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 چكيده

مهندسي مجدد نسبت به  دانند يمبراي اين منظور الزم   .تا خود را چابك سازندهستند   در محيط متالطم كسب و كار در تالش ها سازمان

چابكي سازمان با  كاربرهدف از اين تحقيق، تحليل اثرات عوامل كليدي مهندسي مجدد فرايند كسب و  .فرايند كسب وكار خود اقدام نمايند

علّي تدوين گرديده، سپس با  هاي در قالب حلقه آنها. در اين راستا ابتدا متغيرهاي اصلي شناسايي و روابط است ها يستمساستفاده از روش پويايي 

شده است. پس از اجراي مدل و آزمودن  سازي شبيه ) Vensim( ونسيم افزار نرمطراحي مدل اصلي و در قالب نمودار انباشت جريان تكميل و در 

و هر نوع استراتژي و راه حل را در كرد ي اضافه يبه اين مدل متغيرها توان مياثرگذار معرفي شدند. در نهايت متغير  عنوان بهآن تعدادي متغير 

 مدل آزمود.

 مهندسي مجدد فرايند كسب وكار، چابكي، پويايي سيستم، مدل ونسيم كليدي:هاي  واژه
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 قدمهمـ 1
 ،2009در سال  عاتي گارتنراخير موسسه مطال يها پژوهش

اولويت اول  عنوان بهرا  كار و كسب فرايندهاي مجدد مهندسي

كه از  هايي  در شرايط بحراني، سازمان .مطرح كرد ها سازمان

 كار و كسب فرايندهاي مجدد مهندسيبراي  آمده دست بهفرصت 

مزيت رقابتي  ،، پس از بهبود شرايط اقتصاديكنندخود استفاده 

 .نسبت به رقباي خويش خواهند داشت يتوجه قابل

، رويكرد نويني است كار و كسب فرايندهاي مجدد مهندسي 

 90از اواخر دهه  نگرد. مي ها كه از دريچه كامالٌ جديدي به سازمان

مختلفي در كشورهاي پيشرفته صنعتي با ياري جستن  هاي سازمان

و  ندشداز رويكرد مزبور، موفق به دگرگوني در سازمان خود 

. كنند مينيز براي دستيابي به دگرگوني مداوم تالش  اكنون هم

رقابت ناگزير به  درصحنه خودي بقا حفظو براي حضور  ها سازمان

تكنولوژي براي  دستاوردهاي ترين تازهدگرگوني و استفاده از 

خود و كاركنان خود  هاي تواناييدستيابي به باالترين سطح بهبود 

كه برنامه مهندسي مجدد را بتوانند با  هايي سازمان. باشند مي

موفقيت به انجام برسانند، ضمن دستيابي به نتايج بنيادي در 

قادر به دگرگوني كه  شوند مي، از چنان انعطافي برخوردار مدت كوتاه

د شد. ازجمله دستاوردهاي اين رويكرد ارائه م نيز خواهنمداو

به مشتريان، كاهش هزينه، سرعت بخشيدن به  باكيفيتخدمات 

، وجود  با اين بهبود عملكرد سازمان است. نهايت درامور و 

مهندسي مجدد  هاي پروژه% 70قريب به  دهد مينشان  ها پژوهش

. شوند ميبا شكست مواجه  الملل بينفرايندها در سطح داخل و 

 هاي پروژهبنابراين ضروري است براي جلوگيري از شكست 

 مجدد مهندسيمهندسي مجدد، عوامل كليدي موفقيت اجراي 

شناسايي و  مؤثربه شكل دقيق و  موردنظرسازمان ي فرايندها

 معرفي شوند.

كسب و  هاي چالشبراي پاسخ به  ها سازمانسوي ديگر  زا 

چابكي، توانايي  .اند برگزيدهكار، رويكرد نويني به نام چابكي را 

باال را ارتقاء  با كيفيتسازمان را براي عرضه محصوالت و خدمات 

يك شود.  ميسازمان  وري بهرهعامل مهمي براي  درنتيجهداده و 

از پا  سادگي بهاتفاقات و تغييرات ناگهاني، سازمان چابك در اثر 

، سازگار و قدرتمند است و به السير سريعسازمان چابك،  . آيد درنمي

 انمشتري هاي نيازمنديجديد بازار و  هاي فرصتتغييرات ناگهاني، 

تغييرات  بيني پيش. سازمان چابك براي درك و دهد ميپاسخ سريع 

 رساختااصالح اين راستا به  و در شده طراحيمحيط كسب و كار 

  .پردازد ميخود 

نيز در سازمان بنادر  چابكي موضوع تغيير وهاي اخير  در سال 

الزم است سازمان براي است. بر اين اساس  قرار گرفتهمورد توجه 

هدف اين پژوهش، تعيين عوامل  كند. مناسباعمال تغييرات 

مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار  يها پروژهكليدي موفقيت 

آن بر چابكي سازمان با استفاده از رويكرد  ريتأثو بررسي ميزان 

 . استپويايي سيستم 

 

