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 چکيده
کی از ویژگیهای دنیای جدید کسب و کار افزایش سطوح رقابت است. سازمانهایی که خواهان افزایش ی

اصوال بقا در چنین فضایی هستند باید خود را با تغییر شرایط محیط وفق دهند. سهم بازار خود و یا 

کی از آنها مهندسی ی . از این رو تغییرات زیادی در روشهای کسب و کار در حال شکل گیری است

است که مایکل همر  (BPR=Business Process Reengineering) مجدد فرایند های کسب و کار

یابی به بهبود چشمگیر فرایندهای کسب و کار به گو نه ای انقالبی برای دستآن را طراحی دوباره 

وکار است تعریف می کند. از آنجا که نظریه مهندسی مجدد ، نظریه نسبتا جدیدی برای بهبود کسب

اند و از آنجا که کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد می، روشها و رویکردهای آن همچنان در حال توسعه

 .های مختلفی به خود بگیرد، روشهای آن نیز از یکدیگر متمایزندتواند شکل

 

 .بخشیبیداری اسالمی، علما، روشنگری، رهبری، انسجام :يديکل واژگان

 

 مقدمه

لی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسب و کار عوض کرده و بنابراین مهندسی مجدد روندی است که در آن وظیفه های فع

سوی فرایند محوری حرکت سب و کار و کاهش   سازمان از حالت وظیفه گرایی به  شیدن به روند ک سرعت بخ می کند . همین امر موجب 

 .   توسط محققان برای مهندسی مجدد ارائه شده است هزینه ها و در نتیجه رقابتی تر شدن سازمان می شود. رویکردها و روشهای متفاوتی

 

مهندسی مجدد فرایند کسب « چمپی»و « و داونپورت ازبقیه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرندهمر  امروزه روشهای همر و چمپی

 و کار را اینگونه تعریف می کنند : 

 

ستیابی ب» شه ای فرایندها برای د شی بنیادین ، طراحی نو و ری ساس معیارهایی نظیر بازاندی شگفت انگیز در عملکرد برا شرفتی  ه پی

 :واژگان کلیدی در این تعریف عبارتند از هزینه ، کیفیت ، خدمات و سرعت
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 بنیادین : شیوه اصلی کار شرکت چیست؟ 
 

تغییرات سطحی مفید های جدید کار کردن کشف شوند. ریشه ای: تمامی روندهای کاری و ساختار های موجود باید فراموش شوند و شیوه 

 .نیستند و تغییر باید در ریشه عملی شود
 

 العاده دست یافت نه بهبودهای جزئی و اندکشگفت انگیز: باید به تغییرات چشمگیر و خارق 
 

  فرآیندها: طراحی مجدد باید بر فرایندها متمرکز باشد نه بر وظایف ، شغلهای افراد یا ساختارها .
 

مهندسییی مجدد تحوالت تدریجی را نمی پریرد و با در نظر گرفتن دگرگونیهای پر شییتاا فناوری، بازار و اقت ییاد،  با توجه به این تعاریف ،

شدید را مد نظر قرار می دهد صنایع را  . دگرگونیهای بنیادین و  سی  سازماندهی، مدیریت تحول و ابزارهای مهند شهای  این دانش تمام رو

 پریر را بسییازد. ، سییازمانهای نوین فرایندگرا و انعطا  (انه سییازماندهی بوروکراتی) یدیوان سییاالری مورد اسییتفاده قرار می دهد تا بر ویر

 یافته به طور خالصه شرح داده شود. های ساختشود تا بعضی متدولوژیدر این گام تالش می

 

