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  است؟ بهبود سازمانیمهندسی مجدد همان آیا 

چيست؟ بهبود سازمان دانشي است بر اساس علوم رفتاري كه به مجموع و كل  "بهبود سازمان  "تئوري 

سازمان نظر دارد و با همكاري و مشاركت مديريت عالي سازمان به مورد اجرا گذارده مي شود و بر توسعه 

د. فعاليت هاي بهبود سازمان در اطراف هدف ها و مأموريت هاي و تغيير و بهسازي نظام ها تأكيد مي ورز

كوتاه مدت و ميان مدت تمركز دارد و هدف نهايي آن افزايش سالمت و درجه كفايت و اثر بخشي سازماني 

 است.

البته بين مفهوم بهبود سازمان و مفهوم مديريت توسعه بايد تفكيك قائل شد زيرا اين دو مفهوم اساساً 

 رگاهي متفاوت هستند.داراي نظ

هدف از بهبود مديريت پرورش و بهسازي مديريت به صورت انفرادي است در حالي كه بهبود سازمان 

ضمن آنكه به پرورش و بهسازي مديريت توجه دارد اساساً فعاليت ها در اطراف توسعه و بهبود نظام هايي 

 متمركز مي شوند كه نقش حياتي در عملكرد سيستم كلي دارند.

هبود سازمان را كوشش هاي بلند مدت براي بهبود فرايند هاي نو سازي و تجديد حيات و حل مسئله ها ب

و مشكالت به ويژه از طريق مديريت فرهنگ سازماني اثر بخش با بهره گيري از تئوري و فناوري علوم 

 رفتاري و كاربردي و تحقيقات ميداني مي دانند.

ره شد مالحظه مي شود در ديدگاه بهبود سازمان براي رسيدن به بهبود با توجه به مطالبي كه در باال اشا

سازماني بايد از كانال بهبود رفتار سازماني به بهبود ساختار سازماني دست يافت ولي در ديدگاه مهندسي 

 مجدد از بهبود فرايندها به بهبود ساختار و بهبود رفتار سازماني مي رسند.

سازماني يا تعريف مبتني بر فناوري رفتار سازماني نيست اما به معناي عام بنابراين مهندسي مجدد بهبود 

خود به بهبود سازماني منجر مي شود. مهندسي مجدد با استفاده از شناخت فرايندها و اصالح آنها به 
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بهبود سازمان به بلند مدت بودن بهبود فرايند نوسازي تأكيد دارد و مهندسي مجدد به انقالب دفعي در 

تم و فرايندها تأكيد مي ورزد. انجام بهسازي سازماني در تئوري بهبود سازمان به تهديد رقبا و استمرار سيس

بهبود توجه مي كند و در مهندسي مجدد نه تنها به تحوالت جديد فناوري توجه دارد بلكه فرايند را به 

كان را پيش بيني مي كند كه گونه اي طراحي مي كند كه پذيراي فناوري ها در آينده نيز باشد و اين ام

 فرايندها مجدداً و مستمراً مهندسي مي شوند.

 

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

 زاريم.اينجاي كار با ما همراه بوديد، سپاسگ

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

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

 .كنند مطالعه را مطالب يكجا و

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

 نمایید.

 https://goo.gl/bKIV7Eمهندسي مجدد بر فرآيندهاي سازماني : 

 r127mjhttps://goo.gl/تاثير مطرح شدن مهندسي مجدد بر فرآيندهاي سازماني : 

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