كمال قاسمي

إعادة ھندسة المنظمات :الرھانات والتحديات

إعادة ھندسة المنظمات :الرھانات والتحديات
أ .كمال قاسمي
جامعة المسيلة
ملخص

الھدف األساسي من ھذا العمل ھو
توضيح مفھوم إعادة الھندسة اإلدارية،
ومناقشة أھمية ھذه المقاربة معتمدين في ذلك
على آراء المنظرين من جھة؛ وتجارب
بعض المنظمات التي تبنت ھذا المدخل
التغييري من جھة أخرى .إن إعادة الھندسة
مدخل إداري متميز كما سنبينه من خالل ھذا
البحث ،ولعـل أھم ما يميزه أنه ال يدعو إلى
تحسين وتطوير ما ھو موجود من عمليات؛
وإنما يدعو إلى اجتثاث كل ما ھو موجود
واستبداله ببناء جديد من شأنه أن يحدث ثورة
على مستوى النتائج.

Résumé
L'objectif majeur de cette étude travail
actuel est
de définir
le concept
« Reengineering », et en se discutant
l’importance de ce concept basant sur les
opinions des théoriciens d’une part ; et
les expériences des organisations qui ont
opté pour cette approche du changement
d’autre part. Si cette approcher réfute
l’idée d’améliorer. Le reengineering est
une approche managériale extraordinaire
- comme on va le démontrer dans cette
recherche.
Si cette approche refuse l’idée
d’améliorer les opérations existantes au
niveau de l’organisation, le reengineering
exige un changement radical de la
situation, en proposant une nouvelle
structure différente, qui va engendrer une
révolution au niveau des résultats.

مقدمـة
تسعى المنظمات إلى تحسين مستويات أدائھا من خالل إتباع عدد من الطرق
والمداخل سواء على مستوى التنظيم ككل أو على مستوى بعض مكوناته ،ولعل من أھم ھذه
المداخل التي الزالت تثير جدال كبيرا بين األكاديميين وأصحاب األعمال على حد سواء نجد
إعادة الھندسة اإلدارية .و من بين أھم األسباب التي جعلت األدبيات اإلدارية تناقش بحدة ھذا
المفھوم ھو منھجية التغيير التي يقترحھا أصحابه والمتميزة بطبيعتھا الجذرية الراديكالية من
جھة؛ والنتائج الكبيرة المتوقع تحقيھا من ھذا التغيير من جھة أخرى .ومن ھذا المنطلق
سنحاول من خالل ھذا البحث تسليط الضوء على ھذا المفھوم اإلداري من خالل تعريفه ،تبيان
خصائصه وأھميته ثم أھم التحديات التي تواجه نجاح برامجه.
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 .Iمفھوم إعادة الھندسة اإلدارية ،خصائصھا وأھدافھا
لقد أصبح تعبير إعادة الھندسة ) (Reengineeringمن التعبيرات الشائعة في أدبيات
اإلدارة المعاصرة وذلك منذ تقديمه من قبل مايكل ھامر ) (M. Hammerفي مجلة ھارفـرد
) ،(Harvardثم ظھور كتاب إعـادة ھندسة المنظمة :مقـدمة لثورة األعمال لمؤلفيه مايكل
ھامر وجيمس شومبي ) (J. Champyعام 1993؛ غير أن مجموعة من الكتاب يرجعون
ظھور المفھوم إلى فترات سابقة لذلك ،حيث يرى البعض أن ھذه المقاربة فرضت نفسھا في
بداية الثمانينات نتيجة تراجع صناعة السيارات األمريكية مقارنة بنظيرتھا اليابانية بشكل كبير،
وھذا ما دفع بأصحاب المصانع األمريكيين إلى البحث عن التغيير الجذري ألعمالھم حتى
يسترجعوا مواقعھم التنافسية وحصصھم السوقية التي ضيعوھا لصالح اليابانيين .ويرى فريق
آخر أن األفكار األولى لمفھوم إعادة الھندسة ظھرت قبل ذلك وبالتحديد في بداية القرن
العشرين بظھور علمي اإلدارة والتسويق .وفي ھذا اإلطار سنحاول من خالل ھذا المبحث
التطرق لتقديم مفھوم إعادة الھندسة لنعرج فيما بعد لتبيين أھم خصائصه.
