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 چکيده

دنیای تجارت امروزه در حال تغییرات شتابان است. از این رو اغلب واحدهای تجاری در حال رشد با هدف 

ریزی منابع سازمان هستند. های برنامههای واحدهای تجاری خود به دنبال استقرار سیستمیکپارچگی فعالیت

ناوری ف ، در فرآیند مهندسی مجدد سازمان، ها داردی بر عملکرد این شرکتها تاثیرات عظیماستقرار این سیستم

ادغام وظایف سازمانی و تبدیل  آن هم عمدتا تغییراتی در ماهیت کار، تواند در ایجاد تغییرات بهاطالعات می

 سازمان فعلی آینده و فرکننده تلقی کردتواند آن را در حکم تسهیلرو میازاین ، یاری برساند نیروهای رقابتی

ند گرایی به سوی فرآیوظیفه سازمان از حالت ، وکار عوض کرده و بنابراینجای خود را با فرآیندهای اصلی کسب

ها و در نتیجه کاهش هزینه ،وکار به روند کسب همین امر موجب سرعت بخشیدن کند.محوری حرکت می

ه بررسی تاثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و هدف از این مطالع. گرددتر شدن سازمان میرقابتی

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد سازمان ها می باشد. سعی شده است  کاربرد این روش در کلیه 

ی سازمانها بررسی شود. در این تحقیق روند مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و سیستم برنامه ریزی 

شده است. در این پژوهش که از نوع تحقیقات مروری است. برای معرفی اثر مهندسی مجدد  منابع سازمانی  بیان

فرآیندهای کسب و کار و برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد سازمان ها  از روش کتابخانه ای و جستجو در 

انجام شده بر تحقیقات مقاله خارجی و فارسی به همراه فیش برداری استفاده شده است. با مطالعات  03بیش از 

پیشین و همچنین با مطالعه ی جدید ، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد ، سیستم برنامه ریزی منابع 

سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار برای بهبود عملکرد سازمان ها امری حیاتی است و تمام 

سازمانها موثر است بلکه برای تمام ارگانهای کشور حائز  مدیران کشور به آن توجه کنند. البته نه تنها برای

  اهمیت است.

، مهندسی مجدد فرآیند های برنامه ریزی منابع سازمانعملکرد سازمان ها،  :يديکل واژگان

 .کسب و کار، مدیریت عملکرد
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 مقدمه

 (1BPRمهندسی مجدد فرآیند هاي کسب و کار )
خود را به عنوان یکی از جذاب ترین گزینه های مدیریت تغییر برای  آیند های کسب و کاراز اواخر دهه هشتاد ، مهندسی مجدد فر

شود:  یرا شامل م ریمجدد اغلب مراحل ز یمهندس(.   1331،  2و همکاران کمریالتمقابله و سازگاری با محیط رقابتی جدید ، تاسیس کرد )

 یدار، نقشه بر میفر یچشم اندازها جادیمجدد ، ا یمهندس یبرا ندهایانتخاب فرا،  یاجرائ یبنگاه ، ثبت نام از رهبر یاستراتژ یشفاف ساز

نمونه  ، یساز ادهی، توسعه برنامه پ دیجد یستمهایو س ندهایفرا یاقدام ، طراح یپرونده برا هیموجود ، ته یستمهایو س ندهایفرا یابیو ارز

 (.1330،  0و چمپی ) همرو بهبود مداوم روند  یساز ادهی، پ دیاز روند جد یساز

بازاندیشی بنیادی و طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار برای "عبارت است از:  (BPR) مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

 (.1333،  4و گافار انیآلدوو) دستیابی به پیشرفتهای چشمگیر در اقدامات مهم و معاصر عملکرد ، از جمله هزینه ، کیفیت ، خدمات و سرعت

 

، مدیریت علمی ، سنجش  ABC)5 (چندین ابزار و مفاهیم دیگر مانند مهندسی سیستم ، معیار ، و هزینه یابی مبتنی بر فعالیتاز  

و  نکمریآلتجنبش کیفیت تشکیل شده است ) TQM)6 (رضایت مشتری و تیم سازی متقابل عملکردی ، عالوه بر مدیریت کل کیفیت

 ( واژگان کلیدی این تعریف را اینگونه نعریف کرده اند:1330ی )(. هم چنین همر و چمپ1331،  7همکاران

بنیادین: چرا این کار را انجام می دهیم؟ چرا کارهایمان را این گونه هست ، انجام می دهیم؟ چرا روش انجام آن را تغییر نمی  .1

 دهیم؟ و چرا های دیگر.

و شیوه های جدید کار کشف شوند. تغییرات سطحی فایده ریشه ای: تمام روند های کاری و ساختار های موجود باید فراموش  .2

 ای ندارد. تغییر باید ریشه ای باشد کار را باید از بستر آغاز کرد و طرحی نو ، کامال جدا از ساختار پیشین ریخت.

دسی مجدد عظیم: باید به تغییرات چشمگیر و خارق العاده و نه بهبود های جزیی و اندک دست یافت. به عبارت دیگر در مهن .0

سخن از افزایش حاشیه سود و یا بهبودی نسبی نیست. هدف دستیابی به جهشی شگفت انگیز و چشم گیر است. هدف پیشرفت ده یا بیست 

 درصدی نیست بلکه انفجار و خانه تکانی است.

مرکز باشد. فرآیندها مهمترین فرآیند ها: طراحی مجدد باید بر فرآیندهای سازمانی و نه وظایف ، مشاغل ، کارکنان یا ساختارها مت .4

نقش را در مهندسی مجدد دارند. اما اغلب مدیران با آنها آشنا نیستند. دانشمندان علم مهندسی مجدد علت مشکل را عدم فرآیند گرا بودن 

 دست اندرکاران دنیای کسب و کار می دانند.

                                                                               :میتکرار شده است مرور کن ریرا که در ز کار مهندسی مجدد فرآیند های کسب ودر مورد  گرید فیاز تعار یبرخ دیبگذار

 یتجار یندهایمجدد فرا یو دوباره طراح یاساس یشیبازاند کسب و کار یندهایمجدد فرا یمهندس( ، 1330به گفته ی چکش و چمپی )

 . ، خدمات و سرعت است تیفی، ک نهیهز لیدر اقدامات حساس عملکرد معاصر از قب ریچشمگ یتهاشرفیبه پ یابیدست یبرا

 تی، فعال دیجد یکار یها یاستراتژ ینیب شیشامل پ یتجار یندهایمجدد فرا یمهندس( ، 1330به گفته ی توماس اچ دیونپورت ) 

 آن است. یو سازمان یسان، ان یفناور دهیچیدر ابعاد پ رییتغ یو اجرا ندیفرآ یطراح یواقع

آورد ، و چهار  یمختلف به دست م یوجود خود را از رشته ها ( ، مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار1365به گفته ی لوییت )

به  ندیفرآ شینما کیکه  ییجا -کند  رییو افراد قرار دارد تغ ی، استراتژ یفن آور  کرد که در سازمان ،  ییتوان شناسا یرا م یحوزه اصل

 شود. یابعاد استفاده م نیدر نظر گرفتن ا یعنوان چارچوب مشترک برا

 تیفیک کل تیریگرا ، مانند مد ندیفرآ یدگاههاید ریمربوط به آن با سا مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کاراز  یگرید فیتعر

(TQM و درست به موقع ))1(JIT ( .را م0133، که توسط جوهانسون و همکاران ارائه شده است )کرد: انیب ریتوان به شرح ز ی 

ستمر و نه صرفاً بهبود م یاساس شرفتیاست ، بلکه به دنبال پ کینزد شاوندیخو کی، گرچه  کسب و کار  یندهایمجدد فرا یمهندس

 دیان تشدمساز یاصل تیو صالح کیابزار استراتژ کیبه  ریمس لیتبد یرا برا مدیریت کل کیفیت و درست به موقع یتالش ها نیاست. ا

