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 چکیده
سازد که برای بقا در برابر تغییرات محیط، تواناتر، ( به عنوان یک خط مشی مدیریتی، سازمانها را قادر میBPMوکار )مدیریت فرآیند کسب

باید مقدماتی را طی نمایند و از ضروریات آن شناخت عوامل موفقیت  BPMسازی موفق ها برای پیادهسازمانکارآمدتر و مؤثرتر عمل کنند. 

بندی شش توانمندی برتر سازمانی شامل همراستایی هدف اصلی این تحقیق اولویتباشد. های سازمانی میتوانمندیاست که مهمترین آن 

، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی BPMسازی ها، فناوری اطالعات، افراد و فرهنگ در مراحل مختلف پیادهراهبردی، حاکمیت، روش

AHP و تحلیل آنها با استفاده از فرآیند  آوری نظرات خبرگانرسشنامه و جمع. پس از توزیع پدهدها قرار ی سازمانالگوی مناسبی فراروتا  ستا

مشخص گردید و  BPMها در مراحل مختلف چرخة عمر اولویت هریک از توانمندی، Expert Choiceافزار و نرم AHPسلسله مراتبی تحلیل 

به ترتیب شامل همراستایی  BPMبندی در کل چرخة عمر اولویت از خبرگان مورد تایید قرار گرفت. در نهایت نتایج بدست آمده توسط تعدادی

تواند نقشة راهی این تحقیق می ،صحت نتایج توسط خبرگان با تأییدباشد. ها، فناوری اطالعات، افراد و فرهنگ میراهبردی، حاکمیت، روش

 فراهم نماید. BPMسازی های سازمانی مورد نیاز در فازهای مختلف پیادهه توانمندیها و مشاوران آنها جهت توجه بپیش روی سازمان

 کلمات کلیدی: 
 مراتبیتحلیل سلسلهفرآیند های سازمانی، ، توانمندیوکارسازی مدیریت فرآیند کسبپیاده
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Abstract: 

As a managerial initiative, Business Process Management (BPM) enables organizations to act more 

effectively and efficiently to survive in the global changing environment. According to customer requirements, 
BPM can continuously improve processes, reduce cost and time, and improve service and product quality. 

BPM implementation lifecycle includes process identification, process discovery, process analysis, process 

redesign, process implementation and process monitoring & controlling. Based on the relevant literature, one 
of the main success factors for BPM implementation is the organizational capabilities, including: Strategic 

Alignment, Governance, Method, IT, People and Culture. This research aims to prioritize these six 

organizational capabilities in various phases of BPM implementation, using AHP method. For this purpose, a 

questionnaire survey was conducted and 24 respondents who had good experience in process implementation 
were approached. The collected data were analyzed using Expert Choice software. The results were then 

approved by 7 experts. The study showed that Strategic Alignment and Governance were the main needed 

capabilities. The change in prioritization of each capability during the BPM implementation lifecycle was also 

analyzed. Results of this research can be a road map for organizations and their consultants to focus on 

necessary organizational capabilities in different phases of BPM implementation. 
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 دمهمق -1
 تدر جهان امروز که صحبت از پیشرفت علم و فناوری در آن زیاد اس

، صنایع یاینترنتوکار کسبدرن، مهایی مانند صنایع و استفاده از واژه

شود، تجارت جا شنیده میدانش بنیان، دنیای مجازی و غیره در همه

ایی نداشته و جدیگر در آن  ،و قدیمی های سنتیوکار به شیوهو کسب

شرایط  ها باید به سویی گام بردارند تا خود را باو شرکت هاسازمان

وکار خود را تضمین کنونی وفق داده و ماندگاری و پیشرفت کسب
و ایجاد وکاری رضایت مشتریان هر کسب نمایند. مهمترین معیار در

وکاری در عصر عامل ثبات و بقای هر کسب بوده کهارزش برای آنها 

وکار کسب فرآینداست که مدیریت  شود و این چیزیحاضر قلمداد می

(1BPM ) را آن و تکنیکهای مدیریتی هاروشبوده و با ایجاد به دنبال آن

 .سازدمحقق می

 متن -2

ها در افزایش وکار حلقة مفقودة سازمانمدیریت فرآیندهای کسب

رای کارایی و اثربخشی آنهاست. عمده ارزش افزایی سازمان در اثر اج

آید، درعین حالی که اغلب اتالف منابع فرآیندهای آن بدست می

وکار و یا اثر نارسایی در انجام مؤثر فرآیندهای کسبسازمان نیز در 

ها برای سازمان .[1] گرددایجاد میاجرای فرآیندهای نامناسب 

سازی موفق آن باید مقدماتی را طی نمایند و از ضروریات آن پیاده

های سازمانی شناخت عوامل موفقیت و بکارگیری و افزایش توانمندی

باشد. تحقیق حاضر سعی دارد تا با مرور می BPMسازی برای پیاده

های سازمانی برای دیادبیات موضوع عوامل موفقیت و توانمن

خبرگان،  را شناسایی نموده و با استفاده از نظرات BPMسازی پیاده

با  BPMسازی های سازمانی را در مراحل مختلف پیادهاین توانمندی

بندی نماید تا اولویت (،AHP)استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

سازی موفق های ایرانی قرار داده و پیادهالگوی مناسبی فراروی سازمان

BPM  .را تسهیل نماید 

 

 پیشینه تحقیق -1-2
های خاصی متها سیسفرآیندبه سبک سنتی برای هرکدام از  هاسازمان

ای های جزیرهکردند که به سیستمتعریف می فرآیندهمان  ةدر حوز

ها با یکدیگر تمسولی به دلیل عدم ارتباط بین این سیمعروف بودند 

کردند که این باعث اهداف کلی سازمان را به نحو مطلوب برآورده نمی

ها خود سازمانی گردید. این سیستم ةهای یکپارچآمدن سیستم بوجود
شدند که مشکل حجم زیاد کار سیستم تشکیل میاز تعدادی زیر

 وکارکسب فرآیندآنها بود که در نهایت مدیریت سازی طراحی و پیاده

ده یمطرح شد که با طرح روشی یکپارچه، حجم کار را به حداقل رسان

با دانستن، . [2] کندمی ترو اثربخش ترو مدیریت کارها را کارآمد

 هاسازمان، وکارکسبهای فرآیندسازی، مدلسازی و تحلیل مستند

 هدیرا بهبود بخش آن نسبت به فرآیندها توانند میدان دید و شفافیتمی

ها و منابع مورد نیاز خود را کاهش دهند که منجر به بهبود و هزینه

   .[3] شودمی وکارکسبو رضایت از  وکارکسبعملکرد 

ی یکپارچه در هافعالیتبه صورت مجموعه معموال   BPM سازیپیاده

 BPMهای عمر . چرخهشودمییک چرخه عمر پیوسته تعریف 

یی که باید دنبال شود تا یک هافعالیتهایی هستند که مراحل و مدل

  کنند.انجام شود را ساختاربندی می BPMپروژة 

ص گردید که مدل مشخ BPMهای چرخة عمر معروف با مقایسة مدل

 یک مدل مرجع بوده و تمامی [4]چرخة عمر دوماس و همکاران 

ها و ها دراین مدل وجود دارد. لیست این مدلهای سایر مدلفعالیت
ذکر شده است که مراحل شش گانة چرخة  1فازهای آنها در جدول 

با هشت مدل چرخة عمر ( 1)شکل عمر مدل دوماس و همکاران 

  انتخاب شده از مقاالت مختلف، مقایسه شده است.

