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  چکیده

. در بستر فناوري اطالعات است یهاي سازمان ینداست که هدف آن کنترل و بهبود فرآ یریتیمد یمیکسب و کار پاراد یندهايفرآ یریتمد :مقدمه
حاضر  يهدف مطالعه . یشودم یمو خواسته ها تنظ يها یازاست که در آن سازمان متناسب با ن یریتیمد یکرديوکسب و کار ر یندهايفرآ یریتمد

  . بود یرانا یصنعت یديتول يدر شرکت ها یمهندس يواحد ها  یندفرآ یریتمد یتموثر بر موفق یعوامل اصل ییشناسا

مختلف، عوامل  يدر شرکت ها یمهندس يواحد ها یندفرآ یریتمد يساز یادهپ مختلف از يو گزارش ها یاتدر ابتدا با مطالعه ادب :پژوهش روش
طبق نظر  يپرسشنامه ا یهسپس با ته. شده است يعوامل دسته بند یرو ز یشده و به صورت عوامل اصل ییو شناسا یفتعر یتموثر بر موفق یاتیح

  شده است یدهپرس یکهر  یتدرجه اهم یزاناست و م یدهگرد ياصالح و صحه گذار یند،فرآ یریتو کارشناسان مد یانمجر ، یرانمد

ارائه شده  یمهندس يواحد ها یندفرآ یریتمد یتآنها در موفق یتعامل، به عالوه درجه اهم یرو چند ز یاتیمطالعه، چند عامل ح یندر ا :ها یافته
 یهارا یمدل یتشده است و در نها یینتع یواحد مهندس یندفرآ یریتعوامل آنها در مد یرو ز یتموفق یاتیعوامل ح یتاهم یزانم ینهمچن. است

  .است گردیده

جهت  ییتواند به عنوان الگو یم یصنعت يشرکت ها یمهندس يواحدها یندفرآ یریتدر مد یتمولفه موفق يشده برا ییعوامل شناسا :یريگ نتیجه
  .استفاده گردد یندفرآ یریتمد يساز یادهپ يکشور و واحد هاي مهندسی برا یعصنا

  کلمات کلیدي
  یواحد مهندس ی،صنعت یديشرکت تول یند،فرآ یریتمد
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 مقدمه
 توجه 80 دهه در. شد شناخته کیفیت مدیریت رهیافت در مهم عنصري عنوان به مدیریت فرآیند جهان علمی مجامع توسط 60 و 50 دهه در

 خود آن از را توجه این مدیریت فرآیند امروزه و. شد جلب رکا جریان مدیریت و فرآیند مجدد مهندسی و مهندسی فرآیند مدیریت به مدیران،
 از این است و تغییر حال در سرعت به نیازها که شرایطی در خصوص به مدیریت فرآیند که اند دریافته تجربه به شرکتها از بسیاري. است کرده

 2مدل سازي فرآیند کسب و کار با 1کسب و کارت فرآیندمدیری است ممکن. رود می شمار به مهمی بسیار دارایی – است امروز جهان ویژگیهاي
 و کسب فرآیند مدلسازي. است مهم بسیار هم از دو این تمییز. است یافته تکامل مدیریت فرآیند از اي مجموعه زیر دوم مورد. شود گرفته اشتباه

 کار و کسب فرآیند مدیریت. باشد کار و کسب فرآیند در واقعی سند یک یا اطالعاتی تواند می که باشد می کار جریان گرافیکی نمایش فقط کار
 دیگر سوي از. است 3B2B قابلیتهاي حتی و کار جریان کار، و کسب فرآیند سازي مدل ،EAI شامل  که باشد می کلی طور به فرآیند تعریف

  [2].باشد می 5کار و کسب در هوشمندي زمینه به متعلق اخیر مورد. شود گرفته اشتباه نیز 4با مدیریت عملکرد کسب و کار نباید مدیریت فرآیند
 و ها داده تبدیل طریق از و سازمانی کاربردي هاي برنامه سازي یکپارچه و توسعه با خاص صنایع دربرخی سازمانها قبل، سال پانزده تا ده تقریباً

