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چکیده
مهندسی مجدد در ادبیات مدیریت به معنی طراحی نو و ریشه ای فرایندها برای دستیابی به بهبود و پیشرفت سازمان ها است.
سازمان هایی که برنامه مهتدسی مجدد را پیاده نموده اند و با موفقیت به انجام رسانده اند در کوتاه مدت به نتایج بنیادی و
دستاوردهایی از جمله ارائه خدمات با کیفیت به مشتری ،کاهش هزینه ،سرعت بخشیدن به کارها و بهبود عملکرد سازمان
دست یافته اند .علیرغم اثربخشی باال و ضرورت اجرای مهندسی مجدد در صنایع و سازمانها ،متأسفانه اجرای آن با چالشها و
موانعی روبرو میشود که ازکیفیت کار کاسته و باعث شکست پروژههای مهندسی مجدد میشود .مهندسی مجدد پتانسل باالیی
در افزایش بهره وری ،بهبود کیفیت وافزایش رضایت مشتری دارد ولیکن اغلب به یک تغییر اساسی در استراتژی ها ،فرایندها و
منابع انسانی منجر می شود که همین امر موجب می گردد مهندسی مجدد در عمل با شکست مواجه گردد .یکی از مهم ترین
شکست ها در اجرای مهندسی مجدد عدم اگاهی از منابع انسانی و مقاومتی است که سازمان در مواجهه با تغییرات از خود بروز
می دهد .در این مقاله سعی بر آن بوده است که با مروری جامع بر ادبیات پژوهشهای صورت گرفته در داخل و خارج از کشور
به دنبال بررسی چالش ها ،موانع و علل اصلی شکست مهندسی مجدد در سازمان ها و به خصوص صنعت هتلداری باشیم .این
مقاله ابتدا تعاریف مهندسی مجدد را مورد بحث قرارداده سپس ادبیات را تحت عنوان معضالت و چالش های مهندسی مجدد
مرور می کند .با مطالعه پژوهش های صورت گرفته در خصوص مشکالت و چالش های سازمان ها و صنایع سه چالش مقاومت
در برابر تغییر(چالش انسانی) ،تغییرات سازمان و عدم همکاری مدیران ازچالش های اصلی و مشترک میان پژوهش های صورت
گرفته است.
واژههای کلیدی :مهندسی مجدد ،فرایند ،سازمان
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 .1مقدمه
پویاییهای رقابت جهانی ،پیشرفتهای تکنولوژیکی ،ساختاربندی مجدد شرکت و شرایط اقتصادی بی ثبات همگی تغییراتی
هستند که تجارت را تحت پوشش قرار دادهاند و آن را برای سازمانها ،مهمتر از سایر موارد جلوه دادهاند [ ]1و با توجه به
فضای کسبوکار پرتالطم کنونی ،طی طریق به روشهای مرسوم سهم مناسبی از بازار را در اختیار صاحبان کسبوکار نخواهد
گذاشت و نیاز به روشهای نوآورانه و کارآفرینانه در بازار بهشدت احساس میشود .شرایط بازار پویا که با افزایش فشارهای
رقابتی و نیازهای مشتری مشخص میشود ،سازمانها را بر آن داشت تا رویکردهای مدیریتی نوآورانه ای را برای بقا و دستیابی
به مزیت رقابتی اتخاذ کنند .از میان رویکردهای مختلف نوآورانه ،یکی از روشهای نویدبخش مزایای فوقالعاده ،مفهوم
مهندسی مجدد فرآیند کسبوکار است که توسط هامر در دهه  19901معرفی شد ]17[ .هامر مهندسی مجدد را "بازاندیشی
اساسی و طراحی جدید اساسی فرآیندها برای دستیابی به پیشرفتهای شگفت انگیز در اقدامات حیاتی معاصر مانند قیمت،
کیفیت ،خدمات و سرعت" تعریف کرده است .در واقع ،مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار مستلزم طراحی مجدد همزمان
فرآیندها ،سازماندهی و پشتیبانی سیستمهای اطالعاتی برای دستیابی به پیشرفت های عمده در زمان ،هزینه ،کیفیت و توجه
مشتری به محصوالت و خدمات است.
داونپورت [ ]18بر این عقیده است که 2مهندسی مجدد "شامل پیشبینی استراتژیهای کاری جدید ،فعالیت طراحی فرآیند
واقعی ،و اجرای تغییر در تمام ابعاد پیچیده تکنولوژیکی ،انسانی و سازمانی آن است ".مهندسی مجدد روندی است که در آن
وظیفههای فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسبوکار عوض کرده و بنابراین ،سازمان از حالت وظیفهگرایی به
سوی فرایندمحوری حرکت میکند .همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسبوکار و کاهش هزینهها و درنتیجه رقابتیتر
شدن سازمان میگردد .مهندسی مجدد یک فرآیند چرخه ای است که در آن هر مرحله بر اساس موفقیت دیگران ،یعنی
بازاندیشی ،طراحی مجدد و بازطراحی ساخته می شود .بنابراین ،فرآیند طراحی مجدد و تجزیه و تحلیل گردش کار و
فرآیندهای تجاری در یک سازمان است .مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار به عنوان یک ابزار مدیریتی موثر برای مقابله
با تغییرات تکنولوژیکی و همچنین تغییرات بازاریابی در بازارهای رقابتی امروزی پیشنهاد شده است که با تجزیه و تحلیل و
طراحی مجدد گردش کار و فرآیندهای درونی ،هزینه فعالیت ها را در سراسر فرآیندها یا کل سازمان به حداقل می رساند.
[ ]19با این حال ،علیرغم قصد ایران برای حمایت از توسعه بنگاههای کوچک و متوسط  ،عوامل متعددی از جمله آموزش،
ویژگیهای جمعیتی ،فناوری و مسائل اقتصادی و سیاسی ،دستیابی به این هدف را محدود میکند .این امر منجر به ایجاد
مشکل در تولید ملی شده است که در حال حاضر در سطح پایینی قرار دارد و بسیاری از شرکتها به طور بالقوه با تعطیلی
مواجه هستند ،زیرا بهره وری پایین ،کمبود تقاضا و موقعیت ضعیف در بازارهای جهانی قرار دارند]20[ .
اگرچه نویسندگان و محققان مختلف تعاریف متفاوتی برای مهندسی مجدد ارائه داده اند ،لیکن غالب این تعاریف شباهت های
اساسی با یکدیگر دارند و به نظر میرسد که در بین آنها درک مشترکی از عناصر کلیدی مهندسی مجدد وجود دارد .ویژگیهای
کلیدی تغییر اساسی ،بهبود عملکرد چشم گیر ،مزایای تجاری بالقوه باال ،سازمآنهای مبتنی بر فرآیند ،مشتری مداری،

1

)BPR)Business process re-engineering

2

Davenport
Saadat&etal

2

122

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال چهارم ،شماره  ،10بهار 1401

