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فرایند مهندسی مجدد
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مقدمه

در گذش��ته هنگامي که تغيي��رات محيطي از 
ثبات نسبتا بااليي برخوردار بود؛ اکثر سازمان ها 
ب��راي بهره برداري از فرصت هاي پيش آمده به 
انجام تغييرات تدريجي و اندک اکتفا مي کردند؛ 
اما با گذشت زمان و افزايش سرعت تغييرات، 
سازمان ها دريافتند که تنها تغييرات تدريجي، 
راهگشاي مشکالت کنوني نيست و گاهي براي 
بقاي س��ازمان الزم اس��ت تغييراتي اساسي و 
زيربنايي در آن ها ايجاد شود. امروزه در سراسر 
دنيا اين تغييرات انقالبي را با نام »مهندس��ي 

مجدد فرايند« مي شناسند.
روندي است که در آن، وظایف سازمان جاي 
خ��ود را با فرایندهاي اصل��ي آن عوض کرده 
و بنابراين، س��ازمان از حالت وظيفه گرایي به 
سوي فرایند محوري حرکت مي کند. اين امر 
موجب سرعت بخشيدن به روند کارها، کاهش 
هزينه ها و در نتيجه رقابتي ش��دن س��ازمان 

مي گردد. 

تعریف مهندسي مجدد 

مهندسي مجدد، به معني بازانديشي بنيادين 
و طراحي مجدد ريش��ه اي فرايندها به منظور 
دستيابي به بهبود چشمگير در مؤلفه هاي مهم 
عملکرد از قبيل هزينه، کيفيت و سرعت است. 

چهار عنصر کليدي تعريف فوق عبارتند از:

• ترک پيش فرض هاي پذيرفته شده در مورد کار، به فراموشي سپردن  بازاندیش�ي بنيادین:	
نحوه انجام کار در گذشته و پاسخ به اين پرسش اساسي که سازمان »چه کاري« را بايد انجام 

دهد، »چگونه« و »چرا«.

• کاري را از بن و ريشه طراحي کردن. مهندسي مجدد، برپاکردن سازماني  طراحي ریشه اي:	
جديد را در نظر دارد و نه بهسازي، اصالح و بهبود وضع موجود. 

• تنها در صورتي که يك خانه تکاني در نظر باش��د ، بايد به سراغ مهندسي  بهبود چش�مگير:	
مجدد رفت. مهندسي مجدد از بهبودهاي جزيي و تدريجي اجتناب مي کند و باعث بهبودهاي 

عظيم در ظرف کمتر از يك سال مي شود.

مجموعه گام هايي که يك يا چند درونداد را به کار گرفته و بروندادي مي آفريند که  • فراین�د: 	
براي ذي نفعان سودمند و مطلوب است]3[.
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مهندس��ي مجدد را با نام هاي متفاوتي مي توان 
ش��ناخت. طراحي مج��دد فراينده��اي اصلي، 
نوآوري فراين��دي، طراحي مج��دد فرايندهاي 
کس��ب و کار، طراحي مجدد ريشه اي و معماري 
مجدد س��ازمان، همگي از نام هايي هس��تند که 
مقوله مهندس��ي مجدد را معرفي مي کنند]1[.

مهندسي مجدد به معناي ترک کردن روش هاي 
ديرپا و کهنه و دس��تيابي ب��ه روش هاي تازه اي 
اس��ت که براي توليد کاالها و خدمات سازمان و 
انتقال ارزش به مشتري الزم هستند. سازمان ها 
بايد از خود بپرسند که اگر با آگاهي هاي گسترده 
امروزي و در اختيار داش��تن فناوري هاي نوين، 
بخواهي��م س��ازماني جديد ايجاد کني��م؛ آن را 
چگونه  مي سازيم. بنابراين مهندسي مجدد يك 
سازمان به معناي کنار گذاشتن سيستم موجود 
و برپا کردن نظامي نوين است]1[. در مهندسي 
مجدد، تي��م مربوط��ه درصدد طراح��ي دوباره 
فرايند، به معناي بازانديش��ي در تمام جنبه هاي 
يك فرايند )هدف، ساختار، فعاليت ها و فناوري( 
مي باشد. در اين رهيافت، اگرچه مهندسي مجدد 
به معناي بازطراحي فرايند از نقطه  صفر است؛ اما 
اين بدان معني نيست که فرايندهاي موجود به 
طور کلي ناديده گرفته شوند. فرايندهاي موجود 
بايد به درستي مورد مطالعه قرار گيرد تا به درک 
اين نکته بينجامد که: اوال آن فرايند چيست؟ و 
ثانيا چرا انجام مي پذيرد؟ و فقط چگونگي انجام 
فرايند است که در معرض تغييرات چشمگير قرار 

خواهد گرفت]4[. 

