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-یمدیریت فرآیند کسب و کار موفق با محور قرار دادن فرآیندهاي کلیدي یک سازمان، کسب و کار را دگرگون کرده و کاست :چکیده

عدم تحقیقات تئوریک کافی حوزه مدیریت فرآیند کسب و کار، باعث ناشناخته ماندن . داردهاي امروزي را از میان بر میهاي سازمان
تحقیق حاضر با ارائه یک چارچوب تئوریک، عوامل حیـاتی موفقیـت مـدیریت فرآینـد     . عوامل حیاتی موفقیت در این زمینه شده است

همـاهنگی بـین ایـن سـه سـطح باعـث انطبـاق        . دهداستراتژیک، فنی و عملیاتی مورد بررسی قرار میکسب و کار را در سه سطح 
  .شودشود که این امر به موفقیت مدیریت کسب و کار منجر میفرآیندهاي کسب و کار با استراتژي سازمانی می

  
  ، کسب و کار فرآیند موفقیت مدیریت عوامل حیاتیکسب و کار،  فرآیندمدیریت : واژگان کلیدي 
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  :مقدمه -1

تغییر محیط  .پردازي بوده استها، تکنولوژي و محیط آن یک مبنایی براي تحقیق و نظریهفرآیندسازمان و استراتژي، ساختار، سال موضوع تناسب بین  40 در طی
هـا در ارتبـاط اسـت    هایی که با ایـن چـالش  یکی از حوزه .]2،3[هاي کسب و کار جهت ارتقا عملکرد شده استفرآینداقتصادي منجر به افزایش عالقه براي بهبود 

  .براي بیش از یک دهه در این زمینه ارائه شده استتعداد زیادي مقاله  ار است وکسب و ک فرآیندمدیریت 
ریـابی، ارتباطـات و   ایل تولیـد، باز هاي کلیدي از قبیه و تحلیل و بهبود مستمر فعالیتهاي یک سازمان براي تجزي تالشکسب و کار معادل همه فرآیندمدیریت 

هاي هماهنگ شده یا وظایف بهم مـرتبط اسـت   اي کامل از فعالیتکسب و کار مجموعه فرآیندسازمان در نظر گرفته شده است، یک دیگر عناصر کلیدي فعالیت 
  .]4،5[ که باید براي تحویل ارزش به مشتري یا رسیدن به دیگر اهداف استراتژیک انجام شود

اي پایـدار و  هیچ گونـه مزایـ   .و موفقیت کسب و کار وجود دارد فرآینددهند که یک همبستگی مثبت بین مدیریت لی که مطالعات تجربی گوناگون نشان میدر حا
 فرآینـد زمینـه مـدیریت    درهـاي نـاموفق   ها و پروژههنگامی که مطالعات کاربردي شمار زیادي از برنامه. ]6[ي این نظریه باشد وجود نداردجامع که تصدیق کننده
هـا در زمینـه ارائـه تحقیقشـان در قالـب یـک       بیشتر این مقاله. چندین مقاله سعی در شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در این زمینه نمودند کسب و کار را نشان داد

  .کرده استکسب و کار در مباحث نظري پیشرفت چندانی ن فرآیندبنابراین مدیریت . ]7[چارچوب تئوریک شکست خوردند
کسب و کار چیست، از چه چیزهایی تشکیل شده است و چگونه باید مورد استفاده  فرآیندها بیشتر به دنبال توصیف اینکه مدیریت در طی این سال فرآیندمدیریت 

تنهـا   فرآینداند مدیریت تعدادي حتی ادعا کرده ]8,9[اندها نوشتهدر این زمینهزیادي هاي مشابه مقالهنیز مشاوران و صاحب نظران مدیریت  .بوده است ،قرار بگیرد
  .یک سازماندهی مجدد عقاید قدیمی براي تناسب با یک زمینه جدید است

