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چکیده:

نظارت در جامعه اسالمی ،برخاسته ا ز مسئولیت آحاد جامعه در قبال یکدیگر است .وظیفه همگانی امر به معروف و نهی
از منکر و نصیحت و خیرخواهی در حق یکدیگر ،نوعی نظارت و مراقبت است که سالمت جامعه و حکومتت را ضمتمی
می کند .بدی ضرضیب یکی از برنامه های عملی اسالم امر به معروف و نهی از منکر است که برای حفظ جامعه از خطرات
و بحران های داخلی و همچنی جهت رشد و ضعالی جامعه اسالمی ،در قرآن بته مناستبتهای گونتاگون رتریحام متورد
ضاکید قرار گرفته است .مسأله نظارت شهروندان در زمان ما به مسأله اجتماعی -فرهنگی بسیار جدی ضبدیل شده استت
و رویکرد شهرداری ضهران نیز با راه اندازی سامانه نظارت همگانی  1111در ای راستا به منظور ضقویت حق نظارت مردم
بر حاکمیت بیش از پیش نمود پیدا کرده است .بحثی که امروز در اکثر جوامع و سازمانها بدان پرداخته میشود ،ایجتاد
دید فرآیندی در سازمان ،رویکرد ضفکر سیستمی و در رأس آن مدیریت فرآیندهای سازمان است و با ضوجه به نقشی که
سامانه  1111در باالبردن سطح رضایت شهروندان از مجموعه مدیریت شهری به عنوان آرمان و اعتالی کارآمدی نظارت
همگانی دارد ،بررسی عوامل ضأثیرگذار در مدیریت فرآیندهای سازمان (کسب و کار) در ای سامانه که منجر به بهرهوری
سازمانی می گردد بسیار ضعیی کننده خواهد بود که در ای مجال به رورت موردی در شهرداری منطقه  4ضهران پیتاده
سازی میگردد .از ای روی هدف از ای ضحقیق شناسایی عوامل موفقیت و ضأثیرگذار بر مدیریت فرآیندهای موجتود در
سامانه  1111و مدیریت آنها به منظور ایجاد بهره وری سازمانی و ارضقاء سطح عملکردی ،شناسایی رویه های ناکارآمد و
برداشت گام هایی هرچند کوچک در بهبود و ارالح آنها می باشد.
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Identifying the key factors for the success of organizational
processes management in the 8111 system
)Case study of District 4 Municipality(
Abstract:
Supervision in Islamic society arises from the responsibility of individuals in society towards each
other. The public duty of enjoining what is good and forbidding what is evil, and advising and
benevolence towards one another is a kind of supervision and care that guarantees the health of
society and the government. Thus, one of the practical programs of Islam is enjoining what is
good and forbidding what is evil, which has been explicitly emphasized in the Qur'an on various
occasions in order to protect society from internal dangers and crises, as well as for the growth
and excellence of Islamic society. In our time it has become a very serious socio-cultural issue
And the approach of Tehran Municipality with the launch of the public oversight system in 8111
in this regard to strengthen the right of people to oversee the government has become more
evident. The discussion that is addressed today in most societies and organizations, Systemic
thinking and at the top of it is the management of organizational processes and considering the
role that the 8111 system has in raising the level of citizens' satisfaction with the urban
management complex as an ideal and enhancing the efficiency of public oversight, This system
that leads to organizational productivity will be very decisive Therefore, the purpose of this study
is to identify the factors of success and impact on the management of processes in the 8111
system and their management in order to create organizational productivity and improve
performance, identify. Inefficient procedures and taking small steps to improve and correct them.

Keywords: Process Management, District 4 Municipality, 8111 System
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مقدمه
جامعته شناستان از دیربتاز مفتتاهیمی چتون کنتترل اجتمتاعی و نظتتارت
اجتماعی را مورد ضوجه قرار داده اند و مفهوم سازی های مختلفی از آنهتا
را ارایه داده اند .همچنی مفهوم نظارت نتزد دانشتمندان متدیریت متورد
ضأمل و ضحلیل قرار گرفته است .براساس ره آورد ای دو گستتر معرفتتی
میضوان به مفهوم سازی از نظارت همگانی دست یافتت .نظتارت همگتانی
مفهوم مرکب ی است و لذا می ضوان ابتدا جتزء آن را ضعریتک کترد .نظتارت
همگانی بر حسب ارزیابی و گاهی در برابر آن ضعریتک میگتردد .گفتهانتد،
نظارت ،ارزیابی و مقایسة پیش بینی ها یتا عملکردهتا و شتناخت علتل و
ضفاوت میان آنها است( .شکری و همکاران.)1131،131 ،
بر اساس ای ضعریک ضحقیق نظارت همگتانی چهتار عنصتر یتا چهتارگتام
( ضدوی استانداردهای عملکرد ،مقایستة عملکترد ،معیارهتا و استتاندارها،
ضعیی یا ضحلیل میزان و علل انحرافات و اقدامات ارالحی) است (همتان،
.)131
نظارت یا نظریة ریشة لغوی آن گونه ای دیده بانی است نسبت به ضصمیم
گیری ها و اقدامات آما آن ررفام رؤیت نیست بلکه ضحلیل ضصتمیم گیتری
ها و اقدامات به منزله آنچه در واقع رخ می دهد در ضرازوی آنچه بایتد رخ
می داد .ای مؤلفه به منزله ضترازوی ارزیتابی و ضحلیتل داده هاستت .و آن
منحصر به قوانی  ،مقررات و برنامه ها نیست بلکته استتاندارهای اخالقتی
مدون (مانند سند جام ع اخالقی یا حداقل کدهای اخالقی) و ارزش هتای
اخالقی غیر مدون را نیز شامل میشود.
نظارت و پرسشگری ( امر به معروف و نهتی از منکتر) از مفتاهیم آشتنا در
فرهنگ استالمی استت کته بته منظتور جلتوگیری از انحرافتات فتردی و
اجتماعی پیش بینی شده است.
پیشینه تحقیق
پژوهشی در ایران ضوسط رضتایی ،ضتدی  ،استتادی و اقدستی ( )1111در
مورد شن اسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت مؤثر بر آمادگی و موفقیت
پیاده سازی مدیریت فرایند ،انجام گرفته است که در ای مطالعه فهرستی
از  14عامل کلیدی ارائه گردیده است .حاجی رادقی ،نیرومنتد و رنجبتر
( .) 1131پژوهشی با موضوع سنجش میزان آمادگی پیاده سازی سیستتم
مدیریت فرایند کسب و کار انجام داده اند.

