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 مطالبفهرست

ناشرسخن

مفاهیم شدن مطرح از دهه دو از فرایندها«کمتر بازطراحی و می»مدیریت دنیا وجوددر با و گذرد

چمپی و همر آقایان کتاب نخستین ترجمه با ـ ایران به آن هنگام زود نمیورود تجربههنوز توانیم

اینشسته در را بارزي و میرفته موضوع این اثبات براي کنیم پیدا پروژهحوزه حجم به هايتوان

کتاب تعداد شده، تعریف مدیریتی ومشاوره آگاه و متخصص کارشناسان تعداد شده، ترجمه هاي

کرد اشاره ایران، در حوزه این

مسایل با سنخیتی مدیریت، علم از بخش این در شده مطرح مباحث نوع آیا کجاست؟ ومشکل

سازمانمشکل اینهاي یا و ندارد؟ ایرانی موضوعهاي سایر همچون نیز مفاهیم این جدیدکه هاي

آب سوي آن در شده بومیطرح فیلتر از باید نگذشتهها هنوز و بگذرند ما علتسازي ما نظر از ؟ اند

این به پرداختن عدم سازماناصلی در ابزارها و مفاهیم اهگونه عدم ایرانی، تمامیهاي یا یک میت

کسب بیشتر در زیر استوموارد ما کارهاي

انتخاب»مشتري«  · فردي عنوان آزادبه و کننده

براي»رقابت«  · الزم تلنگر قوي، محرك یک عنوان به است قادر که مفهومی یگانه عنوان به

کند وارد ما به را شرایط بهبود

اهمیت  · به»تنوع«و را ما که خدمت و ترغیبمحصول جدید ناشناخته مسیرهاي تجربه

کندمی

محصول خرید با را خود نیازهاي باشند مجبور و نداشته انتخاب حق ما مشتریان که زمانی تا ما نظر از

چون مفاهیمی سازند، برآورده انحصاري و دولتی محدود بازارهاي از استاندارد خدمتی و«و مهندسی

فرایندها چندانی»بازطراحی داشتمحل نخواهند عراب ا از

پاره در دلسردکننده فضاي این یخ که است خوشبختی کسبجاي از غذایی،اي صنایع چون وکارها

مشتري طرف به آرامی به ترازو کفه و است شدن آب حال در و اینترنتی و مخابراتی پوشاك،

سنگین میمتوقع نگاهیتر چنین با آریانا، صنعتی پژوهشی گروه شدشود آن بر فرآیندها، مدیریت به

آماده با پیشکه کتاب نشر و نهادینهسازي راستاي در کوتاه، هرچند قدمی دانشرو، از حوزه این سازي

حاضر کتاب مهم، این انجام راستاي در بردارد نکتهمهمبهمدیریت گامترین و ابزارها کلیدها، هايها،

سازمان در موفق مهندسی استهاباز پرداخته
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جاري کتاب لشکربلوکی دکتر آقاي کتاب دیگر مانند نیز کتاب این است امیدوار قلم آریانا انتشارات

به و گیرد قرار مخاطبان توجه مورد استراتژي سازمانسازي در عملی راهنماي گرفتهعنوان کار به ها

شود

جناب زحمات از پایان وآقایان در الهیاري رامین اثرمهندس این ویرایش در که دهقان وحید مهندس

به داردنقش را تشکر کمال اند داشته سزایی

آشتیانی حسینی حمیدرضا

آریانا مدیریت مشاوره موسسه عامل مدیر

محمدي سمیه

آریاناقلم انتشارات  مدیرعامل



 

نمی خاکی عالم در دآدمی به   ستآید

آدمـعال نو وز ساخت بباید دیگر  یمی

قدم آمدپیشکش خواهد روزي که او  هاي

سرآغاز آدمدگریعالمو بودیو خواهد دگرگون
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گفتارپیش

این اول ازکهنکته مستقیممتاسفم صورت به کتاب نمیاین کیفیتبهکندکمکی زندگیافزایش

بویرمردم و کهکیلویه روستاهاي کردستاننازنین بلوچستان، و سیستان همه احمد، و جنوبی خراسان و

کتابافرادي از برخی از نمیکه نفعی دانشگاهیان آي اس آي مقاالت و باامابرندها کتاب این امیدوارم

خود، غیرمستقیم کهکوچکسهمتاثیر شهروند یک عنوان به باشد زندگیکیفیتبهبودمنددغدغهمن

استآنان

این دوم گاهکهنکته توجه حاصل کتاب این مجددنوشتن مهندسی مصادیق و مفاهیم به من وبیگاه

طول در آوردهبودهسالبازمهندسی مطلبی جایی اگر نکردهاست ذکر درستی به را آن مرجع که -ام

ببخشاینام من بر اندیشه آن دصاحبان

این سوم برايکهنکته من براي شروع است شروع یک کتاب بیاموزماین شما بازخوردهاي از اینکه

بیاموزید عمل عرصه در سازمان بازخوردهاي از اینکه براي شما چشمو راباید باالآستینشست،ها را ها

