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هاي  ر سازمانر دوکا یندهاي کسبآکاوي فر ارائه چارچوبی براي بهینه
 ایرانی

  2ف، عاطفه سی1زاده سید احمد حسین
  

 وري و منابع انسانی، مدیر مرکز تعالی مؤسسه مطالعات بهره 1
  وصنعت ایران، دانشگاه علم -فوق لیسانس مهندسی صنایع

hosseinzadeh@iphrd.org  
  

  وري و منابع انسانی، سه مطالعات بهرهوري مؤس کارشناس بهره 2
  دانشگاه تهران، -فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

seif66@live.com  
  

  چکیده
و  هـاي برتـر   یـادگیري از سـازمان  ، یک رویکرد معمول براي تسهیل )ها الگوبرداري از بهترین(کاوي  بهینه در فضاي رقابتی کنونی،

کـاوي در   مناسـب بهینـه   فرآیندکاوي، تعریف  ها در تکنیک بهینه ترین چالش یکی از بزرگ. ، شده استها سازمانوري  افزایش بهره
دهـد کـه    اگرچـه، برخـی مـدارك نشـان مـی     . کاوي است وتحلیل، و بهبود مؤثر مباحث بهینه گیري، مقایسه، تجزیه راستاي اندازه

کـاوي   و مـؤثر بهینـه   جامع چارچوب فقدان یک تند، ولیمشغول هس وکار فرآیندهاي کسب کاوي هاي ایرانی به انجام بهینه سازمان
  .ها باشد تواند دلیل اصلی شکست اینگونه تالش که می شود احساس می

در راستاي . کاوي است و مراکز بهینه یهاي ایران توسط سازمان کاوي بهینه براي اجراي کاربرديفرآیند  ارائه یک هدف این مقاله،
ترکیـب و  ) 2008(هاي برتر آناند و کودالی  مرحله رویه 18مرحله معمول و  13کاوي،  خیر مطالعات بهینههاي ا این هدف، بر پایه یافته

در مرحلـه بعـدي، نظـرات     .ه اسـت اولیه استخراج شـد  فرآیندکاوي به عنوان  اي بهینه مرحله 29 فرآیندیک  سپس ه وخالصه شد
. ه اسـت هاي ایرانی، مورد استفاده قرار گرفت با توجه به نیازهاي سازمان کاوي بهینه فرآیندخبرگان از طریق روش دلفی، براي تکمیل 

 ارائـه شـده  فرآینـد  . ندا هگیري عملکرد، شرکت داشت کاوي و اندازه صص در حوزه بهینهخمحقق، مشاور و مت 29، گروه دلفیدر این 
) 4(آوري اطالعـات   جمـع ) 3(انتخـاب شـرکا   ) 2(ي ریـز  برنامه) 1( :فاز اصلی عبارتند از 6این . است مرحله 25اصلی و  فاز 6 شامل
المللـی   بـین مطـرح  هـاي   با سایر مدل این مقاله، اي میان مدل ارائه شده مقایسه ،در پایان نیز. اقدام) 6(تطبیق ) 5(وتحلیل  تجزیه

  .صورت گرفته است
  

  .کاوي، دلفی بهینه فرآیندکاوي،  هینهب هاي ، مدلبهبود عملکردها،  الگوبرداري از بهترین کاوي، بهینه: هاي کلیدي واژه
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 مقدمه -1
به . ها به بهبود فرآیندها، محصوالت و خدمات شده است هاي اخیر، باعث افزایش توجه سازمان افزایش رقابت و پیشرفت تکنولوژي در سال

 ،کاوي بهینه. کاوي است ها، بهینه این تکنیکوکار توسعه یافتند که یکی از  کسبفرآیندهاي هاي استراتژیک بسیاري براي بهبود  همین علت، تکنیک
ترین و مؤثرترین  دهد، ساده هاي جدید را به کارکنان نشان می ها و روش رویکردها، سیستم ها دارد، و از آنجا که ري سازمانپذی اثر مثبتی بر رقابت

کاوي را بخشی از فرهنگ بهبود و راه میانبري براي  بهینه) 11 :2009( 1استاپنهرست. [5،6،8]ش، یادگیري، نوآوري و تغییر است ابزار در انتقال دان
کاوي به صورت  کردند، نخستین تجربیات بهینه ها، تجهیزات نظامی را مهندسی معکوس می ، زمانیکه حکومت1940در دهه . داند فرآیند بهبود می

