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امللخص )))

أداء  تحسيـــن  فــي  دورهــا  علــى  والتعــرف  اإلداريــة  العمليــات  هندســة  إعــادة  منهــج  مفهــوم  بلــورة  إلــى  الدراســة  تهــدف 
املؤسســات الصناعيــة املصريــة ومــدى االســتفادة منهــا فــي ضــوء التحديــات الراهنــة بالتطبيــق علــى اتحــاد الصناعــات املصريــة 

والغــرف الصناعيــة التابعــة لــه.

ولتحقيــق هــذا الهــدف قــام الباحــث بإجــراء دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن املبحوثيـــن )رؤســاء مجالــس الغــرف الصناعيــة، 
ــا بالعمليــة اإلداريــة، وذلــك ملــا 

ً
أعضــاء مجالــس اإلدارة، مديـــري العمــوم بتلــك الغــرف(، باعتبارهــم الفئــات األكثـــر إملاًمــا وارتباط

تقوم به هذه الفئات من دور هام في تكويـــن الثقافة املطلوبة، وكذلك المتالكهم القدرة لإلجابة عن أســئلة الدراســة املتضمنة 
باالســتقصاء بشــكل موضوعــي، األمــر الــذي يمكــن مــن ظهــور نتائــج إيجابيــة مــن حيــث جديــة اإلجابــة، وعامــل الخبـــرة واملعرفــة 
املهنية، األمر الذي ُيمكن الباحث من إبـــراز مختلف الزوايا املرتبطة بموضوع الدراســة، وتختبـــر الدراســة الفرضيـــن التالييـــن:

الديموغرافيــة  العوامــل  بيـــن   a < 0.05 معنويــة  بمســتوى  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  توجــد   :)H1(األول الفــرض 
للمســتق�صي منهــم )العمــر، املؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخبـــرة فــي مجــال العمــل الحالــي، املوقــع الوظيفــي الــذي يشــغله(، 

وبيـــن آرائهــم حــول تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة.

الفــرض الثانــي)H2(: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بمســتوى معنويــة a < 0.05 بيـــن تطبيــق منهــج إعــادة هندســة 
العمليــات اإلداريــة وبيـــن تحسيـــن األداء باملؤسســات الصناعيــة املصريــة.

وقــد أســفرت النتائــج عــن قبــول فر�صــى الدراســة، وعــن وجــود انطبــاع ايجابــي لــدى املبحوثيـــن عــن منهــج إعــادة هندســة 
العمليــات اإلداريــة، وقــد أظهــرت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج مــن أبـــرزها:

هندســة 	  إعــادة  منهــج  بتطبيــق  بالفعــل  بــدأ  قــد  لــه،  التابعــة  الصناعيــة  والغــرف  املصريــة  الصناعــات  اتحــاد  إن 
العمليــات اإلداريــة منــذ زمــن ليــس بالقصيـــر، اســتعداًدا ملواكبــة التغييـــر والتطويـــر، وإنــه فًعــال قــد دخــل فــي اتفاقيــات 

مــع مؤسســات دوليــة عديــدة تتعلــق بتحسيـــن أداء املؤسســات الصناعيــة املصريــة.

هنــاك عالقــة ارتبــاط قويــة بيـــن تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة وتحسيـــن األداء، األمــر الــذي يؤكــد 	 
علــى اهتمــام اتحــاد الصناعــات املصريــة والغــرف الصناعيــة التابعــة لــه 	 مجتمــع الدراســة 	 بهــذا املنهــج، وبمــا يســاهم 

فــي عمليــة تطويـــر وتحسيـــن األداء.

إن تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة يمثــل )68.7%( مــن أســباب تحسيـــن األداء، ولــم يتضــح وجــود 	 
اختالفــات جوهريــة بيـــن اتحــاد الصناعــات املصريــة والغــرف الصناعيــة التابعــة لــه حــول درجــة أهميــة تطبيــق منهــج 

إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة فــي تحسيـــن األداء.

الكلمات املفتاحية: إعادة هندسة العمليات اإلدارية، تحسيـن األداء.

* تم تسلم البحث في يناير 2016، وقبل للنشر في مارس 2016.
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املقدمة  

األثـــر  ذات  والثقافيــة  والتقنيــة  والسياســية  االقتصاديــة  التحديــات  مــن  مجموعــة  والعشــرون  الواحــد  القــرن  يفــرض 
املباشــر علــى منظمــات األعمــال، فاالتجــاه نحــو اقتصــاد الســوق الحــر وارتفــاع حــدة املنافســة	 بالرغــم مــن الفــرص التـــي توفرهــا، 
 ملموًســا فــي واقــع الوضــع االقتصــادي املصــري، األمــر الــذي 

ً
 تحــوال

ً
قــد أثــرا بشــكل كبيـــر علــى أداء الصناعــة املصريــة، وشــكال

فــرض تحديــات جديــدة أمــام املؤسســات الصناعيــة املصريــة فيمــا يتعلــق بجهودهــا نحــو تحسيـــن أدائهــا والحفــاظ علــى مركزهــا 
التنافســـي.

وتشيـــر إحــدى الدراســات إلــى أن تحسيـــن األداء والتجديــد والتطويـــر لــم يعــد أمــًرا اختيارًيــا تلجــأ إليــه اإلدارة أو تنصــرف 
ا جوهرًيــا إلمــكان بقــاء مؤسســاتنا الصناعيــة وعــدم اندثارهــا )الســلمي،2001: 126(

ً
عنــه باختيارهــا، ولكــن أصبــح شــرط

إن منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة ملــا لــه مــن خصائــص تتوافــق مــع متغيـــرات القــرن وتوجهاتــه، يشــكل ثــورة فــي 
عالــم األعمــال ودعــوة صريحــة إلعــادة النظــر فــي كل مــا تقــوم بــه املؤسســات الصناعيــة املصريــة مــن عمليــات وإجــراءات ومهــام، 
باإلضافــة إلــى تقديــم بـــرامج عمــل تضمــن تحقيــق مســتويات عاليــة مــن األداء، وتحقــق نوًعــا مــن التكيــف مــع املســتجدات 
الدوليــة قــد ال يتحقــق باملســتوى نفســه والدرجــة نفســها فــي حالــة اســتخدام بدائــل أو خيــارات أخــرى غيـــر املداخــل اإلداريــة 

الحديثــة.

ويعتبـــر منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة منهًجــا جديــًدا فــي الفكــر اإلداري املعاصــر يقــوم علــى التغيـــر الجــذري، 
وطــرح األســاليب القديمــة جانًبــا وإعــادة تصميــم العمليــات التـــي تقــوم بهــا املؤسســات الصناعيــة، حتـــى تقــدم ســلعة أو خدمــة 

باملواصفــات والخصائــص التـــي يفضلهــا العمــالء.

للمؤسســات  بالنســبة  وحيويــة  مهمــة  مســألة  اإلداريــة،  العمليــات  هندســة  إعــادة  بمنهــج  العمــل  أن  الزعــم  ويمكــن 
الصناعيــة املصريــة. ونظــًرا ألن القطــاع الصناعــي هــو أحــد القطاعــات املهمــة التـــي تســاهم فــي الناتــج القومــي اإلجمالــي، فســوف 
يقــوم الباحــث بإجــراء الجانــب امليدانــي فــي هــذا القطــاع املهــم لتحديــد مــدى إدراك اإلدارة العليــا )وهــم: رؤســاء مجالــس الغــرف 
الصناعيــة، أعضــاء مجالــس اإلدارة، مديـــرو العمــوم بتلــك الغــرف الصناعيــة(، الســتخدام منهــج إعــادة هندســة العمليــات 

اإلداريــة فــي تحسيـــن أداء املؤسســات الصناعــة املصريــة. وبمــا يحقــق العوائــد املتوقعــة منهــا، ويدعــم مراكزهــا التنافســية.

مشكلة البحث   

تعيــش املؤسســات الصناعيــة املصريــة بشــكل عــام حالــة تنافــس شــديدة فيمــا بينهــا وبيـــن املؤسســات الصناعيــة األخــرى 
مــن املؤسســات الصناعيــة األجنبيــة. ممــا جعــل االهتمــام  العربيــة واإلقليميــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر منافســة قويــة 
العمليــات  هندســة  إعــادة  منهــج  تعتمــد  أن  عليهــا  تملــي  بيئيــة  ومؤثـــرات  متطلبــات  لعــدة  اســتجابة  األداء  وتحسيـــن  بتطويـــر 
 )Mario,2004(و  )Michael,1996( الباحثيـــن  مــن  العديــد  أشــار  حيــث  الحديثــة،  اإلداريــة  املناهــج  أحــد  باعتبــاره  اإلداريــة 
و)Daft, 2001( و)Hammer&Champy,2004( و)Ellen & Emmons,1998( إلــى أن منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة 
هــي عمليــة ونمــاذج وبـــرامج واستـــراتيجيات للتطبيــق أكثـــر مــن أنهــا فلســفة أو ثقافــة أو مبــادئ للتعلــم، باعتبــاره أحــد املداخــل 

اإلداريــة الحديثــة.