در این فاز فرآیندهای مربوط به یک  ی فرآیندها:شناسای -فاز اول

وکار شناسایی و حدود و وابستگی آنها به یکدیگر مشخص کسب

ت ایجاد اطمینان از تح BPMبطور کلی هدف از اجرای شود. می

وکار سازمان با هدف ارائة ن فرآیندهای کسبپوشش قرار گرفت

ه کبیشترین ارزش برای سازمان در خدمات رسانی به کارفرمایان است 

چیزی "رود. به قول معروف به شمار می BPMیک مرحلة حیاتی در 
، بنابراین قبل از "ل کنترل هم نیستگیری نباشد قابکه قابل اندازه

ند زان کارآیی و عملکرد فرآیتحلیل هر فرآیند، تعریف روشنی از می

 خروجی این مرحله یک معماری فرآیند جدید یا بهبسیار مهم است. 

ا با روز شده که یک دید کلی از فرآیندها در یک سازمان و روابط آنه

 . استکند و شامل دو بخش معرفی و ارزیابی یکدیگر تعیین می

ندهای ( فرآیas-isوضعیت موجود )مدل : کشف فرآیندها -فاز دوم

و بیانگر درک کارکنان سازمان از  شودسازی میمستند ،شناسایی شده

این فاز در ادبیات، طراحی نیز نامیده شده . باشدنحوة انجام کار می

 است و هدف آن بطور کلی کشف فرآیندها نسبت به طراحی آنهاست.

در این مرحله فرآیندهای شناسایی شده : تحلیل فرآیندها -فاز سوم

 های کمیسازی شده در دو مرحلة قبل با استفاده از شاخصمستندو 

شوند که خروجی آن یک مجموعة گذاری میارزش کارآیی و عملکردی،

است که بر مبنای درجة اهمیت و ضعف  مشکالتساختار بندی شده از 

همچنین مراحل غیر ضروی  شوند.می بندیاولویتهریک و تأثیر آنها 

ایجاد کننده ارزش  افزوده در یک فرآیند، با هدف حذف و مراحل 

 شوند.شناسایی می

)که بهبود فرآیند هدف این مرحله : بازطراحی فرآیندها -فاز چهارم

شناسایی تغییرات الزم در هر فرآیند در جهت حل شود( نیز نامیده می

مشکالت شناسایی شده در مراحل قبل و در جهت رسیدن به اهداف 

های تغییر زیادی برای انجام این کار انتخاب .استعملکردی سازمان 

شوند. هفت عامل برای انتخاب میزان کارایی آنها، ارزیابی و مقایسه می

در این مرحله باید مورد توجه قرارگیرند که شامل کارکنان فرآیند، 

اطالعات، تکنولوژی، محیط بیرونی، مشتریان داخلی یا خارجی و 
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( to-beآن وضعیت مطلوب )مدل  خروجی باشند.عملیات فرآیند می

 باشد.هر فرآیند می

دراین مرحله تغییرات مورد نیاز : سازی فرآیندهاپیاده -فاز پنجم

( آماده to-be) وضع مطلوب( به as-isموجود ) وضعبرای حرکت از 

گیرد: بر میسازی فرآیند دو مفهوم را درد. پیادهنگردشده و اجرا می

به تغییر روش ی فرآیند. مورد اول سازودکارمدیریت تغییر سازمانی و خ

 .گرددمیکار همة افرادی که در اجرای فرآیند دخیل هستند مربوط 

 BPM[5]های چرخة عمر : مدل1جدول 
Van de 
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model 
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model 

Houy et al. 

model 

Dums et al. 
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ویژگیهای اهداف و 

 تحلیل محیط

سرپرستی و 
 ذینفعان

 تعریف اهداف 
برنامه ریزی و 

 راهبرد
توسعه 
 استراتژی

شناسایی 
 فرآیند

 طراحی طراحی طراحی
طراحی و 

 تحلیل
 

شناسایی 
 فرایند

 تحلیل
تعریف و 
 مدلسازی

 کشف فرآیند

 مدلسازی پیکربندی پیاده سازی پیکربندی پیکربندی
بندی دسته

 فرایند

طراحی و 

 مدلسازی
 تحلیل فرآیند پیاده سازی

 اجرا پیاده سازی انتخاب فرآیند تکرار و انتخاب عملیات بازبینی اجرا اجرا
بازطراحی 

 فرآیند

 ارزیابی کنترل عیب شناسی
ارزیابی 

 عملکرد
 اجرا و باربینی

تعریف ابزار و 

سازی پیاده
 فرآیند

بازبینی و 

 کنترل

کنترل و 

 بازبینی

سازی پیاده

 فرآیند

 تصفیه کردن بازبینی فرآیند بهینه سازی   عیب شناسی 
بهینه سازی 

 و بهبود

پایش و 

 کنترل فرآیند

 

مثالً توضیح در مورد تغییرات به مشمولین فرآیند و اینکه چه تغییراتی 

خودکارسازی و چرا این تغییرات به سود شرکت است. همچنین مفهوم 

های فناوری اطالعات جهت فرآیند با بهبود وضعیت سیستم

 .باشدسازی فرآیندها مرتبط میسازی و تسهیل پیادههوشمند
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  BPM [4]چرخة عمر  :1شکل 

های فرآیندوقتی که : نظارت و کنترل فرآیندها -فاز ششم

آوری شده و برای شوند اطالعاتشان جمعمی سازیپیادهبازطراحی شده 
شوند و در صورت مشخص شدن چگونگی عملکرد آنها تحلیل می