هاي تولید انبوه بازدید  هاي ایاالت متحده جهت آگاهی از روش خانهگران ژاپنی از کار ، صنعت1960و  1950بعدها در دهه . مند به اجرا درآمد نظام
پس از آن به . هاي پیشرو بازدید کرد ها، از سازمان ، زیراکس جهت کشف عملکردهاي برتر و چگونگی دستیابی به آن1970همچنین در دهه . کردند

  .[9،10] کاوي افزایش یافت سرعت استفاده از ابزار بهینه
اند تا از تجارب موفق دیگر  ها ترغیب شده کاوي در کشور ایران نیز مطرح شده و بسیاري از سازمان یر، موضوع بهینههاي اخ در سال

البته فقدان یک مدل کاربردي واحد در . استفاده نمایند وکار و فرآیندهاي کسب بهبود عملکرد، ها، جهت دستیابی به اهداف خویش سازمان
توان راه نیل  به صورت علمی و عملی دارد که می کاوي، بهینهسازي رسمی  فاصله زیادي با پیاده ،سفانه ایرانأمت. شود هاي ایرانی احساس می سازمان

در کشور به دست  آنآوري زیرساخت قابل اطمینان و اجزا مورد نیاز  المللی را در گرو فراهم به سمت یک پروژه منطقی با رعایت اصول و قوانین بین
انجام نمودند تا برترین مدل پایه  شهاي نظري فوق، تال نگارندگان این مقاله، پس از انجام مطالعات و پژوهش. ین امر دانستمتخصصین و متبحر

منظور از بومی کردن مدل این است که ابعاد . را به مدلی عملیاتی، متناسب با شرایط بومی کشور تبدیل سازند وکار فرآیندهاي کسب کاوي بهینه
: طی شود مراحلباید این  یمدلهر براي بومی کردن . در سازمان سازگار شده و سازمان آن را بپذیرد …ی ومختلف انسانی، فرهنگمدل با شرایط 

به لزوم  همچنین) 2. (المللی مطالعه گردد هاي برگزیده بین آوري شود و تمامی مدل موضوع جمعدر مورد کلیات  الزم طالعاتابتدا بایستی ا) 1(
در این مرحله الزم است در مورد جزئیات  .مشخص گردد ،د و چارچوب و خطوط کلی طراحیوصحه گذاشته ش کاوي واحد، بهینه یک مدلطراحی 

لذا در  .را بیمه کرد کاوي مدل بهینهها، بومی ساختن  نظرخواهی شده و با مشارکت دادن آن صاحبنظران و متخصصیناز  ،و ابعاد مدل معرفی شده
و شرایط  ها سپس با توجه به این مدل گرفته ومورد مطالعه قرار  المللی مطرح در سطح بینکاوي  ها و فرآیندهاي بهینه ه مدلابتدا کلیاین تحقیق 

  .شده استطراحی کاوي یراي ایران  بهینه هاي ایرانی، مدل سازمان

  مرور ادبیات -2
ها قرار  رقابتی مورد توجه سازمان هايتداوم حضور در بازار هاي اخیر جهت مدیریت کیفیت فراگیر و تعالی سازمانی، نگرشی است که در دهه

در ابتدا یکی از سئواالتی که  .ستکاوي ا یا همان بهینه ها ، الگوبرداري از بهترینها تأکید شده است که در این نگرشهایی  یکی از روش .گرفته است
توان به مزایاي  روند؟ براي پاسخ به این سئوال می کاوي و الگوبرداري می ینهها به سمت به شود این است که اصالً چرا سازمان در این راستا مطرح می

آگاهی از برترین سطوح عملکردي و ، پی بردن به نقاط قوت و ضعف خود در برابر رقبا :[10،11] هاي مختلف اشاره کرد کاوي براي سازمان بهینه
تعیین ، شناسایی نیازهاي مشتري نهایی، پذیري یط خارجی و در راستاي رقابتریزي براساس شرا گذاري و بودجه هدف، هاي صنعت بهترین تجربه

ارزیابی ، هاي جدید افزایش ارتباطات یادگیري از ایده، اي از افراد همفکر ایجاد شبکه، دستیابی به یک موقعیت رقابتی، وري هاي صحیح بهره شاخص
وري، تسهیل یادگیري، رشد و  کاوي به افزایش بهره توان گفت بهینه موع میدر مج. حل مشکالت خاص، و عملکرد و بهبود مستمر در عملکرد

