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شهرستانهاي استان تهران

آذر خشنود  ، 1زهرا

لبادي 2

 0دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،البرز ،ایران
 2استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،البرز ،ایران
نام نویسنده مسئول:
آذر خشنود

چکيده
مقدمه و هدف :مهندسی مجدد روشی است براي بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع ،به گونه اي که
حداکثر ارزش افزوده در فعالیتهاي سازمان به دست آید .در مهندسی مجدد ،فعالیتهاي هزینه بر در سطح
فرآیندها و یا کل سازمان ،به حداقل می رسد .مزایاي استفاده از مهندسی مجدد در بخش خصوصی کامالً
شناخته شده است ،اما تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در بخش دولتی واینکه چه طور می توان آن
را در ادارات دولتی پیاده کرد ،صورت گرفته است .هدف از اجراي این تحقیق شناسایی و اولویت بندي
عوامل تعیین کننده در پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استرتژیک اداره کل آموزش و
پرورش شهرستان هاي استان تهران بود .روش تحقیق :پژوهش حاضر کاربردي و از نوع توصیفی-پیمایشی
است .جامعه آماري این پژوهش کلیه مدیران ،کارکنان ستادي و کارشناسان اداره کل آموزشوپرورش
شهرستانهاي استان تهران که  043نفر بودند و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  083نفر به دست آمد
که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته دو بخشی بر
اساس مدل مهندسی مجددکتینگر ( )0991بود .روایی صوري و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان
و پایائی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ  3/94به دست آمد .در تحلیل آماري این پژوهش از
آزمون کلوموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی مفروضه نرمال بودن دادهها و در نهایت ،سؤالهاي تحقیق با
استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،میانگین ،درصد ،آزمون  Tتک نمونه اي ،فریدمن و تحلیل عامل
اکتشافی با استفاده از نرم افزار  Spssمورد تحلیل قرار گرفتند ( .)P<=3/30یافته ها :نتایج به دست آمده
در این پژوهش بر اساس تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که مولفه هاي تحلیل بیرونی ،اقدامات اولیه،
طراحی مجدد و نوسازي ،احیا و ا رزیابی عملکرد تاثیر مثبتی بر مهندسی مجدد فرآیندها دارند و با نتایج
آزمون رتبه بندي فریدمن مشخص شد که مولفه تحلیل بیرونی ،مولفه نوسازي ،احیا و ارزیابی عملکرد
باالترین رتبه را در مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استراتژیک و تحلیل بیرونی کمترین رتبه را در
مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استراتژیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران
دارند .نتیجه گیري :نتایج حکایت از این دارد که اجراي مهندسی مجدد فرآیندها در اداره کل آموزشوپرورش
شهرستانهاي استان تهران از ضروریات این سازمان دولتی می باشد.

واژگان کليدي :مهندسی مجدد ،برنامهریزي استرتژیک ،آموزش و پرورش ،تجدید سازمان،
طراحی مجدد ،فرآیند
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مجدد فرآیندها در برنامهریزي استراتژیک اداره کل آموزش و پرورش
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مقدمه
وزارت آموزشوپرورش یکی از وزارتخانه هاي موجود در همه کشورها است .این وزارتخانه مسئولیت امور آموزشی شهروندان در ایران از
سنین پایین تا سنین باال را بر عهده دارد .این وزارت خانه وظیفه آموزش رایگان همه افراد را در مقاطع پیشدبستان ،راهنمایی ،متوسطه و
پیشدانشگاهی مراکز تربیتمعلم و آموزشکدههاي فنی و حرفهاي را دارد .آموزشوپرورش ضرورتی آرمانگرایانه است که پیشرفت جوامع انسانی
وابستگی شدیدي به آن دارد .بهعالوه یکی از قدرتمندترین سالحها براي ساختن آینده است (مارتین .)2330 ،0مسائل و چالش هاي آموزش و
پرورش معاصر نسبت به دو دهه پیش ،شتاب بیشتري دارد؛ افت کیفیت آموزش و پرورش ،جهانی شدن اهداف تعلیم و تربیت ،دغدغه حفظ
هویت ،باالرفتن هزینه ها ،رقابت گسترده و توسعه شکا ف ها ،از جمله این چالش هابه شمار می آید .در چنین فضایی ،نظام تصمیم سازي آموزش
و پرورش همچنان خود را با مسائل دهه هاي پیش مواجه می داند و قرار است در کنار انبوهی از مسائل و چالشهاي گذشته و حال ،به استقبال
مسائل آینده برود و خود را براي مواجه شدن با آن آماده کند؛ اما این امر با ساز و کارهاي جاري تصمیم سازي میسر نیست (نصیري علی آبادي
و تقی پورظهیر .)0088 ،در دوره پس از انقالب صنعتی و در عصر اطالعات رقابت به گونه اي شدید است که چنانچه سازمانی در شرایط ثابت و
ایستا مانده و خود را تغییر ندهد ،مطمئناً شکست خواهد خورد .لذا براي تمام سازمانها ضروري است که خود را از نو سازماندهی و تعریف مجدد
نمایند .متدولوژي مورد استفاده براي این تجدید سازماندهی ،مهندسی مجدد فرآیندها می باشد (شاهبندرزاده و همکاران .)0090 ،مهندسی
مجدد سازمان ها یک رویکرد کل نگر است که طی فرآیندي ،استراتژي رقابت سازمان را با پردازشهاي درونی و کارکنان آن مرتبط می کند. .این
ارتباط از طریق به کارگیري جدیدترین و در دسترس ترین تکنولوژي اطالعات و ارتباطات برقرار می شود (شاهبندرزاده و همکاران.)0090 ،
سازمان هایی که برنامه مهندسی مجدد را بتوانند با موفقیت به انجام رسانند ،ضمن دستیابی به نتایج بنیادي در کوتاه مدت ،از چنان انعطافی
برخوردار می شوند که قادر به دگرگونی مداوم نیز خواهند شد و در نهایت باعث بهبود عملکرد سازمان می شود (خون سیاوش و محمدي،
.)0088
با ایجاد بهبود در فرآیندها میتوان در کوتاهمدت سازمان را ا رتقا بخشید و جایگاه نسبتاً قابل قبولی براي سازمان ایجاد کرد و این امر جز
از طریق مهندسی مجدد فرآیندها حاصل نخواهد شد (فروزنده و همکاران .)0090 ،برنامهریزي و کنترل پروژههاي مهندسی مجدد بسیار حساس
است ،چراکه عوامل اثرگذار در آنها بسیارند و شدت تأثیر آنها در سازمان متفاوت است .ازاینرو ضروري است ،برنامه مهندسی مجدد ،انعطافپذیر
باشد .تا بتوان در صورت لزوم فعالیتهاي جدید را به آن افزود ،فعالیتهاي کم اثر یا غیرقابل اجرا را حذف کرد و اولویت فعالیتها را تغییر داد.
ازاینرو ضرورت استفاده از برنامهریزي استراتژیک در فرآیند اجراي مهندسی مجدد نمایان میگردد سازمان ها برنامه هاي مهندسی مجدد خود
را باید به گونه اي سیستماتیک تنظیم کنند که ارتباط تنگاتنگی بین مهندسی مجدد و استراتژي ها وجود داشته باشد .در واقع ،این دو را باید
در تعامل با یکدیگر تنظیم کنند (فروزنده و همکاران .)0090 ،برنامه ریزي استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان ،فرصت ها و
تهدیدهاي محیطی و قوت ها و ضعف هاي داخلی را شناسایی می کند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان ،اهداف بلندمدت سازمان را تنظیم
می کند و براي دستیابی به این اهداف ،از بین گزینه هاي استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژي هایی می کند که با تکیه بر قوت ها و با بهره
گیري از فرصت ها ،ضعف ها را ازبین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا درصورت اجراي صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود (آقازاده،
 .)0082مزایاي استفاده ازمهندسی مجدد در بخش خصوصی کامالً شناخته شده است ،اما تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در بخش
دولتی و چگونگی پیاده سازي آن در ادارات دولتی ،صورت گرفته است.
اینکه چگونه سازمان هاي دولتی می توانند خود را با مهندسی مجدد هماهنگ کرده و این سازمانها چه متدولوژي هایی براي استفاده از
مهندسی مجدد را باید مورد توجه قرار دهند ،به عنوان فاکتورهاي اصلی براي موفقیت در بهره گیري از مهندسی مجدد باید مورد توجه قرار
گیرد (خون سیاوش و محمدي.)0088 ،
در این مقاله ضمن تعریف مهندسی مجدد و ملفه هاي آن ،طی یک پژوهش میدانی به شناسایی و اولویت بندي عوامل تعیین کننده در
پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استراتژیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران پرداخته و در پایان نیز
محدودیت ها و پیشنهادات ارائه خواهند شد.
مبانی و چارچوب نظري و پیشینه تحقیق
0
2
مهندسی مجدد".مهندسی مجدد فرایندها را "همر و چمپی " در سال  0990مطرح کردند (همرو چمپی .)0990 ،این شیوه مبتنی
بر مدیریت فرایندها است تا با ایجاد بهبود اساسی در عملکرد ،توانایی سازمان را براي بهره گیري از فرصت ها باال برد .مهندسی مجدد به معناي
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کنار گذاشتن سیستم موجود و برپا کردن نظامی نوین است ،و نه تنها نظام موجود را بهبود می بخشد و نتیجه کار را بهتر می کند بلکه تحول
عمده اي هم به وجود می آورد.
در این روش چهار واژه کلیدي ایفاي نقش می کند:
بنیادین : 4مهندسی مجدد ،با حذف پیش فرض ها ،و با زیر سئوال بردن اساس کسب و کار آغاز می شود .در این رهیافت ،ابتدا بررسی
می شود که در یک شرکت "،چه کاري" "،چگونه "و" چرا "باید انجام شود.
جامع : 0طراحی مجدد ،در واقع ،طراحی جامع و متفاوت کار است مانند اینکه کار دوباره خلق شود .ایجاد دگرگونی سطحی و سازگار با
ساختار موجود کافی نیست.
شگفت انگیز : 6مهندسی مجدد سخن از افزایش جزیی سود یا بهبود نسبی آن ندارد ،هدف ،دستیابی به جهشی شگفت انگیز و در خور
توجه است .نظریه ها و برنامه هاي مدیریتی موجود معموال می توانند بنگاه را از گرفتاري حاشیه اي(با نتایج حدود  03درصدي) نجات دهند.
هنگامی که به یک تحول و خانه تکانی عمیق نیاز باشد باید به سراغ مهندسی مجدد رفت.
فرایندها  :بیشتر دست اندکاران دنیاي کسب و کار" فرایندگرا " 1نبوده اند .توجه آن ها معموال به وظایف ،مشاغل ،افراد و ساختارها
معطوف است .بی گمان همه ي وظایف موجود در یک فرایند مهم اند ،ولی اگر کل فرایند نتیجه بخش نباشد و نتیجه آن به دست مشتري
نرسد ،وظایف مهم هم کم ارزش می شوند -هر چند که بسیار خوب انجام شده باشند .در این تعریف ،مهندسی مجدد" کوچک تر کردن
سازمان"یا" بازسازي نرم افزارها" 8یا افقی کردن سازمان و کاستن از سطوح سازمانی نیست ،اگرچه ممکن است در نتیجه ي مهندسی مجدد
هر یک از این دستاوردها رخ دهد .برنامه مهندسی مجدد معموالً باعث تبدیل سازمان از ساختار دودکشی به ساختار شبکه اي می شود که در
آن تیم هاي کاري ،مرز بخش ها و حوزه هاي وظیفه یی را با محدود کردن فعالیت ها و وظیفه ها قطع می کنند .اغلب برنامه هاي مهندسی
مجدد بر بهبود عملیات درونی شرکت ها متمرکز می شود ،با وجود اهمیت کارایی درون سازمانی ،باز طراحی شبکه کسب و کار اهمیت راهبردي
باالیی دارد .لذا نقش سازمان فرایندهاي کلیدي آن در مفهوم فراتري به اسم شبکه کسب و کار تعریف و طراحی شود .مهندسی مجدد ،در واقع،
"از ابتدا شروع کردن و بازاندیشی بنیادین و ریشه اي فرایندها براي دستیابی به پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهاي حساسی نظیر کیفیت و
سرعت خدمات است"از ابتدا شروع کردن "به معنی ویران کردن نیست .طرح ریزي دوباره ،وصله کردن پارگی ها ،افزایش سرمایه و منابع ،یا
تجهیز موقت سیستم هاي موجود براي بهتر کار کردن نیست ،بلکه طرح سئوال" امروز چگونه می توان این شرکت را با توجه به کار مورد نیاز
مشتري ،فناوري و دانش کنونی ساخت؟ داونپورت در تبیین" مهندسی مجدد و ابعاد اسرارآمیز تغییر در کسب و کار "مهندسی مجدد را به
معادل کوچک تر کردن 9سازمان  ،بهبود کیفیت ،هزینه یابی برمبناي فعالیت نمی پندارند(فروزنده و همکاران .)0090 ،نیسار )2304( 03به
بررسی عواملی که به موفقیت مهندسی مجدد فرآیند کسب وکار و تأثیر مهندسی مجدد فرآیند کسب وکار بر عملکرد سازمان پرداخته اند .به
عقیده او مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار ارتباط مثبت و معنیداري با عملکرد سازمانی دارد .دفت ( )0083مهندسی مجدد را از منظر ساختار
و طراحی سازمان و به منظور کسب توانمندي براي رقابت جهانی پرداخته است .وي ساختار افقی کارها را پیشنهاد می کند و معتقد است در
این راه باید شیوه هاي مورد استفاده را کنار گذاشت و در این باره اندیشید که چگونه می توان کارها را به بهترین شکل ممکن انجام داد .نیومن
حبیب )2300( 00به درک موفقیت و شکست عوامل حیاتی از فرآیند مهندسی مجدد کسبوکار پرداخته اند .اینان معتقدند که ایجاد تغییرات
در سازمان بسیار دشوار و موردنیاز است و نقش حمایتی مدیریت؛ کلیدي براي اجراي موفقیتآمیز مهندسی مجدد است .مدیر باید بداند که
مهندسی مجدد ابزاري براي تغییر است و به این ترتیب نباید این فرآیند را از دیگر رقبا کپیبرداري کند و یا مواردي را انجام دهد که باعث
شکست پروژه شود .شاهبندرزاده و همکاران ( )0090به شناسایی و رتبه بندي عوامل کلیدي موفقیت در پیادهسازي مهندسی مجدد در سازمانها
پرداختند .آنها شش عامل اصلی نیروي کار ،رهبري ،ارتباطات ،ابزارها و روشها ،عملکرد و ظرفیت نوآوري سازمان را در رتبه بندي شناسایی
کردند .تارخ و شریفی ( )0080بررسی مهندسی مجدد سیستم ملی پژوهش و نوآوري سالمت ایران با بیان اهمیت و تنوع روش شناسی ،روش
شناسی توسعه یافته بومی را پیشنهاد می کند .خون سیاوش و محمدي ( )0088در بررسی بررسی چالشهاي پیادهسازي (مهندسی مجدد
فرآیندهاي کسبوکار) در سازمانهاي دولتی ایران معتقدند مهندسی مجدد بهعنوان یک راهکار میتواند زمینۀاي را فراهم سازد که کارایی و

