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امللخص:
يهدف البحث احلالي إىل تقييم دور متطلبات إعادة هندسة عمليات األعمال يف التحسني املستمر وذلك باعتماد مخسة متطلبات إجرائية واملتمثلة
يف (اإلسرتاتيجية ،التزام االدارة العليا ،تقانة املعلومات ،اإلتصال ،متكني العاملني) ،ودورها يف التحســني املســتمر يف املنظمات الصناعية.
وقد مت اختيار معمل مسنت محام العليل ليكون جماالً للتطبيق امليداني للبحث ،واعتمد البحث أداة االستبانة جلمع البيانات ،حيث وزعت ()40
استمارة استبيان على املديرين يف مجيع املستويات اإلدارية ،ومن أجل حتقيق أهداف البحث وفرضياته مت وضع أمنوذج افرتاضي للبحث يوضح
طبيعة العالقة بني املتغريات املستقلة واملعتمدة للبحث .وبناءاً على وصف متغريات البحث وتشخيصها وإختبار عالقات االرتباط والتأثري مت
التوصل اىل عدد من االستنتاجات واليت أكدت على وجود عالقة ارتباط وثاثري معنوي بني متطلبات تطبيق اعادة هندسة عمليات االعمال
والتحسني املستمر يف املنظمة املبحوثة .ويف ضوء االستنتاجات اليت توصل إليها ،قدم البحث عددًا من املقرتحات من أبرزها ضرورة استثمار
مزايا التطبيق السليم ملتطلبات اعادة هندسة عمليات األعمال كمنهج لتحقيق التحسني املستمر يف املنظمات الصناعية.
الكلمات الدالة :متطلبات اعادة هندسة عمليات األعمال ،مفهوم إعادة هندسة العمليات ،مفهوم التحسني املستمر ،التحسني املستمر.
 .1املقدمة
تعد اعادة هندسة عملية األعمال واحدة من الطرائق الرئيسة لتحسني
األداء التنظيمي ،واالداء اإلنتاجي بشكل خاص ،وتتصف بالتحسني
اجلذري لعملية األعمال موضوع البحث ،ومما يزيد من أهميتها ودورها
الفعال يف التحسني انها جتمع بني خطوات حتسني عملية األعمال
ومتطلباتها ،وتالئم بني تدفقات النظام املادي لعملية اإلنتاج ونظامها
املعلوماتي ،وتتجه التحسينات داخل العملية حنو تغريات شاملة يف
املنظمة ،وتنعكس اجيابياً على التحسني املستمر للجودة على
مستوى أداء االعمال االدارية وعلى مستوى االنتاج.
وهذا يؤكد أهمية البحث يف هذا املوضوع وضرورته ،خاصة وأ َّن
املنظمات الصناعية العراقية واجهت وستواجه حتديات واختيارات
صعبة قد تهدد وجودها واستمرارية بقائها يف االعمال ،ألنها حباجة إىل
اعادة نظر يف هيكلها ،وأدارتها ،ونظمها املختلفة من جانب ،وإىل
إدراك متطلبات البيئة ،وحتديات السوق واملنافسة من جانب آخر،
وتتطلب إجراءات التغيري إعادة تفكري جذرية يف واقع املنظمة بصفتها
الشاملة أو احد عملياتها الرئيسة ،والبحث عن العمليات ذات التأثري
اجلوهري يف مستوى املنظمة ،وتنعكس بتأثري أكرب على التحسني
املستمر يف األداء االسرتاتيجي والعملياتي للمنظمة.

وقد تناول البحث يف إطارها النظري مبحثني ،تناول املبحث األول
متطلبات اعادة هندسة العمليات ،بينما تناول املبحث الثاني التحسني
املستمر ،بينما تناول اجلانب امليداني للبحث حتديد العالقة بني
متطلبات اعادة هندسة العمليات والتحسني املستمر ،واعتمد البحث
أداة االستبانة كأداة رئيسة جلمع البيانات واستخدم الربنامج
االحصائي  SPSSلتحليلها ،وقياس عالقات األثر واالرتباط بني
متغرياتها املستقلة واملعتمدة وبالتطبيق على معمل مسنت محام
العليل يف حمافظة نينوى.
كما لتوصل البحث اىل عدد من االستنتاجات ،واعتماداً على تلك
االستنتاجات قدم البحث عددًا من املقرتحات للمنظمة املبحوثة.
 .2اإلطار املنهجي
 .1.2مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث يف ضعف ادراك املديرين ألهمية اعادة هندسة
عمليات األعمال يف القطاع الصناعي واليت التمسها الباحث من خالل
الزيارة امليدانية واملقابلة مع عدد من املديرين يف املنظمة املبحوثة،
والذي يؤدي اىل عدم احداث التغريات والتطورات يف انظمة االنتاج مما
يشكل عائقاً امام التحسني املستمر يف املنظمة املبحوثة.
وميكن صياغة مشكلة البحث يف األسئلة التالية:
.1

هل لدى األفراد املبحوثني خلفية عن متغريات البحث؟
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 .2ما مدى توفر متطلبات إعادة هندسة عمليات األعمال يف

 .3.2أهداف البحث:

املنظمة املبحوثة؟

يهدف البحث اىل حماولة ابراز دور إعادة هندسة عمليات األعمال يف
حتقيق التحسني املستمر يف املنظمة املبحوثة ،وكدراسة استطالعية
تهدف اىل حتديد اآلتي:

 .3ما هى متطلبات جناح تطبيق مدخل إعادة هندسة عمليات
األعمال فى املنظمة املبحوثة؟
 .4ما عالقة تطبيق إعادة هندسة العمليات يف التحسني املستمر
فى املنظمة املبحوثة؟

 .1التعرف على مدخل إعادة هندسة عمليات األعمال ومبادئهِ
األساسية بإعتبارهِ من اإلجتاهات احلديثة لتطوير العمليات اإلدارية.

 .2.2أهمية البحث:

 .2التعرف على مفهوم التحسني املستمر وأبعادهِ.
 .3عرض وحتليل ألهمية إعادة هندسة عمليات األعمال وأهم ما
تتميز بها من خصائص من أجل ختفيض دورة التشغيل.

تربز أهمية هذا البحث من خالل اجلوانب اآلتية:
 .1تستمد البحث أهميتها من الفائدة املستقبلية املتوقعة ،ومقدار
العائد الذي ميكن أن حتققه املنظمة املبحوثة إذا ما مت تطبيق إعادة
هندسة عمليات األعمال.
 .2تتناول البحث أحدى الشركات الصناعية الكبرية يف العراق،
وتدرس واقع اعادة هندسة عمليات األعمال فيها وتسليط الضوء على
متطلباتها ليتسنى للمنظمة املبحوثة تطبيقها بنجاح.
.3
.4
.7

رفد املكتبات العلمية باملعرقة والنتائج املتحققة من البحث.
تقديم عدد من املقرتحات إلدارة املنظمة املبحوثة.

 .4معرفة مدى تبين املنظمة املبحوثة ملتغريات البحث واملتمثلة
مبتطلبات إعادة هندسة عمليات األعمال وتوظيفها لتحقيق التحسني
املستمر.
 .5حتديد طبيعة العالقة بني متطلبات إعادة هندسة عمليات
األعمال والتحسني املستمر.
 .6تصميم وبناء أمنوذج افرتاضي واختبارهِ يف ضوء املؤشرات
.
واألبعاد اخلاصة مبتغريات البحث

الشكل ( )1امنوذج البحث االفرتاضي

تتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة البحث يف ضوء اطارها النظري

يشري اىل عالقات االرتباط والتاثري بني متطلبات اعادة هندسة عمليات
األعمال والتحسني املستمر يف املنظمة املبحوثة.