مزایاي مهندسي مجدد

مهندسي مجدد فوايد بسياري را براي سازمان به 
ارمغان مي آورد که برخي از آن ها عبارتند از:

• با کاهش زمان  افزایش رضایت مش�تري:	
اجراي فرايند، بهبود کيفيت خدمت و کاهش 

قيمت تمام شده؛

• از طري��ق کاه��ش  افزای�ش س�ودآوري:	
هزينه  ه��ا، افزايش کاراي��ي، بهبود روش ها و 

فرايندهاي انجام کار؛

ب��ا واگذاري  • بهب�ود عملك�رد مدی�ران: 	
مس��ئوليت اج��راي وظاي��ف عمليات��ي به 
س��طوح پايين تر، مديران فرصت بيش��تري 
براي انديشيدن به مسائل راهبردي سازمان 
خواهند داش��ت. امکان دس��تيابي سريع به 
اطالعات دقيق افزايش مي يابد. همچنين به 

علت مس��طح تر شدن ساختار سازمان، مديريت به س��طوح پايين  سازمان نزديك تر شده و 
مي تواند مسائل را با دقت بيشتري بررسي نمايد.

ازط�ريق انج�ام کارگروهي، غني س�ازي شغل و تفويض  • افزایش رضایت شغلي كاركن�ان: 	
 اختيارات بيشتر به کارکنان و حذف موانع وظيفه اي و کنترل هاي غير ضروري]3[. 

عوامل مؤثر در موفقيت پروژه هاي مهندسي مجدد

براي توفيق در يك پروژه مهندسي مجدد، بايد عوامل متعددي فراهم شود که در اين بخش 
به تعدادي از آن ها اشاره مي شود:

حمايت و تعهد مديريت ارش��د سازمان همچون چتري  • حمایت و تعهد مدیریت ارش�د: 	
فراگير در تمامي مراحل مهندس��ي مجدد، نقشي اساس��ي دارد. تغيير در فرايندهاي اصلي 
عموماً بر فناوري، ش��رح وظايف و فرهنگ محيط کار تأثير مي گذارد. ايجاد چنين تغييرات 
عمده اي، نيازمند رهبري و صرف منابع مي باش��د. چنانچه مديريت ارش��د، حمايت قوي و 
مس��تمري نداشته باش��د، شانس موفقيت اين پروژه ها بس��يار اندک خواهد بود. با اينکه در 
بس��ياري از پروژه هاي مهندس��ي مجدد، از کارکنان و مش��اوران به عنوان يك عامل تغيير 
اس��تفاده مي شود اما بدون حمايت و تعهد مديريت ارش��د، تالش ها ثمربخش نخواهد بود.

• يکي از موانع عمده در اجراي موفقيت آميز مهندسي  مدیریت تغيير )عوامل فرهنگي(:	
مجدد، مقاومتي اس��ت که در سازمان صورت مي گيرد. زمينه سازي براي پذيرش تغييرات و 
همگام شدن سازمان در فرايند تغيير، نيازمند مديريت اثربخش است. انگيزش افراد سازمان 
به پذيرش تغيير از طريق فرهنگ سازي، آموزش و  توانمندسازي، افزايش مشارکت، برقراري 
ش��يوه هاي مناس��ب تش��ويق و پاداش، تقويت روحيه نوآوري و برقراري ارتباطات اثربخش 

مي تواند از عوامل تسهيل کننده فرايند تغيير باشد.

• انجام تغييرات در فرايندهاي اصلي بدون  مدیریت تغيير )عوامل سيستمي و ساختاري(:	
فراهم کردن سيس��تم ها و ساختارهاي متناس��ب با آن به گونه اي که اجراي تغييرات جديد 
را تس��هيل و پشتيباني کند؛ امکان پذير نيس��ت. تعريف و طراحي مناسب مشاغل، بازنگري 
سيستم هاي انگيزشي، تغيير در نحوه سازماندهي و طراحي ساختار سازماني که از مديريت 

فرايند حمايت کند، مي تواند فرايند اجراي مهندسي مجدد را با موفقيت همراه سازد.
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• براي موفقيت مهندس��ي  برنامه راهبردي:	
مجدد، الزم اس��ت اهداف کليدي س��ازمان 
و اه��داف کليدي مهندس��ي مج��دد، مانند 
ريس��ماني از باال به پايين با يکديگر مرتبط 
باشند. در تدوين برنامه راهبردي، شاخص هاي 
کليدي عملکرد سازمان از ديدگاه مشتريان، 
کارکنان و ذي نفعان تش��ريح شده؛ بنابراين 
تمام��ي فعاليت هاي مهندس��ي مجدد، بايد 

همسو با بهبود اين شاخص ها  باشد.