 :روش هاي معروف مهندسی مجدد

 
  های معرو  مهندسی مجدد عبارتند ازمتدولوژی

 (Kelien,1994) مهندسی مجدد کلین روش 

  گامهای آن عبارتند از

 . شوندسازی : در این گام اعضای پروژه مهندسی مجدد سازماندهی و فعال میآماده

 . وکارمدار برای فرایندهای کسبتشخیص: توسعه الگوهای مشتری

 . جددانتخاا : انتخاا فرایندها برای مهندسی مجدد و تنظیمات الزم جهت طراحی م

 . راه حل : تعریف نیازهای فنی برای فرایندهای جدید و توسعه جزئیات برنامه اجرایی

  . انتقال : اجرای مهندسی مجدد

 : (Furey,1993) روش مهندسی مجدد فیوری

 . تشخیص نیازهای مشتری و تنظیم اهدا  

 . کردن فرایندهای موجودگیری و نقشهاندازه

 . جودتحلیل فرایندهای مووتجزیه

 . الگوبرداری از بهترین عملکرد

 . طراحی فرایندهای جدید

 .اجرای فرایندهای باز مهندسی شده

 :(Guha,1993) روش مهندسی مجدد گاها

، تشخیص فرصتهای مهندسی مجدد ، همراستایی با استراتژیهای انداز : به ت ویر کشیدن پروژه مهندسی مجدد توسط تعهد مدیریتچشم

 . ریفهای الزم جهت استفاده از فناوری اطالعاتوکار و تعکسب

 . اقدامات اولیه : سازماندهی تیم مهندسی مجدد و تنظیم اهدا  عملکرد

 . تشخیص : مستند کردن فرایندهای موجود و تشخیص شکافها در عملکرد

 . های اولیه و انتخاا زیر ساختهای فناوری اطالعاتجایگزینی : تعریف جایگزینها ، نمونه

 . وکارهای کسبهای فناوری اطالعات و تشخیص دیگر مولفهیا و نوسازی : اجرای مهندسی مجدد و ن ب مولفهاح

  . گیریهای عملکرد و بهبودهای مستمرگری : تشخیص اندازهمشاهده

 :(Gohansson,1993) روش مهندسی مجدد جوهانسون

 . وکارانداز برای کسبها و چشمکشف : تنظیم استراتژی
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 . حی مجدد : طراحی مجدد کلیه فعالیتها ، مهارتها و فرایندهاطرا

 . گیری عملکرد و مدیریت تغییرتحقق : تکنیکهای مدیریت تغییر ، سازماندهی تیم مهندسی مجدد ، ارتباطات ، اندازه

 : (Stepper & Petrozzo,1994) روش مهندسی مجدد پتروزو و استپر

 . دادن تیم مهندسی مجددتشخیص فرایندها برای طراحی مجدد و شکلکشف : تشخیص مسئله، تنظیم اهدا  ، 

 . وتحلیل فرایند ، مستندسازی ، الگوبرداری و تشخیص نیازهای فناوری اطالعاتآوری : تجزیهجستجو و جمع

 . نوآوری و ساخت : تفکر مجدد در خ وص فرایندها

 . ایندهای جدید و آموزش فناوری نوینسازماندهی مجدد، آموزش مجدد و ابزارسازی مجدد : اجرای فر

 : (Davenport & Short,1990) روش مهندسی مجدد داونپورت و شیییورت

 . وکار و اهدا  فرایندانداز کسبانداز: توسعه چشمچشم

 . تشخیص: تشخیص فرایندهایی که نیاز به طراحی مجدد دارند

  . گیری آنهادرک: درک فرایندهای موجیود و اندازه

 . IT یص: تشخیص قابلیتیها و نیازسنجیییهایتشخی

  . طراحی نمونه اولیه : طراحی نمونه اولیه فرایندهای جدید

 : (Harrison & Pratt,1993) روش مهندسی مجدد هاریسون و پرات

 . انتخاا مسیر : انتخاا مسیر و تنظیم جهت برای تالشهای مهندسی مجدد

 . وجود و ارزیابی فرایندها در برابر مشتریان والگوبرداریوتحلیل فرایندهای مالگوبرداری : تجزیه

 . انداز برای فرایندهای آیندهانداز فرایندها : خلق چشمچشم

 . حل برای حاالت مختلف تغییرحل مسئله : تشخیص بهبودهای انفجاری و شناخت راه

 . ریزی جامع برای بهبود فرایندهاریزی : برنامهبرنامه

 . ریزی مهندسی مجددامهاجرا : اجرای برن

 . گیری عملکردبهبود مستمر : بهبود مستمر فرایندها و انعکاس اندازه

 : (Barrett, 1994) روش مهندسیی مجدد بارت

 . ، تشخیص بهترین فعالیت و تعریف نیازهای فناوری اطالعاتدوران نهفتگی : انتخاا اعضای تیم