فنآوری اطالعات به عنوان توانمندساز ،سرعت سریع تغییر و ریسکهای باال برای پروژههای مهندسی مجدد معمول هستند:
[]2
مهندسی مجدد همانند یک تیغ دولبه است که در یک طرف آن تحولی شگرف و در طرف دیگر ،یک ناکامی بزرگ است.
مهندسی مجدد به خودی خود یک فرایند پرخطر نیست بلکه ناآگاهی از عوامل موفقیت و تکرار اشتباهات تجربه شده ،یکی از
مهم ترین عوامل بروز ریسک است ]3[ .در بیشتر موارد مهندسی مجدد تکرار اشتباهات یکسانی است .مهندسی مجدد ،فرایند
سادهای نیست و در مراحل آغازین استقرار موجب دلواپسی و بروز مشکالتی در سازمان میشود ]4[ .در حالیکه فرایند مهندسی
مجدد مشکالت و موانعی را پیش روی سازمان ها و صنایع قرارداده است ولیکن با توجه به مزایای آن صنایع مختلفی به استفاده
از آن جذب شده اند .یکی از مسائلی که پروژه مهندسی مجدد را با شکست مواجه می سازد ،نداشتن برنامه های اجرایی است.
برنامه مهندسی مجدد کارآمد باید شامل هدف گذاری پروژه ،تعریف محدوده پروژه ،انتخاب روش شناسی مناسب و تعیین تیم
پروژه باشد ]3[ .خیلی از شرکت ها در انجام این فرایند با مشکالت و چالشهای فراوانی روبرو می شوند و در پیاده سازی و
اجرای آن ناموفق بوده اند .آخرین تحقیقات نشان می دهد که بیش از 70درصد سازمان هایی که به مهندسی دوباره دست زده
اند به نتیجه دلخواهی که انتظار داشته اند نرسیده اند .فناوری دیجیتال فرصت منحصر به فردی را برای شرکت ها فراهم می
کند تا کیفیت محصول/خدمت را مدیریت کنند]21[ .
در این میان صنعت هتلداری ،یکی از صنایع پول ساز ودرامد زا از مهمترین عوامل و زیرساختهای مورد نیاز صنعت گردشگری
و یکی از کلیدیترین حلقههای موفقیت در صنعت گردشگری بوده و در واقع بدون رشد و توسعه صنعت هتلداری هیچ گونه
رشدی در صنعت گردشگری قابل تصور نخواهد بود .صنعت گردشگری یکی از پتانسیلهای بالقوهای است که به اقتصاد یک
کشور کمک زیادی میکند .گسترهی فعالیتهای هتلها روز به روز افزایش یافته است و همین امر سبب شده است که نقش
این صنعت در صنعت توریسم کشور بیش از پیش حس شود .کشورهایی که به اهمیت صنعت توریسم پی بردهاند آنرا به عنوان
بخش اصلی برای افزایش درامد سرانه خود محسوب میدارند و در راستای این هدف توجه ویژهای به صنعت هتل نشان می-
دهند .فعالیت وکار در زمینهی هتلداری در عرصهی جهانی به یکی از پر درامدترین شغلها در دنیا بدل شده است و تمامی
صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی اینده ی بسیار روشنی را برای صنعت هتل و فعاالن در این زمینه در سطح بین المللی پیش
بینی کرده اند .عملکرد و رقابت هتل ها بایستی به طور خاص به توانایی آن ها برای راضی کردن مشتریان به صورت کارا و موثر
باشد .یکی از چالشهای عمده ای که امروزه هتلها با آن مواجه هستند رشد روز افزون تعداد هتلها و رقابت در این صنعت
میباشد ]5[ .لذا برای افزایش سودآوری و وفاداری مشتریان نیاز به مهندسی مجدد در این صنعت بیش از پیش احساس می
شود .فرضیه اساسی مهندسی مجدد برای موفقیت کل پروژه ،اختیارات مدیریت است که برای کارکنان ،جوهر تحول کسب و
کار فرآیندهای خاص در هتل را دخیل می کند .هدف اصلی کل کسب و کار هتل ها و معنای فعالیت های مهندسی مجدد در
آنها ،کسب و کار برآوردن نیازهای فردی مهمان است .هدف هر فرآیندی را باید از منظر میهمان ،نیازها و انتظارات او دید.
ماهیت مهندسی مجدد کسب و کار در رویکردی مبتکرانه ،تغییرات فرآیند پذیرایی در یک هتل است ،نه دانش تخصصی
خاص .به عبارت دیگر الزم نیست یک فرد حرفه ای با دانش در مورد فرآیندهای موجود در یک هتل باشید .اجرای مطلوب در
کل پروژه مهندسی مجدد ،وجود اقتدار خارجی ،رویه ها ،قوانین و رفتارهای سازمانی موجود است ]22[ .سرعت تحوالت از
ویژگی های قرن بیست و یکم می باشد و گاه سرعت این تغییرات به قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می
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شوند .فضای حاکم بر اقتصاد امروز ،ریسک توأم با عدم اطمینان است و با حرکات اصالحی نمی توان به مقابله و این تغییرات و
همچنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار پرداخت]6[ .
از دیگر چالشها و بزرگترین چالش صنعت هتلداری از دیر باز جلب رضایت مشتری و به اصطالح وفادار سازی او بوده است .به
منظور ارائه خدمت رسانی به موقع و مناسب به مشتریان که رضایت آنان را در پی داشته باشد یکی از بهترین برنامه ها در
چرخه ارائه خدمت  ،بازنگری ریشه ای در فرایندها و گردشکارها و ارتباطات بین فرایندی است .طرح ریزی و اجرای فرایندها
با دو پارامتر کاهش هزینه و زمان انجام کارها که در نهایت خدمات با کیفیت به مشتریان را به دنبال داشته باشد از مهمترین
شاخصههای این تجربه میباشد .متأسفانه چالشها و معضالت مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار در صنعت هتلداری
شناخته شده نیست و هیچ تحقیق اساسی و مؤثری در مورد آن در داخل کشور و خارج از کشور انجام نشده است.
 .2مبانی نظری
مهندسی مجدد به معنای ترک کردن روش های کهنه و دستیابی به روش های تازه ای است که برای تولید کاالها و خدمات
شرکت و انتقال ارزش به مشتری الزم هستند .مهندسی مجدد را با نام های متفاوتی می توان شناخت ،نام هایی مانند طراحی
مجدد فرایندهای اصلی (کالپان و مورداک) ،نوآوری فرایندی(داونپورت) ،طراحی مجدد فرایندهای کسب وکار (داونپورت و
شورت ،ابلنسکی) ،مهندسی مجدد سازمان (لوونتال ،هامر و چمپی) ،طراحی مجدد ریشه ای(جوهاتسون) و معماری مجدد
سازمان (تالوار) همگی از نام هایی هستند که مقوله مهندسی مجدد را معرفی کرده اند]7[.
