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 اؾبدث هٌدسج اهؿيوٍبح نيدخل هخيٍز ادارث اهيوارد اهتصرٍج
 خبً ؤحالى. ؤ                                                               

 جهظزجثر -ظحيؾر دشنرذ                                                                  
 :اهيوخض

عّرجز جهيسشحرؽر جهسٕ سشِدُح يٌغيحز جألؽيحل، ٌّسٖظر فٕ غل جهدٖثر جهيسغٖرذ ّجهس    
جإلؽسيحد جهينصف ؽوٓ سنٌّهّظٖح جهيؾوّيحز، ؤضدغ هزجيح ؽوٓ جهيئششحز جهدػش ؽً 
ؤشحهٖخ ادجرٖر ظدٖدذ سسالءى ّجهدٖثر جهػحهٖر ّجهسخوص ٌِحثٖح يً جألشحهٖخ جهسلوٖدٖر، ُّّ يح 

جألخٖر ٖشنل صّرذ فٕ ؽحهى جألؽيحل ّدؽّذ ُذج . ّٖفرٍ سدٌٕ ؤشوّخ اؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز
 ....ضرٖػر إلؽحدذ جهٌغر فٕ نل يح سلّى جهيٌغير يً ؽيوٖحز ّاظرجءجز ّيِحى

هسػلٖق سػشٌٖحز يويّشر ّسغٖٖرجز ظذرٖر فٕ يخسوف جهيظحالز ؽيّيح ّفٕ ادجرذ      
جهيٌسغرذ جهيّجرد جهدشرٖر دشنل خحص، ييح ٖشحُى فٕ سعّٖرُح ّسيٖزُح ّسػلٖلِح هولٖير 

 .يٌِح
ّفٕ ُذٍ جهّركر جهدػصٖر شٌػحّل سشوٖع جهظّء ؽوٓ عدٖؾر جهؾالكر دًٖ ؤشوّخ اؽحدذ     

جهٌِدشر ّادجرذ جهيّجرد جهدشرٖر، ّنٖف دحز يً جهظرّرٔ هويئششحز اؽحدذ ٌُدشر 
 .     يّجردُح جهدشرٖر هسػلٖق جهسيٖز جإلدجرٔ

 : اهنويبح اهيفخبحٍج
ٌّهّظٖح جهيؾوّيحز، ادجرذ جهيّجرد جهدشرٖر، اؽحدذ ٌُدشر جهيّجرد اؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز، سن

 .جهدشرٖر
Abstract: 
    In light of the changing environment and the rapid developments taking place in the business 
organizations, and as a result of intensive reliance on information technology, it has become 
imperative for organizations to research for new management methods adapted to the current 
environment and the final elimination of the traditional methods, which is provided by the 
adoption re-engineering processes method. This latter represents a revolution in the world of 
business and an explicit invitation to revisit all the Organization, processes and procedures and 
functions to achieve tangible improvements and radical changes in the various fields in general, 
and in human resources management in particular, thus contributing in the development, 
excellence and achievement of the value expected. 

   In this paper we will try to focus on the nature of the relationship between the re-engineering 
method and human resources management, and how it is necessary for organizations to re-
engineer human resource to achieve excellence. 
Key words: Business Process Reengineering, information technology, Human resources 
management, reengineering Human resources.    
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 :يلديج
هلد ؤدز جهنصٖر يً جهسغٖرجز ّجهسعّرجز جهػحدذ ّجهيسشحرؽر جهسٕ شِدسِح دٖثر جألؽيحل      

 خالل جهؾلدًٖ جهيحظًٖٖ اهٓ اػدجش سغٖٖرجز ظذرٖر فٕ عدٖؾر ُّٖحنل جهيٌغيحز، ػٖش
 فرظز ؽوِٖح جؽسيحد ؤشحهٖخ 

ؤشوّخ اؽحدذ ٌُدشر ادجرٖر ظدٖدذ هوسإكوى يؼ جهدٖثر جهػحهٖر، ّهؾل ؤُى ُذٍ جألشحهٖخ 
جهؾيوٖحز، ّجهذٔ ٖػظٓ دإُيٖر دحهغر هدْ جهيشٖرًٖ هسيٖزٍ ؽً دحكٕ يدجخل جهسغٖٖر 
جهسٌغٖيٕ فٕ نٌَّ ٖؾسيد ؽوٓ اػدجش سغٖٖرجز ظذرٖر، ّٖفرط اؽحدذ جهسفنٖر ّاؽحدذ 
جهسضيٖى هنل يح سلّى دَ جهيٌغير يً ؤؽيحل ّيِحى ّاظرجءجز ٌّغى ّسدفق 

نيح ؤٌَ ٖيصل ٌلعر . ٌحز ظُّرٖر ّيويّشر فٕ نل جهيظحالزهسػلٖق سػشٖ.....هوؾيل
جالٌعالق هسػلٖق جألُدجف جإلشسرجسٖظٖر هويٌغير، ّسػشًٖ ؤدجثِح شّجء جهسشغٖوٕ ؤّ 

 .جالشسرجسٖظٕ
ّسؾد اؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز يً جألشحهٖخ ذجز جهسإصٖر جهِحى ّجهيدحشر ؽوٓ ادجرذ        

يوٖر دٌٖحيٖنٖر ظذرٖر يسنحيور فبٌِح سّنل هِذٍ جإلدجرذ جهيّجرد جهدشرٖر، اذ دحؽسدحرُح ؽ
يشئّهٖحز ّيِحى جشسصٌحثٖر، ّسفرط ّظّد يِحرجز خحضر ّيؾرفر ّجشؾر ّخدرذ ؽحهٖر 
هلٖحدذ ّسٌفٖذ ؽيوٖر جهسغٖٖر جهشحيل، نيح سسعوخ سّفٖر يّجرد دشرٖر يسيٖزذ ذجز كدرذ ؽحهٖر 

جز ّسضّر جهػوّل ّّظؼ جهددجثل ؽوٓ جهسفنٖر جإلددجؽٕ ّجهسخعٖع ّجسخحذ جهلرجر
ُّذج يح ٖفرط اؽحدذ ٌُدشر ٌغى جهيّجرد جهدشرٖر ػسٓ سشسعٖؼ يّجندر ُذٍ ....جهيخسوفر

جهسغٖرجز ّسػلٖق يح ُّ يٌسغر يٌِح هوّضّل اهٓ ادجرذ يّجرد دشرٖر يسيٖزذ، خحهلر هولٖير، 
 .    ذجز دّر جشسرجسٖظٕ فٕ دٌحء جهيٌغيحز

 ٍ جهّركر جهدػصٖر جإلظحدر ؽوٓ جهسشحئل جهسحهٕ؟يً ٌُح شٌػحّل يً خالل ُذ
 نٍف ٍسبهى ؤسووة اؾبدث اههٌدسج فٌ خحلٍق خيٍز ادارث اهيوارد اهتصرٍج؟

 :هذج شٌلّى دسلشٖيِح اهٓ جهيػحّر جهسحهٖر
 اإلغبر اهيفبهٍيٌ إلؾبدث هٌدسج اهؿيوٍبح: اهيحور األول

 .سؾرٖفِح، خضحثضِح: اؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز  -1
 .ِح ّدًٖ يدجخل جهسغٖٖر جألخرْجهفرق دٌٖ  -2
 .ٌسحثط اؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز  -3
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 ؤذر اؾبدث هٌدسج اهؿيوٍبح ؾوي ادارث اهيوارد اهتصرٍج: اهيحور اهذبٌٌ
 سإصٖر اؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز ؽوٓ ادجرذ جهيّجرد جهدشرٖر -1
 يشحُير ادجرذ جهيّجرد جهدشرٖر فٕ سظشٖد درجيط اؽحدذ جهٌِدشر -2

 هٌدسج اهيوارد اهتصرٍج هخحلٍق خيٍز ادارث اهيوارد اهتصرٍج اؾبدث: اهيحور اهذبهد
 سؾرٖفِح، يلّيحسِح جألشحشٖر، يرجػوِح: اؽحدذ ٌُدشر جهيّجرد جهدشرٖر -1
 يظيًّ اؽحدذ ٌُدشر جهيّجرد جهدشرٖر -2

 اإلغبر اهيفبهٍيٌ إلؾبدث هٌدسج اهؿيوٍبح: اهيحور األول
 خؿرٍفهب، خطبئطهب، : اؾبدث هٌدسج اهؿيوٍبح  -1

ؤّ جهٌِدرذ يضعوغ يرنخ، ٖظيؼ دًٖ جهٌِدشر ّ جإلدجرذ غِر فٕ ددجٖر  ؽحدذ جهٌِدشرا    
ى، ّذهم ؽٌد ضدّر ؤّل نسحخ فٕ ُذج جهيظحل ؽوٓ ٖد  1993فٕجهسشؾٌٖحز، ّدحهسػدٖد 
اؽحدذ ٌُدشر " ، جهيؾًٌّ خMachael Hammer et James Champyجهدحػصًٖ جأليرٖنًٖٖ 

ّجهذٔ ؤػدصح دَ صّرذ ػلٖلٖر فٕ ؽحهى جإلدجرذ، هيح ٖػيوَ ". يلدير هصّرذ جألؽيحل: جهيٌغيحز
ُذج جهيضعوغ يً ؤفنحر غٖر سلوٖدٖر ّيدحدة ظدٖدذ يً ٌّؽِح، ػٖش سدؽّ اؽحدذ جهٌِدشر 
دشنل ّجظغ اهٓ اؽحدذ جهٌغر ّدضٖغر ظذرٖر فٕ يخسوف جألٌشعر ّ جإلظرجءجز ّ 

 .جهؾيوٖحز جهسٕ سلّى ؽوِٖح جهيٌغيحز
 : خؿرٍفهب  1-1

هى ٖخسوف جهدحػصًّ نصٖرج فٕ سػدٖد يفِّى اؽحدذ جهٌِدشر، ُّذج رجظؼ فٕ جهغحهخ هلور     
 جهدرجشحز جهسٕ سٌحّهز ُحسَ جهفنرذ، ّجؽسيحد ظل جهدحػصًٖ ؽوٓ جهسؾرٖف جهذٔ ظحء دَ 

Champy et Hammer   جهددء يً ظدٖد، ؤٔ يً ٌلعر " ، ػٖش ؽرفحُح فٕ جهددجٖر ؽوٓ ؤٌِح
الع ّسريٖى جهّظؼ جهلحثى ؤّ اظرجء سغٖٖرجز سػشٌٖٖر سسرم جهدٌٓ جهسػسٖر جهضفر ، ّهٖس اض

، نيح ال سؾٌٕ يظرد اضالع جهّظؼ جهلحثى ؤّ يظرد اظرجء سؾدٖالز ؽوٓ 1."نيح نحٌز ؽوَٖ
ؽيوٖحز ّاظرجءجز جهؾيل هنٕ سؾيل دضّرذ ؤفظل، ؤّ يظرد اظرجء سغٖٖرجز شنوٖر سسرم 

ّاٌيح سؾٌٕ جهددء يً ظدٖد ّاؽحدذ جهٌغر فٕ ٌغى  ،جهٌغى ّجهؾيوٖحز جألشحشٖر نيح ُٕ
نيح ال سؾٌٕ سركٖؼ   2.ّاظرجءجز جهؾيل جألشحشٖر ّاؽحدذ سضػٖػِح دضّرذ ظدٖدذ ّيخسوفر

جهصلّخ هنٕ سؾيل دضّرذ ؤفظل، دل سؾٌٕ جهسخوٕ جهسحى ؽً اظرجءجز جهؾيل جهلدٖير 
 .ّجهسفنٖر دضّرذ ظدٖدذ ّيخسوفر
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: رُح ددكر ؽرفِح جهدحػصًٖ جأليرٖنًٖٖ يً ظدٖد ؽوٓ ؤٌِحّهسّظٖػِح ؤنصر ّسػدٖد ؽٌحض
اؽحدذ جهسفنٖر جألشحشٕ ّاؽحدذ جهسضيٖى جهظذرٔ هوؾيوٖحز جإلدجرٖر هسػلٖق سػشٌٖحز ظذرٖر "