 1.Iمفھوم إعادة الھندسة اإلدارية
يعني مفھوم إعادة الھندسة البدء بكل شيء جديد وبتلك األشياء ،المكونات والعناصر
ذات القيمة المضافة األعلى ،إنه مقترح إلعادة اكتشاف المنظمة )(Reinventing the firm
من خالل إعادة تصميم العملية ،وكما يقول مايكل ھامر بأنه يعتبر بمثابة بيان رسمي عن ثورة
في المنظمة ،و في ھذا الصدد تشير األدبيات اإلدارية إلى أنه الثورة التالية للمنظمات واألعمال
التجارية مقارنة بتأثير مفھوم التخصص وتقسيم العمل آلدم سميث الذي كان له أھميته وفاعليته
خالل القرنين الماضيين .ويؤكد المتخصصون في الموضوع أن إعادة الھندسة ليست إعادة
التنظيم ،كما أنھا ليست تعديال إداريا أو تغييرا تنظيميا في الوضع الحالي للمنظمة؛ ولكنھا
منھجية للتغيير ترفض وتنبذ ) (Rejectionالمفھوم الكالسيكي لتقسيم العمل .إذن يمكن اعتبار
إعادة الھندسة عملية ابتكار نموذج جديد من المنظمات يستجيب لظروف التنافسية والبيئة
الجديدة.
من خالل ما سبق يمكن النظر لمفھوم إعادة الھندسة اإلدارية من ثالث زوايا مختلفة:
أ .زاوية المفھوم الصفري إلعادة الھندسة اإلدارية
ترتكز ھذه المقاربة على فكرة أساسية ھي االنطالق من نقطة الصفر ،وعدم اعتماد
إصالح وتعديل الوضع القائم ،كما ال تعني إعادة الھندسة وفق ھذا المنظور ترميم األعطاب
التي تلحق بالمنظمة لكي تتحسن األوضاع؛ ولكن يفترض التخلي التام عن طرق العمل السابقة
والتفكير بصورة جديدة ومختلفة في كيفية أداء العمليات ،وتقديم الخدمات لتحقيق حاجات
ورغبات الزبون بطريقة أفضل.
ب .زاوية المفھوم العملي إلعادة الھندسة اإلدارية
تركز ھذه المقاربة على ضرورة تحديد من أين نبدأ في عملية التغيير الجذري؟ ما
ھي الجھات المعنية بذلك؟ ومن أين تنبع أفكار التغيير الجذري؟ وبالتالي يفترض تحديد ووضع
مجموعة من القواعد ،التقنيات والوسائل التي يفترض إتباعھا في تطبيق إعادة الھندسة؛ لكن
دون تقديسھا باعتبار أن إعادة الھندسة ترفض االفتراضات الراسخة والقواعد الجازمة.
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ت .زاوية المفھوم العلمي إلعادة الھندسة اإلدارية
◌ُ ينظر لھذا المفھوم وفق ھذه المقاربة على أنه " :إعادة التفكير بشكل أساسي ،وإعادة
التصميم الجذري للعمليات لتحقيق تحسينات ھائلة في مقاييس األداء الھامة والمعاصرة مثل:
التكلفة ،الجودة ،الخدمة والسرعة" .ھذا التعريف الذي قدم من قبل صاحبا الفكرة يحتوي على
مجموعة من المصطلحات المفتاحية التي يتيسر بشرحھا مبتغى ھامر وشومبي وھي:
• أساسي ) :(Fundamentalأي أنه يفترض على قيادة المنظمة طرح تساؤالت بشأن
المنھج التفكيري السائد في المنظمة بشكل أساسي ،بحيث يجب التخلي على النسق
الفكري التقليدي من خالل:
• عدم البدء بافتراضات مسبقة.
• طرح الطرق واألساليب القديمة.
• التطلع إلى ما يجب أن يكون.
• وضع الحال األفضل في االعتبار.
• جذري ) :(Radicalبمعني أن يجتث كل ما ھو موجود ،ويعاد زرع أشياء جديدة من
شأنھا أن تحقق طفرة كبيرة وليس تقدما جزئيا من جھة؛ ولكن قد تتخلل العملية
مخاطر حقيقية ،صعوبات متوقعة واحتماالت للنجاح والفشل وھذا نابع من طبيعة
التغيير وحجمه من جھة أخرى.
