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 خالصه

دنبال شناخت رویکرد  فرآیندی و استفاده از ها را بر آن داشته تا بهسازمان هاست که، مدتایرویکرد وظیفه یجابهافزایش اهمیت رویکرد فرآیندی 

 یمنظور ایجاد ارزش برابهها فعالیت یدهسازمانیندی یك روش توانمند برای آرویکرد فروکار باشند. در مدیریت فرآیندهای کسب گراینفرآاستانداردهای 

همین اساس بهبود بر کند.ها را ضروری میروی خروجی بیشتر ترلها شده و کنمراتبی در سازمانتعمیق نگاه سلسلهاز مانع ، که ذینفعان سازمان است

های بهبود مستمر، مدل سویبهسازی رویکرد فرآیندی و تشویق یك سازمان نماید. جهت نهادینهمستمر در سازمان را نهادینه ساخته و از آن پشتیبانی می

 آیندهای سازمانی است.جایزه مدیریت فر ها،وجود دارد. یکی از این مدل انگیزشی مختلفی
 

 ، فرآیندهای سازمانیوکارکسبهای سازمانی، جایزه مدیریت فرآیند جایزهکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

ترین هدف هر مهم عنوانبهرو کسب رضایت مشتریان ینازاسریع در نیازهای مشتریان است و  نسبتا  کنونی تغییر مداوم و  وکارکسبهای دنیای یکی از ویژگی

ها ناگزیر به ورود به عرصه رقابت هستند و از این میان، سیستمی شانس بقا دارد که سازوکارهای های اساسی مواجه است. از سوی دیگر سازمانسازمانی، با چالش

را نیز دارا باشد؛ در غیر این صورت شانس چندانی برای  هاگویی سریع به آنالزم برای آگاهی سریع از تغییرات در نیازمندی مشتریان را داشته و توانایی پاسخ

ای در اند که رویکرد وظیفهدر اثر تجربه دریافته مرورزمانبهها موفقیت در عرصه کسب رضایت و رقابت نخواهد داشت. همچنین در عرصه مدیریتی، سازمان

توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان داده و با محیط سازگار ی میسختبه دارمفهیوظهای برد. سازمان، انعطاف و پویایی را از بین میوکارکسب

 [1]شود رویکرد فرآیندی است.ها پیشنهاد میای به سازمانشوند. رویکردی که در مقابل رویکرد وظیفه

 

 برخی از جوایز سازمانی .2

المللی و تالش برای دریافت این استتانداردها در ها در موضوعات مختلف مدیریتی تمایل به شناخت استانداردهای ملی و بینموارد فوق سبب شده است که سازمان

 شتدهفیتعرود عملکترد ستازمان االجرایتی بترای بهبتهای مدیریتی گوناگون استانداردهای متنوع و الزمجهت بهبود عملکرد مدیریتی خود داشته باشند. در عرصه

المللتی کته بترای المللتی از ایتن موضتوعات استت. در ادامته بته تعتدادی از جتوایز ملتی و بیناست که آگاهی از هریک، نیازمند حضور فعال در عرصه ملی و بین

 گردد.شود اشاره میهای کشور برگزار میسازمان

 جایزه ملی تعالی سازمانی -1

 کیفیتبنیاد اروپایی مدیریت  -1-1
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کته ختود یتک متدل  EFQMتواننتد از متدل سترآمدی یمای و هر ستط  از بلتوس ستازمانی ینهزماعم از کوچک و بزرگ با فعالیت در هرگونه  هاسازمانتمامی 

ستازمان مبنتی بتر اجترای آن وجتود گونه تحمیلی بر یچهی مجزا تعیین شود و البته انسخهها هر سازمان یژگیوبایست با توجه به شرایط و یمیرقابل تجویز بوده و غ

 ندارد.

