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   موانع پیاده سازی موفق پروژه هایBPR ؟ کدامند 

 حمايت و درگيري ضعيف مديريت 

 BPR پردازد.بيش از تغيير شغلها و مهارتها به تغيير مديريت مي 

  BPR دهند بلكه به اينكه واقعا آنها چه كسي نه تنها به تحول آنچه كه مديران انجام مي

ريزي، و پاداش دادن به كنند، چگونه سازماندهي، نحوه برنامههستند، و چگونه فكر مي

 عملكردها نظر دارد. 

  به يك سازمان عمودي، روشهاي آنها ديگر نبايستيcommand and cont rol 

 بيانديشند.

  آنها بايد كلي نگر و يكپارچه نگر بوده و بجاي تعقيب اينكه كداميك از پستها داراي متصدي

 هستند به طراحي بر اساس نياز ذينفعان بپردازند.

 BPR  سازي روشي است باال به پايين. ميزان پيادهBPR  ،به ميزان زمان صرف شده مدير

 اعتبارات، و ساير امكانات فراهم شده توسط وي براي تغيير بستگي دارد.  

 

 نبود انعطاف 

 سازيها هاي طراحي مجدد شده يكي از علل ناموفق بودن پيادهنبود زير ساخت براي فرآيند

 است.

 عدم همكاري ميان افراد در گروههاي بين بخشي و حفظ مرز بين بخشها. 

 باشد كه در آن اختيارات، مسوليتها، و تصميماين مستلزم ساختار مجددي از سازمان مي

 شود.گيريها، بجاي تصميمات از باال اعالم ميگيري تغيير كرده و جهت
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 نبود ارتباطات سازماني مؤثر 

 BPR  مستلزم اشتراك اطالعات در ميان بخشهاي مختلف است. وجود يك برنامه ارتباطي

بخش ميان بخشهاي تخصصي مختلف به نحوي كه بازخور كافي را در اختيار ثرجامع و ا

 كارمندان قرار دهد يك ضرورت است.

 

 فقدان آموزش كافي 

 BPR  فعاليتهاي همه افراد سازمان را متحول كرده و افراد را نيازمند مهارتهاي جديدي خواهد

 باشد.  نمود كه مستلزم آموزش مستمر مي

 هاي تكنيكي وسيعي است.از فعاليتها مستلزم مهارتهاي آموزش تركيب كردن بسياري 

 گرايي حياتي خواهند شد.آموزش موضوعاتي نظير ارتباطات، كارگروهي، مشتري 

 جهت بودن آموزشها با اهداف از پيش برنامه نظارت بر آموزش بمنظور حصول اطمينان از هم

 تعيين شده  ضروري است.

 

 

 كاركنان ناتواني در برخورد با مقاومت  

 اي در حلهاي ريشهارائه راهBPR  منجر به تشويشهاي سازماني شده و مقاومت و انتقاد را

 بدنبال دارد.

  موثرترين كار براي حل اين مساله ايجاد اين احساس در آنها است كه خود آنها در فرآيند

BPR .سهيم هستند 

 

https://telegram.me/bpmacademy


 BPMS Telegram.me/BPMAcademyو  BPMکانال تلگرامی آکادمی تخصصی 
 

4 

 هاي سازمان در عدم استفاده از بهترينBPR  

  ترين افراد سازمان در ترين و قويباهوشعدم مشاركتBPR   موجب عملكرد ضعيف پروژه

 سازي آن خواهد شد.از يك سو و از سوي ديگر موفقيت پايين پياده

 BPR  .بايستي بوسيله افرادي همراهي شود كه كل سازمان را از باال تا پايين بشناسند

شود. وجود افراد خارج از سازمان  همچنين از كليه بخشهاي سازمان بايد نمايندگاني برگزيده

 گروه را تكميل خواهد نمود.

  درگير بودن مديران منابع انساني وI T  در تيمBPR دهد.احتمال موفقيت را افزايش مي 

 

 عدم درك صحيح و بكارگيري غلط مفاهيم 

  مفهومBPR اي كه بعضي هر گونه تغييري را در كل خوب فهميده نشده است، به گونهBPR 

اند.و يا حتي آن هاي سازمانشان كردهاي براي انحالل واحدنامند. بعضي ديگر آن را بهانهمي

 دانند.مي  TQMرا جايگزين 

 .مهندسي مجدد تغيير ساختار، اتوماسيون يا كوچك كردن بدنه سازمان نيست 

 BPR اشد.باي بجاي تحليل آنها ميهاي اصلي سازمان از ابتدا و به طور ريشهطراحي فرآيند 

 BPR .چالشي جدي براي مديران و كارمندان است 

 

 شكست در تست كردن فرآيندها 

 سازي براي اجراي موفقيت آميز پيادهBPR ها ضروري است. تاثيرات تغيير در تست فرآيند

 سازي بايستي به خوبي فهميده شود.ها بر وجوه مختلف سازمان قبل از پيادهفرآيند
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 را باال برده و موجب كسب حمايت كاركنان خواهد شد.سازي اين امر اعتبار پياده 

 

 تين موفقيسک و تضميحداقل نمودن ر 

 است يران ارشد سازمان ضروريت مديمتعهد ماندن و حما 

 ه شوديج به سرعت اراياز نتا يبرخ 

 دييمشخص نما يمجدد را به خوب ياهداف مهندس 

 دير باشييت تغيريبه مد يك نگرش كلي يدارا 

  ر شوندير درگييتغ فرآيندكاركنان سازمان در 

 تا  رخ دهد  ييبه صورت كارا يستيمجدد با يمهندس يتهايسازمان و فعال ين اعضايارتباط ب

 ن روديها از ب ينگران

 

 

به پايان رسيد. از اينكه تا به  "(BPR)سازماني فرآيندهاي مجدد مهندسي "جلسه از دوره  هميند �🔵�

 اينجاي كار با ما همراه بوديد، سپاسگزاريم.

 pdf فايل يك قالب در را جلسه هر ميكنيم سعي كانال، اين آموزشي مطالب به شما دسترسي راحتي براي

 و جتمعم صورت به كنند، دنبال را مطالب نتوانستند آموزش زمان در دوستاني اگر تا كنيم ارائه آن انتهاي در

 .كنند مطالعه را مطالب يكجا

 

 همچنين ميتوانيد هر كدام از اين جلسات را از طريق لينک هاي زير در وبسايت نيز پيگيري نماييد.

 https://goo.gl/bKIV7Eمهندسي مجدد بر فرآيندهاي سازماني : 
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 https://goo.gl/r127mjتاثير مطرح شدن مهندسي مجدد بر فرآيندهاي سازماني : 

  https://goo.gl/xn3jyy :  بررسي تفاوت مهندسي مجدد با ديگر رويكردها و فنون تغيير

 https://goo.gl/13Zz1oآيا مهندسي مجدد همان بهبود سازماني است؟  

 https://goo.gl/xvWoQX ؟ چيست در مجدد مهندسي و مجدد طراحي تفاوت

 https://goo.gl/FMWHPH ؟ كدامند مجدد مهندسي مزاياي و ويژگيها

 https://goo.gl/rD6TqR چيست؟ ها سازمان براي مجدد مهندسي ضرورت

 https://goo.gl/k6vy7l:  سازمانها در BPR سازي پياده ابعاد بررسي

 https://goo.gl/aIBSxV كدامند؟ مجدد مهندسي سازي پياده از ناشي تغييرات انواع بررسي
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