررر   ررررررردرتيي التنيمسررررررر ة 

(Laudon & Laudon, 2007)  
 مشكمة الدراسة: –2

ل د ويد ال  ي  اليصررمي مري يصرر ت رارا    
 ب ر  الدد يرل اليتك ررا  االيسرتتدا  اليييرة  راا 
الكتررر  الييضرر ة تررزايل يررا التك رررا  االت ررارا  الترري 

ويدىي اليتتيا اليصرل بو ا لري   العرا اىر  ىرذه 
اليريد  التك را  مض ة الردي  اليصررمي اذلرم بتكع را 

( يررررررل  ررررررينال البنررررررم الير ررررررزل  ا تضرررررر  ذلررررررم 77 
بن رري مرري  45الت ررار مرري ان كرري  لرردد البنررام يررل 

بن ررررررري مررررررري نيي رررررررة  48الررررررري 4005نيي رررررررة د سررررررريبر
البنرررررررررررررم  ليتيرررررررررررررة اع تصررررررررررررريد ة  ا4022د سررررررررررررريبر
بي ضرريمة الرري ال ررار  الت نالات ررة  ( 4022 الير ررزل

مرررري يتررررريا اعتصررررريع  االيعيايررررري  ا داش  رررررديي  
سررررتحد ة ي ررررا ال ررررديي  الييتك ررررة اليصرررررم ة بن  ررررة ي

لبررر اعنترنرر  ا ررديي  التي كررال اليحيرراا ا ررديي  
(  انع سرررر  ىررررذه 4007البر ررررد اعل ترانرررري  يحيررررد  

التك را  االت ارا  الري ضررار  الحيترة الري احرداج 
تك  رررررر مررررري ةدار  البنرررررام مررررري سرررررب ا ز ررررريد  ال كررررريش  

ا عررد  االكعيل ررة اترردل   الير ررز التنيمسرري مرري السرراع 
يرد ا ةلرريد  ىندسرة العيي رري   حرد اليرردا ا ا دار ررة 
الحد  ررررة الترررري تسرررريلد البنرررررام ليرررر  ز رررريد  ال ررررردرا  
التنيمسرررر ة ميررررا  عررررد سرررراحيم تنيمسرررر يم ىييرررريم مرررري ب صررررة 
االييا التي تتزا د م يي التحد ي   ح ج  سريلد ىرذا 
اليرررد ا ليررر  ز ررريد  ا نتيت رررة   ت كررر   زيرررل دار  

ربح ررة ييرري  رردل  الاضررا التنيمسرري التوررك ا  از رريد  ال
ليرررري  ليرررر  ضرررراش ذلررررم مينرررريم حيتررررة لدراسررررة ترررر   ر 
يرررد ا ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري  ليررر  تحسررر ل ااداش 
التورك يي ليبنرم  البنررام( يرل  رراا دلر  دار  رردرا  
ت نالات رري اليعيايرري   يتك ررر اسرر    ايررل الياحرر  
 ل   يل الدراسي  السيب ة التي تنيالر  تر   ر يرد ا 

د  ىندسة العيي ي  لي  ااداش التوك يي ليبنم  د ةلي
ترر  ةترااىرري مرري الررداا اليت ديررة  يررا اترراد نرردر  مرري 
الدراسرري  الترري ترر  ةترااىرري مرري الررداا النيي ررة ليايرريم 
امري الب صرة اليصرر ة بصركة  يصرة  مضرام لير   نررو 
يرري زاا ىنرريم تبرري ل مرري نترريص  الدراسرري  السرريب ة م يرري 
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د  ىندسررررة العيي ررري  ليرررر   تعيرررع بتررر   ر يررررد ا ةلررري
 ااداش التوك يي ليبنم 

لذلك تكمـن مشـكمة الب ـث فـي م اولـة ا جابـة 
 عمى عدد من التساؤالت اآلتية:

يررررريىي العاايرررررا اا  رررررر ارتبي ررررري بنتررررريق ةلررررريد    2
 ىندسة العيي ي  مي ال  ي  اليصرمي؟

ىررا  اتررد ترر   ر ليررد ا ةلرريد  ىندسررة العيي رري    4
العيييررة مري ال  رري  لير  ااداش التوررك يي ليبنرام 

 اليصرمي اليصرل؟ 
ىرررا  ررردرا  ت نالات ررري اليعيايررري  ىررري اليسرررببة   3

ليعا ررة برر ل لاايررا نتررريق ت ب ررع يررد ا ةلررريد  
ىندسة العيي ي  اااداش التوك يي ليبنرام العيييرة 

 ل ىررا  ي ررل -مرري ال  رري  اليصرررمي اليصرررل 
التبيرىرري يتك ررر اسرر   برر ل لاايررا نترريق ت ب ررع 

العيي رري  اااداش التوررك يي  يررد ا ةلرريد  ىندسررة
 ليبنم    ع؟ 

 أهداف الب ث: –3
  يل اليدف الرص سي ليذا البحج مري دراسرة     

ت   ر  درا  ت نالات ي اليعيايي   يتك ر اسر   بر ل 
لاايرا نتريق ت ب ررع يرد ا ىندسرة العيي رري  اااداش 
التورررررك يي ليبنرررررم  ا ي رررررل ت سررررر   ىرررررذا اليررررردف ةلررررر  

 اآلت ة ااىداف الكرل ة 
التح ع يل يردل اليييرسرة الكعي رة ليرد ا ةلريد    2

ىندسررة العيي رري  مرري يترريا ال ررديي  اليصرررم ة 
 ليبنام العييية مي ال  ي  اليصرمي اليصرل 

تحد ررد العاايررا اا  ررر ةسررييييح مرري نترريق يررد ا   4
ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري  مررري ال  ررري  اليصررررمي 

 اليصرل 
ليبنررام يررل تحد ررد   ك ررة تحسرر ل ااداش التوررك يي   3

 رررراا اسررررت دا  ات ب ررررع يررررد ا ةلرررريد  ىندسررررة 
 العيي ي  

تحد رررد يررردر تررر   ر  ررردرا  ت نالات ررري اليعيايررري    5
ليرر  معيل ررة ت ب ررع ةلرريد  ىندسررة العيي رري  مرري 

 ال  ي  اليصرمي اليصرل 
تحد رررد يررردر تررر   ر  ررردرا  ت نالات ررري اليعيايررري    4

 يتك ررر اسرر   برر ل لاايررا نترريق ت ب ررع يررد ا 
  ليرررر  ااداش التوررررك يي ليبنررررام ىندسرررة العيي رررري

 العييية مي ال  ي  اليصرمي اليصرل 
 

ا ررذلم  يرردف البحررج ةلرر  ت ررد   ة ررير ن رررل   
ياصررر  ليتك ررررا  البحرررج االيتي يرررة مررري لاايرررا نتررريق 
ت ب ررررع ةلرررريد  ىندسررررة العيي رررري  ا رررردرا  ت نالات رررري 
اليعيايررري   اااداش التورررك يي ليبنرررم  بي ضررريمة ةلررر  

ي  االترري  ررد تسرري  مرري تحسرر ل ت ررد   بعرر  التاصرر 
يسرررتار ااداش التورررك يي ليبنرررام العيييرررة مررري ال  ررري  

 اليصرمي اليصرل 
 أهمية الب ث: –4

 تنبع أهمية هذا الب ث من الجوانب التالية:
سررررد الكتررررا  مرررري اادب رررري  البح  ررررة يررررل  رررراا  – 2

ا تررررراق اا ت ررررير نيرررراذ  ي ترررررق ليعاايررررا اليررررا ر  
ىندسرة العيي ري   لي  نتيق ت ب ع يد ا ةليد 

ا  رىررررري ليررررر  ااداش التورررررك يي ليبنرررررم مررررري  رررررا 
اسررررت دا   رررردرا  ت نالات رررري اليعيايرررري   يتك ررررر 

 اس   
ياا برررة التاتيررري  ا دار رررة الحد  رررة التررري تا رررد  – 4

ليرررررر  ضرررررررار  ةحررررررداج تك  رررررررا  تذر ررررررة ليرررررر  
العيي رررري  بيلتبيرىرررري  دا  لتح  ررررع اترررردل   ال رررردر  

 التنيمس ة 
ت ررد   يتيالرررة يرررل ا رورريدا  ليرررد رل البنرررام  – 3

اليصرررررر ة تسررررريلدى  ليررررر  التعررررررف ليررررر   ىررررر  
لاايررررررا نترررررريق ت ب ررررررع يررررررد ا ةلرررررريد  ىندسررررررة 
العيي رررررري  ذا  التررررررر   ر ليررررررر  ااداش التورررررررك يي 
ليبنرم  االتري يرل ور نيي ت كر   الت ريل ف ازيررل 
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دار  التوررررررك ا از رررررريد  درتررررررة رضرررررريش العيرررررراش  
 ليبنم  از يد  الربح ة  اتحس ل الاضا التنيمسي

 النظري: ا طار –5
ـــــــل إعـــــــادة هندســـــــة 1 – 5 : مفهـــــــوم وعوام

 العمميات:
 لررريد  ىندسرررة العيي ررري  لررردد يرررل التعررررير ف   

ام يرررررري  يرررررري  ىرررررر  ىررررررذه التعررررررير ف ا   رىرررررري ورررررر اليم 
ليرررر   Hammer(1990)ااسررررت دايي ح ررررج لرميرررري 

 نيي اعست دا  ال   ف لت نالات ي اليعيايري  الحد  رة 
ليت رار   لرريد  التصرري   التررذرل اليرريا الين يررة اا

 حررداج تحسرر ني  ىيصيررة مرري ااداش  مرري حرر ل  ورر ر 
 لررررريد   Hammer & Champ(1993) رررررا يرررررل 

لررريد   اليندسرررة ليررر   نيررري ةلررريد  التك  رررر ااسيسررري اا 
التصي   الترذرل ليعيي ري  مري يتريا يعر ل  بكرر  
ةحرررداج تحسرررر ني  تذر رررة مرررري ي ررري  س ااداش ي ررررا  
الت يكرررة  االتررراد   اال ديرررة  اسررررلة ةنتررريز العيرررا  

 لررريد  اليندسرررة ليررر   نيررري  Mario (2004)ا وررر ر
ف تسرت د   حرداج اس ية تستند ةل  لدد يرل اليعرير 

تك  ررررررا  تاىر رررررة دا رررررا الين يرررررة بيررررردف ةحرررررداج 
تك  را   سيسر ة اتذر رة مري ت را ر ااداش التن  يري 

لير   ل  Yin (2010)ا ا رد  ليور ة ارما  سيييي 
يكيرررا  ةلررريد  اليندسرررة ىررري ااحرررد  يرررل  داا  ةلررريد  
تن    استرات ت ي  النوي  بيل ييا بيي م يي العا ي  

 ال كريش  مري ااداش ات كر   الت يكرة التن  ي ة لرما 
 Ranganathan & Dhaliwalا ور ر  رام يرل 

 ليد  اليندسة لي   نيي  دا  ةدار ة ويصعة  (2001)
ليتعييا يا اليتك را  السرر عة مري الب صرة الت نالات رة 

ةلريد  ىندسرة  Hin 2015)ا عررف   اب صة االييا 
ليرررر  انيرررري يررررد ا  لرررريد  تصرررري    رررررع  العيي رررري 

لعيرررا لرررردل  رسرررريلة الين يرررة  ات كرررر   الت رررريل ف  ا
اتعا الين ية    رر يرانرة ااسرتتيبة ا كريش  لي يبيرة 

 يب ررررري  لياصيي ا ا رررررد  رررررا يرررررل ىررررريتر اورررررييبي 
Hammer &Champy (1993)   ل يكيرا  ةلريد 

ىندسرررة العيي ررري   رت رررز ليرررر   ربرررا ر ررريصز  سيسرررر ة 
-Fund) إعــــادة التفكيــــر بصــــورة أساســــيةاىرررري 

mental)ررج  ررت  ةلرريد  صرر ي ة م ررر تد ررد  رريص    ح 
لي  تحيا الي ي ر بدعم يل التك  ر الت ي دل اليتبا 

 إعــادة التصــميم الجــذري مرري  داش العيي ررة الحيل ررة 
(Radical Redesign) بيعنر  التتد رد ااعبت رير  

ال س يترد ت را ر اتحسر ل  سريل ل العيرا الحيل رة  
  ةذ (Dramatic Results) نتائج جذريـة أو فائقـة

 سع  ىذا اليد ا ةل  ةحداج تحس ني  ضر ية مري 
يعررررررردع  ااداش اليييرررررررة ي رررررررا  الت يكرررررررة  االتررررررراد   

 العمميـــــــــاتاال ديرررررررررة  اسررررررررررلة ةنتررررررررريز العيرررررررررا   
(Processes) ح ررج  رت ررز يررد ا ةلرريد  اليندسررة  

ليرررررررر  ليي رررررررري  الين يررررررررة التاىر ررررررررة ذا  ال  يررررررررة 
اليضرريمة  الرر س ليرر  الا رريصف االي ي ررا التن  ي ررة 
اذلرررم يرررل  ررراا اضرررا تصررري   تد رررد ايبت رررر ليرررذه 
العيي ررري  اتررردم يي يرررل  ررراا تح  رررع التحسررر ل متعرررد 
ةلرريد  ىندسرررة االيرريا يرررل ااداا  اليييررة لتحسررر ل 

 Zohcer, et) داش الين ية اتحس ل  داش العيي ي  
al., 2010; Attaran, 2004)  

ايرررررا ا رررررتاف التعرررررير ف السررررريب ة التررررري تبنيىررررري 
البيح  ل االيييرس ل ةع  ل التر  رز ااسيسري ليع ر  
تيرم التعر كري  ااادب ري  اليتعي رة بيلياضرا  تنصررل 
لير  ةلريد  تصري   العيي رري  بيسرت دا  ة رير ايررني  
ت نالات ي اليعيايي  احداج التك ر التن  يري  اىرذا 

الات ي اليعيايي    حد ب  عة ااير   رق  ىي ة ت ن
اليحتا ررري  ااسيسررر ة  لررريد  ىندسرررة العيي ررري  التررري 
 ي زىرررري لنررررد   رىرررري يررررل اا ررررر اااداا  ا دار ررررة  
ح رررج تر رررز ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري  بوررر ا تررراىرل 
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لي  العياش  االعيي ي  ا دار ة بدعم يرل الا ريصف  
 ال ديي   االينتتي  

-Ap: مداخل إعادة هندسـة العمميـات 5-2
proaches to Business Processes 

Reengineering 
 يث يوجد أكثر من مدخل  عادة هندسة العمميـات 

 وتشمل اآلتي:
 Strategicأواًل: المــداخل االســتراتيجية 

Approaches رمرررررررررريلي  ح ررررررررررج  ورررررررررر ر
( ال ىنررررررريم يررررررررد ي ل  لررررررريد  ىندسررررررررة 4004(

اىررا يررد ا  بررد   لمــدخل األول:ا العيي رري  اىيرري
يرررل ال يرررة بيسرررترات ت ة االيررريا ا نتيررري بي ي رررا 
ليي ري  التوررك ا  ا ر رز ليرر  ليي ري  التوررك ا 
التاىر ررة ا حتررال ليررر  ت  رر   الي رري ر  النيتترررة 
يرررل ةلررريد  تصررري   ليي ررري  التورررك ا بي ضررريمة 
ةلررر  تحد رررد ل بررري  التك  رررر ا سرررت د  ت نالات ررري 

 ايي اليعيايرررررري  مرررررري ليي رررررري  ةلرررررريد  التصرررررري  
ميرررا  اضررر  درتتررر ل  ا بعرررد ل  المـــدخل الثـــاني

 دار  تصرررررررري   ليي ررررررررة التوررررررررك ا ىيرررررررري درتررررررررة 
ادرتررررررررررررررة التعرررررررررررررريال  Mediationالتاسرررررررررررررر  ة 

Collaboration  اذلررم لاضررا ا  ررير الررا  كي
لعيي ررة التورررك ا يرررا ضرررار  اسرررت دا  ت نالات ررري 
اليعيايرري  اذلررم مرري ليي رري  التوررك ا ا دار ررة 

Managerial Processes  اليي ري  التورك ا
-Operational of Functional Pالا  ك رة 

rocesses   اب ررررررررريل   ك رررررررررة ت كررررررررر   اعزداا
الرررررا  كي اا دارل مررررري ليي ررررري  التورررررك ا يرررررل 
 اا ت نالات ي اليعيايي  اذلرم ت كر   درترة 
التاسرررر  ة از رررريد  درتررررة التعرررريال مرررري ليي رررري  

ا تنياا ىرذا اليرد ا العيي ري  ا دار رة  التوك ا 

 لي  الي  ا التن  يي    العيي ي  الا  ك رة  يل
 مي  دن  الي  ا التن  يي 

       ثانيًا:المـــــــــدخل الهيكمـــــــــي أو البنـــــــــائي 
The Architectural Approaches:   

