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 چکيده
ملي عمهندسي مجدد سازمانها را مي توان از جهات مختلف ، محصول تكامل طبيعي و  

ر نحوة به اي استراتژيهاي كاربردي برخي از رويكردهاي مديريتي اخير دانست كه تأثير عمد

ديريت م» نگرش مديريت و دگرگوني سازمانها داشته است . اين رويكردهاي جديد شامل 

ديدترين آنها و ج« تمركز بر روي مشتريان » ، « رقابت بر مبناي زمان » ، « كيفيت جامع 

گر نهستند . مهندسي مجدد سازمانها يك رويكرد كل «  دد پردازش ها مهندسي مج» 

آن  ركناناست كه طي فرايندي ، استراتژي رقابت سازمان را با پردازش هاي دروني و كا

لوژي تكنو مرتبط مي كند . اين ارتباط از طريق به كارگيري جديدترين و در دسترس ترين

ساير  بت بهاوت عمدة مهندسي مجدد سازمانها نساطالعات و ارتباطات برقرار مي شود . تف

م انجا رويكردهاي مديريتي اخير در دگرگوني بنيادي و بهبود اساسي است كه در نحوة

راتب من به آفعاليتهاي سازمان به ارمغان مي آورد و ديگر اينكه پياده سازي و استقرار 

حدود  عموالًهمين دليل ، مپيچيده تر از ساير رويكردهاي مديريتي به شمار مي آيد . به 

 ه اينبدرصد پروژه هاي مهندسي مجدد در عمل با شكست مواجه مي شوند . با توجه  80

بسيار  ريسك واقعيت ، ميتوان مهندسي مجدد سازمانها را فرايندي به شمار آورد كه داراي

 .بااليي است

 سازمان، فرآيند، مهندسي مجدد، مهندسي ارزش :يديکل واژگان
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 2 عرفانه نوروزي،  1 سعيد رنجبر
 .سپيدان واحد اسالمي آزاد دانشگاه اطالعات، فناوري مهندسي ارشد كارشناسي دانشجوي 1 

 .دانيواحد سپ يدانشگاه آزاد اسالم دان،يواحد سپ وتريگروه كامپ  2
 

   نام نويسنده مسئول:

 سعيد رنجبر

 

 سازمان مناسب هستند يارزش برا مجدد  و یچه موقع مهندس
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 مقدمه
 تيريمد ياهگا كه است، تا آنج دهيپروژه گرد تيريبر مد ديتاك شيمداوم در آن باعث افزا راتييو تغ يكسب و كار امروز طيمح

ه كتا به آنجا  فاده نموده،ا استاز پروژه ه وستهيبه اهدافشان پ يابيدست يرو شركتها برا نيدانسته اند. از ا رييتغ تيريمد يپروژه را هم معن

باعث شده  وزمانها شده در سا پروژه تيريبه مد ازين شيامر باعث افزا نيخود را در قالب پروژه به انجام رسانده اند. ا ياصل يتهايفعال يحت

جموعه مد به عنوان توان يمپروژه  كيگذار باشد.  ريموثر پروژه ها تاث تيريباشند كه بر مد ييبه دنبال روشها نيمحقق رياخ يكه در سالها

 تهايعالف اي فيوظا نيود. اش ستهيبه اهداف پروژه به طور كامل انجام شوند، نگر دنيرس يبرا ديشده كه با فيتعر يتهايفعال اي فيوظا از يا

 به انجام رسند. كيتكنولوژ يتوال كيدر  ديآنها با ني. همچنابنديممكن است به طور مستقل شروع و خاتمه 

قدرت  شيزاا، افسازمانه يمحصوالت،كوچك ساز عياز رواج افتادن سر ،يكيتكنولوژ عيسر راتييتغ ،يكه رقابت جهان يطيدر شرا

 يرورشده اند، ض ناختهش يامروز يمهم در سازمانها يبعنوان روندها يسازمان نيب يها ستميو بهبود مستمر و س تيفيبر ك ديكاركنان، تاك

 اتريكاهش تاخ در يجيرتد ياست كه بهبودها يدر حال ني. اابنديدست  مورد انتظار جيبه نتا عتريبوده و سر تراست كه پروژه ها منعطف 

 سريا را مبهبوده نيا كاليادبود كه انجام ر يياست كه به دنبال روشها و ابزارها ازيصنعت باشد و ن يازهاين يتواند پاسخگو يپروژه ها نم

 همر كلي. ماش دهندپروژه ها را كاه راتيتاخ كاليراد يلسازد به شك يكه سازمانها را قادر م وثراست م يمجدد روش يسازند. مهندس

مان آن زكاهش  كسب و كار و يندهايفرآ تيفيبهبود ك يبرا ديروش جد كيدر حوزه كسب و كار را به عنوان  ندهايمجدد فرآ يمهندس

مجدد  فيربه تع يكيتكنولوژ يها تياست كه با كمك حما يو كار روش كسبدر حوزه  ندهايمجدد فرآ يمهندس ينمود. به طور كل يمعرف

و  نياديوش آن را تفكر بنر ني، با ارائه ا1993در سال  يپردازد. همر و چمپ يم يسازمان يمجدد ساختارها يو طراح ريافراد درگ يمهارتها

 ،تيفيك نه،يزهند انمعملكرد،  نيو نو ياتيح يارهايقابل توجه در مع يبه بهبودها يابيكسب و كار جهت دست يندهايفرآ كاليراد يطراح

 .(1)نمودند فيخدمات و سرعت، تعر

 

 مهندسی مجدد چيست ؟ -1

د. هر سازمان و يا در ادبيات مديريت ظهور كر 90مهندسي مجدد شيوه اي براي بازسازي سازمان و مديريت است كه در آغاز دهه 

ارد . در رتباط دهماهنگ است و با محيط خارجي اشركت ، يك نهاد اجتماعي است كه مبتني بر هدف بوده و داراي سيستمهاي فعال و 

كتفا آمده به تغييرات تدريجي و اندك ابرداري از فرصتهاي پيشگذشته ، هنگامي كه محيط نسبتا باثبات بود بيشتر سازمانها براي بهره

ت و گاهي اه گشاي مشكالت كنوني آنان نيسات تدريجي راند كه تنها تغييركردند ؛ اما با گذشت زمان ، در سراسر دنيا سازمانها دريافتهمي

 براي بقاي سازمان الزم است تغييراتي به صورتي اساسي و زيربنايي در سازمان ايجاد شود .

