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 ملخص   
على إعادة  العامل يف ادلؤسسات من العديد        تصر

 التكاليف، وخلفض األرباح، األعمال لتحسني ىندسة
للعميل يف وقت  أفضل خدمة لتقدمي أو اجلودة ولتحسني
 ىندسة إعادة عملية ادلقال يف ىذا وذلذا تناولنا. مناسب

األعمال ومساعلتها يف ربسني األداء التنظيمي باعتبارىا 
حيث مررنا  احد أىم ادلداخل لتحسني أداء ادلؤسسات،

على مفهومها و أىم عناصرىا وحددنا حاالت ادلؤسسات 
وتطرقنا إىل أبعاد األداء . اليت تكون حباجة إىل إعادة اذلندسة

أما . التنظيمي وعالقتو بإعادة اذلندسة يف جانب النظري
 استبيانو على موظفي 50اجلانب التطبيقي فقد قمنا بتوزيع

 استبيانو 43مؤسسيت سوناطراك وسونلغاز، واسًتجعنا منها 
صاحلة دلعاجلة وبعد ربليلها توصلنا إىل أن إعادة اذلندسة 

 .األعمال تساىم يف ربسني األداء التنظيمي للمؤسسة
إعادة اذلندسة األعمال، ادلدخالت، : الكلمات المفتاحية

 .األداء التنظيمي، ادلؤسسة
 

 
Abstract 

      Many organizations in the world insist on 

business reengineering to improve profits, 
reduce costs, improve quality, or provide better 
customer service in a timely manner. In this 
article, we discussed the process of business 
reengineering and its contribution to the 
improvement of organizational performance as 
one of the most important approaches to 
improving the performance of institutions, as 
we passed on the concept and the most 
important elements and identified the cases of 
institutions that need to re-engineering. We 
addressed the dimensions of organizational 
performance and its relation to re-engineering 
in theory. As for the practical aspect, we 
distributed 50 questionnaires to the employees 
of the Sonatrach Foundation. We retrieved from 
them 43 questionnaires valid for processing. 
After analyzing them, we concluded that re-
engineering works contribute to improving the 

organization's organizational performance. 
Keywords: Re-engineering Business, Input, 

Organizational Performance, Enterprise. 
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 مقدمة
 أن ادلرجح من ألهنا األكادؽلية اجملتمع، وكذلك االىتمام بالصناعات من العمليات اليت ألقت األعمال ىندسة       تعترب إعادة

 ىام أمر العمل أساليب استعراض أن عموما عليو ادلتفق من أنو غري. ادلستقبل ادلنظمات يف يف وعمليات اإلدارية ادلمارسة تغري
صلاحاهتا يف  على تؤثر اليت العوامل وربديد العمل أساليب واستعراض فهي تكشف مبادئ. حل ادلشاكل على أيضا ينطوي ولكنو

ادلبتكرة ادلقدمة  أساليب يف حاليا ادلوجودة الرئيسية ادلناقشات بعض على الضوء ربسني أداء التنظيمي للمؤسسات، وكما تسلط
 .من طرفها

 الواقع للتغلب يف تصميمو مت وقد. العمالء رضا إىل اليت هتدف قويا للربامج إعادة اذلندسة بكل وسائلها حافزا اعتبار      وؽلكن
 اجلوىرية وبالتايل الطبيعة. ادلتناقصة األداء األحيان وربقيق أىداف من كثري يف ادلختلفة واإلدارات بالوحدات ادلتعلقة ادلشاكل على

 من أكرب وربسني مستوى األداء التنظيمي للمؤسسات الذي لو أعلية العمالء رضا يف منح الفعالية تلك ىي إلعادة اذلندسة
ماىي ادلساعلة اليت تقدمها إعادة ىندسة األعمال يف ربسني مستوى :" ومنو ؽلكن طرح اإلشكالية التالية. الكفاءة يف الوظائف

 األداء التنظيمي يف ادلؤسسة؟
 األسئلة الفرعية

 ماىي حاالت اليت ذبب فيها إعادة ىندسة األعمال للمؤسسات؟ -
 فيما تتمثل إسًتاتيجية ربسني األداء التنظيمي؟ -
 ماىي نسبة مساعلة إعادة ىندسة األعمال يف ربسني أداء التنظيمي للمؤسسة؟ -

 الفرضيات

 .مستوى إعادة ىندسة األعمال يف ادلؤسسة جيد و يتحسن باستمرار -
 .مستوى األداء التنظيمي يف ادلؤسسة سيء و حباجة إىل ربسني -
 .إعادة ىندسة العمليات تساىم يف ربسني األداء التنظيمي للمؤسسة -

 حاولنا يف ىذه الدراسة اإلدلام دبختلف العناصر ادلتعلقة بإعادة ىندسة األعمال اليت تعترب من ادلداخيل اذلامة يف :أهمية الدراسة
ربسني أداء التنظيمي للمؤسسة، ولذلك قمنا بدراسة تطبيقية يف مؤسسة سوناطراك وأخذنا موظفيها كعينة لتطبيق عليها ادلفاىيم 

 .النظرية
 اعتمدنا على ادلنهجي الوصفي و التحليلي يف اجلانب النظري لتالؤمو مع معطيات دراستنا، أما يف اجلانب :المنهج المستخدم

 .التطبيقي فقد اعتمدنا على ادلنهج دراسة حالة
 قسمنا دراستنا إىل ثالث زلاور، فقد ركزنا يف احملور األول على حاالت اليت ذبب فيها إعادة ىندسة األعمال، :هيكل الدراسة

أما احملور الثاين على إسًتاتيجية ربسني األداء التنظيمي، أما احملور الثالث فقد ركزنا على مساعلة إعادة اذلندسة األعمال يف ربسني 
 .األداء التنظيمي للمؤسسة
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 حاالت تطبيقات إعادة هندسة األعمال: المحور األول
مباشر بإعادة ىندسة األعمال، باعتبارىا احد أىم األساليب، اليت  األخرية اىتمت بشكل اآلونة يف الدراسات من      العديد