ومضامينهِ امليدانية تصميم منوذج للبحث كما يف الشكل ( )1والذي

 .5.2فرضيات البحث:

 .4.2امنوذج البحث االفرتاضي:
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لغرض استكمال متطلبات البحث يف إطارهِ العملي ويف ضوء مشكلة

 .6.2وصف عينة البحث:

البحث وأهدافهِ واختبار طبيعة العالقة القائمة بني املتغريات الرئيسة

يعرض هذا احملور وصفاً لعينة البحث وكاآلتي:
 .1وصف املعمل املبحوث
يعترب معمل مسنت محام العليل أحد فروع املؤسسة العامة للسمنت

والفرعية يتطلب صياغة جمموعة فرضيات إحصائية مستمدة من
امنوذج البحث االفرتاضي واختبارها وهي:
أ -الفرضية الرئيسة األوىل:
توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بني متطلبات اعادة
هندسة العمليات والتحسني املستمر.
وتنبثق عنها فرضيات فرعية بداللة متطلباتها واليت تتضمن (
االسرتاتيجية ،التزام اإلدارة العليا ،تقانة املعلومات ،االتصال ،متكني
العاملني).
ب -الفرضية الرئيسة الثانية:
تؤثرمتطلبات إعادة هندسة العمليات معنوياً يف التحسني املستمر.
وتنبثق عنها فرضيات فرعية بداللة متطلباتها واليت تتضمن (
االسرتاتيجية ،التزام اإلدارة العليا ،تقانة املعلومات ،االتصال ،متكني

الشمالية والبالغة مثانية عشرة معمالً والتابعة لوزارة الصناعة واملعادن
العراقية ،ومن اجلدير بالذكر أنَّ معمل مسنت محام العليل توقف عن
اإلنتاج من الفرتة (  2014 /6ولغاية  )2017 /11بسبب األحداث
السياسية واحلروب اليت تعرض هلا العراق يف تلك الفرتة ،وكانت نسبة
الضرر اليت حلقت باملعمل  ، % 60واستطاعت كوادر الصيانة التابعة
للشركة وبالتنسيق مع الدوائر اخلدمية يف حمافظة نينوى انهاء اعمال
اصالح االضرار اليت حلقت باملعمل وتأهيله من جديد بشكل كامل يف
مدة قياسية بلغت ( )100يوم ،.ويتكون املعمل من فرعني ،ميكن
وصفهما من خالل اجلدول ( )1االتي:

العاملني).
اجلدول ( )1عرض موجز للشركة املبحوثة
معمل مسنت محام العليل القديم

#
املوقع

معمل مسنت محام العليل اجلديد

 20كلم جنوب املوصل  /ناحية محام العليل – قرية العريج

 20كلم جنوب املوصل  /ناحية محام العليل – قرية العريج

املسلك التكنولوجي

يعمل بالطريقة الرطبة ويضم خطني انتاجيني.

يعمل بالطريقة الرطبة ويضم خط انتاجي واحد باشر باالنتاج

الطاقة ونوع االنتاج

الطاقة االنتاجية السنوية تبلغ (  )0.225مليون طن من السمنت

الطاقة االنتاجية السنوية تبلغ (  )0.45مليون طن من السمنت

البورتالندي العادي او السمنت املقاوم لالمالح الكربيتية الواطيء

البورتالندي العادي

القلويات املستخدم يف انشاء السدود ،او السمنت فائق النعومة واطيء
القلويات سريع التصلد املقاوم لالمالح الكربيتية املستخدم يف اعمال
التحشية يف ارضيات حبريات السدود وما حوهلا لقطع النضح وملء
الفراغات حفاظا على هذهِ السدود من الضرر وتقليل الضائعات املائية.
تاريخ بدء االنتاج

اخلط األول  ، 1963واخلط الثاني 1973

آذار1979 /

الشركة اجملهزة

 FCBالفرنسية

 FCBالفرنسية

املصدر :من إعداد الباحث
 .2وصف االفراد املبحوثني
جاءت حماولة الباحث لتناول موضوع متطلبات تطبيق اعادة هندسة

وزعت  40استمارة استبانة على املديرين يف عينة البحث .واجلدول
( )2يعرض وصف ًا ألفراد عينة البحث حبسب املركز الوظيفي

العمليات يف التحسني املستمر يف معمل مسنت محام العليل ،وهكذا
فقد متَّ اختيار املديرين وضمن املستويات التنظيمية املختلفة ،إذ

والتحصيل الدراسي ومدة اخلدمة للمبحوثني يف الشركة املبحوثة.

اجلدول ( )2وصف األفراد املبحوثني
املركز الوظيفي (املنصب)
اإلدارة العليا

االدارة الوسطى

اإلدارة التنفيذية
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التحصيل الدراسي لألفراد املبحوثني
ماجستري

بكالوريوس

دبلوم عالي

إعدادية

دبلوم فين
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%

العدد

%
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مدة اخلدمة يف الشركة
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20 - 16

العدد

%

العدد

%

العدد

%

19

47.5

12

30

9
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مدة اخلدمة يف املنصب احلالي
3- 1

 8فأكثر

7-4
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9
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املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمة االحصائية SPSS
 .3اإلطار النظري :إعادة هندسة العمليات
 .1.3مفهوم اعادة هندسة العمليات (اهلندرة):
تعترب اعادة هندسة العمليات مبثابة أداة تستخدم إلحداث تغري جذري
يف عمليات األعمال ،واعتمد يف البداية من قبل شركات القطاع اخلاص
يف الواليات املتحدة االمريكية يف أوائل  1992كبديل الدارة اجلودة
الشاملة (العتييب واحلمالي ،)64 :2004 ،ويعد كل من Michafl
 ،Hammer, James Champyالرواد األوائل يف جمال إعادة
هندسة العمليات ،وعرفا اعادة هندسة العمليات على إنها إعادة النظر
األساسية واجلذرية إلعادة تصميم العمليات التنظيمية ،من أجل
حتقيق حتسني كبري يف األداء احلالي يف التكلفة واخلدمة والسرعة
).(Sharma & Kumari, 2016: 2
وتشري إعادة هندسة العمليات اىل إعادة التفكري األساسية وإعادة
تصميم العمليات بهدف حتقيق حتسينات دراماتيكية يف املقاييس
احلامسة واملعاصرة لألداء ،مثل التكلفة واجلودة واخلدمة والسرعة
وتعترب نهج أكثر صرامة يهدف إىل حتقيق التحسني اجلوهري وليس
148

التحسني اهلامشي والذي ميكن أن حيدث من خالل اعادة التنظيم من
خالل القضاء على العمليات القدمية وإعادة التشغيل من جديد،
والعودة إىل رسم سياسة جديدة للمنظمة وأنظمة البناء من الصفر
) .(Ashogbon, 2012: 17ويشري ك ًال من
( )Satyanarayana & Kavitha , 2011: 51بأنها عملية
حتليل اسرتاتيجية عمليات األعمال وختطيط وتنفيذ وحتسني عمليات
األعمال ،وهي حتليل وتصميم مهام سري العمل والعمليات داخل
املنظمة ،ومن وجهة نظر ( )Rao & et al., 2012: 577يرون
بأنها اعادة التفكري املبدئي واالساسي واعادة تصميم للعمليات بهدف
حتقيق حتسينات جوهرية فائقة يف األداء التنظيمي وليست هامشية.
ومن وجهة نظر (ثابت )12: 2010 ،ترى أنَّ إعادة ھندسة
العملیات تعنى بإعادة النظر الشاملة واجلذریة يف سیر العملیات
اإلنتاجیة وبقیة األنشطة األخرى مبا فیھا التسویقیة
واإلداریة ،وبالشكل الذي یقود إىل خفض التكلفة واحملافظة على
اجلودة ومبا یعمل على رضا الزبون وتعزیز القدرة التنافسیة
للشركة .بينما يرى ( (Jalali.et al, 2013: 549أنَّ عملية إعادة
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هندسة العمليات هو ذلك التحول الكلي للعمل ،وإعادة تشكيل غري

ويضيف ( داود وآخرون 26 :2015 ،ـ  )27ان تطبيق اعادة

مقيدة جلميع العمليات التجارية ،والتقنيات املستخدمة ،وأنظمة

هندسة العمليات حيقق جمموعة من الفوائد وكاآلتي:
 .1دمج الوظائف املتخصصة يف وظيفة واحدة ،وهنا البد من
جتميع االعمال ذات التخصصات الواحدة يف مكان واحد بشكل

اإلدارة ،واهليكل التنظيمي ،والقيم التنظيمية ،بهدف حتقيق قفزات
نوعية يف األداء جلميع أحناء األعمال باملنظمة.
وبصفة عامة تعين إعادة هندسة العمليات الغاء األساليب القدمية
والبحث عن االفضل ،ولكن هذه احلالة تفرتض البدء مبراجعة النظام
(محد واحلاكم ،)8 :2016 ،وحتويل األعمال التجارية ،وإعادة
تشكيل غري مقيد جلميع العمليات التجارية والتقنيات ونظم اإلدارة،
فضال عن اهليكل التنظيمي والقيم  ،لتحقيق القفزات يف الكم واألداء يف
مجيع أحناء األعمال وهذا ينطوي على الرمي بعيداً للعمليات القدمية
والبدء من جديد ). )Mlay et al, 2013: 3
وتاسيساً على ما سبق يرى الباحث أن إعادة هندسة العمليات هي

یترتب عليه توفیر الوقت وختفيض الكلفة وتنسيق االعمال
وتنظيمها.
 .2تتحول املهام من اعمال بسيطة اىل اعمال مركبة ،حیث
یترتب علیها مسؤولية مشرتكة بین اعضاء فريق العمل.
 .3تزيد من استقاللية العاملني يف أداء املهام ،اذ يتم تشغيل
القادرين على املبادرة وتأسيس قواعد العمل واالبداع واالبتكار.
 .4التشجيع على التعليم فضالً عن التدريب ،وذلك لتنمية مهارات

اعادة التصميم السريع واجلذري للعمليات اإلدارية واإلسرتاتيجية ذات
القيمة ،وكذلك للنظم والسياسات واهلياكل التنظيمية املساندة

وقدرات العاملین وتوسيع مداركهم .
 .5تغییر الثقافة التنظيمية السائدة ،اذ يصبح االداء اجلید
واالهتمام بالزبون من اولويات العاملني.

