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 فائزهزماني،فرخقوچاني


دهيکچ

هدف اصلی این تحقیق بررسی قابلیتهاي مهندسی مجدد براي افزایش توان رقابتی شركتهاست. در این 
حمایت مدیریت ارشد، "كه به بررسی وضعیت شش عامل مدیریتی  راستا شش فرضیه مطرح شده است

در  "انطباق قابلیتها، كارتیمی، مشاركت، انطباق سیستمهاي مدیریتی پشتیبان، مقاومت در برابر تغییر
 زمینه پیاده سازي موفق مهندسی مجدد فرایندها جهت بهبود راهبردهاي رقابتی می پردازد.

نفر از كلیه كاركنان)به استثناي  193است و جامعه آماري شامل پیمایشی  -روش تحقیق، توصیفی
نفر می  331كاركنان خدماتی( شركت صنایع بین المللی برق ارس بوده است. حجم نمونه به دست آمده 

باشد كه به روش تصادفی ساده از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. در این تحقیق از پرسشنامه 
به دست آمده است و براي روایی نیزنظرات  88/9آن به روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. پایایی

اساتید و خبرگان از بعد محتوایی بررسی شد. متغیرهاي آن از طریق آمار توصیفی و آزمونهاي تی، 
 5فریدمن و همبستگی رتبه اي اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه این تحقیق، براي 

فرضیه پذیرفته و تنها یک فرضیه )مقاومت در برابر  5بوده، یعنی 1آماره آزمون بیش از  فرضیه مقدار
تغییر( رد شد. همچنین از دیدگاه كاركنان شركت صنایع بین المللی برق ارس میزان آمادگی عوامل و 
شاخصهاي مدیریتی در پیاده سازي مهندسی مجدد فرایندها یکسان نیست. و تمامی عوامل فوق 

 دیگر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم دارند.بریک
 

مقاومتدربرابرتغيير،هاواژهکليد کارتيمي، راهبردرقابتي، فرايند، :مهندسيمجددفرايندها، :

بهبودشگفتانگيز.
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مقدمه

امروزه نظریه هاي متنوعی براي نجات شركتها از شرایط رو به نزول، ویا حتی رسیدن به اوج 
مطرح شده اند، كه در این میان مهندسی مجدد از جذابیت خاصی برخوردار  هاي موفقیت قله

است ، 3است كه شامل مشتري 3Cانگیزه و دلیل اصلی مهندسی مجدد در دنیاي امروزي .

 BPRدلیل مقبولیاست.  1و تغییر1رقابت
پیش روي  ها آینده روشنی است كه اجراي این پروژه 3

وي دیگر این سکه شکست در اجرا و كسب اهداف از پیش اما ر ؛صاحبان كسب و كار می گذارد
اساس دیدگاه مهندسی مجدد برمبناي بازنگري اساسی فعالیتها و ایجاد .[5تعیین شده است]

یندهایی است كه براي شركت یا سازمان افر دورBPRاولین تالشها در . یندگرایی استادیدگاه فر
ش یاري می رساند و راهبردي ایابی به اهداف اجنبه استراتژیک دارند و سازمان را در جهت دست

 .[5]دو ایجاد ارزش برگزیده شون راهبردي اهمیت یندها بر اساس بعدافر یدبا
درصد پروژه هاي  79تا59با توجه به موفقیتهاي چشمگیر اجراي مهندسی مجدد در سطج جهان،

راحی مجدد ط فقط BPRبراي موفقیت بنابراین مهندسی مجدد به شکست انجامیده است. 
مهندسی مجدد، مدیریت تغییر و هماهنگی مدیریتی مرتبط با  ابعاد یندها كافی نیست؛ بلکهافر

 ؛یندهاي جدید فراهم باشدانیز باید براي اثربخشی فر بین رئوس چهارگانه الماس سیستم كاري
ومتهاي ند از: مقاا یندهاي سازمانی عبارتاهاي مهندسی مجدد فر پروژه مهمترین موانع موفقیت

نشان داده شده در برابر تغییر، عدم پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد سازمان،نبود سیستمهاي 
هر و نبود ، نبود تیم كاري ماو مدیریت پروژه پاداش ،مدیریتی پشتیان مانند ارزیابی عملکرد

هاي مهندسی  ایستی جهت كاهش ریسک اجراي پروژهباشد. لذا ب .میمشاركت و تعاون كاري و
 ،قابلیتهاي مهندسی مجدد از بعد مدیریتی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.ددمج

 
چارچوبنظريوپيشينهپژوهش

فرایندهاي كسب و كار عبارت اند از مجموعه اي از گامهاي طراحی شده براي تولید یک 
تعریف فرایندهاي كاري عبارت است از یک  5محصول یا خدمت. بنابه گفته دكتر همر و چمپی

ارش مخصوص از فعالیتهاي كاري در طول زمان و مکان با مشتریان )داخلی و خارجی( و یک سف
 .[5]سري ورودي و خروجی كامالً مشخص 