 ،ERP سیستمهاي زمان این در. کردند انهایشانسازم قدیمی هاي سیستم سازي یکسان به اقدام ها مبدل و فرایندها اتوماسیون  مسیردهی،
CRM، SCM  توسط سازمانها این. کردند پیدا توسعه و رشد ERP خود اطالعاتی سیستمهاي و کردند خودکار را خود 6هاي تراکنش سیستمهاي 

 7EAI سیستمهاي این روي بر صنعتی بخشهاي برخی فرآیند هاي قالب وB2B اتصال بعد سال پنج. کردند اضافه آن به CRM افزار نرم از نیز را

  .شد ساخته
 کار و و کسب فعالیتهاي پایش کار، جریان مانند کارکردهایی بر عالوه ها حل راه این که میدهد ارائه رامدیریت فرآیند  هاي حل راه بازار امروزه

ر امر آنچنان درگیر مشکالت مالى و فضاى اقتصادى نا امروزه صنایع ما در ظاه.کند می اضافه نیز را EAT و BPI کارکردهاي ،Portal قابلیتهاي
همه روزه ما در سازمان ها و واحدهاى تولیدى شاهد ابهامات . آرام شده اند که مشکالت بنیادین سازمانى و مدیریتى آنها کمتر به دیده مى آید

مشکالت خود را بر گردن وضع بازار و اقتصاد ناسالم انداخته مى باشیم در حالى که عمده ... فرآیندى، دوباره کارى ها، تعدد مراکز تصمیم گیرى و
کاهش کیفیت محصوالت، افزایش بهاى تمام شده، تولید سنتى، افزایش روز افزون زمان تلف شده، همه و همه ریشه در مدل هاى مدیریتى و . اند

تکنیکی مدیریت فرآیند   پیشرانه هاي فنآوري. فرآیند داردمدیریت   طراحى سازمان ها و به ویژه مبحثى به نام مدیریت فرآیند هاى سازمان یا
امروزه دو گرایش غالب و مطرح حوزه اقتصاد، بحث جهانی سازي و کاهش قیمت . نیستند، بلکه اقتصادي و مربوط به حوزه کسب و کار می باشند

موانع تجاري بین ملتها و سرزمینهاي مختلف در حال . استاطالعات مربوطه به نوع کاالها و قیمت آنها در هر نقطه و به راحتی در دسترس . هاست
لذا رویکرد جهانی اقتصاد تمرکز بر افزایش  بهره وري و جستجو جهت یافتن . فرو ریختن هستند و کسب و کارهاي محلی در حال محو شدن

 .شرکاي تجاري است

واحد هاي مهندسی . ا حفظ نمایند روي آوردن به فرآیند ها ضروري استبراي اینکه سازمان ها بتوانند در محیط رقابتی امروزي رشد و بقاي خود ر
و بدست آوردن عوامل حیاتی براي این واحدها امري ضروري می باشد ما .اصوال جزو فعال ترین واحدهاي یک سازمان و هسته فعال آنها می باشد

                                                
1 -Business Process Management  
2-Business Process Modeling   
3 - Business-to-Business 

 4 -Business Performance Management  
5-Business Intelligence 
6 -Transactions  
7 - Enterprise Application Integration   
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این عوامل برحسب اولویت بدست . نها توجه کنند را بیان نموده ایم در این تحقیق مهمترین عوامل و زیر عواملی که واحدهاي مهندسی باید به آ
  .می باشد ) شایسته سازي ،آموزش ، ساختار منعطف ، بهبود مستمر ، یکپارچه سازي،  مهارت هاي مدیریتی ،حفظ رقابت پذیري :( آمده بصورت 