ساعلت يف إعادة التفكري اجلذري يف العمليات اليت ربدث داخل ادلؤسسة، وكيفية تطوريها لتحقيق سلرجات ذات قيمة ومنفعة 
 .للمجتمع وادلؤسسة

 مفهوم إعادة هندسة األعمال : أوال
 1". ذات قيمة للعمالءادلخرجاتلق اليت تخدخالت امل رلموعة من األنشطة اليت تأخذ واحدة أو أكثر من أنواع :"عرفت على أهنا

عمليات لتحقيق  لل إعادة التفكري بصورة جذرية وإعادة تصميم يهبأهنا :"Champy and Hammerحسب 
 2."داء مثل التكلفة واجلودة واخلدمة والسرعةاليت تفتقد ألكبرية يف التدابري ادلعاصرة  ربسينات

على أهنا إعادة تفيت ترك العمل بالطرق القدؽلة و االنطالق ضلو شيء جديد سباما، األمر الذي يتطلب العودة إىل :"يؤكد حلميو 
 3."نقطة البداية وابتكار أساليب لتحسني ادلخرجات أداء العمل

ىي منهج متكامل لإلدارة الفعالة، وإذا ما نفذت بالشكل الصحيح بإضافة إىل التنفيذ السليم و الدقيق، وىناك :"  وتعرف أيضا
 4".أيضا عوامل أخرى مثل ضمان اإلدارة العليا يف التحسني ادلستمر، االلتزام و الدعم من حيث رأمسال

ىي ظلوذج إداري منهجي جديد مبين على أساس إعادة اذليكلة للعمليات و اذلياكل و الوظائف األساسية و :" و أيضا عرفت
النظم ومن مث البدء من خالل رلموعة جديدة من الوسائل و األحداث اعتمادا على الكيانات القائمة دلواجهة التغيريات البيئية 

 5".هبدف ربقيق ربسينات وتغيريات يف أداء ادلنظمة
     انطالقا من التعاريف السابقة نستنتج أن إعادة ىندسة األعمال ما ىي إال إتباع مناىج جديدة يف العمل البتكار أساليب 

 :وؽلكن توضيح إعادة ىندسة األعمال من خالل الشكل التايل. ربسن مستوى ادلخرجات للمؤسسات
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1.Yih-Chang Chen, Empirical Modelling for Participative Business Process Reengineering, Business 
Process Management Journal, 2001,p70. 
2. S. Zygiaris, Msc, BPR Engineer, BPR Hellas SA, Business Process Re-Engineering – BPR, Report 
produced for the EC funded project, INNOREGIO: dissemination of innovation and knowledge management 
techniques, 2000, p2. 
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 .63، ص2015، دار األيام، األردن، الميزة التنافسية وفق منظور استراتيجي لتغيير التنظيميعز الدين علي السويسي، نعمة عباس اخلفاجي، .  4
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 النموذج المفاهيمي لإلعادة هندسة األعمال: (01)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: A. Gunasekaran, B. KOBU, Modelling and analysis of business process 
reengineering, International  Journal of Production Research, vol. 40, no. 11, 2002, p2525. 

 العناصر األساسية إعادة الهندسة: ثانيا
 6:تتمثل ىذه العناصر فيما يلي

غلري الًتكيز يف إعادة اذلندسة على العملية، و ادلقصود بالعملية وفق ىذا ادلنظور ىي صبلة األنشطة : إعادة تصميم العمليات- 1
اليت تعاجل مدخال واحدا من ادلدخالت للحصول على سلرجات زلددة، نالحظ أهنا تركز على عنصر مهم ؼلتلق عن ادلداخل 
األخرى يف التغيري، و اليت تركز بشكل خاص على تغيري وظيفي وإعادة توزيع ادلوارد و إدلام أو تغيريات يف اذلياكل أو تغيريات 

 .سلوكية تركز على برامج
تركز ادلداخل األخرى على ربسني و التعديل اجلزئي على مستوى الكيانات أو العالقات أو إضافة شيء : االبتكار و التجديد- 2

أو حذف أخر، دون تغيريات كبرية، أما منهج إعادة اذلندسة اإلدارية فيتضمن ترك الوضع احلايل سباما، وإتباع أسلوب جديد 
 .مبتكر يتوقع منو إن طفرة واسعة وشاملة

يعتمد التغيري ادلعتمد على إسًتاتيجية إعادة اذلندسة على استخدام آليات جديدة، تطوير  أساليب : تقدمي منتجات جديدة- 3
إنتاج جديدة، تقدمي تشكيلة منتجات مبتكرة، وبالتايل تقدمي خدمات متجددة للزبون، ويعترب تقدمي ادلنتجات اجلديدة أمر ضروري 
للمنظمات الصناعية و احلديثة وذلك لسببني األول أن التقدم التكنولوجي مستمر وسريع وأن ادلنظمات ادلنافسة تسعى للحصول 

                                                 
 .68-67 مرجع سبق ذكره، صالدين علي السويسي، نعمة عباس اخلفاجي،  عز. 6

 اذليكل التنظيمي اتالتغيري السلوكية

  ىندسة األعمالأعادةعملية 

 ربسني مستوى خدمة العمالء

  تسليم ادلعلوماتأنظمة

 تكنولوجيا ادلعلومات
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على ادليزة التنافسية من خالل تقدمي منتجات جديدة، أما السبب الثاين يرجع إىل أن كل ادلنظمة تنتج منتجاهتا ولكن تستحقق 
 . أرباح مث تبدأ يف اطلفاض وعليو ستلجأ ادلنظمات إىل تقدمي منتجاهتا من أجل تعظيم األرباح

 حاالت المنظمة المرشحة إلعادة الهندسة و أهم معوقاتها: ثالثا
 .سنتطرق يف ىذا العنصر إىل حاالت ادلنظمة ادلرشحة إلعادة اذلندسة و أىم معوقاهتا

 حاالت المنظمة المرشحة إلعادة الهندسة. 1
 7:ىناك عدة حاالت تصبح فيها ادلنظمة مرشحة إلعادة اذلندسة نذكر من بينها