پ��روژه  مديري��ت  در  • پ�روژه: 	 مدیری�ت 
باي��د اه��داف کالن را ب��ه ي��ك مجموعه از 
اهداف عملياتي روش��ن، قاب��ل اندازه گيري، 
دس��ت يافتني، نتيجه گرا و داراي محدوديت 
زماني تبديل کرد. در مديريت پروژه مهندسي 
مجدد، ساختار پروژه، جزئيات عمليات، منابع 
الزم و برنامه زمانبندي بايد مش��خص گردد. 
بهره گي��ري از تکنيك ه��اي برنامه ري��زي و 
کنترل پروژه براي سنجش و ارزيابي پيشرفت 
کار، کمك فراواني در مديريت اثربخش پروژه 

مهندسي مجدد مي کند.

• اين گروه نقش مهمي  تيم مهندسي مجدد:	
در اجراي موفقيت آميز پروژه هاي مهندسي 
مج��دد دارد. ترکيب نامناس��ب اعضاي تيم 

مي تواند مش��کالتي چون تعارض، ناهماهنگي، عدم برقراري ارتباطات و... را ايجاد نمايد. 
افراد اين تيم بايد با فرايندهاي سازمان، مديران، مشاوران و کارشناسان بيرون از سازمان، 
متخصصان فناوري اطالعات و مش��تريان آشنايي داشته باشند. تعداد اعضاي پيشنهادي 

يك تيم مهندسي مجدد بين 8 تا 12 نفر مي باشد.

• تاکنون روش هاي متعددي براي مهندس��ي مجدد ارائه شده که اغلب آن ها  متدولوژي:	
براساس شرايط خاص س��ازمان هاي اجراکننده، تدوين شده اند. سازماني که قصد اجراي 
مهندسي مجدد را دارد، قبل از اقدام به پياده سازي آن مي بايد روش خاصي را تدوين نموده 
و يا با تعديل يك روش، روش��ي سازگار با شرايط خود را فراهم کند تا فعاليت هاي پروژه 

مهندسي مجدد را روش مند و هدفمند دنبال نمايد.

• فناوري اطالعات يکي از مهم ترين ابزارهاي مهندس��ي  بهره گيري از فناوري اطالعات:	
مجدد است که مي توان بر مبناي قابليت ها و توانمندي هاي آن، فرايندهاي جديد را طراحي 
نمود. ش��ناخت نقش فناوري اطالعات در طراحي مجدد فرايندها، ايجاد زيرساخت مؤثر 
براي استفاده از فناوري اطالعات، هماهنگي بين زيرساخت فناوري اطالعات و راهبردهاي 
مهندس��ي مجدد و يکپارچگي سيستم هاي اطالعاتي مي تواند به اجراي موفق مهندسي 

مجدد کمك نمايد.

• بدون ش��ك، انجام هرگونه تغيير و تحولي در س��ازمان مي بايد با  مش�اركت كاركنان:	
مشارکت و همکاري منابع انساني آن سازمان صورت گيرد]2[. با توجه به اينکه کارکنان از 
فرايندهاي انجام کار در سازمان و اشکاالت آن شناخت کافي دارند، مشارکت آنان مي تواند 

باعث ارائه ايده هاي نو و کاهش مقاومت شان در برابر تغييرات شود. 

• با توجه به گستره تغييرات ناشي از اجراي مهندسي مجدد، اجراي  اجرا و پياده سازي:	
آزمايش��ي در بخش��ي از س��ازمان و پياده س��ازي تدريجي آن به منظور کاهش مشکالت 

احتمالي، مفيد است]3[.



منابع:

نشانی: سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت طرح وبرنامه
تلفن: 0511-8802300

  E-Mail:vpb@um.ac.ir  
باهمکاری: فاطمه بخشی

مشاورعلمي: عليرضا بنی فاطمه
ویراستارادبی: جعفرچهارمحالی
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واحد بهبود فرايندها، براس��اس روش فوق به انتخاب و س��پس مهندس��ي مجدد فرايندهاي 
اصلي هر حوزه پرداخته است. فرايندهايي که بدين ترتيب در دستور کار مهندسي مجدد قرار 

گرفته اند به شرح زير مي باشند:

• مهندسي مجدد اين  ثبت نام دانش�جویان ورودي جدید و ارائه خدمات به ایشان:	
فرايند که از فرايندهاي منتخب حوزه آموزشي مي باشد، در سال 1388 انجام شد و فرايند 

بازطراحي شده براي اولين بار در سال 1389 اجرا گرديد.