.مهندسی مجدد [36]بوده است  3009مهندسی مجدد،گرایش روز مدیریتی در اوایل دهه هاي 
یادین و طراحی نو و فرایندهاي كسب و كار از نظر همر و چمپی، عبارت است از بازاندیشی بن

                                                 
1. Customer         
2. Competition 
3. Change 
4. Business process reengineering 

5  . Hammer &Champi 
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ریشه اي فرایندها، براي دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهاي حساس امروزي 
 .[37]همچون قیمت،كیفیت، خدمات و سرعت

مؤلفه به طور مجزا یا به صورت تركیبی از دالیل و انگیزه هاي اصلی مهندسی مجدد به شمار 1
رقابت، تغییر؛ و امروزه این فرایند است، نه محصول كه می آیند كه عبارت اند از: مشتري، 

 .[5]موفقیت را براي شركتها به ارمغان می آورد
، ف بوروكراسی و ایجاد سازمان مسطحبرخی ویژگیهاي مهندسی مجدد فرایندها عبارت اند از: حذ

ی، افزایش تركیب تمركز و تمركز زدایی، مدیران كارگشا به عنوان تنها نقطه تماس، فرایند گرای
كارآیی فرایندها، تشکیل تیمهاي پروسه اي، تبدیل تعلیم و تربیت به تحصیل، كاهش بررسی و 
كنترلها، ارزیابی نتایج به جاي فعالیت، تبدیل معیارهاي راندمان و عملکرد به قابلیت و عرضه، 

از بهبودهاي تبدیل ارزشهاي حمایتی به ارزشهاي نوآور، تبدیل مدیران به رهبر و مربی، اجتناب 
 .[7]،[6]،[5]تدریجی، بهره گیري از نگرش سیستمی و فناوري اطالعات 

تغییرات ایجاد شده در شركتهایی كه پروسه هاي كاري خود را مهندسی .دگرگونيسازماني:1
نشان  3شکلخالصه می گردد كه در « رئوس چهارگانه الماس سیستم كاري»مجدد كرده در 
 داده شده است.

 
 [6]س چهار گانه الماس سیستم كاري. رئو3شکل

رقابتي:2 ماهیت تدوین راهبرد عبارت است از مرتبط كردن یک شركت به محیط .راهبرد
 .[1]عامل اساسی رقابتی پورتر دارد 5اطرافش. ماهیت رقابت در یک صنعت بستگی به 

تی یکی از كلیدهاي اهرمی است كه كسب و كارها را در بازار جهانی و رقاب BPRهمچنین
امروزي رقابت پذیر می سازد.در نهایت مهندسی مجدد فرایندها یک رویکرد كل نگر است كه 

 .[8]طی فرایندي، راهبرد رقابت سازمان را با پردازشهاي درونی و كاركنان آن مرتبط می كند
اصوال سه نوع راهبرد ژنریک براي پیشی گرفتن بر دیگر رقباي یک شركت در صنعت وجود دارد 

 .[1]ت اند از: پیشرو بودن در هزینه، تمایز، تمركزكه عبار
 

 پژوهش: به منظور بررسی آمادگیهاي مدیریتی مورد نیاز در خصوص پیاده سازي پيشينه
و عوامل شکست پروژه هاي مهندسی مجدد  3مهندسی مجدد باید مؤلفه هاي موفقیت ضروري

                                                 
1  . Critical Success Factor (CSF) 
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یت و شکست اجراي مهندسی بررسی گردد لذا در ذیل تحقیقاتی در خصوص بررسی عوامل موفق
 مجدد كه تاكنون انجام شده است به صورت خالصه ارائه می گردد:

بنابرتحقیقات خود مهمترین موانع موفقیت پروژه هاي مهندسی مجدد را ( 3009). همر و چمپی3
به ترتیب اولویت: مقاومت در برابر تغییر، محدودیت براي ایجاد سیستم جدید، نداشتن موافقت 

یریت، پشتیبانی نکردن مدیریت ارشد، توقعهاي غیرواقعی، نبودِ تیم كاري ماهر، درگیري كامل مد
 .[36]و ناهماهنگی كاركنان بیان كرده اند 

در اثر تحقیقاتی كه در این زمینه انجام داده است اكثر تجربه هاي ناموفق را (3003)3. ابلنسکی1
از: درک نکردن كامل منطق تغییر، نداشتن  ناشی از پنج گروه از دامهایی می داند كه عبارت ند

برنامه ریزي جامع و دقیق، نداشتن مدیریت صحیح بر پویاییهاي انسانی، استفاده صحیح نکردن 
از سیستمهاي مناسب كنترل و ارزیابی، بزرگتر بودن میزان درد تغییر نسبت به درد وضع 

 .[3]موجود
سازمان دولتی ایاالت  15دد انجام شده در با بررسی پروژه هاي مهندسی مج (3005)1. كاودل1