                                                           
1 . Business Process Reengineering 
2( .Altinkemer, Chaturvedi, & Kondareddy, 1998) 
3( .Hammer & Champy, 1993 ) 
4( .Aldowaisan & Gaafar, 1999) 
5 .Activity Based Costing 
6 .Total Quality Management 
7( .Altinkemer et al., 1998) 
8 .Just-in-time 
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 یها کیپردازش ، از تکن دیگسترش د نتجارت متمرکز است و ضم یاصل یندهایدر فرآ کسب و کار  یندهایمجدد فرا یمهندسکند.  یم

 (.2333،  3) ایرانی و همکاران کند یبه عنوان فعال کننده استفاده م مدیریت کل کیفیتو درست به موقع خاص در جعبه ابزار 

 عبارتند از: کسب و کار یندهایمجدد فرا یکننده مهندس نییتع یژگیو نیمهمتر

 متمرکز شده اند. یسازمان رییتغ جادیمجدد در ا ی: همه انواع مهندسریی. تغ1

 است. رییتغ تیریمد شبردیپ یها و مراحل الزم برا کیمجموعه متشکل از تکن نی: اکیستمیس ی. روش شناس2

 ستمیو س ندیرا در هر دو فرآ یراتیی، تغ رییمقاومت در برابر تغ جادیقالب و ا جادیان ، ااشاره انگشت یها: بجا ستمیو س ندهای. فرآ0

 انی، جر، ارزش هاپاداش ، اعتقادات یها ستمی، سیری، مشاغل ، ساختارها ، اندازه گ ندهایها شامل فرآ ستمیدهد )چشم انداز س یانجام م

 است.( رهیو غ کیستراتژا لی، تحلاطالعات

 باشد. یالزم است ، م یارائه ارزش به مشتر یچشم انداز از آنچه برا کیبه  ازی: نیمشتر یرو کیکز استراتژتمر -4

 در نظر گرفته شده است. یکل یها با استراتژ ستمیو س ندهایبهبود تناسب فرآ یبرا راتییمجدد: تغ رییتغ -5

در  رییتغ قیرفتارها از طر رییتغ یبرا "زیچالش برانگ اتیفرض"و  "سازمان یشیبازاند": طرفداران در مورد یشناخت کردی. رو6

 کنند. یاعتقادات و نگرش صحبت م

اچ.  امیلیو) شود یسازمان انجام م یبرا یریقابل اندازه گ یایمتمرکز بر ارائه مزا جهیمجدد با نت ی: مهندسیریقابل اندازه گ جی. نتا7

 (. 2315،  13کیگل

 

 دهاي کسب و کارعوامل موثر بر مهندسی مجدد فرآین
درباره ی عوامل موثر بر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار نظرات و تحقیقات مختلفی انجام شده است که به دو مورد از آن ها 

 اشاره می گردد: 

د های سازمانی ) فرآیند ( و منابع انسانی ) تحقیق اسپنسر: بنا به نظر وی سه عامل فناوری اطالعات ) تکنولوژی ( ، فرآین -الف

می نامد و وجود آنها را در به ثمر  "سه عوامل حیاتی  "کارکنان ( بر مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار موثر هستند. ولی این عوامل را 

 رسیدن فعالیت های مهندسی مجدد ضروری می داند.

دارند که چهار عامل سازمان ، منابع انسانی ، مدیریت کیفیت فراگیر و فناوری گاناساران: این دو محقق اعتقاد  –تحقیق الو  -ب

 اطالعات بر روی مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار اثر دارند که در ادامه به طور جداگانه بررسی می شوند.

 سازمان ) موسسه ( : عامل سازمان خود به بخش تقسیم می شود: -1

ایجاد نیاز به تغییر در قسمت نیروی انسانی نمود پیدا می کند و عمدتا از طریق تسهیم ساختار : ساختار ، بیشتر از طریق  -1-1

پاداش ، افزایش تولید ، آموزش و موارد مشابه ، روی فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار اثرگذار است. در این زمینه سه دسته ساختاری 

؛ این گروه ها بر اساس خواست افراد ، به وجود آمد و دارای رهبران غیر مهم وجود دارند که عبارت اند از:  * تیم های کاری خود رهبر

*تیم های عملکردی ) وظیفه ای ( : این گروه ها چندین وظیفه را با هم عهده می گیرند و بر مبنای عملکردی به وجود می رسمی هستند. 

* تیم های حل مساله: این گروه ها چند منظور بوده و از افراد بخش های مختلف تشکیل می شوند و مسئول حل موضوعات مختلف آیند. 

 در دوره های زمانی خاص هستند.

مسائل فرهنگی : عوامل فرهنگی شامل هنجار ها ، ارزش ها و عقایدی در زمینه ی چگونگی انجام کار ها در سازمان هستند.  -1-2

ن دلیل مهندسی مجدد فرآیندها نیازمند تغییراتی است که به طور هم زمان مستلزم مشارکت ، نوآوری و ارائه ایده های جدید به همی

ت کهستند. تمام این ها را باید مدیریت به تدریج طوری به کارکنان القا کند که در زمان طراحی مجدد فرآیند ها ، آنان بتوانند در آن مشار

رغبت ، پذیرای آن باشند. در شرکتی که در آن فرهنگ خشک حکم فرماست و همه چیز باید توسط یک سرپرست پیشنهاد کرده و با میل و 

 شود ، تغییرات فرآیندی بسیار سخت تر صورت می گیرد.

ند ، همکاری ده منابع انسانی: اگر سازمانی به کارکنان با انگیزه ای نیاز داشته باشد که تغییرات بپذیرند ، ایده های جدید ارائه -2

 شکنند و بتوانند شیوه کارشان را تغییر دهند. آنگاه نیمی از تالش ها باید پیرامون مدیریت منابع انسانی متمرکز گردد. بنابراین ، آموز

ایف وظعمیق و انگیزش باید مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. در نتیجه از یک سو الزم است کارکنان طی کار تیمی ، دانش کسب کرده و 

                                                           
9( .Irani, Hlupic, & Giaglis, 2000) 
10 .(Glick, 2015) 
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 جدید را بیاموزند. از سوی دیگر ، سازمان باید کارمندانش را از طریق سیستم های انگیزشی و با مشارکت دادن آنان در فرآیند تصمیم گیری

 برانگیزاند.

عاملی است که می تواند طراحی مجدد فرآیند ها را آسان کند. زیرا قادر است ایده تغییر مورد   TQMمدیریت کیفیت جامع:  -0

از را در سازمان ایجاد نماید. با وجود این ، ممکن است مدیریت کیفیت جامع به طور مستقیم بر روی نتایج فرآیند مهندسی مجدد کسب نی

 و کار اثرگذار نباشد.