يف ىذه احلالة منظمة تكون تعاين من مظاىر سلبية مثل اطلفاض اإلنتاجية، تدين مستوى : حالة تدىور فعالية وكفاءة ادلنظمة- 1
 .األداء، ارتفاع تكاليف التشغيل

ىي حالة ادلنظمة اليت مل ػلدث فيها التدىور بعد إال أن مؤشرات قوية يشري : حالة مقدمات تدىور فعالية وكفاءة ادلنظمات- 2
 .إىل حدوث تشري إىل حدوث التدىور قريبا، مثل ظهور منافسني جدد يف نفس رلال الصناعة، ربول أذواق مستهلكني

ىي حالة تكون ادلنظمات ربقق صلاحا وكفاءة فعالية وسبتلك مؤشرات قوية على : حالة احملافظة على التفوق وصلاح ادلنظمات- 3
 :وىناك عدة حاالت أخرى. النجاح و التقدم يف رلال العمل اليت توجد فيو، سيطرة على السوق

 .حالة منظمة اليت تغري نظام اقتصاديتها بشكل جذري من النظام االشًتاكي إىل الرأمسايل- 
 .حالة ادلنظمة اليت تعرضت للتدمري بسب احلروب والكوارث الطبيعية- 
 .حالة ادلنظمة اليت تزيد االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا جديدة- 
 معوقات و أسباب فشل إعادة الهندسة. 2

 8:وتتمثل ىذه ادلعوقات و أسباب فشل إعادة اذلندسة فيما يلي
 .وتتمثل بعدم ربقق العوائد االستثمارية ادلتوقعة من مشروع إعادة اذلندسة: ادلخاطر ادلالية- 1
 .و تتمثل بعدم فاعلية تقانة ادلعلومات أو عدم قدرهتا على العمل: ادلخاطر التقانية- 2
وتتمثل دبواجهة ادلنظمة مشكلة إعادة تنظيم اخلطة اليت ال ؽلكن تطبيقها على أنواع العمليات اليت ذبري يف : ادلخاطر الوظيفية- 3

 .ادلنظمة
وربدث عندما تبحث ادلنظمة عن حلول خارج قدرهتا أو عندما يفشل فريق إلعادة اذلندسة يف أدائو أو : ادلخاطر العامة- 4

 .عندما يظهر األفراد ادلعارضة أو ادلقاومة أو ؼلسر مشروع إعادة اذلندسة تدرغليا االلتزام ادلطلوب من قبل اإلدارة العليا
ىذا فضال عن ادلخاطرة يف النظر إىل موضوع إعادة اذلندسة ببساطة بوصفو رلرد توسيع حلقل نظم ادلعلومات و إن النجاح يف 

بعض القطاعات و الوصول إىل مستويات أداء عالية قد تسبب اإلدمان على ىذا التوجو وبالتايل الدخول يف إعادة ىندسة أعمال 
 .  ال تستدعي ىذا التوجو

 إستراتيجية تحسين األداء التنظيمي: المحور الثاني
على نطاق واسع واليت تعتمد يف الدراسات التنظيمية استخداما األداء التنظيمي ىو واحد من ادلتغريات األكثر     

 اإلسًتاتيجية  األكثر دقة وذات الصياغات الفضفاضة يف األدبياتبني ادلفاىيم إنو ال يزال واحدا من حيث اليوم،
 . التدابري ادلالية لألداءعلى ا، ىذا بناءالكثريينزلط اىتمام و

                                                 
 .34 مرجع سبق ذكره، ص مفلح راتب احلميدي و آخرون،. 7
 .139، مرجع سبق ذكره، ص أشبار عبد الرازق زلمد.8
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  التنظيمياألداء أبعاد: أوال
  9:إليها واليت سبثلت فيمايلي  سوف نتطرق أبعادوبالتايل لو عدة  من ادلعاين، ؽلكننا أن نرى أن مفهوم األداء التنظيمي لو كما 
البعد االقتصادي - 1

 الكفء التصميم االقتصادي ن، اليت تشري إىل أ(Taylor, Weber, Fayol)استنادا إىل النظرية األوىل للمنظمة  ف   
نظمة فعالة عندما ربقق  بان املفهذا أول تصميم قاض.  تكون اقتصادية يف ادلقام األولأنالشركة ىي  للمنظمة العمل الرمسية أو
، (الفعالية)ربقق األىداف  فهو مفهوم مركزي من ىذه ادلدرسة وتعين الكفاءة االقتصادية. ادلوارد ادلمكنة أىدافها باستخدام األقل

 .(الكفاءة)ولكن أيضا احلصول على نتيجة الطريقة األكثر اقتصاد 
البعد االجتماعي - 2

ويركز ىذا البعد الثاين على جوانب  (Mayo, Maslow, McGregor) ويستند على ادلدرسة العالقات اإلنسانية    
 وزمالئو، فادلفهوم األساسي ذلذا اجلانب من الكفاءة ىي قيمة ادلوارد Mayoوفقا . التنظيمي اليت تتعلق بادلوارد البشرية األداء

 ,Morin)يف مراجعة األدبيات اليت كتبها . ادلنظمة البشرية، أو القيمة ادلضافة من خالل نوعية القوى العاملة يف العمل و
Savoie و Beaudin   ،1994) ادلوظفني، فهي ادلعايري ادلمكنة للحكم  تنمية ادلوارد البشرية، وتعبئة الروح ادلعنوية وأداء يف

 .التنظيمي من منظور البعد االجتماعي على فعالية األداء

البعد النظامي - 3
يربط ادلنظمة ببيئتها فهي . التكنولوجيا يف ىذه احلالة، فإنو قدرة ادلنظمة على التكيف مع البيئة، وخاصة خصائص السوق و    

البعد  ففي. (التغذية العكسية)يعدل البيئة بدوره  وقدرة على ربويل الصرف مقابل ادلوارد األخرى، وعلى العكس لديها ادلوارد
فادلفهوم االستدامة، يرتبط مع مفهوم الوقت ادلتعلق . االستدامة النظامي، ادلنظمة ىي نظام ىدفها ىو البقاء على قيد احلياة أو

