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الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أحد أبرز األساليب اإلدارية احلديثة وهي إعادة هندسة
العمليات اإلدارية واختبار دورها يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز بوالية بسكرة ،واستهدفت مجيع
اإلطارات الذين بلغ عددهم  33إطار ،ومت مجع البيانات من خالل االستبانة ،ومعاجلتها باستخدام برنامج
التحليل اإلحصائي ( ،)SPSSومن مث مت التوصل إىل مجلة من النتائج اليت كان من أبرزها هو وجود دور
إلعادة هندسة العمليات يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ،حيث كانت هناك عالقة ارتباط إجيابية
وأثر ذو داللة إحصائية لكل بعد من أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف حتسني األداء التنظيمي .وعلى
ضوء هذه النتائج مت تقدمي مجلة من التوصيات ومنها ضرورة إحداث تغيري جذري يف نظم وإجراءات العمل
والرتكيبة البشرية والتوسع يف استخدام التكنولوجيا احلديثة هبدف حتسني األداء التنظيمي ومواكب التطورات
احلاصلة يف احمليط.
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of Administrative
; Processes
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Redesign of
Business
; Processes
Restructuring of
Human Resources.
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Abstract
The aim of this study is to highlight one of the most prominent modern
administrative methods, namely the re-engineering of administrative processes and
test their role in improving the organizational performance of Sonlagaz in Biskra,
targeting all 37 frames. The data were collected through the questionnaire, (SPSS).
A number of results were obtained. The most important of these was the role of
process reengineering in improving the organizational performance of Sonlegaz.
There was a positive correlation and a statistically significant effect for each
dimension of the re-engineering of administrative processes Organizational
performance.
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 .1مقدمة:

أضحت األساليب اإلدارية التقليدية املتبعة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بعملياهتا ووسائلها عاجزة عن مواكبة

التغريات اليت تشهدها بيئة أعماهلا  ،خاصة بعد انضمام اجلزائر التفاقية منظمة التجارة العاملية ،وفتح أسواقها تدرجييا
أمام املنافسة األجنبية ،وما ترتب عن ذلك من صعوبات كبرية بسبب عدم قدرة هذه األخرية على الصمود من جهة،
وإحداث التكيف املطلوب من جهة أخرى  ،ويف ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات الكبرية اليت تواجهها
املؤسسات اجلزائرية عامة وشركة سونلغاز بوالية بسكرة خاصة ينبغي البحث عن سبل جديدة لضمان استمراريتها،
ف لكل زمن مقتضياته والقرن احلادي والعشرين هو قرن التغيري وفقا ملا دعت إليه أساليب اإلدارة احلديثة ،وأبرزها إعادة
هندسة العمليات اإلدارية اليت تنطوي على دعوة جريئة إلعادة النظر يف كل ما اعتادت املؤسسة القيام به ،وإحداث
تغيري جذري من خالل إعادة تصميم العمليات ،تغيري الرتكيبة البشرية ،واالعتماد على تكنولوجيا املعلومات احلديثة.
وقد متكنت الكثري من الشركات العاملية اليت تبنت إعادة هندسة العمليات اإلدارية كخيار اسرتاتيجي ملواجهة التغريات
املفاجئة يف بيئة أعماهلا ،من حتقيق حتسينات جوهرية يف معايري األداء التنظيمي ،والتفوق على منافسيها ،وزيادة
قدرهتا على املنافسة يف األسواق العاملية.
 1. 1إشكالية الدراسة:
ضمن هذا السياق الفكري ،سنحاول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على دور إعادة هندسة العمليات
اإلدارية بأبعادها الثالثة (اإلجرائي ،البشري والتكنولوجي) يف حتسني األداء التنظيمي يف الشركة اجلزائرية لتوزيع
الكهرباء والغاز (سونلغاز) بوالية بسكرة .وعليه ،تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول التساؤل التايل :ما دور إعادة
هندسة العمليات اإلدارية كأسلوب إداري حديث في تحسين األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟
 2. 1أسئلة الدراسة:
يندرج عن هذا التساؤل األساسي التساؤالت الفرعية التالية:
ما مستوى وعي اإلطارات بتطبيقات إعادة هندسة العمليات اإلدارية بشركة سونلغاز ببسكرة ؟ما مستوى إدراك اإلطارات لضرورة حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟ما دور تغيري نظم وإجراءات العمل يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟ما دور إعادة هيكلة املورد البشري يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟ما دور التغري التكنولوجي يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟ 3. 1فرضيات الدراسة:
ولتحديد هذا الدور جيب البحث يف طبيعة العالقة بني أبعاد متغري إعادة هندسة العمليات اإلدارية ومتغري األداء
التنظيمي ،وهلذا استندت هذه الدراسة إىل ثالث فرضيات تتعلق هبذه األبعاد ،وهي كاآليت:
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الفرضية" :1ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لتغيري نظم وإجراءات العمل يف حتسني األداء التنظيمي لشركةسونلغاز ببسكرة".
-الفرضية" :2ال يوجد دور ذو داللة إحصائية إلعادة هيكلة املورد البشري يف حتسني األداء التنظيمي لشركة

سونلغاز ببسكرة".

-الفرضية" :3ال يوجد دور ذو داللة إحصائية للتغيري التكنولوجي يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز

ببسكرة".

 4. 1منهج الدراسة:
استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب لطبيعة املوضوع ،فمن خالله ميكن دراسة الظاهرة
كما هي يف الواقع ووصفها وصفا دقيقا مبا يساعد على فهم وحتليل طبيعة العالقة بني متغريي الدراسة ،وكذا املنهج
التجرييب بتطبيق تقنية دراسة احلالة.
 1.1نموذج الدراسة:
على ضوء إشكالية الدراسة وأهدافها مت تصميم منوذج افرتاضي لتمثيل العالقة بني إعادة هندسة العمليات اإلدارية
واألداء التنظيمي .وبذلك ،فإن التصور العام هلذا النموذج كما هو موضح يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)1نموذج الدراسة

إعادة هندسة العمليات اإلدارية

لاداء التنظيمي
أ

البعد اإلجرائي
البعد البشري
البعد التكنولوجي

األداء المالي
األداء العملياتي

رضا الزبون
النمو والتعلم

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على أدبيات هذه الدراسة.

 .2اإلطار النظري للدراسة
 1.2مفاهيم نظرية حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية
يف ظل ما تواجهه املؤسسات من حتديات أفرزهتا العوملة وما اجنر عنها من زيادة حدة املنافسة احمللية والعاملية واليت
شكلت صلب هذه التحديات ،أصبح التعامل معها يقتضي ضرورة تبين أساليب إدارية حديثة جتعل املؤسسة أكثر
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فعالية وقدرة على مواجهة خمتلف التحديات ،ولعل أبرزها أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية الذي أحدث ثورة
يف عامل اإلدارة املعاصرة وأثبت فعاليته يف ظل عجز األساليب اإلدارية التقليدية على الوفاء مبتطلبات مؤسسات القرن
الواحد والعشرين.
 1.1.2ماهية إعادة هندسة العمليات اإلدارية

إعادة هندسة العمليات أو ما يط لق عليها "اهلندرة" هي كلمة جديدة يف قاموس اللغة العربية مركبة من كلمتني مها

(هندسة) و(إدارة) وهي ترمجة للمصطلح اإلجنليزي ( ،)Reengineering Administrationظهرت سنة ()0229
عندما أطلق الكاتبان ( )Hammer et Champyكتاهبما املعنون بـ " ،"Reengineering the Corporationوعرفاها
على أهنا" :إعادة التفكري املبدئي واألساسي وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بصفة جذرية هبدف حتقيق حتسينات
جوهرية فائقة وليست هامشية تدرجيية يف معايري األداء احلامسة مثل التكلفة واجلودة واخلدمة والسرعة" Hammer,
).( Champy, 1993, P.24