 . رهای جایگزین طراحی مجدد فرایندهاتفکر هدفمند : تشخیص فرصتهای بهبود و راهکا

 . کشف حقیقت : انتخاا روش اجرایی ، انگیزش تیم و تعهد

 . های اولیه فرایندهای پیشنهاد شدهآزمایش و یادگییری : شروع آزمایش با نمونه

 : (Kettinger,1997) روش مهنییدسی مجدد کتینگر

فرصتهای مهندسی مجدد، تشخیص اهرمهای فناوری اطالعات، انتخاا فرایندها برای انداز، کشف انداز : استقیرار تعهد مدیریت و چشمچشم

 . طراحی مجدد

ریزی پروژه، تشخیص مشتریان خارجی فرایند، رسانی به عناصر سازمان، سازماندهی تیم مهندسی مجدد، برنامهاقدامات اولیه: اطالع

 . نیازسنجی، تنظیم اهدا  عملکرد

 . وتحلیل فرایندهای مجددندهای موجود، تجزیهتشخیص : مستندکردن فرای

وتحلیل فرایندهای جدید، تهیه نمونه اولیه و طراحی جزئیات فرایندهای جدید، طراحی ساختار منابع طراحی مجدد : تشخیص و تجزیه

 . وتحلیل سیستمهای اطالعاتیانسانی، طیراحی و تجزیه

 . های سیستمهای اطالعاتی، آموزش کاربرانمنابع انسانی، اجرای مولفهنوسازی و احیا : سازماندهی مجدد قواعد مربوط به 

 . های بهبود مستمرارزیابی : ارزیابی عملکرد فرایندها، برنامه

 : (Coopers & Lybrand,1994) روش مهندسی مجدد کوپرز و لیبرند

 . شوندتشخییص : فرایندهای فعلی مشخص می

 . شودردن فرایندهای جاری ، نقاط قوت و ضعف آنها مشخص میمدل کردن فرایندهای جاری : با مدل ک

 . شودانتخاا : راهکارهای جایگزین موجود جهت طراحی آزماییش و بهترین آنها انتخاا می

 . شوندشده به اجرا گراشته میاجرا : فرایندهای طراحی
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 :(Texas Instruments) روش مهندسی مجدد تگزاس اینسترومنت

 . آماده سازی

 . رک و تشخیصد

 . طراحی مجدد

 . اجرا

 : (Ruessemann,1994) روش مهندسی مجدد راسمن

 . تعریف مسئله و سازماندهی آن

 . وتحلیل فرایند ، تشخیص و طراحی مجددتجزیه

 .شدهاجرای فرایندهای جدید طراحی

 : (Condore) روش مهندسیی مجیدد کنییدور

 . دوکار و اهدا  فراینانداز کسبتوسعه چشم

 . درک فرایندهای موجود

 . تشخیص فرایندها برای طراحی مجدد

 . (تشخیص اهرمهای تغییر یفناوری اطالعات

 . بکارگیری فرایندهای جدید

 . عملیاتی کردن فرایندهای جدید

 . ارزشیابی فرایندهای جدید

 . بهبود مستمر

 : (Obolenesky,1994) روش مهندسی مجدد ابلنسکی

 . نفعان کلیدی و نیازهای آنان، چارچوبی برای موفقیتاهید : درک نیاز و دگرگون کردن، تحلیل ذیخوبدانید که چه می

 . ریزیریزی کنید : تهیه رئوس برنامه پیشنهادی، فرایند برنامهبرنامه

 . اجرا کنیید : تکنیکهای فنی، تکنیکهای فرهنگی

 . عملیات، کنترل نتایجریزی دگرگونی : کنترل و بازیابی سنجیش و ارزیابی برنامه

  . یابی به دگرگونی مداوم : دگرگونی در خود دگرگونی، کنترل نتایجدست

 هاي مهندسی مجدد:روش

 دو روش معمول برای مهندسی مجدد
 

 مهندسی مجدد آزاد

 

و هیچ محدودیت  شوددر این روش، مهندسی مجدد بدون در نظر گرفتن سیستم یا فناوری خاصی و بر اساس نیازهای سازمان اجرا می

