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 چکيده
ها  ازمانسبه  مهندسي مجدد امروزه به عنوان رويکردهاي نوين از دريچه ى کامال جديدي 

ن آ غييراتتبريم که  ي به سر ميا گرند. براساس اين رويکردها در حال حاضر در دورهن مي

فظ بقا حبراي  تر از تغيير و تحوالت صنعتي است و از همين رو سازمان ها به مراتب بنيادي

هاي ستاوردترين د حضور خود در صحنه ى رقابت، ناگزير به دگرگوني و استفاده از تازه و

 ستند.شان ه تيابي به باالترين سطح بهبود توانايي هاي خود و کارکنانبراي دس تکنولوژي

 يراهگشا يو سطح يجيتدر راتييتغ گريکه د اندافتهيسازمانها در زين گريد ياز طرف

 ييبناريز و ياساس يبه صورت يراتييسازمان الزم است تغ يبقا يو برا ستيمشکالت آنان ن

ورت د به صبهبود عملکر ايهرگاه اصالح  ايسر دنشود . امروزه در سرا جاديدر سازمان ا

 يبتداادر  يانقالب رييتغ کيمجدد  به عنوان  يگردد، مفهوم مهندس يمطرح م نياديبن

 .رديگ يصف قرار م

  .مهندسي مجدد، فرآيند، نوآوري :يديکل واژگان
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 2 عرفانه نوروزي،  1 بهنوش داریوشی
 .سپيدان واحد اسالمي آزاد دانشگاه اطالعات، فناوري مهندسي ارشد کارشناسي دانشجوي 1 

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

   نام نويسنده مسئول:

 بهنوش داریوشی

 

 کسب و کار ندیآمجدد فر یمهندس
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 مقدمه
ت و محصوال است که قدرت انتخاب و خريد بسياري نوآوري و تغيير در محصوالت و خدمات جوامع صنعتي چنان شتابي گرفته

کاالها و  ور در خدمات ت تغييخدمات را از مشتريان گرفته است، به گونه اي که نو بودن بسياري از کاالها بيش از چند ماه دوام ندارد. سرع

ير اين ردم تحت تأثتمام م که رفتار و فرهنگجهاني شدن اقتصاد تأثير خود را به گونه اي در تمامي بنگاه هاي اقتصادي نمايان کرده است 

اي هند و بنگاه گي دارتغييرات قرار گرفته است. جوامع و سازمان هايي که خود را با اين تغييرات هماهنگ نکرده اند احساس عقب ماند

  .اقتصادي در اين گونه جوامع رو به نابودي هستند

 محال و غير اوقات ان سرعت و شتابي دارد که تصور رسيدن به آنها بيشتررقابت در سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي پيشرو چن

ه قتصادي و همهاي ا ممکن به نظر مي رسد. لحظه اي درنگ باعث حذف و حتي نابودي بنگاه هاي اقتصادي مي شود. سرعت تغيير بر بنگاه

د. در وامع بينجامي آن جاشته باشند ممکن است به فروپاشهنجارهاي اجتماعي تأثير گذاشته و اگر هنجارهاي اجتماعي توان تغيير سريع ند

تغير  ل نو آوري ور مقابداين بازار رقابت و سرعت چاره چيست؟ آيا اتحاد بنگاه هاي اقتصادي مي تواند راه حلي براي جلوگيري از سقوط 

وشش و کد با کار و د. بايد، فرهنگ ها تغيير کنسازمان هاي پيشرو باشد؟ اگر سازمان ها تغيير کنند کافيست؟ يا بايد رفتارها تغيير کن

  .(1)نوآوري خود را هماهنگ با دنياي رقابت کنيم تا نابود نشويم

 

 BPRچرا -1

 عدم بابت رفراگي نارضايتي يک 1980 دهه در. شد آشنا آن خلق وچگونگي سابقه با مجددبهتراست دقيقترمهندسي درک براي

 گذاري سرمايه همه آن با که چرا.  شد حاکم آمريکا اقتصادي سازمانهاي بيشتر در اطالعات آوري فن از ناشي افزوده ارزش از رضايت