باملنظمة ،وذلك بهدف التحسن املستمر لالنتاج من خالل ختفيض

 .3.3أهداف اعادة هندسة العمليات:

زمن دورة التشغيل ومن ثم ختفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية.
 .2.3أهمية تطبيق اعادة هندسة العمليات يف الشركات
الصناعية:
إن تطبيق اعادة هندسة العمليات يف الشركات الصناعية حتقق أهمية
كبرية يف شتى اجملاالت ميكن حتديدها باآلتي( :رفاعي:2006 ،
)20 -19
 .1جتــاوز احلــدود التنظيميــة وذلــك مــن خــالل االتصــال بــالعمالء
باعتماد قنوات االتصال املختلفة وشبكات األعمال وتقانة املعلومات.
 .2زيادة درجة رضاء املستهلك عـن منتجـات أو خـدمات املنظمـة
بصورة تفوق منتجات وخدمات املنافسني.
 .3ختفيض الوقت الالزم لتحقيـق رغبـات العمـالء وتـاليف األخطـاء
والشكاوي إىل جانب ختفيض زمن دورة التطوير والتصـنيع للمنتجـات
واخلدمات.
 .4حتسني نصيب املعرفة واالسـتخدام باملنظمـة جلعلـها التعتمـد
على خربة بعض األفراد فقط.
 .5وصف دقيق للعمليات اجلوهرية الالزمة السرتاتيجية األعمال.
 .6جتنب األنشطة غـري الضـرورية وختفـيض عـدد التـأخريات فـى
التسليم والتى حتدث بسبب مهام معينة مثل الفحـص واملراجعـة بـني
اإلدارات.
.7

ختفيض االزدواج فى اجلهود واالسـتثمار وذلـك بتقويـة أشـكال

املشاركة مع كل من العمـالء واملـوردين ،ومشـاركة أكثـر للمعلومـات
األساسية.
 .8حتسني االتصاالت الداخلية التى حتدث نتيجة اختالف الوظائف
مع بعضها البعض.

تتضمن إعادة هندسة العمليات أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ
ومنطقية كباقي املناهج اإلدارية اليت تتبعها املنظمات لتطوير أدائها
والسعي لتحقيقها ،وميكن تلخيص األهداف يف اآلتي:
)(Zigiaris, 2000: 9 - 10
 .1الرتكيز على العمالء وذلك عن طريق بناء عمليات تستند
حلاجاتهم وحذف اإلجراءات اليت يشتكون منها.
 .2سرعة تنفيذ العمليات حيث يتوجب على إعادة هندسة العمليات
تقليل وقت تنفيذ العمليات وخصوصاً العمليات األساسية يف املنظمة.
 .3جتميع العمليات عن طريق دمج عدة مهام يف مكان واحد عن
طريق تشكيل فريق ذو خربة ويستطيعون اختاذ القرار يف أكثر من
منطقة عمل.
 .4املرونة يف تصميم العمليات اجلديدة وفرق العمل حبيث
تستطيع التبلور وحماكاة التغريات السريعة يف السوق.
 .5حتقيق اجلودة من خالل تنفيذ عمليات دقيقة وصارمة تعطي
نفس النتائج يف كل مرة دون النظر للشخص الذي ينفذها.
 .6اإلبداع يف إحداث تغيريات خيالية لتحقيق ميزة تنافسية
للمنظمة.
 .7حتسني اإلنتاجية بزيادة كفاءتها وفاعليتها.
 .4.3مراحل اعادة هندسة العمليات:
أشار ) (Vorkapic et al., 2017: 45اىل أنَّ عملية إعادة
هندسة العمليات متر خبمس مراحل،
وكما مبني يف الشكل ( )2اآلتي:
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الخطة

التحليل

اإلنتاج

التطویر

ـ الرؤیا
ـ األھداف
ـ سياسات األعمال
ـ المصادر
ـ تامين الوسائل
النقدیة
ـ الجودة

ـ مراقبة حالة
العملية
ـ ایجاد النقاط
الحرجة في العملية
ـ التنسيق المالي

ـ تصميم عملية
جدیدة
ـ محاكاة العملية
ـ تقدیم االبتكارات

ـ النظام االنتقالي
للعملية والعمل
الفرعي
ـ تطبيقات الحلول
التقنية المتقدمة
ـ تعليم الموظفين

الرقابة
ـ التحليل الدائم
ـ فحص ورقابة
عملية اإلنتاج

الشكل (  :) 2مراحل إعادة هندسة العمليات
Source: Vorkapic, Milos & Cockalo, Dragan & Dordevic, Dejan & Besic, Carisa, (2017),
Implementation of 5S tools as a Starting Point in Business Process Reengineering, journal of
Engineering Management and Competitiveness (jemc) vol. 7, no.1, 44 - 54.
واآلتي توضيح موجز لكل مرحلة من مراحل اعادة هندسة العمليات:
 .1خطة املنظمة :جيب حتديد احلاجة إىل إعادة اهليكلة ،وحتديد

 .1اإلسرتاتيجية
أشار(الالمي )211 :2016 ،اىل أنَّ احلاجة تربز إىل ما ستكون علي ِه

العملية اليت ينبغي تصميمها مرة أخرى .وتفرتض املرحلة األوىل
تطوراً واضحاً للرؤية املتعلقة باحلالة املستقبلية للعملية املستهدفة،

املنظمة حاملا تدرك احلاجة إىل التغيري ،األمر الذي يدفع ادارة
املنظمة إىل تطوير الرؤية االسرتاتيجية وينبغي االنتباة إىل مسألة عدم

ورؤية واضحة وأهداف ضرورية لنجاح إعادة اهليكلة.
 .2فهم العملية (حتليل) :يتم تنفيذ حتليل اهليكل التنظيمي،
وبعبارة أخرى ،يتم إجراء املقارنة مع املنظمات األخرى .ثم يتم

وجود رؤية اسرتاتيجية ثابتة فهي ليست حدثاً ملرة واحدة وينتهي بل
عملية مستمرة طاملا إنَّ عمليات التحول والتغيري مستمرة لذا البد من
رسم رؤى اسرتاتيجية تنسجم والتغيريات يف طبيعة املنافسة .وبنفس

إجراء عملية منذجة معينة مهمة إلعادة اهلندسة ،وميكن فهم عملية
األعمال بشكل أفضل على أساس النموذج.
 .3تشكيل عمليات جديدة (اإلنتاج) :وهي إجراء ابتكارات يف

السياق أشار (جماهد )101 :2011 ،اىل أنَّ من فوائد تطبيق إعادة
اهلندسة على املستوى اإلسرتاتيجى للشركة أنها تدعم اجلهود
املبذولة فى إعادة اهلندسة ،فإعادة اهلندسة توصف بأنها تغيري

العمليات اإلنتاجية ،وتقييم مجيع احللول املمكنة اليت نشأت من هذه
املرحلة.

إسرتاتيجى ممتد ،ألنها تعيد إكتشاف الطريقة التى تدير بها الشركة
أعماهلا ،وقد تستغرق سنوات لإلجناز الكامل ،لذا فالبد أن تتضمن

 .4االنتقال إىل احللول اجلديدة (تطوير) :عندما يكون احلل
اجلديد جاهزاً ،من الضروري التخطيط وحتسني عملية حتويل النموذج
القديم إىل النموذج اجلديد .ومن الضروري مراقبة العمليات اإلنتاجية

فى إسرتاتيجية الشركة ،أما حماولة إجراء إعادة اهلندسة على
املستوى التكتيكى فقط ،أي بالرتكيز على عملية واحدة ،فإن هذا
سيؤدى إىل نتائج حمدودة فى جمال وظيفي معني داخل الشركة ،ولن

اليت أنشئت من خالل إعادة اهليكلة.
 .5التحكم يف العمليات (الرقابة) :يفرتض التحكم يف العمليات

حيدث االنطالقة املرجوه من إعادة هندسة العمليات.
 .2التزام وقناعة اإلدارة العليا
تلعب اإلدارة العليا دوراُ أساسياً يف حتقيق وتعزيز إعادة هندسة
العمليات ،ولذلك ينبغي أن تكون اإلدارة ملتزمة وداعمة لتطبيق هذا

املزيد من التقدم.