• مهندسي مجدد اين فرايند که از فرايندهاي منتخب حوزه معاونت  اسكان دانشجویان:	
دانشجويي بوده و شامل س��ه بخش اسکان دانشجويان ورودي قديم، اسکان دانشجويان 
ورودي جديد و اسکان تابستاني مي باشد؛ در سال 1389 انجام شد و بخش اسکان تابستاني 
آن در سال 1390 براي اولين بار اجرا گرديد. پياده سازي اسکان دانشجويان ورودي قديم و 

اسکان دانشجويان ورودي جديد، نيز در سال 1391 انجام خواهد شد.

• مهندس��ي مجدد اين فرايند که از فرايندهاي  خرید كاالهاي س�رمایه اي و مصرفي:	
منتخ��ب ح��وزه معاون��ت اداري و مالي مي باش��د، در س��ال 1389 انجام ش��د و فرايند 

بازطراحي شده در سال 1390 در هشت واحد دانشگاه اجرا گرديد.

مهندسي مجدد اين فرايند که از فرايندهاي منتخب حوزه آموزشي  • آموزانه مدرسين: 	
مي باش��د، در سال1390 به اتمام رسيد. مدل طراحي ش��ده براي پياده سازي، در مرحله 

الکترونيکي شدن مي باشد.

• مهندس��ي مجدد اي��ن فرايند که از  ص�دور م�دارك موقت و دائم دانش آموختگي:	
فرايندهاي منتخب حوزه آموزشي مي باشد، در سال1390 به اتمام رسيد. مدل طراحي شده 

جهت پياده سازي، در مرحله الکترونيکي شدن مي باشد.

مهندسي مجدد  در 
دانشگاه فردوسي مشهد

در سال هاي اخير دانشگاه ها نيز به دليل پيشرفت 
در فناوري، افزايش هزينه آموزش، افزايش رقابت 
و افزايش انتظارات جامعه، با چالش ها و بحران هاي 
زيادي روبرو شده اند. بنابراين بسياري از آن ها براي 
چيره ش��دن بر چالش ها و بحران هاي ناشي از آن، 
به مهندس��ي مجدد و طراحي مجدد فرآيندهاي 
خود پرداخته اند. از اين رو واحد بهبود فرايندها در 
معاونت طرح و برنامه دانش��گاه فردوسي مشهد، با 
اتخاذ رويکرد فرآيندي، پس از اتمام مستندسازي 
فرايندها و فعاليت هاي دانشگاه، با بکارگيري روش 
زير به مهندسي مجدد تعدادي از فرايندهاي مهم 

در هر حوزه کاري پرداخته است:

•انتخاب فرایند  	
•شناسايي ارتباط فرايندها با اهداف؛  	

•نظرسنجي از مديران حوزه ها؛  	
•بهره گيري از نتايج حاصل از پياده سازي  	

روش هاي اجرايي استاندارد.

•جمع آوري و تحليل داده ها  	
•ترسيم نقشه فرايند؛  	

•تدوين و اندازه گيري شاخص هاي تحليلي؛  	
•مطالعه مدل هاي مشابه؛  	

•آسيب شناسي؛  	
•تجزيه و تحليل داده ها.  	

•بازطراحي فرایند  	
•ارائه راهکارهاي پيشنهادي؛  	

•تدوين اهداف بهبود؛  	
•امکان سنجي راهکارها؛  	
•تهيه مدل بهبود فرايند. 	

•پياده سازي مدل فرایند  	
•اجراي آزمايشي مدل؛  	

•طراحي مدل نهايي فرايند؛  	
•اجراي مدل نهايي؛  	

• اعتبارسنجي و ارزيابي فرايند. 	
•بهبود مستمر فرایند بازطراحي شده 	

اخوان، پيمان، )2004(، »ابعاد مهندسي مجدد درسازمان«، ماهنامه تدبير، سال هفدهم، شماره 148.
 انواري رستمي، علي اصغر، شهایي،  بهنام، )1384(، » بررسي ميان ميزان موفقيت در پياده سازي مهندسي مجدد

فرایندهاي كسب وكار و برتري عملكرد سازمان هاي فعال دربورس اوراق بهادار تهران«، سومين كنفرانس بين المللي 
مدیریت.

عيسي خاني، احمد، ميرقادري، سيد هادي، )1384(، »مهندسي مجدد فرایندهاي كسب و كارمدل تحليلي- اجرایي«، 
ماهنامه تدبير، سال شانزدهم، شماره 165.

كرمانشاه، علي، سپهري، مهران، )1385(، » مدیریت راهبردي مهندسي مجدد درسازمان«، فصلنامه علمي وپژوهشي 
شریف، شماره 34، ص 42-31.