 ،من کمک به ایجاد تغییر در سازمانفناوری اطالعات: مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار یکی از معدود روش هایی است که ض -4

به ایجاد تغییراتی در ماهیت  ها و شیوه های نوین انجام کار را نیز به سازمان ها معرفی می کند. فناوری اطالعات ابزاری است که فرآیند

، ادغام وظایف سازمانی و پرورش نیروهای رقابتی سازمان ها کمک می کند. طراحی مجدد فرآیندها به وسیله فناوری اطالعات صورت کار

 مجدد توانمندی خود را با استفاده فزاینده از شبکه های یکپارچه کامپیوتری شخصی به دست آورده است. می گیرد. مهندسی 

شبکه های مذکور این امکان را فراهم می آورد تا تمامی فرآیند های مدیریت از کاغذ به سمت الکترونیکی شدن پیش روند و ارائه 

سازمانی ، ارتباطات میان تصمیم گیرندگان و کارکنان را بهبود می بخشد. فناوری  خدمات خودکار گردد. این ساختار با بهبود تعامالت

اطالعات و به تبع آن فناوری سیستم های اطالعاتی پیشرفته با کوچک ، ارزان ، ساده و کاربردی ساختن برنامه های کامپیوتری  باعث شده 

 .(1010, یمقدس & یضی)فر زمانی به راحتی صورت پذیرداند تا دسترسی مدیران و کارکنان به اطالعات از هر جا و در ه

 

 ت اند از:افرادي که اجراي مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار را بر عهده دارند ، عبار
راهبر: این فرد مجوز الزم را داده و انجام مهندسی مجدد را ممکن می سازد. وی از مقامات ارشد شرکت است که اختیار زیر و  .1

ق ارو کردن سازمان را دارد و تا حدی بر کارکنان نفوذ دارد که می تواند آن ها را به پذیرش آثار ویرانگر تشکیالت کنونی و در نتیجه اشتی

ندسی مجدد فرآیند های کسب و کار فرا خواند. نقش آغازین راهبر الهام بخشی و انگیزش است؛ راهبر هم چنین باید محیط انجام به مه

 کمهندسی مجدد را آماده نماید. رهبر مناسب تنها به اعتبار سمت اداری انتخاب نمی شود بلکه از نظر شخصیتی نیز باید آینده نگر ، پر تحر

 فردی محافظ کار نمی تواند به چنین دگرگون هایی دل داده و از آن ها پشتیبانی کند. و هوشمند باشد ؛

ناظر: به نوعی مسئول انجام مهندسی مجدد در فرآیند محسوب شده و بایستی از مدیران ارشد و دارای احترام و نفوذ در شرکت  .2

فه ی ناظر نیز اجرای جزیی و دقیق برنامه در یک بخش معین باشد. در حالیکه کار رهبر به راه انداختن کلی مهندسی مجدد است ، وظی

است. اگر چه ناظر مجری مستقیم فعالیت ها نبوده بلکه ناظر اجرای آن هاست اما با کامل شدن طرح مهندسی مجدد ، وظیفه ی ناظر پایان 

ایه سازمان دهی و تشکیالت است؛ بنابراین همواره نمی یابد. در سازمان های فرآیندگرا ، به جای وظیفه ها و عوامل جغرافیایی ، فرآیند پ

 یک ناظر الزم است تا فرآیند را زیر نظر داشته و اجرای درست سرپرستی کند.

تیم مهندسی مجدد: کار واقعی مهندسی مجدد و بار سنگین آن بر دوس اعضای این تیم است. هر تیم تنها مسئولیت یک فرآیند  .0

در تشکیل این تیم دو گروه افراد درونی و بیرونی حضور دارند. افراد درونی کسانی هستند که وظایف  را در یک زمان بر عهده می گیرد.

ده وموجود درون فرآیند را عهده دار بوده و و با آن ها آشنایی دارند ؛ آن ها از یک سو به تیم کمک می نمایند تا مسیر جریان را پیگیری نم

هند و از سوی دیگر ممکن است در باز اندیشی و یافتن راه های تازه کمک کنند. افراد درونی به و مشکالت و راه بندهای آن را تشخیص د

 یتنهایی نمی توانند به مهندسی مجدد یک فرآیند بپردازند بلکه دیدگاه آن ها محدود به فرآیندی است که تا اندازه ای با آن آشنایند و نم

رزیابی کنند ؛ اما افراد بیرونی و خارجی در عملکرد و کار جاری تیم مشارکت ندارند و بنابراین توانند ارتباط این فرآیند با کل سازمان را ا

می توانند دیدگاه گسترده تر و هدف های عالی تری برای آن داشته باشند. در شرکت هایی که برای نخستین بار به مهندسی مجدد دست 

 .(1032, یشکر &, لی, وکی)احمدشندمی زنند ، بهتر است که این افراد از خارج سازمان با

 

 مزایا مهندسی مجدد فرآیند هاي کسب و کار
 .مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ، بازارهای جدیدی را از طریق شناخت نقاط برجسته ایجاد می کند 

 .مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ، خالقیت و نوآوری در تیم ها ترغیب می کند 

 

 دهاي کسب و کارمشکالت مهندسی مجدد فرآین

  .مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ، برای محصوالت و خدماتی موثر است که در برگیرنده ی توالی منطقی در کار هستند

 ممکن است این امر برای فرآیند های به شدت متغیر چندان کاربرد نداشته باشد.
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 ران فرآوان در زمینه ی فناوری اطالعات است. ابتکارات مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ، غالبا نیازمند سرمایه گذا 

  هزینه ی باالی ابتکارات مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ، می تواند سرعت به دردسر افتادن و حتی از هم پاشیدن شرکت

 ها را باال ببرد.

 .مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار نیازمند کار خوب تیمی و سطح باالی تخصص است 

 (1015, ثاقی)مدن یک سازمان ناتوان را از طریق تعدیل نیروها و ظرفیت تغییر و تحول کاهش می دهد امکان به وجود آم. 

 

 سيستم هاي برنامه ریزي منابع سازمانی
اتفاق افتاد ، ناشی از نیاز به یکپارچه سازی قوی تر بین  1313و اوایل دهه  1373که در اواخر دهه  11MRP حرکت فراتر از

می توان استدالل کرد که مهندسان نرم افزار قول ادغام داده . مانی کاربردی است که در این دوره بر شرکت ها تسلط داشتندسیلوهای ساز

 .رخ داد ، تشخیص دادند 1333مدتها قبل از فشار به سمت ساختارهای سازمانی مسطح تر که در اوایل دهه  -ها را خیلی زود 

)برنامه ریزی منابع سازمانی( را به عنوان چارچوبی برای سازماندهی ، تعریف و  (2335،  12کاکس)بلکستون و  نسخه یازدهم فرهنگنامه

برای برنامه ریزی و کنترل مؤثر یک سازمان الزم است تا سازمان بتواند از دانش داخلی . استاندارد سازی فرایندهای تجاری تعریف می کند

برنامه ریزی منابع  تعریف دامنه وسیعی از برنامه های کاربردی را که در چارچوباین . خود برای جستجوی مزیت خارجی استفاده کند

تمرکز اصلی ما هستند اما سیستم کامل  MPC)10 (متناسب هستند ، برجسته می کند. سیستم های برنامه ریزی و کنترل ساخت سازمانی

مالی و حسابداری ، منابع انسانی ، حقوق و دستمزد ، و فروش  -برای ارائه خدمات به فرآیندهای تجاری مستقر در سایر حوزه های کاربردی 

 (.2337،  14و وستون کوبزیج/ بازاریابی و غیره در نظر گرفته شده است )

انک ب کیشده است که  لیماژول تشک نیاست که از چند یاطالعات ستمیس کپارچهینرم افزار  کی برنامه ریزی منابع سازمانی ،

و  MRPاز  یبرنامه افزودن کی نیا در سراسر شرکت. یتجار یندهایفرا ونیگذارند ، به منظور اتوماس یراک مبه اشت یمرکز یاطالعات

MRP II  ازیمورد ن یزیر برنامه شروع به کار نکرد. 1333دهه ی توسط گروه گارتنر ابداع شد ، اما تا اواسط  1373نام آن در دهه   ؛است 

برنامه " آغاز شد. 1363کند. در دهه  یم جادیرا ا دی، برنامه تول دیمواد با الزامات تول انیجر یازو هم تر یساز کپارچهی( با MRPمواد )

و سعد  یحاج باکر یعل) آغاز شد 1373کند. در دهه  یادغام م تیظرف یزیرا با برنامه ر MRPموتور  "(MRP IIمنابع ) دیتول یزیر

 (.2335،  15یحاج باکر

شده  جیمتوسط و بزرگ در سراسر جهان را ی( در بنگاه ها16ERPS) یمنابع سازمان یزیبرنامه ر یها ستمیدر ده سال گذشته ، س

 یعملکردها ریسا یاطالعات یها ستمیخاص خود را داشت که جدا از س یاطالعات ستمیسازمان ، س کی، هر عملکرد در  نیاز ا شیاند. پ

 . (2337،  17هدکرد )روم و رو یکار م یسازمان

 یم ، هستند یهستند که به صورت سازمان یو سازمان کپارچهی یاطالعات یها ستمیس ، یمنابع سازمان یزینامه ربر یها ستمیس

آنجا که  از داده مشترک استفاده کرد. یتجارت از فروشگاهها کی یمنابع ، اطالعات و عملکردها هیکل یو هماهنگ تیریمد یتوان برا

در نظر گرفته شده اند ، آنها  یمرکز یبانک اطالعات کیاطالعات شرکت ها در  هیادغام کل یبرا یمنابع سازمان یزیبرنامه ر یها ستمیس

،  11سنیقابل مشاهده باشد )دچو و مور یسازمان ءیگرفته شده و هر ش یمختلف سازمان یتهایدهند تا همه اطالعات از موقع یاجازه م

2335). 

