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مهندسی  رشیدر پذ تیموفق يدیکلو موانع از عوامل  یچارچوب مفهوم ییشناسا
  )BPRمجدد فرآیندها (

  
  ،3، جواد سیاهپوش  2، محسن شاهرخی قهفرخی1دکتر اکبر اعتباریان

 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  هاي نفتی ایران، تهران، ایرانی پخش فراوردهت ملکارشناس ارشد مهندسی کیفیت و بهره وري، شرک 2

 نفتی ایران، منطقه  هايفرآوردهکارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اصفهان،کارمند شرکت ملی پخش  3
  چهارمحال و بختیاري، ایران

  27/12/96پذیرش:          1/8/96دریافت: 
  

  چکیده
 مجدد مهندسی پذیرش در موفقیت کلیدي عوامل یمفهوم چارچوب پژوهش حاضر با هدف شناسایی

انجام شد. جامعه آماري این پژوهش در قسمت کیفی  1395کیفی در سال  - فرآیندها به روش کمی
هاي نفتی چهارمحال و بختیاري و در خبرگان در زمینه مهندسی فرآیند در شرکت ملی پخش فرآورده

 پس از تهیه پرسشنامه و توزیع آن بین کارشناسان و د.انها تشکیل دادهقسمت کمی کارشناسان و تکنسین
- سخت هايیتحما( هستند 1از  شیب ژةیعامل، داراي ارزش و 7عوامل، مشخص شد  هیاول سیمحاسبه ماتر

و  يسازشفافي، سازتوانمند، زشیانگي، سازلیتسه، )یشناخت- ی(ارتباط هیاول یآمادگي،افزارو نرم يافزار
 د.انرا تحت پوشش قرار داده رهایکل متغ انسیدرصد از وار 054/65که  ي)ریادگیو  تیتثبی و بخشنانیاطم

 نگرش، رییتغ تیریمد يناکارآمد( هستند 1از  کمتر ژةیعامل، داراي ارزش و 4مشخص شد همچنین 
 انسیدرصد از وار 0540/50که  ی)و فرهنگ یطیمح موانعي و زیردر برنامه يناکارآمد، رانیمد يرکارکردیغ
  .و به عنوان مانع شناسایی گردیدند اندرا تحت پوشش قرار داده رهایل متغک
  

  مهندسی مجدد فرآیندها یرشدر پذ یتموفق یرش,پذ موانعیدي، عوامل کل :کلیدي کلمات
  

  مقدمه
دنیاي کسب و کار کنونی تغییــر مــداوم و پرشــتاب در محــیط و نیازهــاي مشــتریان اســت در  هايیژگیواز 

ن، سازمانی شانس بقاء دارد که ساز و کارهاي الزم را بــراي ایــن تغییــرات داشــته و توانــایی تجارتی این چنی
 يهاســازمانکه  اندیافتهدربه مرور زمان و در اثر تجربه  هاسازمانرا نیز دارا باشد.  هاآنگویی سریع به پاسخ

                                                
 javadsiahpoosh@yahoo.com 
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خود واکنش و انعطاف نشان داده و با در برابر تغییرات محیطی و سازمانی از  توانندیممدار به دشواري وظیفه
حــل مناســب مــورد اســتفاده رویکرد فرآیندي به عنوان یک راه محیط سازگار شوند. این نقیصه باعث شده تا

، نگرشــی اســت کــه موجــب اســتقرار رویکــرد قرار گیرد. مهندسی مجدد فرآینــدها هاسازمانتعداد زیادي از 
یــابی بــه فرآیند تغییر بنیادین روش انجام کار به منظور دست . مهندسی مجددگرددیمفرآیندي در سازمان 

بهبود سریع و چشمگیر عملکرد در معیارهاي حساس امروز، هم چون قیمت، سرعت، کیفیــت، ســهم بــازار و 
 یابیدســتکهنــه و  يهاروشبه عبارت دیگر مهندسی مجدد به معنی ترك کردن ؛ باشدیمبازگشت سرمایه 

و  هــاروشکه هدف آن، از نو نهادن سازمان، کنار گذاشــتن سیســتم موجــود و ابــداع تازه است  يهاروشبه 
  .]3831،  5بینش[ باشدیمبهتري براي انجام کار  يهاراه

 شودیمسازمان، اهداف استراتژیک و نیازهاي مشتریان آغاز  یتمأمورمهندسی مجدد فرآیند با ارزیابی کالن 
سازمان نیاز به تعریف دوبــاره دارد و آیــا اهــداف اســتراتژیک در  یتمأمور مانند، آیا ايیهپا سؤاالتو با طرح 

سازمان است و مشتریان سازمان چــه کســانی هســتند بــه بازاندیشــی فرآینــدهاي موجــود  یتمأمورراستاي 
   .]1382، 4بسته نگار[ پردازدیم

حــوزه زیــر طبقــه  5در  نتــوایممهندسی مجدد فرآیندها را  يهاپروژهکلی عوامل موفقیت و شکست  طوربه
  بندي نمود:

کــه شــامل  ،مــدیریت تغییــر ،هاپروژهمدیریت تغییر: بر این اساس اولین عامل موفقیت و یا شکست  - 1
هاي تعدیل فرهنگی مورد نیاز به منظــور تســهیل در نسانی، ارتباطات اجتماعی و تکنیکهمه تغییرات ا
. مشــکل ارتباطــات ســازمانی، شــودیم هــااومتمقبــا  مــؤثرفرآیندهاي جدید و تعامــل  تغییر ساختار و

مقاومت سازمانی، عدم آمادگی سازمان جهت تغییر، ایجاد فرهنگ تغییرپذیري، نبــود سیســتم مناســب 
 .آیندیماز جمله مشکالت در مدیریت تغییر به حساب  مؤثرآموزشی  يهابرنامهارزیابی عملکرد و عدم 

 يهــاپروژهدر موفقیــت و شکســت  مــؤثرز عوامــل شایستگی و حمایت مدیریت ارشــد: یکــی دیگــر ا - 2
 مهندسی مجدد عدم حمایت مادي و معنوي مدیریت ارشد سازمان است.

و  هــایتمأمور، ســاختار ســازمانی بایســتی بــر اســاس زمانی: در مهندسی مجدد فرآیندهاساختار سا - 3
، توســعه هــاآناطات . در چنین ساختاري نحوه انسجام منابع انسانی و ارتبگیردفرآیندهاي جدید شکل 

بایستی با توجه بــه تغییــرات داده  هایتمسئولو مسیر رسمی شدن این مشاغل و  هایتمسئولمشاغل و 
 هــايیمت گیــردینمعواملی که در این حوزه مورد توجــه قــرار  ینترمهمشده در فرآیندها صورت پذیرد. 

با فرآیندها  هایتمسئولو تخصیص  مشاغل ، عدم یکپارچه سازي و نامتناسب بودن تعریفمؤثرفرآیندي 
 . باشدیم
 کارگیريبــهو  مــؤثرریــزي پــروژه: تنظــیم اســتراتژي نامناســب، عــدم برنامــه ریزيبرنامهمدیریت و  - 4

عملکــرد ناکارآمــد، اســتفاده از مشــاوران غیــر  يهاشاخصنامناسب مدیریت پروژه، تعریف  هايیکتکن
 ،عمده در این گــروه يهاچالشتخصیص منابع ناکافی از متدولوژي مناسب و  کارگیريبه، عدم ياحرفه

   مهندسی مجدد است. يهاپروژهاز دالیل شکست 
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مناســب  گذاريسرمایهاطالعاتی، عدم  هايیستمسناکافی  يتوسعه فناوري اطالعات: هايیرساختز - 5
فنــاوري اطالعــاتی و عــدم ارتقــاء عملکــرد  هايیســتمسدر فناوري اطالعات، یکپارچه سازي نامناســب 

رضــایی [. شــودیمفناوري اطالعات محســوب  هايیرساختزاطالعات از جمله عوامل شکست مربوط به 
 .]1387، 8ادژن

نماینــد  مجــدد تعریف و سازماندهی نو از را خود که است ضروري هاسازمان تمام براي کهآنجائیاز در نهایت 
 مهندســی در. باشــدمیفرآینــدها  مجــدد هندسیم سازماندهی، تجدید این براي استفاده مورد لذا متدولوژي

 براي جدید عقاید و شودمی گذاشته کناري به سال چندین طی در آمده دست به عقاید فرآیندها همه مجدد
 نیــز و امــروز رقــابتی دنیــاي در مجدد مهندسی اهمیت به توجه با. شودمی حاضر ارائه عصر در امورات انجام

 و شناســایی مشخص، طوربه .است ضروري این زمینه در بررسی و مطالعه ها،آن در سنگین هايگذاريسرمایه
 چــالش یــک مســئله هاســازمان در مجــدد مهندســی ســازيپیاده در موفقیت در کلیدي عوامل اولویت بندي

 هــايفرآوردهاست اما به نظر می رسد تاکنون پژوهشی در این زمینه در شرکت ملی پخــش  پژوهشی برانگیز
چهارمحال و بختیاري صورت نپذیرفته است فلذا نگارنده بر آن شد تا در این زمینه پژوهشــی را نفتی منطقه 

را در این شرکت بــه پــژوهش  مهندسی مجدد فرآیندها رشیدر پذ تیموفق يدیعوامل کلبه انجام برساند تا 
کت هســتند گیرنــدگان اصــلی در شــروهش را به مدیران شــرکت کــه در واقــع تصــمیمژبگذارد و نتایج این پ

هاي شرکت، با استفاده از نتایج این پــژوهش شــرایطی را ها و سیاستگذاريریزيبرنامهگزارش دهد تا آنها در 
به سمت وضــع مطلــوب  وضع فعلیفراهم کنند تا کارایی و اثربخشی فرایندهاي سازمانی را افزایش داده و از 

 رهنمون گردند.
  کدام است؟ در مهندسی مجدد فرآیندها تیموفقي کلیدي هاشاخصاساسی آن است که  سؤالاین راستا  در
  

  پیشینه تحقیق
به صورت یــک  هاآنمهندسی مجدد باعث شده تا ارزیابی مستمر  يهاپروژهاجراي  يینهزمناکامی متعدد در 

بایستی باعث شود که وضعیت اجراي پروژه در فازهاي مختلف بررســی و  هایابیارزاین  . ضرورت مطرح باشد
باید در نظر داشت نتــایج تجــارب کســب شــده از  الح شده و در نتیجه شانس موفقیت پروژه افزایش یابد.اص