  :شود ها اشاره می کاوي تعاریف بسیاري شده است که در ادامه به برخی از آن از بهینه. کند توسعه کمک می
 هایی  ي کاري سازمانکاوي از دیدگاه مدیریتی، یک فرآیند ارزیابی مستمر و سیستماتیک محصوالت، خدمات و فرآیندها بهینه

 .[9] اند، با هدف بهبود سازمان خود ها شناسایی شده است که به عنوان بهترین تجربه
 راي دستیابی به عملکرد برتر ها ب ها در کالس جهانی و استفاده از بهترین تجربه کاوي به عنوان یادگیري از بهترین سازمان بهینه

 .[6]است 
 بود عملکرد سازمان هاي برتر سازمانی در هر کجاي جهان، براي کمک به به تطبیق تجربهکاوي فرآیند تشخیص، درك و  بهینه

 .[1]مورد نظر است 
 [10]هاست  ه از مقایسه خود با بهترینگیري و بهبود عملکردهاي سازمان با استفاد کاوي، روش اندازه بهینه. 
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کاوي بهبود  ها صورت گرفته و سپس هدف بهینه ست مقایسه با بهترینهمانطور که مشاهده شد تمامی تعاریف به دو موضوع اشاره دارند، نخ
ها در کالس جهانی دانست که منجر به بهبود عملکرد از طریق اجراي  کاوي را جستجوي بهترین تجربه توان بهینه به طور کلی می. عملکرد است
  . شود ها می همین تجربه
/ اي محور و مشاوره پژوهش/ هاي علمی ها را به مدل کاوي را مرور کرده و آن هاي بهینه برخی از مدل) 2006(و همکارانش  2دروس

  .[1]محور نیز اضافه شد  ) سازمان( هاي صنعتی ها طبقه دیگري به نام مدل البته بعد. بندي کرد محور طبقه تخصص
به  اما .مرحله 4د، درحالیکه برخی دیگر تنها از کنن مرحله استفاده می 33ها از  برخی سازمان. کاوي داراي چندین مرحله است فرآیند بهینه

  :[8،9] است 3کاوي، فرآیندي ساختارمند شامل مراحل متوالی چرخه بهبود مستمر دمینگ توان گفت بهینه طور کلی می
 افراد، زمان، الزم است . ها، انتخاب شرکا و تحلیل فرآیندهاست کاوي، انتخاب تیم شامل تهیه برنامه مطالعاتی بهینه :ریزي برنامه

  .مکان و چگونگی آن مشخص شود
 هاي پیگیري با شرکاست ها و فعالیت آوري داده شامل تهیه و اجراي سئواالت، جمع :ها آوري داده جمع.  
 ها و شناسایی توانمندسازهاست هاي برتر، ارزیابی روش هاي عملیاتی، شناسایی تجربه شامل تهیه شکاف :وتحلیل تجزیه.  
 ها، تهیه برنامه بهبود و اجراي برنامه عملیاتی است امل نشر یافتهش :تطبیق و بهبود. 

 باشد میکاوي کدینگ  فرآیند بهینه، ها مدلیکی از این  .شود میمطرح در سطح بین المللی اشاره  کاوي هاي بهینه در ادامه به برخی از مدل
  :[12] زیر استمرحله  4شامل که 

  ین فرآیند، تعیین شرکاي بالقوه، تعیین منابع اطالعاتیانتخاب حیطه موضوع، تعی: ریزي برنامه .1
ها، تعیین  آوري داده از منابع و تأیید شرکا، تشخیص شکاف عملکردي، مقایسه فرآیندها با شرکا براي تعیین تفاوت جمع: وتحلیل تجزیه .2

 اهداف عملکردي آینده
هاي بهبود، بررسی پیشرفت و اصالح  هاي بهبود، اجراي برنامه رنامهکاوي، تنظیم اهداف و توسعه ب هاي بهینه رسانی یافته اطالع: اقدام .3

 کاوي طرح بهینه
شود و  هاي قبلی به طور عمیقی بحث می هاي آتی، در مورد گام کاوي در دوره به منظور بهبود فرآیند بهینه: بازنگري و اجراي مجدد .4

هایی صورت  مورد روابط سازنده با شرکا بحث همچنین در. گردد عاتی ارائه میکاوي و منابع اطال هاي مناسب بهینه راهبردهایی براي انتخاب حوزه
 .گیرند می

مدل خود  ،کاوي بهینهشرکت زیراکس به عنوان یکی از پیشگامان . کند کاوي شرکت زیراکس اشاره می به مدل بهینه 4، کمپ1989 در سال
 کاوي بهینهي ها مدلبراي توسعه و اجراي  فرآینداز این  ها سازمانز پژوهشگران و بسیاري ا. ارائه کرد) 1شماره  شکل(پنج فاز عمده  براساسرا 