در پژوهش رورت گرفته ،ابتدا عوامل کلیتدی موفقیتت متدیریت فراینتد
کسب و کار شناسایی ،یکپارچه و ضوسعه یافته و سپس بر پایه ای عوامل،
چارچوبی برای ارزیابی میزان آمادگی شرکت مورد مطالعته جهتت پیتاده
سازی موفق مدیریت فرایند کستب و کتار ارائته شتده استت( .کلهتری و
حاجی-حیدری )1111 ،پژوهشی با موضوع و هتدف شناستایی و بررستی
عوامل مؤثر بر آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار انجام داده
اند .عوامل شناسایی شده در ای پتژوهش عبتارت انتد ازو روش شناستی،
مدیریت پروژه ،فناوری اطالعات ،جو سازمانی ،مدیریت ضغییتر و متدیریت
ارشد که البته هر یک از ای عوامل شتامل ضعتدادی متغییتر متی باشتند.
(ضارخ و ضیمورنژاد )1131 ،در مطالعه ای به بررسی فاکتورهتای موفقیتت
پروژه های مدیریت فرآیند کسب وکار به عنوان یکی از روشهای مهندسی
مجدد فرآیند ،در سازمانهایی که خدمات زیر ستاختی فراینتدهای کستب
وکار ارائه میدهند ،پرداخته اند .درنهایت نیز چارچوب ضئتوری بته منظتور
نشان دادن فاکتورهای موفقیت ارائه گردیده است( .امیری ،جشتنیآرانی،
خالویی و هاشمی بازار )1113( ،نیز در ضحقیق خود با ارائه یک چتارچوب
ضئوریک ،عوامل حیاضی موفقیت متدیریت فراینتد کستب و کتار را در سته
سطح استراضژیک ،فنی و عملیاضی مورد بررسی قرار می دهند .مقاله ای با
عنوان عوامل کلیدی موفقیت مدیت فریند کستب و کتار ضوستط (اضتن و
الینما ) 2111 ،انجام گرفته است که عوامل کلیدی موفقیت حارل شتده
را به چهار دسته ضقسیم نموده اندو مدیریت و رهبری ،معمتاری و فنتاوری
اطالعتتات ،متتدیریت ضغییتتر ،همکتتاری و ارضباطتتات( .متتایرز )2112،نیتتز
مجموعه ای از بهتری روشها را برای پروژه های مدیریت فراینتد کستب و
کار معرفی میکند.
(ضرکم  ) 2111،در مقاله ای یک چهارچوب نظری ارتولی بتا استتفاده از
سه ضئوریو ضئوری اقتمایی ،ضئوری قابلیتهای پویا و ضئوری ضناسب فناوری
کار ،پیشنهاد می کند که هر یک شامل ضعدادی عوامل کلیتدی موفقیتت
مدیریت فرایند کسب و کتار متی باشتند( .علیبابتایی ،بانتدارا و اقدستی،
 ) 2111چارچوبی جامع از عوامل موفقیت و همچنی روشهای مترضبط بتا
دستیابی به موفقیت ارائه داده اند .ای چارچوب از نه عامل ضشکیل شتده
است( .مکسوینی )2111،پژوهشی در زمینه ضجزیته و ضحلیتل ،طراحتی و
پیاده سازی پروژه های موفق فرایندهای کسب و کار انجام داده است کته
در نتیجه ای پژوهش 14 ،عامل موفقیت ای پروژه هتا ضتروری معرفتی
شده( .راوستی و با ضنبورگ )2114 ،در مقاله ای چتارچوبی بترای پیتاده
سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار اعتبارسنجی نموده و  22عامل
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کلیدی موفقیت را در پنج حوزه مشخص (مدیریت ستازمانها و فراینتدها،
معماری ضوسعه فرایند و معماریهای اطالعات) ،ضوسعه (ضوسعه نرمافزارهای
کاربردی کسب و کار سرویس گرا وانطبتا بتا زیتر ستاختارهای فنتاوری
اطالعات) ،ان دازه گیری و کنترل ،مدیریت ضغییر و پروژه) دسته بندی می
نمایند( .رزم و وامبراک )2111،یک چارچوب برای مقایسه شش عامتل
هسته ای سیستم مدیریت فرایند کسب و کار ارائته داده انتد .ایت شتش
عامل عبتارت انتد ازو همضترازی استتراضژیک ،حاکمیتت ،روشتها ،فنتاوری
اطالعات ،مردم و فرهنگ.

بایی و سرکیس جهت ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت متدولوژیای ارائه می
دهند که مدیران پروژه را در ایجاد مناسب استتراضژیهای سترمایه گتذاری
مدیریت فرایند کسب و کار کمک متی نمایتد .چهتار متورد از مهمتتری
عواملی که در مطالعه موردی ایشان بته عنتوان عوامتل کلیتدی موفقیتت
شناسایی شده اند عبارت اند ازو همضرازی استتراضژیک ،حمایتت متدیریت
ارشد ،مدیریت پتروژه و محتیط همکتاری( .التداماش و الستلیم،)2111 ،
پژوهشی انجام داده اند و هدف از آن ،معرفی عوامل کلیدی موفقیت پیاده
سازی سیستم فرایند کسب و کار در هر فاز پروژه است.

جدول  .1عوامل کلیدی موفقیت در ضحقیقات پیشی

رضایی و همکاران8811 ،

امیری و همکاران8831 ،

کلهری و حاجی حیدری 8838

مک سوینی3188 ،

بایی و سرکیس3188،

ضعریک روشنی از حاکمیت مدیریت فرایند سازمان

سانتس و همکاران3182 ،

عوامل کلیدی موفقیت

*

هم راستایی کافی مدیریت فرایند کسب و کار با استراضژیهای سازمان

*

استاندارسازی مناسب فرآیندهای سازمان

*

*

*

بهبود مناسب و مستمر فرآیندهای سازمان

*

مدلسازی دقیق فرآیندهای سازمان

*

ضمرکز کافی بر مشتریان سازمان

*

مدیریت مناسب ضغییرات

*

*

برقراری ارضباطات و هماهنگی مؤثر در روند پیاده سازی مدیریت فرآیند
سازمان

*

*

مشارکت مؤثر ذینفعان در پیاده سازی مدیریت فرآیند سازمان

*

اطالع رسانی دقیق و درک کافی به افراد در مورد الزامات پیاده سازی

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
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مدیریت فرآیند سازمان
مدیریت مناسب منابع انسانی در پیاده سازی در پیاده سازی مدیریت
فرآیند سازمان

*

ایجاد و مدیریت مناسب منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت فرآیند
سازمان

*

وجود آموزش مناسب و کافی

*

ضعویض دقیق و مناسب اختیارات کارمندان در پیاده سازی مدیریت فرآیند
سازمان

*

*

برخورداری از مدیریت و رهبری شایسته سازمان

*

*

برخورداری از متدولوژی مناسب پیاده سازی مدیریت فرآیند سازمان
فرهنگ سازمانی مناسب

*

*
*

شناسایی دقیق فرآیندهای کلیدی سازمان

*

*

*

*

*

*

وجود معماری سازمانی مناسب
به کارگیری معماری سرویسگرای مناسب در پیاده سازی مدیریت فرایند
سازمان

*

*

*

*

*

*

برخورداری از ضمنات اجرایی مدیریت

*

*

*
*

*

*

وجود زیرساختهای مناسب
ایجاد روشهای مناسب ضحلیل ،طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت
فرآیند سازمان

*

*
*

چارچوب نظری
کارکرد نظارت همگانی
نظارت همگانی نقش راهبردی درضوسعه فرهنگ و پویتایی ستازمان هتای
مدیریت شهری دارد .نظارت همگانی به راستی با کمتری هزینه،