تركز على العالقات بني  ىذه ادلعايري. ، وجودة ادلنتج أو اخلدمة(التنافسية)، وخدمة يف السوق (الرحبية)تنمية ادلوارد ادلالية  حبماية و
 .اليت تؤثر على أدائها مكونات الشركة

البعد السياسي - 4
رلموعات تشكل أحكام حول معايري ادلنظمة فعالة،  يسلط الضوء على ادلدرسة ادلكونات ادلتعددة، حيث سلتلف األفراد أو    
 مشًتكة من قبل صبيع الفئات وؽلكن أن يكون حىت متناقضة وادلعايري  ليستأوبأن ذلا نفس ادلصلحة . اليت سبق ذكرىا كما

يشري إىل التقييم واالرتياح  وبالتايل شرعية ادلنظمة،. ادلنظمني واجملتمع اجلهات ادلاضلة، والعمالء،: الكفاءة زبتلف بني مكونات ىي
. من ىذا البعد من ىذه اجملموعات الرئيسية، ىو مفهوم مركزي

تحقيق الفاعلية في األداء التنظيمي : ثانيا
+ كمية )    الكفاية اإلنتاجية وحدىا ال تكفي لتحقيق النجاح و ادلنافسة و البقاء للمنظمة، فتحقيق سلرجات بكفاية عالية 

 يكون دبستوى عايل من اجلودة، لتحقيق الرضا أن، غلب (ادلدخالت) ، من خالل استخدام كفؤ للموارد (اقل تكلفة+مواصفات
و اخلدمات ادلقدمة للزبائن، احتياجهم ورغباهتم وتوقعاهتم ومعاملتهم معاملة  (ادلخرجات )لدى عمالء ادلنظمة، أي أن يليب ادلنتج

حسنة، فادلنتج و اخلدمة اجليدان ليسا من وجهة ادلنظمة، بل من وجهة نظر الزبون وىنا يربز دور إدارة ادلوارد البشرية بقيامها 

                                                 
9. Nancy Heppell, Le roulement du personnel et la performance  organisationnelle : l’effet modérateur 
des pratiques de gestion des ressources humaines, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures 
,Faculté des arts et sciences ,Université de Montréal, Canada, septembre 2011,p 29-26 . 
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حبمالت وتوعية للموارد البشرية حول أن مسألة اجلودة ورضا الزبائن مسألة يف غاية األعلية، وان خدمة العمالء وربقيق الرضا 
 أنوالسعادة لديهم، ىي مسؤولية كل من يعمل يف ادلنظمة، فبقاؤىا يف حقل ادلنافسة السوقية يتوقف على الرضا فاجلميع غلب 

. يكون يف خدمة عمالء ادلنظمة
 كمنظمة من ربقيق أية   نستخلص أن الكفاية اإلنتاجية وفعالية األداء التنظيمي يكمالن بعضهما البعض فمن خالذلما تتمكن 

  10.الرضا و السعادة لدى عمالئها، شلا يزيد من قوهتا التنافسية يف السوق وقدرهتا على البقاء و االستمرار
 إعادة هندسة العمليات و عالقتها باألداء التنظيمي: ثانيا

على زيادة  خدمة تساعدومن حيث التكلفة، واجلودة، وحسن التوقيت دلنظمة      إن قياس مدى صلاح األعمال األساسية 
رلاالت التحسني، و تقرر ما إذا كانت إعادة اذلندسة ىي النظام، وتقدمي حجة مقنعة لالستثمار الوقت وادلوارد يف إعادة تصميم 

تقييم قرار لهتدف إىل مساعدة ادلقيمني  فالقضايا واألنشطة واألسئلة اليت سبت مناقشتها يف ىذا القسم. عملية لتحقيق نتائج أفضل
 .يعين من إحداث ربسينات كبرية يف األداء  دلتابعة إعادة اذليكلة باعتبارىاادلنظمة

على سبيل ادلثال . أداء التنظيمي  لتحسنيادلنظمةتساعد على توفري التوجيو والًتكيز على جهود العمليات وإعادة اذلندسة     
العناصر الرئيسية دلهمتها األصلية ىي ىي واألنشطة اليت كانت  األىداف واألولويات ؽلكن إعادة تقييم تظهر أنو مع مرور الوقت

شلا - وردبا حىت أعماذلا الرئيسية  - ادلنظمةأنشطة  قد تنشأ أصبحت الكربىاليت القضايا جديدة فاآلن أقل بكثري من قبل وبادلثل، 
  11.اوعالوة على ذلك قد ال ربتاج إىل بعض األنشطة اليت يتعني القيام بو. أولويات مهمة يدعو إىل تغيريات يف

يف ربسني عملية بينما مصطلح التحول يف كل مناقشة، فمن  مصطلح األعمالالعمليات     تستخدم عملية إعادة ىندسة 
وباختصار . فعالية وتقليل التكلفة وزيادة يف اإلنتاج الواضح أن أعلية إعادة اذلندسة تتفق مع اجلميع على ربسني األداء والكفاءة و

سبكني الشركات من ربسني اإلنتاجية والعالقات مع  ربسن جذري يف األداء التنظيمي ىو اجلانب الرئيسي يف  ؽلكن القول أن
 العمالء وقليل الوقت لطرح منتجات وخدمات جديدة من حيث اجلودة للعمالء و االرتباط مع إسًتاتيجية من خالل ربديد أكثر

يظهر احلاجة وكلفة يف الكفاح من أجل البقاء على قيد احلياة يف ىذه البيئة التجارية احليوية،  توتقليل. العمليات اذلامة للشركة
  12.ادللحة الشركات ضلو تعديل أعماذلم

سري تاذلدف ىو ربديد مدى تأثري إعادة ىندسة العمليات يف أداء التنظيمي و إىل معرفة على وجو التحديد إىل أي مدى ف    
رضا ادلوظفني وربديد إىل أي  استبقاء ادلوظفني، لتحديد مستوى العالقة بني عملية إعادة تصميم و  واالبتكارالعمل والتأثريات 