وعرفها موسى اللوزي على أهنا" :ذلك االنتباه احلاد واحلذر يف الفجوة التنظيمية بني

التنظيمات القائمة فيما يتعلق مبستويات األداء واإلنتاج من خالل العمل على تطوير وحتديث أساليب العمل بشكل
يساعد على إحداث طفرة يف األداء خالل فرتة زمنية قصرية"( .موسى اللوزي ،9112 ،ص.ص.)923-922 :
وحسب ( )Mische et Bennisفهي" :عملية إعادة تشكيل املنشأة وإجراء حتول ثقايف من خالل حتدي االعتقادات
التقليدية ،واملمارسات اإلدارية ،ونشاطات األعمال ،والنماذج التنظيمية ،وإعادة تشكيل املوارد البشرية ،والرأمسالية
للمشروع ،وإعادة ترتيبها على شكل عمليات وهياكل تنظيمية متقاطعة وظيفيا لتعظيم املركز التنافسي والقيمة املضافة
ألصحاب األسهم وتعظيم املسامهة اجملتمعية") . (Mische Michael, Bennis Warren, 1996, P.60وعرفها أيضا
( )Hammer and Stantonعلى أهنا" :الطريقة املفضلة لتطوير األداء يف املنظمات بإعادة التفكري اجلوهري واجلذري
يف عمليات املنظمة اليت متكنها من التكيف مع البيئة احمليطة لتحقيق حتسينات جذرية يف األداء واإلبداع واملرونة
واجلودة" (مايكل هامر ،ستاننت ستيفن ،2000 ،ص .)92:تعد إعادة هندسة العمليات أحد أهم األساليب
اإلدارية يف الفكر اإلداري املعاصر ،نظرا لدورها الكبري يف حتقيق التالؤم بني املنظمة والتغيريات اليت يشهدها حميطها،
إضافة إىل أهنا حتقق العديد من الفوائد للمؤسسات اليت تتبناها ،وقد قدم وتصنيف هلذه الفوائد على أساس أربعة
جوانب وهي كالتايل (سالمه حسني ،9113 ،ص.ص:)33-32 :
 الجوانب الفنية :هي اجلوانب املتعلقة بالعمليات اليت تؤديها املؤسسة إلنتاج السلعة أو تقدمي اخلدمة ،وتتضمن إمتام
عمليات متكاملة وليس جزيئات صغرية ،سرعة إجناز العمل ،التوصل إىل طرق جديدة لألداء ،تضييق الفارق الزمين
بني خطوات العمل ،استخدام معايري دقيقة وأكثر موضوعية لقياس األداء وحتسني جودة املنتجات.

 الجوانب التنظيمية :تتضمن تقليل العمل املستندي واستخدام األوراق ،اختصار خطوات العمل ،تقليل درجة
املركزية ،ختفيض اإلجراءات ،توسيع صالحيات العاملني ،حتسني نظم املعلومات ،تطوير عملية اختاذ القرارات،
التنسيق بني األنشطة ،حتسني ضوابط الرقابة ،تاليف األخطاء والشكاوي ،وحتسني االتصاالت الداخلية.
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 الجوانب السلوكية :تتعلق بالعاملني ،الرؤساء واملرؤوسني ،ومن هذه اجلوانب نذكر:
 رفع الروح املعنوية للعاملني من خالل إشراكهم يف التخطيط وعمليات اختاذ القرارات؛

 إشعار العاملني باإلجناز وإشباع حاجتهم إلثبات الذات وتنويع مهاراهتم وقدراهتم على أداء الكثري من األعمال؛
 إحساس العاملني بتبادل املنفعة بينهم وبني املؤسسة اليت يعملون فيها؛
 زيادة التنافس بني العاملني لبلوغ األهداف واستمرار التطوير وحتسني األداء اجلماعي.
 جوانب متعلقة ببيئة العمل :إعادة اهلندسة جتمع أعضاء املؤسسة الواحدة على قيم ومبادئ معينة ،ومنها:

 ترسيخ القيم واالجتاهات اإلجيابية يف العمل وتشجيع اإلبداع وحتسني األداء وتعميق روح االلتزام واملسؤولية؛
 نشر روح الفريق والعمل اجلماعي وتشجيع حتمل املسؤولية والرقابة الذاتية؛
 حتفيز العاملني املبدعني واملتميزين ونشر روح التحدي والرغبة يف التفوق؛

 جتاوز احلدود التنظيمية من خالل فتح قنوات اتصال مع خمتلفة املتعاملني؛
 اكتساب القدرة على مواكبة التغيريات والتحديات اليت تواجه املؤسسة.
وقد أكدت العديد من الدراسات ا ليت تناولت جتارب الكثري من املؤسسات اليت تبنت مدخل إعادة هندسة
العمليات أن هناك جمموعة من األركان اليت يقوم عليها هذا املدخل ،وتتمثل فيما يلي:
 أساسية :وتعين أن الوقت قد حان لكي تعيد كل مؤسسة وكل فرد النظر يف أسلوب العمل املتبع ومراجعة ما
يقومون به ،وإعادة النظر يف األسس والفرضيات احملورية اليت حتدد أساليب العمل ،وقد يتضح هلم يف الكثري من
األحيان أهنا أسس وفرضيات خاطئة أو غري مواكبة للعصر ،لذلك فإن إعادة اهلندسة تبدأ من العدم دون أي

افرتاضات راسخة أو ثوابت مسبقة ،ألهنا تركز على ما جيب أن يكون وتتجاهل ما هو كائن (حممد الصرييف،
 ،9112ص.)01:
 هائلة أو فائقة :تعمل إعادة اهلندسة على حتقيق طفرات هائلة وفائقة يف معدالت األداء ،لذلك فهي تعترب ضرورة
عندما تربز احلاجة إىل إجراء تغيريات شاملة وجذرية يف األساليب ومستويات ،حيث أن التحسينات البسيطة قد ال

حتتاج ألكثر من ضبط بسيط إلجراءات العمل ،بينما يتطلب التغيري الشامل نسف القوالب القدمية متاما واستبداهلا
باجلديد املبتكر.
 جذرية :إعادة اهلندسة ليست معنية بتحسني ما هو موجود مسبقا بل التخلص من كل شيء قائم ،والبدء من
جديد ،مبعىن اقتالع ما هو موجود من جذوره وإعادة بنائه مبا يتناسب مع املتطلبات احلالية وأهداف املؤسسة.
 العمليات :تقوم إعادة اهلندسة بتقدمي صورة كاملة عن العملية ابتداءا من استالم طلب العميل إىل أن يتم إجناز
العمل املطلوب ،وتقدم رؤية واضحة للعمل وتنقله بني اإلدارات املختلفة ،والعقبات اليت تطيل زمن االجناز (أمحد عبد

احلفيظ ،9113 ،ص.ص.)90-91 :
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 2.1.2أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية

تنطوي إعادة هندسة العمليات اإلدارية على منوذج إداري جديد يتأثر ويؤثر يف كل شيء يف املنظمة ،وحيدد هذا

النموذج كيفية التحول من اهليكل اهلرمي ذو املستويات العمودية املتعددة إىل اهليكل األفقي أو املصفويف املرن ،وكذا
كيفية إعادة تصميم العمليات وإجراءات العمل ،فضال عن كيفية تغيري املوظفني من متمركزين حول املهمة إىل أفراد
عاملني متعددي االختصاصات لديهم قدرات إبداعية خالقة ومتكينهم من أداء األعمال من خالل استخدام قاعدة
التفكري اإلبداعي "اخلروج من الصندوق ( ")Out Boxاليت تدعوهم إىل اإلبداع يف أعماهلم واالستفادة من تكنولوجيا
املعلومات احلديثة.
 1.2.1.2البعد اإلجرائي (تغيير نظم وإجراءات العمل)
حسب ( )Hammer et Champyتنطوي إعادة هندسة العمليات اإلدارية على ابداع كاملة لكيفية أداء العمل ،من
خالل إحداث تغيريات جذرية يف تصميم نظم وإجراءات العمل هبدف حتقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية
التنظيمية ،ويرتتب على ذلك إحداث تغيريات متس العديد من اجلوانب نوجزها يف النقاط التالية (هامر ،تشاميب،
 ،0222ص.ص:)13-32:
 تعدد خصائص العمليات :تكون العمليات التقليدية عادة مصممة ملعاجلة العديد من احلاالت لذلك هي يف غاية
التعقيد النطوائها على إجراءات واستثناءات ملعاجلة نطاق واسع من احلاالت ،بينما العمليات ذات اخلصائص
املتعددة تكون يف غاية البساطة ألهنا صممت ملعاجلة حاالت حمددة فقط ،وال تكون حباجة إىل اإلجراءات االستثنائية
اخلاصة.
 انجاز العمل في الوحدات التنظيمية المناسبة :من خالل نقل العمل إىل اجلهات األكثر فاعلية إلجنازه كامال ويف
مكان واحد ،مما يساعد على ختفيض وقت وتكلفة أدائه ،ويقضي على احلواجز التنظيمية بني خمتلف اإلدارات.

 خفض مستويات الرقابة :وذلك بإتباع أسلوب رقايب أكثر توازنا ،والتجاوز عن األخطاء البسيطة ،وتتم الرقابة من
داخل الفريق املنفذ للعملية ،خاصة إذا كان أفراده يتمتعون بكفاءة عالية واستقاللية وقدرة على اإلبداع.
 تحول الوظائف من مهام بسيطة إلى أعمال مركبة  :إن التطور الوظيفي ال يعين صعود اهلرم الوظيفي فقط ،وإمنا
يشمل توسيع املدارك املعرفية واكتساب املزيد من املهارات ،مما يسمح باستثمار الوقت وختفيض التكاليف اإلدارية غري
املباشرة ،وحتسني مستويات الرقابة وتشجيع اإلبداع.
 األخرجة (التعاقد الخارجي) :تلجأ املؤسسة إىل أخرجة بعض األنشطة أو وظيفة من الوظائف إذا كانت قدرهتا

على اإلنتاج غري كافية لسد الطلب ،أو إذا كانت تكلفة اإلنتاج مرتفعة ،لذلك فإن األخرجة تكون مالئمة لرتشيد
العمليات احلالية وختفيض التكاليف.

