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 چکیده

 اين است. الزمه ناپذير اجتناب ضرورتي پذيري عطافان كسب و محيطي سريع تغييرات با انطباق امروزه،     

راهبردها در  ترين شده شناخته از يكي است. محيطي تغييرات با انطباق جهت كار، و كسب سازي دگرگون كار
امروزه تمايز شرط بقاست و بدون بازانديشي و تغييرات اساسي  .باشد مي فرايندها مجدد مهندسي اين زمينه،

ها، اهداف  توان به حيات اقتصادي ادامه داد. مهندسي مجدد در زمان تغيير استراتژي ها نميدر روند اجراي كار
ريزي  يابد. در اين مقاله نقش مهندسي مجدد در تحقق اهداف برنامه هاي سازمان ضرورت مي و خط مشي

ز نظر روش تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و ا .شداستفاده از يک نمونه موردي بررسي  استراتژيک با
 ـ همچنين به منظور بررسي رابطه همبستگي از آزمون كاي .باشد توصيفي همبستگي مي ،ها آوردي داده جمع

رابطه مستقيم و مثبت بين مهندسي  گرسامرز براي بررسي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشاندو و دي
ازي باز مهندسي فرايندهاي سازماني تغييرات س با افزايش ميزان پياده لذاريزي استرتژيک است.  مجدد و برنامه

 شود.ريزي استراتژيک در سازمان ايجاد مي توجهي در جهت افزايش و بهبود تحقق اهداف برنامه قابل

 سازی دگرگون ؛ریزی استراتژیک برنامهموقعیت  ؛مهندسی مجدد فرایندها:  كلیدواژه

 كار؛ انطباق با تغییرات محیطی. و كسب
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 مقدمه. 1

كه مجبورند براي تطابق با تحوالت  كنند مي فعاليت پويا و رقابتي محيطي در ها شركت امروزه     
 ،باشد پيوسته طور به بايد تغييرات اين از بسياري البته .محيطي، محيط دروني خود را تغيير دهند

 موثر، يراهكارها از يكي تغييرات، گونه اين همگامي با جهت ،[5] ي هم گسسته خواهد بودتعداد

 مطابق كه است فرايندي مجدد مهندسي. [1]فرآيندهاست  مجدد مهندسي سازي پياده و كارگيري به

 از سازمان ، لذاكرده تعويض كار و كسب اصلي فرايندهاي با را خود جاي سازمان فعلي هاي وظيفه ،آن

 به يدنبخش سرعت موجب امر همين .كند مي حركت محوري فرايند سوي به گرايي وظيفه حالت

 ،مجدد مهندسي .شود مي سازمان شدن  تر رقابتي نتيجه در و ها هزينه كاهش و كار و كسب روند
 كار و هاي پوياي كسب متناسب با محيط ها سازمان در بنيادين اتتغيير ايجاد براي موثر رويكردي

 .[2] است گرفته قرار بسياري توجه مورد
است.  شركت يک كار و كسب فرايندهاي اي ريشه و دوباره طراحي مستلزم مجدد مهندسي     

 از وري بهره افزايش براي توانمندي بااليي مجدد مهندسي شود مي طراحي دوباره فرايند كه هنگامي
 يک به اغلب و دارد مشتري رضايت و كيفيت بهبود ،ها هزينه كاهش ،هافرايند سازي كوتاه طريق
 را سازمان مدت كوتاه در توان مي فرايندها در بهبود جاداي . باشود منجر مي سازمان در بنيادي تغيير

 خود بلندمدت براي سازمان اگر ولي كرد ايجاد سازمان براي قبولي قابل نسبتاً جايگاه وارتقا بخشيد 

 مجدد مهندسي طريق از جز امر اين و برساند جهاني كالس به را خود جايگاه بايد دارد، اهدافي

 شد. نخواهد حاصل فرايندها

در  گذاراست، چرا كه عوامل اثر حساسهاي مهندسي مجدد بسيار ريزي و كنترل پروژه برنامه     
رو ضروري است، برنامه مهندسي  ها در سازمان متفاوت است. از اين ها بسيارند و شدت تأثير آن آن

هاي  فعاليتهاي جديد را به آن افزود،  پذيري باشد. تا بتوان در صورت لزوم فعاليت انعطاف ،مجدد
رو ضرورت استفاده از  ها را تغيير داد. از اين اثر يا غيرقابل اجرا را حذف كرد و اولويت فعاليت كم

هاي  برنامه ها سازمان گردد. ريزي استراتژيک در فرايند اجراي مهندسي مجدد نمايان مي برنامه
ط تنگاتنگي بين مهندسي ارتبا كهاي سيستماتيک تنظيم كنند  گونهبه بايد مهندسي مجدد خود را

. در بايد در تعامل با يكديگر تنظيم كنند اين دو را ،واقع در .دها وجود داشته باش مجدد و استراتژي
نبايد باعث شود تا مجريان خطوط راهنما براي اجرا، پروژه را كنار  اين تعامالتحقيقت ماهيت پيچيده 

هاي  سازد، نداشتن برنامه با شكست مواجه ميبگذارند. يكي از مسايلي كه پروژه مهندسي مجدد را 
گذاري پروژه، تعريف محدودۀ پروژه،  بايد شامل هدفكارآمد است. برنامه مهندسي مجدد  اجرايي

 انتخاب متدولوژي مناسب و تعيين تيم پروژه باشد.
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تغيير  ها، سياستها، اهداف و  تغيير استراتژي يابد كه سازمان با هنگامي ضرورت ميمهندسي مجدد  
ريزي استراتژيک با رويكرد  طراحي و برنامه فنون. استفاده از روبرو است هاي فكري مديران نگرش

 نمايد. بسياريهاي مهندسي مجدد كمک  ها جهت اجراي برنامه تواند به سازمان مهندسي مجدد مي
له تدوين و در مرح تنظيميسازي و اجراي برنامه  فرآيند مديريت استراتژيک، پياده حساس هاي گام

