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 امللخص:       
أجريت قد و التنافسية،  في اكتساب األسبقياتالحديثة األساليب اإلدارية  كأحد أبرز إعادة هندسة العمليات  دور  اختبارإلى تهدف هذه الدراسة 

عالقة ارتباط أهمها أنه توجد ، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج )قطاع الطحن( الجزائرية وفي أهم القطاعاتعلى عينة من أهم املؤسسات 

 اكتساب األسبقيات التنافسية في)البعد اإلجرائي، البشري والتكنولوجي(  اد إعادة هندسة العملياتإيجابية وأثر ذو داللة إحصائية لكل بعد من أبع

، اث()تحسين مستوى الجودة، تشجيع اإلبداع، السيطرة على التكاليف، التحكم في عامل الوقت، وتحقيق املرونة في الفعل ورد الفعل اتجاه األحد

إعادة هندسة ألسلوب  ت قطاع الطحنمؤسساتطبيق ئية التي تستدعي في مجملها ضرورة اإلجرا جاءت على إثرها مجموعة من التوصيات واالقتراحاتو 

التفوق على منافسيها وتضمن لها البقاء ها مصادر استراتيجية تحقق لك اكتساب واحدة أو أكثر من األسبقيات التنافسية بهدفالعمليات اإلدارية 

 .عاملية والتنافس فيها بكفاءةقتحا  األسواق ال، وتفتح أمامها مجاالت أوسع الفي ظل انفتاح األسواق الجزائرية على املنافسة األجنبية واالستمرارية

 ، والية بسكرة.إعادة هندسة العمليات، األسبقيات التنافسية، قطاع الطحنالكلمات املفتاحية: 

   قدمة:امل
فتح أسواقها تدريجيا أما  املنافسة قرار ة منظمة التجارة العاملية اقتصاد السوق وانضمامها التفاقي الستراتيجيةالجزائر  اعتمادعن  ترتب       

، فأضحت خاصةببسكرة قطاع الطحن  مؤسساتعامة و الجزائرية  االقتصادية اتاملؤسس على ات سلبيةساانعككان له  ، غير أن هذا القراراألجنبية

 التكيفإحداث أساليبها اإلدارية التقليدية على قدرة عد  و  ،من جهة بيةاملنافسة األجن  عد  قدرتها على الصمود أمابسبب كبيرة صعوبات تواجه 

عن سبل جديدة  البحث يهاينبغي علقطاع الطحن  مؤسساتها والتحديات الكبيرة التي تواجهظل هذه الظروف الصعبة  وفي .من جهة أخرى املطلوب 

من عناصر التفوق  الكل زمن مقتضياتهف ،اليو  األفضل واألكفأ ديع   لم ،داريةكان صالحا باألمس من نظم ومبادئ إفما  ،ةستمرارياال و  البقاءلضمان 

التي أبرزها "إعادة هندسة العمليات اإلدارية" لعل و  ،ة الحديثةاإلدار  أساليبالقرن الحادي والعشرين قرن التغيير وفقا ملا دعت إليه يعتبر و  ،والتقد 

املنظمة  اعتادت ما كل في النظر إلعادة  (and davenport) Hammer, Champy نمجريئة ة بدعو التسعينيات من القرن  املاض ي   ظهرت خالل

تغيير جذري بل تحتاج إلى إحداث  ،ال يكفيها إجراء التحسينات الجزئيةقد  لف العمليات اإلداريةإشكاالت وقصور في مخت وجودافتراض على ، القيا  به

إعادة هندسة العمليات ت أثبت وقد .الحديثة تكنولوجيا املعلوماتة البشرية، واالعتماد بشكل كبير على ، تغيير التركيبعملياتها إعادة تصميم يشمل

 تمكنت من ها، حيثات املفاجئة في بيئة أعمالملواجهة التغير خيار ك (… ,Ford, IBM, Kodakفي الكثير من الشركات العاملية منها ) افعاليتهاإلدارية 

اكتساب واحدة أو أكثر من األسبقيات التنافسية )التكلفة، الجودة، الوقت، املرونة واإلبداع( مكنتها من معايير األداء في تحقيق تحسينات جوهرية 

  العاملية والتنافس فيها بكفاءة. قتحا  األسواقالأمامها مجاالت واسعة  تفتحو ملواجهة املنافسين،  استراتيجيةالتي استخدمتها كأسلحة و 

لبشري ا ،اإلجرائي) عمليات اإلدارية بأبعادها الثالثةتسليط الضوء على دور إعادة هندسة ال هذه الدراسة خاللنحاول  ،اق الفكري ضمن هذا السي      

 التالي:سؤال التتمحور إشكالية هذه الدراسة حول وعليه، قطاع الطحن بوالية بسكرة.  مؤسساتسبقيات التنافسية في في اكتساب األ  (والتكنولوجي

 قطاع الطحن بوالية بسكرة؟ مؤسساتتساب األسبقيات التنافسية في إعادة هندسة العمليات اإلدارية في اك ما دور 
 يندرج عن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية: 

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية؟ أهميةبببسكرة ى وعي كوادر مؤسسات قطاع الطحن دما م .1

 بضرورة اكتساب األسبقيات التنافسية؟ببسكرة قطاع الطحن  ى وعي كوادر مؤسساتدما م .2

 دور عادة الهندسة إل  يلعب البعد اإلجرائيهل  .3
 
 ؟سكرةببمؤسسات قطاع الطحن بفي اكتساب األسبقيات التنافسية  ا

4.  
 
 ؟ن ببسكرةؤسسات قطاع الطحملفي اكتساب األسبقيات التنافسية  هل يمكن أن تلعب إعادة هيكلة املورد البشري دورا

 ؟أسبقيات تنافسية من خالل إحداث التغيير التكنولوجي فيها كتسب مؤسسات قطاع الطحن ببسكرةتهل يمكن أن  .5
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لتنافسية، ولتوضيح هذا الدور أو ذاك كان البد من البحث في طبيعة العالقة بين أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية وكيفية اكتساب األسبقيات ا  

  هي كاآلتي:تتعلق بهذه األبعاد، و فرضيات ثالثة ندت هذه الدراسة إلى استولهذا 

 ".في اكتساب األسبقيات التنافسية في مؤسسات قطاع الطحن ببسكرةي لبعد اإلجرائيوجد دور ذو داللة إحصائية ل"ال  .1

 ".في مؤسسات قطاع الطحن ببسكرةسية التنافاكتساب األسبقيات في  ةرد البشرياعادة هيكلة املو ال يوجد دور ذو داللة إحصائية إل " .2

 ".يوجد دور ذو داللة إحصائية للتغيير التكنولوجي في اكتساب األسبقيات التنافسية في مؤسسات قطاع الطحن ببسكرةال " .3

 أهمية الدراسة: 
 اإلدارية األساليبأما  عجز فيها ات اإلدارية ندسة العمليإعادة هقيا  مؤسسات قطاع الطحن ب ضرورة تبرزهذه الدراسة أهميتها كونها تستمد    

  التي التقليدية
 
 ب  تت

إلزامية العمل على تحقيق السبق التنافس ي في ظل بيئة أعمال شديدة إلى جانب االقتصادية الجزائرية، املؤسسات  أغلب اه  ع 

 بيئةات في ة التي أصبحت مطلبا أساسيا للمؤسسسبقيات التنافسياأل و اإلدارية إعادة هندسة العمليات أبعاد محاولة إليجاد العالقة بين في التنافس، 

 التغيير. ةسريع

  أهداف الدراسة:
تفترض أن اكتساب األسبقيات التنافسية يرتبط بشكل أساس ي بإعادة النظر في كل ما اعتادت إدارية حديثة تطوير مقاربة تهدف هذه الدراسة إلى    

ع مؤسسات قطااإلدارية بقدرة العمليات هندسة تقص ي مدى ارتباط أبعاد إعادة من خالل  دارية تقليدية،من أساليب إالجزائرية ات عليه املؤسس

 .على تحقيق األسبقيات التنافسيةالطحن ببسكرة 

 املستخدم:الدراسة منهج 

ي الواقع ووصفها وصفا دقيقا بما ، فمن خالله يمكن دراسة الظاهرة كما هي فألنه األنسبالتحليلي ي املنهج الوصف خد  في هذه الدراسةاست  

 .  الدراسة اتالعالقة بين متغير  حليل طبيعةيساعد على فهم وت

 نموذج الدراسة: 
إشكالية الدراسة وأهدافها تم تصميم نموذج افتراض ي لتمثيل العالقة بين إعادة هندسة العمليات اإلدارية واألسبقيات التنافسية.  على ضوء        

 ر العا  لهذا النموذج كما هو موضح في الشكل التالي:وبذلك، فإن التصو 
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 ,Hammer, Champy) هامشية أو تدريجية في معايير األداء الحاسمة مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة.جوهرية فائقة وليست  تحسينات

1993, P.24) 

وإعادة  هي عملية ابتداع كاملة لكيفية أداء العمل من خالل إحداث تغييرات جوهرية وإعادة تصميم جذرية للعمليات، :إعادة تصميم إجراءات العمل

ة التي تؤدى ضمن وظائف معينة، وطريقة تجميع هذه األنشطة في مها  وواجبات، والصالحيات والسلطات املخولة لشاغل كل وظيفة، النظر في األنشط

 (.279، ص: 2007)ماهر،  واألدوات واألساليب املستخدمة في أداءها

إعادة تصميم هيكل العمالة وإعادة النظر في ع، نتيجة والنو  نطوي على تغيير التركيبة البشرية من حيث العددت :إعادة هيكلة املوارد البشرية

تقييم أداء  املمارسات واألنظمة الخاصة بها، من تصميم الوظائف، تخطيط القوى العاملة، التنمية والتدريب، نظا  الحوافز واألجور، املسار الوظيفي،

 (562نفس املرجع، ص: الفعالية ) وزيادة األداء كفاءة وتحسين التكاليف بهدف تخفيض العاملين...

ويشير إلى مجمل التغييرات في التجهيزات واملكائن والعمليات املساعدة لألفراد في إنجاز أعمالهم، وقد تكون تغييرات جزئية بسيطة،  :التغيير التكنولوجي

 (.67، ص:2004 وجيا العمل وتكنولوجيا املعلومات )الكساسبة،أو تغييرات أساسية شاملة، وينطبق ذلك على كل من تكنول

 االستجابة  منها  مجموعة  أو  أحدها  طريق  األبعاد التي يتوجب على إدارة العمليات أن تمتلكها لغرض تمكين املنظمة عن األسبقيات التنافسية: 

 (Krajewski, Ritzman , 1996, P.47 ) فيه  تتنافس  الذي السوق   لطلب

  الدراسات السابقة:
معرفة ما توصل إليه املوضوع أو تقاطعت معه، بهدف تناولت بالتحليل أحد جوانب على عدد من الدراسات التي طالع اال  في إطار هذه الدراسة تم

 :هذه الدراساتلبعض  تقديموفيما يلي . ار واستثارتهاإثراء األفكالباحثين من نتائج و 

   املعهد التقني، الجامعة  ،2، العدد 20. مجلة التقني املجلد (التنافسيةيق املزايا أثر إعادة الهندسة في تحق) :2007 ،مهدي محمود دجلة دراسة

 ونظم األداء مستويات تحسينل والعمليات الوظائف تصميم إعادة أهمية على التعرفدراسة إلى هذه الهدفت  ،(قنية الوسطى، الكوت، العراقالت

 :وصلت إلىالتنافس ي، وت امليزة تحقيق فيالنسيجية  لصناعاتا شركة في االتصال

 العاملين؛ لجميع املتكامل خالل األداء واالبتكار من واإلبداع سريعة خدمة تقديم إلى يؤدي الوظائف تصميم إعادة .1

 والعمليات؛ الوظائف إدارة في واالبتكار وتشجيع اإلبداع االستجابة سرعةو  األداء تحسين إلى يؤدي العمليات تصميم إعادة .2

 الوظائف؛ في واإلبداع للعميل وتشجيع االبتكار الطلبية لتسليم املخصص الوقت تقليص في يساهم األداء مستويات تحسين .3

 .للتسليم املخصص الوقت من يقللو  للمعلومات سريعا تدفقا ييهئ االتصال نظا  تحسين .4

  دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية مات املصرفية، في تحسين جودة الخد إعادة الهندسة اإلدارية استراتيجيةاستخدا  ) :2014 ،محبوب مراد دراسة