 الميل إلى الالمركزية :الالمركزية هي الوجه املميز ألسلوب التنظيم اإلداري احلديث ،تقوم على أساس توزيع
السلطات على خمتلف الوحدات اإلدارية ،ومنحها حرية اختاذ القرارات وتنفيذها.
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 2.2.1.2البعد البشري (إعادة هيكلة الموارد البشرية)
ال ميكن إحداث تغيري يف إجراءات ونظم العمل دون أن يرافقه تغيري يف الرتكيبة البشرية من خالل إعادة اهليكلة اليت
يتم مبقتضاها إعادة النظر يف األنظمة اخلاصة بتصميم الوظائف ،التدريب ،نظام األجور واحلوافز ،تقييم أداء
العاملني ...،وتنطوي على جمموعة من االسرتاتيجيات واخلطط والربامج اليت متس جانبني أساسيني مها:
 التغيير الكمي :يرتتب عليه ختفيض عدد العاملني ضمن الوظيفة الواحدة أو الوحدة التنظيمية ،حيث يتم
االستغناء عن خدمات البعض وإعادة توزيع االختصاصات على اآلخرين ،هبدف التكيف مع املتطلبات اجلديدة
للوظيفة ،ختفيض التكاليف وحتسني األداء ،ويبدأ نظام إعادة التوزيع من العاملني املوجودين داخل املنظمة ،ويتم
التخطيط لتغيري مواقعهم طبقا للمجاالت اليت ميكن االستفادة فيها من إمكانياهتم إىل أقصى حد ممكن.

 التغيير النوعي :ينطوي على تغيري متطلبات العمل يف املواقع اليت يتم إنشاؤها ،وتغيري املواصفات الواجب توفرها
يف األفراد الذين سيتم توظيفهم ،وتغيري معارفهم من حيث املفاهيم واألسس العلمية املرتبطة بأدائهم ،وتغيري مهاراهتم
وزيادة كفاءهتم على استخدام املعارف بشكل علمي ،باإلضافة إىل تغيري اجتاهاهتم ،سلوكياهتم وتوقعاهتم.

هتدف إعادة هيكلة املورد البشري إىل إجياد التناغم بني تغيري تصميم العمليات وإجراءات العمل وبني
اخلصائص الواجب توافرها يف املورد البشري الذي ستعتمد عليه ،ويرتتب عليها التغيريات التالية( :لإلطالع أكثر أنظر
هامر ،شاميب ،مرجع سابق ،ص.ص.)20-31 :
 الموظفون يتخذون القرار  :مل تعد العمليات تدمج أفقيا فقط بإسناد املهام املتعددة واملتتالية إىل مسؤويل اخلدمة،
وإمنا تدمج رأسيا أيضا ،ويصبح األمر بيد املوظف الختاذ القرار املناسب ،حيث متنح له صالحيات واسعة ويتحمل
املسؤولية الكاملة ،مما حيقق السرعة يف إجناز العمل.

 تحول دور المديرين من مشرفين إلى موجهين :ال حتتاج فرق العمل إىل رؤساء وإمنا إىل منسقني يكونوا قريبني مبا
يكفي لتقدمي املساعدة املطلوبة إلجناز املهام ،وعليه يتحول دور الرؤساء من العمل كمديرين إىل العمل كمنسقني
وموجهني يعملون على تطوير مهارات األفراد وقدراهتم لتمكينهم من تنفيذ العمليات املبتكرة.
 التحول من العمل المراقب إلى العمل المستقل :حتتاج املنظمة إىل مرؤوسني قادرين على تأسيس القواعد
والتعليمات بأنفسهم ،لذلك مينح لفرق العمل مسئولية تنفيذ العمليات الكاملة والصالحيات الالزمة الختاذ القرارات،
فلم يعد هناك حاجة لوجود املشرفني واملراقبني ألن أي تدخالت إشرافية لتوجيه الفريق ستنفي عنه صفة فريق العمل.
 تحول المسئولين من مراقبين إلى قادة تحويليين :تستهدف إعادة اهليكلة إعادة بناء املديرين من خالل تطوير
وإثراء دورهم ليتحولوا من مراقبني إىل قادة حتويليني حمفزين ملرؤوسيهم على االبتكار ومشاركني إياهم يف القرارات.
 تمكين العاملين :يساعد التمكني األفراد يف خمتلف املستويات التنظيمية على حتمل املخاطر اليت تصاحب اختاذ
القرارات ،وينطوي على تشارك القائد مع أعضاء الفريق يف حتديد الكيفية اليت تنجز هبا األهداف ،األمر الذي

يعطيهم اإلحساس بااللتزام واالستقاللية (الطائي رعد ،عيسى قدادة ،9112 ،ص ،)911 :حيث يتم التخلي عن
النموذج التقليدي للقيادة والتحول إىل النموذج الذي يؤمن باملشاركة والتشاور ،وهذا بدوره يتطلب تغيريا جذريا يف
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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األدوار والعالقة بني الرئيس واملرؤوسني؛ فيتحول دور الرئيس من التحكم والتوجيه إىل التفويض ،ودور املرؤوسني من
إتباع التعليمات إىل املشاركة يف اختاذ القرارات.
 3.2.1.2البعد التكنولوجي (التغيير التكنولوجي)

يرتتب عن تغيري نظم وإجراءات العمل وتغيري هيكلة املورد البشري ضرورة تغيري التكنولوجيا ،فال ميكن إحداث تغيري
يف جمال دون أن تتأثر اجملاالت األخرى ،وتعترب تكنولوجيا املعلومات جزءا ال يتجزأ من جهود إعادة اهلندسة ،غري أن

استخدامها بشكل فعال يستدعي تبين التفكري االستقرائي أي استقراء وتصور احللول االبداعية ،مث البحث عن
املشكالت اليت ميكن أن تعاجلها تلك احللول ،ومن اخلطأ النظر إىل التكنولوجيا من منظور العمليات القائمة مث حماولة
اإلجابة على هذا السؤال :كيف ميكن استخدام هذه التقنية يف تطوير وحتسني العمليات احلالية؟ بينما الصحيح هو
التفكري يف كيفية االستفادة من استخدامات تكنولوجيا املعلومات يف أداء ما مل نفكر أنه ميكننا أدائه
( .) Hammer, M., Champy, J., Op. Cit, P.96وتساهم تكنولوجيا املعلومات يف إجناح إعادة هندسة العمليات
من خالل دورها املزدوج واملتمثل يف (الكساسبة عثمان ،9111 ،ص:)23:
 دور الممكن :تزود التكنولوجيا املؤسسة بالبنية التحتية األساسـية اليت متكنها من ربط أجزائها ببعضها البعض،
وتدعيم التكامل التنظيمي والوظائف املتقاطعة ،غري أهنا ليست املمكن الوحيد ،لذلك ينبغي أن ينظر إليها مع
املمكنات األخرى كاملوارد البشرية واهليكل التنظيمي ،واعتبارها الوسيلة اليت جتلب التغيري املطلوب للعمليات.
 دور المنفذ :تساعد تكنولوجيا املعلومات على إجناز العمليات بطريقة أسهل من خالل منذجتها ،فتحديد
العمليات اليت سيتم إعادة تصميمها يتطلب حتليل املعلومات حول األداء وهيكل العمليات ،وميكن حتقيق ذلك من
خالل االستفادة من االستخدامات املتعددة لتكنولوجيا املعلومات.
 2.2األداء التنظيمي
يعد موضوع األداء التنظيمي من املوضوعات اجلوهرية واهلامة اليت تناولتها األدبيات والدراسات اإلدارية بشكل واسع
وباهتمام كبري ،كونه يعكس نتائج املخرجات اليت يتم احلصول عليها من العمليات واملنتجات ،ومستوى النجاح
ودرجة التفوق الذي حققته أو تسعى املؤسسة إىل حتقيقه ،باإلضافة إىل أنه يعطي الفرصة إلجراء التقييم واملقارنة
نسبة إىل األهداف واملعايري والنتائج السابقة ،وأيضا مقارنة أداء املؤسسة بأداء املؤسسات املنافسة.
 1.2.2ماهية األداء التنظيمي

األداء التنظيمي هو أحد أهم أنواع األداء ،اصطالحا هو مفهوم واسع جدا ويف سلسلة من التطور املستمر توافقا مع
التطورات اليت يشهدها العصر احلديث ،لذلك تعددت اآلراء واملفاهيم والتعاريف حوله ،وفيما يلي سنورد بعضها.