مهندسی مجدد در ابتدای امر موجب بهم ریختگی ،سردرگمی و شکستگی میشود و همین امر باعث میشود که اخالل و
سدهای بزرگی در پیشبرد برنامه های مهندسی مجدد توسط عامل مقاومت در برابر تغییر ایجاد شود که یکی از بزرگترین
عوامل شکست پروژه مهندسی مجدد نیز همین مورد می باشد .بسیاری از محققان بر این باورند که عامل مقاومت در برابر تغییر
به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شکست مهندسی مجدد به شمار می رود .عوامل شکست در اجرای برنامه مهندسی مجدد
به چهار گروه کلی تقسیم می شوند :عوامل وابسته به تغییرات سازمانی ،عوامل مرتبط به حمایت و تعهد مدیریت ،عوامل مرتبط
با برنامه ریزی و مدیریت پروژه ،عوامل مرتبط با زی رساخت های تکنولوژی اطالعات .کلیه عوامل فوق در شکست پروژههای
مهندسی مجدد سهمی داشته اند ولی عامل تغییرات سازمانی و مقاومت افراد در برابر تغییر طبق نظر بسیاری از محققان یکی
از اصلی ترین فاکتورها در شکست پروژههای مهندسی مجدد به شمار می رود]8[ .
پروژههای مهندسی مجدد برای بهبود فرآیند توسط تعدادی از مؤسسات گردشگری (هتلها ،رستورانها ،آژانسهای مسافرتی،
امکانات اقامتی و غیره) در این صنعت انجام شده است .علیرغم سرمایه گذاری های کالن در پروژههای مهندسی مجدد در
صنعت گردشگری ،بسیاری از پروژه ها نتوانستند منافع مورد انتظار را به همراه داشته باشند و به طور فاجعه باری شکست
خورده اند .بیش از نیمی از پروژههای مهندسی مجدد نتوانستند نتایج وعده داده شده را ارائه دهند .بررسی مطالعات قبلی
نشان میدهد که سازمانها در درک پیچیدگیهای مفهوم مهندسی مجدد شکست میخورند .مهندسی مجدد فرآیند مستلزم
تغییری فراگیر است ،یعنی تغییر در همه جنبهها ،فرآیند ،ساختار ،فرهنگ و فنآوری است .بررسی جامع مطالعات در مورد
مسائل اجرای مهندسی مجدد فرآیند این واقعیت را روشن میکند که پروژههای مهندسی مجدد در درجه اول به دلیل تأکید
بیش از حد بر یکی از ابعاد تغییر (به ویژه فنآوری) شکست می خورند و در عین حال اهمیت ابعاد دیگر را نادیده میگیرند یا
دست کم میگیرند  .پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیند تنها زمانی میتواند موفقیت آمیز باشد که مفهوم از یک دیدگاه کل
نگر درک و پذیرفته شود]17[.
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توجه به خالقیت آموزشی در حوزه سازمانی میتواند شایستگی را به دنبال داشته باشد در الگوی شایستگی مربوط به روایط
کاری سازنده باعث روابط اثربخش مدیران با زیردست ،کارکنان و مدیران مافوق بر پایه مهارتهای ارتباطی و توجه به تغییرات
پستهای سازمانی و ارزش گذاری به نظرات کارشناسان با تجربه و مدیران موفق میتواند در توسعه شایستگی سازمانی کمک
کند ]1[ .انگیزه پایین کارمندان ،نگرانی کارکنان از امنیت و ثبات شغلی ،مقاومت در برابر تغییر کارکنان ،فرایند کند تصمیم
گیری در سازمان ،دشواری تعیین و اولویت بندی اهداف مهندسی مجدد  ،تعویض مکرر مدیران و گسستگی اجرای مهندسی
مجدد  ،تردید در مورد نتایج احتمالی انجام مهندسی مجدد  ،ارتباط ضعیف بین تیم های مهندسی مجدد و سایر کارکنان و
گرایش به کپی کردن کار دیگران از مشکالت و چالشهای پیش روی مهندسی مجدد در صنعت لبنی هستند .چالشهای:
تردید درمورد نتایج احتمالی انجام مهندسی مجدد  ،نگرانی کارکنان از امنیت و ثبات شغلی و مقاومت در برابر تغییر کارکنان به
عنوان سه چالش اصلی و ریشه ای انجام و پیاده سازی مهندسی مجدد میباشد؛ چراکه این سه چالش به طور عمده ،منجر به
وقوع پیوستن سایر چالشهای پیاده سازی مهندسی مجدد می شوند .درنتیجه ،مدیران عملیات و فرایندها نیاز است که باتوجه
به این سه چالش اصلی ،پروژههای مهندسی مجدد فرایندها را برنامه ریزی و اجرا کنند ]3[.روشها و رویکردهای مهندسی
مجدد در حال توسعهاند و کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد شکلهای مختلفی دارد و روشهای آن از یکدیگر متمایز مییاشند .با
تحلیل موشکافانه و نظرات کارشناسان و خبرههای وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات پررنگترین و موثرترین عوامل شکست
پروژههای مهندسی مجدد شناسایی گردیده است که شامل شناخت ناکافی فرآیندها ،اتخاذ راهبردهای ناقص و معیوب در
اجرای مهندسی مجدد سازمان ،نبود ابزاری مناسب برای ارزیابی اثرات راهحلهای طراحی شده قبل از اجرا ،نبود منابع کافی و
وجود منابع ناکارا و عدم مدیریت صحیح آنها ،عدم تکمیل ساختاردهی مجدد سازمان ،عدم آموزش به کارکنان درگیر با
پروژههای مهندسی مجدد  ،نبود مهارت کافی در بین اعضای گروه مهندسی مجدد ،دید منفی نسبت به فنآوری
اطالعات(صرف زمان و هزینه زیاد) ،خالقیت نداشتن در طراحی مجدد فرآیندها ،عدم اقتدار گروه مهندسی مجدد ،استفاده غیر
بهینه ازفنآوری اطالعات و ابزارهای آن ،اشتباه گرفتن نقش فنآوری اطالعات درمهندسی میباشد]9[ .
عـدم رضـایت شـغلی و تعهــد ســ ازمانی در کارمنــدان ،عــدم توجــه بــه ایجــاد انگیــزه مــادی و سطوح نظارت و
بـازبینی زیـاد بـر کارمنـدان باعـث میشـوند کـه نیـروی انسـانی ،کـه مهـم تـرین عامـل بـرای تغییـر اسـت کــارایی الزم را
نداشــته باشــد در نتیجــه سازمان در اجرا و پیاده سازی مهندسی مجدد دچــار چالشهای انســانی گردد .اگر مدیران به
جای صرف دقت و هزینۀ زیاد برای رفع چالشهای تکنیکی ،که در خالل کار اجرای مهندسی مجدد ایجاد میشود ،از
راهکارهایی با عنوان بهترین اقدام استفاده نمایند ،نتایج مطلو 3
بتری عاید آنها خواهد شد ]10[.چالشهای پیاده سازی