 

 تاریخچه مهندسی مجدد -1-1
 كليوده است . ماب (MITماساچوست ) يتكنولوژ يتويدر دهه نود دانشگاه انست تيريمد يمجدد طرح مطالعات يمهندس نهيزمشيپ

مجدد را به جهان دانش  يس، مهند 1991در سال  يمجدد را مطرح كرد ؛ او با مقاله ا ياست كه مفهوم مهندس يپردازهينظر نيهمر نخست

مجدد  يمهندس نوشت و 1993در سال  يچمپ مزيرا با كمك ج يمجدد ، منشور انقالب سازمان يمهندس ابكرد . سپس كت يمعرف تيريمد

ده است. بو ريخا يدر طول سالها يتيريمد هينظر نيزتريو جنجال برانگ نيمجدد مشهورتر يكرد .مهندس حيشرت يتئور كيرا در قالب 

 زني، كا رييتغ تيري، مد تيريمطرح بود مثل بهبود سازمان مد تيريسازمان و مد يدر خصوص بازساز 1991از سال  شيپ ياريمباحث بس

ز امجدد را  يدساما آنچه كه مهن ؛را به خود مشغول كرده بود  تيريمد پردازانهيو نظر رانمدي كه …و  ي، نوآور ريفراگ تيفيك تيري، مد

 عيدب وهيح كرد شمطر يتيريدر سازمانها و مباحث مد يانقالب يرتئو كيساخت و آنرا به عنوان  زياز خود متما شيپ يتيريمد يمتدها ريسا

گرفته شده  به كار تايمجدد بدون توجه به ادب ي. شناخت مهندس شديم يزيرطرح نديو اصالح فرا يمجدد بود كه براساس بررس يمهندس

 رايباشد ز يتيريدم يها يتئور ريبا سا يرتئو نيمجدد تعامل ا يشناخت مهندس يراه برا نيبهتر ديو شا ستيممكن ن تيريدر علوم مد

دچار  يتيريمد يها ياز تئور يجنگل انياند در م به كار گرفته يمجدد پرداخته اند و حت يكه به مطالعه مهندس ياز كسان ياريبس

 .(2)مهندسان مجدد را فراهم كرده است يمسئله موجبات نگران نيگشته اند و ا يسردرگم

 

 مجدد مهندسی با سازمان تحول -2
در  يمختلف يهاتاكنون متحول كننده سازمان يالديم 90است كه از دهه  تيريدر مد نينو يكرديمجدد نگاه و رو يمهندس

ساختارها و سلسله  ندها،يكه در آن دگرگون كردن فرآ يها دارد، نگاهبه سازمان يامجدد نگاه تازه يبوده است. مهندس يصنعت يكشورها
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 فيتحول در كشور است. تعر ازمندين يو خصوص يدولت يهااز سازمان ياريامروز بس ازيمجدد ن يندسرو مه نيمراتب نهفته است از ا

 يمعرف انيبه جهان فيتعر نيبا ا يمزچمپيهمر  و ج كليعنوان توسط ما نيبا هم يبار در كتاب نياول يمجدد برا يمهندسمجدد :  يمهندس

 ،يحساس امروز يارهايدر مع زيشگفت انگ يشرفتيبه بهبود و پ يابيدست يبرا ،ندهايفرآ ياشهينو و ر يو طراح نياديبن يشيشد: باز اند

 .(3)سرعت خدمات و ت،يفيك مت،يهمچون ق

 

 :از عبارتند فوق تعریف کليدي عنصر چهار -2-1
 اين به پاسخ و گذشته رد كار انجام نحوه سپردن فراموشي به كار، مورد در شده پذيرفته هايفرض پيش ترك يعني: بنيادين تفكر

 .دهد انجام بايد «چگونه» و را «كاري چه» شركت كه اساسي پرسش

 با نو و جديد شركتي كردنبرپا مجدد مهندسي. كردن طراحي دوباره اساس و پايه از را كاري عنيي ايريشه طراحي: ايريشه طراحي

 .دارد نظر در را تازه ساختاري

 به بايد ،باشد نظر رد اساسي تحولي كههنگامي فقط. است چشمگير جهشي به دستيابي مجدد مهندسي هدف: انگيزشگفت نتايج

 .است بزرگ بهبودهاي و اصالحات دنبال به مهندسي. رفت مجدد مهندسي سراغ

 خواستني و سودمند مشتري براي كه آفرينندمي بروندادي و گرفته كار به را درونداد چند يا يك كه است هاييگام مجموعه: فرآيند

 به هاخروجي و ديورو شناسايي و خاتمه و شروع با مكان و زمان طبق بر كاري هايفعاليت از مشخص ترتيب يك ديگر، عبارتي به. است

 اي قوانين سري يك يافته ساختار فرآيندهاي در. باشد نيافته ساختار يا يافته ساختار نيمه يافته، ساختار است ممكن فرآيند. شفاف صورت

 بدون يا نايافته اختارس فرآيندهاي در و كمتر يافته ساختار نيمه فرآيندهاي در امر اين و است حاكم هافعاليت توالي بر مشخص منطق