يعرف األداء التنظيمي على أنه" :النشاط أو العمل الذي تقوم به املنظمة الستخدام مواردها املالية والبشرية بكفاءة
للوصول إىل غاياهتا وأهدافها النهائية"(تال فائق ،عذراء حمسن ،9102 ،ص .)033 :ويعرف أيضا على أنه:
"عملية حتقيق اهلدف بالشكل الذي جيب أن يكون معروفا على مستوى مجيع أجزاء املنظمة وترتبط مع رؤية
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توضيحية هلا" ( )Ridwan Ibrahim, 2015, P.285وعرف على أنه" :حمصلة لكافة العمليات اليت تقوم هبا املنظمة
فإن أي خلل يف أي منها البد وأن ينعكس على النشاط والذي يعد مرآة املنظمة" (عادل البغدادي ،9113 ،ص:
.)021
يعد األداء التنظيمي القاسم املشرتك جلميع اجلهود املبذولة من قبل اإلدارة والعاملني ،فهو الفكرة األكثر اتساعا اليت
تعكس فاعلية املؤسسة وقدرهتا على حتقيق أهدافها االسرتاتيجية املتمثلة يف البقاء واالستمرارية ،وتربز أمهيته من خالل
العديد من النواحي اليت ميكن الكشف عنها مبساعدة الباحثني وإدارة املنظمة وتتمثل هذه النواحي فيما يلي (نفس
املرجع ،ص:)022 :
 )0يعكس األداء التنظيمي قدرة املؤسسة واستعدادها للوصول إىل النتائج اليت حددهتا مسبقا؛
 )9من خالل وضع األهداف يتم حتديد املدى الذي تستطيع فيه املؤسسة التكيف واالستجابة مع احملددات البيئية،
وبناء االسرتاتيجيات وتوظيف املوارد لتحقيق األهداف ،ودرجة مالئمة اإلجراءات االسرتاتيجية ألهدافها ومواردها؛
 )3يساعد على تنفيذ األهداف اليت مت حتديدها ،مع حتديد وبيان مستوى التنسيق بني مكونات املؤسسة؛
 )1يعد املؤشر الذي يقيس جناح املؤسسة يف حتقيق أهدافها ويعكس قدرهتا على البقاء والنمو؛
 )2يساعد على معرفة مدى توافق اإلجراءات االسرتاتيجية مع ما هتدف املؤسسة إىل حتقيقه؛
 )2التعرف على مدى توافق تقسيمات اهليكل التنظيمي والتنسيق بني أجزاء األعمال والسياسات.
لذا تعمل املؤسسة على حتسني أدائها التنظيمي ألنه مؤشر مهم لقياس جناحها ،ومن خالله تسعى إىل حتقق مجلة
من األهداف نذكر منها ما يلي (إياد خالد ،زينب يونس ،9101 ،ص:)102 :
 معرفة مستوى إجناز املؤسسة للوظائف املكلفة بأدائها مقارنة بالوظائف املدرجة يف خطتها اإلنتاجية ،فضال عنمعرفة مواقع اخللل والضعف يف أنشطتها؛
حتديد مسؤولية كل جزء من أجزاء املؤسسة وحتديد إجنازاهتا ،مما يولد املنافسة بني األقسام ويرفع من مستوى أدائها،وكذلك الوقوف على مدى استخدام املوارد املتاحة بطريقة رشيدة حتقق عائدا أكرب وبتكاليف أقل؛
إعطاء صورة واضحة لإلدارة العليا متكنها من إجراء مراجعة تقوميية شاملة؛تقليل تكلفة املوارد من خالل االستخدام األمثل ،واحلفاظ على رأس املال من الضياع والتآكل وزيادة األرباح. 2.2.2أبعاد األداء التنظيمي

تواجه عملية قياس األداء التنظيمي حتديات كبرية نتيجة للتباين يف تفسري هذا املفهوم وتعدد أبعاده ،فضال عن عدم
اتفاق الباحثني على معايري حمددة ميكنها شرح مجيع جوانب األداء التنظيمي ،غري أنه هناك شبه إمجاع بني العديد من
الكتاب والباحثني على أن أبعاد األداء التنظيمي تتمثل فيما يلي (تال فائق ،عذراء حمسن ،مرجع سابق ،ص):032

 1.2.2.2األداء المالي
األداء املايل يعكس احملصلة النهائية لكافة املتغريات ،ويتعلق أساسا باجلوانب املالية ألداء املؤسسة من خالل تقدير
الرحبية مبا يف ذلك العائد على االستثمار ،وصايف األرباح ،والعائد على املبيعات ،والعائد على حقوق املسامهني،
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

89

إعادة هندسة العمليات اإلدارية كمدخل إداري حديث لتحسين األداء التنظيمي للمؤسسة
االقتصادية الجزائرية -دراسة حالة شركة سونلغاز بوالية بسكرة-

ص022 -210 :

والعائد على األصول ،الكفاءة اإلنتاجية ،احلصة السوقية ،وتعد مؤشرات قياس األداء املايل القاسم املشرتك آلراء
جمموعة كبرية من الكتاب والباحثني الذين يرون بأنه املعيار األساسي الذي حيدد جناح أو فشل املؤسسة ،ويعتربه
البعض مبثابة اهلدف األهم .وهناك عدة أدوات لتحليل األداء املايل كالتحليل العمودي أو األفقي للقوائم املالية ،إال
أن الوسيلة األكثر استخداما هي حتليل النسب املالية اليت تستخدم ملعرفة قوة األداء املايل واألداء الكلي للمؤسسة
بشكل عام.
 2.2.2.2األداء العملياتي
تعد القياسات املالية غري كافية لقياس األداء التنظيمي بل جيب االعتماد على القياسات التشغيلية اليت تركز على
العمليات واألنشطة الداخلية ،وتشمل الطرائق اليت تستخدمها املؤسسة يف التصنيع وكلفة الوحدة ،تقييم أداء
العمليات الداخلية واليت هلا انعكاس على رضا الزبائن لقدرهتا على توفري منتجات ذات جودة عالية وزيادة اإلنتاجية،
إضافة إىل تقييم الكفاءات ،وحتديد احللقات اليت ساعد على حتسن األهداف ومعاجلة االحنرافات هبدف خلق قيمة
للزبائن.
 3.2.2.2رضا الزبون
يهتم هذا البعد مبختلف الطرق اليت تتبعها املؤسسة من أجل خلق قيمة للزبائن ،فمن املهم أن تنشئ عالقة
دائمة مع زبائنها حىت تكون على إطالع دائم باملستجدات احلاصلة يف أذواقهم واحتياجاهتم ورغباهتم ،وبذلك تكون
قادرة على تقدمي منتجات ذات جودة وقيمة عالية تتوافق مع توقعات الزبائن وهذا جيعلهم راضيني ومن مث تكسب
والئهم ،إذ أن درجة الرضا تؤثر على جذب زبائن جدد وإمكانية احملافظة على الزبائن احلاليني ،ومن مث زيادة احلصة
السوقية.
 4.2.2.2النمو والتعلم

يعكس بعد النمو والتعلم قدرة املؤسسة على التجديد يف املدى البعيد ،ففي ظل التطورات الراهنة يف البيئة أصبح

بقاء املؤسسة واستمراريتها يعتمد على قدرهتا على االبتكار والتطوير والتحسني املستمر بامتالكها طاقات بشرية هلا
استعداد وقدرات دائمة على االبتكار ،ويتم ضمن هذا البعد حتديد القدرات اليت جيب أن تنمو يف املؤسسة من أجل
حتقيق عمليات داخلية عالية املستوى ختلق قيمة للعمالء واملسامهني .ومن بني املؤشرات اليت تعتمد يف القياس ضمن
هذا البعد نذكر ما يلي:
 كفاءة الموارد البشرية :جيب أن متتلك املؤسسة القدرة على جذب املوارد البشرية ذات الكفاءات العالية وتثمني
معارفها وتطوير خرباهتا ومهاراهتا من خالل االستثمار يف التدريب املستمر وتنمية الكفاءات من أجل تطوير قدرات

هذه املوارد يف جمال االبتكار واالبداع ،القيادة ،اختاذ القرار ،االتصال ...،ومتكينها من التكيف مع التغيري وإدارته،
ومواجهة املشاكل وابتكار احللول؛
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 التحفيز :إن جذب وتنمية الكفاءات البشرية غري كاف لتحقيق التميز يف األداء بل جيب امتالك القدرة على
االحتفاظ هبا ،وميكن الرتكيز على مؤشرات الرضا الوظيفي واالستقرار الوظيفي والروح املعنوية وذلك من خالل:
 تصميم أنظمة فعالة للمكافآت واحلوافز :تقوم على معايري الكفاءة ونتائج التقييم من أجل تشجيع املوارد البشرية
على استغالل معارفهم وطاقاهتم وقدراهتم؛
 التمكني :مشاركة العاملني يف وضع سياسات وأنظمة العمل ويف قراراته احلاكمة؛
 هتيئة بيئة العمل آمنة :لضمان صحة وسالمة العاملني وحل مشاكلهم واليت تؤثر على مستوى فعالية األداء.
 نظام المعلومات واالتصاالت :توفري نظام معلومايت يضمن وصول املعلومات إىل العاملني يف كافة املستويات ويف
مجيع االجتاهات ،وتوفري نظام اتصاالت فعال لضمان نقل آرائهم ومقرتحاهتم إىل اإلدارة العليا.
 .3اإلطار التطبيقي للدراسة
 1.3سياق الدراسة

خالل إجراء هذه الدراسة مت اتباع جمموعة من اإلجراءات متثلت يف تصميم أداة الدراسة (اإلستبانة) ،واختبار ثباهتا

وصدقها ،مث حتليل خصائص مفردات عينة الدراسة.
 1.1.3تصميم أداة الدراسة وتوزيعها
استخدمت هذه الدراسة االستبيان جلمع املعلومات ،ووجه إىل مجيع إطارات شركة سونلغاز بوالية بسكرة قصد
الوقوف على أر ائهم ومستوى إدراكهم لتطبيقات إعادة هندسة العمليات اإلدارية ودورها يف حتسني األداء التنظيمي

يف ظل التغريات اليت يشهدها حميط شركتهم .ومتت صياغة عبارات االستبيان مبا يتوافق مع فرضيات الدراسة
وأهدافها ،واعتمد يف ذلك على سلم ( )Likertاخلماسي.

