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 چکیده
سی سی مجدد فرایندها دو  و ارزیابی رابطه  این مقاله به برر ست  (TQM)( و مدیریت کیفیت فراگیرBPR) رویکرد مهند . و پرداخته ا

ستفاده از همچنین جهت بررسی این مهم که به جای مدیریت کیفیت فراگیر انتخاب مناسبی خواهد بود یا خیر  مهندسی مجدد فرایندها ا

صورت همزمان را دارنداین دو رویکرو آیا  شدن به  ضعیت بحران چگونه خواهد بود از این رو  د امکان اجرا  ستفاده از این رویکردها در و   و ا

و جهت پاسییب به این سییوایت پیشییینه پاوها های انجاد شییده در این راسییتا مورد  از دیدگاه های مختلف مورد بررسییی ارار گرفته اند .

اسییتفاده از مهندسییی مجدد فرایندها به جای مدیریت  اوها های انجاد شییده نشییان دهنده این اسییت که نتایج پبررسییی ارار گرفته اند 

ش تضاد گیر انتخاب مناسبی نبوده و این دو رویکرد با یکدیگر اکیفیت فر سازمان میتوان از هردو رویکرد به ندا ته و جهت بهبود فرایندهای 

 و  از هم پوشانی این دو رویکرد جهت بهبود در سازمان بهره برد . صورت همزمان استفاده کرد 
  

 2TQMو  1BPRمقایسه مهندسی مجدد فرایند ها، مدیریت کیفیت فراگیر،  کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1
بحران هیچ راه چاره ای به جز مهندسی مجدد ندارند  در وضعیتمعتقدند که شرکت های  کارشناسانپاوها گران و بسیاری از 

به عنوان آخرین گزینه مد نظر ارار  می بایدبه واسطه داشتن ریسک های بالقوه  BPR که انجاد عقیده اندهمچنین برخی بر این 

این موضوع را مطرح نمود که ارار گرفتن در وضعیت بحرانی  4991در سال  در پاوهشی گیرد، به عنوان مثال آاای رایان

مطرح  آاای تالوار دایقا عکس این فرضیه را 4991در سال  .می شود عمالباعث بروز انگیزه در شرکت ها جهت تغییرات بنیادی

در سال  با نظریه آاای باشئیندر شرکت های با راندمان بای بیشتر می باشد و این موضوع  BPR نمود که احتمال انجاد

مطابقت دارد که انجاد مهندسی مجدد در وضعیت بحرانی نامناسب بوده زیرا بحران باعث افزایا نگرانی و وحشت شده  4991

بجای آنکه فورا مهندسی مجدد را به اجرا بگذارد یک راهکار  BT تنااض دارند. مدیریت ارشد شرکت BPR و این عوامل با اهداف

کیفیت فراگیر و در نهایت BS5750/ISO 9000 بلند مدت و پیچیده را تدوین نمود که مبتنی بر استاندارد های تغییرات

( معتقدند که فعالیت های 4991(،و زئیری و سبنکلر)4991(، کالدا)4991) نویسندگانی نظیر هاج . مهندسی مجدد فرآیند بود

 پیوسته هستند که از پیشرفت مرحله ای تا نوآوری بنیادی را شامل می شوند.پیشرفت سازمان مانند نقاط روی یک زنجیره طیف 

ندرتاً به نوآوریهای بنیادی منتهی می گردد و  TQM برخی نیز بر این باورند که بواسطه تمرکز بر روی فرآیند های موجود،

پیشرفت های مرحله ای می باشد یا در شرف تبدیل شدن به جانشینی جهت  BPR بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا

 . خیر

                                                           
1 Business Process Reengineering 
2 Total Quality Management 
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در این مقاله این دو رویکرد از زوایای مختلف مورد بررسی ارار گرفته اند و ما در این مقاله به دنبال یافتن پاسب به سوایت 

ضاد  شدن این دو رویکرد به طور همزمان دکاو یا امو جایگزینی این دو با یکدیگر  TQMو  BPRپیرامون ت سازمان ن اجرایی  ر 

ستیم .  صادر اده سی مجدد فرایند ها TQMت اجمالی مدیریت کیفیت فراگیر )ورمه به  شده و در  (BPR)( و مهند سی  برر

شد به بررسی رابطه بین  صلی آن می با سه ای  BPRو  TQMاسمت چهارد این مقاله که بخا ا پرداخته ایم و به صورت مقای

 مورد بررسی ارار داده ایم تا بتواند به پرسا های اصلی این پاوها پاسب دهد . 

