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 إعادة هندسة العمليات اإلدارية: تأصيل للمفهوم
 *مع التطبيق على جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية

 د. ممدوح مصطفى إسماعيل
 أستاذ اإلدارة العامة المساعد
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 جامعة القاهرة
 جمهورية مصر العربية

 :ملخص
عرادة إلهر  نروع مرن إعرادة الت كيرر الجرذر  الرذ  يهرد   "الهنردرةر "ة أو ما يعرر  اتتصرار ا  رإعادة هندسة العمليات اإلداري

ويت رردج جلي ررا مررن ذلرره، أن الهنرردرة ال تسررع  إلرر  عمررح  تصرميم العمليررات اإلداريررة مررن أجررح إحرردائ تحسررينات ر.يسررة  ر  ا دا  
وب  يعرة الحررا ،  لعمليررات والوئرا.ل الحاليرة  رر  المنئمرة تحسرينات هاميرية،  رح إنهررا تيرمح ت روير ا أساسرري ا  ر  إعرادة تصرميم ا

مليرات  عرح مرن ع الهندرة تسع  إل  ت ض تكاليل اإلنتاج، وتقليح الوقت التاص بكح عمليرة ممرا يزيرد مرن عوا.رد المنئمرة، وي  
  وئ ين وبنرا  قردراتهمر  المرزيرادة معراومن ناحية أترج،  رنن الت  يرق الجيرد للهنردرة يرلد  إلر    التنسيق، ويحسن جودة العمح

 اليومية للمنئمة  جميع ا ني ة عل هو انعكاسها  "الهندرة"مما يزيد من أهمية عملية و 
 وآليرة الم هروم، حيرئ اإلداريرة مرن الهندسرة الضو  علر  الجوانرا المتتل رة  سرلوا إعرادة إل  إلقا  هذه الدراسةتهد  

مقترر  لت  يرق أسرلوا  تصرور وتقرديم ،لت  يقر المتتل رة حاجرة المنئمرات و  أهميرة مردج وبيران تحققهرا، التر  والمزايرا الت  يرق،
وبرالنئر إلر   .اليراملة الجرودة وتحقيرق ور رع ك ا تهرا المسرت يدين لجمهرور المقدمرة التدمرة تحسرين مرداتح كأحردالهندسرة إعرادة 

مراجعرة و المرراد إعرادة هندسرتها، تحديرد العمليرة )ت روات ر.يسرة،  4دورة عملية إعادة هندسة العمليرات، نجرد أنهرا تتكرون مرن 
اتتبرار وتن يرذ  وأتيرر اتصميم عملية إعرادة الهندسرة،  ، ثمو حص هذه العملية وتتعلق هاتان الت وتان  تحليح الموقل الحال 
  (إعادة الهندسة تمهيد ا لمتابعتها وتقييمها والت  تقود لعملية هندرة جديدة

أبعراد الم هروم كمرا وردت  ر  ا د يرات المتتل رة لتحديرد مرا هر  محملرة متتلل المنهج الوص   لير  تستتدم الدراسة 
وتيرير أد يرات البحرئ العلمر  إلر  أن  ب  من معاٍن ودالالت للوصو  إل  رلية متكاملرة للم هروم مرع تحديرد إمكانيرة ت  يقر  

مرن تر   لوا دراسرة الحالرة الدراسرة أسرتسرتتدم كمرا  المسح االجتمراع ، ودراسرة الحالرة : ر.يسينللمنهج الوص   أسلوبين 
ت  يق م ردات الدراسة النئرية عل  إحدج ملسسات التعليم العرال  وهر  جامعرة الملره  يصرح السرعودية  وصرل الجامعرات 

وقرد ت ردج مرن الدراسرة الميدانيرة  هرا تعرد المنبرع الرر.يا لكا رة المنئمرات ا تررج كمرا إنإحدج أهم المنئمات العامة التدمية 
  يق ال عا  إلعادة هندسة العمليات ينعكا    ت وير الرنئم اإلداريرة وبنرا  قردرات كوادرهرا مرن تر   التردريا جلي ا، أن الت

 والتنمية البيرية، بما ينعكا    النهاية    تحسين جودة المنتج أو التدمة المقدمة 
                                                 

  6114 يونيو، وق  ح للنير    6114مايو تم تسلم البحئ     *
ل اجاحعثي لسثاة  حككيثا امثرياا  ابمثربما  حثا  هيثا  لمدثي الرثماي: اإلسثيا،  اإلةاا   كاإلح ثا  اكامثي  ةاا  ا هيثااشكر الباحث  ي *

 الياك فم ل  كيا يروجه االشكر لاساة  اليعمميا كالباحثما االكامي هاى حعاكنرهم فا توزيع ابمريااات كتفريغها.
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 مقدمة:
أو مرررا يعرررر   Business Process Reengineering (BPR)اإلداريرررة العمليرررات  هندسرررة م هررروم إعرررادةئهرررر 

كأحرد الليرات الترر  ت نتهرا المنئمرات المتتل رة  ر  محاولتهرا للتكيرل مرع الت يرررات  "الهنردرة"اتتصرار ا  ر  ا د يرات اإلداريرة  رر 
غيرر قرادرة أصربحت المناهج الت  اتبعتها الملسسات  ر  العهرود السرابقة ت دج جلي ا، أن حيئ      ي.ة ا عما   الت  حدثت
ا وعملياتهررا مررن أجررح أنيرر ته، كونهررا تحترراج إلرر  ت ييررر جررذر   رر  تأديررة 61باحتياجررات الملسسررات  رر  القرررن  علرر  الو ررا 

مرن تر   معالجرة ال جروة  السررعة  ر  اإلنجراز والتكل رة ا قرح، وهرو مرا تسرع  إلير  إعرادة الهندسرة،من حيرئ  تحسين ا دا ،
  وصررو  الملسسررة إلرر  االسررت    ا مثررح ل اقاتهررا ومسررتوج الجررودة ، وبالتررال ررين النتررا.ج المسررتهد ة والنتررا.ج المحققررة  عرر   

 المتتل ة  ني ةوالك ا ة    تأدية ا 

 (  ر M. Hammer داية تسرعينيات القررن ال ا.رت علر  يرد الكاترا ا مريكر  مايكرح هرامر )    "الهندرة"ت ر ئهوقد 

 (J. Champyيرام   ) و وزميلر  جريما(، كمرا أ لرق هرHarvard Business Reviewدوريرة )  ر  المنيرورة مقالتر 
 )مايكرح هرامر، أكاديمي را ومهني را العالميرة ا وسرا   ر  سرريعة بصرورة الم هروم هرذا انتيرر ثرم المنئمرات" "هنردرة اليهيركتا هما 

 علر  جرذوره، وتعتمرد مرن التنئيمر  ال نرا  إعرادة علر  تقروم إداريرة وتعد الهنردرة وسريلة ( 114-116 :1995 يام  ، وجيما

وتصررميم العمليررات ا ساسررية  هررد  تحقيررق ت رروير جرروهر  و مررو   رر  أدا  المنئمررات يك ررح سرررعة ا دا ،  هيكلررة إعررادة
 وتت يض التكل ة، وجودة المنتج 

 مشكلة الدراسة:

لزيادة ك ا تهرا و عاليتهرا، إال أن كثيرر ا اتجهت كثير من المنئمات المعاصرة إل  ت  يق أسلوا إعادة هندسة العمليات 
غيراا االلترزام و ، بيركح م ترورالم هروم  ت  يرقمرن هرذا ا سرلوا  سرباا عردة منهرا: أت قت  ر  تحقيرق النترا.ج المرجروة منها 

أسررباا اإلت رراه هررذه وآليررات مواجهتهررا، مررع ويكررون مررن المهررم  حررص وتحليررح  القيرراد ، ومقاومررة الت ييررر مررن ق ررح العرراملين 
ت  يقهرررا  ررر  بمرررا يضرررمن ه الليرررة الجديررردة ع رررر ت ررروات واضرررحة ومحرررددة تقرررديم "دليرررح تيررر يل " لهرررذدراسرررة مررردج إمكانيرررة 

 العامة المنئمات 

 أهمية الدراسة:

 اإلدارة، حقح    الحديثة الم اهيم من باعتبارهالهندرة  وهوا حيوي  ا موضوع   للدراسة أهمية عملية تتمثح    كونها تتناو 

والموارد البيرية والماديرة  الوقت،    جوانا الهدر عل  عل  التعر  المنئمات المتتل ة الم هوم هذا مثح يساعد ت  يق حيئ
 يضرمن بمرا وتل يرة احتياجاتر  كمرا يحقرق التوجر  نحرو العميرح للنجرا ، ويرد عهم للعراملين الصر حيات كمرا يمرنح علر  السروا ،

ملسسرات التعلريم العرال  برالت  يق  ويزيد من ا همية العملية للدراسرة تركيزهرا علر  مقومرات النجرا   ر ، ا دا  و عالية ك ا ة
  عل  إحدج الجامعات الحكومية

 الهندسرة إعرادة م هروم إضرا ة حرو  مرن للبراحثين سرتقدم  مرا تر   علميرة  مرن أهميرة-أتررج مرن ناحيرة  –وللدراسرة 

   اإلدار     المنئمات المتتل ة، بما يعد محاولة متواضعة الستكما  م ردات اإلص  إمكانية ت  يق  وكذله اإلدارية،
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 أهداف الدراسة:

 عل  النحو التال : أهدا  ر.يسةأربعة تسع  الدراسة لتحقيق 
تحديد المقومرات الر.يسرة لنجرا  ت  يرق أسرلوا إعرادة هندسرة العمليرات والتر  تعرد بمثابرة مت لبرات أساسرية يجرا العمرح  -1

  عل  تو يرها حا  التوج  نحو هذا ا سلوا الجديد
 رة    المنئمات العامة المتتل ة تحديد ت وات ت  يق الهند -6
 بعض المنئمات    ت  يق أسلوا إعادة الهندسة وآليات مواجهتها الوقو  عل  أسباا إت اه  -6
 حص مقومات ت  يق إعادة الهندسة اإلدارية    إحدج الجامعات الحكومية كنموذج لملسسات التعلريم العرال   وصر ها  -4

 منئمات المجتمع  لمتتلل -من ت   تريجيها –المنبع الر.يا 

 الدراسة:منهجية 

لتحديرد مرا هر  محملرة متتلل أبعراد الم هروم كمرا وردت  ر  ا د يرات المتتل رة المنهج الوص   لير  تستتدم الدراسة 
وتيررير أد يررات البحررئ العلمرر  إلرر  أن  رليررة متكاملررة للم هرروم مررع تحديررد إمكانيررة ت  يقرر  لللوصررو   برر  مررن معرراٍن ودالالت

مررن ترر   : المسررح االجتمرراع ، ودراسررة الحالررة  والدراسررة تسررتتدم أسررلوا دراسررة الحالررة ر.يسررينأسررلوبين  للمررنهج الوصرر  
 وه  جامعة المله  يصح  ،ت  يق المقومات ا ساسية إلعادة الهندسة اإلدارية عل  إحدج ملسسات التعليم العال 

 مصادر جمع البيانات:
 للدراسة مصدران ر.يسان لجمع ال يانات وهما:

 وغيرهرررا مرررن  نترنرررتالمصرررادر الثانويرررة، وتتمثرررح  ررر  مراجعرررة الكترررا، والررردوريات، والرسرررا.ح العلميرررة، والتقرررارير، واإل
 المصادر المكتوبة الت  قام ب حصها الباحئ لتأصيح الئاهرة محح التحليح من كا ة جوان ها 

 اإلداريررين  جامعررة الملرره  يصرررح   وليررة، وتتمثررح  رر  القيررام باسررت  ع آرا  عينرررة ممثلررة مررن المرروئ ينالمصررادر ا
السعودية من ت   توجي  استمارة است يان لهرم تتضرمن مقومرات ت  يرق الهنردرة للوقرو  علر  تحليرح دقيرق لموقرل 

 الجامعة من ت  يق هذا الم هوم الجديد 

 ولت صيح ذله، نيير إل  المحاور التالية    تن يذ الدراسة الميدانية:
ررا ل يانررات الدراسررة مررن المرروئ ين العرراملين  رر   مجتمررع يتكررون الدراسععة  مجتمععع  -1 جامعررة الملرره  يصررح والبررالو عررددهم و ق 

را إداري را، مرنهم )1441) هرر1461للعرام بالجامعرة  اإلدارة العامة للتت ري  والميزانيرة مرن ( 466( ذكرور، و)1101( موئ  
 (163-161هر: 1466اإلنائ  )اإلدارة العامة للتت ي  والميزانية  جامعة المله  يصح، 

وقد اتتار الباحئ الت  يق عل  إدارات وعمادات الجامعة مع استبعاد العاملين  ر  كليرات الجامعرة مراعراة للتناسرق  ر  
رررا    تصوصرررية قرررد تتسرررم  هرررا كليرررة دون أتررررج ممرررا قرررد يرررلثر  ررر  عموميرررة النترررا.ج  ومرررع اسرررتبعاد أعرررداد  المهرررام ومنع 

ا إداري ا، يكون مجتمع الدراسة )641( كلية يعمح  ها )10العاملين    الكليات المتتل ة بالجامعة )  ( 1110( موئ  
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( اسرررتبانة، وبعرررد ت حرررص 611( موئرررل، وترررم اسرررترداد )411ترررم توزيرررع اسرررتبانة الدراسرررة علررر  عررردد ) عينعععة الدراسعععة  -2
عردد االسرت يانات  عل  االست يان، وبذله يكون  جابة( نئر ا لعدم تحقق اليرو  الم لوبة لإل11االست يانات تم استبعاد )
وقرررد اعتمرررد الباحرررئ  ررر  حسررراا حجرررم العينرررة علررر   ( %46.1( اسرررتبانة  نسررربة اسرررترداد )601التاضرررعة للدراسرررة هرررو )

ا لحجرم المجتمرع  ) لحسراا Krejcie & Morganالجرداو  التر  وضرعها كرح مرن   & Krejcieحجرم العينرة اسرتناد 

Morgan, 1970: 1-4) .(،  نن الحجم المناسا للعينة و ق ا للجداو  الميار إليها 1110لحجم مجتمع الدراسة ) ا  وو ق
علرر   ( اسررتبانة411ينررة  ننرر  تررم توزيررع )وتحسررب ا لوقرروع أيررة أت ررا  عنررد تع .ررة االسررتبانة مررن ق ررح أ ررراد الع(، 641هررو: )

توزيرررع  كمرررا ترررم( عمرررادة، 16عرررددها )البرررالو العمرررادات المتتل رررة  جامعرررة الملررره  يصرررح و ( عمرررادة مرررن 11العررراملين ا )
 ( إدارة 61عددها )البالو إدارات الجامعة المتتل ة و ( إدارة من 66عل  )االستمارات 

 العمادات واإلدارات الت  تم است  ع آرا  العاملين  ها ( 1ويوضح جدو  رقم )

 (1جدول رقم )
 )عينة الدراسة(أسماء العمادات واإلدارات بجامعة الملك فيصل 

 اإلدارات  العمادات م
 اإلدارة القانونية -1 ن ال  اي.و مادة ع -1
 إدارة الت وير اإلدار   -6 عمادة الدراسات العليا -6
 إدارة اإلع م والع قات العامة -6 ن المكتباتي.و عمادة  -6
 إدارة المدينة الجامعية -4 عمادة ت وير التعليم الجامع  -4
 تإدارة الميتريات والمناقصا -1 عمادة البحئ العلم  -1
 مكتا التريجين -3 عمادة الق و  والتسجيح -3
 اإلدارة العامة للتباد  والتعاون المعر   -0 ن أعضا  هي.ة التدرياي.و عمادة  -0
 إدارة ا من والس مة -1 عمادة السنة التحضيرية -1
 المجلة العلمية -4 عمادة تقنية المعلومات -4
 إدارة اإلسكان الجامع  -11 م عمادة ضمان الجودة واالعتماد ا كادي -11
 اإلدارة العامة للتت ي  والميزانية -11 معهد البحوئ واالستيارات -11
 إدارة الحركة -16  
 ن الماليةي.و إدارة ال -16  
 إدارة المتابعة -14  
 إدارة المستودعات -11  
 إدارة أم ه الجامعة -13  
 إدارة مراقبة المتزون  -10  
 ة الجامعةم بع -11  
 مجمع العيادات ال  ية -14  
 إدارة اإلحصا  وال يانات -61  
 والتدمات العامة ميروعاتإدارة ال -61  
 إدارة ت وير اليراكة المجتمعية -66  

