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چکیده
در ساﻟهاي اﺧﯿر  ،یﮑی از ﻏاﻟب تریﻦ نگرشها ﺑﻪ ایجاد تﻐﯿﯿرات در کسب و کار سازمانها جریان مهندسی مجـدد کسـب و کـار
ﺑـوده کـﻪ ﺑﺼورتی گسﺘرده در ﺑﯿﻦ سازمانهاي ﺑﺨﺶ ﺧﺼوصی و دوﻟﺘی کشورﻫاي مﺨﺘﻠﻒ و از جﻤﻠﻪ ایران رواج یاﻓﺘﻪ است.
.مهندسی مجدد ﺑﻪ معنی ﺑازاندیشی ﺑنﯿادیﻦ و طراحی مجدد و ریشﻪ اي ﻓرایندﻫا ﺑﻪ منظور دسﺘﯿاﺑی ﺑﻪ ﺑهبود چشﻤگﯿر در
معﯿارﻫاي مهم عﻤﻠﮑرد از قبﯿل ﻫزینﻪ ،کﯿفﯿت ،سرعت و ﺧدمت است .ﺑناﺑرایﻦ سازمانها ﺑﻪ منظور انطباق ﻓرایندﻫاي کسب و
کار ﺑا اسﺘراتژي و اﻫداﻓشان جهت کسب موﻓقﯿت ناگزیر ﺑﻪ مهندسی مجدد ﻓرایندﻫاي کاري ﺧود ﻫسﺘند .ایﻦ مقاﻟﻪ ﺑا نگرشی
جامع ﺑﻪ ﻓرایند مهندسی مجدد ویژگی ﻫاي مهندسی مجدد در سازمانها ،مزایاي مهندسی مجدد در سازمانهاي دوﻟﺘی ﺧواﻫﯿم
پرداﺧت آن را شرح ﺧواﻫد داد .در ایﻦ تﺤقﯿﻖ مﯿپردازیم ﺑﻪ ایﻦ کﻪ آیا توجﻪ ﺑﻪ شرایﻂ و ویژگیﻫاي ﺧاص سازمانﻫا ﺑر اجراي
موﻓقﯿت مهندسی مجدددر ایﻦ سازمانﻫا تﺄﺛﯿرگﺬار است یا ﺧﯿر .و ﻫمچنﯿﻦ پﯿﺶﺑﯿنی ما ﺑر ایﻦ اساس است کﻪ در ﺧالل
اجراي  BPRمسایﻠی ایجاد مﯿشوند کﻪ ما ایﻦ مساﺋل را ﺑﻪ دو دسﺘﻪ انسانی و تﮑنﯿﮑی تقسﯿم کردیم و ﺑراي حل ایﻦ چاﻟﺶ ﻫا
دو راه حل پﯿشنهاد می کنﯿم  :ﺑراي حل چاﻟﺶﻫاي ﻫاي انسانی ﺑاید عوامل تﺄﺛﯿر گﺬار ﺑر نﯿروي انسانی را در راﺑطﻪ ﺑا
BPRمورد توجﻪ قرار دﻫﯿم و ﺑراي حل چاﻟشهاي تﮑنﯿﮑی ﺑاید از ﺑهﺘریﻦ اقدامات اسﺘفاده نﻤود تا ایﻦ مشﮑالت را ﺑﺘوانﯿم از
پﯿﺶ روي ﺑرداریم.
واژههای کلیدی :مهندسی مجدد ,ویژگی ﻫاي مهندسی مجدد در سازمانها ,چاﻟﺶ اجراي مهندسی مجدد در سازمانها
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.1مقدمه
مﺤﯿﻂ امروز ﺑا اﻓزایﺶ سطح رقاﺑت مشﺨص میشود .شرکت ﻫا درصدد اﻓزایﺶ سهم ﺑازار ﺧود ﻫسﺘند و ﺑراي ﺑﻪ دست آوردن
سود ﺑاید ﻓرایندﻫاي کسبوکار ﺧود را ﺑا تﻐﯿﯿرات مﺤﯿﻂ سازگار کنند؛ درنﺘﯿجﻪ تﻐﯿﯿرات زیادي در ﻓرایندﻫاي کسبوکار اتفاق
میاﻓﺘد و یﮑی از روشﻫاي ﺑرآوردن تﻐﯿﯿرات ،مهندسی مجدد کسبوکار است .مهندسی مجدد ﺑازطراحی سریع و رادیﮑال
ﻓرایندﻫاي کسبوکار اسﺘراتژیک ،ارزش اﻓزوده تعریﻒ میشود کﻪ حﻤایت آنها ﺑاعث ﺑهﯿنﻪسازي جریان کار و ﺑهرهوري در یک
ﺑنگاه میشود (سﯿادت و ﻫﻤﮑاران .)2014 ،مایﮑل ﻫامر ( )1993ﺑرجسﺘﻪتریﻦ و تﺄﺛﯿرگﺬارتریﻦ صاحبنظر ایﻦ رشﺘﻪ ،مهندسی
مجدد را «ﺑازتفﮑر ﺑنﯿادي و ﺑازطراحی اصوﻟی ﻓرایند کسبوکار ﺑﻪمنظور دسﺘرسی ﺑﻪ ﺑهبودﻫایی چشﻤگﯿر در سنجﺶ نﮑﺘﻪﺑﯿنانة
عﻤﻠﮑرد» تعریﻒ کرده است .ﺑﮑﻤﻦ و شرایبر ایﻦ تعریﻒ را ﺑدیﻦ شرح گسﺘرش داده است؛ «ﺑازتفﮑر ﺑنﯿادي و ﺑازطراحی اصوﻟی
سﯿسﺘم کامل کسبوکار ﺑراي دسﺘﯿاﺑی ﺑﻪ پﯿشرﻓتﻫاي چشﻤگﯿر در سنجﺶﻫاي نﮑﺘﻪﺑﯿنانة عﻤﻠﮑرد و ارزش مشﺘري» (ﺑﮑﻤﻦ
و شرایبر .)2014 ،ﺑناﺑر نظر ﺑﮑﻤﻦ ،اسﺘراتژي کسبوکار سازمان قبل از شروع طرح اﺑﺘﮑاري ﺑازمهندسی ﺑاید ﻓرموﻟﻪ شود؛ در
ﻏﯿرایﻦصورت مناﺑع ﻓراوانی مﻤﮑ ﻦ است ﺑراي طراحی یک مﺤﺼول یا ﺧدماتی صرف شود کﻪ ﺑازار نﻤیتواند پشﺘﯿبانی کند یا
مشﺘریانِ در دسﺘرس طاﻟب آن نباشند (ﺑﮑﻤﻦ.(2012 ،
در اواﺧر قرن ﺑﯿسﺘم ﺑسﯿاري از ﺑنگاهﻫا دیدگاه مبﺘنیﺑر مشﺘري یا مشﺘريمداري را اتﺨاذ کردند .در ایﻦ دیدگاه مشﺘري
ﺑﻪصورت ﺑﺨشی جدانشدنی از ﻓرایند سازمان درمیآید .سازمانی کﻪ داراي دیدگاه مشﺘريمداري است ،ﻫنگام طرحریزي
مﺤﺼول (کاال یا ﺧدمات) و عرضة آن ،ﺑﻪ مشﺘري توجﻪ ﺧاص دارد .در یک مﺤﯿﻂ ﺑسﯿار رقاﺑﺘی ﻫر سازمانی کﻪ از نﯿازﻫاي
مشﺘریان اطالعات ﺑﯿشﺘري ﺑﻪ دست آورد و راحت تر ﺑا آنها تﻤاس ﺑرقرار کند ،در صﺤنة رقاﺑت موﻓﻖ ﺧواﻫد ﺑود .ﺑﻪ عبارتی
شرکتﻫاي زیادي مﺤﺼولمﺤورند ،درحاﻟیکﻪ ﺑاید مشﺘريمﺤور ﺑاشند .در ایﻦ حاﻟت داراییﻫا ﺑﻪ وروديﻫا و ﺑﻪ پﯿشنهادﻫایی
تبدیل میشوند و از طریﻖ کانال ﻫا در اﺧﺘﯿار مشﺘریان قرار میگﯿرند .مﺤﺼولمﺤورﺑودن و در عﯿﻦ حال ﺑﻪصورت سنگﯿنی ﺑر
داراییﻫا سرمایﻪگﺬاريکردن دواقع ﺑﻪ معناي ﻓشار و اجبار پﯿشنهادﻫاي آنها ﺑﻪ مشﺘري ﺑاﻟقوه و رد توجﻪ ﺑﻪ ارزشﻫا و تﻤایالت
مشﺘري است .ناآگاﻫی ﺑﯿشﺘ ر در مورد ﻓردﻓرد مشﺘریان منجر ﺑﻪ ﻓروش مﺘقاطع و ﻓروش ﺑﯿشﺘري نﺨواﻫد شد (کاتﻠر.)20131،