 تر،راحت تواندمي اتوماسيون باشد تريافته ساختار فرآيند، چه هر صورت هر در. ندارد وجود كلي طور به يا است ناچيز ميزاني به ساختار

 .باشد اعتمادتر قابل و تردقيق

 موفقيت براي. شودمي مانساز در مشكالتي بروز و نگراني موجب استقرار، اوليه مراحل در و نيست ايساده فرآيند مجدد مهندسي

 :شود فراهم بايد عامل چهار اين معموال مجدد مهندسي برنامه يك

 .شود جديد كتيحر به كاركنان تشويق سبب تا باشد كنندهناراحت بايد موجود وضعيت: ناراحتي و درد احساس -1

 .نمايد نگيزها ايجاد تا باشد سملمو و واضح روشن، بايد مجدد مهندسي از حاصل منافع: دگرگوني از حاصل منافع -2

 اين از حمايت به قادر ،نباشد توجيه دگرگوني ضرورت و نياز خصوص در سازمان مدير اگر: مدير سوي از دگرگوني ضرورت درك -3

 كستش به مجدد ندسيمه استقرار براي ايبرنامه نوع هر نكنند حمايت مجدد مهندسي از سازمان عالي مديران اگر و بود نخواهد طرح

 .انجامدمي

 يمهندس به تنها و كنندمي اريخودد دگرگوني كامل انجام از مختلف داليل به هاسازمان برخي در: سازمان كل در بودن فراگير -۴

 به فقط مجدد مهندسي كه راچ برشمرد؛ مجدد مهندسي تواننمي را عمليات نوع اين غالبا. كنندمي مبادرت سازمان از بخشي در مجدد

 .(۴)كندمي تغيير دچار نيز را افراد ذهنيت بلكه شود،نمي محدود سازمان يك هايپردازش طراحي تجديد

 

 مجدد مهندسی قواعد -2-2

 .هافعاليت اساس بر نه كنيد سازماندهي نتايج اساس بر. 1

 .فرآيند خود نه هستند ارجح كنندمي استفاده فرآيند از كه آنهايي. 2

 .اطالعات پردازش فرآيند تا باشند توجه مورد بيشتر كنندمي اطالعات توليد كه آنهايي. 3

 متمركز غير و متمركز هايسازمان از تركيبي انگار كه كنيد رفتار صورتي به هستند؛ پراكنده جغرافيايي لحاظ از كه منابعي با. ۴

 .هستند

 .دهيد مانجا موازي صورت به را آنها و بپيونديد هم به طبيعينظمي با را هافعاليت. ۵

 .بيايند پديد كارگشا هايگروه و كارگشا مديران كه جايي تا كنيد تركيب را هاشغل امكان حد تا. ۶

 .آوريد پديد را آن مناسب فرآيند موقعيت، هر براي. ۷

 فرآيند از شيبخ عنوان به را كنترل بررسي و اطالعات پردازش گيري،تصميم ويژه به است، منطقي كه دهيد انجام جايي در را كار. 8

 .بگيريد نظر در

كه به آنها  يوجود دارند كه در صورت ياريبس يبرخوردار است و عوامل منف ياديز تيمجدد سازمان از حساس يمهندس يساز ادهيپ

 كيصالح ا يبرا كوشش:اشاره كرد ريبه موارد ز توانيعوامل م نيمجدد خواهند شد؛ از جمله ا يمهندسيناكام سازنهي، زمبها داده شود
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شدن )تجربه  يمختصر راض جي، به نتاها و اعتقادات كاركنانبه ارزش يياعتنايب ،ندهايبه فرآ يتوجهيدگرگون كردن آن، ب يجابه نديفرآ

ر به انتظا ،مانآن ساز ي، فرهنگ سازمانشدن ميمخرب هستند.(، زود تسل يو حت ريتاثيدر دراز مدت ب ينشان داده است كه اصالحات مقطع

 ازيفشار مورد ن نكهي: نخست اشوديسازمان انجام نم نييمجدد از پا يمهندس ليسازمان، )به دو دل نييمجدد از پا يراه افتادن مهندس

 آن يندهايدر مورد سازمان و مشكالت فرآ ياگسترده دگاهيد نييشود، چراكه كاركنان رده پا نيسازمان تام ياز باال ديمجدد با يمهندس

 هايدگرگون نگونهيدست به ا ،يكنون اراتيو نفوذ و اخت هاييترس از به خطر افتادن توانا ليبه دل يانيم رانيدوم آنكه مد .ندارند

 (۵.)(زنند،ينم

 

 رهبري مشکالت -2-3

 در همگان؛ گهداشتنن راضي به كوشش منابع، تخصيص در نظريتنگ ،(شناسدنمي را مجدد مهندسي كه رهبري كارگيري به)

 كردن خشنود در ششكو لذا بدهند، دست از را خود پست كاركنان از ايپاره شايد و شده منحل واحدها از خيلي مجدد مهندسي اياجر

 كه دهدمي نشان تجربه برنامه؛ شدن نيطوال و اجرايي مشكالت نوآوري، و تحول مخالفان برابر در نشينيعقب ،بود خواهد نتيجهبي همگان

 مهندسي.نمايد صرف آن سازيپياده به آغاز و جديد طرح يك طراحي براي بايد سازمان كه است مدتي بيشترين ماه دوازده حدود زماني

 با را كنندنمي ايجاد افزودهارزش انسازم در كه هاييفعاليت آورد،مي وجود به سازمان در كه اساسي تغييرات با و محوري فرآيند با مجدد

 به نهايت در كه شودمي متمركز آفرين ارزش و واقعي كارهاي روي سازمان انرژي صورت، آن در. كندمي جايگزين جديد فرآيندهاي

 .(۶)انجامدمي وريبهره

 

 دالیل روي آوردن سازمانها به مهندسی مجدد -4-2

كشتي نجات  وانعن امروزه مهندسي مجدد به يكي از داغترين بحثهاي مديريتي تبديل شده است. كارشناسان، مهندسي مجدد را به

جدد مبه مهندسي  زمانهابراي سازمانهاي در حال نابودي و غـرق شدن مــــي دانند، اما به راستي چرا مهندسي مجدد؟ علل روي آوردن سا

 مي تواند وابسته به عوامل خارجي يا عوامل داخلي سازمان باشد. 