 3".ظُّرٖر ّفحثلر فٕ يؾحٖٖر جألدجء جهػحشير يصل جهسنوفر، ّجهشرؽر، جهظّدذ ّجهخدير
ّ جألشحشٕ فٕ يظحل اؽحدذ جهٌِدشر ٌالػغ يح اذً يً خالل ُذج جهسؾرٖف جهذٔ ٖؾد جألشيل 

 :ٖوٕ
، ؤٔ ٌؾٖد سضيٖى جهؾيوٖحز (شحثد)اؽحدذ جهٌِدشر ُٕ ؽيوٖر سغٖٖر ظذرٔ هيح ُّ -

 ؛(يً جهضفر)دحهيئششر يً ظدٖد
اؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز يً ؤظل سػلٖق سػشًٖ ّسعّٖر فٕ يلحٖٖس جألدجء، ؤٔ سػشًٖ  -

 جألدجء ؽوٓ ّظَ جهؾيّى ديخسوف ؤدؾحدٍ؛
سسؾوق اؽحدذ جهٌِدشر دحهؾيوٖحز، اذ ٖسى اؽحدذ سضيٖى يخسوف جهؾيوٖحز دحهيئششر  -

 .ّهٖس جهّغحثف ؤّ جهٌشحعحز
سظيً ُذج جهسؾرٖف يفحسٖغ ؽيوٖر اؽحدذ جهٌِدشر ّجهسٕ سسنًّ يً ؤردؼ ؽٌحضر ؤشحشٖر 

ُٕ:4 
ٖظخ عرع ؤشثور ؤشحشٖر ٖسى يً خالهِح اؽحدذ : (Fundamental Rethinking)ؤسبسٌ -

ٌغر فٕ جألشس ّجهفرظٖحز جهسٕ سػدد ؤشحهٖخ جهؾيل جهيسدؾر، ّكد ٖصدز فٕ جهنصٖر يً جه
جألػٖحً ؤٌِح يفحُٖى خحعثر ؤّ كدٖير، هذج فبؽحدذ جهٌِدشر سددؤ يً جهؾدى دًّ ؤٔ جفسرجظحز 

 .سِيل يح ُّ نحثً رجشخر ؤّ صّجدز يشدلر اذ سرنز ؽوٓ يح ٖظخ ؤً ٖنًّ ّ
حز ُٕ يظيّؽر جألٌشعر جهسٕ سشيل ّجػدج ؤّ ؤنصر جهؾيوٖ :(Processes)اهؿيوٍبح -

 .يً جهيدخالز هسلدٖى يٌسط ذّ كٖير هوؾيالء
يً جهظذّر ّهٖس جهشعػٕ ؤّ جهسظيٖوٕ  اهخغٍٍرّسؾٌٕ : (Radical Redesign)جذرٍج -

جهسخوٕ ؽً جهِٖحنل ) ؤّ جهغحُرٔ هوّظؼ جهلحثى يً كدل، ؤٔ جهسخوص يً جهلدٖى ٌِحثٖح
ديؾٌٓ جالدسنحر ّجهسظدٖد . ّاٖظحد ؤشحهٖخ ظدٖدذ ّػدٖصر ألدجء جهؾيل (ّجإلظرجءجز جهشحدلر

 .ّهٖس جهسػشًٖ ّجهسؾدٖل
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سِدف اهٓ سػلٖق عفرجز ُحثور ّفحثلر فٕ  :(Dramatic Results)وهبئوج فبئلج -
يؾدالز جألدجء، فِٕ ال سِسى دحهسػشٌٖحز جهدشٖعر ّاٌيح سسعوخ جهسغٖٖر جهنوٕ ّجهسخوص يً 

 .دحهظدٖد جهيدسنر جهلدٖى ّجشسددجهَ
فبذج ؤخذٌح سؾحرٖف ؤخرْ إلؽحدذ جهٌِدشر ٌظد ؤً غحهدٖسِح سٌضخ سلرٖدح فٕ ُذج جهسؾرٖف    

ؤّ يشسيدذ يٌَ، دحؽسدحر ؤً ظل جهدحػصًٖ جرسنزّج فٕ ؤدػحصِى ػّل اؽحدذ جهٌِدشر ؽوٓ 
ٖى اال ؤً ُذج ال ٖيٌؼ يً جهسعرق اهٓ سؾحرٖف ؤخرْ كضد سلد Hammer et Champy ؤؽيحل

 .دؾط جإلظحفر ّهسّظٖغ ُذج جهيفِّى
 :ػٖش ؽرفز ؽيوٖر ؤّ ؤشوّخ اؽحدذ جهٌِدشر ؽوٓ ؤٌِح

اؽحدذ سضيٖى ٌغى جهؾيل جهسٕ سلرر جهيٌغير جالػسفحغ دِح دضفر ظذرٖر ّذهم فٖيح ٖسؾوق " 
دحهيٌسظحز ّجهخديحز ّخعّجز جهؾيل دحشسخدجى ٌغى جهيؾوّيحز ّجهسٕ سشيل ظيٖؼ ؤٌّجػ 

 5."ضٖر ّؤظِزذ جهِحسف جهذنٖر ّجهشدنحز جٗهٖرجهػحشدحز جهشخ
ٌُح نذهم ٌظد سّظٖغ ؤنصر ألشوّخ اؽحدذ جهٌِدشر، ػٖش ؤٌِح سخص جهؾيوٖحز جهسٕ سرٖد    

جهيئششر جالػسفحغ دِح، فِذج جألشوّخ ٖؾسيد ؽوٓ سػدٖد ّسػوٖل يخسوف جهؾيوٖحز ّيً صى 
ً جالشسغٌحء ؽٌِح إلخظحؽِح جهسرنٖز ؽوٓ جألشحشٖر ّجهظرّرٖر يٌِح، ؤٔ جهسٕ ال ٖين

إلؽحدذ جهسضيٖى، نيح ّٖظغ ُذج جهسؾرٖف ؤً ُذج جألشوّخ ٖسؾوق ديٌسظحز ّخديحز 
 . جهيئششر، ؤٔ جهسرنٖز ٌٖضخ ؽوٓ جهيخرظحز ؤّ جهٌسحثط

دحإلظحفر اهٓ ذهم فبٌَ ٖينٌٌح جهلّل ؤً ُذج جألشوّخ ٖؾسيد ؽوٓ جشسخدجى ٌغى جهيؾوّيحز 
هيح سلديَ يً يؾوّيحز سفٖد فٕ جهلٖحى دبؽحدذ جهٌِدشر ؤّ دسخزًٖ ديخسوف ؤشنحهِح ّؤٌّجؽِح 

 . ّجالػسفحغ ديخسوف جهيؾوّيحز جهٌحسظر
فبذج ٌغرٌح اهٓ جهؾالكر دًٖ ٌغى جهيؾوّيحز ّاؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز ٌظد ؤٌِح ؽالكر سدحدهٖر    

ٌغى فػشخ جهسؾرٖف جهشحدق إلؽحدذ جهٌِدشر، ُذٍ جألخٖرذ سؾسيد دضفر ندٖرذ ؽوٓ 
جهيؾوّيحز هيح سّفرٍ يً سشِٖالز هِذٍ جهؾيوٖر نحالسضحالز ّجهشدنحز، جهشؾر جهسخزٌٖٖر 
جهؾحهٖر، سلحشى جهيؾوّيحز، جألدجء، جهشرؽر، ّسشحُى فٕ اؽحدذ سشنٖل جإلظرجءجز ألً هِح 

 .اينحٌٖر سشِٖل سدفق جهيؾوّيحز نيح سظيً اينحٌٖر جهػضّل ؽوٓ يؾوّيحز يسشلر ّشرٖؾر
سغٖٖر ظذرٔ فٕ عرٖلر جهسفنٖر ّدحهسحهٕ فٕ ؤدجء :" ذ جهٌِدشر نذهم ؽوٓ ؤٌِحّسؾرف اؽحد

جألشٖحء، ّٖشيل ُذج جهسغٖٖر جهؾيوٖحز ّجهِٖحنل جهسٌغٖيٖر دحإلظحفر اهٓ ٌيع جإلدجرذ 
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ّشوّنِح، ٌّغى جهسؾّٖظحز ّجهينحفأز، دحإلظحفر اهٓ جهؾالكحز يؼ ؤضػحخ جألشِى 
  6."رظًٖٖ جٗخرًّٖجهؾيالء ّجهيّردًٖ ّجهشرنحء جهخح

ؽيوٖر سضدغ دِح جهشرنحز يٌحفشر ؽحهيٖح، ّذهم " نيح سؾرف اؽحدذ جهٌِدشر ؽوٓ ؤٌِح   
دبؽحدذ سظدٖد ٌغى يؾوّيحسِح ّسٌغٖيحسِح ّعركِح ّجهشدل جهسٕ دِح ٖسػدصًّ هدؾظِى 

 7."ّهؾيالثِى
سى جهلٖحى ُذج جهسؾرٖف ٖظٖف خحضٖر ؤخرْ ألشوّخ اؽحدذ جهٌِدشر دإٌَ نذهم ؽيوٖر، ٖ   

نيح ؤٌِح ؤشوّخ سٌحفشٕ هويئششحز . دِح ؽً عرٖق جٌظحز يظيّؽر يً جألٌشعر ّجهيِحى
. ّذهم هيح سظٖفَ يً كٖير هويئششر ّيح سّفرٍ يً ظِد ّشرؽر ّسنوفر نيح ذنرٌح شحدلح

ّّفق ُذج جهسؾرٖف نذهم فؾيوٖر اؽحدذ جهٌِدشر سؾٌٓ دسظدٖد ٌغى جهيؾوّيحز ّجهسٌغٖيحز 
ٌٖظزُح جألفرجد ّؽالكحسِى جإلدجرٖر ؤّ جهؾيوٖر جالسضحهٖر ّنذج سؾحيالسِى يؼ  ّجهيِحى جهسٕ

 . ؤٔ ظيٌٖح ٌظدٍ ٖسػدش ؽً اؽحدذ سضيٖى جهؾيوٖحز دحهيئششر. ؽيالثِى
 :خطبئطهب 1-2

ٌالػغ يً خالل جهسؾحرٖف جهشحدلر جشسيحل اؽحدذ جهٌِدشر ؽوٓ ؽدذ خضحثص ؤشحشٖر سظؾوِح 
ؾد جهّغٖفٕ اهٓ دؾد جهؾيوٖحز هسغٖٖرُح ظذرٖح، ّسرنز ؽوٓ رّع يفِّيح شحيال ٌٖسلل يً جهد

 :جهيغحيرذ ّؽوٓ سلٌٖر جهيؾوّيحز، ُذٍ جهخضحثص ُٕ
اؽحدذ جهٌِدشر ُٕ ٌلعر جهددجٖر يً جهضفر، ديؾٌٓ سؾد سغٖٖرج ظذرٖح فٕ يظحل ادجرذ  -

 جألؽيحل؛
 ػشًٖ؛سشؾٓ هسػلٖق ٌسحثط ُحثور فٕ يلحٖٖس جألدجء جهيخسوفر، ّال سنسفٕ دحهس -
 سرنز اؽحدذ جهٌِدشر ؽوٓ جهؾيوٖحز جإلدجرٖر ّؽوٓ جهؾيالء؛ -
 سخسوف جخسالفح ؤشحشٖح ؽً ؤشحهٖخ جهسعّٖر جإلدجرٔ جألخرْ؛ -
  8.سرنز ؽوٓ جالشسخدجى جهظرّرٔ ّجهيوغ ألٌغير ّسلٌٖر جهيؾوّيحز -
سِدى جهفرظٖحز جهسٕ كحيز ؽوِٖح جهؾيوٖحز جهػحهٖر ّجهسٕ جٌخفظز نفحءسِح ّفحؽوٖسِح  -

 سظؼ فرّظح ظدٖدذ يسعّرذ، ال سددؤ دسػٖز يشدق؛ّ
سسخوص يً جهلّجًٌٖ جهظحيدذ ؤّ جألضّل جهسٕ سػدد يشدلح نٖف سئدٔ جهيٌغير  -