 مباني نظري تحقيقـ 2
 فرايند كسب و كار مجدد مهندسيـ  1ـ 2

 دارايهر سازمان و يا شركت، يك نهاد اجتماعي است كه  

محيط خارجي  و مرتبط باهاي فعال و هماهنگ  سيستم، هدف

بود بيشتر  با ثباتمحيط نسبتاً  كه هنگامي. در گذشته، باشد مي

 آمده به تغييرهاي هاي پيش برداري از فرصت ها براي بهره سازمان

زمان، در سراسر دنيا  باگذشت؛ اما كردند تدريجي و اندك اكتفا مي

تدريجي راهگشاي مشكالت  اتكه تنها تغيير نددريافت ها سازمان

ات ت تغييري بقاي سازمان الزم اسكنوني آنان نيست و گاهي برا

مروزه در سراسر دنيا اين اساسي و زيربنايي در سازمان ايجاد شود. ا

شناسند؛ مهندسي  را با نام مهندسي مجدد مي ات بنياديتغيير

فعلي سازمان جاي خود را با  ائفمجدد روندي است كه در آن وظ

و بنابراين، سازمان از كرده و كار عوض   فرآيندهاي اصلي كسب

كند. همين  حركت ميمحوري   فرايند سوي به يگراي وظيفهحالت 

ها  و كار و كاهش هزينه  امر موجب سرعت بخشيدن به روند كسب 

 شود. ميتر شدن سازمان  جه رقابتيو در نتي

طراحي مجدد مانند: هاي متفاوتي  مهندسي مجدد با نام 

طراحي مجدد فرآيندهاي ، فرايندي، نوآوري اصليهاي فرايند

و  اي  ، طراحي مجدد ريشهمهندسي مجدد سازمانو كار،  كسب 

  شود. شناخته مي معماري مجدد سازمان

  پيشينه تحقيق -2-2
موفقيت و شكست مهندسي  زيادي در حوزه هاي پژوهش 

كسب و كار انجام شده است، اما تعداد اندكي فرآيندهاي  در مجدد

 ها پروژهو موفقيت  شكست داليلدر مورد  يتحليل دقيقاز آنها 

المشاري و  هاي پژوهشبه  توان مياز آن جمله اند.  دست داده به

 .اشاره كرد 2005در سال  پپر و چانگو 1999در سال  زئيري



  موضوع آن  تأثيرمهندسي مجدد بسيار تحت  هاي پروژه سازي پياده

به مطالعات موردي  2001 سال در براون واز جمله رايلي دارد. قرار 

با جزئيات بيشتر در مورد موضوعاتي مانند: بررسي مهندسي مجدد 

همچنين  .دپرداختنكوچك و متوسط  پيمانكاري هاي شركتدر 

 صنعت در موضوع اين بررسي به  2008 سال در چيو و چنگ

سنگاپور و در  2003در سال  خونگ عالوه هب. پرداختند بانكداري

  داد.انجام را در اين حوزه  هايي پژوهشمالزي 

نظرات خبرگان  ديتائو  نظران صاحببا توجه به تلفيق ديدگاه  

مجدد  مهندسيموفقيت عوامل زير از جمله عوامل اثرگذار بر 

 :باشند يمفرايندها 

 رهبري -2-2-1
 عنوان بهمشكالت در رهبري را  1993همر و چمپي در سال 

تغييرات فرايندهاي كسب و كار ذكر  هاي دليل اصلي اغلب شكست

 يها دپارتمان. از طرفي، از بين بردن مشكالت سياسي بين ندكرد

، حل تضادها و تعارضات هيد پاداشساختار مناسب  مختلف، ايجاد

بين مديران و هدايت فناوري اطالعات در سازمان تنها از عهده 

و  ايجاد ندتوا . قدرت باالي مديريت ارشد ميديآ يبرممديريت ارشد 

 .كند ريپذ امكانرا  يساز ادهيپ مؤثرهدايت 

  اطالعات آوري فن -2-2-2
نقش اين مفهوم بر اهميت  گذاران پايهبسيار  تأكيدپس از 

 هاي بحثفرايند كسب و كار  مجدد مهندسيفناوري اطالعات در 

  كارگيري به منظور بهزيادي در خصوص استفاده از فناوري اطالعات 

 مؤثرترفناوري اطالعات براي ايجاد فرايندهاي كاري  هاي قابليت

 متفاوت هاي و به نقش شدهانجام آن، مكانيزه كردن  جاي به

اشاره شده  مجدد مهندسي پروژه  سازي پيادهفناوري اطالعات در 

