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هدف از این مقاله کمك به کاهش ابهامات موجود در زمینه مهندسی :چكيده

های باشد. این مهم بواسطه بررسی ادبیات منتشر شده طی سالمجدد فرآیندها می

 هایکتابدهد. مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر و رخ می 0889تا  0891

مشهور مرتبط در این تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. این تحقیق نخست در 

نماید و سپس به بررسی ادبیات خصوص نیازهای مهندسی مجدد فرآیندها بحث می

، های مهندسی مجددابزارها و تكنیك ،مرتبط با موضوعات مهندسی مجدد

فرآیندها، شناسایی و ( و مهندسی مجدد TQMهمزیستی مدیریت کیفیت جامع )

های مهندسی مجدد و طراحی مجدد سازمان با چالشدرك فرآیندهای سازمانی، 

های صورت گرفته نشان پردازد. بررسیگیری از مهندسی مجدد فرآیندها میبهره

دهد که آشفتگی قابل توجهی در مهندسی مجدد فرآیندها وجود دارد. می

گوناگونی بر تعریف مهندسی مجدد فرآیندها و بسیاری از  تأکیداتنویسندگان 

خود پیشنهاداتی در  گیرینتیجهاند. این مقاله در قسمت نتایج محتمل آن داشته

 دهد.خصوص تحقیقات آینده مهندسی مجدد فرآیندها ارائه می

مهندسی مجدد فرآیندها، ادبیات موضوع، مدیریت کیفیت جامع،  :کليدی واژگان

 ی سازمانی. فرآیندها
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 مقدمه -0

هم اکنون نیز به  مسئلهدر طی یك دهه گذشته آشفتگی قابل توجهی در زمینه مهندسی مجدد فرآیندها وجود داشته و این 

خورد، بویژه در میان مدیران، این آشفتگی در خصوص اجزای تشكیل دهنده مهندسی مجدد فرآیندها و تفاوت آن با چشم می

باشد. این مقاله به بررسی ادبیات موجود در زمینه مهندسی مجدد مدیریت کیفیت جامع می سایر اصول مدیریت از قبیل

های تحقیقاتی را افزایش دهد تواند پتانسیل پروژهپردازد و بر مبنای نتایج آن تعدادی از موضوعاتی که میفرآیندها می

ی تشكیل دهنده مهندسی مجدد فرآیندها برای گردد. هدف از این مطالعه فراهم آوردن بینش در خصوص اجزاپیشنهاد می

این مطالعه مقاالت منتشر شده در مجالت علمی مشهور و باشد. محققان و کمك به پذیرش بهتر آن در میان کسب و کار می

 دهد. دوره زمانی مورد مطالعه نیز اواخرهای مرتبط موجود را پوشش میای کسب و کار و همچنین کتابمعتبر، مجالت حرفه

در راستای مرور باشد. باشد. هدف بعدی این تحقیق نیز شناسایی حوزه تحقیقات آینده میمی 0889تا سال  0891دهه 

 مهم قابل طرح در این زمینه شناسایی گردید. این مسایل عبارتند از:  مسئله 6ادبیات 

هایی که به د فرآیندها و انواع شرکتتعاریف مهندسی مجد. این بخش به بررسی تعدادی از تعریف مهندسی مجدد فرآیندها

 پردازد. های مهندسی مجدد مشغولند میبررسی پروژه

ها و ابزارهای رایج مورد استفاده در مهندسی . این بخش به شناسایی تكنیكها و ابزارهای مهندسی مجدد فرآیندهاتكنیك

 پردازد. مجدد فرآیندها می

های مهندسی مجدد فرآیندها و . این بخش به بررسی شباهتکیفیت جامعهمزیستی مهندسی مجدد فرآیندها و مدیریت 

 پردازد. ها در سازمان میمدیریت کیفیت جامع و همزیستی آن

 . این بخش به بحث در خصوص اهمیت درك تمامی فرآیندها در سازمان اشاره دارد. شناسایی فرآیندهای سازمانی

 پردازد. های مدیریت در خصوص مهندسی مجدد فرآیندها میترین چالش. این بخش به شناسایی مهمچالش مهندسی مجدد

های . این بخش در خصوص طراحی مجدد فرآیندها و برخی ریسكطراحی سازمان با استفاده از مهندسی مجدد فرآیندها

  ادراکی موجود در پیاده سازی برنامه مهندسی مجدد فرآیندها اشاره دارد.   
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 همچنیننماییم. خصوص مسایل فوق، ابتدا در خصوص تغییرات بنیادین رخ داده و محیط بازار بحث میاما قبل از بحث در  

گیرد/ در گیری از طراحی مجدد مورد بررسی قرار مینیاز به رویكردهای مختلف در مدیریت فرآیندها و همچنین بهره مسئله

رسد. با مهندسی مجدد فرآیندها به پایان می حقیق در زمینهگیری و شناسایی موضوعات بالقوه تنهایت مقاله با بیان نتیجه

توان نتیجه گرفت که تحقیقات بیشتری در زمینه مهندسی مجدد فرآیندها نیاز است. بر مبنای توجه به مطالب گفته شده می

 ناسایی گردید. های آینده تحقیقات مهندسی مجدد فرآیندها نیز شروش تحقیق ارائه شده در این مقاله تعدادی از حوزه

      نياز به مهندسي مجدد -2

کسب و  کاربردیهای ، سازمان باید به عنوان یك تیم کار کند و تمام زمینهها واقعاً در سطح جهانی باشدبرای اینكه سازمان

پایه تغییرات گردد. از آنجایی که کار باید به درستی یكپارچه شوند، که این امر منجر به درك اهمیت فرآیندهای عملكردی می

باشد، امروزه ارزش مدیریت فرآیند به روشنی شناخته رقابتی، انعطاف پذیری و پاسخگویی در خصوص کیفیت و هزینه می

 شده است. 

شود که نخستین تواند در خلق مزیت رقابتی پایدار ایفا نماید مهندسی مجدد فرآیندها نامیده مینقشی که مهندسی مجدد می

( معرفی گردید. این محققان یك رویكرد جدید در زمینه 0881) Davenport and Short ( و0881) Hammerبار توسط 

بر مبنای تحقیق تواند سبب تغییرات )بهبود( در عملكرد شود. مدیریت فرآیندها معرفی نمودند و ادعا کردند که این امر می

سه  Hammer and Champy (0881)در خصوص مزیت رقابتی و تحقیق  (Porter, 0891, 0891, 0881)پورتر 

 محرك اصلی این تغییرات بنیادین عبارتند از: 

  .تنوع و تقسیم بندی متعدد مشتریان و انتظار دریافت مشاوره توسط آنان 

  .تشدید رقابت جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان در هر زمان و مكان 

  باشد. از بازارها میتغییرات بسیار فراگیر، مداوم و سریع که مشخصه اصلی بسیاری 

ها برای حضور در محیطی ای که سازمانمشتریان، رقابت و تغییرات، دنیای جدیدی از کسب و کار را ایجاد نموده است، بگونه

های مبتنی بر تولید انبوه ها نیز برخوردار باشند. شرکتشود که به اندازه کافی از کارکرد مناسبی در سایر محیططراحی می

این همان کند دوام آورند. د در جهانی که در آن مشتریان، رقابت و تغییرات تقاضا انعطاف پذیر بوده و سریعاً تغییر میتوانننمی

و یا چالش بر سر مفروضات سنتی کسب و کار یاد  «عصر ناپیوستگی»از آن به عنوان  0886چیزی است که دراکر در سال 
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بینی احتمالی عوامل بینی احتمالی خریداران وجود ندارد، بلكه پیشصوص پیشنمود. در بازارهای امروزی، دیگر سوالی در خ

هایی مانند تقاضای بیش از حد کیفیت، خدمات و قیمت و همچنین مطرح است. در دنیای امروزی خریداران بواسطه مشخصه

ریان، بسیاری از مفروضات شوند. در واقع قدرت و آزادی عمل مشتتمایل به نقض قراردادها و عدم وفاداری شناخته می

امروزه دیگر وفاداری ناخواسته به . (Drucker, 0811)مدیریتی شناخته شده در اوایل انقالب مدیریت را از بین برده است 

