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 مهندسی مجدد کدامند؟ ت ناشی از پیاده سازی اانواع تغییر بررسی 

 :اي ، اصولي و چشمگير پديد خواهد آمد با اجراي مهندسي مجدد در سازمان ، تغييراتي ريشه

 تغييرات واحدهاي كاري از قسمتهاي اجرايي به گروههاي فرايندي :  -1

سالها پيش به اجزاي كوچك  كنند ، عمال كاري را كه آدام اسميتشركتهايي كه مهندسي مجدد مي

دند ، آنان پيوندهند . هنگامي كه آنان مجددا به يكديگر ميتقسيم كرده بود دوباره به يكديگر پيوند مي

دهيم . به عبارت ديگر گروه فرايندي واحديست كه به طور طبيعي در كنار هم را گروه فرايندي نام مي

 د را اجرا كنند .گيرند تا يك كار كامل يعني يك فراينقرار مي

 تغييرات مشاغل از وظايف ساده به كار چندبعدي : -2

كنند كارشان را با مشاغلي كه به آنها خو گرفته بودند متفاوت اشخاصي كه در گروههاي فرايندي كار مي

كند . بيشتر كارهاي مربوط به بازرسي ، انتظار ، رفع بينند . مهندسي مجدد كار زايد را حذف ميمي

ت ، پيگيري و نظارت يعني كارهاي غيرمولدي كه به خاطر مرزهاي موجود در سازمان و به منظور مغاير

جبران ناشي از تقسيم فرايند وجود دارد ، از طريق مهندسي مجدد حذف مي شود ؛ اين به معناي آن 

تر بخشكنند . پس از مهندسي مجدد كار رضايتاست كه اشخاص وقت بيشتري را صرف كار واقعي مي

يابند و آن احساس تكميل و پايان شود ، چرا كه كارگران از كار خود به احساس بزرگتري دست ميمي

 انجام كار است .

 اختيار :نظارت به شخص صاحبتغييرات مربوط به نقشهاي شخص از شخص تحت -3

آنها  خواهند ،ياند كاركناني را كه بتوانند از مقررات تبعيت كنند نمشركتهايي كه مهندسي مجدد شده

 خواهند كه مقررات متعلق به خودشان را به وجود آورند .كساني را مي
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 تغييرات مربوط به آمادگي براي كار از آموزش به تحصيالت رسمي : -4

اگر كار در فرايند مهندسي مجدد شده ايجاب نمايد كه افراد از مقررات تبعيت نكنند ، آن وقت كاركنان  

في دارند تا اينكه بتوانند تشخيص دهند كار درست چيست ؛ آموزش ، مهارتها و نياز به تحصيالت كا

آموزد ؛ تحصيالت بصيرت و درك دهد و به كاركنان چگونگي يك كار را ميها را افزايش ميشايستگي

 دهد .برد و چرايي كار را تعليم ميآنان را باال مي

 فعاليت به نتيجه فعاليت : تغييرات معيارهاي عملكرد و پرداخت دستمزد از  -5

پرداخت به كاركنان بر اساس سمت يا تجربه در سازمان مغاير با اصول مهندسي مجدد است ؛ پرداخت 

 بايد با توجه به نتيجه فعاليت باشد .مي

 تغييرات مالك ترفيع از عملكرد به توانايي : -6

رود ، براي شيميدانها مدير خوبي نيز شمار ميتصور متعارف اين است كه اگر عنصري شيميدان خوبي به 

توانند مديري نااليق را نصيب شركت آيند و ميتصورات اغلب اشتباه از آب درمي خواهد بود ؛ اينگونه

 نمايند .

 تغييرات در مديران ، از سرپرست به مربي : -7

.  مربي نياز دارند گروههاي فرايندي كه شامل يك يا چند نفر هستند نيازي به رييس ندارند ؛ آنان به 

 كنند تا مسائل را حل كنند .گروهها از مربيان خويش خواهان اندرز هستند ؛ مربيان به گروهها كمك مي

 مراتبي به مسطح : تغييرات ساختار سازماني از سلسله -8

اند ساختار سازماني آنچنان موضوع مهمي نيست ؛ كار در اطراف در شركتهايي كه مهندسي مجدد كرده

دهند . كاركنان با هركسي كه نياز داشته باشند يابد كه آنرا انجام ميرايندها و گروههايي سازمان ميف

 نمايند .كنند ؛ كنترل به افرادي واگذار مي شود كه فرايند را اجرا ميارتباط برقرار مي

https://telegram.me/bpmacademy


 BPMS Telegram.me/BPMAcademyو  BPMکانال تلگرامی آکادمی تخصصی 
 

4 

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

 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

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

 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

 https://goo.gl/rD6TqR چیست؟ ها سازمان برای مجدد مهندسی ضرورت

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