 

 BPR هادفرآین مجدد سیمهند. 2

،جهت  فرآیندهای کسب و کار، به معنای تفکر مجدد، بازطراحی رادیکالی)اساسی((BPRمهندسی مجدد فرآیند کسب و کار)

)هزینه، کیفیت و سرعت و ...( است. ایده باز مهندسی فرآیند عبارت است  شاخص های کلیدی عملکرد بهبود چشمگیر براساس

سازمانها برای سهاد داران، مشتریان و کارمندان سازمان.  از : کسب و کار موثرتر و کارآمد تر ، انعطاف پذیری و پاسخگویی بیشتر

( و در نهایت تولید و Fitter)مناسبتر و (Leanerبه خدمت گرفتن ساختار سازمانی برای تسهیل گردش کار به شکل نابتر*)

 خدمت رسانی بهتر سازمانهاست.

 ف هزینه و زمان ( فرآیند است.)عوامل اتال "حذف زواید"اصول بهبود مداود بر پایه  ،Leanشیوه ساخت  *

،  Thomas H.DavenPort ، James R.Shortشکل گرفت. ۰۹۹۱با انتشار عمومی دو مقاله در سال  BPR جنبا

Hameer  وChampy در این مقایت اظهار داشتند که طراحی مجدد فرآیند و استفاده از IT  میتواند سازمانها را متحول و

تحلیل و طراحی گردش کار و فرآیندها درون "را  BPR طرز چشمگیری بهینه سازی کند. آنهافرآیندهای کسب و کار را به 

 لقب دادند. مهندسی صنایع جدید و طراحی مجدد کسب و کار را به این شیوه ، IT تعریف کردند و ترکیب "و میان سازمانها

 زیر تعریف شده بود:نسخه اولیه به شکل  BPR ، برای Shortو Davenport مرحله ای ۵متودولوژی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین دیدگاه کسب و 

 کار و اهداف فرایندی

پیاده سازی نسخه 

 آزمایشی
 تشخیص فرایند ها 

سنجا فرایندهای 

 جاری
 تشخیص نقا ابزار

IT   

 1 یحیرسم توض
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 اولیه BPR مراحل

 دیدگاه کسب و کار و اهداف فرآیندیگام اول: تعیین 

این متدولوژی با وضع چشم انداز و اهداف فرایند آغاز می شود. به عبارت دیگر، به جای تمرکز بر فعالیت ها و وظایف، به منظور 

یند انجاد احذف گلوگاه های فرایند ) آنگونه که در متدولوژی های بهبود ابلی اتفاق می افتاد( بایستی باز طراحی بر روی کل فر

 شود، تا چشم انداز و اهداف فرایند محقق گردد.

 گام دوم: شناسایی فرایندهای است که الزمست باز طراحی گردند

تنها فرآیندهای  است. به جای بازطراحی تماد فرآیندها ، TQM ( در متدولوژیPareto)پارتو تحلیل مرحله به شبیه مرحله این 

 .کلیدی و موثر، طراحی مجدد میشوند

 گام سوم: درک و سنجش فرآیندهای موجود

مرحله سود، شامل درک و سنجا فرآیندهای موجود، به منظور مشخص نمودن عارضه های آن ها می باشد. این تشخیص، با 

 صورت می پذیرد. "تعیین مقیاسی برای سنجا بهبودهای آتی "هدف 

 IT گام چهارم: تشخیص نقش

، میتوان  IT اعتقاد داشتند با اهرد BPR در طراحی مجدد فرآیندهاست، بنیانگذاران IT این مرحله تالش برای تشخیص نقا

 انتخابهایی برای ساخت فرآیندهای طراحی مجدد داشت.

 گام پنجم: پیاده سازی نسخه آزمایشی

، در  IT کاربردیدر این مرحله، یک نسخه آزمایشی از فرآیند پیاده سازی میشود. این نسخه آزمایشی بیا از برنامه های 

سازمانهای کسب و کار توسعه پیدا میکند و بعنوان پایه جهت بهبود تکرارشونده، پیا از پیاده سازی کامل مورد استفاده ارار 

 میگیرد.

