
  

 

 

 

 

 نظامی های سازمان در مجدد مهندسی                        

 

  پور اسكندري تورج                                                                                     

 :چكيده

 تجربياتي حاصل عموماً كار و كسب فرآيند مجدد مهندسي حوزه در موجود دانش

 در( علمي قواعد و اصول بر مبتني) مجدد مهندسي هاي پروژه اجراي از كه است

 مهندسي آيا "كه سوال اين به منفي پاسخ. است آمده دستبه خصوصي هايبنگاه

 نتيجة توانمي را"است تجاري هايسازمان مختص صرفاٌ مربوطه هايوتكنيک مجدد

 اداري، صنعتي، هايسازمان حوزة در زمينه اين در تاكنون كه دانست هاييتالش

 مقاله اين در. است پذيرفته صورت متعددي محققين توسط... و پزشكي نظامي،

-بخش با نظامي هايسازمان ماهوي هايتفاوت به توجه با ابتدا كه كنيم مي تالش

 مجدد مهندسي پروژه يک اثربخشي و اجرا  نحوه كه دريابيم خصوصي و دولتي هاي

 سر پشت را موانعي چه و بوده شاخصي هايويژگي چه شامل نظامي هايسازمان در

 جمهوري ارتش در مجدد مهندسي اجراي عملي مصاديق به سپس. گذاردمي

 نشان كه عملي پيشنهادهاي به و شود مي اشاره موردي و اجمالي صورت به اسالمي

 مؤثري و موفق  تجربه به توان مي چگونه ذكرشده موانع و هادشواري وجود با دهد مي

 .يافت دست آجا در مجدد مهندسي زمينة در

 : واژگان كليدي

 موفقيت، عوامل شکستسازمان هاي نظامي،آجا، مهندسي مجدد، عوامل 

 

                                                           
 آموزشي مديريت ارشد كارشناس  -1

 931 /1 /1 : تاريخ دريافت مقاله 

 931 /1 /6: تاريخ پذيرش مقاله

 

فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هفتم، 

 9831، زمستان 91شماره

 7-38: صص
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 :مقدمه

ها را به هماهنگي هر چه بيشتر با محيط پيراموني هاي نوين مديريت، سازماننظريه

تغييرات پيراموني  يک سازمان ناچار به پذيرش حداكثررهنمون ساخته و بر اين امر كه 

طريق  ها و فنوني هستند كه ازهاي پويا به دنبال روشتمامي سازمان. است، تأكيد دارند

آن بتوانند به تغييرات اساسي و بنيادين در روش ها، الگوها، ساختارها و قواعد موجود خود 

از اين رو مهندسي مجدد . ها پرداخته و به بهره دهي حداكثري دست يابنددر تمامي زمينه

. اندترين رويكردها براي اصالحات برگزيده را به عنوان يكي از كارآمدترين و متــــداول

قدمت زياد و  هاي نظامي نيز با توجه به پيچيدگي، گستردگي،نتني است كه سازماگف

ها در باز تعريف ارزش  (مهندسي مجدد)هاي خود، بارها از اين ابزار نيرومند ساير مشخصه

هاي بوروكرات و پيچيده در سطح سازمان، بهره ها، ساختارهاي اداري، روش و فلسفه

 . اندک الگوي نظامي شاخص در اين زمينه نپرداختهاند ليكن به طرح يجسته

  در اواسط دهه 1(BPR)و كار توجه مجامع علمي به مهندسي مجدد فرآيند كسب

گرا، مفاهيم مهندسي  ها تا كنون بسياري از مديران عملاز آن سال. باال گرفت 31

دانشگاهي در خالل اين مدت، مجامع . اند مجدد را در سازمان هاي خود پياده كرده

هاي مهندسي مجدد، و گاه در نقد  هاي متنوعي را گاه براي هدايت پروژهنيز روش

مهندسي مجدد به سياستگذاران اين . اند صحـــت و اعتبار مفاهيم، توسعه داده

ها بيندازند، و اي به منطق و اساس اين قوانين و حفاظ دهد كه نگاه تازه فرصت را مي

-مايكل همر، ترجمه رضايي. )ها را پيدا كنندنويسي آنارهامكان كنار گذاشتن يا دوب

كه استراتژي يا تكنيكي است  اينكه اما چرا مهندسي مجدد با وجود( 1 : 931 نژاد،

وكار طراحي شده، توانسته مدافعان و هواداراني را در بخش دولتي   كه براي كسب

كاربردي   درباره كند؟ آنچه در مقابل اين حجم عظيم از مطالب توليدشده جذب 

آيا اصوالً مهندسي مجدد در  "كردن مهندسي مجدد بايد پرسيد اين است كه

 "هاي نظامي قابليت پياده و اجرا شدن را دارد؟سازمان

 
 

 

                                                           
1 - Reengineering 
2
- BPR(Business Process Reengineering)     
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 مبانی نظری
آن با   هاي اساسي مهندسي مجدد و تفاوتمطالعات بسياري براي تشريح ويژگي    