بانک  کی یماژول که دارا نیمتشکل از چند یاطالعات ستمیس کپارچهیافزار  نرم "به عنوان  یمنابع سازمان یزیبرنامه ر ستمیس کی

 دگاهیاز د فیتعر نیشده است. اگر ا یطراح "در شرکت یتجار یندهایفرا ونیاتوماس یشده است که برا فیهستند ، تعر یمرکز یاطالعات

 کرد: فیتوص ریرا به شرح ز یمنابع سازمان یزیمه ربرنا ستمیس کیتوان  ی، م ددر نظر گرفته شو "یاهداف ، کارکردها و معمار "

  فرآیندهای تجاری شرکت ، البته برای مزایای ناشی از این "اتوماسیون کردن  "برنامه ریزی منابع سازمانی سیستم"هدف

 .یعنی پشتیبانی از اجرای تجارت الکترونیکی که منجر به عملکرد بهتر شرکت می شود .اتوماسیون است

                                                           
11  .MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING 
12( .Blackstone and Cox, 2005) 
13 .Manufacturing planning and 

control 
14( .Bakry & Bakry, 2005) 

2 .( Bakry & Bakry, 2005) 
16 .Enterprise Resource planning Systems 
17( .Rom & Rohde, 2007) 
18( .Dechow & Mouritsen, 2005) 
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 از شرکت ، از جمله فعالیتهای اصلی فعالیت تجاری  "زنجیره تأمین"، که با  برنامه ریزی منابع سازمانی ک سیستمکارکردهای ی

 .هستند و منجر به کارآیی باالتری می شوند "یکپارچه در شرکت"و فعالیتهای پشتیبانی آن در ارتباط است ، 

 "است ، یعنی از ساختار پویا است ، که باعث می شود آن  "ژوالرما"از ساختاری  برنامه ریزی منابع سازمانی سیستم "معماری

 .را نسبت به تغییرات و توسعه انعطاف پذیر کند

 

 مزایاي استفاده از سيستم هاي یکپارچه

ایجاد یکپارچگی سازمانی از بعد اطالعات موجود در سازمان و افزایش سازگاری بین اطالعات به دست آمده ، از اهداف عمده ی  

، یکپارچه سازی تمامی بخش ها و جریان های اطالعات کارکردی یک شرکت ، به شکل ه ریزی منابع سازمانی است و در تکمیل آنبرنام

یک سیستم کامپیوتری واحد که قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های سازمان باشد. دو نوع یکپارچه سازی برای سیستم ها وجود دارد: 

یکپارچه سازی داخلی عبارت است از: یکپارچه سازی بین برنامه های کاربردی ، یا میان برنامه های کاربردی و پایگاه داده داخلی و خارجی. 

از مزایای دیگر برنامه  رکای کاری گفته می شود.یکپارچه سازی خارجی به یکپارچه سازی برنامه ها یا پایگاه داده ی شدر یک سازمان. 

 ریزی منابع سازمانی می توان به امکان استفاده ی بهینه از روش های استاندارد و متداول در جهان اشاره کرد. با صرف نظر از بیان مابقی

ی مختلف به بیان آن پرداخت شده ، کاهش هزینه های داخل سازمان مزایای پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی که به وفور در سایت ها

از مهم ترین مزایای آن است که نمی توان آن را نادیده گرفت و به بیان آن پرداخت. یکی از گام های آن در زمان توسعه ی سازمان است و 

مابقی زیر ماژول ها به جهت استفاده از آن نخواهد بود و  در صورت نیاز به زیر ماژول های دیگر در این روند ، دیگر نیازی به همگام سازی

 می توان در هر زمان ، زیر ماژول مربوطه را به سیستم فعلی اضافه کرد. از مسیرهای رسیدن به نتیجه در پیاده سازی منابع سازمانی عالوه

 & ی)سلگازمانی ، پذیرش و یادگیری است بر طی کردن مسیر مورد نظر بر طبق روش شناختی استفاده شده در پیاده سازی منابع س

 .(1013, یمحمداریعرب

 

 ه مشکالت ناشی از سيستم هاي یکپارچ
 ، در بسیاری از موارد ، بیش از پیش بینی اولیه است.هزینه ی استقرار -

 زمان و تالش صرف شده جهت استقرار ، در بسیاری از موارد بیش از پیش بینی اولیه است. -

 منابع تجاری و فناوری اطالعات مورد نیاز ، بیش از حد تصور است. -

 تصور است. نیاز به مهارت ) بیرون از شرکت ( ، باالتر از حد -

تغییرات مورد نیاز در فرآیندهای تجاری ، باالتر از حد تصور بوده است ، به ویژه در میان زیر سیستم ها تمرین و آموزش هرگز  -

 (.1013کافی نبوده است ) سلگی و عرب یار محمدی ، 

 

 رابطه ي مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار با برنامه ریزي منابع سازمانی
در فضای رقابتی برای رسیدن به کیفیت و سرعت باالتر در ارائه کاال و خدمات به سیستمی بهره ور و یکپارچه  امروزه سازمان ها

است. سیستم  برنامه ریزی منابع سازمانی کننده منابع سازمان نیاز دارند. یکی از بهترین ابزارهای رسیدن به این هدف، راه حل نرم افزاری

بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمانی یک 

در سازمان، انتخاب یک سیستم مناسب با توجه به عوال موثر و شاخص برنامه ریزی منابع سازمانی  برای اجرای موفقیت آمیز پروژه .می کند

، عدم هماهنگی و تناسب آن با فرایندهای برنامه ریزی منابع سازمانی  ساسی برای پیاده سازیهای متناسب ضرورت دارد. یکی از مشکالت ا

مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد ریشه ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر  .کسب و کار می باشد

خدمت است. امروزه با توجه به قابلیت های مهندسی مجدد در به ارمغان آوردن  در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و

ارزش و ایجاد مزیت های رقابتی در سازمان، طرفداران بسیاری پیدا کرده است. مهندسی مجدد فرایند کسب و کار نوع قدرتمندی از تغییر 

 مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار  انجام صحیح راحی می شوند.سازمانی است که در آن فرآیندهای کسب و کار تحلیل، تسهیل و از نو ط

می شود  برنامه ریزی منابع سازمانی با الهام گرفتن از برنامه ریزی استراتژیک و حمایت مدیریت ارشد منجر به پیاده سازی موفقیت آمیز

ندهای کسب و کار حتما وضع را بدتر می کند. از سوی دیگر بدون اتکا بدون بازطراحی فرای برنامه ریزی منابع سازمانیچراکه برای اجرای 

مهندسی مجدد فرآیند کسب  و برنامه ریزی منابع سازمانی به یک سیستم یکپارچه و فرایندگرا، بازطراحی فرایندها ممکن نیست. بنابراین

