
 

 

 

 

 

 ورزشهای فیزیولوژی و مدیریت در  پژوهش

 6991 تابستان، 2شمارة ، 9دورة 

 616-661ص ص : 

 

های منتخب کشور: مقایسه وضعیت موجود مجدد در ادارات کل ورزش و جوانان استان مهندسی

 و مطلوب

6شهپر توفیقآزیتا 
 2ابراهیم دلدار–

آموخته کارشناسی . دانش2، ارومیه ، ایران  دانشگاه ارومیه ، دانشکده تربیت بدنی ،  دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی.6

 ، تهران ، ایران  دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده تربیت بدنی ،  ارشد مدیریت ورزشی 
 (6999/  22/  61: تصویب ، تاریخ6992/  29/  22)تاریخ دریافت : 

 

 چکیده

های منتخب کشور: مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مجدد در ادارات کل ورزش وجوانان استانمهندسی پژوهش این هدفاز انجام

دلیل باشد. به کشورمی جوانان و ورزش کارشناسان ادارات کلکلیهشامل آماری  پیمایشی بوده و جامعه-پژوهش،ازنوع توصیفی بود.این

رو کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل پنج ای استفاده شد. از اینگیری تصادفی خوشهآماری تحقیق، از روش نمونه گستردگی جامعه

(. اساتید مدیریت ورزشی، روایی پرسشنامه را تأیید کرده و پایایی آن با n=661تحقیق در نظر گرفته شدند) استان به عنوان نمونه

ها با ها را تأیید کرد. تحلیل دادهاسمیرنوف طبیعی بودن توزیع داده کلموگروف آزموندست آمد.به کرونباخ ب آلفایاستفاده از ضری

 آزمون، و آزمون تعقیبی (>26/2P) آنالیز واریانس )آزمون و آمار استنباطی )میانگین،فراوانی،درصدفراوانی( استفاده از آمار توصیفی

های داد در وضعیت موجود و مطلوب، مؤلفه نشان پژوهش هایانجام شد. یافته زوجی(همچنین آزمون تی و عاملی واریانس تحلیل

اطالعات در وضعیت مطلوب( و همچنین وضعیت موجود  ی تکنولوژیاز مؤلفه )به غیر باشندداری میمهندسی مجدد دارای تفاوت معنی

 باشد.تفاوت میها مغربی با سایر استانو مطلوب استان آذربایجان
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 مقدمه

ها های زیاد و متنوعی برای نجات شرکتامروزه نظریه

های رسیدن به اوج قلهاز شرایط روبه زوال و یا حتی 

 1مجدداند، که در این میان مهندسیموفقیت مطرح شده

 (. این پدیده11از جذابیت خاصی برخوردار است)

 برانگیزترین ترین و جدالمجدد( از مهیج )مهندسی

های اخیر مدیریتی است که با کلماتی چون پدیده

، «مدیریت تغییر»، «نوآوری فرایندها»، «طراحی دوباره»

« های اطالعاتیتوسعه سیستم»و « ساختاردهی مجدد»

ها در عصر حاضر در شرکت (.11گردند)معرفی می

کنند که از درون و برون محیطی رقابتی و پویا فعالیت می

نامنطبق با  ی فرایندهایمجبور به تغییر بوده و در نتیجه

(. 12،91دهند)نیازهای بازار و عملیات، منابع را به هدر می

الی که بسیاری از این تغییرات باید به طور پیوسته در ح

گسیخته مدنظر قرار گیرند، تعداد زیادی تغییرات درهم

تواند به طور چشمگیری از توانایی وجود دارند که می

(. جهت مقابله با این 12شرکت جهت بقا تجاوز کنند)

گونه تغییرات، یکی از راهکارهای مؤثر، به کارگیری و 

(. در گذشته 91ست)9هندسی مجدد فرایندهاسازی مپیاده

ی سازمانی و تغییر در سازمان بیشتر رویکردهای توسعه

ی تغییر در گروه بیشتر از تغییر در سطح سازمان برپایه

ای ها، تغییرات ریشه( اما امروزه در سازمان99استوار بود)

مجدد که شامل هر دو بخش تکنولوژی و در مهندسی

های بزرگ و کوچکی که رای شرکت( ب11سازمانی است)

مهندسی مجدد  (.11باشد)خواستار تغییرند، جذاب می

فرایندهای کسب و کار از نظر همر و چمپی، عبارت است 

ای فرایندها، از بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه

انگیز در برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت

کیفیت، معیارهای حساس امروزی همچون قیمت، 

                                                           

1. Reengineering 

2 . Business process reengineering 

(. همچنین به عنوان یکی از 11خدمات و سرعت)

-سازی سیستمهای پیادهفاکتورهای کلیدی موفقیت پروژه

(. ماهیت 1شود)ریزی منابع انسانی شناخته میهای برنامه

فرایندها، ایجاد یک انقالب سازمانی  مجددمهندسی

سیستماتیک و هدف اصلی آن بازطراحی و ساختاردهی 

ها و ست که با تخصصی کردن بخشمجدد فرایندی ا

(. در این 14بوروکراتیک چند بخشی شده است) سیستم

خصوص تعدادی از مطالعات، گویای بهبودهای بنیادی 

فرایندهای کسب  مجددناشی از حرکت به سمت مهندسی

های زیادی در روش 1211ی (.در دهه12باشند)و کار می

مدیریت ی سازمانی نظیر شش سیگما، ی توسعهحوزه

و مهندسی مجدد مورد آزمون و خطا قرار  1کیفیت جامع

 ی این موضوع دهنده( که نشان92، 11، 91گرفت)

مجدد از موضوعات جدید در مباحث باشد که مهندسیمی

( و زمانی که پا به عرصه نهاد، اصل 91،11مدیریتی است)

ی تقسیم کار آدام اسمیت را به صدساله مشهور و چند

 (.1کرد)آسانی نقض 

( به کیفیت، به هنگام TQMمدیریت کیفیت جامع)

 1( به زمان، مدیریت مرتبط با مشتریJIT) 1بودن

(CRMبه مشتری، مدیریت زنجیره تأمین )4 (SCM به )