هاي بزرگ،  در سازمان خصوصبههاي استراتژيک  . در اجراي برنامهاستها  انتخاب استراتژي
مستلزم تغييرات اساسي در ساختار و فرآيندهاي سازماني است، از  مذكورهاي  سازي برنامه پياده
 است. ها  سازمان يافته سازي، فرآيندهاي موجود شكل ترين موانع پياده مهم
سازمان در موقعيت جديد به منظور فراهم ترتيبات ها آرايش مجدد  ف از باز مهندسي سازمانهد     

هاي  ادامه حيات آن در اوضاع اقتصادي جديد، نوآوري و تحقق مسئوليتنوين براي آوردن شرايط 
بخشي آن ارتقاء  صورتي كه ضمن كاهش منابع مصرفي، توان كارايي و اثراجتماعي آن است به

كه در آن رضايت مشتري در هر سطحي قابل  كند آماده مي و سازمان را براي شرايط رقابتي يابد مي
 گيري شناسي تصميم روشاي استراتژيک و  . براي نيل به چنين تحولي، تدوين برنامه[2] تأمين است
 هاي فعاليتمشخص كردن مراحل و  ضروري است تا باشرايط زماني و مكاني سازمان  در تطابق با

 . امه اجرايي شروع شودبرن

 
 . مبانی و چارچوب نظری و پیشینه تحقیق2

2همر و چمپي" را 1مهندسي مجدد فرايندها". مهندسی مجدد
. [10]كردند مطرح  1931در سال  "

توانايي سازمان را براي  ،ايجاد بهبود اساسي در عملكرداست تا با مديريت فرايندها  مبتني براين شيوه 
مهندسي مجدد به معناي كنار گذاشتن سيستم موجود و برپا كردن  .ها باال برد گيري از فرصت بهره

بلكه تحول  كند ميكار را بهتر  و نتيجه بخشد مينظام موجود را بهبود  تنها نهنظامي نوين است، و 
 : كند ايفاي نقش ميكليدي   چهار واژه در اين روش. آورد وجود مي هاي هم ب عمده

شود.  كار آغاز مي و ، و با زير سئوال بردن اساس كسبها فرض حذف پيشدد، با : مهندسي مج9بنيادين
بايد انجام  "چرا"و  "چگونه"، "چه كاري" ،شود كه در يک شركت مي ابتدا بررسيدر اين رهيافت، 

 شود. 
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 كار دوباره خلق شود. نكهاياست مانند و متفاوت كار  جامعطراحي  ، در واقع،: طراحي مجدد1جامع
 د دگرگوني سطحي و سازگار با ساختار موجود كافي نيست.ايجا

 يابيسود يا بهبود نسبي آن ندارد، هدف، دست جزيي: مهندسي مجدد سخن از افزايش  2انگيز شگفت
توانند  مي معموال هاي مديريتي موجود ها و برنامه است. نظريه توجه در خورانگيز و  به جهشي شگفت

و  تحولكه به يک  درصدي( نجات دهند. هنگامي 10ايج حدود نت)با  اي را از گرفتاري حاشيه بنگاه
 تكاني عميق نياز باشد بايد به سراغ مهندسي مجدد رفت.  خانه

4فرايندگرا"كار  و اندكاران دنياي كسب : بيشتر دست 9فرايندها
، وظايفبه  معموال ها اند. توجه آن نبوده "

اند، ولي  مهم ايندي وظايف موجود در يک فر ان همهگم ، افراد و ساختارها معطوف است. بيمشاغل
ارزش  وظايف مهم هم كمدست مشتري نرسد،  ي آن به بخش نباشد و نتيجه اگر كل فرايند نتيجه

كردن  تر كوچک"هر چند كه بسيار خوب انجام شده باشند. در اين تعريف، مهندسي مجدد  – شوند مي
5افزارها بازسازي نرم"يا  "سازمان

قي كردن سازمان و كاستن از سطوح سازماني نيست، اگرچه يا اف "
 .[10]رخ دهد دستاوردهاي مهندسي مجدد هر يک از اين  ممكن است در نتيجه

شود  مياي  شبكه ساختار مهندسي مجدد معموالً باعث تبديل سازمان از ساختار دودكشي به  برنامه     
ها  ها و وظيفه فعاليت با محدود كردنيي را  وظيفههاي  ها و حوزه مرز بخش ،هاي كاري كه در آن تيم

شود، با  ها متمركز مي هاي مهندسي مجدد بر بهبود عمليات دروني شركت . اغلب برنامهكنند قطع مي
نقش  لذا. بااليي داردكار اهميت راهبردي  و كسب  طراحي شبكه سازماني، باز وجود اهميت كارايي درون

 [0] كار تعريف و طراحي شود و كسب  ر مفهوم فراتري به اسم شبكهسازمان فرايندهاي كليدي آن د
اي فرايندها براي دستيابي  از ابتدا شروع كردن و بازانديشي بنيادين و ريشه "، در واقع، مهندسي مجدد

از ابتدا شروع "است كيفيت و سرعت خدمات نظيرانگيز در معيارهاي حساسي  به پيشرفتي شگفت
ها، افزايش سرمايه و منابع،  وصله كردن پارگي ،ريزي دوباره . طرحكردن نيست معني ويرانبه  "كردن

امروز چگونه "هاي موجود براي بهتر كار كردن نيست، بلكه طرح سئوال  يا تجهيز موقت سيستم
 .[19]"فناوري و دانش كنوني ساخت؟ ،توان اين شركت را با توجه به كار مورد نياز مشتري مي