درصد به نتیجه دلخواهی کــه انتظــار  70تا  50ید این حقیقت است که مهندسی مجدد فرآیند مؤ يهاپروژه
  .]1393، 10زارعی[ باشدیمن مهندسی مجدد و. این نرخ باالي شکست نشان از دشوار بداندیدهنرس اندداشته

مختلفی مبادرت به انجام مهندســی مجــدد  يهاسازماناخیر  يدههبا مطرح شدن رویکردي فرآیندي در دو 
به نتایج چشمگیر و قابل توجهی  اندتوانسته هاسازمان. هر چند برخی از این اندنمودهفرآیندهاي کسب و کار 

هزینــه و بهبــود عملکــرد دســت یابنــد، امــا بســیاري نیــز در پاسخگویی به نیازهاي مشتریان خــود، کــاهش 
نمایند. فقدان یــک نظــام جــامع از الگــوي  سازيپیادهپروژه مهندسی مجدد را با موفقیت اجرا و  اندنتوانسته

تا کنترل و ارزیــابی درســتی از رونــد اجــراي ایــن گونــه  پروژه مهندسی مجدد باعث گردید موفق سازيپیاده
  .]1390، 14فتحی[ ایدینبه عمل  هاپروژه
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، اهــداف، وظــایف ســازمانی، هــایتمأمور، هاياستراتژتکنیک مهندسی مجدد طرحی جامع بانگرش کالن به 
ارتباطی، سلسه مراتب و ترتیــب انجــام دادن کارهــا و  يهاشبکهاطالعاتی،  هايیتموجودکاري،  ندهايیفرآ

. ابعــاد وســیع عناصــر گیــردیم صــورتو کارآمد اطالعاتی یکپارچه  هايیستمسغیره است که با هدف ایجاد 
باالدســتی  يهاســازماناجرایی دولتی به  يهادستگاهتشکیل دهنده طرح مورد نظر از یک طرف و وابستگی 

 سازدیماز طرف دیگر این سؤال را مطرح  ياتوسعهکاربردي و  يهاطرح هايیخروججهت تصویب برخی از 
ریزي شــده در یک مدت زمان کوتاه و برنامه تواندیممتنوع  هايیروجخکه آیا اجراي چنین طرح وسیعی با 

دولتی  يهادستگاه )هایخروجزمان انتظار براي تصویب برخی از (د یا اینکه با وجود چنین موانعی محقق شو
  جامع را اجرا کنند. يهاطرحنباید اینگونه 

 مشتریان، ساختاري، عوامل دسته 6 قالب در عوامل موفقیت مهندسی مجدد ]1392[ 10یزارع بر این اساس 
 کــاري محــیط و ابعــاد لحــاظ بــه شــرکت بایــد و شــودیم بنديدسته قوانین و انسانی نیروي فناورانه، مالی،

 نامناســب وضــعیت در تغییر از استفاده IT برابر در مقاومت بعد نظر از و متوسط آمادگی سطح در مشارکتی
 هــايبرنامــه تعــداد گذشــته دهــه دو طول در ر پژوهش خود عنوان داشتنیز د ]3139[ 2ارغا. بردیم سر به

 مربوطــه اســتراتژي. است شده سازيپیاده هاسازمان از بسیاري در مالی عملکرد اصلی يهاشاخص با مرتبط
 و شــودیم مجــدد مهندســی و مســتمر بهبــود بــه منجــر بــاال کیفیــت بــا مــالی عملکــرد اصلی يهاشاخص
 کــه باشــدیم مجــدد مهندسی و مستمر بهبود با معناداري همبستگی داراي مالی دعملکر اصلی يهاشاخص

نیــز  ]3139[ 13باشد. شاهبندرزاده داشته محصوالت تولید در مستمر بهبود يهاجنبه به بیشتري توجه باید
 دشــدی ياگونــه به رقابت اطالعات عصر در و صنعتی انقالب از پس دوره در پژوهش خود خاطر نشان کرد در

 .خــورد خواهــد شکست مطمئناً ندهد، راتغییر خود و مانده ایستا و ثابت شرایط در سازمانی چنانچه که است
 ينــدهایمجــدد فرا یطراحــ ویاطالعات و پورتفول يتعامل فناور در تحققیات خود عنوان نمود ]2016[ 32رائو

اثرات در  نیاز تقاوت در ا يشواهد شرکت و ارزش و بازار است. به هر حال ما يکسب و کار همراه با بهره ور
 یشــرکت در طراحــ گذاريســرمایه نشی. بشودیمیافت کسب و کار  يندهایمجدد فرا یانواع متفاوت طراح

   قرار گرفته است. یمورد بحث و بررس زیاطالعات ن يفناور ندیمجدد فرا
ارآمــدي فرآینــدهاي مهندســی مجــدد فرآینــد بــراي بهبــود کدر پژوهش خــود نشــان داد  ]2014[ 16رامیرز

اند. یکی از این موانع در اثــر تاکیــد رود اما برخی موانع مانع تحقق پتانسیل کامل آن شدهسازمانی به کار می
شــود. مــانع دیگــر، فقــدان هاي مهم دیگر سازمان ایجاد میبر خود فرآیند کسب و کار در لحاظ نکردن دانش

 براي لذا ها در مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار است.زگاريها و ناساابزارهایی براي شناسایی عامل کاستی
 اســتفاده مــورد يمتــدولوژ .نماینــد مجدد تعریف و سازماندهی نو از را خود که است ضروري هاسازمان تمام
فرآیندهاي  مجدد مهندسی در. باشدیم وکار کسب فرآیندهاي مجدد مهندسی سازماندهی، تجدید این براي

 بــراي جدیــد عقایــد و شــودیم گذاشــته کناري به سال چندین طی در آمده دست به یدعقا همه کسب وکار
 نیــز و امروز رقابتی دنیاي در مجدد مهندسی اهمیت به توجه با. شودیم حاضرارائه عصر در کسب وکار انجام

 و ســاییشنا مشخص، طوربه .است ضروري این زمینه در بررسی و مطالعه آنها، در سنگین هايگذاريسرمایه
 چــالش یــک مســئله هاســازمان در مجــدد مهندســی ســازيپیاده در موفقیت در کلیدي عوامل اولویت بندي
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دیگر، امکان پیاده سازي کلیه عناصر فرآینــد تکنیــک مهندســی مجــدد بطــور  ياز سواست  پژوهشی برانگیز
هدف بوجــود آیــد.  يهامانسازمتوالی و پیوسته در یک بعد زمانی بیشتر و در راستاي تحقق تعالی سازمانی 

فوق لزوم انتخاب یــک مشــاور مــادر بــا دراختیــار  يهاپروژهتخصصی براي اجراي  هايینهزمبه لحاظ تفاوت 
مدیریت استراتژیک، مهندسی مجدد فرآیندها، آســیب  هايینهزمداشتن تیم کاملی از متخصصین مجرب در 

تفصــیلی و راهبــردي،  يهابرنامــهمنظور تهیه ه ت بفناوري اطالعا وشناسی و معماري سازمانی، تحول اداري 
طرح و پاسخگویی به نیازهاي کارفرما و نیز انتخاب سایر مشاوران متخصص براي  يهاپروژهنظارت بر اجراي 

 د،یــبر تول تیریو مد يزیرمسئول برنامه رانینفت ا یشرکت مل .باشدیممورد اشاره مدنظر  يهاپروژهاجراي 
 ینفتــ يهاشــرکت نیتــرو از بزرگ رانیــپخش و صادرات منابع نفت و گــاز ا ش،یراج، پاالاستخ ،يبرداربهره

 فرآینــد بــا مجــدد . در واقع مهندسیباشدیمکه با توجه گستردگی کار نیازمند مهندسی مجدد  جهان است
زوده افــ ارزش ســازمان در کــه هــایییتفعال وجــود دارد بــر این سازمان در که اساسی تغییرهاي با و محوري

 سازمان با گستردگی کاري بــاال انرژي صورت، آن در. کندیم جایگزین جدید فرآیندهاي با را کنندینم ایجاد
 کیفیــت، ارتقاي سرعت، افزایش با را وري بهره ارتقاي که شودیممتمرکز  آفرین ارزش و واقعی کارهاي روي

  .]1393، 1ان صوافاخو[داشت  خواهد دنبال به شده تمام قیمت کاهش و خدمات بهبود
 
  شناسی پژوهشوشر

روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نوع و ماهیت، اکتشافی است. این تحقیق از جهت روش، 
  .شودیمبندي هاي کمی و کیفی دستهوهشژپ يدستهدر 

طالعــات در ســطح به شیوه کیفــی، ا هاآنو تحلیل  هادادهدر این مطالعه نیز، پژوهشگر از طریق جمع آوري 
پرداخت. با توجه به  بر استقرار مهندسی مجدد مؤثرو موانع به شناسایی عوامل  "مصاحبه"موردي و به روش 

در شرکت از نظر محقق ناشناخته هستند، براساس طرح اکتشافی ابتدا بــراي  سازيپیادهبر  مؤثراینکه عوامل 
 ن از طریق مصاحبه نیمــه ســاختارمند بــا مــدیران،بر مهندسی مجدد درسازما مؤثر و موانع شناسایی عوامل

و پــس از آن بــا  وکارشناسان صاحب نظر در شــرکت بــه منظــور شناســایی ایــن عوامــل اقــدام شــد ینمعاون
ســاخته به دست آمده به تهیه و تدوین پرسشــنامه محقــق يهامصاحبهو مقوله بندي کردن متن  سازيپیاده

و از نظر  مورد نظر اجرا يجامعهآزمایشی در یک نمونه کوچک از  طوربهاین پرسشنامه اولیه  که پرداخته شد
روایی و پایایی مورد بررسی قرار گرفت وجمع بندي شد. در پژوهش حاضر با بررسی و مرور پیشینه پژوهشی 

 هــايیتفعالممکن است با سایر انــواع  شرکت ملی پخش در هایتفعالو  یرهامتغاگرچه برخی  ،مشخص شد
ایــن کــه پــژوهش مــرتبط و  نفــت و صنعتماهیت  دیگر مشترك باشد اما به جهت حساسیت و ياهسازمان

