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 *1سیدعلی حسینی

 2سیدحسین حسینی

  دهیچک

ی طوره ب ،کرده است دایها ضرورت پسازمان یعامل اثربخش و جاذب برا کيبه عنوان  یامروز فرايندمحور یایدن در

 یسازادهیکه ضرورت پ يیهااز حوزه یکي. برندینام م ریسال اخ ستیب دری تيريمد هديا نيمفهوم به عنوان مهمتر نياز ا که

 تيريمد هبا مقول یمتعدد یهاسازمان راني. در ااست یشهر تيري، مدشودیبه شدت در آن احساس م یکرديرو نیچن

 یدارد، وزارت راه و شهرساز یشهر تيريدر مد یاديها که سهم زسازمان نيا نياز مهمتر یکياما  باشندیمرتبط م یشهر

در وزارت راه  ندهاايمجدد فر یمهندس یسازادهیبه منظور پ یمحورندايفر رشيپذ زانیم یهدف پژوهش حاضر بررس .است

اطالعات، و تجزيه و تحلیل  یو از لحاظ گردآور یکاربرد یهاپژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش ني. ااست یو شهرساز

در سه  یمسکن و شهرساز یو کارکنان ستاد رانيپژوهش را مد یآمار ه. جامعاست یشيمایپ ،قاتیو از نوع تحق یفیتوص

نفر،  591تعداد  .ددهیم لیتشک معاونت توسعه و مديريت منابع و معاونت مسکن و ساختمان، شهرسازی و معماری عاونتم

به عنوان ابزار  ندهاايمجدد فر یانتخاب شدند و از پرسشنامه مربوط به مهندس یاطبقه یریگنمونه وهیبه عنوان نمونه با ش

 لیآزمون تحل و از یاتک نمونه tمستقل، آزمون  tها از آزمون داده لیو تحل هيتجز یاستفاده شد. برا آوری داده،جمع

موجود  تیوضع نیحاصل نشان داد که ب جي. نتاگرديدها استفاده گروه نیتفاوت ب نییتع یشفه برا یبیو آزمون تعق انسيوار

 جينتا نیوجود دارد. همچن یتفاوت معنادار یفرايندمحور رشيمطلوب آن از لحاظ پذ تیضعبا و یوزارت راه و شهرساز

تفاوت  یفرايندمحور رشيپذه نیپژوهش در زم نيدر ا یمورد بررس یهاو کارکنان در بخش رانيمد نینشان داد که ب

 وجود دارد.  یمعنادار

 ، وزارت راه و شهرسازییبخشنیب یهمکار ،یوکار، فرايندمحورکسب یندهاايفر ،یشهر تيريمد :يدیکل هايواژه

 .JEL :B41, L21, M21بندي طبقه
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 مقدمه -1

و تأکید بر فرايندمحوری،  ندهاايفرمهندسی مجدد 

بهبود و  تواندیم ژهيو طيشرادر  کهيی است ابزارهای از کي

 هاسازمانانهیزی را در ساختار و بافت پیشرفتی شهفت

، به شودیميعنی قلب سازمان، آنجايی که کار عمالً انجام 

ی سطحی اما در برومندرا در مرحله  و آنهاوجود آورد 

مرحله برساند  نيابه  اتر و رو به جلو نهه دارد و يباال

 (.5931زاده هروی، )رحمان

 5(BPR)مهندسی مجدد فراينجدها   توانیمرو از اين

وکجار بجر مبنجای    را به عنجوان نظريجه جديجد شجیوه کسجب     

نیازهای امروزی و بازنهری معیارهای مهجم عملکجرد نظیجر    

، سججطک کیفیججت مح ججوالت و خججدمات، هججانججهيهزمیججزان 

 هجا سجازمان وری و میزان سطک بهره هاتیفعالسرعت انجام 

در نظر گرفت که به سرعت به عنجوان يکجی از موضجوعات    

اساسی مجديريت تحجول مجورد توججه قجرار گرفتجه اسجت.        

همچنین با توجه به اينکه توسعه قابلیت گروهی مبتنی بجر  

، از دهجه  هاسازمانرای پذيری بارتباط، هماهنهی و انعطاف

ی هجا سالدر  (.Attaran, 2003)آشکار شده است  5330

توجججه زيججادی نسججبت بججه   هججاسججازماناخیججر بسججیاری از 

بجا   کننجد یمج ای کجه تجالش   به گونجه . اندداشته «فرايندها»

 «وکججارفراينججدهای کسججب»تیییججر نهججرش خججود در مججورد 

حفج   ی همسايه هاسازمانموقعیت رقابتی خود را در بین 

کنند. به اين منظجور راهکارهجای مختلفجی ماننجد کنتجرل      

ی و البجدو کیفیت و مهندسی مجدد فرايندها ارائه شجدند ) 

 (5931همکاران، 

 یبجرا  یکجه فراينجدمحور   شجود یمج رو، گفتجه  از اين

 2ججز  ججز    یهجا فجه یمتفاوت از وظ هایااز حرفه یاریبس

 باشجد یمج ای ی و بروکراتیجک حرفجه  تخ  ج و عاملی شده 

(Reijers, 2006) بر اهمیت و ضرورت نهضت کیفیت  در؛

کل سجازمان بايجد بجه     کندیپیشنهاد م آن تأکید گرديده و

يندها که بايد طراحی، بهبود و تحت اعنوان سیستمی از فر

گیجری بجه   درنظر گرفته شجود. ايجن جهجت    ،دنکنترل درآي

                                                           
1- Business Process Reengineering 
2- Task Fragmented 

سوی فراينجدمحوری بجه يجک عن جر حیجاتی در مجديريت       

های مجديريتی ماننجد مهندسجی    ايده ديهر و کیفیت فراگیر

رو، فراينجدمحوری  از ايجن  .است يندها تبديل شدهامجدد فر

پاسججخی مناسججب و قابججل قبججول بججه مسججائل موجججود در    

مبتنجی بجر    آنهجا يی است که طراحجی سجاختار   هاسازمان

کجه بیشجتر    باشجد یمج ای تولید مح ول يا ساختار وظیفه

فرايندهای موجود بجدون بجازبینی و کنتجرل مربجوطی بجا      

کجل، فراينجدمحوری هجم     بجه طجور  . انجد کردهفرايند رشد 

 دهجد یمج سرعت بخشیدن و هم کارايی سازمانی را نويجد  

(Hellstrom, Eriksson, 2008). 