 فرآینـد در این چارچوب عوامل حیـاتی موفقیـت مـدیریت    . کسب و کار است فرآیندي یک چارچوب تئوریک در زمینه مدیریت بنابراین نقش اصلی این مقاله ارائه
کسـب و کـار و سـپس بـه نقـش ایـن عوامـل حیـاتی در          فرآیندشوند که در ادامه ابتدا به مدیریت به سه گروه استراتژیک، فنی و عملیاتی تقسیم میر کسب و کا

  .شودکسب و کار پرداخته می فرآیندمدیریت 
  کسب و کار فرآیندمدیریت  -2

در تجارت پر رقابت امروز، سازمانی شـانس بقـا دارد کـه سـازو     . سریع در نیازهاي مشتریان استهاي دنیاي کسب و کار کنونی تغییر مداوم و نسبتاً یکی از ویژگی
ها را نیز دارا باشد، در غیر اینصورت شانس چندانی براي باقی مانـدن در  کارهاي الزم براي آگاهی سریع از این تغییرات را داشته و توانایی پاسخگویی سریع به آن

هاي سازمان. برداي در کسب و کار، انعطاف و پویایی را از بین میاند که رویکرد وظیفهها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافتهسازمان .عرصه رقابت نخواهد داشت
ها اي به سازمانظیفهرویکردي که در مقابل رویکرد و. توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان دهند و با محیط سازگار شوندوظیفه مدار به سختی می

  .ي استفرآیندشود رویکرد پیشنهاد می
دانسـت کـه هـر    یک زنجیـره ارزش  توان را می فرآیند. شوندهاي مرتبط به هم که براي رسیدن به هدفی خاص انجام میعبارت است از یک سري فعالیت فرآیند
اي هاي اساسی در سازمان که محدود به مرزهاي وظیفههاي کسب و کار عبارتند از فعالیترآیندفبنابراین . افزایدارزشی به مرحله به قبل می) هر دانه زنجیر(مرحله

-نفعان  بخصوص مشتریان به هم مرتبط مـی هاي مدیریتی و فناوري را به منظور تمرکز سازمان بر استراتژي ایجاد ارزش براي ذينیستند و منابع انسانی، مهارت
  . کنند

هایی هستند که کامالً در کنترل یک بخش خاص هسـتند و در واقـع در مرزهـاي    هاي کاري فعالیتفرآیند. هاي کاري فرق دارندفرآیند هاي کسب و کار بافرآیند
  .]1[هاي کسب و کاري که هدفشان، برآورده ساختن نیازهاي مشتریان استفرآیندمحور عبارت است از شناخت مدیریت  فرآیندمدیریت  .انداي محدود شدهوظیفه

  :ها اشاره شده استه همین ترتیب تعاریف دیگري نیز توسط بعضی از صاحبنظران ارائه شده که در ذیل به آنب
ها بـا هـدف   فرآیندکسب و کار یک رویکرد سیستماتیک، ساختاریافته براي تجزیه و تحلیل، بهبود، کنترل، و مدیریت  فرآیندمدیریت ): 1995(و همکاران  1الزینگا

  .الت و خدمات استبهبود کبفیت محصو
هاي کلیدي از قبیل تولید، بازاریـابی ارتباطـات و   کسب و کار یک رویکرد ساختاریافته براي تجزیه و تحلیل و بهبود مستمر فعالیت فرآیندمدیریت : )1997(2زایري

  .دیگر عناصر اصلی عملیات یک شرکت است
هاي عملکردي مـرتبط بـه هـم درنظـر گرفتـه      فرآینداي از کسب و کار به عنوان مجموعه فرآیندیک سازمان با استفاده از مدیریت ): 1997(4و مک کیب 3تورودي
  .[10]شونددهد کارها چگونه در عمل انجام میشود که نشان میمی

                                                             
1 . Elzinga. 
2 . Zairi 
3 . DeToro 
4 . McCabe 
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و با تامین رضایت مشتري کـه  شود هاي مشتریان شروع میاین جریان کار با خواسته. کندمحور بر جریان کار در طول سازمان تمرکز می فرآیندسیستم مدیریت  
محور، همواره اشتیاق براي بهبود مسـتمر   فرآینددر سیستم مدیریت  .رسدکاالها یا خدمات با کیفیتی را با قیمیت مناسب و بموقع دریافت کرده است، به پایان می

