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أحد العوامل التي تساهم في تطوير العمل هي  التصميم الجيد للعمليات اإلدارية،  وهذه العمليات 

بشكل مستمر سواء بدمج هذه العلميات مع بعضها أو  تطوير وتحديثتحتاج من وقت إلى أخر إلى 

رات  التي يتبسيطها أو إلغائها واستبدالها بعمليات جديدة. وهذا التحديث والتطوير  هو نتيجة  التغ

تحدث في البيئة التي تعمل بها املنظمات.  وهذا التحديث أخذ مسميات متعددة اختلفت من مرحلة 

إلى أخرى ففي إحدى املراحل سميت تبسيط اإلجراءات  ومرحلة أخرى سميت إعادة تصميم 

 العمليات  ومرحلة ثالثة سميت إعادة الهندسة. 

ح هو الثمنينيات   واملصطلمنتصف الهندسة من املصطلحات اإلدارية التي بدأت في بداية إعادة 

وجيمس شامبي  ويعرفها مايكل هامر   Reengineering Businessدمج للكلمتين الهندسة واإلدارة  

 وهو اول من نادى بها في كتابة إعادة الهندسة بانها إعادة التفكير وإعادة تصميم العمليات بهدف

التوصل إلى تحسين جوهري في املقاييس املعاصرة  لألداء مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة. 

ان التغيير ، و في العمليات فعملية إعادة الهندسة تركز على التغيير األساس ي،  واحداث تغيير جذري 

سة لهندالذي سيتم إحداثه يجب ان تكون له نتائج جوهرية تحقق قيمة مضافة. وتركز إعادة ا

على تحليل وبناء العمليات وليست الهياكل التنظيمية ، كما تركز إعادة الهندسة على التوظيف 

ص كما يعرف البعض إعادة الهندسة بانها التخل الصحيح للتكنولوجيا بما يساهم في تطوير العمل.
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اهم ءات  تسمن االجراءات  القديمة املستخدمة في تقديم املنتجات والخدمات  واستبدالها بإجرا

 في تحسين جودة الخدمة او املنتج. 

غيير تصميم السريع والتالنه يركز على إعادة ويعتبر مفهوم إعادة الهندسة أحد مداخل التطوير أل 

خالل  داء ال يتحقق إال منالجذري للعمليات اإلدارية التي تهدف إلى تحقيق القيمة. ألن تحسين األ 

ر ومستويات ومكونات األداء وتحليل العوامل التنظيمية املؤثرة لعناص الشاملةالدراسة  التحليلية 

 فيه. 

جديد  مناإلدارية الهندسة على مجموعة من املبادئ تتمثل في إعادة تصميم العملية  اعادةوتقوم 

ز على مات  والتركيو ة، تعتمد على استخدام تكنولوجيا املعلامل مراحلها  ومن البداية للنهايبك

لك دمج املهام الفرعية املتشابه في مهمة واحدة،  وتفويض املوظفين السلطة التي الالمركزية، وكذ

فير م في التدقيق واملراجعة لتو تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة ، وتقليل عدد املرات التي تستخد

يات التركيز على العملسرعة في األداء.  كما حدد هامر وشامبي سبعة مبادئ إلعادة الهندسة وهى، ال

تنفيذ العملية من خالل مستخدمي مخرجاتها،  االهتمام باألفراد باعتبارهم  األساس في العمل، و 

التركيز على النتائج  وليس املهام، التطوير الذاتي ، دمج األنشطة املتشابهة،  الربط بين األنشطة 

صول على ملة  للحالتكامل بين نتائجها ، التركيز على بناء قاعدة بيانات  متكا املتوازية  بدال من

 البيانات في الوقت املناسب ومنع االزدواجية. 

كما تهدف إعادة الهندسة إلى احداث تغيير جذري في األداء ، والتركيز على العمالء باعتبارهم محور 

أساس ي في عمل املنظمة، وسرعة أداء الخدمة، وتحقيق الجوة، وتخفيض التكلفة ، والقدرة على 

املنافسين، وتعتبر هذه األهداف مهمة وضرورية للمؤسسات الحالية نظرا  املنافسة والتفوق على

للتطور الكبير والتغير املستمر الذي يستدعى من املؤسسة املراجعة املستمرة للعمليات التي تقوم 

 بها وإعادة تصميمها بشكل مستمر لضمان تحقيق الجودة وتحقيق رضا العميل.



وتتميز إعادة الهندسة بمجموعة من الخصائص بعضها خصائص أساسية  وهى التي تركز على 

أساليب وطرق التشغيل ، وخصائص جذرية  وهى التي تركز على احداث تغيير في جميع أركان 

التنظيم، وخصائص متطورة  وهى التي تهدف إلى احداث طفرة كبيرة في النظم والعمليات ، 

مليات  وهى احداث تغيير في املهام واألنشطة واألساليب املستخدمة في أداء خصائص مرتبطة بالعو 

 األعمال. 

تختلف هذه املراحل من كاتب إلى أخر ويتم تطبيق إعادة الهندسة من خالل مجموعة من املراحل 

ولكن بصفة عامة يمكن تحديدها في مجموعة مراحلة ، املرحلة األولى وهى مرحلة   تحليل الوضع 

املرحلة و  عمليات ملرحلة الثانية  توصيف  وتحديد الان ووضع خطة زمنية لعملية التطبيق،  الراه

الثالثة إعادة تصميم العمليات بشكل جديد ، املرحلة الرابعة تطبيق هذه العمليات  واملراجعة 

 املتابعة املستمرة  وقياس النتائج.و 

ت تحسين األداء بما يتناسب مع املتغيراوبالتالي تعتبر اعادة الهندسة عملية ضرورية لتطوير و 

الحالية ، وخاصة أن املؤسسات اآلن تعمل في بيئة متغيرة نتيجة ما يشهده العالم من تطور كبير 

في مجال االتصاالت واملعلومات ، مما يستدعى متابعة التحديث والتطوير للعمليات اإلدارية 

 ملتغيرات العاملية. واستخدام التكنولوجيا في تصميمها لكى تتوافق مع ا

 

 

 

  

 

 