• تحسينات ھائلة ) :(Fundamentalوالمقصود ھنا أن إعادة الھندسة تھدف إلى
تحقيق طفرات فائقة ودراماتيكية في مستويات األداء دون االكتفاء بالتحسينات
الھامشية والجزئية ،وھذا ما يتطلب في الحاالت التي يطبق فيھا المدخل التخلي عن
القوالب القديمة لإلدارة واستحداث ما ھو جديد وأكثر فعالية.
• العمليات ) :(Processesويمكن اعتبار ھذا المصطلح ھو األھم في تعريف إعادة
الھندسة وھو الذي يطرح مشاكل للمسئولين في المنظمة ھامر وشومبي ،وتكمن
صعوبته في الجانب التطبيقي حيث يواجه المشرفون على المنظمات بعض المشاكل
في دمج بعض األنشطة والمدخالت لتحقيق قيمة مضافة أحسن .ويُستحسن أن نقدم
تعريفا للعملية في ھذا اإلطار الرتباط مفھوم إعادة الھندسة اإلدارية بھا بشكل وثيق.
إذن يمكن اعتبار العملية ) (Processأنھا " :مجموعة من األنشطة التي إذا أُخذت مع
بعضھا البعض ينتج عنھا شيئا ذا قيمة بالنسبة للمستھلك" .من خالل ھذا التعريف
نستنتج أن اعتماد منھج اإلدارة بالعمليات يقتضي التخلي على المنطق الھرمي المعتمد
على الوظائف والتقسيمات الدقيقة للعمل واالعتماد على تجميع جملة من األعمال
بشكل يؤدي إلى تحقيق منفعة للزبون ،مثل تجميع األعمال المرتبطة بتطوير منتج
جديد للسوق .ويمكن توضيح الفرق بين المقاربة المعتمدة على العمليات في اإلدارة
والمقاربة الھرمية الوظيفية من خالل الشكلين التاليين الذين يعكسان عملية التعاقد مع
الموردين لتوفير سلع للزبائن وفق منطق اإلدارة بالعمليات والمدخل الھرمي:
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الشكل رقم ) (01يوضح :المقاربة الھرمية ومدخل العمليات
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Source : Michel Cattan : Management des processus – une approche innovante, AFNOR PRATIQUE
COLLECTION, Paris, 2000, p 4.

وقبل التطرق إلى خصائص إعادة الھندسة ينبغي اإلشارة إلى وجود مرادفات عديدة
للمصطلح تستعملھا األدبيات اإلدارية على غرار :إعادة تصميم نظم العمل (Work Systems
) ،Redesignإعادة تصميم العمليات ) ،(Processes Redesignالھندسة الصناعية الجديدة
) ،(New Industrial Reengineeringإعادة ھندسة أساليب اإلدارة (Management
) ، Techniques Reengineeringكما وردت مصطلحات أخرى باللغة العربية للتعبير على
المصطلح  Reengineeringعلى غرار الھندرة والتي في الواقع ھي تركيب لكلمتين ھندسة
وإدارة وإعادة البناء التنظيمي .ويرجع ھذا الثراء في المرادفات في تقديرنا باألساس إلى حداثة
المفھوم من جھة وشموليته واحتوائه على أبعاد كثيرة :عملية ،فلسفية واسترايجية من جھة
أخرى .وفي عملنا ھذا آثرنا استخدام المرادف باللغة العربية إعادة الھندسة باعتباره األكثر
شيوعا واستخداما لدى الكتاب العرب المتخصصين في اإلدارة ،ثم أنه يقترب من الترجمة
اللغوية للمصطلح والتي نرى أنھا األقرب للمعنى.
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 2.Iخصائص إعادة الھندسة اإلدارية
يتميز المنھج التغييري إلعادة الھندسة اإلدارية بمجموعة من الخصائص يمكن إيجاز
أھمھا في:
 .1دمج عدة وظائف في واحدة  :أي تجميع مجموعة من الوظائف المنفصلة في عملية واحدة
باعتماد تحليل القيمة ،وھذا من شأنه أن يلغي تعدد جھات االختصاص والتقليص من
األخطاء ،وتأخير العمل أو إعادته؛ كما أن ھذا الجمع يؤدي إلى خفض التكاليف اإلدارية غير
المباشرة؛ باإلضافة إلى ما سبق فإن مستوى الرقابة قد يتحسن نتيجة التنفيذ باالعتماد على
عدد أقل من الموظفين.