  .]1[دهند و نه یک جزء کوچک را، رضایت بیشتري دارندیکامل را انجام م فرآیندمحور چون کارکنان یک  فرآیندهاي در سازمان. در سازمان وجود دارد
  کسب و کار فرآیندعوامل حیاتی موفقیت مدیریت  -3

بـر اسـاس   . و هم در بلند مدت دست پیـدا کنـد  ) در قالب پروژه( وقتی موفق است که به اهداف از پیش تعیین شده هم در کوتاه مدت کسب و کار فرآیندمدیریت 
کسب و کار  فرآینددر حقیقت عدم درك مفهوم مدیریت . مانندشوند، ناموفق میکسب و کار شروع می فرآینداتی که در راستاي مدیریت اقدام% 80-60ها گزارش

ي هافرآینـد در تحقیق حاضر عوامل حیاتی موفقیت در مدیرت . کسب و کار بوده است فرآیندترین دالیل شکست مدیریت و کاربرد نادرست این واژه یکی از اصلی
  .[11]شوند که در جدول زیر نشان داده شده استبندي میکسب و کار در سه گروه استراتژیک، فنی و عملیاتی تقسیم

  کسب و کار در سطوح مختلف سازمانی  فرآیندعوامل حیاتی موفقیت مدیریت :  1جدول 
 عملیاتی فنی استراتژیک

 نظارت سازمانی 

 مشارکت کارمندان 

 فرآیندریت ذهنیت مشترك درباره مدی 
 کسب و کار

 هاي مدیریت فرآیند ارتباط داشتن تالش
 کسب و کار و استراتژي سازمانی

  تناسب بین محیط کسب و کار و
 فرآیندهاي کسب و کار

  بهبود مستمر براي اطمینان از کسب
ي مدیریت فرآیند مزایاي پایدار به وسیله

 کسب و کار

  تناسب بینIT  و فرآیندهاي کسب و کار 

 ارد سازي فرآیندهااستاند 

 شناسایی فرآیندها 

 آموزش مدیریت فرآیند کسب و کار 

 روش شناسی مناسب 

  فرآیندها تصویرسازيپشتیبانی ابزاري براي 

  هماهنگی بین طراحی فرآیندها و اجراي
 فرآیندها

 هاي ابزاراطالعات دقیق درباره قابلیت 

  
  سطح استراتژیک -3-1
  نظارت سازمانی -1 -3-1

کنند و به اهـداف  گذاري میها هدفاین سیستم روي این که چگونه شرکت. شوندها به وسیله آن هدایت و مدیریت مینی سیستمی است که شرکتت سازمانظار
یکی از عوامل حمایت خوب مدیران سطوح عالی  .گذارندکنند تأثیر میکنند و اینکه چگونه عملکرد را بهینه میرسند، چگونه ریسک را کنترل و نظارت میخود می

  .موثر در زمینه نظارت سازمانی است
  مشارکت کارمندان -2 -3-1

یکی از دالیل این امر، فقدان آگاهی . گذاردعدم وجود یک درك مشترك از مدیریت فرآیند کسب و کار به طور منفی روي مشارکت کارمندان در سازمان تأثیر می
و  هاي چندگانهاین دیدگاه. ها در مورد مدیریت فرآیند کسب و کار استي وسیع دیدگاهست، دلیل دیگر، دامنهدر مورد این است که مدیریت فرآیند کسب و کار چی

متخصصان عقیده دارند کـه  . شودهاي مدیریت فرآیند کسب و کار میت و خروجیافقدان اجماع در این زمینه موجب سردرگمی و عدم توافق در مورد مزایا، انتظار
فرهنـگ   ،عامل مهـم دیگـر مشـارکت کارمنـدان    . ي چالشی استامر نیز یک وظیفهمشکل، جلب حمایت مدیریت سطح باال است که این  اینراه برطرف کردن 