-شود و همچنین شاهد افزایش حمایتای میان رقبا در بازار مشاهده نمیهیچ همدستی ناعادالنهیك نام تجاری وجود ندارد، 

باشد. ترین سهامداران سازمان میشود، مشتریان مهمتیم. ولی با این حال تا آنجا که به مدیران مربوط میهای دولتی هس

تر تمایل مهم مسئلهباشد بلكه ترین پاداش برای مدیرانی که موفق به کسب احترام مشتری شوند، تنها تكرار خرید نمیبیش

های هندسی مجدد در چنین شرایطی باید تسهیل تطابق میان فرصتگذاری است. هدف مسرمایه گذاران جدید برای سرمایه

یابد. به منظور نیل به این هدف های شرکت باشد، که در صورت تحقق این امر شرکت از رشد خود اطمینان میبازار و قابلیت

سی مجدد و یا اهداف کوچك سازی و برون سپاری محصوالت جانبی مهندسی مجدد باید مد نظر قرار گیرد، اما این امر مهند

گردد. واگذاری مهندسی مجدد عملكردهای داخلی به منظور تسهیل فرآیندهای کاری، منجر به حذف بسیاری از آن نمی

ترین بهره را ببرند. از دیدگاه دراکر در آموزد که چگونه از کمترین منابع بیشسلسله مراتب مدیریت گشته و به مدیران می

سنت است  یق نیز از آن استفاده شده است مهندسی مجدد بیانگر یك نوع از تغییرات بنیادین ازکه در این تحق 0881سال 

گیرد، همچنین در آینده شاهد که در آن عملكرد مناسب افراد عمدتاً به واسطه ترقی در سطوح مدیریتی مورد تشویق قرار می

گردد و ایده ارزش های مهندسی مجدد شده حذف میباشیم. در واقع سلسله مراتب از شرکتتعداد کمی موانع کنترلی می

های بسیاری را برای مدیرانی که توسعه، گردد. تغییرات عظیم رخ داده چالشافزوده تعامالت هدفمند جایگزین آن می

 است.  آوردهاند بوجود انگیزش، پاداش و حمایت از کارکنان را فراموش نموده

Hammer and Champy (0881در مطالعه )های مشكل دار ایاالت متحده دریافتند که اعتقاد ای در خصوص شرکت

این تفكر در شود. محصوالت و خدمات در زمان مناسب، همه امور درست می تصحیحها این است که در صورت قدیمی اکثر آن

 2اتخاذ یكی از  ها باید در زمینهخصوص تغییر محیط با توجه به طول عمر محدود محصوالت منسوخ گردیده است. شرکت

رویكرد مهندسی مجدد به منظور تغییر و یا بهبود مستمر و تدریجی بر مبنای مدیریت کیفیت جامع تصمیم گیری نمایند. 

رویكرد بستگی به حجم تغییرات مورد نیاز، موجه بودن امكان استفاده و وجود منابع مورد نیاز به منظور  2انتخاب یكی از این 

 .انجام دارد 
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((Davenport, 0881 از اصول مشترکی سود برده و یك . هر دو رویكرد مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد فرآیندها

نمایند، از این رو ایجاد و ساخت برخی قضایای کلی در خصوص مدیریت تغییر ممكن بوده و دیدگاه فرآیندی را اتخاذ می

 داً خلق نماید. فرآیندهای ارزش افزوده شامل: سازد تا مزایای رقابتی خود را مجدشرکت را قادر می

  وجود استراتژی که نه تنها به چشم انداز مرتبط است، بلكه بطور مداوم سواالتی از قبیل چرا این رویكردها در حال انجام

 شود. تواند متفاوت انجام شود پرسیده میاست، چگونگی کارکرد این رویكردها، و چگونه می

 ازمان به چشم انداز، استراتژی و اهداف در هر دو سطح سازمانی و عملكردی. تعهد مدیریت ارشد س 

 های قابل کنترل. مواردی که در آن تغییرات ضروری است و تقسیم اهداف واضح پروژه به قسمت 

 های میان کارکردی، اهداف مشترك، تفكر خارج )بیرون( محور و ترویج فعالیت 

 مكان نزدیك مشتری.  گیری در یكعدم تمرکز هنگام تصمیم 

دستیابی به این اهداف نیازمند . نمایدتمامی فرآیندهای ارزش افزوده فوق موفقیت بلند مدت را برای سازمان تضمین می

باشد. ها از سطوح پایین به سطوح باال و همچنین حمایت موثر و بی دریغ رهبری از کارکنان میطراحی مجدد و بنیادین داده

کیفیت جامع معموالً سبب بهبود فرآیندهای ناپیوسته از کسب و کارهای کوچك و متوسط گرفته تا واحدهای رویكرد مدیریت 

تكنولوژیكی، فشارهای گردد. چنین رویكردی به حفظ مشتریان در برابر تغییرات کسب و کار استراتژیك داخل سازمان می

نماید. برای تغییرات رخ داده در تمامی سطوح سازمان کمك میهای مشتریان، غلبه بر تغییرات تدریجی و رقابتی و نیازمندی

 مثال: 

 ، Mazda (Hammer, 0881) در مقایسه با Ford’sهای پرداخت حساب در شرکت سیستم

  و Canon (Davenport and Short, 0881) در مقایسه با Xerox’sهای ناکارآمد اداری سیستم

 IBM and Champy, 0881)   (Hammerروند ناکارآمد تصویب اعتبارات در شرکت 

ها و تواند منجر به کسب و یا حفظ بهترین روشهای اشاره شده میدهد که پیشرفتتمامی موارد بیان شده نشان می

 .و کار گردد های بنیادین در عملكرد گردد و این همان مهندسی مجد فرآیندهای کسب پیشرفت

and Khan, 0881) .(Earl  و یا پیشرفت غیر منتظره در تكنولوژی زمینه مشترك تمامی این موارد مهندسی مجدد

های کامپیوتری و ارتباطات برقرار شده  با باشد. تكنولوژی اطالعات نشان دهنده تمامی الگوهای رایج در ایستگاهاطالعات می
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-های مشتری، معماری مشتری محور، پایگاه دادههای کامپیوتری سیستمهای کامپیوتری و ارتباط برقرار شده با شبكهشبكه

های اتوماسیون دستی و فرآیندهای تمامی موارد یاد شده احتمال ادغام سیستمباشد. های گروهی و تجارت الكترونیك می

مختلف به های و برنامه نویسی (CASE)سازد. اختراع کامپیوتر به همراه نرم افزارهای کامپیوتری کسب و کار را فراهم می

 ها در فرآیند اداری، کاهش هزینه بیشتر و رشد سریع صنایع جدید کمك نموده استطراحی ساده سیستم

(Venkatraman, 0881) .توان به اختراع ماشین باشد، از جمله این موارد میهای تكنولوژیكی میتاریخ مملو از پیشرفت

یوتر اشاره نمود که گام بزرگی در جهت تولید و همچنین بهبود فرآیندهای بخار، موتور احتراق داخلی، تلفن، ترانزیستور و کامپ

، ها تولید و فرآیندهای اداری را خودکار نموده و سبب افزایش کارآیی در جمع آوریکسب و کار بوده است. این پیشرفت

یی پاسخگوی تمامی سواالت نیست، آوری به تنهاذخیره سازی، پردازش، بازاریابی و ارائه اطالعات گشته است. با اینحال، فن

پیشرفته صنایع بانكداری  آوریفنبینی سود مورد انتظار با ناکامی همراه است. در خصوص برای مثال اتوماسیون اغلب در پیش

 ;Watkins, 0881)های اخیر ایجاد شده در تكنولوژی استفاده اندکی شده است شود که از پیشرفتو بیمه، مشاهده می

Zucco, 0886) .و از اتوماسیون از فرآیند اداری خویش  آمدههای کامپیوتری جدید کنار ها با سیستمبسیاری از شرکت

رود تا در آینده های سخت افزاری موجود خود را مورد بررسی قرار ندادند، اما انتظار مینمایند. اما برخی سیستماستفاده می

هشدار  Davenport (0881). (Watkins et al., 0881)کیب نمایند های قدیمی خود ترهای جدید را با سیستمسیستم