4.

Fundamental
Radical
6. Dramatic
7. Process – Oriented
8. Software reengineering
9. Downsizing
10. Nisar, A
11. Nauman Habib, M.
5.
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اثربخشی را در شرایط محدودیت منابع ،افزایش دهد( .فروزنده و همکاران .)0090 ،مکونن )2300( 02به بررسی چشماندازها و چالشهاي
پیادهسازي مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار در دانشگاههاي دولتی اتیوپی پرداخته اند .به عقیده او براي اتخاذ اقدامات اصالحی در دانشگاهها
ابتدا باید بدنه مدیریت و همینطور وزارت آموزشوپرورش موردتوجه قرار گیرد .کاریا و باتوال )2303( 00در تحقیقی به بررسی مهندسی مجدد
در یک موسسه آموزشی پرداخته اند .به عقیده آنها بازبینی فرآیندهاي سازمانی و از بین بردن فعالیتهاي تکراري باعث بهبود بهرهوري سازمان
میشود .فرآیند مهندسی مجدد منجر به ایجاد ساختار سازمانی جدید و همچنین باعث ارائه خدمات بهتر به دانشجویان شده است.
روش شناسی مهندسی مجدد ،به شرح زیر است:
روش مهندسی مجدد " کلین ،04آماده سازي ،تشخیص ،انتخاب ،راه حل و انتقال به وضع جدید است.
روش مهندسی مجدد " گاها  ، "00چشم انداز ،اقدامات اولیه ،تشخیص ،جایگزینی ،احیا و نوسازي ،مشاهده گري براي ورود به وضعیت
جدید است.
06
روش مهندسی مجدد " پتروزو " و " استپر " :کشف ،جستجو و جمع آوري ،نوآوري و ساخت،سازماندهی مجدد ،آموزش مجدد و
ابزارسازي مجدد است.
01
روش مهندسی مجدد " داونپورت " و " شورت " :چشم انداز ،تشخیص ،درک ،طراحی نمونه اولیه است.
روش مهندسی مجدد " هاریسون " و " پرات  ، "08انتخاب مسیر  ،الگوبرداري ،چشم انداز فرآینده  ،حل مسئله  ،برنامه ریزي ،اجرا،
بهبود مستمر است (فروزنده و همکاران.)0090 ،
روش مهندسی مجدد " بارت ، " 09دوران نهفتگی ،تفکر هدفمند ،کشف حقیقت ،آزمایش و یادگیري است.
روش مهندسی مجدد " کتینگر  ، "23چشم انداز ،اقدامات اولیه ،تشخیص ،طراحی مجدد ،نوسازي و احیا ،ارزیابی است.
روش مهندسی مجدد"فیوري ،"20تشخیص نیازهاي مشتري و تنظیم اهداف ،اندازه گیري و نقشه کردن فرایندهاي موجود ،تجزیه وتحلیل
فرایندهاي موجود ،الگوبرداري از بهترین عملکرد ،طراحی فرایندهاي جدید است.
روش مهندسی مجدد" کندور ،"22توسعه چشم انداز کسب وکار و اهداف فرایند ،درک فرایندهاي موجود ،تشخیص فرایندها براي طراحی
مجدد ،تشخیص اهرم هاي تغییر(فناوري اطالعات) ،به کارگیري فرایندهاي جدید ،عملیاتی کردن فرایندهاي جدید ،ارزشیابی فرایندهاي جدید،
بهبود مستمر است.
روش شناسی گاها ،داونپورت و شورت هاریسون و پرات کتینگر و کندور توجه ویژه اي به چشم انداز سازمان دارند .زیرا ضعف غالب
سازمان هاي ایرانی نداشتن چشم انداز مناسب است .نکته مهم دیگر آنکه به دلیل ایجاد تنش هاي مضاعف حتی در بین مدیران ارشد سازمان
در پروژه هاي تغییر که در شرایط اقتصادي بسته تعریف می شوند ،عامل بهبود مستمر جزو عناصر الزم در مراحل پایانی فرآیندهاي مهندسی
مجدد است (فروزنده و همکاران.)0090 ،
اهداف مهندسی مجدد .این اهداف جهشی بوده ،رسیدن به این اهداف سبب بهبود و ارتقاء چشمگیر و اساسی در عملکرد سازمان خواهد
شد .بر این اساس دگرگونی هایی که مهندسی مجدد دنبال می کند تمام ابعاد سازمانی از استراتژي برنامه ریزي گرفته تا سیستم هاي مدیریت
سازمانی ،نیروي انسانی و تحول فناوري و مهندسی تشکیالت و سازمان را بر پایه نیازهاي مشتري و با سازماندهی بر محور فرایندها است .در
این خصوص داونپورت می گوید" :مهندسی مجدد زمانی با معنی خواهد بود که بهبود فرایند سازگار و هماهنگ با رسالت و استراتژي هاي
سازمان باشد (داونپورت .)0990 ،همچنین کیومار و ازدامار )2334( 20اهداف مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار را شامل :تمرکز بر مشتري،
سرعت ،فشرده سازي ،انعطاف پذیري ،کیفیت ،نوآوري ،بهره وري بیان کرده اند.
برنامه ریزي استراتژیک .برنامه ریزي استراتژیک (شامل طراحی ،اجرا ،ارزیابی و کنترل استراتژي) به آن مجموعه از تصمیمات و فعالیت
هاي مدیریت اطالق می شود که هدایت و عملکرد بلندمدت سازمان را بر عهده دارد .این برنامه ریزي به دلیل مواجهه با تغییرات مداوم محیطی
12.