در مورد مفهود مهندسی  "مهندسی مجدد شرکت ها : مانیفیست انقالب کسب و کار "کتابی با عنوان  3آن ها  4991در سال 

عنوان پرفروش ترین کتاب سال را به خود اختصاص داد . آن ها مجدد ، چرایی وچگونگی آن به چاپ رساندند که سال ها 

 [1]"شرکت ، سازمان و فرهنگ ایندهای فرطراحی مجدد ریشه ای و بنیادی  "مهندسی مجدد را این گونه توصیف کردند : 

 ". تعریفی که در چاپ دود این کتاب ارائه شد عبارت بود از مجددا مورد اصالح و ویرایا ارار گرفت  1114این کتاب در سال 

 و پیشرفتی شگفت انگیز در معبار های حساسباز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرایند ها برای دستیابی به بهبود 

 [2]"ی همچون هزینه ، کیفیت، خدمات و سرعتامروز

به این مفهود اشاره داشته و تعریف دیگری از مهندسی در مقاله خود  4991شورت و داونپورت در همان دوره با همر در سال 

 [3]"فرایند های درون سازمانیتجزیه ، تحیلیل و طراحی جریان های کاری و  "مجدد فرایند ها ارائه دادند : 

                                                           
 (Champyجیمز چمپی )( و Hammerمایکل همر ) 3 
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و در االب یک مفهود مدیریتی نیز وجود داشته اند اما هرگز به صورت یکپارچه  4991پیا از دهه  BPRبسیاری مولفه های 

 [4]مجزا استفاده نشده بودند . بنابراین مهندسی مجدد به عبارت دیگر ترکیبی از ایده های موجود پیشین است 

 این ایده از سه منبع سرچشمه می گیرد :وع می شود . با یک ایده یا چشم انداز شر BPRبه اعتقاد داونپور 

  الگو برداری از دیگر شرکت ها 

  از شرکت های مشاور یا( خرید یک ایدهIT) 

 [5]خلق یک ایده برای بار اول (Thomas, 1994) 

پس از آن ویاگی های مشترکی خواهند  ، همر و چمپی معتقد بودند فرایندهایی که مورد مهندسی مجدد ارار می گیرند

یک مدیر موردی نقطه ای -1عملیات ترکیبی متمرکز و غیر متمرکز رواج می یابد -4داشت که این ویاگی ها عبارتند از : 

کار به نحوی انجاد -5کنترل و نظارت کم می شود -1اصطالحات به کمترین حد می رسند -1از تماس را برارار می کند 

گاد های فرایند یک روند طبیعی -7فرایندها دارای چندین نسخه می باشند -6بیشترین معنی را داشته باشد می شود که 

 [2]چندین شغل در االب یک شغل ترکیب می شوند -9کارگران ادرت تصمیم گیری پیدا میکنند -9پیدا می کند 

. پس از آن راابت بر مبنای زمان و مدیریت پاسب سریع نمایان خودنمایی نمود  BPRاولین موج  4991در نیمه اول دهه 

مجدد فرایندها برای سرعت بیشتر ، تغییر پذیری و توجه به مشتری به طور مستقیم به راهبرد شد . در این مرحله طراحی 

ی متعدد مهندسی مجدد چندان امیدوار کننده نبود اما نتایج پروژه ها (4196)نخعی نااد,  [6]سازمان ها مرتبط گردید .

و بسیاری از این پروژه ها با شکست مواجه شد . یکی از مفاهیم اصلی مهندسی مجدد، انجاد فرایندها به صورت همزمان 

و همزمان انجاد شوند و زمان مورد نیاز برای انجاد یک بود که موجب می شد که بسیاری از فرایندها به صورت مرحله ای 4

ر دفعالیت بسیار کوتاه تر می شد که در کنار فواید زیاد سازمانی موجب تعدیل نیروی کار در بسیاری از سازمان ها شد . 

د می پیا بینی ها نشان داد اگر همه ی شرکت های خصوصی آمریکا ااداد به مهندسی مجدد فرایندهای خو 4995سال 

میلیون نفر کاها می یافتکه همین امر موجب ترس بیشتر کارکنان از این رویکرد  15کردند، جمعیت نیروی کار آن ها 

 (Johnston, 1995) [7]گشت .