بیشتری بازدهی (بهره وری در متدیریت شتهری) را بته میتان متیآورد.
«ایتتازی محمتتدهادی ،نظتتارت همگتتانی ،شتتهروندی و ضوستتعه ستتازمانی
(مجموعه مقاالت) ،ضهتران ،شتهرداری ضهتران ».1113 ،همچنتی ستبب
پیشگیری و درمان فساد اداری در سه عرره رفتار مالی و حقوقی میشود.
« خورشیدی غالمحسی  ،نظارت همگانی ،شتهروندی و ضوستعه ستازمانی
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(مجموعه مقاالت) ،ضهران ،شهرداری ضهران .»1113 ،در رهیافتت زنتدگی
شهری نیز آثار و برکات فراوان از نظارت همگانی حارل است به گونه ای
به حق میضوان آن را سرمایه اجتماعی خواهند« .کاظم زاده اکبر ،نظتارت
همگانی ،شهروندی و ضوسعه سازمانی (مجموعه مقاالت) ،ضهران ،شهرداری
ضهران .»1113 ،همچنی جامعه شناسان با مطالعات ضجربی نقش نظتارت
همگانی در افزایش سالمت اجتماعی را نشان داده است .امتا ضحقتق ایت
نقش در گرو کارآیی و اثربخشی نظارت همگانی استوار است.
از سوی دیگر اگر نظارت همگانی بر ارول اخالقی استوار نشود بته جتای
آنکه نردبان ضوسعه شود ،سرسر ستقو و انحطتا متی گتردد .یکتی از
عوامل مؤثر در جهت گیری اخالقی نظارت همگانی ،ارل اعتمتاد متقابتل
است.
مورد اعتماد بودن حق شهروندان است و اعتماد به شتهروندان مستئولیت
اخالقی مدیریت شهری است و برعکس مورد اعتماد بتودن حتقم متدیران
است و اخال شهروندی اقتماء میکند که به مدیران اعتماد کنیم.
مروری بر ادبیات بهرهوری و مدیریت فرآیندهای سازمان
به منظور داشت مبنایی رتحیح بترای پتژوهش الزم استت بته کارهتای
مرضبطی که در ای زمینه انجام شده است ،مراجعه شود .ای امتر موجتب
می شود که از دوباره کاریها پرهیز و گامهای درستی در ضعیی شاخصها و
روابط موجود بی متغییرهای ثابت و وابسته برداشته شود.
تعاریف و مفاهیم بهره وری
درمورد ضعریک بهرهوری ،ضعریک پذیرفته شده ای نیست که متورد ضوافتق
همگان باشد؛
اما در اینجا به ضعدادی از ضعریفها اشاره میشود« .بهرهوری» در مقالته ای
ضوسط فردی به نام «کوئیزنی»
در سال  1333میالدی ظاهر شد .بعد از بیش از یک قرن در سال1111-
آنطور که فرهنگ لغت شناسی الروس بیان می کنتد -فتردی بته استت
«لیتر» بهره وری را بتدی گونته ضعریتک کتردو «قتدرت و ضوانتایی ضولیتد
کردن» که در واقع در اینجا بهره وری اشتیا به ضولید را بیان می کند .از
اوایل قرن بیستم ای ارتطالح مفهتوم دقیقتتری بته عنتوان رابتط بتازده
(ستانده) و عوامل و وسایل به کار رفته برای ضولید آن بازده (نهاده یا داده)
را بهدست آورد( .ابطحی و کتاظمی )1133 ،از نظتر ستازمان همکتاری و

ضوسعه اقتصادی به رورضی بستیار ستاده متی ضتوان بهتره وری را نستبت
شاخص خروجیها به شاخص ورودیها درنظر گرفت (انتشتارات او ای ستی
دی.)2111 ،
استیف پی .رابینز بهرهوری را مجموعه ای از کارایی و اثر بخشی می داند.
بنابرای برای رسیدن به بهرهوری باید بطور کارا و متؤثر عمتل کترد .اگتر
سازمان بتوادند به اهدافی که در مورد میزان دستیابی بته رضتایت اربتاب
رجوعان) دست یابد ،کارایی باالضری از قبل خواهد داشت .همتانطور کته
در مثال باال شاهد هستیم بهره وری ضلفیقی از اثر بخش و کارابودن است.
ضعریک مرکزی بهترهوری ژاپت «بهترهوری عبتارت استت از بته حتداکثر
رساندن استفاده از منابع ،نیروی انسانی ،ضستهیالت و غیتره و بته طریقته
علمی و کاهش هزینه های ضولید (هزینه هتای ارائته ختدمات) ،گستترش
بازارها ،افزایش اشتغال ،کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود
معیارهای زندگی ،انگونه که بته ستود کتارگر ،متدیریت و عمتوم مصترف
کنندگان (ارباب رجوعان سازمانهای اداری) باشد».
ضعریک آژانس بهرهوری اروپا «بهرهوری درجته (میتزان) استتفاده متوثر از
هریک از عوامل ضولید است».
ضعریک سازمان بهرهوری ملی ایران « بهرهوری ،یک فرهنگ ،یتک نگترش
عقالئی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه ضر کردن فعالیتهتا
برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالیضر است».
سازمان بی المللی کار نیز در ضشریح مفهوم بهرهوری ای طور بیتان متی
کند که محصوالت مختلک با ادغام چهار عامل ارلی ضولید می شتود کته
ا ی چهار عامل عبارت است ازو زمی  ،سرمایه ،کار و ستازماندهی .نستبت
ضرکیب ای عوامل برای محصوالت معیاری برای سنجش بهرهوری استت.
به باور آزانس بهرهوری به شیوه های زیر میضواند ضبیی شودو
 -1بهره وری ،درجه استفاده مؤثر از هریک از عوامل ضولید است.
 -2بهرهوری در درجه اول ،دیدگاهی فکری است که همواره سعی
دارد آنچتته را در حتتال حاضتتر موجتتود استتت ،بهبتتود بخشتتد.
بهرهوری بر ای عقیده مبتنی است که انسان میضواند کارهتا و
وظایفش را هر روز بهتر و با گرفت نتایج برضر از روز پتیش بته
انجام رساند (پروکوپنکو)1132،
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مدیریت فرآیندهای سازمان
امرو زه سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار بستری فراهم میآورد ضتا
بوسیله آن انجام رویه های سازمانی یا به عبارت دیگر گردش کار سازمان
براساس فرآیندها بصورضی کامالم مکانیزه و خودکار درآید .با استفاده از ای
سیستتتم متتدیران و برنامتتهریزان ستتازمان میضواننتتد فرآینتتدهای اجرایتتی
سازمان را مطابق نظر خود ضعریک نموده و در هر زمان ضغییر دهنتد ،چترا
که فرآیندها هسته ارلی کسب و کار سازمان محسوب میشوند .مسئولی
اجرای فرآیندهای ضحت مسئولیت خود اطالعات کامل و به روز را دریافت
نموده و در هر لحظه میضوانند بر روند اجرای هر یتک از فرآینتدها ضتاثیر
گذارند .مدیران سازمان به آسانی نظارت دقیقی بر روند اجرای روالهتای
جاری در سازمان خود داشته و گزارشهای آماری ارئاه شتده ضوستط ایت
سیستم اطالعات بسیار با ارزشی را در جهت بازمهندسی فرآیندهای کاری
و ضجاری سازمان و بهبود روشها در اختیار میگذارد .مدیریت فرآینتدهای
کسب و کار با داشت الگوهای متعدد مورد نیاز سازمانها ،روشی یکپارچه
برای ضعریک ،اجرا ،بازبینی و مدیریت فرآیندهای کسب و کتار ستازمانها
ارایه می نماید و با استفاده از روشها و ابزارهای مربوطته حجتم کتار را بته
حداقل رسانده و مدیریت امور را سهل و کارآمد میکند.
فرآیند
فرآیند عبارت است از یک سری فعالیتهتای مترضبط بته هتم کته بترای
رسیدن به هدفی خاص انجام میگردد.
فرآیند به عنوان مجموعه ای از کارها و فعالیت های درون سازمانی استت
که هدف واحدی را برآورده میکند و میضوانتد خروجیهتای معینتی را از
ورودیهای مشخص ضولید کند.
هر فرآیند از طریق مجموع زیرفرآیندهای داخلی به همراه ضوالی بی زیتر
فرآیندها نقطه شروع و پایان میکند.
فرآیندهای موجود در سازمانها پیچیده پویا و دائمام در حال ضغییر هستند
و به رورت نامنظمی گسترش یافته و در هر سیستم و نهادی به رتورضی
متفاوت محلی سازی شده اند.
هدف مدیریت فرآیندهای سازمان
در هه  01و  31ضوسط مجامع علمی جهان مدیریت فرآینتدهای کستب و
کار به عنوان عنصری مهم و در رهیافت مدیریت کیفیت شناخته شتد .در