خروجی این مرحله  شود.چرخه دوباره تکرار می ،مشاهدة مشکل

بازخوردی است که دوباره به فازهای کشف، تحلیل و بازطراحی 

 .[4] شودفرآیندها داده می

بعضی مواقع با شکست مواجه شده است و محققین  BPMسازی پیاده

تحقیق نمایند و  BPMسازی موفق را واداشته است که در مورد پیاده

کنند. به جهت کاهش میزان خطا در ثر را شناساییؤعوامل م

سازی شناسایی و ارزیابی عوامل موفقیت برای پیاده ،BPMسازی پیاده

درصد عدم  80-60ضروری است. بیشتر مرورها از مقدار  BPMموفق 

. یک عامل حیاتی موفقیت برای [6] کنندگزارش می BPMموفقیت 

وکار توانایی درک تغییر و تاثیر آن روی همه کسب فرآیندسازی پیاده

. [7] ها و مشتریان(فرآیندست )مانند افراد، منابع، ا هاسازمانابعاد 

گرا معرفی بهتری از راههای مختلف فناوری اطالعات فرآینددیدگاه 

 . [8] وکار، داردبرای استفاده در ایجاد ارزش در کسب

اتی موفقیت بیشتر مقاالت مروری که در رابطه با شناسایی عوامل حی

بوسیلة محققین انجام شده است دامنة  وکار قبالًمدیریت فرآیند کسب

وکار گرفته تا وسیعی داشته بطوری که از عوامل موفقیت فرآیند کسب

ریزی منابع وکار، برنامهمهندسی مجدد، مدیریت عملکردی کسب

تشکیالت و غیره را هم در مقاالت کنفرانسی و هم در مقاالت ژورنالی، 

شود. اما تحقیق حاضر مختص شناسایی عوامل بحرانی شامل می

وکار را ازمیان مقاالت ژورنالی معتبر موفقیت مدیریت فرآیند کسب
باشد. با مرور مقاالت می 2وکارمانند ژورنال مدیریت فرآیند کسب

انتخاب شده، آنها به دو دسته تقیسم بندی گردیدند: اول مقاالتی مانند 

Hung (2006) ،C.Bai and J.Sarkis (2013) ،Clement & 

Geoff (2012) وکار را مورد که بطور عمومی عوامل موفقیت کسب

اند. دسته دوم شامل مقاالتی هستند که روی یک یا بررسی قرار داده
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اند که شامل چند عامل موفقیت خاص و شناخته شده تمرکز کرده

 .O’Regan & Ghobadian (2002) ،Reijers  H. aمقاالت 

(2006) ،P. Ravesteyn, and R. Batenburg(2010) ،Goeke & 

Antonucci (2011) ،Lederer et al. (2011) ،Hernaus (2012) ،

M. Ofner et al. (2012) ،R. Geoke and Y. Antonucci 

(2013) ،T. schmiedel et al (2013) ،Hernaus et al (2016) 
 است.

دن تعداد آنها، موفقیت، به دلیل زیاد بوبعد از شناسایی عوامل حیاتی 

 ،همراستایی راهبردی ،فرهنگ ،های سازمانیقابلیت گروه اصلی: 9به 

حمایت  ،مدیریت عملکردی ،کیفیت اطالعات و فناوری اطالعات

محیط  ،BPMحاکمیت  ،های افرادقابلیت ،مدیریت میانی و ارشد

 بندی گردیدند. دسته وکار،کسب

 نی: هر سازمانی برای ایجاد تغییر و توسعه های سازماقابلیت

هایی را در خود تقویت  نماید تا نیاز دارد تا یکسری قابلیت

سازی موفق بتواند در برابر تغییرات، موفق باشد. برای پیاده

وکار نیز الزم است که یک سازمان از مدیریت فرآیند کسب

 پویایی الزم برخوردار باشد.

  :سازی ل موفقیت پیادهیکی دیگر از عوامفرهنگBPM 

باشدکه تعاریف متنوعی داشته و شامل دو دستة فرهنگ می
باشد که از بین آنها فرهنگ فردی و فرهنگ سازمانی می

فرهنگ سازمانی برای پیشرفت یک سازمان بسیار ضروری 

 باشد.می

  همراستایی راهبردی: همسویی فرآیندها با راهبرد سازمان

 BPMسازی رویکرد قیت در پیادهیکی از عوامل کلیدی موف

است. ارتباط کم بین این دو یکی از دالیل اصلی شکست 

  شناسایی شده است. BPMهای پروژه

  کیفیت اطالعات و فناوری اطالعات: یک ضرورت برای

ها آید و استفاده از سیستمبه حساب می BPMسازی پیاده

افزارهای مدیریت فرآیند، یک قدرت دهندة کلیدی و نرم

 گردد.محسوب می
 سازی مدیریت فرآیند مدیریت عملکردی: پس از پیاده

وکار الزم است تا عملکرد فرآیندها مورد بازبینی قرار کسب
 گرفته و به درستی مدیریت شود.

 سازی موفق هر رشد: برای پیادهحمایت مدیریت میانی و ا

حمایت مدیریت ضروری است.  BPMسیستمی از جمله 

 بدون حمایت مدیریت، آن پروژه محکوم به شکست است.

 های افراد باید قابلیت افراد: در رویکرد فرآیندی توانمندی

فراتر از وظایفشان بوده و به نتایج کار و رضایت مشتری 

 BPMین امر در موفقیت ای داشته باشند که اتوجه ویژه

 بسیار تأثیرگذار است.

  حاکمیتBPM نقش اصلی آن نظارت وکنترل تمامی :

مراحل اجرای یک فرآیند بوده و از اجرای درست آن 

 کند.اطمینان حاصل می

 وکار شامل دو دستة محیط وکار: محیط کسبمحیط کسب

باشد. محیط داخلی یک سازمان داخلی و محیط خارجی می

محیط دوستانه و صمیمی بوده و کارمندان با باید یک 
یکدیگر روابط نزدیکی داشته باشند. همچنین یک سازمان 

الزم است خودش را با محیط اطرافش وفق داده و در صورت 

 الزم تغییرات ضروری را در خود ایجاد نماید.

بین مقاالت بررسی شده  گردد که درمشاهده می 2با توجه به شکل 

درصد بیشترین تکرار را دربین  74/21ازمانی با عامل شایستگی س

به این معنی است که داشتن نتیجه مقاالت ازآن خود نموده است. این 

های الزم برای یک سازمان، مهمترین شرط برای رسیدن به قابلیت

رود. پس از آن به شمار می BPMسازی رویکرد موفقیت در پیاده

راردارد به این معنی که نگرش درصد در جایگاه دوم ق 22/15فرهنگ با 

های و رفتار اعضای سازمان نسبت به رویکرد فرآیندی پس از قابلیت

 کند.ایفا می BPMهای سازمان، مهمترین نقش را در موفقیت پروژه

های سازمان با راهبرد کلی سازمان با همسویی فرآیندها و فعالیت

ن تأثیر گذار درصد سومین عاملی است که در ادبیات به عنوا 04/13
  قلمداد شده است. BPMترین در موفقیت رویکرد 