های تجربتی مترثر، پیشتبرد یتهرویله آن، دسترسی به وسبهاشاعه فرهنگ سرآمدی  EFQMی داخل و خارج از اروپا در استفاده از مدل سرآمدی هاسازمانهدف 

ی هافرصتتی مهتارتی و هاآموزشکه این امر به کمک ارائه باشد یم وکارکسبنسل جدید رهبران  ترتبت EFQMهدف  باشد.یم هاآننوآوری و بهبود نتایج 

ی ایرانتی همچتون ستایر کشتورها در مستیر  هاستازمانکلید ختورده استت تتا  6112در ایران از سال  EFQMها است. فعالیت رسمی بنیاد یتوانمندرشد و توسعه 

 منتدبهرهی مرتبط در نقاط مختلف دنیا و آموزش مهارتی نیتز هاسازمانتجربیات سایر  ی ارزیابی و تقدیر، استفاده ازهابرنامهکه شامل اجرای  وکارکسبسرآمدی 

 شوند.

 EFQMارزیابی  -1-6

  توانند سط  فعلی سرآمدی خود را ارزیابی نمایند و با استفاده از آن به نگرشی جامع بر عملکرد سازمان خود برسندیم EFQMیله مدل سرآمدی وسبه هاسازمان

 در دستیابی به موارد زیر استفاده کند. EFQMتواند از یمو سازمان 

 بوده است؟ مرثرهای خود یاستراتژسازی یجار( آیا سازمان در 1

 هاآنو نتایج حاصل از  شدهانجام( کمک به درک و شناسایی روابط علی و معلولی میان اقدامات 6

 بندی آنان برای ارتقاء در جهت تحقق اهداف استراتژیک سازمانیتاولوی فعلی سازمان و هافرصت( کمک به شناخت نقاط قوت و 3

 به اشتراک گذارد هاآنی مشابه بیاموزد یا با هاسازمانتواند از سایر یم( کمک به شناسایی مواردی که سازمان 4

 ( کمک به تعیین کردن مبنایی برای خودارزیابی روند پیشرفت سازمان5

ی و ارزیتابی و بررستی توستط داوران رستمی ستازماندرونهتای یابیارزدر ایران بدین شتکل استت کته پتس از انجتام  EFQMفرآیند برگزاری ارزیابی و تقدیر 

EFQM  ارزیتابی  سته در کنندهشرکتی هاسازمانشود که یمی ارتقاء در جهت سرآمدی و وضعیت سازمان برگزار هافرصتجامع و مدون از  هاگزارشو ارائه 

سترآمدی متورد ارزیتابی و بررستی و تقتدیر قترار  به تعهد سط  ارزیابی( 3 نیز و سرآمدی به شدن شناخته سط  ارزیابی( 6 ایران، سرآمد سازمان نشان ارزیابی( 1

 گیرند.یم

 EFQMالگتوی  بتر استا   EFQMهرساله و زیر نظر بنیاد جهانی  (Iran National EFQM Excellence Award)ارزیابی نشان سازمان سرآمد ایران 

کننتد و در پایتان یماروپتا بتا ارزیتابی و متدون کتردن گتزارش تحلیلتی اختزاصتی ستازمان را بررستی  EFQMشتود. تتیم داوری و ارزیتابی رستمی یمبرگزار 

 اروپا شرکت نمایند. EFQMدر ارزیابی نشان سرآمدی توانند یم اندشدهها یابیارزستاره در این  5یی که موفق به کسب هاسازمان

شود و با ارائه اطالعتات الزم از یمدر سه سط  سه ستاره و چهار ستاره و پنج ستاره انجام  (Recognised for Excellence) سرآمدی به شدن شناخته ارزیابی

شده از سوی ارزیابان، بستتری بترای یتادگیری ینتدودر سازمان و نیز آماده کردن گزارش  EFQMتوسط گروه ارزیابی  شدهانجامی هامزاحبهیدها و بازدطریق 

 سازد.یمرا فراهم  وکارکسبافراد درگیر در فرآیند سرآمدی 

نفعتان و... یذینتی بته آفرارزشالمللتی، ارتقتای ینبتوان به همکاری مشارکت تمامی سطوح سازمان، بازخورد دقیق، تقدیر در سط  یمهای این ارزیابی یژگیواز 

 اشاره نمود.