 .ؤؽيحهِح ّسسدٌٓ عركح ظدٖدذ سٌحشخ ؤُدجف جهيٌغير ّغرّفِح
 جهسخوص يً دٖرّكرجعٖر جهؾيل، ّنل جهلّجؽد ّجهيدحدة ّجهييحرشحز جهلدٖير؛ -
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 جأليصل هونفحءجز ّجإلينحٌٖحز جألشحشٖر؛جهسػدٖد ّجالشسغالل  -
 9سػفٖز جألفرجد ّيشحرنسِى فٕ ضٌؼ جهلرجرجز؛ -
 سسيٖز دحهعيّع جهفحثق هسػلٖق ٌسحثط دحُرذ ّسػشٌٖحز فحثلر فٕ جألدجء؛ -
جهسرنٖز ؽوٓ جهؾيوٖحز جهنوٖر ّجهظُّرٖر ّهٖشز جهؾيوٖحز جهِحيشٖر ّذهم هوّضّل  -

 ديلحٖٖس جألدجء هيشسّجُح جأليصل؛
سخدجى جالدسنحرٔ هسنٌّهّظٖح جهيؾوّيحز، ُذٍ جهسنٌّهّظٖح ظزء ال ٖسظزؤ يً جالش -

  10. ظِّد اؽحدذ جهٌِدشر ّّجػدذ يً ؤُى ؽّجيل ٌظحػَ
 :اهفرق تٌٍهب وتًٍ يداخل اهخغٍٍر األخرى -2

ؤّظػز جهؾدٖد يً جهدرجشحز ّجهدػّش جهيسخضضر فٕ درجشر يدخل اؽحدذ ٌُدشر      
ظُّرٖر دًٖ ُذج جهيدخل ّجهيدجخل جألخرْ جهخحضر دبؽحدذ دٌحء  جهؾيوٖحز ّظّد جخسالفحز

جهيٌغيحز، ّجهيسيصور ؽيّيح فٕ اؽحدذ جهِٖنور، ادجرذ جهظّدذ جهشحيور، 
فبؽحدذ . اؽحدذ جهسٌغٖى، اؽحدذ جهسضيٖى، (Downsizing)جهػظى سضغٖر، (Automatisation)جهسلٌٖر

جهسخوص يً جألفرجد ؤّ جألؽيحل  جهٌِدشر هٖشز سلوٖص جهػظى ذهم ؤً ُذج جألخٖر ُّ
هسػشًٖ جهيردّدٖر جهيحهٖر ؽوٓ جهيدْ جهلضٖر دل ُٕ اؽحدذ جهسفنٖر فٕ جهؾيل يً جهلحؽدذ 
اهٓ جألؽوٓ هسخوٖص جهؾيل ييح ُّ غٖر ظرّرٔ، ّإلٖظحد عرق ؤفظل ألدجء يح ُّ 

 .ظرّرٔ
هخرٖعر جهسٌغٖيٖر، هؾيوٖر سػرٖم ج" سؾدٖر يوعف" نيح ؤٌِح هٖشز اؽحدذ جهسٌغٖى جهذٔ ُّ   

ّال ٌٖدغٕ خوعِح . دل اٌِح سسيرنز ػّل نٖفٖر ؤدجء جهؾيل ّهٖس ػّل نٖفٖر سٌغٖى جهيٌغير
رغى ضوسِح جهّصٖلر دِح، غٖر ؤً دّرُح ٖسيصل فٕ سفؾٖل سضيٖيحز ظدٖدذ ( جٗهٖر)دحألسيسر 

 11ج.نحهؾيوٖحز ّهٖس سّفٖر آهٖحز ظدٖدذ ألدجء جهلدٖى يٌَ
ٖص ؤّظَ جالخسالف دًٖ جهيدجخل جهشحدلر جهذنر ّيدخل اؽحدذ اذً ييح شدق ٖينً سوخ

 :جهٌِدشر فٕ جهظدّل جهسحهٕ
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 يلبرٌج تًٍ ؤسووة اؾبدث اههٌدسج ؤو تؿظ اهيداخل اإلدارٍج: (11)اهجدول ركى
      يفبهٍى  

 اهخغٍٍر  
 

 األتؿبد                         

اؾبدث هٌدسج 
 األؾيبل

Business 
Reenginee

ring 

 خخفٍظ اهحجى
Downsizin

g 
 اؾبدث اهخطيٍى
Redesing 

 
 اؾبدث اههٍنوج

Restructurin
g 

ادارث 
اهجودث 
 اهصبيوج
TQM 

 
 األخيخج

Automatio
n 

 
 اؾبدث اهخٌػٍى

Reorganizin
g      

نل شٖت فٕ  يجبالح اهتحد
 جهيٌغير

ػظى جهلّْ 
 جهؾحيور

جهؾالكر دًٖ 
جهيشسّٖحز 

 جإلدجرٖر

ػحظحز 
 جهزدحثً

ز جهسعدٖلح
 جهسلٌٖر

جهيٌغير دحهنحيل 
 دحشسصٌحء جهؾيوٖحز

جهلّْ جهؾحيور  جهؾيوٖر جإلدجرٖر ٌغبق اهخغٍٍر
ّجهيِحى 
 جهّغٖفٖر

جهددجٖر  جهِٖنل جهسٌغٖيٕ
يً 

جهلحؽدذ 
 اهٓ جهلير

سّشٖؼ ؤّ )جهسٌغٖى جهٌغى
سلوٖص جهيٌغير 
 (ؤفلٖح ؤّ ؽيّدٖح

جسظحُحز  اهخرنٍز
سدفلحز جهؾيوٖر 

 جالدجرٖر

جالدجرجز 
 هّغٖفٖرج

جهؾيوٖر  جالدجرجز جهّغٖفٖر
 جالدجرٖر

جٖظحد سٌغٖى  جالظرجءجز
ادجرٔ ظدٖد 
ٖشرف ؽوٓ 

جهؾيوٖحز جهلدٖير 
 ٌفشِح

خحركر ّشرٖؾر  ؤهداف اهخغٍٍر
 ّظذرٖر

/ سرجنيٖر
 سدرٖظٖر

/ سرجنيٖر سدرٖظٖر/ سرجنيٖر
 سدرٖظٖر

/ سرجنيٖر
 سدرٖظٖر

 سدرٖظٖر

يػيد ظيحل جهدًٖ صحدز، ً، جهدهٖل جهؾويٕ هوٌِدرذ، سرظير رٖيٌّد يحٌظحٌٖوٕ، يحرم نالٖ : اهيطدر
، جهلحُرذ، (شؾحػ، خالضحز نسخ جهيدٖر ّرظل جألؽيحل )جهشرنر جهؾردٖر هإلؽالى جهؾويٕ

 .02،ص1995
 :ٌخبئج اؾبدث اههٌدسج -2

ٖػلق سعدٖق اؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز فّجثد ّيزجٖح ؽدٖدذ سؾّد ؽوٓ جهيٌغيحز دنفحءذ ّفؾحهٖر 
نل ٖػحفغ ؽوٓ دلحثِح ّجشسيرجرٖسِح، ُذٍ جهٌسحثط جشسخوضِح نل يً ُحير ّ شحيدٕ ؤندر ّدش

يً خالل جهسغٖرجز جهسٕ سػدش دؾد كٖحى جهيئششحز دحؽحدذ ٌُدشر ؽيوٖحسِح، ّجهسٕ ٌّظػِح 
 :فٕ جهٌلحع جهسحهٖر

 :خخحول وحداح اهؿيل يً اداراح وػٍفٍج اهي فرق ؾيوٍبح -
ٖلّيًّ دسٌفٖذ ؽيوٖحز يسنحيور ّذجز خضحثص يسؾددذ  سسنًّ ُذٍ جهفرق يً يظيّؽر ؤفرجد

يسٌحشدر يؼ جهؾيٖل، ّؽدى جالؽسيحد ؽوٓ جالٌسحض جهظيحؽٕ ّجهيٌسظحز جهيسشاحدِر ألً هنال   
ؽيٖل جػسٖحظحسَ ّيسعودحسَ جهخحضر، ُّذج يح ٖفرط ظرّرذ جهسعّٖر جهيشاسير هيِاحرجز   
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جهيسنحيور ٖنسشدًّ فرص ؤنصر هوٌيّ ػٖش يً خالل ؤدجثِى هِذٍ جهؾيوٖحز . جألفرجد ّكدرجسِى
 .12ّجهسؾوى ّجنسشحخ جهيِحرجز

جهلدٖير فإ اٌظاحز    زهذج ّّفق ُذج جهعرع سشسرم ظيحؽر ؽيل سيصل ددٖال هسٌغٖى جإلدجرج
ؽيوٖر ّجػدذ يسنحيور، ّهِذج سضدغ جهيشئّهٖر يشسرنر دًٖ نل ؤؽظحء جهفرٖاق ّسسالشآ   

يً ؤؽظحء جهفرٖق دعدٖؾار جهؾيال ّجهيِاحى     جهيشئّهٖر جهفردٖر، ييح ٖفرط اهيحى نل فرد
 . جهيّنور اهِٖى

 :خخحول األؾيبل ؤو اهيٌبطة يً يهبى تسٍغج اهي يهبى يرنتج -
ذهم ؤً جهيِحى جهدشٖعر سئدٔ اهٓ زٖحدذ جهرّسًٖ ّجهدعء فٕ جهؾيل ّجالزدّجظٖر ّجهسنارجر،  

ِحى ٖئدٔ اهآ  فٕ ػًٖ ؤً ؽيوٖر جهسػّل اهٓ يٌضخ ّجػد ٖلّى ؽوٓ ؤدجء يظيّؽر يً جهي
اهغحء سؾدد جالخسضحص ّٖلظٕ ؽوٓ نل يخحعر سلشٖى جهؾيل ّدحهسحهٕ جهسخوص يً جألخعحء 
جهرّسٌٖٖر، ّٖئدٔ هالشسصيحر فٕ جهّكز ّسخفٖط جهسنحهٖف جالدجرٖر غٖر جهيدحشرذ ّٖػشاً  

ييح ٖشِل سّزٖؼ ( جهركحدر سنًّ ؽوٓ ؽدد كوٖل يً جألفرجد)فٕ يشسّٖحز جهركحدر ّجإلشرجف 
شئّهٖحز ّركحدر جألدجء ّيٌغ ػرٖر فٕ جإلددجػ، ّجٌظحز جهؾيل فٕ ينحٌَ دًّ جهرظاّػ  جهي

 .اهٓ جالخسضحضًٖٖ دسّفٖر نل جالػسٖحظحز هوؾحيوًٖ فٕ جهّكز ّجهينحً جهيٌحشدًٖ
 :ٍخحول دور األفراد يً اهؿيل اهيراكة اهي اهؿيل اهيسخلل -

ر ؤصٌحء سإدٖر يِحيِى ددال يً جهركحدار  سشحؽد اؽحدذ جهٌِدشر ؽوٓ اؽعحء جألفرجد جشسلالهٖر ؤنص
جهيشسيرذ، ذهم ؤٌِح سشحؽد جهيٌغيحز ؽوٓ جشسلعحخ جألفرجد جهلحدرًٖ ؽوٓ سإشٖس جهلّجؽاد  
ّجهسؾوٖيحز دإٌفشِى ّكٖحيِى دحهيدحدرجز جهشخضٖر جهيئدٖر اهٓ جالدسنحر ّجإلددجػ، ّجالدسؾاحد  

اذً جهيٌغيحز جهسإ سشاسخدى اؽاحدذ    . ؽً جهدّر جهسلوٖدٔ جهيؾسيد ؽوٓ سسدؼ جهسؾوٖيحز آهٖح
جهٌِدشر سؾعٕ ؤؽظحء فرق جهؾيل ضالػٖحز ندٖرذ ّيرٌّر ؽحهٖر ّجهسزجيح ندٖرج فإ ؤدجء  

 13 .جألؽيحل خحضر ّؤً جهيشئّهٖر سنًّ ظيحؽٖر ييح ٌٖؾنس جٖظحدٖح ؽوٓ جألدجء
 :ٍخحول االؾداد اهوػٍفٌ يً اهخنوًٍ اهي اهخؿوٍى -

جهلدرجز ّجهيِحرجز، ؤيح جهسؾوٖى فِّ ؤنصر يً ذهم اذ ٖزٖد ذهم ؤً جهسنًّٖ ٖشحؽد ؽوٓ رفؼ 
ادرجم ّاهيحى جهفرد ديػٖع ؽيوَ، نيح ٖشحؽد جهسؾوٖى ؽوٓ اٖظاحد ياّغفًٖ كاحدرًٖ ؽوآ     
جنسشحف يسعودحز جهؾيل دإٌفشِى ّسرشٖخِح فٕ ؤذُحٌِى ّزٖحدذ كدرسِى ؽوٓ خوق يظاحالز  