ال  Ricardo & Baniel( 2002ح ررررررج  رررررررل    
اليررررد ا الي  يرررري  لرررريد  ىندسررررة ليي رررري  التوررررك ا 
 تضررريل ةل رررة  دار  التك  رررر ا حررردد اليتررريع  التررري 
 ي ررررل البرررردش بيرررري مرررري ى  ررررا االيرررريا اذلررررم  تيرررري  
التك  ررررر االترررري تتضرررريل ال  يمة  ال كرررريش   الينتترررري   
ليي رري  التوررك ا  التن رر    الت نالات رري  ام يرري  تعيررع 

ل التك  رررر  برررد  يرررل احرررد  بي  رررا ليي رررة التورررك ا مرررت
   رررررر  احررررررد  ا دار  (SBU)االيرررررريا اعسررررررترات ت ة 

(M.U) ا   رام احد  ال دية  (SU)  ات س  ليي ي  
  (MP)التوررررررك ا ةلرررررر  ليي رررررري  التوررررررك ا ا دار ررررررة 

  (.V.A.P)اليي رري  التوررك ا ذا  ال  يررة اليضرريمة 
  بي ضرريمة ةلرر  (S.P)اليي رري  التوررك ا اليسرريلد  

اليررد ا  سررت د  ت نالات رري اليعيايرري   رر دا   ل ىررذا 
 يسيلد  مي ليي ة ةليد  تصي   ليي ي  التوك ا 

ـــــــة  ثالثًا:المـــــــدخل األوســـــــط  دارة عممي
  -Middle Approach  to: Maالتشـــــغيل

nagement Process  2011)ي  رررل راىنرر       

 Dhaliwal Ranganathan&ىررذا اليررد ا  ا ررد  ال
لي  ضرار   ل ت ال يسصال ة التصي   يوتر ة بر ل 
 ا مررع التصري   امررع التنك رذ اذلرم  لريد  تصري   
ليي رري  التوررك ا  اتعتبررر ليي رري  التوررك ا الرص سرر ة 
ىري الترري ليرري ااالا رة ااالرر  مرري ةلريد  التصرري    رر  
بعد ذلم تر تي ليي ري  التورك ا الكرل رة  ا عتبرر ىرذا 

يررد ا يوررير ة ح ررج   ررا  مر ررع التصرري    –االيررد 
ل ليي ررري  التورررك ا ررررررررررررررررربتصرري   اليسرررتا ي  العي ررري ي

تردم ي  ليي ري  التورك ا  ىرردف ااداش   ل ح رجرررررررررري
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Performance Objective  الي  ررا التن  يررري  
Organizational Structure  رر  بعررد ذلررم   ررا   
  رررر تكصررر ام يرررل مر رررع التنك رررذ بتصررري   التاانرررل اا

ليي ي  التوك ا ي را   ك رة ةنتريز العيرا معي ريم لير  
 A Day to Day Basis سريس  يلرد   ايريم ب را  

ا ر ررررز ىررررذا اليررررد ا بصررررار   ب ررررر  ليرررر  ت نالات رررري 
اليعيايرررررري  مرررررري ليي رررررري  ةلرررررريد  التصرررررري   لعيي ررررررة 

 التوك ا 
رابعًا: مجموعة المداخل المتكاممة  عادة 

 يلتصميم عمميات التشغ
) Jarvenpaa & Stoddardا ور ر  را يرل

ال ىذه اليدا ا تر ز لي   ىداف االيريا  1998 
Business Objectives  اضرررررررار  ترررررراامر الصررررررية

الا   رررة برررر ل  ىرررداف االيرررريا اااىرررداف التوررررك ي ة  
بي ضرريمة ليي رري  التوررك ا ذا  ال  يررة اليضرريمة  رر  
ليي رررري  التوررررك ا اليسرررريلد  اضرررررار  ترررراامر الرررررال 
الكرل رررة لعيي ررري  التورررك ا التد رررد  اليرررا التصررري   
الكنرررري ا ررررذلم اسررررت دا   سرررريل ل ةدار ررررة ي تيكررررة مرررري 

التصرري   بتينررل تصرري   دار اليرراارد  ليي رري  ةلرريد 
البورررررر ة اليسرررررصالة لرررررل ليي ررررري  التورررررك ا ااضرررررا 
ال  ررررة الازيررررة ليت ب ررررع  ىررررذا ةلرررر  تينررررل ضرررررار  
اسررررت دا  ت نالات رررري اليعيايرررري  مرررري ليي رررري  ةلرررريد  

 تصي   ليي ي  التوك ا 
 

 الدراسات السابقة:-6
 (Richard &Agwor 2015)استيدم  دراسرة 

تحي ررا الكااصررد االت رريل ف اليترتبررة ليرري ةلرريد  ىندسررة 
العيي ي  ا دار ة بيلت ب ع ليي يتيالة يرل البنرام 

بنام   ا د   ير  نتيص   20الن ت ر ة االبيلغ لددىي
الدراسة ال الكااصد اليتح  ة يل يوررا  ةلريد  ىندسرة 
العيي رري  ا دار ررة تكرراع الت رريل ف الينك ررة ليرر  تيررم 

ي ااصرر  نترريص  الدراسررة بضرررار  ال اليورررالي    يرر
 سبع ليي ة ةليد  ىندسرة العيي ري  ليي رة الت  ر   
اعسترات تي اال تتاامع الرا ة اعسترات ت ة ليبنم يا 
 الرا ة اعسترات ت ة ليورا  ةليد  ىندسة العيي ري  

 يرررررري ا ررررررد  الدراسررررررة ليرررررر   ىي ررررررة اعسررررررتكيد  يررررررل 
ة ليورررا  ت نالات رري اليعيايرري   رر داش تنيمسرر ة داليرر

ةلرريد  ىندسررة العيي رري   ابي ضرريمة الرري ضرررار  ال 
  ررررال العي رررررا ىرررررا يحررررار اعىتيررررري  االتر  رررررز لنرررررد 

 ت ب ع يورا  ةليد  ىندسة العيي ي  
and Hasnan  Ringimاتنيالر  دراسرة    

اعبت ررررير التررررذرل مرررري الياسسرررري  الييل ررررة  (2011)
ح ررج اسررتيدم  الدراسررة محررا ااست ورريف العاايررا 

ليررر  ت ب رررع يرررد ا ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري   اليرررا ر 
ا ررذلم يسررتار ت ب  ررو مرري لرردد يررل البنررام التتير ررة 
مرري ن ت ر رري  اتاصرري  الدراسررة ةلرر  اترراد يتيالررة 
يل العاايا اليا ر  لي  ت ب ع يرد ا ةلريد  ىندسرة 
العيي رري  مرري لرردد يررل البنررام التتير ررة مرري ن ت ر رري 
اىرررررررري  ال رررررررردر  ليرررررررر  اعسررررررررت يير مرررررررري ت نالات رررررررري 
اليعيايرري   از ررريد  اعىتيرري  االتر  رررز ليرر  العي رررا  
ااعىتيررررري  بررررريلت     اعسرررررترات تي دا رررررا البنررررررام  
ااعلتررررررررررزا  االرررررررررردل  يررررررررررل ا دار  العي رررررررررري  امعيل ررررررررررة 
اعتصررررررريع   ان رررررررر  الحرررررررراامز االترررررررردر ل ا رررررررردرا  
ت نالات ررري اليعيايررري  اليتيحرررة دا رررا البنرررم  ا  ضررري 

التتير ررة  % يررل البنررام46تاصرري  الدراسررة ةلرر   ل 
مي ن ت ر ي  يي  بت ب ع ةليد  ىندسرة العيي ري  مري 
لدد يل ليي ي  التورك ا اليتعي رة بيلردما االتحصر ا 

% يل 44لل  ر ع يي  نة الصراف اآللي   يي  ل 
البنرررام التررري  ييررر  بت ب رررع ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري  
 ين  تيدف ةل  ز يد  العيصرد اتحسر ل يسرتار  ديرة 

% يرل 42راسرة   ضريم ةلر   ل العيراش  اتاصري  الد
البنرررام التررري  ييررر  بت ب رررع ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري  
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بن ررري  اليبررريدر   ينررر  تيررردف ةلررر  ت كررر   ت ررريل ف 
التوررررك ا  مرررري حرررر ل  ل البنررررام الترررري  ب رررر  ةلرررريد  
ىندسررررررة العيي رررررري  بن رررررري  رد الكعررررررا  ينرررررر  تيرررررردف 

ا   رررررام  ليااتيرررة الينيمسررررة يررررل البنررررام ااتنب ررررة 
 ل ااىررررداف الرص سرررر ة الترررري  تاصرررري  الدراسررررة ةلرررر 

 ينرر  تسررع  البنررام التتير ررة ةلرر  تح   يرري يررل اراش 
ت ب رررع ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري  ىررري  ز ررريد  العيصرررد  
اتحس ل يستار  دية العياش  اتحس ل ال ردر  لير  
يااتيرررررررة الينيمسرررررررة  ات كررررررر   ت ررررررريل ف التورررررررك ا  

 ايااتية التحد ي  اليست بي ة 

 

et al Muiña-aGarcí   يي ىدم  دراسة    
ةلررر  تحي رررا اعرتبررري  بررر ل تك  رررر اليب عررري   (2012)

اال درا  الت نالات ة الي ار  مي الور ي  اليتاس ة 
االصررك ر  الحترر  مرري صررنيلة ااورركيا اليعدن ررة مرري 

مرررررررري  Coahuilaالين  ررررررررة الاسرررررررر   يررررررررل اع ررررررررة 
( ورررر ة 40الي سرر م  ااورررتيي  ل نرررة الدراسرررة يرررل  

تعيررا مرري صررنيلة ااوررركيا اليعدن ررة  ا ررد تاصررري  
الدراسة ةلر  اتراد لا رة ارتبري  يعنا رة بر ل التك  رر 
ز ررريد  ان صررريل مررري اليب عررري  اال ررردرا  الت نالات رررة 
الي ار  مي الور ي  اليتاس ة االصك ر  الحت  مري 

 الور ي  يحا الدراسة 

 

ميررررررردم  ةلررررررر   Ortega (2010) دراسرررررررة ايررررررري 
التعررف ةلر  دار ال ردرا  الت نالات رة  يتك رر اسرر   
ليعا رررة بررر ل اعسرررترات ت ي  التنيمسررر ة ا داش الورررر ة  

( وررر ة تعيررا مرري 443ااوررتيي  ل نررة الدراسررة يررل  
يتيا ت نالات ي اليعيايي  ااعتصريع  مري ةسربين ي  

نالات ررررة ا ررررد تاصرررري  الدراسررررة ةلرررر   ل ال رررردرا  الت 
تعررزز العا ررة برر ل التاتررو برريلتاد  اااداش يررل تيررة 
االعا ة ب ل التاتو بيلت يكة اااداش يرل تيرة   ررر  
ا   ررررام  اتررراد تررر   ر لاسرررترات ت ي  التنيمسررر ة ليررر  

  داش الور ي  يحا الدراسة 

 

تر   ر ت ب رع  Ozcelik (2010)اتنيال  دراسة 
الين يرررة  يرررد ا ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري  ليررر   داش 

ا د تاصي  الدراسة الي يتيالة يرل اليوري ا التري 
تعتر  ت ب ع يرد ا ةلريد  ىندسرة العيي ري  اىري  
حررررااتز اعتصرررريا برررر ل الينرررري ع الا  ك ررررة الي تيكررررة 
دا ررررا الين يررررة  ن ررررا اعتصرررريا برررر ل مرررررع ةلرررريد  
ىندسررررة العيي رررري   ي يايررررة العررررييي ل   يرررري تاصرررري  

 تعيررررع بي ت رررريرا   الدراسررررة ةلرررر  النترررريص  التيل ررررة م يرررري
الكرررا    داش الين يررة سرراف  تحسررل بعررد اعنتيرريش 
يل الت ب ع ال ييا ليوررا  ةلريد  ىندسرة العيي ري   
 ررررر    ررررريس ااداش بيسرررررت دا   ررررراج ياوررررررا  اىررررري  
ةنتيت ررة العررييي ل  االعيصررد ليرر  اليي  ررة  االعيصررد ليرر  
ااصاا  ال يورالي  ةليد  ىندسة العيي ري  التري 

ي رري  مرري يسررتار ا  كرري يعرر ل   ررال تر ررز ليرر  لي
ت   رىي   بر لي   داش الين ية يل يوررالي  ةلريد  
ىندسة العيي ي  التي تر رز لير  ليي ري  لبرر    رر 

 يل يستار ا  كي 

 

 Herzog et al (2009)ا يي تنيالر  دراسرة    
اعرتبررري  بررر ل اسرررترات ت ة التصرررن ا اال  ررريس الي ررريرل 
لريد  ىندسرة العيي ري   ح رج ر ل  اياورا  ااداش اا 
البيح ال  ل ىنيم ن ا مي الدراسي  التتر ب ة التي 
تنيالرر  اعرتبرري   ا العا ررة برر ل  ررا يررل اسررترات ت ة 
لرررريد   التصررررن ا اال  رررريس الي رررريرل اياورررررا  ااداش اا 

تيدم  الدراسة يي  يي  تاض   ىندسة العيي ي   ااس
لريد  ىندسرة العيي ري    العا ة ب ل ال  يس الي يرل اا 
لررررريد  ىندسرررررة  العا رررررة بررررر ل اسرررررترات ت ة التصرررررن ا اا 
العيي رررررري   العا ررررررة برررررر ل ةلرررررريد  ىندسررررررة العيي رررررري  
اياورررررررررررا  ااداش  الت يكررررررررررة  االترررررررررراد   االا رررررررررر   
االيرانررة  ارضرريش العي ررا ارضرريش العررييي ل  العا ررة 

ل اسرررررترات ت ة التصرررررن ا اياوررررررا  ااداش ا   ررررررا بررررر 
تاض   العا ة ب ل ال  ريس الي ريرل اياوررا  ااداش 
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 Hajihoseini ااسترات ت ة التصن ا  احيا  دراسرة
et al (2009)  التعرف لي    ر ال درا  الت نالات ة

ليرررر  ليي ررررة الت ررررا ر الت نالرررراتي  ات ررررال يتتيررررا 
صررنيل ة  اتي يرر  ( وررر ة ة ران ررة 248الدراسررة يررل  

ل نرررة الدراسرررة بيرررد رل ىرررذه الورررر ي   ا رررد تاصررري  
الدراسررة ةلرر  العد ررد يررل النترريص   برزىرري اترراد لا ررة 
دالرررررة ةحصررررريص يم بررررر ل ال ررررردرا  الت نالات رررررة اليي رررررة 
الت رررررررا ر الت نالررررررراتي  بي ضررررررريمة ةلررررررر   ل ىنررررررريم 
يتيالررة لاايررا دا ي ررة تيعررل دارام  ب رررام مرري تحد ررد 

 ر الت نالاتي نتيق ليي ة الت ا 

 

 Cheng & Chiu (2008) يري سرع  دراسرة 
لتحد ررد لاايررا النترريق الحرتررة لت ب ررع يررد ا ةلرريد  
ىندسررة العيي رري  ايحيالررة ا تبررير ذلررم تتر ب رريم ليرر  
ال  رري  اليصرررمي مرري ىرران   رران   ترر  تحد ررد  ربعررة 
لاايرررا  سيسرررر ة لينترررريق اىرررري  التررررزا  ا دار  العي رررري  

ت دا  ت نالات رررررررررري التر  ررررررررررز ليرررررررررر  العيرررررررررراش  اسرررررررررر
اتاصري  الدراسرة  اليعيايي   ااعتصيع  االتك  رر 

ةل   ل العاايا ااربعة بيست نيش التر  ز لي  العي را 
 رررريل ذا  دعلررررة ةحصرررريص ة ليرررر   داش البنررررم  اتعررررد 

  BPRلاايا حرت ة لت ب ع 
 

ةلررر   Isobe et al (2008) اىرردم  دراسرررة  
التعرف لي   ب عة العا ة بر ل ال ردرا  الت نالات رة 

( 304ا داش الورررررر ة  ت انررررر  ل نرررررة الدراسرررررة يرررررل  
ور ة صنيل ة يتاس ة اصرك ر  الحتر  مري ال يبريل  
ا ررررد تاصرررري  الدراسررررة ةلرررر   ل ال رررردرا  الت نالات ررررة 
ترررررتب  بورررر ا  ب ررررر اا ترررريبي برررر داش الوررررر ي   ا ل 

ا التعرررريال الرررردا يي العاايررررا الدا ي ررررة اال يرت ررررة ي رررر
اليررر الوررر ة احتييرري ترررتب  بورر ا ة ترريبي ب رردرا  

 الور ة الت نالات ة  
 – Garcia – Munina & Navasاما دراسة 

López (2007)  ىرررردم  ةلرررر  تحي ررررا العا ررررة برررر ل

ال رردرا  الت نالات ررة انترريق الوررر ة  ت انرر  يتتيررا 
الدراسررررة يررررل وررررر ي  الت نالات رررري ا سرررربين ة االبرررريلغ 