متحده، شش عامل كلیدي موفقیت: درک مهندسی مجدد، ایجاد یک موقعیت كاري و سیاسی، 
پذیرش یک رهیافت مدیریت فرایند، اندازه گیري و پیگیري مستمر عملکرد، اعمال مدیریت تغییر 

 [33]استو حمایت سازمان مركزي، مدیریت پروژه ها،  را شناسایی كرده 
در تحقیقات خود، پنج اشتباه رایج در پروژه هاي مهندسی مجدد: تعریف  (3006)1. گرینبرگ3

مبهم از چیستی مهندسی مجدد، انتظارات غیرواقعی، منابع ناكافی، به درازا كشیده شدن پروژه، 
داشتن حمایت نکردن، تعریف نادرست حیطه پروژه، اتکا بسیار زیاد بر فناوري اطالعاتی نوین، ن

 .[35]روش مندي تأثیرگذار را  شناسایی كرده است
با بررسی ادبیات و تحقیق در شركتهاي كره اي، بیست عامل  (3008)3. سونگ و گیبسون5

بحرانی موفقیت را شناسایی و در چهار گروه عوامل بحرانی موفقیت راهبردي، سازمانی، روش 
 .[30]مندي، فناوري/آموزشی دسته بندي كردند

با مطالعه ادبیات موضوع، عوامل موفقیت و شکست مهندسی مجدد  (3000)5مشاري و زئیري. ال6
را در پنج طبقه: مدیریت تغییر، حمایت مدیریت، ساختار سازمانی، برنامه ریزي و مدیریت پروژه، 

 .[33]زیرساختهاي فناوري اطالعات،  دسته بندي كرده اند
شركت را در زمینه مهندسی مجدد و  188از بیش  (3008-3000 & 1991) 6. شركت پروسکی7

مدیریت تغییر به منظور شناسایی توان سازگاري سازمانهاي فوق با تغییرات انجام شده، طی یک 

                                                 
1  . Abolensky 
2  . Gaudle 
3  . Greenberg 
4  . Sung & Gibson 
5  . Al-Mashari&Zairi 
6  . Prosci 
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ماهه مورد بررسی قرار داد  و زمینه هاي مشتركی را در پروژه هاي مهندسی  13دوره زمانی 
پروژه در راستاي راهبرد شركت،  مجدد آنها از جمله: حمایت مدیریتی ارشد، تنظیم راهبرد

برانگیختن سازمان جهت تغییر، روش مندي اثبات شده، مدیریت اثربخش تغییر، مالکیت افراد 
 .[30]صفی، تركیب تیم مهندسی مجدد  مشاهده كرد

در تحقیقات خود بیان می دارد كه مهندسی مجدد كالسیک داراي حداقل سه  (1991)3. دنیس8
ندپروازانه ، تأكید بر تفکر كاغذ سفید، شروع از باالي سازمان و بهره عنصر اساسی: آرمان بل

گیري از تیم كوچکی از مدیران ارشد، است. همچنین دالیل شکست پروژه هاي مهندسی مجدد 
 .[31]عنصر نسبت می دهد 1را به این 

مطالعه اي را در چهارده پروژه مستقل مهندسی مجدد در  (1995). زارعی و همکارانش 0
سازمانهاي مختلف ایرانی انجام دادند. نتایج حاصل از بررسیها وضعیت متوسط روبه پایینی را 
براي پروژه هاي مورد بررسی نشان می دهد؛ عمده عوامل مؤثر در این زمینه را، آمادگی نداشتن 
سازمانها در اجراي پروژه، بی توجهی به فناوري اطالعات، مشاركت نکردن افراد، حمایت نکردن 

 .[3]مدیریت ارشد، وجود مقاومت در بین مدیران میانی و پرسنل سازمان بیان كرده اند
مؤسسه آموزش عالی را در مالزي  1، (1997)1. هارتینی احمد،آرتور فرانسیز و محمد زیري39

مورد مطالعه قرار دادند؛ مؤلفه هاي ضروري موفقیت را كارتیمی و فرهنگ كیفیت، سیستم 
ایز رضایتمندي، مدیریت تغییر اثربخش، دیوان ساالري كمتر و مشاركت، مدیریت كیفیت و جو

فناوري اطالعات و سیستمهاي اطالعاتی، مدیریت پروژه اثربخش، منابع مالی كافی بیان كرده 
 .[39]اند
، به منظور كاهش ریسک اجراي پروژه هاي (1998)1. ندا عبدالوند، امیر البدوي، زهرا فردوسی33

ا توجه به عوامل موفقیت و شکست به بررسی میزان آمادگی سازمانی در مهندسی مجدد، ب
دوشركت ایرانی به صورت موردي پرداخته اند. و معیارهاي آمادگی جهت مهندسی مجدد را 
رهبري تساوي گرایانه، محیط كاري مشاركتی، تعهد مدیریت ارشد، مدیریت پشتیبان، استفاده از 