مهندسی مجدد در اجرای مهندسی مجدد در اداره کل استاندارد استان مازندران به سه دسته تکنیکی ،انسانی و ویژگی های
خاص سازمانهای دولتی تقسیم شده است  .معموالٌ افراد در برابر تغییر مقاومت میکنند و این عدم همکاری باعث عدم موفقیت
اجرای مهندسی مجدد میگردد ،در نتیجه برای فائق آمدن بر چالشهای انسانی نیازمند به توجه به عوامل تأثیرگذار بر نیروی
انسانی در رابطه با مهندسی مجدد میباشد .برای حل چالشهای تکنیکی باید از بهترین اقدامات استفاده نمود تا این مشکالت
را بتوان از پیش روی برداشت و در نهایت جهت موفقیت در پیاده سازی مهندسی مجدد در اداره کل استاندارد مازندران باید به
ویژگی های خاص سازمانهای دولتی توجه شود تا از اثرات منفی آنها کاسته شود]11[ .
3
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موفقیت در انجام مهندسی مجدد مستلزم توانایی بازنگری فرآیندها به روشی متقابل عملکردی است که توسط رویکردهای
مهندسی مجدد حمایت شده است .تحقیقات نشان میدهد در حالی که این امر در بخش خصوصی دشوار است ،نهادهای دولتی
با چالشهای بزرگتری مواجه هستند .بسیاری از محققان پیشنهاد کردهاند که دولتها باید مایل به تغییر فرآیندهای تجاری
خود باشند تا از پتانسیل کامل یک ابتکار دولت الکترونیک بهره ببرند .به ویژه ،برای دستیابی به دولت الکترونیک و مزایای
مرتبط ،ادارات و سازمآنهای دولتی باید به طور فعال با یکدیگر از طریق یکپارچهسازی فرآیندها و سیستمهای فنآوری
اطالعات هماهنگ و همسو شوند .دولتها رسیدن به مراحل بلوغ دولت الکترونیک و تمرکز بر مشتری برتر را دشوار میدانند،
زیرا ارائه خدمات پیوسته مستلزم سطح قابل توجهی از یکپارچهسازی سیستمهای اطالعاتی پشتیبان مانند ثبت انتخابات،
سیستمهای زمین و دارایی ،سیستمهای مالیاتی و سیستمهای مزایا است .تحقیقات نشان میدهد که مقامات محلی با
چالشهای شدیدتری در سیستم بوروکراتیک ،عملکرد محور مواجه خواهند شد .جنبش مهندسی مجدد توسط تنوع مشتریان،
رقابت فشرده و تسریع تغییرات هدایت میشود]23[ .ایده جنبش مهندسی مجدد این است که ،در حالی که میتوان بهبودهایی
را برای رسیدن به بهترین شیوهها یا حفظ آنها انجام داد ،برای پیشی گرفتن از رقبا ،سازمانها نیاز به یک پیشرفت اساسی
دارند .اگرچه هیچ اتفاق نظری در مورد اینکه چه چیزی مهندسی مجدد را تشکیل می دهد وجود ندارد ،یک توافق کلی وجود
دارد که فنآوری اطالعات یک توانمندساز قدرتمند است و میتواند با وادار کردن مردم به تجدید نظر در فرآیندهای تجاری
منجر به بهبود اساسی شود ،که به نوبه خود میتواند منجر به تغییرات سازمانی شود که در آن یک چشم انداز استراتژیک
جدید ایجاد می شود ]23[ .جنبش مهندسی مجدد با تمرکز بر فرآیندهای مشتری محور هدایت میشود و فرآیندها باید از
دیدگاه مشتری محور دوباره طراحی و ارزیابی شوند .تمرکز مهندسی مجدد بر شایستگیها و فرآیندهای اصلی سازمان است.
اگرچه مهندسی مجدد را میتوان در پایین سازمان آغاز کرد ،ولیکن مهندسی مجدد رویکردی از باال به پایین دارد که به
پشتیبانی مدیریت ارشد نیاز دارد .تمرکز مهندسی مجدد بر درک فرآیندهای امروزی نیست ،بلکه بیشتر بر شکل دادن به
فرآیندهای فردا است .موفقیت پروژههای مهندسی مجدد به شدت به تکنیک ها و ابزارهای مهندسی مجدد بستگی دارد.
کتینگر و همکارانش در سال  72 1994تکنیک را شناسایی کرد که معموالً با مهندسی مجدد مرتبط هستند .این تکنیک ها
مربوط به استقرار تابع کیفیت ،مدل سازی فرآیند ،شبیهسازی ،مشخصات قوانین ،تکنیکهای پایگاه داده و اندازهگیری فرآیند
هستند .آنها این موارد را به پنج حوزه مهندسی مجدد مرتبط میکنند :فنآوری ،مدیریت ،فرآیندهای تجاری ،ساختار و افراد.
در پروژههای مهندسی مجدد مجموعه ای از ابزارها و تکنیک ها باید بر اساس شرایط به کار گرفته شوند]24[.
با مرور ادبیات مربوط به مهندسی مجدد فرایند کسب و کار در اواخر دهه  1980تا  1998نشان داد که  69درصد از 497
شرکت آمریکایی و  75درصد از  124شرکت اروپایی در یک یا چند پروژه مهندسی مجدد مشغول بودهاند و نیمی از شرکت
های باقی مانده به چنین پروژه هایی فکر می کنند .با این حال به نظر می رسد بازده مهندسی مجدد از اهداف بالقوهای که
شرکت تعیین کرده بود بسیارکوتاه است .شرکتکنندگان تا  30درصد نتوانستهاند به این معیارها دست یابند و این یعنی
شرکتهایی که کامالً مهندسی مجدد در آنها پیاده سازی و اجرا شده است نادر هستند و به نظر مشکل از عدم همکاری
مدیران با این فرایند بوده است .در نتیجه ،تالش مهندسی مجدد یک سال پس از آغاز به پایان رسیده است .در این مورد،
رهبری مدیریت ارشد به اندازه کافی قوی نبوده که تغییری را در الگوی ارزشها ،باورها و قوانین مشترک برای رفتار و فرهنگ
آنها اعمال کند .مهندسی مجدد فرآیندهای افقی ،مانند انجام سفارش ،توسعه محصول جدید و ارائه خدمات ،به طوری که
آنها به شایستگیهای متمایز تبدیل میشوند که رقبا نمیتوانند به راحتی با آنها مطابقت کنند ،بسیار متفاوت از مدیریت یک
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عملکرد عمودی در یک سازمان سلسله مراتبی سنتی است .اگر افراد انگیزه داشته باشند و سخت کار کنند ،اما فرآیندهای
کسب و کار خوب نباشد و به عنوان فعالیت های بدون ارزش افزوده باقی بماند ،عملکرد سازمان ضعیف خواهد بود .در مثالی
دیگر ،هتلهای ماریوت میتوانند به طور مداوم بهترین رتبه ها را از مسافران تجاری و برنامهریزان جلسات برای خدمات با
کیفیت باال دریافت کنند .آنها مطمئناً به اندازه هایات ،هیلتون و دیگران در انتخاب سایت های خوب ،بازگشایی هتلهای
جدید و بازاریابی خوب آنها توانایی دارند .چیزی که به طور مداوم آنها را متمایز میکند و یک شایستگی اصلی خدمات
متمایز را نشان می دهد "نگاه متعصب به جزئیات" است .با یک فرآیند استخدام شروع میشود که به طور سیستماتیک
استخدام میکند ،نمایش داده میشود و از بین  40متقاضی انتخاب میکند هر موقعیت و در هر عملیات هتل ادامه می یابد.
برای مثال ،خدمتکاران از یک راهنمای  66نکته ای برای چیدمان اتاق خواب پیروی می کنند .مدیریت مؤثر این فرآیندهای
مرتبط ،در یک فرهنگ سازمانی که به دقت و پاسخگویی به مشتری اهمیت می دهد ،قابلیت متمایزی ایجاد میکند که به
ماریوت می دهد و کارکنان راهنمایی روشنی در مورد چگونگی ابتکار عمل برای ارائه خدمات عالی به مشتریان دارند]23[ .
آنچه در آینده صنعت هتلداری تأمل برانگیز است استفاده از روندها  ،فنآوری ها و نوآوریهای جذاب در صنعت هتلداری است
که در آیندهای نزدیک تجربیات میهمانان از اقامت در هتلها را لذت بخش تر خواهد کرد .تبدیل سازمان سنتی به سازمان
مدرن ،یکی از بزرگترین چالشهای مدیریت هتلداری امروزی است .ساختار سازمانی سنتی عملکردهای تجاری (خرید ،فروش،
مالی ،پرسنلی و غیره) اهمیت خود را از نظر اثرات مهندسی مجدد کسب و کار از دست می دهد .اشکال سنتی سازمان به دلیل
استقرار کار و مهندسی مجدد کسب و کار به عنوان بازتعریف اساسی و طراحی مجدد کامل فرآیندهای تجاری در حال از بین
رفتن هستند .تغییرات ایجاد شده در سایر کشورهای توریستی چالش بزرگی برای هتلداران است .بازار به طور بالقوه بزرگ
است و به اندازه کافی شناخته شده نیست و به نتایج قبلی وابسته نیست .یکی از اساسیترین موانع بر سر راه اقتصاد بازار،
دانش ناکافی از ابزارهای خط پویا ،پر تقاضا و موفق یک تئوری و عمل مدیریتی مدرن مهندسی مجدد کسب و کار است.
مدیریت در صنعت هتلداری که تازه در شروع خلق خود و یادگیری نحوه تفکر و عملکرد بازاریابی است ،باید اصول جدید و
روندهای مدیریتی جدید را بپذیرد تا موثرتر در جریان های توریستی بین المللی قرار گیرد .آموزش مدیریت هتل از یک سو و
دانش سازماندهی کارکردها و فرآیندهای کسب و کار از سوی دیگر ،فرضیات ضروری برای انتخاب یک دسترسی مناسب برای
حل مشکالت سازمانی در هتل هستند .همزمان با توسعه رقابت و تشکیل بازار جهانی گردشگری ،شعار اصلی کسب و کار
«مهمان و نیازهای او باید برآورده شود» بود .اما امروز حتی این موضوع کافی نیست .استراتژی واقعی هتلداری امروزی را
میتوان به یک هدف جدید تبدیل کرد« :گردشگر-مصرف کننده باید با اشتیاق جذب شود» ،زیرا اکنون ،خدمات باید بر اساس
خواسته های فردی مهمان شکل بگیرد]22[ .
اصالح مهندسی مجدد فرآیند بسیار دشوار است .طبق آمار ،حدود  70درصد فعالیت در یک سازمان با فعالیت فرآیندی مرتبط
است .مشکالت اصلی فرآیند کسب و کار هتلها ،کمبود ابزارهای اجرایی مؤثر است که دستیابی به نتایج مطلوب را بسیار
دشوار می کند .اگرچه مدیریت هتل در سال های گذشته به خوبی توسعه یافته است ،اما هنوز مشکالت زیادی برای غلبه بر آن
وجود دارد .در روش سنتی ،تقسیم کار به انواع وظایف ساده تقسیم می شود ،هر واحد تابع مقام ارشد خود است ،اما مسئولیت
مستقیمی در قبال مشتری ندارد ،و برای حل مشکالت و بهبود کار خود کار نمی کند .به عنوان مثال ،تغییر درخواست های
ضیافت برنامه ریزی شده زمانبر است و چندین بخش را درگیر می کند .اکثر هتلها سیستمهای اطالعاتی مربوطه مانند
سیستم بازاریابی ،سیستم مالی و غیره را معرفی کرده اند اما این سیستم ها بازارگرا و مشتری مدار نیستند و اغلب فقط به
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بخش مربوطه برای مسائل خاص مجاز هستند و در مدیریت داخلی به خوبی کار می کنند .عالوه بر این ،میزان استفاده از
منابع پایین است .از جمله مشکالت و معضالت پیش روی هتلها فرآیند قدیمی اجاره و هزینه خدمات ،ارسال اسناد بین
بخشهای مختلف ،حجم کاری سنگینتر و مستعد خطا ،انزوا بین سیستمهای مدیریت امالک و سیستمهای مدیریت مالی،
تکرار ورودی اطالعات ،پایین بودن بهره وری کار ،و تجزیه و تحلیل تاخیری داده های تجاری مرتبط ،و غیره میباشد]25[ .