( 35( وررر ة  تي يرر  ل نررة الدراسررة مرري  44ي  لررددى
ورررررر ة  اتي يررررر  احرررررد  اليعي نرررررة االتحي رررررا بيرررررد رل 
البحررررررج االت ررررررا ر االيررررررد ر ل التنك ررررررذ  ل مرررررري ىررررررذه 
الوررررر ي   ا ررررد تاصرررري  الدراسررررة ةلرررر  العد ررررد يرررررل 
النتررريص   برزىررري  ل ال ررردرا  الت نالات رررة تررررتب  بوررر ا 

  ب ر اا تيبي ب داش الور ي  يحا الدراسة 

 

 Hesson Al – Ameed يري ىردم  دراسرة   
ةلرررر  التعرررررف ليرررر  يررررد ا ةلرررريد  ىندسررررة  (2007)

العيي ي  ا دار ة لداصر  ااراضي مي بيد ة العر ل مري 
دالرة ا يريرا  العرب رة اليتحرد   بكرر  ت را ر برد ا 
ةل ترانرررري لتيررررم العيي رررري   ا ررررد  رررريل اليررررني  الررررذل 

ال  راا    لتيده البيح ال مي دراسرتي  ورب ييم بيرني 
ال يس التي ةست دييي  تال  س رال ازيااه( اىرذه 
ال  ررررررراا  ال يرررررررس ىررررررري  ة تررررررريد را رررررررة ا ىرررررررداف 
لييورا   التعر ف االتر  رز لير  العيي ري  ااسيسر ة 
ليعيا الدالية ليرا ة اااىداف  نيذتة اتحي را ب صرة 
العيرررررررا  السررررررر  ر  اليسرررررررتير   الت رررررررا ر لي  ررررررراا  

نت ترة ىييرة اىري  ل  اتاصري  الدراسرة ةلر  السيب ة 
ال  رررري  العرررري  مرررري دالررررة ا يرررريرا  العرب ررررة اليتحررررد  
 عيني يل يو ا   ب ر   اتي ا ىرذه الدراسرة   را  
نحررا   رريد  اتحسرر ل ىررذا ال  رري  النرريت  لررل ت ب ررع 

 ةليد  ىندسة العيي ي  ا دار ة 

 

 Tai and Huangمي ح ل استيدم  دراسة   
عا ررررة برررر ل الدراسررررة ليرررر  التعرررررف ليرررر  ال (2007)

يرد ا ةلريد  ىندسرة العيي ري  ااعداش مري الين يري  
الصررنيل ة مرري ترري اال  اتاصرري  الدراسررة ةلرر  اترراد 
لا ة ارتبي  ياتبة اذا  دعلة ةحصيص ة ب ل نتيق 
ت ب رع يرد ا ةلريد  ىندسرة العيي ري  مري  را ترراامر 
ت نالات رري اليعيايرري  ابرر ل ااداش التن  يرري  ا ررذلم 
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 ل ت ب رع يرد ا ةلريد  ىندسرة  تاصي  الدراسة ةلر 
العيي رري   ررادل ةلرر  ز ررريد  ال رردر  التنيمسرر ة ليين يرررة 
يررررررل  رررررراا ت كرررررر   الا رررررر   ات كرررررر   ورررررر يار 
العيرررررراش  ات كرررررر   زيررررررل دار  توررررررك ا الينتترررررري  

 اال ديي  
تحد رررد  Tennant(2005)ااسررتيدم  دراسررة    

العاايررا الرص سرر ة لنترريق ت ب ررع يررد ا ةلرريد  ىندسررة    
مرري بعرر  الين يرري  الصررنيل ة اال دي ررة العيي رري  

  اتنيالرررر  الدراسررررة اليراحررررا UKبيلييي ررررة اليتحررررد  
الترري  يررر بيرري يررد ا ةلرريد  ىندسررة العيي رري   ح ررج 

التخطـــيط  حرررددتيي الدراسرررة مررري  يرررس يراحرررا اىررري 
  اتتضررريل تيرررم اليرحيرررة تحد رررد الرا رررة االســـتراتيجي

ت ميــــل االرسرررريلة االترررري ترررردل  اسررررترات ت ة االيرررريا  
  اتوررررر ر ةلررررر  ةلررررريد  التك  رررررر مررررري ليي رررررة ألعمـــــالا

التوك ا الحيل ة مي ة ير س يع استرات ت ة االيريا  
  اتحررردد تيرررم اليرحيرررة يررري ت ميـــل عمميـــات المنظمـــة

 ترررررل ليررررر  الين يرررررة ال  ررررري  بيررررري  نتررررريز  ىرررررداميي 
  تتضريل تيرم تنفيذ العمميـةاعسترات ت ة االتورك ي ة  

تنك رررررررررررذ اليرحيرررررررررررة ت صررررررررررر ا اليررررررررررراارد الازيرررررررررررة ل
اعسرررترات ت ي  التررري تررر  تحد ررردىي مررري يرحيرررة تحي رررا 
العيي رررة  اي يبيرررة اليت يبررري  اليتتررردد   ررراا يرحيرررة 

اتاصري  الدراسرة ةلر  يتيالرة يرل  تصي   العيي رة 
العاايررررا اال ررررراف الترررري ترررردما الين يرررري  لت ب ررررع 
يررررررد ا ةلرررررريد  ىندسررررررة العيي رررررري  اىرررررري  الضرررررركا  

ت ررررررريل ف  التنيمسررررررر ة  الحيترررررررة الييحرررررررة لت كررررررر   ال
التك  رررررا  مرررري التوررررر عي  الح اي ررررة  م ررررد الحصررررة 
السررررا  ة ليين يررررة  التك  رررررا  ا دار ررررة  لررررد  رضرررري 

 العي ا 
اتاصررري  الدراسرررة   ضررريم ةلررر   ل ت ب رررع يرررد ا 
ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري  سررراف  ح رررع يتيالرررة يرررل 
الينررررريما اىررررري  ت كررررر   الت ررررريل ف  تحسررررر ل تررررراد  

ر الينررت   الينتترري  اال ررديي   ت كرر   ا رر  ت ررا 
تحسرر ل التر  ررز ليرر  ال  يررة اليضرريمة  ز رريد  دامع ررة 
امعيل ررررة العررررييي ل  اليسرررريلد  ليرررر  محررررا اضررررب  

التاد  يل اليصدر  ةليد  تصري   ليي ري  ا نتري         
العاايررررا اليررررا ر   Ahadi (2004)اتنيالرررر  دراسررررة 

لي  نتيق ت ب ع ةليد  ىندسة العيي ري   اذلرم يرل 
 ررراا تصرررن ف ىرررذه العاايرررا ةلررر   ربعرررة يتيالررري  
اىررررري  اعلترررررزا  االررررردل  ا دارل  اال  يمرررررة التن  ي رررررة 
االي  رررررا التن  يررررري  االعيررررراش  ااسرررررتيدم  الدراسرررررة 
تحد د ت   ر  ام يل  دل  ا دار  العي ي  اال ردر  لير  

ليي ررة التك  ررر اليصرريحبة لت ب ررع يررد ا ةلرريد  ةدار  
ىندسة العيي ي   ال ردر  لير  ةدار  الي يايرة  اال  يمرة 
التن  ي ة  االي  ا التن  يري ايورير ة العيراش لير  
نتررررررريق ت ب رررررررع يرررررررد ا ةلررررررريد  ىندسرررررررة العيي ررررررري   
اتاصرري  الدراسررة   ضرريم ةلرر   ل الررن ا مرري اليرراارد 

ل سر يم يرا نتريق  اليتيحة مي الين ية ارترب  ارتبي ري
ت ب ع ةلريد  ىندسرة العيي ري   ا  رد  الدراسرة لير  
الررررردار الح رررررال الرررررذل تيعبرررررو ت نالات ررررري اليعيايررررري  

  يسيلد ايسيا لت ب ع ةليد  ىندسة العيي ي  
 Attaran (2004) يرررررررررري اسررررررررررتيدم  دراسررررررررررة      

است وررريف العا رررة بررر ل ت نالات ررري اليعيايررري  ابررر ل 
سع  الدراسة ع تبير يد ا ىندسة العيي ي   ح ج 

ليد   سيسية يل العا ي  ب ل ت نالات ي اليعيايي  اا 
ىندسة العيي ي   الرض  الدراسة ليدار الذل تيعبو 
ت نالات ررررررري اليعيايررررررري  مررررررري دلررررررر  ةلررررررريد  ىندسرررررررة 
العيي ررررري   اتاصررررري  الدراسرررررة ةلررررر  يتيالرررررة يررررررل 
اليعا ررررري  تعترررررر  ت ب رررررع يرررررد ا ةلررررريد  ىندسرررررة 

لررررد  ال رررردر  ليرررر  ةدار  العيي رررري  االترررري يررررل اىييرررري 
الي ياية ليتك ر يل  با العرييي ل  لرد  الكير  اال ير  
برر ل يكرريى   ةلرريد  ىندسررة العيي رري  ا ررا يررل ت ي ررا 

ليد  الي  ية  ااآلل ة   حت  العييلة  اا 
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 Ghung et al(2003)دراسـة  مي حر ل ىردم 
ةلرررر  ا تبررررير   ررررر الي انرررري  ااربعررررة ليرانررررة البن ررررة 

 التاامررررع  اعتصرررريا  الني  ررررة   التحت ررررة الت نالات ررررة
ايررررررررا كي ت نالات رررررررري اليعيايرررررررري ( ليرررررررر  التاامررررررررع 
اعسررترات تي اليرريا ت نالات رري اليعيايرري   ات انرر  

وررر ة  ير   ررة ا ند ررة  ا ررد  400ل نررة الدراسررة يررل 
تاصري  الدراسرة ةلر  العد رد يرل النتريص   ريل  برزىرري  
 ل  رام يرل  اعتصريا  الني  رة  ايرا كي ت نالات ري 
اليعيايرررررري   تررررررا ر بورررررر ا ة ترررررريبي ليرررررر  التاامررررررع 
اعسترات تي الييا ت نالات ري اليعيايري   مري حر ل 

ياوررا   Terziovski et al(2003)تنيال  دراسة 
نترررريق ت ب ررررع ةلرررريد  ىندسررررة العيي رررري  مرررري   رررري  
ال ديي  الييل ة مي  سترال ي  ا د ىدم  الدراسرة ةلر  

دسررررة التعرررررف ليرررر  ترررر   ر ت ب ررررع يررررد ا ةلرررريد  ىن
العيي ررري  اذلرررم يرررل  ررراا ا تيبرررة ليررر  التسرررياع  
اآلت ررررة ىررررا ت ب ررررع يررررد ا ةلرررريد  ىندسررررة العيي رررري  
ب سررررريال اليبررررريدر   ترررررزش يرررررل اسرررررترات ت ة الين يرررررة 
س ادل ةل  نتيق ت ب  و؟ اىرا ت ب رع يرد ا ةلريد  
ىندسررة العيي رري   ررا ر ليرر   ررا يررل الربح ررة ارضرري 

تررر  ةدرام العي رررا؟ اتاصررري  الدراسرررة ةلررر   نرررو  ييررري 
يد ا ةليد  ىندسة العيي ي   تزش يرل اعسرترات ت ة 
ال ي ررررة ليين يررررة  ييرررري  در ذلررررم ةلرررر  ز رررريد  الربح ررررة 
ارضرري العي ررا   يرري  ل ت ب ررع يررد ا ةلرريد  ىندسررة 
العيي ررري   ح رررع العد رررد يررررل اليزا ررري ليين يرررة ينيرررري  
ز يد  العيصد  اتحسر ل تراد  ال ديرة الي ديرة ليعي را  

توك ا   يي تاصي  الدراسرة ةلر  ات ك   ت يل ف ال
 ل  ىررر  التحرررد ي  التررري تااترررو ت ب رررع يرررد ا ةلررريد  
ىندسررررررة العيي رررررري  تتي ررررررا مرررررري  تك  ررررررر اعتتيىرررررري  
اال  يمة  اي ياية  مراد ا دار  الاس   ليتك  ر  الد  

 تاامر اعتصيع  

 Shin and Jemella(2002)استيدم  دراسة 
الاصرررراا ةلرررر   مضررررا  رررررع ت ب ررررع ةلرررريد  ىندسررررة 
العيي رري  الترري  ي ررل ت ب  يرري مرري الياسسرري  الييل ررة 
يل  اا لر  ةليد  ىندسة العيي ي  التي  تر   

لاصتيرريل   I.B.Mمرري بنررم يينيرريتل بيسرريلد  وررر ة 
اتنيالررررررر  الدراسرررررررة بعررررررر  ااسررررررربيل التررررررري تررررررردلا 
الين يرررري  ةلرررر  ةلرررريد  ىندسررررة ليي يتيرررري االترررري يررررل 

ىييي الكتا  ب ل النتريص  الحيل رة االنتريص  اليسرتيدمة   
 يي تنيال   اتو اع تاف ب ل يد ا ةلريد  ىندسرة 
العيي ررررري  ايررررردا ا التحسررررر ل اا ررررررر ي رررررا يرررررد ا 
التحسرر ل اليسررتير  اتاصرري  الدراسررة ةلرر   ل ىنرريم 
بعررر  التك  ررررا  التررري ع تنررردر  تحررر  يكيرررا  ةلررريد  

يرري تحردج يصرريحبة  ىندسرة العيي رري  ر ر   نيرري  يلبريم 
ليوررا  ةلريد  ىندسرة العيي رري  اينيري ةلريد  التن رر   
ات ك   ات ي ا حت  الا يصف  اتاصي  الدراسرة 
 رررذلم ةلررر  يتيالرررة يرررل الينررريما التررري تح  ررر  لبنرررم 
يينيرررريتل نت ترررررة التك  ررررررا  التررررري  تراىررررري ليررررر  ةدار  

( 5 4ز رريد  د ررا  حررد الكرررا  بيبيررغ   الن د ررة اىرري 
السنة ااال   لريد  اليندسرة  ز ريد  يي ال داعر مي 

( يي ررررال داعر مرررري 2 8العيصررررد ال يرررري ليبنررررم بيبيررررغ  
( يي ررال 400السررنة ااالرر   لرريد  اليندسررة  تررام ر  

داعر سرررررنا يم مررررري نك ررررري  ال ديرررررة  از ررررريد  امرررررارا  
( يي رررال داعر نت ترررة التك ررررا  2 5التورررك ا بيبيرررغ  

برررريلغ السررررر عة الترررري  تر رررر  ليرررر  ن رررري  تحا ررررا الي
 الصك ر  

( ةلرريد  تصرري   4004(تنيالرر  دراسررة رمرريلي       
ليي رررررري  التوررررررك ا  يررررررد ا لتحسرررررر ل  –ىندسررررررة  –

ا نتيت ة بيلت ب ع لي  ور ي  ةنتي  اادا ة ب  ي  
االيرريا العرري  مرري يصررر  اتي يرر  اليورر ية الرص سرر ة 
مررري ىرررذه الدراسرررة مررري ضرررعف اىتيررري  ورررر ي  ةنتررري  

عي  بتلريد  تصري   ليي ري  اادا ة ب  ي  االييا ال
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التوررك ا بيرري اذلررم يرررل ح ررج ةدار  ليي ررة التورررك ا  
اى  ا ليي ة التوك ا  اى  ا ت نالات ري اليعيايري   
 –اتاصررري  الدراسرررة ةلررر   ل ت ب رررع ةلررريد  تصررري   

ليي رري  التوررك ا بيلوررر ي  يحررا البحررج  –ىندسررة 
 ررررد  در ةلرررر  ت كرررر   زيررررل دار  التوررررك ا  از ررررريد  

حس ل الاضا التنيمسري  اتحسر ل تراد  ا نتيت ة  ات
 الي رتي  

ايررررل يراتعررررة الدراسرررري  السرررريب ة الترررري تنيالرررر   
العا ة ب ل لاايا نتيق ت ب ع يد ا ةليد  ىندسرة 
العيي ررري  اااداش التورررك يي ليبنرررم مررري  رررا اسرررت دا  
 رررردرا  ت نالات رررري اليعيايرررري   يتك ررررر اسرررر   اتررررد 

تيعرررل دارام البيحرررج ال  ررردرا  ت نالات ررري اليعيايررري  
ح ا ريم مري دلرر  ايسريند  ت ب رع يررد ا ةلريد  ىندسررة 
العيي ي    يري  ل دلر  يسريند  ا دار  العي ري ليوررا  
ةلررررررريد  ىندسرررررررة العيي ررررررري   عرررررررد الر  رررررررز  ااسيسررررررر ة 
لنتيحيي  اع ال ىنيم تبي ل اا تاف مي ت   ر بري ي 
العاايا    يي ع  اتد اتكيع لير  يري ىري الياوررا  