شود. در روش مهندسی مجدد آزاد، فرایندهای بهینه برای سازمان طراحی ای برای بازنگری و طراحی فرایندها تعریف نمیاز پیش تعریف شده

ازهای گویی به نی، گرانتر است، لیکن برای پاسخشود. این روش در مقایسه با روش مهندسی مجدد مبتنی بر ی) مح ول نرم افزاری خاصمی

سازی آن نیز پریری بیشتری دارد. این روش، از روش مهندسی مجدد بر مبنای ی) مح ول نرم افزاری خاص کندتر و پیادهسازمان، انعطا 

 توانند به مزیت رقابتی دست یابد، چون فرایندها تنها برای آنها ایجاد شده است و رقباگیری از این روش سازمانها میتر است. با بهرهمشکل

ای را برای سازمان توانند به این فرایندها دسترسی داشته باشند. اجرای مهندسی مجدد با این روش ممکن است تغییرات اساسی و ریشهنمی

سازی و مشارکت کارکنان همراه باشد، در عمل با مشکالت کمتری از لحاظ به همراه داشته باشد. این روش در صورتی که با آموزش، فرهنگ

رو خواهد شد. هرچند که در این روش ممکن است فرایندهایی که کاربران با آنها درگیر هستند، به صورت کامل تغییر کنان روبهحمایت کار

 .کنند
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 افزاري خاصمهندسی مجدد مبتنی بر یک محصول نرم

سی مجدد فرایندها صورت میشود و سپس بر اساس این سیستم، مهندریزی منابع سازمان انتخاا میدر این روش ابتدا سیستم برنامه

 گیرد. 

تر و ارزانتر است. کند. این روش نسبت به روش مهندسی مجدد آزاد سادهاُلیری از این روش با عنوان مهندسی مجدد محدود، یاد می

مان را بر اساس کنند. این روش فرایندهای سازچون نیازی به تغییر سیستم نیست و تنها فرایندهای سازمان با توجه به سیستم تغییر می

 .سازدکند. روش مهندسی مجدد بر مبنای ی) مح ول نرم افزاری خاص ، سازمان را با چالشهایی نیز روبرو میقابلیتهای سیستم طراحی می

های زینهطراحی فرایندها براساس ی) سیستم جدید بدون در نظر گرفتن خواستها و نیازهای کاربران، مقاومت و نارضایتی آنها را برانگیزد و ه

 کندآموزشی قابل توجهی را متوجه شرکتها می

اولین جایی است که باید  دپارتمان منابع انسانی درصورتی که در سازمان شما فعالیتهای روزانه به طور کارا و مؤثر انجام نمی شود،

 .مهندسی مجدد در آن شروع شود
 

حال بهره برداری از فناوری اطالعات به منظور مهندسی مجدد فرایندهای  در حالی که بسیاری از متخ  ان منابع انسانی به طور مؤثر در

منابع انسانی هستند ، بسیاری دیگر هنوز ت ویر مبهمی از مهندسی مجدد دارند. اینکه مهندسی مجدد چیست ؟ چه کییاری می تواند انجام 

 دهد؟ و چه مشکالتی ممکن است در حین اجرا رخ دهد؟

  . 

توزیع یا در بعضی مواقع جهت حمایت کردن از مشتریان و فروشندگان هد  گراری لجستی) ،برای توسعه ، تولید ، مهندسی مجدد معموال

شود. به هر حال، منابع انسانی مجموعه ای از سیستم ها و شود اما به ندرت برای اجرای آن در قسمتهای مالی و منابع انسانی تالش میمی

 رگترین سرمایه شما را بالفعل کند. فرایندهایی است که قادر است بز
 

 .تر و تغییر فرهنگی سه عامل اصلی جهت آغاز فعالیتهای مهندسی مجدد منابع انسانی هستندنیاز به کاهش هزینه ، ارائه خدمات با کیفیت

ر قرار می دهند تا هزینه های اجرایی بسیاری از کارشناسان منابع انسانی را به سختی تحت فشامحیطهای کسب و کار رقابتی در حال افزایش ،

 .خدمات با کیفیت تری تحویل دهند و فرهنگ سازمانی رقابتی تر و مؤثرتری ایجاد کنندمنابع انسانی را کاهش دهند،