 كما يل : ر.يسينتتكون استبانة الدراسة من قسمين أداة الدراسة   -6

 سرنوات القسرم أو اإلدارة، الدراسر ، الملهرح ا )العمرر،المسرتجي عرن يتصرية  يانرات عرن عبرارة وهرواألول   القسعم

 ( تصا.ص عينة الدراسة 6التدمة( ويوضح جدو  رقم )
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 ( 2جدول رقم )
 عينة الدراسة خصائص

 سنوات الخدمة الوظيفة المؤهل العمر
 النسبة العدد الفئة النسبة العدد الفئة النسبة العدد الفئة النسبة العدد الفئة
 د لوم متوس   01 614 سنة  أقح 61

 4.1 11 عامين< 61.4 11 قيادية 61 111  ما دون 
 14.6 01 1<من عامين 01.1 614 غير قيادية 63.1 41 د لوم عال  66.1 11 سنة 63-61
 46.3 131 < 10 1من     46.1 131 بكالوريوا 3.6 66 سنة 63-41

 66.4 161  أكثر 11         

( عبررارة م لقررة باإلضررا ة إلرر  عبررارة م توحررة  يررة مقترحررات يراهررا 66) رر  هررذا القسررم  وتيررمح االسررتمارةالقسععم النععان   
 رحر  الت  يرق ال عرا  للهنردرة كمرا  المتكامرح لمت لبراتمسرتقاة مرن اإل رار المبحوئ وه  موزعة عل  سبعة مجاالت ر.يسة 

AlMashari and Zairi (1999 )( و ورهHabib )  كما سيل   يان 
 وقد (SPSS)اإلحصا.  التحليح   رنامج ت   من ستبانةاال وتحليح  ت ريو الباحئ قامية المستخدمة  اإلحصائ األساليب -4

 :التالية اإلحصا.ية ا دوات استتدام تم

 أساسر  بيركحا سراليا هرذه  وتسرتتدم النسر  : الحسرا   والمتوسر  الحسرا   والمتوسر  والتكررارات الم.ويرة النسرا

 .عينة الدراسة وصل    الباحئ وي يد ما يرمت   .ات تكرار معر ة  غراض

  ستبانةاال  قرات ثبات لمعر ة أل اكرونباخ اتتبار  
  ال معلمية ال يانات حالة    الع قة دراسة عل  االتتبار هذا ويقوم االرتبا  درجة لقياامعامح ارتبا  س يرمان. 

 اتتبار ( اإليارةSign Test )ال أم 2 وه  الحياد درجة إل  وصلت قد ستجابةاال درجة متوس  كانت إذا ما لمعر ة. 
 وتم ذله بعدة  ره كما يل :صدق االستبانة   -1

  محكمرين متتصصرين  3صده المحكمين، حيئ عرض الباحئ االستبانة عل  مجموعة من المحكمرين تأل رت مرن
يلزم من حذ  وتعديح       إدارة الجودة والهندسة اإلدارية، وقد استجاا الباحئ لرا  المحكمين وقام  نجرا  ما 

 ضو  المقترحات المقدمة 
 ( عراملين 11الدراسة االست  عية، حيرئ ترم ت  يرق االسرتبانة علر  عينرة اسرت  عية مرن مجتمرع الدراسرة مكونرة )

 من مجتمع الدراسة، وتم اتتيارهم من تارج عينة الدراسة وقد نتج عن ذله إدتا  بعض التعدي ت 
 قتين:المقياا، وتم ذله ب ري صده 

 الرذ  مرع المجرا  سرتبانةاال  قررات مرن  قررة كرح اتسراه مردجبر   ، ويقصردInternal Validityالرداتل   االتسراه -أ
معرام ت  حسراا تر   مرن ل سرتبانة وذلره الرداتل  االتسراه بحسراا الباحرئ قرام وقرد ال قررة، هرذه إلير  تنتمر 
االرتبا   ين  معام تكانت وقد  .ن س  للمجا  ليةالك والدرجة ستبانةاال مجاالت  قرات من  قرة كح  ين االرتبا 

(، وكران متوسر  a=0.05) مسرتوج معنويرة عنرد دالرةإلير  كح عبارة من عبارات االستبانة والمجا  الرذ  تنتمر  
 .لقياس  وضع لما صاده المجا  يعت ر وبذله( 1.361معامح االرتبا  )
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 ا هردا  تحقرق مردج يقريا الرذ  ا داة صرده اييامقر أحرد ، وهرو يعت ررStructure Validityال نرا.   الصرده -ا

 ل قررات بالدرجرة الكليرة الدراسرة مجراالت مرن مجرا  كرح ارتبرا مردج  وي رين إليهرا، الوصرو  ا داة التر  تريرد

 مسرتوج معنويرة عنرد إحصرا.ي ا دالرة سرتبانةاال مجراالت جميرع    االرتبا  معام ت جميعأن وقد وجد  .ستبانةاال
(a=0.05 )لقياسر ، حيرئ كران متوسر  معامرح االرتبرا   وضرع لمرا صادق  ستبانةاال مجاالت جميع ت ريع وبذله

 ( 1.061 ين درجة كح مجا  والدرجة الكلية ل ستبانة هو )
 مررة أكثر من ستبانةاال توزيع إعادة تم ون سها لالنتيجة  ستبانةاال هذه تع   أنب   ويقصد  Reliability ستبانةاال نبات -3

 بيركح ت ييرهرا وعردم سرتبانةاال  ر  نترا.ج االسرتقرار يعنر  سرتبانةاال ثبرات أن أتررج  بعبارة أو واليرو ، و الئر  ن ا تحت

 اسرتبانة ثبرات مرن الباحرئ تحقرق وقرد .معينرة زمنيرة  تررات مررات تر   عردة العينرة أ رراد علر  توزيعها إعادة تم لو  يما ك ير

، حيرئ كران متوسر  المعامرح لجميرع Cronbach's Alpha Coefficientكرونبراخ  أل را معامرح  ريقرة تر   مرن الدراسرة
  ر  هر  كمرا النها.يرة صرورتها  ر  سرتبانةاال وتكرون  مرت رع، الثبرات معامرح أن (، وهذا يعنر 1.411عبارات االستبانة هو )

ة صرالحة يجعرح االسرتبان ممرا الدراسرة اسرتبانة وثبرات صرده مرن تأكرد قرد الباحرئ يكرون  وبرذله .للتوزيرع ، قا لرة1الملحرق 
 التتبار ما سعت إلي  الدراسة 

 :فروض الدراسة
"توجد عالقة ونيقة بين نجح إعادة هندسة العمليات وفعالية الوظائف اإلدارية  تن لق الدراسة من  رض ر.يا وهو:

  ويت رع عن هذا ال رض الر.يا عردة  رروض  رعيرة يتعلرق كرح منهرا  وئي رة إداريرة مرن الوئرا.ل المتعرار   منظمة"أي  ف 
 عليها، وذله عل  النحو التال :

 يلثر التت ي  االستراتيج  ال عا  عل  نجا  ت  يق أسلوا إعادة الهندسة  -1

 لت  يق إعادة الهندسة  ار.يس   اتعد إعادة الهيكلة التنئيمية مت لب   -6

 الترين إدارة الموارد البيرية م ردة مهمة من م ردات الهندرة سوا  منها ما يتعلق بالقيادة أو الموئ ين  -6

 مراجعة األدبيات:
من واقع استقرا  الدراسات السابقة، يمكن القو  إن الدراسات الت  تناولت موضوع إعادة الهندسة اإلدارية اهتمت 

( أو Outputs( الهندرة، أو جانا النتا.ج المترتبة عل  الهندرة سوا  ما يتعلق منها بالمترجات )Inputs جانا مدت ت )
 ( عل  النحو التال :Impacts(، أو الثار )Outcomesالعوا.د )

 الدراسات الت  ركزت على مدخالت الهندرة: -1

الواليات المتحدة     وتحليلها   إحدج الدراسات المهمة عن إعادة هندسة عمليات ا عما  وتصميم النئم 
 ها، يمكن أن يكون مستمر ا عندما " إل  أن استتدام تقنيات إعادة هندسة عمليات ا عما  وأساليJervaا مريكية، توصح "

وناقيت دراسة أترج دور تكنولوجيا المعلومات    إعادة (  Jerva, 2001: 5-10)يتزامن مع ت وير نئم المعلومات  
تكنولوجيا المعلومات باعتبارها مسه   إلعادة هندسة عمليات ا عما ،  أهميةإل  ( Olallaهندسة العمليات، حيئ أيار )

رها مهم  نها تتيح المجا  لليركة لتعديح عملياتها ب ريقتين: زيادة درجة التعاون وتت يض درجة الوسا ة، وبينت أن دو 
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من ت   تن يذ تقنيات االتصا  وقواعد ال يانات الميتركة، وعلي   نن تكنولوجيا المعلومات تساعد اليركات    تحقيق 
 & Aroraكما ييير ك   من )  (Olalla, 2000:4-9)تسليم  تحسينات مهمة    مت يرات التكل ة، والجودة، ووقت ال

Kumar  العوامح الت  تستدع  إعادة الهندسة، وا سباا الميتركة لل يح وبعض التوجيهات لتقليح  رص ال يح ( إل
 تحسين أنوتيير الدراسة إل  ال ايلة،  ميروعاتو ره تقليح التسا.ر الت  يتم استتدامها أثنا  التماثح للي ا  من ال

ن التقدم    تكنولوجيا المعلومات يجعح تحقيق التكامح ممكن ا حت      تكامح الميروع ضرور  لتحسين أدا  النئام وا 
ا أهمية ت وير الهياكح ( Fatheeو   إضا ة أترج، درا )(  Arora, & Kumar, 2000:54-71)  النئم المعقدة جد 

 (Fathee, et al., 1998:1-7  )التنئيمية ل نا  نئام متكامح للهندرة

ت  يق الهندرة    المصار  بمحا ئات غزة، درست "ا غا" تأثير وع قة بعض العوامح والمقومات و   دراسة عن 
ومن هذه العوامح إعادة  نا  الهياكح التنئيمية، والقدرات التكنولوجية العالية، والموارد البيرية  ،ال زمة لت  يق الهندرة

كما جا ت دراسة "الكساسبة" للتعر  عل  درجة تأثير تقنيات المعلومات (  111-111 :6113 )ا غا،  ة و الك 
المستتدمة    اليركات بالت  يق عل  يركة االتصاالت ا ردنية عل  إعادة الهندسة  و   ضو  النتا.ج الت  توصلت 

ا  دة الهندسة    يركات االتصاالت وتكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات    إعا لدورم تكر ا إليها الدراسة، صمم الباحئ نموذج 
كما أيار "المالك "    دراست  عل  وكالة الثار والمتاحل السعودية، (  61-3: 6114المعلومات    ا ردن  )الكساسبة، 

ا بعاد سوا   لهتاإلدارية وا منية لهندرة العمليات اإلدارية وع قتها با دا  الوئي      الوكالة، ومدج م  مة  ا بعادإل  
جرا ات العمح والحكم عل   اعلية تله ا بعاد وتقييمها   : 6116)المالك ، إلحدائ الت يير والت وير الجوهر   ساليا وا 

إعادة هندسة عمليات ا عما     الواليات  ن:   دراستهما ع Chiplunkar & Chattopadhyayمن  وحاو  كح  (  1-16
التنا سية بمساعدة تكنولوجيا المعلومات، مع ا تذ باالعتبار الت اع ت المتتل ة  ين عمليات المتحدة تحليح  ي.ة ا عما  

ا  كنحدج لنئم المعلومات  متكام   ا عما  المتعددة عندما يتم ت  يق إعادة هندسة عملية ا عما ، واقترحت الدراسة نموذج 
  (Chiplunkar, et al., 2003: 4-13المحركة للهندرة ) القوج 

، استهد  الملل ون تقديم تأصيح للم هوم مع عرض تل ية و   إحدج الدراسات المهمة عن عادة هندسة العمليات
تاريتية لنيأت  وتوضيح ال اره  ين  وبين إدارة الجودة الياملة  كما عرضت الدراسة    جز.ها الثان  لمراحح إعادة الهندسة 

ا  تحديد العمليات وحت  إتمام عملية ال ا من اإلعداد  د   هندرة وتقييمها  وأكدت الدراسة عل  تتابع ت وات الهندرة  د  
، وتصميم العمليات، وانتها    تن يذ عملية الهندرة، ومتابعتها وتقييمها  هد  التحسين موقللللهندرة، مرور ا بالتحليح الدقيق ل

ت    ت  يق إعادة هندسة العمليات  واتتتم الملل ون عل  ا همية الك يرة لنئم المعلوماكما ألقت الدراسة الضو   المستمر 
الدراسة بأسباا إت اه بعض المنئمات    ت  يق الهندرة مع التركيز بص ة تاصة عل  القياا التا ئ لألدا ، 

   دراسة مرجعية وا ية  "ياه"و "ح يا"حاو  كح من وقد   (Ahmed, et al., 2010:1-27)  واالتصا  غير ال عا 
د يات التاصة  نعادة الهندسة سوا   يما يتعلق باالقترابات أو الت  يقات  وقد ركزت الدراسة عل  تقديم نئرة مراجعة ا 

 ياملة لم هوم الهندرة، ونئرياتها، ونماذجها، واقتراباتها، وأسباا نجا  بعض المنئمات    ت  يقها، مع إت اه غيرها 

(، ملكدة أهمية الحاجة للت يير بالنسبة لكا ة المنئمات 1441) "مرها"وقد تناولت الدراسة نيأة الم هوم منذ قدم  
عل  اعتبار أن المنئمة الت  ال ت ير من ن سها ت تقد أية ميزة تنا سية  وأن الت يير هو آلية المحا ئة عل  العميح الذ  
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ا للت يير من أجح الحصو  عل  أ ضح منتج أو تدمة  وأكدت الدراسة أن الهندرة آلية مهمة للت يير وقارنت  ين  يسع  دا.م 
ت وات عملية إعادة الهندسة ثم عرضت الدراسة  التحو  التدريج  والتحو  الجذر  الذ  تستند إلي  عملية إعادة الهندسة 

  : ال هم، والمبادأة، وتحليح الموقل، والتصميم،  انالت  رصدها الملل عة ا د يات والحاالت الت  يقية من واقع مراج
يذ، والتقييم  و يما يتعلق بأسباا النجا  وال يح أكدت الدراسة بص ة تاصة عل  عوامح حاسمة ر.يسة وه : والتن 

للت يير"، كأعمدة مهمة    نجا  عملية  ةالمناخ بالقضا  عل  أية "مقاوم االتصاالت ال عالة، والحوا ز المناسبة، وتهي.ة
كما راجعت إحدج الدراسات   (Habib & Shah, 2013:1:25) لت  يق الها يلد  إل  إت اه    االهندرة، وبالتال   انت

حكمة للوصو  إل  أبعاد م هوم مقالة    عدد من الدوريات الم   113المهمة ا د يات التاصة بالم هوم    عينة متتارة من 
توا ر مت لبات سابقة  الهندرة، والقضايا المهمة بصدده، ملكدة بص ة تاصة عل  ال  يعة الجذرية للهندرة، وعل  ضرورة