در  هاستازمانگیترد و هتدف از انجتام آن کمتک بته یمدر دو سط  یک ستاره و دو ستتاره انجتام  (Committed to Excellence) سرآمدی به تعهد ارزیابی

تتوان بته بستط یتافتن فرهنتگ یمز مزایتای ایتن ارزیتابی استت. ا اندبرداشتتهقدم نخست در مسیر سترآمدی را درستت  هاآنجهت اطمینان سازی برای این امر که 

 [5]سرآمدی و تسری یافتن اشتیاق به بهبود در سازمان اشاره کرد

 المللی مدیریت دانش جایزه بین -6

 مدیریت دانش -6-1
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فعالیتت ختود را در ایتران آغتاز کترده  6111از ستال  MAKE نیاد جهانیبطور رسمی و زیر نظر به (Iran MAKE Award) جایزه سازمان دانشی برتر ایران

هتا از شترکت اند که هدف آنزیادی از برگزاری این جایزه در کشور استقبال نموده یهاتاکنون سازمان .باشدیم یااست که برگزاری آن در سطوح ملی و منطقه

هتای شتده در گزارشمعتبر عملیتاتی ارائه یمحور و بهره بردن از راهکارهاه دانششنایی دقیق با جایگاه خود در حوزه مدیریت سازمانی با نگا MAKEدر جایزه 

 منظور ارتقای خلق ارزش از دانش در سازمان مربوطه است.تحلیلی اختزاصی برای هر سازمان به

کننده دخلتی را بته شترکت یهاداوری ستازمان. این دانشگاه ارزیابی و شودیدر ایران توسط دانشگاه صنعتی شریف انجام م MAKEبرگزاری و مدیریت جایزه 

سه سازمان برتتر  یتانجام گیرد و درنها هایابیارز MAKE  المللیینگروه داوری متشکل از اساتید و خبرگان حیطه مدیریت دانش سپرده تا با نظارت مشاورین ب

 .شوندیمعرفی م MAKE های آسیایی به بنیاد جهانیارزیابیاز نگاه داوران برای حضور در 

 MAKEارزیابی  -6-6

کننده تحتت بررستی و ارزیتابی کمیتته داوری شترکت یهاکه در این مدت سازمان انجامدیایران حدود به یک سال به طول م MAKEفرآیند شرکت در جایزه 

آفرینی از دانتش را جهت ارتقای ارزش هایشنهادارائه پها و ها، شناسایی موقعیت سازمان در میان سایر رقبا، تبادل تجربیات با سایر سازمانقرارگرفته و انواع آموزش

 .کنندیکسب م

توستط کمیتته داوری متشتکل از  MAKE همعیارهتای بنیتاد جهتانی جتایز ایتران طتی سته مرحلته برمبنتای MAKEکننده در جایزه شرکت یهاارزیابی سازمان

 .گرددیفکری از سراسر کشور در صنعت و دانشگاه انجام م هاییهمحور، نوآوری و سرمامدیریت دانش یهامتخززین و اساتید حوزه

نفتره داوری کته  5التی  3 یهتاازآن گروهو پتس کننتدیپتر مرا  MAKE زیر معیتار جتایزه 46معیار اصلی و  8ارزیابی  یهاها فرمدر مرحله اول سازمان: 1مرحله

وکار ستازمان باشد تا مقتضیات حتاکم بتر کستب یخبرگان حوزه تخززی سازمان موردبررساز  بایستیباید باشد که حداقل یک داور م یاگونهها بهترکیب آن

 یبنتدها رتبهنظرات گروه داوری از سوی دبیرخانه جتایزه، ستازمان یبند. با جمعپردازندیها ماین برگه وتحلیلیهدقت مدنظر قرار گیرد، به تجزبه هایابینیز در ارز