ی مؤثر در بهبود هاروشيکی از  توانیمرو از اين

بنیادی عملکرد سازمان را مهندسی مجدد فرايندها و 

توجه به فرايندها بر شمرد. بر همین اساس، بايد 

و مراحل پیچیده برای اجرای آن  هاتیفعالای از مجموعه

شناسی مناسب در در نظر گرفته شود که داشتن يک روش

جه به با تو بنابراين؛ اين زمینه دارای اهمیت بااليی است

که تیییرات  ميبریع ری به سر م ما درآنچه گفته شد، 

 دوران از تیییر و تحوالت تریادیبنو  ترعيآن به مراتب سر

ها برای حف  بقا و سازمانرو . از اينانقالب صنعتی است

ناگزير به دگرگونی و  های رقابتحضور خود در عرصه

ی دستیابی به برا فناوریاستانداردهای  نيتراستفاده از تازه

، های خود و کارکنان خودتوانايی باالترين سطک بهبود

دوران  یهاسازمان(. حال آنکه، در 5911، شريفی) هستند

تیییر و تحوالت با سرعت کندتری تداوم داشت و  صنعتی

که ند بودای های سادهمبتنی بر وجود وظیفهبیشتر 

فرايندهای پیچیده با روش اجرايی  موجب پیدايش

 (.5939 ،رضايی نژاد) ديگردیمنامناسب 

ما به  ها درکشورسازمانو  هاشرکت متأسفانه بیشتر 

آن  )کجه بخجش خ وصجی در    یدولت یهاخ وص سازمان

بخجش دولتجی بجه     و هنجوز  باشدینوپا و به شدت ضعیف م

( بنیججان شججودیمتججولی شججناخته مجج  نيتججریعنججوان اصججل

سجازماندهی خجود را بججر تخ  جی کججردن کارهجا و بخججش     

ر همجین  اند. بج های ساده گذاشتهيندها به وظیفهانمودن فر

اساس، با توجه به آنچه در ارتباط با اهمیجت ايجن موضجوع    
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گفجت کجه هجدف کلجی پجژوهش حاضجر        توانیمبیان شد، 

تعیججین و سججنجش میججزان فراينججدمحوری بججه منظججور      

ينججدها در وزارت راه و سججازی مهندسججی مجججدد فرا پیججاده

و از آنجايی که پژوهش مجورد نظجر بجه     باشدیمشهرسازی 

يجابی بجوده، در ايجن    دنبال سنجش میزان آمادگی و عارضه

يی همچون میزان آگاهی، حمايت هامؤلفهو  هامالکراستا 

و تعهد مديران و کارکنان، همسجويی راهبردهجای سجازمان    

بخشجی و در  نی بجی هجا یهمکجار با فراينجدمحوری، میجزان   

؛ نهايت، بررسجی وضجعیت موججود دخیجل و درگیجر اسجت      

اين تحقیق بجه بررسجی و تعیجین آنهجا بجه عنجوان        بنابراين

بجديهی  . پجردازد یماهداف خود در ارتباط با فرايندمحوری 

تهديجد و   سازد کجه ممکن  ی راتیییراتاين رويکرد  است که

ايجاد آينده در کارکنان به وجود آورد و موجب  ازی را ترس

برابر تیییجر   که اين مقاومت در مقاومت در برابر تیییر شود

سجازی  کلیجدی پیجاده   يکی از عوامجل و مشجکالت   تواندیم

 گفجت کجه   توانیم رويندها باشد. از اينامهندسی مجدد فر

مججديريت تیییججر و مسججائل مججرتبط بججا منججابع انسججانی از    

محجور شجدن شجرکت يجا      فرايند همهم در زمین هایچالش

مهندسجی مججدد   شناسی که بايد در روش باشدیم سازمان

و  (5931ی و همکججاران، البججدوشججوند ) مطججر فراينججدها 

 .رساندیمضرورت بررسی اهداف بیان شده را 

روش کجار در اکرجر   گفجت کجه    تجوان یمج کل  به طور

کجه   مانجد یمج  یبه کالف سردرگم رانيها و ادارات اسازمان

 دیج و تأک انجامجد ینم کار جامان بهاً سرنخ لزوم کياز  شروع

 نجه يو هز یججز اتجالف انجر     بجاال  تیفیسرعت عمل و ک بر

ی مرتبط بجا مجديريت   ها. سازمانچیزی در بر ندارد یاضاف

هججای اخیججر شججهری در ايججران نیججز هججر چنججد طججی دهججه  

کلی از اين مقوله  به طور، اما اندداشتهدستاوردهای زيادی 

. در حال حاضر با توجه به اهمیت و برندیمای رنج تا اندازه

جايهاه شهر و شهرنشینی در توسجعه ملجی، اکرجر کشجورها     

ريجزی خجود را   فراينجد مجديريت و برنامجه    کننجد یمج سعی 

سازماندهی مجدد نموده تا بجا پجايش و اصجال  سجاختاری     

بتوانند به صورت مستمر نقاط ضعف را تبجديل بجه فرصجت    

دان ارائجه نماينجد. در   نموده و بهترين خدمات را به شجهرون 

درصجد جمعیجت    10کشور ما با توججه بجه اينکجه بجیش از     

نقطه شجهری سجکونت    5900شهرنشین بوده و در بیش از 

ی نجوين، در  هاروشسازی لزوم پیاده رسدیمدارند؛ به نظر 

. يکجی  باشدیمی ملی هاتياولومديريت شهری کشور جزو 

ريجزی شجهری   هاز ارکان تأثیرگذار در بحث مديريت و برنام

. اين وزارتخانه نقجش  باشدیمايران، وزارت راه و شهرسازی 

دهی به فراينجد آمجايش فضجايی و    ای در جهتکنندهتعیین

شججهری کشججور دارد و بسججیاری از راهبردهججای توسججعه     

ی زيسججتی در سججطک ايججن وزارتخانججه محقججق  هججامجتمججع

رو ضرورت دارد بجا انججام مطالعجات علمجی،     شود. از اينمی

موجود مديريتی در اين نهجاد بررسجی شجده و جهجت      وضع

ی مجورد  هجا تيمأمورکارايی بیشتر آن در راستای اهداف و 

ی الزم انججام شجود.   هاتیفعالنظر و نیل به جهت مطلوب، 

ی مورد استفاده جهجت تحقجق ايجن    هاروشامروزه يکی از 

رو، مسجأله  . از ايجن باشجد یمج مهم، مؤلفه مهندسجی مججدد   

سنجش میزان پذيرش فرايندمحوری به  اصلی اين پژوهش

در وزارت راه و  ندهايفراسازی مهندسی مجدد منظور پیاده

شهرسازی به عنوان يکی از ارکجان تأثیرگجذار در مجديريت    

 شهری ايران است.

در پايجان   گرا:ي وظیفههاسازمانگرایی و وظیفه

قرن نوزدهم ساختار سلسله مراتبی، مشابه ساختار نیجروی  

نظامی در صنعت به کار گرفته شد. زيرا انبوه کارکنان غیجر  

نديده نیاز به هدايت يک سرپرست داشجتند  ماهر و آموزش

اطمینان حاصجل شجود. در    آنهاتا نسبت به عملکرد صحیک 

کی بودنجد  اين شرايط اکرر مشاغل کم اهمیت و بیشتر فیزي

از ابزارهجايی   آنهاگیری بیشتر از نیروی فیزيکی و برای بهره

ماننجد   هجا سجازمان . اين امر موجب شجد تجا   شدیماستفاده 

هجدايت همچجون    بنجابراين ؛ تشکیالت نظامی طراحی شوند

آبشاری از مديريت ارشد به سمت کارکنان عملیاتی امتداد 

وچجک  کارکنان همچجون سجربازان در واحجدهای ک   و  يافت

از سجوی   آنهجا بندی شدند که امکان هدايت و نظجارت  گروه

گیری و هجدايتی  ی ت میمهانقش. شدیمسرپرستان مهیا 

های سنتی در مديران ارشجد متمرکجز شجده بجود و     سازمان

در حجالی کجه افجراد     شجدند یممتفکرين سازمان تلقی  آنها
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 در هاسازماندهنده کارها بودند. اين نوع سطک پايین انجام

 :دادندیمسه گام به مسائل و مشکالت پاسخ 

  تبادل اطالعات در امتداد زنجیره فرمان به سمت

 سطو  باالی سازمان

  تجزيه و تحلیل اطالعات و تنظیم جهت سازمان

 در سطک عالی آن

  صدور دستور در امتداد زنجیره فرمان به سمت

 .پايین سازمان جهت اجرا

چهجونهی   توانجد ینمج متأسفانه امروز نمجودار سجنتی   

ای ديهجر جهجت   کارها را ترسیم کند. در اين راسجتا گزينجه  

همچجون   هاسازمانتوصیف چهونهی عملکرد وظايف اصلی 

ی مشجتريان،  هجا سجفارش توسعه مح والت جديجد، انججام   

تهیه و ارسال سفارش مشتريان، ارائه خدمات به مشجتريان  

 و غیره مورد نیاز است.