ش مرربع  الدراسرري  اسررت دي  ياورررا  الي يرر  لرر دا
ييل رررة لررر داش ي رررا يعررردا نيرررا ااربررريق ايعررردا نيرررا 
نتيت رررررة العرررررييي ل االعيصرررررد ليررررر  ح ررررراع  اليب عررررري  اا 
اليي  ررررة مررررري حررررر ل  ل بعررررر  الدراسررررري  اسرررررت دي  
ياوررررا    رررر ييل رررة ي رررا الت يكرررة  انسرررل اليع رررل  
االيرانررررة  االترررراد   اال ديررررة  ل  رررريس ترررر   ر نترررريق 

ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري  ليررر  ااداش   ت ب رررع يرررد ا
 يرري  ل ىنرريم نرردر  مررري الدراسرري  ااادب رري  البح  رررة 
التي تتنياا لاايا نتيق ت ب ع يد ا ةليد  ىندسرة 
العيي ي  اااداش التورك يي ليبنرم مري اسرت دا   ردرا  
ت نالات ي اليعيايي   يتك ر اس   اىا الرذل سراف 

   ر تيم العاايا ترت ز لي و الدراسة الحيل ة ليعرمة ت
ليررر  ااداش التورررك يي ليبنرررم مررري  رررا مررري اسرررت دا  

  درا  ت نالات ي اليعيايي   يتك ر اس   

 متغيرات الدراسة: -7
 Al-Mashari & Zairi) ا د العد د يل البيح  ل   

1999; Ahadi, 2004; Roy, 2005;; Tennant, 
2005; Baudreau & Ramstad, 2007; 
Cheng & Chiu, 2008; Singh & Kant, 
2008, Razalli & Hasnan, 2011; López, 

et al, 2012)  ال ىنيم لد  لاايا  سيس ة لضييل
الت ب رررررع النررررريت  ليرررررد ا ةلررررريد  ىندسرررررة العيي ررررري  
اليررررا ر  ليرررر  ااداش التوررررك يي ليبنررررم اىرررري التاامررررع 
اعسترات تي  دل  االتزا  ا دار  العي ي  ةدار  التك  رر  

 ررررررررا  ةدار  اليورررررررررا    رررررررردرا  التر  ررررررررز ليرررررررر  العي
ت نالات ررررررري اليعيايررررررري  ام يررررررري  يررررررري نعرررررررر  ليرررررررذه 

 اليحددا  بويش يل التكص ا 

 
 

 Strategic Alignmentالتوافق االستراتيجية: 
ةضركيش ال ريبا اعسرترات تي لنرد  اىي تور ر الري

  ررررريد  يوررررررا  ةلررررريد  اليندسرررررة يرررررل  ررررراا ضررررررار  
ةحررررررداج تاامررررررع اسررررررترات تي برررررر ل الرا رررررري اااىررررررداف 
اعسررترات ت ة ليين يررة برا رررة ا ىررداف يورررا  ةلررريد  
ىندسرررة العيي ررري  يرررا اعسرررترات ت ة ال ي رررة ليين يرررة  

 Grover et)ح رج  اضرح  العد رد يرل اادب ري  
al.1997; Bruss & Ross, 1993; Jackson, 
1997; Cheng & Chiu, 2008; Lockamy & 

Smith,1997)   ال نسرربة ا  كرريع ال ب ررر  مرري بررراي
 ندسررررررة العيي رررررري  ةلرررررر  موررررررا العد ررررررد يررررررلةلرررررريد  ى

الين يي  مي تح  ع تاامرع ادير  بر ل برنريي  ةلريد  
 اليندسة ارا تي  ا ىدامي  عسترات ت ة ليين ية 

 
 

 Managementدعـم والتـزام ا دارة العميـا: 
Commitment 

 عرررف دلرر  االتررزا  ا دار  العي رري بينررو  يتيالررة  
يل التصرمي  ااعمعيا يل  با ا دار  العي ي لضييل 
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نترريق يورررا  ةلرريد  اليندسررة    تا ررف نترريق برنرريي  
ايد ا ةلريد  اليندسرة لير  يردر دلر  ات   رد ا دار  

ت ب ررررع يررررد ا ةلرررريد  ىندسررررة العي رررري مرررري الين يررررة ب
العيي رري  ايرردر  نيلتيرري بضرررار  تبنرري يررد ا ةلرريد  
اليندسرة  اسرر ية لتحسرر ل الاضرا التنيمسرري ليين يررة  
ا عرررف دلرر  ات   ررد ا دار  العي رري ب نررو يتيالررة يرررل 
التصررررمي  ااامعررريا يرررل  برررا ا دار  العي ررري لضرررييل 

 & Singh)نتريق يوررا  ةلريد  اليندسرة   ا ا رد 
Kant, 2008, Baudreau & Ramstad, 20-

  لي  ال ت   د ا دار  العي ي  تل  ل  تررت  مري (07
ورر ا دلرر  ايرراازر  معيلررة يررل  رراا تاضرر   الرا ررة 
اا  صرررررريليي لتي ررررررا العررررررييي ل مرررررري الين يررررررة ا ررررررذلم 
الحصرراا ليرر  اعش اليرردرب ل ات ي ررا درتررة ي رريايتي  
  ليتك  ر مي اليستا ي  الردن ي لنرد تنك رذ برنريي  ةلريد

 ,Hammer & Champy)اليندسة  ا رل  ا يل 
 نررررررو لنررررررد ال  رررررري  بت ب ررررررع يورررررررا  ةلرررررريد   (1993

اليندسررررة متنررررو ليرررر  ا دار  العي رررري  ل ت ررررال يسررررصالة 
 لل 

اضررررا  ىررررداف ااداش ليورررررا  ةلرررريد  اليندسررررة  
ةلررررزا  اليررررد ر التنك ررررذل بت صررررر ا تررررزش يررررل ا ترررررو 
ليورررررررا  ةلرررررريد  اليندسررررررة  اتحا ررررررا اليررررررد ر ل يررررررل 

 ل ةل  ياتي ل  ا يرود ل  اتحا ا اليسصال ل يورم
يل يرا ب ل ةلر  يراتي ل  ا   ررام الت  ر   ليتك  ررا  

 نو ل ري  Ahadi (2004)التن  ي ة  مي ح ل  و ر 
تررنت  تيرراد ةلرريد  اليندسررة مررتل ا دار  العي رري  تررل 
 ل تيتيرررم يررري  يررري  الررردل  ال رررال االيسرررتير لت ب رررع 

ال يم رررة االتكصررر ي ة يوررررا  ةلررريد  اليندسرررة  اليعرمرررة 
لررررل يوررررررا  ةلررررريد  ىندسررررة العيي ررررري   ا ل تسرررررع  
لورحيي اتاص ييي ليعييي ل بيلين ية  ترام ر التردر ل 
ال ررررريمي االياصرررررر  لرررررل يورررررررالي  ةلررررريد  اليندسررررررة 
ليعرررررييي ل دا رررررا الين يرررررة  اال ررررردر  ليررررر  اعتصررررريا 

اليت ررررر االيسرررتير يرررا العرررييي ل الرررذ ل  عييرررال مررري 
يد  ىندستيي  ال در  لي  اعتصيا العيي ة التي  ت  ةل

اليت ررررررر االيسرررررتير بكر رررررع يوررررررا  ةلررررريد  ىندسرررررة 
العيي ررري  ا ل ت رررال ليررر  ليررر  يسرررتير بنتررريص  ليرررا 
الكر ررع  ا   رررام ةدرام اتا ررا ح   رري لررل النترريص  الترري 
 ي ررررل تح   يررررري لنرررررد ت ب ررررع يرررررد ا ةلررررريد  ىندسرررررة 

 العيي ي  
 :Change Managementإدارة التغيير 

ةدار  التك  ر ب نيري تحررم  Roy (2005) عرف  
ا دار  ليااتيرررة اااضررري  التد رررد   ا ةلررريد  ترت رررل 
اايررار بتعررد ا  ا ةلكرريش  ا ةضرريمة بعرر  الييرري   ا 
بعرر   ىررداف اس يسرري  الين يررة بح ررج تسررتك د يررل 
لاايرررا التك  رررر ا  تررريبي اتتتنرررل  ا ت ي رررا لاايرررا 

 دا  التك  رررر السررريبي   ل  نيررري تعبرررر لرررل   ك رررة اسرررت
 مضرررررا ال ررررررع ا تصررررريد يم  حرررررداج التك  رررررر ل ديرررررة 
ااىرررداف الينوررراد   تيعرررل ةدار  التك  رررر دارام رص سررر يم 
مرررري نترررريق ت ب ررررع يورررررا  ةلرررريد  ىندسررررة العيي رررري  

(Ahadi 2004) ايل نيح ة   ررر م رد صرنف  را  
ااسبيل  ا العاايرا  (Chan & Peel, 1998)يل 

ليي يتيي ةلر  التي تدلا الين يي  ةل  ةليد  ىندسة 
اىي تيرم  عوامل خارجية: – نال ل يل العاايا ىيي

العاايرررررا التررررري تي رررررا ضررررركا يم ليررررر  الين يرررررة يرررررل 
ح ررج  مرريد   ت ســين خدمــة العمــالء:  يرتيرري ي ررا 

( ين يررة 36دراسررة ورريل اب  ررا الترري  تر رر  ليرر   
(   يلررررريم يرررررل الصرررررنيلي  الي تيكرررررة ينيررررري 26مررررري  

اليحي رة اال ب رر  ال ريا االعري  االين يري  العيلي رة ا 
% يرل الين يري  التري لتر   ةلر  54االصك ر   ةل 

ةليد  ىندسة ليي يتيي  يل الداما االيحررم ااسيسري 
اراش ىرررذا التيرررد ىرررا يحيالرررة رضررريش العيررراش ات د رررة 

، االســــــتجابة ل ــــــغوط ال ديررررررة ليرررررر  بورررررر ا ت ررررررد
تعتبر ةليد  ىندسة العيي ري  يرل ااداا   المنافسة:
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  لير  يااتيرة الينيمسرة  ح رج التي تسيلد الين يي
% يرررررررل 40 مررررررريد  دراسرررررررة وررررررريل اب  رررررررا ةلررررررر   ل 

الين يي  التي لت   ةل  ةليد  اليندسة  ررر  ذلرم 
ـــر ظـــروف الســـوق: برررداما يااتيرررة الينيمسرررة    تغيي

 رررر  نصررف الين يرري  ياضرررا البحررج مرري دراسرررة 
ورريل اب  ررا  ل تك رررا   ررراف السرراع  ينرر  الررداما 

التشــــريعات  ليي يتيرررري  اراش لتاصيرررري  لرررريد  ىندسررررة
% يرررل 28 ررررر   ال كوميـــة وال ـــغوط السياســـية:

الين يرري  ياضررا البحررج مرري دراسررة ورريل اب  ررا  ل 
لتاصيررررري ةلررررر  ةلررررريد  اليندسرررررة  رترررررا ةلررررر  الضررررركا  

ىرري تيررم  عوامــل داخميــة: – الس يسرر ة االتوررر عي   
العاايررررا الترررري تي ررررا ضرررركا يم ليرررر  الين يرررري  يررررل 

لتر      رر يرل  فاءة:زيادة الك دا ييي اتويا لي  
الين يرري  ةلرر  ةلرريد  ىندسررة ليي يتيرري بيرردف ز رريد  
ال كرريش   االترري تورر ر ةلرر  تح  ررع ااىررداف الي يابررة 
ب  ررررا  رررردر يي ررررل يررررل اليرررراارد( يررررل  رررراا تح  ررررع 
تحسررر ني  ميص رررة ترررادل ةلررر  ز ررريد  الكعيلرررة التن  ي رررة 

تخفيض  ات ك   الا   اليستكرع مي  داش العيا  
الين يري  ةلر  ت كر   الت يكرة بيرردف تيتر   التكمفـة:

ز ررررريد   ررررردرتيي ليررررر  الينيمسرررررة  ةذ تعرررررد الت يكرررررة يرررررل 
العاايررررا الترررري  ي ررررل ةح رررري  الر يبررررة لي يرررري  مرررر ي ل 
ت كررر   الت يكرررة يرررل  ررراا اسرررتبعيد  يمرررة اانوررر ة 

 ,Al-Mashari and Zairi)التري ع تضر ف   يرة 
2001)  

ـــــل - ـــــى العمي -Customer Inv التركيـــــز عم
olvement 

  صد بيلعي ا مي ىذه الحيلة العياش ال ريرت  ل 
ليين يرررررة االتررررري  برررررذا الين يرررررة التيررررراد يرررررل  ترررررا 
تحك ررررزى  ليرررر  وررررراش الينتترررري  اال ررررديي   ا  ضرررريم 
العيررراش دا رررا الين يرررة االرررذ ل  تا رررف ليررر   داصيررر  
تح  ررررع يسررررتار الترررراد  الي يررررال  ا عتبررررر التر  ررررز 

رارل لي  العي ا  ا يوير ة العي ا لييرا ىري  اضر
ل يررررع ب صررررة ياصيررررة لت ب ررررع يررررد ا ةلرررريد  ىندسرررررة 

 Ahadi (2004);Chengالعيي ي   ا ا د  ام يل 
& Chiu (2008)  ليررر   نرررو  ترررل  ل  رررت  التك  رررر

التررررررذرل ليعيي رررررري  مرررررري ضرررررراش احت يترررررري  العي ررررررا 
لير   ل  Ahadi (2004)ايت يبيترو  مري حر ل   رد 

ال   رررر يرررل نتررريص  الدراسررري  توررر ر ةلررر   نرررو يررري بررر ل 
% يرررررررررل يوررررررررررالي  ةلررررررررريد  اليندسرررررررررة %70  50

النيتحرررة ت ررررال يرتب ررررة يبيورررر  بيحت يترررري  العي ررررا 
 Terziovski et al (2003)ار بيترو   يري  ور ر 

ةلرررر   نررررو ل يررررع ب صررررة ياصيررررة لت ب ررررع يررررد ا ةلرررريد  
ىندسررة العيي رري  مررتل ذلررم  ت يررل يوررير ة العيرراش 
سررررااش الرررردا ي ل  ا ال رررريرت ل   نرررريش ت ب ررررع يورررررا  

ىندسة العيي ي  اتوتيا يورير ة العي را لير   ةليد 
لد  نااحي ينيي    ل  صرب  العي را يورير يم  سيسر يم 
 اا يورا  ةليد  ىندسة العيي ري   ةل اليعيايري  
الترررررري  ررررررت  تيعيرررررري لررررررل العيرررررراش ىرررررري الترررررري ت رررررراد 
يوررررالي  ةلررريد  اليندسرررة   ل تسرررتيدف يوررررالي  
  ةلررريد  ىندسررررة العيي ررري  ةورررربي  احت يتررري  ار برررري

العيرراش لنررد اضررا  ىررداف يورررا  ةلرريد  اليندسررة  
بح رج  ل تر رز برراي  ةلرريد  اليندسرة لير  العيي رري  
التي   ال ليي ت   ر استرات تي لي  الين ية  ا   رام 
 ل   ررررال الكررررر  الرص سرررري يررررل يورررررالي  ةلرررريد  
اليندسة ىا ة تريد  ررع تد رد  ل يرع اتع ر   ال  يرة 

 الي دية ليعي ا 
  Project Management إدارة المشروع

اىي تو ر لعيي ة ت  ر   اتن ر   اتنك رذ يوررا  
-AL –Maةليد  ىندسة العيي ي  ب ر  ة صرح حة 

shari & Zairi (2001) اا ردا  Ahmad et al 
ليرررررر   ل ا دار  النيتحررررررة ليورررررررا  ةلرررررريد  (2007)

ىندسررررة العيي رررري  تت يررررل  ل   انرررراا العررررييي ل ليرررر  
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ياصيررررريم عحت يتررررري  تنك رررررذ اليوررررررا  يررررردرب ل تررررردر بيم 
 اليورا  الد ي  اليييرا  الازية ليت ب ع 

 Informationقدرات تكنولوجيا المعمومـات 
Technological Capabilities: 

 Dehning & Stratopoulos  ور ر  را يرل
ليرررر  انيررررري  ل رررردرا  ت نالات رررري اليعيايررررري  (2003)

يتيرررا العنيصرررر الت نالات رررة التررري تيتي يررري الين يرررة 
االتي  نصل التر  ز م يي لي  ت نالات ري اليعيايري  
االترررري تي ررررل الين يرررري  يررررل تح  ررررع النترررريق اي ررررز  
تنيمسر ة اتعز ررز يسررتا ي  ااداش  ا رد ترر    يسرريي يررل 

االتررري  : قـــدرات الب ـــث والتطـــوير التكنولـــوجي ررراا
تور ر ةلر   ردر  الين يررة لير  ةدار  اا تنريش ت نالات رري 