 .ح ّفلح هيسعودحز جهؾيلجهؾيل جهيٌحشدر هِى، ّجالشسؾدجد جهيشسير هسٌفٖذُ
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 :ٍخحول اهخرنٍز فٌ يؿبٍٍر األداء واهينبفأح يً األٌصغج اهي اهٌخبئج -
ٖسى سؾّٖط جألفرجد فٕ جهيٌغيحز جهسٕ سشسخدى يدخل اؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز ؽوآ ؤشاحس   

ّينحفإسِى ؽوٓ ؤشحس جهٌحسط جهٌِحثٕ ألؽيحهِى ّدشنل ظيحؽٕ، ( ؤدجء ؤؽظحء جهفرٖق)ؤدجثِى 
ؽوٓ جهيٌغيحز جهسٕ سشؾٓ هسعدٖق ُذج جهيدخل اؽحدذ جهٌغر فٕ ؤٌغيار جهػاّجفز   هذج ٖظخ 

 .  ّجهينحفأز دحالشسغٌحء ؽً دؾط جهسؾّٖظحز جهسلوٖدٖر جهسٕ هى ٖؾد هِح يػل فٕ ادجرذ جهّٖى
 :خخحول يؿبٍٍر اهخركٍج يً األداء اهي اهيلدرث -

ذ سنًّ يلحدل جألدجء، ّجهسركٖار  ٖظخ جهفضل دًٖ ؤشحس ينحفإذ جألفرجد ّدًٖ سركٖسِى، فحهينحفإ
يلحدل جهلدرجز، ؤٔ ظرّرذ جهسفركر دًٖ جألدجء ّجهسلدى جهّغٖفٕ، فحهسركٖر سؾسدر سغٖٖرج فإ  

ُذج يح ٖئدٔ دعدٖؾر جهػحل اهآ سغٖٖار   . جهّظؼ جهّغٖفٕ هوفرد، ّال ٖينً جؽسدحرُح ينحفإذ
 .14لدٖى جهخدير جهيٌحشدرصلحفر جهيٌغير ّسػّٖل جسظحُحز جألفرجد ّكٖيسِى دشنل جٖظحدٕ هس

 :اهي اٌخبجٍج( اهحيبٍج، وكبئٍج)خخحول اهلٍى اهسبئدث فٌ اهيٌػيج يً اهحيبئٍج  -
ؤٔ جهسػّل فٕ جهيفحُٖى جهشحثدذ هدْ جألفرجد يً جهؾيل هخدير جهرئشحء اهٓ جهؾيال هخديار   

ٓ جهؾيالء، ػٖش سسغٖر صلحفر جألفرجد ّكٖيِى يً ػيحثٖر هويرئّشًٖ يً سشوع رئشاحثِى اها  
ٌُّح ٖسى جدخحل يفحُٖى ّؤفنحر ّجسظحُحز ظدٖدذ سئدٔ نوِاح اهآ   . جٌسحظٖر دخديسِى هوؾيالء

 . جهسرنٖز ؽوٓ ٌّؽٖر جهخدير ّرظح جهؾيٖل دحهدرظر جألّهٓ
 :ٍخحول اهيسٍروً يً يصرفًٍ اهي يوجهًٍ -

فٕ غل اؽحدذ جهٌِدشر سسػّل جهؾيوٖحز جهيؾلدذ اهٓ ؽيوٖحز دشاٖعر ّسسػاّل جهيٌحضاخ    
عر اهٓ يؾلدذ، فحهؾيوٖر جهسٕ ٖلّى دِح شخص ّجػد ؤّ يظيّؽر ؤفرجد ال سػساحض اهآ   جهدشٖ

رئشحء ّاٌيح اهٓ يّظًِٖ ٖلديًّ جهيشحؽدذ ألؽظحء فرٖق جهؾيل فٕ جهػحالز جهظارّرٖر،  
 .نيح ٖئدًّ دّرُى نلحدذ يِيسِى جألشحشٖر سٌيٖر يِحرجز ّكدرجز جألفرجد

 :ٍخحول اهخٌػٍى يً هريٌ اهي ؤفلٌ -
ؾد جهيئششحز سػسحض اهٓ جهِٖحنل جهسٌغٖيٖر جهِريٖر ألً جهؾيوٖحز سشٌد اهٓ فرق جهؾيال  هى س

جهسٕ سلّى دإدجء جهيِحى يً خالل شٖر جهؾيل جهعدٖؾٕ جهينوفر دَ ُذٍ جهفرق، هذج  ٌٖغى جهِٖنل 
جهسٌغٖيٕ ؽوٓ ؤشحس جهؾيوٖحز جهنحيور ّٖنًّ ؤفلٖح ٌغرج ألً جهؾيل ٌٖظاز دّجشاعر فارق    

 .سظى ؤفرجدج يسنحفثًٖ ذّّ جشسلالهٖر ندٖرذ ّجهضالػٖحز جهالزير جهؾيل جهسٕ
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 :ٍخحول اهيسئوهًٍ يً يراكتًٍ اهي كٍبدًٍٍ -
ٌٖسط ؽً سعدٖق اؽحدذ جهٌِدشر سغٖر ؤدّجر جهيشئّهًٖ جهسٌفٖذًٖٖ ّذهم هوسلرٖاخ داًٖ كيار    

جألؽياحل،   جهظِحز جهسٌفٖذٔ دحهيٌغير ّنل يً ؽيالثِح ّيّجردُح جهدشرٖر جهسٕ سلّى دسٌفٖاذ 
ُّذج يح ٖسعوخ سػّل جهيشئّهًٖ يً يرجكدًٖ اهٓ كٖحدًٖٖ ٖرشخًّ يفحُٖى ّشوّنحز جهؾيل 

 . 15ّ ّٖظػٌِّح هألفرجد ّٖػفزٌِّى
اذً يدخل اؽحدذ جهٌِدشر كد ٖضدغ سعدٖلَ ظرّرذ ػسيٖر هيؾغى جهيشرّؽحز جهسٕ سّجظاَ  

 .شسيرجرٖر ّجهدلحءضؾّدحز ّيشنالز ألٌَ ٖشحؽدُح فٕ جألظل جهعّٖل ؽوٓ سػلٖق جال
 ؤذر اؾبدث هٌدسج اهؿيوٍبح ؾوي ادارث اهيوارد اهتصرٍج: اهيحور اهذبٌٌ

 خإذٍر اؾبدث اههٌدسج ؾوي ادارث اهيوارد اهتصرٍج -1
سرسنز اؽحدذ جهٌِدشر ؽوٓ ؽحيوًٖ ؤشحشًٖٖ ُيح جهؾيوٖحز ّجهيّجرد جهدشرٖر، فدحهٌشدر     

دسرنٖزُح ؽوٓ جهؾيوٖحز جألشحشٖر ّهٖس  هوؾيوٖحز فِٕ سػحّل ػل يشحنل جهسظزثر ّجهسفنم
ّدحهٌشدر . ؽوٓ جهِٖثحز ّجهّغحثف، ػٖش سسخعٓ جهػدّد جهسلوٖدٖر دًٖ جهيٌغير ّؤفرجدُح

هويّجرد جهدشرٖر فِٕ سػيل سغٖٖرجز هؾيل جألفرجد ّهيشحرُى جهيٌِٕ ّالرسدحعحسِى، ّسّفر 
سؾوى جهيشسير ّهوسإُٖل فرضح هسغٖٖر صلحفر ُّٖنل جهيٌغير، ّذهم دخوق ظّ ؽيل يشظؼ هو

ّجهسػشًٖ، نيح سّفر هألفرجد اينحٌٖر سشنٖل رجدع دًٖ يِحرجسِى ّيئُالسِى ّعيّػحسِى 
نل ُذٍ جهسغٖرجز سفرط سػّالز  16.جهيٌِٖر يً ظِر ّسّظِحز جهيٌغير يً ظِر ؤخرْ

ٕ جهيّجرد جهدشرٖر هيّجندر يشحرٖؼ اؽحدذ جهٌِدشر، ّجهسٕ ٖينً سّظٖػِح ف ادجرذؽدٖدذ ؽوٓ 
 :جهظدّل جهسحهٕ
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خغٍراح ادارث اهيوارد اهتصرٍج هيوانتج اؾبدث اههٌدسج : ( 12)اهجدول ركى   
 (.ؤفرجد يسؾويًٖ)يرجظؾر يؾحٖٖر جالخسٖحر جهسٕ سرجؽٕ ؤً جهؾيل شٖنًّ ؤنصر ضؾّدر ّؤنصر جظِحدج  - - جهسّغٖف
 .كحدوٖر جهؾيل جهظيحؽٕ - -
 .جالشسلالهٖر فٕ جسخحذ جهلرجر - -
 .جهظرؤذ - -
 .يِحرجز ؽحهٖر فٕ جدجرذ ٌغى جهيؾوّيحز - -
سشٖٖر جهخرّض 
 يً جهيئششر

 .جهسشرٖغ جهيػسيل ٌسٖظر جالشسخدجى جهينصف هسنٌّهّظٖح جهيؾوّيحز -
 (.ٌعحق شٖعرذ ّجشؼ)سخفٖط ؽدد جهيشسّٖحز جهسٌغٖيٖر  -
 .ّجإلدجرًٖٖجهسلوٖل يً يٌحضخ جهيخسضًٖ  -
 .ؤخرظر جألٌشعر -

 .ػشخ جهؾيوٖحز ّهٖس ػشخ جهيِحى حضخجهيٌجؽحدذ ّضف  - ّضف جهيٌحضخ
 .يٌحضخ فٕ يٌضخ ّجػدؽدذ سظيٖؼ  -
 (.جهفرد ٌٖسلل ؽدر نل جهؾيوٖحز جهسٕ سػسحض يِحرجسَ)جهسؾًٖٖ ال ٖنًّ هظِر ّجػدذ  -
 ...(سينًٖ، سفّٖط جهشوعر، سؾدد جهيِحى،) ؤدّجر ّيشئّهٖحز ظدٖدذ  -

 .جهزدًّ ححظٖر، ّرظؽالكر يدحشرذ دًٖ جهسلٖٖى ّركى جألؽيحل، جإلٌس - جهسلٖٖى
 .يشئّهٖر يشسرنر -
 .سلٖٖى جهيشئّهًٖ يً عرف ؤؽظحء جهفرٖق -
 .جهؾيٖل ؤّ جهيّرد حسلٖٖى ؽيل جهفرق ػشخ يدْ رظ -

 .جهسخوٕ ؽً يٌغ جألظّر ّفق جهخدرذ ؤّ جهيشسّْ جهّغٖفٕ - جهينحفإذ
 .جألظّر جهلحؽدٖر صحدسر ٌشدٖح -
 .ّذ ّهٖس دزٖحدذ فٕ جألظرجألدجء جالشسصٌحثٕ سسى ينحفثسَ ؽوٓ ؤشحس سلدٖى ؽال -
 .ٖسى جػسشحخ جألظر ػشخ جهلٖير جهيػللر ّهٖس ػشخ ّكز جهؾيل -
 .سلدٖى ينحفأز ؤنصر اذج سػشٌز ٌسحثط جهيئششر ؤنصر -

جهسفركر دًٖ جهسلدى ّجألدجء، فحهسلدى فٕ جهؾيل ؤّ جهسركٖر ٖؾسيد ؽوٓ يدْ جشسؾدجد جهفرد هشغل  - جهسركٖر
ؤيح جألدجء فسسى ينحفثسَ دؾالّذ . سيٖزٍ فٕ يٌضخ يح جهيٌضخ جهيسركٓ اهَٖ ّهٖس ؽوٓ

 .ّهٖس دحهسركٖر
 .جهيشسّٖحز جهّغٖفٖر سٌخفط - جهلٖحدذ

ركحدر )دّر جهيشٖرًٖٖ ٖسػّل ظذرٖح، ػٖش ٖضدغ جهيعوّخ يٌِى جهسٌشٖع ّسلوٖل جهركحدر  -
 (.ذجسٖر هألفرجد