. أطروحة دكتوراه علو ، تخصص اقتصاد وتسيير املؤسسة، كلية العلو  االقتصادية والتجارية وعلو  التسيير، جامعة بسكرة. (الريفية وكالة بسكرة

والعالقة بينهما، وتحديد متطلبات تحسين الجودة بغية إلى عرض مفهومي إعادة الهندسة اإلدارية وجودة الخدمات املصرفية  هدفت هذه الدراسة

 مواكبة التغيرات التكنولوجية واالقتصادية، وتوصلت إلى النتائج التالية:

 باالبتكاراتتعتبر إعادة الهندسة اإلدارية ضرورة فرضتها معطيات الواقع، كتغير رغبات واحتياجات الزبائن بشكل سريع نتيجة لتأثرها  .1

 املؤسسات وإعادة الهندسة املالية؛حوكمة الحديثة، وبروز تحديات جديدة في مجال العمل املصرفي ك التكنولوجية

 تساهم إعادة هندسة العمليات اإلدارية في تحسين جودة الخدمات املصرفية من خالل تركيزها على االبتكار واإلبداع؛ .2

 التكنولوجي. البعد وأخيرا التنظيمي، البعد ثم املصرفية الخدمة جودة في تأثيرا ةاإلداري الهندسة إعادة أبعاد أكثر اإلجرائي البعد عتبري .3

   رقة بحث مقدمة . و (إدارة التغيير فلسفة ظل في التكاليف خفض قرارات دعم في اإلدارية العمليات هندسة دور ) :2008 ،عطا هللا وراد خليلدراسة

هدفت هذه . (معة الزيتونة، عمان، األردنكلية االقتصاد والعلو  اإلدارية، جا ،تغيير ومجتمع املعرفةالدولي السنوي الثامن حول إدارة ال إلى املؤتمر

عرض بعض التجارب املعتمدة توصل إلى نموذج يساهم في خفض التكاليف، و في التحديد كيف يمكن استخدا  إعادة هندسة العمليات الدراسة إلى 

 :التالية النتائجوصلت إلى وت، يثة للتغييرعلى االستراتيجيات الحد

 والفوائد التي تعود عليها؛  عادة هندسة العلمياتإ أهميةبردن دارة شركات القطاع الخاص في األ راك ووعي لدى إديوجد إ .1

 ج .2
 
 في كافة الجوانب التقتتغير الشركات التي تطبق إعادة الهندسة تغيرا

 
 ؛واإلداريةاالقتصادية نية، ذريا

 .التكاليفتخفيض ينعكس على غير الضرورية مما النشاطات  لتخلص مناى يؤدي إلادة الهندسة ب إعستخدا  أسلو ا .3

   نموذج) التغيير إدارة فلسفة ظل في لتخفيض التكاليف املعاصرة واملداخل العمليات هندسة إعادة تكامل) :2012 ،شاكر حسين ناديةدراسة 

، كلية اإلدارة 69، العدد 18. مجلة العلو  االقتصادية واإلدارية، املجلد (الوزيرية في الكهربائية اعاتالشركة العامة للصن في تطبيقية دراسة) مقترح

مدخل إعادة هندسة العمليات مع املداخل املعاصرة بها  كامليت ية التيكيفال البحث عناسة إلى هدفت هذه الدر . (تصاد، جامعة بغداد، العراقواالق

 أحدعد تإعادة هندسة العمليات  إلى أن ، وتوصلتةات الكهربائيواستهدفت الشركة العامة للصناع  ل تخفيض التكاليففي ظل إدارة التغيير من أج
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من التطورات السريعة املنظمات في مالحقة لتقد  العلمي والتغيرات في بيئة األعمال، وتحقيق هدف الحديثة املالئمة ملواكبة ا اإلداريةأبرز املداخل 

تلبية في السوق و قيمتها اظ على للحفمع مراعاة تحسين الجودة  كلفة املنتجاتتتغييرا جذريا مما يساهم في تخفيض لياتها وأنشطتها خالل تغيير عم

 .ملداخل األخرى واعادة هندسة العمليات إالتكامل بين وبلوغ هدف النمو واالستقرار في ظل  الزبون وتحقيق رغباته احتياجات

  مدخل  ،الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية وتنمية للموارد البشريةاالستراتيجي  ثر التسييرأ) :2004 ،هدراسة سماللي يحضي

هدفت . (جامعة الجزائركلية العلو  االقتصادية وعلو  التسيير، أطروحـة دكـتوراه دولـة في العلـو  االقتـصادية تخصـص التسـيـير،  .(واملعرفة الجودة

 ،الداخلية بمواردها االقتصادية للمؤسسة التنافسية املزايا تنمية يربط الذي االستراتيجي التحليل الجديد في االتجاه نيدراسة إلى تثمهذه ال

 البشرية دللموار  االستراتيجي التسيير لدور  الفكري  اإلطار على ، والتأكيدالداخلية للموارد االستراتيجي التحليل على مبني نموذج صياغة في واملساهمة

 وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: .التنافسية امليزة تحقيق في

 للموارد األمثل على االستخدا  نجاحها ويتوقف مميزة، صفات ذو منتج تقديم في التفرد إلى املؤسسة تسعى التمييز استراتيجية ضمن .1

 ؛اتاملنتج جودة لتحسين والتطوير حثالب جهود ودعم اإلبداع لعمليات وتشجيعها البشرية، والكفاءات

 ممثال الداخلي والعميل العميل الخارجي، على والتركيز املستمر كالتحسين املتجانسة املبادئ من العديد على الشاملة الجودة تسيير يرتكز .2

 التنافسية. هامزايا وتنمية أهدافها قتحقيو  املشكالت وحل في القرارات املشاركة آليات تطوير مع الفردية، والكفاءات البشرية املوارد في

 :
ً
 اإلطار النظري للدراسةأوال
      وأبعادها إعادة هندسة العمليات اإلدارية .1

من بين أهم األسباب التي أثارت الجدل هو منهجية ، و يميين وأصحاب األعمالإعادة هندسة العمليات اإلدارية جدال كبيرا بين األكاد أثار مدخل 

مة جديدة في كلهي  "الهندرة"إعادة هندسة العمليات أو ما يطلق عليها  .اليةيقترحها رواد هذا املدخل واملتميزة بطبيعتها الجذرية الراديكالتغيير التي 

املتتبع و (، Administration Reengineering)وهي ترجمة للمصطلح اإلنجليزي  من كلمتين هما )هندسة( و)إدارة( مركبة قاموس اللغة العربية

تتفق إلى حد اختالفا جزئيا في صياغتها و تختلف  العديد من التعاريف ورد لهايالحظ أنه أالعمليات هندسة لدراسات التي أجريت حول مفهو  إعادة ل

ومنهجية من  كاستراتيجية"عملية ترتكز على العمليات وليس الوظائف واملها  والعاملين، تسعى إلى إعادة تصميم العمليات  هاعرفف ،بعيد في مضمونها

يأتي من وجهة نظرهم حتى تتمكن املنظمات من إعادة هيكلة نفسها وتتمكن من تحقيق رضا العمالء وزيادة القدرة التنافسية في بيئة األعمال، وهذا 

 :هي (Hammer and Stanton) وحسب(. 62، ص: 2014خالل دعم القيادة وإدارة التغيير" )سويس ي، عز الدين علي، الخفاجي، نعمه عباس، 

املحيطة لتحقيق  البيئة مع التكيف من تمكنها التي املنظمة عمليات في والجذري  الجوهري  التفكير بإعادة املنظمات في األداء لتطوير املفضلة الطريقة"

: "إعادة هيالعمليات هندسة ن إعادة أ هو أكثر التعاريف رواجاو . (25، ص:2000ستانتن،  ،هامر) والجودة" واملرونة واإلبداع األداء في جذرية تحسينات

ايير التفكير املبدئي واألساس ي وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بصفة جذرية بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة وليست هامشية تدريجية في مع

  .(Hammer, Champy, Op.Cit, P. 24) األداء الحاسمة مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة"

 لدورها الكبير فينظرا  ،املعاصر اإلداري  في الفكر اإلدارية أحد أهم األساليب العمليات هي ندسةإعادة هواملفكرين أن  الكثير من الباحثيناعتبر 

جذري وشامل وإحداث تغيير  إعادة النظر في كل ما اعتادت املنظمة القيا  بهعلى تنطوي ، تحقيق التالؤ  بين املنظمة والتغييرات التي يشهدها محيطها

ذو املستويات العمودية يحدد هذا النموذج كيفية التحول من الهيكل الهرمي ، و كل ش يء في املنظمةفي جديد يتأثر ويؤثر إداري نموذج تقديم  بهدف

كيفية تغيير املوظفين العمل، ابتداع كاملة لكيفية أداء و كيفية إعادة تصميم العمليات وإجراءات العمل   ،املرن إلى الهيكل األفقي أو مصفوفي  املتعددة

وتمكينهم من أداء األعمال من خالل استخدا  قاعدة لديهم قدرات إبداعية خالقة  من متمركزين حول املهمة إلى أفراد عاملين متعددي االختصاصات

 .الحديثة كنولوجيا املعلوماتاالستفادة من تو  الهمالتي تدعوهم إلى اإلبداع في أعم(" Out Box)"الخروج من الصندوق التفكير اإلبداعي 
  (نظم وإجراءات العملتغيير )البعد اإلجرائي  .1.1

من خالل إحداث تغييرات  على ابتداع كاملة لكيفية أداء العمل،تنطوي إعادة هندسة العمليات اإلدارية من أن  (Hammer and Champy)انطلق        

فرات في الوقت والتكلفة والجهد املبذول، فضال عن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية تحقيق و تصميم نظم وإجراءات العمل بهدف جوهرية في 

-35.ص ،1995هامر، شامبي، أنظر ) إحداث تغييرات تمس العديد من الجوانب نوجزها في النقاط التالية يترتب عليه التنظيمية، غير أن تحقيق ذلك

47): 

التقليدية تكون مصممة ملعالجة العديد من الحاالت لذلك تكون في غاية التعقيد نظرا الشتمالها على  عادة العملياتتعدد خصائص العمليات:  .1

حاالت إجراءات واستثناءات ملعالجة نطاق واسع من الحاالت، بينما العمليات ذات الخصائص املتعددة تكون في غاية البساطة ألنها صممت ملعالجة 

 جراءات االستثنائية الخاصة.محددة فقط، وال تكون بحاجة إلى اإل 

يساعد على واحد، مما  حيث يتم نقل العمل إلى الجهات األكثر فاعلية إلنجازه كامال وفي مكانانجاز العمل في الوحدات التنظيمية املناسبة:  .2

 تخفيض وقت العمل وتكلفة أدائه، ويقض ي على الحواجز التنظيمية بين مختلف اإلدارات. 
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أن تتم الرقابة من ، و من خالل إتباع أسلوبا رقابيا أكثر توازنا، والتجاوز عن األخطاء البسيطة والنظر في الحاالت العامةرقابة: خفض مستويات ال .3

 داخل الفريق املنفذ للعملية، خاصة إذا كانوا األفراد يتمتعون بكفاءة عالية واستقاللية وقدرة على اإلبداع.

: إن التطور الوظيفي ال يعني صعود الهر  الوظيفي فقط، وإنما يشمل توسيع املدارك املعرفية أعمال مركبة تحول الوظائف من مهام بسيطة إلى .4

يشجع واكتساب املزيد من املهارات، مما يسمح باالستثمار في الوقت وتخفيض التكاليف اإلدارية غير املباشرة، كما يحسن في مستويات الرقابة و 

 من خالل: يتحقق ذلكاإلبداع، و 

 :هو ليس فقط إضافة أنشطة ومها  عمل سابقة والحقة للوظيفة، بل وأيضا أنشطة ومها  عمل من وظائف أدنى ووظائف  اإلثراء الوظيفي

ذا الشكل أعلى، حتى يكون العمل أكثر توسعا وتكامال وترابطا، ويمنح له املزيد من السلطة والحرية والرقابة الذاتية والتنوع في املها ، وهو به

بمعنى أنه يضاف إلى شاغل الوظيفة واجبات جديدة ومتنوعة تسمح له باستخدا  مهارات  عتبر توسعا أفقيا ورأسيا في نفس الوقت؛ي

 (217ص:  ،2005، )بلوطوقدرات متعددة. 