 (.1032،) عباس قربانی و مقتدایی پور   را باید دوقلوهای به هم چسبیده دانستو کار 
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 مدیریت عملکرد
، در مفهوم جدید خود چرخه ای است که به مدیران کمک می کند پس از هدف گذاری و برنامه ریزی در مورد مدیریت عملکرد

عملکرد و رفتار کارکنان تحت سرپرستی خود در ابتدای دوره ی ارزیابی ، به ارزیابی میزان و کیفیت اجرای برنامه ها و تحقق اهداف در 

ان دوره ارزیابی بپردازند و از طریق ریشه یابی و تحلیل رفتار ها و عملکرد های رضایت بخش و غیر رضایت بخش و به کارگیری مستمر پای

این چرخه را برای بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان فرآهم آورند. مدیریت عملکرد بخشی از مدیریت منابع انسانی است که وظیفه آن 

بین مدیریت و کارکنان بوده و در فرآیند ارزیابی عملکرد ، ابتکارات و خالقیت های افراد را نیز در نظر دارد. مدیریت عملکرد  ایجاد ارتباط

، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعیشان ) هماهنگی سازی شایستگی باالقوه با ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم

یی بالفعل ( به دنبال بهبود و توسعه شایستگی های جدید افراد برای هماهنگی جدید افراد برای هماهنگی با تکنولوژی های عملکرد و توانا

 .(1032)قربانزاده,  مدرن و دنیای متحول فرد است

امری حیاتی برای موفقیت سازمان می باشد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل  مدیریت عملکرد نیروی کار به صورت اثر بخش ،

ت خدمات بیشتر نسبت به کیفیبرقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیرایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد 

 می شود.  منجر 

 . (1012)جامعه,  کارکنان و کسب مزیت رقابتی سازمان به کار می رودفنون و ابزار این مدیریت برای باال بردن بهره وری 

 

 اصول مدیریت عملکرد
 :(1013, یموفق & یلی)اباین اصول عبارت اند از

 مدیریت عملکرد به عنوان نوعی فرآیند اساسی کسب و کار  .1

 حاصل از تبادل اطالعات و داشتن اطالعات مشترکقدرت  .2

 قایل شدن نوعی توجه فراتر از قابلیت سودآوری به ارزش ها .0

 یافتن پاسخ خاص برای هر مساله  .4

 

 مزایاي مدیریت عملکرد

 ارزش های سازمانی تقویت می شود.  .1

 چالش های نسبت به مقررات و اقدامات اخراج کارکنان کاهش می یابد. .2

 رمند و سرپرست برای حصول بهره وری و مزیت رقابتی افزایش می یابد.گفتگوی بین کا .0

 فشار های روحی و تنش های سرپرستی کاهش می یابد. .4

 پرداخت های جبرانی بر اساس میزان ارزش عملکرد و کمک کارکنان به سازمان تعیین می شود. .5

 .(1013, یموفق & یلی)اببا ساختار سنتی حقوق و دستمزد ها مقابله می شود  .6

 

 کاستی هاي مدیریت عملکرد
 برخی کاستی های نظام های مدیریت عملکرد عبارت اند از:

 نظام های مدیریت عملکرد را معموال معادل نظام های ارزیابی عملکرد گرفته اند. .1

 ا به جای یک نظام توسعه ای ، نظام نظارت تحمیلی تلقی کرده اند.نظام های عملکرد را بعض .2

 اغلب نظام های مدیریت عملکرد به جای ذات و جوهر ، نوعی عرض و پیش پا افتادگی به همراه دارند. .0

 بسیاری از سرپرستان مهارت های الزم برای مدیریت یا بهبود بخشیدن عملکرد را ندارند. .4

 د از نوعی رویکرد یکنواخت و نامناسب بهره می گیرند.اغلب گام های مدیریت عملکر .5

در اغلب سازمان ها ، واحد های منابع انسانی تنها واحد های مسئول طراحی و کنترل نظام مدیریت عملکرد محسوب می شوند  .6

 (.1012) ابیلی و موفقی ، 
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 پيشينه
 (ندیفرا ینقشه بردار یبرا یکردی: روکسب و کار  یندهایمجدد فرا یمهندس، در تحقیقی به نام ) 1333در سال  و گافار انیآلدوو

دستیابی به پیشرفتهای چشمگیر در اقدامات عملکردی با تغییر  (BPR) به این نتیجه رسیده اند که مهندسی مجدد فرایندهای تجاری

 .اساسی در طراحی فرایند است

 (ین مهندسی مجدد و عملکرد سازمانیادگیری سازمانی بر رابطه ب، در تحقیقی به نام ) اثر میانجی ی 1037در سال  13جواد پورکریمی

به این نتیجه رسیده اند که مهندسی مجدد بر یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و یادگیری سازمانی نیز 

ی سازمانی در رابطه بین مهندسی مجدد و عملکرد بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد ، هم چنین نقش میانجی یادگیر

 سازمانی تایید شد.

، در تحقیقی به نام ) مهندسی مجدد و جایگاه آن در سازمان ها ( به این  1015در سال  23دکتر محمود قربانی و داوود علی شاد

سازمان ها برای بقاء خود باید تغییر و نوآوری  نتیجه رسیده اند که ضرورت اجرای مهندسی در سازمان ها اجتناب ناپذیر است و شرکت ها و

را در راس برنامه های خود قرار دهند و نیاز است که سازمان ها در تنظیم اهداف و استراتژی ها تعهد ضمانت مدیریت ارشد ، درک نیاز 

ند و از همه مهم تر مهندسی مجدد های مشتری. اندازه گیری عملکرد ، تغییرات سازمانی مهندسی مجدد یا بازسازی فرآیند را انجام ده

 مدیریت و منابع انسانی محور اصلی در بهبود عملکرد سازمان ها و شرکت می باشد.

در تحقیقی به نام ) کالس جهانی سازمان ها به وسیله نقش  1010در سال  21دکتر حسن فارسیجانی و سید هادی میرقادری

ه روش شناسی مجدد پیشنهادی ، می تواند با ایجاد تحول در فرآیندها و الگوبرداری ( به این نتیجه رسیده اند کراهبردی مهندسی مجدد

، شرکت ساپکو را به این سطح از عملکرد نزدیک سازد ، به عبارت دیگر ، در این مقاله مراحل طراحی یک روش از فرآیند های کالس جهانی

راه برای تصدیق روش شناسی ایجاد شده ، به کارگیری آن در عمل به  شناسی مهندسی مجدد مبتنی بر کالس جهانی ارائه شد اما بهترین

 صورت پایلوت است.

در تحقیقی به نام ) مهندسی مجدد ( به این نتیجه رسیده اند که مهندسی  1036در سال  22سیمین امینی زارع و رمضان جهانیان

کم می کند ، تغییرات اساسی در ساختار ، فرهنگ و تکنولوژی مجدد فضاهای مرده را حذف می کند و فاصله زمانی بین جریانات کاری را 

 اطالعات ایجاد می کند و به طور کلی عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.

 (سازمان ، خلق دانش و عملکرد شغلیدر تحقیقی به نام ) برنامه ریزی منابع  1032در سال  20بهروز قلیچ لی و سیده زهره طباطبایی

ده اند که نتایج برنامه ریزی منابع سازمانی و کلیه ی ابعاد آن شامل نتایج عملیاتی ، نتایج مدیریتی و فرآیند کسب و کار به این نتیجه رسی

و نتایج برنامه ریزی تکنولوژی اطالعات / استراتژیک برنامه ریزی منابع سازمانی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر خلق دانش می باشند. 