ز سازي این سیستم کار خود را ااندیشدند که در صورت پیادهمدیریت فرآیند کسب و کار، با خود می ت منافعبیشتر کارمندان به علت عدم درك درس. سازمانی است
این مانع سختی است که باید از طریق افزایش آگـاهی کارمنـدان بـر آن    . شودمدیریت فرآیند کسب و کار باعث کاهش نیاز به نیروي انسانی می یا دهنددست می
  .غلبه کرد

  ي مدیریت فرآیند کسب و کاردرباره تركذهنیت مش -3 -3-1
مدیریت فرآینـد   «اولین نکته این است که خود واژه . یند کسب و کار چیست، و خروجی آن چیست؟یکی از موانع اصلی ذهنیت مشترك این است که مدیریت فرآ

شترك این افراد این خواهد بود که، مـدیریت فرآینـد   ي متنها نکته. ي آن ارائه خواهند دادتلف تعاریف گوناگونی دربارهدارد و افراد مخدامنه وسیعی » کسب و کار 
 .معناست؟، رسیدن به ذهنیت مشترك در مورد مدیریت فرآیند کسب و کار الزمه موفقیت در این زمینه است کسب و کار واقعاً به چه

 
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


همایش ملی مدیریت فرآیندهاي سازمانی دومین  
 

4 
 

  هاي مدیریت فرآیند کسب و کار و استراتژي سازمانیارتباط داشتن تالش -4 -3-1
 .هاي مدیریت فرآیند کسب و کار وجود داشته باشدهیچ شکافی نباید بین استراتژي سازمانی و تالش. نگر داشته باشدکار باید یک دید کلمدیریت فرآیند کسب و 

دهنـد چگونـه اسـتراتژي سـازمانی، فلسـفه وجـودي سـازمان و        شود که بـه روشـنی نشـان مـی    هایی حاصل میمشیها و خطاین امر از طریق مستند سازي رویه
ها بـا  استراتژي و پرتفوي استفاده کند تا فرآیندهاي دورن یک سازمان و ارتباط آن هايتواند از نقشهیک فرد می. نندکهاي پشتیبان باهم تطبیق پیدا میکنولوژيت

ر را بـا یکـدیگر همراسـتا کننـد و     هاي مختلف مدیریت فرآیند کسب و کـا کند تا پروژهها کمک میو چنین رویکردي به سازمان استراتژي اصلی را تشخیص دهد
   .نفعان مرتبط انتقال دهندبه ذي اارزش تجاري مدیریت فرآیند کسب و کار ر

 تناسب بین محیط کسب و کار و فرآیندهاي کسب و کار -5 -3-1

در این راسـتا اتخـاذ   . ا با محیط رقابتی همراستا کنندختار و فرآیندهاي خود رخواهند به طور موثر به فعالیت خود ادامه دهند باید استراتژي، ساکه میهایی سازمان
ها وجـود  هاي داخلی و خارجی آن بستگی دارد و بهترین راه براي همه سازمانهاي سازمان به محدودیتشود چون بهینه سازي فعالیتي اقتضایی توصیه میشیوه
  .ندارد

 ي مدیریت فرآیند کسب و کارسیلهبهبود مستمر براي اطمینان از کسب مزایاي پایدار به و -6 -3-1

فراینـدهاي  . کنندهاي غیر قابل تقلید داخلی و خارجی است که محصوالت و خدمات ارزشمند را پشتیبانی مییکی از موارد مهم در این زمینه، شناسایی شایستگی
یر وابسته براي اندازه گیـري عملکـرد بـه    ار به عنوان یک متغندهاي کسب و کشوند و اثربخشی فرآیکسب و کار اغلب به عنوان یک شایستگی در نظر گرفته می

مشکالت . ند تا مزیت رقابتی پایدار کسب کنندکها کمک میفهوم مدیریتی به شرکتیک م به عنوان  کسب و کار فرآیندمدیریت از دیدگاه فرآیندي، . آیدحساب می
مدیریت فرآیند کسب و کار یک پروژه نیست بلکه یـک تـالش   کند که این امر ثابت می. وجود داردها زیادي در رابطه با تکامل فرآیندهاي کسب و کار و تنوع آن