 .شوندیم

انتد بتا کستب نموده 11اند در محل سازمان و آن گتروه کته رتبته بتاالی اولیه به دست آورده یبنددر رتبه 11که رتبه کمتر از  ییهاوم سازمان: در مرحله د6مرحله

تفتاوت خواهنتد تر و بهتر بتا داوران مرحلته اول منفره )که عموما  برای به دست آوردن نظرات جامع 5الی  3حضور در دانشگاه صنعتی شریف توسط کمیته داوری 

 .نمایدیها ارائه مجدیدی از سازمان یبندو مجددا  دبیرخانه جایزه بر مبنای نظرات داوران رتبه گیرندیقرار م یبود( موردبررس

و دستاوردهای متدیریت ها در نشست تخززی چالش ها اند، نمایندگان آنثانویه کسب کرده یبنددر رتبه 5که رتبه کمتر از ییها: در مرحله سوم سازمان3مرحله

محور، نوآوری و سرمایه فکری پرداخته و پتس از پرستش و پاستخ، از ستوی سازمان مطبوع خود در حوزه مدیریت دانش هاییتمحور در ایران به ارائه فعالدانش

ستازمانی  وتحلیلیتهو گتزارش تجز یبنتدنظترات داوران جمعاند، به دست آورده 5که رتبه باالتر از  ییهاو سازمان گیرندیکلیه داوران جایزه مورد ارزیابی قرار م

 .گرددیین موتد

دانشتی برتتر ایتران  یهادر ایتران معرفتی و ستازمان MAKEحتوزه تخززتی جتایزه  8دانشی برتر ایتران در  یهاسازمانی نهایی بندرتبهدر پایان پس از بررسی 

 [6] آسیایی معرفی خواهند شد. MAKEدرمجموع سط  کشوری به جایزه 

 جایزه ملی کیفیت ایران -3

 جایزه ملی کیفیت -3-1

توانتد یمی ایرانی از دانش مدیریت روز با توجته بته شترایط موجتود در کشتور پدیتد آمتده استت کته هاسازمانی برداربهره باهدفمدل جایزه ملی کیفیت ایران 

با هراندازه و هرگونه فعالیت و هر سط  از بلوس، در مسیر یتک  هاسازمانآمده است که  به وجوداین جهت  سازمان خارجی نیز قرار بگیرد. این مدل به مورداستفاده

 نیتز سترآمدی هشتتگانه بنیادی یهاارزش کیفیت، مدیریت هشتگانه اصول بر محزول یا خدمت خود را مورد ارزیابی قرار دهند. در مدل ملی جایزه کیفیت عالوه

 تعریتف بتا ستازمان سترآمدی و مزترف بترای مناستبت تعریتف بتا محزتول کیفیت مدیریت روز دانش از موازیطور به مدل این در گریدعبارتبه است، جاری

 .است شده یبرداربهره ذینفعان، متوازن رضایت
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 کیفیتت، تضتمین گرایتی، فرآینتد محزول، کیفیت راهبردی مدیریت نفعان،یذ منافع در تعادل باشد:یمید دارد به شرح ذیل تأک هاآنمواردی که طراحی مدل بر 

 توستعه فرآینتدهای، در کته محیطییستتز و اجتمتاعی مستوولیت منتابع، مزترف در یوربهتره ین،تتأم زنجیره مدیریت توانمندسازی، و یادگیری مداری، مشتری

 عملکترد فتروش، از پتس پشتیبانی و خدمات محزول، تحویل و تولید و ساخت یندهایفرآ محزول، تفزیلی تکوین و طراحی محزول، مفهومی طراحی ی،فنّاور