 .3پیشینه تحقیق
اسماعیل آبادی در سال  1399مقاله [ ]9با هدف اولویت بندی عوامل شکست پروژه های مهندسی مجددفرآیند با تکنیک
تصمیمگیری چند معیاره

(مطالعه موردی :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ارائه دادند .در این پژوهش رسالت اصلی

شناسایی و اولویت بندی پررنگترین و مؤثرترین عوامل شکست پروژههای مهندسی مجدد فرآیند میباشد .ضمن تحلیل و
بررسی تمامی ابعاد مؤثر بر موضوع مورد بحث ،از نظرات و تحلیلهای تمامی کارشناسان و خبرگانی که به نوعی با سیستم
مورد نظر درگیر بوده و تعامل تخصصی داشتند نیز جهت بهرهبرداریهای علمی استفاده شده است .در نهایت از بین 12
زیرشاخص شناسایی شده ،اولویتبندی به ترتیب زیر است:
 .1شناخت ناکافی فرآیندها
 .2اتخاذ راهبردهای ناقص و معیوب در اجرای مهندسی مجدد سازمان
 .3نبود ابزاری مناسب برای ارزیابی اثرات راهحلهای طراحی شده قبل از اجرا
 .4نبود منابع کافی و وجود منابع ناکارا وعدم مدیریت صحیح آنها
 .5عدم تکمیل ساختاردهی مجدد سازمان
 .6عدم آموزش به کارکنان درگیر با پروژههای
 .7نبود مهارت کافی در بین اعضای گروه مهندسی مجدد
 .8دید منفی نسبت به (صرف زمان و هزینه زیاد)
 .9خالقیت نداشتن در طراحی مجدد فرآیندها
 .10عدم اقتدار گروه مهندسی مجدد
 .11استفاده بهینه از
 .12اشتباه گرفتن نقش