این پنج مرحله شامل . کاوي ارائه نمود هاي بهینه اي خود را براي انجام فعالیت مرحله 5فرآیند  ،1992 ، در سال5اسپندولینی ].1[ اند کردهاستفاده 
  .[2،3]باشد  آوري و تحلیل اطالعات، و اقدام می کاوي، جمع اوي، تعیین شرکاي بهینهک دهی تیم بهینه کاوي، شکل تعیین موضوع بهینه
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  [1] اي زیراکس مرحله 10فازي و  5کاوي  فرآیند بهینه )1( شکل

به صورت مجزا، چارچوبی را براي  کاوي بهینهبا نگاهی متفاوت و با در نظر گرفتن جنبه داخلی و جنبه بیرونی  ،)1995( زعیري و یوسف
 شکل( باشد میدر چارچوب چرخه دمینگ ) يپذیر رقابت(و خارجی ) اثربخشی(اند که در بردارنده دو چرخه داخلی  پیشنهاد داده کاوي بهینهانجام 
  :)2 شماره

  

  
 [3] کاوي زعیري و یوسف فرآیند بهینه )2(شکل 

  
  :کاوي را ارائه کردند یک مدل کلی بهینه) 424 :2006(و همکارانش  هاي مطرح شده، دروس با توجه به تمام مدل

کاوي،  بهینه رحله شامل انتخاب فرآیندهاي مورداین م. دهد کاوي را شکل می ریزي است که اساس بهینه کاوي، برنامه اولین مرحله بهینه) 1(
  . هاست آوري آن ها و سپس جمع آوري داده معروش ج و ها، تعیین شرکا هاي آن وتحلیل آن فرآیندها، محاسبه شاخص تجزیه

آوري شده، از طریق ایجاد مبنایی براي  هاي جمع در این مرحله، داده. شود وتحلیل می پس از تهیه برنامه، سازمان وارد مرحله تجزیه) 2(
  .هاي شرکاست درك رویهکاوي براي تعیین شکاف عملکردي و  هاي بهینه این مرحله شامل تحلیل داده. شوند مقایسه، تحلیل می

  . کاوي است، بطوریکه منجر به بهبود عملکرد شود ها با فرآیندهاي مورد بهینه هدف مرحله سوم، تدوین اهداف و تطبیق آن) 3(

 هاي مورد مقایسه کتشناسایی شر. 2  ریزي برنامه

 کاوي بهینه موضوعشناسایی . 1

 تعیین شکاف عملکردي فعلی. 4

 ها آنآوري  آوري و جمع تعیین روش جمع. 3

  کاوي و کسب پذیرش هاي بهینه مکاتبه یافته. 6

 پیشنهاد سطوح عملکرد آینده. 5

 هاي عملیاتی توسعه برنامه. 8

 تعیین اهداف کارکردي. 7

 کاوي بازنگري طرح بهینه. 10

  ها ها و نظارت بر پیشرفت آن اجراي برنامه. 9

  وتحلیل تجزیه

  تطبیق

  اقدام

درك فرآیند 
 داخلی

 1 ارزیابی عملکرد فعلی

2 

/ تعیین محدودیت
فرآیند براي  هاي فرصت

 بهبود

3 
4 

5 

6 

7 

فرآیندهاي 
 بهبود

گیري و  اندازه
 ارزیابی

تعیین استانداردهاي 
 داخلی

کنترل و مدیریت 
 فرآیندها

 اثربخشی

 اجرا

 عمل بررسی

 ریزي برنامه

8 
9 

11 12 13 
14 

16 

10 

15 

انتخاب فرآیند 
مناسب 

 کاانتخاب شر کاوي بهینه

 مقایسه استانداردها

درك چرایی تفاوت 
 در عملکرد

هاي  تغییر رویه
مربوطه براي بهبود 

 عملکرد

 مقایسه استانداردها

کاوي  اجراي بهینه
  براي همه
 فرآیندها

 پذیري رقابت

 اجرا

 عمل بررسی

 ریزي برنامه

توافق بر استراتژي 
 گیري اندازه

شرکاي  تکرار تجربه با
 فعلی یا جدید
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این مرحله شامل اجراي . شوند هاي عملیاتی براي دستیابی به اهداف تعیین شده در مرحله سوم، تدوین می در مرحله چهارم، برنامه) 4(
  .کاوي است عملیات ضروري، نظارت بر پیشرفت و درنهایت بازنگري طرح بهینه