Mekonnen, N.
KARIA, M., BATHULA, H.
14. Kelien
15. Guha
16. Stepper & Petrozzo
17. Davenport & Short
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براي تدوین برنامه هاي استراتژیک باید براي باال بردن میزان موفقیت استراتژي و سطح اثربخشی مدیریت استراتژیک برنامه ریزي مالی ،برنامه
ریزي بر مبناي پیش بینی و در چارچوب محیط بیرونی را به اجرا در آورد .هر یک از این برنامه ریزي ها ،ویژگی هاي برنامه ریزي هاي قبلی را
دارد ،اما جلوه هاي بارزي بر آن ها می افزاید که مرحله بعدي را شکل می دهد .دامنه برنامه ریزي استراتژیک از بررسی محیطی شروع و به
ارزیابی عملکرد ختم می شود .از این برنامه ریزي اغلب براي فرایند تفکر برنامه اي و تحلیلی استفاده می شود .همگرایی جنبه بارز این نوع
برنامه هاست ،زیرا با همگرایی در هدف ها و تعیین راهبردهاي دستیابی به هدف ها ،برنامه هاي استراتژیک شکل می یابند .هدف واقعی برنامه
ریزي استراتژیک ،بهبود تفکر استراتژیک و برنامه ریزي چارچوب ها براي آینده است (حمیدي زاده.)0090 ،

سوال هاي تحقيق
سوال اصلی این تحقیق شناسایی و اولویتبندي عوامل تعیینکننده در پیادهسازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامهریزي استراتژیک
اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي استان تهران است.
سایر سئواالت تحقیق عبارت اند از :
 -0چه عوامل تعیین کننده اي در پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استراتژیک اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي
استان تهران اولویت دارند؟
-2سهم هریک از این عوامل موثر در پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استراتژیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستان
هاي استان تهران به چه میزان است؟
 -0اولویت بندي عوامل تعیین کننده در پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استراتژیک اداره کل آموزشوپرورش
شهرستانهاي استان تهران چگونه است؟
-4نقش تحلیل (عوامل درونی و بیرونی) در طراحی فرآیندهاي مهندسی مجدد استراتژیک در اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي
استان تهران به چه میزان است؟
 -0نقش اقدامات اولیه در طراحی مجدد فرآیندهاي مهندسی مجدد برنامه ریزي استراتژیک در اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي
استان تهران به چه میزان است؟
-6نقش طراحی مجدد فرآیندهاي مهندسی مجدد برنامه ریزي استراتژیک در اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي استان تهران به چه
میزان است؟
 -1نقش نوسازي ،احیا و ارزیابی عملکرد فرآیندهاي مهندسی مجدد برنامه ریزي استراتژیک در اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي
استان تهران به چه میزان است؟

روش شناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ گردآوري و تجزیه و تحلیل اطالعات توصیفی و از نوع تحقیقات پیمایشی است .جامعه
آماري این پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان ستادي و کارشناسان اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي استان تهران که  043نفر بودند
تشکیل داده و حجم نمونه نهایی براي پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونهگیري تصادفی ساده و فرمول کوکران  083نفر بهدست آمد .ابزار
گردآوري دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل مهندسی مجدد کتینگر ( )0991بود .براي بررسی روایی صوري و محتوایی از نظر
متخصصان استفاده شد به این صورت که پرسشنامه در اختیار  1نفر از متخصصان حوزه آموزش قرار داده شد و پس از اعمال نظرات و اصالحات؛
پرسشنامه نهایی تهیه و پس از اخذ توصیههاي آنان ،بهصورت آزمایشی روي یک نمونه  03نفري اجراشده که با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ
 3/94مناسب بودن و پایایی پرسشنامه براي تحقیق تأیید شد .پرسشنامه مورد استفاده از دو بخش عمومی و اختصاصی تشکیل شد .بخش اول
مربوط به اطالعات فردي شامل جنسیت ،مدرک تحصیلی ،سن ،میزان سابقه کار ،نوع آموزش و شغل سازمانی بوده و بخش دوم پرسشنامه نیز
حاوي سؤاالت اختصاصی که در  0مولفه و  19گویه؛ عوامل تعیینکننده در پیادهسازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامهریزي استراتژیک را بر
اساس طیف پنجگانه لیکرت (کمترین مقدار (صفر) تا باالترین مقدار  )4را در بر میگیرد .براي تحلیل توصیفی دادهها از جدول توزیع فراوانی،
درصد فراوانی ،شاخصهاي مرکزي و پراکندگی با استفاده از جداول و نمودارها استفاده شد .در تحلیل استنباطی داده ها از روش کاي-دو ،تحلیل
عامل اکتشافی و تبیین واریانس براي شناسایی و تبیین نقش عوامل ،رگرسیون و آزمون فریدمن براي رتبه بندي عوامل با استفاده از نرم افزار
«اس.پی.اس.اس »24نسخه  23بهره گرفته شد (.)P<3/30
Spss

24.
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جدول  :1پایایی مولفه هاي پرسشنامه مهندسی مجدد

مولفه هاي تحقیق

آلفاي کرونباخ

تحلیل بیرونی

3/81

تحلیل درونی

3/92

اقدامات اولیه

3/96

طراحی مجدد

3/90

نوسازي ،احیا و ارزیابی عملکرد

3/80

جدول  :2شاخص مناسب بودن ماتریس همبستگی براي انجام تحليل عاملی

فاکتورها

ضریب kmo

ضریب کاي اسکوئر

تحلیل بیـرونی

.866

03901902

df
18

p
3/330

تحلیـل درونی

.923

00291003

66

3/330

اقدامـات اولـیه

.929

00001029

033

3/330

طــراحی مجـدد

.900

01381009

033

3/330

نوسازي ،احیا و ارزیابی عملکرد

.101

2081020

6

3/330

کلی

.938

003681898

0380

3/330

اطالعات جدول شماره  2شاخص  KMO and Bartlett's Testرا نشان می دهد .براساس نتایج حاصله از انجا که مقدار  KMOبه
ترتیب براي تحلیل بیـرونی برابر  ، %86/6براي تحلیـل درونی برابر با  ، 92براي اقدامـات اولـیه برابربا  92/9براي طــراحی مجـدد برابربا 90/0
 ،براي نوسازي ،احیا و ارزیابی عملکرد برابربا  90/0و براي کل پرسشنامه برابربا  93/8استخراج شده است و از طرفی براساس آماره آزمون
 Bartlett's Testمقدار آماري آزمون کاي اسکوئر همه مولفه ها بزرگتر از کاي اسکوئر جدول بحرانی است و همچنین در سطح ()P<3/30
معنادار است .بنابرشواهد فوق می توان به این نتیجه دست یافت که ماتریس همبستگی فاکتورها براي انجام تحلیل عاملی مناسب است که
نشانگر روایی سازه است.

یافته ها
براي شناسایی عوامل موثر در پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها ،پیشینه ،مبانی نظري و ادبیات مدیریت آموزشی و مهندسی مجدد
در داخل و خارج مورد مطالعه قرار گرفت .براي همسازي با سازمان آموزشی مدل کتینگر ( )0991انتخاب شد که با توجه به اینکه این مدل در
شرکت ها و سازمان هاي صنعتی کاربرد داشت و حوزه پژوهش حاضر آموزشی بود ،بومی سازي شده و به درون سازمان آموزشی برده شد .نهایتا
بر اساس مدل ذکر شده ،مولفه هاي پیاده سازي فرایند هاي مهندسی مجدد به شرح جدول  0استخراج گردید.
جدول  :3ميانگين و انحراف استاندارد شاخصهاي آماري مؤلفههاي تحقيق

متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

تحلیل بیـرونی

3

0/80

2/09

3/00

تحلیـل درونی

3

0/33

0/90

3/69

اقدامـات اولـیه

3

0/43

2/26

3/60

طــراحی مجـدد

3

0/63

2/01

3/60

نوسازي ،احیا و ارزیابی عملکرد

3

0/10

2/46

3/10

در پاسخ به سوال چه عوامل تعیین کننده اي در پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استراتژیک اداره کل آموزش و
پرورش شهرستان هاي استان تهران اولویت دارند؟ بنابریافته هاي بهدستآمده از آزمون  ،tنقش عوامل سیاسی بر نظام آموزشی ( )01/2رضایت
بخشی و کارآمدي وضعیت نیروي انسانی موجود ( )2/6و اعتماد مدیران به زیر دستان و ارتباطات اعتماد آفرین ( )1/4و امکان نهادینه سازي
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فرهنگ تکریم ارباب رجوع در سازمان ( )02/1امکان ارزیابی عملکرد کارکنان ( )9/2از مقدار  tجدول بحرانی ( )0/96بزرگتر است .لذا با 90
درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماري در مورد موضوعات فوق با میانگین مورد انتظارتفاوت معناداري وجود
دارد )P<3/30( .و لذا عوامل فوق در پیادهسازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامهریزي استراتژیک اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي
استان تهران نقش دارند.
جدول  :4نتایج آزمون  t – testگویه ها