و ابزارهای آن
درمهندسی مجدد

مویدی در سال  1399مقاله [ ]12با هدف تعیین نقاط قوت و ضعف پروژه های نفت و گاز در ایران در راستای مهندسی
مجدد فرآیندها ارائه دادند .بر اساس مدل توسعه داده شده ،حمایت مدیران ارشد ،فرهنگ سازمانی ،ارتباطات ،آموزش،
زیرساختهای فناوری اطالعات و مدیریت پروژه های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار بر موفقیت این پروژهها تأثیر دارند.
در این تحقیق سعی شده است با تعیین نقاط قوت و ضعف پروژههای نفت و گاز به مهندسی مجدد پروژهها کمک شود تا
پروژهها کارایی بیشتری داشته باشند
فالح و همکاران در سال  1399مقاله [ ]13با هدف طراحی مدل مهندسی مجدد کسبوکار در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر
مشتریمداری؛ تحقیق آمیختۀ اکتشافی ارائه دادند .این پژوهش ،پژوهش آمیختۀ اکتشافی با دو بخش کیفی (نظریۀ داده بنیاد)
و کمّی است .جامعۀ آماری در بخش کیفی و کمّی به ترتیب نخبگان صنعت بانکداری ایران با مدرک دانشگاهی دکترای
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مدیریت بازرگانی و مدیران و کارشناسان صنعت بانکداری بوده اند .در بخش کیفی با روش نمونه گیری نظری11 ،نفر از
نخبگان صنعت بانکداری و در بخش کمّی نمونه ای برابر با  385نفر براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری
احتمال وند انتخاب شدند .برای دستیابی به فرضیه های پژوهش از روش کدگذاری و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل
معادالت ساختاری استفاده شد .نتیجۀ پژوهش ،دستیابی به مدلی است که مشتمل بر  26متغیر و  5عامل (تأمین منافع
حداکثری ذینفعان ،سرعت و ارزانی ارائۀ خدمات ،اعمال قوانین و استانداردها ،رشد چارچوبهای مدیریت صنعت بانکداری و
ایجاد و بهبود رویه های منتهی به مشتری) است و تأثیر مثبت هریک از  5عامل مدل را بر صنعت بانکداری مشتری مدار تأیید
میکند.
سعیدی و همکاران در سال  1394مقاله [ ]7با هدف بررسی نقش مهندسی مجدد در تحقق اهداف سازمان ها و چالشهای
انجام آن در ایران ارائه دادند .بیشتر سازمانهای دولتی در برابر تغییر بسیار مقاومت میکنند .تغییرات سیاسی و اجتماعی
مهمترین اهرم فشار برای مهندسی مجدد فرایندهای آنان است .سازمانهای دولتی از فقدان یک الگوبرداری مناسب برای
عملکرد خود رنج میبرند .فاکتورهای منفی که زمینه ناکامی مهندسی مجدد را رقم میزنند عبارت اند از:
 .1بی توجهی به فرایندها.
 .2بی اعتنایی به ارزش ها و اعتقادات کارکنان
 .3به نتایج مختصر راضی شدن
 .4زود تسلیم شدن
 .5بکارگیری رهبری که مهندسی مجدد را نمی شناسد.
 .6تنگ نظری در تخصیص منابع؛
 .7کوشش به راضی نگهداشتن همگان
 .8عقب نشینی در برابر مخالفان تحوالت.
 .9طوالنی شدن برنامه؛
میرزاپور و همکارانش در سال  1393مقاله [ ]14با هدف بررسی چالش های پیاده سازی مهندسی مجدد در اداره کل استاندارد
استان مازندران ارائه دادند .این پژوهش که در جهت درک و اجرای موفقیت آمیز مهندسی مجدد در اداره کل استاندارد
مازندران و بررسی چالش های پیاده سازی آن در آن اداره کل صورت گرفته به کار گرفته شده`مسائل را به سه دسته تکنیکی،
انسانی و ویژگی های خاص سازمان های دولتی تقسیم نموده است و برای حل این چالش ها سه راه حل پیشنهاد شده است :
برای حل چالش های تکنیکی باید از بهترین اقدامات استفاده نمود تا این مشکالت را بتوان از پیش روی برداشت و برای حل
چالش های انسانی باید عوامل تأثیرگذار بر نیروی انسانی را در رابطه با مهندسی مجدد مورد توجه قرار داد و در نهایت جهت
موفقیت در پیاده سازی مهندسی مجدد در اداره کل استاندارد مازندران باید به ویژگی های خاص سازمان های دولتی توجه
شود تا از اثرات منفی آنها کاسته شود.
قطری و همکاران در سال  1393مقاله [ ]15با هدف شناسایی و الویت بندی عوامل تأثیرگذار مهندسی مجدد فرایند کسب و
کار بر چابکی سازمان را ارائه دادند .پژ وهش با هدف شناسایی و الویت بندی عوامل تاثیر گذار مهندسی مجدد در سازمان بنادر
و دریانوردی استان ت هران انجام گردیده است .نتایج پزوهش حاکی از آن است از میان متغیرهای مهندسی مجدد فرایند کسب
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و کار متغیرهای رهبری و توانمندسازی نسبت به سایر متغیرها بیش ترین تأثیر را بر چابکی سازمان دارند و در بین متغیرهای
چابکی سازمان ،پاسخ گویی ،شایستگی و سرعت به ترتیب مهم ترین قابلیت های چابکی سازمان معرفی شده اند.
شیروانی در سال  1391مقاله [ ]16با هدف بررسی روابط بین ویژگی های ساختاری ،مدیریت منابع انسانی و فناوری اطالعات
بر اجرای مهندسی مجدد فرایندهای کاری در سازمان تأمین اجتماعی ارائه دادند .نتایج نشان می دهد بین ویژگی های
ساختاری سازمان تأمین اجتماعی ،مدیریت منابع انسانی و فناوری اطالعات و اجرای مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین متغیرهای پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز (عناصر ساختار سازمانی) ،جذب ،نگه داشت و
بهسازی منابع انسانی(عناصر مدیریت منابع انسانی) و زیرساخت های فناوری اطالعات (عنصر فناوری اطالعات)و اجرای
مهندسی مجدد فرایندهای کاری در سازمان تأمین اجتماعی رابطه معنادار وجود داشته لیکن بین متغیرهای سیستم های
اطالعات پشتیبان و سیستم های اطالعات کسب و کار و اجرای مهندسی مجدد فرایندهای در سازمان تأمین اجتماعی کاری
تأثیر معناداری وجود ندارد.
ویشواکارما و همکاران در سال  2021مقاله [ ]26با 4عنوان تحلیل تجربی تأثیر استراتژی های سازمانی بر عوامل بحرانی
موفقیت مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار را ارائه دادند .این مطالعه به صورت تجربی تأثیر استراتژی های سازمانی را بر
عوامل بحرانی موفقیت مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار با در نظر گرفتن دامنه  ،کارایی  ،اثربخشی  ،مسیر جریان
اطالعات و مقاومت در برابر تغییر در طول اجرای پروژه