 زمنية معينة، على أن تكون  نوع من التوسع األفقي في العمل من خالل زيادة عدد الواجبات التي يؤديها الفرد خالل فترة هو: التوسع الوظيفي

 .ضمن دائرة اختصاصه وخبرته األصلية وضمن إطار خصائص العمل ذاته

على مختلف الوحدات  ، تقو  على أساس توزيع السلطاتالحديث الالمركزية فهي الوجه املميز ألسلوب التنظيم اإلداري امليل إلى الالمركزية:  .5

 نفيذها دون العودة إلى القيادة العليا.اإلدارية، ومنحها حرية اتخاذ القرارات وت

على أنها: "خدمة تعرف كنتيجة لتكامل مجموعة من الخدمات األولية، التي تكلف بها جهة األخرجة  (Afnor) يعرف: األخرجة )التعاقد الخارجي( .6

وبمستوى خدمة جيد وفي فترة  فضةمتخصصة بكل أو جزء من وظيفة من وظائف املؤسسة، في إطار تعاقد لعدة سنوات تؤديها بتكلفة منخ

 غير اإلنتاج قدرتها على كانت تلجأ املنظمة إلى أخرجة بعض األنشطة أو وظيفة من الوظائف إذاقد و . (Olivier and al., 2007, P.64)محددة" 

 حالية وتخفيض التكاليف.ال العملية لترشيد مالئمة األخرجة تكون  لذلك فإن اإلنتاج مرتفعة، تكلفة كانت إذا الطلب، أو لسد كافية

 :(279مرجع سابق، ص.، )ماهر ضرورة إحداث تغييرات موازية تمس جوانب هامة منهاالسابقة التغييرات  يترتب عن       

 ؛األداءيساعد على تحسين  ماب ت وإعادة تصميم مكونات الوظيفةتغيير الواجبات واملسؤوليا 

  الوظيفة؛تغيير الصالحيات والسلطات املخولة لشاغل 

  تغيير العالقات الوظيفية وقنوات االتصاالت بين الوظيفة واألطراف الداخلية مثل الرئيس واملرؤوسين، واألطراف الخارجية مثل العمالء

  واملوردين واملنظمات الحكومة...

 كالتعليم، الخبرة واملهارات. ة وتحديد ما يجب توفرهتغيير مواصفات شاغل الوظيف.. 

 (ةرد البشريااملو  إعادة هيكلة)ي البشر  البعد .2.1

دون أن يرافقه  العمليات وإجراءات العملتصميم تغيير في  ، فال يمكن إحداثبعضها البعضترتبط بو عاد إعادة هندسة العمليات أبتتكامل              

تصميم األنظمة الخاصة بإعادة النظر في العاملين و  هيكل إعادة تصميمالتي يتم بمقتضاها  شرية من خالل إعادة الهيكلةتغيير في التركيبة الب

من  على مجموعةإعادة هيكلة املورد البشري وتنطوي  ،...، تقييم أداء العاملينالحوافزلة، التدريب، نظا  األجور و الوظائف، تخطيط القوى العام

 :هما أساسيين جانبين مستالتي  والبرامج والخطط االستراتيجيات

 م االستغناء عن خدمات البعض وإعادة ، حيث يتضمن الوظيفة الواحدة أو الوحدة التنظيميةالعاملين  عدد تخفيض هيترتب عن: يالكم التغيير

ويبدأ نظا  إعادة األداء،  كفاءة وتحسين التكاليف تخفيض، للوظيفة بهدف التكيف مع املتطلبات الجديدة، خرينختصاصات على اآل اال توزيع 

ستفادة ة، وعلى أساس رؤية األهداف يتم التخطيط لتبديل مواقعهم طبقا للمجاالت التي يمكن اال املنظم ملوجودين داخلمن العاملين ا التوزيع

 إلى أقص ى حد ممكن.  فيها من إمكانياتهم

 فرها في األفراد الذين واجب تو وتغيير املواصفات ال ؤهااملواقع التي يتم إنشااملطلوبة لتنفيذ العمل في  تغيير القدراتينطوي على النوعي:  التغيير

 تغيير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم علىاملرتبطة بأدائهم، و  واألسس العلمية مات واملبادئ واملفاهيممن حيث املعلو هم تغيير معارفيتم توظيفهم، و س

  .توقعاتهمو  هماتيسلوكاتجاهاتهم، ، باإلضافة إلى تغيير استخدا  املعارف بشكل علمي

ورد الخصائص الواجب توافرها في املبين و  تغيير تصميم العمليات وإجراءات العمل إيجاد التناغم بينلى ع دة هيكلة املورد البشري إعا تعمل       

 :(51-34شامبي، مرجع سابق، ص.ص: هامر، أنظر ) التغييرات التاليةليها ويترتب ع ،البشري الذي ستعتمد

 ضا، رأسيا أي إلى مسئولي الخدمة، وإنما تدمج أفقيا فقط بإسناد املها  املتعددة واملتتاليةدمج تالعمليات  لم تعد: املوظفون يتخذون القرار

، عملسرعة أداء ال ، مما يحققاملسؤولية الكاملةله حمل ت، حيث تمنح له صالحيات واسعة و التخاذ القرار املناسب ر بيد املوظفيصبح األمو 

 املقدمة إلى العمالء.فضال عن تحسين مستويات الخدمات واملنتجات 

  إلى رؤساء وإنما إلى منسقين يساعدونها في معالجة املشكالت التي تواجههم، ال تحتاج فرق العمل ر املديرين من مشرفين إلى موجهين: تحول دو
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إلى العمل كمنسقين وموجهين  ويكونوا قريبين بما يكفي لتقديم املساعدة املطلوبة إلنجاز املها ، وعليه يتحول دور الرؤساء من العمل كمديرين

  يعملون على تطوير مهارات األفراد وقدراتهم لتمكينهم من تنفيذ العمليات املبتكرة.

  منح ي ، لذلكليمات بأنفسهممرؤوسين قادرين على تأسيس القواعد والتعإلى املنظمة تحتاج العمل املراقب إلى العمل املستقل: من التحول

م يعد هناك حاجة لوجود لالتخاذ القرارات، فالصالحيات الالزمة  مومنحه السلطات مضهيالعمليات الكاملة وتفو  لية تنفيذمسئو فرق العمل ل

 . نه صفة فريق العملنفي عتدخالت إشرافية لتوجيه الفريق تاملشرفين واملراقبين ألن أي 

 مراقبين ليتحولوا من طوير وإثراء دورهم بناء املديرين من خالل ت إعادة يكلةتستهدف إعادة الهادة تحويليين: تحول املسئولين من مراقبين إلى ق

 .القراراتومشاركين إياهم في  كاروملقين لألوامر إلى قادة تحويليين مؤثرين ومحفزين ملرؤوسيهم على االبت

  تمكين العاملين(Empowerement:)  ويات التنظيمية على لف املست: "خلق الظروف لتشجيع األفراد والفرق في مختالتمكين على أنهيعرف

التي تصاحب اتخاذ القرارات غير الروتينية واإلبداعية، حيث يحدث التمكين عندما يتشارك القائد مع أعضاء الفريق في تحديد  تحمل املخاطر

 التمكينيتطلب بذلك و  .(240ص:  ،2008، لطائي، قدادة)ا اإلحساس بااللتزا  واالستقاللية"الكيفية التي تنجز بها األهداف، األمر الذي يعطيهم 

يير جذري في أدوار العمل ؤمن باملشاركة والتشاور، وهذا بدوره يتطلب تغقيادة والتوجه إلى النموذج الذي يالتخلي عن النموذج التقليدي لل

من إتباع التعليمات والقواعد ؤوسين لى الثقة والتفويض، ودور املر من التحكم والتوجيه إ بين الرئيس واملرؤوسين؛ فيتحول دور الرئيسالعالقة و 

 إلى املشاركة في اتخاذ القرارات.     

 : (التغيير التكنولوجي)التكنولوجي البعد   .3,1

فال يمكن إحداث ، املستخدمةاملعلومات تكنولوجيا ضرورة تغيير  رد البشري وتغيير هيكلة املو  العمليات وإجراءات العمل تصميمإعادة  يترتب عن         

 واملتمثل في وهو دور مزدوجدورا كبيرا في إنجاح إعادة هندسة العمليات تكنولوجيا املعلومات تلعب حيث  ،تغيير في مجال دون أن تتأثر املجاالت األخرى 

 (:67 ص.، مرجع سابق، الكساسبة)

 ساسـية التي تربط أجزاءها ببعضها البعض، وتدعم ة بالبنية التحتية األ املنظم تلعب تكنولوجيا املعلومات دور املمكن الذي يزود: دور املمكن

الهيكل ، لذلك ينبغي أن ينظر إليها مع املمكنات األخرى كاملوارد البشرية و وحيدليست املمكن اليمي والوظائف املتقاطعة، غير أنها التكامل التنظ

 التنظيمي، واعتبارها الوسيلة التي تجلب التغيير للعمليات. 

 :فتحديد العمليات التي سيتم إعادة تصميمها  ،د تكنولوجيا املعلومات على إنجاز العمليات بطريقة أسهل من خالل نمذجتهاتساع دور املنفذ

 التقييم... ويمكن تحقيق ذلك من خالل االستفادة من استخدامات تكنولوجيا املعلومات.  ،لب تحليل املعلومات حول األداء، هيكل العملياتيتط

 االستقرائي التفكير تبني يستدعي بشكل فعالها استخدام غير أنإعادة الهندسة، جزأ من جهود بر تكنولوجيا املعلومات جزءا ال يتتعتوبذلك،        

 النظر هو اتاملنظم معظم ترتكبه الذي والخطأ الحلول، تلك تعالجها أن يمكن التي املشكالت عن البحث ثم االيجابية، الحلول  وتصور  استقراء أي

 العمليات وتحسين تطوير في التقنية هذه استخدا  يمكن كيف السؤال: على هذا اإلجابة محاولة ثمالقائمة  العمليات ر منظو  من كنولوجياالت إلى

 ,Hammer) أدائه يمكننا أنه نفكر لم ما أداء في استخدامات تكنولوجيا املعلومات من االستفادة كيفية في التفكير هو الصحيح بينما الحالية؟

Champy, Op. Cit, P.96). 