  (Abijith, et al., 2013: 1-16) )مقومات أساسية( ق ح اليروع    ت  يق هذا االقتراا اإلص ح  الجديد

و   دراسة أترج لح يا، تم رصد عوامح النجا  الحاسمة    ت  يق إعادة هندسة العمليات، والت  رصدها المللل 
ع قات اإلنسانية الجيدة ورو  ال ريق، والنئم المعلوماتية المناسبة، وت  يق نئم  عالة   : القيادة والتزام اإلدارة العليا، وال

  عالة للتدريا والتنمية البيرية(إلدارة الت يير )نئم جديدة للتح يز، قياا موضوع  لألدا ، تمكين الموئ ين، نئم 
(Habib, 2013:1-10  )تيسير عملية االنتقا  نحو الهندرة، مع كما حاولت دراسة أترج  حص أهمية نئم المعلومات ل

من اتتيار وتعيين، وتدريا وتنمية بيرية، وتقييم أدا ،  -ت  يق نئام إدارة موارد بيرية  عالة بم رداتها المتتل ة أثر  دراسة
  (Nesrine & Habib, 2012:1-7) عل  نجا  ت  يق الهندرة -إلخ  وتعويضات وحوا ز

 ج إعادة الهندسة:الدراسات الت  ركزت على نتائ -2

ليتكامح مع تكنولوجيا المعلومات تع   المنيأة احتمالية اإلدارية  عملياتال" إل  أن إعادة تصميم Jervaأيار "
التحسين الجذر  لنقح المعلومات، وزيادة قيمة المعلومات  يما يتص المحتوج، كما تلد  إل  تسهيح عملية تت يض 

ال ا.دة النها.ية من تكامح إعادة هندسة عمليات ا عما  وت وير تكنولوجيا المعلومات التكل ة والتمايز    المنتجات، وأن 
 Fabioو حصت دراسة )  (Jerva, 2001: 15-20) ه  التمكين والمياركة المستمرة للعاملين    صنع القرارات 

Zucchi ) أثر( التحو  نحو إعادة الهندسة عل  إدارة الموارد البيريةHuman Resources Management وتوصلت ،)
ا وتناغم ا ك ير ا مع تإل  أن المنئمات الت  تم  ا جد  ا واضح  دراستها والت   ورت لديها ميروع إعادة الهندسة، أوجدت نموذج 

 ( Zucchi & Edwards, 1999:12-16عمليات إدارة الموارد البيرية  )

اإلدارية، وتحقيق النجا  الملسس      لدية التليح، كما رب ت دراسة )النتية(  ين الت  يق الجيد إلعادة الهندسة 
إعادة الهندسة اإلدارية عل  تصميم الهيكح التنئيم ، وعل  قدرات تكنولوجيا المعلومات، وك ا ة أثر  حيئ  ينت الدراسة

الهندسة اإلدارية و اعلية المنئومة اإلدارية، وجودة تدمات  لدية التليح، كما حاولت الدراسة التعر  عل  انعكاسات إعادة 
دراسة  كما حاولت ( 111-113: 6114)النتية، عل  توقعات الموا نين المست يدين من تدمات  لدية التليح  

Adeyemi, & Aremu،   تحليح آثار إعادة الهندسة عل  ا دا  التنئيم ، وأث تت وجود ع قة  ردية  ينهما
(Adeyemi & Aremu, 2008:123-124) كما أث تت دراسة "Magutu"  وجود تأثير قو  إلعادة الهندسة عل  تحقيق

و   محاولت  ل نا  نموذج إلعادة هندسة   (Magutu, et al, 2010:135- 150) "الميزة التنا سية للمنئمات المتتل ة
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دارية العمليات اإلدارية وحوس تها    ملسسات التعليم العال ، توصح الدجن  إل  أن ت  يق إعادة هندسة العمليات اإل
يلد  إل  زيادة الرضا الوئي   لدج موئ   ملسسات التعليم العال     كا ة مستوياتهم اإلدارية  كما أكد الباحئ عل  أن 

بات إعادة الهندسة إحدائ تعدي ت جوهرية عل  أنئمة الجامعة اإلدارية بما ينسجم مع مت لت  يق الهندرة أدج إل  
  (60-6 :6111 الدجن ،)وتحسين التدمة 

بالجامعة اإلس مية، توصح أ و ت  يق هندسة العمليات اإلدارية عل  أدا  صندوه ال الا أثر  و   دراست  عن
عمية إل  أن ت  يق أسلوا إعادة الهندسة أدج إل  تبسي  إجرا ات العمح، وتجويد التدمة المقدمة، وتحسين صورة 

    ميك تهندسة العمليات للدوا.ر والعمادات الت  تعان  من العاملين  دا.رة صندوه ال الا  وقد اقتر  ضرورة إعادة 
أدا  مهامها و ق قواعد منهج إعادة الهندسة  هد  إحدائ ت يرات جوهرية تزيد من ك ا ة العمليات رغبة    ر ع مستوج 

عل  باق  المنح والقروض ا دا  وزيادة  عاليت   كما اقتر  ضرورة اإلسراع    ت عيح ت  يق إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
  (166-160 :6111 لجامعة )أ و عمية،والهبات الت  يقدمها صندوه ال الا ل لبة ا

 على النحو التال :زوايا عدة وعلى ذلك تحاول الدراسة الحالية أن تضيف على الدراسات السابقة من 
 يل الجيد كما ت رحها أد يات مناهج البحئ تقديم تعريل متكامح لم هوم إعادة هندسة العمليات، مع مراعاة يرو  التعر  -1
 حررص وتحليررح تحررديات ت  يررق إعررادة هندسررة العمليررات اإلداريررة  رر  المنئمررات العربيررة، بمررا يضررمن التيررتيص الرردقيق  -6

ا لتصميم ال دا.ح المناسبة للت لا عل  هذه الميك ت   للميكلة، تمهيد 
ة الهندسررة الحديثررة  رر  إحرردج المنئمررات العامررة الحكوميررة، اتتبررار عوامررح النجررا  الحاسررمة الترر  ت رحهررا أد يررات إعرراد -6

واتتيررار إحرردج ملسسررات التعلرريم العررال   رر  المملكررة العربيررة السررعودية لمررا يمثلرر  هررذا الق رراع مررن أهميررة ك يرررة لق رراع 
 عريض من المجتمع 

سود كما يسمي  دي يد إيستون ( أو الصندوه ا Processاالهتمام بالبعد التي يل   حيئ ستعن  الدراسة بالعملية ذاتها ) -4
صاحا مدتح النئم،  الدراسة تحاو  أن تحدد ما تن و  علي  الهندرة من ت روات ومراحرح محرددة لتكرون بمثابرة دليرح 

 عمل  للمنئمات الراغبة    ت ن  هذا المدتح 
رض واٍ  لم رردات هنردرة التركيز عل  م هوم هندرة الموارد البيرية كأحد مقومات عملية إعادة هندسة العمليرات، مرع عر -1

 إلخ    الموارد البيرية من تت ي ، وتدريا وتقييم أدا 

 تقسيم الدراسة:
يقوم من ق تقسيم الدراسة عل  االنتقا  من الكح إل  الجز ،  ه  ت دأ بم ردات الم هوم عموم ا كما ت رح  ا د يات، 

الثالثة وه  دراسة الحالة ب حص مت لبات الت  يق     ثم ت حص تحديات الت  يق    المنئمات العربية، ثم تأت  الدا.رة
 إحدج المنئمات العامة العربية وه  جامعة المله  يصح السعودية 

واإل ار العام لتي يح عملية الهندرة، محاور ر.يسة، وه : تأصيح الم هوم،  يةتيمح ثمانوعل  ذله،  الدراسة 
ومت لبات ت  يق إعادة هندسة العمليات،  ،ومداتح الت وير ا ترج  ال اره  ين مدتح إعادة الهندسةو وتصا.ص الهندرة، 
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ت  يق إعادة الهندسة اإلدارية    أتيرا و  والنتا.ج المترتبة عل  الهندرة، وتحديات تي يح الهندرة    المنئمات العربية،
 و يما يل  عرض ت صيل  لهذه المحاور: جامعة المله  يصح 

 تأصيل المفهوم: -أوالا 
دارة، وه  ترجمة لكلمة تجدر اإل يارة  داية، إل  أن "الهندرة " كلمة عربية جديدة مركبة من كلمت : هندسة، وا 

(Business Process Reengineering والذ  يعن  إعادة هندسة )ن لم يكن يعن   ، ومن ثم  ننالعمليات الل ظ وا 
 مساهماتلجذر  للعمليات والنئم كما يت دج من مراجعة الالهندسة اإلدارية بالترجمة الحر ية إال أن  يعن  إعادة التصميم ا

ه : نئرة جديدة إل   "يام  "و "هامر"الهندرة كما يراها و  ( 114-116 :1441يام  ، و   هامر) بالم هوم  التاصة
 العمليات اإلدارية وتت لا    معئم الحاالت وجوا إل ا  أو حذ  العمليات الراهنة وأن يحح محلها عمليات جديدة

  (14: 1441،يام  و  ،هامرمصممة من ا ساا من الص ر لتست يد من تقنيات أنئمة المعلومات الجديدة  )
(Harmun, 2003: 54)  

كذا،  نعادة هندسة العمليات تعن : التتل  التام عن نئم العمح القديمة الراستة    عقو  المديرين والعاملين، وه
ن نئم اإلدارة الك سيكية لتحقيق ق زات تارقة للعادة    مستويات ا دا ، وليست والت كير بصورة جديدة ومتتل ة تمام ا ع

ويعر  السل ان م هوم إعادة هندسة العمليات اإلدارية بأنها: وسيلة إدارية   (600 :6116يمن عمر، أ) ت ييرات هاميية
تصميم العمليات ا ساسية  هد  تحقيق منهجية تقوم عل  إعادة ال نا  التنئيم  من جذوره، وتعتمد عل  إعادة هيكلة و 

  (46-41: 6116)السل ان،  دا  وتت يض التكل ة وجودة المنتجت وير جوهر  و مو     أدا  المنئمات يك ح سرعة ا 
  المنئمات و   منهج لتحقيق الت وير الجذر     أدا :ها بأنها عبارة عنن يعر ا (Paul & Cespedes)أما الباحثان 

بمستويات ا دا  واإلنتاج من ت   العمح عل  ويلكد ك  الباحثين أن الهندرة آلية مهمة    االرت اع   يا  وقت قصير نس 
 ,Paul & Cespedes) ت وير وتحديئ أساليا العمح بيكح يساعد عل  إحدائ   رة    ا دا  ت    ترة زمنية قصيرة 

استتدام ا دوات والوسا.ح    إ ار االست ادة من  :بأنها الهندرة "باركر" ويعر   (116: 1444 ،اللوز  )  (36 :1995
ئمة التكنولوجيا الحديثة إلحدائ أ ضح تولي ة ممكنة لهذه ا دوات والوسا.ح وصوال  إل  الت ير الجذر     جميع أجزا  المن

  (Parker, 1993: 29)الزبا.ن  جح تل ية احتياجات 

نصرر  أن الهنرردرة هرر : تعريررل متكامررح إلعررادة هندسررة العمليررات اإلداريررة  باسررتقرا  التعري ررات السررابقة، يمكررن اقترررا و 
زمني را، ومالي را، إحدائ ت يير جذر     العمليات اإلدارية  هرد  تحقيرق تحسرينات جوهريرة  ا.قرة  ر  معرايير ا دا  الحاسرمة "

 البحئ العلم   كما يل : ويحاو  التعريل المقتر  أن يجمع يرو  التعريل الجيد كما ترصدها أد يات  "او ني  
وتعنرر   صر ة تعراد   التعريرل مرع الم هروم  بمعنر  أنر  يرو ر صر ت  اليرمو  )الجامعيرة( -أو يكراد-يحقرق هرذا التعريرل  -1

( وهرر  الترر  تحررو  دون انرردرج أيررة ئررواهر أو م رراهيم المانعيررة)، ويررمو  التعريررل لكا ررة م ررردات الئرراهرة محررح التحليررح
المكونررات ييررمح   وبت  يررق ذلرره علرر  تعريررل الهنرردرة، يت رردج جلي ررا أن التعريررل المقرردم أترررج  رر  إ ررار التعريررل المقرردم

يمنرع أيرة م راهيم أتررج مرن أن تترتل  بر ، كمرا ، الر.يسة للهندرة من الت ييرات الجذرية الجوهرية عل  العمليرات اإلداريرة
ررا، نجررد أن أسرراليا إدارة الجررودة  3ا ترررج مثررح إدارة الجررودة اليرراملة، و   رر  حررين تنيررئ الهنرردرة عمليررات جديرردة تمام 

 سيجما وغيرها تركز عل  مجرد تحسين العمليات الموجودة 



 6113 (حزيرا ) يونمو - 1ع   63 حج لإلةاا   العرامي اليجاي 

713 

ا  نا.ي ا وئي ي ا   هو يعر  " -6  المكون الر.يا للهنردرة هرو "  رصد مكوناتها وتحديد وئي تها  الهندرةيعد هذا التعريل تعري  
 حسين    التكل ة، والجودة، والسرعة الت يير الجذر  للعمليات، والوئي ة أو الدور هو الت

 ايرتراكيةغيرر مصر بو برأ  صرب ة أيديولوجيرة لي راليرة كانرت أم بالحيادية والعموميرة   هرو تعريرل التعريل المقدم يتسم  -6
ا عررن اعتبررارات المكرران   هررو يصررلح لدراسررة   كمررا إنرر، أو غيرهمررا  رر  الهنرردرة ينصررر  إلرر  الئرراهرة محررح التحليررح بعيررد 
ا عررن اعتبررارات الزمرران   هررو يصررلح لدراسررة كمررا إنررا، اليررره وال ررر  ررا بعيررد  الهنرردرة  رر  أيررة حقبررة   ينصررر  للئرراهرة أيض 

 زمنية 
الهنردرة، ولعرح يتسم التعريرل المقردم، بالوضرو  والبسرا ة واإليجراز دون إتر   برالم ردات التر  يجرا أن ييرملها م هروم  -4

لمرات علر  التعريرل اليرار  للئراهرة، وهرو مرا حراو  الباحرئ ضاب  اإليجاز الحاكم هو عدم إمكانية حذ  أو إضرا ة ك
  التعريل المقدمتحقيق     

وحدة التحليح، والت  تيير إل  المت ير الر.يا    تعريل الئاهرة، ووحردة التحليرح الر.يسرة  ر  التعريل المقدم يتضمن  -1
 م هوم الهندرة ه  "العملية اإلدارية" الت  سيحدئ بصددها إعادة الهندسة 

 ( 4-1: 6111)الدجن ، وه : ت رحها ا د يات المتتل ة أربع معالم أساسية للهندرة  توجدبص ة عامة، و 
 (160-164: 6113 الحماد ،و)
 تعتمرد ال هراكمرا إن مسربقة، ثوا رت راسرتة أو ا تراضراتأ   دون  مرن ت ردأ  الهنردرة :(Fundamentalism)األساسعية  -1

 .يكون  أن ينب   ما عل  وتركز كا.ن هو ماتتجاهح   ح جازمة، قواعد أو م اهيم عل 
 ئاهريرة تجمري ت أو سر حية ت ييررات مجررد ولريا الجذريرة التصرميم  الهنردرة تعنر  إعرادة :(Radicalism)الجذريعة  -6

نما للوضع ا القديم من التتلص ه  القا.م، وا   .تمام 
 تحقيق إل  تهد   ح واليكلية، المض ردة يةالنس  بالتحسينات تتعلق ال  الهندرة (Dramatic):"الجوهرية"الدراماتيكية  -6

  وترار العمرح، بسري  ضرب  مرن  كثرر تحتاج ال قد البسي ة التحسينات نإ ا دا   حيئ معدالت    و ا.قة ها.لة   رات