ينقسم االستبيان من قسمني؛ القسم األول تضمن مخسة فقرات تتعلق بالبيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثني
(اجلنس ،العمر ،املستوى التعليمي ،سنوات اخلربة ،اجملال الوظيفي) ،أما القسم الثاين فتضمن حموري االستبيان؛
خصص احملور األول لدراسة املتغري املستقل "إعادة هندسة العمليات اإلدارية" وتضمن  02عبارة ( )02-0موزعة
على األبعاد التالية (البعد اإلجرائي ،البعد البشري والبعد التكنولوجي) ،وخصص احملور الثاين لدراسة املتغري التابع
"األداء التنظيمي" ،وتضمن  92عبارة ( ،)11-02موزعة على األبعاد التالية (األداء املايل ،األداء العمليايت ،رضا
الزبون ،النمو والتعلم).
وقد مت توزيع االستبيان خالل زيارات ميدانية لشركة سونلغاز اليت وقع عليها االختيار ،واستهدف كافة اإلطارات
هبذه الشركة وعددهم  33إطار ،حيث اسرتجعت مجيع استبانات ،وكانت كلها مقبولة وصاحلة للتحليل اإلحصائي.
 2.1.3اختبار ثبات وصدق أداة الدراسة:

للتأكد من ثبات االستبيان مت استخدام معامل

()Alpha Cronbach

واجلدول رقم ( )10يبني أن معامل الثبات

ككل مرتفع إذ بلغ ( )%21وهي نسبة جيدة ألهنا أعلى من نسبة القبول احملددة بـ ( ،)%60كما أن معامالت
ثبات املتغريين أيضا لديهما درجات مقبولة جدا ،وهذا يؤكد على أنه ميكن االعتماد على هذه األداة يف الدراسة
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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امليدانية .وميكن تأكيد هذه النتائج حبساب معامل صدق احملك العام الذي بلغ ( )%22.2وهو مرتفع ،كما أن
مجيع معامالت متغريات الدراسة لديها درجات مقبولة جدا ،وهذا يؤكد مرة أخرى أن األداة املستخدمة مناسبة
ألغراض البحث.
الجدول رقم ( :)11نتائج معامل الثبات وصدق احملك
المحور

عدد العبارات

معامل الثبات ()Alpha Cronbach

معامل صدق المحك

إعادة هندسة العمليات اإلدارية

18

0.677

0.822

األداء التنظيمي

92

0.776

0.880

اإلستبانة ككل

44

0.804

0.896

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على حتليل خمرجات برنامج SPSS

 3.1.3خصائص مفردات عينة الدراسة

سيتم عرض وحتليل البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة (اجلنس ،العمر ،املستوى التعليمي ،سنوات اخلربة،

اجملال الوظيفي) ،وحتديد كيفية توزع املبحوثني على أساس هذه املتغريات ،وذلك من خالل اجلدول التايل.
الجدول رقم ( :)12توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية والوظيفية
العمر

الجنس
الفئة

النسبة

ذكور
إناث

62.2
37.8

المجموع

111

الفئة

%

المستوى التعليمي

سنوات الخبرة في المنصب

%

%

الفئة

أقل من 31
[- 31
21.6
]32
جامعي 54.1
[32.4 - 33
مهندس 18.9
27
]13
تقين سامي 24.3
[16.2 - 11
2.7
ثانوي
2.7
]21
[- 20
]23
المجموع

111

المجموع

111

المجال الوظيفي

الحالي

الفئة

%

الفئة

أقل من 12
[ 12إىل ]01
[ 00إىل ]02
أكثر من 15

45.9
21.6
13.5
18.9

إدارة الشؤون العامة
إدارة احملاسبة واملالية
إدارة العالقات
التجارية
ختطيط شبكات
الغاز
إدارة تسيري األنظمة
إدارة املوارد البشرية
إدارة االستغالل
للكهرباء

8.10
32.4
16.2
2.7
16.2
13.5
10.8

المجموع

111

المجموع

011

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل اإلستبانة من خالل برنامجSPSS
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كما يتبني من اجلدول السابق فإن فئة الذكور متثل أكرب نسبة ( ،)%29.9بينما متثل فئة اإلناث نسبة
( ،) %33.2هذه النتيجة قد تعود إىل خصوصية نشاط شركة سونلغاز الذي يتطلب تواجد الذكور أكثر من
اإلناث ،كون الذكور أكثر توافقا مع طبيعة ونوع العمل يف هذه الشركة ،أما الفئة العمرية الغالبة فنجد أن النسبة
األكرب هي للفئة ( )32-31مث تليها فئة ( )13-33بنسبة ( )%93مث فئة أقل من  32سنة وهذا يدل على أن
هناك اعتمام بضخ دماء جديدة باملؤسسة والرتكيز أكرب على فئة الشباب ،أما فئة ( )21-11قد جاءت يف املركز
الرابع بنسبة ( ) %02.9مما يدل على احتفاظ الشركة باملتقدمني يف السن ويعزى ذلك إىل حاجتها لذوي اخلربة،
وكانت النسبة األقل هي لفئة ( ،) %23-20وهي منخفضة جدا ألن األفراد يف هذا العمر غالبا ما يرتاجع مستواهم
وقد يق ررون إهناء مسارهم الوظيفي حىت قبل بلوغ سن التقاعد .كما يتبني أن النسبة األكرب للمبحوثني وهي
( ) 21.0هي للجامعيني وهذا طبيعي نتيجة للتغيريات اليت تشهدها املؤسسات اجلزائرية بشكل عام بعد إعادة اهليكلة
وما ترتب عليه من تغيريات عن مستوى الرتكيبة البشرية ،حيث أصبحت ستقطب حاملي الشهادات اجلامعية لتويل
املناصب اإلدارية .وحسب سنوات اخلربة تبني النتائج أن النسبة األكرب لألفراد الذين تقل سنوات خربهتم عن 2
سنوات بنسبة ( ) %12.2وهذا مؤشر على أنه قد أجريت تغيريات وإعادة توزيع املناصب وتوظيف عدد كبري من
الشباب خالل السنوات األخرية .كما تشري النتائج إىل أن املبحوثني الذين يشغلون مناصب يف إدارة احملاسبة واملالية
ميثلون أكرب نسبة وقد بلغت ( ،)%39.1وجاء يف املركز الثاين إدارة العالقات التجارية وإدارة تسيري األنظمة بنسبة
( )%02.9لكل منهما ألن طبيعة نشاط الشركة حتتاج بشكل كبري لوجود عدد من اإلطارات يف هاتني اإلدارتني.
 2.3تحليل محاور االستبيان واإلجابة على أسئلة الدراسة
 1.2.3تحليل محور إعادة هندسة العمليات اإلدارية

من أجل التعرف على اجتاهات املبحوثني حول تطبيقات إعادة هندسة العمليات اإلدارية ،سيتم حتليل العبارات اليت

تقيس كل بعد من أبعاد هذا احملور ومن مث اإلجابة على السؤال التايل :ما مستوى وعي اإلطارات بتطبيقات إعادة
هندسة العمليات اإلدارية بشركة سونلغاز ببسكرة؟ ،هلذا الغرض مت إعداد جداول خاصة بالتوزيع التكراري الذي
يستخدم يف حتليل اإلحصاء الوصفي للحصول على املتوسطات احلسابية ،االحنرافات املعيارية ،التكرارات النسب
املئوية ،الرتبة والدرجة الكلية لكل عبارة .وفيما يلي عرض مللخص نتائج التحليل اإلحصائي من خالل اجلدول التايل.
الجدول رقم ( :)13نتائج حتليل اجتاهات املبحوثني حول أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