 .[0]ر تغییر بیان كرده اند فناوري اطالعاتی،مقاومت در براب
طی مطالعه ادبیات مهندسی مجدد در نشریات و مقاالت  (1998)3. سیها سامیا و سعد گرماینه31

معتبر علمی منتشر در پایگاه داده هاي نخبگان كسب و كار، عوامل اصلی موفقیت از قبیل 
هبرد هسته اي، تعهد پرسیدن مفروضات بنیادین فرایند، یکپارچگی مهندسی مجدد فرایندها و را

رهبري و غیره و مؤلفه هاي شکست از قبیل سهل انگاري در زمینه جنبه هاي محیط كاري، 

                                                 
1  . Denis 
2  . Hartini Ahmad & Arthur Francis & Mohamed Zairi 
3  . NedaAbdolvand& Amir Albadvi& Zahra Ferdowsi 
4  . SihaSamia&Saad Germaine 
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انعطاف ناپذیري سیستم هاي زیرساختی و غیره، در زمینه اجراي مهندسی مجدد بیان كرده 
 .[38]اند

كور برخی از بر مبناي بررسیهاي انجام شده و با توجه به محدودیتهاي موجود، جهت تحقیق مذ
این عوامل كه از تکرارپذیري باالیی برخوردارند؛ به عنوان مبناي بررسیها در نظر گرفته شده اند 

همخوانی قابلیتهاي مهندسی مجدد با جهت "،"حمایت مدیریت ارشد سازمان "كه عبارت اند از
نی همخوا"،"مشاركت اعضاي سازمان"،"كار تیمی اعضاي سازمان"،"گیري راهبردي سازمان

سیستمهاي مدیریتی پشتیبان موجود در سازمان با سیستمهاي پشتیبان مورد نیاز مهندسی مجدد 
 ."مقاومت در برابر تغییر"و"

 

 

طرحتحقيق

جهت استقرار  شركت صنایع بین المللی برق ارسمدیریتی  ابعادحاضر این است كه  تحقیقهدف 
اهمیت این عوامل با  ارائه گردد. نجهت آ مناسب يپروژه مهندسی مجدد بررسی شده و راهکار

یندها در سازمانها انرخ باالي شکست و هزینه باالي پیاده سازي مهندسی مجدد فربه توجه 
نیز بر و زیرساختها وغیره آمادگی مدیریتی، سازمانی، پرسنلی نداشتن د،كه شومشهودتر می 

كارگیري پروژه در ه ب ایط می تواند قبل از شروعراین ش مضاعف شدن این مشکل می افزاید.
سازمان نهادینه شود تا پذیرش و اجراي موفق آن را در بر داشته باشد و حداكثر نتایج را قابل 

به سازمانها با رویکردي علمی، روشی جهت ایجاد  می كوشیمدر این تحقیق  دستیابی سازد.
معرفی  بتی شانرقاهاي راهبردبستري مناسب براي پیاده سازي مهندسی مجدد به منظور بهبود 

 .استد،كه الگو اولیه قابل تعمیم براي كلیه سازمانها با هر اندازه و ساختاري شو
 به طور كلی سؤال اصلی كه در این تحقیق به دنبال پاسخ به آن هستیم عبارت است از:

سطح آمادگی مدیریتی سازمان در پیاده سازي موفق مهندسی مجدد فرایندها در چه وضعیتی 
 است ؟

 ینرو، فرضیه هاي تحقیق به شرح ذیل هستند:از ا
فرضیه اصلی: قابلیتهاي مهندسی مجدد فرایندها با جهت گیري هاي راهبردي سازمان از انطباق 

 مطلوبی برخوردار است.

  فرضیه فرعی اول: میزان حمایت مدیر ارشد سازمان از پیاده سازي مهندسی مجدد
 فرایندها در وضعیت مطلوبی است.

 دوم: میزان كار تیمی اعضاي سازمان در پیاده سازي مهندسی مجدد  فرضیه فرعی
 فرایندها در وضعیت مطلوبی است. 

  فرضیه فرعی سوم: میزان مشاركت اعضاي سازمان در پیاده سازي مهندسی مجدد
 فرایندها در وضعیت مطلوبی است. 



 

 

   قابلیتهاي مهندسی مجدد براي بهبود راهبردهاي رقابتی 

 ده سازي فرضیه فرعی چهارم: سیستم هاي مدیریتی پشتیبان موجود در سازمان در پیا
 موفق مهندسی مجدد فرایندها از انطباق مطلوبی برخوردار است. 

  فرضیه فرعی پنجم: میزان مقاومت در برابر تغییر در جهت پیاده سازي مهندسی مجدد
 فرایندها در وضعیت مطلوبی است.