باشد. مدیران تنها اطالعات نیازمند تطابق با نرم افزارهای درخواستی و مورد استفاده کاربران می آوریفنهای داد که سیستم

اطالعات نباید سبب  آوریفننباید بر اطالعات کامپیوتری جهت تصمیم گیری اتكا نمایند، همچنین تغییرات مختصر در یستم 

های اروپا و امریكا در شرکت cscهای تغییر در فرهنگ، استراتژی یا ساختار سازمانی گردد. مطالعاتی همانند بررسی شاخص

های مهندسی مجدد درصد از برنامه 01صورت پذیرفت تایید نمود که چیزی باالی  (Champy, 0881) 0881که در سال 

گردد با شكست روبرو شده است. این به فرآیندها به این علت که به جای برنامه مدیریت استراتژیك مورد استفاده واقع می

آوری اطالعات به عنوان جایگزین استراتژی اتژی فنهای مجری مهندسی مجدد فرآیند به اشتباه از استرمعنی است که شرکت

ای در زمینه فرآیندهای میان آوری اطالعات بهبود گستردهگیری از فنبا اینحال بواسطه بهرهنمایند. تغییر یكپارچه استفاده می

سی مجدد در دیدگاه استراتژیك طراحی مهند. (Duffy, 0881)گردد کارکردی، میان بخشی و میان شرکتی حاصل می

گیری از این رویكرد های سخت افزاری و نرم افزاری امر حیاتی است. تنها با بهرهفرآیندها و همچنین انتخاب و نصب سیستم

 and Venkatraman, 0882; Taylor and باشدسازی( فرآیندهای ساختاری امكان پذیر می کارداتوماسیون )خو

Williams, 0881) Short .)های آمریكایی که به اجرای مهندسی مجدد به عنوان راهی به منظور نشان بر خالف شرکت
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دهد های مستقر در سایر نقاط جهان )مثالً استرالیا( نشان میاند، تجربه شرکتهای ماهیانه خود تمایل پیدا نمودهدادن فعالیت

های مهندسی مجدد نیز کم پروژه باشد، لذا میزان )نرخ( شكستها به سمت مهندسی مجدد کند میکه روند حرکت شرکت

کسب و کار و  یدر ادبیات موجود بحث زیادی در خصوص اجزای مهندسی مجدد فرآیندها. (Zampetakis, 0881)باشد می

   ونگی یكپارچگی مفهوم مهندسی مجدد با فرآیندهای مدیریت عملیاتی و استراتژیك صورت گرفته است.گچ

   ادبيات موضوع  -3

 شود: بخش به شرح زیر ارائه می 6مقدمه نیز اشاره گردید ادبیات موضوع در همانگونه که در 

 . تعریف مهندسی مجدد1.0

 اند، برای مثال ها ارائه نمودهمحققان بسیاری تفسیر خود را از تغییرات بكار برده شده در سازمان

Davenport  و Short (0881مهندسی مجدد فرآیندها را به عنوان تجزیه و تحل ) یل و طراحی فرآیندها و جریانات کاری

( تجدید نظر اساسی در این تعریف ایجاد نموده 0881) Champy و  Hammerاند. ها تعریف نمودهدر داخل و میان سازمان

و طراحی مجدد بنیادین فرآیندهای کسب و کار را به منظور دستیابی به پیشرفت چشم گیر هنگام بحران و همچنین پیشرفت 

محققانی مانند گیری عملكرد مانند هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت را  مهندسی مجدد فرآیندها نامیدند. ارهای اندازهدر ابز

Talwar (0881بر بازنگری، بازسازی و ساده سازی ساختار کسب و کار، فرآیندها، روش )های مدیریت و های کاری، سیستم

اعتقاد دارند که مهندسی مجدد فرآیندها  0881در سال  Stepper و Petrozzoروابط خارجی تمرکز نمودند. از سوی دیگر 

های اطالعاتی جهت دستیابی به تغییرات فرآیندها و سازمان و همچنین پشتیبانی از سیستم زمانهمشامل طراحی مجدد 

بیان نمود Lowenthal (0881 )باشد. )بهبود( بنیادین در زمان، هزینه، کیفیت و توجه به مشتریان به کیفیت و محصول می

باشد، تمرکز اصلی که مهندسی مجدد فرآیندها تجدید نظر بنیادین و طراحی مجدد فرآیندهای عملیاتی و ساختار سازمانی می

 باشد. تعریف ارائه شده توسطهای کلیدی سازمان به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در عملكرد سازمان میآن بر قابلیت

Davenport و Short (0881) باشد. در تر میمحدودتر بوده ولیكن توصیف ان از مفهوم مهندسی مجدد فرآیندها گسترده

عمل هر دو رویكرد مهندسی مجدد فرآیندها و مدیریت کیفیت جامع بر تعریف و عملیاتی سازی فرآیندهای کسب و کار جهت 

رویكرد بر  2هیچ یك از این رکز دارد. با اینحال تولید محصوالت و خدمات در حیطه تعریف شده یك کسب و کار تم

باشد. نماید، اما مطمیناً از اجزای ضروری در دسترسی به چشم انداز میفرآیندهای استراتژیك کسب و کار تمرکز نمی

باشد. نكته قابل توجه و مهم در همچنین هیچ یك از این دو روش از توانایی بازسازی کسب و کار و صنعت خود برخوردار نمی
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گیری توان نتیجهمی لذا ؛های اطالعاتی اشاره داردشده این است که تنها یكی از این تعاریف به سیستم تمامی تعریفات ارائه

که توان بیان نمود که می مسئلهباشد. در خصوص این اطالعات نمی آوریفننمود که مهندسی مجدد فرآیندها لزوماً وابسته به 

-ز طراحی مجدد فرآیندهای سازمانی میاتر بدنبال امری فراتر توان ابزار قدرتمندی دانست که بیشآوری اطالعات را میفن

اطالعات بر  آوریفنمحققان . and Oakland, 0881; Hammer and Champy, 0881) (Gaddباشد تا پیاده سازی 

 آوریفنندسی مجدد فرآیندها برخوردارند تاکید نموده و چالش مهم های جدید از نقش محوری در مهکه سیستم مسئلهاین 

در . al., 0881) (Wastell et دانند های موجود هنگام تفسیر میانی و خیال پردازیاطالعات را اجرای تغییرات سازم

خصوص تفسیر و دامنه مفهوم تغییر سازمانی آشفتگی وجود دارد و اظهار نظرات گوناگونی در این خصوص بیان شده است. 

 Shortو   Davenport( به مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار اشاره دارد در حالیكه 0881) Hammerهمچنین 

ونی مفاهیم این رویكرد گل هنوز هم بسیاری محققان با توجه به گونا( به طراحی مجدد فرآیندها اعتقاد دارند. با اینحا0881)

 : نمایند. برای مثالبه روند تغییرات کوچك و بزرگ اشاره می

  بهبود فرآیندهای کسب و کار(Harrington, 0880a)،  

 طراحی مجدد فرآیندهای محوری (Kaplan and Murdoch, 0880)،     

  نوآوری در فرآیند(Davenport and Short, 0881) ، 

 تحول فرآیندهای کسب و کار (Burke and Peppard, 0881) ، 

 نقطه انفصال طراحی مجدد فرآیندها al., 0881) (Johanssen et  ، 

 مهندسی مجدد سازمان (Lowenthal, 0881)، 

 مدیریت فرآیندهای کسب و کار (Duffy, 0881)، 

 تعریف حوزه کسب و کار (Venkatraman, 0881)، 

 ییرات محیط سازمانیتغ (Earl et al., 0881) و  

 تحلیل و بهبود ساختار سازمانی (Zairi, 0880) 

در حالیكه برخی از تعاریف ارائه شده به طور مشخص به مدل عمومی بهبود فرآیندهای کسب و کار در مقیاس گسترده اشاره 

-مجدد می مهندسیاند که اشاره نموده(Watkins et al., 0881; Earl and Khan, 0881) دارد، ولی برخی محققان 

ای از مسایل یاد شده است نمونه IBMتواند در سطوح مختلف سازمان صورت پذیرد. مهندسی مجدد فرآیندهای مالی شرکت 
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ت، اندکی بر عملكرد کلی داشته اس تأثیر، زمان و کیفیت گردیده است، امّا با این وجود ای در هزینهکه سبب بهبود گسترده

. با توجه به محیط استراتژیك،  (Currid, 0881)زیرا فرآیندهای مالی یك فرآیند محوری در استراتژی شرکت مذکور نبود 

جهت هماهنگی میان فرآیندهای کاری و نیاز مشتریان و دستیابی به اهداف بلند مدت شرکت  مهندسی مجدد فرآیندها ابزاری

 تأمینهای مشتری و ( از چشم انداز سیستم0881) Deming ( و0881) Sengeبه منظور نیل به این هدف  باشد.می

( از این دیدگاه با بحث در خصوص چگونگی طراحی یك فرآیند و آینده آن 0880) Reck و Guldenان دفاع نمودند. گندنک

مجدد  مهندسیهایی را که باید تحت پوشش ها و سازمان( سه نوع از شرکت0881) Champy و Hammerحمایت نمودند. 