در این میان، . کاوي را استخراج کردند گام بهینه 71کاوي را با مدل زیراکس مقایسه و درکل  مدل مختلف بهینه 35 ،)2008( 6آناند و کودالی
اند  مؤلف بیان کرده 16الی  5گام را  18 ؛کاوي هاي معمول در فرآیند بهینه ا گامها ر اند که آن مؤلف مطرح کرده 35الی  16کاوي را  گام بهینه 13

هاي منحصر بفرد فرآیند  رویهرا ها  که آناند  کردهمؤلف مطرح  5تنها گام را  40و درنهایت  ؛کاوي هاي برتر در فرآیند بهینه ها را رویه که آن
  :نمایش داده شده است 3 شماره اي را ارائه کردند که در شکل مرحله 12فرآیند  ها، یک سپس با ادغام این گام. نامیدندکاوي  بهینه

  

  
 [1] آناند و کودالیاي  مرحله 12کاوي  فرآیند بهینه )3(شکل 

هاي انتفاعی وجود  ویژه سازمانهاي مختلف ب کاوي در شرکت هایی پراکنده از انجام بهینه طبق مطالعات به عمل آمده در کشور ایران تجربه
هاي به عمل آمده در سراسر  از سوي دیگر براساس بررسی. ها بکار گرفته نشده است دارد و در اغلب موارد فرآیند منسجم و یکپارچه در این فعالیت

) 2008(افته است که آناند و کودالی کاوي توسعه ی هاي جامعی در خصوص چگونگی انجام بهینه دنیا که در این مقاله بررسی شد امروزه متدولوژي
هاي مختلف ممکن بوده و  از اینرو توسعه یک متدولوژي جامع که امکان استفاده از آن براي سازمان. اند بندي کرده ها را دسته به طور مناسبی آن
  .کاوي به صورت اثربخش است هاي بهینه هاي انجام فعالیت کاوي کشور ایران نیز مورد استفاده واقع شود، یکی از ضرورت توسط مراکز بهینه

آیا رویکردهاي مطرح  ؟تواند مناسب باشد کاوي در کشور ما می سازي بهینه وال مطرح است که چه فرآیندي براي پیادهئدر اینجا این س
ه تغییرات احتمالی در فرآیندهاي کاوي چ هاي مطرح بهینه در صورت استفاده از مدل ؟توانند مورد استفاده قرار گیرند کاوي می سازي بهینه پیاده

پژوهش  سئواللذا  ؟کاوي مؤثر است وکار بر فرآیند بهینه هاي مختلف کسب ها و مؤسسات در حوزه آیا شرایط فعلی شرکت ؟نماید اجرایی ضروري می
هاي ایرانی،  ایط حاکم بر سازمانکاوي و شر در اجراي فرآیند بهینه المللی بینبا توجه به رویکردهاي " :نماییم را به صورت زیر ارائه می

  "کاوي مطلوب در ایران چیست؟ فرآیند بهینه
گام  13، )2008(هاي آناند و کودالی  بندي و یافته المللی و دسته پژوهش در این مقاله، با توجه به تجارب بین سئوالبه منظور پاسخگویی به 

ها با هم ادغام شده و به منظور  در این راستا این گام. العه حاضر قرار گرفته استکاوي، مبناي مط هاي برتر فرآیند بهینه گام رویه 18معمول و 
تا با توجه به شرایط کشور ایران، برخی از  نفره توزیع شده است، 29اي در گروه دلفی  جستجوي کفایت و یا تغییرات مورد نیاز در قالب پرسشنامه

  .هاي ایرانی، استخراج شود کاوي، مطابق با نیازهاي سازمان ها را ادغام، حذف یا تغییر دهند و درنهایت یک فرآیند بهینه آن

  شناسی پژوهش روش -3
ف آن، تهیه تکنیکی براي دستیابی به هد. توسعه یافت 1950در دهه  7باشد که توسط مؤسسه رند روش پژوهش این مقاله، روش دلفی می
  :روش دلفی تکرار سه فعالیت زیر است. معتبرترین اتفاق نظر گروهی از متخصصین بود

  آوري نظرات گروهی از متخصصین جمع .1
  وتحلیل آماري کلیه نظرات ترکیب و تجزیه .2
 :[4] …تهیه بازخور به افراد براي تجدید و بازبینی نظرات خود و .3