پیمایشی است. جامعه  -تحقیق حاضر به لحاظ هدف پژوهش كاربردي و نوع پژوهش، توصیفی 
 193تحقیق حاضر تمامی كاركنان شركت برق ارس)به استثناي كاركنان خدماتی( شامل آماري 

نفر می باشد. در این تحقیق از روش تصادفی ساده براي نمونه گیري استفاده شده است. و 
 .[1]نفر برآورد شده است 331ازطریق فرمول كوكران حجم نمونه

و مقاالت و نیز مصاحبه و پرسشنامه است؛  ابزار گردآوري داده ها، اسناد علمی نظیر كتاب ها
بنابراین در كنار انجام مطالعات عمومی كتابخانه اي از پرسشنامه اي محقق ساخته بر اساس 
چارچوب پیشنهادي عبدالوند و همکاران استفاده شد. پرسشنامه مذكور شامل یک بخش جمعیت 

-مادگی مدیریتی در پیادهپرسش)گویه(در شش بخش به منظور ارزیابی سطح آ 11شناختی و 

سازي مهندسی مجدد جهت بهبود راهبرد رقابتی است. مقیاس مورد استفاده جهت پاسخگویی به 
 "كامالً مخالفم"هاي اي لیکرت بوده كه با گزینه پرسشنامه، طیف پنج گزینه 11الی  3سؤاالت 

گیري، از نظر اساتید  ندازهبندي شده است. به منظور بررسی روایی ابزار ادرجه "كامالً موافقم"تا 
آلفاي "گیري از روش و خبرگان دانشگاهی استفاده شد. براي محاسبه پایایی ابزار اندازه

برآورد گردید. بنابراین پرسشنامه از پایایی خوبی  88/9استفاده شده كه میزان اعتبار آن"كرونباخ
ا از روشهاي موجود در آمار هها وآزمون فرضیهبرخوردار است. در این تحقیق براي بررسی داده

هاي استفاده شده است؛ پس از توصیف مشخصه SPSSافزار آماري توصیفی و استنباطی و نرم
ها از آزمونهاي هاي نمونه محاسبه شده و سپس براي آزمون فرضیهجمعیت شناختی نمونه، آماره

 استفاده شد. پارامتریک و ناپارامتریک از جمله:آزمون تی، آزمون فریدمن و همبستگی 
 

هايتحقيقيافتهتحليل

مشخص می  5الی  1هاي  جدولتحلیل و توصیف داده هاي جمعیت شناختی با مشاهده 
%(، افراد داراي تحصیالت 0/81سال) 15تا13و19تا16%(،افراد سنین 6/83شود؛كه در آن مردان )
%(، 7/73سال) 35تا 33 سال و39تا5%(، افراد داراي سابقه كاري بین 1/81لیسانس و فوق دیپلم )

 %( اكثریت حجم نمونه را تشکیل داده اند .0/50افراد داراي سمت كارشناس و اپراتور)
 

 
 . توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت و سن افراد1جدول

درصدفراوانيتجمعيدرصدمعتبرفراوانينسبيفراوانيمطلق

 81.6 81.6 81.6 124 مردمقادیر معتبر
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 100.0 18.4 18.4 28زن

سال15تا19بین

سال19تا16بین

سال15تا13بین

سال39تا16بین

سال39باالي

  100.0 100.0 152مجموع


 . توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی1جدول

 
درصد فراوانی تجمعیدرصد معتبر فراوانی نسبیفراوانی مطلق

مقادیر 
معتبر

مدیر
معاون

سرپرست
كارشناس

كاردان
بازرس
اپراتور
انباردار
منشی

  مجموع
 


 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقۀ كاري . 3جدول

فراوانيمطلق
فراواني

نسبي
درصدمعتبر

درصدفراواني

تجمعي

مقادیر معتبر

سال5زیر

سال39تا5بین

سال35تا33بین

سال19تا36بین

سال19بیشاز

 مجموع






 

 

   قابلیتهاي مهندسی مجدد براي بهبود راهبردهاي رقابتی 

. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیالت افراد5 جدول

درصدفراوانيتجمعيدرصدمعتبرفراوانينسبيفراوانيمطلق

مقادیر 
 معتبر

زیردیپلم

دیپلم

دیپلمفوق

لیسانس

لیسانسفوق

دكتري

 مجموع




تحليلوتوصيفآزمونفرضيهها

فرضیۀ فرعی مطروحه در پژوهش مقدار  براي فرضیه اصلی و چهار فرضیه از مجموع پنج 6 جدولبا توجه به 
نیز، تقریباً برابر صفر است. بنابراین، فرضیه هاي اصلی  P-Valueبوده و در نتیجه مقدار  1آمارۀ آزمون بیش از 

وفرعی اول تا چهارم پذیرفته و فرضیه پنجم رد می شود.