مهندسی مجدد ﻓرآیندﻫاي کسب و کار رویﮑرد نوینی است کﻪ از دریچﻪ کامال جدیدي ﺑﻪ سازمانها مﯿنگرد.سازمانها ﺑراي
جفظ ﺑقا و حضور ﺧود در صﺤنﻪ رقاﺑت ناگزیر ﺑﻪ دگرگونی و اسﺘفاده از تازه تریﻦ دسﺘاوردﻫاي تﮑنوﻟوژي ﺑراي دسﺘﯿاﺑی ﺑﻪ
ﺑاالتریﻦ سطح ﺑهبود توانایی ﺧود و کارکنان ﺧود ﻫسﺘند و سازمانهایی کﻪ ﺑرنامﻪ مهندسی مجدد را ﺑﺘوانند ﺑا موﻓقﯿت ﺑﻪ انجام
ﺑرسانند ،ضﻤﻦ دسﺘﯿاﺑی ﺑﻪ نﺘایج ﺑنﯿادي در کوتاه مدت ،از چنﯿﻦ انعطاﻓی ﺑرﺧوردار مﯿشوند کﻪ قادر ﺑﻪ دگرگونی مداوم نﯿز
ﺧواﻫند شد .اینﮑﻪ چگونﻪ سازمانهاي داﺧﻠی ایران مﯿﺘوانند ﺧود را ﺑا  BPRﻫﻤاﻫنگ کرده وایﻦ سازمانها چﻪ مﺘودوﻟوژي ﻫایی
ﺑراي اسﺘفاده از  BPRرا ﺑاید مورد توجﻪ قرار دﻫند ﺑﻪ عنوان ﻓاکﺘور ﻫاي اصﻠی ﺑراي موﻓقﯿت در ﺑهره گﯿري از  BPRﺑاید
مورد توجﻪ قرار گﯿرد.از آنجا کﻪ در سطح ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠل سازمانها ﺑراي نﻤود داتشﺘﻦ در عرصﻪ جهانی و ﺑازار رقاﺑت ،رو ﺑﻪ مهندسی
مجدد آورده اند سازمانهاي ایرانی را ﺑرآن داشﺘﻪ است کﻪ در ایﻦ مسﯿر قرار ﺑگﯿرند تا ﺑﺘوانند نﻤودي درﺧشان تر از پﯿﺶ د
داشﺘﻪ ﺑاشند.ﻟﺬا شناسایی چاﻟشهاي ﻓرایند مهندسی مجدد و راﻫهاي ﻏﻠبﻪ ﺑر ایﯿﻦ چاﻟشها امري ضروري ﺑﻪ شﻤار مﯿاید.اقﺘﺼاد
جهانی دگرگونی پویایی را تجرﺑﻪ مﯿﮑند کﻪ سازمانهاي داﺧﻠی ایران(دوﻟﺘی و ﺧﺼوصی)را نﯿازمند اصالح ریشﻪ اي در روش و
طریﻖ ﻓعاﻟﯿت ﺧودد ساﺧﺘﻪ است.ﺑناﺑرایﻦ شگردﻫا و تاکﺘﯿﮑهاي نو و اسﺘادانﻪ اي ﺑراي مﯿریت سازمانها ظهور کرده است.ایﻦ
رویﮑردﻫاي جدید شامل :مدیریت کﯿفﯿت جامع ( )TQMتﻤرکز ﺑر رووي مشﺘري و جدیدتریﻦ آنها مهندسی مجدد ﻓراینددﻫا
( )BPRﻫسﺘند.جوامع و سازمانهایی کﻪ ﺧود را ﺑا ایﻦ تﻐﯿﯿرات ﻫﻤاﻫنگ نﮑرده اند احساس عقب ماندگی دارند و ﺑنگاﻫهاي
اقﺘﺼادي در ایﻦ گونﻪ جوامع رو ﺑﻪ ناﺑودي ﻫسﺘند(.ﻓرﺧی پور،صانعی )1379،کﻪ در ایﻦ مقاﻟﻪ سعی شده است چاﻟشهاي
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کوناکون ﺑررسی شده و مﺘودوﻟوژي ﻫاي مناسب سازمانهاي داﺧﻠی ایران ﺑا توجﻪ ﺑﻪ شرایﻂ حاکم داﺧﻠی عنوان گردد.قبل از آن
تعاریﻒ و مفاﻫﯿم ذکر شده و پﯿشﯿنﻪ پژوﻫﺶ ﺑﻪ طور جامع مورد ﺑررسی قرار مﯿگﯿرد.
 .2ادبیات تحقیق
ﻓرایند :عبارت است از یک یا چند ﻓعاﻟﯿت کﻪ از طریﻖ تبدیل مجﻤوعﻪ اي از ورودیها ﺑﻪ مجﻤوعﻪ اي از ﺧروجﯿهاي معﯿﻦ (کاال
یا ﺧدمات) ﺑراي شﺨص دیگري (مشﺘري) از طریﻖ ترکﯿبی از اﻓراد ،رویﻪ ﻫا و اﺑزار ارزش اﻓزروده ایجاد مﯿﮑند .نظام ﻓرایند ﺑا در
نظر کرﻓﺘﻦ گامهاي مورد نﯿاز ﺑراي انجام کار و ایجاد ارتباط زنجﯿره اي ﺑﯿﻦ ایﻦ گامها سعی در یﮑنواﺧت کردن ،ایجا ﺛبات
رویﻪ،اﻓزایﺶ ارزش اﻓزوده و مسﺘند سازي مﯿنﻤاید..از طریﻖ مدیریت ﻓرایند مﯿﺘوان کارایی،سودد آوري و کﯿفﯿت ﻓرآیند توﻟﯿد
راا اﻓزایﺶ داد.
مهندسی مجدد ﻓرایندﻫا( :) BPRتعاریﻒ مﺨﺘﻠفی ﺑراي مهندسی مجدد ﻓرایندﻫاي سازمانی ارایﻪ شده است کﻪ معروﻓﺘریﻦ آنها
مرﺑوط ﺑﻪ ﻫﻤر و چﻤپی است .ﺑراي اوﻟﯿﻦ ﺑار ﻫﻤر وچﻤپی 2مهندسی مجدد ﻓرایندﻫا را در کﺘاب ﺧود" مهندسی مجدد شرکت
ﻫا ،ﺑﯿانﯿﻪ انقالب سازمانی" در سال  1993چنﯿﻦ تعریﻒ کردند :ﺑازاندیشی ﺑنﯿادیﻦ و طراحی نو وریشﻪ اي ﻓرایندﻫاﺑرا ي
دسﺘﯿاﺑی ﺑﻪ ﺑهبود وپﯿشرﻓﺘی شگفت انگﯿز در معﯿارﻫاي حساس امروزي ﻫﻤچون ﻫزینﻪ ،ﺧدمات و سرعت  ،کﯿفﯿت .در واقع
BPRتالش ﺑراي دسﺘﯿاﺑی ﺑﻪ ﺑهبود چشﻤگﯿر در معﯿارﻫاي مهم عﻤﻠﮑرد ﺑا اسﺘفاده از قدرت تﮑنوﻟوژي اطالعاتی جاري) ﻓناوري
اطالعا ت) ﺑﻪ تفﮑر دوﺑاره و طراحی مجدد ﻓرآیند کسب و کار ﺑنﯿادي و ریشﻪ اي است  ..مهندسی مجدد ﺑﻪ معناي کنار
گﺬاشﺘﻦ سﯿسﺘم موجود وﺑرپاکردن نظامی نویﻦ است .در پی آن نﯿست و تا نظام موجود را ﺑهبود ﺑﺨشﯿده ونﺘﯿجﻪ کار را
ﺑهﺘرکند .در ایﯿﻦ تعریﻒ ﺑﻪ  4مفهوم کﻠﯿدي تﮑﯿﻪ شده است:
ﺑنﯿادیﻦ :مهندسی مجدد ﺑا زیر سواال ﺑردن اساس کسب و کار آﻏاز مﯿشود.
شدید :طراحی مجدد یعنی کار را دوﺑاره از پایﻪ ﺧﻠﻖ کردن ،ایجاد دگرگونی ﻫاي سطﺤی و سازگار ﺑا ساﺧﺘار موجود کاﻓی
نﯿست.
شگفت انگﯿز :ﻫدف مهندسسی مجدد دسﺘﯿاﺑی ﺑﻪ جهﺶ شگفت انگﯿز و چشم گﯿر است.
ﻓرایندﻫا :اگرچﻪ ﻫﻤﻪ .وظایﻒ موجود در یک ﻓرایند مهم ﻫسﺘند،وﻟی اگر ﻓرایند نﺘنﯿجﻪ ﺑﺨﺶ نباشد و نﺘﯿجﻪ آن ﺑﻪ دست