    .است

 عوامل فرهنگي -2-2-3
در تحقيقي بيان كردند كه  2008لوند و البداوي در سال عبدا

در رابطه با  اي و ناگفتهنانوشته هايي  راهنماييفرهنگ سازماني 

فرهنگ  كه  . درحاليكند ميفراهم شيوه حركت در ميان سازمان را 

به  تواند مهندسي مجدد مي هاي پروژه سازي پيادهمتناسب با 

، يك فرهنگ نامناسب دكنشاياني  كمكآنها پيشرفت و موفقيت 

 شود. ها مانعي براي اين تالش تواند مي

 ارتباطات -2-2-4

ارتباطات مناسب در سازمان گفت  2008مكنزي در سال   

محيطي براي  مهياكردناز قبيل  هايي فعاليت واسطه به تواند مي

 هاي ، برگزاري جلسات باز و دوطرفه و استفاده از رسانهنظر تبادل

و توزيع اطالعات شكل گيرد. ارتباطات  آوري جمعمختلف براي 

پروژه  سازي پيادهمحيطي مناسب براي  تنها نه ها مناسب در سازمان

. اين امر كند ميرا نيز تسهيل  سازي پيادهبلكه روند ، كند ميفراهم 

به از بين رفتن احساس ترس و ناامني كاركنان (كه اغلب داليل 

 .كند ميست) كمك به تغيير ا تمايلشانو عدم  آنها مقاومت 

 متدولوژي  -2-2-5
بيان  ) 1384، ميرباقري( عيسي خاني و  ،برخي از پژوهشگران

 حال درعين. علم تا هنر استكه نوآوري در فرايند بيشتر  كنند مي

  اي مجموعه عنوان بهمتدولوژي،  كارگيري بهبرخي ديگر بر ضرورت 

يك پروژه هدايت و ابزارها براي  ها ، تكنيكها از رويه يافته سازمان

كمك به حل مشكالت  واسطه بهبه سمت موفقيت  مجدد مهندسي

 ).1384خاني،  (عيسي دارند تأكيددر جريان اين مسير پرمخاطره 

  مديريت پروژه -2-2-6
در نشان دادند كه  2003خونگ و ريچاردسون در سال 

با توجه به اهميت تغيير  مجدد مهندسي هاي پروژهسازي  پياده

در اصول مديريت پروژه با غفلت  ترتيب ونظم  معموالًفرايند 

. پروژه شود نميبه آن داده كافي و توجه و اهميت  دشو ميمواجه 

با جزييات كامل  شده بندي زمانبايد شامل برنامه  مجدد مهندسي

. مديريت منابع مالي، فني و انساني و مديريت باشدمشخص 

 باشند. مديريت مي ترتيب ونظم ضروري  هاي بخشريسك از 

مختلف بايد مشخص  نفعانذي هاي نقشهمچنين در جريان پروژه 

 باشد.

 همسويي استراتژيك -2-2-7
همسويي استراتژيك در حوزه ، 2006در سال روسمان و روين 

ارتباط "اين صورت تعريف كردند:  را بهمديريت فرايندهاي كسب 

هاي سازماني و فرايندهاي سازماني كه امكان  نزديك اولويت

اگر اهداف  .سازد دستيابي به اهداف كسب و كار را فراهم مي

راهبردي سازمان انتخاب  هاي گيري جهت اساس بر مجدد مهندسي

شده براي دست يافتن به فوايد بلندمدت كمك   به سازماند، شو

كه   گيرد قرار تواند ميدر مسيري  مجدد مهندسيدر واقع  است.

البته با  محسوب شود. كردعملو  ها ابزاري براي اجراي استراتژي

وجود پشتيباني گسترده ادبيات از اين موضوع، دانش اندكي درباره 



 مجدد مهندسياستراتژيك در  وييسچگونگي كاربردي شدن هم

 فرايندها وجود دارد

 عملكردمديريت  -2-2-8
شود تا به انتخاب  گيري اندازه دقت بهعملكرد فرايندها بايد 

مناسب براي تغيير و ارزيابي بهبودها كمك كند. در فرايندهاي 

معيارهايي براي پايش پيشرفت  مجدد مهندسي هاي پروژهجريان 

    . موردنياز است  هاو اطمينان از دستيابي به اهداف آن ها پروژه

  توانمندسازي منابع انساني -2-2-9
نابع انساني در كه فرايندهاي كسب و كار بايد توسط م از آنجا