دهه  11ضوجه مدیران ،ضوسط کتاب همر و چمپتی ،بته متدیریت فرآینتد
مهندسی و مهندسی مجدد فرآیند و متدیریت جریتان کتار جلتب شتد و
امروزه مدیریت فرآیند کسب و کار ای ضوجه را از آن ختود کترده استت.
بسیاری از شرکتها به ضجربه دریافته اند که مدیریت فرآیند کسب و کار به
خصوص در شرایطی که نیازها به سرعت در حال ضغییتر استت -و ایت از
ویژگیهای جهان امروز است -دارایی بسیار مهمی به شمار میرود.
بستتیاری از شتترکتها دارای فراینتتدهای کستتب و کتتار هستتتند کتته ایت
فرآیندها برای مدل کسب وکار آن شرکت منحصر به فرد خواهند بتود .از
آنجایی که ای فرآیندها با ضوجه به شرایط خاص بازار ،بارها و بارها ضکامل
مییابند ،راهکار مدیریت فرآیند کسب و کار که برمی گزینند ،باید بتوانتد
خود را با شرایط و نیازمندیهای شرکت در پاسخ به شرایط جدید ضطبیق
دهد .شرکتها برای بهره گیری اثر بخش از مدیریت فرآینتد کستب و کتار
باید ضنها به داده ها و مدیریت داده ها متمرکز نشوند ،بلکه شتیوه فرآینتد
گرا را برگزینند .جداسازی جریانات ،قوانی کسب و کار و ختدمات استت.
شناسایی فرآیندهای کسب وکار نسبتام ساده استت .امتا مشتخص نمتودن
بخش های مختلک کسب و کار و یافت رتاحبان فرآینتدها ،دشتوار متی
باشد .مدیریت فرآیند کسب و کار عالوه بر مدیریت فرآینتدهای کستب و
کار در سازمان ،یکپارچه سازی بی درنگ فرآیندها را با ضآمی کننتدگان،
ش رکای ضجاری و مشتریان برعهتده دارد .متدیریت فرآینتد کستب و کتار
اضوماسیون را از دیدگاه افقی مورد ضوجه قرار می دهد نه عمودی( .پیروزفر
)1114
مدیریت فرآیند کسب و کار نمایانگر ای واقعیت است که فرآیند کستب و
کار پیچیده ،پویا و درسراستر ستازمان در هتم ضندیتده و دور از دستترس
شریکان ضجتاری و مشتتریان استت .خودکارستازی و متدیریت فرآینتدها،
نیازمند نگرش و ابزارهای پشتیبانی کنننده جدیدی است که واقعیت یتاد
شده را منعکس می کند .مدیریت فرآیند کسب و کتار باعتم میشتود ضتا
فرآیندها ،در شرایطی که نیازهای ضجاری و اطالعات جدیتد دربتاره نحتوه
کار است فاده کنندگان و نیازهای در حال ضغییتر ،درحتال ضغییتر و ارتالح
هستند ،مدلسازی و به رورت پویا نگهداری شود .مدیریت فرآیند کسب و
کار نوعی مدیریت ضغییر و روش شناسی استقرار سیستم است که به درک
و مدیریت مستمر فرآیندهای کسب و کار کمک می کنتد .روش شناستی
مدیریت فرآیندهای کسب و کار برفرضیات زیر استوار استو



فرآیندهای کسب و کار همیشه در حال ضغییر است.
فرآیندها با اهم ضقاطع دارند.
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فرآیندها میان سازمانهای متعدد و اشخاص ذینفع جریان
دارد.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار بر اجرای فرآیندهای کسب و کار نظتارت
می نمایند ضا مدیران بتوانند با ضوجه به داده هتای دریتافتی فرآینتدها را
ضحلیل کرده و آنها را ضغییر دهند .ای سیستتم همته عنارتر فنتاوری را
برای اداره کردن چرخه گتردش فرآینتد از لحظته معرفتی ضتا زمتان بته
کارگیری ،اجرا ،اندازه گیری ،ضغییر و به کارگیری مجتدد در یتک طترح
جمامع گردآوری می کند .در زمینه ضعریک مدیریت فرآینتدهای کستب
وکار و مفهوم آن بی شرکت هتای مختلتک و رتاحبنظران ایت رشتته
اختالفاضی وجود دارد ،ولی آنچه عمومام در بی ای نظرات مشترک است
ای است که مدیریت فرآیندهای کسب و کار روشی یکپارچه و نظاممند
برای طراحی ،اجرا و پایش فرآیندهای کسب و کار است که ممک است
در هریک از آنها افراد یا نرمافزارها در سازمان درگیر باشتند .ضعتامالت
بی افراد و نرم افزارها و گردش اطالعاضی سازمان است که به آن حیتات
می بخشد و هدف از وجود مدیریت فرآیندهای کسب و کار ای است که
بتواند ای فرآیندها را در سازمان مدیریت کند و ابزاری برای بهبود آنها
در طول زمان نیز ارائه دهد.

که ای سامانه در چارچوب برنامه های کالن شهرداری ضهران و با رویکرد
نظارت بر اجرای دقیق وظایک محوله به شهرداری بتا نگرشتی مبتنتی بتر
شفافیت ،پاسخگویی و اطالعرسانی بعنوان چشم بینای شهرداری بصورت
مستمر آقدام به ضعمیق سیاست هتای نظتارت همگتانی و انجتام وظتایک
محوله در راستای بسط و ضوسعه نظارت مردم بر مدیریت مینماید.
اگر بخواهیم اندکی درخصوص زیرفرآیندهای ای سازمان رحبت کنیم به
موارد ذیل میضوان اشاره نمودو
.1
.2
.1
.4
.0
.3
.3
.1

مراحل ارلی مدیریت فرآیندهای سازمان شامل موارد ذیل می باشدو
.1
.2
.1
.4
.0

شناسایی
مدلسازی
ضخصیص منابع
پایش
بهبود

.3
.11
.11
.12

دریافت و رسیدگی سیستمی به پیامهتا و نقطته نظترات
شهروندان
رسیدگی و پیگیری ویژه به پیامهای شهروندان از طریق
بکارگیری و فعال سازی نظارت های مردمی
ضهیه گزارشهای نظارضی و ارزیابی عملکرد رده ها
بروز رسانی و ایجاد بسترهای ارضباطی و نرم افزاری جدید
برگزاری جلسات نظارضی سامانه (1111با ضاکید بر حمور
میدانی)
جلسات کمیسیونهای نظارت و رسیدگی
فراهم نمودن امکان بازدید اقشار مختلک مردم از ستامانه
نظارت همگانی 1111
حمور در نشست ائمه جماعات و بازدید از مساجد شتهر
ضهران
ضهیه و بروز رسانی اقالم ضبلیغاضی در سامانه 1111
انجام ضبلیغات محیطی در اشکال مختلک
انجام فعالیت های پژوهشی و ضحقیقاضی

فرآیندهای موجود در سامانه 8111

شناسایی فرایند اصلی در سامانه 8111

طبق آخری اطالعات اخذ شده از سامانه نظارت همگانی شهرداری ضهران
فرآیندهای موجود در ای مرکز بدی شرح می باشندو

با ضوجه به چشم انداز و مأموریت ای سامانه مردمی« ،دریافت و رسیدگی
سیستمی به پیامها و نقطه نظرات شهروندان» شناسایی میگردد که ایت
فرآیند فعالیتهایی را در زیر مجموعه خود شامل گردد که در ذیل به آنهتا
پرداخته میشودو

.1
.2
.1

انجام نظارت کیفی و ارضفاء سطح سالمت اداری
بهروز رستانی الگوهتای نظتارضی و ضستری نظتارت درون
سیستمی
ضعمیق و نهادینته ستازی نظتارت همگتانی بتا ضاکیتد بتر
مشارکت مدنی