 .سرنٖز ؽوٓ جألُدجف جهيرجد سػلٖلِحجه - جالسضحل
 .رذ ؽوٓ جكٌحػ جألفرجد دظرّرذ جهسغٖٖرجهسرنٖز دضفر ندٖ -

 .ٌلص جهركحدر - ّكز جهؾيل
 .جألظر يشسلل سيحيح ؽً ّكز جهؾيل -

 (.outsourcing, télétravail) سعدٖق رّجدع ظدٖدذ يؾسيدذ ؽوٓ سخعٕ جهػدّد جهسٌغٖيٖر - جهؾالكحز جهيٌِٖر
 .جهلدرذ ؽوٓ سعدٖق شرجنحز يؼ ييصوٕ جهؾيحل ٌّلحدحسِى ّهٖس يؾحرظسِح -

 Michèle Garant, Philippe Scieur, Organisations et système de  :اهيطدر

formation, éditions de Boeck Université, Bruxelles, 2002, pp 123-124.   
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يؼ جهسذنٖر دإً اؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز سفرط سغٖٖرجز ؽوٓ يشسّْ سلٖٖى جهيِحرجز 
لشٖى جهظدٖد هوؾيل فبً يشئّهٕ جهفرق جهسلٌٖر ٖسى ّجالؽسرجف دِح ّسلٖٖيِح، ذهم ؤٌَ سدؾح هوس

سلٖٖيِى يً كدل يشئّهًٖ هٖشّج سلًٌٖٖ، ػٖش ؤً جهسنًّٖ ّجهسركٖر سسى سػز ركحدر جهدؾد 
ّػدجز د ُذٍ جهّػدجز سشيٓ -جهسظحرٔ هويئششر دحؽسدحر ؤً ُذٍ جهفرق يرسدعر دحهزدحثً

هيّجرد جهدشرٖر سسفحؽل دّكز يسإخر ؤً ؤدؾحد سشٖٖر ج Cornet (1998) هذج الػغز –جهزدحثً 
 17.ؽً سعدٖق يشرّػ اؽحدذ جهٌِدشر خحضر فٕ يظحالز جهينحفأز ّّكز جهؾيل

نيح ؤٌَ ال ٖينً سظحُل جهسنوفر جالظسيحؽٖر إلؽحدذ جهٌِدشر ّجهٌحسظر ؽً سإصٖرُح جهشودٕ ؽوٓ 
ر جهشغل دحهيٌغير، يً خالل دؽّسِح جهضرٖػر اهٓ سخفٖط ّجهسخوص يً دؾط جألٌشع

ّجهيِحى ييح ٖئدٔ اهٓ سخفٖط ؽدد جألفرجد، رغى ؤً جهؾدٖد يً جهدحػصًٖ كد ؤندّج ؽوٓ ؤً 
اؽحدذ جهٌِدشر هٖشز يرجدفح هسخفٖط جهؾيحهر، ّاٌيح هسػشًٖ ظّدذ جهخديحز ّزٖحدذ ّسٖرذ 

 18....جإلددجػ ّاشدحػ ػحظحز جهزدحثً، ّاصرجء يِحى جهيّغفًٖ،
 تٍق ترايج اؾبدث اههٌدسجيسبهيج ادارث اهيوارد اهتصرٍج فٌ خغ -2

دحؽسدحر ؤً جؽحدذ جهٌِدشر سسؾوق دسغٖٖر ظذرٔ ألشوّخ ؤدجء جألؽيحل، فبً ذهم ٖؾٌٕ     
دحهظرّرذ ؤً جهؾحيوًٖ شٖسإصرًّ دشنل يدحشر ؽٌد جؽسيحد ُذٍ جهفوشفر، ُّذج يح ٖفرط 

 .دحهظرّرذ جُسيحى خحص دحهيّجرد جهدشرٖر
رٖر كد ٖسرسخ ؽوَٖ شٕء يً جهغيّط ّؽدى جهسإند، فسعدٖق جؽحدذ ٌُدشر جهيّجرد جهدش    

ييح ٖئصر شودح ؽوٓ ؽالكحز جهؾيل جهيشسلرذ، ّٖزٖد ػدذ جهظغّع ؽٌد جؽحدذ سضيٖى جهؾيل 
ّسغٖٖر ؤشوّخ ؤدجثَ، هذج ؽوٓ جدجرذ جهيّجرد جهدشرٖر جيسالم دؾط جألدّجز جهسٕ سشحؽد 

ٖد جهسغٖٖرجز ّسإصٖرُح ؽوِٖى جألفرجد فٕ جهػضّل ؽوٓ جظحدحز يلٌؾر هسشحئالسِى، ّسػد
ّجهسّكؾحز جهيػسيور، ّيػحّهر ػل جهضرجػ ّجهظغّع جهسٕ ٖسؾرط هِح جألفرجد ؤصٌحء 

نيح ؤٌِح دػحظر اهٓ سضيٖى ّسٌفٖذ جهؾدٖد يً جهدرجيط جهسنٌّٖٖر جهسٕ سسٌحّل جسخحذ . جهسغٖٖر
جهيِحرجز جهالزير  ّذهم إلنشحخ جألفرجد...جهلرجرجز، ّجهسؾحيل يؼ يلحّير جألفرجد هوسغٖٖر

اذ يِيح سّفر جهيٌغير يً جينحٌٖحز فبً جهيِحرجز جهيعوّدر  19فٕ ُذٍ جهظّجٌخ ّغٖرُح،
هسإدٖر جهيِحى جهظدٖدذ ُٕ ؤُى يسعوخ، نيح ٖظخ ؽوٓ جدجرذ جهيّجرد جهدشرٖر جؽحدذ سّضٖف 
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ّسؾرٖف جٌشعسِح، فيصال جذج نحٌز جؽحدذ سضيٖى ييحرشحز جهؾيل شسسشدخ فٕ جػدجش دؾط 
 20.جهسغٖٖرجز فٕ شٖحشر جهسؾّٖظحز، فبً ُذٍ جهسغٖٖرجز ٖظخ ؤً سضل هالفرجد هيؾرفسِح

اذً ؽوِٖح ؤً سؾٕ ظٖدج ؤً جٌظيحى جهفرد هيشرّػ جهسغٖٖر ديٌغيسَ ٖرسدع ديدْ سفِيَ 
ُّذج يح ٖفرط يشحُير يسيٖزذ  21ألشدحخ جهوظّء هوسغٖٖر ّيدْ سلدوَ دإٌَ جألفظل هِح،

ّٖينً جدرجز ذهم يً خالل . إلدجرذ جهيّجرد جهدشرٖر فٕ جهسٌفٖذ جهٌحظغ هظِّد جؽحدذ جهٌِدشر
 :يح ٖوٕ

 :اهحطول ؾوي اهدؾى واهخإٍٍد هجهود اؾبدث هٌدسج اهؿيوٍبح -
ز، سػرص ادجرذ جهيّجرد جهدشرٖر ؽوٓ دؽى ّسإٖٖد جهظِّد جهرجيٖر اهٓ جؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖح

ّذهم يً خالل سؾًٖٖ جألفرجد جهذًٖ ٖسيسؾًّ دلٖى ضػٖػر، ّسلدٖى جهػّجفز جهيٌحشدر هِى، 
 .دحإلظحفر هّظّد ٌغحى جسضحالز فؾحل ٖظيً سدحدل جالسضحل دًٖ جهرئشحء ّجهيرئّشًٖ

 :يسبهيج ادارث اهيوارد اهتصرٍج فٌ خصنٍل فرق اهؿيل -
هيئششر ؽوٓ ؤشحس ّغٖفٕ اهٓ جهسٌغٖى سشسوزى ؽيوٖر جؽحدذ جهٌِدشر جالٌسلحل يً سٌغٖى ج

ؽوٓ ؤشحس فرق جهؾيل، ػٖش سؾيل جدجرذ جهيّجرد جهدشرٖر ؽوٓ جالخسٖحر جهشوٖى ألؽظحء 
 .جهفرٖق ّسنٌِّٖى نٕ ٖسينٌّج يً ؤدجء ؤٌشعر جؽحدذ جهٌِدشر

 :يسبهيج ادارث اهيوارد اهتصرٍج فٌ خغٍٍر غتٍؿج اهؿيل -
ص جهدكٖق اهٓ جهيِحى جهيسؾددذ، ّسنًّ جهيشئّهٖر سسعوخ جؽحدذ جهٌِدشر جالٌسلحل يً جهسخض

ّػدٍ، هذج ؽوٓ نل فرد ؤً ٖسيٖز ديظيّؽر هيشسرنر دًٖ نل ؤفرجد فرٖق جهؾيل ّهٖس جهفرد 
ٌُّح سلّى جدجرذ جهيّجرد جهدشرٖر دسؾًٖٖ ؤفرجد ذّٔ . يً جهيِحرجز جهسٕ سئُوَ هولٖحى دذهم

سزّٖدُى ددرجيط سنًّٖ سشدؼ   يشسّْ ؽحل يً جهيِحرجز ّجهلدرجز ّفٕ ٌفس جهّكز
 .ػحظحسِى جهػلٖلٖر

 يسبهيج ادارث اهيوارد اهتصرٍج فٌ اهخحول يً اهيهبى اهيراكتج اهي اهيهبى اهيينٌج -
(empowerment) 

يً جهسينًٖ، ٖينً جؽسدحرٍ ػحفزج ٖظؾوِى ٖلّيًّ ديِحى يسؾددذ، ندٖر ٖػسحض جألفرجد اهٓ كدر 
جهسلوٖل يً جالشرجف جهّجكؼ ؽوٓ جالفرجد ييح ٖشسوزى يً نيح ؤً سعدٖق جؽحدذ جهٌِدشر ٖسعوخ 
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جدجرذ جهيّجرد جهدشرٖر جهسرنٖز ؽوٓ ظرّرذ سّفر ُٖنل يٌحشخ يً جهلٖى ؽٌد جخسٖحر 
 .جهيّغفًٖ جهظدد

 :اهيسبهيج فٌ اهخحول يً اهخنوًٍ اهي اهخؿوى -
ل، دل هى ٖؾد جألير فٕ جهيٌغير يلسضرج ؽوٓ سدرٖخ جهفرد ؽوٓ ؤدجء يِحيَ دشنل ؤفظ

ؤضدغ يً جهيِى جهسإنٖد ؽوٓ ػحظر فرٖق جهؾيل اهٓ سؾوٖى ٖشحؽدُى فٕ سػوٖل ّػل جهيشحنل 
ٖفِى هٖس فلع نٖفٖر ؤدجء جهيِحى،  ؽوٓ جهفرد ؤًّٖئدٔ اهٓ جهسػشًٖ جهيشسير هوؾيوٖحز، هذج 

 22.ّاٌيح ؤٖظح هيحذج سيحرس ُذٍ جهيِحى
 :جخوفٍر يوارد تصرٍج ذاح ؾلوٍبح كٍبدٍج وادارٍج ٌبجح -

اذج يح ؤرجدز جهيٌغيحز ٌظحع ؽيوٖحز جؽحدذ جهٌِدشر ؽوِٖح سّفٖر جهيّجرد جهدشرٖر جهيئُور 
ّجهيددؽر، ّجهسٕ ٖينٌِح سٌفٖذ ؽيوٖحز جهسعدٖق دٌظحع ّسيٖز، ػٖش ٖظخ جً سشسّؽخ يفِّى 
جؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز، ّؤً ٖسّفر هدِٖح جالهسزجى جهذجسٕ الٌظحز جألُدجف جهيرظّذ، ّؤً سنًّ 

 23.جؽٖر ديفِّى جهؾيوٖحزّ
 اؾبدث هٌدسج اهيوارد اهتصرٍج هخحلٍق خيٍز ادارث اهيوارد اهتصرٍج: اهيحور اهذبهد

 خؿرٍفهب، يلويبخهب األسبسٍج، يراحوهب: اؾبدث هٌدسج اهيوارد اهتصرٍج -1
اذج نحً ظُّر جهٌِدشر ُّ خوق جهلٖير، فظُّر اؽحدذ جهٌِدشر ُّ سؾغٖى جهلٖير شّجء هويٌسط 