( به BPRکنندگان و مهندسی مجدد فرایندها )تأمین

فرایند و هر یک از رویکردهای دیگر به سایر زوایای 

تنها با قرار گرفتن در یک سازمان تأکید دارند که 

 (. 11توانند مؤثر واقع شوند)چارچوب منسجم می

-سازی مهندسیهای اجرا و پیادهترین روشمعروف

روش  -9روش هومر و چمپی،  -1مجدد، عبارتنداز: 

روش کداک.  -1روش مانگانلی و کلین،  -1داونپورت، 

ها یکسان است و چهار قدم اصلی ی اصلی این روشهسته

سازی را گیری عملکرد و پیادهنمایی، تغییر شکل، اندازهباز
                                                           

3.  Total quality management(TQM) 

4 . Just in time 

5 . Customer relationship management 

6 .Supply chain management 
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(. در انتخاب فرایندها جهت مهندسی 91شوند)شامل می

همراستایی تغییرات با  گرفتن نظر مجدد، عالوه بر در

بایست محدودیت بودجه و اهداف و استراتژی سازمان، می

 های منطقی مورد توجه قرار گیردسایر محدودیت

خاطرنشان کرد که طراحی دوباره ساختار و  (. باید91،19)

فرایندهای هر سازمان نیاز به ایجاد تغییر و تحول 

های مدیریت ارشد، مشی، نگرشاستراتژی، اهداف، خط

ی فناوری، مأموریت، قوانین و مقررات، ابعاد و اندازه

 (.11سازمان و غیره دارد)

مجدد کسب و کار به چهار بعد راهبردها، مهندسی

ندها، فناوری و منابع انسانی توجه دارد. راهبردها و فرای

برای کاربرد فناوری توانمندساز و  ی الزم رافرایندها زمینه

های منابع انسانی فراهم نیز طراحی مجدد سیستم فعالیت

ای مجدد نقش عمدهکند. فناوری اطالعات در مهندسیمی

 کند. ایفا می

تواند موجب نمی فناوری به تنهایی و به صورت انتزاعی

تواند تأثیر تغییر و تحول باشد. اما با وجود این، فناوری می

ای از خود به جا بگذارد و به آنچه که بسیار قوی و گسترده

ی نقش فناوری اطالعات اهمیت امروز دانستن آن درباره

دارد این است که فناوری اطالعات تنها چگونگی انجام 

ها را نیز ه تعریف ماهیت آنکند، بلککارها را دگرگون نمی

مجدد به  های مهندسیتغییر داده است. همواره پروژه

نیازهای اطالعاتی جدید نیازمند است و شاید الزم باشد 

ها فناوری جدید به کار که به منظور رفع این نیازمندی

ی فناوری اطالعات بسیار (. از آنجا که واژه14گرفته شود)

 شود، یاری را شامل میهای بسگسترده است و جنبه

های منابع انسانی از توان به کاربرد آن در فعالیتمی

 ها، )تجهیزات و سیستم های مختلف اشاره نمودجنبه

افزارهای کاربردی، اینترنت، اینترانت، واقعیت مجازی، نرم

(.به صورت کلی زمانی که 11آموزش از راه دور و ...()

ده از اثربخشی فناوری مجدد به درستی و با استفامهندسی

تواند مزایای قابل توجهی در اطالعات اجرا شود، می

 (.11عملکرد سازمان ایجاد کند)

دیویس با پیشنهاد مدل پذیرش فناوری درصدد این 

است که بستری برای تشخیص این موضوع فراهم آورد که 

چرا کاربران، فناوری اطالعات را به عنوان یک نوآوری 

کنند. دو بعد اصلی در الگوی را رد میپذیرند یا آن می

وی، درک افراد از مفیدبودن و درک افراد از ساده بودن 

(. تا کنون پروژه 11،11،94یک فناوری یا نوآوری است)

مهندسی مجدد درهیچ یک از ادارات ورزشی نظیر ادارات 

کل ورزش و جوانان انجام نشده است با این وجود تحقیقی 

یات مهندسی مجدد در ایران تحت عنوان بررسی تجرب

فرکیش انجام شده که به  توسط دکتر زارعی و سوفیا

بررسی  تعدادی از پروژه های مهندسی مجدد اجرا شده 

طرح ریزی مجدد می پردازد این پروژه ها عبارتند از : 

، اجرایی وزارت کار و امور اجتماعی ساختار و فرآیندهای

رایی وزارت امور اج طرح ریزی مجدد ساختار و فرآیندهای

طراحی مجدد فرآیندها و  ،ایران اسالمی خارجه جمهوری

بنیاد مستضعفان و جانبازان  ساختار کالن حوزه ستادی

بررسی سازمان و تشکیالت وزارت راه و ، انقالب اسالمی

طراحی مجدد نظام ، ترابری و ارائه الگوی مناسب سازمانی

د مستمر بهبو، تحقیقات و آموزش وزارت جهاد کشاورزی

بررسی ساختار فرآیندهای ، ایران خودرو فرآیندهای

کشور و  های فرودگاه کشوری و شرکت سازمان هواپیمایی

مهندسی مجدد فرآیندهای معاونت ، بهینه ارائه الگوی

تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

سازمانی  مهندسی مجدد ساختار فرآیندهای، پزشکی

، صنایع سازماندهی مجدد انجمن مدیران، وزارت تعاون

مهندسی مجدد  ،مهندسی مجدد فرآیندهای وزارت علوم

تولید و بازیابی اطالعات، مرکز اطالعات و  فرآیندهای

 .بوتان مهندسی مجدد شرکت و ایران علمی مدارک
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اند یا اصال ها یا ناموفق بودهکه در این میان، اکثر پروژه

 مریکا و اروپا که پیشتاز اجرایآر عالوه ب (.1اند)اجرا نشده

-اند، در سال های دولتی بودهمهندسی مجدد در سازمان

فریقایی نیز از آ و های اخیر بسیاری از کشورهای آسیایی

عربی،  مالزی، امارات متحده  قبیل عربستان سعودی،

های مهندسی مجدد را بحرین، تونس،پاکستان و... فعالیت

( به  9) . «.اند سته به کارگرفتههای وابدر دولت و سازمان

طور مثال در امارات متحده عربی از مهندسی مجدد در 

 (.91برنامه ریزی شهری استفاده شده است.)