  (Competitive Priorities) األسبقيات التنافسية .2
، ق رضاهمتحقي بهدفمن طرف عمالئها ملنتجاتها في السوق وزيادة القيمة املدركة لها  على بناء مكانةة ملنظمتعكس األسبقية التنافسية قدرة ا       

اإلنتاجي ألي شركة امتالكها من أجل تدعيم متطلبات األسواق التي تسعى الشركة للمنافسة على أنها: "تلك األبعاد التي يجب على النظا   تعرف

، إلى تحقيق التفوق ؤدي تالتي والخصائص  مجموعة األبعادي ه األسبقية التنافسية بمعنى أن.  (Awwad, Al Khattab, Anch, 2013, P.70)فيها"

باعتبارها العنصر الذي تلعبه أهميتها من الدور  وتستمداملستعملة من قبل املنافسين،  اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلكتنشأ بمجرد 

  .ةستمرارياال بقاء و العلى  املنظمة فرصا جوهرية تساعداالستراتيجي الذي يقد  

أول من تطرق ( (Skinner ( ويعد1969) في سنةهذا املوضوع ب االهتما  ، حيث بدأتحديد مصادر األسبقيات التنافسية اختلف الباحثين حول وقد        

 1989) Ferdows De Meyer,) ،(Berry Bozarth,1999 ،)(Hill and(، Adem and Swamidass,1969) إليه، ثم توالت أبحاث

Klompmaker, 1991) ،(Krajewski and Ritzman, 1996) ،رونة ووقت الجودة، املاتفقوا على أن األسبقيات التنافسية هي أربعة )التكلفة، ف

     .سبقية الخامسة وهي اإلبداعاأل  (Leong Snyder, and Ward,1990)أضاف الباحثان التسليم(، ثم 

 :  (Cost) التكلفة  .1,2
ادة املنافسين مما يؤدي إلى زيأسعار بأسعار أقل من  فضة تستطيع تقديم منتجاتة التي تمتلك تكلفة منخاملنظم( أن .Aquilano, and alيرى )       

ة السوق على املنظم وللتنافس في هذههناك جزءا من السوق داخل كل صناعة يشتري بالتحديد على أساس التكلفة املنخفضة، ألن  ،سوقيةحصتها ال
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 مرسومة خطة بإتباع اإلنتاجية كفاءتها رفع خالل من وتحسين أدائها، لسعر النهائيا ومن ثم الواحدة لفة الوحدةبهدف تخفيض تك أن تنتج بأقل تكلفة

 أفضل لها بتموقعيسمح بنوعيته، مما  املساس دون  جو املنت تكلفة تخفيض بهدف األنشطة جميع في الضروري  اإلنفاق غير لتجنب علمي أساس على

، 2012، اديةن حسين) يمنحها أسبقية التكلفة املنخفضة خاصة في األسواق التي يكون فيها املستهلك أكثر حساسية تجاه األسعارو ربحيتها  وزيادة

 فقط املحتملة، وليست العمل تكلفة على تخفيض عملف، واليلاالتك يكله تحليلب القيا يجب املنخفضة  التكلفةتحقيق من أجل  هغير أن. (394ص:

 تخفيض خالل من فقط حققتت اإلنتاجية زيادة كانت إذ تنافسية كأسبقية يستمر أن يمكن التكلفة ال أساس على املباشر، ألن التنافس العمل تكلفة

 تكلفة في املستقبلية التخفيضات مع الحالية املصاريف بين املبادلة من نمط تتطلب املدى طويلة اإلنتاجية ألن املحفظةو  على املدى القصير، التكلفة

 . (14-13، ص.ص: 2007 ،الجاسمي) األفراد وقدرات مهارات زيتعز و   العمليات لتفعيل واألنظمة والبرامج املعدات في واالستثمار التشغيل،

 :  (Quality)الجودة  .2,2
ملعنى امعنيين معنى واقعي ومعنى حس ي؛ على  الجودة هي املؤشر الخاص للحكم على األداء من حيث درجة تحقيق الرض ى ودرجة اإلتقان، تنطوي        

وااللتزا  بمواصفات ومقاييس الجودة املتعارف  ،التبايناتالخلو من العيوب والنواقص و ة باستخدا  مؤشرات حقيقية كالواقعي يعكس التزا  املنظم

ة في تقديم منتجات بمستوى يناسب توقعات العميل أي هل نجحت املنظم)اسيس املستفيد عليها، أما املعنى الحس ي للجودة فيركز على مشاعر وأح

 يشمل ما يلي:الذي و  ،في تحقيق املفهو  التكامليتج الجودة عندما ينجح املنأسبقية تتحقق و ، (جحت في تحقيق رضاهويلبي حاجاته؟ وهل ن

 :توقعاته ها معتشير إلى درجة مالئمة مواصفات التصميم مع املتطلبات التي يرغب فيها العميل وتطابق جودة التصميم.  

 :أقل ما يمكناملعيب  عيوب أو جعل نسبةأيضا الخلو من ال، وتعكس واصفات التصميمتمثل درجة مطابقة املنتج مل جودة املطابقة. 

 :التصميم وجودة املطابقة، انعكاس لكل من جودة هي و  طرف العميل قبول املنتج منأو مدى  إلى حسن أداء املنتج في السوق تشير  جودة األداء

التعديل والتطوير في مستوى  بروز الحاجة إلىينتج عن جودة األداء  فإن توفر التغذية العكسية بين الجوانب الثالثة يعد أمرا ضروريا، فقدلهذا 

 .(36ص:  مرجع سابق،، الطائي، قدادة) لتصميم وجودة املطابقة أو كالهماجودة ا

 بتثبيت العليا طرف اإلدارة من والعاملين؛ االلتزا  التا  اإلدارة من كل لدى اقتناع والتزا  هي ما بقدر مجردا مفهوماليست  لجودةايمكن القول أن        

 مسئولين أنفسهم واعتبار العاملين والتزا  املفهو  التكاملي للجودة، على بالتركيز يكون  التوجه وهذا التنظيمية املستويات مختلف على ةالجود مفهو 

 .عليها توقعاتهم أو تزيد مع تتوافق منتجات تقديممن خالل  العمالء إرضاء عن

 : (السرعة)الوقت   .3,2
 هاستخدمت لتحقيق السبق التنافس ي، وقدة املصادر الهامومن  ساسية للمنافسة في األسواقاأل قاعدة الالوقت ر أصبح في ظل محيط سريع التغيي            

 من تحقيق رضا عمالئها وتوسيع حصتها السوقية. ومن خالله تمكنت ،املنافسين علىومصدر للتفوق  كسالح تنافس يالعديد من الشركات العاملية 

 (:15.، ص2009، ، رغيدالطويل) أشكال منها بعدة ق أسبقية الوقتتتحقو 

 املنقض ي بالوقت اعنه واملعبر ، وتسمى بوقت االنتظارق بين استال  طلب العميل وتلبيته: تقاس سرعة التسليم بالوقت املستغر رعة التسليمس 

 وتلبيتها. الطلبية استال  بين

  :اختصار خالل من ذلك ويتحقق غاية التصميم النهائي للمنتج وتقديمه إلى السوق،تقاس بالوقت املستغرق بين توليد الفكرة إلى سرعة التطوير 

 ة فرصة أكبر للتفوق على منافسيها.كان الوقت قصيرا كان أما  املنظم وكلما املنتج، حياة دورة زمن

 زمنية محددة وثابتة لتسليم املكونات الداخلة في  االلتزا  بجداول ويعني تسليم طلبات العمالء في الوقت املتفق عليه، و لوقت املحدد: التسليم في ا

 عمليات التصنيع وفي كل مرحلة من مراحلها.

 :وبين إنتاج املنتج النهائيرة بين شراء املدخالت تتمثل في الفت تخفيض زمن دورة التصنيع. 

 : (Flexibility) املرونة.  4,2
 مزيج في التغيرات مع والتأقلم ى التغير من منتج إلى آخر أو من زبون إلى آخر بأقل تكلفة وتأخير ممكن،ة عل"قدرة املنظمعرف املرونة على أنها: ت             

ية البالغة في أبرز االتجاهات الحديثة ذات األهمأحد أسبقية املرونة  تعد. (15الجاسمي، مرجع سابق، ص.)املنتج"  تصميم أو اإلنتاج وحجم املنتجات

تمايزا  األفضل والجودة األقل التكلفة من كل تؤمن خاصة أنه لم ،املرتكزات األساسية التي تعتمد عليها في نجاح أعمالهاحد أة، و استراتيجيات املنظم

ردود األفعال تجاه حركية وتعقيد بيئة املنافسة من خالل التكيف وإعادة تشكيل  لىملرونة عتنطوي او  .املحيطي يشهدها تنافسيا في ظل التغيرات الت

، باإلضافة إلى أنها االستراتيجيةمواردها وقدراتها اتها وأسواقها بالتوافق مع ة على تنويع منتجتعكس قدرة املنظم، والتي االستراتيجيةد والقدرات املوار 

ملستوى الكفء لتأمين ا االستراتيجيةبالعديد من األدوات املنظمة د تزو تحقيق املرونة يتطلب و الخارجية.  مرونة االستجابة للضغوطعكس مستوى ت

 منافسيها، من أفضل بشكل مهامها على أداءقدرتها من  مما يزيد الداخلية والخارجية، راقبة املتغيرات البيئةمن االستعال  والتحليل واملتابعة وم

 .(144 :ص ،2008، لروسان)ا عدة أشكال نذكر منها ما يلياملرونة  وقد تأخذ .ختلف التغيراتالسريعة مل واالستجابة

 املنتجات، وتعكس قدرة  تصميم في تغييرات إجراءب وذلك عميل لكل املنفردة والحاجات األذواق في التغييرات مسايرة على القدرة وتعنيرونة املنتج: م
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 العمليات على تقديم منتجات جديدة أو معدلة.

  :معدات إضافية.فة دون الحاجة إلى ع مختلة على إنتاج مزيج من املنتجات بأنواتعني قدرة املنظممرونة مزيج املنتجات 

  :مستوى نشاط اإلنتاج لتقديم  وتعكس أيضا قدرة العمليات على تغيير الطلب، مستويات في للتغير االستجابة على ةنظمامل قدرة تعنيمرونة الحجم

 أحجا  مختلفة من املنتجات.

  :نتجات.وتشير إلى قدرة العمليات على تغيير أوقات تسليم املمرونة التسليم  

 :يمات مختلفة من العمالء، حيث توقعات تقسو اإلنتاج املرنة أسلوبا إنتاجيا ييهئ التكيف السريع مع حاجات تمثل نظم  مرونة نظم اإلنتاج

-20ص: ،2003أحمد سيد، ) تج نفس اآللة منتجات متنوعةها الحاسبات اآللية فتنتتحكم في (أوتوماتيكية)ئية األداء اآلالت واألجهزة تلقا تستخد 

21). 

تحقيق من معايير التفضيل املعتادة ك يمتد مفهو  االستجابة أبعدجابة السريعة ملختلف التغييرات، غير أنه قد القدرة على االستاملرونة تعكس        

خالل االستجابة لحاجاته وفق مستويات  ليشمل التركيز على العميل من ...تواريخ التسليم املتفق عليها، تحقيق الجودة املناسبة وخدمات ما بعد البيع،

 .اإلنتاج حسب الطلب، وتحقيق وقت االستجابة بأسرع ما يمكن

 :  (Creativity)اإلبداع.  5,2
التكيف مع بيئتها وتساعدها على  ةاملتاحة أما  املنظم للفرص في األداء تستجيب جديدة أفكار وطرق  تطوير القدرة على اإلبداعيعكس              

: "أكثر من مجرد إنتاج منتجات جديدة ومثيرة إذ أن املهم أن يكون اإلبداع جزءا من الحالة الذهنية إلدارة املنظمة وفلسفتها ويعرف على أنه تنافسية،ال

مهمة للمنظمة من املؤكد أنه سيؤدي إلى تأسيس ميزة تنافسية  االستراتيجيةالكلية، وعندما يجري اإلبداع ضمن مسارات  االستراتيجيةوركنا من 

 ،واألعمالافة قيمة متميزة للزبون خصوصا إذا كان من الصعب على املنافسين تقليدها، ويصبح اإلبداع استراتيجيا فقط عندما تقود األعمال إلى إض

  .(276ص:، 2012، البناء طالب)رسم الصورة املستقبلية لألعمال" فهو إدارة ل

تزايد حدة املنافسة وتزايد عدد الداخلين الجدد بأساليبهم ومنتجاتهم الجديدة، لم يعد هناك اسم، ففي ظل بعد تنافس ي حاإلبداع  أصبح              

استباقية في تقديم منتجات جديدة  استراتيجيةمبدعة ال يعني أن تتبنى أن تكون و ، اإلبداعة قادرة على ضمان ألية ميزة تنافسية ما لم تكن املنظم

إلى يصنف اإلبداع  وبذلك، دخال التحسينات على منتجاتها وعملياتهاأن تكون أيضا أكثر قدرة وسرعة إل دثة، وإنما يجب وتطوير أساليب إنتاج مستح

 : صنفين هما

 تقديم منتج أو خدمة جديدة لتلبية احتياجات العمالء، فضال عن دخول أسواق جديدة، باإلضافة إلى إبداعات تحسين : ينطوي على إبداع املنتج

 .م أفضلفي بعض خصائصه لتحسين أداءه من خالل تصاميوتشمل تغييرات نتج امل

 واألفراد واألبعاد  يذ التغيير مع كل تقنياتهالعمل الجديدة، ونشاط تصميم العملية الفعلي وتنف الستراتيجياتيعني بناء تصور : إبداع العملية

 العملية اإلنتاجية.ن يتحسإلنتاج وجودته، أو ي كمية ااستحداث عمليات إنتاج جديدة بطريقة تؤثر فو  يمية،التنظ

تبني أكثر من أسبقية تنافسية بهدف الحصول على حصة عليها يجب ات التي تريد البقاء واالستمرارية في محيط سريع التغيير املنظميمكن القول أن        