مي شود تا  ني نياز به نوآوري در سازمان بيشتر ملموسها: با مشاهده سطح رقابت افزايشي در بازارهاي جعوامل خارجي -الف 

همچنين هماهنگي بين  بنابراين، افزايش دانش و .سازمان بتواند خدمات يا محصوالت با استانداردهاي جهاني و قابل رقابت توليد كند

رف هت بهبود شگجبزاري اتواند به عنوان  فرايندهاي سازمان از بزرگترين چالشهاي سازمانهاي امروزي به شمار مي رود. مهندسي مجدد مي

اهميت  ه حساب مي آيد.برشد فناوري اطالعات نيز به عنوان يكي ديگر از عوامل انتخاب مهندسي مجدد سازمانها  .در عملكرد به كار رود

ناوري روزافزون ف . رشدداشت فناوري اطالعات امروزه به گونه اي است كه تقريباً هر وظيفه اي در سازمان به نحوي با آن سروكار خواهد

غييرات سريع ت .اشدباطالعات به گونه اي است كه مي تواند به عنوان عاملي تسهيل كننده جهت توسعه شكل جديد سازمان و معماري آن 

غيرقابل پيش  متغير و رايطش. نندفناوري اطالعات، سازمانها را وادار مي كند تا به روز باشند و ارتباطات را سريعتر و مطلوبتر به انجام رسا

ي مجدد نتخاب مهندسوامل اعبيني در محيط بازار، زندگي اجتماعي، امور فني و سازماني، تغييرات اقتصادي، مقررات و قواعد جديد از ديگر 

 .(۷)توسط سازمانها هستند

 :به طور خالصه عوامل يا پيشرانه هاي خارجي انتخاب مهندسي مجدد عبارتند از

  ت در بازارهاي جهاني؛افزايش سطح رقاب

  تغييرات نياز مشتريان؛

  افزايش سطح انتظارات مشتريان؛

  پيشرفتهاي حاصل شده در فناوري اطالعات؛

 .محيط متغير و نامطمئن امروزي

 

تژي ير در استراند. تغي: عوامل داخلي نيز مي تواند از علتهاي انتخاب مهندسي مجدد براي سازمانها به شمار روعوامل داخلي  -ب

ر ساختار دييرات هاي سازمان مي تواند به عنوان عاملي جهت تحريك سازمانها در انتخاب مهندسي مجدد براي ادامه مسير باشد. تغ

  .سازماني نيز ممكن است ضرورت ايجاد تغييرات در فرايندها را ملموس تر سازد

واردي چون د در م. ساده سازي مي تواند كاربريك مثال ديگر از عوامل داخلي مي تواند ضرورت ساده سازي امور به شمار رود

ارتها و ، روشها، مهايندهاسطوح عملكرد بهتر، زير ذره بين بردن موارد عدم كارايي و كاهش پيچيدگي داشته باشد. تغييرات موردنظر در فر

 .رفتارها نيز مي توانند به عنوان عوامل داخلي در انتخاب مهندسي مجدد به شمار روند
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  :صه عوامل يا پيشرانه هاي داخلي مهندسي مجدد عبارتند ازبه طور خال

  تغيير در استراتژي هاي سازمان؛

  تغيير ساختار سازماني؛

  ضرورت ساده سازي؛

 .تغيير در فرايندها، روشها، مهارتها و رفتارها

 

 استراتژي هاي سازمان -2-5
ين خصوص عقيده تنگ در ا.ندسي مجدد عنوان كرده اندمحققان نظرات متفاوتي را در خصوص توسعه استراتژي در برنامه هاي مه

ندسي تنگي بين مهط تنگادارد كه بسياري از سازمانها برنامه هاي مهندسي مجدد خود را به گونه اي سيستماتيك تنظيم مي كنند تا ارتبا

شميت معتقد است كه بين ااز طرف ديگر .مجدد و استراتژي ها وجود داشته باشد و به واقع اين دو مقوله را بسيار به هم پيوسته مي داند

ل مـي ها را دنبا ستراتژيفرايندها، ا»استراتژي ها و فرايندهاي سازمان ارتباط دوطرفه اي موجود است. وي اعتقاد دارد كه نظريه سنتي 

قابتي رليدي، مزيت كهاي  يستگيكند از ريشه دچار اشكال است زيرا استراتژي ها به وسيله فرايندها قابليت اجرا پيدا مي كنند و توسط شا

يتهاي ازمان، قابلليدي سكدر سازمان حاصل مي شود. بنابراين اين استراتژي ها هستند كه فرايندها را دنبال مي كنند و توسط فرايندهاي 

 .(8)استراتژيك سازمان جهت تامين ارزش براي مشتري ظهور مي كند

شود و  يم دد پرمج يآن توسط مهندس يو اجرا يفرموله كردن استراتژ نيف باند كه شكا دهيعق نيبر ا يسيادواردز، پپاردو و

ن ند كه سازماك يم فيتعر يسازمان را به گونه ا يصورت كه معمار نياست. به ا ياستراتژ يفرموله كردن واجرا نيب يمجدد پل يمهندس

 يمان را عاملساز يندهايفرا ييو همسو بيمحققان ترك نيتمركز كند. ا يديكل يهايستگيو شا انيمشتر يازهاين يرو يبه صورت شفاف تر

. ظر كرده اندنظهار خصوص ا نيهستند كه در ا يمحققان گرياز د ايو باتاچر بونزيدانند.گ يكسب و كار م يها ياز استراتژ تيجهت حما