عناصر در  ترين د، توجه به اين فاكتور از مهمسازمان راهبري شو

، زيرا مقاومت كاركنان در مقابل تغييرات، پروژه استتغيير فرايندها 

 سازي پيادهدر جريان  كشاند. ميرا به شكست  مجدد مهندسي

رويكرد  به سمتذهنيت افراد در سازمان بايد  مجدد مهندسيپروژه 

بگيرند كه چگونه در ميان  ياد بايد هافرايند محوري تغيير كند، آن

جديد را بپذيرند.  هاي و مسئوليت كنند كار ها مرزهاي دپارتمان

 ها ساير بخشكوشش كار خودشان را با  بايد بياموزند كه عالوه به

به خروجي نهايي قابل منجر فرايند نهايت در كنند تا  راستا هم

    شود. براي مشتريان  يقبول

 چابكي سازمان -2-2-10
براي رسيدن به انعطاف لف مختهاي  ، سازمان1990با آغاز دهه  

 تحتتر و تنوع بيشتر محصوالت و خدمات بيشتر، زمان ارائه كوتاه

بقا  منظور بهقرار گرفتند. از اين رو،  خود مشتريان گسترده فشارهاي

همچون تقاضاي متغير هايي  و پيشرفت، در مسير غلبه بر چالش

كنندگان، تقاضا براي كيفيت باال و حداقل هزينه توليد و نيز  مصرف

. آنها در كردند حركتپاسخگو بودن به نيازهاي خاص مشتريان 

مجدد و  كسب و كارهاي خود را مهندسيها،  پاسخ به اين چالش

1Fتجديد ساختار نمودند و رويكرد نويني را به نام چابكي سازماني

1 ،

مدير اجرايي صنعت در  150، بيش از 1991توسعه دادند. در سال 

يك تحقيق شركت كردند. نتايج اين تحقيق در يك گزارش دو 

به چاپ » 21استراتژي مؤسسات توليدي قرن «جلدي با عنوان 

شده بود رقابت در مؤسسات توليدي رسيد كه در آن توضيح داده 

 عنوان بهسال آينده، چگونه خواهد بود.  15آمريكا در  متحده اياالت

                                                           
1.Organizational Agility 

وابسته به مؤسسه ياكوكا در  2F2»فروم مؤسسه توليد چابك«نتيجه، 

   .شدهاي شكل داده شد و مفاهيم توليد چابك معرفي  دانشگاه لي

زمينه فعاليت و به بعد، محققان بسياري در اين  1991از سال  

هايي مانند  به مشخصه غالباكه  ندكرد ارائهي متعددهاي  تعريف

توليدكننده براي واكنش سريع به تغييرات ناگهاني و هاي  توانايي

سودآوري از ، كنشي به تغييرات پيشپاسخ  ،بينيغيرقابل پيش

بقا و پيشرفت در محيطي با تغييرات مداوم و  توانايي، محيط

 بود.مربوط   ينيب پيش غيرقابل

تر نمودن ايجاد چابكي (يا به عبارتي چابك منظور به بنابراين 

3Fتوانمندسازها سازمان) لزوم توجه به

4Fچابكي هاي توانمندي 3

اهميت  4

كه اند  هايي مفاهيم و تكنيك، بسياري دارد. توانمندسازهاي چابكي

چابك كمك هاي  در كسب سطح مطلوب توانمنديها  به سازمان

كنند. هر سازماني كه بخواهد چابك باشد و در جايگاه خود با  مي

را در سطح مطلوب در اختيار ها  اطمينان بايستد، بايد اين توانمندي

 مختلف و برهاي  بندي چابكي در دستههاي  داشته باشد. توانمندي

آنها به اين ترين معروفكه  شدهارائه  مختلفهاي  اساس ديدگاه

توانائي شناسايي تغييرات و پاسخ سريع  :گوييپاسخ) 1شرح است: (

را آنها برداري از  كنشي و بهره واكنشي يا پيش صورت به،  هابه آن

هاست كه  اي از توانائي گسترده مجموعه شايستگي:) 2گويند، (

در جهت اهداف شركت  ها را و اثربخشي فعاليت كاراييوري،  بهره

توانائي پردازش محصوالت  پذيري: انعطاف) 3كند، ( فراهم مي

 به اهداف متفاوت با همان تسهيالت را گويند  شدن متفاوت و نائل

زمان ترين  سرعت توانائي انجام وظايف و عمليات در كوتاه )4و (

 ممكن را گويند.

 تحقيق يشناس روش -3
روش پژوهش در اين مطالعه براساس مفهوم پويايي سيستم   

براي مطالعه و مديريت  يروش پويايي سيستمتعريف شده است. 

توانند  ها مي هاي پيچيده و داراي بازخورد است. اين سيستم سيستم

، مديريت ستيز طيمح  كسب و كار، اقتصاد، مختلف هاي هدر حوز

رويكرد  كار رود. بههاي اجتماعي  شهري و ساير حوزه مسائل  انرژي،

5Fسترر، توسط فا60 سيستم در اوايل دهه پويايي

دانشگاه از  5

، ي اين رويكردگير شكل  شد. ايده اوليه ارائه (M.I.T) ام.آي.تي
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 ستر براي شركت جنرال الكتريك انجام دادراي بود كه فا پروژه

(Forrester, 1989) . هاي مختلف به علت تعامالت بين بخش 

نگرش  براساسرفتار سيستم را  يك سيستم، افراد بايد تالش كنند

6Fسيستمي

تواند از طريق مطالعه و  درك كنند. اين درك فقط مي 1

دست  اجزا و ارتباط بين آنها در قالب يك سيستم به  شناخت همه

واقعيت   شده سادهها همواره ابعاد  مدل .( Sterman,2000)آيد

آوردن درك ديدگاهي در  دست بهسازي پويا،  هدف از مدلهستند. 