یستم های به منظور افزایش سرعت و صحت ت میمات مرتبط با افراد و فراهم آوردن خدمات منابع انسانی به موقع و با کیفیت ، فرایندها و س

در حقیقت فرایند مهندسی مجدد وظایف منابع انسانی را  .اطالعاتی منابع انسانی بسیاری از شرکتها احتیاج به ی) بازنگری اساسی دارد

 آورد. کند ، در نتیجه ی) مزیت رقابتی قدرتمند برای سازمان فراهم میهمراستا ، اتوماتی) و یکپارچه می
 

کند ، فناوری به تنهایی و به صورت انتزاعی نمی تواند موجب تغییر و تحول باشد. دد نقش عمده ای ایفا میفناوری اطالعات در مهندسی مج

خ وصا وقتی که به نحو صحیح و مطلوبی با ی) برنامه تواند تاثیر بسیار قوی و گسترده ای از خود به جا بگرارد ،فناوری میاما با وجود این ،

حول نیازهای مشتریان و تغییر تبدیل سازمان سنتی مبتنی بر فعالیت به سازمان مبتنی بر تیم متمرکز ، ای که ق دمهندسی مجدد ریشه

  .عجین شده باشدنظام فعالیتی به نظام راهبری فرایند را دارد ،
 

نی و تبدیل نیروهای رقابتی است ادغام وظایف سازمافناوری اطالعات به ایجاد تغییرات در سازمانها که آن هم عمدتا تغییراتی در ماهیت کار ،

توان آن را در حکم تسهیل کننده کند. فناوری اطالعات می تواند در ایجاد تغییرات به مهندسی مجدد یاری برساند و از این رو میکم) می

در اغلب حاالت،  گیرد.مهندسی مجدد تلقی کرد. لرا طراحی مجدد فرایندها اغلب به وسیله کم) گرفتن از فناوری اطالعات صورت می

  .فناوری اطالعات مهمترین عامل توانایی بخش مهندسی مجدد است
 

آنچه که امروز دانستن آن درباره نقش فناوری اطالعات اهمیت دارد این است که فناوری اطالعات تنها چگونگی انجام کارها را دگرگون نمی

 ت. کند بلکه تعریف اقت اد ، تجارت و رقابت را هم تغییر داده اس
 

کار همواره پروژه مهندسی مجدد به نیازهای اطالعاتی جدید نیازمند است و شاید الزم باشد که به منظور رفع این نیازمندیها فناوری جدید به 

 .گرفته شود
 

گزینش و  امروزه اجرای فرایند مهندسی مجدد منابع انسانی با استفاده از فناوری اطالعات در بخشهای مختلفی همچون حقوق و دستمزد ،
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 .کنداستخدام ، آموزش ، ارزیابی عملکرد ، پاداش دهی و پیاده سازی فرهنگ سازمانی نقش عمده ای را در راستای دستیابی اهدا  ایفا می

نسانی از آنجا که واژه فناوری اطالعات بسیار گسترده است و جنبه های بسیاری را شامل می شود، می توان به کاربرد آن در فعالیتهای منابع ا

 :از جنبه های مختلف اشاره کرد
 

 آموزش از راه دور – 6واقعیت مجازی،  – 5اینترانت،  – 4اینترنت،  – 3نرم افزارهای کاربردی،  – 2ها، تجهیزات و سیستم-1 

 

  هاى مهندسی مجددعوامل شکست پروژه
 

ساز ناکامی مهندسی مجدد خواهند شد. از جمله این ینهفاکتورهای منفی بسیاری وجود دارند که در صورتی که به آنها بها داده نشود ، زم

 : توان به موارد ذیل اشاره نمودعوامل می

شوند ولی رو میای همواره مطلوا بوده و کمتر با مخالفت روبهجای دگرگون کردن آن، روشهای توسعهکوشش برای اصالح ی) فرایند به _

 .سی مجدد هستندترین راه برای شکست در مهنداز سوی دیگر مطمئن

 .1 توجهی به فرایندهابی 

 .2 اعتنایی به ارزشها و اعتقادات کارکنانبی 

 .3 تاثیر و حتی مخرا هستندبه نتایج مخت ر راضی شدن؛ تجربه نشان داده است که اصالحات مقطعی در دراز مدت بی 