وفــى ضــوء اإلطــار املرجعــي للدراســات التـــي تناولــت موضــوع تحسيـــن األداء، يكُمــن جوهــر املشــكلة فــي أن هنــاك اعتقــاًدا 
عاًمــا بانخفــاض مســتوى أداء املؤسســات الصناعيــة املصريــة، األمــر الــذي يجعــل عمليــة البحــث عــن منهجيــة لدعــم وتعزيـــز 
دورهــا فــي عمليــة التنميــة الصناعيــة واالقتصاديــة مطلًبــا تنموًيــا جــاًدا، وعلــي هــذا األســاس جــاءت فكــرة البحــث لتأطيـــر منهــج 
فكــري وتطبيقــي ُيمكــن أن تستـــرشد بــه املؤسســات الصناعيــة املصريــة مــن جانــب ومــن جانــب آخــر تحــاول الدراســة أن تلقــي 
الضــوء علــي مــدى فعاليــة تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة، وُبغيــة مناقشــة وطــرح مداخــل ملواجهــه التحديــات 

واســتثمار محتواهــا لصالــح تحسيـــن أداء املؤسســات الصناعيــة املصريــة.

مما سبق، فقد تأسست مشكلة الدراسة الحالية التـي يمكن صياغتها على النحو التالي:
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»إن بقــاء العالقــة بيـــن منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة وتحسيـــن األداء باملؤسســات الصناعيــة املصريــة دون 
تأصيــل نظــري وتطبيــق عملــي، ســيضيع فرصــة االســتفادة مــن هــذا املنهــج فــي تعزيـــز وضــع املؤسســات الصناعيــة املصريــة 

التنافســـي بيـــن املؤسســات العربيــة واإلقليميــة والعامليــة« ومــن ثــم يمكــن بلــورة مشــكلة البحــث فــي التســاؤالت التاليــة:

هل توجد اختالفات إحصائية بيـن آراء املستق�صي منهم حول منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية؟	 

ما هو الواقع الفعلي ملمارسة وتطبيق منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية في املؤسسات الصناعية املصرية؟	 

مــا هــو التأثيـــر الــذي يمكــن أن يحدثــه منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة فــي تحسيـــن األداء بمــا يســاهم فــي 	 
املصريــة؟ الصناعيــة  املؤسســات  أعمــال  قيمــة  تعظيــم 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الخصائــص الشــخصية )العمــر، املؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخبـــرة 	 
فــي مجــال العمــل الحالــي، املوقــع الوظيفــي الــذي يشــغله(. وبيـــن آرائهــم حــول منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة.

أهداف البحث  

يتمثــل الهــدف األساســـي لهــذا البحــث فــي تحديــد العالقــة بيـــن منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة كمتغيـــر مســتقل 
وبيـن تحسيـن األداء في املؤسسات الصناعية املصرية كمتغيـر تابع. هذا الهدف األساسـي يتضمن األهداف الفرعية التالية:

الهدف األول: تحليل وتحديد مدى وجود عالقة بيـن تطبيق منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية وبيـن تحسيـن 	 
األداء باملؤسسات الصناعية املصرية واتجاه وقوة العالقة– إن وجدت.

الهــدف الثانــي: تحديــد أســاليب نشــر ثقافــة منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة 	 ودورهــا فــي تحسيـــن األداء 	 
باملؤسســات الصناعيــة املصريــة.

الهــدف الثالــث: التوصــل إلــى توصيــات ذات قيمــة عمليــة إصالحيــة، تخــدم املؤسســات الصناعيــة املصريــة موضــوع 	 
فــي تعزيـــز  الدراســة، وتلفــت عنايــة املهتميـــن والباحثيـــن للتواصــل مــع مجــال هــذه الدراســة وموضوعهــا الحيــوي 
تكــون  قــد  نقــاط  علــى  الضــوء  وإلقــاء  التنافســية،  مــن مراكزهــا  يعــزز  بمــا  األداء،  علــي تحسيـــن  فاعليتهــا وقدرتهــا 

مســتقبلية.  لبحــوث  مقتـــرحات 

أهمية البحث  

علــى الرغــم مــن اكتســاب منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة 	 املزيــد مــن االعتـــراف والقبــول واإلدراك املتـــزايد 
ألهميتــه بالنســبة للمنظمــات العامــة، لكنــه لــم يحــظ بدراســات تطبيقيــة يمكــن الرجــوع إلــى نتائجهــا فــي تتبــع مســارات عالقتــه 
بعــض  مــع  النظريــة  والدراســات  األفــكار  بعــض  علــى  مجالهــا  فــي  الدراســات  غالبيــة  اقتصــرت  وقــد  األخــرى،  املتغيـــرات  مــع 
الدراســات التطبيقيــة القليلــة التـــي لــم تخــرج عــن كونهــا دراســات مســحية. ومــن ثــم يســتمد البحــث أهميتــه مــن عــدة اعتبــارات 

علميــة وعمليــة مــن أهمهــا:

أهميــة موضــوع البحــث، حيــث تتنــاول أحــد املوضوعــات املهمــة فــي دراســة وتحليــل أثـــر تطبيــق منهــج إعــادة هندســة 	 
العمليــات اإلداريــة فــي تحسيـــن األداء، وهــي نقطــة أساســية وضروريــة حتـــى يتــم الوصــول إلــى بيئــة عمــل مالءمــة تــؤدى 

إلــى إحــداث تغييـــر استـراتيجـــي وتحسيـــن أداء املؤسســات الصناعيــة املصريــة.

عد إحدى الركائز األساسية لالقتصاد 	 
ُ
هناك أهمية للقيام بهذا البحث، حيث إن املؤسسات الصناعية املصرية ت

املصري، وال بد من البحث عن ســبل لتحسيـــن األداء في هذا القطاع.

مــن الجانــب العملــي، يعطــي هــذا البحــث تقييًمــا عملًيــا طبًقــا ملحــاور منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة مــن 	 
جانــب املمارسيـــن والباحثيـــن. لذلــك تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة توجيــه االهتمــام نحــو تقييــم تطبيــق منهــج 
إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة فــي املؤسســات الصناعيــة املصريــة، وإضافــة املزيــد مــن الدراســات حــول موضــوع 

البحــث إلــى املكتبــة العربيــة.

وذلــك 	  البحــث،  لنتائــج  طبًقــا  املصريــة،  الصناعيــة  املؤسســات  أداء  تحسيـــن  علــى  تســاعد  علميــة  أســس  توفيـــر 
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كمحاولــة للمســاهمة فــي تحديــد األســباب املحوريــة التـــي تفســر بعــض أســباب ضعــف أداء املؤسســات الصناعيــة 
املصريــة.

فروض البحث  

اعتمــد البحــث علــى تبنــي فرضيـــن طبًقــا ألســلوب )فــرض النفــي والفــرض البديــل	Null and Altamate Hypotheses( أي 
أن فرض النفي)Ho( يعني عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية »Significant« بيـن قطبيـن أو متغيـريـن محدوديـن، 
وبالتالــي فــإن هــذه العالقــة مســاوية لقيمــة الصفــر، أمــا الفــرض البديــل)H( فيعنــي عكــس فــرض النفــي، ليشيـــر إلــى وجــود عالقــة 
ارتباطيــة ذات داللــه إحصائيــة بيـــن قطبيـــن أو متغيـريـــن محدوديـــن، وبالتالــي هنــاك فــروق فــي العالقــة ليســت مســاوية لقيمــة 

الصفــر.

وقــد جــاء اعتمــاد البحــث علــى هــذا األســلوب فــي صياغــة الفــروض، توخًيــا للحيــاد وعــدم التحيـــز، حيــث يتــم الفــرض 
ابتداًء بعدم وجود العالقة، سواء أتم إثبات وجود عالقة، أم لم يتم إثبات وجودها، من خالل االختبار العلمي، بحيث يتم 
األخــذ بالفــرض البديــل عنــد إثبــات وجــود عالقــة، أو األخــذ بفــرض النفــي عنــد عــدم إثبــات وجــود تلــك العالقــة، طبًقــا لوجهــة 
 )Leedu and Ormrod,2001:60	61(ضمن كتابه »طرق البحث في اإلدارة«، وأيًضا وجهه نظر )Sekaran,2000;110(نظر

ضمــن كتابــه »البحــث التطبيقــي« وحســبما تؤكــد عليــه أيًضــا تقنيــات علــم اإلحصــاء فــي تحليــل البيانــات الكميــة.

وعلــى هــذا األســاس العلمــي، تمــت صياغــة فر�صــى البحــث، طبًقــا ملنطــق فــروض اإلثبــات، بحيــث يتــم األخــذ بهــا عندمــا 
يفصــح االختبــار اإلحصائــي عــن وجــود عالقــة بيـــن املتغيـريـــن املطلوبيـــن، علــى النحــو اآلتـــي:  

الفــرض األول))H): توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بمســتوى معنويــة a < 0.05 بيـــن العوامــل الديموغرافيــة 	 
للمســتق�صي منهــم )العمــر، املؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخبـــرة فــي مجــال العمــل الحالــي، املوقــع الوظيفــي الــذي 

يشــغله(، وبيـــن آرائهــم حــول تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة.