  
 عوامل موفقیت تاکیدشده در مقاالت :2 شکل

 87/10کیفیت داده و فناوری اطالعات همراه با مدیریت عملکردی با 

درصد بطور مشترک در جایگاه چهارم، حمایت مدیریت ارشد و 

درصد در جایگاه پنجم، حاکمیت  7/8شایستگی افراد بطور مشترک با 

درصد  35/4وکار با درصد در جایگاه ششم و محیط کسب 52/6با 

اند. با مشخص شدن این نتایج اص دادهجایگاه هفتم را به خود اختص

را دارند و یا  BPMسازی رویکرد هایی که قصد پیادهسازمان

هایی که درگیر اجرای آنها هستند برای موفقیت در آن، به این سازمان
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ای داشته باشند. در بخش بعدی به بررسی مهمترین عامل توجه ویژه 9

 پردازیم.می های سازمانیعامل بدست آمده یعنی توانمندی

 BPMسازی ی سازمانی در پیادههاتوانمندی -2-2
برای تطبیق رویکرد فرآیندی به عنوان  نیاز ها بطور روز افزونسازمان

سازی شدن، پیادههایی مانند جهانییک روش اساسی در مقابل چالش

های تشکیالتی و یا دیدگاههای بهبود غیر سنتی را تشخیص سیستم

در  BPMدر نتایج بررسی عوامل موفقیت  و همانطور کهدهند. می

فیت درک جامعی از ظربه این منظور بخش قبل مالحظه گردید، 

 حیاتی به ،BPMبرای پشتیبانی و توسعة راهبردهای  سازمان عملیاتی

ها چارچوب مناسبی داشته باشند رسد و نیاز است که سازماننظر می

این  ایشان کمک نماید.هتا آنها را برای شناسایی و ارزیابی توانمندی
نوع  150گردد که بیشتر از انجام میبلوغ  هایمدل قالبعموماً در کار 

آن تا به حال شناسایی شده است اما به دلیل وابستگی آنها به 

  .توان آنها را برای همه توصیه کرد، نمیهای خاصحالت

 فرآیندهایی برای تعیین سطح تفکر شامل تکنیک BPMارزیابی بلوغ 

سیستمی در یک سازمان است که شامل دو دیدگاه است: اول اینکه 

های خود رسیده فرآیندآل ای به اهداف ایدهیک سازمان به چه اندازه

ای از مستندسازی و پیشتیبانی است و دوم اینکه سازمان به چه مرحله

بنابراین هدف از ارزیابی بلوغ، قراردادن مبنایی  ها رسیده است.فرآیند

وصیف تکمیلی و کیفیت مجموعة فرآیندهای اجراشده در یک برای ت

های کننده تواناییسطح جاری بلوغ یک سازمان بیانباشد. سازمان می

 آن راجع به دسته مشخصی از اهداف و دامنه عملکردی سازمان است

و ی فرآیندوکار دو نوع مدل بلوغ کسب فرآیندمدیریت  ةر حوزد .[9]

های بلوغ . درحقیقت مدل[10] استشناخته شده  BPMبلوغ  مدل

وکار آنقدر زیادند که گاهی کسب فرآیندمدیریت  مربوط به حوزة

محققین  بنابراینسازند می ،مجریان و محققین را دچار سردرگمی

مطابق به نیاز تحقیقشان  مدل بلوغ آهسته آهسته شروع به شناسایی

های بلوغ نیاز دارند با یکی کردن مدل BPMاند و خبرگان کرده

ع به وان شرآرایش مختلطی را ایجاد نمایند. زمانیکه سازم ،مختلف

کند کامالً مهم است که وضعیت فعلی به می فرآیندبهبود  برنامة

درستی شناسایی شود و سپس انتظارات واقعی برای وضعیت هدف 

در اینجا به دو نوع مدل بلوغ معروف و پرکاربرد ریزی شود. برنامه

 شود.پرداخته می

و با استفاده از تکنیک  [11] در تحقیقی که توسط رزمان و دیبورین

که اشتراک کنندگان آن از سه منطقة آمریکا، اروپا و استرالیا  دلفی

 که شش عامل شناسایی شده انجام گردیده است، انتخاب شده بودند،
مبنا قرارداده شده  بطور زیادی در ادبیات BPMهای بلوغ در مدل

ادبیات همراه با بازخوردی از  این عوامل نتیجة مرور گستردةاست. 