های اساسی آن  و به تدریج به یکی از زسر ساختفناوری اطالعات نیز وارد ادبیات مهندسی مجدد شد  4991در نیمه دود 

با اینکه از حجم پروژه های مهندسی مجدد کاسته شد ، اما همچنان به عنوان یک رویکرد به بعد  1111تبدیل شد . از دهه 

شبکه های اطالعاتی و اینترنت و پایگاه های داده نیز وارد مدیریتی برای تغییر ، همچنان مورد توجه سازمان ها ارار گرفت .

 و برنامه های سمت و سوی سیستمی و تکنولوژی پیدا کرد . مفهود مهندسی مجدد شدند 

اابل توجه است که مهندسی مجدد نیز مانند سایر رویکرد ها مدیریتی تا به امروز با انتقاد های زیادی مواجه شده است . 

چرا مهندسی مجدد  "شده است مقاله ارن هراری استاد دانشگاه سان فرانسیسکو با عنوان  BPRتند که به یکی از انتقادات

او در این مقاله با انتقاد زیاد و تنها چند سال بعد از پیدایا این مفهود مطرح شد . 4996می باشد که در سال  "درگذشت؟

سایر فلسفه های مدیریتی را حقه ها و رویاهایی و  TQM، از کلیات مهندسی مجدد در کتاب مایکل همر، مهندسی مجدد 

ااتصادی توسط مشاوران می باشد و سود دیگری ندارد . در بخا های دیگر این می داند که تنها به منظور کسب منافع 

 به انتقاد مهندسی مجدد پرداخته و آن را بی فایده و نشدنی می داند . مقاله از دیدگاه های مختلف مدیریتی 

                                                           
4 Parallel 
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[8] (Harari, 1996)  پاسب این  1114کتاب خود در سال این انتقادات همر و چمپی را بر آن داشت تا در ویرایا جدید

آن ها دلیل اصلی عدد تمایل  "مهندسی مجدد نقطه عطفی که هرگز از بین نخواهد رفت  "انتقادات را با این جمله بدهند 

 [2]ه مهندسی مجدد را برداشت اشتباه آن ها و درک نامناسب این مفهود دانسته اند . شرکت ها نسبت ب

به جای بهبود فرایند ها ی کسب و  BPRکه نسبت به مهندسی مجدد شده این است این است که یکی دیگر از انتقاداتی 

شده این است که نقد دیگری که نسبت به آن وارد  (Thomas, 1994)کار بر روی پیاده سازی فناوری جدید تمرکز دارد. 

 Mumord) [9]این رویکرد یا کوچک سازی و کاها هزینه ها توجه ای به کیفیت و اهداف بلند مدت کسب و کار ندارد . 

& Hendricks, 1996)  روی  هندسی مجدد فرایند ها ، یک توافق کلی بربا وجود آمار بایی شکست و انتقادات به م

BPR  وجود دارد و آن اینکه زمانی که مهندسی مجدد به درستی و با استفاده اثر بخا فناوری اطالعات انجاد شود می

 (Ranganathan & S.Dhaliwal, 2001) [10]تواند مزایای اابل توجهی در عملکردسازمان ایجاد کند . 

 (TQM)  فراگیر کیفیت یریتمد. 1

فیگنباد اولین کسی بود که در کتاب خود به مفهود  ۰۹۵۱در دهه رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر مطرح شود ابل از آنکه 

مفهود جدیدتری به ناد مدیریت  ۰۹9۱در اواسط دهه جدید کنترل کیفیت فراگیر اشاره کرد و تعریفی از آن ارائه نمود . 

تماد مفاهیم مطرح شده در گذشته را در ساختمان اصلی خود جای داده بود مفاهیمی  TQM. کیفیت فراگیر مطرح شد 

کنترل کیفیت ، بازرسی و کنترل مدیریت همگی بخشی از مفهود تکامل یافته  مثل کنترل کیفیت جامع، تضمین کیفیت ،

 TQMیک فلسفه است . نقا آفرینان اصلی ابل از آن که یک ابزار باشد  TQMبودند. در وااع کیفیت فراگیر  مدیریت

 [11]شامل جامعه، خانواده کارکنان، تامین کنندگان، کارکنان، سرمایه گذاران ، مدیریت و مشتریان می باشد . 

(Harrington, 2008)   نقا در مدیریت کیفیت فراگیر اما مهمترینTQM  را مشتریان ایفا می کنند . فلسفهTQM 

به دنبال ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان است تا با جلب اعتماد آنان از حرکت مشتریان به سوی رابا جلوگیری کند . 