گران بيشتر تحليل. انجام شده است« فرآيندهابهبود »تري مثل  مفاهيم ماليم

  معتقدند كه مهندسي مجدد درباره يک بهبود ساده در اجراي يک فرآيند نيست،

در واقع مهندسي مجدد . بلكه درباره انتخاب يک فرآيند و دوباره ساختن آن است

  .ي عملكرد بهبوديافته است اي براي ارايه متضمن انجام تغييرات ريشه

 : مهندسي مجدد معتقداست كه  همر درباره

رسند اما  هاي مديريتي كه روي كاغذ زيبا به نظر ميبرخالف بسياري از مدل: اول

مهندسي مجدد . شود تأثير واقعي بر سازمان ندارند، مهندسي مجدد مؤثر واقع مي

 . دهد اما اگر درست به كار گرفته شود جواب مي  داروي معجزه نيست،

. باعث خواهد شد كه مهندسي مجدد به خوبي جاي خود را پيدا كند زمان: دوم

بسياري از صنايع، . بسياري از مردم با شرايط دشوار در حال كلنجار رفتن هستند

نياز به چيزي . رو هستند و نياز به تغيير دارند حتي بخش دولتي با انواع فشار روبه

د شد كه مهندسي مجدد، جايگاهي اين نياز باعث خواه. ها كمک كندكه واقعاً به آن

 .مهم و مؤثر به دست آورد

ي مهندسي مجدد، سنگين، ترسناک و نشدني نيست و به عنوان يک  مقوله: سوم

 (6 : 933 نژاد، مايكل همر، ترجمه رضايي. )يافتني است ابزار، ساده و دست

به برخي از اين  با اين تفاسير، تعاريف متعددي از مهندسي مجدد موجود است كه          

 . شودتعاريف اشاره مي

اي فرآيندها به منظور  مهندسي مجدد عبارت است از بازانديشي و طراحي مجدد ريشه ـ  

 .)دستيابي به بهبود چشمگير در معيارهاي مهم از قبيل هزينه، كيفيت، سرعت و خدمات

 (1 :  933 نژاد، همر، ترجمه رضايي

اي و سريع فرآيندهاي استراتژيک و ارزش افزايي  شهمهندسي مجدد طراحي مجدد ري  -1

ها به منظور بهينه  ها و ساختارهاي سازماني پشتيبان آن ها، سياست كسب و كار و سيستم

 .(1 : همان منبع. .)باشدوري در يک سازمان مي سازي جريان كارها و افزايش بهره

اي  بهبودهاي مرحلهمهندسي مجدد يک فلسفه بهبودي است كه هدفش دستيابي به  -9

كوشد  در عملكرد به طراحي مجدد فرآيندها است و در اين طراحي مجدد سازمان مي
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ها را به حداقل برساند اين رهيافت  افزا را به حداكثر و ديگر فعاليت هاي ارزش فعاليت

چامپي، ترجمه ) .تواند در سطح يک فرآيند منفرد و يا در كل سازمان بكار گرفته شود مي

  (  : 989 پاد، ايرج 

ار اسـت بـراي دسـتيابي بـه     كـ اي فرآينـد كسـب و    مهندسي مجـدد، تفكر ريشه -1

همر، ).خدمات و سرعت  رد؛ از قبيل هزينه، كيفيت،لكـود شديد در معيارهاي عمبهبـ

 (1 : 933 نژاد،ترجمه رضايي

 

 های نظامی به مهندسی مجددگرايش سيستم
هـاي   هـاي متمركـز و رويـه    سيسـتم   ساختار بلنـد، مديريتي با   هاي چندگانه اليه

هاي هاي متعدد، پيچيدگي وظايف و فعاليتنامهلي انبوه، قوانين، مقررات و آيينكنتر

ها و واحـدهاي تابعـة نيروهـا، گسـتردگي و وسـعت      موجود، تنوع و چندگونگي يگان

هـاي  وشهاي محوله، پرهيـز از ر سازمان، فرهنگ اصيل سازماني، وظايف و مأموريت

ها و تهديدهاي از يک سو، و عوامل پيراموني و تغييرات ناگزير از آن... آزمون و خطا و

هاي نظامي به طور موجود از سوي ديگر، همگي از متغيرهاي مهمي است كه سازمان

اعم و ارتش جمهوري اسالمي ايران را به طـور اخـص، مسـتعد تغييـرات اساسـي بـا       

هـا،  عنوان مثـال بـا ورود رايانـه بـه يگـان      به. تمختصات مهندسي مجدد نموده اس

ها و نيروي انساني موجود به وقوع پيوست تغييرات بسياري در ساختار كار و تخصص

پذيري و استعداد سازمان ارتش براي اتكا بـه مهندسـي مجـدد و    كه نشان از انعطاف

مصـاديق قابـل    و البته از اين گونـه . الگوهاي اين نظام تغيير و توسعة سازماني دارد

 (13و18: 336 پيترز، . )استناد در ارتش بي شمار است

 

 های مهندسی مجدد گام
جا كه مهندسي مجدد، از فرآيندهاي پيچيده و ساختارمند سازماني است، لذا از آن     

اي خود را با پيروي از مراحل چهارگانه بايد انتظار داشت كه ماهيت فرآيندي و مرحله

 :حفظ نمايد(اجراطراحي تا )زير
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 سنجینياز  -مرحله اول