ا القديمة القوالا نسل الكل  الت يير يت لا  ينما  .الم تكر  ها واست دا  الجديد تمام 

 أصرحا ها يحراو  حيرئ تجز.رة، دون  متكامرح ككرح العمليرة" "علر  تركرز  الهنردرة :(Processes)التركيز على العمليات  -4

  واحدة مرة العملية إنجاز

وباستقرا  الدراسات المتتل ة حو  إعادة هندسة العمليات، يت دج جلي ا أن هناه ث ثة أنواع من المنئمات الت  تحتاج 
الت  حققت ارت اعا  مض ردا     تكاليل التي يح مما يبعدها عن  اليركات ذات الوضع المتدهور-إل  هندرة وه : أوال  

المنا سة، أو الت  تدنت تدماتها إل  مستوج يد ع عم  ها إل  المجاهرة باليكوج والتذمر أو ال يح المتكرر لمنتجاتها 
   المستق ح القريا، مثح اليركات الت  لم تصح إل  التدهور ولكن تتوقع إلدارتها  لوغ ذله الوضع  -با سواه  وثاني ا

اليركات الت  ال تواج  صعوبات ملموسة، لكن تلو     ا  ق غيوم التدهور أو ئهور منا سين جدد أو الت ير    أذواه 
اليركات الت   ل ت قمة الت ور والنجا : مثح اليركات الت  ال -العم   أو    قوانين العمح وال ي.ة االقتصادية  وثالث ا
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ملموسة وال تلو     آ اقها المستق لية نذر التدهور، ولكن تتميز إدارتها بال مو  وتحقيق مزيد من الت وه  تواج  صعوبات
 (4-1 :6111 عل  المنا سين  )الدجن ،

تت رريض ، و والمرررون الررتتلص مررن الررروتين القررديم وأسررلوا العمررح الجامررد والتحررو  إلرر  الحريررة  والهنرردرة  ررذله تسررتهد 
يرررا  لصرريق يمررارا علرريهم، إلرر  عمررح يتمتعررون  يرر  بصرر حيات وتحمررح  تحويررحو  ، تكل ررة ا دا عمررح ا  ررراد مررن رقابررة وا 

ليات، باإلضررا ة إلرر  تحقيررق الجررودة العاليررة  رر  ا دا ، والتدمررة السررريعة والمتميررزة، مررع إحرردائ التكامررح والتررراب   ررين مسرر.و لل
 ( 6111 41مكونات العملية الواحدة  )عقيل ، 

 (Ahmed, et al., October 18, 2010: 5-6): ه ، قيقها لذله إل  عدة مبادئ ر.يسةتحوتستند الهندرة    
 نهايتها، وحت   دايتها من وت واتها وذله مراحلها بكامح جديد من الواحدة العملية تصميم إعادة 
 عملياتها، ال مركزية وت ن  الحديثة المعلومات تقنية    
 واحدة، مهمة    المتكاملة ال رعية المهام دمج 
 العمليات، هندرة بعد بك ا ة مهامهم  دا  الكا ية السل ة الموئ ين ت ويض 
 العمليات، وت وات مراحح تن يذ    الكا ية المرونة 
 عمح واحد، من أكثر تلد  أن يمكنها بيكح الواحدة العملية تصميم 
 ا دا      السرعة لتو ير والمراجعة التدقيق ت مرا عدد تقليح 

 العام لتشغيل عملية الهندرة: طاراإل -نانياا
ن  رغم ئهور عدة أدلة توضح كيل تتم هذه العملية أو  ،نم  واحد إلعادة ال نا  ال يوجدد  داية أن  يال  د من التأك

"ت وة  ت وة" إال أن ا مر يتوقل    النهاية عل    يعة الصناعة الت  تعمح  ها الملسسة ومدج اقتناع القا.مين عليها 
الواقع أن الدراسة التمهيدية الت  تئهر الحاجة إل  إعادة ال نا  أو و   لها، والمواد الت  تتصصها الملسسة الهندرةبأهمية 

جرا  تحسينات تدريجية عليها إعادة ه  العامح المحدد لل ريقة الت  يتم عل  أساسها تن يذ  اإلبقا  عل  العمليات الحالية وا 
  (Summer, 2000: 253-254; Ahmed, et al., October 29, 2010: 3-7) (.Thong, et al) ال نا 

، يمكن أن نرصد عدة مراحح أساسية للمنئمات المتتل ةالمتتل ة بصدد عملية إعادة الهندسة  مساهماتوباستقرا  ال
 للهندرة كما يل :

 :التشخيص ودراسة العمالء -المرحلة األولى

، والتعر  عل  درجة رضا  العم   عن السلعة أو التدمة لهاحال  دراسة الوضع التحاو  الملسسة    هذه المرحلة 
سمح بما ي، المقدمة وذله لمعر ة ما إذا كان قد حدئ تحو     توقعات العم   للوقو  عل  كي ية الو ا   هذه التوقعات

  (6110 31 تحديد المجاالت الت  تحتاج إل  الت وير والتحسين  )ا غا، 
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وا قسام والوحدات المتتل ة  تعيد  هندسة العمليات تعن  بالعمليات الت  تقوم  ها اإلدارات دةعاإ أن  ايت دج جلي  و 
ه  تحديد مجاالت الت يير والتحسين والت وير والت  تصبح  نتيجة هذه المرحلة،  ن سها هندستها وال تعيد هندسة الوحدة

الهد  الك ير وهو تحسين ا دا  الكل   وذله لتحقيق العملياتمن إعادة هندسة  ا هدا  الت  ت ت   المنئمة تحقيقها
ومن أهدا  عملية الهندرة الت  تت لور    هذه المرحلة: زيادة اإلنتاجية عن  ريق تحقيق تد ق  وزياد ة  عاليتها  للمنئمة
ل ا  المستويات اإلدارية وا ني ة اإلدو تعئيم العا.د من ت   تن يذ المهام ب ره م تكرة، و العمح،  ارية والمناصا اإلدارية ا 

 ( 166 1441 تليح،)  غير الضرورية

جراء القياسات الالزمة بشأنهاالعمليات الحالية إعداد خريطة مرحلة التخطيط ) -المرحلة النانية  :(وا 

اليرا ، ) تن لق هذه العملية  رسم ترا.  توضيحية للعمليات الت  تلديها الملسسة وا ع ا  مسميات لهذه العمليات
ويل  ذله وضع ترا.  تد ق ت صيلية توضح سير كح عملية، ثم يقوم  ريق إعادة الهندسة ، (…زين، التصنيع، ال يعالتت

للتعامح معها الحق ا بالحذ  أو الدمج  م  مةحت  يتم تحديد العمليات المعيبة وغير الب حص هذه العمليات كح عل  حدة 
ويمكن للملسسة    هذه المرحلة اللجو  إل  ما  (04-43: 6111أيمن السر،   46-41: 6114 )النتية، أو التعديح 

(، والت  تعن  مقارنة أدا  الملسسة بأدا  أقوج المنا سين من أجح اكتيا  Benchmarking"المقارنة المرجعية" ) يسم 
 أسرار النجا  والتعامح معها 

 :تحديد التعديالت الالزمة -المرحلة النالنة

،  ن  سو  ك يرةا وتت لا جهود   ا  وي   ، وعلي   قد تست ره وقت  مراحح إعادة الهندسةهم من أ هذه المرحلة وتعت ر 
ة دراستها سابق ا، ولهذا  ا مر يت لا ك ا ة عالي تيتم من ت لها تحديد الت يير الم لوا القيام ب     العمليات الت  تم

: زيادة سرعة عديح العمليات الحالية    عدة جوانا منهاوتتجل  ا  كار الجديدة    ت  لدج ال ريق القا.م  هذه المهمة
ل ا  الت وات  العمليات، واتتصار عدد الت وات للعملية الواحدة، واستبعاد الت وات الت  ال تضيل قيمة للعملية، وا 

نسياا العملية ، ور ع مستوج جودة العملية، وتحقيق تكامح الت وات والتد ق ال  يع  الوتقليح ال اقدالمرت عة التكاليل، 
 (33-31: 6111لزيادة ك ا ة ا دا  الكل   )أيمن السر، 

وبهذا تصح الملسسة إل  وصل واقترا  النموذج الجديد من ت   تحديد ا ني ة وأولوياتها والوقت ال زم لكح منها 
ييل هذا النموذج مع مت يرات مع ضرورة تك واإلدارات المتتل ة المس.ولة عنها وكي ية االست ادة من تكنولوجيا المعلومات،

ال ي.ة، وبالتال  إعادة هندسة تكنولوجيا المعلومات المرتب ة بالعملية، وكح ذله حت  ال تكون هناه ازدواجية  ين الوحدات 
 التنئيمية، وعدم تأديتها لن ا العمح وما يس ب  من حجم ال يانات وتكرارها 

 ت:إعادة تصميم أو بناء العمليا -المرحلة الرابعة

حسن سير المراحح السابقة إل  حد ك ير    نجا  عملية إعادة تصميم العمليات، واإلدارة الكل  ه  الت   يساهم
حكم لكح من: باالستتدام ا مثح والم   أدقها، وهو ما يتمو   نمكانها تصميم جيد لعملياتها واتتيار أحسن ال دا.ح وأسرعها

وعند القيام  وضع تصميم للعملية الجديدة  من ا  ضح  ر   ت، والت كير اال تكار  التكنولوجيا الحديثة، وتكنولوجيا المعلوما
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المنئمة،  إمكاناتضمن  تكون عدة يرو  منها: أن تحقق ال دا.ح رلية مستق لية للميروع، وأن  حت  يتحقق ديح  أكثر من
ويل  ذله الم اضلة  ين هذه  رغبة العم  ،أن تحقق و ت يير ها.لة، وأن تكون أقح تكل ة عند ت  يقها، وأن تلد  إل  ق زة 

م عرل  قتها، يتحتك ر من سابأئرو  وبمردود الجديدة    أحسن وحت  تتم العملية   ال دا.ح واتتيار أ ضلها وأسرعها وأجودها
  تحسينات إضا ية الملسسرة الت يير المستمر وال حص الدا.م للعملية من أجح التأكد من الحاجة إل 

 تنفيذ العملية الجديدة )التطبيق والمتابعة(: -امسةالمرحلة الخ

يتوقل نجا  الت  يق عل  اإلنجاز المحكم للمراحح السابقة، وتمثح هذه المرحلة ملير ا للنجا  ولهذا  ننها تت لا 
ادة تدريا عدة أمور أهمها: إجرا  اتتبارات ومحاوالت استكيا  للمدتح الجديد، والمتابعة المستمرة للنتا.ج المحققة، وا ع

قد ي قد بعض العاملين وب  يعة الحا    عل  العمليات الجديدة تت  يتم تن يذها بالحد ا دن  من ا ت ا الموئ ين 
وتئهر عملية   (Ahmed, et al., October 29, 2010: 8-9) أو ت ير مناص هم بعد تدري همبعد الهندرة وئا. هم 

 قياا النتا.ج ا ولية وتحديد درجة  عاليتها    تحقيق ا هدا  الم لوبة وذله لالمتابعة أثنا  تن يذ آلية الهندرة 

كما    الهياكح التنئيمية، لتكون قليلة المستويات اإلدارية ون اه إيرا  واسع، ا ت ير  وتت لا مراحح الهندرة السابقة، 
ا  تقليص حجمها، وكي  ا  زيادةت يرات تئهر ضرورة إجرا     (11-6111:4)الدجن ، يونيو ك ا تها      الموارد البيرية كم 

 واليكح التال  يوضح تصور مقتر  لتي يح إعادة هندسة العمليات    المنئمات المتتل ة:

 

 ( مقترح تشغيل  إلعادة هندسة العمليات ف  المنظمات المختلفة1شكل )

 ( تحديد ا هدا 1)  مجاالت الت يير والت وير 

 ( التيتيص6)
 "  حص تري ة العمليات الحالية"

  االلتزام ال ن 

  الزمن االلتزام 

  االلتزام المال 

 ( تحديد التعدي ت ال زمة6)
 

 زيادة سرعة العمليات 
 ر ع مستوج الجودة 

 تقليح ال اقد 

 وضع عدد من ال دا.ح الم تكرة والمتت رة  ( إعادة تصميم العملية4) 

 اتتيار ال ديح ا  ضح 

 

 ( تن يذ العملية الجديدة1) 
 ومتابعتها وتقييمها

 تدريا الموئ ين 

  عيح المتابعة والتقييم )المدت ت،ت 
 ا ني ة، النتا.ج(
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 خصائص إعادة الهندسة: -نالناا
 Parys &Thijs, 3-6 Sept. 2003: 4-8))  كحا  ليهاي هاى جياي خ ائص تيمزلا تإلوم  هاة  الهنمم

 ع عدة وئا.ل    وئي ة واحدة يجمت 
  ،ا من الوئي ةحيئ يصبح القرار جز   يقوم الموئ ون باتتاذ القرارات بأن تعزيز سل ة الموئ ين  
  تن يذ بعض المهام بصورة متزامنة مع ، و   ا ماكن ا كثر من قية تن يذ الت وات حسا ترتي ها ال  يع 
  قرردم أيررة قيمررة مضررا ة إلررر  تعمرررا  الترر  تتصررل بكونهررا ال التقليررح مررن عمليررات الضررب  واالتتيررار وغيرهررا مررن ا

 المنتجات وذله إل  الحد ا دن  

 :ه  ث ثة أنواع    أية عملية تيكح الت  ني ةا  حصر يمكن  ن   عن ال يان، أن  

 وهرو وي ل هرا، العميرح يحتاجهرا التر  لتدمرةا وأ للمنرتج حقيقيرة قيمرة تضريل التر  نير ةا  ه و : قيمةال عالية أني ة -أ

 لر   يقردم ت رأ يحدئ ال حت  المتازن، من ايتراه الذ  المنتج استتراج  نيا  مث    يهتم  العميح .هاقا لم لد ع مستعد

 ترنعكا وال يراهرا ال  نر  تهمر ،  ر  وت  ر ، دجرر  عمليرات مرن المترازن  إدارة  ر  ا تررج  نير ةا  أما .ي لب  لم منتج

 .يتلقاها الت  التدمة مستوج  عل  مبايرة

 وا قسرام اإلدارات ع رر العمرح ت لهرا يتحره والت  المألو ة التلقا.ية اليومية ني ةا : وه  روتينيةالمناولة ال أني ة -ا

 .واإللكترون  العاد  ال ريد توزيع مثحداتح الملسسة  المتتل ة

 الحردود ع رر أتررج  إلر  إدارة مرن ترد قها تر   الروتينيرة نير ةا  وتراقرا تحكرم التر  نير ةا : وهر  رقا يرة  ةأنير -ج

 الماليرة اإلدارة أن ت رين التر  اإلدارات تقرارير الرقا يرة نير ةا  أمثلة ومن  الملسسة داتح القا.مة التنئيمية والحواجز

 .الم يعات إدارة أتمتها الت  العملياتإليرادات المترتبة عل  كح ا استلمت قد

غير عالية القيمة،  تجميعها قدر المست اع، مع اإلبقا  عل   العملياتتقليح الهندرة تستهد  ويت دج جلي ا، أن 
 ا أ د  ثانية  من المنئمة وال تلدج  استبعد تمام   نها ت   ،ستثن  من الهندرةأن هناه عمليات ت  أ   العمليات عالية القيمة

 ه  وسيلة المنئمة ا ساسية ، ينونتهاك من االت  تقع    صميم المنئمة ن سها، وتعت ر جز    ه  عالية القيمةت العمليا 
عدد من إل   منئمةأ   واحت   موقعها    مجتمعها وأسواقها المستهد ة  وبيكح عام، يمكن ت كيه لتحقيق أهدا ها