 -1دریافت ضماس های مردمتی بتا ستامانه  1111ا ریتق ضلفت
 ،1111رندو روضی ،اینترنتت و راهنمتایی و ارشتاد ضلفنتی
شتتهروندان درخصتتوص ختتدمات و ماموریته تای محولتته بتته
شهرداری
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 -2ثبت سیستمی پیام های مردمی در  4قالتب (انتقتاد ،شتکایت،
پیشنهاد و ضقدیر و ضشکر)
 -1ارجاع پیام های ثبت شده مردمی به رده هتای اجرایتی جهتت
رسیدگی بعد از پردازش پیام و احراز هویت شهروند
 -4ضکمیل و به نتیجه رساندن پیامهای مردمتی بتا آیتتم «نتیجته
نهایی»
روش تحقیق:
ضحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربدی و با ضوجه به استفاده از روشهای
مطالعه کتابخانه ای و روشهای میدانی نظیر پرسشنامه ،میضوان بیان
کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیتت و روش گتردآوری دادههتا،
یک پژوهش ضوریفی است .جامعه آماری ای پژوهش شامل مدیران
و کارشناسان ارشد شهردادری منطقه  4ضهتران استت کته آشتنایی
نسبی با مفهوم فرآیند و مدیریت فرآیندها در سازمان دارنتد .ضعتداد
اعمای جامعه آماری  133نفر برآورد گردید که با استفاده از فرمول
کوکران ،حجم نمونته  113نفتر محابته گردیتد ،کته همتی ضعتداد
پرسشنامه معتبر و قابل استفاده نیز ضوسط محقق جمتع آوری شتد.
پرسشنامه مورد استفاده در ای ضحقیق شامل  20سؤال است کته از
کتاب پرسشنامه های دکتتر محمتد مقیمتی ،جلتد نهتم استتخرا
گردیده است .جهت ضدوی پاسخها از طیک لیکترت پتنج درجته ای
استفاده شده است .برای ارزیابی روایی و اعتبار پرسشتنامه از روایتی
محتوا و رو ری استفاده شد و قبل از ضوزیع بی جامعه آماری ،طرح
اولیه پرسشنامه ضوسط سه نفر از متخصصی مربوطه متورد بررستی
قرار گرفت .برای ضعیی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفتای کرونبتاخ،
که میزان همبستگی مثبت اعمای یک مجموعه را باهم منعکس می
کند و هرقدر مقدار آن به عدد یک نزدیکضر باشد ،اعتبار درونتی آن
بیشتر است ،استفاده گردید .مقدار ضریب آن برابر  1،10شد .لذا ای
مقدار ضریب مناسبی برای پایایی سؤاالت و نیز نشان دهنتده ضتوان
باالی ای پرسشنامه است.

یافته های تحقیق
در ای ضحقیق به منظور بررسی کم بودن وابستگی درونتی و جزئتی
متغیرها برای کفایت نمونه گیری آزمون  KMDو  2 xبارضلت ،قبل

از شروع ضحلیل عاملی اکتشتافی استتفاده شتد (جتدول  .)2نتیجته
آزمون  KMDبه میزان  1/301و مقدار  sigکمتر از  1/10آزمتون
بارضلت نشان دهنده کفایت نمونه و شایستگی جهتت انجتام ضحلیتل
عاملی در ای ضحقیق است .در ادامته دستته بنتدی عوامتل کلیتدی
موفقیت ،با روش ضحلیتل عتاملی اکتشتافی و بته کمتک نترم افتزار
 SPSS22و لیزرل رورت پذیرفت .روند دسته بندی عوامل در نزم
افزار طی دو مرحله رورت گرفت که در ای دو مرحله بتا ضوجته بته
نتایج اشترکات ،متغیرهایی کته مقتدار اشتتراک استتخراجی آن هتا
کوچک ضر از  1/0بودند ،از پزوهش حتذف گردیدنتد .ایت متغیرهتا
عبارت اند ازو اشتراک مناسب قدرت در پیاده سازی مدیریت فراینتد
کسب و کار ،به کارگیری معماری سرویس گرای مناستب در پیتاده
سازی مدیریت فراینتد کستب و کتار ،ضعریتک روشتنی از حاکمیتت
مدیریت فرآیند کسب و کار ،به کارگیری ضصمیم گیتری گروهتی در
پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار .نتتایج حارتل از چترخش
واریماکس در جدول ( )1آمده است .همان طور که مشتخص استت
پنج عامل ،مقدار ویژه باالضر از یک داشتته و  10/111دررتد حجتم
متغیرهای موجود را ضفسیر متی کننتد .بتدیهی استت کته 13/313
دررد باقیمانده ،سهمی از واریانس متغیر وابسته استت کته ضوستط
سایر متغیرها  ،به جز متغیرهای مورد ضوجه ضحقیق ،ضفسیر می شتود
یا واریانس خطا استت .نهایتتام بتا  23متغیتر مجتددام ضحلیتل عامتل
اکتشافی رورت پذیرفت و متغیرها در پنج گروه قرار گرفتند .پس از
مرضب سازی متغیرها با ضوجه به بار عاملی آنها ،پنج دسته از عوامل
کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرآینتد کستب و کتار
حارل گردید و براساس مصاحبه با اساضید و همچنی سه فرد خبره
در حوزه سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار ،ارضبتا موجتود بتی
عوامل ضوجیه شدند .آنگاه نام گذاری دسته عوامل کلیتدی موفقیتت
انجام رفت که به شرح در جدول ( )4آورده شده است.
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 و بارضلتKMO  آزمون.2 جدول
1/301

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx,Chi-Square

1423/134

Df

031

Sig.

1/111

Bartlett’s Test of Sphericity

 نتایج ضحلیل عاملی چرخش داده شده.1 جدول

Exteraction Sums Squared Loadings

Compone
nt

Initial Eigenvalues
Total

%of
Variance

Cumulative%

Total

%of
Variance

Cumulative%

1

3/132

20/13

20/13

3/132

20/13

20/13

2

0/313

13/014

13/324

0/313

13/014

13/424

1

4/111

10Dec-

02/434

4/111

10Dec-

02/434

4

1/211

3/413

31/311

1/211

3/413

31/311

0

1/111

43Mar-

30/111

1/111

43Mar-

30/111

3

1/313

2/341

31/111

3

1/311

2/331

31/113

1

1/143

2/414

31/231

3

1/111

2/143

30/342

11

1/314

2/233

33/341

11

1/302

2/210

11/143
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12/233

-Feb12

1/321

12

14/114

2/111

1/330

11

13/143

1/142

1/321

14

13/111

1/342

1/034

10

13/440

1/003

1/011

13

31/312

1/403

1/433

13

32/141

1/243

1/420

11

31/11

1/112

1/411

13

34/434

1/134

1/133

21

30/011

1/144

1/103

21

33/021

1/310

1/113

22

33/412

1/313

1/11

21

31/132

1/31

1/243

24

31/140

1/311

1/211

20

33/411

1/313

1/213

23

111

1/013

1/131

23

جدول  .4دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت فرآیند سازمان
عامل

نام عامل

F1

مدیریتی

نام عامل

بار عاملی

برخورداری از مدیریت و رهبری شایسته سازمان

1/310

مدیریت مناسب پروژه

1/333
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F2

سازمانی

F1

فرآیندی

F4

انسانی

F0

فنی

ایجاد و مدیریت مناسب گروه پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار

1/310

وجود ریسک پذیری کافی

1/343

استفاده از مشاوران معتبر در پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار

1/021

ضعریک دقیق اهداف پیاده سازی مدیریت فرآیند کسب و کار و هم راستایی کافی مدیریت فرآیند کسب
و کار با استراضژی های سازمان

1/301

ضمرکز کافی بر مشتریان سازمان

1/311

ایجاد یک سازمان پشتیبان مناسب در پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار

1/311

برقراری ارضبا و هماهنگی موثر در روند پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار

1/341

شناسایی دقیق فرایندهای کلیدی سازمان

1/343

بهبود مناسب و مستمر فرایندهای سازمان

1/331

سنجش مناسب و کافی عملکردها در روند پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار

1/033

یکپارچه سازی مناسب برنامه ها و فرایندها در پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار

1/031

مدل سازی دقیق فرایند های سازمان

1/310

استاندارسازی مناسب فرایندهای سازمان

1/313

مدیریت مناسب منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار

1/311

مشارکت موثر ذینفعان در پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار

1/331

ضفویض دقیق و مناسب اختیارات کارمندان در پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار

1/314

مشارکت ،همکاری و پشتیبانی کافی در روند پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار

1/313

وجود آموزش مناسب و کافی

1/112

وجود ضجربه کافی گروه پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار

1/313

بهره وری از یادگیری و ضوسعه در روند پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار

1/011

ایجاد روش های مناسب ضحلیل ،طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار

1/313
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برخورداری از متدولوژی مناسب پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار

1/033

وجود معماری سازمانی مناسب

1/344

وجود زیر ساخت های مناسب

1/311

تحلیل عوامل مدیریتی
طبق نتایج ضحقیق ،دسته عوامل مدیریتی با دررد واریانس  ،20/13مهتم
ضری عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند کسب و
کار در ایران است .آنچه به روشنی ازعوامل ای دسته برداشت متی شتود
ضأثیر مهارت های مدیریت و دانش مدیریتی در پیشبرد پروژه پیاده سازی
سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار است .زمانی که در مدیریت و رهبری
پیاده سازی پروژه به انعطاف پذیری و ضغییر اشاره میشود ،میضوان به نیاز
عامل ریسک پذیری در مدیریت پی بترد .جهتت مواجته شتدن و کنتترل
ریسک ،نیاز است مدیران ارشد هر سازمان ،برنامه ای مدیریتی مطابق بتا
نوع ریسک پایه ریزی نمایند و حتی با مشتاورانی معتبتر مشتورت کننتد.
عالوه بر مدیریت ریسک ،مدیریت گتروه نیتز از جملته عوامتل و وظتایک
مدیریتی محسوب می شوند که نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشتند .در
دسته عوامل مدیتی ،عامل متدیریت مناستب پتروژه ،عتالوه بتر متدیریت
پروژه ،شامل زیر عامل مهارت ها و متدولوژی هتای متدیریت پتروژه نیتز
میشود .عامل کلیدی موفقیت ایجاد و مدیریت مناسب گروه پیاده ستازی
مدیریت فرایند کسب و کار نیز ،شامل زیر عوامل کلیدی موفقیتت وجتود
گروه و ضوسعه کار ضیمتی و همچنتی ضوانتایی هتا و ظرفیتت هتای گتروه
مدیریت فرایند کستب و کتار استت (کلهتری و حتاجی حیتدری1131 ،؛
سانتس و همکاران)2114 ،
تحلیل عوامل سازمانی
عوامل سازمانی با دررد واریانس  ،11/042جزء اساسی ضتری متغیرهتای
مؤثر بر پیاده سازی موفق سیستم مدیریت فرایند کسب و کار می باشند.
فعالیتی در سازمان نمی ضوان پیتدا کترد کته در راستتای بترآورد اهتداف
نباشد .همچنی ای سازمان ها برای نائل شدن به اهداف مورد نظرشتان،
به همکاری و همتاهنگی افتراد و گروههتای متفتاوت در ستطوح مختلتک
سازمانی و نیز یک سازمان پشتیبان مناسب برای حمایت و راهنمتایی در
جهت پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار نیاز دارند.

ارض باطات می ضواند نمایانگر ضفاوت میان شکست و موفقیت باشند .ارضبتا
مؤثر شامل حفظ اشتتیا  ،مشتارکت کامتل کارکنتان ،درک نقتش هتا و
مسئولیت ها در فرآیند و ضوجه به افراد جهت افزایش قابلیتت هتای آنتان
است (رضایی و همکاران .)1111 ،از طریق مستند سازی وریه هتا و ختط
مشی ها ،استتراضژی ستازمان فلستفه وجتودی ستازمان و فت آوری هتای
پشتیبان با هم ضطبیق پیدا می کنند .یک فترد متی ضوانتد از نقشته هتای
استراضژی استفاده کند ضا فرایندهای درون یک سازمان و ارضبا آنهتا بتا
استراضژی ارلی را ضشخیص دهد و چنی رویکردی به سازمان هتا کمتک
می کند ضا پ روژه های مختلک مدیریت فرآیند کسب و کتار را بایکتدیگر
هم راستا کنند و ارزش ضجاری مدیریت فرایند کسب و کار را به ذینفعان
مرضبط انتقال دهند (امیتری و همکتاران .)1131 ،عتالوه بتر آنچته بیتان
گردید .سازمان هاب به مشتریان خود وابسته می باشند ،بایستی نیاز های
حال و آینده آنها را درک و الزامتات آنهتا را ضحقتق بخشتند (جتوران و
گادفری .) 2111 ،منظور از عامتل کلیتدی موفقیتت هتم راستتایی کتافی
مدیریت فرآیند کسب و کار با استراضژی های سازمان ضوانایی ستازمان در
همسو بودن با فرایندهای کسب و کار ،همستویی بتا استتراضژی و قابلیتت
ارضبا فرایندها و استراضژی ها استت .در دستته عوامتل ستازمانی ،عامتل
کلیدی موفقیت ضمرکز کافی بر مشتریان ،به شناسایی و ضمرکتز بتر گتروه
های مشتریان و نیازهای آنها اشتاره دارد (حتاجی رتادقی و همکتاران،
1131؛ رزم و وام برگ2111 ،؛ بایی و سرکیس)2111 ،
همانگونه که در جدول ( )4مشاهده می شود وجود یک سازمان پشتیبان
مناسب در پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار یکی از عوامل
کلیدی موفقیت محسوب می شود که ای عامل دقیقتام بته ضتروری بتوده
ایجاد یک سازمان پشتیبان به دلیل دشتواری حفتظ متدیریت مستتمر و
همچنی وجود چشم انداز پشتیبان در مدیریت فرایند کسب و کار اشتاره
دارد  .از دیگر عوامل ای دسته ،برقراری ارضبا و هماهنگی مؤثر در رونتد
پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار است که شامل زیر عواملی چتون
برقراری ارضباطات مؤثر ،نظارت سازمانی وایجاد اعتماد باال در کار میشود
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(کلهری و حاجی حیدری1131 ،؛ آنت و الینما2111 ،؛ ال دامتاش و ال
سلیم.)2111 ،

در ای دست ه عامل کلیدی موفقیت یکپترچه سازی مناستب برنامته هتا و
فرایندها در پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار بته متواردی
چون یکپارچه سازی ابزار ضوسعه و یکپارچه سازی برنامه هتای کتاربردی
اشاره دارد (اسکت هائور و ویرضز.)2111 ،

وجود دسته عوامل کلیدی موفقیت فرایندی ،بتا دررتد واریتانس 14/11
بسیار حائز اهمیت است .چرا که ضشخیص فرایندها مهم است و ای اجازه
را می دهد که جزیره های اطالعاضی موجود در سازمان شکستته شتود ضتا
افراد بتوانند نگاه کلیضری نسبت به مسئله داشته باشند .سازمان ها اغلب
در ای زمینه از مدلسازی فرآیند استفاده میکننتد (امیتری و همکتارن،
 .) 1131از آنجا که عواملی که در ای دسته قترار گرفتته انتد همگتی بته
فرآیندهای سازمان و فرآیندهای پیتاده ستازی سیستتم متدیریت فراینتد
کسب و کار اشارهنمده اند ،ای دسته از عوامل بته عنتوان دستته عوامتل
فرایندی معرفی گردیه است .طراحی دوباره فرایندها یتک گتام ارتلی در
متتدیریت فراینتتد هاستتت .ستتازمان هتتای پیشتترو اهمیتتت انتتدازه گیتتری
فرایندهای کسب و کار را دریافته اند و ای سنجش عملکرد را نه ضنهتا در
سطح فرایند ،بلکه در کل سازمان و در سطح هر کارمند به رورت فتردی
انجام می دهند.