شود كه سازمان از وضعيت موجود  هاي مهندسي مجدد زماني شروع مي فعاليت      

ها و  هاي موجود جهت پاسخ به فرصت ناراضي است يا از طرف فرآيندها و سيستم

از ها تهديدهاي جديد يا به دست آوردن اهداف خاص تحت فشار است، در حقيقت سازمان

مهندسي مجدد به عنوان ابزاري براي به دست آوردن اهداف جديد يا نشان دادن مشكالت 

 .كنند خود استفاده مي

در اين مرحله سازمان بايد قبل از صرف زمان و منابع جهت شروع فعاليت به دو پرسش 

 :اساسي پاسخ دهد

 ـ چرا مهندسي مجدد الزم است؟ 

وردن اهداف يا موقعيت جديد با استراتژي كلي چگونه مهندسي مجدد براي به دست آ -1

 شود؟ سازمان منطبق مي

باشد، به نحوي كه در زمينه نيازسنجي، اقدامات موجود در آجا، فاقد كيفيت علمي الزم مي

-مراتب و مبتني بر نظرات كارشناسي، و نه بر اساس پژوهشنيازها عمدتا از سوي سلسله

 . گيردر جامعه آماري مناسب باشد، صورت ميي علمي كه متكي بهاي ساختار يافته

 
 بانی از سوی مقامات باالی سازمانحمايت و پشتي -مرحله دوم

بدون حمايت فعال و مستمر مديريت ارشد، يک فعاليت بنياني مثل مهندسي مجدد دير     

در مهندسي مجدد مجريان نياز به حمايت قوي از طرف . يا زود شكست خواهد خورد

 .و مديران ارشد سازمان دارندفرماندهان 

بعد از كسب حمايت از طرف مقامات باالي سازمان معموالً در اين مرحله تصميمات الزم با 

توجه به مأموريت فعاليت مهندسي مجدد، حوزه كاري اين فعاليت و منابع مورد نياز جهت 

 .گردد كار اتخاذ مي

 
 تشكيل تيم راهبری -مرحله سوم

هاي مياني و مشاوران از فرماندهان و مديران ارشد، مسؤلين ردهتيم راهبري متشكل    

  :شود كه داراي وظايفي به شرح زير هستند خارجي، معموالً در اين مرحله تشكيل مي

شناسايي فرآيندي كه بايد مهندسي مجدد شوند و ايجاد يک طرح اجرايي فازبندي (  

 شده؛ 
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 دها؛درک ارتباطات كليدي كلية عناصر در فرآين( 1

 هاي سيستم؛ ترسيم فرآيند جاري و محدوديت( 9

 .هدف گذاري جديد براي فرآيندها( 1

هاي عمده، يكي ها و يكانهاي تفكر در سطح نيروها، سازماناندازي و سازماندهي كانونراه

در زمينه تشكيل  هاي اخير بوده كهاز اقدامت اصلي ارتش جمهوري اسالمي ايران در سال

 . ي به وقوع پيوسته و نتايج مثبتي را به دنبال داشته استهاي راهبرتيم

 
 های اجرايی تشكيل تيم -مرحله چهارم

گيري شده تشكيل ق راه حل جهت هريک از فرآيند هدفهاي اجرايي براي خل تيم   

هاي چندگانه  حل در اين مرحله افراد تيم، فرآيند موجود را شناسايي كرده و راه. شوند مي

ده و در نهايت،  هاي مربوط را انجام داحل تحليل كنند، براي هر راه ايجاد مي براي فرآيند

 .كنند نيروي انساني و نيازهاي سيستمي فرآيند انتخاب شده را تعيين مي ساختار 

آموزش و استخدام نيز در اين  هاي عملي براي تست آزمايشي، نصب تجهيزات، تغيير،  طرح

سازي و اجرا ها و فرآيند اصلي پياده ت فعاليتو در نهاي. دشو مرحله فرمول بندي و اجرا مي

زادة رحمان. )شودهاي مهندسي مجدد ارزيابي و نمايان مي گرديده و پيشرفت و آثار فعاليت

 (19و11صص:986 هروي ، 

هاي مختلف از موارد قوت آجا در هاي اجرايي و تخصصي در زمينه فعاليتتشكيل تيم  

باشد كه با اندک خطاهاي موردي، باالخص در زمينه مهندسي مي خصوص مراحل ياد شده

 . مجدد مواجه بوده است

تيم  6توان به صورت به عنوان مثال تيم اجرايي مهندسي مجدد منابع انساني در آجا را مي

 :از  سازماندهي كرد كه عبارتند

ده دارند و مراقب هاي ارتباطات را بر عه تيم ارتـــباطي كاركنان كه مديريت برنامه  - 

هستند تا خطوط ارتباطي هميشه باز و آزاد باشد و مي تواند شامل افسران هماهنگ 

 .هاي تخصصي در سطح آجا باشدكننده و دبيران جلسات و كميسيون

هاي آموزش رهبري و  تيم آموزش و كارآموزي كه توجه اصلي خود را حول برنامه   -1

تواند شامل خبرگان آموزشي، كارشناسان، اساتيد و  كند و مي هاي فني متمركز مي آموزش

 .مديران آموزش در سطح آجا باشد
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اي  ارائه خدمات مشاوره ريزي سمينارها،  ريزي كه مسئول برنامه هاي متفاوت برنامه تيم  -9