 أن ىناك عالقة إغلابية بني عملية إعادة تصميم وادلوظف، وىذا يعين أن توقد كشف. النجاح التنظيمي مدى ؽلكن أن تؤثر على
وتوصلت ىذه الدراسة أن شركات يف . عملية العمل ذات تنظيم جيد واألنشطة والواجبات فعالة وسلصصة لتعزيز األداء التنظيمي

 13.عمالءمتنوعة لأكثر مرونة وسرعة لتلبية االحتياجات ادلتغرية لقاعدة حىت تصبح  عملياتال موجة من إعادة اذلندسة إىلحاجة 

                                                 
10

 .26، ص 2010  دار اليازوري العلمية، األردن،،(المفاهيم و األسس، األبعاد، اإلستراتيجية )إدارة الموارد البشرية،  بن عنًت عب الرضبان. 
11.Gene L. Dodaro, Brian P. Crowley,  Business Process Reengineering Assessment Guide , Accounting and 
Information Management Division, United States General Accounting Office, Version 3, May 1997, p15.  
12. Muhammad Nauman Habib and Dr. Attaullah Shah, Business Process Reengineering: Literature Review 
of Approaches and Applications, Proceedings of 3rd Asia-Pacific Business Research Conference 25 - 26 
February 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, p4. 
13. Orogbu Obiageli Lilian, Dr. Onyeizugbe Chinedu Uzochukwu,  Business Process Reengineering And 
Organizational Performance Of  Selected Automobille Firms In Southeast Of Nigeria,  European Journal 
of Business, Economics and Accountancy Vol. 3, No. 5, 2015, p1. 
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دراسة ميدانية في -مساهمة إعادة الهندسة لألعمال في تحسين األداء التنظيمي للمؤسسة االقتصادية : المحور الثالث
 -مؤسستي سونطراك وسونلغاز

 سنحاول تقدمي وصفا للمنهجية واإلجراءات ادلتبعة يف إصلاز الدراسة، إضافة إىل ربليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات
منهجية الدراسة الميدانية واألدوات المستخدمة : أوال
، وموظفي مؤسسة (gln1) مؤسسة السونطراك فرع بطيوة يتكون رلتمع الدراسة من موظفي: مجتمع وعينة الدراسة- 1

استمارة صاحلة للتحليل أي ما يعادل نسبة   43 استمارة على موظفي ادلؤسسة، واسًتجعت50حيث مت توزيع سنلغاز، 
  .من االستمارات ادلوزعة% 86.00

 دلعاجلة ادلتغريات الثالثة للدراسة، حيث خصص حيز للمعلومات الشخصية ألفراد العينة اإلستبانةمت بناء : أداة الدراسة- 2
. (اجلنس، العمر، ادلستوى الدراسي، ادلؤسسة، عدد سنوات اخلربة يف ادلؤسسة، الفئة الوظيفية)ومشاريعهم 

 6ػلتوي  في المؤسسة تحليل مستوى إعادة الهندسة لألعمال محور فقرة مقسمة على زلورين، 12 على اإلستبانةيف حني احتوت 
.  فقرات أيضا6 ويشمل تحليل مستوى األداء التنظيمي للمؤسسة ومحورفقرات، 

 كأداة للدراسة وربليل االستبيان مع منح (Likert Scale)كما أنو ذبدر اإلشارة أننا اعتمدنا مقياس ليكرت اخلماسي 
: الدرجات التالية

غري موافق إطالقا؛ : 1.79 إىل 1من - 
غري موافق؛  : 2.59 إىل 1.80من - 
زلايد؛  : 3.39 إىل 2.60من - 
موافق؛  : 4.19 إىل 3.40من - 
. موافق سباما: 5 إىل 4.20من - 
، (SPSS)مت ربليل البيانات ومعاجلتها بواسطة الربنامج اإلحصائي : األدوات اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات- 3

كرونباخ، كما مت ربليل الفقرات من خالل مقاييس -وقد مت قياس االعتمادية للتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل معامل ألفا
. ( ادلعيارياالضلرافالتكرارات، ادلتوسط احلسايب، )اإلحصاء الوصفي 

، إضافة إىل استخدامو الختبار (One Sample T-test)كما أن الفقرات مت ترتيبها وفقا الختبار استيودنت للعينة الواحدة 
 لتحليل تباين أجوبة أفراد العينة (One Way ANOVA)الفرضيات، إضافة إىل استخدام أسلوب ربليل التباين األحادي 

. وفقا لبعض خصائص أفراد العينة ومشاريعهم
وىو األكثر استعماال يف الدراسات االقتصادية واالجتماعية، أي أننا نقبل  (0.05)أما بالنسبة دلستوى الداللة ادلعتمد فهو 

 إذا كان مستوى الداللة أقل H0 إذا كان مستوى الداللة احملسوب يفوق ىذا ادلستوى، وإال فإننا نرفض H0الفرضية الصفرية 
. من ىذا ادلستوى وىو ما يعين وجود داللة

 
تحليل بيانات ونتائج االستبيان : ثانيا

مت اختبار درجة وصدق فقرات كل زلور من زلاور االستبيان من خالل : تحليل ثبات وصدق فقرات االستبيان -1
: كرونباخ، والنتائج مبينة يف اجلدول التايل-اختبار ألفا
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( ألفا كرونباخ)قيم ثبات وصدق االستبيان : (01)الجدول رقم 
معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات المحور 

% 91.59% 83.9 6 تحليل مستوى إعادة الهندسة لألعمال في المؤسسة
% 74.556% 55.6 6 تحليل مستوى األداء التنظيمي للمؤسسة

 %89.33 %79.8 12المحاور السابقة معا 
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

بالنسبة إلصبايل % 70يتضح أن معامل ألفا كرونباخ عال بالنسبة لالستبيان جبميع زلاوره ومقبول نظرا أنو يفوق النسبة ادلقبولة 
اجلذر الًتبيعي دلعامل ألفا )وىذا مؤشر على الثبات النسيب لفقرات وزلاور االستبيان ككل، كما أنو يتميز دبعامل صدق ، احملاور