هذج فبً اؽحدذ ٌُدشر جهيّجرد جهدشرٖر ُٕ يػحّهر يخععر ّيدريظر هسؾغاٖى  . سخدىؤّ جهيش
كٖير جهيّجرد جهدشرٖر، فال سلسضر ؽوٓ اؽحدذ سنًّٖ ّسشنٖل يػسّْ جهيؾحرف ّجهيِاحرجز  
هدْ رؤس جهيحل جهدشرٔ ّسفؾٖل جشسخدجيَ هضحهغ جهيئششر، ّسػّٖوَ اهٓ رؤس يحل فنارٔ  

ّاٌيح سسظحّز ذهم اهٓ اؽاحدذ سضايٖى   ....جهيئششر ّسٌحفشٖسِحكحدر ؽوٓ سدؽٖى ّسٌيٖر كدرذ 
) جألدّجز ّجألشحهٖخ جهسٕ ٖسى دِح اؽحدذ سضيٖى ّسنًّٖ رؤس جهيحل جهدشرٔ فإ جهيٌغيار   

 ...(جالخسٖحر، جهسنًّٖ، جهيشحر جهيٌِٕ،
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  : هبخؿرٍف 1-1
هيدحدة ّجهؾيوٖحز اؽحدذ سضيٖى جألشس ّجٌٖغر اهٓ اؽحدذ ٌُدشر جهيّجرد جهدشرٖر ؽوٓ ؤٌِح 

فِٕ فرضر دحهٌشادر   24.جهسٕ ٖسى ؽوٓ ؤشحشِح ادجرذ ٌغحى جهيّجرد جهدشرٖر فٕ جهيٌغير ننل
هألفرجد ألسيسر جهؾيل جهرّسٌٖٕ ّجهييل، ّسلوٖص اظرجءجز جهؾيل ذجز كٖير ؤكل، ّسشيغ هِى 

 25.دسرنٖز جُسيحيِى ػّل يح ُّ يِى هدْ جهزدًّ ّؽوٓ جهلرجرجز جهسٕ سخص عرٖلر خديسَ
سّفٖر نحفر خديحز جهيّجرد جهدشرٖر دعرٖلر فّرٖر ؽٌاد جهعواخ   " نيح ٌٖغر اهِٖح ؽوٓ ؤٌِح 

 26"ّفٕ جهيّكؼ جألكرخ هويّغف فٕ ؤٔ ينحً فٕ جهؾحهى
اؽحدذ سضيٖى ٌغى جهؾيل دضفر ظذرٖر دحشسخدجى سلٌٖر جهيؾوّيحز " ّٖؾرفِح جهدؾط ؽوٓ ؤٌِح 

 27."ّجإلٌسحظٖرفحثلر فٕ جهظّدذ  يً كدل نل جهؾحيوًٖ هسػلٖق سػشٌٖحز ظُّرٖر
ؤٔ ؤً ُذٍ جهؾيوٖر سػسحض اهٓ سلٌٖحز ّّشحثل خحضر هسٌفٖذُح، نيح ؤً جهيّجرد جهدشرٖر سيصل 

 .دحهٌشدر هِح ُدفح ّّشٖور فٕ ٌفس جهّكز
اؽحدذ جهسفنٖر جألشحشٕ ّجهسغٖٖر جهظذرٔ فٕ ٌغاى  " ّفٕ ٌفس جإلعحر دجثيح ؽرفز ؽوٓ ؤٌِح 

جهسنوفر، جهظّدذ، رؤس جهيحل، جهخاديحز،  : ُّرٔ فٕ يلحٖٖس جألدجءجهؾيل يً ؤظل سػشًٖ ظ
 28." شرؽر جهسٌفٖذ

ّٖلضد دٌغى جهؾيل نل يً ؽيوٖحز ؤّ اظرجءجز جهؾيال ّّضاف جهيٌحضاخ، جهِٖحنال     
 .جهسٌغٖيٖر، ٌغى جهسشٖٖر ّجهسلٖٖى، كٖى ّيؾسلدجز جألفرجد

 اهغحء جهخاديحز ذجز جهلٖيار  ّٖرْ ؤػد جهدحػصًٖ ؤً اؽحدذ ٌُدشر جهيّجرد جهدشرٖر سسظيً 
 ّ جشسؾيحل سنٌّهّظٖح جهيؾوّياحز , ّجالؽسيحد ؽوٓ جهيضحدر جهخحرظٖر, جهيظحفر جهيٌخفظر

 ّدّر يشاٖرّ جهياّجرد   رّ جهسٕ شسنًّ هِح سإصٖر دحهغ ؽوٓ ٌشاحعحز ّينحٌا  , جهظدٖدذ
 29.جهدشرٖر

حل اهآ اؽاحدذ   جهذٔ ٖؾد يً ؤُى جهدحػصًٖ فٕ ُذج جهيظ" Lyl Spencer"  ٌّٖغر هٖل شدٌشر
 .ٌعحق ؤضغر ٌّعحق ؤندر: ٌُدشر جهيّجرد جهدشرٖر يً زجّٖسًٖ
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ٖلضد دِاح  (: Macro Reengineering) اؾبدث هٌدسج اهيوارد اهتصرٍج ؾوي ٌغبق واسؽ -
، ّاذج (يلحدل جالشسغٌحء ؽٌَ)اؽحدذ جهسفنٖر فٕ يدْ جهػحظر اهٓ جهلٖحى دحهؾيل يً ؤشحشَ 

ػدٖد جينحٌٖر جهلٖحى دَ دجخل جهيئششر يً كدل يّغفِٖح نحً جهلٖحى دحهؾيل ظرّرٖح اذً س
، هٖنًّ جهؾيل يٌحشادح إلؽاحدذ   (Outsourcing)ؤّ ؽً عرٖق جهسؾحكد يؼ ظِحز خحرظٖر 

  30 .ٌُدشسَ اذج نحً ظرّرٖح ّجشسرجسٖظٖح
يً ٌُح ٌرْ ؤً اؽحدذ ٌُدشر جهيّجرد جهدشرٖر سؾسيد ؽوٓ صالش ددجثل ؤشحشاٖر يرسدار   

 :نيح ٖوٕ

 (Elimination) ؤّ اهغحء جألٌشعرجهسخوص  -
 (Externalisation /Outsourcing) جهسؾحكد خحرظٖح ؤّ جألخرظر -
 (Redesign)ى ؽحدذ جهسضيٕا -

، ّذهم (جهسٕ ال سظٖف كٖير ) جهسخوص يً جهخديحز ّجألٌشعر ذجز جهلٖير جهظثٖور  -1
حز جهسٕ ال هؾدى سظٖٖؼ جهّكز ّجأليّجل فٕ اؽحدذ ٌُدشر جألؽيحل ؤّ جهيٌسظحز ؤّ جهخدي

 .سػسحظِح جهيٌغير ّجهسٕ ٖسى جهسخوص يٌِح
اشٌحد جهخديحز ّجألٌشعر جهسٕ ٖينً سلدٖيِح دإكل سنوفر ؤّ دإؽوٓ ظاّدذ ياً كدال     -2

ؤعرجف يً خحرض جهيئششر، ّذهم ػسٓ سسفحدْ جهيٌغير جهلٖحى دٌشحع ٖيناً جهػضاّل   
جرذ جهياّجرد  ّسشايغ دحهساحهٕ إلد  . ؽوَٖ دسنوفر ؤكل ؤّ ظّدذ ؤؽوٓ يً يضدر خحرظٕ

جهدشرٖر دحهؾيل ؽوٓ ؤٌشعر اشسرجسٖظٖر ؤنصر، ّسينً ّغٖفر جهيّجرد جهدشرٖر ياً ؤدجء  
  31.دّر ؤشحشٕ ّفؾحل ّجشسرجسٖظٕ

اؽحدذ سضيٖى جألٌشعر ذجز جألُيٖر جإلشسرجسٖظٖر جهؾحهٖر ّجهسٕ ال ٖينً اشٌحدُح اهٓ  -3
     ٕ جألياّر   ؤعرجف خحرظٖر، اذ ؽوٓ جهيئششار ؤال سشارم جألعارجف جهخحرظٖار فا

جإلشسرجسٖظٖر ؤّ جهنفحءجز جهظُّرٖر، دل سسّالُح دٌفشِح، ذهم ؤً ؤُى يضاحدر جهيٖازذ   
ُّذج يح ّٖظاػَ جهشانل   . جهسٌحفشٖر هويئششر ّجهلحدل هالػسفحغ دَ ُّ جهيّجرد جهدشرٖر

 جهيّجهٕ
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ٖلضد دِح (: Micro Reengineering) اؾبدث هٌدسج اهيوارد اهتصرٍج ؾوي ٌغبق ؤطغر -

شدنر جألظِزذ )جهؾيل دضفر ظذرٖر دحشسخدجى سنٌّهّظٖح جهيؾوّيحز  يٖى ٌغىاؽحدذ سض
ذهم نل ؤٌّجػ جهػحشدحز جٗهٖر جهشخضٖر ّؤظِزذ  ، ّٖشيل(جهركيٖر جهشخضٖر جهيشحؽدذ

جهِحسف جهذنٖر جهيسعّرذ جهسٕ ٖسى جشسخدجيِح يً كدل يّغفًٖ ذّٔ نفحءذ ّضالػٖر 
ؤّ ألٌفشِى هسػلٖق سػشٌٖحز ظُّرٖر فحثلر فٕ  هولٖحى دسلدٖى خديحز نحيور اهٓ جهؾيالء

 .ّجإلٌسحظٖرجهظّدذ 
 :يلويبخهب األسبسٍج 1-2

سشسٌد اؽحدذ ٌُدشر جهيّجرد جهدشرٖر ؽوٓ جهيلّيحز جألشحشٖر جهسحهٖر، ّجهسٕ سؾد كحؽدذ جهلٖاحى  
 :ديشحرٖؼ اؽحدذ جهٌِدشر 

هسنٌّهّظٖاح جهيؾوّياحز   ٖسى سػلٖق اؽحدذ جهٌِدشر دحالشسخدجى جهينصف  :خلٌٍج اهيؿوويبح -
ّشدنحز جهػحشخ جٗهٕ جهسٕ سّفر اينحٌٖر اٌظحز اظرجءجز جهؾيل جهّركٕ دبدجرذ جهيّجرد 

 .جهدشرٖر اهنسرٌّٖح، ّؤسيسر سلدٖى يؾغى جهخديحز جهيرسدعر دحهيّجرد جهدشرٖر
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يرجظؾر جهؾيوٖحز جهسٕ ٖلّى دِح جألفرجد فٕ جهيٌغير دحشسخدجى ؤشحهٖخ جهٌِدشر  :اهؿيوٍبح -
ّجهيسيصور ؽيّيح فٕ عرق جهيػحشدر ؽوٓ ؤشحس ...)جهضٌحؽٖر هسػوٖل جهؾيل ّجهلٖير

 (  جألٌشعر، سػوٖل جهلٖير، سػوٖل سدفق جهؾيل
سيصل جهيّجرد جهدشرٖر ؤُى يلّيحز اؽحدذ جهٌِدشر، ػٖش ؤً خعّجز  :اهيوارد اهتصرٍج -

يّغفًٖ ّفرق  ّاظرجءجز جهؾيل جهسٕ سيز اؽحدذ ٌُدشسِح ال ٖينً سٌفٖذُح دًّ ّظّد
 .ؽيل ذّٔ ييٖزجز ّضالػٖحز ّنفحءذ ؽحهٖر

فٕ اعحر اؽحدذ جهٌِدشر يٌغ جهيّغفًٖ ( Empowerment) ّٖؾٌٕ سفّٖط جهضالػٖحز
جهذًٖ ٖسؾحيوًّ يؼ جهؾيالء يدحشرذ جهضالػٖحز جهنحفٖر هولٖحى دظيٖؼ جهيِحى جهيعوّدر يً 

هوؾيالء جهذًٖ ٖلّيًّ ( Case Managers) خالل جهلٖحى ددّر يدرجء ػحالز يٖدجٌٖر
 .دخديسِى

 :يراحوهب 1-3
 سير اؽحدذ ٌُدشر جهيّجرد جهدشرٖر دصالش يرجػل يرسدعر دحهيشسّٖحز جهصالش جهيذنّرذ شحدلح