از جمله طبیبی و همکاران، عوامل موثر بر . انجام گرفته استپژوهش هاي متعدد داخلی و خارجی مل موثر بر مدیریت فرآیند، اعودر زمینه 
کامران رضایی و همکاران نیز عوامل کلیدي موفقیت در [5])1388(موفقیت مدیریت فرآیند واحد هاي پشتیبانی بیمارستان ها را بررسی نموده اند

پیتر تکمان نیز عوامل حیاتی . [6])1388(ازمان ارائه نموده اندپیاده سازي مدیریت فرآیند را بررسی نموده و چهارچوبی براي ارزیابی آمادگی س
و نیز گراهام شروین نیز عوامل حیاتی موثر بر مدیریت فرآیند کسب و کار  [14])2010(موفیقت مدیریت فرآیند کسب و کار را بررسی نموده است

مهندسی در شرکت هاي تولیدي صنعتی براي اولین بار توسط اما بررسی عوامل موثر بر موفقیت واحد هاي . [15])2010(را تعریف نموده است
  .پژوهشگر انجام شده است

  

  معرفی مدیریت فرآیند -1
فهم فرآیندها اولین مرحله اساسی . کسب و کار عبارتست از تعدادي از وظایفی که با یکدیگر، ارزش مورد نظر مشتري را فراهم مــی کنند فرآیند

هستند که شرکتها و سازمانها انجام  در حقیقت فرایندهاي همان کاري. تها از ترکیب فرایندها بوجود آمده اندهمه شرک. است "مدیریت فرایندها"
 [1]. در هر شرکت و سازمانی، فرایندها عناصر اصلی آنها هستند. می دهند

را ) ورودي(درونداد  میدهد که یک یا بیش از یکدنباله اي از فعالیتها که از یکی به دیگري جریان می یابند و مجموعه اي از فعالیتها را تشکیل 
ها در قالب  عملیات داخل سازمان .ارزش بیشتري از درونداد دارد) مشتري(می نماید که براي دریافت کننده ) خروجی(تبدیل به بروندادهایی

نمایند و  جموعاً هدف واحدي را برآورده میاي از عملیات داخل سازمان هستند که م فرآیندها مجموعه. شوند فرآیندها طراحی و ساختاردهی می
را می توان مجموعه اي از متدولوژي ها، تکنیک ها و ابزارها  از نظر مدیریتی، مدیریت فرایندها .کنند ارزش افزوده واحدي را براي سازمان ایجاد می

ستفاده از روش ها، تکنیک ها و نرم افزارهایی به منظور با ا از نظر فنی نیز مدیریت فرایندها .دانست از تحلیل و بهبود فرایندها جهت پشتیبان
رویکردي مدیریتی است که در آن  امدیریت فرآینده  .طراحی، اجرا، کنترل و تحلیل فرایندهاي کسب و کار، از این فرایندها پشتیانی میکند

سازمان در این سیستم ها به شکل قابل توجهی » بخشی اثر«و » کارایی«از نگاه کلی، . سازمان متناسب با نیاز هاي و خواسته ها تنظیم میشود
  [11].افزایش می یابد

طبقه بندي » تحلیل و بهبود«و » مدیریت و پایش«، »ایجاد و اجرا«، »طراحی و مدل سازي«گروه  4را میتوان در   مدیریت فرآیند فعالیت هایی
رزش را تعریف کرد، فرآیندهاي تشکیل دهنده زنجیره ارزش را به دو گروه هنگامیکه مایکل پورتر براي اولین بار زنجیره ا 1985در سال . نمود

 :تقسیم نمود

 که براي محصول یا خدمات تولید شده سازمان ارزش افزوده ایجاد می کنند  8فرآیندهاي اصلی .1

 فرآیندهاي پشتیبان که براي توانمند سازي فرآیندهاي اصلی ضروري هستند .2

در همین زمان، یک . شدند، عمومیت یافت فرآیندهاي کسب و کار 9 هایی که درگیر بازمهندسی بندي در میان آن قسیمدر اوایل دهه نود، این ت
، براي مثال، هر تیم . نظریه دیگر مطرح شد که بر روي دسته سوم از فرآیندها تمرکز می کرد، این دسته سوم فرآیندهاي مدیریت بودند