ن يتم أالمن ق    من ،ثمارهامة واستراتيجية  ولك  تلت  الهندرة ِبأنها عالية القي ، نص ها  ق  يمكن أن توصلالعمليات
الت  عادة ما تكون الزمة إلنجاز ا هدا  وتحقيق الرلية المستق لية   ستراتيجاال يز عل  العمليات الحاسمة ذات البعدكالتر 

ل من منئمة  ترج  ما يعد أني ة وهذه العمليات عالية القيمة أو االستراتيجية تتتل للملسسة وتحويلها إل  واقع ملموا 
  (Kundu, et al., 2012: 2-3) تتلل عنها    يركة اتصاالت وهكذاعالية القيمة لمصنع إنتاج  ي

 الفارق بين مدخل إعادة الهندسة ومداخل التطوير األخرى: -رابعاا
دارة الجودة يتل  البعض  ين مدتح إعادة هندسة العملياتر وبعض المداتح ا ترج كالتحسين المستم ر، وا 

يد نقا  التياب  واالتت   الياملة، والمقارنة المرجعية، والحجم المناسا للعمالة، وا عادة الهيكلة  مما ي رض تحد
  (Harvey & Millett, 1999: 30-42)  ينها



 ... هاة  لنممي العيامات اإلةاايي  تأصمل لايفهوم 

733 

 :Continuous Improvement Techniquesإعادة الهندسة والتحسينات المستمرة  -1

كرر  المرردتلين  القيرراا الرردقيق   رر  ن المسررتمر  رر  أن "العمليررة" تمثررح وحرردة التحليررح ا وليررةتتيرراب  الهنرردرة مررع التحسرري
وذلره ق رح ئهرور  –ما  ين سرنة أو سرنتين  –لنجا  كليهما، كما يت لا ك  المدتلين وقت ا كا ي ا  ضرور   أمر دا  العملية 

سررة تررتم بصررورة جذريرررة وأحيانررا  تصررح التحسررينات  ررر  أمررا أوجرر  االترررت    مررن أهمهررا: أن  رررامج إعرررادة الهند  مهمررة نتررا.ج
 %11مستويات التكل ة والوقت والجودة إل  عيرة أضعا ،    حين أن  رامج التحسينات المستمرة تعت ر ناجحة إذا حققرت 

 "A Clean Sheet of Paper"  ررامج إعرادة الهندسرة ت ردأ مرن الصر ر كمرا إنكح مرن التكل رة والوقرت والجرودة،     تحسين
  (1-1: 6111س اع، يونيو و  ال روار  ) للعملية الجار     حين ت دأ  رامج التحسينات من الوضع 

دارة الجودة الشاملة -2  :Total Quality Management إعادة الهندسة وا 

مجا  ا عما  حيئ تتيا هان    أن ك   منهما ي ن  عل  مقدمرة     إعادة الهندسة والجودة الياملة مئهران يا.عان
را إداري را يقرود ويردير  لتحقيرق الميرزة التنا سرية، ضررور  أدا  العمليرة أمرر   ر  أن الت روه  هر  ن قيةم كمرا يت لرا ك همرا ر.يس 

اليررامح، مررع حتميررة وجررود  ريررق مررن العرراملين لت  يررق اإلجرررا ات وال رررامج الجديرردة، ويعمررح كرر  المرردتلين  تنئيمرر الت ييررر ال
 )ديررا، وكررذله تحسررين المنتجررات والعمليررات لمرروردين وتقويررة وتعزيررز قرردرات العرراملينعلرر  تحسررين الع قررات مررع العمرر   وا

وقت محردد حيرئ تركرز     ناتج مجهود معين ه     حين تتمثح أوج  االتت     : أن إعادة الهندسة(. 64-61  6114
تجعرررح العمليرررات  التررر جررراالت ت اصررريلها وترررنئم ال ريرررق وتحرردد الم  ررر  ة بالمنئمرررة وتتعمررقر.يسرررمجهوداتهررا علررر  ا جرررزا  ال

مجهرودات  كمرا إنم لا ليست لر  نهايرة محرددة،   ه  تنساا بسهولة و عالية ما  ين اإلدارات المتعددة، أما الجودة الياملة
 إدارة الجرررررررودة اليررررررراملة تسررررررر ق مجهرررررررودات إعرررررررادة الهندسرررررررة  مجهرررررررودات إدارة الجرررررررودة اليررررررراملة أكثرررررررر عموميرررررررة ويرررررررموال  

(Gunasekaran, & Kobu, 2002:25-29). 
   :Benchmarkingإعادة الهندسة والمقارنة المرجعية  -3

الصررناعة، أمررا   رر  عمليررة  نررا  مهررام التيرر يح وبرررامج اإلنتاجيررة علرر  أسرراا أ ضررح الت  يقررات هرر  المقارنررة المرجعيررة
الوئي رة، ترد ق العمرح  ، تكنولوجيا المعلومات، محتروج تنئيم للعمليات، الهيكح ال جذر  إعادة التصميم ال  ه  إعادة الهندسة

  ”Customer Valued Productivity“ العميحإنتاجية قيمة     وذله لتحقيق تحسينات
 :Rightsizing إعادة الهندسة والحجم المناسب للمنظمة -4

مجررا  الت ييررر ينصررا علرر  هي.ررة اإلدارة والمسرر.وليات الوئي يررة أمررا  كمررا إنيركررز الحجررم المناسررا علرر  هي.ررة اإلدارة 
لت يير  يكون وئي ي ا، وتتحقق أهدا  التحسرين بصرورة تدريجيرة، أمرا إعرادة الهندسرة  تركرز علر  ا ساسريات بالمنئمرة اتجاه ا

  ويكون الت يير جذري ا ويكون محور االهتمام العمليات وتتحقق أهدا  التحسين بصورة  جا.ية وسريعة
عادة الهيكلة  -5  :Restructuringإعادة الهندسة وا 

يم ككرح ويكرون اتجراه مجرا  الت ييرر ينصرا علر  التنئر كمرا إنهيكلة عل  الع قات المتتل ة بالمنئمات تركز إعادة ال
 ي ا،علر  ا ساسريات ويكرون الت ييرر جرذر وتتحقرق أهردا  التحسرين بصرورة تدريجيرة، أمرا إعرادة الهندسرة  تركرز ي را الت يير وئي 

 ورة سريعة تتحقق أهدا  التحسين بص، و العملياتهو ومحور االهتمام 
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ا  :إعادة هندسة العملياتتطبيق  متطلبات -خامسا
حالة تن يذ العملية بيكح غير  و   لك  يكتا النجا  إلعادة هندسة العمليات يجا أن تتم عملية التن يذ بيكح م .م 

ن النتا.ج أ Al-Mashari and Zairiلعمليات  ويرج المنئمة لن تحقق ال وا.د المرجوة من إعادة هندسة ا نن  مناسا
  ي اوجوهر ا مهم   بموضوع التن يذ أمر ا هتماملية االالمتضاربة الت  تم الحصو  عليها بعد تن يذ  رامج إعادة الهندسة يجعح عم

 عدةولتعقد وصعوبة العملية الت  تمر  ها تن يذ إعادة الهندسة، عمد الباحثان إل  تصنيل عملية تن يذ إعادة الهندسة إل  
وقد   (Al-Mashari and Zairi: 1999, 87-112)   عدد من العوامح الحاسمة للنجا علحتو  كح منها ي ،ر.يسة أبعاد

ا " وبص ة عامة   (Habib, 2013:1-10" والذ   حص عدة عوامح حاسمة    نجا  ت  يق الهندرة )Habibوا قهما    ذله أيض 
تله أهم ومن ، ل  توا ر عدد من المت لبات ا ساسيةإيحتاج اعادة الهندسة تن يذ  رنامج تيير هذه الدراسات إل  أن 

 المت لبات:
 :االستراتيجية -أ

 (Chan and Chung, 1997) رنامج إعادة الهندسة بالرليا وا هدا  االستراتيجية للمنئمة  وقد عزج يجا أن يرتب  
 رنامج إعادة الهندسة       دمجنسبة اإلت اه العالية     رامج إعادة هندسة العمليات إل   يح العديد من المنئمات  

  (Chan, and Chung: 1997, 211-223) االستراتيجية مرليتهم وأهدا ه
 :التزام وقناعة اإلدارة العليا -ب

 رنامج  ت ن العليا    المنئمة بضرورة الحاجة ل دارةيتوقل نجا  إعادة هندسة العمليات عل  مدج التزام وقناعة اإل
القناعة    يكح دعم وملزرة  عالة من  ويجا أن تترجم هذهللمنئمة   تنا س ن الوضع الحسيجح تإعادة الهندسة، من أ

 لتن يذيصالها لجميع العاملين    المنئمة، والحصو  عل  وال  المديرين    المستويات الوس   ا  ت   توضيح الرلية و 
 Zairi and) رة العليا   رنامج إعادة الهندسةأهمية التزام وقناعة اإلدا دراسات عديدة رنامج إعادة الهندسة  حيئ أئهرت 

Sinclair: 1995, 3-16)  
 :تكنولوجيا المعلومات -ج

عل  العمليات القا.مة عل  النئام  االعتماديعت ر استتدام تكنولوجيا المعلومات كأداة ل نا  عمليات جديدة  دال  من 
أهمية الحاجة الستتدام  كثير من الباحثين عل  أت قرة، وقد من المت لبات المهمة لت  يق الهندالقديم لتكنولوجيا المعلومات 

 (Davenport, 1993: 6-12; Mlay, 2013:19-20) تكنولوجيا المعلومات الحديثة لدعم تن يذ عملية إعادة الهندسة 
 :االتصال -د

تصا  ت   تن يذ تحتاج المنئمة لعملية االو   الهندسةلتن يذ إعادة  االتصا  ال عا  أحد المت لبات الر.يسةيعت ر 
المراحح المتتل ة لعملية إعادة الهندسة ولمتتلل المستويات اإلدارية  وتيكح قناعة الموئ ين    المراحح ا ولية لتن يذ 
إعادة الهندسة أساسيا  لتق ح الموئ ين للت يرات المترتبة عل  عملية التن يذ، ويعتمد ذله بصورة جوهرية عل  قدرة اإلدارة    

تعت ر عملية االتصا  ضرورية و ات االتصا  ال عا  والمستمر مع أصحاا المصالح داتح المنئمة وتارجها  قنو  ت ن 
  (Homa: 1995, 10-30) لتحقيق االستقرار التنئيم  عند اليروع    ت  يق إعادة الهندسة
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 :تمكين العاملين -ه

دارة الموارد الب ال نجا  ت  يق إعادة الهندسة   قد  يرية   يمكن بأ  حا  من ا حوا  تجاهح أهمية التمكين وا 
أهمية العنصر اإلنسان  كعنصر أساس  وحاسم لنجا  تن يذ إعادة الهندسة  وو قا  ل لس ة إعادة  دراسات عديدةأئهرت 

 يعن  لع قة بعملهم، وهذا ب  يعة الحا الهندسة يتم تتويح العاملين    المستويات اإلدارية الدنيا التتاذ قرارات ذات ا
وئي   وت وير العاملين ر ع مستوج الرضا ال   الهد  من تمكين العاملين ويتمثح  التتل  عن النم  ال يروقرا   السا.د 

  Multi-skilled" (Wellins and Murphy: 1995, 7-33)"  مهارات متعددة ليصبحوا ذو  
 :االستعداد للتغيير -و

تواجهها منئمات الق اع العام عند ت  يق إعادة الهندسة  وينئر  الت أحد التحديات ا ساسية عد االستعداد للت يير ي  
ويتضمن االستعداد للت يير  عنصر حاسم لنجا  ت  يق إعادة الهندسة عل  أنها الت يير  ت ن لعملية االستعداد لتق ح و 

دتا  ت ييرات    ال حيئ يت لا ت  يق    قيم والممارسات وال نا  التنئيمالرغبة    عدم البقا  عل  الوضع الحال  وا 
إعادة الهندسة ت يير الثقا ة التنئيمية القديمة الت  يتم بموج ها العمح الحال     المنئمة، إل  ثقا ة جديدة ترتكز عل  

والقيم، والم اهيم والمعتقدات السا.دة  المبادئثقا ة المنئمة مجموعة تيمح تت ل ها عملية الت  يق  و  إل  المقومات ا ساسية
 تقوم الثقا ة  دور أساس     التأثير عل  قدرة المنئمة عل  التكيل مع الت يير التال لدج ا  راد داتح المنئمة، وب

(Hammer and Stanton:1995, 23-26)  

ا  النتائج المترتبة على الهندرة: -سادسا
 :و اليركات  هندرة عملياتها  يما يل أتقوم الملسسات يمكن توضيح الت ييرات الت  تحدئ عندما 

الهنرردرة  ننهررا تقرروم  علر  عنرردما تقرردم اليررركات  ررره عمليرات  إلرر   ات وئي يرة تتصصرريةتتحرو  وحرردات العمررح مررن إدار  -1
   تجميع العمح الذ  تم تقسيم     الماض  إل  أقسام ص يرة

تكررون المسرر.ولية عررن نتررا.ج العمررح ميررتركة  ررين أعضررا  حيررئ   أعمررا  مركبررةإلرر   تتحررو  الوئررا.ل مررن مهررام بسرري ة -6
رررا  درجرررة أك رررر حيرررئ يرررتم الرررتتلص مرررن ا  غيرررر  عمرررا ال ريرررق  وب  يعرررة الحرررا   العمرررح المركرررا يكرررون جوهري رررا وملموس 

  ية للعمحأساسالضرورية والت  ال تضيل قيمة 
انرت اليرركات التقليديرة ذات التوجر  للمهرام   ر  السرا ق ك  العمح المستقحإل   يتحو  دور الموئ ين من العمح المراقا -6

ال تحتراج   ننهراالتتصصية تقوم  تعيين الموئ ين وتتوقع منهم اتباع قواعد العمح  ها، أما اليركات الت   بقت الهنردرة 
نما  لذله النوع من الموئ ين الذين يتبعون التعليمات م، تأسريا القواعرد والتعليمرات بأن سره عل ت لا موئ ين قادرين وا 

  الت كير والت اعح وحسن التقدير واتتاذ القرارات عل وكذله قادرين 
  ينمرا يسراعد التردريا علر  ر رع المهرارات والقردرات وا ر ع   الرتعلمالتردريا و إلر   يتحو  اإلعداد الوئي   مرن التردريا -4

اركهم والمرامهم بمحري  العمرح، زيرادة مردإل   يلد  ا ترج التعلم من الناحية  نن  أدا  الوئا.ل، "كي ية" الموئ ين عل 
 " يتم أدا  العمح  هذه ال ريقة؟" كما يعلمهم لماذا
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حيرررئ تعت رررر  ريقرررة تعرررويض المررروئ ين  ررر    اإلنتررراجإلررر   يتحرررو  التركيرررز  ررر  معرررايير ا دا  والمكا ررر ت مرررن ا نيررر ة -1
أمرا  ر    قرت الرذ  يقضرون  بالعمرحاليركات التقليدية عمر   يسرير ا ومبايرر ا نسر ي ا حيرئ يرتم تعرويض المروئ ين مقا رح الو 

 المنئمات المهندرة  الع رة    التعويض باإلنتاج 
حيررئ يصرراحا الهنرردرة تحررو  ك يررر  رر  ثقا ررة العمررح مثررح مررا يحرردئ مررن ت ييررر  رر    يررةإلرر  إنتاج تتحررو  القرريم مررن حما.يررة -3

  لتدمة العم   وليا رلسا.هم العمحإل   م اهيم الموئ ين تحويحالهياكح التنئيمية لليركات، حيئ تستدع  الهندرة 
إلر    عنردما تقروم اليرركة  هنردرة أعمالهرا يتحرو  دور المرديرين مرن ميرر ين  مروجهينإلر   يتحو  المديرون مرن ميرر ين -0