میانگین

انحراف استاندارد

خطاي معیار

مقدار t

درجه آزادي

سطح معنی
داري

شاخص
نقش عوامل سیاسی بر نظام آموزشی

0/04

3/89

3/31

01/224

019

3/333

رضایت بخشی و کارآمدي وضعیت
نیروي انسانی موجود

2/01

3/88

3/31

2/606

019

3/303

اعتماد مدیران به زیر دستان و
ارتباطات اعتماد آفرین

2/41

3/80

3/36

1/498

019

3/333

امکان نهادینه سازي فرهنگ تکریم
ارباب رجوع در سازمان

2/81

3/92

3/31

02/180

019

3/333

امکان ارزیابی عملکرد کارکنان

2/61

3/98

3/31

9/203

019

3/333

گویه

در پاسخ به سوال سهم هریک از این عوامل موثر در پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استراتژیک اداره کل آموزش و
پرورش شهرستان هاي استان تهران به چه میزان است؟ بهمنظور تبیین ونیز بررسی نقش " هریک از این عوامل "بهعنوان متغیرهاي پیشبین
بر پیادهسازي مهندسی مجدد فرآیندها بهعنوان متغیر مالک ،دادههاي حاصل از تحقیق وارد معادله رگرسیون گردید که نتیجه آن به ترتیب در
جداول زیر نشان داده می شود.
جدول  :5شاخصها و آمارههاي تحليل رگرسيون عوامل مؤثر در پيادهسازي مهندسی مجدد فرآیندها

ضریب همبستگی
R
3/103

مجذور ضریب همبستگی
R Square
3/030

ضریب تعدیل شده

اشتباه استاندارد برآورد

3/493

3/60296

نتیجه نشان می دهدکه در مجموع " عوامل مؤثر در پیادهسازي ،با مهندسی مجدد فرآیندها  10درصدضریب همبستگی دارد و به میزان
 03/0درصد از واریانس آن را راتبیین میکند.
جدول  :6خالصه تحليل رگرسيون عوامل مؤثر در پيادهسازي ،با مهندسی مجدد فرآیندها

شاخص
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین
مجذورات

اثر رگرسیون

10/064

0

00/000

اثر باقیمانده

14/086

014

3/426

جمع

049/103

019

میزان
F
00/441

سطح معنیداري
Sig.
3/330

دراطالعات جدول مربوط به تحلیل واریانس مشاهده شده ( 014F=00/4و  " (df=0عوامل مؤثر در پیادهسازي در تبیین مهندسی مجدد
فرآیندها معنادار است)p<3/ 330( .
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جدول :7متغيرهایی که وارد معادلهي رگرسيون شده است

ضریب بتا

شاخص
مؤلفه

ضریب بتاي استاندارد

B

خطاي معیار

مقدار ثابت

3/932

3/091

نسبت t

سطح معناداري

Beta
4/080

3/333

تحلیل بیـرونی

3/200

3/389

3/201

2/806

3/330

تحلیـل درونی

3/303

3/316

3/349

3/600

3/004

اقدامـات اولـیه

3/800

3/004

3/060

6/223

3/333

طــراحی مجـدد

3/206

3/386

3/220

2/160

3/336

نوسازي ،احیا و ارزیابی عملکرد

3/296

3/380

3/290

0/006

3/333

با توجه به میزان بتاي جدول مذکور میتوان نتیجه گرفت که مؤلفههاي تحلیل بیـرونی ،اقدامـات اولـیه ،طــراحی مجـدد و نوسازي،
احیا و ارزیابی عملکرد تأثیر مثبتی بر مهندسی مجدد فرآیندها دارند که از نظر آماري معنادار است ( .)P<3/30عالوه بر آن تحلیـل درونی تأثیر
مثبت کمی بر مهندسی مجدد فرآیندها دارد.
در پاسخ به سوال شناسایی و اولویت بندي عوامل تعیین کننده در پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استراتژیک اداره
کل آموزشوپرورش شهرستانهاي استان تهران؟ براي تعیین اولویت مولفه ها از آزمون رتبه بندي فریدمن استفاده شد.
جدول  :8نتيجه آزمون فریدمن مؤلفههاي تحقيق

شاخص

میانگین

رتبه

تحلیل بیـرونی

0/82

اول

تحلیـل درونی

0/19

پنجم

اقدامـات اولـیه

2/10

چهارم

طــراحی مجـدد

0/38

سوم

نوسازي ،احیا و ارزیابی عملکرد

0/01

دوم
p=3/330

میزان کاي دو (کاي اسکوئر) =  099/0درجه آزادي =4

نتیجه جدول  4نشان میدهد برمبناي نتایج آزمون رتبهاي فریدمن اولویت اول تحلیل بیـرونی با رتبه ( ،)0/8اولویت دوم نوسازي ،احیا و
ارزیابی عملکرد ( )0/01اولویت سوم طــراحی مجـدد ( )0/38و اولویت چهارم اقدامـات اولـیه ( )2/10و تحلیـل درونی ( )0/19هم در اولویت
پنجم قرار دارد.
در پاسخ به سوال نقش تحلیل (عوامل درونی و بیرونی) در طراحی فرآیندهاي مهندسی مجدد استراتژیک در اداره کل آموزشوپرورش
شهرستانهاي استان تهران به چه میزان است؟ براي روشن شدن وضعیت مولفه هاي تحلیل بیـرونی و درونی از آزمون tتک نمونه اي استفاد
شد.
جدول  :9نتایج آزمون  t – testمولفه هاي تحليل بيرونی

انحراف خطاي
استاندارد معیار

مقدار t

درجه
آزادي

سطح
معنی داري

شاخص آماري
در سازمان شما تا چه میزان مدیران و کارکنان از ماموریت سازمان
شناخت دارند؟

2/82

3/14

3/36

04/101

019

3/333

در سازمان شما تا چه میزان مدیران و کارکنان با ارزشهاي سازمانی
آشنا هستند؟

2/83

3/10

3/36

04/030

019

3/333

در سازمان شما تا چه میزان ضوابط اخالقی در سازمان تدوین شده
است؟

2/90

3/83

3/36

00/146

019

3/333

مقوله

میانگین
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در سازمان شما تا چه میزان مدیران و کارکنان از ارزشهاي فرهنگی
سازمان اطالع دارند؟

2/10

3/18

3/36

00/330

019

3/333

در سازمان شما تا چه میزان روندهاي جمعیت شناختی کشور
پیگیري می شود؟

2/62

3/81

3/31

9/066

019

3/333

در سازمان شما وضعیت اقتصادي کشور تا چه میزان مورد توجه
مدیران است؟

2/06

3/86

3/36

8/610

019

3/333

در سازمان شما تا چه میزان از وضعیت اشتغال کشور شناخت وجود
دارد؟

2/00

3/84

3/36

8/418

019

3/333

در سازمان شما تا چه میزان از رقبا ( بخش خصوصی آموزش )
اطالعات وجود دارد؟

2/29

3/83

3/36

4/808

019

3/333

در سازمان شما فناوري موجود سازمان تا چه اندازه با تحوالت فناوري
همگام است؟

2/44

3/83

3/36

1/401

019

3/333

در سازمان شما ذینفعان (متخصصان،کارکنان و والدین) سازمان شما
تا چه میزان در تصمیم گیري سازمان نقش دارند؟

2/34

0/30

3/38

3/092

019

*3/000

در سازمان شما تا چه اندازه عوامل سیاسی بر نظام آموزشی نقش
دارند؟

0/04

3/89

3/31

01/224

019

3/333

در سازمان شما عوامل اجتماعی تا چه میزان بر تصمیم گیري هاي
نظام آموزشی تاثیر گذارند؟

2/60

3/18

3/36

03/843

019

3/333

مدیران سازمان تا چه میزان قدرت تحلیل رقباي خارجی را دارند؟

2/00

3/96

3/31

0/190

019

*3/310

بنابریافته هاي به دست آمده از آزمون  ، tمولفه هاي تحلیل بیـرونی به استثناي (نقش ذینفعان (متخصصان،کارکنان و والدین) سازمان
در تصمیم گیري و (قدرت تحلیل رقباي خارجی مدیران سازمان) از مقدار  tجدول بحرانی ( )0/96بزرگتر است .لذا با 90درصد اطمینان می
توان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماري در مورد مولفه هاي تحلیل بیـرونی با میانگین مورد انتظار تفاوت معناداري وجوددارد و باالتر
از انتظار بوده و در اولویت قرار دارند (.) P<3/30
جدول  :11نتایج آزمون  t – testمولفه هاي تحليل درونی

شاخص آماري
مقوله

خطاي مقدار t
میانگین انحراف
استاندارد معیار

درجه سطح
آزادي معنی داري

وضعیت اقتصادي سازمان شما (بودجه ) .... ،تا چه اندازه مطلوب 0/64
است؟

0/30

3/38

-4/606

019

3/333

وضعیت نیروي انسانی موجود تا چه میزان رضایتبخش و کارآمد 2/01
است؟

3/88

3/31

2/606

019

*3/303

کارآئی و اثربخشی هزینه در سازمان شما تا چه میزان رضایتبخش 2/34
است؟

3/93

3/31

3/666

019

3/031

2/38

3/93

3/31

0/209

019

3/201

فضا و امکانات کالبدي مدارس (تجهیزات  ،آزمایشگاهها  ،کتابخانه 0/92
و  ) ...تا چه اندازه مطلوب است؟