االتجاه العام

أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية
البعد اإلجرائي

3.581

0.599

3

املوافقة

البعد البشري

3.672

0.527

2

املوافقة

البعد التكنولوجي

4.121

0.576

1

املوافقة

إعادة هندسة العمليات اإلدارية

3.741
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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من خالل اجلدول السابق يتضح أن أراء املبحوثني تتجه بشكل عام حنو املوافقة على تطبيقات إعادة هندسة
العمليات اإلدارية يف شركة سونلغاز ،حيث بلغ املتوسط احلسايب على عبارات القياس ( )3.741باحنراف معياري
قدره ( )0.389وهو يقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي .كما جاءت اجتاهات املبحوثني حول األبعاد
الثالثة (اإلجرائي ،البشري والتكنولوجي) باملوافقة على العبارات اليت تقيس هذه األبعاد ،مما يدل على درجة وعي
اإلطارات بتطبيقات إع ادة هندسة العمليات اإلدارية وضرورة إحداث تغيريات جذرية خاصة وأهنا متس العديد من
اجلوانب اهلامة بشركة سونلغاز .وقد جاء التغيري التكنولوجي يف املرتبة األوىل من حيث األمهية وحقق متوسطا حسابيا
بلغ ( )1.090باحنراف معياري قدره ( )1.232وهو يقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي ،وقد
اجتهت آراء املبحوثني على عبارات هذا البعد حنو املوافقة ،وهذا ما يؤشر على أهنم يدركون أمهية التغيري التكنولوجي
نظرا لتأثريه االجيايب على أداء شركتهم يف ظل التغري السريع الذي يشهده احمليط ،ويتفق األغلبية على ضرورة االعتماد
على التقنيات والربامج احلاسوبية احلديثة والنظم اإللكرتونية ،وضرورة التخلص من االعتماد على الوثائق الورقية املكلفة
للوقت واجلهد واملال .ويف املرتبة الثانية جاء بعد إعادة هيكلة املورد البشري مبتوسط حسايب ( )3.672واحنراف
معياري ( ،)0.527وهو يقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي ،حيث جاء االجتاه العام لآلراء حول
عبارات هذا البعد حنو املوافقة ،وهذا يؤكد على أن اإلطارات واعيني بأمهية التغيريات اليت حتتاجها الرتكيبة البشرية،
ويتفق أغلبهم على ضرورة استقطاب عاملني قادرين على أداء العمل بإمكانيات ومهارات متنوعة ،وقادرين على تغيري
أسلوب العمل كلما اقتضت الضرورة لذلك ،وضرورة حتكمهم يف تكنولوجيا املعلومات .ويف املرتبة الثالثة من حيث
األمهية جاء البعد اإلجرائي إلعادة هندسة اإلدارية مبتوسط حسايب ( )3.581وباحنراف معياري قدره (،)0.599
وهو يقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت ،وقد جاء االجتاه العام لآلراء حول عبارات هذا البعد حنو املوافقة ،مما
يؤكد على أن أغلب اإلطارات يؤيدون فكرة إجراء تغيريات جذرية يف العمل تستهدف القضاء على كل أشكال
الروتني ،وإلغاء العمليات غري الضرورية اليت ال تضيف قيمة والعمليات املكلفة للوقت واجلهد ،ويتفقون على ضرورة
إعادة تصميم العمليات وفقا ملا تقتضيه الظروف احمليطة ،وإعادة ترتيب بعض اإلجراءات وتصميمها على حنو الذي
يفي مبتطلبات العمل.
 2.2.3تحليل محور األداء التنظيمي

من أجل التعرف على اجتاهات املبحوثني حول ضرورة حتسني األداء التنظيمي يف شركة سونلغاز السيما يف ظل
اشتداد حدة املنافسة ،مت حتليل العبارات اليت تقيس كل بعد من أبعاد هذا احملور ،ومن مث اإلجابة على السؤال التايل:

"ما مستوى إدراك اإلطارات لضرورة تحسين األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟" ،واجلدول رقم ()11
يعرض ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي.
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الجدول رقم ( :)14نتائج حتليل اجتاهات آراء املبحوثني حول أبعاد األداء التنظيمي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

االتجاه العام

أبعاد األداء التنظيمي
األداء المالي

3.768

0.587

2

املوافقة

األداء العملياتي

3.745

0.726

3

املوافقة

رضا الزبون

4.072

1.753

1

املوافقة

النمو والتعلم

3.314

1.004

4

احلياد

3.6.4

1.7.1

األداء التنظيمي

الموافقة

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامجSPSS

يتبني من خالل اجلدول السابق أن أراء املبحوثني تتجه أغلبها حنو املوافقة ،حيث بلغ املتوسط احلسايب ()3.694
باحنراف معياري قدره ( )0.791وهو يقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي ،وقد اجتهت اآلراء على
خمتلف العبارات اليت تقيس األبعاد الثالثة لألداء التنظيمي (األداء املايل ،األداء العمليايت ،رضا الزبون) حنو املوافقة،
وكلها تقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي مما يدل على درجة الوعي كبرية لدى اإلطارات بضرورة
حتسني األداء التنظيمي لشركتهم كونه يعد مؤشرا للنجاح يف ظل تزايد حدة املنافسة ،وكان اجتاه املبحوثني باحلياد حنو
بعد النمو والتعلم ويقع ضمن الفئة الثالثة مما يعكس مستوى متوسط من الوعي بضرورة النمو والتعلم .وقد احتل بعد
رضا الزبون املرتبة األوىل من حيث األمهية مبتوسط حسايب ( )4.072وباحنراف معياري قدره ( ،)1.753مؤكداً
بذلك على ضرورة مساع الشركة لشكاوي الزبائن والعمل على معاجلتها يف أسرع وقت ،ومعرفة مستوى رضاهم عن
خدماهتا ،والعمل بشكل مستمر على حتسني مستوى اخلدمات اليت تقدمها ،مع ضرورة تناسب أسعار اخلدمات مع
مستوى اجلودة .بينما جاء بعد األداء املايل يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ( )3.768باحنراف معياري قدره
( ،)0.587حيث يتفق أغلب املبحوثني على أن الشركة حققت زيادة يف نسبة منو اإليرادات خالل السنوات
ا ألخرية ،نتيجة العتمادها على اسرتاتيجية فعالة لتخفيض التكاليف ،ويرون أن خمصصات الشركة استثمارية تتناسب
مع مواردها .ويف املرتبة الثالثة جاء بعد األداء العمليايت مبتوسط حسايب ( )3.745وباحنراف معياري ()0.726
حيث يتفق أغلب املبحوثني على فعالية اخلطط واالسرتاتيجيات املتبعة لتطوير وحتسني مستوى العمليات واألنشطة
املنجزة هبدف تلبية حاجات الزبائن ،تقليل األخطاء واحلد من املشكالت يف األداء ،ويؤيدون فكرة ضرورة ختفيض
إجراءات العمل وتبسيطها والتخلص من العمليات غري الضرورية اليت ال تضيف أي قيمة .بينما جاء بعد النمو
والتعلم يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ( )3.314وباحنراف معياري ( ،)1.004حيث كانت اجتاهات املبحوثني
باحلياد جتاه أمهية النمو والتعلم ،غري أن أغلبهم يتفق على أن الشركة متتلك إطارات قادرة على العمل يف جمال البحث
والتطوير ،وأهنا تنفذ برامج تدريبية تساعد العاملني على االرتقاء مبستوى األداء وتطوير قدراهتم مهاراهتم.
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ص022 -210 :

 3.3اختبار فرضيات الدراسة
 1.3.3اختبار عالقة االرتباط:
من أجل اختبار فرضيات الدراسة جيب أوال اختبار طبيعة عالقة االرتباط بني حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز
وأبعاد إعادة هندسة العمليات منفردة وجمتمعة ،لذلك مت استخدام معامل االرتباط ( )Pearsonكما هو موضح
يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)11مصفوفة االرتباط
أبعاد إعادة هندسة العمليات
األداء التنظيمي