درک و پذيرش همه گونه تنوع و تفاوت  به همه كاركنان براي رسيدن به هوشياري، 

شناسان، روانشناسان، پيشكسوتان ريزي، جامعهكارشناسان برنامه تواند شاملهستند و مي

 .واجد محبوبيت جمعي و نظاميان موجه موجود در آجا باشد

ي كنندههاي نيروي انساني، كه تضمين ريزي و تعيين استراتژي پژوهش ـ تيم برنامه1

آيد  شمار مي هاي سازمان به هاي پژوهشي، از استراتژي همسويي و پشتيباني كامل سيستم

هاي تحقيقات و جهاد خودكفايي و تواند شامل كارشناسان امور پژوهشي در معاونتو مي

                                                                   . دفاتر مطالعات راهبردي در نيروها يا ارتش باشد

ها اي موثر و مفيد با صنوف و رسته ريزي نيروي كار كه مسئوليت ايجاد رابطه تيم برنامه -1

هاي خودگردان و يا  نظير تشكيل تيم)هاي آينده  و آماده كردن كاركنان براي دگرگوني

تواند شامل كارشناسان نيروي انساني و را به عهده دارد و مي( هاي جديد استفاده از فناوري

  .ي نيروها يا آجا باشدطرح و برنامه

اركنان كه مسئوليت اداره امور حقوق و مزاياي كاركنان، ـ تيم ارائه خدمات به ك 6

هاي مرتبط با كاركنان و تامين خدمات  ري، مطالعات و بررسي و هاي تشويق و بهره طرح

تواند شامل انساني را بر عهده دارد و مي  هاي نيروي اي مرتبط با موضوع تخصصي و مشاوره

 . ح ارتش باشدپرسنلي، رفاهي و مالي در سط كارشناسان اداري

ذكر اين نكته ضروري است كه، جهت مهندسي مجدد در هر يک از سازمان هاي تابعة    

مقدار از مشاوران بيروني نيز آجا عالوه بر استفاده از كارشناسان داخلي، استفادة بجا و به

 (31الي 66: 986 رحمانزاده هروي، . ) حايز اهميت است
 

 های خصوصیسازمانهای دولتی با های سازمانتفاوت
هاي متعدد و متنوعي با يكديگرند كه هاي دولتي و خصوصي، واجد تفاوتسازمان   

هاي مذكور را در سه تفاوت "ريني". گنجدها در حوصله اين مقاله نميذكر همگي آن

  :كند بندي مي گـــروه زير دسته
 (فاکتورهای خارج از سازمان)فاکتورهای محيطی  -9

به مسايلي از قبيل كمتر در معرض محيط بودن و در نتيجه، اتكاي بيشتر به        

                                                           
 مصادیق توسط نویسنده ارایه گردیده است -  
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وري و اثربخشي است و  سهم بودجه تخصيصي؛ كه حاصل آن انگيزه كمتر براي بهره

هاي قانوني و رسمي نيز كارايي كمتر، دسترسي كمتر به اطالعات بيروني، محدوديت

 .نمايداشاره مي ...سي وبيشتر، تأثيرپذيري بيشتر از مسايل سيا

 محيط -تعامالت سازمان -3

هاي اجباري در چارچوب مجوزهاي قانوني از اين مطلب به اموري مانند فعاليت      

شده و مأموريت سازمان، نقش عمده در منافع عمومي، انتظارات بيشتر از  پيش تعيين

 .اشاره دارد ...هاي دولتي براي اقدامات صحيح، مسئوالنه، درستكارانه ومقام
 

 (فاکتورهای درون سازمان)ساختار درونی و فرآيندها  -8

اين تفاوت در بر گيرندة ضوابط پيچيده، متناقض و غير عيني، استقالل كمتر        

گيري، نقش اساسي مديران ارشد، تغييرات مديران ارشد در اثر  مديران در تصميم

باشد مي ...انتخابات يا تحوالت سياسي، رضايت شغلي پايين و تعهد سازماني كمتر و

 ( 3: 331 ميلر ، .)
 

 هاهای نظامی با ساير سازمانتفاوت سازمان
هاي ذكر بودن تفاوتهاي نظامي ضمن دارا طبيعتاً بايد انتظار داشت كه سازمان    

 :ها عبارتند ازها باشند كه اهم آنهاي ديگري نيز با سايرسازمانتفاوتشده، حايز 

اختار مديريتي با س  هاي چندگانه هاي محوله، اليهنوع و اهميت وظايف و مأموريت   

هاي هاي كنترلي انبوه، قوانين، مقررات و آيين نامه هاي متمركز و رويه سيستم  بلند،

ها و هاي موجود، تنوع و چندگونگي يكانمتعدد، پيچيدگي وظايف و فعاليت

واحدهاي تابعة نيروها، گستردگي و وسعت سازمان، فرهنگ اصيل سازماني، منابع 

پذيري از عوامل و مسايل زمون و خطا، نحوة تأثيرهاي آروشتأمين اعتبار، پرهيز از 

تر كه پيش... ها و تهديدهاي موجود از سوي ديگر وپيراموني وتغييرات ناشي از آن

 . نيز به اين عوامل اشاره گرديد

 

 هاهای نظامی با ساير سازمانتفاوت مهندسی مجدد در سازمان
هايي در اجراي كلية بروز تفاوتهاي اشاره شده منجر به بديهي است كه تفاوت   

لذا . گردد كه مهندسي مجدد از اين قاعده مستثني نيستامور سازماني در آجا مي
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ها، هاي موجود در زمينة اجراي مهندسي مجدد در آجا با ساير سازمانذكر تفاوت