بر روي  10اندکی بعد، موسسه مهندسی نرم افزار. شود و هم به مدیریت فرآیند توجه کنند ندي که بازطراحی میبازمهندسی باید همواره هم به فرآی

                                                
Core Processes  -8 

9 -Reengineering 
10 - Software Engineering Institute 
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و بعدها در دهه نود، هنگامیکه انجمن . تمرکز کرد CMM نیاز براي تغییر فرآیندهاي مدیریت براي حرکت به سطح بعدي از مدل بلوغ توانمندي
ریزي  را ارائه دارد، فرآیندها را تحت سه گروه فرآیندهاي اصلی، فرآیندهاي توانمندساز و فرآیندهاي برنامه  SCOR  مربوط به زنجیره تامین مدل

 [15] .شوند امروزه اکثر تحلیل گران بین فرآیندهاي اصلی، پشتیبان و مدیریتی این تمایز را قائل می. در جهان توصیف کرد

کنند  هایی که تالش می شود و این موضوع براي سازمان یک فرآیند مدیریت چگونه تشکیل میمتأسفانه براي اغلب افراد خیلی واضح نیست که 
گران فرآیند وجود دارد که یک  یک تمایل ذاتی در میان تحلیل. شود معماري فرآیند کسب و کارشان را تعریف کنند، موجب افزایش اشتباهات می

فهمد که مشکالتی که  هر کسی که مقاالت راملر را خوانده باشد، می. دهند ه کاري را انجام میفرآیند را بیازمایند تا ببینند که کارکنان در آن چ
یک مدل مدیریت فرآیند بسیار ساده را نشان  زیر شکل .ها سازمان تجربه می کند اغلب ریشه در مدیریت یا نظارت فعالیت دارد تا در خود فعالیت

  .دهد می
  
  

 

 
  ت فرآیندمدل مدیری ):1(شکل          

  
تري  هایی بدون مدیر باشند، سازمان مشکالت بزرگ اگر فرآیندها یا فعالیت. شود لزوماً هر فرآیند یا فعالیت مشخص بوسیله فردي مدیریت می

ماند،  می اما یک نکته باقی. فرد ممکن است به عنوان مدیر فرآیند نامیده شود یا نشود. هایی که در حال حاضر داریم خواهد داشت نسبت به آن
کند، معیارها  او بودجه را توسعه می دهد، کار را مدیریت می. شود هنگامیکه یک فرآیند اجرا می شود فردي مسئول تعریف کاري است که انجام می

و کار روشی مدیریت فرآیند کسب  .کند دهد و یا کارکنان را اخراج می دهد، ارتقا می کند، پاداش می کند، استخدام می ها را چک می و خروجی
تعامالت بین . در هر یک از فرایندها افراد و سامانه ها نقش دارند. [16]مند براي طراحی، اجرا و پایش فرآیندهاي کسب و کار است یکپارچه و نظام

ابزاري براي بهبود مدیریت فرآیند، مدیریت فرآیندها در سازمان و ارایه  هدف. بخشد افراد و گردش اطالعات در سازمان است که به آن حیات می
  .ها در گذشت زمان است فرایند
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  روش پژوهش  -2
پژوهشگر در ابتدا با مطالعه الگوهاي مختلف، مولفه هاي مختلف . ین پژوهش از نظر روش اجرا توصیفی بوده و از نظر هدف و نتیجه کاربردي استا

سپس بر . آنها را به عوامل حیاتی و زیر عوامل، تقسیم کرده استموفقیت در مدیریت فرآیند واحد هاي مهندسی را بدست آورد و در مرحله بعد 
 اساس متغیر هاي شناسایی شده، پرسشنامه اي براي اولویت گذاري و تعیین درجه اهمیت هر یک از مولفه هاي  موفقیت در مدیریت فرآیند واحد