مهندسی مجدد در ایــن ســازمان  سازيپیادهبر  مؤثرنظر محقق عوامل  از در این خصوص یافت نشد، ايیژهو
مهندســی  زيســاپیادهبــر  مــؤثرناشناخته بوده و ابزار مناسب نیز در دسترس نبود؛ بنابراین شناسایی عوامل 

عوامــل و ســپس انجــام فعالیــت  یک پژوهش کیفی به منظور شناســایی ایــن مجدد در سازمان ابتدا مستلزم
و  تریــقدقبتوان نتــایج  تا واجراي پژوهش کمی بود آن با ساخت ابزار مناسب يدهندهکننده و تعمیمتکمیل
متخصصــان و صــاحب  قضاوت خود خت و، شنایابتدا محقق با بررس در پژوهش حاضر لذا ارائه نمود ترکامل
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 يدر ایــن زمینــه دارا نیهمچنــ مجدد داراي تجربه عملی بــاال و مفیــد بــوده و ینظران که در زمینه مهندس
از  یکــی ابتــدا و شــبکه متخصصــان، ايیــرهزنجتحصیالت تکمیلی و سوابق پژوهشی بودند را براســاس روش 

 ر شرکت برخوردار بــود، انتخــاب ومصــاحبه انجــام شــد.موفق د تیریسازمان که به زعم محقق از مد رانیمد
که با آنهــا  کردند یمصاحبه بودند را معرف يالزم برا طیشرا يرا که دارا گریپس از مصاحبه چند نفر د یشانا
 رابودنــد  طیرا کــه حــائز شــرا يگــریافــراد د زیمصاحبه شوندگان ن نیکدام از ا هر مصاحبه انجام گرفت. زین

 ییمصاحبه با افراد با صاحب نظــران وکارشناســان شــرکت بــه منظــور شناســا ندیفرا ینبرابنا کردند. یمعرف
  رفت. شیتا حداشباع پ یعنی یمجدد در سازمان به تعداد کاف یمهندسپذیرش بر  مؤثر و موانع عوامل

  
 آمار افراد مصاحبه شده تا حد اشباع .1جدول 

 
 Grand Total مرد زن

 17% 81% 98 
 20   مصاحبه شوندگان

  
در  يیوهشــاز خبرگان حوزه نفتی بــه عنــوان نمونــه بــه  نفر 100با نظر استاد راهنما تعداد  دوم يمرحلهدر 

اطالعــات در پــژوهش حاضــر ابتــدا مصــاحبه از  آوريجمــعجمله ابزار  از مورد مطالعه قرار گرفتند. دسترس
رســی بــوده و پــس از آن اســتفاده از خبرگان و فیش برداري از متون و مقــاالت مربــوط بــه موضــوع مــورد بر

شــده و  ییدتأبود که روایی آن توسط تعدادي از خبرگان دانشگاهی  هامصاحبهاستخراج شده از  ياپرسشنامه
. در این تحقیق قبل از طراحــی پرسشــنامه، بررســی ییروا .باشدیماطالعات  آوريجمعابزار  ترینیاصلجزء 

مؤثر از طریق مطالعــه کتــب، مقــاالت و تحقیقــات گونــاگون انجــام  و موانع دقیق و کاملی در خصوص عوامل
طبق نظــر و تأییــد اســاتید و خبرگــان شــرکت ملــی  هاپرسشنامهگرفت. در عین حال، هر مرحله از طراحی 

نهایی به صورت پیش آزمــون و بــه شــکل همزمــان در  يهسوم، پرسشنام يهصورت پذیرفت. در مرحل پخش
قرار گرفــت و پــس از گــرفتن بــازخورد از کارکنــان و  خبرگان و کارشناسان منطقههمچنین اختیار اساتید و 

اعمال نظرات اساتید و کارشناسان، روایی آن از نظر محتوا مــورد تأییــد قــرار گرفــت. بــراي ســنجش پایــانی 
ون که آزمــ دهدیماست نشان  7/0نامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد و چون مقدار آن بزرگتر از پرسش

  .باشدیماز پایایی قابل قبولی برخوردار 
  

پایایی پرسشنامه آزمون .2جدول   
 هامولفه آلفاي کرونباخ

 عوامل پذیرش 751/0
778/0  موانع پذیرش 
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  هاافتهی
  پذیرش مهندسی مجددو موانع اولیه براي عوامل  يهاعاملاستخراج  :مرحله اول
گونه کــه در مراحــل تحقیــق توضــیح همبستگی مربوطه همان يهاسیماترو فراهم ساختن  هادادهگردآوري 

شاخص بــه  45، پخشداده شد، پس از دو مرحله توزیع پرسشنامه میان مشتریان و کارشناسان شرکت ملی 
شاخص به عنوان موانع پذیریش مهندسی فرایند مورد  37عنوان عوامل کلیدي بر پذیرش مهندسی فرآیند و 

نهایی براي تحلیــل  ينهایی قرار داده شد و نتایج حاصل از پرسشنامه يپرسشنامهشناسایی قرار گرفته و در 
مورد استفاده قرار گرفت. الزم به ذکر است که براي تجزیــه و  هاشاخصبرگیرنده این در يهاعاملو استخراج 

و نهــایی در ابتــدا مــاتریس ضــرایب همبســتگی محاســبه  يهدســت آمــده از پرسشــنامبــه يهــادادهتحلیل 
  متغیرهایی که با سایر متغیرها همبستگی نشان داده بود، وارد تجزیه و تحلیل شد.

 
  اولیه يهاعاملدوم: استخراج  ۀمرحل

سازي یا تقلیل متغیرها، ایجاد ترکیب خطی از متغیرهایی است که بیشترین معمول خالصه يهاروشیکی از 
ایــن امکــان را بــراي  هاعاملل عاملی یا تجزیه به . روش تحلیدهندیمواریانس تغییرات را به خود اختصاص 

محققان فراهم ساخته است تا از بین متغیرهاي زیاد و روابط پیچیده علیّ میان آنها به این الگو دست یابنــد. 
 .هاستدادهیکی از اهداف اصلی تکنیک تحلیل عاملی، کاهش ابعاد 

 دارد، وجــود سی مجاز است و تناسب نمونه گیري: براي اینکه بدانیم تحلیل عاملی در این بررKMOآزمون 
 نشان باشد، 6/0از  تربزرگ KMOمقدار  وقتی که معتقدند کایزر و سرنی. است شده محاسبه KMOآماره 
تمــام  يهــادادهعاملی بالمــانع اســت. بــا وارد کــردن  تحلیل اجراي و است تحلیل براي نمونه کفایت دهنده

دســت آمــد کــه به 918/0معادل  KMO)، سؤال 45( مهندسی فرآیندهامربوط به شناسایی پذیرش  سؤاالت
  .داندیمتحلیل عاملی را در سطح عالی مجاز 

جدول اشتراکات: جدول اشتراکات نشان دهندة مناسب بودن نوع متغیرها در فرایند تحلیل عاملی است. الزم 
 تحقیق، يهاافتهی اساس ش است. برباشد، مورد پذیر 5/0ها حداقل برابر اشتراكبه ذکر است که اگر عدد 

  بوده و بنابراین براي انجام تحلیل عاملی متناسب هستند. 4/0از  باالتر تحقیق متغیر 50 هکلی هااشتراك عدد
به چند عامل تبدیل  توانندیمکه متغیرهاي موجود  دهدیممقدار کل واریانس تبیین شده: این جدول نشان 

و نشــان دهنــده روایــی  دهنــدیمــاز واریانس مورد نظر را تبیــین و پوشــش چند درصد  هاعاملشوند و این 
 1عامــل، داراي ارزش ویــژة بــیش از  7سؤاالت نیز هستند. با محاسبه ماتریس اولیه عوامل، مشخص شد که 

 47 بــین از دیگــر عبارت به ؛اندداده قرار پوشش تحت درصد از واریانس کل متغیرها را 054/65هستند که 
 آزمــون هايشاخص از یک هر ویژه هايارزش درصد تغییرات 054/65مبین  که دارند وجود عامل 7 ،سؤال
  .اندشده

 0540/50هســتند کــه  1عامل، داراي ارزش ویژة بــیش از  4همچنین درخصوص موانع نیز مشخص شد که 
 وجــود عامل 4 ،ؤالس 37 بین از دیگر عبارت به ؛اندداده قرار پوشش تحت درصد از واریانس کل متغیرها را

  .اندشده آزمون هايشاخص از یک هر ویژه هايارزش درصد تغییرات 0540/50مبین  که دارند
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  عامل 7مقدار واریانس کل تحت پوشش توسط . 3جدول 

  مقادیر ویژة ابتدایی مؤلفه
Initial Eigen values 

 واریانس تجمعی درصد واریانس درصد

1 657/5 57/12 57/12 
2 575/5 16/10 73/22 
3 187/4 30/9 04/32 
4 767/3 37/8 41/40 
5 44/3 65/7 07/48 
6 432/3 62/7 69/55 
7 322/2 38/7 07/63 

  
  مانع 4مقدار واریانس کل تحت پوشش توسط  .4جدول 

  مقادیر ویژة ابتدایی مؤلفه
Initial Eigen values 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس

1 31/6  06/50 06/17 
2 53/4 25/32 31/82 
3 67/3 90/9 21/92 
4 68/2 22/7 43/99 

  
  هاعامل گذارينام عاملی و استفاده از آنها در تحلیل بیشتر هايیاسمقسوم: ساختن  يهمرحل

مبتنی است بر بررسی دقیق پژوهشگر از آنچه متغیرها با بارهاي عاملی زیــاد انــدازه  نوعاًیک عامل  گذارينام
 گــذارينام ســنجدیمبر اساس تعریف متغیرها و اینکــه چــه واقعیــت مشــترکی را  هاعاملدر واقع . گیرندیم
کــدام  صورت گرفته در مورد هر عامل به روشنی مبین نقش مؤثر هــر هايیلتحل. در تحقیق حاضر، شوندیم

از این عوامــل بــا نتیجه گرفت که هر کدام  توانیمان نمونه است. بدین ترتیب از این عوامل در جذب مشتری
  .اندشدهتوجه به اولویت اهمیت خود به درستی به عنوان عاملی مؤثر بر پذیرش مهندسی فرآیندها شناسایی 

  
  عامل اول:

  افزارينرمو  افزاريسخت هايیتحما.5جدول 
 بارعاملی شرح ردیف

 504/0 حمایت مدیریت ارشد از ساختار جدید 1
 664/0 مدیران ارشد و...داشتن تحصیالت دانشگاهی مرتبط  2
 878/0 وجود شرایط جهت انجام مهندسی مجدد (بودجه مالی و...) 3
 523/0 کاري کارکنان يهاطیمح تجهیزات الزم در وسایل 4
 760/0 آمادگی سازمان براي اجراي پروژه 5
 503/0 مشخص کردن تیم اجراي مهندسی مجدد 6
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 735/0 جلب حمایت ذي نفعان 7
 512/0 ش راهبردي در اجراي فرآیند مهندسی مجددوجود نگر 8
 647/0 و فناوري اطالعات در مهندسی مجدد IT مؤثرنقش  9

  افزاريافزاري و نرمهاي سختیتحما.5جدول ادامه 
  

 هــايیتحما«بــه نــام  ســؤال 9بــا  کــل واریانس درصد بیشترین با عامل ) این5جدول ( هايیافتهبر اساس 
  شده است. گذارينام »زاريافافزاري و نرمسخت

  
  :دوم عامل

  شناختی) - آمادگی اولیه (ارتباطی .6جدول 
 بارعاملی شرح ردیف

 612/0 استانداردها کارگیريبه 1
 489/0 مثبت تغییر يهاجنبهتاکید بر  2
 800/0 شناخت ارتباطات سازمانی با عوامل محیطی 3
 653/0 شناخت کامل کارمند از فرآیند تعریف شده 4
 469/0 همکاري بین واحدي در فرآیندهاي مشترك 5
 784/0 ي بیرونیهاسازمانشناخت روابط کاري شرکت با سایر  6
 46/0 اجراي آزمایشی فرآیندهاي جدید 7
 498/0 افزایش اعتماد به نفس کارکنان قبل و حین اجرا 8

  
آمــادگی اولیــه «بــه نــام  ســؤال 8با  لک واریانس درصد بیشترین با عامل ) این6جدول ( هايیافتهبر اساس 
  شده است. گذارينام »شناختی) -(ارتباطی

  
  عامل سوم:

  تسهیل سازي .7جدول 
 بارعاملی شرح ردیف

 801/0 پشتیبانی مهندسی مجدد فرهنگ سازمانی 1
 624/0 انعطاف پذیري سلسله مراتب در حین اجرا 2
 766/0 ایجاد جو صمیمی بین کارکنان 3
 488/0 ري فرآیند جدیدبرون سپا 4

  
 »تســهیل ســازي«به نــام  سؤال 4با  کل واریانس درصد بیشترین با عامل ) این7جدول ( هايیافتهبر اساس 

  شده است. گذارينام
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  عامل چهارم:
  انگیزش .8جدول 

 بارعاملی شرح ردیف
 807/0  ندیآموزش کارکنان در مورد فرآ  1
 604/0 انمندو تو ستهیمشارکت تمام وقت افراد شا 2
 536/0  ملحوظ نمودن امتیاز حسن انجام کار در ارزشیابی سالیانه کارکنان  3
 891/0 پروژه ياجرا يسازمان برا یآمادگ 4
 637/0  یکار مشارکت طیمح جادیا  5
 812/0 اعمال مدیریت یکسان نگر 6
نمند  7 توا فراد شایسته و   643/0 مشارکت تمام وقت ا

  
 »انگیــزش«بــه نــام  ســؤال 7بــا  کــل واریــانس درصــد بیشــترین با عامل ) این8ول (جد هايیافتهبر اساس 

  شده است. گذارينام
  

  عامل پنجم:
  توانمند سازي .9جدول 

 بارعاملی شرح ردیف

1 
باال بردن آمادگی فکري کارکنان جهت تبدیل شدن از شخص تحت نظارت به شخص صاحب امتیاز در 

 ساختار جدید
801/0 

 767/0 دگی فکري مدیران جهت تبدیل شدن از سرپرست به مربی در ساختار جدیدافزایش آما 2
 839/0 دیجد ندی(نقشه) فرآ يو توپولوژ يمعمار هیته 3
 839/0  دیجد يندهایفرآ لیو تحل يمدل ساز يبرا ياانهیرا يساز هیشب کارگیريبه  4

 587/0 آن يمراحل اجرا پروژه فیتعر 5

  
 »توانمند سازي«به نام  سؤال 5با  کل واریانس درصد بیشترین با عامل ) این9ل (جدو هايیافتهبر اساس 

  شده است. گذارينام
  

  عامل ششم:
  شفاف سازي و اطمینان بخشی .10جدول 

 بارعاملی شرح ردیف
 652/0  موجود ستمینشان دادن مشکالت س  1
 865/0  رییدر مورد مانع تغ یاطالع رسان  2
 623/0 از ایجاد امنیت شغلی بیشتر پس از اجراي مهندسی مجددبوجود آمدن اطمینان  3
 696/0  دیجد ندیفرآ يخاطر در کارکنان از اجرا تیامن جادیا  4
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ســازي و شــفاف«به نــام  سؤال 4با  کل واریانس درصد بیشترین با عامل ) این10جدول ( هايیافتهبر اساس 
  شده است. گذارينام »بخشیاطمینان

  
  عامل هفتم:

  تثبیت و یادگیري .11دول ج
 بارعاملی شرح ردیف

 376/0  مؤثرمشورت و گفتگو با افراد   1
 863/0 کننده امورتسریع عنوانبهمعرفی فرآیند جدید  2
 729/0 کننده امورمعرفی فرآیند جدید تسهیل 3
 476/0 کننده فرآیندهاي غیرضروريمعرفی فرآیند جدید حذف  4
 487/0  یو خارج یداخل يهاسازمان ریاستفاده از تجارب سا  5
 737/0  مجدد یشغل در مهندس فیتعر  6

  
  

تثبیــت و «بــه نــام ســؤال  6بــا  کــل واریــانس درصــد بیشترین با عامل ) این11هاي جدول (بر اساس یافته
  شده است. گذارينام» یادگیري

  
  

  مانع اول:
  ناکارآمدي مدیریت تغییر .12جدول 

 بارعاملی شرح ردیف
 506/0 از نوشدن فرآیندهاترس  1
 631/0 نداشتن دانش کافی 2
 502/0 عادت کردن افراد به روشها و فرآیندهاي جاري 3
 642/0 براي سازگاري فرایندهاي جدید وقت نیاز به صرف انرژي و 4
 531/0 ي جدیدهانقشابهام در وظایف و  5
 496/0 نبود اطمینان از تاثیرات مثبت تغییر 6
 744/0 نگ سازمانی نشات گرفته از خمودگی و روزمرگیوجود فره 7
 660/0 عدم تمایل نیروها به کار و تالش در فرآیند جدید 8
 692/0 بی اعتنایی به اعتقادات و ارزشهاي کارکنان 9

 622/0 انتظار شروع مهندسی مجدد از سطوح پایین 10
 570/0 پرداختن بیش از حد به جزئیات 11
 610/0 هاي بهسازيهندسی مجدد از سایر برنامهتفکیک نکردن م 12
 652/0 تالش براي راضی نگهداشتن همه 13
 636/0 عقب نشینی در برابر مخالفان تغییر 14



 

FARAYANDNO      

61 شماره/ 1397 بهار/ ترویجی علمی تخصصی فصلنامه 77  

 599/0 حمایت و درگیري ضعیف مدیریت 15
 708/0 عدم همکاري میان افراد در گروههاي بین بخشی و حفظ مرز بین بخشها 16
 733/0 نی مؤثرنبود ارتباطات سازما 17
 642/0 ناتوانی در برخورد با مقاومت کارکنان 18
 540/0 هاي سازمانعدم استفاده از بهترین 19
 586/0 و آیین نامه هادستورالعملعدم درك صحیح از مفاهیم موجود در  20
 693/0 بیان کردن اهداف متناقض 21
 644/0 عدم برقراري ارتباط با کارکنان در این خصوص 22
 692/0 عدم اطالع رسانی کافی به کارکنان در طول اجراي دوره 23
 533/0 نبود سیستم پاداش براي کارکنان در زمینه اجراي مهندسی مجدد 24
 574/0 از سیستمهاي کنترل مؤثرعدم استفاده  25
 677/0 راحت طلبی کارکنان 26
 751/0 وجود برخی از انتظارات غیر واقعی 27
 566/0 هاآموزشراهبردي نسبت به نبود تفکر  28
 778/0 انتظارات غیر واقعی از تغییرات 29

  ناکارآمدي مدیریت تغییر .12جدول 
  

ناکارآمــدي در «به نام سؤال  29با  کل واریانس درصد بیشترین با عامل ) این12هاي جدول (بر اساس یافته
  شده است. گذارينام» مدیریت تغییر

  
  :دوم مانع

  رش غیرکارکردي مدیراننگ .13جدول 
 بارعاملی شرح ردیف

 614/0 وجود برخی مشکالت شخصی و اداري 1
 /694 عدم نگرش مثبت از سوي مدیریت ارشد 2
 0698/0 راضی شدن به نتایج کوتاه مدت و ناچیز 3

  
نگــرش «بــه نــام ســؤال  3بــا  کــل واریــانس درصــد بیشــترین بــا عامل ) این13هاي جدول (بر اساس یافته

  شده است. گذارينام» رکارکردي مدیرانغی
  

  مانع سوم:
  ریزيبرنامهناکارآمدي در  .14جدول 

 بارعاملی شرح ردیف
 656/0 به درازا کشاندن برنامه مهندسی مجدد 1
 556/0 ي به فرآیند مهندسی مجدداپروژهعدم نگرش  2
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ناکارآمــدي در «بــه نــام سؤال  2با  لک واریانس درصد بیشترین با عامل ) این14هاي جدول (بر اساس یافته
  شده است. گذارينام» ریزيبرنامه

  
  مانع چهارم:

  موانع محیطی و فرهنگی .15جدول 
 بارعاملی شرح ردیف

 432/0 عدم وجود انگیزه کافی 1
 490/0 وجود برخی از عوامل سیاسی و اجتماعی 2
 541/0 بزرگ نمایی موانع 3

  
بــه  ســؤال 3با  780/0درصد و مقدار آلفا کرونباخ =  161/6مقدار واریانس  ) این عامل با15براساس جدول (

  شده است. گذارينامنام موانع محیطی و فرهنگی 
  

  
  مدل :

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  مدل مفهومی پذیرش مهندسی مجدد فرآیندها .1شکل 
  
  

 عوامل 

ی)شناخت -آمادگی اولیه (ارتباطی  

 تثبیت و یادگیري

بخشی شفاف سازي و اطمینان  

 توانمند سازي

 انگیزش

 تسهیل سازي

افزاريافزاري و نرمحمایتهاي سخت  

موفقیت در پذیرش مهندسی مجدد 
 فرآیندها

 موانع 

 ناکارآمدي مدیریت تغییر

 نگرش غیرکارکردي مدیران

 ناکارآمدي در برنامه ریزي

 موانع محیطی و فرهنگی
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  مبانی نظري
کند براي یمنیز در پژوهش خود اشاره  ]1390[ 4طارمی :افزارينرم و افزاريسخت هايیتحمادر بعد عامل 

در  افــزارينرمبایــد بــه بعــد  کتابخانه دیجیتالی موسسه فناوري اطالعــات ایــرانمهندسی مجدد  سازيپیاده
نیــز موضــوع توجــه بــه  ]1395[ 11طرفی تحقیق انجــام گرفتــه توســط زینــالی از موسسه توجه خاص نمود.