عامل کلیدی موفقیت مدل سازی دقیتق فراینتدها کته در ایت دستته از
عوامل قرار دارد شامل مواردی چون نقشه فرایند ،الگوبرداری فرایند ،مدل
سازی و طراحتی فراینتد ،انبتار دیتاگرام ،نشتانه گتذاری هتای مناستب و
استاندارد طراحی ،کامل بودن نمادهای طراحتی فراینتد ،همتاهنگی بتی
طراحی فرایندها و اجرای فرایندها ،پشتیبانی ابزار طراحی از ضمامی نشانه
گذازی های طراحی در نستخه هتای اخیتر و ضعریتک دقیتق نقتش هتا و
مسئولیت های فرایند ،می شود (اسکت هتائو و ویرضتز)2111 ،؛ رضتایی و
همکاران1111 ،؛ رزم و وام براک .)2111 ،عامل دیگتری کته در دستته
عوامل فرایندی قترار گرفتته استت ،عامتل استانداردستازی و فراینتدهای
سازمان است که زیر عوامل مثتل استانداردستازی فراینتدها و استتفاده از
بهتری استانداردهای مدل سازی و فناوری ها را در بر میگیترد (امیتری و
همکاران1131،؛ ضرکم .)2111،

تحلیل عوامل فرایندی

(راملر برنچ  ) 2114در ای گروه ،عامل شناسایی دقیق فرایندهای کلیدی
سازمان ،به شناسایی فرایندها و فررت ها در روند پیتاده ستازی سیستتم
مدیریت فرایند کسب و کار ،عامتل بهبتود مناستب ومستتمر فراینتدهای
سازمان ،اهمیت دادن به برنامه هتای کتاربردی فراینتد ،متدیریت برنامته
سازمان و فرایندهای پروژه ،مرضبط بودن فراینتدها بتا اهتداف ستازمانی و
بهینه سازی و بهبود مستمر فرایند اشاره دارد (حاجی رادقی و همکاران،
1131؛ رزمتت و وام بتتراک .)2111 ،عامتتل ستتنجش مناستتب و کتتافی
عملکردها در روند پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار شامل مواردی
چون ضعریک شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند (برپایه اهداف ماموبیتت
های فرایند و نیاز هتای مشتتریان) ،بتازبینی دوره ای معیارهتای فراینتد،
اندازه گیری عملکرد فرایند (سنجش فرایند) ،سنجش پیچیدگی ضوستعه،
سنجش پیچیدگی پیکتر بنتدی ،کنتترل نستخه فراینتد ،مقایسته معیتار
عملکرد با منابع داخلی و خارجی ،اجرای استانداردهای داخلی و ختارجی
و سطح درست نظارت رسیدن به نتتایج کستب و کتار بتا مجموعته ای از
موفقیت های کوچک ،ضوانایی پیگیری نایج و اندازه گیتری موفقیتت ،متی
شود (رضایی و همکاران1111 ،؛ اسکت هائور و ویرضز.)2111 ،

تحلیل عوامل انسانی
دسته عوامل انسانی با دررد واریانس  ،11/321چهتارمی دستته عوامتل
کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کتار در ایت
پژوهش محسوب شده است .بر اساس مفهوم فرایند گرایی ،نگرش متردم
در سازمان ها باید ضغییر کند و مردم باید یاد بگیرند که در ضمتامی حتوزه
های عملیاضی مسئولیتها را بپذیرند و همچنی یاد بگیرند که کار ختود را
با سایر ضالشها ب رای رسیدن به نتایج فرایند ها یکپارچه سازند (جست و
نیل .)2111 ،بنابرای با وجود همه ای ها ،ضغییرات رفتاری نرم ضر ضروری
است ،به عالوه آموزش ابزاری و روندی جدید در فرایندها استت و وجتود
چنی آموزشی بخش کامل کننده هر پروژه است (علی بابایی و همکاران،
.)2113
با ضوجه به آنچه در باال اشاره شد ،می ضوان دریایفت همه عوامتل کلیتدی
موفقیتی که در ای دسته قرار گرفته اند ،بته نقتش ضتأثیر گتذار افتراد در
پیاده سازی موفق سیستم مدیریت فرایند کسب وکار اشاره دارند .در بعد
انسانیم ،دقیقام افراد به مشارکت و همکاری در گروه میپردازنتد ،بتا انجتام
مسئولیت خود در نقشی که به آنها ضوفیض اختیار داده شده استت و بته
کارگیری ضجاربی که از فعالیت هایشان در گتروه کستب نمتوده انتد متی
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ضوانند روند انجام پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار را بهبود
بخشند .بنابرای با وجود ضأثیر مستقیم افراد (مردم) در بته کتارگیری هتر
یک از عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و
کار که در پژوهش حاضر در یک بعد قرار گرفته اند ،عوامل انستانی بترای
ای دسته انتخاب گردید .به غیر از افراد یا نیروی انسانی ،آنچته در عامتل
کلیدی موفقیت مدیریت منتابع انستانی بته آن ضوجته میشتود ،سیستتم
پاداش است .در مورد عامل کلیدی موفقیت مشارکت مؤثر ذزنفعتان متی
ضوان به زیر عواملی چون مشارکت ضأمی کنندگان در فرایندهای ضوستعه،
همکاری از پیش ضعیی شده سازمان هتای شترکت کننتده و مشتارکت و
درگیری کاربران و کارمندان اشاره نمود .عامل کلیتدی موفقیتت ضتوفیض
دقیق و مناسب اختیارات ،عالوه بر واگذاری اختیارات ،به مفهوم همکاری
و مشارکت کارکنان اشاره دارد و همچنی عامل کلیتدی موفقیتت وجتود
آموزش مناسب و کافی ،عالوه بتر بحتم مناستب بتودن آمتوزش ،مفهتوم
ضوانمند سازی کارکنان و مدیران را نیز در بر می گیرد (کلهتری و حتاجی
حیدری1131 ،؛ بایی و سرکیس.)2111 ،
وجود ضجربه کافی گروه پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کتار،
از دیگر عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ای سیستم است که در دسته
عوامل انسانی قرار گرفته است .ای عامل به اهمیت ضجربه اعمای سازمان
در مورد ابزارهای فناوری و اطمینان داشت به شایستگی کاربران داخلتی
اشاره دارد (سانتس و همکاران.)2114،
تحلیل عوامل فنی
عوامل فنی به مواردی چتون دانتش ،روش ضکنیتک و وستایل الزم بترای
اجرای وظایک خاص که از راه ضجربه ،آموزش وضعلیم به دست آمده ،ضلقی
می شود .آخری دسته از عوامل کلیدی موفقیتت شتناخته شتده در ایت
پژوهش با دررد واریانس  ،4/02دسته عوامل فنی نام گذاری شده استت.
به اعتقاد متخصصان حوزه مدیریت فرایند کسب و کار ،یک روششناستی
کلی که راهنمایی برای مدیریت پروژه های مدیریت فرایند کستب و کتار،
استفاده از ابزار مناسب و انتختاب روش در پتروژه هتای متدیریت فراینتد
کسب و کار باشد ،ضروری است (امیری و همکاران .)1131 ،با ضوجته بته
زیر عوامل ای دسته ،به روشنی می ضوان دریافت که ضمامی عوامل موجود
در ای دسته ،به ابزارها ،روش ها و ضکنیک هایی اشاره دارند که در پیتاده
سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار کلیدی محسوب می شوند.
بنابرای عنوان دسته عوامل فنی برای ای گروه مناسب است.