 .ما يدل على صدق سلتلف بياناتو% 89عال جدا يفوق  (كرونباخ
، وأظهرت خصائص بياناهتم الشخصية والوظيفية ة موظف يف ادلؤسس43مت ربليل إجابات : تحليل خصائص عينة الدراسة- 2

: النتائج اآلتية
، وىو مؤشر على الضعف 23.3%من ادلستجوبني ذكور، يف حني تشكل نسبة اإلناث % 76.7:بالنسبة دلتغري اجلنس- 

النسيب لتواجد وسبثيل العنصر النسوي يف الوحدات التجارية للمؤسسات الكبرية، نظرا لضعف ادلقاوالتية النسوية يف اجلزائر؛ 
 سنة، 40 و31تًتاوح أعمارىم بني % 51.2 سنة، 30 و21تًتاوح أعمارىم بني % 16.3: بالنسبة دلتغري السن- 

وىي نسب تؤكد أن أغلب .  سنة60 و51تًتاوح أعمارىم بني % 2.3 سنة، و50 و41تًتاوح أعمارىم بني % 30.2
موظفي ادلؤسسات اجلزائرية من الطبقة الشبانية من خرغلي اجلامعات، مع تواجد معترب للكهول، وىو ما قد يعطيها ميزة تنافسية 

واخلربة؛  (التجديد)مصدرىا ادلوارد البشرية بتكامل عنصري الشباب 
  %7.0 يف حني أن ذو مستوى جامعي،% 76.7مستواىم ثانوي، يف حني أن % 16.3: بالنسبة دلتغري ادلستوى الدراسي- 

، وىذا وىي نسب تؤكد توجو الفرد اجلامعي اجلزائري إىل الوظائف العمومية، وتفضيلهم العمل يف ذو مستوى دراسات عليا
 .مناصب إدارية وتقنية يف ادلؤسسات االقتصادية، ما يوفر ذلذه ادلؤسسات رأمسال فكري ىام

تًتاوح عدد سنوات % 44.2 سنوات، 5مل تتجاوز عدد سنوات عملهم % 11.6: بالنسبة لعدد سنوات العمل يف ادلؤسسة- 
 2.3 سنة، 20 إىل 16عدد سنوات عملهم من % 11.6 سنة، 15 إىل 11من % 23.3 سنوات، 10 إىل 6عملهم من 

 سنة، وىو 30تفوق سنوات عملهم يف ادلؤسسة  % 2.3 سنة، يف حني أن30 إىل 26من % 4.7 سنة، 25 إىل 21من % 
 10ما يؤكد أن أغلب ادلوظفني يف الوحدتني من الشباب خرغلي اجلامعات ومعاىد التكوين الذين ال تتجاوز سنوات عملهم 

.  سنوات
: سنحلل نتائج األجوبة عن فقرات كل زلور من زلاور االستبيان: تحليل فقرات محاور الدراسة- 3
 فقرات 6، وىو يشمل  مستوى إعادة الهندسة لألعمال في المؤسسةيتمثل احملور األول يف: تحليل فقرات المحور األول- 3-1

: مبينة يف اجلدول التايل
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استعراض فقرات المحور األول : (02)الجدول رقم 
عبارة الفقرة رقم الفقرة 

 .أداء ادلؤسسةكبرية يف  عمليات لتحقيق ربسيناتالإعادة تصميم على يف ادلؤسسة  تعمل  إعادة ىندسة األعمال 01
 . ذات قيمة للعمالءادلخرجاتلق ادلؤسسة سلرجات إعادة اذلندسة اليت تخ مستخدت 02
 .العمل بالطرق القدؽلة و ابتكار أساليب لتحسني سلرجات األداء العملتقوم ادلؤسسة على  03
 .منهج متكامل لإلدارة الفعالة إذا ما نفذت بالشكل الصحيح و الدقيق داخل ادلؤسسةتعترب إعادة اذلندسة  04
 .دلواجهة التغيريات البيئية هبدف ربقيق ربسينات وتغيريات يف أداء ادلنظمةتعتمد ادلؤسسة إعادة اذلندسة  05
 .تعتمد ادلؤسسة على إعادة اذلندسة لتقدمي تشكيلة منتجات مبتكرة، وبالتايل تقدمي خدمات متجددة للزبون 06

 يناالستبيان ادلعد من طرف الباحث: المصدر
 :باستخدام األدوات اإلحصائية مت ربليل فقرات احملور األول، واجلدول التايل يوضح نتائج ىذا التحليل

 تحليل فقرات المحور األول: (03)الجدول رقم 

رقم الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الموافقة 
قيمة اختبار 

T 
مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 06العبارة غري زلققة  0.578 2.127غري موافق  1.07 3.51 01
 02العبارة زلققة  0.028 2.198غري موافق  1.10 3.69 02
 05العبارة غري زلققة  0.425 2.144زلايد  1.02 3.32 03
 01العبارة زلققة  0.004 2.992موافق  0.85 3.88 04
 04العبارة زلققة  0.043 1.968 موافق 1.02 3.62 05
 03العبارة غري زلققة  0.230 3.032زلايد  1.13 3.41 06

المحور 
األول 

 0.062 3.032 وافقم 0.77 3.57
مستوى إعادة الهندسة لألعمال في 

محل الدراسة غير كاف المؤسستين 
 .وبحاجة لتحسين

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
 زلل الدراسة غري كاف وحباجة لتحسني، وىذا راجع مستوى إعادة اذلندسة لألعمال يف ادلؤسستنيأن يتضح من اجلدول السابق 

لطرق اليت  اا، وعدم تعزيزىممإسًتاتيجياتواخلاصة بأعلية إعادة اذلندسة ضمن  بدمج القضايا تنيأساسا إىل عدم اىتمام ادلؤسس
إعادة التفكري بصورة جذرية مساح ذلم بتبين اسًتاتيجيات ، وعدم ابتكار أساليب لتحسني ادلخرجات أداء العملتسمح للموظفني ب