 17هــامر یید قرار داده است و از این منظر بــا تحقیــق حاضــر مطابقــت دارد.تأرا مورد  افزارينرمهاي یتحما
یــز ن افزاريســختبایــد تــدارکات طراحــی شــوند کــه فرایندهاي جدیــدي تاکید نموده است براي  ]1993[

 4شــاهییــر ام .گیري از فنــاوري اطالعــات داشــته باشــدکه وجود آنها بستگی به بهرهبینی شود چه بسا پیش
خــدمات  ينــدهایمجــدد فرآ یمهندســرا در افزاري و انسان افزاريسخت، افزارينرمگروه فرآیندي،  ]1388[

  مورد تاکید قرار داده است. پژوهش در عمل کردیخودرو با رو رانیا نگیزیپس از فروش در شرکت ل
  
فراینــد ود تاکید کرده است نیز در پژوهش خ ]1392[ 10زارعی: )یشناخت -ی(ارتباط هیاول یآمادگدر بعد  

نــوآوري در فراینــدهاي آن شــروع  مهندسی مجدد با درك نیاز یا فرصتی توسط ســازمان بــراي يینانهکارآفر
 ســنجدیمهندســی مجــدد م يبــراي شــروع پــروژه اول)؛ سپس سازمان آمــادگی خــود را ي(مرحله شودیم

بهبــود و نــوآوري در  يهافــاز فرصــتبــراي مهندســی مجــدد  دوم)؛ در صــورت آمــادگی ســازمان ي(مرحلــه
شناســایی شــده در ســازمان  يهاســوم)؛ در نهایــت فرصــت ي(مرحلــه شودیم فرایندهاي سازمان شناسایی

در آمادگی سازمان براي اجراي مهندســی مجــدد  ]2009[ 19هرزوگ چهارم). ي(مرحله شوندیم برداريبهره
 د نمــوده و بــراي ادامــه موفقیــت آمیــز اجــراي مهندســی،فردي ارتباط ایجابا عوامل  یارتباطات سازمانبین 

 ]2010[ 26یــکاوزل را ضروري دانســته اســت. شده فیتعر ندیکامل کارمند از فرآي الزم براي شناخت ینهزم
در  هــاآنها لــزوم آمــادگی کارکنــان و مشــارکت واحــد براي تضمین موفقیــت سیســتم مهندســی مجــدد در

  تاکید قرار داده است.شناسایی فرآیندهاي مشترك را مورد 
  

ي هاســازماني تغییــر ســازمانی در هابرنامــهدر اجراي  ]2001 25هانگ و همکاران[در بعد تسهیل سازي: 
فرماست و همه چیز باید توســط در سازمانی که در آن فرهنگ خشک حکمبوروکراتیک تاکید کرده است که 

یکــی از  ]2016[ 23رائــو گیــرد.یورت متر صــیک سرپرست پیشــنهاد شــود، تغییــرات فراینــد بســیار راحــت
تــا  اســتســپاري آن ایجــاد امکانــات الزم و بــرون هاي مهندسی مجدد تأکید بر روي طراحــی فراینــدویژگی

یک فناوري مناسب، فرایند کار جدید را این امر باید . لذا باید سهولت انجام تغییرات به روشنی مشخص باشد
  پشتیبانی کند.

  
ســازمانی از نقــش و تأثیرگــذاري مهمــی در  يهــاآموزشتاکید نمود  ]1386[ 9ی نژاد: رضایزشیانگدر بعد 

مورد نیــاز، بــه توســعه ســازمان کمــک  يهابهبود روند امور برخوردار بوده و با ارتقاي دانش، نگرش و مهارت
  .نمایندیم
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 به لزون انگیزش باالي کارکنان در اجراي مهندسی مجدد تاکید داشته عنوان نمــوده نیز ]1384[ 6جعفرنژاد
 انهیســال یابیحســن انجــام کــار در ارزشــ ازینمودن امت ملحوظو و توانمند  ستهیتمام وقت افراد شا مشارکت
  باشد.یمالزم نگر کسانی تیریمد اعمالی و کار مشارکت طیمح جادیاو  کارکنان

  
شدن از سرپرست به  لیجهت تبد رانیمددر پژوهش خود نشان داد  ]1390[ 14: فتحیازيدر بعد توانمندس

با مشکل  دیجد ندی(نقشه) فرآ يتوپولوژباید توانایی الزم را کسب کنند تا در به تهیه  دیدر ساختار جد یمرب
یجاد مهندس مجدد نیز تاکید کرده براي ایجاد توانمندي در کارکنان براي ا ]1392[ 14مواجه نگردند. زارعی

 آن يپــروژه مراحــل اجــرا فیــتعرو  دیــجد يندهایفرآ لیو تحل يسازمدل يبرا ايیانهرا يسازهیشب باید از
  استفاده نمود.

  
یکــی از عوامــل موفقیــت اجــراي فرآینــدهاي تغییــر را ایجــاد  ]2010[ 16: چان و چــويسازيدر بعد شفاف

جدیــد  هايیوهمهندسی مجــدد فراینــدها نیازمنــد شــین که ا ؛ وشفافیت دز زمینه ابعاد مختلف آن دانستند
 براي موفقیــت در اجــرا و پیــاده ســازي نیازمنــد باشدیقدیمی م يهادور شدن از روش تفکر و خالقیت براي

  باشد.یمایجاد شفافیت اجرا در سازمان 
  

در  یرساناطالع موجود، ستمینشان دادن مشکالت ستاکید نمود  ]1392[ 12: سعیديدر بعد اطمینان بخشی
تا  باشدیممهم مجدد  یمهندس يپس از اجرا شتریب یشغل تیامن جادیاز ا نانیاطم جادیو ا رییمورد مانع تغ
خاطر در کارکنــان  تیامن جادیا قعداده شود تا شغلشان در خطر نخواهد افتاد در وا نانیاطم نیبه کارکنان ا

 ،ينــدمحوریفرانیز تاکیــد نمــود  ]2007[ 15آسان باشد.یم نهیزم نیدر ا یعامل مهم دیجد ندیفرآ ياز اجرا
د اهــاي ایجــیژگیو نیــ... از جمله او انیمشتر يتمرکز بر رو ،ياشهیو ر یاساس راتییتغ ج،ینتا يبر رو دیتأک

اهداف  نانه،یبمجدد، داشتن انتظارات واقع یو اصول مهندس تیاز ماه یشناخت کاف تغییر در سازمان است و
  .است دمجد یموفق مهندس يریکارگشرط به شیپ راتییتغ رشیپذ نهیاز زم نانیمو اط یمتعال

بیشترین اثر را عوامل سیستمی بر پذیرش مهندســی نشان داد  ]2015[ 22: نارنجودر بعد تثبیت و یادگیري
از ســهولت اجــرا و  درك از مفیــد بــودن، دركیادگیري به کارکنــان و مجدد فرآیندها دارد، آن هم از طریق 

در پــروژه  درك از سهولت تأمین الزامات. نتیجه دیگر اینکه اجبار هرگز عاملی براي جلب مشــارکت کارکنــان
بر اساس مشورت و گفتگو با  یستیبانیز تاکید کرد  ]1391[ 13شاهبندرزاده مهندسی مجدد فرآیندها نیست.

 یکننده امور و معرفــلیتسه دیجد ندیفرآ یکننده امور، معرفعیتسر عنوانبه دیجد ندیفرآ یافراد مؤثر، معرف
  .ردیصورت گ يرضروریغ يندهایحذف کننده فرآ دیجد ندیفرآ

به ناکارارمدي در زمینه ایجاد کــردن آمــادگی  نیز ]1392[ 1اخوان صواف :رییتغ تیریمد يناکارآمددر بعد 
در  يکه تا حد رییتغ تیریمد یتفصل يبرنامه کیاز  ي موفقهاسازمانبراي تغییر تاکید کرده و عنوان نمود 

بســنده  یکوتاه مــدت و آنــ جیراه به نتا ریدر مس یول کندیچارچوب قابل فهم و منسجم باشد استفاده م کی
  گیرد.ینم دهیمدت را نادبلند يهاکرده و تالشن
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 از پــنج گــروه یرا ناشــ رییــتغ تیریمــد ندیناموفق در فرا يهااکثر تجربهنیز تاکید کرد  ]2015[ 16پالمبرگ
 قیــجــامع و دق يزیرتوسط سازمان و کارکنان؛ عدم برنامــه ریی: درك نکردن کامل و جامع منطق تغباشدیم

 يهاســتمیاز س حیاستفاده نکــردن صــح ؛یانسان هايپویاییو مطلوب بر  حیصح تیرینداشتن مد ر؛ییتغ يبرا
نســبت بــه درد  رییدرد تغ انزیتر بودن ممجدد در عمل؛ بزرگ یخود برنامه مهندس یابیمناسب کنترل و ارز

  .رییتغ جادیوضع موجود و منافع حاصل از ا
 یمهندس يهاعوامل مؤثر بر شکست پروژهتاکید نمود  ]2014[ 16رامیرز: رانیمد يرکارکردیغ نگرشدر بعد 

ي هــاپروژهنیز عنوان نمــود  ]1993[ 17هامر .ارشد سازمان است تیریمد يو معنو يماد تیمجدد عدم حما
و ایــن امــر لــزوم  ردیــشکل گ دیجد يندهایو فرا یتبر اساس مأمور یستیبا ی، ساختار سازمانازمانیتغییر س