صورت گرفته است به  9111در تحقیقی که در سال 

های موجود های غلبه بر مقاومتبررسی موانع موجود و راه

گرفت. در های بخش عمومی مورد بررسی قرار در سازمان

این مقاله به بکارگیری گسترده مهندسی مجدد در 

ها انگلستان اشاره شده و راهکارهایی برای غلبه بر مقاومت

(. در تحقیق دیگر که در زمینه  11پیشنهاد شده است)

مجدد و ارتباط آن با دولت الکترونیک در سال مهندسی

 KAVERIجاری صورت گرفته است مدلی تحت عنوان 

است. که از این مدل برای الکترونیک کردن  ارائه شده

 (. 11کامل فرآیند اخذ اقامت استفاده شده است)

در حال حاضر بحث دولت الکترونیک بسیار مطرح 

مجدد فرآیندها بسیار است و در این راستا از مهندسی

های فراوانی در سراسر جهان برای توان بهره برد؛ نمونهمی

مجدد را دارد که مهندسیوجود 1ایجاد دولت الکترونیک

مهندسی مجدد به عنوان  (. در مجموع14،11اند)بکار برده

ابزاری پرکاربرد در بازطراحی بخش دولتی و عمومی 

 کشورهای مختلف جهان مورد استفاده می باشد. 

ابزار و  91تحقیقی انجام شد که در آن  9111در سال 

داده تکنیک مدیریتی توسط کارکنان، مورد بررسی قرار 

مورد از  11مجدد به عنوان گرفت که مهندسی

(. 19) ها مشخص شدپرکاربردترین ابزارها و تکنیک

                                                           

1.e-Governance 

 مجدد ی مهندسیتحقیقات زیادی در ابعاد مختلف درباره

-های مهندسیانجام شده، نظیر ابزارها و تکنیک

مجدد و ارتباط آن با استراتژی، (، مهندسی11مجدد)

 (و ... 11گیری عملکرد)ازهاز رقبا و اند الگوبرداری

 ( در پژوهشی با نام طراحی1121فتحی و همکاران)

الگوی پذیرش مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار 

درسازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به این نتایج 

 یافت که بیشترین اثر را عوامل سیستمی بر پذیرش دست

 از فرایندها دارد، آن هم از طریق درک مجدد مهندسی

 مفید بودن، درک از سهولت اجرا و درک از سهولت تأمین

 الزامات. همچنین به این نتیجه دست یافت که اجبار هرگز

 ی مهندسیعاملی برای جلب مشارکت کارکنان در پروژه

( در پژوهش خود 1112) (. جوانمرد19مجدد نیست)

 باعنوان بررسی جایگاه مهندسی مجدد در وزارت بازرگانی

 تیجه دست یافت که از دید کارشناسان وزارتبه این ن

 بازرگانی بین وضعیت موجود و مطلوب با رویکرد مهندسی

 تفاوت بسیار زیادی وجود دارد و کارکنان از مجدد

 (.1باشند)وضعیت موجود ناراضی می

 هایمجدد یکی از رویه به صورت کلی مهندسی

 دوایرباشد که در آن مسئوالن تمام واحدها و مدیریت می

 زمان در ساختار،آیند و به صورت همسازمانی گردهم می

دهند تادر فرهنگ، تکنولوژی اطالعات تغییرات اساسی می

و  ی خدمات به مشتری، بهبود کیفیت، کاهش هزینهارائه

 بخشند سرعت در انجام امور عملکرد سازمان را بهبود

(11.) 

های های ورزشی مشابه سایر سازمانساختار سازمان

ها خدماتی و بازرگانی است، اما از آنجا که در این سازمان

ها بنا نهاده شده تمام امور بر اساس افراد و روابط میان آن

ی سازمان پیش از هر اداره است، به ابزارهای انسانی و نرم

(. از این رو وزارت 4شود)سازمان دیگری احساس می

ور کشور است و های نوظهورزش و جوانان که از وزارتخانه
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به عنوان تنها متولی ورزش در سطح دولت است، دارای 

باشد. وظایف مهم و خطیری در امر ورزش و جوانان می

این وزارتخانه دارای دو بخش کلی ورزش و جوانان است 

تر و به نوعی به عنوان وری و کارایی مناسبکه برای بهره

وان ادارات ها به عننماینده خود، دارای شعباتی در استان

باشد. به صورت کلی در ها میکل ورزش و جوانان استان

امر ورزش، وزارت ورزش و جوانان دارای وظایفی از جمله 

همگانی کردن ورزش همگانی، ارتقای سطح ورزش 

ای، تعمیم ورزش روستاها و مناطق قهرمانی و حرفه

(. به طور قطع بهبود عملکرد هر 11باشد)عشایری و ... می

ز ادارات کل استانی منجر به بهبود عملکرد وزارت یک ا

ورزش و جوانان و در نهایت موجب رشد کمی و کیفی 

ها خواهد شد. لذا به صرفه است که ورزش در سطح استان

های کشور از مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان

های نوین مدیریتی به تناسب زمان و سایر امکانات روش

 ند. خود استفاده نمای

ی مدیریت در های نوینی که در حوزهیکی از روش

باشد. به مجدد میشود، مهندسیجهان از آن استفاده می

همین خاطر در این پژوهش سعی شدهوضعیت موجود و 

های منتخب مطلوب ادارات کل ورزش و جوانان استان

های مهندسی مجدد در کشور بررسی شوند و ارتباط مؤلفه

نسبت به سایر متغیرهای مورد نظر این دو وضعیت را 

نظیر سن، جنس، سابقه، سطح تحصیالت، نوع مدرک، 

 پست سازمانی و نوع استخدام مورد بررسی قرار دهیم. 

 

 شناسی پژوهشروش

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش 

اجرا توصیفی بود. گردآوری اطالعات به شیوۀ پیمایشی، با 

ی مهندسی مجدد استخراج گردید. پرسشنامهاستفاده از 

گویه  1گویه داشت که  11ی محقق ساخته این پرسشنامه

گویه به بررسی وضعیت  4به بررسی رضایت مشتریان، 

-گویه، کیفیت کاری را بررسی می 1تکنولوژی اطالعاتی و 

کارشناسان  کلیه شامل تحقیق این آماریجامعهکرد. 