ی هامدله نسبت به کارهای امروزی از دو جنب

 سنتی متفاوت هستند:

  و افراد صرفاً به  ترنددهيدکارکنان مطلع و آموزش

 .شوندینمخاطر اينکه استخدام هستند، راضی 

     اساساً ماهیت کار تیییر کجرده اسجت، اطالعجات و

سرپرسجتی   و دانش جايهزين کار فیزيکی شده است؛

 پذير نیست.از طريق نظارت مستقیم امکان

انتظارات تیییر يافته است يعنی سرعت زياد تیییر و 

گیجری در سجطو    تحوالت موجب شده است کجه ت جمیم  

خالصه، پیش بردن يک سازمان  به طورکاری انجام پذيرد. 

گونه که در نمودار سنتی و سلسجله مراتبجی بجه ت جوير     آن

ی نوين امجروزی  هاتیواقعکشیده شده است، در مواجهه با 

. در جهجت لحجاظ کجردن ارتباطجات     امجد انجیمبه شکست 

ی امروزی، ساختار جديجدی مجورد   هاسازمانمیان افراد در 

 .(Davenport, 1993)نیاز است 

 5به گفته داونپورت :یندهاامهندسی مجدد فر

(، برای شناخت و فهم دقیق مفهوم مهندسی 5339)

وکاری، ابتدا الزم و ضروری است مجدد فرايندهای کسب

که وا ه فرايند را تعريف کنیم. در همین راستا، مايکل 

                                                           
1- Davenport 

ای از از مجموعه دانندیمفرايند را عبارت ( 5331) 2همر

دادهايی داد را به برونيی که يک يا چند درونهاتیفعال

و  کنندیم، تبديل ننديآفریمپسند که ارزشی مشتری

يندها امهندسی مجدد فر ای را در پی دارد.ارزش افزوده

يکی از رويکردهای بهبود و شکوفايی سازمانی است که 

 5330 هو عمدتاً از ده گرددمیبر  5330آن به دهه  هريش

 دهدیمديريتی جهان شده است و زمانی رخ موارد ادبیات 

ای کار را برای بهبود طراحی دوباره و ريشهسازمان که 

و  (5331) د. مايکل همردهیچشمهیر عملکردش انجام م

پیشهامان  نيتربه عنوان سرشناس( 2001) 9چمپی همر و

در کتاب خود  يندهااو مدافعین نهرش مهندسی مجدد فر

ريزی اگر از ما بخواهند يک تعريف فوری از طر  :نديگویم

ريزی دوباره یم طر يگووکار ارائه کنیم، میدوباره کسب

 «.از ابتدا شروع کردن»يعنی 

بججه نقججل از کججول و ( 2003) 1هلسجتروم و اريکسججون 

 «ينجدها افر»، : در مهندسجی مججدد  کننجد یمبیان  1اسکات

و به عنجوان مفهجومی    کنندیمنقش محوری و کلیدی ايفا 

دو بخجش عمجومی و    برای بهبود سازمانی و موفقیت در هر

با توجه بجه اينکجه چهونجه يجک ارزش واقعجی در       خ وصی

 . همچنجین انجد کجرده ، ظهجور  ديج آیمج ها به وججود  سازمان

مجورد تأکیجد قجرار    يندها به جای مح جول يجا پیامجدها    افر

ازمان ای کجه هجر گونجه شجکوفايی در سج     اند، به گونهگرفته

رو . از ايججنباشججدیای آنهججا مججمتمرکججز بججر بهبججود ريشججه 

فراينججدمحوری و طراحججی يججا بازسججازی دوبججاره و بنیججادين  

تشجکیل  را  سجازمان  اصلی مهندسی مجدد هجوهرفرايندها 

 .دهدیم

ترسجیم يجک    (:نگرش فرایندي )فراینددموریي 

سازمان به کمک فرايندهای داخلجی آن، نهجرش جديجدی    

در مقابل نهرش سنتی به سجازمان   5330است که از سال 

گیجری خاصجی بجه سجمت     مطر  شده است. فرايند، جهجت 

هججای مشججتريان دارد. در واقججع برقججراری نیازهججا و خواسججته

                                                           
2- Michael Hammer 

3- Hammer and Champy 
4- Hellstrom and Eriksson 
5- Cole and Scott 
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ارتباط میان اججزا  يجک فراينجد هجدفی ججز همجاهنهی و       

کجردن نیازهجای مشجتريان را    ای بجرآورده همکاری در راست

. در شرايط سخت رقابتی در دنیجای کسجب   کندینمدنبال 

يا بجه طجورکلی    )ووکار امروزی که جلب رضايت مشتريان 

شده است. نهاه بجه سجازمان    مهمترنفعان( از هر زمانی ذی

ی مججزا و  هجا بخجش و يا  هاتیفعالای از به صورت مجموعه

رو، موفقیت سجازمان باشجد. از ايجن   ضامن  تواندینممستقل 

نهرش فرايندی نه تنها در تأمین خواسجت مشجتريان بلکجه    

در سججرعت و چججابکی سججازمان در پاسججخهويی بججه ايججن    

نیز مؤثر است. نهجرش فراينجدی بجه سجازمان از      هاخواسته

زمججان پیججدايش، باعججث ايجججاد تحججوالت قابججل تججوجهی در  

ای کجه ايجن   و ابزار مديريت شجده اسجت. بجه گونجه     هاروش

و ابزارها، فرايند را به عنجوان يجک ججز  اساسجی و      هاروش

. ادبیجات  آورندیمغیرقابل انکار در تجزيه و تحلیل به شمار 

وکجار يجا   ای در زمینه تمرکز بر فراينجدهای کسجب  گسترده

فراينججدمحوری در سججازمان ارائججه شججده اسججت. هججر يججک از 

ينجدمحوری  های فراانديشمندان اين حوزه به يکی از جنبه

. بر اين اسجاس بجا   اندکردهو مهندسی مجدد فرايندها اشاره 

توجججه بججه ادبیججات وسججیع در زمینججه مججديريت فراينججدهای 

(، همجر و  2005) 5مک کورمجک و جانسجون   وکاری،کسب

 کننجد یم پیشنهاد (5339) 9( و داونپورت2001) 2چمپی

را از طريجق   شجان یکلج عملکجرد   تواننجد یمج  هجا سازمانکه 

وکججار افججزايش دهنججد. انطبجا  بججا ديججدگاه فراينججدی کسججب 

کجه فراينجدمحوری    دارنجد یمهمچنین در جای ديهر بیان 

رو ججو  وکجار دارد. از ايجن  تأثیر مربتی روی عملکرد کسجب 

؛ ناشججی از شججناخت تججوانیمججرقججابتی دنیججای امججروزی را 

پججارادايم  نيمهمتججروکججاری بججه عنججوان فراينججدهای کسججب

فراينجدمحوری و   تجوان یمی دانست. با توجه به اين مديريت

سازمان فرايندمحور را حاصل يک نهضت و جنجبش آنجی و   

در  نجدها ايفرسريع دانست تا جايی که شجناخت و تعريجف   

 هجا سجازمان حال حاضر، به عنوان يک نیجاز ضجروری بجرای    

 شناخته شده است.