ي يررررررل  رررررراا اامررررررراد اليعيايرررررري  اتحي ييرررررري انورررررررى
قـــــــدرات العررررررييي ل م يرررررري لز رررررريد   رررررردرتيي التنيمسرررررر ة  

االتي تور ر ةلر   ردر  الين يرة لير  الررب   الشبكات:
بررررر ل ااترررررزاش الي انررررررة لاحرررررداتيي بعضررررريي برررررربع   
االيتي يررررة ب نرررراا   ا   ررررا  ترررررب  ةدارا  الين يررررة 

اىرررري قــــدرات االتصــــال: ا  سرررريييي بعضرررريي برررربع   
ي  تورك ا ورب ي  اعتصريع  تو ر ل در  الين ية ل

السي  ة االاسي  ة بيلتاامع يا  ن ية الحيسل اعلي 
لد يي مي دل  ليي يتيي ا لييليي   اتسيلد مري ات ريذ 
ال ررررارا  الت رررد  مررري الا ررر  الينيسرررل  ييررري  رررنع س 
ليرررر   داش العررررييي ل اااىررررداف الترررري  ررررراد تح   يرررري  

 ا ا ا ررردا ليررري  ل ال ررردرا  الت نالات رررة تر رررز ابوررر
 سيسرري ليرر  ت نالات رري اليعيايرري  الترري يررل  اليرري 
ت ررال الين يررة  رريدر  ليرر  تح  ررع ي ررز  تنيمسرر ة  ليرري 
تررررررامره ال رررررردرا  الت نالات ررررررة يررررررل يعيايرررررري  تي ررررررل 
الين ية يرل اضرا  ررارا  ينيسربة ااسرترات ت ة تردل  
ااداش مرررري ي تيررررف الاحرررردا  الا  ك ررررة  ةذ ةنررررو يررررل 

ال ا را تتر   ا دار  التينل اعسترات تي لي  اليدر 
الت ررد  لي ررردرا  الت نالات رررة ب صررة ليرررا معيلرررة ا ررريدر  

ليررررررررر  ترررررررررام ر اليعيايررررررررري  الت نالات رررررررررة الحد  رررررررررة 
االي يابررررررة  اىررررررذا  ررررررنع س ليرررررر  يرررررردر التااصررررررا 

 االيرانة مي  داش االييا الي تيكة 

 

 ىي رررررة  Basselier et al (2001)ا اضررررر  
 ن رر  ال ردرا  الت نالات رة ليرد رل االيريا  بريآلتي 

اليررررد رال اىي ررررة ال رررردرا  الت نالات ررررة لرررردارىي مرررري 
تع ررررررر   اعسرررررررت دا  الت رررررررد لييررررررراارد  دار ال ررررررردرا  
الت نالات ة مري اسرترات ت ة العيرا لير  اليردر البع رد 
ا ىي تيرررررري مرررررري اسررررررتيرار ة الين يررررررة   رررررردر  ال رررررردرا  

تكيلرررررا االعيرررررا يرررررا العيي ررررري  الت نالات رررررة ليررررر  ال
مرري ب صررة العيررا ييرري   سررل الين يررة ال ررا   الي تيكررة

 ىي رة  Bakeri (2005)م يي  ب ل  االي ز  التنيمس ة 
 ال ردرا  الت نالات رة ايري ترامره الين يرة يرل  راا 

ــــى األســــواق ــــدرات الوصــــول إل   االيتضررررينة ةدار  ق
ز را ت ا ر العاية التتير ة  اليب عي  االتسا ع  التا 

اا يرردادا  التسررا   ة  الرردل  الت نرري  اىررذه الييرريرا  
تسرررريلد ين يرررري  االيرررريا ليرررر  الب رررريش  ر بررررة يررررل 

  االيتضرررينة القـــدرات المرتبطـــة بالتكامـــللياصيررري  
التاد   ةدار  الا    ا نتي  مي الا   اليحدد  ةدار  
الي رررزال  االتررري تبررر ل يرررردر   ررري  ين يرررة االيرررريا 

نة   بر اب  رة ليل رة    رر يرل بي نتيز بسرلة  ايرا 
  االيتضرينة القدرات المرتبطـة بالوظـائفالينيمس ل  

الييرريرا  االترري تي ررل ين يررة االيرريا يررل اسررت يير 
 رردييتيي اينتتيتيرري بيلا  كرررة الكر ررد   االترري تسرررت ير 
الينتترررري  خ ال ررررديي  يررررل  رررراا ينرررريما العيرررراش  

 ل ال رررررررردرا   Tippins & Sohi (2003)ا برررررررر ل 
الت نالات رررررة تي رررررا اعسرررررت يير الت رررررد مررررري الاسررررريصا 
االيعررردا  الت نالات رررة ال ررريدر  ليررر  ترررام ر يعيايررري  
تك رررررررد ين يررررررري  االيرررررررريا مررررررري ياا برررررررة التك رررررررررا  
االت ررارا  الي تيكررة نحررا تح  ررع ي ررز  تنيمسرر ة ا داش 
معرررررريا ايتي ررررررز  ا ل ليي ررررررة التتد ررررررد مرررررري ال رررررردرا  
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ر الصررررررعبة االيع ررررررد  الت نالات ررررررة تعررررررد يررررررل اايررررررا 
لين يي  االييا ليي تاا بو الت نالات ي يل ت ارا  
سررر عة تحترري  ةلرر  ييرريرا  اترردر ل لرريا لييررا ك ل 

 ال يصي ل لي يي 
 النموذج المقترح لمب ث:

بنررريشام ليررر  يراتعرررة اادب ررري  تررر  بنررريش النيررراذ  
الي ترررق ليبحررج بيعلتيرريد ليرر  لررد  دراسرري  اىرري  

(Al-Mashari and Zairi 1999; Tennant,  
2005; Cheng & Chiu, 2008; Razalli and 

Hasnan, 2011; López, et al, 2012) 
اليرر  الررر   يررل لررد  اترراد ةتيرري  لرردر ال ترريل 
االبرريح  ل يررل  مضررا يحررددا  ت ب ررع يررد ا ةلرريد  
ىندسة العيي ري  اا  رر تر   رام لير  ااداش التورك يي  

البح  ررة تورر ر ةلرر  ةع  ل  يلب رة الدراسرري  ااادب رري  
 ل ىنرريم يتيالررة يررل لاايررا نترريق ت ب ررع يررد ا 
ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري  االتررري سررراف  رت رررز لي يررري 
البحررج الحرريلي ليعرمررة ت   رىرري ليرر  ااداش التوررك يي 
ليبنررررررررم  اتتي ررررررررا تيررررررررم اليحررررررررددا  مرررررررري  التاامررررررررع 
اعسرررترات تي  دلررر  ا دار  العي ررري  ةدار  التك رررر  ةدار  

ة العي رررا  ات س سررريم ليررر  يررري   يورررير BPRيوررررا  
سرررربع  ت ررررال النيرررراذ  الي ترررررق ليبحررررج يررررل  يسررررة 
يتك ررررررا  تتعيرررررع بررررريليتك ر اليسرررررت ا لاايرررررا نتررررريق 
ت ب ع يد ا ةليد  ىندسة العيي ي   االيتك ر التيبا 
اىررا ااداش التوررك يي ليبنررم االيتك رررا  الاسرر   اىررا 
 ررردرا  ت نالات رررري اليعيايرررري   ا اضررر  الورررر ا ر رررر  

 اذ  الي ترق ليبحج ( الني2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( النموذج المقترح لمدارسة1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

عىاهل ًجاح تطبٍق 

 هدخل إعادة هٌدست

 التىافق االستساتٍجً-1

 التزام اإلدازة العلٍا -2

 إدازة التغٍٍس  -3

 التسكٍز على العوٍل -4

إدازة هشسوع إعادة  -5

 هٌدست العولٍاث

 األداء التشغٍلً 

 للبٌك

 قدزاث تكٌىلىجٍا الوعلىهاث

1ف   

2ف   

3 ف  

4ف   
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 فروض الدراسة: – 8
اليكترضرة مري النيرراذ  بنريشام لير  تيرم العا ري  

الي تررررق ليبحرررج االتررري تررر  است اصررريي اسرررتنيدام ةلررر  
نتيص  الدراسي  السيب ة  اان ا ي يرل يور ية الدراسرة 
ا ىدامررو   ي ررل صرر ي ة يتيالررة يررل الكرررا  الترري 
 ي ررررررل ا تبيرىرررررري لاتيبررررررة ليرررررر  تسررررررياع  الدراسررررررة 

 اتح  ع  ىدامو  اىي لي  النحا التيلي 
ت   را ترريبي ذا دعلررة ةحصرريص ة  اتررد الفــرض األول: 

لعاايرررا نتررريق ت ب رررع يرررد ا ةلررريد  ىندسرررة 
التورررك يي مررري البنرررام ااداش  العيي ررري  ليررر 
 يحا الدراسة 

 اترررد تررر   ر ا تررريبي ذا ذا  دعلرررة الفـــرض الثـــاني: 
ةحصيص ة لعاايرا نتريق ت ب رع يرد ا ةلريد  
ىندسرررررة العيي ررررري  ليررررر   ررررردرا  ت نالات ررررري 

 اليعيايي  
 اتررررررد ترررررر   ر ا ترررررريبي ذا دعلررررررة الفــــــرض الثالــــــث: 

ةحصريص ة ل ردرا  ت نالات رري اليعيايري  ليرر  
 ااداش التوك يي ليبنم 

ــــــع:  ــــــرض الراب يررررررل اليتا ررررررا  ل تيعررررررل  رررررردرا  الف
ت نالات رررري اليعيايرررري   يتك ررررر اسرررر   برررر ل 
لاايرررا نتررريق ت ب رررع يرررد ا ةلررريد  ىندسرررة 

 العيي ي  اااداش التوك يي  
 اسة:متغيرات الدر  – 9

بنــــاءًا عمــــى النمــــوذج المقتــــرح لمب ــــث يمكــــن 
ـــواع مـــن  ـــة أن ـــى ثالث ـــرات الدراســـة إل تصـــنيف متغي

 المتغيرات وهي:
ــــــرات المســــــتقمة: – 1 اتتي ررررررا مرررررري  يسررررررة  المتغي

يتك را  تي ا لاايا نتريق ت ب رع يرد ا ةلريد  
ىندسررررة العيي رررري  اىرررري  التاامررررع اعسررررترات تي  

تر  ررررز ليرررر  ال دلرررر  ا دار  العي رررري  ةدار  التك ررررر 
 العي ا  ةدار  يورا  ةليد  ىندسة العيي ي  

اتتي را مري ااداش التورك يي  المتغيـرات التابعـة: – 2
 ليبنم 

اتتي ررررررا مرررررري  رررررردرا   المتغيــــــرات الوســــــيطة: – 3
 ت نالات ي اليعيايي  

ا رتررا ا ت ررير البيحررج لي  رري  اليصرررمي يحررام 
ليبحررررج الحرررريلي ةلرررر  ال ةلرررريد  ىندسررررة ن رررر  العيررررا 
اليصررم ة يررل اليكريى   الحد  ررة التري ترريش  لتتعييررا 
يرا العيي ري  ااانور ة الي تيكررة دا را البنرام االترري 
 ي رررررل  ل تتبنيىررررري ال  ررررريدا  اليصررررررم ة مررررري سرررررع يي 
لت رررا ر التيررريز اليصررررمي مررري يصرررر ادلررر   ررردرتيي 
التنيمس ة لرما  كيش  ااداش ايااتية التحد ي  الب ص ة 

 اعستيرار مي ىذا ال  ي  الي تيكة  ضرار  ليب يش ا 
 الدراسة التطبيقية: –11 

 :هدف الدراسة التطبيقية:1–11
تيرردف الدراسررة الت ب   ررة ةلرر  ا تبررير الكرررا      

الترررررري  رررررري  البيحررررررج بيوررررررت ي يي اسررررررتنيدام ةلرررررر  نترررررريص  
الدراسررري  السررريب ة مررري الورررع الن ررررل يرررل الدراسرررة  
اذلررررم لاايررررا نترررريق ت ب ررررع يررررد ا ةلرررريد  ىندسررررة 
العيي ررررري  ليررررر  ااداش التورررررك يي ليبنرررررم مررررري   ررررري  

 ال ديي  اليصرم ة مي تييار ة يصر العرب ة 
 : منهج الدراسة:2–11

لتح  ررررع  ىرررررداف الدراسرررررة التيررررد البيحرررررج ليررررر  
اليني  الاصكي التحي يي ال يص  لير  تحي را ال ريىر   
اا تبررير مرررا  الدراسررة  اتحي ررا الب ينرري  اليتيعررة 

  اعسرتنتيتي  التري تسري  مري اتكس رىي االاصراا ةلر
تحد ررررد ترررر   ر  رررردرا  ت نالات رررري اليعيايرررري   يتك ررررر 
اس   ليعا ة ب ل لاايا نتريق ت ب رع يرد ا ةلريد  

 ىندسة العيي ي  اااداش التوك يي 
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وقد استخدمت الدراسـة نـوعين مـن المصـادر لجمـع 
 البيانات هما:

اذلم يل  راا يراتعرة اادب ري   مصادر ثانوية: –
الينورررار  يرررل  ترررل ارسررريع  اي ررريع  ابحررراج 

 ادار ي  تتعيع بياضا  الدراسة 
ــــــة: مصــــــادر – التيررررررد البيحررررررج ليرررررر   يصيررررررة  أولي

اعست صرررررريش   سرررررريال لتيررررررا الب ينرررررري  ااال ررررررة 
 االيعيايي  الي يابة ع تبير مرا  الدراسة 

:األســـموب المســـتخدم فـــي جمـــع 3–11
 البيانات:

اسررت د  البيحررج  سرريال  يصيررة اعست صرريش يررا  
تدل يو بيلي يبية الو صر ة بصرار  يحردد  اا ررا  
اذلم لند تسي   ال ااص   ا استاييي بيردف الررد لير  
 ل استكسرررريرا   رررررد  راىررررري اليست صررررري يرررررني  عزيرررررة 
لاتيبررررررة ليرررررر  اعست صرررررريش  ا ررررررد اوررررررتيي   يصيررررررة 

 اعست صيش لي   ا ة   سي  ى   
( م رررر  تيررردف ةلررر    ررريس 46 تضررريل  ول:القســـم األ 
لاايا نتيق ت ب ع يرد ا ةلريد  ىندسرة  يدل تاامر

(  5 –2العيي ي  اىي  التاامع اعسترات تي الك را  
دار  التك رررر 23 –6الترررزا  اعدار  العي ررري الك را    (  اا 

(  االتر  ررز ليرر  العي ررا  الك رررا  26 –25الك رررا   
دار  يورا  ةلريد  42–27يل   ىندسرة العيي ري  ( اا 

(  ا رررررد تررررر  اعلتيررررريد مررررري   ررررريس 46–44الك ررررررا   
يتك رررا  لاايررا نترريق ت ب ررع يررد ا ةلرريد  ىندسررة 

  ( et al, Bandara;2009العيي ري  لير  دراسرة 
.2008) Chiu Cheng&  ايي ال س  ال ريني   تضريل
( م رررررررا  تيرررررردف ةلرررررر    رررررريس يتك رررررررا   ررررررردرا  7 

(  35 – 33 ت نالات رررري اليعيايرررري   اىرررري الك رررررا  
(  ا رد تر  اعلتيريد 35 – 47ااعتصيع   الك را   

مي   يس يتك را   ردرا  ت نالات ري اليعيايري  لير  
 Al-Mashari and Zairi 1999) دراسرررررة

Terziovski et al 2003)    ا   ررا ال سر  ال يلرج
( م رر  تيردف ةلر    ريس يتك ررا  ااداش 24 تضيل  

(  ا ررد ترر  55 – 36التوررك يي ليبنررم اىرري الك رررا   
اعلتيرررريد مررررري   ررررريس يتك رررررر ااداش التورررررك يي ليررررر  

)Mashari -; Alet al, 2012 Ringimدراسرة 
and Zairi 1999)    ا رد اسررت د  البيحررج مرري

الي ررررال يررررل  يررررس تي ررررا ااسررررصية ي  رررريس ل  ررررر  
( ةلرررررر    ررررررر ياامررررررع ليرررررر  2ن رررررري   ح ررررررج  ورررررر ر 

( ةلررر  ياامرررع تيييررريم  اذلرررم لضرررييل 4ا  ررراع  ا  
اتسرررريع ااسررررصية ايررررل  رررر  سرررريالة ةتيبررررة اليوررررير  ل 

 لي يي 
 : مجتمع وعينة الدراسة:4–11

 تي رررا يتتيرررا الدراسرررة مررري البنرررام العيييرررة مررري 
  رررري  الصررررنيلي  اليصرررررم ة مرررري تييار ررررة يصررررر 