3/88

3/31

019 -0/214

3/234

برنامه هاي آموزشی موجود تا چه میزان با کشورهاي توسعه یافته 0/19
همخوان است؟

3/93

3/31

-0/363

019

3/330

محتواي آموزشی موجود تا چه میزان با تحوالت علمی همگام 0/98
است؟

3/80

3/36

019 -3/213

3/188

کیفیت بروندادهاي آموزشی تا چه اندازه مطلوب است ؟
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سایت هاي کامپیوتري موجود تا چه میزان نیاز شما را پوشش می 2/38
دهد؟

3/86

3/36

0/030

019

3/094

سالن هاي ورزشی موجود تا چه میزان نیاز شما را پوشش می 0/84
دهد؟

3/90

3/31

019 -2/213

3/324

کالسهاي هوشمند موجود تا چه اندازه با جمعیت دانش آموزي 0/86
تناسب دارد؟

3/96

3/31

019 -2/320

3/340

تعداد کامپیوترها و خطوط اینترنت تا چه اندازه با شاخص هاي 2/02
سند تحول بنیادین تناسب دارد؟

0/30

3/38

0/090

019

3/000

کتابهاي درسی موجود تا چه اندازه رضایت معلمان را تامین می 0/90
کند؟

3/88

3/31

-0/446

019

3/003

بنابریافته هاي به دست آمده از آزمون  ، tکلیه مولفه هاي تحلیل درونی به استثناي (میزان رضایتبخشی و کارآمدي نیروي انسانی ) از
مقدار  tجدول بحرانی ()0/96کوچکتر است.لذا با 90درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماري در مورد مولفه
هاي تحلیل درونی با میانگین مورد انتظار تفاوت معناداري وجود دارد و پایین تر از حد مورد انتظار و در اولویت قرار نمی گیرند (.) P<3/30
در پاسخ به سوال نقش اقدامات اولیه در طراحی مجدد فرآیندهاي مهندسی مجدد استراتژیک در اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي
استان تهران به چه میزان است؟ براي روشن شدن وضعیت مولفه هاي اقدامات اولیه از آزمون tتک نمونه اي استفاد شد .براین مبنا با بهره گیري
از آزمون  tتک نمونه اي ،میانگین نمرات مولفه ها بر مبناي نظرات افراد نمونه آماري با سطح نمرات مورد انتظار ،مورد آزمون قرار گرفت.
جدول :11نتایج آزمون  t – testمولفه هاي اقدامات اوليه

انحراف خطاي
میانگین
استاندارد معیار

مقدار t

درجه
آزادي

سطح
معنی
داري

تا چه میزان انگیزش کافی مدیران براي تغییر فرایندها وجود دارد؟

2/20

3/90

3/90

0/096

019

3/333

تا چه میزان مدیریت و رهبري قوي در سازمان شما اعمال می شود؟

2/40

3/80

3/80

6/100

019

3/333

مدیران تا چه میزان عالقمند به سرمایه گذاري در منابع و فرایندهاي
جدید هستند؟

2/22

3/90

3/90

0/020

019

3/332

میزان ریسک پذیري مدیران ارشد سازمان تا چه حد است؟

2/31

3/81

3/81

0/023

019

*3/264

تا چه میزان امکان تخصیص بودجه و منابع براي تغییرات سازمانی
وجود دارد؟

0/86

3/90

3/90

-2/314

019

3/309

تا چه میزان مدیران در حذف نیروي انسانی مازاد قدرتمندند؟

2/06

3/96

3/96

2/013

019

3/300

تا چه میزان مدیران افکار خالقانه دارند؟

2/42

3/98

3/98

0/183

019

3/333

تا چه میزان مدیران اعتقاد به رویکردهاي نوین آموزشی دارند؟

2/08

3/92

3/92

0/491

018

3/333

تا چه میزان مدیران اعتقاد به چابکسازي و تمرکز زدایی سازمانی دارند؟

2/24

3/90

3/90

0/060

019

3/330

تا چه میزان در سازمان شما تسهیم اطالعات و ارتباطات آزاد وجود
دارد؟

2/06

3/88

3/88

2/060

019

3/309

تا چه میزان مدیران به زیر دستان اعتماد دارندو در ارتباطات اعتماد
آفرین هستند؟

2/41

3/80

3/80

1/498

019

3/333

تا چه میزان تفویض اختیارات مناسب و کافی صورت می گیرد؟

2/42

3/80

3/80

6/130

019

3/333

تا چه میزان مدیران سازمان در جلب حمایت مدیران ارشد سازمان و
کشور توانمندند؟

2/02

3/90

3/90

4/640

019

3/333

تا چه میزان مدیران سازمان در مقابله با موانع سیاسی قدرتمندند؟

0/81

0/30

0/30

-0/691

019

*3/390

مدیران تا چه میزان قدرت اعطاي پاداش دارند؟

2/00

3/90

3/90

2/060

019

3/302

شاخص آماري
مقوله
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مدیران تا چه میزان اقتدار مدیریتی کافی دارند؟

2/08

3/89

3/89

0/120

019

3/333

مدیران تا چه میزان انعطاف پذیرند و قدرت اقناع کارکنان را دارند؟

2/08

3/81

3/81

0/888

019

3/333

تا چه میزان توانمندسازي کارکنان در سازمان شما صورت می گیرد؟

2/02

3/94

3/94

4/001

019

3/333

تا چه میزان تیم سازي در سازمان شما صورت می گیرد ؟

2/40

3/90

3/90

61031

019

3/333

تا چه میزان اطالع رسانی درباره مسائل مرتبط به افراد سازمانی صورت
می گیرد؟

2/28

3/81

3/81

41084

019

3/333

تا چه میزان امکان سازمان دهی تیم مهندسی مجدد در سازمان شما
وجود دارد؟

2/28

3/11

3/11

41921

019

3/333

تا چه میزان امکان برنامه ریزي پروژه مهندسی مجدد در سازمان شما
وجود دارد؟

2/28

3/80

3/80

41416

019

3/333

تا چه میزان به عالیق مشتریان(کارکنان،معلمان و اولیا)احترام گذاشته
می شود؟

2/02

3/96

3/96

01136

019

*3/393

تا چه میزان امکان نیازسنجی تغییر فرایندهاي سازمانی وجود دارد؟

2/00

3/93

3/93

41600

019

3/333

تا چه میزان امکان تنظیم استراتژي هاي نوین سازمانی وجود دارد؟

2/02

3/84

3/84

01304

019

3/333

بنابریافته هاي به دست آمده از آزمون تی  ،کلیه مولفه هاي اقدامات اولیه به استثناي (میزان ریسک پذیري مدیران ارشد و قدرت مدیران
سازمان در مقابله با موانع سیاسی واحترام به عالیق مشتریان (کارکنان،معلمان و اولیا) از مقدار  tجدول بحرانی ( )0/96بزرگتر است .لذا با90
درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماري در مورد مولفه هاي اقدامات اولیه با میانگین مورد انتظارتفاوت معناداري
وجوددارد و باالتر از انتظار بوده و در اولویت قرار دارند (.)P<3/30
در پاسخ به سوال نقش طراحی مجدد فرآیندهاي مهندسی مجدد استراتژیک در اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي استان تهران به
چه میزان است؟
جدول  :12نتایج آزمون  t – testمولفه هاي طــراحی مجـدد

شاخص آماري
مقوله

خطاي مقدار t
میانگین انحراف
استاندارد معیار

درجه سطح
آزادي معنی داري

تا چه میزان امکان تهیه طرح اولیه مهندسی فرایندهاي سازمانی وجود 2/09
دارد؟

3/86

3/36

6/308

019

3/333

تا چه میزان به باز طراحی جزئیات تغییر فرایندها در سازمان توجه می 2/26
شود؟

3/80

3/36

4/000

019

3/333

2/00

3/80

3/36

4/838

019

3/333

تا چه میزان امکان تعیین اهداف مهندسی مجدد فرایندهاي سازمان 2/40
وجود دارد؟

3/82

3/36

6/631

019

3/333

تا چه میزان امکان هدف گذاري دقیق علمی در پروژه هاي بازمهندسی 2/20
فرایندها وجود دارد؟

3/80

3/36

0/108

019

3/333

تا چه میزان امکان باز طراحی شاخصهاي عملکرد فرایندهاي سازمانی 2/01
وجود دارد؟

3/84

3/36

0/868

019

3/333

تا چه میزان امکان تشخیص و تجزیه و تحلیل فرایندهاي جدید وجود 2/46
دارد؟

3/86

3/36

1/033

019

3/333

2/04

3/81

3/31

8/063

019

3/333

تا چه میزان امکان تقویت ارتباطات سازمانی براي پیشبرد تغییرات باز 2/09
سازي فرایندها وجود دارد؟

3/82

3/36

6/490

019

3/333

تا چه میزان امکان بازطراحی ساختار جدید منابع انسانی وجود دارد؟

تا چه میزان امکان پرورش شایستگیهاي جدید کارکنان وجود دارد؟
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تا چه میزان امکان درگیر نمودن افراد ذینفع سازمان در بازسازي 2/28
فرایندها وجود دارد؟

3/81

3/31

4/002

019

3/333

تا چه میزان امکان متناسب سازي الگوي ساختار سازمانی با وظایف 2/06
جدید امور اداري وجود دارد؟

3/83

3/36

0/940

019

3/333

تا چه میزان امکان شناخت مفاهیم و طراحی نظام جامع ارتقاي سالمت 2/40
و مقابله با فساد اداري در فرایندهاي جدید سازمانی وجود دارد؟

3/83

3/36

6/111

019

3/333

تا چه میزان امکان نهادینه سازي فرهنگ کار  ،خودمدیریتی و تعهد 2/40
سازمانی وجود دارد؟

3/93

3/31

6/108

019

3/333

تاچه میزان امکان نهادینه سازي فرهنگ سازمانی مبتنی برارزشهاي 2/60
اسالمی وکرامت انسانی درسازمان شماوجود دارد؟

3/86

3/36

9/932

019

3/333

تا چه میزان امکان نهادینه سازي وجدان کاري  ،فرهنگ خود کنترلی 2/08
در سازمان شما وجود دارد؟