 سازمان يدهانيفرا هيبرپا زين يديكل يهايستگيآن سازمان و شا يديكل يهايستگيه شايسازمان بر پا كي يها ياستراتژ شانيطبق نظر ا

 سازمان هستند. يهسته اصل ندها،يباورند كه فرا نيدو بر ا نياستوارند .ا
 

 الگوبرداري -6-2
سه يا به چيزي تلقي مي شود كه مي تواند به عنوان مبناي مقاي (BENCHMARKING)مطابق تعريف زئيري، الگوبرداري

ي بزرگ ر اندازه هادقابتي وبرداري را به عنوان محرك و عامــــلي جهت نائل شدن به موفقيتهــاي راستاندارد قرار گيرد. همچنين وي الگ

 يق تالشهايينها از طرزئيري الگوبرداري را چنين تعريـف مــي كند: اندازه گيري عملكرد كسب و كار در مقابل بهترين بهتر .مي داند

رد، ن شكافهاي منفي در عملكهنگام اجراي فرايندها و فعاليتها، الگوبرداري با مشخص كرد در .مستمر در مرور فرايندها، فعاليتها و روشها

كاربرد الگوبرداري در  زمينه هاي .زمينه را جهت اقدامات مناسب براي رفع آن و رساندن سطح عملكرد تا بهترين نوع خود فراهم مي سازد

همين بر  .د داردكاربر والت، حسابهاي پرداختني، خريد و سيستم هاي اطالعاتيموارد بسياري در سازمانها همانند خدمات به مشتري، محص

 .ويق مي كنداال تشمبنا، الگوبرداري فعاليتهاي وابسته به مهندسي مجدد را جهت اندازه گيري عملكرد و كيفيت و رسيدن به سطوح ب

ان تكنيكــي ي را به عنووبرداربسياري از محققان نيز به نقش پراهميت الگوبرداري در برنامه هاي مهندسي دوباره اذعان دارند. داونپورت الگ

 .دا مي كندمود پينموثر براي تشخيص اهداف و انــدازه گيري فرايندها مي شناسد و معتقد است توسط آن نوآوريهاي فرايندي بيشتر 

تغييرات  يص سطحقد است كه الگوبرداري مي تواند به سازمانها در خصوص تصميم گيريها پيرامون تغييرات و همچنين تشخزئيري معت

ر نظر خص مي كند درا مش )انقالبي يا تدريجي( كمك شاياني كند. همچنين وي الگوبرداري را به عنوان ابزاري كه تغييرات و اولويت آنها

هندسي مپروژه هاي  انجام ون توجه به سطح تغيير و مقايسه و ارزيابي احتياجات و اندازه گيري عملكرد، درگرفته و سازمانهايي را كه بد

  .مجدد شكست خورده اند را به عنوان شاهد مثال مي آورد

ورت ان صضايت آنسطح ر هاريسون و پرات نيز براين اعتقادند كه فرايند ارزيابي ابتدا بايد بانظرخواهي از احتياجات مشتريان و

لگوبرداري ااز فرايند  ستفادهپذيرفته و سپس به مواردي چون فعاليتهاي فرايند جاري، جريانها و فناوريهاي حمايتي بپردازد. پس از آن با ا

 .(10و9)اهداف بهبود از طريق تشخيص عملكرد و فعاليتهاي سازمانهاي مشابه تنظيم مي شوند

 

  ارزش مهندسی -3
 اوليه تفكر گيريشكل زمان از) طرح، يك هايفعاليت تمام تحليل و بررسي هدف با كه يافته سازمان ستا تالشي ، ارزش مهندسي

 در اقتصادي هايروش ترينمهم و كارآمدترين از يكي عنوان به و شودمي انجام( برداريبهره و اندازي راه سپس و اجرا و طراحي مرحله تا

http://www.rcsj.ir/


 19 -34، ص 1396، پاییز  7، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 

 چهارچوب در و است  گراييارزش ارزش رويكرد در يافته نظام فن يك ارزش مهندسي.تاسشده شناخته مهندسي، هايفعاليت عرصه

 زمان ارزش، مهندسي هدف. داندنمي مسلم و قطعي را كار از بخشي هيچ كند،مي توجه طرح اجزاي تمام به اينكه ضمن پروژه، مديريت

 .(11است) كار كيفيت از كاستن يا هاهزينه بر افزودن بدون برداريبهره مرحله به رسيدن براي كمتر

 

 کاري برنامه -3-1
باشد. برنامه له مياي از رويكردها وعملكرد الزم براي بدست آوردن جواب بهتر و موثرتر براي مسئبرنامه كاري مهندسي ارزش ارايه

اي فايده نگردد، عمالً هيچباشد. البته به دليل اينكه اگر نتايج يك مطالعه مهندسي ارزش اجرا مهندسي ارزش شامل شش فاز مي

  .دانندز جزو فازهاي برنامه كاري مياست، بعضي افراد فاز اجرا را نينداشته

 فاز اطالعات-1

 فاز تحليل كاركرد-2

 فاز خالقيت-3

 فاز ارزيابي-۴

 فاز توسعه-۵

 فاز ارائه-۶

 فاز اجرا-۷

 

 ها مهندسی ارزش روایت موفقيت -2-3

 دليل به بي و نو كاري عملكردي، نگرش فلسفه از گيريبهره نداشت، تازگي روزها آن در شده تهگرف كار به روشهاي اغلب آنكه با

 دنبال به آمريكا هوايي نيروي 19۶1 سال در و ارتش اردنانس سپاه 19۵۶ سال در دريايي، نيروي سازي كشتي دفتر 19۵۴ سال در. بود

 عنوانً. شدند مندعالقه آن بالقوه تواناييهاي و امكانات به ها،هزينه ليلتق در روش اين شدن واقع بخش نتيجه و ارزش تحليل كاربست