بررسی می کند .این مطالعه از طرح نوع شناسی سازمانی میلر و

روت برای طبقه بندی سازمانها در سه گروه استراتژیک (سرپرست  ،فروشنده  ،و نوآوران) استفاده می کند .برای این مطالعه ،
جمع آوری شده است .برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری
داده ها از  131سازمان فعال در زمینه های مرتبط با
شده از تکنیک های مختلف آماری مانند آنالیز خوشه ای  ،عناصر اصلی و آنالیز تعقیبی استفاده شده است .تجزیه و تحلیل
مانند دامنه  ،کارایی و ارتباطات پایین به باال نشان می دهد .عالوه بر
داده ها تأثیر استراتژی های سازمانی را بر عوامل
این برخی از عوامل حتی جایی که استراتژی های سازمانی نقش مهمی ندارند  ،بسیار مهم هستند.
االپاتا و همکاران در سال  2020مقاله [ ]27با 5هدف تحلیلی از پیاده سازی کسب و کار مهندسی مجدد فرآیند در خدمات
عمومی ارائه دادند .دستگاه خدمات عمومی سریالنکا دارای میراث استعماری طوالنی است و همه اینها مطابق با الزامات
انتظارات خدمات عمومی قرن بیست و یکم نبوده است .با این حال ،فشار اجتماعی فزاینده برای ارائه خدمات عمومی مدرن تر،
آن را مجبور کرده است تا تحت یک بازنگری اساسی در فرآیند تجاری خود قرار گیرد .در این مقاله ،تأثیر الکترونیکیهای اخیر
در تجارت را ارزیابی شده است  .یک بررسی میدانی با مقیاس لیکرت گسترده در مقیاس پنج نقطه ای انجام شد و داده های
عملکرد جمع آوری شد .در پژوهش از یک تحلیل پوششی دادههای غیر پارامتریک ) (DEAبرای تخمین کارایی کلی و نسبی
ارائه خدمات عمومی در  29بخش و وزارتخانه ) (D&Msو بخشهای دولت سریالنکا استفاده شده است.
عبدالطیف و همکاران در سال  2017مقاله [6 ]28با هدف غلبه بر موانع مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با استفاده از روش
نگاشت دانش مبتنی بر هستی شناسی ارائه دادند .با هدف غلبه بر موانع مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با استفاده از روش
نگاشت دانش مبتنی بر هستی شناسی ارائه دادند .هدف از این مقاله روششناسی نقشه دانش مبتنی بر هستیشناسی فرآیند
مهندسی مجدد را برای کاهش نسبت شکست ،حل مشکالت مهندی مجدد و غلبه بر مشکالت آنها پیشنهاد میکند .استفاده از
4
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هستیشناسی سازمانی برای نشان دادن ساختار و محیط پیرامون فرآیندهای سازمان ،استفاده از نقشههای دانش به عنوان
استنباط که موفق به شناسایی و کشف علل منتهی به تناقضات و ناکارآمدیها میشود و استفاده از پردازش سلسله مراتبی
تحلیلی برای شناسایی و اولویتبندی فرآیندهای سازمان .کسب و کار دوباره طراحی شود.
یانگ و همکارانش در سال  2011مقاله [ ]25با هدف پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار بر اساس مدیریت
گردش کار ارائه دادند .هدف اصلی پزوهش یکپارچه نمودن مدیریت گردش کار با مهندسی مجدد جهت انجام عمکلرد بهتر
مهندسی مجدد است .جامعه پزوهش هتل پنج ستاره گوانگژو میباشد .نتایج نشان داد که برای رویارویی با رقبا عالوه بر
خدمات خوب و کارآمد نیازمند انعطافپذیری و حداکثر سود است که این نیز مستلزم تغییر ساختار سازمانی از روش سنتی به
روش بازار محور یعنی تبدیل ساختار از وظیفه گرا به فرایند گرا است .با شبیهسازی بهینهسازی فرایندهای کسب و کار با
فرایند گردش کار ،مهندسی مجدد موثرتر و انعطاف پذیرتر انجام پذیرفته است.
رنجیم و همکاران 7در سال  2011مقاله [ ]29با هدف تأثیر عوامل مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بر عملکرد سازمانی
بانک های نیجریه :قابلیت فناوری اطالعات به عنوان عامل تعدیل کننده ارائه دادند .نتایج نشان داد که سرمایه گذاری بر
فناوری اطالعات ،همگرایی استراتژی ،تمرکز مشتری ،تعهد کارکنان ،ارتباطات موثر ،میزان فعالیت های مالی ،مبنای سرمایه
گذاری قوی ،سیستم پاداش دهی ،آموزش و صالحیت نسبت به فناوری اطالعات بر استقرار موفق مهندسی مجدد تأثیر گذار
است.
ماتول و همکاران 8در سال  2003مقاله [ ]30با هدف بررسی عوامل مشخص کننده بلوغ برنامه های مهندسی مجدد ارائه
دادند .مائول و همکارانش در پژوهش خود پنج عامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها را شناسایی کردند:
 .1داشتن یک نگرش راهبردی
 .2ایجاد معماری فرایند کسب و کار
 .3یکپارچگی اندازه گیری عملکرد
 .4مشارکت دادن عوامل انسانی و سازمانی
 .5شناسایی نقش فناوری اطالعات
 .4بحث و نتیجهگیری
امروزه سازمان ها و صنایع جهت ادامه حیات در بازار رقابت با استفاده از مهندسی مجدد اقدام به دگرگونی و نوآوری می کنند.
مهندسی مجدد نه تنها یک ضرورت نیست بلکه الزامی برای بقای هر سازمانی است .اجرای مهندسی مجدد امری ساده و آسان
نیست و نیازمند تغییرات گسترده و بزرگ در سازمان و فرایندهای آن است که همین امر در مراحل انجام و پیاده سازی آن
مشکالت و معضالتی را برای سازمان ایجاد می نماید .این مقاله ،با مروری بر پژوهش های صورت گرفته در حوزه مهندسی
مجدد فرایند کسب و کار به بررسی معضالت و چالشهای پیش روی مهندسی مجدد در سازمان و صنایع پرداخته است .با
7
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مطالعه پژوهش های صورت گرفته در خصوص مشکالت و چالش های سازمان ها و صنایع در خصوص پیاده سازی و اجرای
مهندسی مجدد ،سه چالش مقاومت در برابر تغییر(چالش انسانی) ،تغییرات سازمان و عدم همکاری مدیران از چالش های اصلی
و مشترک شناسایی شده میان پژوهش های صورت گرفته است .چرا که این سه چالش ،خود منجر به یوقوع پیوستن دیگر
چالش های پیاده سازی مهندسی مجدد می گردند .مقاومت در برابر تغییر یا همان چالش انسانی ناشی از نگرانی کارکنان در
خصوص امنیت شغلی ،حقوق  ،جایگاه سازمانی ،و ابهام فضای سازمان از نظر آنان می باشد .مدیرانی که خواهان استفاده از
مهندسی مجدد به عنوان یک روش نوآور و کارا در سازمان خود هستند باید به ویژگی هایی همانند توجه به ایجاد انگیزه برای
کارمندان ،توجه به ویزگی های شخصی کارکنان (عدم رضایت شغلی و تعهد سازمانی) را به دقت مورد توجه قرار دهند زیرا
تمرکز بر این ویژگی ها اجرای موفقیت مهندسی مجدد را تضمین می کند .عدم مشارکت کارکنان در برنامه های تغییر یکی از
مهم ترین عوامل شکست برنامه مهندسی مجدد است .وجود یک رییس یا یک مدیر حامی و متعهد ،مهم ترین دلیل برای
تسهیل تصویب فرایندهای جدید است .در بسیاری از موارد پشتیبانی و حمایت مدیر ارشد مهم ترین عامل موفقیت پروژه بوده
است ،چرا که حمایت مدیران تغییرات در ساختار ،نیروی انسانی و ساختار انگیزشی را تسهیل می کند .تعهد مدیران ارشد به
بهبود کیفیت خدمات به کارکنان دلگرمی می دهد که مدیران ارشد عالقه مند به بهبود سیستم ها هستند که نتیجه آن اتحاد
کارکنان در تحقق اهداف سازمان است.
از سویی رقابت فزاینده در بازار جهانی توریستی و تقاضای روزافزون ،نیاز هتلداران را به استفاده از روشهای مدرن مدیریت
فرآیندهایی که در داخل هتل انجام میشود ،نشان میدهد .هتلداران جهت کسب و کار کارآمد و تدوین شیوه های بازاریابی
جدید و نوین می بایست نسبت به طراحی و بازنگری فرایندهای خود اقدام نمایند .چرا که با اجرای این روش هزینه ها کاهش
و می توانند خدمات مناسب و با کیفیتی ارائه دهند .اهمیت مهندسی مجدد کسب و کار ،به عنوان وسیله ای برای عملکرد
موفقتر و کمک به مدیریت ،بی بدیل است .با به کارگیری مهندسی مجدد کسب و کار در تمامی پروژههای تحوالت فرآیندی و
سازمانی هتلداران ،تضمینی برای شکل گیری موقعیت بهتر در رابطه با رقابت و ارضای نیازهای خاص میهمانان خواهند بود .لذا
نیاز است در خصوص پیاده سازی مهندسی مجدد در سازمان ها به خصوص صنعت هتلداری به چالش های مذکور توجه
بیشتری گردد و با توجه به آن ها پروژه های مهندسی مجدد برنامه ریزی و اجرا گردند .از سویی عدم توجه کنونی به
فرآیندهای تجاری صنعت هتلداری باعث شده است تا این صنعت با مشکالت و چالشهای فراوانی مواجه شود .مدیریت هتل
باید گروه های جدیدی از خدمات هتل را توسعه دهد و پیشنهادات خود را بر بخش های مشخصی از بازار گردشگری متمرکز
کند .در حال حاضر شروع مهندسی مجدد کسب و کار در صنعت هتلداری به عنوان رویکردی است که پیشرفت های بلندمدت
و استراتژیک را نه تنها در بازار محلی بلکه در بازار جهانی نیز برای هنلداران ایجاد می کند.