 .هاي تابعه باشدها و بخشگشاي كاركرد هر چه بهتر اين پروژه در يكانتواند راهمي

  هاي مهندسي مجدد در آجا با بخشاولين تفاوت كليدي كه بين كاربرد فعاليت-

هاي مهندسي مجدد در  شود اين است كه پروژه هاي دولتي و خصوصي مشاهده مي

شوند؛  هاي بيشتري براي تأمين منابع براي بهبود مواجه ميارتش با محدوديت

گذاري ارايه شود، اين  پذير بودن اين سرمايه حتي اگر گواهي مبني بر توجيه

 .محدودتر از مشاوران بيرون از سازمان منجر خواهد شد  محدوديت به استفاده

شده   تعيين هاي از پيش هاي قانوني و چارچوب به دليل محدوديت ها، عالوه بر اين

هاي يک سازمان نظامي، هر پروژه مهندسي مجدد ممكن است براي براي فعاليت

 .رو شود قوانين موجود با چالش روبهقبول و تأييد براساس 

   دومين تفاوت كليدي اين است كه اهداف و راهبردهاي موجود در آجا ثبات

ها با بيشتري داشته و در نتيجه مهندسي مجدد در تمامي امور و در تمام زمان

 .شوديت مواجه ميمحدود

   كه سومين تفاوت كليدي كه به نوعي ناشي از تفاوت دوم هم هست اين است

سازمان آجا داراي ساختار سلسله مراتبي محض و بلند است و اين بدان معناست 

هاي زيادي الزم است، كه اوآل براي اجراي يک پروژة مهندسي مجدد هماهنگي اليه

اين سازمان، با جمع كردن و طلب مشاركت و  ثانيآً يک فعاليت مهندسي مجدد در

نان نظامي در فرآيند مهندسي مجدد آغاز آفري اجماع تعداد زياد و گوناگوني از نقش

ها، اصالحات و در دهد كه چرا روش اين رويكرد مشاركتي توضيح مي. شود مي

تر و  تر، نرم هاي نظامي ماليمنهايت نتايج اجراي مهندسي مجدد در سازمان

  .تر است كارانه محافظه

  گذاري  سرمايه كه، مهندسي مجدد در آجا نيازمندتفاوت ديگر عبارت است از اين

هاي اجراي مهندسي روش. هاي فناوري اطالعات است براي ايجاد يا ارتقاي سيستم

هاي  سازمان را براي مالحظه هزينه  گيرند، مجدد كه از فناوري اطالعات بهره مي

جذب و تعيين رسته، ارتقاء، آموزش و   افزار، مشاوران، افزار، نرم مربوط به سخت

 .گذارند خود تحت فشار مي  در بودجه... مر كاركنان وزآموزي، نگهداري مستبا

پذيري كاركنان، اعتماد به مسؤلين و ها وجود انضباط و دستوره بر اينعالو  
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-نوف و تخصصتصميمات اتخاذ شده از سوي آنان، وجود كارشناسان خبره در ص

توان به عنوان عوامل مثبت جهت اجراي مهندسي مجدد را مي... هاي مختلف و

 (31الي  81ص: 331 هاالچمي، ). ر آجا دانستد

 

 مشكالت اجرای مهندسی مجدد در آجا
هاي ياد شده، نحوة اجراي مهندسي مجدد در ارتش جمهوري باتوجه به تفاوت      

توان به شرح زير ها را ميهايي مواجه است كه اهم آناسالمي ايران با محدوديت

 :دانست

اي از موارد بودجة تخصيصي اتكا دارد، لذا در پاره از آنجا كه سازمان ارتش بر(  

ايطي ممكن است، خود ترين انگيزه نيست و در شرها  اصلي انگيزة كاهش هزينه

  .اي را به سازمان تحميل كندهاي ناخواستهمهندسي مجدد هزينه

تمايل به اجراي مهندسي مجدد در بين همة فرماندهان، مديران و كاركنان به  (1

دازه نيست در نتيجه مقاومت در برابر تطبيق با تغييرات انبوهي كه مولود يک ان

طبيعي مهندسي مجدد هستند در برخي موارد باال بوده و تطبيق، كندتر و كمتر 

 . افتد اتفاق مي

كوتاهي عمر خدمتي فرماندهان عموماً باعث تالش در جهت حفظ وضعيت (  

 . گردددد ميمطلوب فعلي و مقاومت در برابر مهندسي مج

شده از سوي  اخذ تأييديه براي برنامه مهندسي مجدد و فرآيند باز طراحي( 1

مراتب و مبادي ذيربط در آجا با حساسيت بيشتري مواجه بوده و مجموعاً  سلسله 

  .دافت بر بوده و كندتر اتفاق ميانقبول و اتخاذ تصميم در اين زمينه زم

هايي سازمان هاي تابعه تحت محدوديتارتش جمهوري اسالمي ايران و ( 9

كنند كه استقالل عمل مسؤلين و مديران سازمان را  مي  فعاليت  رسمي و قانوني

هايي  شود كه مشكالت طراحي مجدد رويه اين موضوع باعث مي. دهد كاهش مي

همچنين گرايش به . شده الزم هستند؛ افزايش يابدكه براي فرآيند باز طراحي

شده  هاي بازطراحي تر شدن زمان تأييد رويه رسمي باعث طوالني هاي تعدد كنترل

 (39الي 31: 981 عيسي خاني، . )شود مي

                                                           
 نویسنده از موضوع مقاله است بر مبناي تحليلتطبيق سازماني  -1
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 های مهندسی مجدد در آجا شش عامل کليدی در موفقيت فعاليت 
هاي مربوطه ممكن نيست مگر در سايه عواملي توفيق فرآيند مهندسي مجدد و فعاليت    