أن منتجاتها تميزت ن السيطرة على تكلفة اإلنتاج على الرغم من ات مالكثير من املنظمتمكنت قد سوقية أكبر وضمان والء عمالئها وتحقيق رضاهم، و 

ات على تبني أسبقية واإلنتاج املرن ساعد املنظم (JIT)، ومن جانب آخر فإن استخدا  أنظمة اإلنتاج الحديثة كنظا  اإلنتاج في الوقت بجودة عالية

ة على تغيير املنتج أو الكميات املنتجة مقابل االلتزا  بمواعيد التسليم ة املنظمهذه األنظمة في زيادة قدر املرونة والتسليم في آن واحد، كما ساهمت 

 هي عالقةة العالقة بين األسبقيات التنافسي الجودة، وبذلك فإنوتحقيق واملحافظة على أقل كمية من املخزون، فضال عن السيطرة على التكلفة 

 تبادلية.تراكمية وليست 

 
ً
 راسة: اإلطار التطبيقي للدثانيا
 سياق الدراسة .1

ثم واختبار ثباتها وصدقها )اإلستبانة( الدراسة  أداة تصميم هذه الدراسة تم االعتماد على مجموعة من اإلجراءات تمثلت فيمن أجل تحقيق أهداف        

 .عينة الدراسةتحليل خصائص مفردات 

 وتوزيعها تصميم أداة الدراسة. 1,1
بسكرة قصد الوقوف على والية مجموعة من مؤسسات قطاع الطحن بإلى كوادر  وجهو  املعلومات أساسية لجمع كأداة االستبيان اريتم اخت           

كهم ألهمية را، والتعرف على مدى إدي يشهدها محيط مؤسساتهمألهمية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في ظل التغيرات التومستوى وعيهم  اءهمرأ

 اعتمدو ، وأهدافها مع إشكالية وفرضيات الدراسةبما يتوافق  انياالستبتمت صياغة عبارات و  في ظل املنافسة الشرسة. اكتساب األسبقيات التنافسية

 . الخماس ي (Likert) على سلم ليكرتفي تصميمه 
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العمر، املستوى التعليمي،  الجنس،بحوثين )تتعلق بالبيانات الشخصية والوظيفية للمخمسة فقرات تضمن األول قسمين؛ إلى  االستبيان قسمت       

لدراسة املتغير املستقل "إعادة املحور األول خصص ؛ االستبيانالقسم الثاني فتضمن محوري أما  (.ي املنصب الحالي، املجال الوظيفيسنوات الخبرة ف

البعد و  البشري البعد ، إلجرائيالبعد ا :وهية في هذه الدراسعلى األبعاد التي تم اختيارها  ةموزع (16-1) عبارة 16هندسة العمليات اإلدارية" وتضمن 

على األبعاد التي تم  ةموزع، (37-17)عبارة  21"، وتضمن املتغير التابع "األسبقيات التنافسية لدراسةخصص أما املحور الثاني فقد . كنولوجيالت

 .، املرونة واإلبداعلتكلفة، الوقتالجودة، اوهي ختيارها ا

 عاملة في القطاع، مؤسسةمن مجموع ستة عشر  ةوعددها ثمانيالتي وقع عليها االختيار قطاع الطحن  مؤسساتجموعة من ملة خالل زيارات ميداني       

من إجمالي  %(94) تهسبن؛ أي ما ةاستبان 67 منها استرجعحيث  ،كادر 71وعددهم  املؤسساتبهذه  الكوادر العاملةكافة  على أداة الدراسةتوزيع  تم

  .  مؤسسةاملوزعة واملستردة في كل  تتباناوالجدول التالي يبين عدد االس، ، وكانت كلها مقبولة وصالحة للتحليل اإلحصائيي تم توزيعهاالت االستبانات

 انات املوزعة واملستردةي(: عدد االستب1جدول )
 النسبة االستبيانات املؤسسة النسبة االستبيانات ةاملؤسس

 ستردةامل املوزعة املستردة املوزعة

 %100 04 04 مطاحن صابادور  %96 24 25 مطاحن الزيبان

 %100 08 08 مطاحن األصيل %92 12 13 املطاحن الكبرى للجنوب

 %100 06 06 مطاحن بن حوحو %100 06 06 مطاحن الغزالة

 %60 03 05 مطاحن الزيبان الشرقية %100 04 04 مطاحن اإلخوة حوحو

 املصدر: من إعداد الباحثين

 اختبار ثبات وصدق أداة الدراسة:. 2,1

وهي  (%87.4ككل مرتفع إذ بلغ )الثبات أن معامل يبين  (2الجدول رقم )و  (Alpha Cronbachاستخدا  معامل )تم  االستبيانثبات  لتأكد منل            

 يمكن ، مما يؤكد أنهجدا مقبولة ا أيضا درجاتملديه (، كما أن معامالت ثبات املتغيرين%60ددة بـ )قبول املحالنسبة جيدة كونها أعلى من نسبة 

وهو  (%93)بلغ الذي لألداة  العا  حساب معامل صدق املحكبائج املتحصل عليها يمكن تأكيد النتو  امليدانية. الدراسة على هذه األداة في االعتماد

 .ألغراض البحث ةن األداة املستخدمة مناسبأمرة أخرى كد ، مما يؤ جدا درجات مقبولةلديها ، كما أن جميع معامالت متغيرات الدراسة مرتفع

 : نتائج معامل الثبات وصدق املحك(2جدول )
 معامل صدق املحك (Alpha Cronbach)معامل الثبات  عدد العبارات املحور 

 0.806 0.649 16 إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 0.950 0.902 21 األسبقيات التنافسية 

 0.935 0.874 37 لاإلستبانة كك

 SPSS املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على تحليل مخرجات برنامج 

 خصائص أفراد عينة الدراسة . 3,1

املجال  سنوات الخبرة في املنصب الحالي،الجنس، العمر، املستوى التعليمي، )خصية والوظيفية لعينة الدراسة عرض وتحليل البيانات الش سيتم            

 . غيرات، وذلك من خالل الجدول التالي، وتحديد كيفية توزع املبحوثين على أساس هذه املتالوظيفي(

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية والوظيفية3جدول )

 املجال الوظيفي املنصب الحاليسنوات الخبرة في  املستوى التعليمي بالسنوات العمر  الجنس

 % الفئة % الفئة % الفئة % لفئةا النسبة الفئة

 ر و ذك

 إناث

76.1 

23.9 

  30أقل من 

[30 - 36] 

[37 - 43] 

[44 - 50] 

[51 - 57] 

  57أكثر من 

22.4 

23.9 

13.4 

25.4   

11.9 

3 

 جامعي

 مهندس

 تقني سامي

 ثانوي 

 أخرى 

47.2 

12.2 

12.2 

23.9 

4.5 

  05أقل من 

 [10إلى  06]

 [15إلى  11]

 15أكثر من 

43.3 

20.9 

11.9 

23.9 

 اإلدارة العامة

 إدارة املحاسبة واملالية

 إدارة التسويق والتموين

 إدارة اإلنتاج

 إدارة املوارد البشرية

 إدارة الوسائل العامة والصيانة

19.3 

23.9 

22.4 

20.9 

09.0 

04.5 

 100 املجموع 100 املجموع 100 املجموع 100 املجموع 100 املجموع

 SPSS ثين باالعتماد على نتائج تحليل اإلستبانة من خالل برنامجاملصدر: من إعداد الباح   

              



 شرياز حايف وآخرون                                                                                                                  دور إعادة هندسة العمليات يف اكتساب األسبقيات التنافسية 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019 
 140 

 

%(، هذه النتيجة قد تعود إلى 23.9) %(، بينما تمثل فئة اإلناث نسبة76.1نسبة )فئة الذكور تمثل أكبر ن فإكما هو مبين في الجدول السابق  

أما  هذا القطاع.العمل في أكثر توافقا مع طبيعة ونوع  كون الذكور كور أكثر من اإلناث، خصوصية قطاع الصناعة في الجزائر، الذي يتطلب تواجد الذ

لذوي طحن قطاع ال حاجةإلى ذلك  ويعزى في السن  متقدميناملبحوثين لبية أغ%( مما يدل على أن 25.4( بنسبة )50-44هي )فالفئة العمرية الغالبة 

يتراجع ما سنة، وهي منخفضة جدا ألن األفراد في هذا العمر غالبا  57الذين تزيد أعمارهم عن ن %( للمبحوثي3النسبة األقل هي )كانت ، و الخبرة

 %( للجامعيين، وهذا47.2هي )النسبة األكبر للمبحوثين و كما يتبين أن  مستواهم وقد يقررون إنهاء مسارهم الوظيفي حتى قبل بلوغ سن التقاعد.

يرات عن مستوى التركيبة البشرية، وما ترتب عليه من تغي هؤسساتمن مإعادة هيكلة العديد  حن بعدالط ت التي يشهدها قطاعنتيجة للتغييراطبيعي 

أن النسبة األكبر لألفراد الذين  تبين النتائجحسب سنوات الخبرة في املنصب و اإلدارية. لتولي املناصب  الجامعيةالشهادات  أصبح يستقطب حامليحيث 

 إلى أن املبحوثين نتائجالتشير كما  .يرات وإعادة توزيع املناصبعلى أنه قد أجري تغيوهذا مؤشر  %(43.3بنسبة ) سنوات 5تقل سنوات خبرتهم عن 

النسبة األقل وهي  رة الوسائل العامة والصيانةإدا %(، وتمثل23.9بلغت )وقد بر نسبة الذين يشغلون مناصب في إدارة املحاسبة واملالية يمثلون أك

 .من الكوادرالعمل في هذه اإلدارة ال تحتاج إلى عدد كبير %( ألن طبيعة 4.5)

 واإلجابة على أسئلة الدراسة االستبيانتحليل محاور   .2
 تحليل محور إعادة هندسة العمليات اإلدارية . 1,2
العبارات التي تقيس كل بعد من أبعاد سيتم تحليل سة العمليات اإلدارية، حول ضرورة إعادة هند راء املبحوثينوآ اتجاهات التعرف على من أجل       

مؤسسات قطاع الطحن بضرورة إعادة هندسة  كوادر وعي  دىما م"إلجابة على السؤال التالي: امحور إعادة هندسة العمليات اإلدارية، ومن ثم 

يل اإلحصائي الوصفي للحصول على تحللكراري الذي يستخد  عادة في اتم إعداد جداول خاصة بالتوزيع التلهذا الغرض و  ،"؟العمليات اإلدارية

ملخص لنتائج التحليل عرض وفيما يلي  لرتبة والدرجة الكلية لكل عبارة.ا ،املئويةالتكرارات النسب املتوسطات الحسابية، االنحرافات املعيارية، 

         .(4اإلحصائي من خالل الجدول رقم )
 ادة هندسة العمليات اإلدارية إعنتائج تحليل اتجاهات املبحوثين حول أبعاد  (:4جدول)

أتفق  أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 تماما

ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق

 تماما

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 االتجاه العام الترتيب

 املوافقة 3 0.676 4.24 - - 11 39 17 التكرار البعد اإلجرائي

% 25.4 58.2 16.4 - - 

 املوافقة التامة 2 0.602 4.39 - - 4 33 30 التكرار عد البشري الب

% 44.8 49.3 6.0 - - 

 املوافقة التامة 1 0.467 4.69 - - - 21 46 التكرار البعد التكنولوجي

% 68.7 31.3 - - - 

إعادة هندسة العمليات 

 اإلدارية

 املوافقة التامة 0.513 4.64 - - - 22 45 التكرار

% 67.2 32.8 - - - 

 SPSS   املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج 

حيث بلغ  لعمليات اإلداريةأهمية إعادة هندسة اتتجه بشكل عا  نحو املوافقة التامة على  املبحوثينأراء ن أ من خالل الجدول السابقتبين ي       

 جاءتكما  .خماس يال ليكرتوهو يقع ضمن الفئة الخامسة من سلم  (0.513( بانحراف معياري قدره )4.64على عبارات القياس ) املتوسط الحسابي

مما ، األبعادهذه العبارات التي تقيس أهمية على  بين املوافقة واملوافقة التامة (التكنولوجيو  البشري  ،اإلجرائي) األبعاد الثالثة اتجاهات املبحوثين حول 