گذاشت باز را ذهن و کتابزد بقیهنیزاین میکاملهایمنوشتهمانند ایدهنیست با اندیشهتواند و هايها

غنی پربارتر، کمشما و دریغعیبتر را نظرتان و نقد باشد   www.Lashkarbolouki.comنکنیدتر

این چهارم رضاییانکهنکته علی دکتر مدیریت–از ماندگار میچهره اینتشکر تدوین در که کنم

همچنین بودند بنده مشوق مهندسکتاب و کمایی سیاوش مهندس حسینی، امیرحسین سید مهندس از

که کوشایی بودهسپهر امیرکبیر صنعتی دانشگاه فناوريِ و علم مدیریت، دانشکده در بنده انددانشجویان

می بخشتشکر بازنویسی و تکمیل در مرا ایشان فصولکنم از هچهار،دومهایی و کردهفم یاري اندتم

این پنجم کتابکهنکته ودر مادرم پدرم، از تشکر به را پیشگفتار آخر بند هم، دیگر همسرمهاي

داده آنتخصیص ایشان، به من ین د بزرگی و من به آنان محبت عظمت همیشهام و هماره که هست قدر

بی کنم تشکر آنان بیاز هم باز و بدانم عادت و تکلیف سر از و ساده تکراري را آن کهآنکه معتقدم شک

عزیزان،بهره این همه از ومندي پروردگارنعمت بسلطف و حمایتمنبعاست منشا پدر،و هاي

همسرم لطافت و مادر است،محبت نزدیکی این در که است متعالی خداوند

لشکربلوکی مجتبی

 
 



 

کتاب مطالعه راهنماي

ادامه تالیفدر دادهچرایی توضیح خالصه صورت به کتاب مطالعه چگونگی مطالبشده،و همین

می خالصه و یاريکوتاه کتاب، فهم در خوانندگانتواند باشدرسان

کتاب تالیف چرایی

اندیشه تاثیرگذارترین از یکی سازمان مجدد مهندسی واندیشه است اخیر سال چند مدیریتی هاي

این طی در است رسیده خود پختگی و بلوغ دوران به اکنون البته و کرد پا به غوغا دهه یک حدود

کتابسال درها متعدد مقاالت و گستردگیزمینهها و تنوع تعدد، است شده نگاشته مجدد مهندسی

چنان مطالب زمانااین سخت، را دانش این گستره شناخت که توانست و میبر کندفرسا

کتاب وجود بازبا در موجود متعدد مناسبهاي کتابی نیافتمار، مدیران و مشاوران دانشجویان،

زیاديکتاب نمیاهاي فرد یک همچنین و است تکراري آن مطالب از بسیاري که همهست تواند

بخواندآن را ها

دریچه کتاب ازاین است منتخبی و مجدد مهندسی سرزمین به ورود براي است کلیدها،مهماي ترین

نمونهنکته ابزارها، گامها، و سازمانها در موفق بازمهندسی سیستمهاي و اقتصاديهاها ي

اجتماعی

کتابی گرفتم تصمیم ویژگیتدوینلذا داراي که باشدکنم زیر هاي

مهم  وخالصه دوم اول، فصول باشد بازمهندسی مطرح کتب نکات دوازترین  دهمدهم،

باعث  کتاب سراسر در عملی نمونه سی وجود بازمهندسی هاي پروژه عملی تجربیات ارایه

خواننده که شود کندمی پیدا شهودي حس عمل در مجدد مهندسی به  نسبت

نیم  بهداشتن ایراننگاهی به مربوط فصلکهتجربیات در موجود اطالعات بضاعت حد در

شدهنه پرداخته آن استبه

کاربرد  و فاوا ارتباطات و اطالعات فناوري به ویژه ششلفصمهندسیبازدرفاواتوجه

موقعیت  بهنگاه اندیشهمهندسی؛بازیابانه دیگر به وتوجه سازمانی تحول رویکردهاي و ها

یک،نسبت فصول مدیریتی ابزارهاي دیگر با مسالهچهاردهسنجی این به پانزده ،

اندپرداخته
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خالصه  راستاوجود این در که پیشین تجربیات از واي موفقیت کلیدي عوامل بررسی

عرص در مجدد مهندسی عملشکست دادمه قرار کار دستور در تجربیاتپنجمفصلرا

قالب در را پروژهگذشتگان در موفقیت کلیدي مهنعوامل تحلیلهاي و بیان مجدد دسی

 کندمی

جعبه  معرفی عملیاتی و کاربردي روشرویکرد و فنون واجد بازمهندسی مختلفابزار هاي

سازمان بازمهندسی در وفصولتدوینهاکاربردي وسوم نامهشیوههمچنینچهارم

وهايابزار تدوین مولف سوي از که مجدد مختلفمهندسی فصول دردر شده پیشنهاد

است هدفی چنین راستاي

کتابچگونگی مطالعه

صورتی میدر پیشنهاد دارید آشنایی مجدد مهندسی بنیادین مفاهیم با دوکه و یک فصول از که شود