منسقين ومساندين مهمتهم تنمية الموئ ين وت وير مهاراتهم، ويقترا الرلسا  التن يذيون أكثر من ا نير ة ال عليرة، لرذا 
 قياديين إل   كي ية أدا  العمح ويتحولون من مراق ين عل اهتمامهم  انهم يركزون 

مسر.ولية إدارة العمليرة  رنن   ريرق عمرح،إلر    عندما تسند مس.ولية كح عمليرة كاملرة  أ ق إل   يتحو  التنئيم من هرم  -1
ا من مهام  ريق العمح، وبالتال  تتحو  القرارات وا مور الميتركة  ين اإلدارات إ ل   ريق العمرح الرذ  يقروم تصبح جز  

   تله المهام من ت   سير العمح ال  يع  المكلل ب 

 ف  المنظمات العربية: تحديات تشغيل الهندرة -سابعاا
 رنامج الهندرة والعكا صحيح، ومن أهم هذه  منئمة  توا رها يتحقق نجا أ   هناه عدة مقومات لتي يح الهندرة   

رد البيرية كم ا وكي  ا، والتحو  للهياكح التنئيمية الجديدة، والت ور التكنولوج   وهذه المقومات: التت ي  ال عا  للموا
 المقومات تمثح    ذاتها تحديات    منئماتنا العربية تاصة العامة منها 

 التخطيط الفعال للموارد البشرية: -1

ييرات    مت لبات التوئيل    متتلل تت لا الت يرات الت  تنتج عن تن يذ عمليات إعادة الهندسة المذكورة أع ه ت 
وتلد  التحديثات التقنية غالب ا إل  تت يض    عدد الموئ ين الم لوا لتي يح أجهزة االتصاالت   المجاالت    الملسسة

ة وعل  ن ا المنوا ، تحدئ ت يرات    نئام اإلدار  تت لا التحديثات التقنية قدر ا أعل  من المهارة ال نية  الوقت ن س و   
والت   دورها تت لا ت يرات    الص ات الواجا توا رها    الموارد  مثح الهيكح التنئيم  و ره أدا  العمح والنئم والمهام

وهكذا يتضح أن  من الضرور  إيجاد التناغم  ين الت ييرات  ا البيرية الم لوبة من حيئ العدد والتوزيع والتدريا الم لو 
الهندسة والص ات الواجا توا رها    العنصر البير  الذ  تعتمد علي  الملسسة    تن يذ  التنئيمية كنتيجة لعمليات إعادة

تت يض عدد الموئ ين لتن يذ العمح الم لوا    كح إدارة من إدارات الملسسة  و    العمح عل ويجا  ت هذه الت يرا
لم لوبة لتن يذ العمح ب عالية    جميع معئم الحاالت يكون هناه ت يير    القدرات والمعار  والمواقل واالتجاهات ا

 تن يذ عمليات إعادة تحقق المنئمة العا.د المرجو ولن   (1-6111:0المواقع الت  يتم إنيالها    الملسسة )الدجن ، يونيو 
 ة إذا لم يتم دعم هذه العمليات  تكيل العنصر البير  مع المت لبات الجديد ،الهندسة

ة، وعل  مراجعة ياملوص ات الكادر العامح    ا جزا  المتتل ة من الملسسة مراجعة عدد ومن المهم كذله، 
القيادات التن يذية بالتنسيق مع إدارات ي.ون الموارد البيرية    المنئمات المتجهة للهندرة إحدائ الت ا ق الكامح  ين 
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عمليات  ه بعملية إعادة هندسةنئر ا لع قة ذلو  ومهارات وقدرات ا  راد  -بعد ت ويرها –ب اقات وصل الوئا.ل 
  (31-34 :6113 "إعادة هندسة الموارد البيرية" )ا غا، تسم  هذه العمليةالمنئمة، 

عل  التتلص من الكادر الوئي   كانت المنئمة قادرة ميكلة إذا أ   إن إعادة هندسة الموارد البيرية لن تلد  إل 
ا لمت لبا  -بحا  -ال يعت ر هو ا تراض تيال  و  إال أن ذله، ةت الملسسة الجديدالموجود حالي ا، وتوئيل كادر جديد تبع 

تحقيق مت لبات ت وير مهام إدارة ي.ون الموارد البيرية لتيمح ضرورة وبالتال  يصبح من الضرور   ،ا دي   عملي  
الموارد البيرية الموجودة وبالتال  االست ادة القصوج من ال وا.د الممكنة من  التوئيل الناتجة عن الت يرات    الملسسة،

ييير إل  ومن المجاالت المهمة    هندرة الموارد البيرية، مجا  التت ي ، والذ    (4-6: 6111مانييويز، ) حالي ا
حلقة منسية    كثير من المنئمات عد تت ي  الموارد البيرية وي   ال لا والعرض من الموارد البيرية محاولة التو يق  ين 

دأ أني ة الموارد البيرية  ها عادة  تحليح الوئا.ل لتحديد يرو  ي لها وال د     عمليات االستق اا العربية الت  ت 
وتت ي  الموارد البيرية ليا عملية يسيرة  ح تتم ع ر ت وات متتالية ومتتابعة تتمثح أوال     تحديد ال لا من  والتعيين 

  ق  ينهما  الموارد البيرية، ثم تحديد العرض، ثم محاولة التو ي
 التوفيق الكم : -أ

ا أقح    العمالة، وبالتال  ال د من تحديد االحتياجات العددية من الموارد البيرية  تت لا العمليات المهندرة عدد 
ع ر سلسلة من الت وات ت دأ  تحديد المهام وا ني ة    معر ة االحتياجات من الموارد البيرية يتم و  لمقارنتها بالمعروض 

عد إعادة هندسة عملياتها، وتترجم هذه المهام إل  ساعات إجمالية مع اعتبار ما و رت  الت ورات التقنية وما المنئمة ب
صابات إجازاتسيستق ع من  إلخ، ثم تقسم الساعات اإلجمالية عل  عدد الساعات الت  يتحملها العامح الواحد        وا 

نات الدقيقة وغيرها من أدوات جمع ال يانات،  يكون نتيجة ذله معر ة المتوس  والذ  يتحدد من الدراسات الن سية واالست يا
ويل  ذله تحديد العرض من الموارد البيرية والذ  يتحدد  عدد العاملين الذ  تت لب  المنئمة بعد إعادة هندسة عملياتها 

المنئمة  سباا متتل ة  ويستعان     بمعر ة القوج العاملة حالي ا، والمتوقع أن تلتحق بالمنئمة، والعمالة المتوقع أن تتره
  ليات متعددة منها:ذله ب
  يتكرررون مرررن قا.مررة بأسرررما  المررروئ ين الحرررالين  ررر  المنئمررة ومعلومرررات ت صررريلية عرررن كرررح متررزون المهرررارات، وهرررو

  رأ  مديره المباير( –ت لعات  –ت االمتحانا –التدريا  ت رات  – )مله ت موئل 
   يرررة توضرررح للمت  رررين الوضرررع القرررا.م لررربعض الوئرررا.ل الهامرررة  ررر  المنئمرررةأيررركا   يان، وهررر  تررررا.  اإلحررر، 

عمرررر  : علرررتررررا.  اإلحررر    وتحترررو    اوالمررروئ ين المتوقرررع إح لهرررم  يهرررا عنرررد انتهرررا   تررررة القرررا.مين عليهرررا حالي ررر
  مهارات و قدرات  ، و مستوج أدا. ، و وعمر المريح للوئي ة ، مستوج أدا.، و الموئل الحال 

 أحد ث ئ حاالت:ه  العرض من الموارد البيرية المقارنة  ين ال لا و يان أن نتيجة عن ال وغن   
  العرض أك ر من ال لا: وه  تمثح حالة ال ا.ض وه  الحالة ال البة    المنئمات المهندرة، ومن آليرات التعامرح

للجرو  لسياسرة إنهرا  ا، تت ريض عمليرات التوئيرل، تيرجيع التقاعرد المبكرر، تت يض ساعات العمحمع هذه الحالة 
 إلخ     التدمة
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  :اللجررو  لمصررادر جديرردة للتوئيررلال لرا أك ررر مررن العرررض: وهرر  تمثرح حالررة العجررز، ومررن آليررات التعامرح معهررا ،
دة زيرا، و ا  الرة سرن التقاعرد، و تت يض يرو  االلتحاه بالوئا.ل، و ت   االتصا  الني  استتدام وسا.ح لإلقناعو 

 إلخ     تحسين نئام ا جور والحوا زو  ،ساعات العمح تارج وقت الدوام
  ا للمنئمررة ويسرتمر العمررح، أمررا إذا ا جيررد  ال لرا مترروازن مرع العرررض: إذا كرران التروازن كمي ررا وكي ي ررا  هرذا يمثررح وضرع 

ررا، حيررئ يكررون هنرراه عجررز  رر  مرروارد بيرررية كرران الترروازن كمي ررا  قرر    سررنكون هنررا أمررام حررالت  العجررز وال ررا.ض مع 
وقرد تلجرأ بعرض المنئمرات إلرر   ة، و را.ض  ر  مروارد بيررية ال تتروا ر  يهرا المواصر ات الم لوبرة بمواصر ات معينر

نهرررا  تدمرررة المررروارد البيررررية غيرررر الكرررل   وهرررو أسرررلوا يحمرررح  اسرررتق اا مررروارد بيررررية بالمواصررر ات الم لوبرررة وا 
 وارد البيرية المنئمة أعبا   مالية واجتماعية قد ال تتحملها، لذله ي ضح إعادة هندسة تدريا الم

 تدريب الموارد البشرية: التوفيق الكيف : هندرة -ب

 يما يتعلق  تدريا الموارد البيرية،  نن  بعد الحصو  عل  دعم وتأييد اإلدارة لمنهج إعادة الهندسة، تأت  مرحلة 
 (161-160: 6110)قو ، الت  يق العمل  إلعادة هندسة التدريا، وتت لا ما يل : 

 للقياا الكم  وقا لة روتينية وغير  موحة ا هدا  تكون  أن ، يجا التدري  النيا  هندسة إعادة أهدا  تحديد. 

 بر  يقروم الرذ  الردور  ر  الت ييرر تر   مرن التردريا عرن المسر.ولينمسرتوج  علر  والت ييرر الت روير  رنجرا ات القيرام 

 ئرح  ر  جديردة ومتنوعرة مهراراتد راا  ر إكسراا أجرح مرن دقرة  التدري يرة االحتياجرات  تحديد التدريا عن المس.ولون 

 .مت يرة ومنا سة جديدة، عمح ئرو 
إلمرررام المررروئ ين حسرررا  .ررراتهم وتتصصررراتهم بالمعلومرررات وال يانرررات  د مرررنالتأكرررو ررر  إ رررار هنررردرة التررردريا، يجرررا 

ا  مرن والمعار  والمهارات ال زمة لت وير وتحسين ا دا ، وكذله تو ير مصمم  ال رامج ال نيرة والتكنولوجيرة، سرو 
تحديررد ميزانيررة الترردريا بررالحجم الررذ  يترردم  داتررح قسررم الترردريا أو باالسررتعانة  رربعض المستيررارين والت رررا ، مررع

إعرررادة هندسرررة دور ويت ررردج جلي رررا هنرررا، أهميرررة  ويحقرررق أهررردا ها  ررر  ئرررح إعرررادة هندسرررة التررردريا  مت لبرررات المنئمرررة
والمهرارات الم لوبرة للمردربين يجرا أن تت يرر لكر  يكرون     إ ار إعادة الهندسة  نن الواجبات   ووئي ة المدربين

ررا كا يررا بالتكنولوجيررا المسررتتدمة  رر  قسررم الترردريا وبالتررال   ررنن المرردرا  رر  ئررح إعررادة الهندسررة  ررا إلمام  المرردرا ملم 
ومرن المهرم كرذله ت ييرر  كتيا   رره جديردة  ر  التردريا باستمرار ال مهارات  ، وتنميةمعار  سيحتاج إل  ت وير 

تحديررد احتياجرراتهم التدري يررة ، بمررا يزيررد قرردرتهم علرر  قا ررة المترردربين بمررا يجعلهررم علرر  قناعررة تامررة بأهميررة الترردرياث
 والسع  إليباعها 

 مجرا  التردريا  ر  الهندسرة إعرادة مجهرودات تقيريم عمليرة التردريا، حيرئ تررتب  هندسرة إعرادة نترا.ج متابعرة وتقيريم 

 تعنر  بمقارنرة التر أ   التقيريم،  ر  التقليديرة ا سراليا علر  هنا التركيز يتم وال هذا المجا ،    المت  ة با هدا 

 تحديرد  التقرويم ذاتهرا، عمليرة هندسرة إعرادة كي يرة علر  يكرون التركيرز  رح ال علية، بالمعايير المستهد ة والمعايير ا دا 
  رد  ق رح ت ردأ مسرتمرة التقيريم عمليرة تكرون  أن يت لرا وهرذا .الهندسرة إعرادة ئرح مرنهج  ر  التقيريم عمليرة كي يرة تعئريم

 تنميرةو التقييم،  عملية بالنيا  التدري      المعنيين ايتراه التن يذ، مع التن يذ، وبعد أثنا  وتستمر ،التدري ية ال رامج

  (Harward, 2009: 2-6) ةللمكا    عا   نئام ا دا     التقدم عملية الذات ، ورب  التقييم
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 لتنظيمية التقليدية إلى الهياكل الحدينة:التحول من الهياكل ا -2

يحاو  المديرون ت روير الهياكرح التنئيميرة لمنئمراتهم للتعامرح مرع بعرض الميرك ت التنئيميرة أو اسرتجابة لت يرر  ي.رة 
 اإلدارة ذاتها كثورة المعلومات واالتصاالت عل  س يح المثا ،  هناه حاجرة متزايردة لت روير مسرتمر وتنقيرة دا.مرة  ر  تصرميم

وبصر ة عامرة  رنن المنئمرة المهنردرة عملياتهرا عاليرة اسرتتدام مواردهرا المتتل رة  المنئمة لو أرادت اإلدارة استمرارية ك را ة و 
ليسرررت هررر  المنئمرررة الهيراركيرررة التررر  تنسررراا  يهرررا ا وامرررر والتكلي رررات مرررن أعلررر  إلررر  أسررر ح، والم هررروم المعاصرررر للهياكرررح 

أو مجررررررد تحديرررررد منضرررررب   ،إليررررررا يةي رررررة تنئيميرررررة توضرررررح التبعيرررررة والمسررررر.ولية االتنئيميرررررة ال يقرررررل عنرررررد حرررررد اعتبررررراره تر 
نما  المعوقرات التر  تحرو  دون مرع كرح هرذا إل را   يت يرال تتصاصات الوئي ية للوحدات اإلدارية المكونة للتنئيم المعن ، وا 

اكررح التنئيميررة مررن أهمهررا: الهيكررح وان  ق ررا مررن ذلرره  قررد ئهرررت أيرركا  جديرردة للهي  ان رر ه المنئمررات نحررو تحقيررق أهرردا ها
وتحقررق الهياكررح  ، الهيكررح الم نرر  علرر   ررره العمررح، الهيكررح التنئيمرر  اليرربك ، المنئمررة اال تراضررية  التنئيمرر  المصرر و 

 الحديثة    المنئمات المهندرة عدة مزايا منها:
 ار العمرح  ر  الميرروع  ر  إ راالستتدام المرن للموارد البيرية  كح مدير وئي   يكلل مرن يعملرون تحرت إيررا   ب

ي ا يتول  مهمة إدارة الميرروعات، وبالترال  قرد ييرر  علر  ن را نئام ا  رع ت  صممالهيكح التنئيم  للمنئمة الت
مرديره  ر  الميرروع أو ال رنرامج أو ال ريرق الرذ  ينتمر  الموئل مديران أحدهما  ني ا  ر  إ رار التتصرص، والثران  