بيـــن تطبيــق منهــج إعــادة 	   a < 0.05 توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بمســتوى معنويــة :(H2(الفــرض الثانــي
املصريــة. الصناعيــة  باملؤسســات  األداء  وبيـــن تحسيـــن  اإلداريــة  العمليــات  هندســة 

مجتمع البحث

تابعــة التحــاد الصناعــات  بيانــات 14 غرفــة صناعيــة  الشــامل، حيــث اشــتمل علــى  بأســلوب الحصــر  البحــث  أُجــري 
املصريــة )وهــم شــاغلو الوظائــف القياديــة: رؤســاء الغــرف الصناعيــة وأعضــاء مجالــس اإلدارة ومديـــرو العمــوم، وعددهــم 

364 فــرًدا، بمعــدل 26 فــرًدا بــكل غرفــة صناعيــة(، كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )1(:

جدول رقم )))
 بيان بعدد الغرف الصناعية والسادة رؤساء الغرف الصناعية 

وأعضاء مجالس اإلدارة ومديـري العموم بكل غرفة 

العددالغرفةالعددالغرفة

26غرفة الصناعات الدوائية26غرفة الصناعات الكيماوية

26غرفة صناعة مواد البناء26غرفة صناعة البـرمجيات

26غرفة صناعة الطباعة26غرفة صناعة منتجات األخشاب

26غرفة صناعة منتجات الحبوب26غرفة صناعة السينما

26غرفة صناعة الجلود26غرفة صناعة البتـرول

26غرفة صناعة اإلعالم املرئي واملسموع26غرفة الصناعات الغذائية

26غرفة الصناعات النسيجية26غرفة الصناعات الهندسية
املصدر: اتحاد الصناعات املصرية 2015.
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عينه البحث )وحدة املعاينة)

نظــًرا لتبايـــن مفــردات مجتمــع البحــث	 فقــد تــم االعتمــاد علــى العينــة العشــوائية الطبقيــة، حيــث كانــت نســبة تمثيــل كل 
غرفــة فــي عينــة البحــث هــي ذاتهــا نســبة تمثيــل الغرفــة فــي مجتمــع البحــث.

وتتمثــل وحــدة املعاينــة فــي رؤســاء مجالــس الغــرف الصناعيــة، وأعضــاء مجالــس اإلدارة، ومديـــري العمــوم بتلــك الغــرف، 
بالعمليــة  ــا 

ً
وارتباط إملاًمــا  األكثـــر  الفئــات  وباعتبارهــم  األداء  لتطويـــر وتحسيـــن  فــرص  عــن  البحــث  تتضـــح محاولتهــم  حيــث 

اإلداريــة، وقــد توصــل الباحــث مــن خــالل الدراســة االســتطالعية التـــي قــام بهــا علــى بيئــة العمــل إلــى وجــود تشــابه كبيـــر فــي حجــم 
وطبيعــة العمــل بيـــن الغــرف الصناعيــة، بعضهــا وبعــض.

 One	sample Kolmogorov	Smirnov Test اختبــار  اســتخدام  تــم  فقــد  للعينــة،  الطبيعــي  التوزيــع  مــن  وللتأكــد 
بيـــن )8.66( كأعلــى قيمــة، و)2.90( كأدنــى قيمــة وبمســتوى داللــة  تـــراوحت قيمــة االختبــار  وبمســتوى داللــة )0.05(، حيــث 

.)0.00(

ويوضح الجدول التالي رقم )2( توزيع مفردات العينة ومعدالت االستجابة.

جدول رقم )2)
توزيع مفردات العينة ومعدالت االستجابة

مــعـــــدل االستجابةاالستمارات املستوفاةاالستمارات املوزعةالغرف الصناعية املصرية م
88%2623غرفة الصناعات الهندسية1
100%2626غرفة الصناعات النسيجية2
96%2625غرفة الصناعات الكيماوية3
100%2626غرفة الصناعات الدوائية4
100%2626غرفة صناعة البـرمجيات5
92%2624غرفة صناعة مواد البناء6
100%2626غرفة صناعة منتجات األخشاب7
100%2626غرفة صناعة الطباعة8
88%2623غرفة صناعة السينما 9

100%2626غرفة صناعة البتـرول10
96%2625غرفة صناعة منتجات الحبوب 11
100%2626غرفة صناعة الجلود 12
96%2625غرفة الصناعات الغذائية13
100%2626غرفة صناعة اإلعالم املرئي واملسموع14

97%364353اإلجمالي
* املصدر: مخرجات الدراسة امليدانية.

ويتضح من خالل الجدول رقم )2( أن:

إجمالــي عــدد االســتمارات املســتوفاة بشــكل صحيــح مــن الغــرف الصناعيــة التـــي تمثــل مجتمــع الدراســة امليدانيــة 	 
)353( اســتمارة، بنســبة تصــل إلــى )97%( وهــي بــال شــك نســبة جيــدة إلجــراء البحــث.

حدود الدراسة )الزمانية واملكانية(

نظــًرا لتشــعب املوضــوع وكثـــرة العناصــر ذات الصلــة بــه، رأى الباحــث ضبــط وتحديــد بعــض معالــم موضــوع البحــث، 
بهــدف معالجتــه بأكثـــر تحليــل ودقــة، ســواء مــن الجانــب النظــري أو الجانــب التطبيقــي. حيــث انصــب الجانــب امليدانــي مــن هــذا 
البحث على دراســة دور منهج إعادة هندســة العمليات اإلدارية في تحسيـــن األداء، وذلك بدراســة أهم محدداته، وتم تطبيق 
الجانــب امليدانــي علــى الغــرف الصناعيــة التابعــة التحــاد الصناعــات املصريــة، كمــا تــم تطبيــق الدراســة امليدانيــة خــالل العــام 
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)2015( ولــم تأخــذ الدراســة فــي االعتبــار عوامــل أخــرى، ربمــا يكــون لهــا تأثيـــر علــى تحسيـــن األداء، غيـــر منهــج إعــادة هندســة 
العمليــات اإلداريــة.

وسيلة جمع البيانات )استمارة االستقصاء(

بعــد االطــالع علــى بعــض الدراســات الســابقة ذات الصلــة والنتائــج التـــي تــم التوصــل إليهــا، واملقاييــس التـــي اســتخدمتها، 
تــم تطويـــر اســتمارة لقيــاس العالقــة بيـــن منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة وتحسيـــن األداء، فجــاءت علــى النحــو التالــي:

الجــزء األول: يشــمل معلومــات وظيفيــة عــن املبحوثيـــن باتحــاد الصناعــات املصريــة والغــرف الصناعيــة التابعــة لــه، 1	 
وتتمثــل فــي )العمــر، املؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخبـــرة فــي مجــال العمــل الحالــي، املوقــع الوظيفــي الــذي يشــغله(.

الجزء الثاني: يتألف من )25( فقرة تقيس دور منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية في تحسيـن األداء.  2	 

صدق أداة البحث وثباتها

تــم عــرض اســتمارة االســتقصاء علــى مجموعــة محكميـــن للتحقــق مــن مــدى صــدق املحتــوى، وتــم إجــراء تعديــالت فــي صياغــة 
بعــض الفقــرات بنــاء علــى مالحظاتهــم، كمــا تــم إجــراء دراســة اختباريــة لعينــة مكونــة مــن )30( فــرًدا مــن أفــراد مجتمــع الدراســة 
للتعــرف علــى درجــة وضــوح وفهــم فقــرات االســتمارة مــن وجهــة نظرهــم، وتمــت إعــادة صياغــة بعــض الفقــرات، بحيــث تكــون أكثـــر 
وضوًحــا وفهًمــا. وكذلــك تــم اســتخراج معامــل )كرونبــاخ ألفــا( لالتســاق الداخلــي الــذي بلــغ )0.77( وهــي مناســبة ألغــراض الدراســة. 

منهج البحث  

ينتهــج الباحــث فــي هــذا البحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث إنــه ُيعــد أســلوًبا مــن أســاليب التحليــل التـــي تـــرتكز علــى 
معلومــات كافيــة ودقيقــة عــن ظاهــرة أو موضــوع محــدد، ومــن خــالل فتـــرة أو فتـــرات زمنيــة معلومــة، وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى 
نتائــج عمليــة تــم تفسيـــرها بطريقــة موضوعيــة وبمــا ينســجم مــع املعطيــات الفعليــة للموضــوع. والباحــث يســتخدمه لوجــود معرفــة 
 ملوضــوع البحــث وعمًقــا فــي النتائــج التـــي يتوصــل إليهــا 

ً
ســابًقا ومعلومــات كافيــة حــول موضــوع البحــث، كمــا إن فيــه تفسيـــًرا وتحليــال

الباحث، ويعتبـر املنهج الوصفي من أنسب وأكثـر املناهج العلمية استخداًما في الظواهر اإلنسانية واالجتماعية.   

أسلوب جمع البيانات 

البيانــات الثانويــة: اعتمــد الباحــث فــي بنــاء اإلطــار النظــري علــى أســلوب الدراســة املكتبيــة مــن خــالل االطــالع علــى أ	 
املتــاح مــن البيانــات الثانويــة املنشــورة بالتقاريـــر املهنيــة باتحــاد الصناعــات املصريــة والغــرف الصناعيــة التابعــة لــه 
قيــد الدراســة، وكذلــك االطــالع علــى املراجــع والدوريــات العلميــة املتخصصــة العربيــة واألجنبيــة ونتائــج الدراســات 

العلميــة الســابقة فــي هــذا املجــال ومواقــع اإلنتـــرنت.

البيانــات األوليــة: تمثلــت فــي جمــع البيانــات األوليــة مــن عينــة الدراســة باســتخدام املقابــالت امليدانيــة، عــن طريــق ب	 
 Validity and استمارة االستقصاء الخاصة بالدراسة من العينة املختارة، حيث تم إجراء اختبارات الصدق والثبات
Reliability لقائمــة االســتقصاء مــن خــالل حســاب معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ )أو مــا يســمى بمعامــل االعتماديــة(، 

وذلــك لبحــث مــدى إمــكان االعتمــاد علــى نتائــج الدراســة امليدانيــة فــي تعميــم مــا يتــم التوصــل إليــه فــي هــذا الصــدد. 