مع موظفني يف  تبادل االقًتاحات واألفكار حول عملهمو كبرية يف التدابري ادلعاصرة  عمليات لتحقيق ربسيناتللوإعادة تصميم 
، إضافة إىل يف التنفيذ السليم و الدقيق لربامج ادلسطرة خاصة من اجلانب اإلدارة العلياضعفا وىذا ما انعكس ، مؤسسات أخرى

 اىتمامهما الكبري بكمية اإلنتاج اليومي دون النظر إىل نوعية ادلنتج واىم من ذلك مصادره اليت ىي يف نضوب دبرور الزمن، ذلك
 وىذا ما يوضح أن ادلؤسسات اجلزائرية ما يزال أمامها الكثري لتصل إىل .و عدم وضعهما خلطط بديلة لتعتمدعلا يف ادلستقبل

 .إسًتاتيجية ادلثلى لتطبيق إعادة اذلندسة أعمال ووضعها ضمن برارلها
 فقرات 6، وىو يشمل  تحليل مستوى األداء التنظيمي للمؤسسةيتمثل احملور الثاين يف: تحليل فقرات المحور الثاني- 3-2

: مبينة يف اجلدول التايل
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استعراض فقرات المحور الثاني : (04)الجدول رقم 
عبارة الفقرة رقم الفقرة 

 . مع فئتهمتشجيعهم على التصرف بطريقة تتوافقل يف فئات وظفنياملتقوم ادلؤسسة على تصنيف  01
  القوى العاملةيعوتنالقيمة ادلضافة من خالل ربديد  يعمل األداء التنظيمي يف ادلؤسسة على 02
 .سلوك صبيع األفراد العاملني يف كافة اإلدارات واألقسام ادلوجودة فيهااعي ادلؤسسة تر 03
 .يئة اليت يعملون يف ظلهاتربط ادلؤسسة يف ىذا األداء ادلوظفني بالب 04
 .ؤسسة مستوى عايل من اجلودة، لتحقيق الرضا لدى عمالء املػلقق األداء التنظيمي 05
 .يف حقل ادلنافسة السوقيةء ادلؤسسة قاب يساعد األداء التنظيمي اجليد 06

 يناالستبيان ادلعد من طرف الباحث: المصدر
: باستخدام األدوات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور الثاين، واجلدول التايل يوضح نتائج ىذا التحليل

تحليل فقرات المحور الثاني : (05)الجدول رقم 

رقم الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الموافقة 
قيمة اختبار 

T 
مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 02العبارة زلققة  0.045 2.003 غري موافق 1.14 1.48 01
 03العبارة زلققة  0.001  2.393 موافق 1.03 3.79 02
 01زلققة غري العبارة  0.162 1.340موافق  064 3.76 03
 04العبارة زلققة  0.039 2.804 وافقم 0.87 3.76 04
 05العبارة غري زلققة  0.168 1.233زلايد  0.64 3.12 05
 06العبارة غري زلققة  0.069 2.183 زلايد  1.15 3.23 06

المحور 
 0.012 4.266محايد  0.52 3.02الثاني 

تحليل مستوى األداء 
 جيد التنظيمي للمؤسسة

 ويتحسن باستمرار في مؤسسة
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

توزيعهما راجع ل زلل الدراسة، وىذاتني ادلؤسسمستوى األداء التنظيمي جيد ويتحسن باستمرار يف يتضح من اجلدول السابق أن 
للمسؤوليات وفق قدرات ادلوظفني وإمكانياهتم، فاألداء التنظيمي يهدف إىل تنشيط السلوك اإلداري للموظفني  داخل ادلؤسسة 

سهيل ربقيق  لتاألىداف تنفيذ يف التنظيمي تصميم على ال، وبالتايل يساعدوجعلهم أكثر اىتمام دببادئ اإلدارة لتحقيق وظائفها
 النتائج إىل للوصول واستعدادىا ؤسسةامل قدرة ؽلثل كونو من تأيت التنظيمي أعلية األداء فلذا صلد أن ادلنظمة ألىدافها،

 .امسبق حددهتا اليت
ضللل تباين أجوبة العينة حسب متغريات ىامة، ىي ادلؤسسة، اخلربة والفئة الوظيفية : تحليل تباين أجوبة أفراد العينة- 4

 .باستخدام أسلوب ربليل التباين األحادي
 المؤسسةتحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب - 4-4-1

: بالنسبة للمحور األول يوضح التباين يف اجلدول التايل
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 المؤسسةتحليل تباين أجوبة المحور األول حسب : (06)الجدول رقم 

 المؤسسة
عدد أفراد 

العينة 
وسط تالم

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

 1.73 3.42 21 مؤسسة سونطراك
القرار مستوى الداللة  Fقيمة  1.13 3.00 22 مؤسسة سونلغاز

 ال يوجد تباين 0.669 0.406 1.07 3.51 43المجموع 
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

أنو ال يوجد تباين واختالف يف إجابات عمال ادلؤسستني، رغم أن مؤسسة سونطراك ربتل الصدارة يف يتضح من اجلدول السابق 
 .تطبيق إعادة اذلندسة مقارنة دبؤسسة سونلغاز

: بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدول التايل
 مؤسسة تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب ال: (07)الجدول رقم 

عدد أفراد  المؤسسة
العينة 

وسط تالم
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 1.46 3.14 21 ثانوي 
القرار مستوى الداللة  Fقيمة  1.73 3.00 22 دراسات عليا
 ال يوجد تباين 0.678 0.393 1.14 3.48 43المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
أنو ال يوجد تباين واختالف يف إجابات عمال ادلؤسستني، رغم أن مؤسسة سونطراك ربتل الصدارة يف يتضح من اجلدول السابق 

 .مستوى األداء التنظيمي مقارنة دبؤسسة سونلغاز
 الخبرةتحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب - 2-4-2

 :بالنسبة للمحور األول يوضح التباين يف اجلدول التايل
  الخبرةتحليل تباين أجوبة المحور األول حسب: (08)الجدول رقم 