کنیدصرف نظر

صور دغدغتیدر و دارید کاربردي رویکردي ازکه ندارید آکادمیک و تئوریک چهاردهه کنیدفصل گذر

هشتم سازمانفصل در که مشاورانی خوانندگانبراي براي و دارد کاربرد هستند مشغول دولتی هاي

نیست الزامی دیگر

سرفصل و اهداف مورد در کوتاهی توضیح ذیل جدول فصولدر کلیدي کههاي است آمده مختلف

خوانندهمی دهدراتواند یاري کتاب مطالعه نحوه تنظیم در

مهم یادآوري دو

دوباره،مجددمهندسی،بازمهندسیهايواژه مجددطرحومهندسی دوباره مفهومریزي واحدبیانگر ی

هستند واحد کلمه یک ترجمه  و

است رفته کار به ارتباطات و اطالعات فناوري تکنولوژي جاي به فاوا کتاب طول تمام در همچنین

 



 مطالبفهرست

فصلفصل توضیحاتعنوان

ریشه و بنیادي هايمفاهیم
مجددیمهندس

مجدد مهندسی مبانی و تاریخچه مبنایی، تعاریف
ده بازمهندسیتغییرات از بعد انتظار مورد گانه

اصولکلیديقواعد و

سازمانیمهندس مجدد

ده اصول و شرایطقواعد و سازمان بازمهندسی گانه

عمل در دهگانه قواعد کاربست

دهدمجدیمهندسيهامتدولوژي از بیش مجددمتدولوژيمعرفی مهندسی

روش دو ویژگینقد معرفی و مناسبمتدلووژيشناسی

ويمتدولوژ منتخب

مهندس جامع ابزار یجعبه
مجدد

معتبر و جامع متدولوژي یک معرفی

نرم و ابزار جعبه بازمهندسیمعرفی کاربردي افزارهاي

کلید موفقیتيعوامل
مجددیمهندس

شکست و موفقیت کلیدي عوامل مهندسیبازمعرفی
پروژه پیشبرد کاربردي الزامات بازمهندسیتبیین هاي

چارچوبیبازمهندسدرفاواکاربرد درمعرفی فاوا کاربست تحلیلی هاي
 بازمهندسی

درمجددیمهندس
یدولتيهاسازمان

ویژگی و الزامات درمعرفی بازمهندسی هاي
دولتیسازمان  هاي

درمجددیمهندس

یایرانيهاسازمان

ویژگی و الزامات درمعرفی بازمهندسی هاي

ایرانیسازمان هاي

سازمانیفرایبازمهندس

فراگیر

مرزهاي از فراتر بازمهندسی اندیشه کاربرد و گسترش

سازمان

فرآیندها سازمانپیشمدیریت در فرآیندها مدیریت عناصر و نیازها

فرآیندهاچگونگویچیست،چرایی مدیریت ی

مدیریتیبازمهندس

محور فرآیند مدیریت

سازمانطرح و مدیریت دوباره ریزي

و مدیریت در بازمهندسی اندیشه کاربرد پیامدهاي
سازمان

و استراتژیک نگرش تفکر
محوريفرآیند فرآیند يو

رویکرد و نگرش ظهور اثر بر استراتژیک تفکر تغییر
مجدد مهندسی اندیشه و فرآیندي

مجددیمهندسییابموقعیت
تغییردر تحولانواع و

تقسیمگونه و تغییراتبنديبندي انواع
جایگاه تغییربازتعیین مدیریت جغرافیاي در  مهندسی

مدیریتی ابزارهاي دیگر از مجدد مهندسی ممتاز وجوه

مهندسیاندیشه رقیب هاي
مجدد

اندیشه آنمعرفی مقایسه و رقیب ناب،هاي تولید ها
مدیریت ارزش، مهندسی آرمانی، طراحی سیگما، شش

مدیریت نوآوري کیفیت،
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اولفصل

ریشه و بنیادي مجددمفاهیم مهندسی هاي

آموزشی اهداف

فرآیند  و بازمهندسی بنیادي مفاهیم معرفی

عمل  در آن کاربست منفی و مثبت پیامدهاي و کار تقسیم اصل معرفی

بازمهندسی  نظر مورد تغییرات معرفی

نگرش  و بازمهندسی پیدایش تاریخچه فرآینديتوصیف

فرآیندي  نگرش و فرآیندها به توجه چرایی

کلیدي مفاهیم

کار  تقسیم اصل

فرآیند 

بازمهندسی 

کار  و کسب انقالب

فرآیندي  نگرش
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گشایش

هم زمینه و دگرگونیوزمانه این معلول هم بازمهندسی، اندیشه و است شدن دگرگون حال در استاره