[12] (De Bruyn & Gelders, 1997)  

، روش و ارائه نشده برخی آن را یک فلسفه دانسته اند ، گروهی دیگر فرهنگ ، رویکرد TQMامروز تعریف شفافی از  تا به

ه به ک. مدیریت کیفیت فراگیر به عبارت دیگر میتوان سیستم مدیریتی  (Eric & stefanovic, 2008) [13]باور دیگر 

  (Techniques/methodologyتکامل است دانست . اسن سیستم شامل تکنیک ها و متدولوژی ها )طور مداود در حال 

است که هدف از آن ها افزایا رضایت مشتریان داخلی و خارجی با کاها منابع ( Tools) یی( و ابزارهاvalue، ارزش ها )

 (Hellesten & Klefsjo, 2000) [13]مورد نیاز است 

مکن است سازمان های کوچک ،بزگ، م ;را به کار میگیرند ، تنوع زیادی دارند  TQMسازمان هایی که در درون خود 

 دولتی و یا خصوصی، تولیدی یا خدماتی بسته به نیاز خود ااداد به پیاده سازی این رویکرد

و ارتباط بین اجزا آن  TQM، یک نمونه کلی از مدل کسب و کار  1رسم توضیحی (Hansson, 2003) [14].  کنند . 

 یک رویکرد کل نگر است که تماد اجزا و ارتباط بین آن ها را در نظر میگیرد .  TQMدر وااع  را نشان می دهد
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  TQMو   BPRشباهت و تفاوت 0  .1

در این اسمت شباهت ها و تفاوت های مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرایند ها از دیدگا ه های مختلف مورد 

  . بررسی ارار میگیرد

 

 عبارتند از :  مطرح شده اند دو دیدگاه اصلی که سوایت اصلی این پاوها نیز پیرامون همین دو دیگاه

 (Fallah & Weinrnan, 1995) [15]در کنار یکدیگر ارار گیرند .مهندسی مجدد و مدیریت کیفیت فراگیر باید 4

 را گرفته است   TQM.مهندسی مجدد جای 1

 عبارتند از :  TQMو  BPRاصول مشترک 

  شبکه ای از فعالیت های کاری است که برای مشتری ارزش ایجاد می کند . فرایند مدیریت فرایند : یک فرایند

و نیز ابزاری برای ارزیابی عملکرد هستند . سنجه های کلیدی عملکرد فرایند شامل : هزینه، ها مشتریانی دارند 

 رضایت مشتری، رضای کارمند و ... است . ، زمان،بازده 

  از سلسله مراتبافراد در مدیریت کسب و کار در تغییر سازمانی مشارکت افراد : مفهود مشارکت و درگیر کردن 

به زنجیر های ارزش افقی بیشتر رواج پیدا کرد . توانمند سازی کارکنان به یکی از اجزای اساسی سیستم عملکردی 

 ی مدرن تبدیل گشت .های مدیریت

  ا رمشتری محوری : در بازار راابتی، این مشتریان هستند که به صورت نهایی موفقیت یا شکست کسب و کار

 شده بر اساس ایمت است . تعیین میکنند . خرید مشتری بر اساس ارزش است و ارزش میزان کیفیت درک 

 استراتژی ها

 بهبود فرایند ها

 مدیریت فرایند ها

 فرایند ها

 ابزار

 مشتریان تامین کنندگان

 ذینفعان

 رقبا

 2 یحیرسم توض
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یک سیستم مدیریتی بر اساس کاربرد اصول کیفی در تماد جنبه های کسب و کار است که  TQM ر حقیقتد

ی کیفیت و رضایت مشتری اندازه گیری مپیاده سازی اثر بخا آن با نتایج کسب و کار و عملکرد راابتی پیرامون 

یازمندی های شود . سوی دیگر مهندسی مجدد باز طراحی ریشه ای و اجرای یک فرایند برای دستیابی به ن

در بهبود عملکرد فرایند در مواردی همچون چرخه زمان،هزینه ، کیفیت مشتری جدید با رسیدن به موفقیت 

بلکه مهندسی مجدد نیست  TQMمحصول، کیفیت خدمت و رشد درآمد است. باز مهندسی یک جایگزین برای 

رایب برای یکدیگر در نظر گرفت بلکه  است و هرگز نباید این دو مفهود را به عنوان یک TQMفرایند در بستر 

. در بیشتر پاوها  (Fallah, M. Hossein ; Weinrnan, J.B, 1995) [16]این دو مفهود مکمل یکدیگرند .