. نتایج آزمون تک گروهی تی فرضیه ها6 جدول

فرضيهها

3=مقدارآزمونشده

ميانگينتعداد
انحراف

معيار

خطاي

استاندار

ميانگين

مقدار

آماره

درجه

آزادي

مقدار
P-

Value

اختالف

ميانگين
نتيجهآزمون

 پذیرش 37336. 000. 151 8.229 04537. 55938. 3.3734 152 فرضیه اصلی

 000. 151 25.956 03899. 48072. 4.0121 152 3فرضیه 
1.0120

6 
 پذیرش

 پذیرش 42368. 000. 151 7.930 05343. 65869. 3.4237 152 1فرضیه 

 پذیرش 24079. 000. 151 5.221 04612. 56865. 3.2408 152 1فرضیه 

 پذیرش 41338. 000. 151 10.662 03877. 47798. 3.4134 152 3فرضیه 

 رد 77162.- 999. 151 17.637- 04375. 53937. 2.2284 152 5فرضیه 

 

اصلي است؛  1بوده و بزرگتر از  1713/1اساس نتایج، مقدار آماره آزمون برابر بر-فرضيه
همخوانی قابلیتهاي مهندسی "بنابراین، از دیدگاه كاركنان شركت صنایع بین المللی برق ارس،
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از آمادگی مطلوبی در پیاده سازي مهندسی مجدد جهت بهبود  "مجدد با جهت گیریهاي راهبردي
ار است.راهبردهاي رقابتی برخورد

است؛  1بوده و بزرگتر از  9313/3بر اساس نتایج،مقدار آماره آزمون برابر-فرضيهفرعياول

از "حمایت مدیریت ارشد"بنابراین، از دیدگاه كاركنان شركت صنایع بین المللی برق ارس،
 آمادگی مطلوبی در پیاده سازي مهندسی مجدد جهت بهبود راهبردهاي رقابتی برخوردار است.

است؛  1بوده و بزرگتر از  3117/1بر اساس نتایج، مقدار آماره آزمون برابر-هفرعيدومفرضي
از آمادگی مطلوبی  "كار تیمی"بنابراین، از دیدگاه كاركنان شركت صنایع بین المللی برق ارس،

 در پیاده سازي مهندسی مجدد جهت بهبود راهبردهاي رقابتی برخوردار است.
است؛  1بوده و بزرگتر از  1398/1تایج، مقدار آماره آزمون برابر براساس ن-فرضيهفرعيسوم

از آمادگی مطلوبی در "مشاركت"بنابراین، از دیدگاه كاركنان شركت صنایع بین المللی برق ارس،
 پیاده سازي مهندسی مجدد جهت بهبود راهبردهاي رقابتی برخوردار است.

است؛  1بوده و بزرگتر از  3313/1مون برابر براساس نتایج، مقدار آماره آز-فرضيهفرعيچهارم
همخوانی سیستمهاي مدیریت "بنابراین، از دیدگاه كاركنان شركت صنایع بین المللی برق ارس،

از آمادگی مطلوبی در پیاده سازي مهندسی مجدد جهت بهبود راهبردهاي رقابتی "پشتیبان
 برخوردار است.

فرعيپنجم  1بوده و كوچکتر از  1183/1اره آزمون برابر بر اساس نتایج، مقدار آم-فرضيه
 "مقاومت در برابر تغییر"است؛ بنابراین، از دیدگاه كاركنان شركت صنایع بین المللی برق ارس، 

از آمادگی مطلوبی در پیاده سازي مهندسی مجدد جهت بهبود راهبردهاي رقابتی برخوردار نیست 
 و فرضیه پنجم رد شد.

میزان آمادگی عوامل مدیریتی در پیاده سازي مهندسی مجدد از دیدگاه  با توجه به اولویت بندي
(، میزان آمادگی عوامل مدیریتی مؤثر در 7 جدولالمللی برق ارس)كاركنان شركت صنایع بین

سازي مهندسی مجدد فرایندها جهت بهبود راهبرد رقابتی یکسان نیستند و به ترتیب حمایت پیاده
ین اولویت و سپس كارتیمی، همخوانی سیستمهاي مدیریتی پشتیبان، مدیریت ارشد داراي باالتر

هاي بعدي بوده و در همخوانی قابلیتهاي مهندسی مجدد با جهت گیري هاي راهبردي در اولویت
باشد به منظور پیاده سازي مهندسی مجدد جهت ترین اولویت مینهایت، مشاركت داراي پایین

 بهبود راهبرد هاي رقابتی هستند.

 



 

 

   قابلیتهاي مهندسی مجدد براي بهبود راهبردهاي رقابتی 

 زي مهندسی مجدد فرایندهاسابندي میزان آمادگی عوامل مدیریتی در پیاده. اولویت7 جدول

 

هر یک از فرضیه هاي تحقیق در قالب شاخصهاي مرتبط مطرح شده اند كه میزان آمادگی هر 
سازي مهندسی مجدد فرایندها مورد بررسی قرار یک از این شاخصهاي مدیریتی نیز در پیاده

( از شاخصهاي تا 11مورد از  11% )65در پیوست براي بیش از  8 جدولگرفته است. با توجه به 
 1سازي مهندسی مجدد فرایندها، مقدار آمارۀ آزمون بیش از مرتبط با آمادگی مدیریتی در پیاده

باشد. یعنی از دیدگاه كاركنان شركت می 95/9نیز، كمتر از  P-Valueبوده و در نتیجه مقدار 
جدد فرایندها سازي مهندسی مالمللی برق ارس، اكثریت شاخصهاي مذكور براي پیادهصنایع بین

 جهت بهبود راهبرد رقابتی از آمادگی مطلوبی برخوردار هستند. 