دگرگونی علت هم درو طوفانی همبازمهندسی و مدیریت رویهاندیشه و عمل در جاريچنین هاي

استسازمان شده ادعا است کرده ایجاد کاهشتاها تافروش،هايهزینهدرصد

تحویل، زمان در کاهش هزینهتادرصد در کاهش بازمهندسیدرصد اجراي نتایج کیفیت، هاي

لیگوس هستند ص،کارا سازمانتوجهبازمهندسیمفهوم ، ارشد مدیران از رابسیاري ها

به است کرده درايگونهجلب بازمهندسیايدورهکه جنون به آن از زمان، میاز ونام کتینگر بردند

ظهور،گروور جهانی، رقابت فشارهاي که هستند عقیده این بر جدیدهايتکنولوژيمحققان

می باعث سو تا موردازمانگردد در مجدد تفکر سمت به بیشتر چه هر کسبفرآیندها وکارهاي

تن کنند حفظ و خلق را خود رقابتی مزیت بتوانند تا دیگران،بروند مانسارو و ماریر ؛،؛

گروور، و کتینگر

جنبه به برخی دارد وسیعی گستره بازمهندسی زمینه در موجود هستیدانش چیستییشناسهاي

هدلیاندپرداختهبازمهندسی و آیرانی،کوهلی دیگران،؛ سوهالو و نیل اُ ؛،؛

چمپی و چمپی،،همر آلست، در ون تجربی،، صورت به نیز بهبرخی

آورده روي جارونپابازمهندسی و استودارد مائول،اند دیگران،؛ دیگران،گروور؛و و

کلیدي تعاریف و مفاهیم با که است الزم وسیع گستره این به ورود اینآنبراي شد آشنا

بازمهندسی کلیدي بنیادي مفاهیم و تعاریف به پردازدمیفصل

                                                           
1. Ligus, R.G. 
2. Reengineering Frenzy 
3. Kettinger And Grover 
4. Tan 
5. Marir And Mansar 
6. Kohli And Hoadley 
7. Irani 
8. O’neill And Sohal 
9. Hammer And Champy 
10. Van Der Aalst 
11. Empirical 
12. Stoddard And Jarvenpaa, 
13. Maull 
14. Grover 



ريادیبنمیمفاه  مجددیمهندسيهاشهیو

شد؟ مطرح فرآیندها بازمهندسی که شد چه تاریخچه؛

کارخانجات صنعتی انقالب دوران به پاگذاشتن ببا آنهزیادي همه هدف که آمدند توجود وها ولید

در بود بیشتر اسمیتآنسودآوري آدام تابناك کشف برزمان ومبنی بهتقسیم کارها کردن ساده

کوچک سادهوظایف و بتر آنطوريهتر بتواند نیز پایین مهارت با کارگر یک بسیارکه دهد، انجام را

شد کننده  تعیین

کار تقسیم اصل توضیح در خود کتاب در اسمیت میآدام کارخانهکهکندتشریح یک در

بیاوردسنجاق را سیم حلقه باید نفر یک کند،سازي، مستقیم و صاف را آن باید را،دیگري آن سومی

ببرد مناسب قطعات کند،به تیز را آن نوك سر،چهارمی نصب براي را سنجاق دیگر انتهاي پنجمی

نمایدسنجا آماده و زده سمباده سرق، سپسساختن است جداگانه عمل سه یا دو خود نیز سنجاق

می سر نصب به سفیدنوبت آن از پس و سنجاقرسد پیچیدن حتی سنجاق، وکردن کاغذ در ها

استبسته دیگر کاري خود نیز بهرهبندي کار، وي،تقسیم نظر به نمود برابر صدها را کارگران وري

بهرهاف بودزایش علت سه از ناشی  وري

فرد؛  هر در چابکی  افزایش

زمانصرفه  در بینجویی از دیگري به کار بخش یک از پرداختن هنگام به که هایی

 روند؛می

ماشین  میاختراع فرصت کارگران به و نموده آسان را کار که چندینهایی اندازه به تا دهند

باشند داشته بازده  نفر

اساس پابر انبوه تولید دنیاي به زیادي کارخانجات دستاورد خارجاین سنتی تولید حالت از و گذاشتند

بندشد باعث امر این سرپرستیهکه آمدن کنترلی،وجود نقاط مراتبوهامسئولیتها، شدهاسلسله

شرکت و یافتندکارخانجات دست خوبی سودهاي به روش این کردن دنبال با ها

گسترشگونهاین به میل و فراوان تقاضاي وجود پایه بر که تولیدسازماندهی بودخطوط با،استوار

سیري تقاضاي داشت فراوان مناسبت دوم جهانی جنگ از پس جهان ووضعیت داخلی ناپذیر

بودبین داده شکل را اقتصادي وضع بیشتر، خدمات و کاالها براي نتیجهالمللی در مردم

ناشیمحرومیت بهاي از جنگ، شرکتهاز که چیزي هر آوردن کارخانهدست و بها عرضهآنهاهها

                                                           
1.  Adam Smith 
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میکردمی خوشحال درهب؛شدندند کسی فروشجستجويندرت از پس خدمات و باال کیفیت