د. به دلیل بو کشور ش و جوانانبدنی ادارات کلورزتربیت

 گستردگی جامعه آماری تحقیق و تعداد زیاد کارشناسان

(1111Nاز روش نمونه ،) گیری تصادفی در ابتدا و در

رو ادارات ای استفاده شد. از اینخوشه گیریادامه از نمونه

کل ورزش و جوانان پنج استان  قم، البرز، خراسان شمالی، 

تحقیق در نظر  ربی به عنوان نمونههمدان و آذربایجان غ

نفر  111گرفته شد. تعداد کارشناسان این پنج اداره کل 

نظر گرفته شد که از این باشد که به صورت کل شمار درمی

پرسشنامه عودت داده شد. ده نفر از   11تعداد کارشناس 

اساتید مدیریت ورزشی، روایی صوری پرسشنامه را تأیید 

کرونباخ در  ز با استفاده از ضریب آلفایکرده و پایایی آن نی

و در قسمت وضعیت موجود  11/1 قسمت وضعیت مطلوب

 تعیین اکتشافی برای عاملی تحلیل و ازدست آمد به 11/1

که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  شد استفاده سازه اعتبار

411/1KMO=    ،111df =  ،111/1 P=  .به دست آمد ،

ابتدا جهت بررسی وضعیت توزیع در سطح آمار استنباطی 

ستفاده شد. ا 1ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوفطبیعی داده

ها از آزمون آنالیز جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده

آزمونتحلیل واریانس (، LSDتعقیبی) واریانس)آنوا( و آزمون

و همچنین آزمون تی زوجیبا استفاده از نرم افزار  عاملی

SPSS  نظر  در 11/1م شد. )سطح معناداری انجا 11نسخه

های پژوهش به تفکیک شد(.در جدول زیر تعداد نمونه گرفته

 هر استان مشخص شده است.

 

 

                                                           

1. Kolmogrov-Smirnove test 
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های آماری تحقیق به تفکیک هر استان. تعداد نمونه6جدول   

 آذربایجان غربی همدان خراسان شمالی البرز قم استان

 11 19 91 11 14 تعداد نمونه

 

 های پژوهشیافته

، وضعیت افراد نمونه را از لحاظ دامنه 9جدول شماره 

 سنی، تحصیالت، نوع استخدام و سابقه فعالیت نشان 

نفر افراد  11دهد. الزم به ذکر است که از مجموع می

بودند. همچنین، نوع نفر زن  11نفر مرد و  11نمونه، 

نفر از افراد نمونه غیر مرتبط با تربیت  11مدرک تحصیلی 

 بدنی بود.

 های جمعیت شناختی جامعه تحت بررسی. توزیع ویژگی2جدول 

 سابقه فعالیت نوع استخدام تحصیالت دامنه سنی متغیر ها

هاگویه   

11- 
91  

ال
س

 

 

11- 
14 

ال
س

 

11-
14 

ال
س

 

  

ی
دان

کار
 

    

ی
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شن
کار

 

    

شد
 ار

ی
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شن
کار
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دک
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ی
مان

  پی

ی
داد

رار
 ق

یر
سا

 11-1 
ال

س
 

91-
11 

ال
س

 

11-
91 

ال
س

 

 4 92 12 1 11 92 12 1 11 41 11 11 91 11 فراوانی

1/12 درصد  4/91  2/11  2/11  11 2/11  9/1  4/99  1/11  1/12  4/1  1/11  1/11  1/1  

 

های آماری و برای بررسی طبیعی قبل از انجام آزمون

اسمیرنف  ها از آزمون کولموگروفبودن توزیع داده

ها طبیعی بوده استفاده شد که نتایج نشان داد توزیع داده

، وضعیت =411/1Pو  =111/1Zاست)وضعیت مطلوب: 

عنایت به این (. با P=191/1و  Z=111/1موجود: 

توضیحات و برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان پنج 

ی استان نسبت به وضعیت موجود و مطلوب هر سه مؤلفه

 مجدد از آزمون آنالیز واریانس)آنوا( استفاده شد.مهندسی

با توجه به نتایج آزمون آنوا در وضعیت موجود و 

شود که هر ( مشاهده می1مطلوب در پنج استان)جدول

های منتخب دارای ی مهندسی مجدد در استانفهسه مؤل

ی تکنولوژی باشند)به غیر از مؤلفهداری میتفاوت معنی

اطالعات در وضعیت مطلوب( که در ادامه برای پاسخ به 

ها در این سؤال که بین کدام شهرها در هر کدام از مؤلفه

داری وجود هر دو وضعیت موجود و مطلوب، اختالف معنی

 ون تعقیبی استفاده شده است.دارد از آزم

 

 مجدد ی مهندسی.نتایج آزمون آنوا  برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان پنج استان نسبت به وضعیت موجود و مطلوب هر سه مؤلفه9جدول

مجددهای مهندسیمؤلفه   سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

ت
ضعی

و
 

موجود
 

199/2 رضایت مشتری  1 111/9  144/1  119/1  

111/11 کیفیت کاری  1 111/9  121/2  111/1  

912/9 تکنولوژی اطالعات  1 111/1  941/9  111/1  

ب
ت مطلو

ضعی
 و

921/1 رضایت مشتری  1 199/1  119/1  111/1  

191/1 کیفیت کاری  1 111/1  919/1  111/1  

111/1 تکنولوژی اطالعات  1 911/1  124/1  141/1  

 p≤1/ 11سطح معناداری*
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 ها در وضعیتبرای آگاهی از تفاوت نگرش بین استان

 ( استفاده شد. نتایجLSDهای تعقیبی)موجود، از آزمون

 غربی با سایرنشان داد که بین استان آذربایجان این آزمون

 ها و همچنین استان همدان با خراسان شمالی دراستان

 یی رضایت مشتری تفاوت وجود دارد. که با مقایسهمؤلفه

 ها مشخص شد که استان آذربایجان غربی دارایمیانگین

 باشد وها میترین میانگین نسبت به سایر استانپایین

همچنین استان همدان میانگین باالتری نسبت به 

استانخراسان شمالی دارد یعنی کارشناسان استان همدان 

نگرانی باالتری نسبت  جود رضایت مشتریوضعیت مو در

 کارشناسان استان خراسان شمالی دارند.  به

 ی تکنولوژی اطالعات و کیفیتهاهمچنین در مؤلفه

 کاری نیز تفاوتی بین استان آذربایجان غربی با سایر

 ها بدست آمد. که در این دو مؤلفه نیز با مقایسهاستان

 ایجان غربیشود استان آذربها مشخص میمیانگین

 باشد یعنی کارشناسان اینکمترین میانگین را دارا می

 ها نگرانی کمتری در وضعیتاستان نسبت به سایر استان

 موجود این دو مؤلفه دارند.