 گیرند شناسایی نمودند:  قرار

های شرکت باالتر از هزینه رقبای ای ندارند و هزینهها هیچ راه چارهبینند. آنهایی که خود را در غرق در مشكالت میشرکت

ر از باشد، اگر خدمات شرکت به حدی زیاد باشد که مشتریان از آن دلسرد شوند، نرخ شكست محصوالت شرکت باالتخود می

به عبارت دیگر چیزهای زیادی نیازمند تغییر باشد، در این صورت شرکت به طور واضح نیازمند مهندسی مجدد رقبا باشد، 

 باشد، فرآیندهای خود می

 کند. باشند، اما مدیریت آن مشكالت آینده را مشاهده میهایی که در حال حاضر با مشكلی مواجه نمیشرکت

باشند و مدیریت ارشد شرکت مهندسی مجدد را فرصتی در جهت توسعه و پیشی گرفتن از رقبا هایی که در اوج میشرکت

 پندارد. می

 های مهندسی مجدد . ابزارها و تكنیك1.2

دهد که هدف مهندسی مجدد فرآیندها بهبود تعاریف متفاوت ارائه شده در خصوص مهندسی مجدد فرآیندها نشان می

های مورد استفاده در با این حال، مهندسی مجدد فرآیندها به طور خاص اشاره به ابزارها و تكنیكباشد. بنیادین فرآیندها می

محققان و نویسندگان به طور یكسان از بسیاری از ابزارهای متفاوت در هنگام  لذا ؛فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار دارد

 ها و ابزارها عبارتند از: نیكنمایند. این تكجستجوی بهترین کاربرد مهندسی مجدد استفاده می

 آل برای : در حالیكه بسیاری از محققان و نویسندگان به نیاز برای توسعه یك هدف ایدهبه تصویر کشیدن فرآیندها

( بیان نمود که عامل اصلی در موقعیت 0881) Barrett، اندی مجدد شوند اشاره نمودهسفرآیندهایی که باید مهند

 باشد. انداز فرآیندها میمهندسی مجدد توسعه چشم 
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 فرآیند نگاشت/ مطالعه روش تحقیق :Cypress (0881بیان نمود که ابزارهای مطالعه روش ) های عملیاتی در هنگام

باشد، اما متاسفانه این امر اغلب مورد غفلت واقع گردیده است. شواهد مطالعه وظایف مهندسی مجدد نیز بسیار مفید می

 ها(،)نمودار گردش داده DFD )روش تعریف یكپارچه(، IDEF1که این مفاهیم با ابزارهایی همانند  دهدمیاخیر نشان 

OOA  )تحلیل شئی گرا((Yu and Wright, 0880) و Prince2 ( یكپارچه )فرآیندهای مبتنی بر مدیریت پروژه

 اند. گشته

  :مهندسی مجدد، بویژه در مدیریت تغییرات سازمانی نویسندگان بسیاری بر ضرورت توجه به جنبه انسانی مدیریت تغییر

اند نیز بیان نموده ,Bruss and Roos, 0881) (Mumford and Beekma ;0881اند. برخی محققان تمرکز نموده

(، عناصر انسانی مهندسی 0881) Kennedy باشد. از سوی دیگرترین امر در مهندسی مجدد میکه مدیریت تغییر مهم

  های شغلی ترکیب نمود.جه به ریسك ادراکی موجود در روشمجدد را با تو

 :)اند که الگو برداری جز جدایی ناپذیر مهندسی مجدد بوده و منجر به برخی محققان بیان نموده الگو برداری )محك زنی

 Harrison and)گردد ها مینمایش و توسعه فرآیندهای شناخته شده در هنگام ارتباطات میان سازمان و سایر سازمان

Pratt, 0882; Chang, 0881; Furey, 0881)   . 

 :بنابر ادعای برخی محققان هدف اولیه مهندسی مجدد فرآیندها، طراحی مجدد فرآیندها با در  فرآیندها و مشتری مداری

این (. Chang, 0881; Vantrappen, 0882)باشد نظر گرفتن بهبود عملكرد به عنوان شكلی از مشتری مداری می

 توسط برخی محققان کیفیت مانند مسئلهگردد، این های بهبود فرآیند میامر سبب برقراری یك پیوند قوی با روش

Harrington (0880.نیز بیان گردیده است )  در برخی تحقیقات مانند تحقیقnotably Chang (0881 محققان )

رسد مهمترین نمایند. به نظر میرآیندها استفاده میمبحث کیفیت از اصالحات مشابه و تقریباً یكسان در زمینه بهبود ف

 باشد. ها میتفاوت، همانگونه که قبالً نیز به آن اشاره گردید در خصوص مقیاس

-الزم به یادآوری است که محققان اندکی نیز تنها به یك روش هنگام بحث در خصوص مهندسی مجدد فرآیندها اشاره نموده

نمایند، گرچه ماهیت این ترکیب به کاربرد و درجه سختی )تكنولوژی( که توسط ب ابزارها استفاده میها از ترکیاند. اما اکثر آن

Teng (0881که توسط )( و یا نرمی )مدیریت افراد Mumford و Beekma (0881.بیان گردید بستگی دارد )  در حالیكه

شود که اگر مهندسی مجدد فرآیندها خواهان میشود، مشاهده هایی شناخته میهای دقیق به عنوان منبع چنین بحثروش

های مدیریت ترکیب شود. این گفته بویژه موفقیت است باید به عنوان یك فعالیت استراتژیك و میان کارکردی با سایر جنبه

ها در مهندسی مجدد فرآیندها منحصر بفرد است شود، بلكه روش استفاده آنها مورد استفاده واقع نمیخود روش کههنگامی 
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. یكی از مسایل مورد عالقه در این زمینه ارتباط میان مهندسی مجدد فرآیندها (Earl and Khan, 0881)باشد صحیح می

ا مرتبط ب هایتواند به عنوان طیفی از فعالیتباشد. به طور خالصه مهندسی مجدد فرآیندها میو مدیریت کیفیت جامع می

ها عامل اصلی موفقیت اند که این ابزارها و تكنیكبهبود فرآیند در نظر گرفته شود. در حالیكه برخی محققان بر این عقیده

باشد، اما اکثر محققان اعتقاد دارند که رویكرد استراتژیك نسبت به مهندسی مجدد فرآیندها و مهندسی مجدد فرآیندها می

با اینحال هنوز هم . (Guha et al., 0881; Bruss and Roos, 0881)باشد قیت میتوسعه استراتژی آن عامل اصلی موف

های مهندسی مجدد فرآیندها که توسط اندکی تردید در ادبیات موجود و همچنین تالش در جهت استراتژیك نمودن فعالیت

 ,Gadd and Oakland, 0886; Barrett, 0881; O’Neill and Sohal).شود وجود دارد مدیریت ارشد حمایت می

0889)  

  . همزیستی مهندسی مجدد فرآیندها و مدیریت کیفیت جامع 1.1

باشد. این روش به رویكردی در جهت افزایش رقابت، اثربخشی و انعطاف پذیری تمام سازمان می"مدیریت کیفیت جامع 

 "گرددهر سطح سازمانی مربوط میمنظور سازماندهی، برنامه ریزی و درك هر فعالیت ضروری است و به هر فرد و در 

(Oakland, 0881) .دهد. هدف مدیریت مدیریت کیفیت جامع مشتری را به عنوان نقطه محوری فرآیندها و عملیات قرار می