3/86

3/36

9/303

019

3/333

تا چه میزان امکان نهادینه سازي قانون گرایی  ،مسئولیت پذیري اداري 2/08
در سازمان شما وجود دارد؟

3/88

3/31

8/920

019

3/333

تا چه میزان امکان نهادینه سازي فرهنگ تکریم ارباب رجوع در سازمان 2/81
شما وجود دارد؟

3/92

3/31

019 02/180

3/333

تا چه میزان امکان طراحی مدل هاي مدیریتی پشتیبان مانند نظام 2/43
پیشنهادات  ،کنترل پروژه در سازمان شما وجود دارد؟

3/89

3/31

6/333

019

3/333

تا چه میزان امکان مستندسازي اطالعات و دانش و تجربیات در پورتال 2/21
ها و سایتهاي آموزش و پرورش در سازمان شما وجود دارد؟

3/90

3/31

0/906

019

3/333

تا چه میزان امکان طر احی محیط نوآورانه و پویا در محیط آموزشی توام 2/00
با یادگیرندگی و پژوهندگی در سازمان شما وجود دارد؟

3/89

3/31

0/320

019

3/333

تا چه میزان امکان طراحی رویکرد پژوهش محور در فعالیتهاي آموزش 2/40
و پرورش و تدریس در سازمان شما وجود دارد؟

3/80

3/36

1/024

019

3/333

تا چه میزان امکان تخصیص زمان کافی براي اجرا و مهندسی مجدد 2/20
فرایندها در سازمان شما وجود دارد؟

3/90

3/31

0/661

019

3/333

تا چه میزان امکان تغییر قوانین و مسئولیتهاي افراد براي حمایت از 2/30
مهندسی مجدد در سازمان شما وجود دارد؟

3/90

3/31

3/430

019

*3/689

تا چه میزان امکان معماري مجدد منابع انسانی به منظور پشتیبانی از 2/34
اشتراک گذاري اطالعات و تصمیم گیري هاي بهتر در سازمان شما وجود
دارد؟

3/90

3/31

3/601

019

*3/002

تا چه میزان امکان مدیریت و جمع آوري دانش اولیا و مربیان و استفاده 0/88
از دانش آنان در سازمان شما وجود دارد؟

3/92

3/31

-0/696

019

*3/392

بنابریافته هاي به دست آمده  tمحاسبه شده براي کلیه مولفه هاي طــراحی مجـدد به استثناي (امکان تغییر قوانین و مسئولیتهاي افراد
براي حمایت از مهندسی مجدد در سازمان و امکان معماري مجدد منابع انسانی به منظور پشتیبانی از اشتراک گذاري اطالعات و تصمیم گیري
هاي بهتر در سازمان و امکان مدیریت و جمع آوري دانش اولیا و مربیان و استفاده از دانش آنان در سازمان) از مقدار  tجدول بحرانی
()0/96کوچکتر است.لذا با 90درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماري در مورد مولفه هاي طــراحی مجـدد با
میانگین مورد انتظارتفاوت معناداري وجوددارد و باالتر از حد مورد انتظار و در اولویت قرار می گیرند (.)P<3/30
در پاسخ به سوال نقش نوسازي،احیا و ارزیابی عملکرد فرآیندهاي مهندسی مجدد استراتژیک در اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي
استان تهران به چه میزان است
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جدول :13نتایج آزمون  t – testمولفه هاي نوسازي ،احيا و ارزیابی عملکرد