از آن ها به عنوان مکمل یکدیگر یاد شده و بیشتر  TQMو BPRصورت گرفته پیرامون ارتباط بین ها ی 

 [17]و به نوعی پیشنیاز پیاده سازی مهندسی مجدد است توانمند ساز  TQMپاوهشگران بر این باور بودند که 

(Grover & Malhotra, 1997)  به اعتقاد لیچTQM  رویکردی برای پیشبرد سازمان به سوی موفقیت است

 (Leach, 1996) [18]بوده و جایگزین آن نمی باشد  TQMبیشتر یک ابزار طراحی شده مشخص برای  BPRو 

TQM  . رفی از طبر اساس اصول بهبود مستمر برای آسان کردن تغییر بر یک مبنای ثابت و تدریجی می باشد

، مهندسی مجدد فرایندها و باز اندیشی ازتغییرات بزرگ با استفاده از طراحی مجدد فرایند ساختاری BPRدیگر ، 

پشتیبانی میکند . این دو رویکرد با وجود تفاوت هایی که با هم دارند ، با یکدیگر سازگارند . اساسی کسب و کار 

 تمرکز آن نیز می باشد عبارتند از : مدیریت ارشدیر که کانون مهمترین ابعاد تشکیل دهنده مدیریت کیفیت فراگ

، مدیریت جریان فرایند ، ، روابط مشتری، روابط تامین کننده ، مدیریت نیروی کار، نگرش ها و رفتار کارکنان 

 فرایند طراحی محصول ، گزارش ها و داده های کیفی ، واحد کیفیت و الگوبرداری .

-Gonzalez) [19]، روش یا وضعیت است .فراتر از یک ایده ، فلسفه  BPRتمرکز ، کانون  TQMاما برخالف 

Benito, Martinez-Lorente, & Dale, 1999) 

 مختلفی با یکدیگر مقایسه کرده است که در جدول زیر اابل مالحظه است .داونپورت این دو رویکرد را از جوانب 

BPR ( فریندنوآوری  ) TQM (بهبود فرایند ها) معیار اصلی 

 سطح تغییر تدریجی ریشه ای

 نقطه آغاز فرایند موجود نقطه صفر)آغازی نو(

 تناوب تغییر یکباره/ پیوسته یکباره

 زمان مورد نیاز کوتاه طوینی

 مشارکت  پایین به بای از بای به پایین

 دامنه معمول باریک،تک وظیفه ای گسترده،چند وظیفه ای

 ریسک متوسط بای

 توانمند ساز اصلی کنترل آماری فناوری اطالعات 

 نوع تغییر فرهنگی فرهنگی/ساختاری
 1جدول 

کارمند سطح  111ومهتدسی مجدد فرایندها با بررسی نظرات  TQMدر بررسی که گور بر روی ارتباط بین فرهنگ سازمانی ،

ی م "تمرکز بر روی افراد"سازمان انجاد داد ، دریافت که اصلی ترین مولفه متفاوت در این دو رویکرد مدیریتی  411میانی از 
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گیر فراکلید موفقیت است . همچنین نتایج نشان داد که مولفه های فرهنگی نه تنها در مدیریت کیفیت  TQMباشد که در 

کمک زیادی می کنند بلکه در مهندسی مجدد فرایندها نیز می توانند در موفقیت اجرای آن نقا بسیار کلیدی را ایفا 

هایی عنوان داشتند که نقا در نقطه مقابل بنیتو و همکارانا در پاوها   (W. Gore jr, 1999) [20]               نمایند

اهمیت  TQMمجدد بسیار پررنگ و مهم است تا بتواند تغییرات را ممکن سازد اما در   فرهنگ سازمانی نیز در مهندسی

 (MacDonald & Dale, 1999) [21]کمتری دارد 

داشتند ، به را اجرا کرده بودند  TQMو  BPRشرکت هایی که به طور همزمان بر روی در مطالعه ای که دیکسون و همکاران 

 این نتیجه رسیدند که این دو رویکرد در موارد زیر با هم مشابه اند : 

  در هر دو حالت ، اندازه پروژه کلسازمان را تحت تاثیر ارار می دهد 

  میزان بهبود مشابه است 

  نیاز به فعالیت های چند وظیفه ای در هر دو وجود دارد 

 IT  برای مهندسی مجدد مهم و برایTQM  پشتیبانی مدیریت ارشد در هر دو حالت ضروری است .  است.سودمند 