مدیریت کیفیت جامع . (Bennis, 0882) باشدکیفیت جامع بهبود مستمر عملكرد فرآیندها جهت ارضای نیاز مشتریان می

باشد. در بطن مدیریت بهبود مستمر از پایین به باال میهای سازی فعالیتال به پایین و استقرار اهداف و پیادهشامل ارتباطات با

هایی که این کنندگان داخلی و مشتریان در سازمان قرار دارد. سازمان تأمینکیفیت جامع مفهوم مدیریت فرآیندها و وجود 

نمایند تا اهداف مشتری از دارند و تالش می شده سازیعملیاتی  فرآیندهایدرك  نمایند تمایل به توسعه ورویكرد را اتخاذ می

مهندسی مجدد فرآیندها نیز بر روی فرآیندها تاکید دارد. گرچه محققانی . (Oakland, 0881)بهبود فعالیت را محقق نماید 

باشد، ولیكن محققانی از مدیریت کیفیت جامع می تربنیادی( بیان نمودند که مهندسی مجدد فرآیندها 0881) Kleinمانند 

های مدیریت استراتژیك ( این دو رویكرد را شكلی از سیستم0882) Pratt و Harrison (؛0881) Davenportمانند 

( بیان نمود که تحلیل فرآیندها باید به منظور شناسایی این امر که 0881) Davenportدانند. یكپارچه درون سازمان می

میك از فرآیندها باید طراحی مجدد شود و کدامیك باید بر مبنای بهبود مستمر مدیریت گردد، انجام پذیرد. این روش از کدا

های کوچك افزایش ای از فعالیتهای بهبود، بهبود زنجیرهفعالیتباشد، شفافیت کمتری نسبت به مهندسی مجدد برخوردار می

امروزه شاهد افزایش حجم مقاالت مرتبط  . (Gadd and Oakland, 0886)گردد میها را شامل تا بازسازی بنیادین فعالیت
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( بیان نمود که هر دو این رویكردها باید تحت نظر 0881) Hammerباشیم. برای مثال با بهبود مستمر و ناپیوسته می

هایی ( برنامه0881) Chang (0881 ،)Furey (0881 ،)Taylor، در حالیكه برخی محققان مانند مدیریت فرآیند قرار گیرد

پذیرد را به عنوان ابزار مدیریت در نظر که جهت یكپارچه سازی مهندسی مجدد فرآیندها و مدیریت کیفیت جامع صورت می

گردد و نسبت به استفاده از این دو روش حاصل می 2( بیان نمود که بهبود مداوم عملكرد از 0880) Hammerگیرند.  می

رسد که برخی نویسندگان مقاالت مهندسی مجدد فرآیندها بهبود مستمر فرآیندها را تنها راه ر داد. به نظر میروش هشدا

های مدیریت فرآیند از اهمیت یكسانی در مقایسه با مهندسی مجدد دانند. سایر جنبهارتباط با مدیریت کیفیت جامع می

 ین موارد عبارتند از: باشند. افرآیندها و مدیریت کیفیت جامع برخوردار می

  الگو برداری(D’Aveni, 0881; Harrison and Pratt, 0882)  ،         

  تغییر فرهنگ(Barrett, 0881; Batlett and Ghosal, 0881; Ghosal, 0881)      

  سنجش عملكرد(Hagel, 0881; Guha et al., 0881) 

( بیان نمود که تغییرات پیوسته سبب 0881دهد اما کانو )گام رخ میدر حالیكه بهبود و پیشرفت معموالً تدریجی و گام به 

تواند سبب های کیفیت میکه خلق تیم نمایدمی( حتی پا را فراتر گذاشته و بیان 0881) Juranگردد. بهبود بنیادین می

جدد فرآیندها به دلیل ( بیان نمودند که در حالیكه مهندسی م0881) Wilkinson و Hillنوآوری عمده و پیشرفت گردد. 

عدم تفسیر درست از ماهیت مدیریت کیفیت جامع مورد انتقاد قرار گرفته است، لذا این امكان وجود دارد که پیاده سازی 

در برخی موارد پیاده سازی مدیریت کیفیت ها با ادراك نادرست مواجه گردد. مدیریت کیفیت جامع در بسیاری از سازمان

پذیرد و در نتیجه تنها یك فرم جزئی از مدیریت کیفیت جامع لق و ایجاد پیشرفت نهایی صورت میجامع تنها به منظور خ

گردد. در اینگونه موارد طرفداران شود که منجر به یك بهبود کوچك میعمدتاً در میان کارمندان سطوح پایین پیاده سازی می

یت کیفیت نسبی به جای مدیریت کیفیت جامع مورد انتقاد مهندسی مجدد فرآیندها عملكرد سازمان را در استفاده از مدیر

های مهندسی مجدد فرآیندها نیز تمایل به جزئی شدن دارند، (، بیان نمود که طرح0881) Hallدهند. با این وجود قرار می

یكپارچگی کلیت دهد. این امر به علت فقدان نظارت موثر مدیریتی و عدم رخ می ادرارتزیرا در هنگام انجام وظایف در 

رسد که احتمال این امر که مهندسی مجدد می نظر به (Hill and Wilkinson, 0881).باشد تغییرات سازمانی می

ها، فرآیندها باشد. زیرا مهندسی مجدد فرآیندها از روشموفق گردد، بسیار کم میفرآیندها بدون حضور مدیریت کیفیت جامع 

نماید. اگر این امر به صورت موقت یفیت جامع جهت ارائه تغییرات تدریجی استفاده میو مشتری مداری موجود در مدیریت ک
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رود که مقاومت سازمانی تجربه و زیر ساخت سازمانی مد نظر مدیریت کیفیت جامع صورت پذیرد، احتمال میو بدون آموزش، 

تواند نرخ باالی شكست در می مسئلهآیا این تر باشد. نسبت به زمانی که فرهنگ تغییرات کیفیت در سازمان وجود دارد بیش

در سال   Sinclair و Zairiخیر، همانطور که  مطمئناًنخستین بار پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها را توجیه نماید؟ 

های برخوردار از ، تفاوت اندکی میان سازمانایاالت متحده بحث نمودند هایسازماندر مطالعه خود در خصوص  0881

( بیان 0881) Cole  ها و ادغام موفقیت آمیز آن با مهندسی مجدد فرآیندها وجود دارد.مدیریت کیفیت جامع و سایر سازمان

وی اعتقاد داشت که اصطالح مكمل همدیگرند.  2نمود که همپوشانی زیادی میان کیفیت و مهندسی مجدد وجود دارد و این 

Thomas (0881 )نماید. همچنین ها بنا میبر روی تغییرات متوالی برنامه ساختمانی را "خانه کیفیت"هر یك از اجزای 

که همزمان دسترسی به تسلط بر فرآیندهای جاری، بهبود مستمر این فرآیندها و  "زیبایی شناسی تولید"مطلبی در خصوص 

رسد که اکثر محققان اعتقاد دارند بنظر میشود، به رشته تحریر درآورد. آماده سازی جهت ایجاد تغییرات بنیادین را سبب می

تواند های محوری و بهبود مستمر گردد، میسبب تغییرات بنیادین بدون مختل نمودن مزیت ،که اگر مهندسی مجدد فرآیندها

 Oakland و Gaddبا این دیدگاه آورد ترکیب گردد. با چارچوب کیفیت جامع که مزایایی را برای کل سازمان به ارمغان می

متمایز و مختلف که رویكرد  2تواند به عنوان اند که مهندسی مجدد فرآیندها و مدیریت کیفیت جامع می( بیان نموده0886)

های متفاوت و به منظور دسترسی به سطوح مختلف بهبود عملكرد و در زمانباشد قادر به همكاری مشترك در یك سازمان می

 شود.  مورد استفاده قرار گیرد، در نظر گرفته

      . درك فرآیندهای سازمانی1.1

Deming (0881 و )Senge (0881 در خصوص اهمیت تفكر سیستمی در درك جریانات کاری و فرآیندهای کسب و کار )

در هر سیستم وقایع رخ داده شده بر سایر اجزای سیستم و احتماالً بر خود آن جزء  اند. و همچنین تاثیر بازخورد بحث نموده