مشﺘري نرسد ،آن وظایﻒ ﻫرچند ﺧوب انجام شده ﺑاشند ،ﻓاقد ارزش ﻫسﺘند(.ﻫﻤر،چﻤپی)1388،
اساس مهندسی مجدد ﺑﻪ ﺑررسی ﻫاي ریشﻪ اي و حﺬف مقرررات کهنﻪ و تﺼورات ﺑنﯿادي اسﺘوار است.
ﺑررسی ادﺑﯿات مرتبﻂ ﺑا اجراي مهندسی مجدد مبﯿﻦ آن است کﻪ ایﻦ رﻫﯿاﻓت نویﻦ ،ﺑهبودﻫاي چشـﻤگﯿري را در معﯿارﻫـاي
عﻤﻠﮑـردي سازمانها نوید میداد اما در عﻤل پﯿاده سازي آن ﺑا مشﮑالت مﺘعدد روﺑﻪ رو گردیده و حدود  70درصد پروژ ه ﻫاي
مهندسی مجدد ﺑـدون دسﺘﯿاﺑی ﺑﻪ نﺘایج مورد انﺘظار ﺑا شﮑست مواجﻪ شده اند .مجﻤوعﻪ دالیل ایﻦ ناکامﯿهـا تﺤـت عنـوان
چاﻟشـهاي ﻓـراروي مهندسـی مجدد ﻓرایندﻫا ﺑﻪ شرح زیر معرﻓی شده اند:
-1آرمان ﺑﻠندپروازانﻪ ( ﺑهبود رادیﮑال نﻪ تدریجی) تﺄکﯿد ﺑر تفﮑر کاﻏﺬ سفﯿ کﻪ ﻓرایندﻫاي ﻓعﻠی را نادیده می اانگارد ،شـروع
از ﺑاالي سازمان و ﺑهره گﯿري از تﯿم کوچﮑی از مدیران ارشد.
 -2تعریﻒ مبهم از چﯿسﺘی مهندسی مجدد ؛ انﺘظارات ﻏﯿرواقعی ؛ مناﺑع ناکاﻓی  ،ﺑﻪ درازا کشـﯿده شـدن پـروژه؛ ﻓقـدان
حﻤایـت و پشﺘﯿبانی؛ تعریﻒ نادرست حﯿطﻪ پروژه( ﺑسﯿار مﺤدود و یا ﺑسﯿار وسیع) اتﮑاء ﺑسﯿار زیاد(یا ﺑسﯿار کم) ﺑر ﻓنـاوري
اطالعـاتی نویﻦ؛ ﻓقدان یک مﺘوﻟوژِي موﺛر.
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-3درك نﮑردن کامل و جامع منطﻖ تﻐﯿﯿر توسﻂ سازمان و کارکنان ،عدم ﺑرنامـﻪ ریـزي جـامع و دقﯿـﻖ ﺑـراي تﻐﯿﯿـر؛
نداشـﺘﻦ مدیریت صﺤﯿح و مطﻠوب ﺑر پویایﯿهاي انسانی؛ اسﺘفاده نﮑردن صﺤﯿح از سﯿسﺘﻤهاي مناسـب کنﺘـرل و ارزیـاﺑی ﺧـود
ﺑرنامـﻪ مهندسی مجدد در عﻤل؛ ﺑزرگﺘر ﺑودن مﯿزان درد تﻐﯿﯿر نسبت ﺑﻪ درد وضع موجود و مناﻓع حاصل از ایجاد تﻐﯿﯿر.
 -4مدیریت تﻐﯿﯿر در سﯿسﺘم ﻫاي مدیریت و ﻓرﻫنگ ؛ شایسﺘگی و حﻤایت مدیریت  ،سـاﺧﺘار سـازمانی؛ ﺑرنامـﻪ ریـزي و
مـدیریت پروژه؛ زیرساﺧﺘهاي ﻓناوري اطالعات
-5مشارکت ناکاﻓی مدیران ارشد ،مﯿانی و کارگران (،کارگر شورکی،ﻓداکار)1396،
طبﯿعﺘا ﺑاید انﺘظار داشت کﻪ تفاوتهاي ماﻫوي ﺑﺨﺶ دوﻟﺘی و ﺧﺼوصی ﺑر اجراي پروژه ﻫا ي مهندسی مجـدد در سـازمانهاي
دوﻟﺘـی اﺛـر ﺑگﺬارند ن آﺛار ویژگﯿها و مﺤدودیﺘهاي سازمانﻪاي دوﻟﺘی را در یک پروژه مهندسی مجدد می توان تﺤـت عنـوان
کﻠـی موانـع و چاﻟشـهاي مهندسی مجدد ﻓرایندﻫا در ﺑﺨﺶ عﻤومی و ﺑﻪ شرح زیر ﺑرشﻤرد(، :کارگر شورکی،ﻓداکار)1396،
 مﺤدودیت در زمﯿنه تﺄمﯿﻦ مناﺑع اعﺘباري الزم د ﺑراي ﺑهبود اسﺘفاده مﺤدود از مشاوران ﺑﯿرون ازسازمان ترکﯿب پﯿچﯿده و پرتعداد کﻤﯿﺘﻪ ﻫاي مرﺑوط عدم تﮑاﻓوي زیرساﺧﺘهاي سﺨت اﻓزاري و نرم اﻓزاري موردنﯿاز مﺤدودیت ﻫاي قانونی و چارچوﺑهاي از پﯿش تعﯿﯿن شده پایﯿﻦ ﺑودن انگﯿزه کاﻫﺶ ﻫزینه ﻫا و ﺑهبود کارایی عﻤﻠﯿات ﺑدﻟﯿل اتﮑا ﺑر ﺑودجه تﺨﺼﯿﺼی مقاومت در ﺑراﺑر تطبﯿﻖ ﺑا تﻐﯿﯿرات انبوﻫی کﻪ موﻟود طبﯿعیمهندسی مجدد ﻫسﺘند انﺤﺼار در ﺧدمات اﻟزام آور و اجباري مﺤاﻓظه کاري عﻤومی مدیران دوﻟﺘی. دشواري اﺧﺬ تﺄیﯿدیﻪ ﺑراي ﺑرنامﻪ مهندسی مجدد و ﻓرایندﻫاي ﺑازطراحی شده ﻓرایند کند تﺼﻤﯿم گﯿري در سازمانهاي دوﻟﺘی ﺑراي اقدام ﺑﻪ مهندسی مجدد دشواري تعﯿﯿﻦ واوﻟویت ﺑندي اﻫداف مهندسی مجدد ﺑﺨاطر عدم دسﺘرسی ﺑﻪ شاﺧﺼها و اطالعات ﺑازار تنوع و شدت ﻓشارﻫاي ﺑﯿرونی ﺑر تﺼﻤﯿمگﯿریها ( مانند تقاضاﻫا و رایزنﯿهاي گروﻫاي ذینفع) تنوع  ،کﺜرت ،اﺑهام و تضاد اﻫداف در سازمانهاي دوﻟﺘی. پایﯿﻦ ﺑودن اسﺘقالل عﻤل و انعطاف پﺬیري مدیران سامانهاي دوﻟﺘی طوالنی شدن زمان تﺄیﯿد رویﻪ ﻫاي ﺑازطراحي شده ﺑﺨاطر ل تعدد کنﺘرﻟهاي رسﻤی در سازمانهاي دوﻟﺘی عدم تﺨﺼﯿص وقت و تالش کاﻓی مدیران ارشد ﺑﺨﺶ دوﻟﺘی ﺑدﻟﯿل نقشهاي سﯿاسی قطع مداوم روند اجراي پروژه مهندسی مجددﺑﻪ ﺧاطر جاﺑﻪ جایﯿها و تعویﺾ مﮑرر مدیران ارشد .3موانع بر سر راه مهندسی مجدد در بهبود سازمانی
موانع ﻓرﻫنگی :عادت ﻫا ،شــﯿوه ﻫاي مرســوم انجام کار ،مقاومت در مقاﺑل نوآوري ،رســوم ،ارزش ﻫاي رســﻤی و ﻏﯿر
رســﻤی موجود مهم تریﻦ عوامل در مقاﺑل تﻤرکز زدایی و ارتقاء کارگران و کارکنان مبارزه و مقاومت می کند .دو مﺤور اساسی
ﺑراي مقاﺑﻠﻪ ﺑا موانع ﻓرﻫنگی عبارتند از :ترویج ﻓرﻫنگ مشﺘري مداري و تﻤرکز ﺑر مشﺘري و تاکﯿد ﺑر ارزیاﺑی عﻤﻠﮑرد ﺑر اساس