مهندسي مجدد را به  "كار و مهندسي مجدد و ابعاد اسرارآميز تغيير در كسب" تبييندر  داونپورت     
 . [8] پندارند نمي يابي برمبناي فعاليت ، بهبود كيفيت، هزينه 0كردن سازمان تر معادل كوچک
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هاي مهندسي مجدد،  هاي پروژه ( به بررسي مشكالت و چالش1333محمر و زيري، ماجد ) المشاري،     
 (1980دفت ). باشد مشكالت، وجود ناسازگاري بين اهداف و نتايج مي اين ها يكي از اند. به عقيده آن هپرداخت

رقابت جهاني پرداخته  كسب توانمندي براي از منظر ساختار و طراحي سازمان و به منظور را مهندسي مجدد
كنار  هاي مورد استفاده را ايد شيوهدر اين راه ب است كند و معتقد را پيشنهاد مي . وي ساختار افقي كارهااست

 1كلمنز و هال ".توان كارها را به بهترين شكل ممكن انجام داد گذاشت و در اين باره انديشيد كه چگونه مي
علت  ايناناند.  ( به بررسي و شناسايي داليل شكست فعاليت و اقدامات در مهندسي مجدد پرداخته1335)

كارگيري فناوري اطالعات در  توان فني و به را ضعف سي مجددهاي مهند اصلي شكست در اغلب پروژه
را   9و ريسک سياسي 2، بلكه دو دسته ريسک عملكرديكنند قلمداد نمي ها خدمت مهندسي مجدد سازمان
بررسي مهندسي مجدد سيستم ملي  (1985تارخ و شريفي ) .كنند معرفي ميعامل اصلي اغلب اين شكست 
بومي را يافته  توسعه شناسي شناسي، روش روشاهميت و تنوع  با بيانن پژوهش و نوآوري سالمت ايرا

 سازمان( در بررسي مديريت راهبردي مهندسي مجدد در 1985كرمانشاه و سپهري ). [2] كند مي پيشنهاد
، فرصتي ديگر است كه كار و يي كسب طراحي سازمان و آغازي دوباره تحول ريشه معتقدند مهندسي مجدد باز

 .[4] آورد وجود مي بههاي انجام كار  سازي فرايندها و روش سازي ساختار سازمان و دوبارهبراي باز
 

خطوط  و اصول از يافته ساختار اي مجموعه توان مي را شناسي روش .مهندسی مجددشناسی  روش
كند.  استنتاج كاستن مشكالت براي را هايي روش سازد مي قادر را گرتحليل كه دانست راهنما
را  فرد كه است راهنما خطوط و فنون از سازگار و هماهنگ مجموعه ،مجدد مهندسي اسيشن روش
 .[12]كند  مي يک سازمان كار و كسب فرايندهاي و ها فعاليت مجدد سازماندهي به قادر

 : شرح زير استمهندسي مجدد، به  شناسي روش
 به وضع جديد است. نتقالا و حل راه انتخاب، تشخيص، سازي، آماده ،كلين" مجدد مهندسي روشـ 

 نوسازي، و احيا جايگزيني، تشخيص، اوليه، اقدامات انداز، چشم، "گاها"مجدد مهندسي روشـ 

 براي ورود به وضعيت جديد است. گري مشاهده

 ساخت، و نوآوري آوري،جمع و جستجو كشف،": استپر "و"پتروزو"مجدد مهندسي روشـ 

 است. مجدد زيابزارسا و مجدد آموزش مجدد، سازماندهي

 است. اوليه نمونه طراحي درك، تشخيص، انداز، چشم ": شورت"و"داونپورت"مجدد مهندسي روشـ 
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 حل ، فرآيندها اندازچشم الگوبرداري، ، ر مسي انتخاب ،"پرات"و"هاريسون"مجدد مهندسي روشـ 

 است. مستمر بهبود اجرا، ريزي،ه برنام ، مسئله

 يادگيري و آزمايش حقيقت، كشف هدفمند، تفكر نهفتگي، اندور ،"بارت" مجدد مهندسي روشـ 
 است.

 احيا، و نوسازي مجدد، طراحي تشخيص، اوليه، اقدامات انداز،چشم ،"كتينگر"مجدد مهندسي روشـ 

 است. ارزيابي
گيري و نقشه اندازه، نشخيص نيازهاي مشتري و تنظيم اهداف ،"فيوري"روش مهندسي مجددـ 

تحليل فرايندهاي موجود، الگوبرداري از بهترين عملكرد، طراحي ود، تجزيهكردن فرايندهاي موجو
 است. فرايندهاي جديد

كار و اهداف فرايند، درك فرايندهاي وانداز كسبتوسعه چشم ،"كندور"روش مهندسي مجدد ـ 
هاي تغيير)فناوري اطالعات(، موجود، تشخيص فرايندها براي طراحي مجدد، تشخيص اهرم

يري فرايندهاي جديد، عملياتي كردن فرايندهاي جديد، ارزشيابي فرايندهاي جديد، بهبود كارگ هب
 .[1] است مستمر

اي به  نپورت و شورت هاريسون و پرات كتينگر و كندور توجه ويژهگاها، داو شناسي روش     
نكته است.  انداز مناسب چشم نداشتن يايران هاي انداز سازمان دارند. زيرا ضعف غالب سازمان چشم

هاي  هاي مضاعف حتي در بين مديران ارشد سازمان در پروژه مهم ديگر آنكه به دليل ايجاد تنش
 مراحلشوند، عامل بهبود مستمر جزو عناصر الزم در  تغيير كه در شرايط اقتصادي بسته تعريف مي

 ياني فرآيندهاي مهندسي مجدد است.پا

 

 ءرسيدن به اين اهداف سبب بهبود و ارتقا ،بودهاهداف جهشي  اين. اهداف مهندسی مجدد
كه مهندسي مجدد  يهاي و اساسي در عملكرد سازمان خواهد شد. بر اين اساس دگرگوني چشمگير

 ،سازماني مديريت هاي ريزي گرفته تا سيستم ابعاد سازماني از استراتژي برنامه تمامكند  دنبال مي
و سازمان را بر پايه نيازهاي مشتري و با  و مهندسي تشكيالت فناورينيروي انساني و تحول 