 .2سھولة عملية اتخاذ القرارات  :بفضل االعتماد على منطق العملية في اإلدارة وما يتيحه من
تجميع أفقي وعمودي للعمليات ،صار بإمكان العامل بدال من أن يلجأ في إحدى مراحل التنفيذ
إلى رؤسائه للحصول على قرار معين بشأن ما يقوم به ،أن يتخذ القرار المناسب بنفسه،
وبالتالي أصبحت عملية اتخاذ القرار من بين صالحياته التي يخولھا له مدخل إعادة الھندسة.
 .3تنفيذ خطوات العمليات حسب طبيعتھا  :يتميز مفھوم إعادة الھندسة اإلدارية بعدم اعتماد
أسلوب الخطوات المتتالية للعمل ،ولكن يفترض اعتماد التدفق الطبيعي للعمل ،بما يتيح تعظيم
القيمة المحصلة ،وھذا ما ال يتحقق إال من خالل إنجاز العديد من الخطوات في وقت واحد،
وبالتالي خفض الوقت المستغرق بين خطوات العمل.
 .4تشغيل المعلومات بواسطة منتجھا  :تقتضي ھذه الخاصية أن يقوم القائمون بإصدار
المعلومات بتشغيلھا بأنفسھم مما يؤدي إلى سرعة اإلنجاز وتخفيض وقت العمليات.
 .5تكامل األنشطة المتوازية  :تعتبر العديد من العمليات معقدة لدرجة أنھا تقسم وتوزع على
فرق مستقلة ،وتعمل ھذه الفرق بالتوازي مع بعضھا البعض ثم تتكامل سويا عند إنجاز المھام
المنوطة بھا ،لكن قد تكتشف ھذه الفرق أن العمل الموزع عند تجميعه ال يتناسب مع بعضه
وأنه يلزم إعادة تصميمه من جديد؛ لكن في ظل ھذا المبدأ يتم تشكيل وتنظيم فرق عمل بشكل
مختلف بحيث يتم إشراك جميع العاملين من كل المناطق في ھذا الفريق للعمل كوحدة واحدة
وبالتالي يؤدي ذلك إلى تخفيض نفقات التصميم ،وكذلك تقليل زمن تطوير العملية بشكل واضح.
 .IIIاألسباب ،النتائج والمعوقات المتوقعة لتطبيق إعادة الھندسة
لقد لقي مفھوم إعادة الھندسة اإلدارية عند ظھوره جدال كبيرا بين األكاديميين ،ثم
تطور ھذا الجدل بشكل واضح مع بداية التطبيقات الميدانية له خاصة في الواليات المتحدة
األمريكية .حيث طرحت مجموعة من التساؤالت الجوھرية التي يفترض تقديم إجابات لھا
والتي يأتي على رأسھا سؤالين رئيسين وھما :ما ھي الحاالت التي يفترض أن يتبنى فيھا مدخل
إعادة الھندسة؟ وما ھي النتائج الممكنة التحقيق نتيجة ھذا التبني؟ ثم ما ھي أھم معوقات نجاح
إعادة الھندسة؟
سنحاول من خالل ھذا المبحث تقديم ما أشار إليه أصحاب مدخل إعادة الھندسة اإلدارية
فيما يتعلق بالموضوع ،وبعض ما تناولته األدبيات المتخصصة في ھذا الجانب ،وكذلك رصد
ما جاءت به بعض التجارب الميدانية من إجابات.