 نتایج آزمون تعقیبی نشان داد  که در وضعیت مطلوب

 ی رضایت مشتری و کیفیت کاری،  بیننیز در دو مؤلفه

 داریها اختالف معنیسایر استان استان آذربایجان غربی با

 ها در خصوصوجود دارد. ولی اختالفی در بین استان

 هامیانگین یتکنولوژی اطالعات وجود ندارد. با مقایسه

 مشخص شد که استان آذربایجان غربی نست به سایر

 ی مهندسی مجدد درها نگرانی باالتری در دو مؤلفهاستان

 وضع مطلوب دارد.

 

 مجدد  ی مهندسی.نتایج آزمون تی زوجی برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان پنج استان نسبت به وضعیت موجود و مطلوب هر سه مؤلفه1جدول

 Sigمعیار تصمیم درجه آزادی tمقدار  خطای انحراف انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیرها

 111/1 111/1 11/9 11 وضعیت موجود
111/4- 11 111/1 

 114/1 111/1 12/1 11 وضعیت مطلوب

 

شود میانگین مشاهده می 1همانطور که در جدول 

 S=111/1با انحراف استاندارد  M=11/9 وضعیت موجود

با  M= 12/1است؛ این میانگین در مورد وضع مطلوب 

 است.  S=111/1انحراف استاندارد 

دهد که این دو ( نشان می111/4- =t) t آمارهمقدار 

داری معنی تفاوت 11/1Pمیانگین به لحاظ آماری در سطح 

دارند، یعنی کارشناسان در مورد وضع مطلوب نگرانی 

 .باالتری نسبت به وضع موجود دارند

 

 اساس جنسیت درباره وضع موجود و مطلوب. نتایج آزمون تی زوجی برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان بر  6جدول

 

توان گفت هر دو گروه ، می1با توجه به نتایج جدول 

داری در دو وضعیت موجود و زنان و مردان تفاوت معنی

مطلوب مشاهده شده است. بدین معنی که زنان در مورد 

وضعیت مطلوب نگرانی باالتری نسبت به وضعیت موجود 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد وضعیت متغیرها
خطای 

 انحراف
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

معیار 

 Sigتصمیم

 زن
 144/1 111/1 42/9 12 وضعیت موجود

191/9- 11 111/1 
 129/1 111/1 21/9 12 وضعیت مطلوب

 مرد
 141/1 111/1 91/1 11 وضعیت موجود

111/1- 11 111/1 
 141/1 111/1 19/9 11 وضعیت مطلوب
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دارند و همچنین مردان در وضعیت موجود نگرانی باالتری 

 نسبت به وضعیت مطلوب دارند. 

توان گفت هر دو گروه ، می4با توجه به نتایج جدول 

بدنی بوده و یتکارشناسانی که مدرک تحصیلی آنان ترب

بدنی بوده، تفاوت همچنین مدرک آنان غیرمرتبط با تربیت

های آنان نسبت به وضعیت موجود و داری در گفتهمعنی

مطلوب دارند. بدین معنی که هر دو گروه نسبت به 

وضعیت موجود نگرانی باالتری نسبت به وضعیت مطلوب 

 دارند. 

 

 تی زوجی برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان بر اساس رشته تحصیلی درباره وضع موجود و مطلوب هر سه  . نتایج آزمون 1جدول

 مجددی مهندسیمؤلفه

 

وضعیت موجود .نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان بر اساس تحصیالت و نوع استخدامی  درباره 1جدول

مجددی مهندسیو مطلوب هر سه مؤلفه  

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  منبع تغییر

 های تحصیالتبین گروه
 911/1 111/1 111/1 1 221/1 موجود

 119/1 119/1 111/1 1 211/1 مطلوب

 های نوع استخدامیبین گروه
 111/1 112/1 111/1 9 111/1 موجود

 111/1 111/4 111/1 9 911/9 مطلوب

 تحصیالت و استخدام 
 191/1 119/1 111/1 1 111/9 موجود

 111/1 111/9 119/1 1 912/9 مطلوب

 هادرون گروه
 -- -- 911/1 11 411/11 موجود

 -- -- 111/1 11 211/19 مطلوب

 کل
 -- -- -- 11 191/191 موجود

 -- -- -- 11 111/141 مطلوب

 p≤1/ 11سطح معناداری*

 

با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی برای 

بررسی تفاوت نگرش کارکنان بر اساس نوع استخدام و 

 تحصیالت درباره وضعیت موجود، همانطور که مشاهده

 (، اثر نوع استخدام و تحصیالت و1)جدول شودمی

-وضعیت موجود معنیهمچنین تحصیالت و استخدام در 

 دار نشده است. 

با توجه به نتایج، اثر نوع استخدام و اثر استخدام و 

دار شده است، اما اثر تحصیالت تحصیالت هر دو معنی

(. برای آگاهی از تفاوت 1دار نشده است)جدولمعنی

نگرش بین کارکنان بر حسب نوع استخدام درباره وضعیت 

گرفته شد. نتایج  ( به کارLSDمطلوب، آزمون تعقیبی)

داری بین استخدام این آزمون نشان داد که تفاوت معنی

ها نشان رسمی و قراردادی وجود دارد. مقایسه میانگین

ها قراردادی داد که نگرش افرادی که نوع استخدامی آن

است نسبت به دو نوع دیگر)رسمی و پیمانی( درباره وضع 

 مطلوب بهتر است.