مهندسي مجدد زماني با " گويد: . در اين خصوص داونپورت مياستسازماندهي بر محور فرايندها 
 .[8] هاي سازمان باشد. هماهنگ با رسالت و استراتژي معني خواهد بود كه بهبود فرايند سازگار و

 بر تمركز: را شامل كار و كسب فرآيند مجدد يمهندس اهداف (2004همچنين كيو مار و ازدامار )

 .[11] اند وري بيان كرده نوآوري، بهره كيفيت، پذيري، انعطاف سازي، فشرده سرعت، مشتري،
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ريزي استراتژيک )شامل طراحي، اجرا، ارزيابي و كنترل استراتژي( به  برنامه .ریزی استراتژیک برنامه. 2
شود كه هدايت و عملكرد بلندمدت سازمان را بر  ديريت اطالق ميهاي م آن مجموعه از تصميمات و فعاليت

هاي استراتژيک بايد  ريزي به دليل مواجهه با تغييرات مداوم محيطي براي تدوين برنامه عهده دارد. اين برنامه
ي ريز ريزي مالي، برنامه برنامه براي باال بردن ميزان موفقيت استراتژي و سطح اثربخشي مديريت استراتژيک

هاي  ها، ويژگي ريزي بيني و در چارچوب محيط بيروني را به اجرا در آورد. هر يک از اين برنامه بر مبناي پيش
دهد. دامنه  افزايد كه مرحله بعدي را شكل مي ها مي هاي بارزي بر آن هاي قبلي را دارد، اما جلوه ريزي برنامه
ريزي اغلب  شود. از اين برنامه يابي عملكرد ختم مياز بررسي محيطي شروع و به ارز ريزي استراتژيک برنامه

هاست، زيرا با  شود. همگرايي جنبه بارز اين نوع برنامه اي و تحليلي استفاده مي براي فرايند تفكر برنامه
يابند. هدف  هاي استراتژيک شكل مي ها، برنامه دستيابي به هدف راهبردهايها و تعيين  همگرايي در هدف

 [. 9ها براي آينده است ] ريزي چارچوب زي استراتژيک، بهبود تفكر استراتژيک و برنامهري واقعي برنامه

 
 شناسی تحقیق روش. 3

ريزي استراتژيک  ارتباط و پيوستگي اجراي موفق مهندسي مجدد با برنامه برايدر اين قسمت      
ريزي  مراحل برنامه كتينگر و كندور با شناسي روش. اين مدل تركيبي از شود ميارائه  1شكل مدل 

 استراتژيک است. 
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 مدل مفهومي تحقيق .1شكل
 

اري مهندسي مجدد فرآيندهاي ذسوال اصلي اين تحقيق تعيين چگونگي تاثيرگ. های تحقیق سوال
گذاري عمران و  ريزي استراتژيک در شركت سازندگي انصار و سرمايه سازماني بر تحقق اهداف برنامه

تواند جزء عوامل  آيا عدم كاربست مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني مي اينكه و .مسكن مهر است
 هاي سازماني محسوب شود ؟    سازي استراتژي اصلي شكست در پياده

 ند از : ا ساير سئواالت تحقيق عبارت

ريزي استراتژيک ارتباط  ميان تحليل وضع موجود و شناخت نيازهاي سازمان با برنامه چه ميزان .1 
 وجود دارد؟ معنادار 

ريزي استراتژيک  سازي صحيح و مناسب فرآيندهاي سازماني با برنامه ميان شاخص چه ميزان .2
 رابطه معنادار وجود دارد؟ 

ريزي استراتژيک ارتباط  ميان طراحي وترسيم فرآيندهاي جديد در سازمان با برنامه چه ميزان .9
 معنادار وجود دارد؟ 
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ريزي  شده در سازمان با برنامه هاي بازمهندسي سازي فرآيند جراء و پيادهميان ا چه ارتباط معناداري .4
 استراتژيک وجود دارد؟ 

ريزي  شده در سازمان با برنامه ميان ارزيابي مستمر فرآيندهاي بازمهندسي چه ارتباط معناداري .5
 استراتژيک وجود دارد؟ 

ها از نوع توصيفي همبستگي  ي دادهآور اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش جمع     
هاي پرسشنامه از طريق دلفي و مستندات  گويه است.پرسشنامه  ها دادهآوري  است. ابزار اصلي جمع

و  سامرز Dدو، ضريب همبستگي و تعيين ـ  كايهاي  از روشتحقيق تهيه شده است.  مباني نظري
 استفاده شده است. ها دهها و تحليل دا براي آزمون فرضيه روش دلفي و تعاطي افكار

نظران، كارشناسان و مديران شركت سازندگي انصار و  كليه صاحب پژوهشجامعه آماري      
كه در حوزه مهندسي مجدد و مديريت استراتژيک  استگذاري عمران و مسكن مهر  سرمايه
 است.نفر  900ها  نظر بوده كه تعداد آن صاحب

از روش  تعيين حجم نمونه آماري . برايتصادفي استفاده شد گيري در اين تحقيق از روش نمونه     
نفر تعيين  108حجم جامعه محدود و بر حسب نسبت رويت صفت مورد مطالعه برابر براي كوكران 

 شد.

 dتوزيع فراواني، درصد معتبر، ي هاي آمار ها از روش دلفي و از روش تحليل داده و تجزيه براي     
. از روش تحليل شود ميرگرسيون و تحليل عاملي استفاده  دو،ـ  كاي سامرز و همبستگي پيرسون

 .[9] ها در عوامل استفاده شد عاملي براي تلخيص گويه
ريزي استراتژيک  عوامل مؤثر بر كاربست مهندسي مجدد در تحقق اهداف برنامهشناسايي  براي     