 میتنظــنیز تاکید کــرد  ]2014[ 24ین و همکاران طلبد.یمتغییر اساسی در نگرش مدیران نسبت به تغییر را 
پــروژه  تیریامناســب مــدن هــايیکتکن کارگیريبــهمؤثر و  يزیر، عدم برنامهمدیران نامناسب هايياستراتژ

 یمنابع ناکــاف صیمناسب و تخص يمتدولوژ کارگیريبهعدم  ،ياحرفهریاستفاده از مشاوران غ ران،یتوسط مد
. عمــده نشــان داد ]2015[ 61مجــدد اســت. منــدوزا یمهندس يهاپروژه تیعمده در عدم موفق يهااز چالش
در اجراي پروژه مهندسی مجدد  هاسازماندم آمادگی عبارت از ع باشددر این امر مؤثر  توانیکه م عواملی را

عدم توجه به تکنولوژي ا طالعات، مشارکت نکردن افــراد ســازمان در انجــام پــروژه، عــدم  و مواجهه با تغییر،
  است. هایی در بین مدیران میانی و پرسنل سازمان در برابر پروژهمقاومت حمایت مدیر ارشد و وجود

  
از  قیــدق ریزيبرنامهعدم  در پژوهش خود تاکید کرد ]1393[ 3بابااکبري: ریزينامهبردر  يناکارآمددر بعد 

امــر باعــث  نیکه ا ردیصورت گ يبا کند یتا پروژه در مقاطع خاص شودیپروژه منجر به آن م نیمسئول يسو
.  ددمجــدد گــر یمهندســ نــدیبه فرآ يامجدد و از دست دادن نگرش پروژه یبه درازا کشاندن برنامه مهندس

ریسک از دست دادن حمایت مشتري، صحیح در اجراي تغییر  ریزيبرنامهاظهار داشت عدم  ]2010[ 21کلیو
م ریخــتن هههاي بهبود عملکــرد، ریســک بــفرصت ریسک از دست دادن سرمایه، ریسک از دست دادن سایر

جعفــري و  ی:رهنگــو ف یطــیمح موانــعرا بــه دنبــال دارد. دز زمینــه  کسب وکار موجود، ریسک شکست بــاال
هنجارهــا،  ی که باید در تغییر ســازمانی مــرد توجــه قــرار گیــردعوامل فرهنگتاکید کرد . ]2015[ 7همکاران

کارکنان ســازمان بــه عنوان نمود  ]2003[ 16پاردوانجام دادن کارها هستند.  یدرباره چگونگ دیها و عقاارزش
و  دیــجد ند،یخوشــا رییــتغ يادسته ي. برادهندیمالعمل نشان  عکس راتییدر برابر تغ یگوناگون يهاصورت

گیــرد. یمي موجود در سازمان قوت هافرهنگها نیز از محیط کاري و خرده این عکس العمل آور استجانیه
  .دارد یرتأث يفناور رشیدر پذ یو فرهنگ ي، اقتصادیعوامل اجتماع تاکید نمود ]2014[ 16رزیرام
  

  گیري بحث، نتیجه
  ؟است چگونه )مهندسی مجددفرآیندها ( مجدد مهندسی پذیرش در موفقیت هومیمف الگوي -4-1

هاي پژوهش در پاسخ به سوال اصلی پژوهش مبنی بر شناسایی عوامــل مــوثر بــر پــذیرش این بخش از یافته
  نفتی منطقه چهارمحال و بختیاري تنظیم شده است.  هايفرآوردهدر شرکت ملی پخش  مهندسی فرآیند
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عامــل، داراي ارزش ویــژة  7دست آمده با محاسبه ماتریس اولیه عوامل، مشخص شد کــه نتایج بهبا توجه به 
 از دیگر عبارت به اند؛ داده قرار پوشش تحت درصد از واریانس کل متغیرها را 054/65هستند که  1بیش از 

 هايشاخص از یک هر ویژه ارزشهاي درصد تغییرات 054/65مبین  که دارند وجود عامل 7 سوال، 47 بین
و  افزاريســختهــاي حمایــت«بــه نــام  سوال 9با  کل واریانس درصد بیشترین اول با عامل .شده اند آزمون

ارشــد از ســاختار  تیریمــدشده است. این امر بدین معنی است که  گذارينام )5(جدول شماره ( »افزارينرم
 یدانشــگاه التیتحص داشتنامر به دلیل کنند و این هاي جدید است حمایت میفناوريکه مبتنی بر  دیجد

 تاثیر زیادي در پذیرش مهندسی فرآینــدها دارد. مایت و تعهد مدیریت ارشد. حباشدمیارشد  رانیمرتبط مد
هاي کاري و فرهنــگ محــیط کــار کار عموماً بر روي فرایندها، فناوري، نقشوتغییر در فرایندهاي اصلی کسب

زمان آنها یک کــار ها، نیاز به منابع، پول و رهبري دارد. تغییر همر این زمینهگذارد. تغییرات عمده دتأثیر می
العاده است. اگر مدیریت ارشد حمایت قوي و مستمر را فراهم نکند و یا حداقل یکی از ایــن عوامــل(پول، فوق

با اینکه در  منابع و رهبري) در طول حیات پروژه وجود نداشته باشد، شانس موفقیت بسیار اندك خواهد بود.
ولــی  شــودمیهاي مهندسی مجدد از کارکنان و مشاوران به عنوان یک عامل تغییر اســتفاده بسیاري از پروژه

بدون حمایت وتعهد مدیریت ارشد تالشهاي اجرایی مفید و ثمربخش نخواهــد بــود. درصــورتی کــه مــدیریت 
پشتیبانی جدي به عمل آورد. بــا توجــه  تواند حمایت وارشد ضرورت تغییر را احساس نکند و قانع نشود نمی

به گستردگی دامنه تغییر در سازمان با اجراي مهندسی مجدد، وجــود رهبــري آگــاه، متعهــد، قــوي و حــامی 
 یجهــت انجــام مهندســ طیشــرا . در این سازمانآمیز مهندسی مجدد را تضمین کندتواند اجراي موفقیتمی

گشــته و ایــن امــر عــاملی  مهیا کارکنان يکار يهاطیزم در محال زاتیتجه لیوساو  و...) یمجدد (بودجه مال
خواهد بود. همچنین سازمان براي ایجــاد مهندســی  پروژه ياجرا يبراو کارکنان سازمان  براي آماده ساختن

 را در این امر جلب نموده است. نفعانيذ تیحماساخته و  را آماده مجدد یمهندس ياجرا میت فرآیند
آمــادگی اولیــه «بــه نــام  ســوال 8با  کل واریانس درصد بیشترین با عامل دوم )6جدول (هاي بر اساس یافته

انی رعایت اســتانداردهاي شده است. براي انجام مهندسی مجدد در هر سازم گذارينام» شناختی) -(ارتباطی
 نفت نیــز بــه خــاطر پشــتوانه مــالی خــوبی کــه دارد توانســته اســت ایــنملی . شرکت استحیاتی آن بسیار 

ی طــیبا عوامــل مح یارتباطات سازمانایجاد نماید. همچنین  رییمثبت تغ يهابر جنبه دیتاک را با استانداردها
 نــدیکامــل کارمنــد از فرآي الزم براي شناخت موفقیت آمیز اجراي مهندسی زمینه ایجاد نموده و براي ادامه

کــه در ایــن امــر بایــد  يواحــد نیب نموده از طرف دیگر براي تضمین موفقیت این سیستم مهیا شده فیتعر
را شناسایی کــرده اســت. بایــد در نظــر داشــت کــه تنهــا همکــاري درون  مشترك يندهایفرآمشارکت کنند 

ي وابسته به این امر نیــز همکــاري هاسازمانسازمانی تضمین موفقیت تغییر در سازمان نیست و باید با سایر 
  ی ایجاد نمود.رونیب يهاسازمان ریسا بانفت این زمینه همکاري را  ملی نمود که شرکت
 »ســازيتســهیل«به نــام  سوال 4با  کل واریانس درصد بیشترین با ) عامل سوم7هاي جدول (بر اساس یافته

فرماســت و همــه چیــز بایــد توســط یــک در سازمانی که در آن فرهنــگ خشــک حکــم شده است گذارينام
براي مدیریت کردن مهندسی مجدد  .گیردتر صورت میسرپرست پیشنهاد شود، تغییرات فرایند بسیار سخت

براي مهندسی مجدد یک فرآیند کار اصلی این  هاسازمانو هماهنگ کردن  استسازمانی نیاز به مدیریت فرا
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 اجــراي موفقیــت آمیــز بانیپشــت کــه را یفرهنــگ ســازماننفــت ملی رسد شرکت به نظر می .باشدمدیر می
دارد.  اجــرا نیمراتــب در حــسلســله يریپذانعطافاست که این امر نیاز به ایجاد نموده است  مجدد یمهندس

سپاري آن در صورت نداشتن امکانات و برون هاي مهندسی مجدد تأکید بر روي طراحی فرایندیکی از ویژگی
است. لذا باید یک فناوري مناسب، فرایند کار جدید را پشتیبانی کند. چه بسا ممکــن اســت فراینــدهاي الزم 

  .گیري از فناوري اطالعات داشته باشددیدي طراحی شوند که وجود آنها بستگی به بهرهج
 گذارينام »انگیزش « به نام  سوال 7با  کل واریانس درصد بیشترین با ) عامل8هاي جدول (بر اساس یافته 

. باشــدمیدد گــذار بــر فراینــد مهندســی مجــیکی از عوامل تاثیر ندیآموزش کارکنان در مورد فرآشده است. 
هاي سازمانی از نقش و تأثیرگذاري مهمی در بهبود روند امور برخوردار بوده و با ارتقاي دانش، نگــرش آموزش

وري ســازمان از ینــد. تــأثیر آمــوزش در افــزایش بهــرهنمانیاز، به توسعه سازمان کمک می هاي موردو مهارت
هــاي اي این نظریه، آموزش ظرفیــتگرفت. بر مبن مورد توجه قرار موضوعات مهمی است که از نیمه دوم قرن

مولد کارکنان را افزایش داده و منافع آتی براي  بیستم و با طرح نظریه سرمایه انسانی توسط» تئودور شولتز«
 ازیــنمودن امت ملحوظو  و توانمند ستهیتمام وقت افراد شا مشارکتو براي این امر  آوردسازمان به همراه می