ﺧروجی ﻓرآیند نﻪ وردي ﻓرآیند .ﺑﻪ عنوان ارزش ﻫاي اساسی سازمانی  .مبارزه ﺑا مقاومت در مقاﺑل حﺬف شـﻐل ،مقاومت در
مقاﺑل ریسک پﺬیري و تﺤول ،تالش ﻫاي مهندسی مجدد ﻫﻤراه ﺑا حﺬف شﻐل ﻫا و پست ﻫاي ﻓاقد ارزش اﻓزوده ،تﻐﯿﯿرات
ﺑنﯿادي و ریشﻪ اي و پﺬیرﻓﺘﻦ ریسک می ﺑاشد (.مﯿراﺑی،امﯿري)1394،
موانع سازمانی و آﺋﯿﻦ نامﻪ :قوانﯿﻦ  ،مقررات  ،آﺋﯿﻦ نامﻪ ﻫاي تﺜبﯿت شده شﻐل ﻫاي ﺑﯿرضروري رسﻤﯿت یاﻓﺘﻪ ،تﻤرکز ،سـﻠسـﻠﻪ
مراتب ،وظﯿفﻪ گرایی شـدید و از جﻤﻠﻪ عﻤده تریﻦ موانع سـازمانی در مقاﺑل تالشـهاي مهندســی مجدد می ﺑاشند .عﻤده
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موانع سازمانی ناشی از ساﺧﺘار سﻠسﻠﻪ مراتبی و تقسﯿم ﺑندي وظایﻒ ﻫسﺘند ایﻦ موانع می توانند ﺑﻪ شﮑﻠهاي زیر ظاﻫر شوند؛
ﻓقدان ﺑاور و قﻠت تعهد مدیریت ارشـد نسـبت ﺑﻪ تالش ﻫاي مهندسی مجدد :الزم ﺑﻪ ذکر است کﻪ مهندسی مجدد یک
حرکت و تﺤول از ﺑاال ﺑﻪ پایﯿﻦ می ﺑاشـد و عدم تعهد مدیریت ارشد ﺑﻪ منزﻟﻪ شﮑست ﺑرنامﻪ ﻫاي مهندسی مجد د طﻠقی می
گردد .عدم تناسب مسئوﻟﯿت ﻫاي و اﺧﺘﯿارات :مهندسی مﺘﮑی ﺑر کار تﯿﻤی ﺑر اساس ترکﯿب اﻓراد ﺑا کﯿفﯿت ﺑاال می ﺑاشد.
سـاﺧﺘار دودکﺶ و ﺑسﺘﻪ سازمانی و تﮑنوﻟوژي موجود :مهندسی مجدد نﯿاز ﺑﻪ ساﺧﺘار سازمانی اﻓقی و سﯿسﺘم تﮑنوﻟوژي ﺑاز
دارد .عدم اﺧﺘﺼــاص ســرمایﻪ ویژه ﺑﻪ ﺑرنامﻪ ﻫاي مهندســی مجدد :ﻫزینﻪ ﻫاي جاري عﻤﻠﯿات ســازمان مانع اﺧﺘﺼــاص
دادن سرمایﻪ گﺬاري ویژه و مناسب ﺑراي طراحی مهندسی مجدد می شود( .ایشگاوا)1376،
موانع تﮑنوﻟوژیﮑی :سـﯿسﺘم ﻫاي موجود  ،ماشﯿﻦ آالت ﻓرسوده و نا کارا ،سﯿﺘﻤهاي پراکنده و منفرد  ،عدم مهارت ﻓنی ،
انﺤﺼـــارگرایی در اﺧﺘﯿار داشـــﺘﻦ تجهﯿزات اطالعاتی  ،از رده ﺧاره ﺑودن ســـﯿﺘم ﻫاي اطالعاتی موجود کﻪ عﻤوم ًا ﻓاقد
یﮑپارچگی می ﺑاشند از جﻤﻠﻪ موانع تﮑنوﻟوژیﮑی سر راه تالشهاي مهندسی مجدد ﻫسﺘند.
موانع قانونی :ایﻦ موانع عبارتند از قوانﯿﻦ و دســﺘور اﻟعﻤل ﻫاي دوﻟﺘی کﻪ در پارﻟﻤان ﻫا تﺼــویب می شــوند و از طریﻖ
دوﻟت ﺑر کﻠﯿﻪ ســـازمانهاي دوﻟﺘی اعﻤال می شـــوند از جﻤﻠﻪ ایﻦ موانع آﺋﯿﻦ نامﻪ دســـﺘور اﻟعﻤل پرداﺧت ﻫﻤانگ حقوق و
دسـﺘﻤزدﻫا ،وجود سﻠسﻠﻪ مراتب اﺧﺬ مواﻓقﺘنامﻪ ﻫا  ،قوانﯿﻦ ورود و ﺧروج کاال و ﺧدمات مورد نﯿاز از مرزﻫا  ،مساﻓرت ﻫا و
دوره ﻫاي آموزشــی ﺧارج از کشــور  ،مﮑانﯿزم ﻫاي تشــویﻖ و پرداﺧت کارانﻪ می ﺑاشــد .عﻤده تریﻦ مﺤورﻫاي موانع قانونی
عبارتند از:
تاکﯿد و تﻤرکز ﺑر عﻤﻠﯿات جاري و عدم انعطاف پﺬیري قوانﯿﻦ موجود
ناسازگاري ﺑا قوانﯿﻦ  ،روشها و تﮑنﯿﮑهاي مورد نﯿاز مدیریت مبﺘنی ﺑر ﻓرآیند
سﯿاست ﻫاي تعریﻒ و توصﯿﻒ مشاﻏل  ،آموزش و تﺨﺼﯿص مناﺑع و پرورش مهارت ﻫا
نا ﻫﻤاﻫنگ ﺑودن قوانﯿﻦ موجود ﺑا نﯿازﻫاي روز سازمان ﻫا و شرایﻂ موجود (رسﺘگاري امﯿد )1383،
چاﻟﺶﻫاي انسانی
تﻐﯿﯿراتی کﻪ ﺑر روي مناﺑع انسانی ﺑراي رﻓع چاﻟﺶﻫاي نﯿروي انسانی ایجاد می شود .از منظر پوآردي و ﻫﻤﮑارانﺶ ﺑﻪ شرح زیر
است:
اﻟﻒ -از تقسﯿم وظایﻒ ﺑﻪ یﮑپارچﻪسازي وظایﻒ .وظایﻒ مﺨﺘﻠﻒ در یک وظﯿفﻪ ترکﯿب میشود و از حاﻟت ﺑرداري و ﻓعاﻟﯿت
گرایی ﺑﻪ سﻤت چند ﺑعدي تﻐﯿﯿر می کند  .ب -تﻤرکززدایی در تﺼﻤﯿمگﯿري تﺼﻤﯿم گﯿري جزﺋی از وظایﻒ کارمندان می
شود ،و نقﺶ اﻓراد از کنﺘرﻟی ﺑﻪ صاحب اﺧﺘﯿار می گراید  .ج -اصرار ﺑر یادگﯿري ﺑﻪ جاي آموزش در دیدگاه مهندسی مجدد
سعی در ایجاد ﻓضاي یادگﯿري است .در ایﻦ نگرش سعی می شود اﻓراد رﻓﺘارﻫا و رویﻪ ﻫاي کﻠﯿشﻪ اي را ﻓراموش کنند و ﺑا اتّﮑا
ﺑر ﻓﮑر و قدرت ﺧود ،اﻟگوﻫا و روش ﻫاي نو ﺑﻪ وجود آورند .ﺑا ایجاد ﻓراشناﺧت و آگاﻫی در اﻓراد سازمان می توان شاﻫد جهﺶ
ﻫاي شگرف ﺑود؛ زیرا آگاﻫی ،قدرت است  .د -ایجاد آﻟﺘرناتﯿوﻫاي مﺨﺘﻠﻒ کاري ﺑراي ﺑرآوردن نﯿازﻫاي مﺨﺘﻠﻒ ﺑازار تﺤت
شرایﻂ گوناگون ،نﯿاز ﺑﻪ رویﻪ ﻫاي مﺘفاوت و انعطاف پﺬیر می ﺑاشد  .ه -امﮑان آناﻟﯿز ﻓرآیندﻫا از ﻟﺤاظ واقع گرایی در
مهندسی مجدد ،ﻫر یک از ﻓرآیندﻫا ﺑررسی شده و ﺑهﺘریﻦ آنها انﺘﺨاب م یگردد .ﺑراي ایﻦ ﺑررسی مساﺋل مﺨﺘﻠﻒ یک ﻓرآیند
تجزیﻪ و تﺤﻠﯿل م یشود .در ایﻦ مﯿان ﻓاکﺘور انسانی در انجام ﻓرآیندﻫا مهم است و در نهایت ﻓرآیندي کﻪ ﺑﺘواند نﯿازﻫاي