ذاري عمران و مسكن مهر گ شركت طي سه مرحله متخصصان در شركت سازندگي انصار و سرمايه
 متغير استخراج شد. 5شده  هاي مطرح شناسايي نمودند.كه نهايتا در مرحله سوم از بين گويه

 
 ريزي استراتژيک شركت عوامل مؤثر بر كاربست مهندسي مجدد در تحقق اهداف برنامه .2 جدول

 مرحله سوم( -)استخراج شده بر اساس روش دلفي

 گویه ردیف

 طالعه وضع موجود و تشخيص نيازهاي سازمان به لحاظ برخورداري از متدولوژي مناسبسازي، م آماده 1

 سازي متغييرها و فرايندها عملياتي كردن و شاخص 2

 طراحي فرايندهاي جديد و انتخاب مسير و نقشه مجدد فرايندها 9

 شده و جايگزيني و احياء، نوسازي فرايندها مهندسي اجراي فرايندهاي باز 4

 رزيابي عملكردها و فرايندها و مشاهده روند بهبود مستمرا 5
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 5براي هر گويه طيف گيري،  بررسي روايي و پايايي مقياس اندازه در .روایی و پایایی مقیاس
قرار گرفت. جدول  5و كمترين نمره  25 پاسخگوبيشترين نمره براي هر  ليكرت استفاده شد. قسمتي

 دهد. جدد را نشان ميروايي و پايايي مقياس مهندسي م 9

 
 روايي و پايايي مقياس مهندسي مجدد. 9جدول 

مقدار آلفاي با روايي سازه است.  مقدار مذكور نشانگرسطح معناداري آزمون بارتلت بر اساس      
 .دارد%  اين مقياس پايايي قابل قبولي 12كرونباخ 

در شد. گويه استفاده  15 باش آزمون پي ، ازريزي استراتژيک عملياتي كردن مفهوم برنامه براي     
بود. براي دسترسي به روايي از تحليل  15 آنو كمترين  15نهايت بيشترين نمره براي هر پاسخگو 
 است:    4جدول عاملي استفاده شده كه نتايج آن به شرح 
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 ريزي استراتژيک روايي و پايايي مقياس برنامه .4جدول 

 =000/0sigاز پايايي قابل قبول است. نتايج آزمون بارتلت  نشانگر% 82 مقدار آلفاي كرونباخ     
 نشانگر روايي سازه است. =kmo 04/0و
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 های تحقیق. یافته4

 50ـ41درصد پاسخگويان در گروه سني  3/42كه  دهد مينتايج نشان شناختی.  های جمعیت داده
%(، اكثريت افراد اين 9/04كارشناسان )بيشترين فراواني پاسخگويان مربوط به  .اند سال قرار داشته

سال  10ـ 5درصد از پاسخگويان بين 1/95، اما هستندسال  10نمونه داراي سابقه مديريتي باالي 
همچنين  اند. سال سابقه مديريت داشته15درصد پاسخگويان نيز بيش از 4/21سابقه مديريت داشتند و 

سال در شركت سازندگي انصار  10بقه كار بيشتر % داراي سا5/59بيشترين درصد فراواني پاسخگويان 
 اند.بوده

درصد 5/15 درصد در حد زياد و 4/90 درصد پاسخگويان در حد خيلي زياد، 9/09در اين مجموعه      
درصد در حد خيلي زياد و زياد به 2/15اند كه در حد متوسط با مهندسي مجدد فرايندها آشنايي داشته

كنندگان در تحقيق ميزان تجربه  درصد شركت 1/95كه  مند هستند. هقمهندسي مجدد فرايندها عال
درصد نيز ميزان تجربه 3/11درصد در حد زياد و 0/28خود را در مبحث مهندسي مجدد خيلي زياد، 

درصد پاسخگويان در حد خيلي زياد و زياد اعتقاد دارند  9/01 البته خود را متوسط ارزيابي كردند.
 . شود سازي مي نظر قرار گرفته و پياده سازمان مدمبحث مهندسي مجدد در 

 

ترتيبي( از  ـ هاي تحقيق با توجه به سطوح سنجش )ترتيبي براي ارزيابي فرضيه. آزمون فرضیات
 .دو استفاده شد كاي ـسامرز و آزمون آماري  Dآماره 

 .وجود دارد آماري معنادار ريزي استراتژيک رابطه ميان شناخت نيازهاي سازمان با برنامه: 1فرضيه  
 

 تحليل وضع موجود و شناخت نيازهاي سازمان پاسخگويان برحسب توزيع  .5 جدول
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   D 000/0معناداری  11/0شدت همبستگی=  سامرز 

 000/0معناداري  8دامنه=        8/29مقدار=  كي دو

 

% رابطه 33از دهد كه به احتمال بيش  نشان مي =sig 000/0با  كاي ـ دوسطح معناداري      
 نشانگر 10/0سامرز  Dمعنادار است و قابل تعميم به جامعه آماري است. شدت همبستگي  مذكور

هرچه سازمان در تحليل وضع موجود وشناخت نيازهاي سازمان رابطه متوسطي ميان دو متغير است. 
 سازمان به سمت  ريزي استراتژيک در تر اقدام نمايد ميزان تحقق اهداف برنامه تر و مناسب آگاهانه

 .شود رود. لذا فرضيه فوق تاييد مي آل پيش ميئايد 
ريزي استراتژيک رابطه  سازي صحيح و مناسب فرآيندهاي سازماني با برنامه ميان شاخص: 2فرضيه 

  .وجود داردمعنادار آماري 

 
 ريزي استراتژيک مهسازي صحيح و مناسب فرآيندهاي سازماني با برنا شاخصپاسخگويان برحسب  توزيع. 0جدول 

    