 :، ػٖش سددؤ دحهلحؽدذ ّسسظَ اهٓ جهلير، ُذٍ جهيرجػل ُٕفٕ جهسؾرٖف
اإلدارٍةج  اهخخوض ؤو اهخؿبكد اهخبرجٌ ؤو ؤخيخج نبفةج األؾيةبل   : اهيرحوج األوهي -

 .اهروخٌٍٍج
ّجالشاسغٌحء ؽاً     (Do it your self diy)ّسينًٖ جألفرجد يً ؤدجء جهخدير دإٌفشاِى 

جألّرجق، ؤٔ كٖحى جهيشٖرًٖ دبٌِحء ظيٖؼ جهيؾحيالز جهخحضر دحهيّجرد جهدشرٖر ؽً 
ّيً ؤيصور ُذٍ جهيؾحيالز سغٖٖار دٖحٌاحز   . عرٖق جهػحشدحز جٗهٖر جهشخضٖر يصال

 ....ر، سلٖٖى جألدجء دّجشعر جألٌغير جٗهٖر جهيسخضضرجهيّغفًٖ جهشخضٖ
 .خغوٍر ؤٌػيج خديبح سرٍؿج تإكطر اهغرق: اهيرحوج اهذبٌٍج -

ٖينً سلدٖى جهؾدٖد يً خديحز جهيّجرد جهدشارٖر ؽاً عرٖاق جألٌغيار جٗهٖار      
جهيسخضضر جهيّظّدذ دينحسخ خديحز جهيّجرد جهدشرٖر جٗهٖر، ؤٔ سعّٖر ؤظِازذ  

ّفٕ ؤكرخ يّكؼ ( just in time)ى خديحز يّجرد دشرٖر ؽٌد عودِح ّدرجيط آهٖر سلد
 .هوظِحز جهيشسفٖدذ
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 .خغوٍر ؤٌػيج يؿوويبح اهخٌفٍذًٍٍ اهخبطج تبهخخغٍغ االسخراخٍجٌ: اهيرحوج اهذبهذج -
ٖسى سعّٖر ُذٍ جألٌغير هسػشًٖ جهسخعٖع جالشسرجسٖظٕ دحهٌشدر هوسّغٖف ّجخسٖاحر  

ػلٖق يشسّٖحز جهنفحءذ جهالزيار هولٖاحى دبؽاحدذ    جهيّغفًٖ ّجهسدرٖخ ّجهسػفٖز ّس
 32. جهٌِدشر

 : يعيوً اؾبدث هٌدسج اهيوارد اهتصرٍج -2
ػسٓ سػلق جهيئششر جهسيٖز جهذٔ سعيغ اهَٖ فٕ يظحل ادجرذ جهيّجرد جهدشرٖر ّفٕ 
اعحر درجيط اؽحدذ جهٌِدشر دجثيح ٖظخ ؽوِٖح جالؽسيحد ؽوآ جالشاسخدجى جهينصاف    

ّجهسٕ سّفر جهّكز ّجهظِد ّجهسنوفار ّسزٖاد فؾحهٖار ؤدجء    هسنٌّهّظٖح جهيؾوّيحز، 
 : فيً ؤُى يزجٖح جشسخدجى سنٌّهّظٖح جهيؾوّيحز ٌذنر. جألؽيحل

 :اصخرام صتنبح اهحبسة اَهٌ فٌ كواؾد اهيؿوويبح اهيرنزٍج -
ؤٔ سّفٖر نحفر جهيؾوّيحز هظيٖؼ جهيّغفًٖ ؽوٓ شحشحز جهػحشخ جٗهٕ دحشسخدجى سضحيٖى   

، ّسفرط اؽحدذ جهٌِدشر ٌُح (client-server)جهّشٖع  -يحز جهخحضر دحهؾيٖلكّجؽد جهيؾوّ
ظيؼ جهيؾوّيحز يً يضحدرُح جألضوٖر يرذ ّجػدذ ّؽدى اؽحدذ ادخحل جهيؾوّيحز، خحضر 
ّؤً جهؾدٖد يً يِحى جألفرجد جهّٖيٖر سسظيً كٖحيِى دحدخحل جهدٖحٌحز ؽدر جهػحشخ جٗهٕ دؾد 

جؽحدذ جهٌِدشر اهٓ كٖحى جهيّغف ؤّ جهؾيٖل دحدخحل جهيؾوّيحز  هذج سشؾٓ. سؾدثر ٌيحذض ّركٖر
جهخحضر دَ يرذ ّجػدذ فلع فٕ نل يً جهػحشخ جٗهٕ ّكحؽدذ جهيؾوّيحز جهيرنزٖر جهيسّفرذ 

 .هنحفر يشٖرٔ جهيّجرد جهدشرٖر، ّجهسٕ سنًّ يئيٌر ّشِور جالشسخدجى يً كدل جهيؾًٌٖٖ دِح
 :يؿبهجج اهيؿوويبح فٌ يوكؽ يسخخديٍهب -

دػفغ نى جهيؾوّيحز جهسٕ سسى يؾحهظسِح دإظِزذ يؾحهظر جهنويحز ( Server)ٖلّى ظِحز جهّشٖع 
(Word Processors ) ّسػوٖوِح ؽً عرٖق جهظدجّل جٗهٖر(Spread Sheets ) يً كدل جألفرجد

 .جهذًٖ ٖػسحظًّ اهِٖح
جهدشرٖر، ػٖش ّسلّى كّجؽد يؾوّيحز جهيّجرد جهدشرٖر جهيشسرنر دديط نحفر يِحى جهيّجرد 

ٖسظيً ٌغحى جهيؾوّيحز جهيسنحيل هويّجرد جهدشرٖر ادخحل ؤٔ ؽيوٖر يً ؽيوٖحز شئًّ 
جألفرجد ديظرد ػدّصِح ّفٕ يّكؼ ػدّصِح، هذج ٖسٖغ ُذج جهٌغحى هنل جهؾحيوًٖ جالعالػ جهفّرٔ 

ّسنًّ ُذٍ جهيؾوّيحز يؾسيدذ ّيّصلر . ؽوٓ يؾغى جهيؾوّيحز جهيػفّغر نويح جػسحظّج ذهم
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ٖسى سػدٖصِح دحشسيرجر، نيح ٖسحع هألفرجد جشسخرجض جهسلحرٖر ّجهيؾوّيحز نويح جػسحظُّح فٕ ّ
 .يػعحز جهؾيل جهخحضر دِى، ييح ٖدشع جهؾدٖد يً يِحى ادجرذ جهيّجرد جهدشرٖر

 :جؿل اهؿيالء واهيوردًٍ جزء يً ٌػبى اهيؿوويبح اَهٌ -
هيّردًٖ ّجهؾيالء هوػضّل ؽوٓ ؤٔ سّشؾر ٌعحق خديحز ٌغحى جهيؾوّيحز جٗهٕ هٖرسدع دح

جهيؾوّيحز جهسٕ ٖرٖدُح جهؾيالء ؤّ جهسٕ ٖرجد سّضٖوِح هويّردًٖ فٕ ّكز جهػحظر اهِٖح 
فٕ جهيػٖع  يصال فٕ يظحل ادجرذ جهيّجرد جهدشرٖر ٖسيصل جهيّردًّف. ّدحهعرٖلر جهيٌحشدر

 ،...ؽدجهخحرظٕ يً شرنحز جهسّغٖف ّجهظحيؾحز ّادجرجز جيسٖحزجز جهيّغفًٖ ّجهسلح
سسّفر إلدجرذ جهيّجرد جهدشرٖر يخسوف جهيؾوّيحز جهخحضر دحهيسرشػًٖ جهيٌحشدًٖ هويٌحضخ ّ

ّذهم ؽً عرٖق جالٌسرٌز ّجهوّػحز جالهنسرٌّٖر هإلؽالً ؽً جهشغل ّجهسٕ سػسّٔ ؽوٓ 
ٌُح ٖينً هيشٖرٔ جهيّجرد جهدشرٖر جهدػش ؽً  ....جهشٖر جهذجسٖر هويسلديًٖ هويٌحضخ،

 .ٌحشدًٖ ّفلح هِذٍ جهيؾوّيحز ّّفلح هويؾحٖٖر جهيّظّؽر هالخسٖحرجهيسرشػًٖ جهي
 :اهخديج اهذاخٍج -

سشيل اؽحدذ جهٌِدشر جهيٌسظحز ّجهخديحز ّخعّجز جهؾيل جهسٕ سلرر جهيٌغير جالػسفحغ دِح 
، ؤٔ سينًٖ جهيشسفٖد يً جهخدير يً جهػضّل (No Work Diy)ديح فٕ ذهم جهخدير جهذجسٖر 

 Do)سضّر خديحز جهيّجرد جهدشرٖر فٕ جهيشسلدل جؽسيحد ُذج جهيفِّى  ّٖسظيً. ؽوِٖح دٌفشَ
it yourself diy) ػٖش ٖسحع ألٔ شخص فٕ ؽيل يح ؤّ يرشغ هوؾيل ؤّ ؤٔ ظِر يشسفٖدذ ،

يً جهػضّل جهفّرٔ ؽوٓ ؤٔ خدير ؤّ يؾوّيحز ٖػسحض اهِٖح فٕ يظحل جهيّجرد جهدشرٖر فٕ 
ؽً عرٖق جشسخدجى ظِحز جهيشحؽد جهركيٕ  ؤٔ ينحً دًّ جهسػرم يً ينحً ؽيوَ، ّذهم

ييح ٖشيغ دسّفٖر جهّكز ّجهيحل ّسنحهٖف جهسخزًٖ، ّؤسيسر  33.جهخحص دَ (PDA)جهشخضٕ 
ؤغوخ جهٌشحعحز جإلدجرٖر ُّذج يح ّٖفر جهّكز إلدجرذ جهيّجرد جهدشرٖر ؤّ ٖشيغ دبؽحدذ 

 34.ؤنصر سّزٖؼ يّغفٕ يضوػر جهيّجرد جهدشرٖر اهٓ يِحى ؤخرْ ذجز كٖير يظحفر
 :االسخغٌبء ؾً اهيوارد اهتصرٍج -

ّذهم يً ( automatisation)ؤٔ جالشسؾحٌر دإكل ؽدد يً جألفرجد دفظل جالؽسيحد ؽوٓ جهيٖنٌر 
ّظِحز جهدٖؼ جٗهٕ ( IVR)خالل سّفٖر جهخدير جهذجسٖر هوؾيٖل ؽً عرٖق جهِحسف جهيسفحؽل 

يً اظيحهٕ  %70جهدرجشحز ؤً ّكد ؤّظػز اػدْ ، ....ّينحسخ ارشحدجز جاليسٖحزجز جٗهٖر
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ؽيوٖحز ّاظرجءجز جهيّجرد جهدشرٖر ٖينً سٌفٖذُح ؽً عرٖق ؤٌغير جهِحسف جهيسفحؽل جهسٕ 
سِدف ُذٍ جألٌغير اهٓ ديط ػٖش . ٖسى ردعِح دلّجؽد ؤٌغير يؾوّيحز جهيّجرد جهدشرٖر

د جهؾيل فلّجؽ. جهيِحى دػٖش ٖسينً يّغف ّجػد يً ؤدجثِح ؽٌد ؤّل ٌلعر جسضحل يؼ جهؾيٖل
يً جإلظرجءجز جهخحضر دحهؾيالء  %85ّجهيشسّٖحز جإلدجرٖر جهسلوٖدٖر نحٌز سؾسيد ؽوٓ سٌفٖذ 

فلع يً جإلظرجءجز اػحهسِح اهٓ يشسّْ صحً  %15يً كدل ؤّل يّغف ٖلحدوَ جهؾيٖل، ّسػسحض 
يً كدل ؤّل  %95ؤيح اؽحدذ جهٌِدشر فسِدف اهٓ اٌِحء ؤنصر يً . اهٓ يشسّْ ؤؽوٓ 5%ّ

 Case)ؤٔ ؤً يّغفٕ جهيّجظِر ذّٔ جهيِحرجز ٖؾيوًّ ديصحدر يدرجء يٖدجًٌٖٖ . يّغف
Managers ) ٓدحهٌشدر هؾيالثِى، ػٖش ٖلّيًّ سلرٖدح دنل يح ٖرٖدٍ جهؾيٖل دًّ جهوظّء اه