 تشکیل تیم

 تعیین موضوع

 تأیید مشتري

 تأیید مدیریت

 خود تحلیلی

 انتخاب شرکا

 بهبود مستمر

 اجرا

 هاي عملیاتی برنامه

 وتحلیل شکاف تجزیه

 کاوي بهینه

 کاوي فعالیت پیش از بهینه
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بنابراین، روش دلفی . اند لفی یک پانل مجازي از متخصصانی است که براي پاسخگویی به سئواالت دشوار انتخاب شدهبه طور کلی روش د
ها مبتنی بر  روش دلفی به طور ذاتی، بدلیل تکرار و تجدیدنظر پاسخ. گیري گروهی باشد تواند نوعی از جلسات مجازي یا یک روش تصمیم می

براي درك بهتر، . [7]متخصص باشد  18تا  10شامل  در این خصوص پیشنهاد شده است گروه دلفی. دهد ائه میهاي بسیار غنی ار بازخور، داده
  :نشان داده شده است) 4 شماره شکل(رویه انجام این تحقیق براساس سه گام کلیدي فوق به صورت زیر 

  

  
  پژوهشروش  )4(شکل 

  
و مدیریت سازمانی، به  کاوي بهینهآوري نظرات افراد متخصص و اندیشمند در حوزه  لفین انتظار دارند و با جمعمؤفی گیري از روش دل با بهره

گام  18گام معمول و  13اي از طریق ادغام  در این مقاله، ابتدا پرسشنامه. ي ایرانی دست یابندها سازمانهایی کاربردي و قابل استفاده براي  یافته
ها، این  البته با توجه به برخی همپوشانی. نفره توزیع شده است 29تهیه و در گروه دلفی ) 2008آناند و کودالی، (کاوي  فرآیند بهینههاي برتر  رویه
پژوهشگران حوزه مدیریت ) 1( :اند الزم به ذکر است که این گروه دلفی از میان متخصصین سه حوزه انتخاب شده. کاهش یافت گام 29گام به  31

 .کاوي متخصصین حوزه بهینه) 3(، و ها مشاوران حوزه مدیریت سازمان) 2(، ها سازمان
آوري، تلفیق و تحلیل نظرات گروه  پس از جمع. ها اظهار کردند نفر نظرات خود را پیرامون حذف یا ادغام برخی گام 16نفر،  29از میان 

. بندي شد فاز کلی دسته 5وتحلیل نظرات، در  س ادبیات تحقیق و تجزیهمرحله تقلیل یافت و براسا 25کاوي عملکردي به  دلفی، فرآیند بهینه
از . ها خواسته شد نظرات خود را پیرامون آن ارائه کنند فاز کلی در گروه دلفی توزیع گردید و از آن 5اي در  مرحله 25کاوي  مجدداً این فرآیند بهینه

) 2(ریزي  برنامه) 1(ها، فاز اول به دو فاز جداگانه  وتحلیل آن آوري شده و تجزیه رات جمعارائه نمودند و طبق نظ تکمیلینفر نظرات  7نفر،  16میان 
پس . منتقل شد) آوري اطالعات جمع(به فاز بعدي  12و  11انتخاب شرکا تقسیم گردید، چون این فاز بسیار طوالنی و فرسایشی بود؛ و دو مرحله 

فاز کلی بین گروه دلفی براي ارائه نظرات نهایی توزیع گردید که سرانجام همگی این فرآیند را  6اي در  مرحله 25کاوي  از این تغییرات، فرآیند بهینه
  .تأیید کردند

  هاي پژوهش یافته -4
این . هاي ایرانی استخراج گردید کاوي عملکردي براي سازمان دور روش دلفی، فرآیند نهایی بهینه 3همانطور که مشاهده شد پس از تکرار 

ضلعی طراحی گردیده  6به صورت یک مدل  ،کاوي عملکردي فاز بهینه 6فرآیند . ها رعایت شود فاز اساسی است که باید ترتیب آن 6راي فرآیند دا
  ):5 شماره شکل(کاوي یک فرآیند مستمر است  شود و بهینه است که باید توجه داشت این چرخه تکرار می

  

  
  ضلعی نهایی 6کاوي  فرآیند بهینه )5(شکل 

 تهیه و توزیع پرسشنامه

 جمع آوري نظرات متخصصان

 تجزیه و تحلیل نظرات       

 بازخور به افراد         

 مرور ادبیات

 کاوي فرایند بهینه

)5(  
  تطبیق

)6(  
  اقدام

)4(  
  وتحلیل تجزیه

)1(  
  ریزي برنامه

)2(  
  انتخاب شرکا

)3(  
  آوري اطالعات جمع
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فازها، بسته به ماهیت  این هاي درون هر یک از شود، البته ترتیب گام گام می 25هر یک از این فازها داراي چندین گام است که به طور کلی 