اإلجرائي

البشري

إعادة هندسة

التكنولوجي العمليات اإلدارية

معامل ارتباط بيرسون

1.923

**1.435

**1.262

*1.323

مستوى الداللة

1.101

1.100

1.001

1.102

المجموع

33

33

33

33

**االرتباط دال عند مستوى من الداللة 1.10
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج SPSS

يتضح من خالل اجلدول السابق أن مثة عالقة ارتباط طردية متوسطة بني إعادة هندسة العمليات اإلدارية واألداء
التنظيمي ،مبعامل ارتباط قدره ( )1.323عند مستوى ()%0؛ مما يعين أنه كلما زاد اهتمام شركة سونلغاز بإعادة
هندسة العمليات اإلدارية أكثر أدى هبا ذلك إىل حتسني أدائها التنظيمي ،حيث ترتبط هذه األخرية ارتباطا معنويا
مبختلف أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية .حيث يرتبط حتسني األداء التنظيمي بشركة سونلغاز ارتباطاً معنوياً
بالبعد اإلجرائي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية مبعامل ارتباط ( )1.923وهو دال عند مستوى ( ،)%0كما
ترتبط بإعادة هيكلة املورد البشري فيها مبعامل ارتباط ( )1.132وهو دال عند مستوى ( ،)%0ويف نفس الوقت
يرتبط حتسني األداء التنظيمي بالبعد التكنولوجي مبعامل ارتباط ( )1.929وهو معامل دال إحصائيا عند مستوى
(.)%0
بناء على ما سبق نتوصل إىل النتائج التالية:
 )0توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني البعد اإلجرائي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية وحتسني
األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ،وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على أنه" :يوجد
دور ذو داللة إحصائية لتغيير نظم وإجراءات العمل في تحسين األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة".
 )9توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني البعد البشري إلعادة هندسة العمليات اإلدارية وحتسني األداء
التنظيمي لشركة سونلغاز ،وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه" :يوجد دور ذو
داللة إحصائية إلعادة هيكلة المورد البشري في تحسين األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة".
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 )3توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني البعد التكنولوجي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية وحتسني
األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ،وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه" :يوجد
دور ذو داللة إحصائية للتغيير التكنولوجي في تحسين األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة".
 2.3.3اختبار نموذج الدراسة
قبل اختبار منوذج الدراسة جيب القيام ببعض االختبارات املعلمية ،من أجل ضمان مالئمة منوذج االحندار ،لذلك
يستوجب التأكد من عدم وجود ارتباط ٍ
عال بني املتغريات املستقلة باستخدام اختبار معامل تضخم التباين ()VIF
( )Variance Inflation Factoryواختبار التباين املسموح ( )Toleranceلكل متغري من متغريات
الدراسة ،مع مراعاة عدم جتاوز معامل تضخم التباين للقيمة ( ،)01وقيمة اختبار التباين املسموح أكرب من
( ،) 1.12إضافة إىل التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء ( )Skewnessعلى
أن تقل قيمة معامل االلتواء عن ( .)0واجلدول التايل يبني نتائج هذه االختبارات.
الجدول رقم( :)16اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح ومعامل االلتواء
المتغيرات المستقلة

VIF

Tolerance

Skewness

اإلجرائي

1.078

0.928

-0.053

البشري

1.271

0.787

-0.406

التكنولوجي

1.219

0.821

-0.579

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج SPSS

نالحظ أن قيم اختبار معامل تضخم التباين جلميع املتغريات املستقلة تقل عن  01وترتاوح بني (-0.132
 ،)0.930وأن قيم اختبار التباين املسموح ترتاوح بني ( ،)1.292 -1.323وهي أكرب من( ،)1.12وهذا مؤشر
على عدم وجود ارتباط عال بني املتغريات املستقلة ،كما مت التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب
معامل االلتواء ،حيث كانت مجيع القيم أقل من ( .)0وبناء عليه ،وبعد اختبار طبيعة عالقة االرتباط ،ومن أجل
ومعرفة درجة تأثري املتغري املستقل يف التابع ،سيتم اللجوء الختبار حتليل االحندار اخلطي املتعدد ،ومن أجل التأكد من
صالحية منوذج االحندار اخلطي املتعدد جيب إتباع اخلطوات التالية:
 1.2.3.3القدرة التفسيرية للنموذج
الجدول رقم ( :)17القدرة التفسريية للنموذج
Durbin-Watson

خطأ التقدير

معامل التحديد المعدل

معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

1.453

0.31989

0.206

0.461a

0.213

1

 aاملتغريات املفسرة :الثابت ،البعد اإلجرائي ،البعد البشري ،البعد التكنولوجي
املتغري التابع :األداء التنظيمي
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج SPSS
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االقتصادية الجزائرية -دراسة حالة شركة سونلغاز بوالية بسكرة-

من خالل اجلدول السابق وبالرجوع ملعامل التحديد يتضح أن كل أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية هي عوامل
مؤثرة يف حتسني األداء التنظيمي ،وبالنظر ملعامل التحديد املعدل ( )Adjusted R Squareباعتباره األكثر دقة ،يتبني
أن ما نسبته ( )%91.2من حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز يعود إلعادة هندسة العمليات ،أما الباقي وهو
ما نسبته ( )%32.1فقد تساهم فيه متغريات أخرى خارج النموذج احلايل للدراسة.
 2.2.3.3المعنوية الكلية للنموذج
من أجل اختبار معنوية الشكل الدايل لنموذج العالقة اخلطية بني إعادة هندسة العمليات اإلدارية باعتبارها املتغري
املفسر لتحسني األداء التنظيمي ،واختبار إن كان النموذج مقبوال لتمثيل هذه العالقة ،ومن مث التأكد من صالحيته مت
استخدام حتليل التباين األحادي،كما هو مبني يف اجلدول التايل.
الجدول رقم ( :)10حتليل التباين األحادي ()ANOVA
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة  Fالمحسوبة

مستوى الداللة

االنحدار

3.410

3

1.137

11.962

1.111b

الخطأ

19.122

33

0.579

المجموع الكلي

22.532

36
*مستوى الداللة 1.12

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج SPSS

من خالل نتائج حتليل التباين األحادي املوضحة يف اجلدول السابق وألن مستوى الداللة يساوي ( )1,000وهو
أقل من مستوى املعنوية ( )%5فإن منوذج االحندار اخلطي املتعدد هو منوذج معنوي؛ وبالتايل فإن للمتغريات املستقلة
جمتمعة تأثرياً معنوياً أو أن واحد على األقل من معامل النموذج دال معنوي ،األمر الذي يتطلب املرور الختبار معنوية
هذه املعامالت.
 3.2.3.3المعنوية الجزئية للنموذج
الجدول رقم ( :)1.اختبار معنوية معامل النموذج ()Coefficientsa
T

مستوى

Tolérance

VIF

النموذج

A

الخطأ المعياري

Bêta

1.111
1.112

0.928

1.078

(الثابت)

البعد اإلجرائي

0.721
0.306

1.284
0.220

0.231

0.562
1.390

0.787

1.271

البعد البشري

0.312

0.271

0.208

1.150

0.007

0.821

1.219

البعد التكنولوجي

0.130

0.243

0.130

0.732

0.021

الداللة

 aاملتغري التابع :األداء التنظيمي
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المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج SPSS

من خالل نتائج اجلدول السابق وعند مستوى املعنوية املقابل ملختلف العوامل املفسرة لتحسني األداء التنظيمي
يتضح أن الثابت معنوي ،ومجيع أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية ذات داللة معنوية؛ أي أقل من مستوى
( )%1فكان معامل البعد اإلجرائي ( )1.312وهو دال عند مستوى ( ،)1.111ومعامل البعد البشري فهو
( )1.309وهو دال عند مستوى ( ،)1.111وأيضا معامل البعد التكنولوجي الذي بلغ ( )1.031وهو دال عند
مستوى بلغ ( ،)1.111حيث أن داللة كل هذه األبعاد أقل من مستوى ( .)%0وعليه تكون معادلة منوذج
االحندار اخلطي املتعدد كما يلي:
)Y0.721+0.306 (X1) +0.312 (X2) + 0.130 (X3
حيث يكون األداء ) (Yدالة بداللة البعد اإلجرائي ) ،(X1البعد البشري ) ،(X2البعد التكنولوجي ).(X3
وبالرجوع إىل قيم ) (Bêtaجند أن أكثر األبعاد تأثرياً يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز هو البعد اإلجرائي
بالدرجة األوىل مث البعد البشري مث البعد التكنولوجي .وهذا بعد التأكد من عدم وجود ارتباط عال بني املتغريات
املستقلة ،كما أنه ال يوجد أي ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية ،وهذا ما يوضحه اختبار (.)Durbin-Watson
بناء على ما سبق ميكن القول أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية بأبعادها الثالثة
(البعد اإلجرائي ،البعد البشري والبعد التكنولوجي) على حتسني األداء التنظيمي ممثلة بأبعاده جمتمعة وهي( :األداء
املايل ،األداء العمليايت ،رضا الزبائن ،النمو والتعلم) لدى شركة سونلغاز بوالية بسكرة عند مستوى الداللة (.)1.12
 -4مناقشة النتائج:

ميكن القول أنه "يوجد دور ذو داللة إحصائية لتغيري نظم وإجراءات العمل يف حتسني األداء التنظيمي لشركة
سونلغاز ببسكرة"  ،وتفسري ذلك هو أن إحداث تغيري جذري يف نظم وإجراءات العمل وإعادة تصميم العمليات
يساعد على تقدمي تصور واضح وطرق جديدة لعمل األشياء ،ومن مثة إعادة صياغة نظم العمل وحتويلها من املستوى
املفاهيمي إىل مستوى التنفيذ الفعلي ،للتوصل إىل رؤية الصورة الكاملة للعمل وكيفية تنقله بني اإلدارات املختلفة،
ومعرفة احلواجز التشغيلية والتنظيمية اليت تعيقه وتطيل من الوقت الالزم لتقدمي اخلدمة للعميل ،وهذه الرؤية جتعل
العمليات أكثر وضوحا وبساطة ،نتيجة لالستغناء عن األعمال املكررة ،والتخلص من األنشطة اليت ال تضيف قيمة،