میانگین

انحراف
استاندارد

خطاي
معیار

مقدار t

درجه
آزادي

سطح معنی
داري

شاخص آماري
تا چه میزان امکان استقرار سیستم اطالعات
مدیریت( ) MISوجود دارد؟

2/22

3/89

3/31

0/283

019

3/330

تا چه میزان امکان طراحی سیستم سالمت مالی
و کنترل امور مالی وجود دارد؟

2/44

3/80

3/36

1/360

019

3/333

تا چه میزان امکان طراحی برنامه هاي بهبود
مستمر فرآیندها وجود دارد؟

2/03

3/81

3/36

1/124

019

3/333

تا چه میزان امکان ارزیابی عملکرد کارکنان
وجود دارد؟

2/61

3/98

3/98

9/203

019

3/333

مقوله

بنابریافته هاي به دست آمده از آزمون تی ،با عنایت به اینکه  tمحاسبه شده براي کلیه مولفه هاي نوسازي ،احیا از مقدار  tجدول بحرانی
( )0/96بزرگتر است.لذا با 90درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت میانگین نظر ات افراد نمونه آماري در مورد مولفه هاي نوسازي ،احیا و ارزیابی
عملکرد با میانگین مورد انتظار تفاوت معناداري وجوددارد و باالتر از انتظار بوده و در اولویت قرار دارند (.)P<3/30
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بحث و نتيجه گيري
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویتبندي عوامل تعیینکننده در پیادهسازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامهریزي استراتژیک اداره
کل آموزشوپرورش شهرستانهاي استان تهران بود .در پاسخ به سوال اول؛ چه عوامل تعیین کننده اي در پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها
در برنامه ریزي استراتژیک اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي استان تهران اولویت دارند .نتایج تحقیق نشان داد نقش عوامل سیاسی بر
نظام آموزشی مهمترین عامل در پیادهسازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامهریزي استراتژیک اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي استان
تهران می باشد .نتایج تحقیق نصیري در سال( )0086همسو بود .او مشخص کرد که عامل(سیاسی) در سیاستگذاري نظام آموزش نقش
تعیینکننده دارند اگر این عامل درست و منطقی و هدایت شده حرکت کنند موفقیت سیاستهاي آموزشی و در نهایت رسیدن به اهداف عالیه
آموزشوپرورش به سهولت امکان پذیر خواهد بود .نهاد آموزشوپرورش به خاطر تکیه بنیادین آن به نیروي عظیم و گسترده انسانی که پیوسته
در عرصه انتخابات کالن ملی ،استانی و شهري تأثیر مستقیم و بسزایی گذاشته و میگذارند ،بیش از هر وزارتخانه دیگر دستخوش تحوالت و
تغییرات جناجی و جریانی قرارگرفته است .البته این سخن بدان معنا نیست که لزوماً این کار در تمام دولتها یکسان و الجرم با انگیزههاي سوء
انجام یافته ،بلکه چه بسا دخالت دادن مستقیم نهاد آموزشوپرورش و گره زدن آن با جریانهاي سیاسی براساس اهداف خیرخواهانه و به هدف
خدمت انجام گرفته است؛ اما به هر روي سیاستهاي ناصواب باعث شد که عرصه علم و فرهنگ دستخوش بسیاري از آسیبها قرار گیرد .یکی
از نتایج تلخ گره زدن آموزشوپرورش با جریانهاي سیاسی ،تغییرات و عزل و نصبهاي گسترده اي بوده و هست که هر از چند گاهی با تغییر
دولتها شاهد بودهایم .در این عزل و نصبها که معموالً با آمدن وزیر آموزشوپرورش اتفاق افتاده است ،طیف گسترده اي از مدیران کالن و کل
آموزشوپرورش در سطح ملی ،استانی و بالطبع شهري تغییر یافتهاند .باري ،اگر این تغییرات و عزل و نصبها حرکتی رو به رشد تلقی میشد و
بهجاي مالحظات سیاسی و باندي و جناحی ،براساس شایستگیها و لیاقتها و تعهد و توانمنديهاي اشخاص انجام میگرفت ،جاي گله و شکوائیه
باقی نمیگذاشت.
در پاسخ به سوال دوم؛ سهم هریک از این عوامل موثر در پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استراتژیک اداره کل آموزش
و پرورش شهرستان هاي استان تهران به چه میزان است؟ نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفههاي تحلیل بیـرونی ،اقدامـات اولـیه ،طــراحی مجـدد
و نوسازي ،احیا و ارزیابی عملکرد تأثیر مثبتی بر مهندسی مجدد فرآیندها دارند که از نظر آماري معنادار است .عالوه بر آن تحلیـل درونی تأثیر
مثبت کمی بر مهندسی مجدد فرآیندها دارد .در ارتباط با این بخش هیچگونه پژوهشی جهت مقایسه با نتایج پژوهش حاضر توسط محقق تا
کنون یافت نشد .می توان گفت که یکی از مراحل بسیار مهم مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک در هر سازمانی بررسی محیط بیرونی سازمان و
پارامترهاي بیرونی است که خواه ناخواه بر سازمان ،تأثیر گذارند .سازمان ها درخالء زندگی نمی کنند و ارتباط آن ها با دنیاي بیرون است که به
آن ها موجودیت و هویت می دهد .این دنیاي بیرون را می توان کشور ،جامعه و فرهنگ آن ،دولت و قوانین آن ،مشتریان و خواسته ها ،نیاز ها و
سالئق آن ها ،تأمین کنندگان ،رقبا ،کشورهاي دیگر ،شرکت هاي بین المللی ،چندملیتی و غیره دانست .هرکدام از عوامل تأثیر گذار بیرونی،
تأثیري مثبت و سازنده و یا اثري مخرب و بازدارنده بر سازمان دارند .در نظر گرفتن همین نکته کافی است که سازمان ها و مدیران ارشد آن ها،
ضرورتا محیط بیرونی خود را با شیوه هایی صحیح ،علمی و کاربردي بررسی و عوامل مؤثر خارجی را ارزیابی نمایند و در نهایت ،فرصت ها و
تهدیدهایی را که در بیرون ،سازمان را انتظار می کشند ،مشخص نمایند .تنها در این صورت و در کنار تحلیل مناسب محیط درونی سازمان است
که می توان استراتژي ها و رویکردهایی ثمر بخش و کارا را به کار گرفت تا در محیط متغیر امروز ،سازمانی بتواند گلیم خود را از آب بیرون
بکشد ،تا پس از کسب اطمینان از بقاء و ادامه حیات خود در پی گسترش و توسعه برآید .بدلیل عدم تحقق بخش عمده اي از هدف هاي نظام
آموزشی بنابراین ،باید با مهندسی مجدد آموزش و پرورش ،تالش کنیم با بهره گیري از روشهاي نوین مدیریت،کیفیت کلی ارائه خدمات آموزشی
و پرورشی را ارتقاء بخشیده و این امر میسر نخواهد شد مگر با تالش جمعی و از طریق رهیافت پژوهشی مشارکتی کارکنان و انجام مطالعات
آسیب شناختی و طراحی و تولید برنامه رشد.
در پاسخ به سوال سوم؛ شناسایی و اولویت بندي عوامل تعیین کننده در پیاده سازي مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزي استراتژیک
اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي استان تهران چگونه است؟ نتایج تحقیق نشان داد که برمبناي نتایج آزمون رتبهاي فریدمن اولویت اول
تحلیل بیـرونی ،اولویت دوم نوسازي ،احیا و ارزیابی عملکرد اولویت سوم طــراحی مجـدد و اولویت چهارم اقدامـات اولـیه و تحلیـل درونی
هم در اولویت پنجم قرار دارد .در رابطه با این بخش از پژوهش هیچگونه تحقیق مشابه اي جهت مقایسه نتایج آماري به دست آمده توسط محقق
تا کنون یافت نشد .از نظر محقق دالیل احتمالی براي به دست آمدن این نتایج را می توان به تایید نظر مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و
پرورش نسبت داد .کارکنان و کارشناسان هر سازمانی به چالش ها و مشکالت موجود در آن سازمان نسبت به مدیران و دیگر اعضاي سازمان
واقف هستند و کمبود آن را بیشتر احساس می کنند .تایید این موارد از سوي کارکنان و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش تاکیدي است بر
قطعیت پیاده سازي مهندسی مجدد در این سازمان .همچنین پاسخ کارکنان اداره کل آموزش و پرورش نسبت به سوال دوم این پژوهش نیز می
تواند دلیلی بر انتخاب و پاسخ به سوال سوم این پژوهش باشد.
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همینطور در پاسخ به سوال چهارم؛ نقش تحلیل (عوامل درونی و بیرونی) در طراحی فرآیندهاي مهندسی مجدد استراتژیک در اداره کل
آموزشوپرورش شهرستانهاي استان تهران به چه میزان است؟ نتایج تحقیق نشان داد که در شناسایی عوامل درونی (قوت ها ،ضعف ها) و
عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) اداره کل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران؛ نقش ذینفعان (متخصصان،کارکنان و والدین) در
تصمیم گیري سازمان و (قدرت تحلیل رقباي خارجی مدیران سازمان) نامناسب بوده و پایین تر از حد مورد انتظار می باشد .همچنین میزان
رضایتبخشی و کارآمدي نیروي انسانی مناسب بوده و باالتراز حد مورد انتظار می باشد .لذا می توان گفت در ارزیابی محیط بیرونی فرصت ها بر
تهدیدها غلبه داشته و در ارزیابی محیط درونی ضعف ها بر قوت ها غلبه دارند .نتایج تحقیق حاضر با نتایج ایزدي در سال ( )0089همسو بود.
آنها نشان دادند که در نظام پیشنهادهاي آموزش و پرورش شهر باغ بهادران ،در ارزیابی محیط بیرونی فرصت ها بر تهدیدها غلبه داشته و در
ارزیابی محیط درونی ضعف ها بر قوت ها غلبه دارند و اینکه هرچه سازمان در تحلیل وضع موجود و شناخت نیازهاي سازمان آگاهانه تر و
مناسبتر اقدام نماید ،میزان تحقق اهداف برنامهریزي استراتژیک در سازمان به سمت مطلوب پیش میرود و با تکیه بر رویکرد راهبردي ،از طریق
تحلیل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدهاي نظام آموزشوپرورش کشور ،رشد خالقیت در نظام مذکور آسیب شناسی شده و با استفاده
از تجربههاي آموزشی سایر کشورها و تحلیل راهبردي نظام داخلی ،شیوههاي ارتقاء خالقیت در برنامهریزيهاي کالن آموزشی ،استنباط می
گردد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج فروزنده و همکاران در سال ( )0090همسو بود .در پژوهش ذکر شده اخیر در تحلیل عوامل درونسازمانی،
مسائل مربوط به معلمان ،دانش آموزان ،ساختار آموزشی و محتواي آموزشی موردتوجه قرارگرفت و در تحلیل عوامل برونسازمانی ،تهدیدها و
فرصتها در چهار بعد سیاسی حقوقی ،اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی بررسی شد که در برخی جهات با پژوهش حاضر هم جهت بود .در رابطه
با کمرنگ بودن نقش ذینفعان (متخصصان ،کارکنان و والدین) در تصمیمگیري سازمان آموزشوپرورش از نظر مدیران و کارشناسان میتوان بر
اساس مراحل فرآیند برنامهریزي استراتژیک در مدل برایسون پاسخی براي آن یافت .برنامهریزي منابع انسانی بهطور مستقیم با برنامهریزي
استراتژیک پیوند مییابد و مهمترین عامل و ابـزاري که اهداف و خط مشیهاي سازمانی را به اهـداف و برنامههاي منابع انسانی ارتباط میدهد،
برنامهریزي استراتژیک منابع انسانی است .ازاینرو ،بین برنامهریزي منابع انسانی و برنامهریزي استراتژیک ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .یکی از
مراحل فرآیند برنامهریزي استراتژیک در مدل برایسون تحلیل ذینفعان است :ذینفع فرد ،گروه یا سازمانی است که میتواند بر نگرش ،منابع یا
خروجیهاي سازمان تأثیر گذارد و یا از خروجیهاي سازمان تأثیر پذیرد .تحلیل ذینفعان پیشدرآمد ارزشمندي براي تنظیم بیانیه مأموریت
سازمان است .تحلیل ذینفعان بسیار ضروري است ،چراکه رمز موفقیت در بخش دولتی و غیرانتفاعی ارضاي ذینفعان کلیدي سازمان است .اگر
سازمان نداند که ذینفعانش چه کسانی هستند ،چه معیارهایی براي قضاوت درباره سازمان به کار میبرند و وضعیت عملکردي سازمان در قبال
این معیارها چیست ،به احتمال زیاد نخواهد توانست فعالیتهایی را که باید براي ارضاي ذینفعان کلیدي خود انجام دهد ،شناسایی کند .نتایج