ّيً ٌسحثط ُذج جهسػّل ّظّد سٌغٖى ادجرٔ ؤفلٕ ٖسظيً ؽددج كوٖال يً . يدرجء آخرًٖ
 .جهيشسّٖحز جإلدجرٖر

 :ل خنوفج وؤؾوي خنوفجاألفراد ؤك -
جهؾيل جهذٔ سسى جؽحدذ ٌُدشسَ ٖسعوخ يِحرجز ّكدرجز ؽحهٖر، ػٖش ٖػسحض اهٓ ؤفرجد ذّٔ    

ُئالء جألفرجد ذّٔ . كدرذ ؽوٓ ؤدجء جهيِحى جهيسؾولر دحهؾيالء ّجهؾيل دإكضٓ عحكحسِى
ؽسدحر ؽّجيل جهيِحرجز جهؾحهٖر ّرغى ؤظّرُى جهؾحهٖر اال ؤٌِى ؤكل سنوفر ؽٌد جألخذ دؾًٖ جال

جهيدخالز ؤٔ ّػدجز جهيٌسّض ؤّ /جهيخرظحز= جالٌسحظٖر )جهسنحهٖف ّجالٌسحظٖر 
 (.سنوفر جهشحؽر xشحؽحز جهؾيل/جهخدير

اال ؤٌِى ٖئدًّ اهٓ ( جهيدخالز سنًّ ندٖرذ)فرغى ؤً جألفرجد ذّٔ نفحءجز ٖنوفًّ ؤنصر   
 Charles)ضّر سشحرهز ُحٌدٔ هذج ٖ. سػلٖق ؤؽوٓ جهيخرظحز، ّدحهسحهٕ ٖزٖد يؾدل جالٌسحظٖر

Handey )0.5: ضّرذ جهؾيل فٕ جعحر جؽحدذ جهٌِدشر ؽوٓ ؤشحس جهؾالكرx  2x  3 ؤٔ جهؾيل ،
ٌٖفذٍ ٌضف جألفرجد جهػحهًٖٖ، ّجهذًٖ ٖػضوًّ ؽوٓ ظؾف جألظّر، اال ؤٌِى ٌٖظزًّ صالصر 

 .ؤظؾحف ػظى جهؾيل جهػحهٕ
 :كٌااليخٌبؼ ؾً اسخحداد ؤو ٌلل ؤو خخزًٍ ؤً ؾيل ور -
ؤدجء ظيٖؼ خعّجز جهؾيال  ) اً سّظَٖ جالفرجد دحهسخوٕ ؽً فنرذ جالػسفحغ دحهؾيل جهّركٕ   

ٖشحؽدُى ؽوٓ جهسفنٖار خاحرض جالعاحر    ( دًّ جؽدجد ؤّ هيس ؤّ ٌلل ؤّ سخزًٖ ؤٔ ؤّرجق
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ّياً ؤيصوار جظارجءجز    . جهسلوٖدٔ ّجنسشحف ؤشحهٖخ يخسوفر الؽحدذ ٌُدشر خعّجز جهؾيل
 :ٖينً سٌفٖذُح دًّ ؽيل ّركٕ جهيّجرد جهدشرٖر جهسٕ

 .جهسخزًٖ جٗهٕ جهيدحشر هيدحهغ رّجسخ جهيّغفًٖ -
 .سّفٖر يؾوّيحز آهٖر يدحشرذ ّفّرٖر ؽً سغٖٖر ّظؼ جهيّغفًٖ -
جهسشظٖل جٗهٕ جهيدحشر اليسٖحزجز جهيّغفًٖ جهظدد ّجدخحل ؤٔ سؾدٖالز سعرؤ ؽوآ   -

 .جيسٖحزجز جالفرجد
جهيّجرد جهدشرٖر يً جهيّغفًٖ يً خالل  جهػضّل ؽوٓ ؤٔ يؾوّيحز سػسحظِح جدجرذ -

  .جشسخدجى ؤٌغير جهدرجشحز ّجالشسدٖحٌحز جٗهٖر
ؽرط نحفر جالٌغير ّجالظرجءجز جهخحضر داحهيّجرد جهدشارٖر، كاّجًٌٖ جهؾيال،      -

ؽوٓ شحشر جهػحشخ جٗهٕ دحشاسخدجى كّجؽاد   ... جهيؾوّيحز جهخحضر دحاليسٖحزجز،
دػٖاش ٖاسينً ظيٖاؼ    ( Document Data bases)يؾوّيحز آهٖر هػفغ جهيشسٌدجز 

جالفرجد دحهيئششر يً جالعالػ ؽوِٖح ّٖيٖح ّذهم يً خالل ٌشارذ آهٖار ّٖيٖار    
 .سػسّٔ ؽوٓ يوخص ألٔ سغٖٖرجز ؤّ اظحفحز فٕ شٖحشحز جهيئششر

 :االسخغٌبء ؾً اهينبخة -
 Computer)ٖينً هألفرجد ؤً ٖدحشرّج يِحيِى يً ؤٔ ينحً ؽً عرٖاق جألظِازذ جٗهٖار    

Modem)   ،ّّٖناذج  .... ، جهدرٖد جالهنسرٌّٕ، جالظسيحؽحز جهيرثٖر جٗهٖر ؽاً عرٖاق جهفٖاد
دحشسؾيحل جالسضحالز جهالشونٖر جهسٕ شحُيز فٕ سخفٖط ٌشدر جهغٖحخ ؽً جهؾيل، سخفاٖط  
يؾدل سرم جهؾيل، رفؼ جهرّع جهيؾٌّٖر ّجهرظح جهّغٖفٕ، سخفٖط ظغّع جهؾيل، سػشاًٖ  

 ....شالير جهيّغفًٖ،
 :رطد األخغبء ويراكتج اهحبالح االسخذٌبئٍج فٌ ٌػبى اهيؿوويبح خعيًٍ آهٍج -

سيوم جهػحشدحز جٗهٖر جينحٌٖر رضد ؤّ يٌؼ ؤّ سضػٖغ جهنصٖر يً جألخعحء يصل رفط 
ريّز جهيّغفًٖ غٖر جهضػٖػر، نيح ٖينً ؤً ٖعوق جهػحشخ جٗهٕ اشحرذ سػذٖر ؽٌد 

 .ؾٖريػحّهر ؤٔ فرد سلدٖى يؾوّيحز غٖر دكٖلر ؤّ غٖر ّجك
خفوٍظ طالحٍج يراكتج اهجودث وكراراح اهيوافلج اهي اهصخض اهيسئول ؾً اٌجبز  -

فٕ يٌِط جؽحدذ جهٌِدشر سنًّ ضالػٖر نل يً يرجكدر جهظّدذ ّجسخحذ جهلرجرجز فٕ ؤٖدٔ :اهؿيل
 . جهذًٖ ٖسضوًّ يدحشرذ دحهؾيٖل، ؤٔ يّغفٕ جهيّجظِر
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ؤٔ جشسددجل سلدٖى  :هيوارد اهتصرٍجخغتٍق درجج ؾبهٍج يً اهاليرنزٍج فٌ خلدٍى خديبح ا -
جهخديحز دّجشعر ؤخضحثٕ جهيّجرد جهدشرٖر اهٓ جهيدرجء جهفرؽًٖٖ دلٖحى جهفرد دحهػضّل ؽوٓ جهخدير 
ذجسٖح ّيدحشرذ يً يػعر ؽيوَ ّذهم دّجشعر ؤٌغير جشسشحرجز جهيّجرد جهدشرٖر جهيسخضضار، ؤٔ  

 35.ٖضدغ نل جهيشٖرًٖ يشٖرٔ يّجرد دشرٖر
 :ٌ خوزٍؽ اهخنبهٍفاؾبدث اهٌػر ف -

 :ٖينً سّظٖغ ذهم فٕ جهشنل جهيّجهٕ

 
يً جهسنحهٖف ّجألٌشعر ّجهياّغفًٖ دابدجرذ    % 60يؾغى جهيئششحز سلّى دسخضٖص      

جهيّجرد جهدشرٖر هوشئًّ جإلدجرٖر ّػفغ جهشظالز ّجإلظرجءجز جهٌغحيٖر ّجهؾيال جهاّركٕ،   
هدشرٖر ّجهسّغٖف ّجهسدرٖخ ّسلدٖى يً جهسنحهٖف هسلدٖى خديحز جهيّجرد ج %30دٌٖيح سخضص 

جهدحكٖار هوسخعاٖع    %10ّسخضص ... جالشسشحرجز ّسخعٖع جهيشحر جهّغٖفٕ ّادجرذ جألدجء 
ُّذٍ جهسنحهٖف ...جالشسرجسٖظٕ ّجهسعّٖر جهسٌفٖذٔ ّجهػضّل ؽوٓ جهيّجرد جهدشرٖر جهيٌحشدر 

ش، هاذج سدادؤ اؽاحدذ    سسلحدل ؽنشٖح يؼ جهلٖير جهيظحفر هنل ٌشحع يً ُحسَ جهيشسّٖحز جهصال
ٌُدشر جهيّجرد جهدشرٖر دحهعدلر جهشفوٓ هوِرى ؤًٖ ّٖظد جرسفحػ هوسنحهٖف رغى ظؾف جهلٖيار  
جهيظحفر ُّذج هوسخوص يً ؤؽدحء جإلظرجءجز جإلدجرٖر ؤّ جهسؾحكد خحرظٖاح ؽوآ ؤدجثِاح ؤّ    

ذ جهياّجرد  ؤسيسسِح كدر جإلينحً يؼ جألخذ دؾًٖ جإلؽسدحر فؾحهٖر جهسنحهٖف هسرنٖز ظِاّد ادجر 
جهدشرٖر ؽوٓ جألٌشعر ذجز جهلٖير جهيظحفر جألؽوآ ُّإ سلادٖى جهخاديحز ّجهسخعاٖع      

 36.جالشسرجسٖظٕ
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 :اهخبخيج
ييح شدق ٖينً جهلّل ؤٌَ ألشوّخ اؽحدذ ٌُدشر جهؾيوٖحز سإصٖرج ؤشحشٖح ؽوٓ ادجرذ جهيّجرد    

ُّذج ....سِح ّيِحيِحجهدشرٖر ديح ٖفرظَ يً سغٖٖرجز ظذرٖر فٕ اظرجءجسِح ّؽيوٖحسِح ّؤٌشع
ال ٌٖفٕ جهيشحُير جألشحشٖر هِذٍ جإلدجرذ فٕ سظشٖد درجيط جهسغٖٖر جهشحيل جهسٕ ٌٖحدٔ دِح 
يٌِط اؽحدذ جهٌِدشر، ييح ٖظؾل ّغٖفر جهيّجرد جهدشرٖر يً جهّغحثف ظد ػّٖٖر ّجألشحشٖر 

 .وَ ّسدؽٖيَهسدٌٕ يٌحُط جهسغٖٖر هيشحُيسِح جهفؾحهر فٕ ارشحثَ ّيشحؽدذ جألفرجد ؽوٓ سلد
ّػسٓ ٖنًّ إلدجرذ جهيّجرد جهدشرٖر دّرج يسيٖزج ّفؾحال ؤنصر ٌّغرج هالؽسيحد جهنوٕ ؽوٓ   

سنٌّهّظٖح جهيؾوّيحز، ّجهسٕ فرظز جهسػّل يً جهسشٖٖر جهسلوٖدٔ اهٓ جهسشٖٖر جالهنسرٌّٕ 
ر هويّجرد جهدشرٖر ؤهزيز يخسوف جهسغٖرجز جهيئششحز ؽوٓ ظرّرذ سدٌٕ يٌِط اؽحدذ جهٌِدش

فٕ ادجرذ جهيّجرد جهدشرٖر ػسٓ سضدغ ؤنصر جشسرجسٖظٖر، خحهلر هولٖير، ذجز ٌسحثط ظُّرٖر 
 . ؽوٓ جهيشسًّٖٖ جهؾيوٕ ّجالشسرجسٖظٕ

 :اههوايش
                                                


، وهى يصطهح يتذاول في بعض  Reengineeringيطهك عهيها كذنك انهُذرة وهي انتزجًت انعزبيت ل  -
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