الربنامج من خالل تهيئة املناخ التنظيمي املالئم لنجاحها (العزب،
.)734 :2016
وبنفس االجتاه يشري (بشون وآخرون )8 :2018 ،اىل أنَّ جناح إعادة

حتسني اجلودة واحلد من األخطاء يف عملية اإلنتاج .وميكن أن تكشف
العملية التفصيلية مجيع مزايا وعيوب العملية ،أو إرشادات لتحقيق
 .5.3متطلبات تطبيق إعادة هندسة العمليات:
حيتاج تنفيذ برنامج إعادة هندسة العمليات يف املنظمة إىل توفر
املتطلبات األساسية اآلتية:
150

هندسة العمليات يتوقف على مدى التزام وقناعة اإلدارة العليا يف
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املنظمة بضرورة احلاجة لتبنيها ،من اجل حتسني الوضع التنافسي

.5

للمنظمة.
 .3تقانة املعلومات
تلعب تقانة املعلومات دوراً كبرياً يف تعزير نظام اعادة هندسة

متكني العاملني هـو إعطــاء املوظفيـن صالحيـة وحريـة أكبــر فــي
جمــال الوظيفــة احملـددة حســب الوصــف الوظيفــي اخلـاص بهـا،
ومــن ناحيــة أخــري هومنــح املوظفيــن حريــة املشــاركة وإبــداء

العمليات من خالل توفري بيئة تنظيمية يسهل من التغري اجلذري يف
املنظمة من خالل استبدال الطرائق واملمارسات القدمية باخرى

الــرأي واختــاذ القــرارات فــي أمــور تتعلــق بســياق ومتطلبــات
الوظيفــة ( الدوري.)85 :2018 ،

جديدة وبالتالي الوصول اىل التغيري اجلذري النتاج املنتجات
واخلدمات وطريقة تسليمها.
ويشري (البحريي )44 :2015 ،اىل أنَّ تقانة املعلومات تعترب مفتاح

إنَّ التمكني وإدارة املوارد البشرية هلا دور كبري يف حتقيق إعادة
هندسة العمليات ،وهذا ما أكدهُ (الالمي )211 :2016 ،حيث يشري
اىل أنَّ جوهر التغيريات الناجحة يف بيئة املنظمات املعاصرة يستند اىل

تنفيذ اعادة هندسة العمليات ،حيث أنَّ استخدامها يتحدى االفرتاضات
الكامنة يف إجراءات العمل اليت وجدت ما قبل ظهور تقنيات احلاسوب
واالتصاالت احلديثة ،انَّ قلب عملية إعادة اهلندسة هو التفكري غري

املورد البشري الذي أصبح أهم وسيلة للتحسني ،وهو املولد لتفجري
الطاقات مما يستدعي االهتمام بهِ (سلوكاً وعلماً وقيماً) وهذا يعد
ناقصاً دون القدرات القيادية (القادة املتميزون) الذين حيققون عملية

املستمر والذي يعترب طريقة للتخلي عن القواعد اليت عفا عليها الزمن
واالفرتاضات اليت تكمن وراء العمليات.

التغيري اجلذري من واقع تقليدي إىل أخر متجدد ومبدع ومؤمن.

وبنفس االجتاه يشري ( Asgarkhani, and Patterson,
 )2012: 16-17اىل أن تقانة املعلومات تعترب من املتطلبات
االساسية يف جناح نظام اعادة هندسة العمليات من خالل اآلتي:
أ -تقانة املعلومات تساعد املنظمات على التوسيع من خالل
االعتماد على شبكة املعلومات اخلاصة باالنرتنيت.
ب -خلق واجياد فرص للمنظمة مل تكن موجودة من قبل.
ت -متكني املنظمة من بناء مناذج أعمال جديدة ،وإعادة تصميم
العمليات.
ث -توفري اتصال مباشر مع العمالء واملوردين بتكلفة منخفضة
وخلق طرق جديدة يف التسويق.
ج -دعم العمليات وتطوير انظمة العمل بشكل جيد وتوفري شبكة
داخلية لتوفري نفس املعلومات واظهارها يف وقت واحد ويف أكثر
من مكان ،من خالل استخدام قواعد البيانات املشرتكة.
ح -السيطرة على أنشطة االفراد يف الفروع األخرى للمنظمة.
 .4االتصال
يعترب اإلتصال أحد العناصر األساسية املساعدة لتنفيذ إعادة
اهلندسة وتبنى التغيريات املصاحبة له ،حيث حتتاج املنظمة لعملية
اإلتصال خالل تنفيذ املراحل املختلفة لعملية إعادة اهلندسة
وملختلف املستويات اإلدارية ،وتشكل قناعة املوظفني يف املراحل
األولية لتنفيذ إعادة اهلندسة أساسياً لتقبل املوظفني للتغريات
املرتتبة على عملية التنفيذ ،ويعتمد ذلك بصورة جوهرية على قدرة
اإلدارة يف تبنى قنوات االتصال الفعال واملستمر مع أصحاب املصاحل
داخل املنظمة وخارجها ،حيث تعترب عملية اإلتصال ضرورية لتحقيق
اإلستقرار التنظيمي عند الشروع يف تطبيق إعادة اهلندسة (العتييب
واحلمالي.)12:2004 ،

متكني العاملني

 .4التحسني املستمر
 .1.4مفهوم التحسني املستمر:
تسعى معظم املنظمات إىل استخدام األدوات واألساليب املختلفة
لتحقيق التحسني املستمر لكافة العمليات واألنشطة املرتبطة فيها
وذلك لتقليل العيوب يف منتجاتها وتعزيز قدراتها التنافسية وحماولة
الوصول إىل التميز يف األداء.
ويشري) (Besterfield, 2011: 65اىل أنَّ التحسني املستمر
عبارة عن سلسلة من األنشطة واجلهود اهلادفة إلدخال التحسينات
املستمرة على جودة املنتجات واخلدمات والعمليات اإلنتاجية للحد
من الفاقد وجعل مجيع العمليات اإلنتاجية واالنشطة التجارية فعالة
وذات كفاءة عالية .ويرى (عقيلي )132 :2001 ،أنَّ التحسني
املستمر للجودة هو اإلتيان باجليد واألحسن بشكل دائم ،فاجليد
واألفضل هما رمزا التميز ،ومن ثم البقاء واالستمرار ،وان من أهم
متطلبات حتقيق اسرتاتيجية اجلودة هي تكوين إدامة نظام التحسني
املستمر عن طريق إنشاء فرق حتسني اجلودة وحتسني سلطاتها
ومسؤولياتها ،إذ جتري حتسينات صاحلة ومتعددة لتحسني مستويات
األداء احلالية وحل املشاكل اخلاصة باجلودة.
وأشار ) (krajewski & Ritzman, 2013: 183اىل أنَّ
التحسني املستمر هو فلسفة اجياد طرق لتحسني العملية باستمرار،
وتتضمن حتديد معايري التطبيق اجليد وخلق الشعور لدى العاملني
بأنهم جزء من تلك العملية .ومن وجهة نظر (Reid & sanders,
) 2013: 173فريى أنَّ التحسني املستمر هو فلسفة تقوم على
فكرة سعي املنظمة ليكون أداءها أفضل باستمرار من خالل التعلم
وحل املشكالت.
وقد أدركت منظمات األعمال أنَّ الطريقة الفعالة السرتداد األموال
املنفقة على األنشطة اليت ال تضيف قيمة هي بذل جهود أكثر
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لتحسني جودة املنتج وعمليات إنتاجهِ فالتحسينات تكلف مبالغ أقل

وتاسيساً على ما سبق ميكن تعريف التحسني املستمر على أنها سعي

وحتقق عوائد أكثر .حيث أنَّ أهم ما مييز جمموعة من الشركات

املنظمة اىل اجراء حتسينات صغرية تدرجيياً يف العمليات واإلنتاج

األمريكية حبصوهلا على جائزة بالدريج تركيزها على التحسني
والتطوير املستمر من خالل االعتماد على وسائل عديدة أهمها

لتحقيق مستويات أداء أفضل والتخلص من أوجه الضياع واإلسراف
يف موارد املنظمة املادية والبشرية واملالية ،وبالتالي حتقيق هديف

املقارنات املرجعية مع أفضل املمارسات يف اجملاالت املختلفة
(باديس 102 :2016 ،ـ .)103

الربح ورضا الزبائن.
وقد خلصت دور التحسني املستمر للجودة يف الشكل (  ) 3أدناه.

تحسين الجودة

من خالل

ـ تقليل أخطاء االنتاج.
ـ تقليل العطالت والتاخير في
االنتاج.
ـ تقليل عمليات اعادة تصنيع
الوحدات المعيبة.
ـ تقليل التنوع في االنتاج
والتركيز على التخصص
لرفع المهارة.
ـ استعمال أفضل للعنصر
البشري.
ـ استعمال أفضل للمواد
واالالت.