 

تحليليافتههابايافتهسايرپژوهشها

از نظر میزان B و Aدر تحقیقی كه ازسوي عبدالوند و همکاران انجام شده وضعیت دو شركت
ه بهترین میزان (؛ و بیان شده ك0جدولآمادگی جهت پیاده سازي مهندسی مجدد مقایسه شده )

آمادگی، حالتی است كه مقدار میانگین عوامل مدیریتی مثبت با یکدیگر برابر و مقدار میانگین 
 .[0]عامل مدیریتی منفی)مقاومت در برابر تغییر(صفر باشد

 
 [0]. میزان آمادگی در پیاده سازي مهندسی مجدد فرایندها0 جدول

للی برق ارس میزان آمادگی عوامل مدیریتی در در تحقیق صورت گرفته در شركت صنایع بین الم
نشان داده شده است. نمودار ذیل بیانگر این مطلب است كه میزان عوامل مدیریتی  39 جدول

مثبت تقریبا با یکدیگر برابر بوده و مناسب می باشد اما میزان عامل منفی )مقاومت در برابر 
ت ، بنابراین با توجه به وجود عامل منفی، تغییر( نزدیک به صفر نبوده و در وضعیت مطلوبی نیس

 رتبهميانگين اولويت عاملتأثيرگذار

 4.63 1 حمایت مدیریت ارشد

 2.96 2 كارتیمی

 2.62 3 هاي مدیریتی پشتیبانهمخوانی سیستم

 2.52 4 همخوانی قابلتهاي مهندسی مجدد با جهت گیري هاي استراتژیک

 2.26 5 مشاركت
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سطح آمادگی مدیریتی شركت صنایع بین الملی برق ارس در پیاده سازي موفق مهندسی مجدد 
فرایندها به طور كل در سطح متوسط می باشد و نیاز به طرح ریزي و اقداماتی در زمینه كاهش 

 دسی مجدد فرایندها است. میزان مقاومت در برابر تغییر قبل از شروع پروژه هاي مهن

 
 . میزان آمادگی عوامل مدیریتی براي پیاده سازي مهندسی مجدد فرایندها در شركت صنایع بین المللی برق ارس39 جدول

 

گيريوپيشنهادهانتيجه
در شركت صنایع بین المللی برق ارس میزان عامل حمایت مدیریت ارشد سازمان از پیاده سازي 

دها در وضعیت مطلوبی است. بر این اساس مدیریت ارشد شركت به خوبی مهندسی مجدد فراین
مانند یک رهبر یا مربی از كاركنان خود حمایت می كند، در خصوص اجراي پروژه هاي مهندسی 
مجدد تداوم رویه و انتظاراتی واقع بینانه دارد، و به خوبی منابع مالی و غیر مالی الزم را فراهم 

از طریق كانالهاي ارتباطی موثراطالعات و دانش مورد نیاز را با   كرده و تخصیص می دهد؛
 تیمهاي پروژه به اشتراک می گذارد.

قابلیتهاي مهندسی مجدد فرایندها با جهت گیریهاي راهبردي سازمان از انطباق مطلوبی 
برخوردار است. كاركنان اهداف موردنظر را به خوبی درک كرده و همسویی آنبا جهت گیریهاي 

 اهبردي و راهبردهاي رقابتی سازمان را به خوبی دریافته اند . ر
میزان كار تیمی اعضاي سازمان در پیاده سازي مهندسی مجدد فرایندها در وضعیت مطلوبی 
است. بر این اساس كار تیمی به عنوان یک ارزش و ابزار تلقی می شود و آموزشهاي الزم به 

است و ایجاد و استقرار تیمهاي چند وظیفه اي اعضاي تیم توسط متخصصین امر داده شده 
 سرلوحه انجام كارها است .

میزان مشاركت اعضاي سازمان در پیاده سازي مهندسی مجدد فرایندها در وضعیت مطلوبی 
است. سبک رهبري مشاركتی می باشد ارتباط باز و تعامل چند جانبه بین مدیران، سرپرستان و 

آنان اعتماد و اطمینان متقابل وجود دارد. به كاركنان تفویض  زیردستان برقرار شده است و بین
اختیار جهت تصمیم گیري در حیطه مسئولیت هایشان شده است و آموزشهاي مورد نیاز جهت 

 توانمندسازي به كاركنان ارائه شده است. 
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از  سیستمهاي مدیریتی پشتیبان موجود در سازمان، در پیاده سازي موفق مهندسی مجدد فرایندها
انطباق مطلوبی برخوردار است. اهداف عملکردي و كمی به خوبی تعریف شده، معیارهاي سنجش 
دقیق و روشن جهت ارزیابی پیشرفت آن تعیین شده وبرنامه ریزي دقیق و جامع جهت پیاده 
سازي مهندسی مجدد ازسوي مدیریت انجام گرفته و آموزشهاي الزم جهت بروز رسانی مهارت و 