در دسته عوامل فنی ،عامل موفقیتت ایجتاد روش هتای مناستب ضحلیتل،
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار شامل متواردی
چون استفاده از زبان اجرایی مناسب و استاندارد ،اطالعات دقیتق در بتاره
قابلیت های ابزار و به عالوه مطابقت نشانه گتذاری هتای طراحتی و زبتان
اجرایی است .عامل کلیدی موفقیت برخورداری از متدلوژی مناستب نیتز
زیر عواملی چون استفاده از متدلوژی مناسب ،خط مشتی کلتی نگتر ،بته
کارگیری یک خط مشی و رویکرد ضکراری و فزاینده ،ضوسعه نمونه ستازی
مجموعه مدیریت فرایند کسب و کار را شامل می شود (کلهری و حتاجی
حیدری1131 ،؛ امیری و همکاران1131 ،؛ اسکت هائور و ویرضز.)2111 ،
عامل کلیدی موفقیت دیگری که در ای دسته قرار دارد ،وجتود معمتاری
سازمانی مناسب است که مواردی چون معماری فرایند سازمانیم ،مدیریت
داده ،فهم وابستگی و یکپارچگی منابع داده را در بتر متی گیترد (استکت
هائور و ویرضز2111 ،؛ راوستتی و بتاضنبورگ2111 ،؛ رزمت و وام بتراک؛
 .) 2111وجود زیر ساخت های مناستب نیتز از عوامتل کلیتدی موفقیتت
شناخته می شود که در دسته عوامل فنی قرار گرفته است و زیتر عوامتل
آن عبارت است ازو درک زیرساخت کسب و کار و منابع و زیر ساخت های
فناورانه برای حمایت از طرح مدیریت فرایند کسب و کار (متک ستوینی،
2113؛ مانتس و همکاران2114،؛ راوستی و باضنبورگ.)2111 ،
نتیجه گیری و پیشنهاد
نتایج حارل از نظر سنجی خبرگتان در متورد میتزان اهمیتت هریتک از
عوامل و سپس ضحلیل اکتشافی آنها ،پنج دسته عوامل کلیتدی موفقیتت
"مدیریتی"" ،سازمانی"" ،فرایندی"" ،انسانی" ،و "فنتی" ،استت .دستته
عوامل مدیریتی با دررد واریانس  ،)20/13بته عنتوان مهتم ضتری عامتل
کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کستب و کتار استت.
پس از دسته عوامل کلیدی موفقیت مدیریتیم ،دسته عوامتل ستازمانی بتا
دررتتد واریتتانس  ،11/042دومتتی اولویتتت را در بتتی دستتته عوامتتل
استخراجی دارند .دسته بعدی با دررد واریانس  14/11به عنتوان دستته
عوامل فرایندی نام گذاری شد .دستهعوامل انسانی و دسته عوامل فنی بتا
دررد واریانس های  11/321و  4/02به عنوان دسته های چهارم و پنجم
دسته بندی ای ضحقیق شناخته شدند.
نتایج حارل از ای پژوهش می ضواند به پیاده سازی موفتق ستامانه هتای
مدیریت فرایند کسب و کار کمک کنتد و متدیریان و کارشناستان پیتاده
کننده ای سیستم را در مواجه شدن با بحران ها و چالش های احتمتالی
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در اجرا و پیاده سازی آن یاری نموده و به طور کلی نترخ شکستت پتروژه
های پیاده سازی ای سیستم را کاهش دهد.
نتیجه دیگری که از ای پژوهش حارل می گردد ای است که با مدیریت
فرآیند های سازمان و یکپارچه سازی شیوه ها و رویه ها ،نظتم و انستجام
خاری در سازمان و سامانه  1111شکل خواهد گرفت که افزایش کتارایی
و اثر بخشی را به دن بال خواهد داشتت و در نهایتت منتتج بته بهتره وری
مطلوبتر سازمانی خواهد شد.
از آنجا که متدیریتراهبرد ومتدیریت عملکترد دو مقولته جتدا از یکتدیگر
هستند و همسو کردن ای دو می ضواند بته افتزایش اثتر بخشتی ستازمان
کمک شایانی ،نماید ،پس پیاده سازی مدیریت فرآیند ها در ایت ستامانه
م ی ضواند نقش بسزایی در مهندسی مجدد فرایندها و ارضقاء سطح عملکرد
فرآیندهای عملیاضی و ارلی سازمان ایفا نماید.
هرچند یافته های پژوهش حاضتر در پیتاده ستازی موفتق ستامانه هتای
مدیریت فرایند کسب و کار در سازمان ها و شرکت ها بستیار کتاربردی و
مهم است ،اما ای ضحقیق از برخی محدودیت ها نیز رنج می برد .یکتی از
قابل ضوجه ضری محدودیت های پژوهش حاضر ای است که مبانی نظری
جامع وکاملی در مورد سامانه های مدیریت فرایند کسب و کتار در ایتران
در دسترس نبوده و بیشتر منابع ،ضنها به بحم و معرفی متدیریت فراینتد
کسب و کار پرداخت و به طور کامل و دقیتق در متورد سیستتم متدیریت
فرایند کسب و کار اقدامی رورت نگرفته است .از دیگر محتدودیت هتای
موجود ای است که عوامل کلیدی معرفی شده در ای ضحقیتق ،بیشتتر از
طریق مرور ادبیاضموجود در ای حوزه شناسایی شده اند و ایت مطالعتات
عموما در سایر کشورها انجام گرفتهاند .از ای رو ممک است که عتواملی
با ضوجه به فمای خاص کشور ما مورد نیاز باشد که در ای ضحقیق به زور
دقیق و خاص به آن پرداخته نشده است .همچنتی یافتته هتای ضحقیتق
پیش رو ،باضوجه به نمونته هتای متورد استتفاده در شتهرداری منطقته 4
رورت گرفته و می ضواند جای ضعمیم به دیگر مناطق و دیگتر ستازمانهای
ضابعه شهرداری ضهران را داشته باشد ضم اینکه مقایسه ای پتژوهش بتا
نتایج حارل از ضحقیقات مشتابه بتا دیگتر ستازمانها و نهادهتای دولتتی و
خصوری نیز انجام نپذیرفته است.
با ضوجه به نتایج ضحقیق حاضر و محدودیت های موجود در روند انجام ای
پژوهش ،پیشنهادهایی برای محققان آینده در ای حتوزه ،در ادامته آورده
شده است که عبارت اند ازو ارزیابی مجدد و به روز رسانی مدل ارائه شتده

با در نظر گرفت جامعه وسیع ضتر و خبرگتان بیشتتر ،انجتام مطالعتات و
ضحقیقات گسترده ضر در حوزه ضواناییهای ضئوری سیستم متدیریت فراینتد
کسب و کار در ساز مان ها و شرکتهای ایرانتی استتخرا عوامتل کلیتدی
موفقیت خاص آن ها ،بررسی چگونگی ضأثیر هر یتک از پیامتدهای پیتاده
سازی و استقرار سیستم مدیریت فراینتد کستب و کتار در ستازمان هتای
دولتی و خص .ری .از دیگر پیشنهادات در ای زمینه میتوان به لزوم بهره
گیتتری از قابلیتتت هتتای سیستتتم فنتتاوری اطالعتتات و اضوماستتیون اداری
پیشرفته جهت ضپشتیبانی از مدل ها و راهکارهای فنی مدیریت فرآینتدها
اشاره کرد که رویه های بهبود را مؤثر ضر و کارآمد می نماید .ضم اینکته
با ضوجه به نقش پررنگ مدیریت عالی سازمان به حتامی و متتولی اجترای
ای طرح ،لزوم داشت ضمانت اجرایی قتوی از جانتب باالدستت ستازمان
بسیار مهم جلوه گر می نماید.
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نهاد ،ضهران ،ریاستت جمهتوری ،مرکتز امتور زنتان و ختانواده،
.1113
ضارخ ،محمد جعفر و همکاران .)1131( ،فاکتورهای موفقیت در
سامانه های مدیریت فرایند کسب و کار ،مجله مهندسی رنایع
و مدیریت سامانه ها ،دوره  ،1شماره  ،1رفحات  11ضا 41
رضایی ،کامران و همکاران (« ،)1111عوامل کلیتدی موفقیتت
در پیاده سازی مدیریت فرایند و ارائه چهارچوبی برای ارزیتابی
آمادگی سازمان» .نشریه مدیریت رتنعتی ،دوره  ،1شتماره ،1
پاییز و زمستان  ،1111رفحات  13ضا .02
روحانی ،سعید و همکتاران (« .)1134عوامتل کلیتد موفقیتت
پیاده سازی سیستم مدیریت فراینتد کستب و کتار» فصتلنامه
مطالعات مدیریت فنتاوری اطالعتات ستال ستوم ،شتماره ،12
ضابستان  34رفحات  01ضا .33
.
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