كفاءة انتاجية
عالية

حصة أكبر في السوق
وزيادة السيطرة عليه

من خالل

من خالل

الجودة العالية
والسعر المنخفض

الجودة العالية
والتكاليف المنخفظة

أرباح أكثر

البقاء
واالستمرار

من خالل

التميز والتفوق
على االخرين

توسيع في االنتاج وتوسيع فرص العمل

الشكل (  ) 3دورة التحسني املستمر للجودة
املصدر :عقيلي ،عمر وصفي ،2001 ،مدخل إىل املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة ،دار وائل ،األردن ،ص. 132
يالحظ من خالل الشكل ( )3أن التحسني املستمر للجودة ميكن

االدارة هي تشجيع وتبين عملية تغري ثقافة التنظيم وهذا يتطلب ما

حتقيقها من خالل تنفيذ جمموعة من العمليات داخل املنظمة مثل
معاجلة االخطاء االنتاجية وتقليل العطالت التقنية فضالً عن االستغالل

يلي( :األخضر)85 ،2018 ،
 .1تطوير رؤية اسرتاتيجية وتكتيكية للمنظمة مبشاركة العاملني

األمثل للموارد املادية والبشرية ،وهذا يؤدي اىل زيادة الكفاءة
اإلنتاجية للمنظمة ،وبالتالي يزيد من امكانية املنظمة من االنتاج

املساعدين.
 .2تطوير امناط ادارية تشجع الثقة والتعاون.

باجلودة العالية والتكلفة املنخفظة ،وهذا بدورها يعزز من موقف
املنظمة يف احلصول على حصة سوقية كبرية والتفوق على املنافسني
والبقاء يف دنيا األعمال ،ما يساعد املنظمة يف حتقيق أرباح متكنها من

.3
.4
.5

احملافظة على اهلدف خصوص ًا خالل األوقات الصعبة.
صنع القرارات اليت تتفق مع الفلسفة املعلنة.
تطوير نظام احلوافز اليت تشجع التعاون.

توسيع االنتاج وتطويرها.

.6
.7

تبين وجهة نظر متوازنة بني االجل الطويل واالجل القصري.
وضع برامج تدريب مستمرة.

.8

االعرتاف باالجنازات بطريقة تدعم اجلهود اجلماعية واجلهود

 .2.4متطلبات التحسني املستمر:
جيب ان ينال نظام التحسني املستمر دعم االدارة على مجيع
املستويات التنظيمية ،فأوالً يتطلب التحسني املستمر تغرياً جذرياً يف
الثقافة التنظيمية لدعم اجلهود طويلة االجل للتحسني ،ان مسئولية

152

الفردية.
ويضيف (الزعيب 24 :2012 ،ـ  )25متطلبات أخرى للتحسني
املستمر وهي:

شيخو اجلرجري  ،خضر خليل  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 7:العدد ، 2:ص  ،262 -245خزيران.2019 -

 .1حتديد أهداف التحسني.
.2

.3

حتديد متطلبات التحسني املادية والبشرية على شكل خطة

عمل (ختطيط التحسني).
 .3توفري الدعم الدائم واملستمر من قبل االدارة العليا.
.4
.5
.6

التقييم والفحص  :Checkيتم هنا تقويم البيانات اليت

مجعت خالل مرحلة التنفيذ ،ثم يتم اختبار مدى تطابق النتائج
لألهداف اليت حددت يف مرحلة التخطيط.
 .4التحسني  : Actاذا كانت نتائج التقويم جيدة يتم توثيق

تشكيل جلنة عليا لتنسيق عمليات التحسني.
تشكيل فرق التحسني وحتديد سلطاتها ومسؤولياتها.
جعل قنوات االتصال مفتوحة أمام كل من يعمل يف جمال

التحسني.
 .7التحفيز الدائم واملستمر للعنصر البشري.

العملية احملسنة وتبليغها لكل العاملني وتدريبهم على تنفيذها .أما إذا
كانت النتائج غري جيدة يتم تعديل اخلطة واعادة دورة PDCAمن
جديد.
 .5احملور امليداني :متطلبات تطبيق اعادة هندسة العمليات
ودورها يف التحسني

 .3.4خطوات التحسني املستمر:

بهدف التعرف على ماهية املتغريات املعتمدة يف أمنوذج البحث
وفرضياته وطبيعة عالقة وثأثري متطلبات تطبيق إعادة هندسة

إنَّ الطريق لتنفيذ التحسني املستمر للحفاظ على املعايري وحتسينه
يتم من خالل حلقات اجلودة ،وذلك من خالل سلسلة من اخلطوات
لتحقيق ذلك ،ويسمى رباعية دمينج  ، 1986أو دورة ، PDCA
وميكن توضيحها باجياز ،وكاآلتي( Suarez &Jose,2014, :
)394
 .1التخطيط  : Planيتم بهذه اخلطوة دراسة العملية احلالية
وتوثيقها ،جتميع البيانات لتحديد املشكلة ،حتليل البيانات ،وتصميم
خطة للتحسني ،ثم حتديد معايري لتقويم اخلطة.
 .2التنفيذ  : Doتتطلب تنفيذ اخلطة على نطاق ضيق كلما
كان ذلك ممكناً ،وتوثيق التغيريات اليت جترى خالل هذه اخلطوة ،ثم

العمليات يف التحسني املستمر يف املنظمة املبحوثة ،فقد مت ختصيص
هذا احملور لوصف متغريات البحث وتشخيصها والتحقق من مدى
سريان األمنوذج االفرتاضي للبحث واختبار الفرضيات الرئيسة
والفرعية له.
واعتماداً على ما تقدم يتضمن هذا احملور اآلتي:
أوالً :وصف متغريات البحث وتشخيصها.
ثانيا :اختبار فرضيات البحث.
 .1.5وصف متغريات البحث وتشخيصها:

جتميع وترتيب البيانات على حنو منهجي ألغراض التقويم.

يشري اجلدول ( )3إىل النسب املئوية واملتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية ملتغريات البحث.

اجلدول (  ) 3ملقاييس الوصفية لعبارات متغريات البحث
قياس االستجابة

املتغريات
أتفق بشدة

أتفق

حمايد

ال أتفق

ال أتفق

()5

()4

()3

()2

بشدة

%

%

%

%

%

14.5
20

45

33

35

35

7.5
10

تقانة املعلومات

12.5
5

45

40

60

25

2.5
5

متكني العاملني

2.5
5

32.5
45

40

17.5
5

الوسط

اإلحنراف

احلسابي

املعياري

()1
االسرتاتيجية
التزام اإلدارة العليا
اإلتصال
التحسني املستمر

42.5

0

3.85

0.60

0

3.65
4

0.45

5

3.8

0.69

7.5

3.38

0.95

2.5

3.86

0.70

0

0.69

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمة االحصائية SPSS
يشري اجلدول ( )3إىل النسب املئوية واملتوسطات احلسابية  .1اإلسرتاتيجية :تشري نتائج اجلدول ( )3إىل اتفاق ()% 59.5
واالحنرافات املعيارية ملتطلبات اعادة هندسة العمليات ودورها يف
التحسني املستمر على مستوى معمل مسنت محام العليل ،وفيما
يأتي حتليل هلذهِ املتغريات:

من املبحوثني على تبين املنظمة املبحوثة السرتاتيجية شاملة متكنها
من حتقيق إعادة هندسة العمليات ،ويدعم ذلك قيمة الوسط احلسابي
البالغة ( ، )3.85وباحنراف معياري قيمتهُ ( .)0.60وهذا يدل على
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أن نسبة ( )% 59.5تؤكد أنهُ لالسرتاتيجية دور كبري يف تطبيق إعادة

خالل توفري برامج تدريبية هلم لتمكينهم من أداء عملهم بنجاح .ويدعم

هندسة العمليات ،وبالتالي يؤدي اىل حتسني املستمر.

ذلك قيمة الوسط احلسابي البالغة ( ،)3.38وباحنراف معياري قيمتهُ

 .2التزام االدارة العليا :تشري نتائج اجلدول ( )3إىل اتفاق ()% 55
من املبحوثني على التزام االدارة العليا بضرورة إعادة هندسة العمليات

( .)0.95وتشري نسبة ( )% 35اىل قلة اهتمام ادارة املنظمة
املبحوثة بأهمية التمكني ودور العاملني يف حتقيق إعادة هندسة

من أجل الوصول اىل التحسني املستمر ،ويدعم ذلك قيمة الوسط
احلسابي البالغة ( ،)3.65وباحنراف معياري قيمتهُ ( .)0.45وهذ
يعين أن نسبة  % 55تدل على أن التزام االدارة العليا تلعب دور كبري

العمليات على الرغم من الدور الكبري الذي تلعبه التمكني يف إعادة
هندسة العمليات لو مت توظيفهُ بشكل أفضل.
 .6التحسني املستمر :تشري نتائج اجلدول ( )3إىل اتفاق ()% 50

يف جناح عمليات إعادة هندسة العمليات ،إذ أنهُ بدون هذا االلتزام
والدعم ال ميكن أن يكتب النجاح هلذه العمليات.