 سوي از تفاوتم نظر اظهار چندين.  نداشت عملکردها توسعه و وري بهره درافزايش چنداني سالهاتأثير درآن ITتوسعه جهت شرکتها

 روا بلکه نيست ITبه وطمرب کار شکال ا نظريه اين براساس.  شد بيان همر يآقا توسط آنها مهمترين گرديدکه ارائه ومتخصصين کارشناسان

 ، نظريه اين ن رفداراط بعقيده.  کند نمي کار بخوبي که است سازماني هاي وطراحي ساختارها ، سازماني فرايندهاي در اشکال و نبودن ن

 درتوسعه ITاراييک عدم موجب مانده بجا 19۶0 دهه از که انه سازما در روشها پيچيدگي و سازماني ختارهاي سا پذيري نعطاف ا عدم

 اطالعاتي هاي يستمس ، حقيقت در. بود پيچيده آشفتگي يک واغلب مانع سازمانها وقديمي کهنه هاي حي طرا.  شود مي نها عملکردسازما

 رقا در سرعت با همراه مشتري به تربه پاسخ و ، ها ينهتوليد،هز زمانهاي هش کا فشار. نبودند سازمانها اين در بيشتر کارايي يا و تأثير به قادر

 بحرانها، اين از خروج لح راه تنها.  شد بحرانها اين از خروج براي جديد راههاي کشف براي شديدتر نياز موجب 1980 دهه در جهاني بتهاي

 از. شد مجدد مهندسي رظهو براي اصلي جرقه به تبديل اين که بود نهفته ITظرفيتهاي و مزايا از گيري بهره و فرآيندها مجدد طراحي در

 بعنوان مجدد هندسيم پذيرش و استقبال اين دليل. گرفت قرار مديران توجه مورد دنيا تمام در مجددفراگيرشدو مهندسي تفکر 199۳ سال

 در مجدد دسيمهن ينهزم در همر کتاب فروش ، بزرگ نهاي سازما در قتصادي ا توسعه و عملکردها بيماري براي ساسي ا درمان يک

 عملي و طبيعي تکامل لمحصو مختلف ت جها از توان مي را نها سازما مجدد مهندسي.  بود زبان هفده در و ميليون و د تعداد به 199۳سال

 داشته سازمانها گونيدگر و مديريت نگرش نحوه بر اي عمده تاثير که دانست اخير مديريتي رويکردهاي از برخي کاربردي هاي ستراتژي ا

 .(2)است

 

 BPRمجدد مهندسی یفتعر -1-1

 شده ارائه آن براي گوناگوني تعاريف نداردو وجود کامل نظر اتفاق امر متخصصان و کارشناسان بين مجدد مهندسي تعريف مورد رد

 : است آمده تعاريف اين از هايينمونه زير در ، است

 :شد معرفي جهانيان به زير تعريف با چمپي و همر توسط بار اولين براي مجدد مهندسي

 ، امروزي حساس معيارهاي رد انگيز شگفت پيشرفتي و بهبود به دستيابي براي ،فرايندها ايريشه و نو طراحي و بنيادين انديشي باز

 .سرعت و خدمات کيفيت، ، قيمت همچون

 و ، سياستها ، ها يستمس و کارــ و کسب ايافز ارزش و ستراتژيک ا فرايندهاي سريع و ايريشه مجدد طراحي» :  کلين و منگانلي

 .(۳)«سازمان يک در وري بهره افزايش و کارها جريان سازي بهينه منظور به ــ آنها پشتيبان سازماني ساختارهاي

 تاازساختارسنتي دهد مي خودانجام دروني هاي کنترل و يندها فرا تغيير براي سازمان يک که کارهايي مجموعه» :  اُبُلنسکي

 رضايت جلب براي ازشهاپرد همه آن، در که شود تبديل مسطح و تيم بر مبتني ، فعاليتي ميان ، افقي ساختاري به مراتبي، وسلسله وديعم