D 000/0معناداری  272/0همبستگی=  میزان سامرز 

 000/0معناداري  8دامنه=  4/140   مقدار=  كي دو

 
دهد كه به احتمال بيش از  دو در سطح معناداري مورد آزمون نشان مي كاي ـسطح معناداري      
 نشانگر 215/0است. شدت همبستگي  معنادار است و قابل تعميم به جامعه آماري مذكوررابطه  33%
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دهد كه با تبيين مناسب و صحيح  ها نشان مي دادهرابطه متوسط رو به بااليي ميان دو متغير است. 
ريزي  فرآيندهاي سازماني ميزان تحقق اهداف برنامه( سازي مناسب ها و مشخصات )شاخص ويژگي

 .شود يلذا فرضيه تاييد م. رود آل پيش ميئاستراتژيک به سمت ايد

معنادار  ريزي استراتژيک رابطه ترسيم فرآيندهاي جديد در سازمان با برنامه ميان طراحي و: 9فرضيه 
 . وجود دارد آماري

 
 ريزي استراتژيک پاسخگويان برحسب طراحي وترسيم فرآيندهاي جديد در سازمان با برنامهتوزيع  .1جدول 

    

D 000/0معناداری  31/0همبستگی=  میزان سامرز 

 000/0معناداري  8دامنه=   520/34مقدار=  كي دو

 

% رابطه فوق 33دهد كه به احتمال بيش از  نشان مي =sig 000/0دو با  كاي ـسطح معناداري      
رابطه  نشانگر 91/0سامرز  Dمعنادار است و قابل تعميم به جامعه آماري است. شدت همبستگي 

مهندسي فرايندها، ميزان ز ت. با برخورداري از استراتژي بامتوسط رو به بااليي ميان دو متغير اس
 .شود يابد. لذا فرضيه فوق تاييد مي ميتغييرات درفرايندهاي سازماني بهبود 

ريزي استراتژيک  شده در سازمان با برنامه هاي بازمهندسي سازي فرآيند ميان اجراء و پياده: 4فرضيه 
 . رابطه وجود دارد
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 ريزي استراتژيک شده در سازمان با برنامه هاي بازمهندسي سازي فرآيند اسخگويان برحسب اجراء و پيادهپ توزيع .8جدول 

  

D 10/1معناداری  141/0شدت همبستگی=  سامرز 

 000/0معناداري  8دامنه=       841/42مقدار=  كي دو

 

 مذكور % رابطه33از  دهد كه به احتمال بيش نشان مي =sig 000/0دو  كاي ـسطح معناداري      
بيانگر رابطه  141/0سامرز  Dمعنادار است و قابل تعميم به جامعه آماري است. شدت همبستگي 

سازمان، ميزان در شده هاي بازمهندسي سازي فرآيند با اجراء و پيادهمتوسطي ميان دو متغير است. 
 .شود تاييد مي مذكورفرضيه لذا  رود. آل پيش ميئريزي استراتژيک به سمت ايد تحقق اهداف برنامه

شده در سازمان با  رسد كه ميان ارزيابي مستمر فرآيندهاي بازمهندسي به نظر مي: 5فرضيه 
 . وجود دارد معنادار آماري ريزي استراتژيک رابطه برنامه

 
 استراتژيک ريزي شده در سازمان با برنامه پاسخگويان برحسب ارزيابي مستمر فرآيندهاي بازمهندسي توزيع .3جدول 
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D 000/0معناداری  13/0شدت همبستگی=  سامرز 

 000/0معناداري  8دامنه=   3/43   مقدار=  كي دو

 

% رابطه 33دهد كه به احتمال بيش از  نشان مي= sig  000/0دو با  كاي ـسطح معناداري      
 نشانگر 19/0 سامرز Dمعنادار است و قابل تعميم به جامعه آماري است. شدت همبستگي  مذكور

با برخورداري سازمان از يک نظام كارآمد ارزيابي مستمر فرآيندها رابطه متوسطي ميان دو متغير است. 
 ريزي استراتژيک در سازمان به سمت  در تطابق كامل با تغييرات محيطي ميزان تحقق اهداف برنامه

 .شود تاييد مي مذكور لذا فرضيه. رود پيش مي ل ئآايد

 
ريزي استراتژيک  مهندسي فرآيندهاي سازماني بر روي تحقق اهداف برنامه ميان باز .فرضیه كلی

 سازماني تاثير دارد.
پيرسون و  Rاز آماره  اي(فاصله –اي فرضيه بر اساس سطوح سنجش )فاصله اين براي ارزيابي     

 نتايج رگرسيون به شرح زير است: شد واستفاده تحليل رگرسيون 
 

 ريزي استراتژيک سازماني مهندسي فرآيندهاي سازماني بر روي تحقق اهداف برنامه ميان بازهمبستگي . 10جدول

 ضریب بتا شیب خط مقدار ثابت ضریب تعیین همبستگی

41/0مقدار=  

000/0معناداري=  
22/0  00/42  011/1  405/0  

 
رابطه  %33ش از دهد به احتمال بي نشان مي sig 000/0آماره پيرسون با  سطح معناداري آزمون و     

پيرسون، مقدار  Rمعنادار است و قابل تعميم به جامعه آماري است. شدت همبستگي ناشي از  مذكور
جهت اين  است، مذكوررابطۀ قوي و محكمي ميان دو متغير  نشانگردهد اين مقدار  رانشان مي 41/0

فرايندهاي سازماني  مهندسي سازي باز مثبت است يعني با افزايش ميزان پياده رابطه، مستقيم و
ريزي استراتژيک در سازمان ايجاد  توجهي در جهت افزايش و بهبود تحقق اهداف برنامه تغييرات قابل

توان  مي450/0ضريب بتا به ميزان  وردندست آ دهند كه با به رگرسيون نيز نشان مي نتايج شود. مي
بازمهندسي فرايندهاي سازماني  باريزي استراتژيک را  بخش عظيمي از ميزان تحقق اهداف برنامه