بال صحه گذاري عوامل استخراج شده از ادبیات و نیز دن از انجا که در این تحقیق به. هاي مهندسی شرکت هاي تولیدي صنعتی طراحی نمود
در میزان اهمیت هر یک از آنها در مبحث مدیریت فرآیند واحد مهندسی هستیم، لذا جامعه مورد مطالعه متشکل از خبرگان، مجریان و کارشناسان 

تعداد . لگو هاي مدیریت فرآیند را اجرا نموده اندمبحث مدیریت فرآیند در واحد هاي مهندسی چند شرکت تولیدي صنعتی بوده است که یکی از ا
 .عدد بوده است 34پرسشنامه هاي پاسخ داده شده 

    

  یمهندس يواحد ها یندفرآ یریتدر مد یتموفق یاتیعوامل ح -3
ر مدیریت فرآیند، د. عوامل حیاتی موفقیت آن دسته محدوده هایی هستند که سازمان براي رقابت موفقیت آمیز نیازمند تمرکز و توجه به آنهاست

شناسایی عوامل کلیدي منجر به اطمینان از اعمال توجه الزم به زمینه هایی . این عوامل، شرایطی هستند که براي اجراي موفق باید برآورده شوند
آیند در واحد هاي هدف از این بخش فراهم سازي دانش الزم درباره عوامل موثر بر موفقیت مدیریت فر. می گردد که منجر به موفقیت می گردد

  . مهندسی است
  
  شایسته سازي 5-1

شایستگی اغلب با سیستم هاي مدیریت  مدیریت شایستگی یک موضوع پژوهشی مهم در زمینه مدیریت دانش است و یک سیستم مدیریت
 نمند سازي نیروي کاري به،شدیدا به تالشهاي سازمانی براي ایجاد مجموعه اي جهت توا یادگیري آمیخته است مدیریت شایستگی و مهارتها

  .منظور افزایش مزیت رقابتی ،نوآوري و اثر بخشی ، وابسته شده است
  
  

    شایسته سازي 1

 ]17[،]13[  بینش  الف

  [7]،[6]  مهارت   ب

 [14],[13]  دانش  ج

  
  
  حفظ رقابت پذیري5-2

شود به  در شرایط اقتصاد آزاد، سنجیده می ها و خدماتدر تولید کاالواحد تولیدي اي است که بر اساس آن توانمندي یک  پذیري درجه رقابت
در  براي آن شرکتالمللی حضور پیدا کنند و به صورت پیوسته به تثبیت و ارتقاي درآمد واقعی  بین اي که این تولیدات بتواند در بازارهاي گونه

  درازمدت منجر گردد
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    حفظ رقابت پذیري  2

 [12],[8],[3] ارتباطات و آگاهی  الف

  [10] تمرکز بر مشتري  ب

 [10] ارتباط با مشتري  ج

 [9],[7],[4]  الگو برداري  د

 [13],[11]  بهبود مستمر  ه

 [20],[4]  توانمند سازي و آموزش  و

  
  یکپارچه سازي 5-3

جزیره اي بودن یکی از مشکالت بسیار مهم و اساسی سازمانها در زمینه فناوري اطالعات عدم یکپارچگی سیستمهاي مختلف و به اصطالح  
نرم افزارها و فرایندهاي سازمانی دریک , هدف آن به اشتراك گذاري کارامد و یکپارچه داده ها :ازقرار زیر میباشد EAIاهداف پیاده سازي . آنهاست

  .ی کند نرم افزارها و سیستم هاي متنوع سازمانی نوعی محیط جدید مجازي را تداعی م, ارتباط بین اطالعات . بستر سازمانی است

  

    یکپارچه سازي 3

 [6],[3] سیستم هاي نرم افزاري   الف

 [15],[13] ارتباط دادن کاربران با یکدیگر  ب

  [15] ارتباط دادن کاربران با سیستم  ج
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  ساختار منعطف  5-4