 :شودپرداخته ميها كه در ذيل به ذكر مختصر آن

توجيه فرماندهان و ارايه چشم انداز و مدل واضح و روشن براي تغييرات مورد نظر   - 

 .سازمان توسط مجريان

درپي و منظم با حضور فرماندهان و مديران ارشد در طول اجراي برگزاري جلسات پي  -1

 .فرآيند مهندسي مجدد به منظور جلب همراهي و حمايت آنان از پروژه

ارتباطات شفاف، صادق و پياپي با افراد مرتبط با فعاليت مهندسي مجدد، به منظور  -9

 .درک بهتر فرآيند جديد

 .ـ توانمندسازي كاركنان، مديران و فرماندهان به وسيلة تفويض اختيارات موجود1

بيني در به منظور ايجاد خوش... ها، طرح مشاغل و ها، ارزيابي پاداش  تغيير در سيستم -1

 . سطوح مختلف يگان

ها جهت داشتن آننگه گوهاي مهندسي مجدد و پاسخ اختيار و قدرت دادن به تيم ـ  6

:  98 سپهري، . )گيري جهت دفاع از پروژه و دوام آنهاي روشن و قابل اندازه هدف

 (33و38

 

 ها و مزايای مهندسی مجددويژگی
ها به ين قسمت ضمن برشماري آنها و مزايايي است كه در امهندسي مجدد داراي ويژگي

 . شودها پرداخته ميهاي نظامي آنذكر نمونه

 
 يكپارچگی مشاغل ـ  9

خط امور موازي شود حذف  ترين وجه مشتركي كه در اثر مهندسي مجدد پيدا مي اساسي

و يكي  ادغامبه طوري كه بسياري از مشاغل و وظايف مشخص گذشته در هم . است

به عنوان مثال ممكن است روابط عمومي و تبليغات به يک پست يا يک باكس . شوند مي

-متخصص امور اداري و اقدام توان در تبديل دو شغلنمونة بارز اين امر را مي. سپرده شوند

( 11  31)، به شغل كمک متخصص اداري پرسنلي(3 3و6 3كدهاي )گر امور پرسنلي 

 .در آيين انتصابات جديد مالحظه نمود

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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 محوری کارمندـ  3

در مهندسي مجدد، فرآيند كار نه تنها به صورت افقي بلكه به صورت عمودي به يكديگر    

ساختار سازمان بدين معني است كه كاركنان، ديگر نياز  فشردگي عمودي. شوندمي  فشرده

اينک . ندارند مانند گذشته براي كسب تكليف همواره به سوي باالي هرم مديريت بنگرند

تر و تواناتر گويي بهتر و سريع فرآيند كار در دستيابي به تأخير كمتر، هزينه كمتر، پاسخ

هاي به اين ترتيب از اليه. شود يهايشان خالصه م شدن كاركنان در انجام مسئوليت

كند كه اين امر سازماني كاسته شده و سازمان به سوي ساختار تخت تمايل پيدا مي

توان در ستادهاي هاي اين موضوع را مينمونه. ساز بروز خالقيت در سازمان استزمينه

 .موجود در آجا مالحظه نمود
 ـ  جريان طبيعی فرآيندها 8

شود تا روند طبيعي پيشرفت كار، جايگزين دستورهاي  ب ميمهندسي مجدد سب     

گردد كه چندين مرحله همزمان با هم  اين امر موجب مي. نهاده، شود  ساختگي و از پيش

هاي تلف شده ميان پايان يک مرحله و آغاز مرحله بعد حذف  پيش روند؛ همچنين زمان

توان بهتر درک اين موضوع را مي با نگاهي به نوع عمليات در بنياد تعاون آجا،. گردد مي

 .نمود
 ارجاع منطقی امور ـ  4

، انجام هاي سنتي سازمانويژگي مهندسي مجدد عبور كار از مرزهاي سازماني است، در     

ها  كار برعهده متخصصان سازمان است اما در مهندسي مجدد ارتباط بين فرآيند و سازمان

به )اين ويژگي را در كلية سطوح ارتش جمهوري اسالمي ايران . شود كامال دگرگون مي

توان لمس نمود كه مواردي مانند تقسيم نيروها و كاركرد مي( نليشكل سازماني و يا پرس

هاي رزمي، پشتيباني، آمادي، آموزشي و فرهنگي، ها به يگانهر يک، تقسيم يگان

 .هاي اين ادعا هستندان از نشانهو تعيين رستة كاركن... تحقيقاتي، ستادي و 
 ـ کاهش بازرسی و کنترل 5

يق كارهاي در حال اجرا، به بازرسي نهايي پرداخته و مهندسي مجدد به جاي كنترل دق

گيري از تخلفات، با  اين نظام بازرسي و كنترل بيش از پيش. گيرد موارد جزئي را ناديده مي

انواع ارزيابي عملكرد در . نمايد آور هزينه، به كنترل هدف نهايي كمک مي كاستن شگفت

 . هايي از اين مورد استآجا نمونه

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 وارد اختالفـ کاهش م 6

يكي ديگر از امتيازهاي مهندسي مجدد، كاستن از موارد اختالف است؛ در اين فرآيند،    

ها و دريافت فرامين و اسناد گوناگون از بيرون  ريزي كليه امور از قبل، تماسبه دليل طرح