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 1.IIIأسباب تطبيق المنظمات لمنھج إعادة الھندسة
إذا نظرنا إلى السبب الرئيس لنشأة مفھوم إعادة الھندسة اإلدارية وتطبيقاته األولية من الناحية
التاريخية تعود إلى ما أشرنا إليه في بداية ھذا الفصل ،وھو الثورة الكبيرة التي أحدثتھا
الماركات اليابانية في مقابل منافساتھا األمريكية ،وبخاصة في مجال صناعة السيارات ،وقد
أرجعت األدبيات األمريكية ذلك باألساس إلى تبني المنظمات اليابانية لمداخل جديدة تركز
باألساس على التميز وعلى العمليات ،وھذا ما جعل منظمات األعمال األمريكية تبحث على
التغيير الذي من شأنه أن يعيد لھا ريادتھا في األسواق ،وال بد أن يكون ھذا التغيير جذريا يركز
على الحصول على مستويات عالية من الكفاءة والفعالية ،ومن ھنا بدأت مبادئ إعادة الھندسة
تشق طريقھا للتطبيق .وبعد عشريتين من التطبيق وأكثر من عشرية كاملة من الكتابة حول
موضوع التغيير الجذري ،يمكن القول أنه يمكن أن يطبق منھج إعادة الھندسة نتيجة األسباب
التالية:

أوال  :ضعف على مستوى األداء الداخلي
-

وفي ھذا الصدد تتعدد المشكالت التي تجعل المشرفين على ھذا النوع من المنظمات يتبنون
مدخل إعادة الھندسة ،والتي من بينھا:
انخفاض اإلنتاجية وتراجع مستويات الكفاءة في األداء على مستوى الوظيفة اإلنتاجية.
انخفاض مستوى المبيعات وتحول المستھلكين إلى ماركات منافسة نتيجة ضعف األداء
التسويقي.
تدھور الروح المعنوية ،ارتفاع التغيب والتأخر عن العمل وارتفاع معدل دوران العمل
كخاصية تميز وظيفة الموارد البشرية.
ضعف نظم االتصال نتيجة البنية التنظيمية الحالية.

ثانيا  :ظھور تھديدات بيئية كبيرة تؤثر على موقع التنافسي للمنظمة
-

ويتعلق األمر ھنا بتغييرات كبيرة على مستوى قوى الصناعة ،والتي يمكن أن نشير إلى
بعضھا في النقاط التالية:
ظھور منافسين جدد في مجال الصناعة ذوي إمكانات تتجاوز إمكانات المنظمة.
تغيرات حادة في أذواق المستھلكين وعاداتھم الشرائية.
ارتفاع في المقدرة التفاوضية للموردين وإمكانات كبيرة لتكاملھم األمامي.
تغيير جذري في عمليات المنافسين المباشرين وبالتالي تحسن ھيكل تكاليفھم.

ثالثا  :ظھور فرص بيئية كبيرة يمكن أن تقتنصھا المنظمة
-

وھنا نتحدث عن فرص ال يمكن اقتناصھا في ظل البنية التنظيمية الحالية ،بل يفترض
تصميم جديد للعمليات .ومن أھم ھذه الفرص نجد:
إمكانية توسيع السوق ،وتلبية رغبات جديدة لم يتمكن المنافسون بعد من تلبيتھا.
تحقيق الريادة على مستوى السوق الحالية باعتماد أمزجة تسويقية مبتكرة.
إمكانية التكامل األفقي للمنظمة باالستحواذ على وحدات منافسة.
إمكانية التكامل الخلفي أو األمامي بالنسبة للمنظمة.
وبصفة عامة يتبن أن المنظمات التي يمكن أن تطبق منھج إعادة الھندسة تنقسم إلى ثالث
أنواع وھي:
مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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 المنظمات الطموحة  :وھي تلك المنظمات التي تسعى إلى الريادة والتميز ،فرغم كونأن مستويات أدائھا لحالية مقبولة إال أنھا تطمح دائما إلى اإلبداع والتفرد.
 المنظمات غير الناجحة  :وھي منظمات تواجه مشكالت متكررة وعسيرة يصعبالخروج منھا في ظل العمليات لحالية ،واستمرارھا بالشكل الحالي قد يؤدي بھا إلى
اإلفالس ،باعتبار أن نتائجھا سلبية باستمرار.
 المنظمات المتعثرة  :وھي منظمات مضطربة األداء ،ونتائجھا غير مستقرة نتيجةالمشاكل الدورية التي تواجھھا ،وھذا ما يتطلب إيجاد نظام إداري بإمكانه التصدي
لھذه المشكالت.