خودرومی خانه، گونه هر بود،ماند، هیچ از بهتر و یخچال

بار به را دیگري نتایج کار تقسیم در افراط آوردالبته

بزرگ  تصویر دادن دست از و هویتی کاربی از پرسش صورت آندر هاکارکنان،

برمیفعالیت را خود روزمره بزرگهاي مجموعه اصلی اهداف نه و خودشمرند کارکنان را تر

سیستم از جزیی استمییرا اندك بسیار تأثیرشان یا ندارند اثري آن روي بر یا که  دانند

کا  شدن میرتکراري تکرار را خود دیروز کار یادگیريکارکنان و تجربه کنند انباشت

ندارد   وجود

بخشی  سازي سازمانبهینه کل شدن فراموش میو انبارداري واحد مثال خواهدبراي

ندارد کاري و باشد موفق خود استکهکه افزایشممکن باعث موجودي، داشتن نگه باال

شرکتهزینه سرمایه خواب افزایش و شرکت  شودهاي

فرآیندها  برخی زمان شدن فعالیتبهدستطوالنی شدن میدست باعث کهها شود

شود پیچیده و کننده خسته طوالنی،  فرآیند

م  واحدهاهابخشانیاصطکاك  و

زوجود  اضافمانند یاضاففیوظايادیمقدار  یکنترل

زوجود  زمايادیمقدار  برنمراحل

سريمراحلوجود  جامتوالی موازيبه  يمراحل

وظايامجموعه  پفیاز استثنائاتیدگیچیبا  زیادو

نامناسب، پیامدهاي این کنار بآدردر مدیران توجه باالترین زمان بتوانندهن تا بود تولید کمیت سوي

دهند پاسخ را روزافزون کم؛تقاضاي کردولی تغییر اوضاع باعثکم عامل شرکتشددو وکه ها

تقاضا در تغییر نباشند گذشته مانند بودنديکارخانجات اصلی عامل دو رقبا در تغییر و مشتریان

بیشتريشرکت سهم داشتند تالش یک هر و بودند شده رقابت دنیاي وارد زیادي کارخانجات و ها

نسبت مشتري دیگر، طرفی از باشند داشته مشتریان شدهمیان حساس محصوالت دیگربودبه و

ن سابق بخردبودمانند را چیزي هر دا،که انتخاب قدرت او وشتبلکه قیمت کیفیت، معیارهاي به او

می اهمیت بسرعت تولید دنیاي در را جدیدي فصل این و بههدهد است آورده دو وجود این حال هر

                                                           
1.  Sub Optimization 
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شرکت که شد باعث باشنعامل داشته جدیدي شرایط آنها طریقد، از را خود مشتریان ناچارند ها

پایین قیمت بهتر، روش،ترکیفیت کار این براي کنند حفظ و بهتر مانندسرعت متفاوتی هاي

سیستمسازيبهینه تحلیل بها، را و اتوماسیون کدامهها، هر که بردند وعملکردبهبودباعثکار

هزینه راهشددرصدتاحدودتاهاکاهش آیا بتواندولی که دارد وجود دیگري روش و حل

میشرکت عملیات انجام روش آیا برساند؟ موفقیت به راستا این در را اینها از بهتر هستتواند که

نه؟ یا شود   انجام

کار تقسیم اصل جایگزین پارادایم

همردکتر درمایکل خود مقاله کسب"در کارنشریه داشتتازهحرف"هارواردو گفتن براي  اي

چنینهمر، میکهپرسیداو جدیديآیا دیدگاه او داد؟ انجام دیگر طریق به را کارها توان

شرکت به داشتنسبت کامالً،ها اسمیت آدام نظریه با که بوددیدگاهی متفاوت

انستیتويپیش دانشگاه نود دهه در مدیریت مطالعاتی طرح بازمهندسی ماساچوستزمینه فناوري

مهم همر مایکل است بوده تی آي نظریهام مقالهترین با او است بازمهندسی اتوماسیون«پرداز

فعالیت نیست، کنیدکارساز حذف را زاید کرد»هاي معرفی مدیریت دانش جهان به را بازمهندسی ،

چمپی جیمز کمک با را کار و کسب انقالب منشور بازمهندسی، کتاب سال٣سپس ودر نوشت

کرد معرفی تجویزي تئوري یک قالب در را بازمهندسی

جنجال و مشهورترین استبازمهندسی بوده دهه یک طول در مدیریتی نظریه برانگیزترین

چند و مشهور اصل بههد بازمهندسی، را اسمیت آدام کار تقسیم مباحثساله نمود نقض آسانی

در نود دهه از پیش سازمانیبسیاري بهبود مثل بود مطرح مدیریت و سازمان بازسازي ،خصوص

نظریه و مدیران که و نوآوري فراگیر، کیفیت مدیریت کایزن، تغییر، بهمدیریت را مدیریت پردازان

روش سایر از را بازمهندسی که آنچه اما بود؛ کرده مشغول متمایزخود خود از پیش مدیریتی هاي

عن به را آن و سازمانساخت در انقالبی تئوري یک بودوان مفهومی کرد، مطرح مدیریتی مباحث و ها

