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   به مهندسی مجدد از چه عواملی سرچشمه میگیرد؟رویکرد سازمانها  

مديريتي تبديل شده است . كارشناسان مهندسي امروزه مهندسي مجدد به يكي از داغترين بحثهاي 

دانند ، اما به راستي چرا مجدد را به عنوان كشتي نجات براي سازمانهاي در حال نابودي و غـرق شدن مي

تواند وابسته به عوامل خارجي يا عوامل مهندسي مجدد ؟ علل روي آوردن سازمانها به مهندسي مجدد مي

مدت سازمان را نجات داده و جايگاه توان در كوتاهبهبود در فرايندها مي داخلي سازمان باشد . با ايجاد

ست باينسبتا قابل قبولي براي سازمان ايجاد كرد اما چنانچه سازمان براي بلندمدت خود اهدافي دارد مي

جايگاه خود را به كالس جهاني برساند و اين امر جز از طريق مهندسي مجدد فرايندها حاصل نخواهد شد 

هاي موثر در روي آوردن سازمانها به مهندسي . در اين گام به بررسي عوامل خارجي و داخلي يا پيشرانه

 پردازيم :مجدد و انتخاب آن به عنوان راه نجات سازمان ، مي

 عوامل خارجي :  -الف 

ا شود تيبا مشاهده سطح رقابت افزايشي در بازارهاي جهاني نياز به نوآوري در سازمان بيشتر ملموس م

سازمان بتواند خدمات يا محصوالت با استانداردهاي جهاني و قابل رقابت توليد كند . بنابراين ، افزايش 

دانش و همچنين هماهنگي بين فرايندهاي سازمان از بزرگترين چالشهاي سازمانهاي امروزي به شمار 

عملكرد به كار رود . رشد فناوري  تواند به عنوان ابزاري جهت بهبود شگرف دررود . مهندسي مجدد ميمي

آيد . اهميت اطالعات نيز به عنوان يكي ديگر از عوامل انتخاب مهندسي مجدد سازمانها به حساب مي

اي در سازمان به نحوي با آن سروكار خواهد اي است كه تقريبا هر وظيفهفناوري اطالعات امروزه به گونه

كننده جهت تواند به عنوان عامل تسهيلاي است كه ميگونهداشت . رشد روزافزون فناوري اطالعات به 

ند كتوسعه شكل جديد سازمان و معماري آن باشد . تغييرات سريع فناوري اطالعات ، سازمانها را وادار مي

بيني در انجام رسانند . شرايط متغير و غيرقابل پيش تا بروز باشند و ارتباطات را سريعتر و مطلوبتر به
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ار ، زندگي اجتماعي ، امور فني و سازماني ، تغييرات اقتصادي ، مقررات و قواعد جديد از ديگر محيط باز

 عوامل انتخاب مهندسي مجدد توسط سازمانها هستند . 

 هاي خارجي انتخاب مهندسي مجدد عبارتند از :به طور خالصه عوامل يا پيشرانه

 افزايش سطح رقابت در بازارهاي جهاني . -1

 ت نياز مشتريان .تغييرا -2

 افزايش سطح انتظارات مشتريان . -3

 شده در فناوري اطالعات .پيشرفتهاي حاصل -4

 محيط متغير و نامطمئن امروزي . -5

 

 عوامل داخلي :  -ب 

توانند از علتهاي انتخاب مهندسي مجدد براي سازمانها بشمار روند . تغيير در عوامل داخلي نيز مي

تواند به عنوان عاملي جهت تحريك سازمانها در انتخاب مهندسي مجدد براي استراتژيهاي سازمان مي

ادامه مسير باشد . تغييرات در ساختار سازماني نيز ممكن است ضرورت ايجاد تغييرات در فرايندها را 

ي سازسازي امور به شمار رود . سادهتواند ضرورت سادهتر سازد . يك مثال ديگر از عوامل داخلي ميملموس

بين بردن موارد عدم كارايي و كاهش پيچيدگي تواند در مواردي چون سطوح عملكرد بهتر ، زير ذرهمي

توانند به عنوان كاربرد داشته باشد . تغييرات موردنظر در فرايندها ، روشها ، مهارتها و رفتارها نيز مي

 عوامل داخلي در انتخاب مهندسي مجدد به شمار روند .
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 امل يا پيشرانه هاي داخلي مهندسي مجدد عبارتند از:به طور خالصه عو

 تغيير در استراتژيهاي سازمان . -1

 تغيير ساختار سازماني .-2

 سازي .ضرورت ساده-3

 تغيير در فرايندها ، روشها ، مهارتها و رفتارها . -4

 

به پایان رسید. از اینکه تا به  "(BPR)سازمانی فرآیندهای مجدد مهندسی "جلسه از دوره  ازدهمینی �🔵�

 اینجای کار با ما همراه بودید، سپاسگزاریم.

 pdf فایل یک قالب در را جلسه هر میکنیم سعی کانال، این آموزشی مطالب به شما دسترسی راحتی برای

 و جتمعم صورت به کنند، دنبال را مطالب نتوانستند آموزش زمان در دوستانی اگر تا کنیم ارائه آن انتهای در

 .کنند مطالعه را مطالب یکجا

 

 در وبسایت نیز پیگیری نمایید.همچنین میتوانید هر کدام از این جلسات را از طریق لینک های زیر 

 https://goo.gl/bKIV7Eمهندسی مجدد بر فرآیندهای سازمانی : 

 https://goo.gl/r127mjتاثیر مطرح شدن مهندسی مجدد بر فرآیندهای سازمانی : 

  https://goo.gl/xn3jyy :  بررسی تفاوت مهندسی مجدد با دیگر رویکردها و فنون تغییر

 https://goo.gl/13Zz1oبهبود سازمانی است؟  آیا مهندسی مجدد همان 

 https://goo.gl/xvWoQX ؟ چیست در مجدد مهندسی و مجدد طراحی تفاوت

 https://goo.gl/FMWHPH ؟ کدامند مجدد مهندسی مزایای و ویژگیها
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 https://goo.gl/rD6TqR چیست؟ ها سازمان برای مجدد مهندسی ضرورت

 https://goo.gl/k6vy7l:  سازمانها در BPR سازی پیاده ابعاد بررسی

 https://goo.gl/aIBSxV کدامند؟ مجدد مهندسی سازی پیاده از ناشی تغییرات انواع بررسی

 https://goo.gl/fY9NZX کدامند؟ BPR های پروژه موفق سازی پیاده موانع
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