ممكن براي بهبود  يها يمش خطمورد روابط سيستم است تا بتوان 

  بنابراين، پويايي سيستم به رفتار گسترده. سيستم را بررسي كرد

گونه آن رفتار بر تكامل سيستم در آينده اثر چ كهسيستم و اين

گيري  تصميمسهولت   ، بهبيترت  نيا  بهگذارد، تأكيد دارد و  مي

افزارهاي  هاي پويا، نرم سازي سيستم براي مدلد. كن كمك مي

افزار وِنسيم  ، نرمافزارها نرمه شده است. يكي از اين ئمتعددي ارا

هاي  سازي سيستم توانمند براي مدل العاده افزاري فوق است كه نرم

شود، يك  پويا كه در طول زمان دگرگون مي  . هر سامانهاستپويا 

توان براي هر تحول  ساختار سلسله مراتبي چهارگانه دارد و مي

ه كرد (اعم از ئهاي گوناگون، چنين ساختاري را ارا پويايي در پديده

هاي  سامانه پويا در مورد مهندسي، اقتصاد، مديريت يا حوزه نكهيا

توسط اين نظريه،  شده ارائهبا استفاده از الگوي . )استديگر 

توان علت پويايي سيستم را توضيح داد. در واقع، با استفاده از  مي

را   فرمول رفتاري هر پديده توان يم، وركمذساختار سلسله مراتبي 

اين ساختار سلسله مراتبي،  (Madachy,2004).كرد معين 

 :  (Kirkwood,1998)است زير داراي اركان

7Fبسته  محدوده) 1(

8Fعلّي نمودارهاي يا 2

 ترسيم براي ابزاريكه  :3

. است سيستم يك داخل متغيرهاي از اي مجموعه بين علّي روابط

 ها فلش و) عوامل( متغيرها از دنعبارت ها حلقه اين اساسي عناصر

9Fبازخور هاي حلقه )2، ()روابط(

 در متغيرها از اي مجموعه وقتي :4

علّي   شوند، يك حلقه مسير متصل بسته به يكديگر وصل مي يك

10Fهاي بازخور مثبت هاي بازخور، شامل حلقه دهند. حلقه را شكل مي

5 

10Fمثبت

11Fهاي بازخور منفي و حلقه 5

، هاي بازخور مثبت حلقه. دباش مي 6

                                                           
 
2. Closed Boundary 
3. Causal Loop Diagrams(CLD)   
4. Feedback Loops 
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6. Negative Feed Back Loops 

 

در يك جهت تغيير داده شود،   ياست كه اگر عامل اي دايره، مثبت

هاي بازخور  كند. حلقه تغييرات را در آن جهت تقويت مي ،دايره

تغيير داده  آن در يك جهت  يعامل اي است كه اگر  منفي، دايره

) 3، (كند عامل در آن جهت مخالفت مي  شود، دايره، با تغييرات

12Fحالت يا سطح متغيرهاي

 هستند سيستم در عناصري به مربوط :7

) 4، (گيرد مي شكل زماني دوره يك جريان در آنها مقدار كه

13Fمتغيرهاي نرخ

دهند و  ميزان متغير را در واحد زمان نشان مي :8

ب دگرگوني در متغير حالت اي از متغيرهاي نرخ، موج مجموعه

14Fكمكي تغيرهايم) 5و ( شوند مي

 ضرايبي نشانگر متغيرها اين :9

 معموالً. كنند مي معين را ديگر متغيرهاي بين  رابطه كه هستند

15Fزا برون متغيرهاي

سيستم، توسط اين نوع متغيرها نشان داده  در 10

 شود. مي

 

 ها تجزيه و تحليل دادهـ 4
پويا، فرايندهاي مختلفي ارائه شده است كه  يساز مدلبراي   

در حد نام   ها ، تفاوتيكديگر دارند و بعضا فراواني با يها شباهت

كه استرمن پژوهش، فرايندي است  يساز مدل. فرايند استمراحل 

نشان  )1( . مراحل اين فرايند، در نمودارارائه كرد 2000در سال 

، خود فرايند شود يمكه در شكل ديده  طور همانداده شده است. 

قه كلي، بين تمام پويا است و ضمن تشكيل يك حل هم يساز مدل

در ادامه با توجه به . رفت و برگشتي وجود داردمراحل آن رابطه 

عوامل تبيين شده، مدل ديناميكي مهندسي مجدد فرايند با رويكرد 

سيستمي و منطبق بر فرايند پنج  هاي چابكي به كمك روش پويايي

 استرمن ارائه شده است. اي  مرحله
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 استرمن يساز مدلپنج گام ): 1( نمودار

 در بين تحقيقات متعدد حوزه  :مسئلهتعريف  گام اول،

مهندسي مجدد فرايند كسب و كار و چابكي سازمان، متغيرها و 

عوامل كليدي زيادي در اين دو حوزه مطرح شده است. آنچه 

، تبيين گيرد مييك مسئله در اين حوزه مدنظر قرار  عنوان به

و تعامل متغيرهاي مربوط به مهندسي مجدد فرايند كسب ديناميك 

، در بيترت  نيا بهو كار و چابكي سازمان در يك مدل جامع است. 

به يك دوره اين تحقيق تالش شده است رفتار متغيرهاي مربوط 

تحليل و ارزيابي شود. در اين تحقيق، اين زماني مشخص و 

و وارد  منابع، شناساييرگان و مطالعه متغيرها با كسب نظر از خب

مسئله پويايي سيستمي در اين پژوهش، در  شد.مدل علّي تحقيق 

. محدوده جغرافيايي تحقيق، شد ماهه انجام 100 يزمانمحدوده 

كشور ايران و مطالعه موردي در سازمان بنادر و دريانوردي انجام 

در مدل، مدل علّي  واردشدهبه دليل نوع متغيرهاي  گرچهشد. 