                                                           
1- Mccormick and Johnson 

2- Hammer and Champy 

3- Daven Port 

حال با وججود اهمیجت زيجاد فراينجدها، فراينجدهای       

وکاری بجرای مجدتی طجوالنی در مطالعجات مجديريتی      کسب

ی هجا بخجش . زيجرا  انجد گرفتجه مورد غفلت و فراموشی قجرار  

گرايجی  ی ع ر حاضر بجر مبنجای وظیفجه   هاسازمانمختلف 

بدون شک اين امری بديهی و آشکار اند؛ و شدهسازماندهی 

وکاری تشکیل کسب از فرايندهای هاسازماناست که تمام 

روی هجر سجازمانی    تواندیمو يک رويکرد فرايندی  اندشده

سجطحی از   توانجد یمج همزمجان   بجه طجور  کاربردی باشجد و  

 آنهجا وکجار بجرای   فرايندمحوری را نسبت به عملکرد کسجب 

تعیججین و فججراهم آورد. هرچنججد کججه دارای يججک ديججدگاه   

رو . از ايججن(Škrinjar et al., 2007)فراينججدی نباشججند 

ايده مجديريتی   نيمهمترفرايندمحوری را به عنوان  توانیم

بجا توججه بجه شجناخت و     و  در بیست سال اخیر عنوان کرد

ی امججروزی دلیججل هججاسججازمانگسججترش فراينججدمحوری در 

مهمججی بججرای بررسججی کاربردهججای آن در آينججده باشججد     

(Benders, 1999) .    ،بججا توجججه بججه آنچججه گفتججه شججد

حوری هنوز به عنوان يک اصجل مسجتقل شجناخته    فرايندم

هجای  نشده است و تنها به عنوان مفهجومی کلجی، از فلسجفه   

انجداز فراينجدی را بجرای بهبجود     مديريتی متعدد کجه چشجم  

، بیجان شجده   دهندیموکار مورد استفاده قرار عملکرد کسب

رو، در ارتباط بجا مطالجب   . از اين(Lindfors, 2003)ت اس

ی بسیاری صجورت گرفتجه   هاپژوهشبیان شده تحقیقات و 

، کجه در اينججا   باشدیمنوعی مؤيد مطالب ذکر شده که به 

. هلسجتروم و  میکنیماشاره  هاپژوهشيی از اين هانمونهبه 

ای را با عنوان بررسی مقايسجه  (، پژوهشی2003اريکسون )

ی انجام داده که نتايج اين پجژوهش  کاربردهای فرايندمحور

در سجه کجاربرد    توانجد یمج ، فراينجدمحوری  دهجد یمج نشان 

متفاوت تحت عنوان ديدن فرايند، ترسیم فرايند و مديريت 

د در همین راستا، جوانمر شود. همچنینبندی فرايند طبقه

ه بررسججی جايهججاه مهندسججی مجججدد در وزارت ، بجج(5913)

بازرگانی پرداخته که نتايج نشان داد بین وضعیت موجود و 

مطلوب وزارت بازرگانی تفاوت معناداری وجود داشجته کجه   

حاضجر اسجت. در   اين نتايج به نجوعی مؤيجد نتجايج تحقیجق     
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(، تحقیقی را با عنجوان  2003)5هاویپژوهشی ديهر نیز کم

و تمججايالت مججديران در رابطججه بججا بررسجی میججزان پججذيرش  

مهندسی مجدد انجام داده که ارتباط نزديکی با تحقیقجات  

شده دارد و بیانهر اين مطلب است که افراد بجا سجطو    بیان

بجاالی خالقیجت گجرايش مربتججی نسجبت بجه ايجن رويکججرد       

 .مديريتی دارند

ه منظور ب مرید مطالعه وزایت یاه و شهرسازي:

 یهاطر  یو اجرا هیدر ته یتمرکز و هماهنه جاديا

 ، وزارت مسکن ویآبادان یهاو طر  یساز، دهیشهرساز

و  یبا نام وزارت آبادان 22/52/5912 خيدر تار یشهرساز

ی در اين اساس فيانجام وظا یالزم برا التیمسکن با تشک

با نیز  (9/1/5919)5919سال ارتباط تشکیل شد. در 

و مسکن به وزارت  ینام وزارت آبادان رییقانون تی بيت و

در جهت  یديجد فیو تکال فيوظا یمسکن و شهرساز

 هتوسع یهاطر  میو تنظ هیو ته هااستیاتخاذ و اعمال س

و  یلی، تف ی، جامع شهرنیجامع زم یهاعمران )طر 

 یهاتأمین مسکن و احداث خانه...(  و یهاد یهاطر 

و اعمال  یدولت یهاساختمان یطر  و اجرا هی، تهیسازمان

و  یخال ه و موات شهر یدولت نسبت به اراض تیمالک

(. اين 5931زاده، )مجتهد وزارت واگذار شد نيبه ا رهیغ

وزارتخانه تا قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری با اهداف 

که  نمودیمانجام به فعالیت  ديآیممشخص که در ادامه 

تخانه راه و بعد از ادغام اين دو وزارتخانه و تشکیل وزار

ی محول شده همچنان پابرجا باقی هاتيمأمورشهرسازی، 

 توانیمی اين وزارتخانه هاتيمأمورمانده است. از جمله 

به نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، 

 ريزی شهری و نحوه مديريتطر در مورد گذاری سیاست 

 اراضیدولت بر  یهااستیاعمال سشهری،  یهامجموعه

اثرگذاری زيادی  هامقولهی و غیره اشاره کرد که اين شهر

بر مجموعه مديريت شهری در کشور دارد که اهداف اصلی 

 آن عبارتند از:

 نیتعججادل مطلججوب بجج و یتججیمراکججز جمع نیججیتع 

و وسعت شجهرها در سجطک کشجور بجه منظجور       تیجمع

                                                           
1- Kamhawi 

و اسجتفاده بهتجر از منجابع     یاريزی عمران منطقجه برنامه

مشکالت  جادياز ا یریخاک و آب و جلوگ رینظ نیمسرز

 ججه یدر اثر رشد و توسعه نجاموزون آنهجا و در نت   یشهر

 .کشور یو انسان یاتالف منابع اقت اد

 یهجا دسجتهاه  یبا همکار نیزم کپارچهي تيريمد 

 یاجرائ

 مسکن هنیدر زم یتأمین رفاه اجتماع 

 نیدر امر زمج  هيبازار سرما یمشارکت در سامانده 

  و مسکن

  اعمجال   قيج از طر یکمک به حف  تعادل اقت جاد

امجر   در یگذارهيو استفاده از سرما یقيتشو یهااستیس

  ساختمان و مسکن

 بجججه منظجججور  یسجججاختمان قجججاتیتحق یراهبجججر

، یعججیهججا در قبججال حججوادث طبسججاختمان یسججازمججنيا

 تیج فیک شيافزا و یاستفاده بهتر از منابع و م الک محل

 یم نوعات ساختمان

 هجا و طجر   یاججرا  و هیج ته تمرکز در و یهماهنه 

 ردر سججطک کشججو  یو عمججوم یدولتجج یهججاسججاختمان

 (.5931مجتهدزاده، )