 مه ریزی منابع سازمانی و خلق دانش دارای تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی هستند.همچنین نتایج برنا

 (و تاثیر آن ها بر عملکرد سازمان در تحقیقی به نام ) سیستم های برنامه ریزی منابع 1032در سال 24زهرا تیموری و شکوه شعبانی

یزی منابع زمینه ای برای استفاده گسترده تر از کنترل های رسمی و کنترل به این نتیجه رسیده اند که به طور کلی سیستم های برنامه ر

های غیر رسمی فراهم می کنند. بنابراین می توان سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان را به مثابه چتری برای سیستم کنترل مدیریت 

 کند. رسمی دانست که در ترکیب با سایرکنترل ها به بهبود علکرد سازمان کمک می

های ریزی منابع سازمانی بر سیستمهای برنامهتاثیر سیستمدر تحقیقی به نام )  2311در سال  25ی و همکارانپکه کالونک-جوها .1

منجر  ) سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ( های سازمانیاستفاده از سیستم( به این نتیجه رسیده اند که  کنترل مدیریت و عملکرد شرکت

عملکرد  ها در دستیابی به اهدافشود، و اینکه بیشتر از انواع غیر رسمی کنترل مدیریت به شرکتلکرد شرکت در بلند مدت میبه بهبود عم

 .دکننآتی کمک می

 

                                                           
 (1037, یکرم &, ی, قارلقیرچیدمینی, همایمی)پورکر. 19

 (1015, شاهیعل & ی)قربان. 23
 (1010, یقادرریم & یجانی)فارس. 21

 (1036, انیجهان & زارعینی)ام. 22
 (1032, ییطباطبا & یلچی)قل. 20

 (1032, یشعبان & یموری)ت. 24
25( .Kallunki, Laitinen, & Silvola, 2011) 
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رنامه ب ستمیس نیبر رابطه ب نیتأم رهیزنج تیریمد ریتأثدر تحقیقی به نام ) 2310در سال  26ی و همکارانهاشم ساالرزاده جنت آباد

ی ( به این نتیجه رسیده اند که از طریق شواهد تجربی ، وجود تأثیرات مثبت برنامه ریزی منابع و عملکرد سازمان یابع سازمانمن یزیر

 .سازمانی بر زنجیره تأمین را تأمین می کند که در نهایت منجر به بهبود عملکرد کلی سازمان های مورد مطالعه می شود

 

 اهداف
 مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار شناسایی فرآیند ) روند ( -

 شناسایی فرآیند )روند(  برنامه ریزی منابع سازمانی -

 عوامل موثر بر موفقیت استقرار و اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی -

 

 روش
رد ر عملکاین تحقیق از نوع مروری است برای شناسایی اثر مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار و برنامه ریزی منابع سازمان ب

مقاله داخلی و خارجی و کتب مختلف درباره ی مهندسی مجدد  23سازمان های مختلف از روش کتابخانه ای و جستجو در بیش از 

فرآیندهای کسب و کار ، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ، مدیریت عملکرد و عملکرد سازمان به همراه فیش برداری استفاده شده 

ل و تمام مطالب مذکور با استفاده از کتب و منابع مختلف ابتدا تعریف و سپس براساس بهره گیری از نظرات خبرگان است. همه ی عوام

 مدیریت دسته بندی شده اند.

 

 یافته ها
, نژادیبیبح &)نکوفر عوامل های موثر بر موفقیت استقرار و اجرا سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در تصویر زیر مشخص شده است

1036): 
 عوامل مدیریتی آن عبارت اند از: 

 حمایت پایدار رهبری و مدیریت ارشد -

 قهرمان پروژه -

 مدیریت پروژه قوی -

 ستفاده از مشاورانا -

 درک و فهم روشن از اهداف راهبردی -

 مدیریت صحیح انتظارات -

 عوامل انسانی آن عبارت اند از :

 آموزش مدیران ، اعضا تیم و کارکنان  -

 مشارکت کارکنان در پروژه -

 ارتباط و همکاری بین واحدی -

 ترکیب تیم کاری پروژه -

 عوامل مرتبط با آن عبارت اند از:

 ب برنامه ریزی منابع سازمانیانتخاب بسته مناس -

 پشتیبانی و عرضه خدمت فروشنده سیستم -

 عوامل فرآیندی عبارت اند از:

 مهندسی مجدد فرآیند ها -

 توانمندی های رهبران و مدیران ارشد در مدیریت تغییر -

 حداقل سفارش سازی -

 آزمایش و رفع کامل اشکاالت سیستم قبل از اجرا  -

                                                           
26( .Jenatabadi, Huang, Ismail, Satar, & Radzi, 2013) 
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بع سازمانی با چالش های فراوانی رو به رو است. آمارهای جهانی بیانگر شکست بیش از پنجاه اجرای سیستم های برنامه ریزی منا

درصد سازمان هایی است که بدون انجام امکان سنجی مناسب به استقرار های سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی اقدام کرده اند که می 

سازمان شود. بنابراین ارزیابی آمادگی سازمان قبل از پیاده سازی سیستم برنامه  تواند منجر به از بین رفتن بسیاری از منابع ارزشمند در

 .(1036, نژادیبیحب &ر )نکوفریزی منابع سازمان ضروری است

 

 (et al., 1392 ي)احمدفرآیند طراحی سيستم هاي برنامه ریزي منابع سازمانی
 برنامه ریزی: ارزیابی نیاز ها ، تهیه طرح توجیهی بر اساس تفاوت های فعلی و سیستم پیشنهاد شده. .2

 تجزیه و تحلیل نیازمندی ها: تجزیه و تحلیل فرآیندهای فعلی کسب و کار و مشخص کردن فرآیندهایی که باید پشتیانی شود. .0

رآیندهای کسب و کار پیرامون مدل تجربیات برتر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یا سفارش سازی طراحی: مهندسی مجدد ف .4

 نرم افزار.

 طراحی جزیی: انتخاب مدل ، فرآیند ها ، ورودی و خروجی های استاندارد. .5

یستم گزارش پیاده سازی س پیاده سازی: پیکربندی سیستم ، انتقال داده از سیستم قبلی به سیستم جدید ،  توسعه واسط کاربر ، .6

 گیری ، انجام آزمایش ، تمرین کاربران نهایی.

 

 (et al., 1392 ي)احمدمراحل پياده سازي سيستم هاي برنامه ریزي منابع سازمان
برنامه ریزی: دالیل توجیه پذیری برنامه ریزی منابع سازمان شامل مزایای مشهود و نامشهود آن برای کسب و کار است. این  .1

 موجودی ، کاهش هزینه عملیاتی ، وصول حساب های عقب افتاده ، بهبود فرآیندها و کاهش در زمان سیکل می باشد.مزایا شامل کاهش 

تجزیه و تحلیل نیازها: تجزیه و تحلیل نیازها شامل؛ الف( تعیین خصوصیات فرآیندها مورد نیاز جهت پشتیبانی توسط سیستم  .2

 و تحلیل فرآیندهای کسب و کار.برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد. ب( تجزیه 
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 (et al., 1392 ي)احمدمراحل انتخاب یک سيستم برنامه ریزي منابع سازمان
 ده قدمی که در انتخاب سیستم آگاهانه مبنای پیاده سازی موفقیت آمیز بوده و موجب بازگشت سرمایه می گردد به قرار زیر است:

انتخاب و پیاده سازی می باشد. این قدم دو امر حیاتی را تحقق  تعیین چشم انداز: این قدم مهم ترین قدم در کل یک فرآیند .1

می بخشد؛  الف( با قدرتمند نمودن تیم انتخاب و پیاده سازی با تفکری استراتژیک و تاکتیک ، دستیابی به بیشینه بازگشت سرمایه را از 

 ق متمرکز نمودن کل تیم  بر روی هدف ، مشارکت کارکنان را در آینده رقم می زند.ب( از طریسیستم پایه ریزی می کند. 

تعیین فهرست ویژگی / کارکرد: این فهرست مستقیما از چشم اندازی که در قدم اول ایجاد شده و همچنین از فهرست کارکردها  .2

چشم انداز را بررسی کرده تا نسبت به فراگیر بودن چشم سرچشمه می گیرد. فردی آگاه نسبت به بسته های نرم افزاری و صنعت مورد نظر 

انداز اطمینان حاصل شود. هم چنین با استفاده از یک تیم آشنا به فرآیندهای سازمان طرح ریزی نحوه تغییر فرآیندهای جاری به تجربیات 

 برتر جدید صورت پذیرد.