است.  گر تبيين يخوب بهمكاني و انساني ديگر  يها حوزهتحقيق در 

كامالٌ بديهي و  ظاهر بهممكن است ارتباط متغيرهاي مدل علّي 

سيستمي در  يها ييايپومنطقي به نظر برسد؛ اما مزيت روش 

و ديناميك، ارتباط متغيرها در  زمان هم طور بهمواردي است كه 

كمي مورد آزمون قرار  صورت بهي تبيين شده و سپس يك مدل علّ

آماري حداكثر بين چند متغير محدود و  يها روشگيرد؛ تبييني كه 

 دهند. انجام  دتوان يمدر يك مقطع محدود زماني 

اين ابزار، روابط  با علّي: يها حلقهديناميكي و  فرضيه ،گام دوم

عوامل كليدي  ريتأثعلّي در رابطه با  يها حلقهعلّي ميان متغيرها و 

مهندسي مجدد فرايند كسب و كار بر چابكي سازمان نشان داده 

نمودار علّي است كه ) 2(. براي مسئله اين تحقيق، نمودار شود يم

 و ارائه شد. بر اساس ادبيات موضوع ترسيم 

 هاي گروه جلسات در متغيرها اثرگذاري ميزان و ارتباط نوع

 مشاهده) 2( نمودار در كه چنان. رسيد تائيد به كارشناسان كانوني

 كننده تعديل و كننده تقويت نوع دو قالب در مدل هاي حلقه شود، مي

 چند مدل، در. پردازيم مي آنها معرفي و بررسي به كه ندشد تبيين

 رضايت سازمان، پذيري انعطاف هاي حلقه شامل كننده تقويت حلقه

شده  وارد انساني منابع توانمندسازي و خدمات سريع ارائه مشتري،

 عمل مدل در گر تعديل حلقه عنوان به نيز پاسخگويي حلقهاست. 

 منجر بلندمدت در متغيرها رفتار تنظيم و تعديل به كه كند مي

 .شود مي

 
 نمودار علّي تحقيق ):2( نمودار

 

 يريپذ انعطافحلقه  )1( كه شامل :كننده تيتقو يها حلقه

ايجاد فشار براي تغيير (استفاده  (واكنش سازمان به تغيير):سازمان 

جديد، ساختارهاي متغير، مداخله در فرهنگ  يها يتكنولوژاز 

، هنجارها، ها سازماني)، مقاومت كاركنان سازمان (بر اساس ارزش

، بر اين اساس توانايي دهد يمعادات در كارهاي روزمره) را افزايش 

 شود اين امر باعث مي يابد مير كاهش سازمان براي تغيي

مورد انتظار در سازمان رخ ندهد. زماني كه مقاومت  پذيري انعطاف

به ايجاد ، مديران سازمان قادر رود در برابر تغيير در سازمان باال مي

حلقه رضايت مشتري: زماني كه ) 2تغيير در سازمان نيستند، (

رخواست آنان ، ديابد اعتماد مشتريان نسبت به سازمان افزايش مي

. بر اين اساس مشتريان سازمان از رود براي خدمات سازمان باال مي

تغيير و تحوالت سازمان استقبال خواهند كرد. در اين صورت 

رخ  محصوالت و خدمات هاي در حجم و مدل يريپذ انعطاف

، اين موضوع يابد و در ادامه نوآوري سازمان افزايش مي دهد مي

حلقه ارائه سريع خدمات: اين ) 3، (دارد رضايت مشتريان را در پي

و موجب تقويت آن  گيرد پاسخگويي قرار مي حلقه، در ادامه حلقه

سازمان كاهش  يها نهيهزرشد كيفيت خدمات  واسطه به. شود يم

 شود يمباعث افزايش رضايت مشتري از سازمان  . اين امرابدي يم

شده و تقاضا بر اين اساس اعتماد مشتري به خدمات سازمان بيشتر 

 نيتأم تواند يم. در ادامه درآمد سازمان افزايش يافته و رود يمباال 

مالي كند. به همين منوال منابع مالي بيشتري به فناوري اطالعات 

بر اين  .شود يماختصاص داده شده، فرايندها ادغام و يكپارچه 

حلقه  )4و ( ابدي يماساس سرعت ارائه خدمات به مشتري افزايش 
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 در حوزه يگذار هيسرما افزايشتوانمندسازي منابع انساني: 

توانمندسازي كاركنان به افزايش تعهد در كاركنان و به افزايش 

و اين خود، باعث  شود يمو ارزيابي عملكرد آنان منجر  يزير برنامه

افزايش تعهد مديريت ارشد و ايجاد انگيزه در كاركنان شده، در 

 يابد تيمي افزايش مي هاي و همكاري نتيجه رضايت شغلي كاركنان

توانمندسازي نيروي انساني  يها تيظرفاين امر موجب افزايش 

 .شود يم

با پيشرفت سريع حلقه پاسخگويي: ) 1(: كننده ليتعد هاي حلقه

و  و پيچيده شدن اوضاع سياسي و محيط اجتماعي يآور فنعلم و 

 تياهملزوم ايجاد و مديريت تغيير سازماني  تغيير نيازهاي مشتريان

كار  را بهفشار براي تغيير يافته است. مديراني كه استراتژي  يا ژهيو

به  كاركنان مجبور كردنخود براي  اريو اخت از قدرت برند يم

كنند. اين حالت  تغيير استفاده مي يها دستورالعملپيروي از 

اش و يا تهديد به تنبيه تواند همراه با پيشنهادهايي براي پاد مي

بر اين . دهند يم، پاسخ خواهد يممدير  آنچهبا انجام  كاركنانباشد. 