 یشجورا  دأيیج مجلس و ت أیبا ر 5930خرداد  95در 

 یبا وزارت مسجکن و شهرسجاز   ینههبان، وزارت راه و ترابر

اين وزارتخانجه   .شد لیتشکوزارت راه و شهرسازی  و ادغام

به عنوان يکی از ارکان تأثیرگذار در مديريت شهری کشور 

نقش بسزايی در تدوين راهبردهای مديريت شهری کشجور  

، حوزه نفوذ اين نهاد در مراحل مختلف 5دارد که در شکل 

ريجججزی، مجججديريت شجججهری از جملجججه نظجججارت، برنامجججه 

 گذاری و اجرا قابل مشاهده است. از طرفی يکجی از سیاست

هجای مجديريت شجهری    يی است که در کلیجه رده هاسازمان

دخالجت مسججتقیم و غیرمسججتقیم دارد. در ادامجه مقالججه بججه   

 .شودیماز اين وزارتخانه تحت عنوان سازمان ياد  ،اخت ار
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 یبط دی مدیریت شهرينهادهاي ذي -1شکل 

 (1896شهري، منبع: )سایت مرجع مدیریت          

 

 یوش توقیق -2

ی هجا پجژوهش پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نجوع  

کاربردی اسجت و از لحجاظ گجردآوری و تجزيجه و تحلیجل      

اطالعات توصجیفی و از نجوع تحقیقجات پیمايشجی اسجت.      

جامعه آماری اين پژوهش را مديران و کارکنان وزارت راه 

، عاونت شهرسازی و معمجاری مو شهرسازی در سه بخش 

معاونججت توسججعه و مججديريت منججابع و معاونججت مسججکن و  

و حجم نمونه نهايی به دسجت   دهندیمساختمان تشکیل 

ی ریج گآمده برای پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه

نفر است. علت اسجتفاده از   591ی، برابر با اطبقهت ادفی 

ی مختلجف جامعجه مجورد    کجار های اين روش، وجود حوزه

. بر همین اساس به منظور تقسیم حججم  باشدیممطالعه 

ص متناسجب بجا   طبقه مذکور از روش اخت ا 9 نیبنمونه 

nفرمول 
N

N
n

j

j   استفاده شد. همچنین به منظجور

سنجش اعتبار و پايايی پرسشنامه مورد اسجتفاده در ايجن   

رسشججنامه بججا نظجر متخ  ججان طراحججی، و در  ، پپجژوهش 

ن مورد تأيیجد قجرار گرفجت    آنانهايت، از طريق م احبه با 

. باشجد یمج دهنده روايی باالی پرسشنامه که اين امر نشان

جهت سنجش پايايی اين آزمون به شیوه همسانی درونی 

استفاده شد کجه پايجايی    SPSSافزار آلفای کرونباخ از نرم

گزارش نمود. همچنجین   11/0آزمون مورد نظر را برابر با 

های پرسشنامه مورد اسجتفاده  ضريب آلفای کرونباخ گويه

به دست  31/0نفری پژوهش حاضر،  591در مورد نمونه 

دهنجده همسجانی درونجی بجاالی پرسشجنامه      آمد که نشان

است. پژوهش نیز به بررسی اين مسأله اصلی پرداخته که 

سججازی میججزان پججذيرش فراينججدمحوری بججه منظججور پیججاده

مهندسی مججدد فراينجدها در وزارت راه و شهرسجازی در    

چه سطحی است؟ و اينکه در نهايجت، وضجعیت موججود،    
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 سازي مهندسی مجدد فرایندهاوضعیت کلی آمادگی وزایتخانه براي پیاده -2شکل 

 منبع: )مواسبات نگایندگان(               

 

و همسجويی  بخشجی  ی بجین همکار ،میزان حمايت، آگاهی

در بین مجديران و کارکنجان سجازمان در چجه     استراتژيکی 

 سطک و میزانی است؟
 

 ي پژوهشهایافته-8

در ابتدا اين مطلب قابل توضیک است که بجا توججه    

ی پرسشجنامه مجورد اسجتفاده در    هجا سؤالبه اينکه هدف 

پژوهش حاضر مربوط به توصیف وضعیت موجود سازمان 

با وضعیت مطلوب و همچنین سجنجش  جهت مقايسه آن 

سجازی مهندسجی   میزان فرايندمحوری بجه منظجور پیجاده   

ی مربجوط  هجا پاسخ. بدين منظور، باشدیممجدد فرايندها 

بديل کمیهای دهی به رتبهبه هر سؤال با روش وزن  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 هداي حالدل از سد او اوو:   بوث و بریسی یافتده 

نشجججان داد کجججه میجججانهین پجججذيرش  هجججادادهبررسجججی 

و در میان مجردان   51/512ن فرايندمحوری در میان زنا

. در ادامجه نیجز   باشدیم 511/ 11ه در کل نمون و 2/511

برای مقايسه میزان پذيرش فرايندمحوری در بین زنان و 

مسججتقل tمججردان در وزارت راه و شهرسججازی از آزمججون 

  

، امتیجاز هجر عامجل    هجا پاسجخ شده و با توجه بجه فراوانجی   

ای که ارزش هر گويه که بجر  محاسبه شده است. به گونه

. در باشجد یمج  1تجا   5، عددی بجین  5اساس طیف لیکرت

فراوانی هر گويه ضرب شده و حاصل جمع بر تعداد کجل  

در نهايت، امتیاز هر عامل ؛ و شودیمپاسخهويان تقسیم 

برابجر بجا    1ای کجه ارزش  به دست آمده اسجت بجه گونجه   

برابر وضعیت نامطلوب بجرای   5وضعیت مطلوب و ارزش 

هر يک از عوامل فرايندمحوری قرار داده شده اسجت. بجر   

ز لحجاظ میجزان   )اججود وزارتخانجه   اين اساس وضعیت مو

پججذيرش فراينججدمحوری بججرای بججه کججارگیری مهندسججی  

 (.2)شکل  شودیممجدد( با بهترين وضعیت مقايسه 

 

 

 

 

 

 داد که بین زنان و مردان از استفاده شد. نتايج نشان

لحاظ پذيرش فرايندمحوری تفاوت معناداری وجود ندارد 

(t=-1/62, df=123,p>0/05)  که با توجه به اينکه در

در زمینه پذيرش  tتمام سؤاالت، نتايج مربوط به آزمون 

فرايندمحوری در بین زنان و مردان تفاوت معناداری را 

 ایی قبلی اشارههاپژوهشو همچنین در د دهینمنشان 

 

                                                           
1- Likret Scale 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

فرآیند محوری

حمایت و تعهد

میزان آگاهی 

همکاری بین بخشی

همسویی استراتژیکی

وضعیت موجود
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رو، از بیان آن در سؤاالت ديهر به آن نشده است. از اين

ه خاطر جلوگیری از تکرار مکررات( خودداری شده )ب

  است.