. خصص هاي وظیفه اي را نیز حفظ کند سازمانها باید نوعی ساختار ایجاد کنند که در عین حال که مدیریت فرایندي را تسهیل می کنند مزایاي ت
  .تشکیل تیم هاي میان وظیفه اي با دادن حق تصمیم گیري کافی به آنان یکی از بهترین راه هاي جمع بین این دو رویکرد است

  
  
  
  
  

   ساختار منعطف  4

 [17],[11]  وظایف هماهنگی در عرض سازمان  الف

  [7],[9] وظایف هماهنگی با کارمندان  ب

 [7],[9] هماهنگی با مشتریانوظایف   ج

  [11]  بانک اطالعاتی ساخت یافته د

  
  بهبود مستمر  5-5

فاده از یکی دیگر از عواملی که بیانگر مدیریت صحیح در فرایندهاي سازمان می باشد ، وجود بهره وري در فرایندها بوده بدین صورت که در اثر است
براي آنکه فرایندها از این حیث برسی شوند ، مناسب است که کارائی ،اثر بخشی . به دست آید  منابع در فرایندها ، خروجی هاي معقول و مناسبی

  [12]. و بهره وري فرایند ها از طریق تدوین شاخص هاي بهره وري مورد ارزیابی قرار گیرد

   بهبود مستمر  5

 [5],[16]  کاهش هزینه ها  الف

  [5],[16]  افزایش کارایی  ب

 [11],[10]  نابعبکار گیري درست م  ج

 [11],[5],[4]  دارا بودن اهداف مرتبط و هماهنگ  د

 [10],[4]  اندازه گیري اثربخشی  ه

  مهارتهاي مدیریت  5-6
و سعی  در دنیاي واقعی نمی توانیم سعی و تالش خود را به طور همزمان صرف بهبود همه فرآیندها کنیم ، در نتیجه باید فرایند مناسبی را انتخاب

در شروع برنامه ریزي بهبود فرایند ، ممکن است متوجه شوید که بعضی از فرایندهاي ساده را باید قبل سایر . ود را متوجه آن کنیمو تالش خ
  : فرایند ها بهبود ببخشید تا بتوانید 

  ابزار و فنون بهینه سازي را که با فرهنگ کاري شما تناسب بیشتري دارد ازمایش ، انتخاب و ایجاد کنید. 
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 نایی و اعتماد به نفس افرادي که برنامه هاي بهینه سازي را اجرا می کنند ، پرورش دهیدتوا 

 مهارتها و قابلیت هاي خود را به همکاران و مدیران خود نشان دهید. 

 حمایت و اعتماد مدیریت ارشد را در رابطه با روشها و فنون مدیریت فرایند کسب کنید. 

  
  
  
  

  

  آموزش 5-7
آموزش اثر . ارت هاي فنی و اجتماعی افراد تمرکز کند آموزش باید تحت فرایندي مستمرو مفاد آن متناسب با نیازهاي کارکنان بوده و بر توسعه مه

بیان کرده اند ، آموزش براي موفقیت ) 2001(مکینز و مارکس . بخش براي توانمند سازي کارکنان براي انجام مؤثرتر کارهایشان ضروري است 
کمبود آموزش در حین عمل را به عنوان ) 2004(اران بالزارووا و همک]. 12[برنامه مدیریت فرایند ضروري و جزئی کلیدي از برنامه کیفیت است 

  .[13]مانعی در اجراي موفق فرایند و آموزش اعضاي تیمها و مدیران در زمینه مفاهیم مدیریت فرایند را عامل کلیدي موفقیت اجراي آن می دانند
  

   آموزش 7

 [15],[11] نقشه فرایند  الف

  [20],[18],[13] توانمند سازي و آموزش  ب

 [12],[5]  اطالعات شبکه  ج

 [6],[2]  ارائه خدمات آموزشی د

 [16],[11] تامین آموزش کارکنان  ه

 [16],[8],[4]  آموزش مداوم  و

  