بيني در اين  زير به پيش معادلهتوان بر اساس  بيني كرد همچنين از طريق رگرسيون مي تبيين و پيش
 مورد پرداخت:
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 .دنبال كردبيني تغييرات را در سازمان  توان پيش از طريق مقدار ثابت و شيب خط نيز مي
Y= ax+b  

مقدار  ، به اضافهx برابر مهندسي ضربدر باز =a 011/1خط  شيب ، y=استراتژيک ريزي  برنامه     
 است. b مقدار 00/42ثابت 

 

 و پیشنهاد گیری نتیجه. 2

 شناسي روششناخت نيازهاي سازمان به لحاظ برخورداري از رابطه معناداري بين  نشانگرنتايج      
توان بيان نمود  ميو متغير ريزي استراتژيک است. با توجه به شدت همبستگي بين د مناسب با برنامه

تر اقدام نمايد،  تر و مناسب كه هرچه سازمان در تحليل وضع موجود و شناخت نيازهاي سازمان آگاهانه
رود. همچنين در  مي  پيش مطلوبريزي استراتژيک در سازمان به سمت  ميزان تحقق اهداف برنامه

ب فرآيندهاي سازماني با سازي صحيح و مناس شاخص بررسي فرضيه دوم تحقيق رابطه بين
ريزي استراتژيک  سازي مناسب با تحقق برنامه ريزي استراتژيک مورد تاييد قرار گرفت، شاخص برنامه

توان ميزان  سازي مي همبستگي متوسط رو به بااليي دارد كه با بهبود و دقت در فرايند شاخص
رابطه معنادار  ،سي فرضيه سوم تحقيقهاي برر ريزي استراتژيک را افزيش داد. يافته موفقيت در برنامه

ريزي استراتژيک را مورد تاييد قرار  ميان طراحي و ترسيم فرآيندهاي جديد در سازمان با برنامه
توان گفت كه با طراحي و ترسيم كارآمد فرايندهاي جديد مطابق نيازهاي سازماني، ميزان  مي دهد. مي

همچنين، رابطه ميان  رود. آل پيش ميئبه سمت ايدريزي استراتژيک در سازمان  تحقق اهداف برنامه
به احتمال بيش از ريزي استراتژيک  شده در سازمان با برنامه هاي بازمهندسي سازي فرآيند اجراء و پياده

رابطه  نشانگر14/0سامرز  D% معنادار است و قابل تعميم به جامعه آماري است. شدت همبستگي 33
هاي  سازي فرآيند توان اينطور بيان نمود كه با اجراء و پياده ميمتوسطي ميان دو متغير است. پس 

رود.  آل پيش ميئريزي استراتژيک به سمت ايد سازمان، ميزان تحقق اهداف برنامهدر شده بازمهندسي
شده در  نهايتاً در بررسي فرضيه پنجم تحقيق، رابطه ميان ارزيابي مستمر فرآيندهاي بازمهندسي

كه با برخورداري سازمان از يک نظام  لذا. وجود دارد معنادار زي استراتژيک رابطهري سازمان با برنامه
ريزي  كارآمد ارزيابي مستمر فرآيندها در تطابق كامل با تغييرات محيطي ميزان تحقق اهداف برنامه

در بررسي كلي رابطه بين اجراي مهندسي  .رود پيش مي ها مطلوباستراتژيک در سازمان به سمت 
ريزي استراتژيک سطح معناداري حاصل از آزمون وآماره پيرسون با نشان  ا تحقق اهداف برنامهمجدد ب

معنادار است و قابل تعميم به جامعه آماري است.  مذكور% رابطه 33دهد كه به احتمال بيش از  مي
 رابطۀ قوي و نشانگردهد، اين مقدار  رانشان مي 41/0پيرسون، مقدار  Rشدت همبستگي ناشي از 
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جهت اين رابطه، مستقيم و مثبت است يعني با افزايش ميزان  محكمي ميان دو متغير فوق است،
توجهي در جهت افزايش و بهبود تحقق  مهندسي فرايندهاي سازماني تغييرات قابل سازي باز پياده

هاي حاصل از رگرسيون نيز نشان  شود. داده ريزي استراتژيک در سازمان ايجاد مي اهداف برنامه
توان بخش عظيمي از ميزان تحقق  مي 450/0دست آمدن ضريب بتا به ميزان  دهند كه با به مي

 بيني كرد.  بازمهندسي فرايندهاي سازماني تبيين و پيش باريزي استراتژيک را  اهداف برنامه
 

 پيشنهادهاي تحقيق به شرح زيرند: پیشنهادها.
هاي اطالع وآگاهي از مهندسي مجدد،  شاخصنظر به معناداري و شدت همبستگي مستقيم و مثبت  ـ

سازي  داشتن عالقه به مهندسي مجدد، ميزان تجربه در مهندسي مجدد و ميزان اعمال و پياده
اي كه در ابتدا وظيفه راهبري  كميته شود پيشنهاد ميريزي استراتژيک؛  مهندسي مجدد با متغير برنامه

 بايدهاي سازمان را بر عهده دارد و عندالزوم  اتژيسازي و كنترل استر پياده اعم از مرحله تدوين،
مربوط تشكيل گير هر دو اليه راهبردي و عملياتي و كارشناسان  گذار و تصميم مركب از افراد تأثير

هاي  المقدور از افرادي انتخاب گردند كه ويژگي ، بهتر است اعضاي كميته مزبور حتيشود مي
مستقيم و از طريق جذب كارشناس  صورت غير هرا بوده و يا بصورت مستقيم دا هاالشاره را يا ب فوق

 كسب نمايد.   هاي مذكور به نحو مطلوب مي باشد، معتمد خود كه داراي ويژگي
تشخيص  وضع موجود ونظر به معناداري و شدت همبستگي مستقيم و مثبت روابط عامل تحليل  ـ