الف( صنعت ) فرآیندهای ساخت و  کردن موضوع؛   تهیه فهرست نرم افزارهای نامزد انتخاب: سه شرط عمده جهت محدود .0

مشتریان (: شرکت باید مشخصه های منحصر به فرد را بر مبنای صنعت ، چشم انداز و فهرست ویژگی خود تعیین کرده و از آن برای محدود 

نده: برخی از بسته های نرم افزاری برای شرکت های بسیاری بزرگ و برخی برای شرکت ب( اندازه تولید کنکردن موضوع استفاده کند. 

ج( بستر فنی: این موضوع می تواند شامل سیستم عامل نرم افزار ، پایگاه های متوسط و برخی برای شرکت های کوچک طراحی شده اند. 

شرکتی در یک یا چند قلم از این موارد سرمایه گذاری عمده ای داشته باشد جستجو می تواند تنها  داده ، زبان برنامه نویسی و... باشد. اگر

 به آن بسته های نرم افزاری تحت بستر محدود شود.

قوت و ضعف هر بسته نرم افزاری و تامین الف( تهیه لیستی از نقاط محدود کردن دامنه مورد نظر به چهار تا شش نامزد مهم:   .4

                      ب( تهیه لیستی از ویژگی ها و کارکردها به گونه ای که که نامزد های نهایی به طور موثر از دیگران جدا شوند.                         کننده آن 

 د( با توجه به نتایج مصاحبه انتخاب چهار تا شش تامین کنندهاز تامین کنندگان  ج( مصاحبه تلفنی یک ساعته  با هر یک 

الف( فهرستی از ویژگی ها و کارکرد   تهیه درخواست پیشنهاد: یک درخواست پیشنهاد عموما شامل دو بخش عمده می باشد؛ .5

ب( پوشش بیرونی که حاوی دستور العمل هایی برای تامین کننده ، قید و شرط ها ، اتی دارد. ها که نشان می دهد شرکت چه انتظار

 فرهمهایی پاسخگویی تامین کننده و... است.

 امرور پیشنهادات: در این مرحله باید پیشنهادات ارسال شده تامین کنندگان بررسی شود. سعی نکنید هویت تامین کنندگان ر .6

                      از هم مخفی کنید به هر صورت آن ها در نهایت خواهند فهمید. اینکه به هر تامین کننده اجازه دهیم رقبای خود را بشناسد دو مزیت دارد. 

العات مانند گاهی اوقات اط ب( آنهایی که باقی میالف( برخی بر مبنای دانش خود نسبت به رقبا ، خودشان از فرآیند گزینش کنار می روند. 

 و پیشنهاداتی در خصوص رقبا در اختیار شما قرار خواهند داد.

 انتخاب سه فینالیست: جهت انتخاب سه فینالیست باید کمیته ای تشکیل داده و نقاط قوت و ضعف هر بسته بررسی شود. .7

به تامین کننده جهت استفاده از داده نمایشی نمایش طرز کار بسته های نرم افزاری: تیم انتخاب باید به جای اجازه دادن  .1

 استاندارد ، اطمینان حاصل نماید که داده های نمایش داده شده عملکرد سیستم نرم افزاری را بازگو نماید.

انتخاب برنده: این کار آن چنان هم که به نظر می رسد آسان نیست. گاهی اوقات انتخاب بسیار دشوار است. فاکتور های مهمی  .3

برازش با  ج( نکویی ب( سهولت پیاده سازی( ، پشتیبانی فنیآموزشالف( پشتیبانی تامین کننده ) ین راستا می توان مد نظر گرفت؛در ا

( خ چ( ریسک مربوط به فناوری کسب و کار شرکت تغییر می کند.   طاف پذیری جهت تغییر آسان هم چنان کهح( انع کسب و کار شرکت 

 ارزش ) کل هزینه پیاده سازی در مقابل کل منافع کسب شده برای شرکت (

الف( مذاکره برای قرارداد: کمیته مذاکره ه سازی و توجیه سرمایه گذاری:  مذاکره برای قرارداد اجرای طرح آموزشی پیش از پیاد .13

، مستند سازی و خدمات پیاده سازی نهایی می بندها ، شروط و توافقات مالی را با تامین کنندگان نرم افزار ، سخت افزار ، پشتیبانی فنی

زی: این روش کم هزینه ترین راه در دسترس جهت اطمینان خاطر مدافع سیستم و دیگر ، پیش از پیاده ساب( اجرای طرح آزمایشیکند. 

به  ،تصمیم گیران می باشد. هدف از این طرح مشخص نمودن هرچه سریعتر موارد مترقبه و غیر قابل پیش بینی مر بوط به نرم افزار است

ج( توجیه سیستم: با ، نقض گردد. حداقل اتالف زمان و سرمایه، در صورت لزوم با طوری که ممکن است تصمیم به مربوط به انتخاب

بکارگیری طرح پیاده سازی ، کمیته می تواند هزینه و منفعت های پیش بینی شده را لحاظ زمانی مرحله بندی کرده و توجیه نهایی را 

 ماید.برای متقاضیان تخصیص منابع مالی ن
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 (1991،  27روش شناسی مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب و کار ) جانسون و همکاران

بر اساس بازخورد دریافتی از بخشهای مختلف ، از جمله بازاریابی ، روابط مشتری و تضمین کیفیت ، جدا از نمونه های اولیه از  .1

 .جزئیات طرح های تحقیق و توسعه ، چشم انداز و اهداف را توسعه دهید

 .با روند موجود کامالً آشنا باشید و بین عناصر نقص از عناصر کارآمد تمایز قائل شوید .2

فرآیندهای معیوب ، وقت گیر و نیاز به حذف یا بهبود را برای مهندسی مجدد را شناسایی  SWOT با استفاده از تجزیه و تحلیل .0

به دلیل سوء استفاده غیرمعمول شد ، مفهوم جدید مدیریت  PR Bکنید. ممکن است که به دلیل اینکه مفهوم اصلی تغییر بنیادی توسط

 .را با یکپارچه کردن جنبه های مورد نیاز مشتری با چنین تغییرات بنیادی اعمال نکنید BPM)21 (فرآیند کسب و کار

حل های جدید  توسعه اهرم های تغییر و روش شناسی برای جایگزینی موارد موجود و اهرم های تغییر مانند اتوماسیون ، راه .4

مبتنی بر فناوری ، به همراه جدیدترین برنامه ریزی منابع سازمانی ، مدیریت ارتباط با مشتری و غیره که در کل شرکت بکار گرفته شوند. 

 استراتژی

 .در مورد اینها با همه بخشهای مربوطه بحث کنید. روش خود را با طوفان مغزی بهبود بخشید

 .کلیه افراد ذیربط پیاده سازی کنیدفرایند جدید را با همکاری   .5

 ،ن بیشتری طول می کشد و از این روحفظ روند جدید: با توجه به مفهوم تغییر بنیادی ، اجرای و بهره برداری از مزایا مدت زما .6

را در زندگی  BPR دحفظ این تغییرات عملیاتی با وجود مقاومت های اولیه ضروری است. با توجه به مشکالت اولیه درآوردن ، شرکت ها بای

 .روزمره و استراتژی خود ادغام کنند

را در طول دوره اجرا   23SWOT روند جدید را ارزیابی کنید: با توجه به بازده نتیجه بلند مدت ، شما باید دائماً تجزیه و تحلیل .7

ل از طریق فرآیند جدید به مشتری ، بازخورد منظم از بخش های درگیر با تغییر باید بدست آید. حتی پس از رسیدن محصو .اعمال کنید

 .اطالعات مربوط به پذیرش و محبوبیت آن باید جمع آوری و تجزیه و تحلیل شود

اصالحات اساسی را انجام دهید: همیشه جای پیشرفت وجود دارد و به همین ترتیب ، اصالحات الزم را بطور دوره ای و بدون  .1

د خود را از همه عالقه مندان حفظ کنید و از آن برای ارزیابی استفاده کنید. به یاد داشته انحراف زیاد از هدف اصلی انجام دهید. بازخور

چرخه ای است. حتی بعد از انجام اصالحات ، چشم انداز و اهداف را دوباره مرور کنید و در صورت لزوم اصالح  BPR باشید که کل فرآیند

 .کنید

3.  