سازمان نسبت به مشتريان خود  شود يماساس اين امر موجب 

 در نتيجه،و تغييرات مورد نياز را اعمال كند. باشد  گو پاسخ

قادر به اين طريق شركت ، ابدي يمسازمان افزايش  يريپذ انعطاف

سازگار  اش يرونيببا الزامات متنوع و در حال تغيير محيط  شود  يم

 شود و به مزيت رقابتي و عملكرد باالتر برسد و آن را حفظ كند.

اين نمودار،  :افزار نرمو اجراي مدل در  يساز ادهيپ ،گام سوم

 دهد نشان ميرا نحوه تعامل بين متغيرهاي يك سيستم با يكديگر 

در ترسيم نمودار بنايي براي توسعه يك مدل كمي است. و م

. در است يضرور "جريان"و  "انباره"جريان، آشنايي با دو مفهوم 

به اين  .يابد هر سامانه، مقدار برخي متغيرها افزايش يا كاهش مي

16Fمتغيرها، متغيرهاي انبار

نرخ افزايش يا كاهش اين  .شود گفته مي 1

17Fمتغيرها، جريان

نمودار ). Sterman, 2000( شود يمخوانده  2

جريان يك سيستم، با استفاده از ادبيات موضوع و نظر خبرگان به 

كمي،  هاي در جريان ساخت اين نمودار، از فرمولآيد.  ميدست 

اثرات  يساز مدلعددي استفاده شده است.  عروابط كيفي و تواب

ايند كسب و كار بر چابكي عوامل كليدي مهندسي مجدد فر

زماني سازمان بنادر و دريانوردي  هاي آمار و سريسازمان، براساس 

متغيرهاي اصلي مورد بررسي، . است شدهونسيم پياده  افزار نرمدر 

                                                           
1.Stock Variable 
2.Variable Flow 

سازمان، رضايت  يريپذ انعطافنظر خبرگان، متغيرهاي  اساس بر

مشتري، ارائه سريع خدمات، فناوري اطالعات و شايستگي 

 .باشند مي
اعتبار ساختاري مدل بر اعتبار  آزمايش مدل:، گام چهارم

رفتاري آن اولويت دارد و تنها زماني كه ساختار مدل داراي اعتبار 

. در اين پژوهش، بررسي كرداعتبار رفتار مدل را  توان يماست، 

 است شدهبراي ارزيابي اعتبار مدل استفاده كه مختلفي  هاي آزمون

مقدار آزمون حد نهايي: در اين آزمون، ) 1باشند: ( به اين شرح مي

بسيار  تا اديزبسيار  از؛ هاي سازمان متغير آشفتگي محيط و هزينه

و ميزان حساسيت مدل در برابر اين تغييرات  ه شددادكم تغيير 

 با تغيير در مقدار متغيرهاي اصلي،مشاهدات نشان داد  شد.بررسي 

به عبارت ديگر در  ،كردتغيير ا ميزان شيب يا دامنه نمودارها تنه

، رفتاري منطقي از مدل مشاهده تقاضاي بسيار كم و بسيار زياد

سازگاري توابع عددي: براي محاسبه مقادير مربوط آزمون ) 2شد، (

متعدد روي  هاي به متغيرها، از توابع عددي استفاده شد. در بررسي

 ها آمد كه برخي مقادير موجود در جدول مدل، اين نتيجه به دست

 كه الزم شد آن مقادير حذف شوند يمرفتار غيرمنطقي مدل  سبب

بخشي اجزاي  هاي آزمون) 3شود و ( بررسي و تحليلمدل مجددا و 

تقسيم  تر ساده هاي به زير مدل مدل اصلي مدل: در اين آزمون،

آنها از  مختلف از جمله آزمون حد نهايي هاي ، سپس آزمونشد

صحت عمل، در مدل اصلي قرار  و پس از اطمينان از ام گرفتجان

گفت  توان يمروي مدل،  گرفته انجام يها آزمونبا توجه به گرفتند. 