آجا در . شود رسد و در نتيجه امكان ايجاد اختالف و برخورد كمتر مي به كمترين اندازه مي

ها، اين امر  به سهولت قابل درک به واسطه ساختار قوي تقسيم وظايف و ماهيت يگان

 .است
 ـ امكان ايجاد تمرکز و تمرکززدايی7

تمركز به صورت  گيري از امتيازهاي تمركز و عدم مهندسي مجدد، توان تركيب و بهره    

است تا  فراهم كردهامكان را فناوري اطالعات اين . نمايدهمزمان در يک فرآيند را ايجاد مي

هاي كامال مستقل عمل نمايند؛ در حالي كه در همان  واحدهاي مختلف، همانند سازمان

هاي  حال، داشتن پايگاه كامپيوتري كه حاوي همه اطالعات موجود باشد مزاياي سازمان

الي  16 : 986  ،ترجمة ايرج پادچامپي، . )آورد متمركز را نيز براي سازمان به ارمغان مي
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                                                                                        افرادی که اجرای مهندسی مجدد را بر عهده دارند
 رهبرـ  9

وي از مقامات . سازد را داده و انجام مهندسي مجدد را ممكن مياين فرد مجوز الزم    

ارشد سازمان است كه اختيار دگرگون كردن سازمان را دارد و تا حدي بر كاركنان نفوذ 

ها را به پذيرش آثار مخرب حاصل از ناكارآمدي تشكيالت كنوني و در  تواند آن داشته و مي

بخشي و  نقش آغازين رهبر، الهام. را خواندنتيجه اشتياق به مهندسي مجدد فرآيندها ف

رهبر مناسب، تنها به اعتبار سمت . انگيزش است؛ وي همچنين بايد محيط را آماده نمايد

نگر، پرتحرک و هوشمند باشد؛  ه از نظر شخصيتي نيز بايد آيندهشود بلك اداري انتخاب نمي

با . ها پشتيباني كنند ده و از آنهايي دل دا توانند به چنين دگرگوني كار نميافراد محافظه

توجه به ساختار سلسله مراتبي و بلند و نوع وظايف و اينكه عدة كثيري از فرماندهان و 

اند و كم و ن ويژگي را آموخته و تمرين نمودهمديران حاضر در آجا در طول خدمت خود اي

مجدد در آجا توان به اجراي مهندسي بيش اين ويژگي را دارا هستند، از اين حيث مي

 .بين بودخوش

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 ناظر ـ 3

فردي است كه مسئول نظارت بر انجام مهندسي مجدد محسوب گرديده و بايستي از    

انداختن  كه كار رهبر به راه در حالي. ي احترام و نفوذ در سازمان باشدمديران ارشد و دارا

كلي مهندسي مجدد است، وظيفه ناظر نيز اجراي جزئي و دقيق برنامه در يک بخش معين 

هاست اما با كامل  ها نبوده بلكه ناظر اجراي آن اگر چه ناظر مجري مستقيم فعاليت. است

هاي فرآيندگرا، به جاي  در سازمان. يابد پايان نميشدن طرح مهندسي مجدد، وظيفه ناظر 

؛ بنابراين هستندپايه سازماندهي و تشكيالت  هاها و عوامل جغرافيايي، فرآيند وظيفه

. همواره يک ناظر الزم است تا فرآيند را زير نظر داشته و اجراي درست آنرا سرپرستي كند

يگان كه هم با مهندسي مجدد  تواند از مسئولين و كارشناسان موجود دراين فرد مي

اشراف كامل ... آشناست و هم به يگان و مختصات سازماني، فرهنگي، پرسنلي، تجهيزاتي و 

 .دارد، باشد
 تيم مهندسی مجدد  -8

هر تيم تنها . كار واقعي مهندسي مجدد و بار سنگين آن بر دوش اعضاي اين تيم است   

در تشكيل اين تيم دو گروه افراد . گيرد مي مسئوليت يک فرآيند را در يک زمان بر عهده

افراد دروني كساني هستند كه وظايف موجود درون فرآيند را . دروني و بيروني حضور دارند

نمايند تا مسير  ها از يک سو به تيم كمک مي ها آشنايي دارند؛  آن دار بوده و با آن عهده

تشخيص دهند و از سوي ديگر را بندهاي آن جريان را پيگيري نموده و مشكالت و راه

افراد دروني به تنهايي . هاي تازه كمک كنند ممكن است به بازانديشي و يافتن راه

ها محدود به فرآيندي  توانند به مهندسي مجدد يک فرآيند بپردازند بلكه ديدگاه آن نمي

زمان را توانند ارتباط اين فرآيند با كل سا و نمي هستند اي با آن آشنا ست كه تا اندازها

ارزيابي كنند؛ اما افراد بيروني يا خارجي در عملكرد و كار جاري تيم مشاركت ندارند و 

 در. تري براي آن داشته باشند هاي عالي تر و هدف توانند ديدگاه گسترده بنابراين مي

زنند، بهتر است كه اين افراد  واحدهايي كه براي نخستين بار به مهندسي مجدد دست مي

هاي به عنوان مثال هنگامي كه قصد مهندسي مجدد در سيستم. زمان باشنداز خارج سا

هاي اداري و ستادي به اداري در يک يكان را داريم، تركيبي از كارشناسان و رؤساي بخش

تواند موثر واقع شده و يک تيم مهندسي مجدد همراه اساتيد و خبرگان دانشگاهي، مي

 (11 و3  :  98 سپهري، . )خوب و كارآمد را نويد دهد

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 عوامل شكست مهندسی مجدد
 فاكتورهاي منفي كه زمينه ناكامي مهندسي مجدد خواهند شد؛