 .(4)«گيرد مي صورت مشتريان
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 حيطرا وسيله به عملکرد در ايمرحله بهبودهاي به دستيابي هدفش که است بهبود فلسفه يک مجدد مهندسي» :  روالند و پِپارد

.  برساند حداقل به را ليتها فعا ديگر و حداکثر به را فزا ا ارزش ليتهاي فعا کوشدمي سازمان ، مجدد حي طرا اين در و ست فرايندها مجدد

 .(5)«شود گرفته کار به سازمان کل در يا و منفرد فرايند يک سطح در تواند مي رهيافت اين

 

 مجدد مهندسی گامهاي -1-2
 : است چهارمرحله شامل اجرا تا طراحي از مجدد ندسيمه فرايند معموال

 يااز هستند ناراضي جودمو وضعيت از شرکتها که شودمي شروع ماني ز مجدد مهندسي ليتهاي فعا ، اغلب: سنجي نياز ، اول مرحله

  دست به يا جديد تجاري فرصتهاي به پاسخ جهت موجود هاي سيستم و ها فرايند طرف

 يا جديد کار و کسب اهداف آوردن دست به براي ابزاري عنوان به مجدد مهندسي حقيقت در.هستند فشار تحت خاص اهداف آوردن

 پرسش دو به عاليتف شروع جهت منابع و زمان صرف از قبل بايد شرکتها مرحله اين در. شود مي استفاده کار و کسب مشکالت دادن نشان

 :دهند پاسخ اساسي

 است؟ الزم مجدد مهندسي چرا -1

 شود؟مي منطبق سازمان کلي استراتژي با کار و کسب اهداف آوردن دست به براي مجدد مهندسي چگونه -2

 مثل بنياني فعاليت کي ، ارشد مديريت مستمر و فعال حمايت بدون: سازمان باالي مقامات سوي از پشتيباني و حمايت ، دوم مرحله

 از قوي حمايت به يازن انساني منابع الي با رده ن مجريا انساني بع منا مجدد مهندسي در.خورد خواهد شکست زود يا دير مجدد مهندسي

 به توجه با الزم تتصميما مرحله اين در معموال ن سازما ارشد مديريت طرف از حمايت کسب از بعد.  دارند سازمان ارشد مديران طرف

 .گرددمي اتخاذ کار جهت يازن مورد منابع و فعاليت اين کاري حوزه ، مجدد مهندسي فعاليت ماموريت

 مشاوران و مياني انمدير ، MIS مديران ، انساني منابع ارشد مديران از متشکل هبري را تيم:  راهبري تيم تشکيل ، سوم مرحله

 .(7و۶)شودمي تشکيل مرحله اين در معموال خارجي

 

 راهبري تيم وظایف -1-2-1
 يندها؛فرا در کاربران/  مشتريان کليدي ارتباطات درک(1

 سيستم؛ محدوديتهاي و جاري فرايندهاي کردن ترسيم(2

 فرآيندها؛ براي جديد خدماتي /اي هزينه گذاري هدف(۳

 .شده بندي فاز اجرايي طرح يک ايجاد و شوند مجدد مهندسي بايد که فرايندهايي شناسايي(4

 و افزاري سخت رخواستهايد فروشندگان و مشاوران و کرده تعيين را مجدد مهندسي کلي مسير تواندمي راهبري تيم مرحله اين در

 .کند انتخاب را افزاري نرم

 تشکيل شده ريگي هدف هاي فرايند از هريک جهت حل راه خلق براي اجرايي هاي تيم: اجرايي هاي تيم تشکيل ، چهارم مرحله

 حل هرا هر براي ، کنندمي جاداي فرايند براي دگانهچن حلهاي راه و کرده شناسايي را موجود فرايند ، تيم افراد مرحله اين در. شوندمي

 .(8)کنندمي تعيين را شده تخابان فرايند سيستمي نيازهاي و انساني نيروي، ساختار نهايت در و دهندمي انجام هزينه -سود تحليل

  روش مهندسي مجدد -۳

  :کنندوکار مطرح ميي کسباي براي تحقق مهندسي مجدد فرايندهامرحله 5پورت و شورت يک روش داوِن