 است. ديتائكه پايايي و اعتبار مدل مورد 

در تحقيق حاضر، بايد اين فرض  ارزيابي و تحويل: گام پنجم،

طي  يا مالحظه قابلمهم را در نظر داشت كه مقادير سامانه در حد 

اطالعات از  يآور جمع. پس از شود يمتعامالت با يكديگر مشخص 

و نظرخواهي از خبرگان، ارتباط اجزاي مختلف  يا كتابخانهمنابع 

يا به  در زمينه موضوع، مطالعه شد ييها فرمولبه كمك سيستم، 

، استكمك توابع عددي كه نتيجه نظرات خبرگان در گروه كانوني 

مورد  ادشدهيزماني  مدل در طول دوره و رفتار شدكديگر برقرار با ي

در مدل  نهامتغيرهايي كه رفتار آ .مشاهده و تحليل قرار گرفت

سازمان، رضايت  يريپذ انعطافمتغيرهاي ، قرار گرفت ديتأكمورد 

فناوري اطالعات و شايستگي  مشتري، ارائه سريع خدمات،

، افزايش شود يممشاهده  )3(كه در نمودار  طور همان. باشد مي

ايجاد ارتباطات اثربخش  لهيوس بهاز فناوري اطالعات  يريگ بهره



ميان كاركنان و افزايش توانمندسازي (دانش و مهارت) كاركنان، 

 .شود يم آنهاي موجب تقويت شايستگ

 پذير امكانفناوري اطالعات، ادغام فرايندها را  كارگيري به 

. با محقق شدن ادغام فرايندها زمينه براي پاسخگويي سازد مي

سريع و حساسيت نسبت به بازار كه يكي ديگر از فاكتورهاي اصلي 

. اگر سازمان نسبت به تحوالت شود ميايجاد چابكي است فراهم 

رخ داده در بازار حساس شد و توانست واكنش مناسب نشان دهد 

، )4(. با توجه به نمودار شود پذيري انعطافايجاد  ساز زمينه تواند مي

 يريپذ انعطافتقويت فناوري اطالعات در طول دوره تحليل، با 

 .ابدي يمسازمان افزايش 

 فناوري اطالعات بر شايستگي و سرعت ريتأثتحليل  ):3( نمودار

 
 سازماني يريپذ انعطاففناوري اطالعات بر  ريتأثتحليل  ):4( نمودار
  

از فناوري اطالعات، سرعت ارائه خدمات به بازار  گيري بهرهبا 

 تدريج بهمشتري  ازنظرو بر اين اساس كيفيت خدمات  يافته افزايش

 هاي و در نهايت هزينهشود  ميفروش بيشتر  و در نتيجهافزايش، 

، اين امر موجب افزايش رضايت مشتري يابد ميسازمان كاهش 

، با افزايش فناوري اطالعات، رضايت )5(توجه به نمودار  . باشود مي

 .شود ميمشتري زياد 

 
 فناوري اطالعات بر رضايت مشتري ريتأثتحليل ): 5( نمودار
 

فناوري اطالعات، از يك طرف موجب افزايش  يريكارگ به 

افزايش باعث كه اين امر  شود ميارتباطات اثربخش ميان كاركنان 

 هاي آموزش بهكاركنان  ماهرشدن. شود يمكاركنان توانمندي 

توانمندسازي به  آموزشنياز دارد. براي چابكي الزم مستمر و 

مسئوليت و پذيرش  مهارتي، چند يريگ ميتصمدر زمينه  كاركنان

در  كند. ميكمك جهت واكنش سريع به تغييرات موجود در محيط 

. شود يمادامه توانمندسازي كاركنان موجب افزايش چابكي در آنان 

با افزايش فناوري شود  يم مشاهده) 6(كه در نمودار  طور همان

سازمان و در نهايت  يريپذ انعطافاطالعات ابتدا شايستگي، سپس 

 .ابدي يمرضايت مشتري افزايش 

 
بر شايستگي،  فناوري اطالعات ريتأثتحليل ): 6( نمودار

 و رضايت مشتري يريپذ انعطاف
 

 يريگ جهينت  -5
كاربرد اصلي رويكرد پويايي سيستم، در مواردي است كه  

 زاي درونطبيعي و تعامالت متغيرهاي پويايي رفتار پديده در اثر 

سيستم روند  اينكهبا فرض  توان ميشده باشد. ايجاد سيستم 



، از روش پويايي سيستم براي كند ميعمومي و طبيعي خود را طي 

، مربوط به راهبرد گرفته انجام سازي مدلتحليل آن استفاده كرد. 

بررسي اثرات عوامل كليدي مهندسي مجدد فرايند كسب و كار بر 

مدل، براي پرهيز از پيچيدگي بيش از در اين  .استچابكي سازمان 

. بنابراين، مدل اند شدهعوامل وارد مدل  ترين مهممدل،  اندازه

در  وضعيت سيستم و تعامل اجزاي كليدي آن را با يكديگر خوبي به

در اين مقاله، سعي . كشد ميبه تصوير ماهه  100زماني  طول دوره

به نمايش يك مدل پويا، از ارتباط بين اجزاي سيستم  تا شد

نشان داد كه عامل كليدي فناوري  ،آمده دست بهگذاشته شود. نتايج 

رضايت  و پذيري انعطافاطالعات به ترتيب به افزايش شايستگي، 

رت گرفته، فروض بسياري در مطالعه صو شود. ميمشتري منجر 

از متغيرها  اي مجموعهو  مد نظر قرار گرفتكردن مدل،  براي ساده

پيشنهاد  و عوامل اثرگذار بر برخي متغيرها مورد توجه قرار نگرفت.

با توسعه مدل و اضافه پژوهشگران  بعدي سعي كنند  شود مي

 دست يابند. تري واقعيكردن ساير متغيرهاي كليدي، به مدل 

ونسيم در اين  افزار نرمبا توجه به استفاده از  آخر، دست 

معيت، سادگي و در نيز با توجه به جا زاراف نرماين  پژوهش (كه

را به كمك  مسئلهمدل  توان مي)، دسترس بودن آن انتخاب شد

سيستم پويا حل و با يكديگر مقايسه نمود.  افزارهاي نرمساير 

، شدكه در سوابق تحقيقات مشابه اشاره  گونه همانعالوه،  هب

 هاي سيستماز  غير يموضوع مورد بررسي با استفاده از رويكردهاي

 گيري نتيجه منظور بهاست  الزمكه  ،پويا نيز قابل بررسي است

 اين روش با ساير رويكردها مقايسه شود. هاي خروجيبهتر، 
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