مان در نقطه شروع پروژه مهندسي مجدد شود كميته راهبري ساز ؛ لذا پيشنهاد مينيازهاي سازمان
اقدام نمايد و نيازهاي  وضعيت موجودصورت نقشه  نسبت به تهيه ترسيم وضعيت موجود سازمان به
شده  هاي تدوين بخش و كارا و همسو با استراتژي سازمان به لحاظ برخورداري از فرآيندهاي اثر

عمومي اعضاي كميته راهبري در اين  نفع تهيه و اجماع هاي ذي سازمان با مشاركت كليه گروه
شده  مهندسي بديهي است اجابت نيازهاي سازمان از طريق فرآيندهاي باز گردد.خصوص حاصل 

 رسيدن به وضع مطلوب را به دنبال دارد.
سازي فرآيندهاي سازماني  نظر به معناداري و شدت همبستگي مستقيم و مثبت روابط عامل شاخص ـ

هاي تخصصي  گيري از كليه ظرفيت استراتژيک؛ لذا كميته راهبري سازمان با بهرهريزي  ر برنامهيبا متغ
شده سازمان را به لحاظ برخورداري از  ويژه در اليه عملياتي نيازهاي برآورد موجود سازمان به
هاي فرآيندهاي  معيارها و ويژگي ها، اثربخش، به مشخصات فني و تبيين شاخص فرآيندهاي كارا و

هاي  واضح است در نظر گرفتن استراتژي هاي مختلف سازمان تبديل نمايند. بخش مورد نظر در
 سازي فرآيندهاي مورد بحث الزامي است.  سازمان جهت شاخص
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ترسيم فرآيندهاي جديد  نظر به معناداري و شدت همبستگي مستقيم و مثبت روابط عامل طراحي و ـ
داشتن   دست  شود كميته راهبري سازمان با در نهاد ميريزي استراتژيک؛ لذا پيش سازماني با متغر برنامه

ها و معيارهاي فرآيندهاي مورد نياز سازمان، نسبت به طراحي و ترسيم  شاخص مشخصات فني،
توان  شروع دوباره كارها يا چگونه مي"هاي سازماني و با انديشه  فرآيندهاي جديد همسو با استراتژي

سازي فرآيندهاي  اقدام نمايند و در صورت امكان با شبيه "داد كارها را به بهترين شكل ممكن انجام
شده در پيوند با برآورده نمودن نيازهاي سازمان نسبت به تست مقدماتي و اوليه پيش از  تازه طراحي

 اجرا اقدام شود.
سازي فرآيندهاي  پياده نظر به معناداري و شدت همبستگي مستقيم و مثبت روابط عامل اجرا و ـ

ريزي استراتژيک، پس از طراحي فرآيندهاي جديد و كنترل  شده در سازمان با متغر برنامه ندسيمه باز
شده در سازمان اقدام  مهندسي مقدماتي كميته راهبري نسبت به نظارت بر حسن اجراي فرآيندهاي باز

بررسي ترين آن  حساسي را بر عهده دارد كه مهم در اين مرحله كميته راهبري وظيفه مهم و نمايد.
سازي فرآيندهاي  دائمي تحوالت و كنترل دامنه تغييرات ناشي از شرايط سازمان پس از پياده

هاي  سازماني، تطابق همسويي با استراتژي هاي احتمالي درون شده است.كنترل مقاومت مهندسي باز
رايط . در اين شاستعناوين مربوط  اهم وجزكنترل كامل خروجي سازمان در وضعيت جديد  سازمان،

هاي مختلف عملياتي سازمان  شده و همسو با شرايط جديد در بخشديده و توانمندكارمندهاي آموزش
 هاي احتمالي در سازمان ايفاء نمايند. توانند نقش مهم و مؤثري در كنترل بحران مي

نظر به معناداري و شدت همبستگي مستقيم و مثبت روابط عامل ارزيابي مستمر فرآيندهاي  ـ
ريزي استراتژيک؛ كميته راهبري نسبت به استقرار يک نظام كارآمد  شده با متغير برنامه هندسيم باز

هاي مختلف  صورت از بخش كه اعضاي اين واحد ارزيابي كه به  اي ارزيابي مستمر اقدام نمايد به گونه
را  شده شوند و وظيفه رصد نمودن مستمر فرآيندهاي بازمهندسي عملياتي سازمان گردآوري مي

اخذ دائمي بازخورد چه از محيط و چه از درون سازمان نسبت به اصالح و رفع نقص  عهده دارند، با هب
فرآيندهاي جديد مستقر شده اقدام نمايند و طوري عمل نمايند كه زمينه ايجاد بلوغ فرآيندي را مهيا 

 باشند.  ا دارا مياصالح خود ر نمايند. مسلماً فرآيندهاي بالغ در دل خود توانايي ارزيابي و
و نهايتاً از آنجا كه در اين پژوهش شدت همبستگي باالي دو متغير باز مهندسي فرآيندهاي      

، لحاظ نمودن متغير مهم شددرصد تاييد  41ريزي استراتژيک  سازماني جهت تحقق اهداف برنامه
ريزي  اف برنامهاي جهت تحقق اهد كنندهمهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني نقش مهم و تعيين

توان نتيجه گرفت در نظر  هاي سازمان داراست مي در مرحله اجراي استراتژي ويژه هباستراتژيک 
ها موجب شكست در  هاي استراتژيک سازمان سازي برنامه نگرفتن اين مهم از مرحله تدوين تا پياده
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نوع سازمان چه به لحاظ شود بر مبناي  . لذا توصيه ميشود ريزي استراتژيک مي تحقق اهداف برنامه
تيم راهبردي و  بامناسب مهندسي مجدد  شناسي روشهاي سازمان،  مقياس و چه ساير ويژگي

سازي آن در  مناسب نسبت به پياده روش متخصص اين امر در سازمان تشكيل و پس از انتخاب
 ريزي استراتژيک در سازمان اقدام نمايند. راستاي تحقق اهداف برنامه
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