التغيير جاء وقد  بمؤسسات هذا القطاع. د من الجوانب الهامةتمس العدي هاخاصة وأن حداث تغييرات جذريةإبضرورة وادر الكعي و  درجةعلى  يدل

من وهو يقع ضمن الفئة الخامسة  (0.467( بانحراف معياري قدره )4.69حسابيا بلغ )متوسطا  حققو  من حيث األهمية األولىرتبة في امل التكنولوجي

  يدركون أهمية التغيير التكنولوجي همؤشر على أنا ي، وهذا منحو املوافقة التامةعلى عبارات هذا البعد املبحوثين آراء  قد اتجهتو  الخماس ي ليكرتسلم 

على  االعتمادضرورة على  يةغلباأل ، حيث يتفق هذا القطاع الحيوي ده نظرا لتأثيره االيجابي على أداء مؤسساتهم في ظل التغير السريع الذي يشه

في املرتبة و .قية املكلفة للوقت والجهد واملالالوثائق الور االعتماد على التخلص من ضرورة و  ،النظم اإللكترونيةو  تقنيات والبرامج الحاسوبية الحديثةال

 ليكرتم من سلوهو يقع ضمن الفئة الخامسة ، (0.602)انحراف معياري و  (4.39)متوسط حسابي ب جاءت إعادة هيكلة املورد البشري  ،الثانية

التي  واعيين جدا بأهمية التغييرات على أن الكوادريؤكد وهذا  نحو املوافقة التامة،عبارات هذا البعد لآلراء حول  االتجاه العا  الخماس ي، حيث جاء

تغيير أسلوب قادرين على و ، ومهارات متنوعةأداء العمل بإمكانيات استقطاب عاملين قادرين على ضرورة هم على بيتفق أغل، و لتركيبة البشريةتحتاجها ا

البعد اإلجرائي إلعادة هندسة جاء حيث األهمية  . وفي املرتبة الثالثة مناملعلومات تكنولوجياضرورة تحكمهم في ما اقتضت الضرورة لذلك، و العمل كل

وقد جاء االتجاه العا  الخماس ي،  كرتليالفئة الخامسة من سلم (، وهو يقع ضمن 0.676بانحراف معياري قدره )و ( 4.24حسابي ) متوسطب اإلدارية

القضاء على كل  مما يؤكد على أن أغلب الكوادر يؤيدون فكرة إجراء تغييرات جذرية في العمل تستهدف، لآلراء حول عبارات هذا البعد نحو املوافقة
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لجهد بدون أي مبرر منها كثرة الوثائق اإلدارية، األرشفة، كلفة للوقت واوالعمليات امل إلغاء العمليات غير الضرورية التي ال تضيف قيمةأشكال الروتين، و 

ودمج وفقا ملا تقتضيه الظروف املحيطة،  وضرورة إعادة تصميم العمليات، عملية التنقل بين مختلف املستويات اإلدارية إلنجاز بعض املعامالت...

 صميمها على نحو الذي يفي بمتطلبات العمل.إعادة ترتيب بعض اإلجراءات وتعن فضال ، املها  املتشابهة في عملية واحدة

، ببعدها اإلجرائي والبشري على درجة كبيرة من الوعي بضرورة إعادة هندسة العمليات اإلداريةببسكرة مؤسسات قطاع الطحن  كوادر : 1النتيجة

 واألهم في ذلك أهمية إحداث التغيير التكنولوجي في مؤسسات القطاع. 
 ات التنافسيةحليل محور األسبقيت  . 2,2
في ظل السيما  اكتساب األسبقيات التنافسية سعي مؤسسات قطاع الطحن نحو حول ضرورة من أجل التعرف على اتجاهات وآراء املبحوثين            

ى وعي دما م" :ال التاليإلجابة على السؤ امن ثم و  تنافسيةتم تحليل العبارات التي تقيس كل بعد من أبعاد محور األسبقيات الاشتداد حدة املنافسة، 

 .عرض ملخص لنتائج التحليل اإلحصائيوالجدول التالي يقد  ، "التنافسية؟ مؤسسات قطاع الطحن بضرورة اكتساب األسبقيات كوادر 

 تنافسية نتائج تحليل اتجاهات آراء املبحوثين حول أبعاد األسبقيات  (:5جدول )

أتفق  أبعاد األسبقيات التنافسية

 تماما

ال  حايدم أتفق

 أتفق

ال أتفق 

 تماما

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 االتجاه العام الترتيب

 املوافقة التامة 3 0.491 4.61 - - - 26 41 تكرار التكلفة

% 61.2 38.8 - - - 

 املوافقة التامة 1 0.486 4.72 - - 01 17 49 تكرار الجودة

% 73.1 25.4 1.5 - - 

 املوافقة التامة 4 0.560 4.52 - - 02 28 37 تكرار رعة(الوقت )الس

% 55.2 41.8 3.0 - - 

 املوافقة التامة 5 0.560 4.48 - - 02 31 34 تكرار املرونة )االستجابة(

% 50.7 46.3 3.0 - - 

 املوافقة التامة 2 0.569 4.64 - - 3 18 46 تكرار اإلبداع

% 68.7 26.9 4.5 - - 

 املوافقة التامة 0.514 4.64 - - 01 22 44 تكرار األسبقيات التنافسية

% 65.7 32.8 1.5 - - 

 SPSS باالعتماد على مخرجات برنامجالباحثين املصدر: من إعداد 

مؤسسات قطاع الطحن األسبقيات كتساب ضرورة اأراء املبحوثين تتجه بشكل عا  نحو املوافقة التامة على أن يتبين من خالل الجدول السابق             

حيث خماس ي، ال ليكرتوهو يقع ضمن الفئة الخامسة من سلم  (0.514( بانحراف معياري قدره )4.64، حيث بلغ املتوسط الحسابي )التنافسية

نحو  (جودة، الوقت، املرونة واإلبداعالتكلفة، ال)لألسبقيات التنافسية األبعاد الخمسة مختلف العبارات التي تقيس أو تعبر عن على  اتجهت اآلراء

اكتساب بضرورة  كبيرة جدا لدى الكوادرعي على درجة الو مما يدل سلم ليكرت الخماس ي تقع ضمن الفئة الخامسة من وكلها ، املوافقة  التامة

 جودةبعد ال يحتلو . تزايد حدة املنافسة ، في ظلةستمرارياال و لبقاء ل اوضمان ا هاما للتميزتعد مصدر كونها تنافسية الألسبقيات ل القطاع مؤسسات

 بذلكؤكدم ،(0.486بانحراف معياري قدره )و ( 4.72متوسط حسابي )ب من حيث األهمية املرتبة األولى
 
  ضرورة تحسين مستوى الجودةعلى  ا

 
عد التي ت

. القطاع مؤسساتوصورة هم في تحسين سمعة يسابما جدد،  عمالءجذب هم و ئوضمان وال لعمالءالحفاظ على لو ة التنافسية، لتحقيق امليز  امصدر 

إتباع طرائق باإلبداع تشجيع أهمية على وهذا يؤكد (، 0.569( بانحراف معياري قدره )4.64متوسط حسابي )بجاء بعد اإلبداع في املرتبة الثانية بينما 

( 4.61متوسط حسابي )ببعد التكلفة  جاءاملرتبة الثالثة  في. وبجودة عالية بهدف تلبية حاجات ورغبات العمالء وتطوير أساليب اإلنتاج ،جديدةعمل 

فاألمر افس، ت القطاع على التنازيادة قدرة مؤسسالتكاليف بهدف التحكم في أهمية  على املبحوثينحيث يتفق أغلب ( 0.491بانحراف معياري )و 

غير  ومن العمليات، التبذيرالتخلص من كل مصادر ف تستهد، وفعالة للسيطرة على التكاليفسياسة واضحة تبني ضرورة بالنسبة لهم يستدعي 

 املبحوثين ، حيث اتفق(0.560بانحراف معياري )و ( 4.52متوسط حسابي )بفي املرتبة الرابعة  بعد الوقتجاء بينما تضيف أي قيمة.  التي الضرورية ال

في إنجاز املطلوبة سرعة مل الزمن من أجل الوصول إلى التخفيض الوقت املستغرق في معالجة طلبات العمالء، وضرورة التحكم في عاة أهميعلى 

خير في الترتيب الخامس واأل الخ. و ...ملستهلكينأذواق افي ر في منتجات املنافسين وتغي  في مواجهة ؛ خاصة املنتجات الجديدة في تقديم املنتجاتواألعمال، 

، ألن عد  القدرة البيئةلتغييرات الحاصلة في أهمية االستجابة السريعة لا يعكس بم، (0.560بانحراف معياري )و ( 4.48)متوسط حسابي باملرونة تأتي 

 .عني الخروج من سباق املنافسةالسريع مع هذه التغيرات يعلى االستجابة والتكيف 
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لق تحسين مستوى من منط، األسبقيات التنافسيةاكتساب على درجة كبيرة من الوعي بضرورة ببسكرة كوادر مؤسسات قطاع الطحن : 2النتيجة

، والعمل على تحقيق أسبقية املرونة في الفعل ورد والتحكم في عامل الزمن على التكاليف،السيطرة باإلضافة إلى الجودة، وتشجيع اإلبداع، 

 .الفعل اتجاه األحداث

   ات الدراسةاختبار فرضي  .3
دراسة طبيعة عالقة االرتباط بين تحقيق األسبقيات البد من  ،الختبارمن أجل وضع فرضيات الدراسة على محك ا اختبار عالقة االرتباط:  . 1,3

 لي:ي( كما Pearsonاستخدا  معامل االرتباط )تم منفردة ومجتمعة. لذلك  اد إعادة هندسة العملياتأبعو التنافسية بمؤسسات قطاع الطحن 
 مصفوفة االرتباط(: 6جدول )

إعادة هندسة العمليات 

 اإلدارية

   العمليات هندسة أبعاد إعادة 

 

 األسبقيات التنافسية

 اإلجرائي البشري  التكنولوجي

 معامل ارتباط بيرسون  **0.510 **0.457 **0.535 **0.713

 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 0.000

 املجموع 67 67 67 67

 0.01**االرتباط دال عند مستوى من الداللة 

 SPSSاالعتماد على مخرجات برنامج املصدر: من إعداد الباحثين ب

، بمعامل ارتباط إعادة هندسة العمليات اإلدارية واألسبقيات التنافسية طردية وقوية بين ارتباطأن ثمة عالقة من خالل الجدول السابق يتضح         

أدى بها ذلك إلى أكثر  سة العمليات اإلداريةاهتما  مؤسسات قطاع الطحن بإعادة هند ؛ مما يعني أنه كلما زاد(%1)عند مستوى  (0.713)قدره 

اكتساب األسبقيات . إذ يرتبط اكتساب األسبقيات التنافسية، حيث ترتبط هذه األخيرة ارتباطا معنويا بمختلف أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 بالبعد اإلجرائي إلعادة هندسة العمليا
 
 معنويا

 
، (%1)( وهو دال عند مستوى 0.510بمعامل ارتباط ) ت اإلداريةالتنافسية بمؤسسات الدراسة ارتباطا

، وفي نفس الوقت يرتبط اكتساب األسبقيات (%1)( وهو دال عند مستوى 0.457فيها بمعامل ارتباط ) إعادة هيكلة املورد البشري كما ترتبط ب

 .(%1)( وهو معامل دال إحصائيا عند مستوى 0.535التنافسية بالبعد التكنولوجي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية بمعامل ارتباط )

 : 3 النتيجة

واكتساب األسبقيات التنافسية البعد اإلجرائي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية ذات داللة إحصائية بين ارتباط طردية توجد عالقة  .1

دور ذو داللة لبعد اإلجرائي ل" التي تنص على أن:وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة و  ؤسسات محل الدراسة،املب

 ألسبقيات التنافسية".لإحصائية في اكتساب مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة 

توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين البعد البشري إلعادة هندسة العمليات اإلدارية واكتساب األسبقيات التنافسية  .2

إلعادة هيكلة املوارد البشرية دور ذو " بالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أن:و  ؤسسات محل الدراسة،املب

 داللة إحصائية في اكتساب مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة األسبقيات التنافسية".