 ة العرب 
ا د التيد البيحج لير   سريال الع نرة العورااص ة 
البسرررررر  ة ليتيالررررررة يررررررل البنررررررام اليي يررررررة ليتتيررررررا 
الدراسة  ا د تي ي  احرد  اليعي نرة االتحي را مري لردد 
يررررررل اليررررررد ر ل العررررررييي ل برررررري دار  العي رررررري االاسرررررر ي 
بيلير ز الرص سي امرا  البنم دا ا يحيم تي ال يىر  

 اا س ندر ة 
العرررررردد ا تيرررررريلي ل ررررررااص  اعست صرررررريش ا رررررد بيررررررغ 

 يصيررررررة  ا ررررررد اسرررررركر  ليي ررررررة تيررررررا  240اليازلررررررة 
 يصيرررة است صررريش  240الب ينررري  لرررل الحصررراا ليررر  

 % ت ر بي يل اتييلي ال ااص  اليازلة 70بنسبة
: أســـــاليب الت ميــــــل اال صــــــائي 20-5

 لمبيانات:
  (spss. 22)بيعستعينة بيلبرنريي  اعحصريصي  

 رررررري  البيحررررررج بيسررررررت دا  يتيالررررررة يررررررل ااسررررررريل ل 
ا حصيص ة اذلم لتحي ا الب يني  التي ت  تيعيري يرل 
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ةتيبي  امراد ل نة الدراسة اتتي ا تيم ااسيل ل م يري 
  يي 
بعررر   سررريل ل ا حصررريش الاصررركي ي رررا الاسررر   -2

الحسررريبي  ااعنحرررراف اليع ررريرل اذلرررم بكرررر  
 تاص ف يتك را  الدراسة 

 (Cronbach’s alphaا تبررير  رانبرريا الكرري  -4
لتحد رررررد اعتسررررريع الررررردا يي لي ررررري  س يتك ررررررا  
الدراسررررة مرررري  يصيررررة اعست صرررريش  ايرررري الصرررردع 
الت ررريب ي لي ررري  س الدراسرررة مرررت  اعلتيررريد ليررر  
التحي رررا العررريييي اذلرررم   تررريد يتاسررر  التبررري ل 

 اليكسر 
تررررر  اسرررررت دا  اعنحررررردار اليتعررررردد لتحد رررررد تررررر   ر  -3

  اليست ية لي  اليتك را  التيبعة اذلم اليتك را
ع تبرررير يررردل صررررحة مررررا  الدراسرررة  ح ررررج 
 سريلد ىرذا ااسريال لير  تحد رد ي ردار التبرري ل 
اليكسرررر مرررري اليتك ررررر التررريبا االررررذل  رتررررا الرررري 

 اليتك را  اليست ية 

  (SEM) سرررريال نيذتررررة اليعرررريدع  الي  ي ررررة  - 5
اىررررا  سرررريال ةحصرررريصي  سررررت د  ع تبررررير يرررردر 

النيرررررريذ  الي ترحررررررة ا ررررررد ترررررر  اسررررررت دايو صررررررحة 
ع تبررير النيرراذ  الي ترررق ليدراسررة ليتعرررف ليرر  
يررررردر تي  رررررا ب ينررررري  الدراسرررررة اتررررري تررررر  تيعيررررري 
لينيرررررراذ  الي ترررررررق  اذلررررررم بيسررررررت دا  البرنرررررريي  

   .LISERAL8.8اعحصيصي اليعراف بيس  
 

: اختبـــــار ثبـــــات مقـــــايس وصــــــدق 11-6
 مقايس متغيرات الدراسة:

 اختبار ثبات المقاييس:: 1- 11-6
( 2اتورر ر الب ينرري  الرراارد  مرري التررداا ر رر      

الررري ال  ررر   يعييرررا الكررري لي ررري  س ليتك ررررا  الدراسرررة 
  اىررذا  ورر ر الرري تيتررا 808 0  608 0تترررااق برر ل 

ي ررري س يتك ررررا  الدراسرررة بدرتررررة يرررل ال بررري  اذلررررم 
   60 0 يليي ال يعييا  ال بي    بر يل 

 (: درجة ثبات وصدق المقاييس المستخدمة في قياس المتغيرات1جدول رقم )
 الوتغٍساث

هعاهل 

 التحوٍل

هتىسط التباٌي   

 (AVE)الوفسس 

قٍوت هعاهل 

 ألفا كسوًباخ

 008.0 0006000  التىافق االستساتٍج8ً
   55800 هع االسخشاحَجَت الكلَت للبٌك.حخوافق اسخشاحَجَت إعبدة هٌذست العولَبث  -
   55800 اهذاف إعبدة هٌذست العولَبث هع األهذاف الشئَسَت للبٌك حشحبط -
   558.0 حخوافق سؤٍت إعبدة هٌذست العولَبث هع العولَبث الوسخقبلَت للبٌك. -
   557.0 حؤثش إعبدة هٌذست العولَبث علي األداء الوبلٌ البٌك. -
   8..55 إعبدة هٌذست العولَبث علٌ سضب عوالء البٌك.حؤثش --
حوجددذ سؤٍددت ففلسددحت فاضددات عددي إعددبدة هٌذسددت العولَددبث لددذً جوَددع  -

 الوسخوٍبث ببلبٌك.
5579.   

 5759 .550.07  التزام اإلدازة العلٍا8
حشدجع االداسة العلَددب للبٌدك الخ َلددش للادبفل علددي القدذسة الخٌبفسددَت  وسددَلت  -

 البٌك. لخاسَي اداء
 

55.07 
 
 

 
 

دائوب هب حكوى االداسة العلَب للبٌك لذٍهب الشغبدت فدٌ وبدوت فحٌحَدز حو دَبث 

 فشٍق إعبدة هٌذست العولَبث
5579.   

حشجع االداسة العلَب للبٌك العبهلَي علٌ حاسدَي ددائهدن هدي  دالت الخحكَدش -

 بشكل دسبسٌ فجزسً فٌ  حَت حاسَي عولَبث البٌك.
5575.   

حددشص هددي جبًددر االداسة العلَددب للبٌددك علددي اجددشاء ح َددشاث فددٌ ٍوجددذ  -

 الهَكل الخٌظَوٌ حخالءم هع الوخ َشاث البَئَت الوسخاذثت.
55859   
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 الوتغٍساث
هعاهل 

 التحوٍل

هتىسط التباٌي   

 (AVE)الوفسس 

قٍوت هعاهل 

 ألفا كسوًباخ
 00810 0012706  إدازة التغٍس 

   008.0 دائوب هب ٍكوى العبهلَي ببلبٌك علي اسخعذاد لخقبل الخ َلش. --
حعودددل إداسة البٌدددك علدددي حدددوفَش االسدددبلَر فاليدددش  الالصهدددت لخدددذسٍر  -

 العبهلَي علي الٌظن فالعولَبث الجذٍذة.
00117   

دائوددب هددب ٍكددوى هٌددبض فهددن فاضددو لقمددبٍب فحلددوت لوشددب ل حيبَددق إعددبدة 

 هٌذست العولَبث.
00808   

حقددوم إداسة البٌددك بددئجشاء هشاجعددت سددبهلت فهسددخوشة لةًوددب  ا داسٍددت  -

 حاقَقب لوحبهَن الجودة الشبهلت.
00806   

 00807 006.220  التسكٍز علً العوٍل
حٌخج الابجت  عبدة هٌذست العولَدبث هدي حالَدل هخيلبدبث العودالء بشد ى  -

 الخذهبث الوقذهت.
00808 

 
  

دائوب هب حهذف إعبدة هٌذست العولَبث الٌ ا خشبف  ش  جذٍذة  ضدبفت  - 

 وَوت للعوالء.
00180 

 
  

ٍجر اى ٍؤثش حيبَق إعبدة هٌذست العولَبث ح ثَشاً هببسشاً علي حخحدَ   -

 حكلحت الخذهت للعوَل
00800   

   00118 البٌك القبدس علي هقببلت  لببث العوالء ٍكوى فٌ هش ض حٌبفسٌ دفمل.-

 00182 0060800  8هٌدست العولٍاث إعادة هشسوع إدازة
هددي الخبددشاء  داسة دًشدديت إعددبدة حعوددل إداسة البٌددك علددي حكددوٍي فشٍددق  -

 هٌذست العولَبث.
00181 

 
  

   008.0 حسخهذف دًشيت إعبدة هٌذست العولَبث األًشيت الشئَسَت للبٌك. -
ٍوخلك فشٍق إعدبدة هٌذسدت العولَدبث سؤٍدت فاضدات ففهدن لوخيلبدبث ًجدب  

 إعبدة هٌذست العولَبث
00118 

 
  

الخددٌ حمددَم وَوددت  الشئَسددَت للعولَددبث هٌذسددت إعددبدة جهددود حوجَدد  ٍددخن -

 .لعوالء البٌك
00170   

 00802 .0..000  قدزاث تكٌىلىجٍا الوعلىهاث
ولدددل البٌدددك  يدددواث حٌحَدددز عولَبحدددد  الوخدددشفَت هدددي  دددالت اسددددخخذام --

 حكٌولوجَب الوعلوهبث.
00121   

 00107 ولل البٌك هي عولَبح  الشوببَت هي  الت اسخخذام حكٌولوجَب الوعلوهبث -
 

  

ٍسبعذ البٌك علٌ صٍبدة دسجت الخعبفى بَي فش  العول الخدٌ حخدولٌ حٌحَدز  -

 العولَبث الوخشفَت هي  الت اسخخذام حكٌولوجَب الوعلوهبث.
00170   

ٍسدبعذ اسدخخذام حكٌولوجَدب الوعلوهدبث فددٌ  حد  الوودج الدالصم للبادد   -

 عي الوعلوهبث الالصهت السخوشاس العول
00101 

 
  

ٍسبعذ اسخخذام حكٌولوجَب الوعلوهبث البٌك فٌ الو وت الدٌ الوعلوهدبث  -

 الوحَذة فٌ احخبر القشاساث
00100 

 
  

 00000 0067216  األداء التشغٍلً للبٌك
   00620 سبعذ حيبَق إعبدة هٌذست العولَبث علٌ حاسَي األداء الوبلٌ للبٌك. -
   00122 اداء العبهلَي ببلبٌك سبعذ حيبَق إعبدة هٌذست العولَبث علٌ حاسَي -

سدددبعذ حيبَدددق إعدددبدة هٌذسدددت العولَدددبث علدددي حخحدددَ  صهدددي دفسة  -    

 الخش َل ببلبٌك.
00821   

سبعذ حيبَق إعبدة هٌذست العولَبث علٌ صٍبدة ًخَر البٌدك هدي السدو   -

 الكلٌ
0087.   
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 الوتغٍساث
هعاهل 

 التحوٍل

هتىسط التباٌي   

 (AVE)الوفسس 

قٍوت هعاهل 

 ألفا كسوًباخ
   00808 سبعذ حيبَق إعبدة هٌذست العولَبث علي حخحَ  سكبفى العوالء. -
سبعذ حيبَق إعبدة هٌذست العولَبث علي حخحَ  عذد األوسبم فاالفدشاد  - 

 غَش المشفسٍت للعول.
0080.   

سبعذ حيبَق إعبدة هٌذست العولَبث علدي حقدذٍن البٌدك لعولَدبث هخدشفَت  -

 دوَقت ف بلَت هي اال يبء.
00112   

 
 
 

 المقاييس:اختبار صدق -2 – 6 –11
ترر  تحد ررد درتررة صرردع الي رري  س اليسررت دية مرري 
  يس اليكيى   الن ر ة ال يصرة بيلدراسرة اسرتنيدا ةلر  

 ,Fornell and Larcker)اليعري  ر التري ا ترحيري 
 اىي اآلتي  (1981

 (Factor loading)تي را يعرييا  التحي را  – 2
ليررر   ل لييرررا  نبكررري  ل ت رررال يعنا رررة اتز رررد 

 ( 5 0لل  
لررررل  ر رررررع  (AVE)يتاسرررر  التبرررري ل اليكسررررر  – 4

 ( 4 0العييا  نبكي  ل  تتياز  
( نتد  ل تي ا يعرييا  2بيلن ر ةل  التداا  

( اتتيترررررا 5 0التحي رررررا ليررررر  العاايرررررا تز رررررد لرررررل  
   اضرر  002 0بيسررتار يعنررال يرتكررا لنررد  لكرري   

(  ل  ررر   يعرررييا  التحي رررا تتررررااق يرررل 2الترررداا  
  يرررررررر الترررررررداا  ل  ا  ضررررررريم  662 0ةلررررررر   854 0

 Average Variance)يتاسررر  التبررري ل اليكسرررر

Extracted) (AVE)  تز ررررررد تي ررررررا ال رررررر   ال يصررررررة
ح رررررررج بيكررررررر   دنررررررر    يرررررررة  4 0بررررررريليتك را  لرررررررل 

 ت ر برررريم اىرررري الينرررري ر  ليتك ررررر العيي رررري  64245 0
 72865 0ااان ية  امي الي يبا بيك    بر   ية 

اُتعرررد  .التنيمسررري ت ر بررريم اىررري الينررري ر  ليتك رررر ااداش
االترررري  4 0تيرررم ال ررر   ياصيرررة تيييرررريم ح رررج تتترررياز 

-Fornell and L)ة ترحيي  رام يرل مارن را اعر رز 
arcker, 1981)  

ابنريش ليرر  يري سرربع   تبر ل  ل الورررا  ال يصررة 
بكحررررررا الصرررررردع الت رررررريب ي يسررررررتامي  يررررررا يرالرررررري  

ياح ة  نو ت  حذف بع  ااسصية الكرل رة التري لر  
 برري   ررال  ابعررد حررذميي ارتكررا   يررة يعييررا   ررل ليرري 

  لكي اىي اآلتي 
(  داصيرررري يرررري ت ررررال اعدار  العي رررري 6العبررررير  ر رررر   

ليبنرررم ىررري اليبررريدر  االرال رررة انوررر ة ةلررريد  ىندسرررة 
(  تضررا اعدار  العي رري ليبنررم 7العيي رري    العبررير  ر رر  

ال  رر  اعسررترات ت ة لتحسرر ل ترراد  ال ديررة الي ديررة 
ليعي ررا يررل  رراا انورر ة ةلرريد  ىندسررة العيي رري    

اعدار  العي رررري ليبنررررم  لرررريد  (  تن ررررر 8العبررررير  ر رررر   
ىندسررررة العيي رررري   اسرررر ية لتحسرررر ل ال رررردر  التنيمسرررر ة 
ليبنررررم ىررررري ااسررررصية ال يصرررررة بيتك ررررر الترررررزا  ا دار  

(   برررذا مر رررع ةلررريد  ىندسرررة 43العي ررري  العبرررير  ر ررر   
العيي ررري  التيرررد االتكررريني مررري العيرررا  ىررري ااسررررصية 

 ري  ال يصة بيتك ر ةدار  يوررا  ةلريد  ىندسرة العيي
(  تي رررررا مررررررا  البنرررررم تتصرررررا 47  العبرررررير  ر ررررر   “

(   48ال تران ي بيلير ز الرص سي ليبنم   العبير  ر    
تامر ةدار  البنرم البن رة التحت رة لت نالات ري اليعيايري  
الازية انو ة ةليد  ىندسرة العيي ري    العبرير  ر ر  

(    سرررررت د  البنرررررم ت نالات ررررري اليعيايررررري  مررررري 30 
و الررري ينررري ع تكرام رررة يتعررردد  ي رررا ة صررريا  دييتررر

 الب ررررررا ان رررررري    ATMيي  نرررررري  الصررررررراف اآللرررررري   
ىرررري ااسررررصية ال يصررررة بيتك ررررر  رررردرا    اعل تران ررررة

  ت نالات ي اليعيايي  
ام يي   ا محا الصدع التيي زل ميا  يردف 
ةلرررررر  ت  ررررررر   يرررررردر ة رررررررتاف  تيرررررري ز(  رررررررا يكيرررررررا  

(Construct)   ا  يسو بااسر ة  العنيصرر(Items) 
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ال يصرررررة برررررو لرررررل ب  رررررة اليكررررريى   اا ررررررر ا  يسررررريي 
-Bagozzi, Yi, and Phi)بريتازل ا ل ام ي رل 

lip, 1991)  اليتح ررع يررل اترراد الصرردع التيرري زل
ليي ي  س اليست دية ل  ريس يتك ررا  الدراسرة   نبكري 
 ل ت رررال   يرررة يعييرررا اعرتبررري  بررر ل  ل ة نررر ل يرررل 

ترب عرري   ررا يررل التررذر ال (Constructs)اليتك رررا  
ليتاسرر  التبررري ل اليكسررر بااسررر ة الي رري  س ال يصرررة 

  ا يري (Fornell and Larcker, 1981)بيليتك ر 

( ترررر  اضررررا التررررذر 4ىررررا يبرررر ل مرررري التررررداا ر رررر   
الترب عي ليتاس  التبي ل اليكسرر مري ال ا ري ال  ر رة 
ليصكامة اعرتبي   ا ين  تي ا ىرذه ال ر     برر يرل 