 نان برگزار شده است .صالحیت كارك


با توجه به اولویت بندي میزان آمادگی عوامل و شاخصهاي مدیریتی در پیاده سازي پيشنهادها:
المللی برق ارس، میزان آمادگی عوامل و مهندسی مجدد از دیدگاه كاركنان شركت صنایع بین

هبرد رقابتی سازي مهندسی مجدد فرایندها جهت بهبود راشاخصهاي مدیریتی مؤثر در پیاده
 یکسان نیستند و این مسئله باید مدنظر مدیران سازمان قرارگیرد.

سازي مهندسی مجدد در نهایت بررسی وضعیت همبستگی میان عوامل مدیریتی مؤثر در پیاده
فرایندها جهت بهبود راهبرد رقابتی، بیانگر وجود همبستگی معناداري بین تمامی عوامل می 

به نامناسب بودن وضعیت عامل مقاومت در برابر تغییر و تأثیرگذاري آن بر  باشد. بنابراین، با توجه
 . روي سایر عاملها و شاخصها، باید مدیریت ارشد توجه بسیاري به این عامل داشته باشد

 

 سازي مهندسی مجدد فرایندها با توجه به اینکه میزان آمادگی عوامل مدیریتی مؤثر در پیاده
ی یکسان نیستند؛ لذا بایستی عواملی نظیر، مشاركت و همخوانی جهت بهبود راهبرد رقابت

داراي پایین ترین وضعیت  -قابلیتهاي مهندسی مجدد با جهت گیریهاي راهبردي كه
بیشتر توسط مدیران ارشد سازمان مورد توجه قرار گیرند. همچنین در   -مطلوبیتمی باشند

 -داراي باالترین وضعیت مطلوبیت  -ه زمینه عواملی نظیر حمایت مدیریت ارشد و كارتیمی ك
 ثبات و تداوم رویه داشته باشند. 

 سازي مهندسی مجدد با توجه به اینکه میزان آمادگی شاخصهاي مدیریتی مؤثر در پیاده
فرایندها جهت بهبود راهبرد رقابتی یکسان نیستند؛ لذا بایستی شاخصهایی نظیر، درک ضرورت 

د، آموزشهاي الزم به منظور توانمندسازي كاركنان به منظور نیاز به پیاده سازي مهندسی مجد
ایجاد مشاركت، تفویض اختیار به كاركنان جهت تصمیم گیري در حیطه مسئولیت هایشان، 
درک همسویی جهت گیري پروژه هاي مهندسی مجدد با راهبردها و جهت گیریهاي راهبردي، 

تر توسط مدیران ارشد سازمان مورد بیش  -داراي پایین ترین وضعیت مطلوبیت هستند -كه 
توجه قرار گیرند . همچنین در زمینه  شاخصهایی نظیر، تخصیص منابع مالی و غیر مالی الزم 
به پروژه هاي مهندسی مجدد، حمایت مدیریت ارشد همچون یک رهبر و مربی از كاركنان 

 -ي مهندسی مجدد كه سازمان، انتظارات واقع بینانه و تداوم رویه مدیریت ارشد در پروژه ها
 ثبات و تداوم رویه داشته باشند. -داراي باالترین وضعیت مطلوبیت می باشند 
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  عامل مقاومت در برابر تغییر، كه یکی از مؤلفه هاي مهم در موفقیت پروژه هايBPR  به
حساب می آید در شركت صنایع بین المللی برق ارس در وضعیت مطلوبی نیست و با توجه به 

ن عوامل به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سایر عوامل در پیاده سازي موفق اینکه ای
مهندسی مجدد فرایندها جهت بهبود راهبردهاي رقابتی تأثیرگذار است باید به دقت مورد توجه  
مدیران سازمان قرار گیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود با كمک فرهنگ سازي مناسب و مدیریت 

 ین بردن و تعدیل آن اقدام گردد.تغییر در زمینه از ب

  ،براي تحقیقات آینده، پس از اعمال اقدامات مورد نیاز جهت كاهش مقاومت در برابر تغییر
مجددا میزان این عامل منفی بررسی شود و سپس نسبت به پیاده سازي مهندسی مجدد 

 فرایندها جهت بهبود راهبردهاي رقابتی اقدام گردد. 
 امل مهم فناوري اطالعات و ارتباطات در پیاده سازي موفق پروژه هاي با توجه به اثرگذاري ع

 مهندسی مجدد پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی این عامل نیز مدنظر قرار گیرد. 
 سی مجدد، از چرخه الگوسازي، براي تحقیقات آینده، به منظور كاهش ریسک پروژه هاي مهند

 .[31]استفاده شود 3شده توسط نوین و همکارنسازي، پیاده سازي مهندسی مجدد ارائه  شبیه
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