مشﺘري را ﺑرآورده سازد و از ﻟﺤاظ انجام پﺬیري نﯿز واقعی تر ﺑاشد ،ﺑرگزیده می شود  .و -ﺑازرسی کردن و کنﺘرل کاﻫﺶ می
یاﺑد از آنجایی کﻪ کارمندان ﺧود قوانﯿنی کاري را ﺑﻪ وجود می آورند ،ﺑناﺑرایﻦ کنﺘرل جزﺋی از وظایﻒ ﺧود آنها می شود  .ز-
توجﻪ ﺑﻪ کﯿفﯿت کارمندان در گﺬشﺘﻪ ﺑﻪ کسانی کﻪ کار ﺑﯿشﺘري انجام می دادند ،مزد ﺑﯿشﺘري تعﻠﻖ م یگرﻓت .وﻟی امروزه
اندازه گﯿري ﻫا و سنجﺶ ﻫا از ﻓعاﻟﯿت گرایی ﺑﻪ سﻤت نﺘﯿجﻪ گرایی مﯿل کرده است ،ﺑناﺑرایﻦ دیگر انجام مجﻤوعة انباشﺘﻪ اي از
کار مدنظر نﯿست ،ﺑﻠﮑﻪ وظایفی کﻪ در راسﺘاي ﻫدف ﻫاي ﻓرآیندﻫا ﺑوده و در ﺑهبود ﺧروجی ﻓرآیند موﺛر می ﺑاشد ،مورد توجﻪ
است  .ح -ارزش قاﺋل شدن ﺑﻪ ﺑهره وري و موﻟد ﺑودن تا نگهداشﺘﻦ وضعﯿت موجود قبالً کارمندان احساس می کردند کﻪ
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رﺋﯿسشان حقوق آنها را می دﻫد ،در حاﻟی کﻪ اﻵن احساس ﺑر ایﻦ است کﻪ مشﺘري ایﻦ نقﺶ را ﺑازي می کند  .در نﺘﯿجﻪ توجﻪ
اﻓراد ﺑﻪ تﯿم ﻫاي کاري و نﺘایج ﻓرآیندﻫا ﺑوده وشﮑست و پﯿروزي آنها ﺑﻪ یﮑدیگر مرﺑوط است .ﺑناﺑرایﻦ ﻓضاي یادگﯿري و آگاﻫی
جزء وظایﻒ اصﻠی آنها است ،در ایﻦ راسﺘا اﻓراد می کوشند تا ﺑا ﺧالقﯿت و نوآوري سطح سرویﺲدﻫی و در نهایت مﯿزان ﺑهره
وري سازمان را ﺑاال ﺑبرند (.ﺧون سﯿاوش،مﺤﻤدي)1388،
دسﺘﻪ دیگر از چاﻟﺶﻫایی کﻪ مدنظر قرار می گﯿرد ،چاﻟﺶﻫاي تﮑنﯿﮑی است ،ﺑر ﺧالف چاﻟﺶﻫاي انسانی ﺑﻪ دﻟﯿل وجود
تفاوتﻫاي ذاتی در انسانها ،چاﻟﺶﻫاي تﮑنﯿﮑی ایﻦ قاﺑﻠﯿت را دارند کﻪ ﺑا ﺑﮑار ﺑردن روشﻫاي ﺧاصی حل شوند .مااز ایﻦ
تﮑنﯿکﻫا ﺑﻪ عنوان  best practicesﻫا یاد م یکنﯿم .و درصدد ﻫسﺘﯿم کﻪ ﺑا مشﺨص شدن ایﻦ چاﻟﺶﻫا روشﻫایی را  ،ﺑراي
رﻓع آنها در کﻠﯿﻪ سازمان ﻫاي دوﻟﺘی اراﺋﻪ دﻫﯿم best practices .یک ایده مدیریﺘی است کﻪ ﺑﯿان میکند :تﮑنﯿک ،مﺘد،
پروسﻪ یا ﻓعاﻟﯿﺘی وجود دارد کﻪ ،از ﺑقﯿﻪ تﮑنﯿﮑها ،مﺘدﻫا ،پروسﻪﻫا یا ﻓعاﻟﯿتﻫاي موجود ﺑراي ایجاد ﺧروجی ،مﺆﺛرتر است .ایﻦ
ایده ﺑر ایﻦ ﺑاور تﮑﯿﻪ دارد کﻪ از طریﻖ پردازش ،ﺑازﺑﯿنی و تست کردن مﺘناسب ،ﺧروجیﻫایی کﻪ ایجاد میشوند ،مشﮑالت
کﻤﺘري دارند و شﮑایات مﺤدودتري را در پی ﺧواﻫند داشت  best practices .ﻫا ﻫمچنﯿﻦ ،ﺑﻪعنوان مﺆﺛرتریﻦ وکاراتریﻦ راه
ﺑراي انجام وظایفی کﻪ ماﻫﯿت تﮑراري دارند واﻓراد زیادي را درگﯿر میکنند ،تعریﻒ میشوند  BPR .ﺑﻪ دنبال روشﻫایی ﺑراي
حداقلسازي ﺧطا و حداکﺜر کردن دسﺘاوردﻫا از ایﻦ طرحﻫا است ،ﺑﻪ طریقی کﻪ نﯿازﻫاي ﺑﺨﺶ دوﻟﺘی را ﺑرآورده سازد (.ﺧون
سﯿاوش،مﺤﻤدي)1388،
.4دالیل موفقیت و عدم موفقیت پروژههای مهندسی مجدد
در ﺑﯿشﺘر مطاﻟعات ومقاالت ﺑﻪ تعریﻒ چﯿسﺘی )  ( WHATمهندسی مجدد پرداﺧﺘﻪ شده است تا ﺑﻪ چگونگی ()HOW
اجراي آن .در حاﻟی کﻪ ﺧطر عدم موﻓقﯿت ﺑﯿشﺘر در روش انجام کار یعنی چگونگی آن نهفﺘﻪ است .ﺑﻪ طور کﻠی دالیل موﻓقﯿت
وعدم موﻓقﯿت پروژه ﻫاي مهندسی مجدد را را می توان ﺑﻪ پنج دسﺘﻪ تقسﯿم نﻤود :
مدیریت تﻐﯿﯿر(ﻫسﺘﻪ مرکزي موﻓقﯿت)
تعهد وحﻤایت مدیریت ارشد( ﻫﻤچون چﺘري ﻓراگﯿر در تﻤامی مراحل)
ساﺧﺘار سازمانی
مدیریت وﺑرنامﻪ ریزي پروژه
زیر ساﺧت ﻫاي ﻓناوري اطالعات
مدیریت تﻐﯿﯿر ﺑﻪ مﻐهوم طرح ریزي مجدد ﻓرایندﻫاي سازمان ﺑﻪ منظور پاسﺨگویی ﺑﻪ نﯿازمندیهاي در حال تﻐﯿر ﺑازار است کﻪ
شامل ﻫﻤﻪ تﻐﯿﯿرات انسانی ارتباطات اجﺘﻤاعی وتﮑنﯿک ﻫاي تعدیل ﻓرﻫنگی مورد نﯿاز ﺑﻪ منظور تسهﯿل در تﻐﯿﯿر ساﺧﺘار و
ﻓرایندﻫاي جدید وتعامل موﺛر ﺑا مقاومت ﻫا می ﺑاشد .مشﮑل ارتباطات سازمانی  ،مقاومت سازمانی  ،نبود سﯿسﺘم مناسب
ارزیاﺑی عﻤﻠﮑرد عدم ﺑرنامﻪ ﻫاي آموزشی موﺛر  ،ایجاد ﻓرﻫنگ تﻐﯿﯿر پﺬیري  ،عدم آمادگی سازمان جهت تﻐﯿﯿر انی از جﻤﻠﻪ
مشﮑالت در مدیریت تﻐﯿﯿر مﺤسوب می شوندکﻪ ﺑرقراري ارتباطات اﺛرﺑﺨﺶ از عوامل تسهﯿل کننده ﻓرایند تﻐﯿﯿر ﺑاشد.ح عامل
دیگر عدم ﻤایت مادي ومعنوي مدیریت ارشد سازمان ﻫﻤچون سایر پروژه ﻫاي دیگر در سازمان است .ساﺧﺘار سازمانی ﺑایسﺘی
ﺑراساس ماموریت وﻓرایندﻫاي جدید شﮑل گﯿرد و مهم تریﻦ عامﻠی کﻪ در ایﻦ جا مد نظر قرار نﻤی گﯿرد ﺑﮑارگﯿري تﯿم ﻫاي
ﻓرایندي موﺛر ،عدم یﮑپارچﻪ سازي و نامﺘناسب ﺑودن مسﯿوﻟﯿت ﻫا ﺑا ﻓرایندﻫاس.ت(.انواري رسﺘﻤی،ﺧسروانجم،مالیی)1398،