تحقیق حاضر با نتایج فروزنده و همکاران0090 ،؛ کی نژاد و نگاهداري0081 ،همسو بود.
همچنین ضعف مدیران در قدرت تحلیل رقباي خارجی نیز با توجه به نظرات کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان هاي استان
تهران نشان داد متاسفانه به دالیل شیوع مسائل سیاسی در این سازمان از مدیرانی استفاده می شود که هیچگونه سر رشته اي در رابطه با این
نهاد ندارند و یا اگر دارند بسیار قوي در این سازمان ظاهر نشده اند استیظاح مکرر وزیران آموزش پرورش توسط نمایندگان مجلس در این دوره
و دور ه هاي قبل خود شاهد و گواهی است براین موضوع .همچنین یکی از دالیل و شواهد دیگري که بر این امر داللت دارد اجرایی نشدن سند
تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش می باشد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق (شاهبندرزاده و همکاران0090 ،؛ موزز و سمیالن0093 ،20؛
طاهرپور کالنتري و همکاران0090 ،؛ هداوند )0093 ،همسو بود .آنها نشان دادند که عامل نیروي انسانی از عوامل کلیدي موفقیت در پیادهسازي
مهندسی مجدد در سازمانها میباشد و یکی از مهمترین مسائل در برنامهریزي استراتژیک فراهم آوردن مبنایی براي پیشرفت کارکنان و
سازوکارهایی جهت تغییر توجه بیشتر به کارایی و اثربخشی آنان است و توجه به این مسئله میتواند مزایایی را براي سازمانها وموسسات به
ارمغان آورد و مهندسی مجدد از طریق بهبود فرایندهاي سازمانی باعث افزایش رضایت شغلی در میان کارکنان می گردد .از دیگر سو ،برنامهریزي
منابع انسانی فرآیندي براي ارزیابی تقاضا ،اندازه ،ماهیت و عرضه منابع انسانی براي نیل به تقاضاي موردنیاز است .ازاینرو ،نخستین مرحله هر
برنامه مدیریت امـور کارکنان و منابع انسانی ،برنامهریزي منابع انسانی است .با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق می توان اذعان داشت که
اداره آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران از افراد متخصص و افرادي که مدرک دانشگاهی و تحصیل شان با عنوان و پست سازمانی که
در اختیار دارند همخوانی دارد استفاده می کند و این یکی از مزیت هایی است که این سازمان در اختیار دارد.
در پاسخ به سوال پنجم این پژوهش ؛ نقش اقدامات اولیه در طراحی مجدد فرآیندهاي مهندسی مجدداستراتژیک در اداره کل آموزش و
پرورش شهرستان هاي استان تهران به چه میزان است؟ نتایج تحقیق نشان داد که میزان ریسک پذیري مدیران ارشد و قدرت مدیران سازمان
در مقابله با موانع سیاسی و احترام به عالئق مشتریان (کارکنان ،معلمان و اولیاء) نامناسب بوده و پائین تر از حد مورد انتظار می باشد .نتایج
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تحقیق حاضر با نتایج تحقیق خراسانی طرقی در سال  0092همسو بود .آنها نشان دادند که سازمان ها به رویکرد مشتري مداري تغییر رویکرد
دادهاند .بنابراین اولویتها نیز در حال تغییر بوده و سازمان ها در حال تالش براي جلب رضایت مشتریان خود هستند؛ بنابراین ،براي به دست
آوردن نیاز مشتري و انتظارات آنها و همینطور مزیت رقابت ،نیاز به تغییر درروند موجود است .بدون هیچ تردیدي اگر پرونده آموزشوپرورش
در نزدیک به سه دهه گذشته در ساحت مدیریت موردبررسی جدي قرار گیرد ،این نتیجه دست یافتنی است که نهاد آموزشوپرورش به خاطر
تکیه بنیادین آن به نیروي عظیم و گسترده انسانی بیش از هر وزارتخانه دیگر دستخوش تحوالت و تغییرات جناجی و جریانی قرارگرفته است.
رفتارهاي شعار گونه و سیاست زده بودن فضاي سازمان هاي دولتی مانع بزرگی در مقابل تحول سازمان ها است .در جوي اینچنین دنبال کردن
برنامه هاي تحول سازمانی بعید به نظر می رسد .زیرا تالش اصلی و اولویت برخی مدیران سازمان ها بیشتر برقراري ارتباط و تحکیم موقعیتشان
می باشد تا پیشرفت و توسعه سازمان .بی شک می توان گفت که م همتریت داراي اغلب سازمان ها مشتریان انها هستند .مشتریان به خاطر
ارتباط مستقیمی که با یک سازمان دارند ،منبع ارزشمندي براي فرصت ها ،تهدیدات مرتبط با سازمان مربوطه می باشند و مدیران ارشد به خوبی
می دانند موفقیت آن ها در راه رسیدن به اهداف کالن سازمان در گرو جلب رضایت مشتریان (کارکنان ،معلمان و اولیا) است .امروزه ،مدیران و
دست اندرکاران آموزش در برابر چالش هاي این مقوله در دنیایی که پیوسته در حال تغییر است ،قرارگرفته اند .تمرکز بر مشتري و تأمین نیازهاي
آنان ،اهداف ،اولویتها و ایجاد آمادگی براي رسیدن به هدف ،آموزش و توسعه توانمندي هاي خود و کارکنان و اولیاي دانش آموزان ،از ایده هاي
نوین براي مدیریت و با کیفیت باال است .از طریق توجه به مشتریان مدرسه شامل؛ کارکنان ،دانش آموزان و اولیا ،و ارزش نهادن به نظر آنها ،با
تأکید بر برنامه ریزي براي تأمین نیازهاي آنان ،ترویج فرهنگ کیفیت جامع براي بهبود عملکرد مدرسه عملی خواهد شد
در پاسخ به سوال ششم؛ نقش طراحی مجدد فرآیندهاي مهندسی مجدد استراتژیک در اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهاي استان
تهران به چه میزان است؟ نتایج تحقیق نشان داد که میزان امکان تغییر قوانین و مسئولیتهاي افراد براي حمایت از مهندسی مجدد در سازمان و
امکان معماري مجدد منابع انسانی به منظور پشتیبانی از اشتراک گذاري اطالعات و تصمیم گیري هاي بهتر در سازمان و امکان مدیریت و جمع
آوري دانش اولیا و مربیان و استفاده از دانش آنان در سازمان نا مناسب بوده و از حد مورد انتظار پایین می باشند .نتایج تحقیق حاضر با نتایج
تحقیق سومان و همکاران در سال 2339؛ مکونن2300 ،؛ راباي2330 ،؛ هداوند0093 ،؛ ایزري و یزدخواستی0080 ،همسو بود .آنها نشان دادند
که یکی از عوامل کلیدي در موفقیت فعالیتهاي مهندسی مجدد عبارتست از :تغییر در سیستم هاي حمایتی همچون پاداش ها ،ارزیابی ،طراحی
مجدد شغل و فعالیت ها در سازمان .متاسفانه در کشورمان امکان تغییر قوانین و مسئولیتهاي افراد و جمع آوري دانش اولیاء و مربیان و استفاده
از دانش آنان در سازمان به راحتی انجام نمی پذیرد که یکی از ضعف هاي شناخته شده در این سازمان است .در حال حاضر ما در عصري به سر
می بریم که تغییرات آن به مراتب بنیاديتر از تغییر و تحوالت انقالب صنعتی است و از همین رو سازمان ها براي حفظ بقا و حضور خود در
عرصه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازهترین دستاوردهاي فناوري براي دستیابی به باالترین سطح بهبود توانایی هاي خود و کارکنان
خود هستند .مهندسی مجدد سازمان ها یک رویکرد کل نگر است که طی فرایندي ،استراتژي رقابت سازمان را با پردازش هاي درونی و کارکنان
آن مرتبط می کند .در هر سازمانی این باور وجود دارد که تحقق اهداف عالی سازمان در گرو برخورداري از منابع انسانی کارآمد و بهرهور است.
تمام سازمان ها براي سازگاري با تغییرات محیطی الزم است به طور مداوم نسبت به توسعه و بهسازي نیروي انسانی ،تجهیزات ،فناوري ،قوانین
و مقررات و فرهنگ سازمان اقدام کنند (شاهی بیک و هاشمی .)0080 ،نیاز به کاهش هزینه ،ارائه خدمات با کیفیتتر و تغییر فرهنگی سه عامل
اصلی جهت آغاز فعالیتهاي مهندسی مجدد منابع انسانی هستند (یئونگ.)0990 ،
در پاسخ به سوال هفتم؛ نقش نوسازي،احیا و ارزیابی عملکرد فرآیندهاي مهندسی مجدد استراتژیک در اداره کل آموزشوپرورش
شهرستانهاي استان تهران به چه میزان است؟ نتایج تحقیق نشان که میانگین نظرات افراد نمونه آماري در مورد مولفه هاي نوسازي ،احیا و
ارزیابی عملکرد با میانگین مورد انتظارتفاوت معناداري وجوددارد و باالتر از انتظار بوده و در اولویت قرار دارند ( .)P<3/30در رابطه با این مولفه
نیز هیچگونه پژوهشی جهت مقایسه با نتایج به دست آمده در این پژهش توسط محقق یافت نشد .اصوال سازمان ها به روش هاي مختلفی
فناوري اطالعات و ارتباطات را در سازمان خود بکار می گیرند اما بدون بهره گیري از یک سیستم مناسب نمی توان میزان آمادگی سازمان
ها را مشخص کرد و بهبود بخشید .به بیان ساده می توان گفت سیستم اطال عات مدیریت با تولید گزارشات خالصه و ساختاري و با مبنایی
منظم و تکراري کار مدیریت را تسهیل می کند و از خروجی آن براي کنترل فعالیت هاي سازمان ،برنامه ریزي و سازمان دهی استفاده می گردد.
سیستم اطالعات مدیریت سازمان ،چارچوبی کلی ارائه می کند که دیگر سیستم هاي اطالعات برمبناي آن با یکدیگر هم خوان می شوند .اکنون
سیستم اطالعات مدیریت به منزله مجموعه اي از زیرسیستم ها در نظر گرفته می شوند که در صورت نیاز طراحی و اجرا می شوند .ولی منطبق
بر طرح کلی ،استانداردها و رویه هاي سیستم اطالعات مدیریت می باشند .بنابراین به جاي یک سیستم اطالعات مدیریت واحد و کلی ،سازمان
می تواند تعداد زیادي سیستم اطالعات مرتبط داشته باشد که نیازهاي مدیریتی را در سطوح مختلف به شکل هاي مختلف تامین می کنند.
تجربه نشان می دهد که برپایی یک سیستم کامال یکپارچه بسیار مشکل و شاید غیرممکن است زیرا که عوامل زیادي وجود دارند
که باید هم زمان و توام در نظر گرفته شوند و ن÷گهداري چنین سیستمی مشکل است .به عبارت دیگر تاثیرات سیستم هاي اطالعاتی
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مدیریت بر سازمان ها به حدي بوده است که زمینه رشد و ترقی برخی از سازمان ها در عرصه کسب و کار را فراهم کرده و براي برخی از
سازمان ها نیز شکست سنگینی را به همراه داشته است .بدین منظور یکی از مراحل اولیه براي استقرار سیستم هاي اطالعاتی مدیریت ،ارزیابی
میزان آمادگی الکترونیکی سازمان ها براي پذیرش و بهره برداري مناسب از این سیستم ها است تا از به هدر رفتن منابع مالی ،انسانی و سازمانی
جلوگیري شود .جامعه انسانی کشور ما در فرآیند ترقی و تکامل خود در عرصه هاي مختلف نیازمند برنامه هایی پویا و آینده محور است .این
آموزش و پرورش است که باید بتواند پاسخگوي انتظارات تازه براي رسیدن به این تعالی باشد .از طرف دیگر ،شرایط و مقتضیات ملی و بین
المللی به هر طریق براي تفوق و برتري آموزش و پرورش در جامعه ،استانداردهاي باالتري را به آموزش و پرورش دیکته می کنند .ضرورت این
اجبار ،دستور یا استاندارد حافظ و تثبیت کننده تفوق آموزش و پرورش بر سایر سازمانها و همچنین تفوق کشورها بر سایر کشورهاست .از این
رو ،کشورها در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر ،براي به چنگ درآوردن این تفوق و برتري در آموزش و پرورش تالش می کنند تا بدین ترتیب ،بتوانند
تفوق و برتري کشورشان را در سطح ملی و جهانی حفظ کنند .تا زمانی که این سازمان روش هاي سنتی خود را کنار نگذارد و به مهندسی مجدد
بنیادین خود نپردازد ،فناوري جدید تنها در حد رویاها و صرفا روي کاغذ وجود خواهد داشت .همچنان که فناوري به سوي آینده گام بر می دارد
و رقبا به تطبیق سازمان خود با فناوري جدید می پردازند ،سازمان هایی که نمی خواهند دست به تغییرات بنیادین بزنند راهی جز ترک عرصه
رقابت نخواهند داشت .امید است که نتایج این پژوهش زنگ هشداري براي دست اندرکاران و مسئولین امرجهت انجام هرچه زودتر مهندسی
مجدد در این سازمان باشد.
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