 .4 زود تسلیم شدن

 .5از مهندسی مجدد هستندفرهنگ سازمانی کنونی و گرایشهای مدیریت ، موانع آغ 

شود : نخست اینکه فشار انتظار به راه افتادن مهندسی مجدد از پایین سازمان ؛ به دو دلیل مهندسی مجدد از پایین سازمان انجام نمی6 

ن و مشکالت ای درمورد سازمامورد نیاز مهندسی مجدد باید از باالی سازمان تامین شود ، چراکه کارکنان رده پایین دیدگاه گسترده

فرایندهای آن ندارند . دوم آنکه مدیران میانی به دلیل ترس از به خطر افتادن تواناییها و نفوذ و اختیارات کنونی ، دست به اینگونه 

 .7زننددگرگونیها نمی

 .8 شناسدبکارگیری رهبری که مهندسی مجدد را نمی 

ای کند که مهندسی مجدد مرحلهشه را نیز در کارکنان تقویت مینظری در تخ یص منابع ؛ تخ یص منابع محدود این اندیتنگ 

 .9گرراست

ای از کارکنان پست خود را از شود و شاید پارهکوشش به راضی نگهداشتن همگان ؛ در اجرای مهندسی مجدد خیلی از واحدها منحل می 

 .10نتیجه خواهد بوددست بدهند ، پس کوشش در خشنود کردن همگان بی

 .11 ینی در برابر مخالفان تحوالتنشعقب 

  

دهد که زمانی حدود دوازدهطوالنی شدن برنامه ؛ مهندسی مجدد برای همه کارکنان شرکت با نگرانی همراه است . تجربه نشان می

 .12 سازی آن صر  کندماه بیشترین وقتی است که سازمان باید برای طراحی ی) طرح جدید و آغاز به پیاده

  هاى مهندسى مجددپروژه عوامل موفقیت
 

 (مدیریت رده باالى پشتیبان و متولى یبا مشارکت قوی و پایدار - 1

 (بندى استراتژی) یدر مسیر و منطبق با اهدا  استراتژی) شرکتبندى یا رتبهاولویت - 2

 (مقید کردن کسب و کار به تغییرات مداوم یهمراه با اهدا  قابل سنجش - 3

 (اندازی برای فرایندها باشدى چشمشده یکه دربرگیرنده متدولوژى اثبات - 4

 (مدیریت تغییر مؤثر یبا فرهنگ تغییر شکل ماهرانه - 5

 (خط مالکیت یمالکیت و پاسخ گوى– 6

 (ترکیب گروه مهندسى مجدد یهم در همدلى و یکرنگى و هم در دانش - 7

 روش های مناسب خاص شرکتهای ایرانی کدامند ؟
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ها دالیل شکست و موفقیت پروژه های مهندسی مجدد و نیز فضای حاکم بر شرکتهای ایرانی که عمدتا نواع متدولوژیبا بررسی ا

هایی بیشتر مورد توجه رسیم که عمدتا متدولوژیناشی از وجود فضای غیر رقابتی و خواص ایجاد شده توسط این عامل است، به این نتیجه می

 .به تعیین، بهبود و یا ایجاد چشم انداز دارند گیرند که توجه ویژه ایقرار می
 

ای هایی هستند که توجه ویژهاز جمله متدولوژیگاها ، داونپورت و شـــورت، هاریسون و پرات، کتينگر و کنــدور های متدولوژی

استفاده قرار گیرند که تعیین، بهبود و  ها آنهایی بیشتر باید موردبه چشم انداز سازمان دارند. اما نکته مهم آن است که از جملگی متدولوژی

ی یا ایجاد چشم انداز را در حیطه کل ساز مان مورد برسی قرار می دهند زیرا ضعف غالب سازمانها در ایران در نبودی) چشم انداز مناسب برا

ه سازی مهندسی مجدد در شرایط های داونپورت و شیییورت و کنییدور می تواند کم) بیشتری در پیادسازمان است؛ از این رو متدولوژی

 .اینچنینی کند
 

نکته مهم دیگر آنکه به دلیل ایجاد تنشهای مضاعف حتی در بین مدیران ارشد سازمان در پروژه های تغییر که در شرایط اقت ادی بسته 