و محاسجبات صجورت    هالیتحلهمچنین با توجه به 

گرفته بر اساس آنچه قبالً بیان شد، امتیجاز نهجايی عامجل    

ی هجا عامجل فرايندمحوری با احتساب وزن هر يک از زيجر  

مد کجه بجا   به دست آ 01/9مورد نظر در اين عامل برابر با 

حاضججر بهتججرين وضججعیت توجججه بججه اينکججه در پججژوهش  

 1)وضعیت مطلوب( از لحاظ پذيرش فرايندمحوری برابجر  

در نظر گرفته شجده اسجت. ايجن سجازمان آمجادگی الزم و      

سجازی  کافی از لحاظ پذيرش فراينجدمحوری بجرای پیجاده   

 بجه طجور  مهندسی مجدد را با توجه بجه پجژوهش حاضجر،    

کل اين وزارتخانجه در ايجن بعجد     به طورکامل ندارد يعنی 

در وضعیت متوسط قرار دارد کجه ايجن نتجايج، نتجايج بجه      

ی قبلی مربوط به ايجن پجژوهش   هاپژوهشدست آمده در 

رو، نتايج حاصجل از ايجن   . از ايندهدیمرا مورد تأيید قرار 

پژوهش لزوم داشتن نهرش فرايندی در طراحجی فراينجد   

ی فراينجدی را بیجان   هجا یژگج يوبرای رسیدن به اهداف و 

 .کندیم

 هاي حالل از س او دوم:بوث و بریسی یافته

نشجان داد کجه میجانهین حمايجت و تعهجد       هادادهبررسی 

 13/22ن مديران و کارکنان از فرايندمحوری در میان زنا

. باشدیم 11/22و در کل نمونه  31/22و در میان مردان 

و محاسبات انجام شده، امتیاز نهجايی   هالیتحلبا توجه به 

ی مربجوط بجه ايجن    هجا شجاخص اين عامل با احتساب وزن 

گفجت بجا    تجوان یمج دست آمد کجه   به 21/9عامل برابر با 

و تحقیقاتی که در گذشته انجام شجده   هایبررستوجه به 

است و نتايج به دست آمده، اين شجرکت آمجادگی الزم و   

کافی را از لحاظ تعهجد و حمايجت مجديران و کارکنجان از     

 به طورسازی مهندسی مجدد را فرايندمحوری برای پیاده

ن بعجد در وضجعیت   کامل ندارد يعنی اين سجازمان در ايج  

داليجل   توانیممتوسط )نزديک به مطلوب( قرار دارد که 

اصلی در اين زمینه را تجرس کارکنجان در از دسجت دادن    

جايهاه شیلی خود و همچنین ترس مديران در از دسجت  

در سازمان برشمرد؛ بنجابراين بجا    شانمنافعدادن قدرت و 

در  ایکننجده توجه به اينکه منجابع انسجانی نقجش تعیجین    

. بجرای اججرای   کننجد یمج بهبود فرايندهای سازمانی ايفجا  

مهندسی مجدد فرايندها، ساختار منابع انسانی به منظجور  

گیری بهتر بايد مهندسی مجدد شود و در نهايجت،  ت میم

کارکنان بايجد در دوره گجذار بجه محجیط کجاری جديجد از       

 سوی سازمان و مديريت ارشد مورد حمايت قرار گیرند.  

 هاي حالل از س او سرم:ریسی یافتهبوث و ب

ی مربوطججه بججا هججابخججشسججويی راهبججردی از لحججاظ هججم

هججای ايججن پججژوهش نشججان داد کججه  فراينججدمحوری، داده

سويی راهبردی سازمان بجا فراينجدمحوری در   همن میانهی

و در کججل  51/51و در میججان مجردان   32/51میجان زنجان   

و  اهججلیججتحل. کججه بججا توجججه بججه باشججدیمجج 01/51ه نمونجج

شده، امتیاز نهايی اين عامل بجا احتسجاب   محاسبات انجام

به دست آمد  20/9ی مربوط به آن برابر با هاشاخصوزن 

گفت اين سازمان، آمجادگی الزم و کجافی را از    توانیمکه 

سججويی راهبججردی بججا فراينججدمحوری بججرای   لحججاظ هججم 

کامل نجدارد. يعنجی    به طورسازی مهندسی مجدد را پیاده

اين سازمان با توجه بجه مجالک در نظجر گرفتجه شجده در      

نزديجک  ط )پژوهش حاضر، در اين بعد در وضعیت متوسج 

موفقیجت  گفجت،   تجوان یمرو به مطلوب( قرار دارد. از اين

سجازمان در   یهاگیری همه بخشها در گرو جهتسازمان

اين . آنچه در باشدیآن سازمان م راهبردیراستای مسیر 

سجازمانی بجا    راهبردهجای بین اهمیت دارد مکمجل بجودن   

ينجدها  اسازی مهندسی مجدد فرفرايندمحوری برای پیاده

در مسجیرهای متفجاوتی    راهبجرد و اگجر ايجن دو    باشجد یم

وکار سازمان و اجرای حرکت نمايند، خطر شکست کسب

 .ابديیيندها افزايش مامهندسی مجدد فر

از سد او  هداي حالدل   بوث و بریسی یافتده 

ن های ايجن پجژوهش نشجان داد کجه میجانهی     داده چهایم:

و در میجان   01/12همکاری بین بخشجی در میجان زنجان    

. بجا توججه   باشدیم 95/12ه و در کل نمون 13/12مردان 

و محاسبات انججام شجده، امتیجاز نهجايی ايجن       هالیتحلبه 

ی مربوط به آن برابجر بجا   هاشاخصعامل با احتساب وزن 
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رو اين سجازمان آمجادگی الزم و   ست آمد از اينبه د 21/9

کججافی را از لحججاظ همکججاری بججین بخشججی بججه منظججور    

سازی مهندسی مجدد را ندارد؛ يعنجی ايجن سجازمان    پیاده

در اين بعد در وضعیت متوسط )نزديک به مطلوب( قجرار  

 سازمان یهاگفت که تمام بخش توانیم ،نتیجه دردارد. 

تعجديل   ،تواننجد یبايد خود را به سود يکديهر تا آنجا که م

 نبجوده و کافی  کارکرد خوب يک بخش يا فرايندو  نمايند

يکديهر آگجاه   تجارب و اطالعاتاز بايد ها هر يک از بخش

شده و مشارکت و همکجاری تنهجاتنهی بجین واحجدها بجه      

وجود آيد و خود را مسلول نتیجه و پیامجد نهجايی مجورد    

 دانند.نظر ب

هداي حالدل از سد او    بوث و بریسی یافتده 

ن هجای ايجن پجژوهش نشجان داد کجه میجانهی      دادهپنجم: 