 .است ییشناساقابل آن، عمر دوره پایان تا محزول طراحی شروع از محیطی،یستز رفتار و

 ارزیابی جایزه ملی کیفیت  -3-6

ی آموزشتی الزم را گذرانتده هادورهارزیابی که  گروهیفیت ایران توسط کسازمان متقاضی شرکت در جایزه ملی  اظهارنامهمرحله اول: در نخستین مرحله  (1

 گیرد.یمی قرار موردبررس، اندکردهو در جلسات توجیهی شرکت 

گیترد. در یمی دقیتق قترار موردبررستتوسط تیم ارزیابی جایزه ملی،  بهبودقابلجهت تعیین نقاط قوت و نقاط  اظهارنامهمرحله دوم: در دومین مرحله سند  (6

 ستازمان بته امتیتازی ،(RADAR) رادار دهیامتیتاز متاتریس و ایتران کیفیتت ملتی جتایزه متدل از استتفاده رزیابی بتااین مرحله هر یک از اعضای تیم ا

شتود کته در آن مشتغول بته بحتر و بررستی یمی توسط سرپرست ارشد گروه ارزیابی متشکل از اعضای گتروه تشتکیل اجلسهسپس  .دهندمی تخزیص

یی کته در ایتن مرحلته شترایط الزم را هاسازمانشوند تا به اجماع رسند. یم بهبودقابل نواحی و قوت نقاط از یموردتوافق مجموعه و سازمان امتیاز پیرامون

 دارا هستند، درخواست بازدید از محل سازمان صادر خواهد شد.

 را ختود اطالعتات و مستتندات ارزیتابی، تکمیتل منضت مرحله سوم: در این مرحله در روز و ساعتی معین گروه ارزیابی از محل سازمان بازدید کرده و تتا (3

ی اجلستهمطالعته نمتوده و در  کنندهشترکتبازخور تکمیل نمایند. سپس کمیته ارزیابی پس از تکمیل مراحل فتوق بترای هتر ستازمان  گزارش تهیه جهت

 .نمایندمی انتخاب هانزابحد اسا  بر مختلف هایبخش در را برجسته متقاضیان

ایتران آن را ارستال خواهتد  کیفیت ملی جایزه دبیرخانه و ارزیابی شده و تیمیهتهمرحله چهارم: در آخرین مرحله فرآیند ارزیابی، گزارش بازخور سازمان  (4

 کرد.

ز این موارد اشتاره گشتت. امتا بررستی شود که در این مقاله به تعدادی اهای کشور برگزار میهای متنوع مدیریتی برای سازمانکه بدان اشاره شد، جایزه طورهمان

های موجود میان مدل جایزه مدیریت فرآیند و جتوایز موجتود طرحتی بترای اولتین دوره ایتن جتایزه دقیق این جوایز و مشکالت احتمالی آنان و نیز بررسی تفاوت

 [7]شودتدوین شد که این طرح در ادامه به تشری  آن پرداخته می

 کاروکسبجایزه مدیریت فرآیند  .1

های وابستته تهیته گردیتده ها و شترکتسازی انگیزشی در راستای بهبود مستمر فرآیندها، مدل جایزه مدیریت فرآیندهای شهرداری تهران و ستازمانزمینه منظوربه 

بترای اجترای  موردنظرهای ست. گامشده اینتدوگانه شهرداری تهران  66در میان مناطق  وکارکسببرگزاری جایزه مدیریت فرآیند  منظوربهاست.  روش حاضر 

شده استت کته ینتدوو شناخت شرکت بهفا از شهرداری تهران، تهیه و  وکارکسب یندفرآ یریتمد یاانجمن حرفهشده توسط یمعرفاستاندارد  بر اسا این پروژه 

 است. شدهدادهکلی مراحل آن نمایش  صورتبه  1شکل در  

 

 تهران یشهردار گانه22 مناطق در وکارکسب ندیفرآ تیریمد زهیجا یابیارز مراحل -1شکل 

 مرحله اول: خودارزیابی

ها و است بتا خودارزیتابی توستط منتاطق، ستازمان شدهگرفتهگانه شهرداری تهران در نظر 66مناطق  وکارکسبهایی که برای پروژه جایزه مدیریت فرآیندهای گام