 2.IIIالنتائج المتوقعة لتطبيق منھج إعادة الھندسة في المنظمات
بالنظر إلى التعريف الذي قدمه كل من ھامر وشامبي إلعادة الھندسة ،يتضح لنا أن
صاحبا الفكرة يتوقعان نتائج فائقة على مستوى عوامل أساسية مثل :التكلفة ،الوقت ،الجودة،
الخدمة ...وبصفة عامة على مستوى األداء الكلي للمنظمات التي تتبنى المفھوم بشكل صحيح
أو ما يطلـق عليه البعض تسمية ◌ُ " الصفحة البيضاء" ،بمعنى التصميم الجذري للعمليات
واالھتمام أكثر بھذا الجانب ألنه حسب صاحبي الفكرة فإن منھج إعادة الھندسة ال يھتم
بالوظيفة في حد ذاتھا وإنما محور تركيزه ھو الوحدات التنظيمية أو العمليات (Unités
) organisationnelles ou processusومن ثم العاملين في الوظائف الذين سيطبقون
المدخل التغييري .وسنركز في ھذا الجزء على تقديم نتائج إعادة الھندسة معتمدين على ما
حققته بعض المنظمات التي تبنت ھذا المدخل.
وفي ھذا اإلطار تمكنت مؤسسة التأمين على الحياة )(Mutual Benefit Life
األمريكية نتيجة اعتمادھا على إعادة ھندسة عملياتھا من تخفيض فترة استفادة الزبون من
الخدمة من  25يوم إلى أقل من أربع ساعات وقد تم تقليص  100حالة من حاالت الفشل في
تقديم الخدمة ،باإلضافة إلى تخفيض عدد موظفي الدفع أو أمناء الصناديق من  500إلى .125
وفـي فرنسا طبق منھج التغييـر الجذري للعمليات علـى  15وحـدة تابعة لـمجمع
سمـانس العالـمي ) (groupe Siemensوتـم التركيز فـي ھذه الحاالت على مبدأ ترشيد وقت
العمليات ) (Time Optimized Processes TOPوكانت النتائج كاآلتي:
 تم تقليص قائمة الوظائف والمھام ) (Catalogue des fonctionsفي ھذهالوحدات إلى العشر.
 تصميم بطاقة مراقبة واحدة لألفراد بدال من بطاقتين كان يعمل بھما سابقا ،وھذاما مكن من تخفيض عدد عمليات الرقابة بنسبة .% 25
 التمكن من تصميم دليل عملي مفصل للعمليات والمھام المطلوب تحقيقھا في ھذهالوحدات.
وبعد تعميم التجربة على المجمع كانت النتائج كالتالي:
 تحقيق مستويات معتبرة على مستوى اإلنتاجية ،حيت حقق المجمع حوالي  30ملياردوتش مارك خالل ثالث سنوات حيث عرفت مبيعاتھا ارتفاعا معتبرا ،وھذا يتضح
أكثر من خالل تحسن مستويات نمو المجمع خاصة الوحدات الموجودة خارج ألمانيا
مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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والتي تبنت التغيير الجذري أوال ،حيث شكلت طلباتھا ما يقارب  70مليار دوتش
مارك ،أي ما يعادل  % 70من طلبيات المجمع خالل الدورة  ،1997-1996في
حين كانت ال تتجاوز  53مارك في دورة  ،1993-1994أي قبل تبني منھج إعادة
الھندسة.
 تخفيض التكلفة الكلية بحوالي  94مليار دوتش مارك بعد تبني إعادة الھندسة. ارتفاع مستوى اإلنتاج بضعفين ،مع تحقيق مستويات قياسية من الجودة ،حيث تمتخفيض مستوى األخطاء في المنتج من  % 20إلى . % 1
 تخفيض عدد الموردين الذين تتعامل معھم المنظمة من  1500إلى .150وفي بريطانيا سجلت  % 18من المنظمات التي تبنت منھج إعادة الھندسة نتائج
معتبرة ،حيث ارتفع مستوى األرباح بـ  % 20وكذلك األمر بالنسبة لمستوى المبيعات ،في حين
انخفض مستوى التكاليف بحوالي .% 10
وفـي ھذا الصدد أشـار جيمس شومبي إلـى بعض ثمار تطبيق مدخل إعادة الھندسة
من خالل دراسة أعدت فـي بدايـة سنة  1994تحت عنوان « The State of
»  Reengineering Reportوكان ھدفھا تقييمي لوضعية برامج إعادة الـھندسة المطبقة فـي
أمريكا الشماليـة وأوروبا ،وقد شملت ھذه الدراسة  6021منظمة من أكبر منظمات أمريكا
وأوروبا وأروبا وجاءت نتائجھا كالتالي:
 استھدفت المنظمات المطبقة لمدخل إعادة الھندسة في شمال أمريكا رفع مستوىالتنافسية ،وتحسين خدمة الزبون؛ بالمقابل استھدفت باألساس منظمات األعمال
األوروبية المطبقة للمدخل نفسه التحكم في التكاليف.