همواره  اي هاي توسعه روشكوشش براي اصالح يک فرآيند بجاي دگرگون كردن آن؛   - 

ترين راه براي  شوند ولي از سوي ديگر متداول رو مي ت روبهمطلوب بوده و كمتر با مخالف

 . شكست در اجراي مهندسي مجدد هستند

 . توجهي به فرآيندها بي ـ 1

 . ها و اعتقادات كاركناناعتنايي به ارزش ـ بي9

 .ـ راضي شدن به نتايج مختصر 1

 . ـ زود تسليم شدن 1

 . سازماني كنوني  فرهنگـ 6

به دو دليل از پايين  انتظار به راه افتادن مهندسي مجدد از پايين سازمان؛ كه معموال  ـ 3

 :شود سازمان انجام نمي

كه فشار مورد نياز مهندسي مجدد بايد از باالي سازمان تامين شود، چرا كه نخست اين  -

اي درمورد سازمان و مشكالت موجود در فرآيند آن  كاركنان رده پايين ديدگاه گسترده

 . ندارند

 اختياراتها و نفوذ و  كه مديران مياني به دليل ترس از به خطر افتادن تواناييدوم آن  -

 .زنند ها نمي گونه دگرگونيكنوني خود، دست به اين

 . شناسند كارگيري فرماندهان و مديراني كه مهندسي مجدد را نميـ به8

محدود اين انديشه را نيز در كاركنان  تخصيص منابعنظري در تخصيص منابع؛  تنگ - 3

 . اي گذراست كند كه مهندسي مجدد مرحله تقويت مي

داشتن همگان؛ در اجراي مهندسي مجدد خيلي از واحدها كوشش به راضي نگه -1 

اي از كاركنان پست خود را از دست بدهند، لذا كوشش در خشنود  منحل شده و شايد پاره

 . نتيجه خواهد بود كردن همگان بي

 . نشيني در برابر مخالفان تحول ـ عقب  

. طوالني شدن برنامه؛ مهندسي مجدد براي همه كاركنان شركت با نگراني همراه است -1 

ماه بيشترين وقتي است كه سازمان بايد براي   دهد كه زماني حدود دوازده تجربه نشان مي

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1


 983 ، زمستان 3 فصلنامه علوم و فنون نظامي، سال هفتم، شماره........... ........................................................................... 11
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  گيرینتيجه
توان مصاديق متعـددي  با نگاهي اجمالي به سازمان ارتش و نيروهاي تابعه آن، مي  

تفكيـک و تاسـيس   . از مهندسي مجدد در اين سازمان گسـترده و پيچيـده برشـمرد   

هـاي موجـود، بـازنگري در    واحدهاي جديد، تغييرات اساسي در رسته ها و تخصـص 

هـاي  ت بنيـادين در سـامانه  شيوة انتصاب كاركنان و كدهاي تخصصي آنـان، تغييـرا  

دار و كارمنـد و چـه بـه    هاي افسر، درجهجذب و گزينش نيروي انساني چه در طيف

هايي هستند كه اين سازمان را به يكي همگي از نمونه... هاي رسمي، پيماني وصورت

ليكن ايـن بـه   . گامان اين فرآيند علمي در ميهن اسالمي تبديل نموده استاز پيش

هايي قوي هستند كه تغييرات سياسي و اجتماعي، اهرم. موضوع نيستمنزلة كفايت 

-ها براي مهندسي مجدد فرآيند آنان، معموالً موثر واقع ميرغم مقاومت سازمانعلي

ي مهندسـي   در پاسخ به فشارهاي مذكور فرماندهان ناچارنـد اهميـت پـروژه   . شوند

كنان را از تعهد آنان به بهبود اين عمل، كار. مجدد را براي كاركنان خود تأييد نمايد

-دهد كه فرماندهان ارشد، عالقه ساخته و به آنان دلگرمي مي كيفيت خدمات مطلع 

كاركنـان در    ها هستند و اين امر حصول يگانگي و وحدت همه مند به بهبود سيستم

 .راستاي هدف را به دنبال دارد

براي عملكـرد خـود رنـج    هاي نظامي از فقدان يک الگوي مناسب سازمان اگرچه    

ها را از بخش خصوصي، امـا در راسـتاي   هاي كيفي، روشبرند، لذا بايد با شاخص مي

تواننـد   مـي   هـاي موفـق،  از اين رو با الگوبرداري از سازمان. هدف خود اقتباس كنند

هاي نظامي شده براي سازمان تصويب فرآيند بازطراحي. عملكرد خود را ارتقا ببخشند

ترين چيز براي تسهيل تصـويب   مهم  وجود فرماندهان و مديران حامي،  .حياتي است

هـاي نظـامي مشـكل    اگرچه بيان كمي ميزان بهبود در سـازمان . فرآيند جديد است

تـوان شاخصـي جهـت لـزوم     است، ليكن سهولت دستيابي به اهداف مورد نظر را مي

   .اجراي مهندسي مجدد دانست
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