 الهياكح الجديدة حالة من التنا ا المحمود داتح المنئمات إلي   وتتلق هذه ا يكا  من 

 حررو  عرردد صرر ير مررن العمليررات تحرردد عمررح المنئمررة ككررح  وهكررذا اترردور المنئمررات الترر  تسررتتدم هررذه ا يررك  
 العمليررات هرر  الترر  تحرردد الهيكررح ولرريا المنررتج أو الوئررا.ل أو أسرراا تجميعرر  آتررر  وكررح عمليررة مررن العمليررات 

 ا  واضحة تحدد المهام التن يذية ال زمة المحددة لها أهد

   لزيررادة الك ررا ة  ننرر  يررتم اسررتبعاد أيررة مهررام غيررر ضرررورية، ويقرروم ال ريررق  ررندارة كررح يرر   داتررح المنئمررة  ررد  ا مررن التت رري
 االستراتيج  حت  تن يذ العمليات  ال ريق يتمتع باإلدارة الذاتية تمام ا لذله  هو مس.و  عن تحقيق ا هدا  

 يررح هررو الررذ  يحرردد ا دا ،  الهررد  ا ساسرر  لكررح  ريررق هررو إرضررا  العمرر    حيررئ ي رردأ كررح  ريررق  رر  تحديررد العم
ا لذله وئا.ل ال ريق الت  تستجيا لهذه التوقعرات، لرذله يرتم تقيريم أدا  ال ريرق وتح يرزه  توقعات العم   ويحدد تبع 

ا لمدج نجاح     تحقيق رضا  العم     تبع 

  ات ال ي.ية بيكح سريع وم .رم، مرع تقليرح الحردود الهيراركيرة والملسسرية، وتردعيم مهرارات التمكرين االستجابة للمت ير
 لدج أعضا  ال ريق، وتقليح التكاليل نتيجة لتقليح المستويات الهيراركية 

  را: أنر  أترا  للمنيرأة التركيرز علر  ا نير ة التر  تتمترع  يهرا بميرزة جوهريرة تاركرة من مزايا التنئيم اليبك  تصوص 
لآلترين إنتاج وتوريد المكونرات ال زمرة للمنرتج النهرا.  مرع اعتبرار هرلال  المروردين يرركا  للمنيرأة يررتب  مصريرهم 

أ ضررح مرررا لرردج كررح عضرررو  رر  اليررربكة وبالتررال  تكرررون   رر  االعتمرراد علررر هرررذا اليرركح يسرررمح  كمررا إنبمصرريرها  
 االستجابة عالية الحتياجات السوه والعم   
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 لوج :المقوم التكنو  -3

المحررددات ا ساسررية لنجررا  ت  يررق  رنررامج إعررادة هندسررة ا عمررا   حيررئ أحررد  تعررد تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت
تسرراعد تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت علرر  تمكررين اإلدارة العاملررة  رر   رنررامج إعررادة الهندسررة مررن العمررح بصررورة مسررتقلة 

 موحدة   ض   عن رب  جميع اإلدارات بيبكة اتصاالت

 وبنا  عل  ذله يجا عل  المنئمات المهندرة ت ن   رنامج متكامح للت ور التكنولوج  تتحدد معالم  كما يل :

 وبما ينسجم مع   يعة العملية المراد إعادة هندستها  م  مةاالعتماد عل  التكنولوجيا ال 

 اد عن االزدواجية اعتماد م دأ التكامح    عمح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واال تع 
   تتصيص  ند تاص  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    ميزانية إعادة هندسة ا عما 

  إل  تكنولوجيا المعلومات كأداة تنا سية النئر 

  إنيا   ره تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كعنصر مكمح ل ريق إعادة الهندسة ومنذ  داية ال رنامج 

 تصا  والت ذية العكسية عند ت  يق أدوات تكنولوجيا المعلومات وذله لكيل أية مستجدات التأكيد عل  مواصلة اال 

 ندعم ت ن  استتدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     رامج إعادة الهندسة من ق ح كبار المدرا  التن يذيي  

يجا ي ا    عملية إعادة  الهندسة، من ت  : ويمكن أن تلعا تكنولوجيا المعلومات دور ا  عاال  وا 
 ( تيسررير ت  يررق م هرروم العمررح عررن بعرردTele-working  بررالولوج  رر  أعمررا ) ممكن ررا  رر  السررا ق تن يررذها لررم يكررن

 غير مر.ية )أو لم تحدئ(، ميك توالمعاونة    تتيح حلو  جديدة ل ،العمح عن بعدبأسلوا 
 ،المعاونة عل  التتلص من القواعد القديمة وا نما  الجامدة 
 مكررين مررن الحركررة والمرونررة، والمعاونررة علرر  التكامررح واالنرردماج  ررين أجررزا  العمررح لتكرروين عمليررات متراب ررة ذات الت

  (111: 6114)النجار،  معن 

 تطبيق إعادة الهندسة اإلدارية ف  جامعة الملك فيصل: -نامناا
Habib (6116 )ره و ررو AlMashari and Zairi (1444 ) الررذ   رحرر التيرر يل  تمررت االسررت ادة مررن اإل ررار 

 حتميررة للهنرردرة، بررأن تررم تقسرريم اسررتمارة االسررت يان الموجهررة للعرراملين إلرر  سرربعة أقسررام ر.يسررة علرر  النحررو التررال : تكمت لبررا
(AlMashari and Zairi, 1999: 87-112; Habib, 2013: 1-10) 

تقليرح عردد المراجعرة مرع و حردة، وع  القيادة، وييمح ث ئ عبارات عن: دمج المهام ال رعية المتكاملة  ر  مهمرة وا -أ
 ا ساسيات والتتلص من الروتين القديم    ا عادة الت كير و مراعاة الدقة والسرعة    ا دا ، 

نم  القيادة السا.د، وييمح ثر ئ عبرارات عرن: قردرة القا.رد علر  كسرا ثقرة المروئ ين والترأثير  ريهم، وا ع را  القا.رد  -ا
 سي  بعين االعتبار ر و أتذ القا.د وجهات نئر مو ة أعمالهم، الحرية واالستق لية للموئ ين    ممارس

مسرراعدة السياسررات اإلداريررة  رر  و السياسررات اإلداريررة، وتيررمح ثرر ئ عبررارات عررن: وجررود سياسررات إداريررة واضررحة وم هومررة،  -ج
 ية وجودة مساعدة السياسات اإلدارية للقادة    الوصو  إل  قرارات أكثر عق نو إرياد العاملين    أدا  وئا. هم، 
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مسراعدة آليرات و مدج توا ر ت ة اسرتراتيجية واضرحة ومكتوبرة،  يمح ث ئ عبارات عن:ي ، و ستراتيجالتت ي  اال -د
مردج اعتمراد الجامعرة علر  ت رة  روارئ لمواجهرة ا مرور و التت ري  المتبعرة علر  تسرهيح حردوئ عمليرة الت روير، 

 غير االعتيادية أثنا  العمح 
يمح ث ئ عبارات عن: مدج وجود تحديد دقيق ل حتياجرات التدري يرة للعراملين يين، و تدريا وتنمية مهارات العامل -ه

التقيرريم ال عررا  لل رررامج و مرردج التنويررع  رر  أسرراليا الترردريا، و الجررودة  رر  تصررميم ال رررامج التدري يررة، و  هررا باسررتمرار، 
 التدري ية لت وير العاملين باستمرار 

قيرام الجامعرة بمراجعرة الهيكرح و دج م  مرة الهيكرح التنئيمر  الحتياجرات العمرح، وتيمح ث ئ عبارات عن: م إعادة الهيكلة، -و
 وجود مستوج عاٍ  من االتصاالت والتعاون  ين أجزا  الهيكح التنئيم  و التنئيم  دوري ا بيكح منهج  ومدروا، 

دعرم و ال ي.رة المحي رة، تكنولوجيا المعلومات، وييمح ث ئ عبارات عن: مواكبة الجامعة للت ورات التكنولوجية     -ز
القدرة عل  إعادة تصميم عملياتها من ت   و ومساعدة الوحدات واإلدارات ال نية ل يرها من اإلدارات بسرعة ودقة، 

 استتدام تكنولوجيا المعلومات 

 جهت للمبحوثين:و   السبعة الت ( آرا  أ راد العينة  يما يتعلق بعبارات المجاالت 6ويوضح جدو  رقم )

 ( 3م )جدول رق
 النتائج اإلحصائية آلراء أفراد العينة حول مجاالت إعادة الهندسة اإلدارية

المتوسط الحساب   المجال
 لجميع مفردات المجال

المتوسط الحساب  
 % النسب 

قيمة اختبار 
 اإلشارة

القيمة 
 االحتمالية

(sig) 
 1.111 1.444 31.04 6.46 )وع  القيادة( المجال األول
 1.111 4.0 36.6 6.16 )نمط القيادة السائد( المجال النان 
 1.111 11.6 %33.4 6.0 )السياسات اإلدارية( المجال النالث 
 1.111 1.4 %11.4 6.6  (ستراتيج)التخطيط اال المجال الرابع

 1.111 4 %13.6 6.6 )تدريب وتنمية مهارات العاملين( المجال الخامس
 1.111 4 %14.1 6.6 )إعادة الهيكلة( المجال السادس
 1.111 1 %31.6 6.0 )تكنولوجيا المعلومات( المجال السابع

الت  قد تعيق  عالية إعادة  "جامعة المله  يصح"( أن ميك ت 6ويت دج جلي ا من القرا ة التحليلية ل يانات جدو  )
إعادة "و ،"مية مهارات العاملينتدريا وتنو" ،"عدم  عالية الت   االستراتيجية" الهندسة اإلدارية تتمثح بيكح ر.يا   :

كما إال أن االتت   لم يكن جوهري ا،  (،6تعدت حاجز الحياد )المذكورة    المجاالت الث ئ  جاباترغم أن اإلو   "الهيكلة
أقح من غيرها من المجاالت، وهو ما ي رض بعض التحديات عل   ةالمتوس ات الحسا ية النس ية لهذه المجاالت الث ث إن

عة تتمثح    حتمية ت عيح الت   االستراتيجية، وت وير  رامج التدريا والتنمية البيرية، والتوج  نحو إعادة الهيكلة الجام
 التنئيمية لتت  م مع ا هدا  الم ت اة 

باإلضا ة إل  الم حئة العلمية  –المبحوثين عل  السلا  الم تو  التاص بالمقترحات  إجاباتومن واقع ت ريو 
 يمكن أن نرصد ا سباا التالية للميك ت الث ئ المذكورة: -من الباحئ المبايرة
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 اب منها:به عدة أسءتخطيط االستراتيج   فإنه يقف ورافيما يتعلق بعدم فعالية ال -1
 ، الروتين والتعقيد اإلدار 
 ،ضعل مستوج الع قة  ين الجامعة وملسسات المجتمع 
 مواجهة ا زمات  ق ،االعتقاد بأن التت ي  االستراتيج  هو عمح ل 
 ، نقص ت رة المس.ولين عن التت ي  االستراتيج   ت وات  وأساليب 
 ، تقادم ا ساليا المتبعة    التت ي  االستراتيج 
 ،ضعل الحوا ز المادية والمعنوية للقا.مين عل  إعداد الت   وتن يذها 
 ،مقاومة الت يير من ق ح بعض العاملين 
   االستراتيج  هو مس.ولية إدارة متتصصة    التت ي ،االعتقاد السا.د بأن التت ي 
  عدم التقييم المستمر لجوانا الت ة االستراتيجية الت  تضعها الجامعة 

 فيما يتعلق بعدم فعالية برامج التدريب والتنمية البشرية  فمن األسباب الرئيسة لذلك: -2
 ين،عدم االهتمام بمرحلة تقدير االحتياجات التدري ية ال علية للعامل 
 ،ا عن تصوصية الجامعات السعودية  تصميم ال رامج بما يحاك  الجامعات المتقدمة بعيد 
  عدم التقييم الموضوع  لمرحلة تقييم ال رامج التدري يرة واالكت را  باسرتمارة التقيريم اليركلية التر  تروزع علر  المتردربين

    نهاية الجلسات 

ووجععود كيانعات أخععرى  إلععى وجعود كيانعات تنظيميععة يمكعن دمجهعا  فيمعا يتعلعق بإعععادة الهيكلعة  فقعد أشععار المبحونعون  -3
 .يجب إنشاؤها

ويرج الباحئ من واقع الم حئة المبايرة أن الجامعة كمنئمة معر ية يجا أن تأتذ بالهياكح التنئيمية الحديثة،    
ا عن ا يكا  التنئيمية الحد يثة كالهيكح التنئيم  المص و  ، تزا  الجامعة تأتذ بالهيكح الهرم  الرأس  التقليد  بعيد 

 والهيكح الم ن  عل   ره العمح، والهياكح اليبكية 

 :خاتمة الدراسة
ا من المقترحات العملية القا لة للت  يق  تيمح التاتمة، أهم النتا.ج الت  توصلت إليها الدراسة، كما تتضمن بعض 

 يح ذله عل  النحو التال :ان  ق ا من البعد التي يل  الذ  تت ناه الدراسة  ويمكن توض

 نتائج الدراسة: -أوالا 

مرع التأكيرد  ر  ذات إعادة هندسرة العمليرات، مدتح  ت ن االتجاه المتنام  لمنئمات الق اع العام والتاص لت دج جلي ا 
  لضررمان نجرررا  ت  يررق إعرررادة الهندسرررة كرررح منئمرررةتررروا ر العناصررر الحاسرررمة التررر  تررت  م مرررع   يعررة الوقررت علررر  ضرررورة 
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بمراجعرررة أد يرررات إعرررادة الهندسرررة، ومرررن واقرررع نترررا.ج الدراسرررة الميدانيرررة، يمكرررن اسرررتنتاج عررردة مقومرررات أساسرررية لنجرررا  هرررذا و 
 ا سلوا، كما يمكن رصد عدة أسباا ر.يسة إلت اه ت  يق     المنئمات المتل ة، وذله عل  النحو التال :

 مقومات نجاح عملية إعادة الهندسة اإلدارية: -1

 عادة الهندسة، يجا توا ر عدة مقومات ر.يسة من أهمها:لنجا  عملية إ 
  اإلدارية تو ير المنهجية المناسبة إلعادة هندسة العمليات 
  االستثمار    تقنية المعلومات واستتدامها    إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

  التركيز عل  العم   الداتليين والتارجيين 

 اتتاذ القرارات المناسبة ذات الع قة بعملهم  تمكين كا ة العاملين    المنئمة من 

  والعمح عل  أن يتم القيام  ها بيكح متزامن أو متواز   جميع ا ني ةالتركيز عل  جمع وتوحيد 

   الميروع دعم اإلدارة العليا ومساندتها وتح يزها لكا ة القا.مين عل 
 هما الجمع  ين  وا.د المركزية وال مركزية وعدم التركيز عل  أحد 

  التدريا ال زم ل ره العمح والقا.مين عل  ت  يق الم هوم الجديد 

  تو ير الموارد المالية والبيرية ال زمة لنجا  الميروع 

  التركيز عل  العمليات ذات القيمة المضا ة دون تجاهح العمليات المساندة 

 أسباب إخفاق تطبيق إعادة الهندسة اإلدارية: -2

، يمكن رصد عدة أسباا اإلدارية المتتل ة، ومن واقع الدراسة الميدانية الت  أجراها الباحئمن واقع مراجعة ا د يات 
 ر.يسة تقل ورا  إت اه بعض المنئمات    ت  يق أسلوا إعادة هندسة العمليات من أهمها:

 تراجعهررا عررن اإلداريررة العليررا و  عرردم توحيررد الم هرروم بيرركح سررليم وت  يقرر  بيرركح م تررور ممررا يررلد  إلرر  إحبررا  القيررادة
 االلتزام والدعم والمساندة والتح يز 