-ابزارهای مورد نیاز جهت دستیابی به عملكرد مناسب در سیستم آوردنباشد. تكنولوژی اطالعات توانایی فراهم گذار میتاثیر 

باشد. چشم انداز انتخابی باید قادر به درك فرآیندهای فعلی و بالقوه باشد. این حقیقت نیازمند های سازمانی را دارا می

 Chang, 0881; Petrozzo)باشد های سنتی مدیریت کیفیت جامع میه برنامهتر نسبت بجامع دیدگاهبرخورداری از یك 

and Stepper, 0881) تغییرات بیان شده توسط .Hammer (0881در شرکت ) Ford  وDavenport  وShort  

بسیاری دارد که ( بیان می0881) Cranswickباشد. بیانگر طراحی مجدد بنیادین فرآیندها میXerox  ( در شرکت0881)

 اند، برای مثال: های استرالیایی دچار طراحی مجدد بنیادین مشابه گردیدهاز شرکت
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  شرکت بیمهFAI  به میزان گسترده از تكنولوژی اطالعات تنها در بخش کوچكی از کل فرآیند مهندسی مجدد شده

ارکردی که به منظور موفقیت تكنولوژی اطالعات در وهله نخست به منظور تسهیل تفكر میان کنماید. استفاده می

 گردد. سازماندهی مجدد نیاز است استفاده می

  شرکتAnsett  مدیریت درآمد انبوه خریداری نمود که از دانش مناسبی نسبت به سایر خطوط  سیستماسترالیا یك

طراحی و بعد های هوایی در هنگام خرید محصول مشابه برخوردار بود. مزیت استراتژیك شرکت از ادغام کلی سیستم

 گردد.   انسانی سازمان و مشتری حاصل می

 های شرکتPenfolds و Seppelt   به این نتیجه دست یافتند که ثبات، انعطاف پذیری و در دسترس بودن اطالعات به

آوری اطالعات پس از مشورت با مشاوران تعداد کارکنان بخش فنمنظور حفظ چارچوب رقابتی شرکت ضروری است. 

کنندگانش  تأمینها با ای را جهت تبادل الكترونیك دادهنفر کاهش پیدا نمود و شرکت برنامه 06نفر به  12ز شرکت ا

 پیاده نمود. 

  نمود  بینیپیششروع کرد و  0880جوالی  0سازمان صنایع دفاع استرالیا برنامه اصالحات دفاعی مورد تایید دولت را از

سال تكمیل گردد. فرآیندهای کسب و کار صنایع دفاعی به منظور  1ود ظرف مدت های خها با تمام جنبهکه این برنامه

 دستیابی به بازده باالتر و اثر بخشی بیشتر بر مسایل زیر تمرکز نمود: 

درصدی  21گردد )کاهش حمایت از مدیران و عملكرد اداری سبب کاهش تعداد اعضای کمیته و مدیران ارشد می .0

 کارکنان( و 

 و یا نوع تجهیزات.  مشتركها با تمرکز بر صنایع دهی مجدد وظایف فراگرفته شده گروهنظم و سازمان .2

های نظامی و مبارزه، صرفه جویی شود. میلیون دالر به منظور افزایش توانایی 11رود سالیانه چیزی در حدود مجموعاً انتظار می

کند تا مهندسی مجدد را با یك صفحه خالی شروع کنید و برخی از ادبیات موجود در زمینه مهندسی مجدد فرآیند توصیه می

 به طراحی مجدد فرآیندها از نو بپردازید. مشكالت موجود در این رویكرد عبارتند از: 

  ،خطر طراحی یك سیستم ناکارآمد دیگر 

 های استقرار یافته در طی مدت چند سال، نادیده انگاشتن دانش سیستم 

  مسائل احساس نكردن و عدم درك دامنه(Petrozzo and Stepper, 0881; O’Neill and Sohal, 0889)  
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 (Klein, 0881; Grover and Malhotra, 0880; Stoddard and Jarvenpaa, 0881)لذا بسیاری نویسندگان  

-می اند درك کامل فرآیندهای موجود قبل از شروع مهندسی مجدد پروژه امری ضروری است. فرآیندهای موجودتوصیه نموده

ها هنگامی که فرآیندها مستند گردد، روابط میان آنتواند از طریق نمودار و نقشه فرآیند درك گردیده و مستند گردد. 

-های عمده ناپیوسته میگردد. هدف از مهندسی مجدد فرایندها ساخت پیشرفتگردیده و نقشه سازمان پدیدار می ترشفاف

 ی است و میزان آن به دامنه مهندسی مجدد فرآیندها بستگی دارد.بیانگر تغییرات سازمان مسئلهباشد. این 

. بسیاری شوندفرایند میان کارکردی به منظور افزایش ارزش افزوده خروجی و همچنین افزایش اثربخشی مهندسی مجدد می

شروع به سازماندهی  باشند و به همین دلیلها در حال حاضر با نیاز ارتباط ساختارهای سنتی عملكرد مواجه میاز سازمان

باشد که به کنترل جریان واقعی و منابع مجازی اند. در حقیقت این فرآیندها میمجدد حول فرآیندهای محوری خود نموده

 . (Kaplan and Murdoch, 0880)پردازند درون سازمان می

   چالش مهندسی مجدد  1.1

شرکت را به نمایندگی  620انجام داد،  "مهندسی مجدد وضعیت"تحت عنوان  0881در اویل سال  Champyای که مطالعه

از  %68شد. مطالعات صورت گرفته نشان داد که های آمریكای شمالی و اروپا شامل میترین شرکتنفری بزرگ 6111از نمونه 

های شرکتباشند، و نیمی از شرکت اروپایی درگیر حداقل یك پروژه مهندسی مجدد می 021از  %01شرکت آمریكایی و  108

( دریافت که نتایج مهندسی مجدد قابل 0881) Champyبا اینحال هایی هستند. باقیمانده نیز به فكر اجرای چنین پروژه

 رسد که اهداف بالقوه زیر از مهندسی مجدد حاصل گردیده است: توجه بوده است و بنظر می

  یابد، درصد کاهش می 01چرخه زمان انجام کار 

 11  هزینه،درصد کاهش 

 درصد،  11زان رضایت مشتریان، کیفیت و درآمد سازمان به میزان یافزایش م 

 21  .درصد افزایش سهم بازار 

اند در دسترس های آمریكای شمالی که در جهت مهندسی مجدد تالش داشتهشرکت %00گرچه اطالعات کمی در خصوص 

توان اند، لذا میرصدی با شكست مواجه گشتهد 11ن موفقیت ها در کسب میزاباشد، اما این مطالعه نشان داد که شرکتمی

ای که در این رسد مسالهباشد. به نظر میاند بسیار کم میهایی که کامالً مهندسی مجدد را اجرا نمودهنتیجه گرفت که شرکت
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است. این امر  تبدیل نشدههای واقعی )اصلی( مدیران خصوص وجود دارد این است که مهندسی مجدد شرکت به فعالیت

باشد، مهندسی مجدد های کامپیوتری بزرگ ایاالت متحده مینقیصه )فروش، خدمات و انجام سفارش( در شرکت 1نشانگر 

درصدی  11درصدی حفظ مشتریان و کاهش  21فرآیندهای کاری سبب کاهش زمان معرفی محصول به نصف، کسب نرخ 

-های کاربردی کسب و کار دارند. به عبارتی تالشفی تمایل به کنترل حیطهها به حد کاگردد. سازمانهای مدیریت میهزینه

های مهندسی مجدد یك سال پس از شروع کار با شكست مواجه گردید. در این موارد رهبری از قدرت کافی به منظور پیاده 

 . (Davis, 0891)های مشترك، عقاید و باورهای رفتاری برخوردار نبوده است سازی و ایجاد تغییر در ارزش

ها دارای باشد، لذا شرکتتوسعه محصوالت جدید و ارائه خدمات میفرآیندهای افقی مهندسی مجدد از قبیل بهبود سفارشات، 

ها تقلید نموده و خود را با آن تطبیق دهند. این توانند به آسانی از آنها نمیباشند که رقبای آنهای متمایزی میتوانایی

اصل  1( بیان نمود که 0881) Dayشود. هایی که از سلسله مراتب سنتی برخوردارند مشاهده میبویژه در سازمان مسئله

  گردد:   دركمتمایز باید توسط مدیریت ارشد و قبل از انجام مهندسی مجدد 

 روجی فرآیندها را تغییر مدیریت فرآیندها بر اهداف خارجی تاکید دارد. این اهداف ممكن است رضایت مشتریان از خ

 شامل شود. 