آگاهی مديران و کارکنان از فرايندمحوری در میان زنجان  

 13/3ه و در کججل نمونجج  10/3و در میججان مججردان   91/3

و محاسجبات انججام شجده،     هجا لیتحل. با توجه به باشدیم

ی هجا شجاخص ا احتسجاب وزن  امتیاز نهايی ايجن عامجل بج   

به دست آمد. که با توججه بجه    53/9مربوط به آن برابر با 

موارد باال سازمان در اين بعد نیز آمادگی الزم و کافی بجه  

کامل نجدارد   به طورسازی مهندسی مجدد را منظور پیاده

و از لحججاظ آگججاهی نسججبت بججه فراينججدمحوری بججرای      

بی قجرار  سازی مهندسجی مججدد در وضجعیت مطلجو    پیاده

بجرای آگجاهی رسجانی بیشجتر بجه       ازمان، سروندارد. از اين

گذاری بیشتری انجام دهجد؛ بجرای   کارکنانش بايد سرمايه

مرال ترتیب ارتقجای تح جیلی کارکنجان را داده و امکجان     

و مديران و  هم آورداآموزش در اين زمینه را برای آنها فر

وط های مربج کارکنان بايد دانش مشخ ی در زمینه طر 

هجا  ای از نتايج اين پرو هگرايانهبینی واقعو پیش BPRبه 

ای کجه اطمینجان حاصجل نمجود     بجه گونجه  ؛ داشته باشجند 

هايشجججان و کارکنجججان از مفهجججوم و اهمیجججت فعالیجججت  

دانند چهونجه در رسجیدن بجه    فرايندمحوری آگاهند و می

سهیم باشند تا از اين طريق بتوان مهندسی  یفیاهداف ک

مجدد را به عنوان يک رويکرد تیییر بنیجادی در سجازمان   

 به طور موفقیت آمیزی به اجرا گذاشت.

هداي حالدل از سد او    بوث و بریسی یافتده 

ن هجای ايجن پجژوهش نشجان داد کجه میجانهی      داده ششم:

وضعیت موجود در زمینه پذيرش فرايندمحوری در میجان  

ه در کجل نمونج   و 99/13و در میجان مجردان    19/11زنان 

و محاسجبات انججام    هالیتحل. با توجه به باشدیم 51/11

ی هاشاخصشده، امتیاز نهايی اين عامل با احتساب وزن 

گفت  توانیمبه دست آمد که  51/9مربوط به آن برابر با 

اين سازمان در وضعیت موجود آمادگی الزم و کافی را در 

سجازی مهندسجی   نجدمحوری بجه منظجور پیجاده    زمینه فراي

کامل ندارد يعنی اين سازمان در ايجن بعجد    به طورمجدد 

نزديجک بجه مطلجوب( قجرار دارد. بجر      ط )در وضعیت متوس

( يکجی از  2005اساس پژوهش مک کورمک و جانسون ) 

عوامل مهم در زمینه پجذيرش فراينجدمحوری مربجوط بجه     

ی و مهندسجی  شیوه نهرش و درک افجراد از فراينجدمحور  

ای کجه، همجر در کتجاب    مجدد فرايندها اسجت؛ بجه گونجه   

که پذيرش  کندیمخود بیان « فراسوی مهندسی دوباره»

 باشدیم هانهرشفرايندمحوری تنها نیازمند دگرگونی در 

کردن سازمان برای فراينجدمحور  و بنیاد و اصل کار، آماده

جانبجه بجه کارکنجان    شدن و آگاهی بخشجی مجؤثر و همجه   

گفجت،   تجوان یمج شجده  . در رابطه با مطالب بیجان باشدیم

بودن آمادگی برای پجذيرش فراينجدمحوری در ايجن    پايین

سازمان بیشتر از نوع عدم آگاهی و عجادت بجه فرهنج  و    

ساختار فعلی سازمان است تا مقاومت ارادی برای تیییجر؛  

بنابراين با باال بردن آگجاهی کارکنجان و مجديران در ايجن     

از ايججن رويکججرد مججديريتی جديججد  آنهججانايی حججوزه و آشجج

به موفقیت چشمهیر در اين زمینه دسجت يافجت.    توانیم

پايین به دست آمدن ، همچنین يکی ديهر از داليل بالقوه

فرايندمحوری در پژوهش حاضر ساختار فرهنهجی متکجی   

بر اصول بوروکراسجی اداری و سلسجله مراتبجی حجاکم بجر      

نظام اداری کشور دانست که تجا حجدود زيجادی در برابجر     

ايجاد تیییرات جديجد، حتجی زمجانی کجه ايجن تیییجرات،       

 .دهدیمتیییرات مربتی باشند، مقاومت را نشان 

هداي حالدل از سد او    یسی یافتده بوث و بر

برای مقايسه پذيرش فرايندمحوری در میجان سجه    هفتم:
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عاونجت شهرسجازی و   می هجا بخشگروه از کارکنان در 

معاونت توسجعه و مجديريت منجابع و معاونجت     ، معماری

مسکن و ساختمان از آزمون تحلیل واريانس يک راهه  

استفاده شد. نتايج نشجان داد کجه میجان سجه گجروه از      

 ,F=5/704) لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد

(df =2,106 , P<0/005   تعیین تفاوت دو به دو و برای

از آزمون تعقیبی شفه  هاگروهکردن تفاوت بین و مشخص

استفاده شد و نتجايج نشجان داد کجه تفجاوت میجان گجروه       

کارمندان معاونت مسکن و سجاختمان و گجروه کارمنجدان    

امور معاونت شهرسازی و معماری و بین گروه کارمنجدان  

امور معاونت توسعه و مديريت منابع و شهرسازی از لحاظ 

سجکن و  و تفاوت بجین گجروه م   (p<0/05) آماری معنادار

 معنادار نبود.ع ساختمان با معاونت توسعه و مديريت مناب

ی مربوط بجه هجر سجؤال کجه بجا      هاپاسخبا توجه به 

و بجا   انجد شجده های کمجی تبجديل   دهی به رتبهروش وزن

در هجر   هاز عامل، امتیاز هر يک اهاپاسختوجه به فراوانی 

بخش محاسبه شد و همچنین نتايج تکمیجل پرسشجنامه   

هججای حاضججر نشججان دادنججد کججه ارزش مؤلفججه در پججژوهش

حمايججت و تعهججد سججازمان از   ، بخشججیهمکججاری بججین 

سجويی راهبجردی، پجذيرفتن سجاختار     فرايندمحوری، هجم 

گرا به عنوان وضعیت مطلوب، در فرايندی به جای وظیفه

میججان کارکنججان معاونججت مسججکن و سججاختمان و توسججعه 

های رتبه مديريت و منابع با توجه به پرسشنامه بیشتر به

کارکنججان در ايججن ؛ و معطججوف شججده بججودم متوسججط و کجج

بیشتر وضعیت فعلی سازمان را به عنوان وضعیت  هابخش

را  هجا بخجش مطلوب قلمداد کرده بودند. )هجر چنجد ايجن    

گفجت   تجوان یمتوان آماده فرايندمحوری دانست ولی نمی

نسبت به  هابخششده اين که با توجه به محاسبات انجام

ر، آمجادگی الزم و کجافی کجه در ايجن پجژوهش      بخش ديه

بجه   1برای پذيرش فرايندمحوری )به دست آوردن نمجره  

سازی مهندسی مجدد در عنوان وضعیت مطلوب( و پیاده

در بخش شهرسجازی  و  اندنظر گرفته شده را کسب نکرده

هجای  و معماری نشان داد که بیشترين نتايج برای مؤلفجه 

وسط و زيجاد معطجوف شجده    بیان شده، مربوط به رتبه مت

رو بجا توججه بجه پجژوهش البجدوی و عبدالونجد       بود. از اين

گفت که در بخش شهرسازی و معماری  توانی( م5931)