 النتا.ج مما يد ع العمح إل  االكت ا  بالتحسين والت وير البسي  لما هو موجود  تعجح 

  عدم القدرة عل  التتلص من القواعد اإلدارية والم اهيم السا.دة 

  اعتقاد القيادة اإلدارية العليا بأن دورها يتوقل عند اتتاذ القرار 

  هرذا التصرور والعمرح مرن  وتوجير  الجهرود لتدمرةالت  يرق، والحلرو  وكي يرة  ميرك تد   تصرور مسر ق ومحردد للال
 مسبقا ( )إ ار  كر  محدد ت ل  

  اإل را     التوقعات من إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

  االن  ه عل  الذات وعدم محاولة االست ادة من تجارا الترين 

 هيم السا.دة    المنئمة ومدج ق و  أو مقاومة الت يير لدج العاملين تجاهح القيم والم ا 
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 التوصيات: -نانياا

من واقع دراسة داة الهندرة كنحدج آليات اإلص   اإلدار ، أدة مقترحات عملية لت عيح يمكن رصد ع   هذا السياه، 
 حالة جامعة المله  يصح وذله عل  النحو التال :

العمليررات اإلداريررة لرردج القيررادة  رر  المنئمررات العامررة  رر  محاولررة إليصررا  آليررات المنئمررات  تعزيررز م هرروم إعررادة هندسررة -1
مع استتدام السياسرات اإلداريرة  ر  ت عيرح قردرة المنئمرات  Business Access to Administrationالتاصة إليها 

 العامة عل  إعادة هندسة العمليات وبنا.ها عل  أسا علمية 

لت رروير العمررح اإلدار  داتررح المنئمررات العامررة مررع توجيرر  اهتمررام ترراص لت  يررق الهنرردرة  رر   يةاسررتراتيجإعررداد ت ررة  -6
حردائ الت ييرر  مجاالت إدارة الموارد البيرية المتتل ة مع استتدام  ررامج تدري يرة متتصصرة تسراعد علر  إعرادة ال نرا  وا 

 والت وير الملسسات  مع تو ير الميزانية ال زمة لذله 
 رر   لبعررد عررن االزدواجيررة، مررع التوجرر  للهياكررح التنئيميررة الحديثررة مررع مراعرراة التنئيمرر  بصررورة دوريررةمراجعررة الهيكررح ا -6

 االتتصاصات والمس.وليات 
اسرتتدام تكنولوجيرا المعلومرات  ر  إعرادة تصرميم العمليرات اإلداريرة، مرع العمرح علر  سرن قروانين وتيرريعات التوسع  ر   -4

 اإلدارية    المنئمات العامة  تساعد عل  اإل داع وا عادة  نا  العمليات
  يما يتعلق  ت وات ت  يق إعادة هندسة العمليات    المنئمات العامة، يمكن االسترياد   رنامج العمح التال : -1
 ويقتر  أن يكون التنئيم عل  النحو التال :التنئيم إلعادة هندسة العمليات،  -أ

  وجودهرررا  مليررات اإلداريرررة بيرركح  عررا   رردونها، ولكررنالع يمكرررن أن تررتم إعررادة هندسررة ،اتتياريررة اللجنررة العليررا، وهرر
تتكررون مررن كبررار المسرر.ولين  رر  وهرر   يسرراعد علرر  إيجرراد المنرراخ الم .ررم للت ييررر وتررو ير المسرراندة الكا يررة لل ريررق 

 وتتمثح مهام هذه اللجنة   :  ني ةوا  جميع الق اعاتالمنئمة بحيئ يمثلون 

  رسم السرياسات العرامة 

 وتحرديد ا ولرويات  روعاتميال اتتيار 

  تو رير الدعرم والمسراندة 

  إعرداد الت رة االسرتراتيجية ومتابعرة تن ريذها 

  تو رير المروارد الم رلوبة 

  إزالرة المعرروقات 

  ،ا  لوبررة إلنجررم ا دوار الم يقرروم بررأهو قا.ررد العمليررة، وي ضررح أن يكررون أحررد القيررادات اإلداريررة العليررا  رر  المنئمررة
إلرخ      وم بكا رة وئرا.ل المردير مرن تت ري  وتنئريم وتوجير  ورقابرة هرو يقر  ات اإلداريةة العمليادة هندسجهود إع

 ولذا يجا أن يتمتع قا.د العملية بما يل :
  ادرة بيير والمص حيات كا ية لت ن  الميروع والت 

 حدائ اعة الكا ية بضالقن  ة المنئم ذر    ت يير جرورة إعادة هندسة العمليات اإلدارية وا 
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 اا والرغربة    ت وير ا دا  الحم 

 تق لية الة المنئمة ورليتها المسياغة رسالقدرة عل  ص 

 الهندرة  ين عل لوبة لتح يز وتيجيع القا.منة والم تو ير الوسا.ح الممك 
 قناعهم  ج ياداتال عا  واإلقناع لعرض الميروع عل  الق االتصا درة عل  الق   دواهاإلدارية وا 

 مرةالمنئأعضرا  مرن ترارج ق رو  مرع إمكانيرة  ،أعضا  مرن داترح المنئمرة 11: 1عادة من يتكون عمح، و  ريق ال ،
، وهررد  ال ريررق واضررح ومحرردد وهررو إعررادة هندسررة أكثررر مررن عمليررة واحرردة  رر  آن واحررد  علرر ال يعمررحوهررذا ال ريررق 

 بما يل :أعضاله  ويتسم  العمليات اإلدارية
  مح القديمة نئم وأساليا العالبعد عن استتدام 

  القدرة عل  اإل داع واال تكار 

 واالتصا  بيكح  عا   نصاتالقدرة عل  اإل 

  ذوو رلية مستق لية وتيا  واسع 

  المعر ة والقدرة عل  التحليح 

  ،لريا عضروا  واحردة، و لريا منسرقا  لعمليرة هرو و  ،كا ة الجهود إلعادة هندسة العمليات اإلداريرةيقوم  تنسيق المنسق
ررا ا مسررر.وال  عررنولرري، بررال ريق التاصررة  نعرررادة  جميرررع ا نيرر ة ررر  تنسرريق وتنئرريم  العمليررة ولكنررر  يلعررا دورا  ر.يس 

وبصرر ة المنسررق لمرردير الجررودة  رر  المنئمررة  ولررذله عررادة مررا توكررح مهمررة  هندسرة العمليررات اإلداريررة  رر  المنئمررة 
 وهما: ر.يسينعامة  المنسق يقوم  دورين 

  اإلدارية اندة تقديم الدعم والمس اإلدار  الدور 
  تقديم الدعم والمساندة ال نية  ال ن  الدور 

جهررود إلعررادة هندسررة العمليررات أ   جررز  ال يتجررزأ مررندور تقنيررة المعلومررات  رر  إعررادة هندسررة العمليررات اإلداريررة، وهرر   -ا
 ضررورية الر اتتصار أدا  ا عما  غيراإلنجاز مع إسهام     ميكنة العمليات الحالية قد يساهم    سرعة ،  اإلدارية

 نيرر ةيحررد مررن الرررب   ررين ا المعلومررات إعررادة هندسررة العمليررات اإلداريررة  رردون االسررتتدام ا مثررح لتقنيررة  رر  حررين أن 
ادة هندسررة العمليررات اإلداريررة مررن عررإ ومررع  يمنررع أدا  أكثررر مررن نيررا   رر  آن واحررد المتيررعبة  رر  العلميررة الواحرردة، كمررا 
 ، تتحقق ال وا.د التالية:مات اإلداريةت   االستتدام ا مثح لتقنية المعلو 

  تمكين العاملين من القيام بأكثر من نيا     آن واحد 

  تدعيم الع قات التعاونية  ين العمليات المتتل ة والت و  داتح كح عملية 

 موقع ج را      الوقت ن س   تو ير قواعد  يانات ميتركة يمكن استتدامها من أكثر من يتص ومن أكثر من 

 الت وات والوقت الم لوبين إلنجاز العملية  صاراتت 

  تسهيح عملية الحصو  عل  المعلومات وبيكح سريع 
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 التدريا عل  إعادة الهندسة: -ج

يعد التدريا من أهم مجاالت إدارة الموارد البيرية، ومن المهم أن ي دأ التدريا  تحديد االحتياجات، ه  هنا تتمثح 
أدوات الجودة واستتداماتها    اإلدارية ومراحح ت  يق ، و م إعادة هندسة العمليات م هو     تدريا  ريق الهندرة عل : 

  العمح ره التحليح، و 
 اتتيار العملية اإلدارية المراد إعادة هندستها: -د

ومن المهم    هذا السياه تحديد مستوج التلح    العملية، مع الت رقة  ين المرض والعرض للوصو  إل  تحليح 
إل  أني ة عمح، وأني ة إهدار،  ا ول  ه  مهد لصياغة دقيقة لل دا.ح  ومن المهم كذله تقسيم ا ني ة دقيق للموقل ي

   تقدم  تساهم   تقدم العملية، أما الثانية  ه  أني ة ال تضيل قيمة، وال  تساهمأني ة تلد  إل  إضا ة قيمة، كما 
حو  مدج تأثر جودة المنتج أو التدمة بحذ  النيا  أو تقليص ، وبالتال ،  السلا  المهم    هذه المرحلة يدور  العملية 

وبالتال   المترج الر.يا  وهح لدج العميح الداتل  والتارج  الرغبة واالستعداد )للد ع( لهذا النيا  لما يمثل  ل  من قيمة؟
 لهذه المرحلة هو رسم تري ة إلجرا ات العملية 

  نا  العملية اإلدارية الجديدة: -هر 

 ن المعايير المهمة     نا  العملية اإلدارية الجديدة ما يل :وم
    ال اعلية: وتتعلق بالنتا.ج،  دراسة مدج م  مة المترجات مع مت لبات العم 
 ،االعتمادية:  تحديد مدج ثبات جودة المترجات 
 إلخ     ية، ب حص مدج ريادة إدارة الموارد البيرية، والمالية، والعينالك ا ة: وتتعلق بالموارد 
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 االستبيان
 ت ف  جامعة الملك فيصل بالسعوديةاستمارة استبيان حول إعادة هندسة العمليا

 البيانات الشخصية: -أوالا 
 جابة المناسبة:اإل أمام( √يرجى تعاونكم ف  وضع إشارة )

 سنة  أكثر ) (  43    سنة ) (  41-33  سنة ) (  61-63  سنة  أقح ) (  61  العمر: -1
 بكالوريوا ) (  د لوم عال  ) (   د لوم متوس   ما دون ) (  الملهح: -6
 غير قيادية ) (  قيادية ) (  ئي ة: الو  -6
 أكثر من عير سنوات ) ( من تما لعير ) (   من عامين  قح من تما ) ( أقح من عامين ) (  سنوات التدمة: -4

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 وع  القيادة بمفهوم إعادة هندسة العمليات اإلدارية: -نانياا
      القادة عل  دمج المهام ال رعية المتكاملة    مهمة واحدة يعمح -1
      يوجد اتجاه لدج القيادات لتقليح عدد مرات المراجعة لتو ير السرعة    ا دا  مع مراعاة الدقة -6
      يلمن القادة  نعادة الت كير با ساسيات والتتلص من الروتين القديم -6

 ئدنمط القيادة السا -نالناا
      يست يع القا.د    الجامعة كسا ثقة الموئ ين والتأثير  يهم -4
      يع   القا.د الحرية واالستق لية للموئ ين    أعمالهم -1
      سي  عند حح الميك تر و يأتذ القا.د    الجامعة بعين االعتبار وجهات نئر م -3

 السياسات اإلدارية: -رابعاا
      سياسات إدارية واضحة وم هومة توجد    الجامعة -0
      السياسات اإلدارية    الجامعة تريد العاملين    أدا  وئا. هم -1
      السياسات اإلدارية    الجامعة تساعد القادة للوصو  إل  قرارات أكثر عق نية وجودة -4

ا  التخطيط االستراتيج : -خامسا
      ية واضحة ومكتوبةيتوا ر لدج الجامعة ت ة استراتيج -11
      تساعد آليات التت ي  المتبعة    الجامعة عل  تسهيح حدوئ عملية الت وير -11
      تعتمد الجامعة عل  ت ة  وارئ لمواجهة ا مور غير االعتيادية أثنا  العمح -16

ا  تدريب وتنمية مهارات العاملين: -سادسا
      ت التدري ية للعاملين  ها باستمرارتعمح الجامعة عل  تحديد االحتياجا -16
      يتسم تصميم ال رامج التدري ية    الجامعة بالجودة والتميز  -14
      تعمح الجامعة عل  التنويع    أساليا التدريا -11
      تقوم الجامعة  تقييم ال رامج التدري ية لت وير العاملين باستمرار -13

 إعادة الهيكلة -سابعاا
      الهيكح التنئيم  للجامعة م .م الحتياجات العمح -10
      تقوم الجامعة بمراجعة الهيكح التنئيم  دوري ا بيكح منهج  -11
      هناه مستوج عا  من االتصاالت  ين أجزا  الهيكح التنئيم  -14
 تكنولوجيا المعلومات:-نامناا
      ال ي.ة المحي ة تواكا الجامعة الت ورات التكنولوجية    -61
الت   ا ترج  والدوا.ر الوحدات ومساعدة ال تتردد الوحدات والدوا.ر ال نية    دعم -61

 الجديدة التكنولوجيا بمجا  مساعدة إل  تحتاج
     

أدا   إل  يلد  مما تناولها وسهولة  و رتها الجامعة    وال يانات المعلومات تتميز -66
 .ودقة بسرعة ا عما 

     

 مقترحات أخرى  فضالا اكتبها بالتفصيلأي  إذا كان لديك -تاسعاا
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ABSTRACT 

Business Process Re-engineering (BPR) is the fundamental rethinking and the radical redesign 
of business processes to bring about dramatic improvements in performance”. BPR is not about 
making marginal improvements but involves significant progress in redesigning existing business 
processes and functions. BPR is aimed at streamlining operations, reducing cost and process 
duration, which in turn ensures increased revenue, better co-ordination, quality enhancement and 
above all upgrading the level of employee knowledge and skill. The applicability of BPR in day-to-
day activities across organizations has also increased its importance manifold. 

This study tries to Shed light on various aspects of administrative process re-engineering 
method in terms of concept, implementation mechanism and its benefits, and Give a clear picture for 
applying re-engineering method, which used to improve the provided service to beneficiaries, increase its 

efficiency and to achieve Total Quality Management “TQM”. Business process reengineering (BPR) 
cycle consists of four major steps. The first step is to identify the process that need to be 
reengineered. Second step consists of reviewing and analyzing the existing process. Third step is to 
design the reengineering for the process. Last and fourth steps is to test and implement 
reengineering which leads to the identification of new process for reengineering.  

The objective of this paper is to describe the basic concepts of Business Process Reengineering 

(BPR). In this paper، discussion is continued with the concepts of BPR followed by historical 

background of BPR. The paper also examines the inputs of reengineering process, such as 
information technology (IT), leadership style, and HR training. Business process reengineering 
(BPR) creates entirely new processes, whereas quality management methodologies such as Total 
Quality Management (TQM), and Six Sigma amongst others focus on improving existing process. 
The radical approach to continuously reviewing processes is thought to be the most appropriate 
means to keep organizations in a continuous growth and safety from outdated business processes. 

The study used the descriptive methodology by examining the different components of the 
concept as presented in the managerial literature to form a comprehensive view to the re-
engineering method. The descriptive methodology has two ways, which are the social survey and 
the case study. The study adopted the case study style by applying the pr-requisites of BPR on King 
Faisal University (KFU). 

The study results that using administrative processes re-engineering methods leads to essential 
modification at the administrative systems ,including HR training, in line with the requirements of 
the re-engineering and service improving. 

Key Words: Re-engineering, Administrative Reform, Training, King Faisal University (KFU). 
 