  .مستمر در سازمان به منظور بهبود فرآیندهاي کسب و کار است
  سطح فنی -3-2
  فرآیندهاي کسب و کار و  ITتناسب بین  -1 -3-2

سازمانی بـا اسـتراتژي کسـب و      ITاطمینان از اینکه . ثبتی روي عملکرد سازمانی خواهد داشتبا فرآیندهاي کسب و کار تطبیق داده شود، اثر م  ITهنگامی که 
شرکت باید با فرآیندهاي کسـب و کـار و نیازهـاي اطالعـاتی سـازمان        IT .کند، براي موفقیت کسب و کار ضروري استکار همراستا است و از آن پشتیبانی می

  .رابطه تنگاتنگی داشته باشد
  ستانداردسازي فرآیندهاا -2 -3-2

در زمینه مدیریت فرآیند کسب و کـار، اسـتانداردها از جامعیـت و سـازگاري     . کنندها ایفا میاستانداردها یک نقش مهمی در ایجاد سازگاري در درون و بین سازمان
 خود را بهتـر صـورت دهنـد،   دهند تا تبادل فرآیندهاي میهاي مختلف درون یک سازمان اجازه کنند و به بخشهاي مدیریت فرآیند کسب و کار حمایت میحلراه

  .توان از چه استانداردي عدول کرد، تصمیم آسانی نیستاینکه چه استانداردي در چه زمانی استفاده شود و می. کاربرد استانداردها مسئله مهمی است
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  شناسایی فرآیندها -3 -3-2

تري نسبت به مسئله داشته هاي اطالعاتی موجود در سازمان شکسته شود تا افراد بتوانند نگاه کلیهد که جزیرهدتشخیص فرآیندها مهم است زیرا این اجازه را می
کنند اغلب به فرآیند براي تعیین فرآیندها استفاده می سازيها از مدلهنگامی که سازمان. کنندسازي فرایند استفاده میها اغلب در این زمینه از مدلسازمان. باشند

  .دهندسازي است را از دست میکنند و آن تصویر کلی که مدنظر مدلافتند که بیش از حد فرآیند را تعریف میاین دام می
  مدیریت فرآیند کسب و کارآموزش  -4 -3-2

. بـراي سـودآوري ذکـر کـرده اسـت     مطالعات گذشته در مورد مدیریت فرآیند کسب و کار موفق، اهمیت پرسنل با مهارت و آموزش مدیریت فرآیند کسب و کار را 
هاي زیاد از کشف این موضوع، فقدان آموزش مناسب مدیریت فرآیند کسب و کار هنوز موضوعی است کـه مـورد توجـه کارشناسـان و     اگرچه، بعد از گذشت سال

  .متخصصان است
  شناسیروش -5 -3-2

هاي مدیریت فرآیند کسب و کار را گام به گـام راهنمـایی کنـد،    اتکایی که پروژه شناسی جامع و قابلن متخصصان وجود دارد که هیچ روشیک توافق عمومی بی
هـاي  هاي مدیریت فرآیند کسب و کار، ابزار مناسب و انتخـاب روش در پـروژه  شناسی کلی که راهنمایی براي مدیریت پروژهها یک روشبه اعتقاد آن. وجود ندارد

هاي بهبود مستمر ها در جستجوي فرصتشناسی، الزم است شرکتدر حال حاضر به دلیل عدم وجود چنین روش. مدیریت فرآیند کسب و کار باشد، ضروري است
  .باشند و روي چیزهایی که نیاز دارند، تمرکز کنند

  سطح عملیاتی -3-3
  پشتیبانی ابزاري براي تصویرسازي فرآیندها -1 -3-3

سـازي  مـدل . شـود سازي فرآیند حاصل مـی فرآیند کسب و کار است و این امر از طریق وظایف مدلهاي مدیریت تصویرسازي فرآیند یک عنصر کلیدي در پروژه
هاي عملیاتی یک کسب و کار دهد که فعالیتهاي کنترلی و نظارتی نشان میها، توانمندسازها و ارتباطات اضافی در امتداد جریانها، فعالیتفرآیند با تعریف هویت