قرار توجه مرکز در را آن فرآینددادمیکه

                                                           
1. Michael Hammer 
2. Harvard Business Review 
3. Jeims Champy 
4. Organizational Development 
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پیشنهادياصو برل اسمیت ومبنايآدام ایجاد وي زمان از که کار دهینسازمامبنايتقسیم

دیگرشرکت بود، تنهاییها نبه استیستکارساز رونهاده دگرگونی به شتاب با جدیدجهان پارادیم

مبناي که بود فرآیند اساس جدیدبر کارفرآیندهابازمهندسیروش تقسیم اندیشه با بازمهندسی است

نمیافراطی تجزیه کارها دیدگاه این در است به،شودمخالف دوباره میهبلکه پیوند یکم تا خورند

تشک را پیوسته دهندفرآیند یل

سازمان نود دهه اوایل بازارهاياز در خود سهم دادن دست از یا سقوط آستانه در که مختلفی هاي

بودند و،جهانی شده خود سازمان در بنیادین دگرگونی به موفق جدید رویکرد این از جستن یاري با

دستیابی براي نیز اکنون هم و یابند دست نیز بیشتري بازارهاي به جهتتوانستند مداوم دگرگونی به

موق به مییتعرسیدن تالش بهتر نمایندهاي

نبوده چمپی و همر فقط که است یادآوري به الزم اذعانالبته بازمهندسی و فرآیندي رویکرد به که اند

کردهداشته مطرح را مفاهیم این متفاوت عباراتی با البته نیز دیگري محققان و نویسندگان انداند

شورت فرآیندیفریننوآ و کار،،داونپورت و کسب فرآیند فرآیندبهبود از گذار ،هرینگتون و

اصلی،، فرآیند مجدد مورداك طراحی و پارد،کاپالن پِ و بارك ،،و

سازمان فرآیند،،لونتال بازمهندسی مدیریت و آمریکا بهبود دفاع تعریفباز،،وزارت

کسب کاترامان کارومحدوده سازمانتحلیل،،وِن بهبود شده،زئیري یافتهو استفاده

است

چیست؟  بازمهندسی

است شده ارایه متفاوتی تعاریف بازمهندسی از

چمپیهمر  میتعریفترینکلیمعتقدند،و دوباره شروع باشدبازمهندسی

                                                           
1.  Harrington, H.J.
2.  Kaplan, R.B. & Murdoch, L. 
3.  Burke, G., Peppard, J.
4.  Lowenthal, J.
5.  Defense Department
6. Venkatraman, N.
7. Structured Analysis And Improvement
8. Zairi, M. 
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بپارکر  را میاینهبازمهندسی شرح روشصورت و ابزارها از استفاده هايدهد

آنتکامل ترکیب نوینیافته، توانمند فناوري با فر،ها منظور ترکیبابه یک آوردن هم

دگرگونیتاثیرگذار آوردن پدید وبراي سازمان سطح در شدید رضایتهاي  مشتریانکسب

براندون موریس  اینبرامهندسیازبو میه تشریح حلصورت راه یک کنند

تولیدي فرآیندهاي چگونگی که مشتريبنیادي رضایت جلب سمت به را تغییرخدماتی

دهدمی

این  بازمهندسی تعاریف، معتبرترین و بهترین از یکی استدر شده تعریف بازاندیشیگونه

بازبنیادین ریشهو پیشرفتیايطراحی و بهبود به دستیابی براي درچشمگیرفرآیندها،

سرعتیمعیارها و خدمات کیفیت، هزینه، نظیر چمپی، ی و  ص،همر

تعریف پردازیماخیردر می واژه چهار آن بیشتر تشریح به که است کلیدي واژه چهار

برايبنیادین  اساسیبازمهندسیافراد راسوالترینباید انجامبپرسندها که را آنچه چرا

میمی انجام می؟دهیمدهیم، انجام که را آنچه میاین،دهیمچرا انجام ؟دهیمگونه

ریشهايریشه  دوباره تغییراتطراحی انجام نه است امور ریشه به رسیدن معناي به اي

داشته وجود پیش از آنچه به شدن مشغول یا کهنه،سطحی دورافکندن به تماماهبلکه

روش در موجودساختارها استهاي

هدفبازمهندسیچشمگیر  نیستمحدوداصالحاتبا تدریجی به،و دستیابی درباره بلکه

استجهش عملکرد در بزرگ هاي

مدیرانیندهاآفر  بیشتر براي حال عین در است کلیدي واژه مهمترین و چهارمین

میییهادشواري فراهم کسارا بیشتر درکند که فروکارکسبنی اشخاصی یندگراآهستند

فر،نیستند به نه دارند توجه ساختارها و وظایف به برآآنان اصل بازمهندسی در یند

فرمشتري و استآگرایی یندمحوري

                                                           
1. Parker,  J. 
2. Morris, D., Brandon, J.
3. Fundamental 
4. Radical 
5. Dramatic 
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ویژگیم تعریف براي بسیاري تفاوتطالعات و بازمهندسی اساسی مالیمهاي مفاهیم با مثلآن تري