جدول رقم )3)
معامال الثبات والصدق ملحاور استمارة االستقصاء

معامل الصدقمعامل الثبات )Alpha(البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاناملحاور

0.8040.897منهج إعادة هندسة العمليات اإلداريةاألول 

0.7420.861تحسيـن األداءالثاني 
املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي
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باســتعراض الجــدول رقــم )3( يتضــح أن قيــم معاملــي الثبــات والصــدق مقبولــة للمحــور األول والثانــي، حيــث تضمنــت 
قائمــة االســتقصاء محوريـــن رئيسيـــن تأخــذ شــكل ليكــرت الخماســـي وتتكــون مــن أكثـــر مــن عنصــر، وتـــراوحت قيمــة معامــل 
الثبــات بيـــن )0.742( للمحــور الثانــي )تحسيـــن األداء( و)0.804( للمحــور األول )منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة(، 
وتتـــراوح قيــم معامــل الصــدق بيـــن )0.861( للمحــور الثانــي و)0.897( للمحــور األول.)حيــث إن قيمــة معامــل الصــدق تســاوى 
الجــذر التـــربيعي ملعامــل الثبــات(، وبالتالــي ُيمكــن القــول إنهــا معامــالت ذات داللــة جيــدة ألغــراض البحــث، وُيمكــن االعتمــاد 

عليهــا فــي تعميــم النتائــج علــى مجتمــع الدراســة.

األساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات

مقاييــس اإلحصــاء الوصفــي، وذلــك لوصــف خصائــص عينــة الدراســة اعتمــاًدا علــى النســب املئويــة، والتكــرارات، 	 
ولإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة، ولتـــرتيب متغيـــرات الدراســة حســب أهميتهــا النســبية واالعتمــاد علــى متوســطاتها 

الحســابية.

معامل االرتباط )بيـرسون( الختبار العالقة بيـن املتغيـرات املستقلة والتابعة.	 

تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثـر املتغيـرات املستقلة مجتمعة في املتغيـرات التابعة.	 

تحليل التبايـن األحادي لقياس الفروق بيـن املتغيـرات الوظيفية في متغيـر تحسيـن األداء.	 

اإلطار النظري للدراسة

ُيمهــد هــذا املبحــث للخــوض فــي تحليــل العالقــة بيـــن متغيـــري الدراســة، وذلــك بهــدف تحديــد املفاهيــم األساســية لهمــا 
وبيــان أبعادهمــا الرئيســة اســتناًدا ملــا ورد فــي األدبيــات املتخصصــة، عبـــر تنــاول الفقــرات اآلتيــة:

- منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية
ً
أوال

إن العمل بمنهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية البد أن يحقق 	 مبدئًيا 	 عدًدا من األهداف، ومن أهم تلك األهداف 
خفــض التكلفــة، وهــذا التخفيــض ال يتــم إال إذا اقتـــرنت إعــادة الهندســة بالجــودة الشــاملة إذا أردنــا إن نضمــن النجــاح، وأال 
يكــون التنفيــذ مكلًفــا، وأثنــاء تنفيــذ هــذا البـــرنامج فإنــه ســوف يحمــل تكاليــف فــي بدايــة التغييـــر، ولكــن بتطبيــق معيــار العائــد/ 

التكلفة الذي يعني باملفهوم البســيط أن الوافرات املتحققة هي أكبـــر من تكاليف إعادة الهندســة. )الحديدي،0)43:20)

ومما ال شك فيه أن التغيـــرات التـــي أوجدتها العوملة قد أحدثت تغييـــًرا في املفاهيم اإلدارية التقليدية، ووضعت منهج 
إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة فــي بــؤرة اهتمــام الخبـــراء والباحثيـــن فــي مجــال اإلدارة، حيــث تمثــل اإلفــراز اإلداري لعصــر 
 يعتمــد علــى إعــادة التفكيـــر بصــورة أساســية 

ً
املعرفــة واملعلومــات، وأحــد النواتــج اإلداريــة للعوملــة	 فهــي تعتبـــر منهًجــا شــامال

وإعــادة التصميــم الجــذري للعمليــات، والســعي إلــى تحقيــق نتائــج مــن خــالل التوجــه إلــى الالمركزيــة والتخطيــط االستـراتيجـــي 
وتنميــة وتطويـــر املــوارد البشــرية مــن خــالل منظومــة جيــدة للتدريــب وتفعيــل دور املعلومــات. وال يجــب أن تقتصــر الجهــود 
علــى تجديــد الوحــدات املوجــودة فــي املنظمــة وتـــركيب األجهــزة واملعــدات املتقدمــة وتقديــم الخدمــات التـــي تعتمــد علــى التقنيــة 
األكثـــر تقدًمــا، بــل يجــب أن تشــمل التحديــث التنظيمــي ونظــم اإلدارة للمنظمــة، وتحسيـــن أعمالهــا اإلداريــة بشــكل عــام، 
وإعــادة التفكيـــر فــي طــرق أداء العمــل فــي املنظمــة، وعمــل التعديــالت الالزمــة علــى أســاليب العمــل، وإعــادة تصميــم العمليــات 
بحيــث تتناســب مــع األهــداف الجديــدة للمنظمــة، وبمــا يتــالءم مــع خدمــة العمــالء وإدارة الجــودة والتـــي يجــب أن تشــمل جميــع 

النواحي في املنظمة. وتسمى هذه العملية بإعادة الهندسة engineering	Re )الطائى،35:2006(  

وإلعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة عــدد مــن التعريفــات، وفيمــا يلــي أهــم هــذه التعريفــات وأكثـــرها شــيوًعا واســتخداًما، 
حيــث ُعرفــت إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة علــى أنهــا هــي:

التصميــم 1	  وإعــادة  األساســـي  التفكيـــر  إعــادة  بأنهــا  اإلداريــة  العمليــات  هندســة  إعــادة  )املــوس،40:2004(  ُيعــرف 
والســرعة. والخدمــة  والجــودة  التكلفــة  فــي  هائلــة  تحســينات  لتحقيــق  اإلداريــة،  للعمليــة  الجــذري 
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يـــرى )Michael,1996:345( أنهــا إعــادة التصميــم الجــذري والســريع للعمليــات اإلداريــة االستـــراتيجية وذات القيمــة 2	 

ــى التنظيميــة التـــي تســاعد تلــك العمليــات، وذلــك بهــدف  املضافــة املتحققــة إلــى جانــب التنظيــم والسياســات والبنـ

تحقيــق طموحــات عاليــة مــن األهــداف التنظيميــة.

ســتخدم إلحــداث تغييـــرات جوهريــة داخــل 3	 
ُ
وقــد ذكــر)Mario,2004:231( وســيلة تســتند إلــى عــدد مــن املعــارف ت

التنظيــم بهــدف إحــداث تغييـــرات أساســية جذريــة فــي تطويـــر األداء التنظيمــي للمنظمــة ورفــع أســهمها.

يعــرف )الســلطان،543:2001( أنهــا وســيلة إداريــة منهجيــة تقــوم بإعــادة البنــاء التنظيمــي مــن جــذوره، وتعتمــد علــى 4	 

إعــادة هيكلــة وتصميــم العمليــات األساســية بهــدف تحقيــق تطويـــر جوهــري وطمــوح فــي أداء املنظمــات بمــا يكفــل 

ســرعة األداء وتخفيــض التكلفــة وجــودة املنتــج.

 إدارًيــا أو تغييـــًرا تنظيمًيــا فــي الوضــع الحالــي للمؤسســة، بــل 5	 
ً
فــي رأى )الــرب،47:2009( إعــادة الهندســة ليســت تعديــال

إنهــا: إعــادة التفكيـــر األساســـي وإعــادة التصميــم الجــذري لعمليــات األعمــال، ولتحقيــق تحســينات جذريــة ضخمــة 

وهائلــة فــي مقاييــس األداء الحاليــة والحيويــة مثــل التكلفــة، الجــودة، الخدمــة، والســرعة.

يشيـــر )Ellen & Emmons,1998:201( إلــى أن عمليــة إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة تتطلــب مــن املــدراء البــدء 6	 

 وكيــف يتــم تـــركيبة املنظمــات 
ً
فــي إعــادة التفكيـــر فــي كيفيــة إنجــاز العمــل وكيــف يتفاعــل األفــراد والتكنولوجيــا ســوية

الداخليــة.

للعمليــات اإلداريــة، وذلــك 7	  الجــذري  التصميــم  إعــادة  يتطلــب  أنهــا مدخــل وظيفــي  عرفهــا ))Daft, 2001:33 علــى 

فــي األداء تشــمل  فــي الثقافــة والهيــكل، وتكنولوجيــا املعلومــات، ولتحقيــق تحســينات  إلحــداث تغييـــرات جوهريــة 

الســرعة. التكلفــة،  الجــودة،  العمــالء،  خدمــة 

أمــا )Hammer&Champy,2004:534( فقــد عرفاهــا علــى أنهــا إعــادة التفكيـــر املبدئــي واألساســـي وإعــادة تصميــم 8	 

للعمليــات اإلداريــة بصفــة جذريــة بهــدف تحقيــق تحســينات جوهريــة وليســت هامشــية تدريجيــة فــي معاييـــر األداء 

الحاســمة، التـــي تشــمل التكلفــة، والجــودة، والخدمــة، والســرعة.

القديمــة والتفكيـــر  العمــل  إجــراءات  التــام عــن  التخلــي  تعنـــي  العمليــات اإلداريــة:  إعــادة هندســة  الباحــث أن  ويـــرى 

بصــورة جديــدة ومختلفــة، وليســت إصــالح وتـــرميم الوضــع القائــم، بــل إعــادة التصميــم الجــذري للعمليــات اإلداريــة لتحقيــق 

تحســينات جذريــة جوهريــة وفائقــة فــي معاييـــر األداء الحاســمة.