 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد وضعیت متغیرها
 خطای

 انحراف 
 tمقدار 

 درجه

 آزادی 
 Sigمعیار تصمیم

 بدنیتربیت
 111/1 414/1 11/1 12 وضعیت موجود

411/9 11 114/1 
 111/1 111/1 41/9 12 وضعیت مطلوب

 بدنیغیرتربیت
 111/1 111/1 11/1 41 وضعیت موجود

111/1 41 111/1 
 112/1 114/1 11/9 41 وضعیت مطلوب
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 یآنوا برای بررسی تفاوت نگرش کارکنان بر اساس سن  و سابقه درباره وضعیت موجود و مطلوب هر سه مؤلفه آزمون . نتایج1ولجد

 مجددمهندسی 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  

 111/1 111/1 241/1 1 111/9 وضعیت موجود سن

 111/1 211/9 111/1 1 111/1 وضعیت مطلوب

 111/1 111/1 111/1 9 111/1 وضعیت موجود سابقه

 119/1 419/1 111/1 9 141/1 وضعیت مطلوب

 p≤5/ 50معناداری سطح*
 

برای آگاهی از تفاوت نگرش بین افراد بر حسب سن، 

( به کار گرفته شد. نتایج این LSDهای تعقیبی)آزمون

ها در قسمت وضعیت موجود نشان داد که بین آزمون

های گروهسال قرار دارند با  11-11افرادی که در گروه سنی 

 یمقایسهسال تفاوت وجود دارد. با   11-11و  91-11سنی 

 11-11ها مشخص شد که افرادی که در گروه سنی میانگین

سال قرار دارند نسبت به این دوگروه در مورد وضعیت 

باالتری دارند. همچنین در قسمت وضعیت  موجود نگرانی

سال قرار  41-11مطلوب بین افرادی که در گروه سنی 

سال تفاوت 11-11و  11-11های سنی دارند با گروه

ها مشخص شد که افرادی میانگین یوجود دارد. با مقایسه

سال قرار دارند نسبت به این  41-11که در گروه سنی  

 نگرانی باالتری دارند. دوگروه در مورد وضعیت مطلوب

در مورد سابقه نیز مانند موارد قبلی برای آگاهی از 

های تفاوت نگرش بین افراد بر حسب سابقه، آزمون

مشاهده شده  sig( به کار گرفته شد) مقدار LSDتعقیبی)

دهد که تفاوتی بین در قسمت وضعیت موجود نشان می

پنج  های کارمندان با سوابق کاری متفاوت دردیدگاه

در قسمت  استان منتخب وجود ندارد(. نتایج این آزمون

وضعیت مطلوب نشان داد که بین کارمندانی با سوابق 

داری سال تفاوت معنی 11-91و  1-11سال با  11-91

ها مشخص شد که وجود دارد. که با مقایسه میانگین

تری نست به سال نگرانی پایین 91-11کارمندان با سوابق 

 ب دارند.وضعیت مطلو

 

 بحث و نتیجه گیری

های دولتی یکی از الزامات اساسی و قانونی که سازمان

جهت روی آوردن به مهندسی مجدد فرایندها و اصالح 

رو هستند قانون برنامه سوم و چهارم های کاری روبهروش

باشد. پس از دوران جنگ تحمیلی، با توجه به توسعه می

تمرکز امور توسط گسترش تشکیالت دولت که در نتیجه 

دولت، افت کیفی نیروی انسانی متخصص و نارسایی نظام 

 حقوق و دستمزد به وجود آمد، در قانون برنامه اول توسعه

های انجام (، موضوع بهبود و اصالح روش1119-1141)

عالی  های دولتی در دستور کار دولت و شورایکار دستگاه

از فرایندهای اداری قرار گرفت. در دوره مذکور، تعدادی 

های دولتی که دارای تعداد باالی مراجعات اداری دستگاه

مردم بودند مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت. با توجه به 

ها در بهبود نسبی برخی امور نتایج مثبت اصالح روش

مرتبط با مردم در قوانین برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه 

نجام کار در نیز موضوع اصالح و بهبود فرایندهای ا

بینی و مورد تأکید قرار گرفت. در های دولتی پیشدستگاه

ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

اصالح و مهندسی مجدد » فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

های های مورد عمل در دستگاهها و رویهها و روشسیستم

یناً در ماده بینی گردید. ماده مذکور عپیش« اجرایی کشور

( 1، 9قانون برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ گردید) 111

برنامه پنجم توسعه نیز بر  12الی  14همچنین در مواد 

عملیاتی کردن دولت الکترونیک تأکید شده و راهکارهایی 

 (.1در این خصوص ارائه گردیده است)
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-های عریض و طویل در سازماناز طرفی بروکراسی

تکه شده و ناهماهنگ، ندهای کاری تکههای دولتی، فرای

برخی قوانین متناقض و دست و پاگیر، ناهماهنگی میان 

خواست مدیران و کارکنان و حتی فقدان فرهنگ کاری 

های دولتی از عواملی است که الزام مناسب در سازمان

بازنگری اصولی و بنیادی در شرایط موجود را بیش از 

ود تحوالت بسیار زیاد (. با وج19سازد)پیش نمایان می

های نوین تا زمانی که بخش منابع انسانی هنوز به فناوری

-دهد، به سختی میهای سنتی خود ادامه میحفظ روش

توان انتظار تغییر و تحولی بنیادین در آن را داشت. اگر 

بحث منابع انسانی هنوز به ساختار فعالیت و سلسله مراتب 

عات، قادر به ایجاد سنتی خود ادامه دهد، فناروی اطال

ها نخواهد بود. گونه تغییر و تحولی در این قبیل بخشهیچ

ی تیلور در زمینه اصول پیشنهادی آدام اسمیت و فردریک

سازماندهی بر مبنای فعالیت و سلسله مراتب، در زمان 

ها چندین دهه و خود طراحی شده بودند و از عمر آن

انی که دپارتمان گذرد. تا زمحتی در مواردی یک قرن می

های سنتی خود را کنار نگذارد و به منابع انسانی روش

مجدد بنیادین نپردازد، فناوری جدید تنها در حد مهندسی

(. ناگفته پیداست که 11رؤیا و صرفاً روی کاغذ خواهد بود)