الزم  نگــرکســانی تیریمد اعمالی و کار مشارکت طیمح جادیاو  کارکنان انهیسال یابیدر ارزشحسن انجام کار 
 .باشدمی

بــه نــام  ســوال 5بــا  کــل واریــانس درصــد بیشترین با عامل این )9جدول ( هايیافتهپنجم :بر اساس  عامل
شدن از شــخص تحــت  لیکارکنان جهت تبد يفکر یباال بردن آمادگشده است.  گذارينام »توانمند سازي«

 یکی از ملزومات اجراي مهندسی مجدد است. دیدر ساختار جد ازینظارت به شخص صاحب امت
باید آمادگی الزم را کســب کننــد  دیدر ساختار جد یشدن از سرپرست به مرب لیجهت تبد رانیمدهمچنین 

 بــراي ایــن امــر ازســتی بایمــیشــرکت  با مشــکل مواجــه نگردنــد. دیجد ندی(نقشه) فرآ يتوپولوژتا در تهیه 
اســتفاده  آن يپــروژه مراحــل اجــرا فیتعرو  دیجد يندهایفرآ لیو تحل يسازمدل يبرا ياانهیرا يسازهیشب
ســازمان و  نــدها،یزمــان فرآمجــدد هــم یمســتلزم طراحــ يکــار ينــدهایمجدد فرآ یمهندس. در واقع ایدنم
و توجــه  تیــفیک نــه،یدر زمان، هز ياد عمدهبه بهبو دنیرس يو برا شودیم یبانیپشت یاطالعات يهاستمیس

  است. به محصوالت و خدمات شرکت يمشتر
بــه نــام  ســوال 4بــا  کــل واریــانس درصد بیشترین با عامل ) این10جدول ( هايیافتهبر اساس  :ششم عامل

دیگر از عوامل موفقیت استقرار مهندسی مجــدد  شده است.یکی گذارينام »شفاف سازي و اطمینان بخشی«
 تیــامن جادیاز ا نانیآمدن اطمو ایجاد  رییدر مورد مانع تغ یرساناطالع، موجود ستمیشان دادن مشکالت سن

تا به کارکنان ایــن اطمینــان داده شــود تــا شغلشــان در  باشدمی مجدد یمهندس يپس از اجرا شتریب یشغل
عامل مهمی در این زمینــه  دیجد ندیفرآ يخاطر در کارکنان از اجرا تیامن جادیاخطر نخواهد افتاد در واقع 

آمیز هر رهیافت نوینی منوط به شناخت و درك کامــل و جــامع کارگیري موفقیتبهگذار . عامل تاثیرباشدمی
 هاســازمانهمه ابعاد آن است. مهندسی مجدد به عنوان یک رهیافت جهت بهبــود و ارتقــاي ســطح عملکــرد 

اي، تمرکز بر روي ریشهد بر روي نتایج، تغییرات اساسی و فرایندمحوري، تأکی. هاي خاص خود را داردویژگی
شناخت کافی از ماهیت و اصول مهندسی مجدد، داشــتن انتظــارات  .هاست... از جمله این ویژگیمشتریان و
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کارگیري موفق مهندسی مجدد زمینه پذیرش تغییرات پیش شرط به بینانه، اهداف متعالی، و اطمینان ازواقع
اجــرا  در یک جــو عــاطفی و صــمیمی راحی شده در سازمان، باید توسط مدیران و کارکنانتغییرات ط .است

هاي انجــام کارهــا در ســازمان شــناخت کــافی دارنــد و مشــکالت را از شود. با توجه به اینکه کارکنان از رویه
هاي یندها و رویههاي نو درباره طراحی جدید فراتواند باعث ارائه ایدهاند، مشارکت آنان مینزدیک لمس کرده

. و مقاومت آنها را در مقابل تغییرات کاهش داده و آنان را به پذیرش تغییــرات متمایــل ســازد شدهانجام کار 
توانند کارکنان خود را درباره همکاري با تیم مهندسی مجــدد ترغیــب و تشــویق مدیران میانی و عملیاتی می

  .فا کنندکنند و نقش مهمی در موفقیت پروژه مهندسی مجدد ای
بــه نــام  ســوال 6بــا  کــل واریــانس درصد بیشترین با عامل ) این11جدول ( هايیافتهبر اساس : فتمعامل ه

مشــورت و شده است. در مهندسی مجدد ساختار سازمانی بایستی بــر اســاس  گذارينام »تثبیت و یادگیري«
 کننده امــورلیتسه دیجد ندیفرآ یمعرف ،کننده امورعیتسر عنوانبه دیجد ندیفرآ یمعرف، گفتگو با افراد موثر

ي انســجام ي صورت گیرد. در چنین ساختاري نحــوهرضروریغ يندهایکننده فرآحذف دیجد ندیفرآ یمعرفو 
پــذیرد کــه ها، با توجه به تغییرات داده شده در فرآیندها صورت میانسانی و معرفی دقیق ارتباطات آنمنابع 

  پذیر است.ی امکانو خارج یداخل يهاسازمان ریاز تجارب سا استفادهاین امر با 
 

  ش مهندسی مجدد فرآیندهایرعوامل شکست در پذ
توانند به چند عامل تبدیل شوند و این عامل ها چند درصــد یافته ها نشان می دهد که متغیرهاي موجود می

تند. بــا محاســبه دهند و نشــان دهنــده روایــی ســؤاالت نیــز هســانس مورد نظر را تبیین و پوشش میاز واری
درصــد از  0540/50هســتند کــه  1عامل، داراي ارزش ویژة بیش از  4ماتریس اولیه عوامل، مشخص شد که 

 که دارند وجود عامل 4 سوال، 37 بین از دیگر عبارت به اند؛داده قرار پوشش تحت واریانس کل متغیرها را
  .اندشده آزمون ايهشاخص از یک هر ویژه هايارزش درصد تغییرات 0540/50مبین 

بــه نــام  ســوال 29بــا  کــل واریــانس درصــد بیشترین با عامل ) این12جدول ( هايیافتهبر اساس  مانع اول:
لی یي تفصــســازمان از یــک برنامــه رســدنظــر مــی بــه شده است. گذارينام» ناکارآمدي در مدیریت تغییر«

ولــی در مســیر راه بــه  کندمی د استفادهمدیریت تغییر که تا حدي در یک چارچوب قابل فهم و منسجم باش
گیرد. شاید این امر به این دلیل باشــد هاي بلندمدت را نادیده میمدت و آنی بسنده کرده و تالشنتایج کوتاه

نــاموفق در  يهااکثر تجربه کند.گیري تغییرات بلندمدت استفاده نمیازهکه تیم از یک فرآیند منظم براي اند
کــار قــرار دارنــد: درك  نیا ریکه معموالً در مس داندیم ییهااز پنج گروه از دام یرا ناش رییتغ تیریمد ندیفرا

 ر؛ییــتغ يبــرا قیــجــامع و دق يزیرتوسط سازمان و کارکنان؛ عــدم برنامــه ریینکردن کامل و جامع منطق تغ
مناســب  يهاســتمیاز س حیاســتفاده نکــردن صــح ؛یانســان يهــاییایو مطلوب بر پو حیصح تیرینداشتن مد
نســبت بــه درد وضــع  رییــدرد تغ زانیــمجدد در عمل؛ بزرگتر بــودن م یخود برنامه مهندس یابیکنترل و ارز

  .رییتغ جادیموجود و منافع حاصل از ا
نگرش «به نام  سوال 3با  کل واریانس درصد بیشترین با عامل ) این13جدول ( هايیافتهبر اساس  :دوم مانع

هــاي مهندســی ترین عوامل موثر بــر شکســت پــروژهشده است. یکی از مهم ريگذانام» غیرکارکردي مدیران
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مجدد عدم حمایت مادي و معنوي مدیریت ارشــد ســازمان اســت. در ایــن پــروژه فرآینــدهاي کســب و کــار، 
وزه ترین عاملی که در این حــساختار سازمانی بایستی بر اساس ماموریت و فرایندهاي جدید شکل گیرد. مهم

هاي فرآیندي موثر، عدم یکپارچه ســازي و نامناســب بــودن تعریــف تیم کارگیريبهگیرد رار نمیمورد توجه ق
کســت نادرســت از دیگــر عوامــل ش ریزيبرنامــه. مدیریت و باشدمیها با فرآیندها شغل و تخصیص مسئولیت

 کارگیريبــهو  مــوثر ریزيبرنامــههاي نامناسب، عــدم آید. تنظیم استراتژيهاي مهندسی به حساب میپروژه
 کارگیريبــهاي، عــدم ان، اســتفاده از مشــاوران غیرحرفــههاي نامناسب مدیریت پــروژه توســط مــدیرتکنیک

ســی مجــدد هــاي مهندهاي عمده در عدم موفقیت پروژهسب و تخصیص منابع ناکافی از چالشمتدولوژي منا
که  هاییان با توجه به تجارب و آموزشتوان ذکر کرد که مدیران ارشد سازمهاي میاست. در موانع این پروژه

دیده اند اما هنوز درك اصولی از مهندسی مجدد ندارند، تعــدادي از ایــن مــدیران تعهــدات خــود را در قبــال 
هاي اموزشی، وارد ها، برنامهدهند (مانند شرکت در برنامههاي انجام شده در مهندسی مجدد نشان نمیتالش

و  یانیــارشــد، م رانیمــد یمشــارکت ناکــاف نفعــان)،قات با مشــتریان و ذيازمانی و مالهاي سشدن در بحث
مجــدد،  یمهندســ یســنت افــتیمجدد است. در ره یمهندس يهااز عوامل شکست پروژه گرید یکیکارگران 

مجدد بوده و  یمهندس يسازادهیجهت پ اریو اخت نشیآنها فاقد ب رایز ،شوندیانگاشته م دهیناد یانیم رانیمد
متعهد نبوده و پروژه بــا  و بندیپا راتییکه آنان به تغ شودیباعث م رام نیموجود سِمت دارند. ا يندهایدر فرا

  شکست مواجه شود
بــه نــام  ســوال 2بــا  کــل واریــانس درصــد بیشــترین با عامل این )14جدول ( هايیافتهع سوم: بر اساس مان
دقیــق از ســوي مســئولین  ریزيبرنامهرسد عدم نظر می به شده است. گذارينام» ریزيبرنامهناکارآمدي در «