 )Michael,& Champy, 2003:14(:أهمية منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية

منهج تحسيـــن ســريع وجوهري في جوانب األداء، بحيث يشــمل التحسيـــن خفض مراحل ووقت وتكلفة العمليات، 1	 

وزيــادة عائدهــا أو قيمتهــا املضافــة، وكذلــك تحديــد أســعار تنافســية تقــوم علــى هيــكل تكلفــة مقبــول وعقالنــي.

أداة للتعامل مع ثالثة أصناف من املنظمات هي:2	 

املنظمات ذات الوضع املتدهور إلنقاذها من خالل إعادة هندسة عملياتها.أ	 

املنظمــات التـــي تتوقــع إدارتهــا بلــوغ االنحــدار التنظيمــي فــي الوقــت القريــب عــن طريــق إعــادة هندســة أعمالهــا ب	 

ملواكبــة املســتجدات املســتقبلية.

املنظمــات التـــي بلغــت قمــة التفــوق والنجــاح مــن خــالل إعــادة هندســة عملياتهــا وابتــكار أســاليب عمــل أكثـــر ج	 

نجاًحــا ممــا ســبق لتحقيــق نجاحــات إضافيــة مقارنــة بمنافســيها.

البقــاء 3	  علــى  واملحافظــة  والفاعليــة  الكفــاءة  عــن  تبحــث  منظمــة  لــكل  البيئيــة  املتغيـــرات  ملواجهــة  استـــراتيجية 

واالســتمرار.
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 )Michael,& Champy, 2003: 65( خصائص إعادة الهندسة

 ينتقل من البعد الوظيفي إلى بعد العمليات لتغييـــرها 
ً
إلعادة الهندســة عدة خصائص أساســية تجعلها مفهوًما شــامال

جذرًيا وتـــركز على روح املغامرة، هذه الخصائص هي:

تـركز إعادة الهندسة على العمليات اإلدارية وعلى العمالء.	 

ا أساسًيا عن أساليب التطويـر اإلداري األخرى.	 
ً
تختلف اختالف

لح ألنظمة وتقنية املعلومات.	 
ُ
تـركز على االستخدام الضروري وامل

تهــدم الفرضيــات التـــي قامــت عليهــا العمليــات الحاليــة، والتـــي انخفضــت كفاءتهــا وفاعليتهــا وتضــع فروًضــا جديــدة 	 
متطــورة، ال تبــدأ بتحيـــز مســبوق.

ــا جديــدة 	 
ً
تتخلــص مــن القوانيـــن الجامــدة أو األصــول التـــي تحــدد 	 ســابًقا 	 كيــف تــؤدى املنظمــة أعمالهــا وتتبنــى طرق

تتناســب وأهــداف املنظمــة وظروفهــا.

التخلص من بيـروقراطية العمل، وكل القواعد واملبادئ واملمارسات القديمة.	 

التحديد واالستغالل األمثل للكفاءات واإلمكانات األساسية.	 

تحفيـز األفراد ومشاركتهم في صنع القرارات.	 

التـركيـــز علــى العمليــات الكليــة والجوهريــة وليســت العمليــات الهامشــية، وذلــك للوصــول بمقاييــس األداء ملســتواها 	 
األمثــل.

ا- تحسيـن األداء
ً
ثانًي

بمــا أن الغايــة إلــى تســعى إليهــا جميــع املنظمــات هــي تحسيـــن األداء بمــا يحقــق امليـــزة التنافســية، لــذا فإنــه يمثــل القاســم 
املشتـــرك الهتمــام علمــاء اإلدارة، ويــكاد يكــون الظاهــرة الشــمولية والعنصــر املحــوري لجميــع فــروع وحقــول املعرفــة اإلداريــة، 

 عــن كونــه البعــد األكثـــر أهميــة ملختلــف منظمــات األعمــال والــذي يتمحــور حولــه وجــود املنظمــة مــن عدمــه.
ً
فضــال

كما إن االختالف حول مفهوم األداء ينبع من اختالف املعاييـر واملقاييس التـي تعتمد على دراسة األداء وقياسه والتـي 
يســتخدمها املــدراء واملنظمــات، وعلــى الرغــم مــن هــذا االختــالف فــإن أغلــب الباحثيـــن يعبـــرون عــن األداء مــن خــالل النجــاح 

الــذي تحققــه املنظمــة فــي تحقيــق أهدافهــا.

وعلى قدر أهمية األداء على قدر ما تعددت التعريفات الخاصة به.

مــن  عــدد  إلــى  بالتنظيــم  الخاصــة  املدخــالت  تحويــل  علــى  اإلدارة  قــدرة  بأنــه:  األداء   )Richard,1992:58( عــرف  فقــد 
ممكنــة. تكلفــة  وبأقــل  محــددة  بمواصفــات  املنتجــات 

وبيئــة  الوظيفيــة  ومتطلباتــه  املوظــف  كفايــات  أهمهــا  كثيـــرة،  عوامــل  تفاعــل  محصلــة  بأنــه:   )Harvey,2001:64( وعرفــه 
التنظيــم.

ويـــرى )Cohen,2005:74( أن األداء: هــو تحويــل املدخــالت التنظيميــة كاملــواد األوليــة واملــواد نصــف املصنعــة واآلالت 
إلــى مخرجــات تتكــون مــن ســلع وخدمــات بمواصفــات فنيــة ومعــدالت محــددة.    

ويعرفــه )Jean Yves,2000:20( بأنــه مجموعــة مــن املعاييـــر املالئمــة للتمثيــل والقيــاس، والتـــي تمكــن مــن إعطــاء حكــم 
تقييمــي علــى األنشــطة والنتائــج واملنتجــات وعلــى أثــار املؤسســة علــى البيئــة الخارجيــة.

ويعبـــر )Ecclec,1991:131( عن األداء: بأنه انعكاس لقدرة منظمة األعمال وقابليتها على تحقيق أهدافها، ويتفق مع هذا 
السياق كل من )Robins & Wiersema,1995:278(، إذ يعبـران عن األداء بأنه قدرة املنظمة على تحقيق أهدافها طويلة األمد.
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ويعــرف )Wit & Meyer,1998:40( األداء: هــو املســتوى الــذي تتمتــع بــه مخرجــات املنظمــة بعــد إجــراء العمليــات علــى 
مدخالتهــا، فــاألداء هــو مخرجــات األنشــطة واألحــداث التـــي تشــكل داخــل املنظمــة.

ويورد )David,2001:308( مفهوًما عاًما لألداء بوصفه بنتائج األنشطة التـي يتوقع أن تقابل األهداف املوضوعة.

وعرف )poister,2003:20( األداء بأنه املخرجات الفعلية أو النتائج التـي حققتها املنظمة مقاسة باملخرجات املعيارية 
أو املطلــوب الوصــول إليها.

القيمــة  مــع  إيجابًيــا  يـــرتبط  الــذي  للمنظمــة  اإلجمالــي  األداء  بأنــه   )Haque and james,2000:58( كذلــك  وعرفــه 
لهــا. االقتصاديــة 

والفشــل،  بالنجــاح  املتعلقــة  املفاهيــم  مــن  العديــد  علــى  وينطــوي  واســع،  مفهــوم  األداء  أن  )القطــب،24:1996(  ويـــرى 
والكفــاءة والفاعليــة واملخطــط والفعلــي والكمــي والنوعــي، وغيـــر ذلــك مــن العوامــل املتعلقــة بــه. وهــذا التعريــف هــو مــا يميــل إليــه 

الباحــث.  

وهنــاك الكثيـــر مــن املســميات املعبـــرة عــن األداء، مثــل اإلنتاجيــة والكفــاءة اإلنتاجيــة وكفــاءة األداء، ويعبـــر عــن األداء 
أحياًنــا بالفاعليــة والكفــاءة. وقــد جــرت العــادة علــى النظــر إلــى الفاعليــة مــن زاويــة النتائــج التـــي تصــل إليهــا اإلدارة، والكفــاءة 
يقصــد بهــا اســتثمار املــوارد املتاحــة فــي تحقيــق األهــداف املحــددة، أي أن الفاعليــة تختــص ببلــوغ النتائــج بينمــا تعنـــى الكفــاءة 

بعــت فــي الوصــول إلــى هــذه النتائــج )عبــد الوهــاب، 48:1979(.
ُ
بالوســيلة التـــي ات

ومــن خــالل اســتعراض املفاهيــم الســابقة عــن األداء، ُيمكــن النظــر إليــه بصــورة حيــه تعكــس نتيجــة ومســتوى قــدرة 
املنظمــة علــى اســتغالل مواردهــا وقابليتهــا فــي تحقيــق أهدافهــا املوضوعيــة، مــن خــالل أنشــطتها املختلفــة، وفًقــا ملعاييـــر تالئــم 

املنظمــة وطبيعــة عملهــا.

فــاألداء هــو الهــدف املركــزي لعمليــة التحــول الــذي يوضــح مــدى تحقيــق األهــداف، ومســتوى تنفيــذ الخطــط والتدليــل 
علــى أهميــة األداء.