   مهارتهاي مدیریت 6

 [9],[7],[1] یت تغییرمدیر  الف

  [7],[1] پیش بینی نیازها  ب

 [4],[3] اطالعات نرخ رشد  ج

 [12],[11]  برنامه ریزي د

 [12],[11]  هماهنگی  ه

 [19],[17],[11]  طراحی  و

  [7],[4]  کنترل  ز
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  یلو تحل  یهتجز -4
 دربخش قبل،  عوامل حیاتی و زیر عوامل مشخص و معرفی گردید و بررسی متمرکز ادبیات منجر به شناسایی چندین عامل حیاتی و زیر عامل موثر

 حال به منظور تعیین میزان اهمیت هر عامل در بین عامل هاي دیگر و هر زیر عامل در بین زیر عامل هاي دیگر از ابزار پرسش نامه استفاده. گردید
  .گردیده است

  
  

  بینش -الف  شایسته سازي.1
  دانش - ب
  مهارت - ج

  آموزش مداوم -الف  آموزش. 2
  نقشه فرآیند - ب
  اطالعات شبکه - ج
  سازي و آموزش توانمند -د
  ارائه خدمات آموزشی - ه
  تأمین آموزش کارکنان -و

  بانک اطالعاتی ساخت یافته  -الف  ساختار منعطف. 3
  وظایف هماهنگی با کارمندان - ب
  وظایف هماهنگی در عرض سازمان - ج
  وظایف هماهنگی با مشتریان -د

  دارا بودن اهداف مرتبط و هماهنگ -الف  بهبود مستمر. 4
  گیري اثربخشی اندازه - ب
  بکار گیري درست منابع - ج
  افزایش کارایی -د
 کاهش هزینه ها - ه

  ارتباط دادن کاربران با سیستم -الف  یکپارچه سازي. 5
  سیستم هاي نرم افزاري - ب
  ارتباط دادن کاربران با یکدیگر - ج

  پیش بینی نیازها -الف  مهارت هاي مدیریتی. 6
  مدیریت تغییر - ب
  برنامه ریزي - ج
  طراحی -د
  هماهنگی - ه
  کنترل -و
  اطالعات نرخ رشد -ز

  ارتباطات و آگاهی -الف  حفظ رقابت پذیري. 7
  ارتباط با مشتري - ب
  بهبود مستمر - ج
  الگو برداري -د
  توانمند سازي و آموزش - ه

  
 ترتیب عوامل حیاتی و زیر عوامل بر اساس اولویت آنها):1(جدول 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهاي سازمانی
 

10 
 

  

است  يساز یستهشا یاتیعامل ح ی،مهندس يدر واحدها یندفرآ یریتمد يعامل در اجرا ینو موثرتر ینتر تیشود، با اهم یهمانطور که مشاهده م
  .مشخص شده است یزعوامل هر عامل ن یرز یتدرجه اهم ینهمچن. قرار دارد... و  یتو عامل آموزش در درجه دوم اهم

  

  نتیجه گیري -5
واحد هاي مهندسی . رشد و بقاي خود را حفظ نمایند روي آوردن به فرآیند ها ضروري است براي اینکه سازمان ها بتوانند در محیط رقابتی امروزي

از اینرو شناسایی عوامل حیاتی موثر در  مدیریت فرآیند در این واحد ها . اصوال جزو فعال ترین واحدهاي یک سازمان و هسته فعال آنها می باشد
چند عامل .  ده  و سطح بلوغ  و میزان آمادگی سازمان را در برابر این عوامل افزایش می دهدموجب  اجراي موفق مدیریت فرآیند در سازمان گردی

کلیدي  و چندین زیر عامل در این تحقیق معرفی گردیده است که با توجه به نظر خبرگان در خصوص درجه اهمیت آنها ترتیب اهمیت آنها 
یی براي سازمان هاي دیگر براي پیاده سازي مدیریت فرآیند و همچنین روشی براي نتایج این پژوهش می تواند به عنوان الگو. مشخص می شود

  .خودارزیابی سازمان براي ارتقاء واحد مهندسی مورد استفاده قرار گیرد
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