 .5روش های مناسب خاص شرکتهای ایرانی کدامند ؟
ﺑا ﺑررسی انواع مﺘدوﻟوژيﻫا د الیل شﮑست و موﻓقﯿت پروژه ﻫاي مهندسی مجدد و نﯿز ﻓضاي حاکم ﺑر شرکﺘهاي ایرانی کﻪ
عﻤدتا ناشی از وجود ﻓضاي ﻏﯿر رقاﺑﺘی و ﺧواص ایجاد شده توسﻂ ایﻦ عامل است ،ﺑﻪ ایﻦ نﺘﯿجﻪ میرسﯿم کﻪ عﻤدتا
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مﺘدوﻟوژيﻫایی ﺑﯿشﺘر مورد توجﻪ قرار میگﯿرند کﻪ توجﻪ ویژه اي ﺑﻪ تعﯿﯿﻦ ،ﺑهبود و یا ایجاد چشم انداز دارند .مﺘدوﻟوژيﻫاي
گاﻫا  ،داونپورت و شـــورت ،ﻫاریسون و پرات  ،کﺘﯿنگر و کنــدور از جﻤﻠﻪ مﺘدوﻟوژيﻫایی ﻫسﺘند کﻪ توجﻪ ویژهاي ﺑﻪ چشم
انداز سازمان دارند .اما نﮑﺘﻪ مهم آن است کﻪ از جﻤﻠگی مﺘدوﻟوژيﻫا آنهایی ﺑﯿشﺘر ﺑاید مورد اسﺘفاده قرار گﯿرند کﻪ تعﯿﯿﻦ،
ﺑهبود و یا ایجاد چشم انداز را در حﯿطﻪ کل ساز مان مورد ﺑرسی قرار می دﻫند زیرا ضعﻒ ﻏاﻟب سازمانها در ایران در نبودیک
چشم انداز مناسب ﺑراي سازمان است؛ از ایﻦ رو مﺘدوﻟوژيﻫاي داونپورت و شـــورت و کنــدور می تواند کﻤک ﺑﯿشﺘري در
پﯿاده سازي مهندسی مجدد در شرایﻂ اینچنﯿنی کند.نﮑﺘﻪ مهم دیگر آنﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿل ایجاد تنشهاي مضاعﻒ حﺘی در ﺑﯿﻦ مدیران
ارشد سازمان در پروژه ﻫاي تﻐﯿﯿر کﻪ در شرایﻂ اقﺘﺼادي ﺑسﺘﻪ تعریﻒ میشوند ،عامل ﺑهبود مسﺘﻤر جزو عناصر الزم در ﻓاز
ﻫاي پایانی ﻓرایندﻫاي مهندسی مجدد است ،پﺲ اینچنﯿﻦ ﺑﻪ نظــــر میرسد کﻪ روش مهندسـی مجـدد کنــدور شرایﻂ
ﺑهﺘري ﺑراي پﯿاده سازي در سازمانهاي ایرانی داراست .اما مطﻠب قاﺑل تامل آنﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿل نبود ویا کﻤبود آشنایی کارکنان
سازمانهاي ایرانی ﺑا پروژه ﻫاي ﺑهبود ،اجراي یک پروژه دگرگونی حﺘی در صورت مقاومت نﮑردن کارکنان میتواند ﺑﻪ سادگی
آنان را دچار سردرگﻤی کند .ﺑناﺑرایﻦ ،عامﻠی کﻪ می تواند ﺑﻪ کارایی ﺑﯿشﺘر ایﻦ ﻓضا کﻤک ﺑسزایی ﺑﮑند ،انجام یک پروژه کوتاه
ﺑهبود ﺑعد از ﻓاز چشم انداز و ﻫﻤزمان ﺑا مرحﻠﻪ جﻤع آوري اطالعات است ،زیرا آشنایی اﻓراد سازمان ونگرش ﺑهبود کارﻫا الزمﻪ
ﻫﻤاﻫنگی و ﻫﻤﮑاریهاي ﺑعدي را ﻓراﻫم میکند از ایﻦ رو شاید ﺑﺘوان روش مهندسـی مجـدد کنــدور را ایﻦ چنﯿﻦ گسﺘرش
داد:
 -1توسعﻪ چشمانداز کسبوکار و اﻫداف ﻓرایند .
 -2درك ﻓرایندﻫاي موجود .
 - 3ﺑهبود  :ﺑهبود دوره اي  ،کوتاه ﺑا انجام تﻐﯿﯿرات کم.
 - 4تشﺨﯿص ﻓرایندﻫا ﺑراي طراحی مجدد .
 - 5تشﺨﯿص اﻫرمهاي تﻐﯿﯿر (ﻓناوري اطالعات) .
 - 6ﺑﮑارگﯿري ﻓرایندﻫاي جدید .
 - 7عﻤﻠﯿاتی کردن ﻓرایندﻫاي جدید .
 -8ارزشﯿاﺑی ﻓرایندﻫاي جدید .
 -9ﺑهبود مسﺘﻤر  :ﺑهبود مسﺘﻤر ﻓرایندﻫا و انعﮑاس اندازهگﯿري عﻤﻠﮑرد.
ﻫﻤچنﯿﻦ ﺑا ﺑررسی روشهاي معﻤول اجراي مهندسی مجدد و ﺑا توجﻪ ﺑﻪ شﮑل ﺧاص اقﺘﺼاد ایران (اقﺘﺼاد ﺑسﺘﻪ) و نﯿز ساﺧﺘار
ﺧاص قوانﯿﻦ کار و امور اجﺘﻤاعی کﻪ تفاوت اساسی ﺑا قاﻟب ﻫاي اسﺘاندارد شده جهانی در سﯿسﺘم ﻫاي ﺑرنامﻪ ریزي مناﺑع
سازمان دارند می توان ﺑﻪ ایﻦ نﺘﯿجﻪ رسﯿد کﻪ اﻟزام مهندسی مجدد ﻓرایند ﻫاي کسب و کار ﺑﻪ عنوان پﯿﺶ نﯿاز پﯿاده سازي
سﯿسﺘم ﻫاي ﺑرنامﻪ ریزي مناﺑع سازمان اگر ﺑا نگرش انطباق ﺑا یک مﺤﺼول نرم اﻓزاري ﺑاشد ﺑﻪ ﻫﯿچ وجﻪ نﻤی تواند موجب
ایجاد یک مزیت رقاﺑﺘی ﺑراي سازمان شود ،زیرا :
اوال قواعد و قوانﯿﻦ درونی و ﺑرون سازمانی موجود ﻟزوما نﻤی تواند انعطاف کاﻓی ﺑر شﮑل ﺧاص سﯿسﺘم ﻫاي ﺑرنامﻪ ریزي مناﺑع
سازمان را داشﺘﻪ ﺑاشد .ﺛانﯿا ﺑا ﻓرض انطباق کامل مفاﻫﯿم سازمان ﺑا قاﻟب یک نرم اﻓزار ﺧاص ایجاد ایﻦ ﺑسﺘر چون ﺑر پایﻪ
روشهاي اسﺘاندارد یک مﺤﺼول ﺧاص است ( ،حﺘی ﺑا ﻓرض اعالم ایﻦ روش تﻐﯿﯿر ﺑﻪ عنوان مهندسی مجدد) نﻤی تواند یک
مزیت ر قاﺑﺘی مﺘﻤایز ﺑراي سازمان ایجاد کند .از ایﻦ رو مهندسی مجدد آزاد می تواند روش مناسب تري ﺑراي پﯿاده سازي یک
پروژه دگرگونی در ﻓضاي ایران ﺑاشد.
 .6پیشینه پژوهش
ﻓعاﻟﯿﺘهاي مهندسی مجدد در ساﻟهاي اﺧﯿر در ﺑﺨشهاي ﺑسﯿاري کشورﻫا انجام شده است  .ﺑسﯿاري از کشورﻫا نﯿز در حال
تجرﺑـﻪ آن ﻫسﺘند  .ﺑﻪ عنوان مﺜال در ﻓﯿﻠﯿپﯿﻦ اصول و پارامﺘرﻫاي ﻓعاﻟﯿﺘهاي سازمانها ﺑا اسﺘفاده از چارچوب مهندسی مجـدد
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ﺑـﻪ عنـوان ﻓﻠسـفﻪ راﻫنﻤا ﺑازتعریﻒ شده است . ،در اتﺤادیﻪ اروپا مهندسی مجدد عﻤﻠﮑرد مرسوم شده و در اﻓریقاي جنوﺑی
مهندسي مجدد ﺑـراي تسـهﯿل ﻓرایندﻫاي مﯿان صنعت نﯿروي کار و دوﻟت ﺑﻪ کار گرﻓﺘﻪ شده است  .،ﻫﻤچنـﯿﻦ در ایرﻟنـد از
مهندسـی مجـدد ﺑـراي ﺑهبـود تسـهﯿالت ﺧدمات اجﺘﻤاعی اسﺘفاده شده است مطاﻟعاتی کﻪ در سال  2001منﺘشر شده ﺑﯿان
میکنـد کـﻪ در سـنگاپور 8درصـد سـازمانها پﯿﺶ از ایﻦ مهندسی مجدد انجام داده اند  23درصد در حال انجام پروژه ﻫـاي
مهندسـی مجـدد ﻫسـﺘند  54درصـد ﻓعاﻟﯿﺘهـاي مهندسی مجدد را در ﺑرنامﻪ 3سال آینده ﺧوددارند و تنها 15درصد اصوال
ﺑنایی ﺑر مهندسی مجدد ندارند .عالوه ﺑر امریﮑا و اروپـا کـﻪ پﯿشﺘاز اجراي مهندسی مجدد در سازمانها ﺑوده اند،در ساﻟهاي
اﺧﯿـر ﺑسـﯿاري از کشـورﻫاي آسـﯿایی و اﻓریقـایی نﯿـز از قبﯿـل  ، ،عرﺑسﺘان سعودي و پاکسﺘان  ،تونﺲ  ،ﺑﺤریﻦ  ،امارات
مﺘﺤده عرﺑی  ،ماﻟزي ﻓعاﻟﯿﺘهاي مهندسی مجدد را در سـازمانهاي ﺧود ﺑﻪ کار گرﻓﺘﻪ اند(.ﻫدایت کارگر شورکی،اکر ﻓداکار.)،
مهندسی مجدد ﻓرآیندﻫاي کسب و کار ،ﺑﻪ عنوان یک اﺑزار مدیریﺘی مﺤبوب ﺑراي مقاﺑﻠﻪ ﺑا تﻐﯿﯿرات ﺑسﯿار سریع تﮑنوﻟوژي و
ﺑازاریاﺑی در ﺑازارﻫاي رقاﺑﺘی امروزي مطرح شده است و ایﻦ اﺑزار مدیریﺘی ،ﺑﻪ تجزیﻪ و تﺤﻠﯿل کردن و طراحی مجدد جریان کار
و ﻓرآیندﻫا در درون و ﺑرون سازمان ﺑرمﯿگردد )-(Rang & Dhaliwal, 2001, pp 125-134واژه مهندسی مجدد
ﻓرآیندﻫاي کسب و کار ﺑراي اوﻟﯿﻦ ﺑار در سال 1991مﯿالدي در گفﺘﻪ ﻫا و مقاالت داونپورت مطرح شد و از جﻤﻠﻪ اساتﯿد ایﻦ
عﻠم ،ﻫﻤر و چﻤپی ﻫسﺘند کﻪ در ایﻦ ﺑاره ،مقاالت ﺑسﯿاري اراﺋﻪ کرده اند  .در واقع ایﻦ اﻓراد از دیدگاه جدیدي ﺑﻪ سازمان ﻫا
نگاه کردند و نگرش ﻫاي سنﺘی مدیریت را مﺘﺤول کردند .مهندسی مجدد از دریچﻪ کامالً جدیدي ﺑﻪ سازمان ﻫاي دوﻟﺘی و
ﺧﺼوصی می نگرد .در جدول ( )1مروري ﺑر مقاالت مرتبﻂ ﺑا موضوع گردآوري شده است ﺑﻪ شرخ زیر است.
ردیﻒ