ويـــرى )Dyar&Singh,1998:660( أن التـركيـــز علــى مســتويات األداء فــي املنظمــات، ُيعــد مــن أكثـــر مجــاالت االهتمــام دراســة 
تاب حقل اإلدارة بصورة عامة، وحقل االستـراتيجية بصورة خاصة، وتولى منظمات األعمال أهمية كبيـرة لألداء، 

ُ
ا من قبل ك

ً
وبحث

 ،)Managerial( وإدارًيا )Empirical( وتجريبًيا )Theoretical( وأهميته في هذا املجال يمكن أن تناقش من خالل ثالثة أبعاد نظرًيا
فمــن الناحيــة النظريــة يمثــل األداء جميــع املنطلقــات اإلداريــة التـــي تحتــوي علــى مضاميـــن ودالالت تختــص بــاألداء، ســواء بشــكل 
ضمنــي أو بشــكل مباشــر. ومــن الناحيــة التجريبيــة فــإن أهميــة األداء تظهــر مــن خــالل اســتخدام أغلــب دراســات وبحــوث إدارة األداء 
)Ginsberg &Venkatraman,1995:421( أمــا األهميــة اإلداريــة فإنهــا تظهــر واضحــة مــن خــالل حجــم االهتمــام الكبيـــر واملميـــز مــن 

   )Hofer,2000:19(قبــل إدارات املنظمــات بــاألداء ونتائجــه، والتحــوالت التـــي تجــرى فــي هــذه املنظمــات اعتمــاًدا علــى نتائــج األداء

معاييـر األداء

معاييـــر األداء عبــارة عــن مقاييــس ومؤشــرات لوصــف النتيجــة النهائيــة التـــي يتوقــع أن يصــل إليهــا املوظــف الــذي يتولــى 
القيــام بمهمــة معينــة، فهــي القانــون الداخلــي املتفــق عليــه بيـــن الرؤســاء واملرءوسيـــن لتحديــد الكيفيــة التـــي يصلــون بهــا إلــى 

أفضــل مســتوى أداء، وتحديــد أوجــه القصــور فــي األداء. وتنحصــر أهــم معاييـــر األداء فيمــا يلــي: )املــري،2009: 49(

الكميــة: تشيـــر الكميــة إلــى حجــم العمــل املنجــز الــذي يتفــق مــع قــدرات وإمكانــات األفــراد فــي ضــوء التقنيــة املتوافــرة، أ	 
لذلــك يفضــل االتفــاق علــى حجــم وكميــة العمــل املنجــز كدافــع لتحقيــق معــدل مقبــول مــن النمــو فــي معــدل األداء، 

بمــا يتناســب مــع مــا يكتســبه الفــرد مــن خبـــرات وتدريــب وتســهيالت فــي ضــوء التقنيــة املتوافــرة.

الوقــت: ُيعــد الوقــت مــن أهــم املؤشــرات التـــي يســتند إليهــا فــي أداء العمــل، فهــو بيــان توقعــي يحــدد متـــى يتــم تنفيــذ ب	 
مســئوليات العمــل. ويمكــن أن يكــون ذلــك محــدًدا ملــدة التنفيــذ، لذلــك يـــراعى االتفــاق علــى الوقــت املناســب إلنجــاز 

العمــل مــع مراعــاة:

حجم العمل املطلوب إنجازه.1	 

عدد العامليـن القائميـن بإنجاز العمل نفسه.2	 
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اإلجــراءات: الخطــوات املتبعــة ألداء العمــل، أو بمعنـــى آخــر بيــان توقعــي للخطــوات واإلجــراءات الضروريــة الواجــب ج	 
اتباعهــا لتنفيــذ مهــام الوظيفــة. لذلــك يجــب االتفــاق علــى الطرائــق واألســاليب املســموح بهــا واملصــرح باســتخدامها 
لتحقيــق األهــداف، فبالرغــم مــن كــون اإلجــراءات والخطــوات املتبعــة فــي إنجــاز العمــل متوقعــة ومدونــة فــي مســتندات 
املنظمــة وفًقــا لقواعــد وقوانيـــن ونظــم معلومــات، لكــن يفضــل االتفــاق بيـــن الرؤســاء واملرءوسيـــن علــى اإلجــراءات 
الصــورة واضحــة لجميــع  تكــون  تســليمها، حتـــى  أو  املعامــالت  بإنجــاز  يتعلــق  مــا  العمــل، ســواء  إنجــاز  فــي  املتبعــة 

األطــراف، وحتـــى ال يتأثـــر األداء بغيــاب أحــد العامليـــن.

تحسيـن األداء

بيـــن  التكامــل  املــوارد املتاحــة لتحسيـــن املخرجــات وإنتاجيــة العمليــات، وتحقيــق  يقصــد بتحسيـــن األداء اســتخدام 

التكنولوجيــا الصحيحــة التـــي توظــف رأس املــال بالطريقــة املثلــى. ويتطلــب تحسيـــن األداء تجميــع الوظائــف فــي فئــات بنــاء علــى 

 عــن مســاعدة العامليـــن 
ً
التماثــل فــي واجباتهــا ومســئولياتها؛ ملســاعدة املشرفيـــن علــى توزيــع العمــل علــى نحــو منظــم، فضــال

علــى معرفــة واجبــات ومســئوليات وظائفهــم، ومــن ثــم معرفــة املطلــوب منهــم أداؤه. ويتطلــب تحسيـــن أداء أي منظمــة تــوازن 

العناصــر األربعــة التاليــة: 1	 الجــودة.   2	 اإلنتاجيــة.   3	 التقنيــة.    4	 التكلفــة.

ويؤكــد تــوازن هــذه العناصــر أن توقعــات واحتياجــات أصحــاب املصلحــة فــي املنظمــة قــد أخــذت فــي االعتبــار، ويطلــق علــى 

هذا املنهج املتكامل »إدارة التحسيـن الشامل«.

خطوات عملية تحسيـن األداء )آل الشيخ،46:2011)

تحليل األداء: يـرتبط بعملية تحليل األداء مفهوميـن في تحليل بيئة العمل وهما: 1	

العمــل والالزمــة لتحقيــق استـــراتيجية وأهــداف أ	  بيئــة  فــي  املتاحــة  الوضــع املرغــوب: يصــف اإلمكانــات والقــدرات 
املؤسســة.

الوضــع الحالي/الفعلــي: يصــف مســتوى أداء العمــل واإلمكانــات والقــدرات املتاحــة كمــا هــي موجــودة فعلًيــا. وينتــج ب	 
عــن هذيـــن املفهوميـــن إدراك الفجــوة فــي األداء، ومــن خاللهــا يمكــن إدراك املشــكالت املتعلقــة بــاألداء والعمــل علــى 

. لذا فإن الهدف من تحليل األداء هو محاولة 
ً
إيجاد الحلول لها ومحاولة توقع املشكالت التـــي قد تحدث مستقبال

إغــالق هــذه الفجــوة أو علــى األقــل تقليصهــا إلــى أدنـــى مســتوى باســتخدام أقــل التكاليــف.

البحــث عــن جــذور املســببات: يجــب عنــد تحليــل أي مشــكلة أن نبــدأ مــن جذورهــا. وهنــا نبــدأ بالســؤال: ملــاذا توجــد  2	

هــذه الفجــوة فــي األداء؟ ونبــدأ بجمــع املعلومــات املمكنــة لتحديــد وتعريــف ســبب ضعــف األداء قبــل اختيــار وســيلة 

املعالجــة، يجــب أال نخجــل مــن مواجهــة ومصارحــة أنفســنا أو املتسببيـــن فــي ضعــف األداء.

اختيار وسيلة التدخل أو املعالجة. 3	

التطبيق. 4	

مراقبة وتقييم األداء. 5	

اإلطار التحليلي للدراسة امليدانية وتحليل العالقة االرتباطية

اســتهدفت الدراســة تحليــل آراء واتجاهــات عينــة مــن املبحوثيـــن، بشــأن تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة 

ودورهــا فــي تحسيـــن األداء، وقــد قــام الباحــث باســتخدام عــدد مــن األســاليب اإلحصائيــة لتحليــل البيانــات التـــي تــم جمعهــا مــن 

مفــردات العينــة الختبــار فر�صــى الدراســة.
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التحليل اإلحصائي واختبار الفروض

اختبار صحة الفرض األول: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بمستوى معنوية a < 0.05 بيـن العوامل الديموغرافية 
للمســتق�صي منهم )العمر، املؤهل العلمي، عدد ســنوات الخبـــرة في مجال العمل الحالي، املوقع الوظيفي الذي يشــغله( وبيـــن 

آرائهم حول تطبيق منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية.

ا لفئات العمر 1	
ً

توصيف عينة الدراسة وفق

جدول رقم )4)
ا لفئات العمر

ً
توزيع عينة الدراسة وفق

العدد النسبةفئات العمر
1764%أقل من 35 عاًما

57206%من 35 إلى أقل من 50 عاًما
2694%50 عاًما فأكثـر

00364)%اإلجمالي
املصدر: مخرجات الدراسة امليدانية.

يتضح من الجدول رقم )4(، أن غالبية املبحوثيـــن تقع أعمارهم في الفئة )من 35 إلى أقل من 50 عاًما( حيث بلغ عدد 
أفراد العينة في هذه الفئة )206( وبنسبة مئوية بلغت )57%(، تليها الفئة العمرية )50 عاًما فأكثـــر( والتـــي بلغ عدد أفرادها 
)94( وبنســبة مئويــة )26%(، ثــم الفئــة العمريــة )أقــل مــن35( حيــث بلــغ عــدد أفــراد العينــة فــي هــذه الفئــة )64(، وبنســبة مئويــة 

)17%(، وال شك أن ذلك يخدم أهداف الدراسة.

ا للمؤهل العلمي 2	
ً

توصيف عينة الدراسة وفق

جدول رقم )5)
ا للمؤهل العلمي

ً
توزيع عينة الدراسة وفق

العدد النسبةاملؤهل العلمي
1659%مؤهل فوق الجامعي )ماجستيـر، دكتوراه(

305 84%مؤهل جامعي
00364)%اإلجمالي

املصدر: مخرجات الدراسة امليدانية.