  .وکار و اهداف فرايندآرمان کسب اول: توسعه گام

ها ، سرعت بخشيدن به کاهش هزينه ز قبيلاو کار که اهداف خاصي  مهندسي مجدد با مطرح شد ن يک آرمان مشخص در کسب

  .شودامور و بهبود کيفيت خروجي را در نظر دارد، شروع مي

کنند که روي يها ازرهيافت اثرگذاري شديد پيروي مايندهايي که بايد از نو طراحي شوند . بيشتر شرکتکردن فرگام دوم : مشخص 

شوند. تعداد کمتري از هاي سازمان دارند، متمرکز ميرسديا بيشتر تصادم را با آرمانتغييرآن دسته از فرايندهاکه مهمتراز بقيه به نظر مي

هاي مهندسي مجدد اولويت بندي ها را در ليست فوريتايندهاي سازمان را تعريف کنند و سپس آنها حوصله دارند ابتدا تمام فرشرکت

  .کندکنند مهندسي مجدد روش اخير را توصيه مي

.اين گام براي پرهيز از تکرار اشتباهات قبلي و گيري دقيق آندست آوردن درک کامل از مختصات فرايند کنوني و اندازهگام سوم : به

  .شودآوردن يک زيربناي مناسب براي اصالحات آينده انجام مي فراهم
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هاي بالقوه فناوري اطالعات در آگاهي داشتن از توانايي. ت براي انجام تغييراتهاي مبتني بر فناوري اطالعاگام چهارم : تعيين اهرم

رها و را تواند روي چگونگي طراحي فرايند جديد تأثير گذار باشد ، بلکه ا صوالً ممکن است بعضي از ا بزاتنها مينهدهي يک فرا يند سامان

  .هکارهاي ا لکترونيکي، جايگزين تمام يا بخشي از فرايند قديمي شوند

و کار نبايد سب کي فرايندهاي گام پنجم : طراحي و ساختن يک نمونه آزمايشي از فرايند جديد.طرا حي و جايگزين کردن وا قع

و کار که اين روش هنوز ا متحا ن خود را پس نداده است ، موجب به خطر افتادن کسب زيرا درحالي . جزيي از مراحل مهندسي مجدد باشد

ضاوت کند که تواند قشود . روش مهندسي مجدد بايد به ساخت يک نمونه آزمايشي خاتمه يابد. از آن پس مديريت سازمان ميفعلي مي

  .(9)خواني داردو در صورت صالح ديد نسبت به جايگزيني آن اقدام نمايدفرايند جديد تا چه اندازه با اهداف جديد هم

 

   صول و تاکتيک هاي مهندسی مجددا -3
  اصل اول: کاهش زمان انتظار

  اصل دوم: ترتيب هماهنگي

  و هر انتخاب اصل سوم:تغييرات و دسترسي فرايند براي هر زمان ، هر مکان

  اصل چهارم:همزماني بين بخش هاي فيزيکي و مجازي فرايندها

  اصل پنجم :ديجيتالي کردن و انتشار

   اصل ششم:شفاف سازي

 

  دست اندر کاران پروژه مهندسی مجدد -3-1
ي ديگر نگما هپروژه مهندسي مجدد داراي دست اندرکارا ن متعددي ا ست در قلب اين پروژه تيم اصلي براي مديريت آن و ه

 :ياز داردني زير شرکاي پروژه قرار مي گيرد. اين تيم داراي يک مدير راهبردي براي پروژه است. هر پروژه مهندسي مجدد به شرکا

  . مديران اجرايي سازمان بعنوان مدافعين پروژه -

ن نيز سود آوري آ ت مالي وگران ا ثراصاحب و ناظرين فرآيندها : اينها کسا ني هستند که مسئوليت فرآيندها را بعهده دارند و ن -

  .مي باشند

 سازمان ي جديد درکارشناسان و متخصصين منابع انساني براي کمک به تغييرات ضروري در مرحله طراحي يا اجراي فرآيندها -

(10) . 