واكتساب األسبقيات التنافسية  لعمليات اإلداريةإلعادة هندسة ا توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين البعد التكنولوجي .3

دور ذو داللة  للبعد التكنولوجي" وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أن: ؤسسات محل الدراسة،املب

 ألسبقيات التنافسية".لإحصائية في اكتساب مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة 

 دراسةال نموذجاختبار    . 2,3
 يستوجبذلك لاالنحدار  نموذجمة ئ، وذلك من أجل ضمان مال املعلمية إجراء بعض االختبارات البد من اختبار نموذج الدراسةقبل البدء في      

 VIF( )Variance) ( باستخدا  اختبار معامل تضخم التباينMulticollinearity) التأكد من عد  وجود ارتباط عاٍل بين املتغيرات املستقلة

Inflation Factory( واختبار التباين املسموح )Tolerance)  لكل متغير من متغيرات الدراسة، مع مراعاة عد  تجاوز معامل تضخم التباين (VIF )

( باحتساب Normal Distributionلتوزيع الطبيعي )ا تتبع البيانات أنمن أيضا التأكد و   (0.05) (، وقيمة اختبار التباين املسموح  أكبر من10) للقيمة

 .يبين نتائج هذه االختبارات التالي(. والجدول 1) عناء قيمة معامل االلتو  على أن تقل( Skewnessمعامل االلتواء )

 (: اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح ومعامل االلتواء7) جدول 

 VIF Tolerance Skewness املتغيرات املستقلة

 0.867- 0.772 1.295 ياإلجرائ

 0.321 0.792 1.263 البشري 

 1.587- 0.961 1.041 التكنولوجي

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج 
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بار التباين (، وأن قيم اخت1.295 -1.041) وتتراوح بين 10تقل عن املستقلة نالحظ أن قيم اختبار معامل تضخم التباين لجميع املتغيرات     

 على عد  وجود ارتباط عاٍل بين املتغيرات املستقلة، ي  هذا (، و 0.05(، وهي أكبر من)0.961 -0.772) بين تراوحاملسموح ت
 
أن تم التأكد من  كماعد مؤشرا

ختبار طبيعة عالقة االرتباط، ومن بعد او  . وبناء عليه،(1القيم أقل من )جميع البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء، حيث كانت 

يرات املستقلة في أجل تحديد ومعرفة درجة تأثير املتغير املستقل في التابع، سوف يتم اللجوء الختبار تحليل االنحدار الخطي املتعدد، بإدخال جميع املتغ

 دد يجب إتباع الخطوات التالية: االنحدار الخطي املتعلتأكد من صالحية نموذج االنحدار الخطي املتعدد، ومن أجل امعادلة 

 القدرة التفسيرية للنموذج 

 : القدرة التفسيرية للنموذج(8) جدول 
 Durbin-Watson خطأ التقدير معامل التحديد املعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

1 0.862 a 0.742 0.730 0.26671 2,486 
a  ائي، البعد البشري، البعد التكنولوجياملتغيرات املفسرة: الثابت، البعد اإلجر 

 املتغير التابع: األسبقيات التنافسية

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج 

 البعد البشري  ،البعد اإلجرائيواملتمثلة في إعادة هندسة العمليات اإلدارية أن أبعاد ق وبالرجوع ملعامل التحديد يتضح من خالل الجدول الساب   

 كثر دقة،األباعتباره  (Adjusted R Square)وبالنظر ملعامل التحديد املعدل هي عوامل مؤثرة في اكتساب األسبقيات التنافسية، ، البعد التكنولوجيو 

من قدرة هذه  (%27) تهوهو ما نسب الباقيأما  ،لألسبقيات التنافسيةببسكرة  مؤسسات قطاع الطحن إمكانية اكتسابمن  %(73)ما نسبتهأن  بيني

السيما وأن خطأ التقدير كان أقل، ألنه  ،للدراسةقد تساهم فيه متغيرات أخرى خارج النموذج الحالي  املؤسسات على اكتساب األسبقيات التنافسية

ل  ذلك على خطأ أقل في النموذج  .كلما قل  هذا األخير د 

 املعنوية الكلية للنموذج 

كتساب املتغير املفسر ال اباعتبارهإعادة هندسة العمليات اإلدارية الشكل الدالي لنموذج العالقة الخطية بين  ومن أجل اختبار معنوية 

كما هو مبين  ،األحادي تحليل التباينتم استخدا  لتأكد من صالحيته ومن ثم انموذج مقبول لتمثيل هذه العالقة، ال ، واختبار أناألسبقيات التنافسية

 .في الجدول التالي

 ( ANOVA) األحادي تحليل التباين :(9)جدول        

 مستوى الداللة املحسوبة Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0.000b 60.549 4.307 3 12.921 االنحدار

   0.701 63 4.482 الخطأ

    66 17.403 املجموع الكلي

 0.05*مستوى الداللة 

 SPSS: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج املصدر

 (%5)( وهو أقل من مستوى املعنوية 0.000ن مستوى الداللة يساوي )وأل من خالل نتائج تحليل التباين األحادي املوضحة في الجدول السابق  

 يرات املستقلة مجتمعة تأثير لمتغلن وبالتالي فإ معنوي؛هو نموذج وبالتالي فإن نموذج االنحدار الخطي املتعدد 
 
 معنوي ا

 
معالم على األقل من احد و أو أن  ا

 .ختبار معنوية هذه املعامالتاملرور ال يتطلب األمر الذي ل معنوي، ادالنموذج 

  املعنوية الجزئية للنموذج 
Coefficients)(: اختبار معنوية معالم النموذج 10جدول )   

a) 

 Tolérance VIF مستوى الداللة Bêta T الخطأ املعياري  A النموذج

 )الثابت(

 البعد اإلجرائي

-0.159 

0.280 

0.393 

0.058 

 

0.351 

-0.404 

4.829 

0.687 

0.000 

 

0.772 

 

1.295 

 1.263 0.792 0.000 6.982 0.502 0.061 0.428 البعد البشري 

 1.041 0.961 0.000 5.297 0.345 0.072 0.380 البعد التكنولوجي
a تابع: األسبقيات التنافسيةاملتغير ال 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج  الباحثيناملصدر: من إعداد 

الثابت غير أن يتضح  الكتساب األسبقيات التنافسيةاملقابل ملختلف العوامل املفسرة وعند مستوى املعنوية الجدول السابق  نتائجمن خالل   

( وهو دال عند 0.280) البعد اإلجرائيكان ف (%1)ذات داللة معنوية؛ أي أقل من مستوى  يات اإلداريةإعادة هندسة العملجميع أبعاد معنوي، بينما 

بلغ  الذي ملعامل البعد التكنولوجيونفس الش يء بالنسبة  ،(0.000( وهو دال عند مستوى )0.428فهو ) معامل البعد البشري ( أما 0.000مستوى )
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بينما املقدار الثابت كونه الحد األدنى  .(%1)داللة كل هذه األبعاد أقل من مستوى  ، حيث أن(0.000وى بلغ )( وهو أيضا دال عند مست0.380املعامل )

، هو مقدار غير دال معنويا وهو أكبر من إعادة هندسة العمليات اإلداريةبغض النظر عن تأثير األسبقيات التنافسية ملؤسسات قطاع الطحن من 

 في هذه الحالة كما يلي: الخطي املتعدد تبعده من النموذج، وعليه تكون معادلة نموذج االنحدار س( وبذلك ن%5)مستوى الداللة 
Y=0.280(X1) + 0.428(X2) + 0.380(X3) 

  .(X3)، البعد التكنولوجي (X2)، البعد البشري (X1)دالة بداللة البعد اإلجرائي  (Y)حيث تكون األسبقيات التنافسية        

 في  (Bêta)إلى قيم  وبالرجوع       
 
بالدرجة األولى ثم البعد البشري هو اكتساب مؤسسات قطاع الطحن لألسبقيات التنافسية نجد أن أكثر األبعاد تأثيرا

كما ت املستقلة، بين املتغيراعال بعد التأكد من عد  وجود ارتباط وهذا  يأتي البعد التكنولوجي.في الدرجة الثالثة البعد اإلجرائي في الدرجة الثانية، أما 

 (8في الجدول رقم ) (Durbin-Watson) ال يوجد أي ارتباط ذاتي بين األخطاء العشوائية، وهذا ما يوضحه اختبار

( البعد التكنولوجيو  البعد اإلجرائي، البعد البشري ) الثالثةبأبعادها  إلعادة هندسة العمليات اإلداريةيوجد أثر ذو داللة إحصائية : 04النتيجة

مؤسسات قطاع الطحن لدى  الوقت، املرونة واإلبداع( ،)التكلفة، الجودةوهي: مجتمعة  ابأبعادهممثلة  كتساب األسبقيات التنافسيةاعلى 

 (.0.05عند مستوى الداللة ) بوالية بسكرة

 مناقشة النتائج:  .4

في اكتساب األسبقيات التنافسية في  عادة هيكلة املوارد البشريةإل يوجد دور ذو داللة إحصائية  نه:أ يمكننا القول بناء على النتائج املتحصل عليها     

إحداث تغييرات على التشكيلة البشرية من حيث الكم أن إعادة هيكلة املورد البشري تنطوي على مؤسسات قطاع الطحن ببسكرة. وتفسير ذلك 

املسؤوليات، وتغير كفاءات ومهارات وتوجهات األفراد وسلوكياتهم ليكونوا توزيع املناصب واملها  و ويترتب عن ذلك تقليص عدد العاملين وإعادة  ،والنوع

التحول من ( أنه يترتب عن إعادة هيكلة املوارد البشرية 2004تؤكد دراسة )سماللي يحضية،  . وفي هذا السياقاتخاذ القرار في مكان العمل قاديرين على

وتكوين مفهو  العمل التشاركي ذو األداء املتميز الذي يساهم بشكل كبير في خلق القيمة  ،ملالتدريب باألساليب التقليدية إلى التعلم في مكان الع

 ،ف جوانب العملاملضافة التي تنشأ من التفاعل بين الفرد واملكونات التي تنتج عن التعلم الفعال، مما يؤدي إلى زيادة مدركات األفراد وإملامهم بمختل

التكاليف وتحسين مستوى الجودة. إضافة إلى إعادة بناء املديرين وإثراء  لسرعة في إنجاز األعمال، تخفيض ، واحيث الطريقة املثلى لتنفيذ املها

بتكرة أدوارهم، حيث يتحول عملهم من مراقبين إلى منسقين وموجهين يساعدون في تطوير مهارات األفراد وتمكينهم من تنفيذ العمليات الخالقة وامل

 من مجرد مسجلين لألداء وملقين لألوامر إلى قادة تحويل ون حوليتي أداء األعمال، و وتشجيعهم على اإلبداع ف
 
 وتأثيرا

 
 .يين أكثر جذبا

دور ذو داللة إحصائية في اكتساب األسبقيات التنافسية في مؤسسات كما أنه من منطلق ذات النتائج السابقة يمكن القول أن للبعد اإلجرائي    

تصور واضح على تقديم  ذلك هو أن إحداث تغيير جذري في نظم وإجراءات العمل وإعادة تصميم العمليات يساعد قطاع الطحن ببسكرة، وتفسير

للتوصل إلى رؤية الصورة  وطرق جديدة لعمل األشياء، ومن ثمة إعادة صياغة نظم العمل وتحويلها من املستوى املفاهيمي إلى مستوى التنفيذ الفعلي،

له بين اإلدارات املختلفة، ومعرفة الحواجز التشغيلية والتنظيمية التي تعيقه وتطيل من الوقت الالز  لتقديم الخدمة الكاملة للعمل وكيفية تنق

فإن هذه الرؤية تجعل العمليات أكثر وضوحا وبساطة، نتيجة  (2013بن سديرة عمر، )ودراسة  (2007دجلة مهدي محمود، )للعميل، وحسب دراسة 

ق ة واحدة، ترتيب بعض األنشطة لتحقدمج العمليات املتشابهة في عملي ،ملكررة، التخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمةلالستغناء عن األعمال ا

نتيجة تقليل الهدر والضياع والتلف تخفيض التكاليف  ط إجراءات العمل... مما يؤدي إلىأداء أفضل، تنظيم تدفق املواد األولية بشكل منتظم، وتبسي

اإلجرائي والوقتي، وخفض عدد األخطاء املرحلية بسبب دمج  اوطولهالعمليات أداء خفيض مراحل  عن سرعة إنجاز األعمال، نتيجة لتفضالفي املواد، 