 (1131, ثاقي)م   BPRچک ليست عملی 

گرش و تفکر بزرگ را توسعه دهید. مدیریت ارشد نیازمند دستیابی به درکی از مسائل موجود در کسب و کار فعلی است. یک ن .1

آگاهی از انتظارات مشتریان ، مزایای رقبا و فرصت های ناشی از فناوری اطالعات ، منجر به این فرآیند می شود. بزرگ بیندیشید و آن را 

 سب و کار بدانید.اساس مهندسی  مجدد فرآیند ک

عضویت باید چند وجهی باشد. متخصصان و مشاوران باید در این کمیته عضو شوند اما توازن یک کمیته ی ویژه تشکیل دهید.  .2

ا ر را باید حفظ کرد. مدیران ارشد باید پروژه و مسیر استراتژیک آن را هدایت کنند. چنین کمیته ای باید نیاز های مهم و کلیدی سازمان

 یبه خوبی درک کند. در هر مرحله ای ، این کمیته باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد یک برنامه ی آزمایشی را اجرا کند یا به دنبال اجرا

 یک پروژه کامل است.

ب و اعمال شده در کسارتباطات ، کلید موفقیت در مدیریت تغییر است. نمونه های از تغییرات سازمان را آماده ی تغییر نمایید.  .0

 .یدکار ها را ارائه نمایید و اهداف مهندسی مجدد را روشن سازید. گرفتن بازخورد و استفاده از دیدگاه های تمامی کاکنان را مدنظر قرار ده

بمانندو  یفرآیند های فعلی و موجود را به دقت بررسی کنید. فرآیندهایی که باید باقپیشرفت فعلی را تجزیه و تحلیل نمایید.  .4

منطق آن ها را مجددا تایید کنید. این امر احتمال رخ دادن مجدد اشتباهات گذشته را کاهش می دهد. چه نظر مالکان این فرآیند گوش 

کنید تا ببینید در چه حوزه هایی مشکل وجود دارد. تمامی دیدگاه های مفید را مستند کنید و تضمین نمایید که این دیدگاه ها به شکلی 

 رده منتشر می شوند. بر طراحی دوباره نکاتی تمرکز کنید که می توانند بیشترین سود را برای شما به دنبال داشته باشند.گست

                                                           
27( .Johansson, McHugh, Pendlebury, & Wheeler, 1993) 
28 .Business process management 

 
29 .Strengths , Weaknesses , Opportunities , and Threats 
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م از نیپیشرفت در عملکرد را می توان تنها از این طریق مشخص کرد که بداشاخص ها یا معیار های عملکرد را تدوین نمایید.   .5

ج( میزان اشکاالت ، د( سطح رضایت مشتریان.  الف( حجم معامالت ، ب( چرخه ی زمانی ، کجا شروع کنیم. معیارهای عملکرد عبارت اند از: 

مورد ارزیابی  و جامعتضمین کنید که هر سه بعد این فرآیند یعنی اثر بخشی فرآیند ، کیفیت محصول و توسعه ی محصول به شکلی دقیق 

 قرار می گیرند.

کارتان را با نیازهای مشتریانتان و طراحی مجدد این فرآیند آغاز کنید. برای طراحی مجدد این این فرآیند را از نو طراحی کنید.  .6

رد کل چرخه ی حیات این فرآیند الزم هستند از ابتدا گردآوری کنید و الف( اطالعاتی را که در مو ، از راهکارهای زیر استفاده کنید:فرآیند

ب( نیاز به ایجاد هماهنگی را از طریق مرتبط ساختن افراد با آنها را به سرعت در اختیار همه ی کسانی قرار دهید که به آن ها نیاز دارند.  

، ایجاد اعتماد و واگذاری مسئولیت ج( خدمات مشتریان را از طریق ایجاد پیشرفت های کلیفرآیندها و نه با واحدها و وظایف ، کاهش دهید. 

مورد  ندهایچ( پیامد های کلیدی کسب و کار ، فرآیها بهبود بخشیدو اقدام به ایجاد مشارکت با مشتریان و عرضه کنندگان خود نمایید. 

نیاز برای دستیابی به چنین نتایج و اطالعات مربوط به نحوه ی کارکرد این فرآیندها را مشخص سازید. الزم است زیر ساختاری را فرآهم 

آورید که از طریق استراتژی های مدیریتی ، سیستم های سنجش عملکرد ، برنامه های تشویقی ، ارزش های سازمانی و سیستم هایی که 

 قبول همه ی طرفین ذینفع هستند ، به ایجاد تغییر و تحول کمک می کند.مورد 

وقتی فرآیندی از نو طراحی شد ، می توان طراح اجرای آن را تهیه کرد. اجرای تغییرات نیازمند   اجرای کار را برنامه ریزی کنید. .7

سب و کار ، دستیابی به دستاوردهایی بزرگ در کوتاه مدت است اما برنامه و جدول زمان است. اگرچه هدف از مهندسی مجدد فرآیند ک

ر الف( برنامه ها ، بودجه ها ، معیا زمانی تغییرات نباید به شکلی غیر واقع بینانه کوتاه باشد. در طرح اجرا باید موارد ذیل گنجانده شود؛ 

ی پ( سیستم ها، الزمه ی چنین تغییر و تحولی است. ب( آموزشاقتصادی باید دقیقا مشخص شوند.  کار و تمامی توجیهاتهای تکمیل 

ت( باید مجوز های الزم را در مورد مسائلی که ت( گرفتن و بررسی بازخورد سریع پیشرفت ها الزامی است. جدید کنترلی باید ایجاد شوند. 

، پروژه های آزمون و خطا ساخت های سازمانی ، شیوه های کاری ، زیرج( تغییر در محیط های فیزیکیبه ناچار رخ می دهند ، تهیه کرد. 

چ( طرح باید نتایج مهم اما سریع را در همان مراحل اولیه و تعریفی مجدد از وظایف و مسئولیت ها ، ناشی از چنین فرآیندهایی هستند.  

 ر ایجاد شود.در پی داشته باشد تا حس تعهد به انجام کا

به طور مستمر بر این فرآیند نظارت کنید تا مشخص شود که آیا مزایای پیش بینی شده ، محقق بر پیشرفت کار نظارت کنید.   .1

د. این امر ایی داشته یا نداشته انشده اند یا خیر. بازخورد نتایج را به نتایج را به اطالع کارکنان برسانید تا همگان بدانند که چه عناصری کار

 به شما کمک می کند تا حوزه هایی را نیازمند پیشرفت هستند مشخص سازید.

 

 يجه گيرينت

براساس یافته ها و مطالب مذکور مشخص شد که نتایح چشم گیری اجرای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و سیستم برنامه 

تلفی دارد. هم چنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به طور هم باید مهندسی مجدد فرآیندهای ریزی منابع سازمانی در سازمان های مخ

کسب و کار انجام شود چون سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بدون مهندسی مجدد فرآیندها به خوبی اجرا نخواهد شد. مهندسی مجدد 

( ERP و   BPTی حیاتی و مهم است. در نتیجه با اجرای اصولی این دو فرآیند ) و سیستم برنامه ریزی سازمان برای تمام سازمان ها امر

  موجب بهبودی عملکرد سازمان ها خواهد شد.
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