 باشد. های افقی فرآیندها، نیازمند ارتباطات افقی و ارتباط مرزها جهت تغییر فرهنگ میهماهنگی میان فعالیت 

 شود سبب تسهیل فرآیند یادگیری می مسئلهباشد و این اطالعات فیلتر نشده به آسانی در اختیار تمامی اعضای تیم می

(Senge, 0881) .  

-از یك سری قابلیت موسسه لذا ؛باشدنشان دهنده مسایل و مزایای مدیریت فرآیند می IBMفرآیند تصویب وام در شرکت 

ماند، زیرا گردد. این فرآیند اغلب از دید مدیران نادیده میهای ضروری برخوردار میهای متمایز بجای یك سری از فعالیت

فروش، سفارشات دریافت شده و برنامه ریزی شده، حمل محصوالت  بینیپیشنند های روزمره و روتین ماسبب ارتباط فعالیت

موفق گردیده است تا بطور مداوم  Marriottهای یا به عنوان مثال هتل (Shapiro et al., 0882).گردد و ارائه خدمات می

های انتخاب مكان مناسب، افتتاح هتل به سبب کیفیت باالی خدمات ارائه شده کسب نماید. این هتل به علتباالترین رتبه را 

و جدا از هم  راستاهمهای کسب نماید. مجموعه Hilton و Hyattهای مانند جدید و بازاریابی عالی امتیاز بیشتری از هتل

 شود. این امریاد می "چشمان تیزبین جزییات"نماید که از آن تحت عنوان لیاقت محوری )اصلی( خدمات متمایز را آشكار می

نفر متقاضی هر پست شروع  11در این هتل با فرآیند استخدام که بطور سیستماتیك به مشاهده، انتخاب و استخدام از میان 
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ای را جهت مرحله 66یابد، برای نمونه خدمتكاران یك راهنمای نماید و بواسطه عملیات )کارکرد( مناسب هر هتل ادامه میمی

های کامل برخوردار موثر این فرآیندهای ارتباطی، در داخل فرهنگ سازمانی که از ارزشساخت اتاق پیشنهاد نمودند. مدیریت 

تر نماید که راهنمای روشنی به منظور خالقبوده و فرهنگ پاسخگویی به مشتریان وجود دارد، قابلیت متمایزی خلق می

 آورد. نمودن کارکنان جهت ارائه خدمات عالی به مشتریان فراهم می

  ی مجدد سازمان با استفاده از مهندسی مجدد فرآیندها     . طراح6.1

انتظار از مهندسی مجدد فرآیندها حفظ وضع موجود نیست بلكه تغییرات اساسی و بنیادین چیزی است که مهندسی مجدد  

مشتریان به جای وظایف باشد. مهندسی مجدد فرآیندها یك فرآیند پویا است. در نتیجه، تمرکز بر روی فرآیندها بدنبال آن می

Thomson (0882 ) و Schafferهای مهندسی مجدد فرآیندها امری ضروری است. و نتایج الزم که بیانگر حوزه فعالیت

گردد. با های تغییر میها سبب بروز تفاوت میان موفقیت و شكست در برنامهبجای فعالیت نتایجبیان نمودند که نحوه تمرکز بر 

تمرکز بر باشد. در هر سطحی از مهندسی مجدد، گیری مورد استفاده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میزهاینحال معیار اندا

های اولیه، افزایش کارآیی، مشتری مداری، شناسایی فرآیندهای محوری، خلق هزینه کاهشکاهش هزینه،  سبب تواندمینتایج 

مشاهده  FORDهای شرکت حساب پرداختمانگونه که در فرآیند ارزش افزوده و اتحادهای استراتژیك کسب و کار گردد. ه

-های آن میگردید، محك زدن )الگوبرداری( ابزاری قدرتمند در مهندسی مجدد فرآیندها و اهرمی موثر در بسیاری از پروژه

باشد ف میتواند کپی شود نیست، بلكه ارزش آن در توانایی شناسایی اهداباشد. ارزش الگو برداری در چیزی که می

(Richman and Koontz, 0881; Earl and Khan, 0881) .تواند در صورت استفاده صحیح و مناسب، الگوبرداری می

  (Zairi and Leonard, 0881).سبب شكل گیری استراتژی سازمان گردیده و مزایای رقابتی بالقوه را شناسایی نماید 

Hamel  وPrahalad تواند به مسیر استراتژیك جهت تحلیل پورتفلیو طراحی نمودند که می با بهره گیری از اینترنت یك

های تواند منجر به توسعه مهارتعنوان یك مزیت رقابتی محوری در سازمان شناخته شده شود، همچنین بازاریابی خارجی می

دهد و چگونگی انجام میبر آنچه که مورد نیاز جهت دسترسی به اهداف گردد. ایجاد فرآیندهای محوری سبب تمرکز شرکت 

های سازمان را به نتایجی تبدیل نماید که یك تواند قابلیتگردد. همچنین طراحی مجدد فرآیندهای محوری میانجام آن می

 باشد. رود. عنصر اصلی در مهندسی مجدد فرآیندها بصری نمودن نتایج میرقابتی استراتژیك به شمار می مزیت

   . فرآیند طراحی مجدد1.6.0
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مرکزی در مهندسی مجدد فرآیندها مرور اهداف فرآیندهایی است که باید مهندسی مجدد گردد. از آنجایی که اطالعات  عنصر 

شود. حتی در سطوح باید بطور مستقیم از افراد درگیر در فرآیند جمع آوری گردد لذا این فرآیند توسط این افراد آغاز می

 ؛(Hammer and Champy, 0881)باشد پایین برخوردار می بهنیز مهندسی مجدد فرآیندها از یك رویكرد باال  ترپایین

. (Earl and Khan, 0881)باشد مهندسی مجدد فرآیندها شكلی از پروژه می های صورت گرفته در حوزهاکثر تالش لذا

باشند. ها دارای عناصر مشترکی میاست، اما تمامی آنمهندسی مجدد فرآیندها پیشنهاد شده های مختلفی در خصوص روش

افراد نیاز دارند تا به . (Carr and Johansson, 0881)پذیرد به طور معمول یك پروژه در چندین مرحله مجزا انجام می

سترسی فرآیندهای محوری مجهز شوند که تحقق این امر منجر به د -تكنولوژی مناسب –ارزیابی، مهندسی مجدد و حمایت 

-های مهندسی مجدد فرآیندها میفعالیت لذا ؛(Coulson-Thomas, 0881)شود به رضایت مشتری و اهداف شرکت می

، اما باید توجه نمود که این امر  (Petrozzo and Stepper, 0881) تواند سبب سرمایه گذاری قابل توجه در شرکت گردد

های طراحی باشد. ایجاد یك تیم مهندسی مجدد جهت موفقیت پروژهنیازمند حمایت و تعهد قابل توجه مدیریت ارشد می

 ها باید به شكل زیر تشكیل شود:که این تیم اندداشتهمجدد امری ضروری است. اکثر محققان اذعان 

 مدیر ارشد به عنوان حامی تیم 

  کمیته راهبردی از مدیران ارشد جهت نظارت کلی بر استراتژی مهندسی مجدد 

 )فرآیند مالك )صاحب 

 رهبر تیم 

      تیم طراحی مجدد        

های ( به بهبود تیم0880) Harringtonباشد. برای مثال البته این ترکیب و ساختار از دیدگاه نویسندگان مختلف متفاوت می

های فرماندهی و مهندسی تاکید نمود. در این تحقیقات به قهرمانان )رهبران تیم( های بهبود فرآیند به جای تیماجرایی و تیم

حامیان فرآیند و رهبران ممكن است یك نفر یا بیشتر و تزارها )حامیان( اشاره شده است و با توجه به دامنه مهندسی مجدد، 

به کل مهندسی مجدد در یك صاحب فرآیند کسی است که وظیفه پاسخگویی  .(Hammer and Champy, 0881)باشد 