های قبلی مدل تعدادی مطالعات موردی انجام شده برای آزمایش نسخه

های بلوغ های متمرکز با تعدادی افراد که در توسعة دیگر مدلو گروه

BPM همراستایی  توانمندی شش. [11] باشداند، میشامل بوده

 عنوان بهها، فناوری اطالعات، افراد و فرهنگ کمیت، روشراهبردی، حا

 .اندشده پیشنهاد BPMسازی پیاده جهت کلیدی هایتوانمندی

کلی سازمان  راهبردبا  BPMضروری است که : راهبردی همراستایی

های مستحکم دائمی اولویت پیوندهمسو باشد. همراستایی راهبردی 

با عملکرد مؤثر و مستمر برای بهبود سازمان و فرآیندهای بنگاه که 

 .سازدرا ممکن می سازماندستیابی به اهداف وکار، کارآیی کسب

ا هنقشبرحسب  مسئولیت واضح و مناسبی BPMحاکمیت : حاکمیت

  کند.ایجاد می BPMبرای سطوح مختلف  هاو مسئولیت

ی هافعالیتهایی هستند که  ها و تکنیکمشیخطمجموعة : هاروش

و پشتیبانی  ساخته های آنها را توانمندآیندهای سازگار و خروجیفر

 .دنکنمی

های بر مبنای فناوری اطالعات ویژگی حلراه : اطالعات فناوری

 افزارها،نرم شاملفناوری اطالعات  باشد.می BPMرویکرد 

 و طراحی جهت که است اطالعاتی هایسیستم و افزارهاسخت

 کنترل و نظارت فرآیندها، سازیپیاده و اجرا فرآیندها، مدلسازی

 سازیپیاده پروژة مدیریت و فرآیندها، نوآوری و بهبود فرآیندها،

 .گیردمی قرار استفاده مورد فرآیندها

هایی را شامل افراد و گروه ،BPMافراد به عنوان عنصر اصلی : فرادا

خاطر های مدیریت فرآیند را به شود که بطور مستمر دانش و مهارتمی

برند و افزایش بکار میدر فرآیندهایشان  ،وکاربهبود کارآیی کسب

 دانش فرآیند، زمینة در افراد مهارت و تجربه شاملافراد دهند. می

 افراد همکاری فرآیند، با مرتبط هایآموزش آنها، یفرآیند مدیریت

 .فرآیندهاست ارشد مدیران خصوصیات نیز و فرآیند قالب در سازمان

 اعتقادات و ارزشها فرآیندها، تغییر به حساسیتها شامل: فرهنگ

 به نسبت سازمان اعضاء رفتارهای و هانگرش فرآیندی، نظام با مرتبط

 و فرآیندی مدیریت به ارشد مدیران توجه میزان فرآیندی، مدیریت

 .است فرآیند مدیریت زمینة در گرفتهشکل اجتماعی هایشبکه

ها به آنها های سازمانی و ضرورت توجه سازمانبا شناسایی توانمندی

و با توجه به هزینه بر بودن و زمانبر بودن  BPMسازی رویکرد در پیاده

گردد که وقتی در این سؤال مطرح می BPMسازی های پیادهپروژه

مراحی مختلف طی  BPMهای سازی پروژهطول مدت زمان پیاده

های سازمانی گردد، جایگاه این توانمندیر اجرا میشود و چرخة عممی

در این مراحل چرخة عمر چگونه است؟ و یا در طول مراحل مختلف 

ها در اولویت اول کدامیک از توانمندی BPMسازی چرخة عمر پیاده

در طول چرخة عمر ثابت است یا  بندیاولویتگیرد و آیا این قرار می
با توجه به این موضوع و سؤاالت  کند؟در مراحل مختلف تغییر می

مطرح شده، این تحقیق برای پاسخگویی به این سؤاالت سازماندهی 

 است.شده
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 روش تحقیق -3-2
های همانطور که ذکر گردید هدف این تحقیق شناسایی توانمندی

باشد. این می BPMبندی آنها در مراحل چرخة عمر سازمانی، اولویت

ادبیات موضوع از طریق جستجو در  تحقیق با آغاز مرحلة نظری و مرور

ها و مقاالت مختلف ژورنالی و کنفرانسی آغاز ای، وبسایتمنابع کتابخانه

گردید. پس از کاوش زیاد در بین منابع مذکور و تفهیم موضوع، محقق 

هایی در ادبیات موضوع پی برده و یکی از آنها را به عنوان به وجود خالء

ز مطالعات زیاد در مورد رویکرد هدف تحقیق انتخاب نمود. پس ا

و فواید و مزایای آن، محقق به  BPMوکار مدیریت فرآیند کسب

های ها خصوصاً شرکتجستجو برای دالیل عدم استقبال شرکت

ساختمانی برای استفاده از آن در سیستم مدیریتی خود که بطور قطع 
 باشد، پرداخت. پس از آن عوامل موفقیتدارای نواقص زیادی می

مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موفقیت زیادی از  BPMسازی پیاده

ادبیات موضوع استخراج گردید. در این مرحله محقق به این موضوع 

برد که عالوه بر عوامل موفقیت یکسری فاکتورهای دیگری در اجرا پی

دخیل هستند که از آنها با عنوان  BPMسازی رویکرد و پیاده

نی در ادبیات موضوع یاد شده است. پس از های سازماتوانمندی

بر بودن های سازمانی و با توجه به هزینه بر و زمانشناسایی توانمندی

، محقق با سؤاالتی مواجه شد که برای BPMسازی های پیادهپروژه

گردد. با توجه به هدف پاسخگویی به آنها روش تحقیق انتخاب می

کاربردی بوده و برای گردد که این پژوهش یک تحقیق مشخص می

آوری اطالعات تحقیق الزم است تا از روش پیمایشی استفاده شده جمع

و از نظرات خبرگان و کارشناسان موضوع برای رسیدن به اهداف تحقیق 

سازی استفاده گردد. که بر این اساس مشاورانی که در زمینة پیاده

امعة آماری اند به عنوان جمدیریت فرآیند کارهای عملی انجام داده

از ابزار پرسشنامه آوری نظرات، انتخاب گردید. همچنین برای جمع

که تحلیل  ،با توجه به روش تحلیل این تحقیق استفاده گردید که

باشد، ساختار پرسشنامة مرتبط با این روش تحلیل سلسله مراتبی می

از مقاالت معتبر استخراج گردیده و متناسب با موضوع و هدف تحقیق 

 گردید. طراحی

آوری ها جمعپس از تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان، این پرسشنامه

. پس گردید Expert Choiceگردیده و جهت انجام تحلیل وارد برنامة 

از بدست آمدن نتایج، این نتایج تحلیل گردیده و نتایج تحلیل نیز 

توسط چند تن از خبرگان مورد بازبینی قرار گرفته و صحت آنها مورد 

 قرار گرفت. تأیید

جوان بودن زمینة تحقیق در ایران این تحقیق به دلیل مکانی محدودة 
در ایران و  BPM مدیریت فرآیند یا تعداد کم متخصصین وجود و

ی هاسازمانهمچنین وجود مشکالت عدیده در سیستم مدیریتی 

در شهرهای  BPMتمام ایران قرارداده شد و از متخصصین  ،ایرانی

 اصفهان، شیراز، تبریز و غیره نیز برایمشهد، بزرگ ایران مانند تهران، 

  .تکمیل پرسشنامه دعوت به عمل آمد

 گیرینمونه برای انتخاب و تعیین حجم نمونه در این تحقیق از روش

که یک روش غیر احتماالتی است و در  ستفاده شده استا 3گلوله برفی

کل جامعة آماری وجود ندارد و رود که شناختی از مواقعی به کار می

های چارچوب نمونه گیری مشخص نیست و برای نمونه گیری از جامعه
رود که اصطالحاً پنهان هستند و یا محل استقرار آماری به کار می

 . [12] اندکی از آنها داریدمشخصی ندارند و شما اطالعات 

 اطالعات جامعه شناختی پاسخ دهندگان -4-2
 بندیاولویتهمانگونه که قباًل نیز ذکر گردید هدف این تحقیق 

های سازمانی در مراحل چرخة عمر مدیریت فرآیند توانمندی
بندی نیاز است باشد که برای انجام این اولویت( میBPMوکار )کسب

متخصصین مدیریت فرآیند که سابقة اجرایی در تا از نظرات خبرگان و 

  ته باشند، استفاده گردد.سازی مدیریت فرآیند داشراستای پیاده

تعداد زیادی از این افراد شناسایی شده و به عنوان نمونة آماری انتخاب 

گردیده و پرسشنامة تحقیق برایشان فرستاده شد. پس از توزیع حدود 

عدد  27آوری شده های جمعشنامهمجموع تعداد پرسپسشنامه،  80

باشند را دارا می 40-30از پاسخ دهندگان سنی بین  %5/70بوده که 

در ایران  BPMو این خود نشان دهندة جدید بودن و جوانی رویکرد 

اند. نکتة دیگری باشد و اینکه نسل جدید به سراغ این رویکرد رفتهمی

شده بود میزان تجربة  که در هنگام توزیع پرسشنامه مالک قرار داده

افراد و خبرگان بود، به این معنی که پرسشنامه برای کسانی فرستاده 

شد که دارای تجربة کافی در زمینة مدیریت فرآیند باشند و در این 

نیز  2زمینه کارهای مفیدی انجام داده باشند و همانطور که در جدول 

سال  10ة باالی % درصد از پاسخ دهندگان تجرب5/44گردد مشاهده می

باشند که این خود نشان دهندة سال را دارا می 10-7% تجربة 22و 

 ارزشمندی این تحقیق است.