 

  مراحل اجراي پروژه مهندسی مجدد -4
  BPRشروع پروژه

   ژهتشکيل هسته اصلي و تعيين مدير پرو

   ررسي استراتژي ها و مدل هاي جديدپيشنهاد و ب

   اجرا و تغيير سازماني

 بازنگري نتايج

 

  مزایاي مهندسی مجدد-5
ه ان مي آوردکه ارمغبمهندسي مجدد با فرايندي کردن ساختار کسب و کار و تمرکز بر رضايت مشتري فوايد بسياري رابراي سازمان 

  :بعضي ازآنهاعبارتند از

  .يق کاهش زمان فرايند، بهبود کيفيت کاال / خدمت و کاهش قيمت محصولافزايش رضايت مشتري : از طر -

ف خواب ام کا ر و حذها ، افزايش کارايي منا بع سازمان ، بهبود روشها و فرا يندهاي انجافزايش سودآوري : در نتيجه کاهش هزينه -

   .سرمايه

اي و يفهموانع وظ يشتر به کارکنان وغني شدن شغل،حذفافزايش رضايت شغلي کارکنان :به واسطه کارتيمي،دادن اختيارات ب -

  . حذف کنترل هاي غير ضروري
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ئل اختن به مسابراي پرد بهبود عملکرد مديران : با واگذاري مسئوليت انجام وظايف عملياتي به سطوح پائين تر ، فرصت بيشتري -

  (.11دد)گره اطالعات برايشان امکانپذيرمي استراتژيک سازمان براي مديران حاصل مي شود ، دستيابي دقيق و سريع ب

 

  نقش فن آوري اطالعات در مهندسی مجدد -5-1
ه ت ورايانه برتباطااامروزه کاربرد فناوريهاي اطالعاتي روز به روز در حال افزايش ا ست پيشرفتهاي حاصل شده در فناوريهاي 

ود برسازمان خ اشند وبن متصل نا ن به سازمانشاسازمان هستند ، همچکارکنان يک سازمان اين ا جازه را مي دهد که در حا لي که بيرون 

عبارتند از :  ين فناوريهاي از ااکار کنند . به عبارتي بااستفاده از اين فناوريها ، کم کم سازمانها به سمت مجازي شدن پيش مي روند. نمونه 

ين قبيل ک رايانه ،ابه کم ک رايانه، توليد به کمک رايانه و مهندسيپست الکترونيک ، ويدئو کنفرانس ، فناوريهايي از قبيل طراحي به کم

دست  ون کند تواني دگرگفناوريها باعث هماهنـگ سازي فعاليتهــا در سازمان مي شود. شرکتي که نتواند ديدگاه خود رادر مورد تکنولوژ

ا دانسته و ي ارکردنکولوژي اطالعاتي رابرابربا خود زدن به طراحي مجدد کسب و کار خود را نيز نخواهد داشت ،وضع شرکتهايي که تکن

 ووان دستيار به عن نخست در پي شناختن و سپس يافتن تکنولوژي الزم براي حل آن هستندنيز چنين است.بهره گيري از فناوري اطالعات

ل ، براي حد راه فتن يک يا چنآسان کننده کار يکي از نيازهاي اساسي طراحي مجدد است . تفکر عيني يعني تعريف مساله و سپس يا

ي که نخست ين معنبيشتر مديران ارشد آسان است ولي بکارگيري فن آوري اطالعات درروندطراحي مجدد نيازمند تفکراستنتاجي است؛بد

 (1۳و12.)دارد نها راآيک عامل نيرومندو سازنده را پيدا کنيم و سپس به جستجوي مساله هايي بپردازيم که عامل ياد شده توانايي حل 

 

   مطالعات انجام شده  -5-2
  .تحقيقات و بررسي هاي زيادي در اين زمينه انجام گرفته است

رده و کند. وي در همان کتاب، اصول کلي اين روش را بيان کدر کتاب خود، مهندسي مجدد را شروع دوباره معرفي مي "همر"