تحلیلا»هافرآیندبهبود« بیشتر است شده بهبودنجام درباره بازمهندسی که معتقدند دريگران ساده

انتخابنیست،فرآینداجراي درباره استفرآیندبلکه آن ساختن دوباره رندرو و کی ،مک

اگر یعنی فناوري،مدیران،بازمهندسی امکانات و فنی دانش تمام با مجددأتامکانامروز سیس

باش داشته را خود آنندسازمان می، ایجاد چگونه بهندکنرا بازسازي و دگرگونی یعنی بازمهندسی

اطالعات فناوري فاواکمک ارتباطات کردن،و آغاز نو از یعنی نهبازمهندسی آنچهو کاري وصله

موجودموجود وضعیت دهنده بهبود تغییرات نه و نخوردهاست دست را اصلی ساختار گذاردباقیکه

پیبازمهندسی نیستدر کندکهآن بهتر را کار نتیجه و بخشیده بهبود را موجود معنیبلکه،نظام به

کر روشرها روشمنسوخهايدن به دستیابی و کهن تازه، براياايهاي که خدماتتولیدست و کاال

و ارزششرکت الزمارایه مشتري ندابه

عملی نمونه

کلیدي عوامل از بازمهندسیشکلیکی اندیشه ازگیري یکی عامل مدیر مشاوره درخواست ،

بیمه شرکت صدور فرآیند مدیر، گفته به بود بیمه مهم عمرهاي آغازنامه نزدیکاز تحویل مرحله تا

ماه میروزیک درازا بررسیبه فعالیت آن مراحل کلیه کهوشدکشید گردید زمانمشخص

تنهاال کار این براي استزم گرفتاري،راهو،دقیقه این از اساسیرهایی امور،تغییر پیکربندي

وفعالیت وظایف و فرآیندها بوديآفرینش کار انجام تا آغاز از یکپارچه و چمپی،روشن

بازمهندسی از بعد سازمانی انتظار مورد  تغییرات

می زیانتظار تغییرات از برخی رخرود و روابط وظایف، ساختار، شغل، سازمان مختلف ارکان در ر

میHammer،  Champy، 1993، pp-69-86 دهد داده توضیح موارد این ادامه در الزمکه شود

تغییراتی همه که نیست الزامی که است یادآوري میبه زیر در پروژهکه یک در و سازمان یک در آیند

دهد رخ مجدد مهندسی

افقی پیدااساسیفشردگی بازمهندسی اثر در که مشترکی وجه مونتاژمی ترین خط حذف شود،

می ادغام هم در گذشته مشخص وظایف و مشاغل از بسیاري سازماناست از بسیاري در هاییشوند

                                                           
1.  Mckay, A. And Randor, Z. 
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می دست بازمهندسی به جداگانهکه وظایف منصب زنند، در مشتري، به مسیخدمت و آمده ولئگرد

می کار به مشغول آن در .شودمشخصی

عمودي کارشرکتفشردگی به را بازمهندسی که بهبسته هایی تنها نه را کار فرآیندهاي اند،

یکدیگر به عمودي صورت به بلکه افقی بدینفشرده صورت شرکت ساختار عمودي فشردگی اند

نیاز دیگر شرکت کارکنان که است ب معنی گذشته مانند سويندارند به همواره تکلیف کسب راي

اینک بنگرند، مدیریت هرم پاسخ باالي کمتر، هزینه کمتر، تأخیر به دستیابی در کار بهترفرآیند گویی

مشتري به سریعتر انجام و در کارکنان شدن تواناتر میهايمسئولیتو خالصه شودشان

سلسله از سازمانی شدساختار خواهد تبدیل مسطح به ومراتبی فرآیندها اطراف در کار بازمهندسی از بعد

می،هاییگروه آنسازمان که مییابد انجام برقراررا ارتباط باشند داشته نیاز که هرکسی با کارکنان دهند

میمی واگذار افرادي به کنترل میکنند، اجرا را فرآیند که نمایندشود

فرآیندها طبیعی میجریان سبب جایگزین کهشودبازمهندسی کار، پیشرفت طبیعی روند

پیشدستورالعمل از و سنتی و قدیمی غیرمنعطف، خشک، امرهاي این شود می نهاده کهموجب گردد

هم مرحله همچندین روند؛ پیش باهم زمانزمان یکچنین پایان میان شده تلف آغاز هاي و مرحله

می حذف بعد  گرددمرحله

از کاري واحدهاي نتیجه گروهبخشدر به اجرایی میهاي تبدیل فرآیندي شرکتهاي کهشوند هایی

می سالبازمهندسی اسمیت آدام که را کاري عمالً بود،کنند، کرده تقسیم کوچک اجزاي به پیش ها

می پیوند یکدیگر به آندوباره که هنگامی میدهند یکدیگر به مجدداً آنها گروهپیوندند، را ها

م نام قراریفرآیندي هم کنار در طبیعی طور به که است واحدي فرآیندي، گروه دیگر عبارت به دهیم