باشد. هنگامی که پروژه به اتمام فرآیند خاص را داراست. رویكرد پروژه مهندسی مجدد فرآیندها یك رویكرد جدید و نو می

گردد. در مجموع شرکت نباید تالش نماید تا های کاری منحل گردیده و کسب و کار به حالت عادی خود برمیرسد تیممی

در  لذا ؛گرددین فرآیند مهم را مهندسی مجدد نماید، زیرا این امر سبب اختالل امور و ایجاد استرس میهمزمان دو یا چند
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شود، تیم دیگری شود، هنگامی که یك تیم منحل میهای گسترده مهندسی مجدد که بیش از یك فرآیند را شامل میفعالیت

اینكه طراحی مجدد فرآیندهای پرداخت حساب در شرکت شود. با توجه به جهت طراحی مجدد فرآیندهای دیگر تشكیل می

FORD  سال انجام پذیرفت  1در طی(Davenport, 0881c) توان بیان نمود که مهندسی مجدد فرآیندها در لذا می

در دنیای امروزی کسب و کار که تغییرات به سرعت رخ زمان بر است.  بسیارمقیاس گسترده یك فعالیت بلند مدت بوده و 

باشد. مزیت رقابتی ها یك فرآیند را پس از فرآیند دیگر طراحی مجدد نمایند بسیار زیاد مید، احتمال این امر که شرکتدهمی

گردد، با بسیاری از نویسندگان و هنگامی که یك فرآیند طراحی مجدد می. (D’Aveni, 0881) باشد، یك هدف پویا می

-، ارتباط برقرار میباشندهای کاری که در فرآیند مشغول بكار میهسط گرومحققان به منظور بهبود مستمر فرآیند جدید تو

 انتشارگیرد. باشند، شكل میرك و پاسخگویی سریع برخوردار مید گردد. فرآیند سازماندهی حول افرادی که از تعامالت،

-ناچار پرقدرت گشتن مدیریت میها جهت تصمیم گیری و به اطالعات از طریق تكنولوژی اطالعات سبب پرقدرت گشتن تیم

 گردد. 

      ترین خطرات ادراك شده در آغاز یك برنامه مهندسی مجدد فرآیند . بیش0.1

Carr  وJohansson (0881 )2  .نوع ریسك را در هنگام اجرای مهندسی مجدد فرآیند شناسایی نمودند 

وجود دارد که تغییرات فرآیندها بدرستی کار نكند و ریسك  مسئلهدهد که ترس از این ریسك تكنیكی هنگامی رخ می

سازمانی که به مراتب خطر آن بیشتر است و به احتمال واکنش فرهنگ سازمانی در برابر تغییر اشاره دارد. همچنین شایان 

نمایند. ژه قبول میاین تحقیق بیان نمودند که مقدار متوسطی از ریسك را در بین اجرای پرواز پاسخگویان  %11ذکر است که 

اند که ارتباطات متعددی را با کارکنان در جهت به حداقل رساندن ریسك عملیات مهندسی از پاسخگویان بیان نموده 10%

ترین صورت ممكن اند. پیام انتقال داده شده باید ساده بوده و مدیریت ارشد سازمان را در بر گیرد و به سادهمجدد برقرار نموده

ارتباط برقرار نماید. رویكرد دیگری که توسط این افراد به منظور کاهش ریسك و افزایش احتمال موفقیت مهندسی با کارکنان 

های آزمایشی برای گروه هدف بود. این امر به استراتژی ارتباط کمك نموده و سبب افزایش مجدد بیان گردید اجرای برنامه

 گردد. تعهد مدیران می

 ات آينده  نتيجه گيری و حوزه تحقيق -4
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در خصوص  نخستهدف از این مقاله بررسی و مرور ادبیات موجود در زمینه مهندسی مجدد فرآیندها بوده است. در این مقاله 

ها و تكنیك و پس از آن به نقد ادبیات موجود در زمینه تعریف مهندسی مجدد فرآیندها، نیاز به مهندسی مجدد بحث گردید

ها، همزیستی مهندسی مجدد فرآیند و مدیریت کیفیت جامع، شناسایی فرآیندهای سازمانی، ابزارهای مهندسی مجدد فرآیند

چالش مهندسی مجدد و طراحی سازمانی با استفاده از مهندسی مجدد فرآیندها پرداخته شد. واضح است که در ادبیات موجود 

دارای اشتراکاتی با مدیریت کیفیت جامع  آشفتگی زیادی در مبحث مهندسی مجدد فرآیند وجود دارد. مهندسی مجدد فرآیند

باشد به عنوان مثال در زمینه بهبود مستمر، مهندسی مجدد فرآیند طراحی مجدد بنیادین فرآیندهای کسب و کار جهت می

ر تواند جهت بهبود فرآیند مورد استفاده قراها و ابزارهایی که میای از تكنیكباشد. مجموعهدستیابی به بهبود چشمگیر می

گیری از گروه های نرم افزاری تغییرات سازمانی و بهرههای عملیاتی، بستهگیرد شامل: تجسم فرآیندها، نمودار، مطالعه روش

باشد. مهندسی مجدد فرآیند در طی مدت زمان کوتاه از شهرت قابل توجهی در میان کسب و کار برخوردار مشتریان هدف می

هایی که ان را اجرا کرده بودند به طور گسترده طه نتایج بسیار جالب در میان شرکتسگشت. مشاوران نیز این روش را بوا

ترویج دادند. تحقیقات کمی در زمینه مهندسی مجدد فرآیندها انجام پذیرفته است و همین امر فرصت بزرگی در اختیار جامعه 

تواند توسط جامعه از موضوعات پژوهشی که می های صورت گرفته در ادبیات تعدادیدهد. بر مبنای بررسیدانشگاهی قرار می

 دانشگاهی انجام پذیرد به شرح زیر است: 

و چگونگی مهندسی مجدد فرآیند  برسی ارتباط میان  –سازمانی  ساختار ومهندسی مجدد فرآیندها، اهداف شرکت  .0

 تاثیر گذاری این عوامل بر ساختار سازمان. 

 زارهای مهندسی مجدد فرآیندها و عملكرد شرکتها و اببررسی ارتباط میان پذیرش تكنیك .2

 ها و ابزارهای مهندسی مجدد فرآیند. بهترین روش پذیرش تكنیك .1

 نماید. های مهندسی مجدد فرآیندها را تسهیل میموفقیت پروژهبررسی میزانی که مدیریت کیفیت جامع  .1

های موفق یا ناموفق شده از پروژههای آموخته درس –های مهندسی مجدد فرآیند بهترین روش مدیریت پروژه .1

 مهندسی مجدد فرآیند و شناسایی عوامل کلیدی جهت دستیابی به موفقیت. 

 های مهندسی مجدد فرآیند. کنندگان( در پروژه تأمینفرآیندها )مشتریان و  مالكاننقش  .6

 کار گروهی در مهندسی مجدد فرآیند.  .0

 جدد فرآیند. نقش مدیریت ارشد در اجرای موفقیت آمیز مهندسی م .9

                   مدیریت ریسك موجود در مهندسی مجدد فرآیند.  .8
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تواند در کاهش آشفتگی موجود در مهندسی مجدد فرآیند موثر واقع گردد. آنچه از می الذکرفوقتحقیقات در حیطه موارد 

این است که مهندسی مجدد فرآیند باید به عنوان یك فعالیت استراتژیك  شودمیبررسی ادبیات موجود در این مقاله مشخص 

های مدیریت باشد باید با سایر جنبهو میان کارکردی در نظر گرفته شود و اگر خواهان ارائه مزایایی به سازمان خود می

مجدد فرآیند باید قادر به  یكپارچه شود. نكته کلیدی در این خصوص این است که مدیران قبل از شروع یك پروژه مهندسی

 درك فرآیندهای موجود باشند. 

های کسب و کار گردد، هنگامی که تكنولوژی ای در عملكرد سیستمتواند سبب بهبود گستردهکاربرد تكنولوژی اطالعات می

را مد نظر قرار های مهندسی مجدد در نظر گرفته شود باید نیاز تمامی سهامداران اطالعات به عنوان یك جزء مهم فعالیت

 دهد. 

  