 حققت منظمات كثيرة من تلك التي شـملھا التقرير تغييرات معتبرة بفضل تطبيق مدخلإعـادة الھندسة ،حيث تمكنت شركة تعديـن )استخراج معادن( أمريكية من رفع دخلھا
بنسبة  % 30وحصتھا السوقية بنسبة % 20؛ في حين انخفضت تكاليفھا بنسبة 12
 %ومتوسط وقت إنجاز العمليات بنسبة  .% 25كما تمكنت مجموعة أوروبة للبيع
بالتجزئة من تخفيض متوسط وقت العمليات بنسبة  ،% 50وتحسين مستويات
اإلنتاجية بنسبة  .% 15وقد تمكنت شركة أمريكية إلنتاج المالبس بعد تبنيھا لمدخل
إعادة الھندسة اإلدارية من مضاعفة مبيعاتھا ،وزيادة حصتھا السوقية بنسبة ،% 50
وتخفيض متوسط وقت عملياھا بنسبة  .% 25كما انخفض وقت التوزيع في شركة
أمريكية للكيماويات بنسبة  ،% 50وتكاليف العملية بـ  300مليون دوالر.
وبصفة عامة يمكن القول أن مدخل إعادة الھندسة يھدف إلى تحقيق قفزة نوعية على
خمس مستويات أساسية وھي:
 زيادة اإلنتاجية باالعتماد باألساس على تشجيع االبتكار بين مفردات فريق العمليةالواحد.
 تعظيم القيمة المحصل عليھا بالنسبة لألطراف المعنية مباشرة بالعملية وھي:مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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• العمالء :وذلك من خالل تلبية حاجاتھم ورغباتھم بأفضل مزيج تسويقي :منتجات
ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة.
• العاملين :بتمكينھم من األعمال التي يقومون بھا بشكل جيد بعد إعادة توزيعھم
على العمليات ،ضبط مھامھم بشكل دقيق ،تدريبھم عليھا وتحفيزھم لتحقيق النتائج
المرغوبة.
• حاملي األسھم ) المالك( :وذلك من خالل تحسن مستويات األداء العام في
المنظمة ،وھذا ما سينعكس إيجابا مستويات أسعر األسھم ورما األربح الموزعة.
• قياديي المنظمة :بتمكنھم من التحكم األفضل في مستويات األداء.
 تخفيض في التكاليف ،وبخاصة التكاليف المتغيرة ،باإلضافة إلى تكاليف التخزين. خلق تنظيم أكثر مرونة من شأنه أن ُي َفعل دور الوظائف التقليدية. حذف األعمال والمستويات غير الضرورية ،وبالتالي استغالل أفضل للجھد والوقت. الرفع من مستويات الجودة وتقليل التالف والمعيب.وللتوصل إلى النتائج المشار إليھا أعاله تشير األدبيات اإلدارية إلى ضرورة توافر
جملة من عوامل النجاح نوجز أھمھا في النقاط التالية:
 ضرورة وجود قيادة إدارية جيدة واعية ومستوعبة ألبعاد التغيير المطلوب. التركيز في إعادة الھندسة على تلك العمليات التي تھم أكثر العمالء. تدريب الموظفين على متطلبات مشاريع إعادة الھندسة. توفير البرامج واالتصاالت الجيدة ،وإجراء االستفسارات للعمالء حول متطلباتالعملية الجيدة.
 توفير االستثمارات المالية الالزمة للقيام بمشروع إعادة الھندسة. 3.IIIمعوقات تطبيق منھج إعادة الھندسة
ما من شك أن طبيعة التغيير الذي اقترحه كل من ھامر وشومبي تطرح مشكالت
كثيرة على مستوى التطبيق ،وقد تتخلل العملية جملة من المعوقات تفضي في بعض الحاالت
إلى الفشل ،وفي ھذا الصدد ذھب بعض الكتاب إلى وصف إعادة الھندسة بأوصاف تجعل
القائمين على شؤون المنظمات يحترسون كثيرا من تبني ھذا المدخل.