من املبحوثني على امكانية التحسني املستمر إذا التزم املنظمة
املبحوثة بتطبيق متطلبات إعادة هندسة العمليات ،ويدعم ذلك قيمة

 .3تقانة املعلومات :تشري نتائج اجلدول ( )3إىل اتفاق (57.5
 )%من املبحوثني على أهمية تقانة املعلومات لتحقيق إعادة هندسة
العمليات ،ويدعم ذلك قيمة الوسط احلسابي البالغة ( ،)4وباحنراف

الوسط احلسابي البالغة ( ،)3.86وباحنراف معياري قيمتهُ (.)0.70
وتدل نسبة ( )% 50على أنَّ نصف عينة البحث اتفقت على أهمية
تطبيق إعادة هندسة العمليات ودورها يف امكانية التحسني املستمر،

معياري قيمتهُ ( .)0.69وتدل نسبة ( )% 57.5على أنهُ بدون
التقنيات احلديثة لن تتمكن ادارة املنظمة املبحوثة من تعزيز عمليات

األمر الذي يعين عدم معرفة النصف اآلخر من عينة البحث بأهمية
ودور االلتزام بتطبيق متطلبات إعادة هندسة العمليات يف التحسني

التحسني املستمر بالرغم من تطبيقها لعمليات أعادة هندسة

املستمر.

العمليات.
 .4اإلتصال :تشري نتائج اجلدول ( )3إىل اتفاق ( )% 65من

 .2.5اختبار فرضيات البحث:

املبحوثني على أهمية اإلتصال االداري للمساهمة يف جناح إعادة
هندسة العمليات يف املنظمة املبحوثة ،ويدعم ذلك قيمة الوسط
احلسابي البالغة ( ،)3.8وباحنراف معياري قيمتهُ ( .)0.69وتدل
نسبة ( )% 65على أهمية عمليات االتصال بني املستويات االدارية
االفقية والعمودية واليت من شأنها تعزيز إعادة هندسة العمليات.
 .5متكني العاملني :تشري نتائج اجلدول ( )3إىل اتفاق ( )% 35من
املبحوثني على أهمية دور العاملني يف إعادة هندسة العمليات من

بهدف التعرف على طبيعة العالقة واألثر بني متطلبات تطبيق اعادة
هندسة العمليات يف التحسني املستمر يف معمل مسنت محام العليل،
خصص هذا احملور للتحقق من مدى سريان منوذج البحث وكاآلتي:
عالقات اإلرتباط بني متطلبات تطبيق اعادة هندسة
.1
العمليات يف التحسني املستمر
يشري اجلدول ( )4اىل نتائج عالقة اإلرتباط بني متغريات البحث.

اجلدول ( )4نتائج عالقات اإلرتباط بني متطلبات تطبيق اعادة هندسة العمليات والتحسني املستمر يف معمل مسنت محام العليل
املتغري

املستقل

املتغري
املعتمد

متطلبات تطبيق اعادة هندسة العمليات
اإلسرتاتيجية

التزام اإلدارة العليا

تقانة املعلومات

اإلتصال

0.294

**0.554

**0.565

0.283

التحسني املستمر

*معنوية عند مستوى 0.05

املؤشر الكلي
متكني العاملني
**0.432

** 0.573

N= 40 * p ≤ 0.05

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية
يبني اجلدول ( )4نتائج عالقة اإلرتباط بني متطلبات اعادة هندسة

متغريات البحث .وهذا يفسر حرص املنظمة املبحوثة على التحسني

العمليات يف التحسني املستمر يف معمل مسنت محام العليل ،إذ

املستمر من خالل تطبيق اعادة هندسة العمليات .تأسيساً على ما

نالحظ وجود عالقة إرتباط معنوية موجبة بني املتغري املستقل
(متطلبات اعادة هندسة العمليات) ،واملتغري املعتمد (التحسني

تقدم تقبل الفرضية الرئيسة للبحث واليت تنص على وجود عالقة
ارتباط معنوية بني متطلبات اعادة هندسة العمليات والتحسني

املستمر) .وبلغت قيمة معامل اإلرتباط للمؤشر الكلي (**)0.573
وهي معنوية عند مستوى ( )0.05وهو دليل على قوة العالقة بني

املستمر يف املنظمة املبحوثة.
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ومن أجل توضيح عالقة اإلرتباط على املستوى اجلزئي بني كل

وتأسيساً على ما تقدم تقبل الفرضيات الفرعية بوجود عالقة ارتباط

متطلب من متطلبات اعادة هندسة العمليات مع التحسني املستمر يف

معنوية بني املتطلبات (التزام اإلدارة العليا ،تقانة املعلومات ،متكني

املنظمة املبحوثة ،مت اختبار الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضية
الرئيسة ،وتبني من اجلدول ( )4وجود عالقة إرتباط معنوية موجبة

العاملني) والتحسني املستمر ،يف حني ترفض الفرضيتان الفرعيتان
لعدم وجود عالقة ارتباط معنوية بني (االسرتاتيجية  ،االتصال)

بني املتطلبات (التزام االدارة العليا ،تقانة املعلومات ،متكني
العاملني) والتحسني املستمر ،يف حني ال توجد عالقة ارتباط معنوية
بني املتطلبني (االسرتاتيجية ،االتصال) والتحسني املستمر.

والتحسني املستمر.
 .2عالقة التاثري ملتطلبات تطبيق اعادة هندسة العمليات
يف التحسني املستمر يف معمل مسنت محام العليل.
يعرض اجلدول ( )5نتائج عالقة التاثري بني متطلبات تطبيق اعادة
هندسة العمليات والتحسني املستمر.

اجلدول ( )5تاثري متطلبات تطبيق اعادة هندسة العمليات يف التحسني املستمر يف معمل مسنت محام العليل.
املتغري املستقل

متطلبات تطبيق اعادة هندسة العمليات
B0

B1

0.838

0.810

املتغري املعتمد
التحسني املستمر

F
R2

احملسوبة
0.329

18.609

اجلدولية
4.08

اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية N= 40 *P < 0.05
)df (1 , 39
تشري نتائج االحندار على مستوى معمل مسنت محام العليل إىل وجود وبناءاً على ما سبق ميكن القول أنَّ نتائج حتليل االحندار جاءت داعمة
تأثري معنوي بني متطلبات تطبيق اعادة هندسة العمليات والتحسني
املستمر ،إذ بلغت قيمة ) (Fاحملسوبة ) (18.609وهي أعلى من

لصحة فرضية البحث الرئيسة الثانية.
وبهدف توضيح عالقة التاثري لكل متطلب من متطلبات تطبيق اعادة

قيمتها اجلدولية والبالغة ) .(4.08وبلغ معامل التحديد )( (R2
 ) 0.329وهذا يعين أن ) (% 32.9من االختالفات املفسرة يف
متطلبات تطبيق اعادة هندسة العمليات تفسرها التحسني املستمر،

هندسة العمليات يف التحسني املستمر على مستوى املنظمة املبحوثة،
فقد متَّ التحليل بني كل متطلب من متطلبات تطبيق اعادة هندسة
العمليات مع التحسني املستمر بصورة منفردة كما يف اجلدول (.)6

ويعود الباقي اىل متغريات عشوائية ال ميكن السيطرة عليها أو إنها غري
داخلة يف منوذج االحندار أصالً.
اجلدول ( )6تاثري كل متطلب من متطلبات تطبيق اعادة هندسة العمليات يف التحسني املستمر على مستوى معمل مسنت محام العليل
اإلسرتاتيجية

قيمة  Tاحملسوبة

التزام اإلدارة العليا

التحسني املستمر

0.269

تقانة املعلومات

املتغري
املعتمد

اإلتصال

املستقلة

Bo

متكني العاملني

املتغريات

B1

B2

B3

B4

B5

0.343

0.592

0.356

0.342

0.350

1.75

1.943

1.85

1.72

1.80

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج احلاسبة االلكرتونية

F
R²

0.443

احملسوبة

اجلدولية

5.419

4.08

N= 40 *P < 0.05

تشري نتائج االحندار إىل وجود تأثري معنوي لدور متطلبات تطبيق
اعادة هندسة العمليات يف التحسني املستمر على مستوى املنظمة

)df (5,39
قيمتها اجلدولية والبالغة ) (4.08عند درجيت حرية ) ،(5,39وبلغ
معامل التحديد ) ،)% 44.3) (R2ومن خالل متابعة معامالت )(B