به دلیل پاسخ کم و متوسط به شاخص مقاومت در برابجر  

تیییر اين بخش امکان بهبجود و تیییجرات قابجل قبجول را     

هندسجی  آمادگی نسبی را بجرای اججرای م  و  کندیمايجاد 

با توجه تحقیقجات پیشجین در ايجن     رومجدد دارد( از اين

ی سجازمان و  هجا بخجش زمینه عامل عجدم همکجاری بجین    

نداشتن اطالعات کافی از فرايندهای کاری يکديهر، ججزو  

ی هججابخججشعججواملی هسججتند کججه عججدم وجججود آمججادگی 

وزارتخانجه را در زمینججه پجذيرش فراينججدمحوری و اعمججال   

. يعنجی وضجعیت   سجازند یمج مهندسی مجدد را مشجخص  

ی مورد بررسجی مبتنجی بجر    هابخشموجود وزارتخانه در 

گرايی است که فرايندمحوری را تنها به عنوان يک وظیفه

 .  دهدیمشیوه بهبود مورد توجه قرار 

او هاي حالل از س بوث و بریسی یافته

برای مقايسه پذيرش فرايندمحوری در بین سه  هشتم:

ی امور معاونت مسکن و هابخشگروه از مديران در 

ساختمان، توسعه مديريت و منابع و شهرسازی و 

معماری نیز از آزمون تحلیل واريانس يک راهه استفاده 

شد. نتايج نشان داد که میان سه گروه تفاوت معناداری 

و برای    (F=22/47,df=2,13, p<0/001) وجود دارد

از  هاگروهکردن تفاوت بین تفاوت دو به دو و مشخص

آزمون تعقیبی شفه استفاده شد و نتايج نشان داد که 

تفاوت بین مديران گروه امور مسکن و ساختمان و 

مديران امور توسعه مديريت و منابع و مديران امور 

 (p<0/05)شهرسازی و معماری از لحاظ آماری معنادار 

و تفاوت بین گروه مديران معاونت توسعه مديريت و 

منابع انسانی و مديران معاونت شهرسازی و معماری 

 معنادار نبود.

در نهايت، نیز برای مقايسه میانهین فرايندمحوری که 

در اين پژوهش مورد سنجش قرار گرفته شد با وضعیت 

 هایآزمودنرنظر گرفتن نمره حداکرری که )دمطلوب 

از آزمون  (test value = 5)در آزمون بهیرند  توانستندیم
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t ای استفاده شد که نتايج نشان داد اين تفاوت تک نمونه

 .(p<0/001)از لحاظ آماری معنادار است 

با توجه به اينکه فرايندمحوری و اعمال مهندسجی   

مجدد فرايندها به نوعی قدرت و منافع مديران را به خطر 

و  کنجد یمشده اداری را طی مرزهای حفاظتو  اندازدیم

موجججب تججرس و تهديججدی از آينججده در مججديران ايجججاد   

آمجادگی   هابخشگفت که  توانیم. بر اين اساس، کندیم

الزم را برای فرايندمحوری و اججرای مهندسجی مججدد را    

 ندارند.

 هاي حالل از س او نهم:بوث و بریسی یافته

در نهايت، نیز برای مقايسه میانهین فرايندمحوری که در 

اين پژوهش مورد سنجش قرار گرفته شد )وضعیت 

نظر گرفتن نمره  ر)دموجود( با وضعیت مطلوب 

در آزمون بهیرند  توانستندیم هایآزمودنحداکرری که 

(test value = 5  از آزمونt ای استفاده شد. تک نمونه

ن تفاوت از لحاظ آماری معنادار نتايج نشان داد که اي

و محاسبات انجام  هالیتحلبا توجه به  .(p<0/001)است 

ی هاشاخصشده، امتیاز نهايی عوامل با احتساب وزن 

 توانیمبه دست آمد که  01/9برابر با  آنهامربوط به 

گفت اين سازمان آمادگی الزم و کافی را در زمینه 

به سازی مهندسی مجدد به منظور پیاده فرايندمحوری

گونه که قبالً نیز گفته شد، کامل ندارد؛ يعنی همان طور

با توجه به اينکه در پژوهش حاضر بهترين وضعیت 

از و  قرار داده شده است 1ضعیت مطلوب( برابر با )و

آنجايی که بیشتر پاسخ دهندگان در اين پژوهش 

قابل قبول بیان وضعیت فعلی خود را به عنوان وضعیت 

گفت که اين وزارتخانه از لحاظ پذيرش  توانیم، اندکرده

فرايندمحوری به منظور اجرای مهندسی مجدد در 

کل در سطک  طوروضعیت مطلوبی قرار نداشته و به 

توان متوسط يا نزديک به مطلوب قرار دارد. هر چند نمی

ی گذشته آماده در هاپژوهشاين سازمان را با توجه به 

که اين سازمان آمادگی  شودیمظر گرفت، ولی گفته ن

الزم و کافی را برای اين منظور ندارد و مديران وزارتخانه 

ای تف یلی و با جزئیات برای بهبود سطک قابل بايد برنامه

ا توجه به د. بقبولی از تیییرات فرآهم آورده و داشته باشن

رد های به دست آمده، اين نتايج با پژوهش جوانمداده

. همچنین هلستروم و اريکسون باشدیم( همسو 5913)

که در آن پنج وضعیت  اندداده( پژوهشی را انجام 2003)

سازمانی را به صورت پیوستاری در يک طیف، از کامالً 

که با توجه  اندکردهگرا تا کامالً فرايندمحور ارائه وظیفه

نتیجه گرفت که سازمان مورد نظر، در اين  توانیمبه آن 

مراتبی قرار گرايی و سلسلهپیوستار در وضعیت وظیفه

دارد و ابتکارات فرايندی تنها به عنوان يک شیوه اصال  

 .ردیگیمو بهبود مورد توجه قرار 

 

 و پیشنهاداتگیري نتیجه -1

با توجه به پیشینه تحقیقات مرتبط با پژوهش 

کل، وزارت  به طورتحقیق نشان داد که حاضر، نتايج اين 

راه و شهرسازی به عنوان يکی از ارکان تأثیرگذار در 

مديريت شهری کشور آمادگی الزم و کافی را در زمینه 

فرايندمحوری با در نظر گرفتن مهندسی مجدد را ندارد. از 

پیشنهاد نمود که  توانیمرو، بر طبق نتايج تحقیق اين

با تشکیل  هامعاونتمديريت ارشد بايد در هر يک از 

ی کاری داخل سازمان و شناسايی فرايندهای هامیت

موجود در سازمان، هر فرايند را به يک فرد يا تیم کاری 

واگذار کرده و به نوعی انديشه کار تیمی را در کارکنان 

با  هابخشی هاتیمسلولايجاد کند. همچنین، وظايف و 

يکديهر پیوند داده شده و به صورت يک کل درآيند و در 

ای داخلی در سازمان شکل گیرد تا از اين اسرع وقت شبکه

طريق عالوه بر کاهش و حذف کاغذ بازی در سازمان 

ی موازی و زائد نیز حذف شوند و با هاتیفعالبسیاری از 

د و مشاغل در يکديهر میزان عملکر هاتیفعالادغام برخی 

سازی رويکرد سازمانی بهبود يابد و زمینه برای پیاده

 مهندسی مجدد فرايندها فراهم آيد.
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 منابع -1

 تيريمجدد و مد یمهندس(. 5332. )کین ی،ابلنسک

(، 5911ی )فيترجمه من ور شر ،هاسازمانی دگرگون

 .نينشر آروتهران: 
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