دمج العمليات املتشاهبة يف عملية واحدة ،ترتيب بعض األنشطة لتحقق أداء أفضل ،تنظيم تدفق املواد األولية بشكل
منتظم ،وتبسيط إجراءات العمل ...كما تنطوي إعادة تصميم نظم وإجراءات العمل على إعادة ابداع كاملة لكيفية
أداء العمل وتغيري جذري وجوهري يف هيكل العملية ،ويتم ذلك باالعتماد على االبتكار والتجديد بدال من التطور
املرحلي أو التحسني اجلزئي ،فأساس إعادة تصميم العمليات هو النظرة اإلنتقادية للعملية احلالية والتفكري اإلبداعي
املستند إىل القدرة على ختيل الشكل اجلديد للعملية ووضع سيناريوهات بديلة خلفض مراحل العمل ووقته ،وتعتمد يف
ذ لك على االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات لالستفادة من تطبيقات برامج احلاسوب وشبكات املعلومات يف
عمليات التصميم ،مما يؤدي تطوير األداء وحتسن مستوى جودة اخلدمات املقدمة مما حيقق رضا الزبائن.
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بناء على النتائج املتحصل عليها ميكننا القول أنه :يوجد دور ذو داللة إحصائية إلعادة هيكلة املورد البشري يف
حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة" ،وتفسري ذلك أن إعادة هيكلة املورد البشري تنطوي على إحداث
تغيريات على التشكيلة البشرية من حيث الكم والنوع ،ويرتتب عن ذلك تقليص عدد العاملني وإعادة توزيع املناصب
واملهام واملسؤوليات ،وتغري كفاءات ومهارات األفراد وسلوكياهتم ليكونوا قاديرين على اختاذ القرار يف مكان العمل،
ويرتتب عليه التحول من التدريب باألساليب التقليدية إىل التعلم يف مكان العمل ،وتكوين مفهوم العمل التشاركي ذو
األداء املتميز الذي يساهم بشكل كبري يف خلق القيمة املضافة اليت تنشأ من التفاعل بني الفرد واملكونات اليت تنتج
عن التعلم الفعال ،وهذا يساعد يف زيادة مدركات األفراد وإملامهم مبختلف جوانب العمل .إضافة إىل أن إعادة بناء
املديرين وإثراء أدوارهم وحتول عملهم من مراقبني إىل منسقني وموجهني يساعد يف تطوير مهارات األفراد وميكنهم من
تنفيذ العمليات اخلالقة واملبتكرة ويشجعهم على اإلبداع يف أداء األعمال ،مما يؤدي إىل السرعة يف إجناز األعمال
حتسني األداء وحتسن مستوى جودة اخلدمات املقدمة وهذا ينعكس إجيابا على رضا الزبائن وزيادة والئهم.
ومن خالل النتائج السابقة نستطيع القول أنه :ال يوجد دور ذو داللة إحصائية للتغيري التكنولوجي يف حتسني األداء
التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة" ،وتفسري ذلك أن تغيري تكنولوجيا املعلومات يلعب دورا كبريا يف حتسني أداء
العاملني عن طريق إزالة كافة األعمال الروتينية واالستفادة من طاقاهتم وإمكانياهتم للقيام باألعمال املبتكرة ،وتدعيم
قدرهتم على اختاذ القرار بتوفري املعلومات التفصيلية والدقيقة يف الوقت املناسب مما حيقق سرعة اإلجناز ،وتساعد
القدرة اهلائلة على ختزين املعلومات مسريي املشاريع اإلبداعية على رمسلة اخلربات بتخزين املعلومات واملعارف اخلاصة
بكل مشروع حىت بعد هنايته لالستفادة منها يف املشاريع املقبلة ،من حيث تقدير وتقييم التكاليف وحتليل املخاطر،
ومتكن املشاركني يف عملية التصميم يف الوصول إىل املعلومات املتعلقة خبطوات وإجراءات العمل وتعليمات التشغيل،
مما يزيد من كفاءة عملية مجع قياسات األداء الفعلي ،وتعمل نظم االتصال اإللكرتونية على ربط املديرين بعضهم
ببعض وربطهم باملركز الرئيسي ،مما يسهل التنسيق بني األنشطة املختلفة وحيقق سرعة االستجابة نتيجة إلجناز الكثري
من املهام يف أوقات قصرية .كما تعمل شبكة احلواسيب على تدفق املعلومات يف املنظمة ،وعلى التنسيق بني
األنشطة املختلفة لألفراد واجملموعات واإلدارات واملديرين وكافة األطراف املشاركة يف عملية اختاذ القرارات ،وعلى
توجيه املعلومات إىل حيث ظهور احلاجة إليه ،وتوفر مرونة كبرية يف عرض البدائل املختلفة ،وبدقة متناهية وسرعة
فائقة ،باستخدام برامج خمصصة إلدارة الوقت ،وميكن االستفادة من استخدامات احلواسيب يف حتسني جودة
املخرجات ،من خالل قدرهتا على تعديل وتغيري التصاميم السيما املعقدة منها ،وتطوير مناذج عديدة لنفس املنتج
هبدف االستجابة للطلبات املتباينة واخلاصة للزبائن.
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 .1الخالصة:
تنطوي إعادة هندسة العمليات اإلدارية على إحداث تغيريات جوهرية وإعادة تصميم جذري للعمليات األساسية
اليت حتقق قيمة مضافة  ،وزادت أمهيتها مع تزايد حدة املنافسة نتيجة النفتاح األسواق ،والدور الكبري الذي تلعبه يف
حتسني األداء التنظيمي للمؤسسة ،مما جيعلها قادرة على مواجهة منافسيها وحتقيق البقاء واالستمرارية يف حميط سريع
التغيري ،ومن أجل توضيح ذلك فقد توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

 االجتاه العام ملستوى إدراك املبحوثني لتطبيقات إعادة هندسة العمليات اإلدارية كان كبريا ،وقد احتل البعد
التكنولوجي املرتبة األوىل من حيث األمهية من وجهة نظر املبحوثني ،مث البعد البشري ويليه البعد اإلجرائي؛
 االجتاه العام لوعي إطارات شركة سونلغاز بضرورة حتسني األداء التنظيمي لشركتهم كبريا بالنسبة لبعد رضا الزبائن
الذي جاء يف املرتبة األوىل من حيث األمهية ،مث بعد األداء املايل ويليه بعد األداء العمليايت ،مث بعد النمو والتعلم يف
آخر ترتيب مبستوى إدراك متوسط؛

 هناك عالقة ارتباط إجيابية وأثر ذو داللة إحصائية لكل بعد من أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف حتسني
األداء التنظيمي ،وظهر أكثر األبعاد تأثريا البعد البشري بالدرجة األوىل مث البعد اإلجرائي يف الدرجة الثانية ،أما يف
الدرجة الثالثة يأيت البعد التكنولوجي؛
 تؤثر إعادة هندسة العمليات بأبعادها املختلفة تأثرياً مباشراً على قدرة شركة سونلغاز على حتسني أدائها
التنظيمي.
واستنادا إىل النتائج املتوصل إليها نقدم االقرتاحات التالية:

 العمل على نشر ثقافة التغيري لدى األفراد ،واليت تعترب من املقومات األساسية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية؛
 منح األفراد الثقة واالستقاللية يف العمل ،وتوفري مناخ تنظيمي يشجع على تقبل فكرة التغيري يف أساليب العمل
وتطوير إجراءاته وتسهيل تنفيذه باالعتماد على أحدث التكنولوجيات؛
 جتديد نظم اإلدارة لتواكب التطورات احلاصلة يف احمليط ،والتخلص من املهام الروتينية املكلفة للجهد والوقت
والرتكيز على املهام االسرتاتيجية احملققة للقيمة هبدف حتسني األداء التنظيمي يف ظل التغريات السريعة للمحيط؛

 التخلص من العمالة غري الكفؤة وتشجيع االستثمار يف املورد البشري وتقليص احلاجة للمصادر اخلارجية؛

 إشراك األفراد يف صنع القرارات مما حيفزهم على تنفيذها بكفاءة وفعالية ،وضرورة االستفادة من أفكارهم ألهنم
األقدر على توليد أفكار جديدة فيما خيص العمل.
يف هذا اإلطار ميكن تقدمي بعض املقرتحات لبحوث مستقبلية نذكر منها ما يلي:
 .0متطلبات ومعيقات تطبيق مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية؛
 .9املنهج العلمي لتطبيقات إعادة هندسة العمليات اإلدارية؛
 .3دور التغيري التنظيمي يف حتسني األداء التنظيمي للمؤسسة؛
 .1تأثري إعادة هيكلة املوارد البشرية على األداء التنظيمي للمؤسسة؛
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 .2مسامهة التغيري التكنولوجي يف حتسني األداء التنظيمي للمؤسسة؛
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