کنندمی اجرا را فرآیند یک یعنی کامل کار یک تا گیرند

امور منطقی عبورارجاع بازمهندسی، سازمان ازفرآیندویژگی در است سازمانی هايمرزهاي

سازمان متخصصان برعهده کار انجام اماسنتی، سازمانی است، مرزهاي از فراتر فرآیند بازمهندسی در

می میحرکت ارزش خلق و  کندکند

کنترل و بازرسی بازرسیکاهش به اجرا، حال در کارهاي جزیی کنترل جاي به بازمهندسی

نادیده را اهمیت کم موارد و پرداخته امی نهایی پیشگیري از بیش کنترل و بازرسی نظام این زگیرد

شگفت کاستن با می آورانحرافات، کمک کنترل نهایی هدف به  نمایدهزینه،
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اختالف موارد اینکاهش در است اختالف موارد از کاستن بازمهندسی، امتیازهاي از دیگر یکی

تماس اسنادفرآیند، دریافت و می ها اندازه کمترین به بیرون از ایجادگوناگون امکان نتیجه در و رسد

برخورد و می اختالف  شودکمتر

تمرکز عدم و تمرکز همزمان ایجاد بهشرکتامکان که دست هایی سازمان بازمهندسی

بهرهزده و ترکیب توان واند، تمرکز امتیازهاي از همعدم گیري صورت به فرآیندتمرکز یک در زمان

یافته شرکترا به فاوا ایناند و ها تا است داده را سازمانامکان همانند مختلف، کامالًاحدهاي هاي

در نمایند؛ عمل همان مستقل در که واقعی حالی زمان اطالعات به ارشد مدیران دسترسی حال،

سازمان مزایاي شرکت میواحدهاي ارمغان به نیز را متمرکز آوردهاي

چندبعدي کار به ساده وظایف از مشاغل گروهتغییر در که کارهاياشخاصی فرآیندي

آنمی به که مشاغلی با را کارشان میکنند متفاوت بودند، گرفته خو راها زاید کار بازمهندسی بینند

می کارهايحذف یعنی نظارت و پیگیري مغایرت، رفع انتظار، بازرسی، به مربوط کارهاي بیشتر کند

مساغیرارزش خاطر به و سازمان در موجود مرزهاي خاطر به که وجودافزا فرآیند تقسیم از ناشی یل

می حذف بازمهندسی طریق از صرفدارد، را بیشتري وقت اشخاص که است آن معناي به این شود؛

می مشتري براي افزا ارزش واقعی رضایتکار کار بازمهندسی، از پس میبخشکنند کهتر چرا شود،

بزرگ احساس به خود کار از میکارگران دست آتري و کاریابند انجام پایان و تکمیل احساس ن

است

تحت شخص از کارمند، نتیجه صاحبدر شخص به مینظارت تبدیل شرکتاختیار کهشود هایی

شده نمیبازمهندسی کنند تبعیت مقررات از بتوانند که را کارکنانی آناند، راخواهند، کسانی ها

آومی وجود به را خودشان به متعلق مقررات که رندخواهند

ترفیع و دستمزد پرداخت عملکرد، معیارهاي اساستغییرات بر کارکنان به دستمزد پرداخت

پرداخت است؛ بازمهندسی اصول با مغایر سازمان در تجربه یا فعالیتسمت نتیجه به توجه با باید

اگر که است این متعارف تصور شیمیشخصباشد بهی خوبی میدان شیمیشمار براي هادانرود،

بود خواهد نیز خوبی درمیگونهاینبیشترمدیر آب از اشتباه میتصورات و راآیند ناالیق مدیري توانند

نمایند شرکت نصیب

                                                           
1. Real Time 



ريادیبنمیمفاه  مجددیمهندسيهاشهیو

مسوولیت به ریاست از مدیریت، مفهوم در چندگروهتغییر یا یک شامل که فرآیندي هاي

پش مربی، به آنان ندارند؛ رئیس به نیازي هستند مسوولنفر و کننده هماهنگ قرارفرآیندتیبان، که ي

ارزش قبال در گروهبرايآفرینیاست دارند نیاز باشد پاسخگو بیرونی یا درونی مدیرانمشتري از ها

هستند ارزش خلق در کمک و پشتیبانی هماهنگی، خواهان خویش

ده تغییرات از بازمهندسیجداي اجراي از خاصی انتظارات و اهداف کارها و کسب شده، بیان گانه

گیبسوندارند و اینویتمن کشف سازمانبراي چرا فرکه از وآها کسب بازمهندسی کاریند

می دادمطالعه،کننداستفـاده انجام ازکهنداهاي عبارتند آمده دست به  نتایج

فر  وآبهبود کسب  کاریندهاي

صنعت  در شدن صنعتیوپیشرو رهبران میان در  قرارگرفتن

وظا  مجدد کاریسازماندهی و کسب  ف

فعلینسبیبهبود   شرکتوضعیت

شرکت  وضعیت چشمگیر  تغییر

                                                           
1. Whitman, M.E. Gibson, M.L.
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