همانطور که قباًل ذکر گردید، اولین مرحله از انجام تحلیل سلسله 

، 4مراتبی، ساخت درخت سلسله مراتبی است که شامل سه سطح هدف

ه هدف تحقیق، هدف تحلیل با توجه ب باشد.می 6هاو گزینه 5معیارها

بندی ، اولویتExpert Choiceافزار نیز با آن یکسان بوده و در نرم

تعریف  BPMهای سازمانی در مراحل مختلف چرخة عمر توانمندی

 گردد.می
 : مشخصات پاسخ دهندگان2جدول 

Specification No Percentage 
City   

Mashhad 14 52% 
Tehran 10 37.5% 

Orumiyeh 1 3.5% 
Esfahan 1 3.5% 
Shiraz 1 3.5% 
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Age   
30-40 19 70.5% 
40-50 7 26% 
>50 1 3.5% 

Process Management 

Experience   

2-4 year 4 15% 
4-7 year 5 18.5% 
7-10 year 6 22% 
>10 year 12 44.5% 

Education   
BSc 3 11% 
MSc 15 55.5% 
PHD 9 33.5% 

پس از بیان هدف، معیارهای تعریف شده در برنامه شامل فازهای چرخة 
با عنوانهای فاز اول، فاز دوم، فاز سوم، فاز چهارم، فاز پنجم  BPMعمر 

های مورد انتخاب نیز شش و فاز ششم، وارد گردیده و در قسمت گزینه

ها، های همراستایی راهبردی، حاکمیت، روشسازمانی به نام توانمندی

 ناوری اطالعات، افراد و فرهنگ وارد گردید.ف

ها در تمامی معیارها یکسان باشند، البته الزم به ذکر است که اگر گزینه

دهد و فرض آنها را به همه معیارها اختصاص میافزار بصورت پیشنرم

ها را به همة معیارها اضافه نمود اما اگر برای الزم نیست که گزینه

های مختلفی تعریف شده باشد، باید بصورت معیارهای مختلف گزینه

جدا جدا آنها را وارد نمود. برای انجام مرحلة دوم تحلیل، پس از اینکه 

های زوجی آنها وارد نرم افزار آوری گردید، مقایسهها جمعپرسشنامه

از آنها میانگین گرفته شده  7اکسل گردیده و با دستور میانگین هندسی

های تبدیل گردید. سپس با استفاده از دادهو به یک پرسشنامة واحد 

میانگین گرفته شده، برای هرکدام از فازهای شش گانة چرخة عمر 
BPM  به دست آمده و برای انجام وزن دهی  6×6یک ماتریس زوجی

با وارد کردن میانگین  گردید. Expert Choiceافزار و تحلیل، وارد نرم

ها که ناسازگاری همة ماتریسافزار، مشاهده گردید ها به نرمقضاوت

ها و بوده که این نشان دهندة منطقی بودن قضاوت 1/0کمتر از 

بندی امتیازدهی عالی خبرگان مدیریت فرآیند دربارة اولویت

 باشد. های سازمانی میتوانمندی

  بحث و بررسی -5-2

های آنها در پس از وارد کردن قضاوتهای میانگین هندسی و ماتریس

در  BPMوکار گانة مدیریت فرآیند کسبهرکدام از فازهای شش

های سازمانی ، وزنهای هرکدام از توانمندیExpert Choiceافزار نرم

ها، فناوری اطالعات، افراد شامل: همراستایی راهبردی، حاکمیت، روش

 فازها به دست آمد.و فرهنگ در این 

 نسبت به هر توانمندی  مقایسة فازهای مختلف -1-5-2

های سازمانی در فازهای مختلف وزنهای هریک از توانمندی 3شکل 

وانمندی تگردد مشاهده میدهد که نشان میرا  BPMچرخة عمر 
همراستایی راهبردی که بیانگر همسویی فرآیندهای سازمان با راهبرد 

با ایجاد پیوند مستحکم بین این دو، دستیابی  کلی سازمان بوده و تنها

که  BPMگردد، در فاز سوم چرخة عمر به اهداف سازمان محقق می

بوده که بیشترین وزن  396/0مرحلة تحلیل فرآیندها است دارای وزن 

ها ازآن خود را هم نسبت به دیگر فازها و هم نسبت به سایر توانمندی

م که مرحلة بازطراحی فرآیندها نموده است. پس از آن در فاز چهار

را دارا بوده و سپس در فاز اول که مرحلة  367/0باشد، وزن می

در جایگاه سوم و در فاز دوم  308/0باشد وزن شناسایی فرآیندها می

در جایگاه چهارم، در  265/0یعنی مرحلة کشف فرآیندها دارای وزن 

و جایگاه  245/0فاز ششم یعنی مرحلة نظارت و کنترل فرآیندها وزن 

، 233/0با وزن  سازیپیادهپنجم و سرانجام کمترین وزن را در مرحلة 

  باشد.دارا می

 
نسبت به هر   BPM: بررسی فازهای مختلف چرخة عمر3شکل 

 توانمندی 

های سازمانی بندی توانمندیکه اولویت 4همچنین با توجه به شکل 
گردد که اولویت دهد، مشاهده میرا نشان می BPMدر کل چرخة عمر 

که معادل با  302/0سازمانی همراستایی راهبردی با وزن مجموعی 

 BPMمیانگین وزن این توانمندی در همة شش فاز چرخة عمر 

باشد، دارای بیشترین وزن بوده و اولین اولویت در کل چرخة عمر می

BPM رود. بازهم مار میهای سازمانی به شنسبت به سایر توانمندی

العادة راهبرد کلی سازمان و این حالت نشان دهندة اهمیت فوق

با توجه به  باشد.با آن می های سازمانفرآیندها و فعالیت همسویی

گردد که توجه به توانمندی حاکمیت با وزن کلی مشاهده می 4شکل

باشد. حاکمیت که می BPMدومین اولویت در کل چرخة عمر  246/0
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های فرآیندها و ایجاد ها و مسئولیتئولیت ایجاد و تعریف نقشمس