محبوب )دراسة  ، وهذا ما أكدته أيضان مستوى الجودةيحسدارك األخطاء، باإلضافة إلى توخفض عدد مرات إعادة األداء لت  بعض العمليات واملراحل

 (2010الشعباني صالح إبراهيم يونس، )ودراسة  (2007أحمد ميسون عبد هللا، )دراسة حسب و . (2012كر، حسين نادية شا)ودراسة  (2014مراد، 

ويتم ذلك إعادة تصميم نظم وإجراءات العمل تنطوي على إعادة ابتداع كاملة لكيفية أداء العمل وتغيير جذري وجوهري في هيكل العملية، ن فإ ودراسة

فأساس إعادة تصميم العمليات هو النظرة اإلنتقادية للعملية الحالية  ي أو التحسين الجزئي،عتماد على االبتكار والتجديد بدال من التطور املرحلباال 

ا واختيار والتفكير اإلبداعي املستند إلى القدرة على تخيل الشكل الجديد للعملية ووضع سيناريوهات بديلة لخفض مراحل العمل ووقته ثم تقييمه

 أنسبها، وتعتمد في ذلك على االستخدا  املكثف لتكنولوجيا املعلومات لالستفادة من تطبيقات برامج الحاسوب وشبكات املعلومات في عمليات

 . التصميم

ي مؤسسات التنافسية ف يوجد دور ذو داللة إحصائية للتغيير التكنولوجي في اكتساب األسبقيات: السابقة نستطيع القول أنهالنتائج  ومن خالل   

تغيير تكنولوجيا املعلومات يلعب دورا كبيرا في تحسين الوضع التنافس ي للمنظمة؛ حيث يساهم في تحسين أداء قطاع الطحن ببسكرة، وتفسير ذلك أن 

م قدرتهم على اتخاذ القرار بتوفير يدعة، وتتهم للقيا  باألعمال املبتكر العاملين عن طريق إزالة كافة األعمال الروتينية واالستفادة من طاقاتهم وإمكانيا

ويقلص قدر اإلمكان املتاحة،  املوارد استثمار كفاءة باإلضافة إلى أنه يرفع ،املعلومات التفصيلية والدقيقة في الوقت املناسب مما يحقق سرعة اإلنجاز

مما يخفض التكاليف ويحقق سرعة بير من العاملين إلنجاز األعمال، والحاجة لعدد كمن الحاجة إلى العمليات اليدوية، السجالت الورقية، النماذج،... 

قواعد البيانات املشتركة التي تجعل عملية إعداد وتحليل البيانات والحصول  اإلنجاز. ويمكن االستفادة من استخدامات تكنولوجيا املعلومات وأبرزها
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قدرة املنظمة على اتخاذ القرارات في الوقت املناسب ملا توفره قواعد البيانات من على املعلومات يتم في أقل وقت وبأقل جهد، مما يؤدي إلى زيادة 

داعية على معلومات ضرورية وبدرجة عالية من الدقة والجودة وفي الوقت املناسب. وتساعد القدرة الهائلة على تخزين املعلومات مسيري املشاريع اإلب

اليف صة بكل مشروع حتى بعد نهايته لالستفادة منها في املشاريع املقبلة، من حيث تقدير وتقييم التكرسملة الخبرات بتخزين املعلومات واملعارف الخا

تساعد املشاركين في عملية التصميم في الوصول إلى املعلومات املتعلقة بخطوات وإجراءات العمل وتعليمات التشغيل، مما يزيد من وتحليل املخاطر، و 

ية لنتائج العمليات ؤ ء الفعلي، كما تساهم في بناء أنظمة رقابية معتمدة على الحاسب اآللي مما يدعم القدرة التنبكفاءة عملية جمع قياسات األدا

وتساعد نظم االتصال اإللكترونية على ربط املديرين بعضهم ببعض وربطهم باملركز الرئيس ي، مما يسهل التنسيق  واألنشطة ويحسن مستوى الجودة.

في النظم الخبيرة  كما تساعدقصيرة.  أوقات في املها  من الكثير إلنجاز نتيجة الوقت استخدا  ويحقق سرعة االستجابة وكفاءةبين األنشطة املختلفة 

قاسمي كمال، )عملية اتخاذ القرارات في الوقت املناسب مما يحقق سرعة االستجابة، نظرا لتميزها باملرونة في الحلول املقدمة، وهذا ما أكدته دراسة 

تساهم في تقليص وقت االنجاز ملا توفره من معلومات للمديرين مما يؤدي إلى تسريع عملية اتخاذ القرارات ويجعلها أكثر حيث أن هذه النظم  (2011

طة املختلفة تعمل شبكة الحواسيب على تدفق املعلومات في املنظمة، وعلى التنسيق بين األنشو  كفاءة، باإلضافة إلى أنها تساعد في تخفيض التكاليف.

 توفركما  جة إليها.لألفراد واملجموعات واإلدارات واملديرين وكافة األطراف املشاركة في عملية اتخاذ القرارات، وعلى توجيه املعلومات إلى حيث ظهور الحا

 الوقت تسجيل كبرامج، الوقت إلدارة مخصصة برامج باستخدا  فائقة، وسرعة متناهية وبدقة املختلفة، البدائل عرض في كبيرة مرونة الحواسيب

 حيث ،(2013بلقيدو  صباح، )االستفادة من استخدامات الحواسيب في تحسين جودة املخرجات، وهذا ما أكدته دراسة يمكن وجدولته، كما  وتحليله

ها واسترجاعها عند الحاجة محطات العمل أو ما يعرف بالوحدات الطرفية للحاسب اآللي لتصميم رسومات هندسية ويقو  بتخزينيستخد  املهندس 

أن  (2015صليحة، بوصوردي )دراسة أيضا أكدت ل الحاجة إلى مهندسين آخرين، كما إلجراء تعديالت عليها وتحسين جودتها، مما يوفر الجهد ويقل

كين، ويساعد حة من املستهلاستعمال الحواسيب يخفض من وقت التصميم، ويحقق املرونة الالزمة لتوسيع تشكيلة املنتجات لتلبي حاجات أكبر شري

التصاميم السيما املعقدة منها، وتطوير نماذج عديدة لنفس املنتج استجابة للطلبات املتباينة والخاصة للعمالء بسرعة كبيرة  في عملية التعديل وتغيير

 .وبأقل جهد وتكلفة

 الخاتمة:
، لقيمة املضافةا لتي تحققاألساسية ا جذري للعمليات ية وإعادة تصميمإحداث تغييرات جوهر  العمليات اإلدارية علىهندسة تنطوي إعادة        

 من خالل أسبقية األسبقيات التنافسيةاكتساب في  الذي تلعبه للدور الكبيرفسة نتيجة النفتاح األسواق، نظرا زادت أهميتها مع تزايد حدة املناو 

يساهم في تحسين  ،بواحدة أو أكثر من هذه األسبقيات منافسيهابقية عن وتميزها ة نظمحيث أن تفرد امل، (الوقت، املرونة واإلبداع التكلفة، الجودة،)

توصلت هذه  فقد ، ومن أجل توضيح ذلكفي محيط سريع التغيير مواجهة منافسيها وتحقيق البقاء واالستمراريةويجعلها قادرة على  ةتنافسيقدرتها ال

 لنقاط التالية:جملة من النتائج يمكن تلخيصها في االدراسة إلى 

 ،وقد احتل البعد التكنولوجي املرتبة  االتجاه العا  ملستوى وعي املبحوثين بأهمية إعادة هندسة العمليات اإلدارية وضرورة تطبيقها كان كبير جدا

 .األولى من حيث األهمية من وجهة نظر املبحوثين، ثم البعد البشري ويليه البعد اإلجرائي

  وقد احتل بعد الجودة املرتبة األولى من حيث األهمية، ى وعي املبحوثين بضرورة اكتساب األسبقيات التنافسية كان كبير جدا، االتجاه العا  ملستو

 .ثم بعد اإلبداع ويليه بعد التكلفة، ثم بعد الوقت وفي آخر ترتيب جاء بعد املرونة

 عاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية في اكتساب األسبقيات التنافسية، وظهر هناك عالقة ارتباط إيجابية وأثر ذو داللة إحصائية لكل بعد من أب

 في اكتساب مؤسسات قطا
 
البعد البشري بالدرجة األولى ثم البعد اإلجرائي في الدرجة الثانية، أما  ع الطحن لألسبقيات التنافسيةأكثر األبعاد تأثيرا

 .في الدرجة الثالثة يأتي البعد التكنولوجي

  تؤثر إعادة حيث  ،زاد اهتما  مؤسسات قطاع الطحن بإعادة هندسة العمليات اإلدارية أكثر أدى بها ذلك إلى اكتساب األسبقيات التنافسية كلما

  املختلفةهندسة العمليات اإلدارية بأبعادها 
 
 مباشرا

 
 .اكتساب األسبقيات التنافسيةمؤسسات هذا القطاع على قدرة على تأثيرا

  لبحثي بالتوصيات التالية:عزز هذا اإلطار اائج املتوصل إليها ننتإلى ال استنادا       

 باإلضافة إلى السيطرة  تشجيع اإلبداع،ن مستوى الجودة، ضرورة اكتساب مؤسسات قطاع الطحن لألسبقيات التنافسية، من منطلق تحسي

لتكون مصادر للتميز  ،ي الفعل ورد الفعل اتجاه األحداثملرونة فعلى التكاليف، والتحكم أكثر في عامل الوقت، والعمل على تحقيق أسبقية ا

 . وأداة ملواجهة منافسيها

  العمليات اإلدارية عادة هندسةإل ساسية العمل على نشر ثقافة التغيير والتطوير لدى األفراد، والتي تعتبر من املقومات األ. 

 منهم بضرورة اكتساب األسبقيات التنافسية وتحقيق السبق ةالحديث ةاإلداري لقطاع نحو تبني األفكارمؤسسات ا ه مسؤولييتوج 
 
، إيمانا

 .في ظل التغيرات السريعة للمحيط التنافس ي
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 ل وتطوير إجراءاته وتسهيل منح األفراد الثقة واالستقاللية في العمل، وتوفير مناخ تنظيمي يشجع على تقبل فكرة التغيير في أساليب العم

 .لى أحدث التكنولوجياتباالعتماد ع تنفيذه

   تجديد نظم اإلدارة لتواكب التطورات الحاصلة في املحيط، والتخلص من املها  الروتينية املكلفة للجهد والوقت والتركيز على املها

 .االستراتيجية املحققة للقيمة

  األفراد االستقاللية وقدر من حرية التصرفالتخلص من اإلجراءات الرقابية الصارمة التي تقض ي على روح املبادرة واإلبداع، ومنح. 

 أفكار توليد على أفكارهم ألنهم األقدر من وفعالية وضرورة االستفادة بكفاءة تنفيذها القرارات مما يحفزهم على صنع إشراك األفراد في 

 .العمل يخص فيما جديدة

 ملتاح في املؤسسة وتقليص الحاجة للمصادر الخارجيةالتخلص من العمالة غير الكفؤة وتشجيع االستثمار في املورد البشري ا. 

 .متابعة كل ما يحدث في املحيط من تغيرات ومحاولة التكيف معها واالستجابة السريعة لها 
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Abstract: This study aims to test the role of re-engineering processes as one of the most modern 

administrative methods in obtaining competitive precedents. It was conducted on a sample of the most 
important Algerian institutions and in the most important sectors (milling sector). The study reached a number 

of results, The most important of which is that there is a positive correlation relationship and  statistically  

significant effect for each dimension of process re-engineering (procedural  dimension, human and 

technological) in acquiring competitive precedents (improving quality, encouraging creativity, controlling 
costs, controlling time factor, and achieving flexibility in action and reaction to events). It was followed by a 

set of recommendations and procedural proposals that call for the application of grinding industry institutions 

of the  re-engineering  process of administrative in order to acquire one or more of the competitive priorities 
as strategic sources to achieve superiority over their competitors and ensure their survival and continuity in 

light of the opening of Algerian markets to foreign competition and open up wider fields to penetrate and 

compete effectively in international markets. 
Keywords: Process Reengineering, Competitive Priorities, Milling Sector, state of Biskra. 
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