. گیـرد کسب و کار و کـاهش پیچیـدگی سـازمانی مـورد اسـتفاده قـرار مـی        شیوه بیشتر براي افزایش آگاهی و دانش درباره فرآیندهاي این. شوندچگونه انجام می
هاي فرآیندي از شهرت و اهمیت زیادي برخوردار شده است و پشتیبانی ابـزاري مناسـب، یـک عامـل مهـم در      تصویرسازي فرآیندهاي کسب و کار در قالب مدل

  .آیدفرآیندي موفق به حساب میسازي مدل
   هماهنگی بین طراحی فرآیندها و اجراي فرآیندها -3-3-2

مـدیریت فرآینـد کسـب و کـار     هاي مختلـف چرخـه عمـر    هاي مختلف در جنبهفروشنده. چندپاره هستندمدیریت فرآیند کسب و کار در بازار داخلی، ابزارها براي 
که ممکـن اسـت از دیگـر    (دبا فازهاي بعدي هماهنگی ندارهاي انجام شده در یک فاز با یک نوع ابزار، اندارد، فعالیتتخصص دارند و اغلب به دلیل عدم وجود است

  .این امر به طور خاص بین طراحی فرآیند و اجراي فرآیند قابل مشاهده است) ابزارها استفاده شود
  هاي ابزارياطالعات دقیق درباره قابلیت -3-3-3

مشاوران و فروشـندگان ابـزار   . کنند، در مورد تمام کاربردهاي ابزارها آگاهی ندارنداست که تعداد زیادي از کاربرانی که ابزارها را خریداري میمشکل رایج  یک این
  .دهند تا بتوانند به فروش محصوالت و خدمات خود ادامه دهندافزار ارائه میدر مورد نرماي کننده توضیحات ناقص و اطالعات گمراه
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  نتیجه گیري -4
هاي مدیریت با توجه به اینکه نرخ شکست پروژه. ماندن ناگزیر هستند به سمت مدیریت فرآیند کسب و کار حرکت کنندشدن و رقابتیها براي رقابتیسازمان

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت فرآیند کسب . باشندها باید به دنبال عوامل حیاتی موفقیت در این زمینه سازمان) %80- 60حدود (فرآیند کسب و کار نسبتاً باال است
در سطح استراتژیک، نظارت سازمانی، مشارکت کارمندان، ذهنیت مشترك درباره مدیریت فرآیند  .و کار در سه سطح استراتژیک، فنی و عملیاتی قابل بررسی است

قابل ذکر  تناسب بین محیط کسب و کار و فرآیندهاي کسب و کارو  انیهاي مدیریت فرآیند کسب و کار و استراتژي سازمارتباط داشتن تالش، کسب و کار
و فرآیندهاي کسب و کار، استاندارد سازي فرآیندها، شناسایی فرآیندها، آموزش مدیریت فرآیند کسب و کار و روش شناسی   ITدر سطح فنی، تناسب بین . هستند

پشتیبانی ابزاري براي تصویرسازي فرآیندها، هماهنگی بین طراحی فرآیندها و اجراي فرآیندها و مورد تأکید قرار گرفته است و در نهایت در سطح عملیاتی، 
ها از طریق انطابق ریزي استراتژیک آنها، به اجراي برنامهاکتساب این عوامل توسط سازمان .هاي ابزار باید مورد توجه قرار بگیرنداطالعات دقیق درباره قابلیت

نکته قابل ذکر این که همزمان با تغییر محیط، عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت فرآیند کسب و کار . مدیریت فرآیند کسب و کار منتهی شوداستراتژي سازمانی و 
  .تواند در جهت تأیید یا تغییر این عوامل ذکر شده صورت گیردهاي آتی میکند و پژوهشنیز تغییر می
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