مشارکت  TQMهمچنین آنها اظهار داشتند که عمده ترین تفاوت این دو رویکرد در مشارکت کارکنان است که در 

 (Dixon J.R, 1994) [22]توسط مدیریت ارشد تحمیل میشود .  BPRفعال کارکنان برای تغییر یزد است اما در 

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری. 5

 

به طور کلی از بررسی این دو پرداخته شده  TQMو  BPRدر این مقاله با مرور پاوها های انجاد شده به مقایسه دو رویکرد 

 رویکرد میتوان به نتایج زیر دست یافت :

  به یک زیر ساخت اوی امروزه سازمان ها برای موفقیت در پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند ها بیشتر از گذشتهIT 

 BPRنیاز دارند و به نوعی می توان اظهار داشت که فناوری اطالعات در شرایط جاری اصلی ترین عامل موفقیت 

ه حمایت مدیریت ارشد وشکل گیری یک هدف مدیریت کیفیت فراگیر بیا از گیا از هرچیز باست در حالی که 

 سازمانی نیاز دارد تا بتواند اجرای موفقیت آمیزی در سازمان ها داشته باشد . جدید 

  و اجرای هریک از این دو مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرایند ها در مقابل هم و در تضاد با هم نبوده

رویکرد به معنی نفی دیگری نبوده ، بلکه کامال با یکدیگر سازگار هستند حتی میتوانند به صورت تلفیقی و در االب 

 یک رویکرد جدید در کنار هم مورد استفاده ارار گیرند . 

  ا هر کداد از این دو رویکرد ب و به کار گیریمهندسی مجدد فرایند ها جایگزینی برای مدیریت کیفیت فراگیر نبوده

برای پیاده سازی آن می باشد . بنابر این بسته به سایر روش های نیازمند امکان سنجی و ارزیابی آمادگی سازمان 

شرایط مختلف سازمان ک در آن ارار دارد و نوع کسب و کار و وضعیت فرایندهای آن می توان از هریک از این دو 

 رویکرد بهره مند شد 
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Evaluation process re-engineering relationship with Total 

Quality Management 
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Abstract. This paper explores the relationship between the two approaches and evaluation 
process re-engineering (BPR) and Total Quality Management (TQM). Also check that the 
use of re-engineering processes instead of TQM will be a good choice or not. therefore, 
been examined from different perspectives. Research literature indicates that the use of 

Total Quality Management Selection Process Reengineering not suitable to accommodate 
the two approaches do not conflict with each other .To improve the organization's 

processes can be used both approaches simultaneously and the overlapping of these two 
approaches used in organizations 
Keywords: Process Reengineering, Total Quality Management, Compare BPR &TQM 
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 چکیده
سی مجدد فرایندها سی و ارزیابی رابطه  دو  رویکرد مهند ست. و   (TQM)( و مدیریت کیفیت فراگیرBPR) این مقاله به برر پرداخته ا

ستفاده از مهندسی مجدد فرایندها به جای مدیریت کیفیت فراگیر انتخاب مناسبی خواهد بود یا خیر  همچنین جهت بررسی این مهم که ا
ضعیت بحران چگونه خواهد بود از ای ستفاده از این رویکردها در و صورت همزمان را دارند و ا شدن به  ن رو   و آیا این دو رویکرد امکان اجرا 

از دیدگاه های مختلف مورد بررسییی ارار گرفته اند . و جهت پاسییب به این سییوایت پیشییینه پاوها های انجاد شییده در این راسییتا مورد 
شان دهنده شده ن ست بررسی ارار گرفته اند که نتایج پاوها های انجاد  ستفاده از مهندسی مجدد فرایندها به جای مدیریت  ی آن ا که ا

سازمان میتوان از هردو رویکرد به  کیفیت فراگیر شته و جهت بهبود فرایندهای  انتخاب مناسبی نبوده و این دو رویکرد با یکدیگر  تضاد ندا
 صورت همزمان استفاده کرد و  از هم پوشانی این دو رویکرد جهت بهبود در سازمان بهره برد . 

  

 6TQMو  5BPRر، مقایسه مهندسی مجدد فرایند ها، مدیریت کیفیت فراگی کلمات کلیدی:

                                                           
5 Business Process Reengineering 
6 Total Quality Management 
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