نام نویسندگان

1

اکبر پور و مهدیار

2

مرتضایی و نوري

3

جعفر مﺤﻤودي و ﻫﻤﮑاران

4

سپهري و کرمانشاه

شرح مقاﻟﻪ
 ،ﺑررسی و مقایسﻪ تطبﯿقی  22مﺘدوﻟوژي مهندسی مجدد مﺘدوﻟوژي جدیدي را کﻪ
داراي شﺶ مرحﻠﻪ ﺑود ،توسعﻪ دادند .ایﻦ مﺘدوﻟوژي کﻪ  P3IEIنام داشت در
مهندسی مجدد ﻓرآیندﻫاي اداره گﻤرکات اسﺘان ﻓارس شد.
مﺘدوﻟوژي کارﺑردي مهندسی مجدد را ﺑراي سازمانهاي ایرانی توسعﻪ دادند .ﺑدیﻦ
منظور آنها پرسشنامﻪ مشﺘﻤل ﺑر  23ﻓاکﺘور موﻓقﯿت ،ﻫدف مهندسی صنایع  ،نﻪ
عامل عﻤﻠﮑرد سازمانی و نﻪ عامل تﻐﯿﯿر ﻓرآیندي را ﺑﯿﻦ شﺶ سازمان ،دو شرکت و
چهار سازمان ﺧدماتی ایرانی مورد کنﮑاش قرار دادند.
ﺑا اسﺘفاده از ﻓرآیندﻫاي ﻓناوري اطالعات ،چارچوب جدیدي را ﺑراي ارزیاﺑی ﺑﻠوغ
معﻤاري سازمانی اراﺋﻪ دادند .نﺘایج پژوﻫشهاي آنها نشان داد ،ﻓرآیندﻫاي ﻓناوري
اطالعات مبناي مناسبی ﺑراي ارزیاﺑی ﺑﻠوغ معﻤاري سازمانی ﻫسﺘند؛ ﺑناﺑرایﻦ اعﺘبار
چارچوب اراﺋﻪ شده توسﻂ آنها تﺄیﯿد شد.
ضﻤﻦ نقد نظریﻪﻫاي موجود مهندسی مجدد ﻓرآیندﻫا ،ریشﻪﻫاي موﻓقﯿت و ناکامی
پروژﻫهاي مهندسی مجدد را مورد کنﮑاش قرار دادند و رویﮑردﻫاي جایگزیﻦ و
تﮑﻤﯿﻠی را ﺑراي اجراي ﺑهﺘر چنﯿﻦ پروژهﻫایی اراﺋﻪ دادند.
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ﻫرمﻫاي مﺨﺘﻠﻒ تﻐﯿﯿر در مهندسی مجدد ﻓرآیندﻫا را ﺑررسی کرده ،نقﺶ و جایگاه
5

مدﻫوشی و رﻓﯿعی

6

گﯿالنی نﯿا

7

ساعدي و یزدانی

8

مﺤﻤدي و توکﻠی

9

نﯿراج کومار و ﻫﻤﮑاراش

10

پاتریک ﻟوکﻤﻦ

ﻓناوري اطالعات را کﻪ یﮑی از مهﻤﺘریﻦ ایﻦ اﺑزارﻫا در موﻓقﯿت مهندسی مجدد
ﻓرآیندﻫا است  ،تﺤﻠﯿل کردند.
مفهوم ،اصول و چگونگی کارﺑرد ﻓﻠسفﻪ تفﮑر ناب ،یﮑی از کارﺑردیﺘریﻦ اﺑزارﻫاي
مفهومی در طراحی ﻓرآیندﻫاي اطالعاتی سازمان را در ﺑهبود ﻓرآیند مهندسی مجدد
ﻓرآیندﻫاي سازمانی مورد کنﮑاش قرار داد.
مدﻟی ﺑراي ﻓرآیند را ﺑراي پﯿادﻫسازي مدیریت دانﺶ ﺑراساس یادگﯿري سازمانی در
شرکت ایران ﺧودرو اراﺋﻪ دادند .آنها مسﯿر ﺑﻠوغ سازمانی را در ﺑهره ﺑرداري از دانﺶ
در جهت رسﯿدن ﺑﻪ مزیت رقاﺑﺘی ترسﯿم کردند.
از تﮑنﯿک شبﯿﻪسازي ،تﮑنﯿﮑی مناسب ﺑراي مهندسی مجدد ﻓرآیندﻫا نام ﺑردهاند.
ﺑﻪ تفضﯿل در ایﻦ مقاﻟﻪ ﺑﻪ ﺑررسی تﮑنﯿکﻫاي مناسب میپردازد.
ایﻦ مطاﻟعﻪ از طرح نوع شناسی سازمانی مﯿﻠر و روت ﺑراي طبقﻪ ﺑندي سازمانها در
سﻪ گروه اسﺘراتژیک (سرپرست  ،ﻓروشنده  ،و نوآوران) اسﺘفاده می کند .تجزیﻪ و
تﺤﻠﯿل داده ﻫا تﺄﺛﯿر اسﺘراتژي ﻫاي سازمانی را ﺑر عوامل  BPRمانند دامنﻪ  ،کارایی
و ارتباطات پایﯿﻦ ﺑﻪ ﺑاال نشان می دﻫد.
ایﻦ مقاﻟﻪ از یک روش تﺤقﯿقاتی نوآورانﻪ جهت شناسایی عوامل موﻓقﯿت پروژه ﻫاي
مدیریت پروژه اسﺘفاده می کند .ایﻦ مطاﻟعﻪ نﺘایج تجرﺑی رسﺘوران کاﻓﻪ صورت
گرﻓﺘﻪ شده ﺑا  31شرکت کننده در پروژه ﻫاي مدیریت ﻓرایند کسب و کار از شرکت
ﻫاي کوچک و ﺑزرگ ) (SMEرا گزارش می دﻫد .یﻦ مطاﻟعﻪ ﺑﻪ ﺑررسی عوامل
موﻓقﯿت پروژه ﻫاي ﺑهبود ﻓرایند کسب و کار در شرکت ﻫاي کوچک و مﺘوسﻂ می
پردازد.