بلــغ عددهــم )305(  يتضــح مــن الجــدول رقــم )5(، أن غالبيــة العينــة املبحوثــة حاصلــون علــى مؤهــل جامعــي، حيــث 
أفــراد، ونســبتهم )84%( مــن إجمالــي أفــراد العينــة، أمــا حملــة مؤهــل فــوق الجامعــي )درجــة املاجستيـــر والدكتــوراه( فعددهــم 
)59( فرًدا وبنسبة )16%( من إجمالي حجم العينة، وال شك أن ارتفاع املستوى العلمي للمبحوثيـن يخدم أهداف الدراسة. 

حيــث تســعى املؤسســات الصناعيــة املصريــة الســتقطاب املــوارد البشــرية املؤهلــة علمًيــا.

ا لعدد سنوات الخبـرة في مجال العمل الحالي 3	
ً

توصيف عينة الدراسة وفق

جدول رقم )6)
ا لعدد سنوات الخبـرة في مجال العمل الحالي

ً
توزيع عينة الدراسة وفق

العدد النسبةسنوات الخبـرة في مجال العمل الحالي
2176%أقل من 10 سنوات
2487%من 10 إلى 20 سنة
55201%أكثـر من 20 سنة

100364%اإلجمالي
املصدر: مخرجات الدراسة امليدانية.
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )6(، أن توزيــع املبحوثيـــن طبًقــا ملتغيـــر عــدد ســنوات الخبـــرة العمليــة قــد جــاءت لصالــح فئــة 

ذوي الخبـــرة )أكثـــر مــن 20 ســنة( حيــث بلــغ عــدد األفــرد )201( ونســبتهم )55%(، تلتهــا فــي ذلــك الفئــات )مــن 10 إلــى 20 ســنة( 

حيــث بلــغ عددهــم )87(، ونســبتهم )24%(، تلتهــا فــي ذلــك الفئــات )أقــل مــن 10 ســنوات( حيــث بلــغ عددهــم )76(، ونســبتهم 

)21%(، وتشيـــر هــذه النتيجــة إلــى أن معظــم املبحوثيـــن يتمتعــون بخبـــرات طويلــة نســبًيا.

ا للموقع الوظيفي 4	
ً

توصيف عينة الدراسة وفق

جدول رقم )7)
ا للموقع الوظيفي

ً
توزيع عينة الدراسة وفق

العدد النسبةاملوقع الوظيفي
414%رئيس مجلس إدارة 
80294%عضو مجلس إدارة 

1656%مديـر تنفيذي
00364)%اإلجمالي

املصدر: مخرجات الدراسة امليدانية.

يتضــح مــن الجــدول رقــم )7(، أن أغلــب الفئــات املبحوثــة كانــت مــن فئــة عضــو مجلــس إدارة، ورئيــس مجلــس إدارة، 

ــا باتخــاذ 
ً
حيــث بلــغ عددهــم علــى التوالــي )294(، )14(، بنســب )80%( و)4%(، ويالحــظ أن هــذه الفئــات األكثـــر إملاًمــا وارتباط

القــرارات اإلداريــة، ومــا تقــوم بــه مــن دور هــام فــي تكويـــن الثقافــة املطلوبــة، تلتهــا فــي ذلــك فئــة مديـــر تنفيــذي بعــدد )56( ونســبة 

)16%(، وال شــك أن ذلــك يخــدم أهــداف الدراســة.

وإلثبـات صحة / عدم صحة هذا الفرض نقوم بعدد من االختبارات كما يلي:

جدول رقم )8( 
معامالت االرتباط بيـن متغيـر منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية كمتغيـر مستقل ومتغيـر تحسيـن األداء كمتغيـر 

تابع باستخدام معامل ارتباط »كندال«

منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية
)X1(

معامل ارتباط كندال (Y( املتغيـر التابع
القيمـة املعنوية

تحسيـن األداء
)*(031. 005.

املصدر: مخرجات الدراسة امليدانية.         دال إحصائًيا عند مستوى معنوية 0.05.

بالنظــر فــي الجــدول الســابق يتضــح وجــود عالقــة ارتبــاط متوســطة ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى معنويــة 0.05 بيـــن 

منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة وتحسيـــن األداء.

جدول رقم )9)
تحليل التبايـن ملتغيـر منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية ومتغيـر تحسيـن األداء

اختبار »ف«متوسط املربعاتمجموع املربعاتالبيـــــــــــــان
املعنويةالقيمة 2124.792248.308االنحدار
387.2062.209112.3250.001البواقي

املصدر: مخرجات الدراسة امليدانية.          دال إحصائًيا عند مستوى معنوية 0.05.

بالنظــر فــي جــدول تحليــل التبايـــن الســابق يتضــح وجــود عالقــة ارتبــاط طرديــة بيـــن منهــج إعــادة هندســة العمليــات 

اإلداريــة وتحسيـــن األداء، حيــث كانــت قيمــة اختبــار »ف« )112.325( وهــي قيمــة دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى معنويــة 0.05 وتــدل 

علــى صحــة وجوهريــة العالقــة بيـــن املتغيـريـــن.
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جدول رقم )0))
نتائج تحليل االنحدار بيـن منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية وتحسيـن األداء

املتغيـرBالخطأ املعياريBetaقيمة )ت(املعنوية
الثابت357.3.264				000.9.207

منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية
000.236.019.087.426.X1

املصدر: مخرجات الدراسة امليدانية.

يستدل من الجدول السابق على ما يلي:

R2= 869 :مؤشرات أخرى

إن معامــل التحديــد R2= 869 وهــو يعنــي أن متغيـــر منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة يفســر تحسيـــن األداء 	 
إلــى  باإلضافــة  اإلنحداريــة،  العالقــة  فــي  تدخــل  لــم  أخــرى  متغيـــرات  فتفســرها  الباقيــة  النســبة  أمــا   ،86.7 بنســبة 

األخطــاء العشــوائية الناتجــة عــن أســلوب ســحب العينــة ودقــة القيــاس وغيـــرها.

قيمــة اختبــار »ت« ).236( هــي قيمــة ذات داللــة معنويــة، وتعنــي أن متغيـــر منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة 	 
يؤثـــر فــي تحسيـــن األداء تأثيـــًرا جوهرًيــا ال يمكــن أن يـــرجع إلــى الصدفــة، حيــث لــم تصــل قيمتــه إلــى الصفــر.

يمكــن وضــع معادلــة االنحــدار التـــي توضــح العالقــة بيـــن تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة وتحسيـــن 	 
األداء فــي النمــوذج التالــي:

Y=3.2890.413+x1

وهــو يعنــي أنــه بتطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة واتبــاع النمــوذج الســابق، فإنــه مــن املمكــن أن يــؤدى 
ذلــك إلــى تحسيـــن األداء بالغــرف الصناعيــة املصريــة.

تأسيًسا على ما سبق يتضح صحة الفرض القائل

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بمســتوى معنويــة a < 0.05 بيـــن العوامــل الديموغرافيــة للمســتق�صي منهــم )العمــر، 
املؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخبـــرة فــي مجــال العمــل الحالــي، املوقــع الوظيفــي الــذي يشــغله( حــول تطبيــق منهــج إعــادة 

هندســة العمليــات اإلداريــة.

اختبــار صحــة الفــرض الثانــي: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بمســتوى معنويــة a < 0.05 بيـــن تطبيــق منهــج إعــادة 
هندســة العمليــات اإلداريــة وبيـــن تحسيـــن األداء باملؤسســات الصناعيــة املصريــة.

فقد تم احتساب نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتحسيـن األداء كما يظهر في الجدول التالي  

جدول رقم ))))
نتائج تحليل االنحدار الخطى البسيط ملنهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية في تحسيـن األداء 

املحور
معامل 

االرتباط 
بيـرسون

نسبة 
التبايـن
املفسر

قيمة F الختبار 
نسبة التبايـن 

املفسر

مستوى 
F داللة

معامل 
االنحدار 

(b(

الخط 
املعياري 

(b(

معامل 
االنحدار 
املعياري 

 )t( قيمة
الختبار معامل 

االنحدار 

مستوى 
داللة 

(t(

ثابت 
االنحدار

الخط 
املعياري 
للتقديـر 

منهج إعادة هندسة 
العمليات اإلدارية

**0.5460.29860.3450.0010.6000.0770.5467.7680.00126.3704.466

املصدر: مخرجات الدراسة امليدانية.

هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة ومتوســطة بيـــن منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة وبيـــن تحسيـــن األداء، بلغــت 
)0.546( وكانــت دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى )0.01(، كمــا يالحــظ أن مقيــاس منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة فســر 
مــا نســبته )29.8%( مــن التبايـــن فــي تحسيـــن األداء، وكانــت هــذه النســبة دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى أقــل مــن )0.01(، أي أن 

منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة يفســر )29.8%( مــن مســتوى تحسيـــن األداء.
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جدول رقم )2))
ANOVA آثـر منهج إعادة هندسة العمليات اإلدارية في تحسيـن األداء نتائج اختبار التبايـن

مستوى الداللةقيمة Fمتوسط مجموع املربعاتدرجات الحرية مجموع املربعاتمصدر التبايـن
0.26110.261بيـن املجموعات

1.4080.237 39.119211داخل املجموعات
0.185

39.380211املجموع

يتضمــن الجــدول رقــم )12( نتائــج تحليــل التبايـــن األحــادي ANOVA الــذي اســتخدم الختبــار الفــرض الثانــي، ومنــه 
يتبيـــن أن قيمــة )F( املحســوبة بلغــت )1.408(، وهــي أقــل مــن قيمــة )F( الجدوليــة )2.69( عنــد مســتوى الثقــة )a=05( ودرجــات 

.)a=05( وهــي أكبـــر مــن قيمــة ،)( كذلــك كانــت قيمــة مســتوى الداللــة اإلحصائيــة تســاوي )0.237df 211.1( حريــة

تأسيًسا على ما سبق يتم قبول الفرض القائل

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بمســتوى معنويــة a < 0.05 بيـــن تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة 
وبيـــن تحسيـــن األداء باملؤسســات الصناعيــة املصريــة.