  .شماردر ميب« آل بنفيت اليفميوچو»و « فورد موتور»الت متحده مانند هاي ايامزاياي به کارگيري آن را با ذکر کاربرد آن در شرکت

شوند و اين تغييرات نشان دهنده ترک آشکار هاي يک سازمان ميگويد تغييرات همه جانبه، باعث تغييرات اساسي در فعاليتمي "دامامپور"

کنند. به همين دليل الزم هاي کار را همراهي ميگونه شيوهاينتغييرات تدريجي که معموالً  هاي موجود در کار هستند، درست برعکسشيوه

   .است، بين تغيير تدريجي و تغيير همه جانبه تمايز قائل شويم

ه جانبه شوند. برعکس، تغييرات همو همکارانش نشان دادند که تغييرات تدريجي در درازمدت، باعث بروز کارايي مي "بارزاک"

جود و ها را به ترک ساختارها و فرايندهاي مودند که شرکتجدد شرکت شوند . آنان متغيرهايي را شناسايي کردهي متوانند باعث سازمانمي

   .کنندايجاد ساختار و فرايندي جديد و متفاوت ترغيب مي

دايت شد هبر فرايندها که توسط مديريت ارمعتقدند که فرايند مهندسي مجدد کسب و کار روشي است مبتني« فانر» و «اردالجيان"

   .ريق تغييرات همه جانبه از سازمان انتظار داردشود که عملکرد بهتري را از طمي

نها يک سازما در يک بررسي تحت عنوان بررسي تجربيات مهندسي مجدد در ايران اشاره مي کند مهندسي مجدد "بهروز زارعي"

طريق به  ن ارتباط ازند. ايدازشهاي دروني و کارکنان آن مرتبط مي کرويکرد کل نگر است که طي فرآيندي، استراتژي رقابت سازمان را با پر

اير ا نسبت به سازمانهکارگيري جديدترين و در دسترس ترين تکنولوژي اطالعات و ارتباطات برقرار مي شود .تفاوت عمده مهندسي مجدد س

ينکه اورد و ديگر ن مي آام فعاليتهاي سازمان به ارمغارويکردهاي مديريتي اخير در دگرگوني بنيادي و بهبود اساسي است که درنحوه انج

  .(15و14)پياده سازي و استقرار آن به مراتب پيچيده تر از ساير رويکردهاي مديريتي به شمار مي آيد
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  نتيجه گيري
د امروزه مور دا دارمهندسي مجدد به علت نقش واهميتي که در افزايش کارآ يي ، مشتري مداري و رقابت در عرصه جهاني سازمانه

ا به ندسي مجدد راسب مهتوجه بسياري از سازمانها قرار گرفته و هر سازماني تالش مي کند با ايجاد زمينه ها و فراهم نمودن شرايط من

سازي يادهپجرا و بهترين شکل انجام دهد. دستيابي به نتايج مورد انتظار مستلزم وجود شرايط و مجموعه عواملي است که طراحي، ا

حد کپارچه و وايراتژي دسي مجدد را حمايت و پشتيباني کند. سازمانها بايد مهندسي مجدد و تکنولوژي اطالعات را به عنوان يک استمهن

 زم به تغييرش مستلتلقي کنند. مهندسي مجدد فرايند کسب و کار روشي است که به وسيله آن پيشرفتهاي مهمي به دست مي آيد، اين رو

به عنوان يک تسهيل  ارزشهاي سازماني است.از اين رو فناوري اطالعات اي کاري،وظايف شغلي،دانش مورد نياز ويا حتي افزايش شيوه ه

جدد مهندسي مکننده مي تواند به شرکت در کسب بهبودهاي مهم در متغييرهايي مانند هزينه ها،کيفيت و زمان تحويل کمک کند. 

ات ولوزي اطالعو تکن ريانات کاري را کم مي کند، تغييرات اساسي در ساختار،فرهنگفضاهاي مرده را حذف مي کند و فاصله زماني بين ج

 .ايجاد مي کند و به طور کلي عملکرد سازمان را بهبود مي بخشد
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