 دفاع وزير نامارا مك 19۶2 سال در. يافت تغيير ارزشً مهندسي بهً مهندسي هايجنبه بر تأكيد منظور به و مرحله اين در ارزشً تحليل

 هايهزينه كاهش جهت در حركت اصلي عنصر ارزش مهندسي .ساخت متكي ارزش مهندسي بست كار بر را خود اعتبار و حيثيت آمريكا،

 review tehnique -pert -شبكه بر متكي ريزيبرنامه هايسيستم اجراي و طراحي در بزرگ حركتي نامارا مك. شد آمريكا دفاعي

program evaluation and )و( برنامه بازنگري و ارزشيابي فني روشهايcpm– critical path metod – (بحراني مسير شرو )ايجاد 

 در ارزش مهندسي از استفاده آغاز از پيش. شود استفاده دفاع وزارت طراحيهاي و ريزيهابرنامه تمام در روشها اين تا داد دستور و كرد

 ارتش مهندسي سپاه. بود اتفاقي و اندك بسيار اجرايي كارهاي و ساختمان عرصه در آن كاربرد آمريكا، مسلح نيروهاي تداركات نامهآئين

 ارزيابي نتيجه نيز جويي صرفه اين عمده بخش كه كرد، جويي صرفه دالر ميليون 200 حدود ارزش مهندسي كاربرد دهه درنخستين آمريكا

 مهندسي كمك به هاهزينه از كاستن براي پيمانكار 2200 از بيش دوره همان در. استبوده سپاه اين خود توسط اصلي هايپروژه دوباره

 تا ساختمان صنعت. گرديد جويي صرفه دالر ميليون ۷ معادل و شد پذيرفته پيشنهاد 1۴00 ميان آن از كه كردند ارائه پيشنهادهايي ،ارزش

 انجمن ساالنهً كنفرانس دوازدهمين 19۷2 سال در. بود كرده عالقه ابراز ارزش مهندسي به حدودي تا فقط كلي، طور به 19۷2 سال

 برگزار شيكاگو در كه كنفرانس سيزدهمين در. كرد تأكيد ساختمان صنعت در ارزش تحليل كاربست بر (Sive) ارزشً مهندسان آمريكايي

 كرد اعالم ،19۷2 مارس در آمريكا شناسيزمين انجمن. دادندمي تشكيل پيمانكاران و مهندسان معماران، را حاضران از نيمي از بيش شد،

 دعوت به 19۷۴ سال در. استشده گنجانده اجرا، مديريت و مهندسي معماري، قراردادهاي اغلب در ارزش مهندسي به مربوط شرايط كه

 تأسيس ارزش، مهندسي به مربوط كوششهاي سازي هماهنگ و توسعه منظور به ارزشً مديريت سراسري شوراي آمريكاً شناسيزمين انجمن

 مشخص پرداخت، ارزش مهندسي دستاوردهاي تشريح به 19۷3 سال در كه ارزشً مهندسان آمريكايي انجمن اجالسً چهاردهمين. شد

 بدست اجرايي هايهزينه در جويي صرفه دالر ۵3/۴ حدود چيزي ارزش مهندسي اجراي براي گذاريسرمايه دالر يك هر ازاي به كه نمود

 صرفه اين. استشده جويي صرفه الرد ميليارد 8/1 معادل 19۷3 سال تا آمريكا در ارزش مهندسي كاربست زمان از كه نحوي به است،آمده

 دالر يك هر براي 199۵ سال تا 19۷3 سال از ارزش مهندسي بازده. استيافته افزايش دالر ميليارد 3/۴ از بيش به 1989 سال تا جويي

 .(13و12)استبوده دالر 30 تا 1۵ حدود مبلغي شده، گذاريسرمايه هزينه
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 ارزش مهندسی اجراي -3-3

ساس رشد ااست، كشف و تدوين برخي مفاهيم و اصول بنيادي است كه اجراي مهندسي ارزش تا كنون حاصل شده آنچه از تجربيات

  :است. اين اصول بنيادي عبارتند ازو تكامل روشهاي مهندسي ارزش قرار گرفته

 غييراتگيري از كارشناسان چند تخصصي براي اعمال تبهره-1

 عه و بررسي عيني كارتكميل تدريجي تغييرات از طريق مطال-2

 هاگيري از يك منطق اساسي براي طرح پرسشبهره-3

 .ريزي انجام كاربرنامه-۴

 يدسمهن اي ليكرد. امروزه تحل دايكاربست آن، گسترش پ يهاارزش همانند عرصه يمهندس يفن يسال، روشها نيچند يدر ط

ه با هدف ك افتهيست سازمان ا يارزش، تالش ي. مهندسروديشمار مبهخدمات  اي داتيارزش تول يارتقا يشناخته شده برا ياارزش، رشته

انجام  يبرداررهو به يدازو اجرا و سپس راه ان يتا مرحله طراح هيتفكر اول يريگطرح، از زمان شكل كي يتهايتمام فعال ليو تحل يبررس

رزش در ا ياست. مهندسشناخته شده ،يمهندس يتهايفعالدر عرصه  ياقتصاد يروشها نيترو مهم نياز كارآمدتر يكيو به عنوان  شوديم

 يهندسم. هدف دانديو مسلم نم ياز كار را قطع يبخش چيه كند،يطرح توجه م يزابه تمام اج نكهيپروژه، ضمن ا تيريچهارچوب مد

 يهانهيهز تهوسيپ شيست. افزاار كا تيفيكاستن از ك اي هانهيبدون افزودن بر هز يبرداربه مرحله بهره دنيرس يارزش، زمان كمتر برا

 يضرور ريغ زين يياجرا ندارند و از لحاظ تيفيك يدر ارتقا يرا كه نقش هانهيحذف آن بخش از هز ،يو توسعه روزافزون فناور يياجرا