گیری کارآیی و عملکرد واقعی فرآیندها های اندازهارتباط بین شاخص

ها پس از همراستایی راهبردی را برعهده دارد، دومین اولویت سازمان

و بررسی توانمندی حاکمیت در  3همچنین با توجه به شکل باشد.می

گردد که مشاهده می BPMشش گانة چرخة عمر  فازها و مراحل

حاکمیت در فاز اول که شامل شناسایی فرآیندها و مشخص کردن 
بیشترین  315/0حدود و وابستگی آنها نسبت به یکدیگر است با وزن 

اهمیت را در بین فازها ازآن خود نموده است که نشان دهنده اهمیت 

 فرآیندها است.ها در مرحلة شناسایی وظیفة حاکمیت سازمان

پس از این مرحله مهمترین نقش حاکمیت در فاز ششم که شامل 

نمایان شده و در فاز  254/0نظارت و کنترل فرآیندها است با وزن  

در جایگاه سوم  244/0باشد با وزن دوم که شامل کشف فرآیندها می

باشد. اهمیت حاکمیت در فاز ششم به این دلیل است که تنها می

یا تعدادی از مشکالت در یک فرآیند کافی نیست بلکه  شناسایی یک

باشد و این وظیفة حاکمیت مدیریت فرآیند نیازمند تالش مستمر می

یک سازمان است که با کنترل و بهبود مستمر یک فرآیند و تطبیق 

تغییرات محیطی نیازهای مشتریان، زمینه ساز تحقق اهداف سازمان 

( فرآیندهای as-isیت موجود )مدل وضعباشد. همچنین در فاز دوم که 

و بیانگر درک کارکنان سازمان از  شودسازی میمستند ،شناسایی شده
این فاز که نقش حاکمیت بسیار پررنگ بوده و  باشدنحوة انجام کار می

در ادبیات، طراحی نیز نامیده شده است، هدف آن بطور کلی کشف 

 .فرآیندها نسبت به طراحی آنهاست

 
  BPMهای سازمانی در کل چرخة عمر توانمندی بندیاولویت: 4شکل 

، فاز 239/0فاز چهارم یعنی فاز بازطراحی فرآیندها با وزن در حاکمیت 

سوم یعنی تحلیل و فاز  217/0سازی فرآیندها با وزن پنجم یعنی پیاده

های چهارم تا ششم را ازآن به ترتیب جایگاه 209/0فرآیندها با وزن 
 اند. خود نموده

ها با وزن کلی گردد که توانمندی روشمشاهده می 4با توجه به شکل 

، سومین توانمندی سازمانی از نگاه BPMدر چرخة عمر  172/0

رود. همچنین با های سازمانی به شمار میاهمیت در بین توانمندی

 ها در فازگردد که اگرچه توانمندی روشمشاهده می 3توجه به شکل 

در جایگاه اول و در فاز چهارم  204/0فرآیندها با وزن دوم یعنی کشف 

در جایگاه ششم قرار دارد ولی  159/0یعنی بازطراحی فرآیندها با وزن 
نسبت به  توانمندی در فازهای مختلفاختالف بین اوزان این 

دیگر، کمتر است و از این حالت ایجاد شده، این نکته  هایتوانمندی

ها در تمامی فازهای گردد که اهمیت توانمندی روشاستنباط می

باشد. به این با اختالف ناچیزی تقریباً یکسان می BPMچرخة عمر 

هایی که برای ها و روشها، تکنیکمعنی که مجموعة خط مشی

سازی فرآیندها، اجرا و شناسایی و کشف فرآیندها، طراحی و مدل

سازی فرآیندها، نظارت و کنترل فرآیندها، بهبود و نوآوری پیاده

سازی فرآیندها به کار گرفته فرآیندها و در کل مدیریت پروژة پیاده

سازی شود به نوبة خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در پیادهمی

ل آن باید کند و در تمامی مراحای ایفا مینقش عمده BPMموفق 

 BPMمورد توجه قرار گیرد. این توانمندی در سایر فازهای چرخة عمر 

در فاز  170/0در فاز سوم یعنی تحلیل فرآیندها،  173/0دارای اوزان 

در فاز اول یعنی شناسایی  164/0سازی فرآیندها، پنجم یعنی پیاده
در فاز ششم یعنی نظارت و کنترل فرآیندها،  161/0فرآیندها و 

 های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده است.گاهجای

شود که توانمندی فناوری اطالعات با مشاهده می 4با توجه به شکل 

قرار دارد اما با  BPMدر اولویت چهارم چرخة عمر  116/0وزن کلی 

و مقایسة توانمندی فناوری اطالعات در فازهای  3دقت در شکل 

سته شده است که در فاز اول ، این نکته برجBPMمختلف چرخة عمر 

یعنی شناسایی فرآیندها، این توانمندی دارای  BPMچرخة عمر 

باشد اما هرچه که در مراحل چرخة عمر می 067/0کمترین وزن یعنی 

رحلة دوم یعنی رویم بر وزن آن افزوده شده بطوریکه در مپیش می

ن ، مرحلة سوم یعنی تحلیل فرآیندها وز099/0کشف فرآیندها وزن 

را از آن  091/0، مرحلة چهارم یعنی بازطراحی فرآیندها وزن 083/0

سازی فرآیندها خود نموده است اما در مرحلة پنجم که مبحث پیاده

و  166/0گردد با یک جهش چشمگیری روبرو شده و وزن مطرح می
در آخرین مرحله یعنی نظارت و کنترل فرآیندها بیشترین مقدار یعنی 

گیرد. این موضوع حاوی این نکته است که در میرا به خود  189/0

سازی فرآیندها و پایش و کنترل فرآیندها نقش فناوری مراحل پیاده

( کاماًل BPMSوکار )های مدیریت فرآیند کسباطالعات و سیستم

های برمبنای فناوری اطالعات، ویژگی رویکرد حلبرجسته بوده و راه

BPM رفی فازهای چرخة عمر مع در بخشباشد. همانطور که می

BPM سازی فرآیند دومفهوم مدیریت تغییر سازمانی بیان گردید، پیاده

گیرد که خودکارسازی فرآیند با و خودکارسازی فرآیند را در بر می
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های فناوری اطالعات جهت هوشمندسازی و بهبود وضعیت سیستم

 باشد.سازی فرآیندها مرتبط میتسهیل پیاده

شود که توانمندی افراد با وزن کلی مشاهده می 4ل اما با توجه به شک

اولویت پنجم در بین شش توانمندی سازمانی را از آن خود  089/0

 نشانگر این نکته هست که تفاوت اوزان 3نموده است. همچنین شکل 

کمترین مقدار  BPMاین توانمندی در مراحل مختلف چرخة عمر 
ها را به خود اختصاص داده است بطوریکه در نسبت به سایر توانمندی

در  101/0در جایگاه اول، در فاز دوم با وزن  109/0فاز پنجم با وزن 

ر دمشترکاً  081/0 ، سوم و ششم با وزن جایگاه دوم، در فازهای اول

دارد.  قرار چهارمدر جایگاه  079/0در فاز چهارم با وزن  جایگاه سوم و

 یتمدیر دانش فرآیند، زمینة در افراد مهارت و تجربه شاملافراد که 

 در افراد سازمان همکاری فرآیند، با مرتبط هایآموزش آنها، یفرآیند

باشد در فرآیندها می ارشد مدیران خصوصیات نیز و هافرآیند قالب

از اهمیت تقریباً یکسانی برخوردار  BPMتمامی مراحل چرخة عمر 

 بوده و در تمامی فازها نقش توانمندی افراد کامالً ملموس است.