وری بیشتر های الزم برای بهرهبسترسازی و ایجاد زمینه

های کهنه متداول و قالب تنها از طریق زنگارزدایی از افکار

پذیرد و در واقع این نیست مگر مفهوم صورت می

(. از اینرو هدف از این پژوهش، بررسی 19مجدد)مهندسی

ی وضعیت موجود و مطلوب ادارات کل ورزش و و مقایسه

مجددبود های منتخب با تأکید بر مهندسیجوانان استان

در پنج که نتایج نشان داد در وضعیت موجود و مطلوب 

های ی مهندسی مجدد در استاناستان، هر سه مؤلفه

)به غیر از  باشندداری میمنتخب دارای تفاوت معنی

ی تکنولوژی اطالعات در وضعیت مطلوب(. که در مؤلفه

غربی با سایر ادامه مشخص شد که بین استان آذربایجان

ها و همچنین استان همدان با خراسان شمالی در استان

که  استان رضایت مشتری تفاوت وجود دارد و اینی مؤلفه

ترین میانگین نسبت به سایر آذربایجان غربی دارای پایین

باشد و همچنین استان همدان میانگین ها میاستان

باالتری نسبت به استان خراسان شمالی دارد یعنی 

کارشناسان استان همدان در وضعیت موجودِ رضایت 

ت به کارشناسان استان مشتری نگرانی باالتری نسب

ی تکنولوژی هاخراسان شمالی دارند.همچنین در مؤلفه

اطالعات و کیفیت کاریِ وضعیت موجود نیز تفاوتی بین 

ها بدست آمد. که در استان آذربایجان غربی با سایر استان

شود ها مشخص میاین دو مؤلفه نیز با مقایسه میانگین

باشد ین را دارا میاستان آذربایجان غربی کمترین میانگ

ها یعنی کارشناسان این استان نسبت به سایر استان

 نگرانی کمتری در وضعیت موجود این دو مؤلفه دارند.

ی رضایت مشتری در وضعیت مطلوب نیز در دو مؤلفه

و کیفیت کاری،  بین استان آذربایجان غربی با سایر 

در داری وجود دارد. ولی اختالفی ها اختالف معنیاستان

ها در خصوص تکنولوژی اطالعات وجود ندارد. بین استان

ها مشخص شد که استان آذربایجان میانگین یبا مقایسه

-ها نگرانی باالتری در دو مؤلفهغربی نسبت به سایر استان

ی مهندسی مجدد در وضع مطلوب دارد. در نهایت 

مشخص شد که بین دو وضعیت موجود و مطلوب تفاوت 

د دارد و اینکه کارشناسان در مورد وضع داری وجومعنی

 مطلوب نگرانی باالتری نسبت به وضع موجود دارند.

همانطور که مشخص شد به صورت کلی بین استان 

داری ها تفاوت معنیآذربایجان غربی با سایر استان

تر مشاهده شده است که در وضعیت موجود میانگین پایین

عیت موجود دارند و در نهایت نگرانی کمتری نسبت به وض

شود یعنی این استان ولی در وضعیت مطلوب برعکس می

ی کیفیت و رضایت نگرانی باالتری نسبت به دو مؤلفه

توان ها دارد. در نتیجه میمشتری نسبت به سایر استان
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تر گفت این استان رسیدن به وضعیت مطلوب را سخت

این توان گفت ها میداند. در مورد وضعیت سایر استانمی

ها در مورد وضعیت موجود و مطلوب تفاوت چندانی استان

نچه آبا هم ندارند و وضعیت مشابهی با یکدیگر دارند. ولی 

های منتخب به که مشخص است این است که استان

صورت کلی در مورد وضعیت مطلوب نگرانی باالتری دارند 

برای ی روشنی دهنده این است که آیندهو این موضوع نشان

برسند.  خواهندمی دانند به کجاادارات ترسیم نشده و نمی این

)رسیدن به وضعیت  زمانی که مقصد مشخص نباشد

توان انتظار داشت کارکنان نگرانی نسبت به مطلوب( نمی

آینده نداشته باشند هر چند که نسبت به وضعیت موجود 

گذرد که احساس رضایت داشته باشند ولی دیرزمانی نمی

شوند وضعیت یکنواخت و تکراری خسته می همگی از این

بینند که تغییری ایجاد کنند و به و این نیاز را در خود می

 تری برسند. وضعیت مطلوب

در خصوص تفاوت بین هر دو گروه زنان و مردان 

کارشناس در ادارات کل ورزش و جوانان در دو وضعیت 

موجود و مطلوب، نیز مشخص شد که بین این دو گروه 

داری وجود دارد و اینکه زنان در مورد ت معنیتفاو

وضعیت مطلوب نگرانی باالتری نسبت به وضعیت موجود 

دارند و همچنین مردان در وضعیت موجود نگرانی باالتری 

 نسبت به وضعیت مطلوب دارند. 