تك ررر ل  اىرذا  ردا ليرر  يعرييا  ا رتبري  بر ل  ل ي
تيتعيرري بدرتررة ليل ررة يررل الصرردع التيرري زل  ايررل  رر  

 Fornell)ىررذا  ت رريبع يررا يعرري  ر مارن ررا اعر ررر 
and Larcker, 1981)  لصرررحة التيررري ز بررر ل

 اليتك را  
 ( : نتائج الصدق التمايزي2رقم ) جدول

 

  

التىافق 

 االستساتٍجً

التزام 

اإلدازة 

 العلٍا

إدازة 

 التغٍس

التسكٍز علً 

 العوٍل

ادزة هشسوع 

 اعادة الهٌدست

قدزاث 

تكٌىلىجٍا 

 الوعلىهاث

االداء 

 التشغٍلً

التىافق 

 االستساتٍجً
0.57       

التزام اإلدازة 

 العلٍا
.742

**
 0.57      

755. إدازة التغٍس-
**

 .747
**

 0.57     

التسكٍز علً 

 العوٍل
.714

**
 .444

**
 .673

**
 0.58    

ادزة هشسوع 

 اعادة الهٌدست
.464

**
 .441

**
 .744

*
 .757 0.51   

قدزاث تكٌىلىجٍا 

 الوعلىهاث
.756

**
 .771

**
 .471

**
 .514

**
 .477

**
 0.57  

555. االداء التشغٍلً
**

 .315
*

 .433 .235
*

 .656
**

 684
**

 0.56 

 

 مفردات الدراسة:توصيف  –3- 6 –11
ترر  مرري ىررذا التررزش ال  رري  بي رريبا  و صرر ة يررا    

اليست صرررري يررررني  يررررل يررررد رل ا دار  العي رررري اا دار  
الاسرررر ي برررريلير ز الرص سرررري االكرررررا  برررريلبنام يحررررا 
الدراسررة  بي ضرريمة ةلرر    رري  اليست صرري يررني  بيرراش 

   بع ررررررررر  التر  ز ليرررررررررد تررررررريش  ا ررررر يصية اعست ص
 

 
العاايرررررا ال يصررررررة بنترررررريق ت ب ررررررع ةلرررررريد  ىندسررررررة  

العيي رري  ا ررردرا  ت نالات ررري اليعيايرري  اتررر   ر ذلرررم 
ليررر  ااداش التورررك يي ليبنرررم  ا اضررر  الترررداا ر ررر  

( ىرررررررذه اابعررررررريد  ا العاايرررررررا  ا رررررررذلم اليتاسررررررر  3 
 ااعنحراف اليع يرل ل ام ينييي 
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 (: نتائج الت ميل ا  صائي لمتغيرات الدراسة3جدول رقم )
 المتغيرات الوسط ال سابي االن راف المعياري

 التوافق االستراتيجي 4.2697 16116.
 التزام ا دارة العميا 4.1023 59911.
 إدارة التغير 4.0205 95160.

 التركيز عمي العميل 4.1614 68952.

 اعادة الهندسةادرة مشروع  4.0127 55869.

 قدرات تكنولوجيا المعمومات 4.1939 61228.

 االداء التشغيمي 4.1375 64207.
 
 

ــم  ــواردة فــي الجــدول رق ــائج ال ــي النت ــالنظر ال وب
 ( يت ح منها ما يمي:3)
ت يربرر  يتاسرر ي  اليكرريى   اليتعي ررة برريليتك را   (2 

تيرررررررم ياضرررررررا الدراسرررررررة  ح رررررررج ترااحررررررر   ررررررر   
اليتاسررررر ي  ال يصرررررة بيرررررذه اليكررررريى   يررررري بررررر ل 

ت يربررررررر    ضررررررري ( 2(  4.2697 ا  (4.0127 
اعنحرامي  اليع ير ة لييكيى   اليتعي ة بيليتك را  
ياضرا الدراسررة  ح رج لرراح  ال  ر   اعنحرامرري  
اليع ير ررة ال يصررة بيررذه اليكرريى    ررد ترااحرر  يرري 

 الرري  ورر ر ييرري  (75960. ا  (55869.برر ل  
 الدراسررة مرري اليوررير  ل اعمررراد اراش مرري فا ررتا
   نسبي بو ا يحدادا  يل اليكيى   تيم حاا

 ت ميل النموذج الهيكمي: –4 –6 – 11
-Overall G)تر  ت سر س تراد  التام رع العييرة 

oodness of Fit)   بيسررت دا  ا تبررير  يربررا  رريل
(Chi – Square) ا  ررررر   اع تبرررررير يررررردر ياصيرررررة  

النيرررراذ  اليكتررررر  يررررل ح ررررج  درتررررو ليرررر  تكسرررر ر 
 مري الب ينري   (Covariance)التبي ني  االتكري را  

ان رام لي را ا تبرير يربا  ريل  ةلر   ل   رال حسيسريم 
لحترر  الع نررة  ترر  تبنرري ياورررا  ياصيررة   رررر ي ررا 

NFI,CFI,GFI  تنبررريم ةلررر  تنرررل يرررا ا تبرررير  يربرررا
( نتريص  نيراذ  الدراسرة 4اض  الو ا ر     يل   ا 

( 4 يعرررييا  اعنحررردار( ا يررري  اضررر  ترررداا ر ررر   
 نتيص  تحي ا النياذ  الي  يي 

 
 (: نتائج ت ميل  نموذج الدراسة2الشكل رقم )
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 (: ممخص نتائج ت ميل النموذج الهيكمي4رقم )جدول 
 الدزجاث الوثلً الوقٍاس

القٍن الوتحصل علٍها 

 هي الٌوىذج الوقتسح

   هؤشس التىافق الوقازى

(CFI) 

 دبى هٌدبض   لودب اوخشبدج هدي الواحدذ الخداَو  لودب

 حيببق بَي البَبًبث فًوورج الذساست 
5597 

 (GFIهؤشس جىدة التىافق 

      

 دبى هٌدبض  اوخشبدج هدي الواحدذ الخداَو  لودب لودب 

 حيببق بَي البَبًبث فًوورج الذساست
5580 

هؤشس التىافق الوعٍازي 

(NFI) 

 دبى هٌدبض   لودب اوخشبدج هدي الواحدذ الخداَو  لودب

 حيببق بَي البَبًبث فًوورج الذساست
559. 

هؤشس الجرز التسبٍعً 

لوتىسط هسبع خطا التقدٌس 

RMSEA)) 

فهزا ٍعبدش  0...الٌ  0...اول هي  إرا  بًج القَوت

 55578 الخيببق بَي البَبًبث فًوورج الذساست بذسجت  بَشة

الجرز التسبٍعً للبىاقً 

(RMR) 

فهزا ٍعبدش  0...الٌ  0...إرا  بًج القَوت اول هي 

 الخيببق بَي البَبًبث فًوورج الذساست بذسجت  بَشة 
555.0 

كا
2

 دبى هٌدبض حيدببق  لودب  3 لوب  بًج القَوت اول هدي  

 بَي البَبًبث فًوورج الذساست بذسجت  بَشة
05.7 

 

(  تبرر ل  ل البعررد 4ا ب رريم لنترريص  الورر ا ر رر      
ال يلررج يررل ابعرريد يتك ررر لاايررا نترريق ت ب ررع يررد ا 

 رد  ةليد  ىندسة العيي ي  اىا ال ريا برتدار  التك رر
 %،56معامـل ت ميـل احتا اليرتبة ااال  بيتاسر  

اىرررذا  ع رررس  ىي رررة ىرررذا اليتك رررر مررري تح  رررع نتررريق 
ت ب ررع يررد ا ةلرريد  ىندسررة العيي رري  دا ررا البنررم  
 يرري العييررا البعررد ال يلررج مرري ااىي ررة البعررد ال رريا 

 %،54معامل ت ميل بيلتر  ز ليي العي ا بيتاس  
 اص بالتوافق االستراتيجيـــــل البعد الخـــــا ا تــــــكم
 

 ي ــــ%، ف46معامل ت ميل بيتاس  المرتبة الثالثة  
بررررتدار  يورررررا  ةلرررريد    ــــين ا تــــل البعــــد الخــــاص 

  ا د %39بيتاس   المرتبة الرابعةىندسة العيي ي  
احتررررا اليرتبررررة اا  ررررر  البعررررد ال رررريا برررريلتزا  ا دار  

 %.31معامل ت ميل بيتاس   العي ي
نتائج اختبارات فروض  – 5 – 6 – 11

 الدراسة:
(  ررر   يعرررييا  اليسرررير اليعررري ر  4 اضررر  الترررداا  

 لنياذ  الدراسة 

 (: قيم معامالت المسار لنموذج الدراسة5)رقمجدول 
 العالقاث بٍي هتغٍساث الدزاست

 قٍن هعاهالث الوساز
 القساز

Β P. V 

 األداء الخش َلٌ للبٌك← العولَبث إعبدة هٌذست 

 وذساث حكٌولوجَب الوعلوهبث← إعبدة هٌذست العولَبث 

 األداء الخش َلٌ للبٌك← وذساث حكٌولوجَب الوعلوهبث 

إعبدة ← وذساث حكٌولوجَب الوعلوهبث  ذفس فسَط

 هٌذست العولَبث فاألداء الخش َلٌ

 

55.5 
557. 

 

5588 
55.5 

5 

     *** 

***     

 

*** 

 

 

وبوت
***
 

وبوت
*** 

 

وبوت
*** 

 

 سف 

 

 002 0***يستار يعنا ة   ا يل   
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( يررري 5( االترررداا ر ررر   4ا تضررر  يرررل الوررر ا ر ررر   
  يي 

 الفرض األول: نتائج اختبار
 اتررد ت   را ترريبي ذا دعلررة ةحصرريص ة الفــرض األول: 

العيي ري   ايا نتيق ت ب ع يد ا ةليد  ىندسرةلعا 
 التوك يي مي البنام يحا الدراسة ااداش  لي 

(  ل   يرة 4 تب ل يل النتيص  الراارد  مري ترداا  
اىرررري  50 0يعييررررا اليسررررير برررر ل اليتك ررررر ل بيكرررر  

لا ررة ياتبررة ايعنا ررة لنررد يسررتار يعنا ررة   ررا يررل 
اىرررررررذا  رررررررادل ةلررررررر   بررررررراا الكرررررررر  اعاا   002 0

ا ( يي رررررا نتررررريص  التحي ررررر5ا اضررررر  ترررررداا ر ررررر   
  ا حصيصي ليكر  اعاا 

 (: نتائج الت ميل ا  صائي لمفرض االول6جدول رقم )
R2 T β مستوى المعنوية 

0.39 4.58 0.60 0.001 
 

( ال 5 يرررري  تضرررر  يررررل نترررريص  التررررداا ر رررر     
يتك ررررر لاايررررا نترررريق ت ب ررررع يررررد ا ةلرررريد  ىندسررررة 

% يرررل التبررري ل مررري يتك رررر ااداش 38العيي ررري   كسرررر
ذا دعلررررررة  βالتوررررررك يي ليبنررررررم  اح ررررررج ال يعييررررررا 

اىرررري ذا   47 5ةحصرررريص ة ح ررررج بيكرررر    يررررة   (
دعلررررررة ةحصرررررريص ة لنررررررد يسررررررتال يعنا ررررررة ا ررررررا يررررررل 

 برراا الكررر  اااا باترراد    اىررذا يرري  كسررر002 0
تررررر   ر يتك رررررر لاايرررررا نتررررريق ت ب رررررع يرررررد ا ةلررررريد  

 ىندسة العيي ي  لي  ااداش التوك يي ليبنم 
 

 

 الفرض الثاني: نتائج اختبار
 اترررد تررر   ر ا تررريبي ذا ذا  دعلرررة الفـــرض الثـــاني: 

ةحصيص ة لعاايا نتيق ت ب ع يد ا ةليد  ىندسرة 
 يايي  العيي ي  لي   درا  ت نالات ي اليع

 

(  ل   يرة 4 تب ل يل النتيص  الراارد  مري ترداا  
 65 0يعييررا اليسررير اليعرري ر برر ل اليتك ررر ل بيكرر  

اىي لا ة ياتبة ايعنا ة لنرد يسرتار يعنا رة   را 
اىرررذا  رررادل ةلررر   بررراا الكرررر  ال ررريني   002 0يرررل 

( يي رررررا نتررررريص  التحي رررررا 6ا اضررررر  ترررررداا ر ررررر   
  ا حصيصي ليكر  ال يني 

 (: نتائج الت ميل ا  صائي لمفرض الثاني7جدول رقم )
R2 T β مستوى المعنوية 

0.56 6.19 0.74 0.001 
 

( ال يتك رر 6 يي  تض  يل نتيص  الترداا ر ر   
لاايررا نترريق ت ب ررع يررد ا ةلرريد  ىندسررة العيي رري  

% يرل التبري ل مري يتك رر  ردرا  ت نالات ري 45 كسرر 
ذا دعلررة ةحصرريص ة  βاليعيايرري   اح ررج ال يعييررا 

اىررررررري ذا  دعلرررررررة  28 5ح رررررررج بيكررررررر    يرررررررة   (
   اىذا 002 0ةحصيص ة لند يستال يعنا ة ا ا يل 

 

يررري  كسرررر  بررراا الكرررر  ال ررريني باتررراد تررر   ر يتك رررر 
لاايررا نترريق ت ب ررع يررد ا ةلرريد  ىندسررة العيي رري  

 لي   درا  ت نالات ي اليعيايي  
 نتائج اختبار الفرض الثالث:

ـــث:   اترررد تررر   ر ا تررريبي ذا دعلرررة الفـــرض الثال
ةحصررريص ة ل ررردرا  ت نالات ررري اليعيايررري  ليررر  ااداش 

 التوك يي ليبنم 
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(  ل 4 تضرررر  يررررل النترررريص  الرررراارد  مرررري تررررداا  
اىي  77 0  ية يعييا اليسير ب ل اليتك ر ل بيك  

لا ة ورد د  اليعنا رة  لنرد يسرتال يعنا رة   را يرل 

اىرررررذا  رررررادل ةلررررر   بررررراا الكرررررر  ال يلررررررج   002 0
( يي رررررا نتررررريص  التحي رررررا 7ا اضررررر  ترررررداا ر ررررر   
 ا حصيصي ليكر  ال يلج

 (: نتائج الت ميل ا  صائي لمفرض الثالث8جدول رقم )
R2 T β مستوى المعنوية 

0.75 3.86 0.88 0.001 
 
 

( ال يتك رر 7 يي  تض  يل نتيص  الترداا ر ر   
% يرل التبري ل 64 درا  ت نالات ي اليعيايري   كسرر 

مرري يتك ررر ااداش التوررك يي ليبنررم  اح ررج ال يعييررا 
β )   75 3ذا دعلرررة ةحصررريص ة ح رررج بيكررر    يرررة 

اىرري ذا  دعلررة ةحصرريص ة لنررد يسررتال يعنا ررة ا ررا 
لرررج   اىرررذا يررري  كسرررر  بررراا الكرررر  ال ي002 0يرررل 

باتاد ت   ر يتك ر  درا  ت نالات ري اليعيايري  لير  
 ااداش التوك يي ليبنم 

 
 

 نتائج اختبار الفرض الرابع:
الفـــــرض الرابـــــع: مـــــن المتوقـــــع أن تمعـــــب قـــــدرات 
ـــا المعمومـــات كمتغيـــر وســـيط بـــين إعـــادة  تكنولوجي

  هندسة العمميات واألداء التشغيمي
(  ل   ية 4  تب ل يل النتيص  الاارد  مي تداا      

اىرررذه  045 0يعييرررا اليسرررير بررر ل اليتك رررر ل بيكررر  
العا رة لا رة يعنا رة  لنررد يسرتال يعنا رة   را يررل 

اىررررررذا  ررررررادل ةلرررررر   برررررراا الكررررررر  الرابررررررا   002 0
التحي رررررا  ( يي رررررا نتررررريص 8ا اضررررر  ترررررداا ر ررررر   
 ا حصيصي ليكر  الرابا 

 الت ميل ا  صائي لمفرض الرابع والذى يو ح )األثر ا جمالي((: نتائج 9جدول رقم )
R2 T β مستوى المعنوية 

0.60 4.58 0.0.0- 0.05 
 

 يررري  تضررر  يرررل نتررريص  تحي رررا نيررراذ  الدراسرررة 
بيسررت دا   سرريال نيذتررة اليعيدلررة الي  ي ررة ال اا ررر 
ا تييلي ليتك ر الريد  ىندسرة العيي ري  لير  ااداش 
التورررك يي ليبنرررم ذا دعلرررة يعنا رررة ح رررج بيكررر    يرررة 

 يررررري بيكررررر    يرررررة   (   β 0 50يعييرررررا اعنحررررردار
  002 0اذلرم لنرد يسرتال يعنا رة ا را يرل  4.58