رسد س اینچنین به نظییییر میهای مهندسی مجدد است، پشوند، عامل بهبود مستمر جزو عناصر الزم در فاز های پایانی فرایندتعریف می

 که روش مهندسیی مجیدد کنییدور شرایط بهتری برای پیاده سازی در سازمانهای ایرانی داراست. اما مطلب قابل تامل آنکه به دلیل نبود ویا

تواند به ردن کارکنان میکمبود آشنایی کارکنان سازمانهای ایرانی با پروژه های بهبود، اجرای ی) پروژه دگرگونی حتی در صورت مقاومت نک

 . سادگی آنان را دچار سردرگمی کند
 

با  بنابراین، عاملی که می تواند به کارایی بیشتر این فضا کم) بسزایی بکند، انجام ی) پروژه کوتاه بهبود بعد از فاز چشم انداز و همزمان

کند از این الزمه هماهنگی و همکاریهای بعدی را فراهم می مرحله جمع آوری اطالعات است، زیرا آشنایی افراد سازمان ونگرش بهبود کارها

  رو شاید بتوان روش مهندسیی مجیدد کنییدور را این چنین گسترش داد
 

 . وکار و اهدا  فرایندانداز کسبتوسعه چشم 1-

 . درک فرایندهای موجود 2-

  .بهبود : بهبود دوره ای ، کوتاه با انجام تغییرات کم 3-

 . یندها برای طراحی مجددتشخیص فرا 4-

 .(تشخیص اهرمهای تغییر یفناوری اطالعات 5-

 . بکارگیری فرایندهای جدید 6-

 . عملیاتی کردن فرایندهای جدید 7-

 . ارزشیابی فرایندهای جدید 8-

 .گیری عملکردبهبود مستمر : بهبود مستمر فرایندها و انعکاس اندازه 9-

 

ی مهندسی مجدد و با توجه به شکل خاص اقت اد ایران یاقت اد بسته( و نیز ساختار خاص همچنین با بررسی روشهای معمول اجرا

به قوانین کار و امور اجتماعی که تفاوت اساسی با قالب های استاندارد شده جهانی در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان دارند می توان 

ب و کار به عنوان پیش نیاز پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان اگر این نتیجه رسید که الزام مهندسی مجدد فرایند های کس

 : با نگرش انطباق با ی) مح ول نرم افزاری باشد به هیچ وجه نمی تواند موجب ایجاد ی) مزیت رقابتی برای سازمان شود، زیرا

طا  کافی بر شکل خاص سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان را اوال قواعد و قوانین درونی و برون سازمانی موجود لزوما نمی تواند انع

 ول داشته باشد. ثانیا با فرض انطباق کامل مفاهیم سازمان با قالب ی) نرم افزار خاص ایجاد این بستر چون بر پایه روشهای استاندارد ی) مح

واند ی) مزیت رقابتی متمایز برای سازمان ایجاد کند. از خاص است، ی حتی با فرض اعالم این روش تغییر به عنوان مهندسی مجدد( نمی ت

  . این رو مهندسی مجدد آزاد می تواند روش مناسب تری برای پیاده سازی ی) پروژه دگرگونی در فضای ایران باشد
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 نتيجه گيري
 

هندسیی مجدد دسیت به دگرگونی و امروزه سیازمانهای موفق به منظور فراهم آوردن شیرایط ادامه حیات در محیط رقابتی امروز، به کم) م

، کاهش هزینه ،سییرعت عالوه ، گفته شیید ازجمله پیامدهای این اقدام ارائه خدمات و مح ییوالت با کیفیت به مشییترینوآوری می زنند. به

سی مجدد، فر شت که مهند شده، باید اذعان دا ست . باوجود مزایای یاد سازمان ا شیدن به امور و در نهایت بهبود عملکرد  ساده ای بخ ایند 

سب برای پیاده  شود. از این رو، انتخاا ی) روش منا سازمان می  شکالتی در  سی و بروز م ستقرار موجب دلواپ ست و در مراحل آغازین ا نی

 .های مهندسی مجدد باشدتواند جزو فاکتور های افزایش موفقیت پروژهسازی با توجه به شرایط سازمان می

. 
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