عدد أفراد  الخبرة
العينة 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.44 3.86 5  سنوات5أقل من أو يساوي 
 0.91 3.35 19  سنوات10 إىل 6من 
 0.72 3.66 10  سنة15 إىل 11من 
 0.68 3.16 5  سنة20 إىل 16من 
 - 4.25 1  سنة25 إىل 21من 
 0.35 4.00 2  سنة30 إىل 26من 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  - 3.35 1  سنة30أكثر من 
 ال يوجد تباين 0.636 0.719 0.77 3.57 43المجموع 
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 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
 سنة ىي 25 إىل 21أنو ال يوجد تباين واختالف يف إجابات العمال حسب اخلربة، و صلد فئة من يتضح من اجلدول السابق 

 .أكثر الفئات استجابة من غريىا
: بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدول التايل

 األجرتحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب : (09)الجدول رقم 

 الخبرة
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 5أقل من أو يساوي 
 سنوات

5 3.86 0.44 

 0.91 3.35 19  سنوات10 إىل 6من 
 0.72 3.66 10  سنة15 إىل 11من 
 0.68 3.66 5  سنة20 إىل 16من 
 - 3.16 1  سنة25 إىل 21من 
 0.35 4.25 2  سنة30 إىل 26من 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  - 4.00 1  سنة30أكثر من 
 ال يوجد تباين 0.091 2.003 0.77 3.57 43المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
 سنة ىي 30 إىل 26أنو ال يوجد تباين واختالف يف إجابات العمال حسب اخلربة، و صلد فئة من يتضح من اجلدول السابق 

  .أكثر الفئات استجابة من غريىا
اختبار فرضيات الدراسة : ثالثا

حيث أن  زلل الدراسة، تنيزلققة يف ادلؤسسغري يتضح أن الفرضية األوىل  (03)من اجلدول رقم : اختبار الفرضية األولى- 1
ما تبين ل الدراسة غري كاف وحباجة لتحسني، وىو ما يفرض عليوربليل إعادة اذلندسة لإلعمال يف مؤسستني محمستوى 

 .اسًتاذبيات االبتكار لتنمية قدرات موظفيهما للعمل على التغيري يف عدة تشكالت
 مستوى  زلل الدراسة، حيث أنتنييتضح أن الفرضية الثانية زلققة يف ادلؤسس (05)من اجلدول رقم : اختبار الفرضية الثانية- 2

األداء التنظيمي جيد ويتحسن باستمرار يف مؤسستني، فهي ربرص على ترسيخ السلوك اإلداري دلوظفيهما هبدف ربقيق أىدافهما 
 .ادلرجوة

 (ادلتغري ادلستقل)إعادة اذلندسة لألعمال الختبار صحة الفرضية الثالثة البد من قياس مدى ارتباط : اختبار الفرضية الثالثة- 3
: ، واليت يوضحها اجلدول التايل(ادلتغري التابع)يف ربسني األداء التنظيمي 

تحليل ارتباط المتغيرين  : (08)الجدول رقم 
القرار مستوى الداللة  (متغير مستقل)األول المتغير  

توجد داللة ارتباط ضعيف موجب  0.004% 42.9 (متغري تابع)الثاين 
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
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إعادة اذلندسة لألعمال و يتضح من اجلدول السابق أن ىناك ارتباط دال إحصائيا رغم ضعفو، وبالتايل فإنو يوجد عالقة بني 
 .وطبيعة ىذه العالقة موجبة ضعيفةاألداء التنظيمي للمؤسستني 

 خالصة
 داخل إسًتاتيجية أكثر دور ضلو اإلدارة من دورىا التقليدي إعادة ىندسة األعمال ساعلت يف التوجو أن الواضح ومن     

فإعادة ىندسة األعمال تعترب من ادلبادئ األساسية اليت تضمنت العديد من اإلجراءات إلعادة التطبيقات والتصميمات . ادلؤسسة
ادلطلوبة  العروض من متنوعة رلموعة يف ومعاصرة دلتابعة ادلبذولة بني صبيع اجلهود لتطبيقها التنسيق األفضل يف رلال اإلدارة، فمن

 .احلايل التنافسي العامل قبل من
وربسني األداء التنظيمي لزيادة  التكاليف، اليت تطبق تدعو دائما إىل تغيري والعمل على التجديد خلفض ىندسة إعادة     فعملية

 ادلؤسسة ىنا عليها، ألن اخلطوات اليت غلب احلفاظ األداء التنظيمي من التغيري وربسني فهي زبطط جلعل خطوة. التنافسية القدرة
 ىذه تكون أن  و غلب.التجاوزات من وتقلل الفهم وتعزز األخطاء، وتزيل التأخريات، من تقلل حاجة لعمليات اليت لديها

 :ومنو ؽلكن التوصل إىل النتائج التالية. أداء جيد ذات توفر منظمة وأن ادلتغرية االحتياجات مع للتكيف قابلة العمليات
 .تعترب إعادة ىندسة من العمليات ذات اثر كبري يف تغيريات اليت ربدث داخل نطاق ادلؤسسة -
 .األداء التنظيمي يرتبط بشكل كبري بتوزيع ادلسؤوليات على ادلوظفني داخل ادلؤسسة -
 .  مستوى إعادة ىندسة لألعمال يف ادلؤسسة ضعيف، وذلك لعدم حاجة ادلنظمة للتجديد أو التغيري -
 .تساىم إعادة ىندسة لألعمال على ربسني األداء التنظيمي يف ادلؤسسة -

 :أىم التوصيات
 .القيام بوضع برامج لفهم عملية إعادة اذلندسة وكيفية تطبيقها يف حاالت احلرجة -
 .اعتماد أساليب حديثة ورلربة من قبل ادلؤسسات الكربى يف رلال ربسني أو إعادة التطبيق األداء التنظيمي -
 .غلب على ادلؤسسة أن تدرك إعادة التصميم أو التغيري يف طرق اإلنتاج عنصر جد ىام ذلا -
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