در خصوص تفاوت بین هر دو گروه کارشناسانی که 

غیرمرتبط بدنی و یا ها مرتبط با تربیتمدرک تحصیلی آن

باشد در ادارات کل ورزش و جوانان در بدنی میبا تربیت

دو وضعیت موجود و مطلوب نیز مشخص شد که بین این 

های آنان نسبت به داری در گفتهدو گروه تفاوت معنی

وضعیت موجود و مطلوب دارند. بدین معنی که هر دو 

گروه نسبت به وضعیت موجود نگرانی باالتری نسبت به 

مطلوب دارند.در خصوص بررسی تفاوت نگرش وضعیت 

کارکنان بر اساس نوع استخدام و تحصیالت درباره 

وضعیت موجود، مشخص شد که اثر نوع استخدام و 

تحصیالت و همچنین تحصیالت و استخدام در وضعیت 

دار نشده است. در خصوص وضعیت مطلوب موجود معنی

مشخص شد که اثر نوع استخدام و اثر استخدام و 

دار شده است، اما اثر تحصیالت تحصیالت هر دو معنی

دار نشده است. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی

داری بین استخدام رسمی و قراردادی وجود دارد. معنی

ها نشان داد که نگرش افرادی که نوع مقایسه میانگین

ها قراردادی است نسبت به دو نوع استخدامی آن

 ی( درباره وضع مطلوب بهتر است.دیگر)رسمی و پیمان

نتایج در قسمت وضعیت موجود نشان داد که بین 

-سال قرار دارند با گروه 11-11افرادی که در گروه سنی 

سال تفاوت وجود دارد. با   11-11و  91-11های سنی 

ها مشخص شد که افرادی که در گروه یمیانگینمقایسه

وگروه در سال قرار دارند نسبت به این د 11-11سنی 

مورد وضعیت موجود نگرانی باالتری دارند. همچنین در 

-11قسمت وضعیت مطلوب بین افرادی که در گروه سنی 

-11و  11-11های سنی سال قرار دارند با گروه 41

ها مشخص یمیانگینسال تفاوت وجود دارد. با مقایسه11

سال قرار دارند  41-11شد که افرادی که در گروه سنی  

این دوگروه در مورد وضعیت مطلوب نگرش  نسبت به

رسد انتظار این گروه سنی باالتری دارند یعنی به نظر می

های از وضعیت مطلوب سطح باالتری از انتظار سایر گروه

توان با توجه به داشتن تجربه سنی دارد. موضوع را می

تر نسبت به سایر افراد در مرتبط دانست. افراد باتجربه

ندتری نسبت به آینده دارند. در قسمت سازمان دید بل

دهد که تفاوتی بین وضعیت موجود نتایج نشان می

های کارمندان با سوابق کاری متفاوت در پنج دیدگاه

استان منتخب وجود ندارد. نتایج در قسمت وضعیت 

 91-11مطلوب نشان داد که بین کارمندانی با سوابق 

ی وجود دارسال تفاوت معنی 11-91و  1-11سال با 
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ها مشخص شد که کارمندان دارد. که با مقایسه میانگین

تری نست به وضعیت سال نگرانی پایین 91-11با سوابق 

مطلوب دارند. این موضوع نیز در راستای تفاوت در سن 

ترنسبت باشد. آنجا نیز مشخص شد افراد مسندار میمعنی

که  به سایر افراد انتظار باالتری از وضعیت مطلوب دارند

 شود.یکبار دیگر تأیید می

های دولتی کشور و این الگو در بسیاری از سازمان

سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته و دالیل موفقیت و 

یا عدم موفقیت این الگو بررسی گردیده است. از جمله 

هایی که در این راستا انجام گردیده، پژوهش پژوهش

دسی مجدد در ( با عنوان جایگاه مهن1112جوانمرد)

باشد که به این نتیجه رسیده بود که وزارت بازرگانی می

وزارت بازرگانی در هر سه بخش تکنولوژی اطالعات، 

کیفیت کاری و رضایت مشتری، بین وضعیت موجود و 

داری وجود دارد و کارکنان از وضعیت مطلوب تفاوت معنی

 باشند. موجود ناراضی می

ه در این حوزه به های انجام شددر بیشتر پژوهش

بررسی ارتباط مهندسی مجدد با دولت الکترونیک و به 

صورت کلی ارتباط آن با فناوری اطالعات و میزان اهمیت 

های مهندسی مجدد، پرداخته فناوری اطالعات در پروژه

شده است. در نتیجه، پژوهش چندانی در مورد مقایسه 

جام وضعیت موجود و مطلوب با رویکرد مهندسی مجدد ان

نگردیده است. با توجه به نتایج که کارکنان در مورد 

وضعیت مطلوب نگرانی باالتری نسبت به وضعیت موجود 

کارهای زیر را برای بهبود نگرش کارکنان توان راهدارند می

 انجام داد:

های آموزشی برای کارشناسان ها و کارگاهاجرای دوره»

ه سازی ادارات کل ورزش و جوانان، تقویت و یکپارچ

های های کارشناسی، کاهش و حذف پستپست

ها بر اساس حجم غیرکارشناسی، کاهش و افزایش پست

کار، بازنگری و بهسازی نیروی انسانی ادرات کل ورزش و 

جوانان، تعیین کارکنان واجد شرایط، تعیین کارکنانی که 

های جدید توانند واجد شرایط پستاز طریق آموزش می

ها باید حذف شوند، کنانی که پست آنشوند، تعیین کار

های الزم برای کارشناسان ، ایجاد انگیزه بینی دورهپیش

های برای کارکنان جهت آموزش و به کارگیری سیستم

های افراد جدید، استفاده مدیران و سایر کارکنان از تجربه

 «با سابقه در سازمان خود.

-ها و مؤسسات به مهندسیدالیل رو آوردن سازمان

باشد. می مجددفرایندها تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی

منظور از عوامل خارجی فشارهای محیطی و بیرون از 

سازمان بر روی آن است مانند مشتریان، رقابت، شرایط 

متغیر و فشارهای سیاسی. منظور از عوامل داخلی نیز 

شود که فشارهایی هستند که از داخل به سازمان وارد می

هایی از آن شامل نیاز به بهبود فناوری یا نمونه

ها و غیره خودکارسازی، افزایش کارایی، کاهش هزینه

 (.91هستند)

مجدد ، مقدماتی الزم دارد که اجرای موفق مهندسی

تأمین منابع الزم، به ویژه نیروی انسانی مورد نیاز، یکی از 

های مهندسی مجدد سازی پروژههاست. پیادهآن

ب و کار مستلزم پذیرش مشارکت در آن فرایندهای کس

توسط کارکنان و مدیران است. در همین راستا باید 

ی تغییر رفتار کارکنان به منظور هایی در زمینهتالش

 (. ضرورت اجرای19تمایل به مشارکت در آن انجام گیرد)

-ناپذیر است و شرکتها اجتنابمجدد در سازمانمهندسی

ود باید تغییر و نوآوری را در ها برای بقاء خها و سازمان

ها های خود قرار دهند و نیاز است که سازمانرأس برنامه

ها تعهد ضمانت مدیریت در تنظیم اهداف و استراتژی

گیری عملکرد، ارشد، درک نیازهای مشتری، اندازه

مجدد یا بازسازی فرایند را تغییرات سازمانی مهندسی

مجدد مدیریت و انجام دهند و از همه مهمتر مهندسی
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ها و منابع انسانی محور اصلی در بهبود عملکرد سازمان

 (.11باشد)شرکت می

به صورت کلی درصورتی که رؤسای این ادارات با 

مجدد آشنا گردند و این اصول مهندسی هایاصول و مؤلفه

وری در را سرلوحه کار خود قرار دهند، شاهد بهبود بهره

-ه صرفه است که مؤلفهسازمان خود خواهند بود. پس ب

مجدد را سرلوحه کار خود قرار دهند و از آن مهندسی های

 پیروی نمایند. 
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