 ،ييبزرگ اجرا يحهادر طر ژهيكارها به و يدگيچيبا توجه به پ يياجرا يهاارزش در پروژه ياست. كاربست مهندسساخته يالزام باشند،يم

است كه  يزيچاصالح هر  ايبرداشتن  انيروش، از م نيشود. هدف ا ليتبد هانهيدر كنترل هز تيريمد يچون و چرا يبه ابزار ب توانديم

 ياجموعهمارزش،  يس. مهندديطرح وارد آ يو اساس ياصل يبه كاركردها يبيبدون آنكه آس شود،يم يضرور ريغ يهانهيهز ليموجب تحم

حقق تو زمان  نهيهز نيركامل طرح را با كمت يكار، قادر خواهد بود، اجرا ياجزا ليو تحل ياست كه با بازنگر يروش فن نيمتشكل از چند

 يهانهيو هز يهدارو نگ ريتعم ،يبردارشامل بهره تيمالك يهانهيو اجرا بلكه هز يطراح يهانهيمقوله نه فقط هز نيطرح در ا نهيبخشد. هز

 يندهايافر تيفيك ياموجب اصالح و ارتق توانديارزش م يمهندس ي. روشهاشوديشامل م زيطرح را ن دير سراسر دوره عمر مفمصرف د

 توانياست و م مرسوم يديتول عيگردد. برخالف آنچه كه در صنا ييپروژه اجرا كيدر هر مرحله از  ديجد يهايو انجام طراح يصنعت ديتول

ط يشرا يازه داراسكه هر  يساختمان يهااجرا كرد، در پروژه زيمحصول خاص ن كي ديتول يدر مراحل بعد را همواره يروش اصالح كي

ر د ييفه جوامكانات صر ن،يارزش، محدود به همان پروژه است گذشته از ا يمهندس يروش اصالح كياست، حدود كاربست  ياژهيو

احل در تمام مر توانيرا م ارزش ي. با آنكه روش مهندسكنديم دايپ اريبس يتهادر مراحل مختلف آن تفاو زين ييپروژه اجرا كي يهانهيهز

 گرفته شود. به كار يو طراح يزيرمراحل برنامه نيكه در نخست شوديحاصل م يآن زمان يايمزا نيشتريبه كاربست، ب ييپروژه اجرا كي

 يسنت ي. روشهاگردانديم زيمتما ها،نهيو متعارف كاهش هز يسنت يروش را از روشها نيارزش، ا يمهندس يكاربرد يهاو جنبه ينوآور

آنها  در تياز خالق يو اثر كنديم تياست، تبعكه جنبه تكرار به خود گرفته ينگرشها و عادات شته،گذ اتيعموماً از تجرب ها،نهيكاهش هز

 ،يبتكارا يطرحها وروشها  نيو تدو شنهادير، پمشكل دا يهاعرصه يياطالعات، شناسا يارزش برعكس، گردآور ي. مهندسشودينم دهيد

 .(1۴)سازديشود، مطرح م هيرا كه قرار است توص ييهادگاهيجانبه دهمه قينو و تدق يهاشهيپرورش اند

ي زير است كه در آن از يك گروه كارشناس چند تخصصي براي هدفهافرايند مهندسي ارزش، فرايندي منطقي و ساختار يافته

  :ودشاستفاده مي

 .انتخاب پروژه يا محصول مناسب براي تحليل با توجه به زمان صرف شده براي مطالعه-1

ي كه گيري كردن ارزش جاري يك پروژه و محصول يا اجزاي تشكيل دهنده آن با توجه به عملكردهايمشخص كردن و اندازه-2

 .سازدنيازها، هدفها و خواستهاي يك پروژه را برآورد مي

 .هاي جديد براي تخمين يا ارتقاي كيفيت بخشهاي وابسته با هزينه كمتريابي گزينهتدوين و ارز-3

 .انطباق گزينه جديد با بهترين راه عملي كردن آن-۴

گروه گرچه در  ني. اشوديم ليتشك ييپروژه اجرا كي يگران ارزش و كارفرما ليتحل مانكاران،يارزش از طراحان، پ يگروه مهندس

دارند.  ييآشنا زيمجموعه ن يتخصص يهانهيمربوط بوده و با زم گريكدياما از لحاظ موضوع به  كننديواحد كار نم ياروژهو در پ گريكديكنار 

 ييبطور كامل به توانا يياندركاران عرصه اجرادست شتريب رايمهم است، ز اريارزش، بس ليتحل زيآم تيدر كاربست موفق ينقش گروه طراح

گروه  يمتعادل ساز يهاراه ديگر ارزش با لياند. تحلنپرداخته ليتحل نيا يفن ياز روشها يعمل يريگد و به بهرهاننبرده يارزش پ يمهندس

با فراهم آوردن  ديگر ارزش با ليشوند. تحل كيارزش نزد يمجموعه به تفكر مهندس يكند تا اعضا يو همدل يهمفكرو با آنان  ابديرا در

ممكن است اظهار نظر آنها  نكهياز ا يسازد تا افراد بدون نگران سريآنان را م يهادگاهيعه، امكان ارائه دافراد مجمو كيكاي يفرصت الزم برا
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كه به نظر كم  ييهادگاهيو د شنهادهايها از پحلراه نيترو ارزان نيبهتر ي. گاهنديخود را مطرح نما يهادگاهينباشد، د يو عمل يچندان فن

را كه  يكه ارزش داور رنديپذيم يو پس از ارائه طرح به سخت يطراح اني. مهندسان مشاور در جرشوديحاصل م ند،يآيم يارزش و سطح

داشته باشد. حال آنكه مشاور و  يناسازگار دهد،يارزش ارائه م ليكه گروه تحل يو عمل يفن يروشها ااند ممكن است ب ليكار خود قا يبرا