 .5پیشنهادات
با توجه به مرور ادبیات پژوهش های صورت گرفته و نتایج حاصل از آن در این بخش پیشنهاداتی در راستای اجرای موفقیت
آمیز مهندسی مجدد در سازمان ها ارائه گردیده است.
 .5.1پیشنهادات مربوط به چالش انسانی
منابع انسانی سازمان مهم ترین منبع و مؤثرترین عامل برای ایجاد تغییر که از مشخصه اصلی مهندسی مجدد است می باشد.
یکی از مهم ترین عوامل شکست پروژه های مهندسی مجدد عدم آگاهی بدنه منابع انسانی و عامل مقاومت سازمانی در برابر
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تغییرات است .زمانی که افراد متوجه شوند تغییرات انجام شده در جهت اهداف سازمان می باشد و همگام با تغییرات صورت
گرفته و تحقق اهداف سازمانی ،اهداف آن ها نیز محقق می شود و از سویی اهداف سازمان جز از طریق مهندسی مجدد و ایجاد
تغییرات محقق نمی گردد ،از تغییرات استقبال کرده در نتیجه مقاومت در برابر تغییرات نیز کاهش می یابد و به مرور کمرنگ
تر می شود و همکاری منابع انسانی در جهت انجام تغییرات افزایش می یابد .می بایست نظام انگیزشی مناسبی درسازمان
پیاده سازی و اجرا شود تا منابع انسانی با دلگرمی بیشتر از تغییرات استقبال نماید و همکاری با سازمان کند .مهندسی مجدد با
9
جهت نیل به اهداف افزایش داده و با شریک
بهره گیری از تکنیک های مدیریت بر مبنای هدف  ،مشارکت منابع انسانی را

شدن افراد در اهداف سازمانی عامل مقاومت به تغییر به کمک در جهت تغییر برای اجرای برنامه های مجدد تبدیل می شود.
مدیریت بر مبنای هدف با مرتفع نمودن نظام انگیزشی به کمک مهندسی مجدد امده است .مدیریت بر مبنای هدف از مشارکت
کلیه افراد در توسعه اهداف سازمان و حرکت به سوی خود کنترلی آغاز می شود و این یکی از عوامل بسیار مهم و قوی در
جهت تو سعه و غنی سازی شغل افراد است و همین امر یکی از موثرترین عوامل انگیزشی در مهندسی مجدد به شمار می رود.
از سویی می توان با اجرای یک نظام پاداش دهی مناسب و استفاده از سازوکارهای تشویقی مناسب جهت رضایت بیشتر
کارکنان ،انگیزه در کارکنان را افزایش داد .همچنین به مدیران سازمان ها پیشنهاد می گردد با برگزاری جلسات آموزش و
توجیهی و توانمندسازی کارکنان و ترغیب آنان به انجام تغییرات قبل از اجرای مهندسی مجدد و بکارگیری افراد باهوش،
توانمند و آشنا به فرایندهای کسب و کار اقدام کنند.
.5.2پیشنهادات مربوط به چالش عدم همکاری مدیران
مهم ترین عاملی که در اجرای موفقیت آمیز مهندسی مجدد نقش به سزایی دارد ،حمایت و تعهد مدیران ارشد سازمان می
باشد لذا ضروری است که سازمان تمام تالش خود را در راستای ترغیت مدیران ارشد جهت حمایت از انجام مهندسی مجدد
نمایند.
 .1انتصاب مدیران توانمند و متعهد
 .2دارا بودن اختیار ،دانش کافی ،تجارب مرتبط و توانایی برقراری ارتباط با تمامی دوایر و بخش های سازمان به منظور
تعامل با مقاومت سازمانی در حین اجرای پروژه
 .3آموزش مدیران ارشد با هدف شناخت درست مهندسی مجدد ،الزامات آن و تضمین حمایت مستمر و قاطع آنان در
طول اجرای پروژه
 .4شناساندن فرآِیندها و اهمیت آن ها به مدیران به گونه ای که فرایندها برای آنان ملموس باشد.
 .5شکستن ساختار سازمانی خشک و بوجود آوردن ساختاری منعطف که در آن خالقیت شکوفا گردد
.5.3پیشنهادات آتی
علیرغم اهمیت صنعت گردشگری در رشد اقتصادی کشور و ضرورت گسترش زیرساخت ها و فرایندهای مناسب در صنایع
مرتبط با آن خصوصا صنعت هتلداری که از مهمترین حلقه های زنجیره صنعت گردشگری می باشد لیکن مطالعات و پزوهش
هایی در داخل کشور و خارج از کشور در خصوص اجرا و پیاده سازی مهندسی مجدد در صنعت گردشگری و صنعت هتلداری
صورت نپذیرفته ا ست .لذا پیشنهاد می گردد محققان و دانشجویان گرامی در پژوهش های آینده خود به بحث اجرا و پیاده
سازی مهندسی مجدد در صنعت گردشگری و صنعت هتلداری بپردازند .چرا که این صنایع دستخوش تغییرات اساسی هستند.
9
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