  :نشان داده شده است 1شماره  جدولها و فازهاي هریک در  که این گام تواند تغییر کند سازمان می
  

  انویهاي ث مرحله 25فازي و  6فرآیند ) 1(جدول 
  فازها  کاوي عملکردي هاي بهینه گام  ردیف  فازها  کاوي عملکردي هاي بهینه گام  ردیف

 کاوي تعیین موضوعات بهینه  1

)1 (
امه

برن
 

زي
ری

  

 گیري شده هاي اندازه تحلیل و پایش اطالعات و شاخص  16

)4 (
زیه

تج
 

یل
تحل

و
  

 هاي مورد مقایسه ین شکاف عملکردي سازمان با سازمانتعی  17 دار کاوي اولویت ارزیابی موضوعات و تعیین موضوع بهینه  2
 تعیین عوامل ایجادکننده شکاف عملکردي  18 کاوي نفعان طرح بهینه تعیین هدف، حیطه و ذي  3
) 5( تعیین هدف بهبود و سطح عملکرد مطلوب آینده  19 کسب موافقت، تعهد و حمایت مدیریت ارشد سازمان  4

یق
طب

ت
  

 کاوي هاي بهینه تعیین راهکارهاي بهبود براساس یافته  20  سازي تیم کاوي، انتخاب رهبر تیم و آماده تشکیل تیم بهینه  5
 نفعان و ایجاد تعهد براي انجام يکاوي به ذ هاي بهینه ارائه یافته  21 کاوي و تثبیت طرح پیشنهادي بهینهتهیه، ارائه   6
) 2(  ها العات آنآوري اط و جمع کاوي تعیین شرکاي بالقوه بهینه  7
رکا

ب ش
تخا

ان
  

  )Action Plan(هاي بهبود  ریزي عملیاتی طرح برنامه  22

)6 (
دام

اق
  

 هاي عملیاتی براي از بین بردن شکاف اجراي برنامه  23 کاوي ارزیابی، مقایسه و انتخاب شرکاي بهینه  8
 و نتایج اقدامات صورت گرفتهنظارت بر اجرا   24 موافقتایجاد ارتباط و تعامل با شرکاي منتخب و کسب   9
 کاوي تهیه گزارش بهینه  25 مابین نامه فی ب همکاري و موافقتتهیه چارچو  10
) 3( )ها و منابع اطالعاتی آن هاي شاخص(تعیین اطالعات موردنیاز   11

مع
ج

 
ات

الع
 اط

ري
آو

  

 
  دکاوي جدی تعیین موضوعات بهینه

 )این گام به مفهوم آغاز دوباره چرخه است(
  

 آوري اطالعات تعیین روش جمع  12
 آوري اطالعات کاوي و جمع انجام مطالعات بهینه  13
 آوري شده هاي جمع بندي اطالعات و داده دسته  14
 ها گیري شاخص اندازه  15

  
مقایسه شده است که  ها مدله در سایر پیشنهاد شد کاوي بهینههاي این روش با مراحل  ، گامبه منظور اطمینان از جامعیت روش توسعه یافته

  .آمده است 2نتایج آن در جدول شماره 
  

  ها اي با سایر مدل کاوي توسعه مقایسه مدل بهینه) 2(جدول 
  مدل آناند و کودالی  مدل دروس و همکاران  مدل زعیري و یوسف  مدل اسپندولینی  مدل کدینگ  مدل زیراکس  اي مراحل مدل توسعه

  ریزي برنامه

1  *  *  *      *  
2        *      
3    *      *    
4            *  
5      *      *  
6        *  *    

  تعیین شرکا

7  *  *  *    *  *  
8        *      
9            *  
10    *    *  *    

آوري  جمع
  اطالعات

11    *          
12  *        *    
13  *  *  *    *  *  
14              
15        *      

  وتحلیل تجزیه
16      *  *  *  *  
17  *  *      *    
18        *  *  *  

          *  *  19  تطبیق
20        *      
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21  *  *      *    