به درازا کشــاندن تا پروژه در مقاطع خاصی با کندي صورت گیرد که این امر باعث  شودمیپروژه منجر به آن 
  .گردد مجدد یمهندس ندیبه فرآ ينگرش پروژه ا و از دست دادن مجدد یبرنامه مهندس
با  780/0درصد و مقدار آلفا کرونباخ =  161/6دار واریانس ) این عامل با مق15س جدول (براسا مانع چهارم:

هــا و شــامل هنجارهــا، ارزش یعوامل فرهنگ شده است. گذارينام »موانع محیطی و فرهنگی«سوال به نام  3
 طوربــهاســت کــه  یراتــییتغ ازمنــدین ندیمجدد فرا یانجام دادن کارها هستند. مهندس یدرباره چگونگ دیعقا

 جیبــه تــدر تیریمد دیرا با نهایهستنــد. تمــام ا ــدیجد يهادهیو ارائه ا يمشارکت، نوآورهمزمان مستلزم 
 لیــآنان بتوانند در آن مشــارکت کــرده و بــا م ندها،یمجدد فرا یزمان طراح ربه پرسنل القا کند که د يطور
سرپرســت  کیــ توسط دیبا زیفرماست و همه چآن فرهنگ خشک حکم که در یآن باشند. در شرکت يرایپذ
  .ردیگیتر صورت مسخت اریبس ندیفرا راتییشود، تغ شنهادیپ

  
  پیشنهادات

 افزارينرمو  افزاريسخت يها تیحما پیشنهاد مربوط به محرك
 .دیپروژه به عمل آ ياجرا امکان موجود زمینه فناوري براياز  قیدق یابیارز - 
 آیدبه عمل  آن ز و تهیهبه رو افزارينرماز  یدرست پروژه شناخت کامل ياجرا يبرا - 
 به وجود آیداطالعات در سازمان  يمناسب تکنوژ يبسترها - 
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 افزاراز طریق نرم هاي مؤثر در شناساندن مهندسی مجددمجدد از شیوه یمهندس یتخصص يهادوره - 
 .برگزار شود

 
 )یشناخت -ی(ارتباط هیاول یآمادگ پیشنهاد مربوط به محرك

 تشــکیل ســازمان از خــارج محققــان و سازمان کارکنان از طرف بی روهیگ از باید مجدد مهندسی اصلی تیم
  شود

 .کرد خواهد کمک شده طراحی مجددا فرآیندهاي پاالیش به مجدد مهندسی آزمایشی اجراي - 
 مهندســی پــروژه تــداوم مــالی تــأمین بــراي تأییدیه کسب در موفق آزمایشی اجراي از حاصل نتایج - 

 .کرد خواهد کمک مجدد
 برنامــه نــوعی طریــق از تغییــرات براي کارکنان همه نمودن آماده و آموزش طریق از یدبا هاسازمان - 

 کنند اقدام جدید هايو سایت هامقاله ارائه مثل گسترده ارتباطی
 انجام شودپروژه  يالزم در کارکنان قبل و بعد از اجرا يهااموزش - 
 شود نیمشخص و روشن تدو يمختلف انجام پروژه بر اساس الگوها لحمرا - 
 آماده گردد.پروژه  يختلف اجرامکامل و مناسب در مراحل  يها کیو تکن ابزار - 

  
 سازيتسهیل پیشنهاد مربوط به محرك

 از آن، مزایــاي بــا همــراه عملــی هــاي نمونــه ارائــه و مجــدد مهندســی تخصصی هايدوره برگزاري - 
 .مجدد است مهندسی شناساندن در مؤثر هايشیوه

 هــا،براي کاربران و انجام دهندگان فرایند و بیان مشکالت فعلی، ویژگــیهاي توجیهی برگزاري دوره - 
 عمل آید.هها و نتایج نهایی پروژه جهت کاهش مقاومت سازمانی بهدف

 تشکیل گردد شده طراحی باز اجرایی هايروش به تأییدیه کسب جهت راهبردي کمیته - 
 متمرکز شوند. نهایی تایجن بر متمرکز شدیداً و ساده هاسازمان در عملکرد هايشاخص - 
 بــه آن تســري امکــان مــورد در بایــد کننــدمــی اجــرا را موردي آزمایشی مطالعه شیوه که هاسازمان - 

  .دارند مبذول را الزم وقت دیگر هايبخش
  

 زشیانگ پیشنهاد مربوط به محرك
تغییــر  تــا انگیــزه کارکنــان بــراي جلسات توجیهی براي کارکنان با شور و حال و جذاب برگزار شود - 

  کند. افزایش پیدا
هاي مادي و انگیزه و پاداش از ابزار ایجاد سازمان عالی مدیریت شرط و قید بی تعهد براي ایجاد - 

 کلیدي ایجاد گردد. مدیران مالی در
 هاي انگیزشی و پاداش جهت ترغیب همکاري با پروژه استفاده شود.از نظام -
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 توانمندسازي پیشنهاد مربوط به محرك
اید توانایی الزم در برقراري ارتباط منطقی و دوستانه با کارکنان را داشته باشند. وجود یک مجریان ب - 

  .شودمیارتباط مثبت و دوجانبه باعث جذب دانشجویان و انتقال سریع مفاهیم ضروي در سازمان 
کنندگان طرح باید از دانش، تخصص، تجربه و شایستگی کافی در خصــوص موضــوعی کــه ارائــه اجرا - 

  هند برخوردار باشند.دمی
  ي باز طراحی شده تامین شود.روز و مناسب جهت اجراي فرایندها منابع به -
  هاي تخصصی براي تیم اجراي پروژه انجام شود.برگزاري دوره -
 و مــدیریت علــم زمینه در و بوده آشنا مختلف هايبخش هايویژه کار با که کارکنانی از دسته آن از - 

 استفاده شوند. هاسازمان در مجدد مهندسی براي اجراي اند هدید آموزش عملیات در تحقیق
 

 اطمینان بخشی پیشنهاد مربوط به محرك
هاي مثبــت ایجــاد تغییــر تاکیــد شــود تــا حــس در ارائه مفاهیم مربوط به تغییر در سازمان بر جنبه - 

  تشویق و امیدبخشی در کارکنان براي پرداختن به این امر تقویت گردد.
همکاري و  ها باا طرح مشارکت داده شوند و برنامههاي مقدماتی اجررکنان در برنامهتالش شود تا کا - 

ها ســبب افــزایش حــس مساعدت تمام کارکنان دخیل برگزار شود مشارکت تمام کارکنان در برنامه
  اطمینان نسبت به موفقیت طرح خواهد شد

  
 تثبیت و یادگیري پیشنهاد مربوط به محرك

هاي نو و جذاب استفاده شود. نوگرایی سبب جــذب بیشــتر افــراد و ییر از ایدهدر شناسایی فرایند تغ - 
  .شودمیایجاد عالقه براي یادگیري بیشتر 

در جلسات تالش بر این باشد تا فرایندهایی که تاکنون شناخته نشده و در سازمان نیــز صــحبتی از  - 
  آن نشده مطرح گردد.

اجراي فرآیند مهندسی باید با زبان ســاده و روشــن و مفاهیم و پیام هاي ارائه شده در جلسات براي  - 
  تخصصی پرهیز گردد. نکار بردن واژگاهقابل فهم براي کلیه مخاطبان ارائه گردد و از ب

کــه مخاطبــان دچــار ســردرگمی  به صورتی مختصر و مفیــد ارائــه شــوند مفاهیم مورد نیاز به تغییر - 
  نگردند.

 اختیــار در مجــدد مهندســی زمینــه در کارکنــان دمجــد آمــوزش جهت کافی منابع و زمان سازمان -
 .مجریان قرار دهند

  
 رییتغ تیریمد يناکارآمد پیشنهاد مربوط به موانع

اي یفــهوظي آموزشی به منظور تغییر فضاي ذهنی مدیریت سازمان از مــدیریت هادورهبرگزاري  -
  به مدیریت فرایندي انجام شود.
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دهنــدگان فراینــد و بیــان مشــکالت فعلــی، انجــامهاي تــوجیهی بــراي کــاربران و برگزاري دوره -
 عمل آید.هو نتایج نهایی پروژه جهت کاهش مقاومت سازمانی ب هاهدف ها،ویژگی

 رانیکارکنــان و مــد نیمجــدد در بــ یاز مهندســ یحیصــح ریتصــو جادیالزم جهت ا يهابرنامه - 
 گیردصورت 

مجــدد اقــدامات الزم را  یندســدر برابــر مه یاحتمال يهااز مقاومت يریشگیدر جهت پ سازمان - 
 ی کند.نیبشیپ

  
 رانیمد يرکارکردیغ نگرش در پیشنهاد مربوط به موانع

  نفعان فرایند و انجام کارهاي تیمی انجام شود.ذي مشارکت دادن مدیران، کارکنان و -
انگیخته صوصیات و تجربیات مهندسی مجدد برحمایت مدیریت ارشد سازمان با استفاده از خ -

 شود.
الزم را انجــام  يارشد سازمان و پرسنل در به ثمر نشســتن پــروژه، مشــارکت و همکــار تیریمد - 

 دهند
 پیدا کنند یکاف ییمجدد آشنا یمهندس میارشد و پرسنل با مفاه رانیمد - 
 مشخص شودکامالً  یپروژه مهندس يدر اجرا یتیریو مد یسازمان راتییتغ - 
 کند يجد تیارشد از پروژه حما تیریمد - 

 
 ریزيبرنامهدر  يناکارآمد ط به موانعپیشنهاد مربو

 .کنند ریزيبرنامه شده طراحی باز فرآیندهاي دقیق اجراي براي باید هاسازمان - 
 بــازنگري و بررســی را شــده بازمهندسی مشاغل جهت کارکنان آموزشی نیازهاي باید هاسازمان - 

 .کنند
 دشو ریزيبرنامهدر کارکنان  رییفرهنگ تغ جادیا يبرا ییهابرنامه - 
 مشخص شودپروژه کامالً  جینتا یابیارز يها و استانداردهاشاخص - 
 انجام شودپروژه  يدر اجرا یانسان يرویو ن نهیاز زمان، هز قیدق يبرآوردها - 
 

 یو فرهنگ یطیمح موانع پیشنهاد مربوط به موانع
  خدمات فرهنگی با موضوع تغییر در سازمان تناسب داشته باشد - 
 شودپروژه در نظر گرفته  ياجرا يزمان براسا يو کار یفرهنگ هايیطمح -
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