املبحوثة ،إذ بلغت قيمة ) (Fاحملسوبة ) (5.419وهي أعلى من

واختبار ) (tهلا تبني أن أعلى متطلب من حيث املعنوية كان التزام
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اإلدارة العليا ،إذ بلغت قيمة ) (tاحملسوبة ( )1.943وهي أعلى من

بناءاً على اإلستنتاجات اليت توصل اليها الباحث ،يرى الباحث

قيمتها اجلدولية والبالغة ) (1.684عند مستوى معنوي ).(0.05

ضرورة تقديم املقرتحات اآلتية:

ثم تلتها كل من تقانة املعلومات ،متكني العاملني ،اإلسرتاتيجية،
االتصال ،اذ بلغت قيمة ) (tاحملسوبة على التوالي، )1.85( :

 .1ينبغي على ادارة املنظمة املبحوثة بذل املزيد من اجلهود
لتوفري متطلبات إعادة هندسة العمليات االدارية ،أي أكثر من النسبة

( ، )1.72( ، )1.75( ، )1.80وهي أعلى من قيمتها اجلدولية
والبالغة ( )1.684عند مستوى معنوي ) .(0.05وهذا يفسر اهتمام
املنظمة املبحوثة بتطبيق مجيع متطلبات اعادة هندسة العمليات من

اليت وصلت اليها نتائج الدراسة والبالغة  % 50.4على الرغم أنَّ هذهِ
النسبة مقبوله يف ظل الظروف واملخاطر اليت تعرض هلا القطاع
الصناعي بشكل عام واملنظمة املبحوثة بشكل خاص.

أجل الوصول اىل هدف التحسني املستمر.
تاسيساً على ما تقدم تقبل الفرضية اليت تنص على وجود عالقة

 .2ينبغي على ادارة املنظمة املبحوثة زيادة األهتمام مبتطلب
متكني العاملني ،ملا تلعبة من درو كبري يف حتقيق إعادة هندسة

معنوية بني كل متطلب من متطلبات تطبيق اعادة هندسة العمليات يف
التحسني املستمر يف املنظمة املبحوثة.

العمليات.
 .3على ادارة املنظمة املبحوثة االهتمام بالدورات التدريبية وورش
العمل بهدف زيادة وعي املدراء بأهمية تطبيق متطلبات إعادة هندسة

 .6االستنتاجات واملقرتحات
 .1.6االستنتاجات:

العمليات ،وذلك ملا هلذهِ املتطلبات من تأثري كبري يف التحسني
املستمر.

توصل الباحث من خالل أدبيات الدراسة ،وحتليل بيانات الدراسة

.4

امليدانية ونتائج التحليل اإلحصائي واختبار فروض البحث اىل العديد
من اإلستنتاجات أهمها:

من قبل إدارة املنظمة املبحوثة ،بهدف تعزيز عملية التحسني
املستمر.

.1

دلت النتائج أنَّ هناك اتفاقاً ومبستويات عالية بصدد متطلب

االسرتاتيجية ،واالتصال ،مما يستنتج أنَّ االدارة يف املنظمة املبحوثة
تهتم بهذين املتطلبني.
 .2دلت النتائج أنَّ هناك اتفاقاً ومبستويات ضعيفة بصدد متطلب
متكني العاملني ،مما يستنتج أنَّ االدارة يف املنظمة املبحوثة ال تهتم
كثرياً بهذا املتطلب.
 .3كشفت نتائج التحليل عن وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة
بني (التزام االدارة العليا ،تقانة املعلومات ،متكني العاملني) والتحسني
املستمر.
 .4كشفت نتائج التحليل أنهُ ال توجد عالقة ارتباط معنوية بني
املتطلبني (االسرتاتيجية ،االتصال) والتحسني املستمر.
 .5أوضحت النتائج أنَّ أعلى قيمة ارتباط ظهرت بني متطلب تقانة
املعلومات والتحسني املستمر ويدل ذلك حرض ادرة املنظمة
املبحوثة على االهتمام بتقانة املعلومات يف حتقيق إعادة هندسة
األعمال.
 .6أشارت نتائج حتليل االحندار إىل وجود عالقات تأثري معنوية
ملتطلبات أعادة هندسة االعمال يف التحسني املستمر.
 .7كشفت نتائج حتليل االحندار عن وجود عالقة تأثريية معنوية
لكل متطلب من متطلباته يف التحسني املستمر على املستوى الكلي
لعينة البحث وكانت أقوى عالقة تأثريية التزام االدارة العليا.
 .2.6املقرتحات:
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.5

ضرورة اعتماد التقنيات واالدوات احلديثة املستخدمة يف االنتاج

ينبغي على إدارة املنظمة املبحوثة االلتزام بتطبيق نتائج إعادة

هندسة العمليات من خالل التقليل من عدد العاملني ،واالستفادة منهم
يف جماالت أخرى.
 .7قائمة املصادر
 .1.7املصادر العربية:
أ :الرسائل واالطاريح اجلامعية
األخضر ،خراز ،)2018( ،تنمیة االبداع خلدمة التحسین املستمر دراسة حالة
املؤسسات االقتصادیة بالغرب اجلزائري ،اطروحة دكتوراة ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة ابي بكر بلقايد ،اجلزائر.
باديس ،بوخلوة ،)2016( ،أثر تطبیق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة على جودة
املنتجات النفطیة ،دراسة میدانیة يف مؤسسة سوناطراك  -قسم
التكریر ،جامعة قاصدي مرباح  -ورقلة ،كلیة العلوم االقتصادیة
والعلوم التجاریة وعلوم التسییر ،قسم علوم التسییر ،اجلزائر.
البحريي ،عبداهلل مسري ،)2015( ،دور إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف حتسني
األداء اإلداري يف وزارة الصحة الفلسطينية ،أكادميية اإلدارة والسياسة
للدراسات العليا وجامعة األقصى ،غزة.
ثابت ،آالء وضاح حممود ،)2010( ،ختفیض التكالیف بأسلوب إعادة ھندسة
العملیات اإلنتاجیة بالتطبیق على الشركة الوطنیة لصناعات
األثاث املنزلي ،رسالة ماجستیر يف احملاسبة غیر منشورة ،كلیة
اإلدارة واالقتصاد ـ جامعة املوصل.
كمال ،برباوي ،)2015( ،دور االتصال الداخلي يف عملية التغيري التنظيمي،
اطروحة دكتوراة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
جامعة ابي بكر بلقايد ،اجلزائر.
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حضرة السيد اجمليب على االستمارة احملرتم.
حتية طيبة ....
تعد هذهِ االستمارة جزءاً من حبث علمي يف جمال اإلدارة الصناعية واملوسومة بـ (متطلبات اعادة هندسة العمليات ودورها يف التحسني
املستمر ـ دراسة استطالعية آلراء املديرين يف معمل مسنت محام العليل يف حمافظة نينوى) ،وإن الدقة واملوضوعية يف إجابتكم تعكس إهتمامكم
وحرصكم األكيد على وصولنا اىل النتائج الدقيقة واملرجوة من أجل جناح املسرية العلمية وتقدمها .
مالحظات :
-1
-2

يرجى وضع عالمة ( √ ) يف احلقل الذي تراه مناسباً من وجهة نظرك .
يرجى اإلجابة على مجيع األسئلة علماً إنَّ ترك أي سؤال دون اإلجابة يعين عدم صالحية االستمارة للتحليل والقياس .

-3

تستخدم اإلجابات ألغراض البحث العلمي ،لذا فليس من الضروري ذكر االسم .
مع خالص شكري وتقديري لتعاونكم .....

أوالً /معلومات عامة
-1
أ-
ب-

معلومات عن الشركة :
اسم الشركة :
تاريخ تأسيس الشركة:

ت -الشكل القانوني للشركة:

خاصة (

ث -نشاط الشركة :حملي (
ج -املنتجات اليت تنتجها الشركة:
ح -عدد العاملني يف الشركة:

)

)
إقليمي (

حكومية (
) دولي (

)
)

 -2معلومات تتعلق باجمليب على االستمارة:
أ -العمر  ) ( :سنة
ب -اجلنس  ) ( :ذكر  ) ( ،أنثى
ت  -التحصيل الدراسي  ) ( :دكتوراه  ) ( ،ماجستري  ) ( ،دبلوم عالي
( ) بكالوريوس  ) ( ،دبلوم فين  ) ( ،إعدادية .
ث  -املركز الوظيفي احلالي :
ج  -مدة اخلدمة باملركز الوظيفي احلالي :
ح  -مدة اخلدمة يف الشركة :

ثانياً /متطلبات اعادة هندسة العمليات
يقصد باعادة هندسة العمليات إعادة النظر الشاملة واجلذریة يف سیر العملیات وإعادة تصميم العمليات اإلنتاجیة واإلداریة ،من أجل حتقيق
حتسني كبري يف األداء احلالي للشركة ،وبالشكل الذي یقود إىل خفض تكلفة االنتاج وحتسني جودة املنتجات والسرعة يف تلبية طلبات الزبائن
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وحتقيق رضا الزبون وتعزیز القدرة التنافسیة للشركة .ولتحقيق جناح الشركة يف تطبيق هذا األسلوب اإلداري ينبغي توفر جمموعة من
املتطلبات ،وهي:
العبارات

ت
أ.