النتائج والتوصيات

توصــل البحــث إلــى اســتنتاجات مهمــة تتمثــل األولــى	 وهــي مســتمدة مــن التحليــل النظــري	 فــي معرفــة دور منهــج إعــادة 
هندســة العمليات اإلدارية في تحسيـــن األداء، فيما جاءت الثانية واملســتمدة من تحليل نتائج آراء املبحوثيـــن ضمن الدراســة 

التحليليــة.

- النتائج:
ً
أوال

ا متـــزايًدا مــن قبــل املبحوثيـــن باتحــاد الصناعــات املصريــة والغــرف 	 
ً
اتضــح مــن التحليــل اإلحصائــي أن هنــاك إدراك

الصناعيــة التابعــة لــه بأهميــة تطبيــق وتفعيــل منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة وبعــض املمارســات اإلداريــة 
الحديثــة، كمــا تبيـــن أنــه ال توجــد اختالفــات معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن املبحوثيـــن حــول تطبيــق منهــج إعــادة 

هندســة العمليــات اإلداريــة.

هنــاك عالقــة قويــة بيـــن تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة وتحسيـــن األداء، حيــث تبيـــن أن تطبيــق هــذا 	 
باتحــاد  املبحوثيـــن  بيـــن  اختالفــات جوهريــة  يتضــح وجــود  ولــم  األداء،  أســباب تحسيـــن  مــن   )%68.7( يفســر  املنهــج 
الصناعــات املصريــة والغــرف الصناعيــة التابعــة لــه، حــول درجــة أهميــة تطبيــق منهــج اعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة.

إن تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة، ســاهم فــي إجــراء تغييـــر منتظــم ومتكامــل فــي العمليــة اإلداريــة، 	 
ممــا حقــق لهــا العديــد مــن األهــداف، أهمهــا هــدف تحسيـــن األداء باملؤسســات الصناعيــة املصريــة بالشــكل الــذي 

يضمــن لهــا البقــاء واالســتمرار فــي بيئــة تتســم باملنافســة الشــديدة.

اتضــح أن هنــاك عالقــة ارتبــاط قويــة بيـــن تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة وتحسيـــن األداء، وتــدل 	 
هــذه العالقــة علــى اهتمــام املؤسســات الصناعيــة املصريــة مجتمــع الدراســة بهــذا املنهــج، وهــذا ينســجم مــع مضمــون 

فر�صــي الدراســة.

إّن منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة، نظــام يـــركز علــى العنصــر البشــري أساًســا، مــع تعديــالت جوهريــة علــى 	 
 لــكل الطاقــات، وإلنجــاح تطبيــق منهــج 

ً
األنظمــة اإلداريــة لضمــان التحسيـــن املســتمر، وهــذا تطلــب تجديــًدا شــامال

إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة يجــب توفيـــر كل الشــروط الضروريــة: مــن توفيـــر نظــام للمعلومــات قــادر علــى 
مواجهــة التحديــات االقتصاديــة والسياســية والتقنيــة والثقافيــة ذات الصلــة املباشــرة بســير منظمــات األعمــال، 

واالتجــاه نحــو اقتصــاد الســوق الحــر.

عندمــا يتــم تطبيــق منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة فــي املؤسســات الصناعيــة املصريــة، ينبغــي أن يكــون 	 
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التغييـــر جذرًيــا وليــس ســطحًيا، وذلــك مــن خــالل اقتــالع مــا هــو موجــود مــن جــذوره وإعــادة بنائــه بمــا يتناســب مــع 
املتطلبــات الحاليــة وأهــداف املؤسســات الصناعيــة املصريــة.

ثانًيا- التوصيات

مــن شــأنها  التـــي  التوصيــات  بعــض  للباحــث صياغــة  أمكــن  التطبيقيــة،  الدراســة  النظريــة ونتائــج  الدراســة  فــي ضــوء 
يلــي: مــا  فــي تحسيـــن األداء، ومــن هــذه التوصيــات  تعظيــم االســتفادة مــن منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة 

ضــرورة الدراســة املتعمقــة ملضاميـــن الفكــر اإلداري فيمــا يتصــل بمنهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة بالنســبة 	 
للمؤسســات الصناعيــة املصريــة ملــا لذلــك مــن مســاهمة فــي تعزيــز قدرتهــا علــى تحقيــق أداء أفضــل يضمــن لهــا البقــاء 

والنمــو.

إن منهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة، لــه تأثيـــر أساســـي علــى تحسيـــن األداء، بمــا تفرضــه مــن تغييـــرات جذريــة 	 
في إجراءاتها وعملها وإعادة النظر بشــكل مســتمر في إجراءات العمل وتطويـــرها، وهذا ال ينفي املســاهمة األساســية 
فــي تجســيد بـــرامج التغييـــر الشــامل بمــا يحقــق مزايــا تنافســية تمكــن املؤسســات الصناعيــة املصريــة مــن مواجهــه 

التحديــات االقتصاديــة.

إن التطبيــق الفعــال ملنهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة، يعمــل علــى ابتــكار الحلــول للمشــكالت التـــي تواجههــا 	 
 عــن تقليــص الوقــت والتكلفــة، ومــن ثــم الوصــول إلــى الهــدف األساســـي وهــو 

ً
املؤسســات الصناعيــة املصريــة، فضــال

تحسيـــن األداء.

ضــرورة إعــادة النظــر فــي األســاليب والنظــم واملبــادئ اإلداريــة التقليديــة، وتفعيــل منهــج إعــادة هندســة العمليــات 	 
الداخليــة  بيئتهــا  مــع  التأقلــم  علــى  املصريــة  الصناعيــة  املؤسســات  يســاعد  حديــث  إداري  كأســلوب  اإلداريــة، 

املصريــة. الصناعيــة  البيئــة  تشــهدها  التـــي  واملســتجدات  الظــروف  ظــل  فــي  خاصــة  والخارجيــة، 

لــن تؤتـــي 	  خلــق منــاخ للتوعيــة بمنهــج إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة، واعتبــاره جــزًءا مــن إصــالح شــامل وإال 
ثمارهــا املتوقعــة، فمجــرد األخــذ بهــذا املنهــج ال يعنــي إمكانيــة التطبيــق، فاألهــم كيفيــة املمارســة مــن قبــل القيــادات 

والعامليـــن.

يجــب علــى اتحــاد الصناعــات املصريــة والغــرف الصناعيــة التابعــة لــه، العمــل علــى تبنــي النظــم اإلداريــة املتطــورة 	 
بهــدف تحسيـــن أدائهــا باســتمرار، والحصــول علــى موقــع تنافســـي متقــدم فــي إطــار التغييـــرات التـــي تشــهدها البيئــة 

املحيطــة.
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ABSTRACT

The study aims at clarifying the concept of the approach of reengineering the management process and 
realizing its role in improving the performance of Egyptian industrial enterprises and how much it can be 
benefited from in the light of the current challenges by applying on the Federation of Egyptian Industries and the 
its chambers of industry.

To achieve this goal, the researcher conducted a field study on a sample of respondents )Chairmen 
of the chambers of industry, members of boards of directors, general managers of those rooms( as the most 
knowledgeable and the most associated with the management process. That is because these groups play an 
important role in the formation of the desired culture, as well as possessing the ability to objectively answer the 
questions of the study, included in the survey. This could enable the emergence of positive results in terms of the 
seriousness of the answer, the factor of experience and professional knowledge. This could enable the researcher 
to highlight various angles associated with the subject of study.

The study tested the following two hypotheses:

First hypothesis )H1(: There are statistically significant moral level relationship a ≤ 0.05 among the 
demographic factors of the sample respondents.

The second hypothesis )H2(: There are statistically significant moral level relationship a ≤ 0.05 between 
the application of the respondents to the approach of the reengineering the management process and the 
improvement of performance of the Egyptian industrial enterprises.

The findings of the study resulted in the acceptance of the study hypothesis, and the presence of a positive 
impression among the respondents about the approach of the reengineering the management process. The study 
showed a range of results, notably includes the following:

	 The Egyptian Industries Union and its industrial chambers, have already begun applying the approach 
of reengineering the management process since quite some time to prepare to cope with change and 
development. It actually has entered into agreements with many international organizations related to 
improving the performance of the Egyptian industrial enterprises.

	 There is a strong relationship between the application of the approach of reengineering management 
process and performance improvement. This underscores the interest of the Federation of Egyptian 
Industries and its industrial chambers – the study society – in this approach to contribute to the process 
of developing and improving performance.

	 The application of the approach of reengineering the management process represents )68.7%( of the 
reasons for improving performance. It hasn’t been clear that there are essential differences between 
the Federation of Egyptian Industries and its Industrial Chambers about the degree of importance of 
applying the approach of reengineering the management process in improving performance.

Key words: Reengineering the management process, and improving performance.
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