وفي ھذا اإلطار يقول روم زومك ) (Rom Zemkeبأن ":وعود إعادة الھندسة لم
تكن الدواء المعجـز ) ،"(Miracle Cureويقول أيضـا أن ":إعـادة الھندسة ھي إفالس تـام
) ."(Acomplite Bustويقـول روس ) " :(E. Rossوتعتبر عملية إعادة الھندسة عملية
مربكة ومحبطة لكثير من المديرين "...ويستطرد قائال ":إن الربط بين العمليات يعتبر محيرا
ومراوغا ) ."(Elusiveوفي اإلطار نفسه أشارت إحدى الدراسات التي أوردتھا إحدى
المجالت االقتصادية أن نسبة الفشل في مجھودات إعادة الھندسـة فاقت  % 85في سنة .1994
ويمكن إرجاع أسباب الفشل في تحقيق مستويات النجاح التي يستھدفھا تطبيق نظام إعادة
الھندسة في بعض المنظمات إلى أسباب متعددة منھا:
 اللجوء في كثير من األحيان إلى تقليص الحجم ) (Downsizingوما ينجم عنھا منتخفيض العمالة ،خاصة في المستويات الوسطى ،على اعتبار أن منھج إعادة الھندسة يرتكز
مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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أكثر على العمليات ويستھدف تقليص المھام واالحتفاظ بالضرورية منھا في تعظيم القيمة ،وھذا
ما من شأنه أن يخلق مقاومة حادة للتغيير ،قد تصل إلى حد رفض المناصب والمھام الجديدة.
 طبيعة الثقافة المنظمية السائدة ،فإذا كانت القيم المميزة لھذه الثقافة تدفع الجمھور الداخلينحو تقبل التضحيات وبذل الجھود من أجل نجاح المنظمة ،فھذا من شأنه أن يساعد على بلوغ
األھداف التغييرية؛ في حين إذا كانت القيم الثقافية سلبية فھذا من شأنه أن يساھم في إفشال
برنامج إعادة الھندسة ،ويفرض على قياديي مشروع التغيير الجذري البدء بإعادة ھندسة الثقافة
المنظمية وھذا ليس بالعمل اليسير العتبار عاملي الزمن والتكلفة.
 ضعف نظم االتصال في المنظمة ،وھذا من شأنه أن يعيق سريان المعلومات والمعارفالالزمة إلنجاح برنامج إعادة الھندسة ،وبخاصة بين الفرق المختلفة المحققة للقيمة وھذا ما
يؤدي إلى ضعف في التنسيق.
 ضعف نظم تقييم األداء ،مما قد يؤدي إلى قصور في مستوى التحفيز ،وھذا ما قد يحدثضعفا في التجاوب مع البرنامج التغييري.
 ضعف نظم التدريب والتنمية اإلدارية في المنظمة ،وھذا ما قد يعيق تجاوب العاملين معالمھام الجديدة المنوطة بھم.
 االستعجال في بلوغ األھداف التغييرية وتحقيق النتائج الكبيرة ومحاولة حرق األشواط،وبالتالي الوقوع في التسرع وھذا ما قد يحدث ارتباك لدى العاملين.

خاتمـة
من خالل تطرقنا بالتحليل لمفھوم إعادة الھندسة اإلدارية اتضح لنا أن ھذا المنھج
التغييري ذا طبيعة جذرية ،يستھدف باألساس بناء تنظيمي يرتكز باألساس على العمليات،
ويعتمد في تفعيلھا على جملة من األدوات التي يأتي في مقدمتھا نظام القياس المقارن
وتكنولوجيا المعلومات .إن التغيير الجذري ال يعتبر ھدفا في حد ذاته بل ھو وسيلة لتحقيق
التميز في المؤشرات الحاسمة على غرار التكلفة ،الفعالية ،السرعة في األداء ،وبالتلي على
المنظمات التي تريد تبني ھذه المقارية التغييرية أن تأخذ بالحسبان جملة من االعتبارات أھمھا:
 .1ضرورة التأكد من ا ،المداخل التغييرية التي ترتكز على تطوير ما ھو موجود غير
قادرة على تحسين مستويات األداء الحالية ،ومن أمثلة ھذه المداخل إدارة الجودة
الشاملة و منھج تقليص الحجم .downsizing
 .2تحديد الھدف والمدى الزمني لبرنامج إعادة الھندسة.
 .3تقدير العائد والتكلفة المتوقعين من تبني منھج إعادة الھندسة.
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