ب نيررررري  ررررريل اع رررررر اليبيورررررر ليتك رررررر الررررريد  ىندسرررررة 
 ررا اترراد العيي رري  ليرر  ااداش التوررك يي ليبنررم مرري 

يتك رررررر  ررررردرا  ت نالات ررررري اليعيايررررري  بررررردال دعلرررررة 
   -β 0 45يعنا ة ح ج بيك    ية يعييا اعنحدار

اىررذا  عنرري ال يسررتال -  0.37ابيكرر     يررة   ( 
  اىذا يي  كسر  براا الكرر  34 0يعنا ة ا بر يل 

الرابرررررررا باتررررررراد تررررررر   ر ليتك رررررررر  ررررررردرا  ت نالات رررررررري 
ىندسة العيي ري   اليعيايي   يتك ر اس   ب ل ةليد 

 Baron)اااداش التوك يي  ح ج انرو ام ري ل را يرل 
& Kelly,1981) ررريل اا رررر ا تيررريلي لييتك رررر  اذ 

اليست ا ليي اليتك رر التريبا يعنرال  ااع رر اليبيورر 
مي  ا اتاد اليتك ر الاس     ر يعنرال  االعا رة 
برررر ل لييتك ررررر اليسررررت ا ا اليتك ررررر الاسرررر   يعنا ررررة  

 ل لييتك ر الاس   ا اليتك ر التيبا يعنا ة االعا ة ب
مرريل ىررذا  رردا ليرري ال  رردرا  ت نالات رري اليعيايرري  



 .......بين عوامل نجاح  في العالقة قدرات تكنولوجيا المعلومات كمتغير وسيط            د / احمد محمد عبد العال رشوان

26 
 

برررر ل  (Full Mediator)تعررررد يتك ررررر اسرررر    ييررررا 
ةلرريد  ىندسررة العيي رري  اااداش التوررك يي ا اىررذا يرري 
 كسر  باا الكر  الرابا باتراد تر   ر ليتك رر  ردرا  

 ل ةلررررريد  ت نالات ررررري اليعيايررررري   يتك رررررر اسررررر   بررررر
 .ىندسة العيي ي  اااداش التوك يي

 : تفسير النتائج ومناقشتها:11-11
يمكــــن تفســــير ومناقشــــة النتــــائج التــــي اظهرتهــــا  

 الت ميالت ا  صائية السابقة عمى الن و التالي:
لاايررا  تاصرري  نترريص  الدراسررة الرري ال يتيالررة -2

نترررريق ت ب رررررع يررررد ا ةلررررريد  ىندسررررة العيي ررررري  
االترزا   دلر  اعسرترات تي  التاامرع  اىي يتتيعة

 العي را  ليري التر  ز التك ر  ةدار  ا دار  العي ي 
ةلررررررريد  ىندسرررررررة  يوررررررررا  ةدار  الحررررررراامز  ن ررررررر 

 ااداش ليرررررررر  ة ترررررررريبي ترررررررر   ر ليرررررررري –العيي رررررررري 
 نتررريص  يرررا النت ترررة تيرررم اتتكرررع ليبنرررم  التورررك يي
 ىررررررررررررررذا مرررررررررررررري السرررررررررررررريب ة الدراسرررررررررررررري  بعرررررررررررررر 
 Mashari and Zairi, 2000;Ahadi)اليتيا

Cheng  2009;et al, Bandara  ;2004
-Richard &Agwor ,20 ;& Chiu 2008
يد ا ةليد  ىندسرة  ا ي ل تكس ر ذلم بيل 15(

   البنام العيي ي  سيلد
ز رررريد   كرررريش  ليي يتيرررري يررررل  رررراا تح  ررررع  ليرررري -4

تحسررررررر ني  ميص رررررررة ترررررررادل ةلررررررر  ز ررررررريد  الكعيل رررررررة 
التن  ي رررة ات كررر   الا ررر  اليسرررتكرع مررري  داش 

 العيا  ت ك   الت يكة 
 اا  ررر تاصري  نتريص  الدراسرة الري ال اليتك ررا  -3

لاايررررا نترررريق  برررر ل العا ررررة تكسرررر ر مرررري  ىي ررررة
 اااداشت ب ررررع يررررد ا ةلرررريد  ىندسررررة العيي رررري  

 يتك رررر ىرررامررري البنرررام يحرررا الدراسرررة  التورررك يي
ةدار  التبررير  ةدار  التك ررر اتكسرر ر ذلررم نرريت  لررل

تع رررررس   ك رررررة اسرررررت دا   مضرررررا ال ررررررع  التك رررررر

ا تصرررررريد يم  حررررررداج التك  ررررررر ل ديررررررة ااىررررررداف 
الينورررررراد  ابيلتبررررررير ال يررررررد ا ةلرررررريد  ىندسررررررة 
العيي رررري  يررررل ااداا  الترررري تسرررريلد الين يرررري  

اىايي ا دتو نتيص  العد رد  لي  يااتية الينيمسة 
 ,Al-Mashari and Zairi)يررل الدراسرري 

2001; Ahadi 2004; Chan & Peel, 
1998)    

تاصررري  نتررريص  الدراسرررة الررري ال يتك رررر التر  رررز  -5
ليي العي ا   تي مي اليرتبة ال ين ة   حد لاايا 

 تر   رنتيق ت ب ع يد ا ةليد  ىندسة العيي ي  
 ذلررم اتكسرر ر ليبنررم التوررك يي ااداش ليرر  ة تيب رري
ةلرر   نررو ل يررع ب صررة ياصيررة لت ب ررع يررد ا   رتررا

م  ت يرل يورير ة ةليد  ىندسة العيي ي  مرتل ذلر
العياش سااش الدا ي ل  ا ال يرت ل   نيش ت ب رع 
يوررا  ةلرريد  ىندسررة العيي رري  اتوررتيا يوررير ة 
العي ا لي  لد  نااحي ينيي   ل  صرب  العي را 
يورررررير يم  سيسررررر يم  ررررراا يوررررررا  ةلررررريد  ىندسرررررة 
العيي ررري   ةل اليعيايررري  التررري  رررت  تيعيررري لرررل 
د  العيررررررراش ىررررررري التررررررري ت ررررررراد يوررررررررالي  ةلررررررري

العد رررررررد يررررررررل  اليندسرررررررة  اىايررررررري ا دترررررررو نتررررررريص 
-Terziovski et al  2003; Ah)   الدراسري  

adi 2004; Chan & Peel, 1998)   
 ردرا    يي تاصي  نتيص  الدراسرة الري ال يتك رر -4

نتريق  لير  ة تيب ي ت   ر لو ت نالات ي اليعيايي 
ت ب رررع يرررد ا ةلررريد  ىندسرررة العيي ررري  اتكسررر ر 
ذلرررم  رترررا الررري ال ت نالات ررري اليعيايررري  تيعرررل 
دارام ح ا يم مي دل  ايسيند  ت ب ع يرد ا ةلريد  
ىندسة العيي ي   ميي تي ا اعست يير الت د مري 
الاسيصا االيعدا  الت نالات ة ال يدر  لي  ترام ر 

بررررة يعيايرررري  تك ررررد ين يرررري  االيرررريا مرررري ياا 
التك ررررا  االت رررارا  الي تيكرررة نحرررا تح  رررع ي رررز  
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تنيمسررررر ة ا داش معررررريا ايتي رررررز اىايررررري  عرررررد احرررررد 
ااىررررررررداف ااسيسرررررررر ة ليررررررررد ا ةلرررررررريد  ىندسررررررررة 
العيي ي  اىايي ا دتو نتيص  العد د يرل الدراسري  

and  Ringim(Tippins & Sohi 2003; 
Hasnan, 2011)       

ليتك رررر تررر   ر   يررري تاصررري  نتررريص  الدراسرررة الررري -5
 رردرا  ت نالات رري اليعيايرري   يتك ررر اسرر   برر ل 
ةليد  ىندسرة العيي ري  اااداش التورك يي اتكسر ر 
ذلررررم  رتررررا الرررري ال ال رررردرا  الت نالات ررررة تعررررزز 
العا ررررة برررر ل التاتررررو برررريلتاد  اااداش يررررل تيررررة 
االعا رررة بررر ل التاترررو بيلت يكرررة اااداش يرررل تيرررة 

نيمسررر ة   ررررر ميررري تسررريلد ليررري ز ررريد  ال ررردر  الت
ليين يرررة يرررل  ررراا ت كررر   الا ررر   ات كررر   
ورررر يار العيرررراش  ات كرررر   زيررررل دار  توررررك ا 
الينتترري  اال ررديي   اىايرري ا دتررو نترريص  العد ررد 

 ; Richard &Agwor , 2015) يل الدراسي 
and Hasnan,  Ringim2010;  Ortega,

2011) 
 توصيات الدراسة: -11

الحريلي  مري ضراش يري  ورك  لنرو نتريص  الدراسرة 
ا بنرريشا ليرر  يرري  ديرررو البيحررج يررل تكسرر ر ايني ورررة 
لنتيص  الدراسة  ي رل ليبحرج الحريلي ال  ت رد  بنرال ل 
يرررل التاصررر ي  اىيررري  تاصررر ي  ت ب   رررة  تاصررر ي  

 لبحاج يست بي ة 
 : التوصيات التطبيقية:11-1
  يرررر  نتررريص  الدراسرررة اتررراد لا رررة ذا  دعلرررة   2

ت ب رع يرد ا  لاايا نتيق ةحصيص ة ياتبة ب ل
مررررري  التورررررك يي اااداشةلررررريد  ىندسرررررة العيي ررررري  
 البيحرررررج  اصررررري لرررررذلم البنرررررام يحرررررا الدراسرررررة 

يرررد ا  ت ب رررع ة تيب ررري  يرررل اعسرررتكيد  بضررررار 
 الترررري اليتعرررردد  االيزا رررري ةلرررريد  ىندسررررة العيي رررري 

 ليي ررري   رررا مررري ت ب  يررري مررري االتاسرررا تح  يررري
  البنم

ال رريا برردل    يررر  نترريص  الدراسررة ال العييررا  -4
لاايررا نتررريق ت ب رررع    حرررد االتررزا  ا دار  العي ررري

 العاايررا ا ررا  رريل يررد ا ةلرريد  ىندسررة العيي رري 
مرررري البنررررام يحررررا  التوررررك يي ااداش ليرررر  ترررر   را

الدراسررة  اىررا يرري   دتررو نترريص  التحي ررا الاصرركي 
ح رج احترا البعررد ال ريا داصيرري يري ت ررال اعدار  

 ررة انور ة ةلرريد  العي ري ليبنرم ىرري اليبريدر  االرال
ىندسررة العيي رري    حررد ابعرريد يتك ررر دلرر  االتررزا  
ا دار  العي ي اليرتبة اا  ر  لذلم  اصي البيحج 
بضرار  ز يد  دار ا دار  العي ي مي دلر  يوررا  
ةليد  ىندسة العيي ي  لي   ل  ترت  ىرذا الردار 
مري ورر ا دلر  ايرراازر  معيلرة يررل  راا تاضرر   

ا العرررييي ل مررري الين يرررة الرا رررة اا  صررريليي لتي ررر
ا ذلم الحصاا لي  اعش اليدرب ل ات ي ا درتة 
ي يايتي  ليتك  ر مري اليسرتا ي  الردن ي لنرد تنك رذ 

 برنيي  ةليد  اليندسة 
  ير  نتيص  الدراسرة نتريص  التحي را الاصركي ال   3

يررري   رررال العرررييي ل بيلبنرررم  البعرررد ال ررريا  داصيررري
ابعرريد يتك ررر  ليرر  اسررتعداد لت بررا التك أررر     حررد

ادار  التك رررر احترررا اليرتبرررة اا  رررر  مررري ااىي رررة 
بيلنسرررربة لبرررري ي ابعرررريد يتك ررررر ادار  التك ررررر لررررذلم 
 اصررري البيحرررج بضررررار  العيرررا ليررر  الحصررراا 
لي  اعش العييي ل ات ي ا درتة ي يايتي  ليتك  ر 
لنرررررد تنك رررررذ يرررررد ا ةلررررريد  اليندسرررررة يرررررل  ررررراا 

يررر ي  يرررل تاضررر   اليزا ررري االعااصرررد التررري تعررراد ل
 نتيق تنك ذ يد ا ةليد  اليندسة 

  يررر  نترريص  الدراسررة نترريص  التحي ررا الاصرركي ال  5
العييا ال ريا بضررار  ترام ر ةدار  البنرم البن رة 
التحت رررة لت نالات ررري اليعيايررري  الازيرررة انوررر ة 
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ةلررررريد  ىندسرررررة العيي ررررري    حرررررد لاايرررررا يتك رررررر 
ااالر   درا  ت نالات ي اليعيايي  احتا اليرتبرة 

مررري ااىي رررة بيلنسررربة لبررري ي ابعررريد يتك رررر  ررردرا  
ت نالات ي اليعيايي  اىذا  دلا ليي  ىي ة ت   ر 
البن ة التحت ة لت نالات ي اليعيايي  الازية ليري 
نتريق تنك ررذ  نورر ة ةلرريد  ىندسررة العيي رري  لررذلم 
 اصرري البيحررج بضرررار  العيررا ليرري اعسررت يير 

نالات ررة ال رريدر  الت ررد مرري الاسرريصا االيعرردا  الت 
لي  تام ر يعيايي  تك رد ين يري  االيريا مري 
ياا بة التك را  االت ارا  الي تيكرة نحرا تح  رع 

 ي ز  تنيمس ة ا داش يتي ز ا معيا 
  يررر  نترريص  الدراسررة  ل العييررا ال رريا  سرريلد  4

ت ب ع ةليد  ىندسة العيي ي  لي  ت ك   لدد 
  حرررد  اا سررري  ااعمرررراد   رررر الضررررار ة ليعيرررا 

اليرتبررة  مرري ترريش التوررك يي ااداش لاايررا يتك ررر
ااالررر  اىرررذا  عرررزز يررردل  ىي رررة ت ب رررع يرررد ا 
ةليد  ىندسة العيي ي  مي الت يا يل اانو ة 
االييي  ااعمراد التي ع تض ف   ية ييي  رنع س 
ذلررم ليرري ز رريد  ال كرريش  اترردل   ال رردر  التنيمسرر ة 

 ليبنم 
العييررا ال رريا سرريلد   يررر  نترريص  الدراسررة  ل   5

ت ب ررع ةلرريد  ىندسررة العيي رري  ليرر  ت ررد   البنررم 
لعيي رررري  يصرررررم ة د   ررررة ا يل ررررة يررررل اا  رررريش 

 مررررري تررررريش التورررررك يي ااداش   حررررد ابعررررريد يتك رررررر
اليرتبررررة ال ين رررررة اىرررررذا  ا ررررد ليررررر  يررررردل  ىي رررررة 
اضرررررار  ت ب ررررع البنررررام ليررررد ا ةلرررريد  ىندسررررة 
العيي رررري    حرررررد ال ررررري  تحسررررر ل تررررراد  ال ديرررررة 

 اليصرم ة 
  التوصيات لب وث مستقبمية  22-4
 النيرررراذ  ا تبررررير ليرررري الحيل ررررة الدراسررررة ا تصررررر  2

 ال رررررديي    ررررري  ليررررري البيحرررررج ا ترحرررررو الرررررذل

 دراسررررة بعيررررا البيحررررج  اصرررري لررررذلم اليصرررررم ة
 مررررري النيررررراذ  ىرررررذا ا تبرررررير  ررررراا يرررررل ي يرنرررررة
  ا رل   يلي 

 نيررر  حسرررل الدراسرررة يحرررا البنرررام ت سررر    ي رررل  4
 ا رررريا  ايوررررترم  لرررري     رررري  الرررري يي  تيرررري
 لرررررني  تررررر   ر ىنررررريم  ررررريل ةذا يررررري ليررررر  ليتعرررررف
ةلرريد  ىندسررة  يررد ا ت ب رع لا ررة ليرر  اليي  رة

 تيررررررم مرررررري التوررررررك يي ااداش بيسررررررتال العيي رررررري 
  البنام

  رررراا يررررل الدراسررررة ىررررذه ن رررريع تاسرررر ا  ي ررررل  3
 بردالت ل اليصررم ة ال رديي    ري  لير  ت ب  يي

 بوررررر  ي يرنررررة  دراسررررة ورررر ا لت  ررررذ ي تيكترررر ل 
 ىرررررريت ل مرررررري ال  رررررريل ل ليررررررا  ررررررراف تورررررريبو

 التبري ل لرل ال ورف  اليري يرل ا ي ل الدالت ل 
 يررررد ا ت ب ررررع لاايررررا ترررر   ر مرررري -اتررررد ال –

 البنررررام بتيررررم ال يصررررة ةلرررريد  ىندسررررة العيي رررري 
  التوك يي  داصيي يستال لي 
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