های سازمانی و در آخرین اولویت در بین توانمندی 4با توجه به شکل 

باشد که نظر به می 075/0، فرهنگ با وزن کلی BPMچرخة عمر 

نجم، فاز پ 104/0اوزان  BPMسازی در فازهای مختلف پیاده 5شکل 

، فاز چهارم 064/0فاز اول،  066/0فاز ششم،  07/0فاز دوم،  087/0
های اول تا ششم را فاز سوم را به خود اختصاص داده و جایگاه 057/0

 شوند.شامل می

 و جمع بندی نتیجه -3
ها و اول تحقیق ذکر گردید، باتوجه به ضعف بخشهمانطور که در 

ای دارند و تحوالت ه ساختار وظیفههایی کمشکالت موجود در سازمان

ها با وکار امروز و پویایی آن، الزم است تا سازمانموجود در بازار کسب

سازی ساختار فرآیندی، به مقابله با این مشکالت پرداخته، از پیاده

مزایای آن استفاده نموده و بقای سازمان خویش را در شرایط کنونی و 

ین و به روز ترین رویکردی که همة این بازار رقابتی حفظ نمایند. بهتر

ها، موفقیت ها را داشته و با اجرای ساختار فرآیندی در سازمانقابلیت

باشد. می( BPM)وکار مدیریت فرآیند کسب ،نمایدآنها را تضمین می
سازی آن موفق عمل کنند ها بتوانند در پیادهاما برای اینکه سازمان

هایی را نیز ت توجه داشته و توانمندیبه یکسری از عوامل موفقیباید 

های سازمانی های خود بوجود آورند. از مهمترین توانمندیدر سازمان

توان به شش مورد همراستایی با استفاده از کتب و مقاالت معتبر می

ها، فناوری اطالعات، افراد و فرهنگ اشاره راهبردی، حاکمیت، روش

بر بوده نیز یک فرآیند زمانبر و هزینه BPMسازی رویکرد نمود. پیاده

باشد و به تبع آن دارای مراحل و نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی می

توان به شش را می BPMسازی باشد. مراحل پیادهمختلفی نیز می

مرحلة شناسایی فرآیندها، کشف فرآیندها، تحلیل فرآیندها، بازطراحی 

پایش و کنترل فرآیندها خالصه نمود. سازی فرآیندها و فرآیندها، پیاده

و وجه تمایز آن با سایر تحقیقات گذشته، هدف از انجام این تحقیق 

سازی بندی شش توانمندی سازمانی در هرکدام از مراحل پیادهاولویت

BPM ریزی ها در برنامهتواند به سازماننتایج این تحقیق میباشد. می

هایشان کمک د در سازمانسازی مدیریت فرآینهای پیادهپروژه

ها عمل نموده و آنها را همانند نقشة راهی برای سازمان و کندبسزایی

راهنمایی نموده و موفقیت آنها را  BPMسازی چرخة عمر در پیاده
 هکخالصه نمود  5توان در نمودار شکل را میآنها  ، کهتضمین نماید

چرخة عمر  های سازمانی در مراحل مختلفبندی توانمندیاولویت

BPM دهد. را نشان می 

ی و در مرحلة اول یعن BPMسازی یک سازمان برای شروع پیاده

 شناسایی فرآیندها پس از اطمینان از وجود شش توانمندی ذکر شده

در سازمان خود باید توجه خود را به همراستایی راهبردی معطوف 

 وبوده  سازد. چون در این مرحله این توانمندی دارای بیشترین وزن

رود. پس از همراستایی راهبردی، حاکمیت اولویت اول به شمار می

های مورد استفاده نقش مهمی در شناسایی فرآیندها داشته و روش

های بعدی، برای شناسایی فرآیندها در ردیف بعدی قرار دارند. اولویت

سازی باشند. در فاز دوم پیادهافراد، فرهنگ و فناوری اطالعات می

BPM های بزرگ که شامل مستندسازی وضعیت موجود ر سازماند

باشد، مهمترین نقش را حاکمیت بر عهده داشته و فرآیندها می
همراستایی راهبردی در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین فناوری 

، با اطالعات نسبت به فاز اول تغییر کرده و از جایگاه ششم به پنجم

 توانمندی فرهنگ جابجا شده است. 

های سازمانی در فاز سوم از مراحل چرخة عمر بندی توانمندیولویتا

BPM باشد یعنی با توجه به اهمیت همراستایی مشابه فاز اول می

ی باید به این توانمند BPMراهبردی، توجه عمدة مجریان چرخة عمر 

های دوم و سوم بوده ها نیز اولویتمهم معطوف باشد. حاکمیت و روش

باشند. تنها تفاوت این دو مرحله در توانمندی یو دارای اهمیت م

 فناوری اطالعات است که در فاز سوم یک پله صعود داشته است. در

 یعنی بازطراحی فرآیندها نیز BPMفاز چهارم از مراحل چرخة عمر 

ها بیشترین توجهات را به خود همراستایی راهبردی، حاکمیت و روش

سازی فرآیندها که فاز پنجم چرخة دارند. اما در مرحلة پیادهمعطوف می

بندی فرآیندها رونما های کلی در اولویتباشد جابجاییمی BPMعمر 
ر گرفته و فناوری ت در جایگاه اول قراگردد بطوریکه حاکمیمی

گیرد که نشاندهندة اطالعات با دو پله صعود در جایگاه دوم قرار می

 العادة فناوری اطالعات در این مرحله است. اهمیت فوق

ها، افراد و فرهنگ توانمندی همراستایی راهبردی در اولویت سوم، روش

که  های بعدی قرار دارند. در مرحلة پایش و کنترل فرآیندهادر جایگاه

باشد باز هم توانمندی حاکمیت می BPMآخرین مرحله از چرخة عمر 

در اولویت اول قرار داشته و همراستایی راهبردی و فناوری اطالعات به 
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ها، افراد های روشهای دوم و سوم قرار دارند. توانمندیترتیب در مکان

 های چهارم تا ششم قرار دارند.و فرهنگ به ترتیب در جایگاه

 
 BPMهای سازمانی در مراحل چرخة عمر بندی توانمندی: اولویت5شکل
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