اطالعات  هيبه كل يدسترس ،يليخود استفاده كنند باز ممكن است به دال يآمار موجود در طراح ها وداده نيشترياز ب ديطراح هر چند كه با

 د،يآيم شيدر مرحله اجرا پ يطراح يهايياشكاالت و نارسا نيشتريب ن،يباشند. گذشته از ا داشتهطرح را ن نيترمناسب هيته يبرا ازيمورد ن

 ليرا به طرح تحم يديجد طيو شرا سازديوارض پنهان و ناشناخته كار را آشكار مع يمختلف كار يهاكه بازشدن جنبه يادر مرحله

خود داشته باشد و  يداور يهابا ارزش دهديارزش ارائه م ليرا كه تحل ييروشها يريسازگارپذ تيظرف دي. مهندس مشاور بادينمايم

 باًيتقر مانكاران،ي. پديننما يخود تلق يبه مقام تخصص ينيتوه ارزش را ليتحل يو ضرورتها طيشرا ليو تحم رديبپذ يرا به راحت راتييتغ

با آنكه  ابدييضرورت م يطراح يبازنگر يحت اي يدر طراح راتييتغ مكه لزو شونديروبرو م يااجرا با مسائل و مشكالت تازه نيهمواره در ح

 ييكار به توانا نيكامل ا تيكه موفق رفتيپذ ديبا ،شوديارزش، در مرحله اجرا انجام م ليتحل يفن يموارد كاربست روشها نيشتريب

و اجرا است.  يطراح نيب يدوگانگ ،ييدر عرصه اجرا ياز مشكالت كنون يكيدارد.  يارزش بستگ ليمشاركت در تحل يمجرب برا مانكارانيپ

و  نيتر. كارفرما مهمدينما نيضمارزش را ت ليتحل يكاربست روشها توانديسرپرست كارگاه م اي ريمد يهاييشناختن توانا تيبه رسم

و مؤثر واقع شدن كار است.  تيموفقفعاالنه كارفرما، ضامن  يبانيارزش به عهده دارد. پشت ليجنبه مشاركت كار را در حلقه تحل نيترياصل

در  تهايرزش و حدود آن مسئولا ليمجموعه تحل يهاتيبا مسئول ديكند، با دايپ يبانيپشت نيانجام ا يالزم را برا ليآنكه تما يكارفرما برا

 .(1۵)موافقت نامه طرح، آشنا باشد ياالزحمهچهارچوب ساختار حق

 انيرو مجر نياز ا شود،يم يياجرا يكشورها صرف كارها شتريشده ب يزيردرصد از كل بودجه برنامه ۵0از  شيب نكهيبا توجه به ا

بازگشت  ابند،ييم شيكه هر روز افزا يياجرا يهامتيو ق يمال يتهايمحدود. شونديم ينيبس سنگ يهانهيها، متحمل هزطرحها و پروژه

است. ح ساختهمطر يورجدباشد، به ط يضرور ريغ يهانهيبه دور از هر گونه هز ديو با دينمايم نهيكارفرما هز هرا ك يارزش كامل پول

 تيقابل ،يدمندرح، سوط يبخش نانيهمراه با اطم نه،يهز نيرطرحها با كمت يبه اجرا يابيدست يمؤثر برا ياز ابزارها يكيارزش  يمهندس

 هاهنيدر هز ييوجو صرفه  يياجرا يهانهيارزش چون موجب كاهش هز يكار است. مهندس ييبايز يهاو حفظ جنبه يو نگهدار ريتعم

گروه  تيالر و تداوم فعارزش، همواره از حضو گران ليبه تحل ياالزحمه جداگانهدارند تا با پرداخت حق ليتما انيرو كارفرما نياز ا شود،يم

انتقال  زيكشورها ن ريبه سا ريشد با تأخ آغاز كايارزش كه در ابتدا از آمر يمهندس ربستمند باشند. كاگر ارزش در كنار خود، بهره ليتحل

 يمهندس يهاروش قيا تلفد و بارزش بردن يندساستفاده را از امكانات بالقوه مه نيشتريب كايژاپن و هند بعد از آمر ،يياروپا ي. كشورهاافتي

ارزش  يهندسمقوه كاربست . امكانات بالافتنديدست  ياقابل توجه يهاييصرفه جو بهخود،  يدر كشورها جيرا يبا روشها كايارزش در آمر

د، اه قرار دارر ينوز در ابتدااند. كشور ما هو مشخص كرده يروش، راه را عالمت گذار نيا شگامانياست. پ كرانيب ،يعمران يدر طرحها

ر ارزش د يندسكه توسط مه ييهااز فرصت زيكشور ما ن يياجرا يهارصهانجام شود تا بتوان گفت دست اندر كاران ع ديبا ياريبس يكارها

 .(1۶)را خواهند برد دهيبهره و فا نيشتريب شود،يها فراهم مطرحها و پروژه نهيكاستن از هز
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 نتيجه گيري
 فراوان شتركم هاي زمينه داراي شمار، بي ماهوي و بنيادي تفاوتهاي رغم علي و مختلف خاستگاههاي به توجه با گرشن اين

 سازمان يك در نهمزما طور به ارزش مهندسي و مجدد مهندسي كاربرد كه كند ايجاد را ذهنيت اين است ممكن نگرش دو تلفيق. هستند

 بسياري دارد، ارزش سيمهند از فراتر مشخصاتي مجدد مهندسي كه آنجا از. دهد مي افزايش را متخد ارائه كارآيي هزينه، كاهش بر عالوه

 شوند مي موفق نهاآ از بعضي كه كنند مي عمل هم مجدد مهندسي به همزمان طور به هستند ارزش مهندسي فرآيند درگير كه سازمانها از

  .بخورند شكست فرآيند اين در است ممكن گروهي كه حالي در
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