  اقدام
22  *  *  *    *  *  
23  *  *  *  *  *  *  
24  *  *  *  *  *    

  25      *        
  

ي ها سازماننپرداختن بسیاري از . باشد هاي بهبود می ها، بر روي مراحل پایانی اجراي برنامه شود تمرکز بیشتر مدل همانگونه که مشاهده می
در روش توسعه یافته . اثربخشی خود را از دست دهد ،کاوي بهینه فرآیند منجر شده است که عمالً کاوي بهینهمرحله در هنگام انجام  ایرانی به این

هاي  در برنامه اطالعاتآوري  توجه آن به موضوع جمع ،مدل توسعه یافتهدیگر  هاي همچنین یکی از ویژگی. اص شده استبه این مرحله توجه خ
کاوي توسعه یافته، تمامی مراحل و  طبق این مقایسه، مدل بهینه. باشد میهاي کشورمان  است که یکی از مشکالت عمده سازمان کاوي بهینه

ضمن باشد که  اي، مدلی جامع می مرحله 25فازي و  6دهد که مدل ارائه شده  دهد و این نشان می را پوشش میکاوي  هاي بهینه هاي سایر مدل گام
 .باشد میالمللی نیز  ي مطرح بینها مدلکید در أي ایرانی در بردارنده موضوعات مورد تها سازمان توجه به نیازهاي

  شنهاداتو پی گیريبندي، نتیجه جمع -5
هاي ایرانی نیز جهت  سازمان. وکار افزایش یافته است کسب فضاي ها به بهبود ، توجه سازماندر دو دهه اخیردهد که  تحقیقات نشان می

کنند تا از تجارب موفق دیگر  کاوي استفاده می وکار از جمله بهینه هاي بهبود کسب ، از تکنیکوکار خویش فرآیندهاي کسبو  بهبود عملکرد
به همین علت، با تشکیل یک گروه . کاوي وجود ندارد هاي ایرانی یک مدل کاربردي واحد به منظور بهینه البته در سازمان. مند شوند ها بهره سازمان

هاي  کاوي درآمدیم تا با توجه به محیط متفاوت سازمان نظران در این حوزه، درصدد طراحی یک مدل بهینه ل از متخصصین و صاحبدلفی متشک
  .وکار را بومی سازد کاوي فرآیندهاي کسب و مدل بهینه کاوي را نشان دهد ایرانی، فرآیند اجراي بهینه

محققان از طریق  محور است که پژوهش/ هاي علمی مدلاز نوع ) 2006(کارانش روس و همدبندي  نوع مدل ارائه شده با توجه به طبقه
گروه (کاوي  اندرکاران حوزه مدیریت و بهینه هاي دست البته با توجه به دیدگاه .اند و دید تئوریکی و مفهومی دارند پژوهش، دانش و تجربه ارائه کرده

وابسته به مؤسسه  8کاوي ایران همانطور که در مرکز بهینه ،یش کاربردي و عملی داردست که گراتخصصی تبدیل شده ا/ اي به مدل مشاوره) دلفی
ي مطرح ها مدلمقایسه مدل توسعه یافته با سایر . کاوي مرجع مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان مدل بهینه ،وري و منابع انسانی مطالعات بهره

ي ایرانی از طریق کسب نظرات خبرگان، دربردارنده مراحل ها سازماناص به ویژگی هاي نشان می دهد که این مدل ضمن توجه خ کاوي بهینه
دهد و امکان جابجایی  الزم به ذکر است فرآیند ارائه شده یک حالت عمومی را نشان می. باشد میالمللی نیز  بین کاوي بهینهي برتر ها مدلاصلی 

هایی که تفویض اختیار کمتر است و سبک مدیریتی آمرانه است، کسب  وان مثال، در سازمانبه عن. ها براساس ماهیت سازمان وجود دارد برخی گام
 .تواند به عنوان گام اول قرار گیرد می) 4گام (تعهد و حمایت مدیریت ارشد 
 :شود کاوي، چندین پیشنهاد ارائه می هاي آتی در حوزه بهینه درنهایت، براي پژوهش

 هاي مختلف ها در صنعت اناجراي مدل در سطح وسیعی از سازم 
 هاي دولتی و غیرانتفاعی سازي آن بویژه در سازمان وکارهاي مختلف و متناسب ها با توجه به کسب توسعه گام 
 ها هاي بالقوه در هر یک از گام استخراج ریز فعالیت.  

هاي ایرانی در نشر و توسعه بهتر تجارب برتر  ی سازمانکاوي موجب راهگشای ي بهینهفرآینددر پایان نویسندگان این مقاله امیدوارند ارائه این مدل 
  .سازمانی و ایجاد فضاي مطلوب یادگیري سازمانی گردد
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