 .7بحث و نتیجه گیری
ﺑا ﺑررسی انواع مﺘدوﻟوژي ﻫا دالیل شﮑست و موﻓقﯿت پروژه ﻫاي مهندسی مجدد و نﯿز ﻓضاي حاکم ﺑر شرکﺘهاي ایرانی کﻪ
عﻤدتا ناشی از وجود ﻓضاي ﻏﯿر رقاﺑﺘی و ﺧواص ایجاد شده توسﻂ ایﻦ عامل است ،ﺑﻪ ایﻦ نﺘﯿجﻪ میرسﯿم کﻪ عﻤدتا
مﺘدوﻟوژيﻫایی ﺑﯿشﺘر مورد توجﻪ قرار می گﯿرند کﻪ توجﻪ ویژه اي ﺑﻪ تعﯿﯿﻦ ،ﺑهبود و یا ایجاد چشم انداز دارند .مﺘدوﻟوژيﻫاي
گاﻫا  ،داونپورت و شـــورت ،ﻫاریسون و پرات  ،کﺘﯿنگر و کنــدور از جﻤﻠﻪ مﺘدوﻟوژيﻫایی ﻫسﺘند کﻪ توجﻪ ویژهاي ﺑﻪ چشم
انداز سازمان دارند .اما نﮑﺘﻪ مهم آن است کﻪ از جﻤﻠگی مﺘدوﻟوژيﻫا آنهایی ﺑﯿشﺘر ﺑاید مورد اسﺘفاده قرار گﯿرند کﻪ تعﯿﯿﻦ،
ﺑهبود و یا ایجاد چشم انداز را در حﯿطﻪ کل ساز مان مورد ﺑرسی قرار می دﻫند زیرا ضعﻒ ﻏاﻟب سازمانها در ایران در نبودیک
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چشم انداز مناسب ﺑراي سازمان است؛ از ایﻦ رو مﺘدوﻟوژيﻫاي داونپورت و شـــورت و کنــدور می تواند کﻤک ﺑﯿشﺘري در
پﯿاده سازي مهندسی مجدد در شرایﻂ اینچنﯿنی کند.
نﮑﺘﻪ مهم دیگر آنﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿل ایجاد تنشهاي مضاعﻒ حﺘی در ﺑﯿﻦ مدیران ارشد سازمان در پروژه ﻫاي تﻐﯿﯿر کﻪ در شرایﻂ
اقﺘﺼادي ﺑسﺘﻪ تعریﻒ می شوند ،عامل ﺑهبود مسﺘﻤر جزو عناصر الزم در ﻓاز ﻫاي پایانی ﻓرایندﻫاي مهندسی مجدد است ،پﺲ
اینچنﯿﻦ ﺑﻪ نظــــر می رسد کﻪ روش مهندسـی مجـدد کنــدور شرایﻂ ﺑهﺘري ﺑراي پﯿاده سازي در سازمانهاي ایرانی داراست.
اما مطﻠب قاﺑل تامل آنﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿل ن بود ویا کﻤبود آشنایی کارکنان سازمانهاي ایرانی ﺑا پروژه ﻫاي ﺑهبود ،اجراي یک پروژه
دگرگونی حﺘی در صورت مقاومت نﮑردن کارکنان میتواند ﺑﻪ سادگی آنان را دچار سردرگﻤی کند .ﺑناﺑرایﻦ ،عامﻠی کﻪ می تواند
ﺑﻪ کارایی ﺑﯿشﺘر ایﻦ ﻓضا کﻤک ﺑسزایی ﺑﮑند ،انجام یک پروژه کوتاه ﺑهبود ﺑعد از ﻓاز چشم انداز و ﻫﻤزمان ﺑا مرحﻠﻪ جﻤع آوري
اطالعات است ،زیرا آشنایی اﻓراد سازمان ونگرش ﺑهبود کارﻫا الزمﻪ ﻫﻤاﻫنگی و ﻫﻤﮑاریهاي ﺑعدي را ﻓراﻫم میکند.
 .8پیشنهادات
از ایﻦ رو پﯿشنهادات زیر مﯿﺘواند روش مهندسـی مجـدد کنــدور را ایﻦ چنﯿﻦ گسﺘرش داد :
 .1توسعﻪ چشمانداز کسبوکار و اﻫداف ﻓرایند .
 .2درك ﻓرایندﻫاي موجود .
 .3ﺑهبود  :ﺑهبود دوره اي  ،کوتاه ﺑا انجام تﻐﯿﯿرات کم.
 .4تشﺨﯿص ﻓرایندﻫا ﺑراي طراحی مجدد .
 .5تشﺨﯿص اﻫرمهاي تﻐﯿﯿر (ﻓناوري اطالعات) .
 .6ﺑﮑارگﯿري ﻓرایندﻫاي جدید .
 .7عﻤﻠﯿاتی کردن ﻓرایندﻫاي جدید .
 .8ارزشﯿاﺑی ﻓرایندﻫاي جدید .
 .9ﺑهبود مسﺘﻤر  :ﺑهبود مسﺘﻤر ﻓرایندﻫا و انعﮑاس اندازهگﯿري عﻤﻠﮑرد.
ﻫﻤچنﯿﻦ ﺑا ﺑررسی روشهاي معﻤول اجراي مهندسی مجدد و ﺑا توجﻪ ﺑﻪ شﮑل ﺧاص اقﺘﺼاد ایران (اقﺘﺼاد ﺑسﺘﻪ) و نﯿز ساﺧﺘار
ﺧاص قوانﯿﻦ کار و امور اجﺘﻤاعی کﻪ تفاوت اساسی ﺑا قاﻟب ﻫاي اسﺘاندارد شده جهانی در سﯿسﺘم ﻫاي ﺑرنامﻪ ریزي مناﺑع
سازمان دارند می توان ﺑﻪ ایﻦ نﺘﯿجﻪ رسﯿد کﻪ اﻟزام مهندسی مجدد ﻓرایند ﻫاي کسب و کار ﺑﻪ عنوان پﯿﺶ نﯿاز پﯿاده سازي
سﯿسﺘم ﻫاي ﺑرنامﻪ ریزي مناﺑع سازمان اگر ﺑا نگرش انطباق ﺑا یک مﺤﺼول نرم اﻓزاري ﺑاشد ﺑﻪ ﻫﯿچ وجﻪ نﻤی تواند موجب
ایجاد یک مزیت رقاﺑﺘی ﺑراي سازمان شود ،زیرا اوال قواعد و قوانﯿﻦ درونی و ﺑرون سازمانی موجود ﻟزوما نﻤی تواند انعطاف کاﻓی
ﺑر شﮑل ﺧاص سﯿسﺘم ﻫاي ﺑرنامﻪ ریزي مناﺑع سازمان را داشﺘﻪ ﺑاشد .ﺛانﯿا ﺑا ﻓرض انطباق کامل مفاﻫﯿم سازمان ﺑا قاﻟب یک
نرم اﻓزار ﺧاص ایجاد ایﻦ ﺑسﺘر چو ن ﺑر پایﻪ روشهاي اسﺘاندارد یک مﺤﺼول ﺧاص است ( ،حﺘی ﺑا ﻓرض اعالم ایﻦ روش تﻐﯿﯿر
ﺑﻪ عنوان مهندسی مجدد) نﻤی تواند یک مزیت رقاﺑﺘی مﺘﻤایز ﺑراي سازمان ایجاد کند .از ایﻦ رو مهندسی مجدد آزاد می تواند
روش مناسب تري ﺑراي پﯿاده سازي یک پروژه دگرگونی در ﻓضاي ایران ﺑاشد .امروزه سازمانهاي موﻓﻖ ﺑﻪ منظور ﻓراﻫم آوردن
شرایﻂ ادامﻪ حﯿات در مﺤﯿﻂ رقاﺑﺘی امروز ،ﺑﻪ کﻤک مهندسی مجدد دست ﺑﻪ دگرگونی و نوآوري می زنند .ﺑﻪعالوه  ،گفﺘﻪ شد
ازجﻤﻠﻪ پﯿامدﻫاي ایﻦ اقدام اراﺋﻪ ﺧدمات و مﺤﺼوالت ﺑا کﯿفﯿت ﺑﻪ مشﺘري ،کاﻫﺶ ﻫزینﻪ ،سرعت ﺑﺨشﯿدن ﺑﻪ امور و در نهایت
ﺑهبود عﻤﻠﮑرد سازمان است  .ﺑاوجود مزایاي یادشده ،ﺑاید اذعان داشت کﻪ مهندسی مجدد ،ﻓرایند ساده اي نﯿست و در مراحل
آﻏازیﻦ اسﺘقرار موجب دﻟواپسی و ﺑروز مشﮑالتی در سازمان می شود .از ایﻦ رو ،انﺘﺨاب یک روش مناسب ﺑراي پﯿاده سازي ﺑا
توجﻪ ﺑﻪ شرایﻂ سازمان میتواند جزو ﻓاکﺘور ﻫاي اﻓزایﺶ موﻓقﯿت پروژهﻫاي مهندسی مجدد ﺑاشد.
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