اتفق

اتفق

حمايد

ال اتفق

ال اتفق

بشدة
()5

()4

()3

()2

بشدة
()1

اإلسرتاتيجية

.1

متتلك اإلدارة العليا اسرتاتيجية ملواجهة حاالت الطوارئ اليت قد حتدث يف املنظمة.

.2

اسرتاتيجيات املنظمة تساهم يف عملية تطوير منتجاتها.

.3

تتسم األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة باملرونة استجابةً للتغريات البيئية.

.4

تتسم األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة باملوضوعية ،وتعكس قدراتها .
التزام االدارة العليا

ب.
.5

تلتزم اإلدارة العليا بتطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية.

.6

تُحدد اإلدارة العليا العمليات اإلدارية اليت ميكن حتسينها عرب إعادة هندسة العمليات اإلدارية.

.7

تسعى اإلدارة العليا لتدريب مجيع املدراء يف املنظمة على تطبيق إعادة هندسة العمليات.

.8

تسعى اإلدارة العليا للتخلص من اإلجراءات الروتينية يف املنظمة.
ج .تقانة املعلومات
تستخدم االدارة تقانة املعلومات يف إعادة تصميم العمليات.

.9

 .10تُساعد تقانة املعلومات على تنسيق العمل اإلداري بني املستويات اإلدارية املختلفة.
 .11تقانة املعلومات تساعد على تقليل العمل االداري يف املنظمة.
 .12تساعد تقانة املعلومات االدارة على إجناز عملياتها بكفاءة.
ح .اإلتصال
 .13يتميز االتصال يف املنظمة بسرعة اإلتصال اإلداري بني مجيع اقسامها.
متتلك املنظمة نظام اتصاالت فعالة ودقيقة.

.14

 .15متتلك اإلدارة العليا قنوات فعالة لإلتصال تساعدها يف اجناز اعماهلا االدارية.
 .16نظام اإلتصال يف املنظمة يزيد من سرعة اجناز األعمال اإلدارية والقضاء على الروتني.
متكني العاملني

أ.

 .17تسعى اإلدارة لتطوير قدرات العاملني باستمرار.
 .18حتدد االدارة االحتياجات التدريبية للعاملني بإستمرار.
 .19تطوير العاملني تساهم يف إعادة بناء العمليات االدارية.
 .20تفوض اإلدارة العليا سُلطات وصالحيات كافية إلجناز املهام بسهولة.
ثالثاً /التحسني املستمر :هي فلسفة تسعى اىل حتسني كل العوامل املتعلقة بالعمليات واألنشطة اليت حتول املدخالت اىل خمرجات على أساس
مستمر ،وتشمل هذه العملية املعدات والطرق واملواد األولية واألفراد.
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ت

العبارات

اتفق

اتفق

حمايد

ال اتفق

ال اتفق

بشدة
()5

()4

()3

()2

بشدة
()1

توفر متطلبات إعادة هندسة العمليات يف الشركة حتقق اآلتي:
.21

حترص الشركة على إعادة النظر يف جودة مدخالت االنتاج.

.22

تسعى الشركة اىل إدخال تقنيات حديثة يف االنتاج واالستغناء عن القدمية.

.23

حيرص إدارة الشركة على تقديم احللول للمشكالت املتعلقة باإلنتاج.

.24

تسعى الشركة على تدريب العاملني بإستمرار على أفضل طرق اإلنتاج.

.25

يعمل إدارة الشركة على مراجعة جودة املنتجات باستمرار.

.26

تسعى الشركة على تقليل اهلدر (الفاقد يف االنتاج).

.27

حترص الشركة على التحسني املستمر لنظام اإلنتاج وحتسني اجلودة.

.28

حترص املنظمة على توفري متطلبات اجلودة للمنتجات.
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Requirements for the application of business Operation reengineering and its role in
continuous improvement
A survey of the opinions of the Managers at the Hammam al-Aalil
Cement Factory in Ninawa Governorate

Abstract:
The current research aims to assess the role of business Operation reengineering requirements in
continuous improvement by adopting five procedural requirements (strategy, senior management
commitment, information technology, communication, and employee empowerment) and their
role in continuous improvement in industrial organizations. The Hammam al-Aalil Cement Plant
was selected (40) questionnaires were distributed to managers at all administrative levels. In
order to achieve the objectives and hypotheses of the research, a default model of research was
developed, which shows the nature of the relationship between the independent variables and the
research criteria. Based on the description of the research variables and their diagnosis and the
testing of correlation and impact relationships, a number of conclusions were reached which
confirmed the existence of a significant correlation between the requirements of applying
business Operation reengineering and continuous improvement in the investigated organization.
In light of its findings, the research presented a number of proposals, most notably the need to
invest the benefits of proper application of business Operation reengineering requirements as a
method of continuous improvement in industrial organizations.
Keywords: Business Operation reengineering requirements, Operation reengineering concept,
continuous improvement concept, continuous improvement.
ثيَدظييَن ثراكتيككرنا دوبارة ئةندازةكرنا كرياران و روىلَ وان دباشرتكرنا بةردةوام
ظةكوَلينةكا راثرسى ية يا بو ضود نيَن ريَظةبةران ل كارطةها ضيمةنتويا محام العليل ل ثاريَزطةها نةينةوا
:ثؤختة
 ذبةر كو ثشن، ئارمانج ذ ظىَ ظةكوَلينىَ ئةوة بو هةلسة نطاندنا روىلَ ثيَدظييَن دوبارة ئةندازةكرنا كرياريَن كارا ل باش كرنةكا بوردةوامدا
، تةكنةلوجيا زانيارييان، ثيَطريى يا كارطيَريا بلند،كو ثيَكهاتينة ذ (ئسرتاتيجيةت
 ) ثيَنج ثيَتظييَن ثيَرابونىَ دكةتن5( بةستنىَ بـ
 ذبوَ ثراكتيكرنا مةيدانى يا ظةكوَلينىَ؛. شياندانا كريَكاران) و روىلَ ل باش كرنةكا بةردةوام ل ريَكخراوَيَن ثيشةسازيدا،ثةيوةندى كرن
 ظةكوَلةرى شيَوازىَ راثرسيىَ وةكو ميكانيزمةكا سةرةكى يا كوَمكرنا داتايان.كارطةها ضيمةنتويا محام العليل هاتيية دةستنيشان كرن
 وىَ منوونةيةكا. ) فورميَن راثرسيىَ لسةر ريَظةبةران د هةمى ئاستيَن كارطيَرى دا هاتينة دابةش كرن40 ( َ ذبوَ ظىَ يةكى.بكارئيناية
 لسةر وةسفا.ظةكوَلينىَ هاتيية دانان سروشتىَ ثةيوةندييا دناظبةرا طورانكارى ييَن سةرخبو و ييَن ثشت بةستى ييَن ظةكوَلينىَ دياردكةت
طورانكارى ييَن ظةكوَلينىَ و دةستنيشانكرنا وىَ و تاقيكرنا ثةيوةندى ييَن ثيَكظةطريَدانىَ وكارتيكرنىَ؛ طهةشتنة كوَمةكا دةرئةجنامان كو
دوثات دكةن ب هةبوونا ثةيوةندييةكا ثيَكظة طريَدانىَ و كارتيَكرنةكا موراىل دناظبةرا ثراكتيككرنا دوبارة ئةندازةيا كرياران وباشرتكرنا
 لذيَر روناهى يا وان دةرئةجناميَن ظةكوَلني طهةشتيىَ؛ ظةكوَلةرى هذمارةكا ثيَشنياران ثيَشكيَش كرن و.َبةردةوام ييَن منوونةيا ظةكوَلينى
َديارترين ثيَشنيار ذى ئةوة ثيَدظييا وةبةرهيَنانا سيماييَن ثراكتيككرنا ساخلةم ذبوَ ثيَدظييَن دوبارة ئةندازةكرنا كرياران وةكو ريَبازةك ذبو
.َباشرتكرنا بةردةوام ل ريَكخراوَيَن ظةكوَلينى
، تيَطة هيَ باش كرنا بةردةوام، تيَطة هيَ دوبارة كرنا ئةندازةكرنا كرياران،  ثيَتظييَن دوبارة ئةندازةكرنا كرياريَن كارا:ثةيظيَن سةرةكى
. باش كرنا بةردةوام

262