 یاانجمتن حرفتهای هشتاخص بتر طبتقکته  وکارکستبگوناگون پیرامون موضوع مدیریت فرآینتد  سراالتگردد. در این مرحله دو فرم شامل ها آغاز میشرکت

خود ارزیابی
ارزیابی توسط 

ستاد
ارزیابی توسط 

شرکت بهفا
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ها توستط گیرد. در سط  مناطق یکی از فرمها قرار میها و شرکتشده است در اختیار مناطق، سازمانینتدوتوسط شرکت بهفا تهیه و وکار کسب یندفرآ یریتمد

  گردد.های منطقه و دیگری توسط یکی از ادارات منطقه )اداره منتخب( تکمیل میاداره تشکیالت و بهبود روش

شتده آغتاز یینتعهای گانه شهرداری تهران ، ارزیابی کارشناسان شرکت بهفا براسا  شتاخص66شده توسط مناطق یلتکمهای نامهپس از تکمیل و دریافت پرسش

انتد، تعیتین یافتهراههایی کته بته مرحلته دوم ها و شترکتو نیز مناطق، ستازمان شدهمشخصگرفته خودارزیابی صورت بر اسا بندی اولیه یت رتبهدرنهاگردد و می

باالتری قرار دارند  به مرحلته دوم یعنتی ارزیتابی توستط  ها که در رتبهها و شرکتبندی اولیه، درصد منتخبی از مناطق، سازمانگردد. در این مرحله پس از رتبهمی

ها و مناطقی که به مرحله دوم راه پیتدا ها، سازمانگیرند. الزم به ذکر است که به شرکتیمیافته و مورد ارزیابی مجدد قرار اهرها اداره کل تشکیالت و بهبود روش

 باشد. یت میرؤقابل 2شکل شده برای مرحله اول در قالب هایی درنظرگرفتهگردد. گامهای مختلف فرآیندها ارائه میاند گزارشی از وضعیت حوزهنکرده

      
          

                
           

              
                       

          
               
         

 

 هاشرکت و هاسازمان مناطق، هیاول یبندرتبه یهاگام-2شکل 

 هابهبود روشکل تشکیالت و مرحله دوم: ارزیابی توسط اداره

گردد. در این مرحله مناطقی که به مرحله دوم هاست، آغاز مییابی توسط اداره کل بهبود روشارزبندی اولیه، مرحله دوم که رتبه منظوربهشدن مرحله اول با نهایی

گتردد ین شده است به اداره کل تقتدیم میتدووسط شرکت بهفا گیرند. فرم شماره سه که تها قرار میاند، مورد ارزیابی اداره کل  تشکیالت و بهبود روشراه یافته

 بندی ثانویه مدنظر قرار گیرد.تا نظرات ستاد در رتبه

شتود. پتس از بندی ثانویته مشتخص میو درنهایت رتبه آغازشدهها توسط تیم مشاور ها، بررسی آنهای تکمیلی از اداره کل تشکیالت و بهبود روشبا دریافت فرم

 شتدهداده نمتایش 3شتکل های مرحلته دوم در یابند. گامهای حاضر در مرحله دوم به مرحله سوم راه میها و شرکتها، درصد منتخبی از مناطق، سازمانهتعیین رتب

 است.

                  
              
       

                
               
            

              
       

              
                   

   

          
                
                

 

 یابیارز دوم مرحله یهاگام-3شکل 

 مرحله سوم: ارزیابی توسط شرکت بهفا

های معتین اند، توسط ارزیابان شرکت بهفا براسا  شاخصمرحله مناطقی که به  مرحله سوم راه پیدا کردهباشد. در این مرحله سوم، ارزیابی توسط شرکت بهفا می

گیرند. همانند مراحل قبل، فرمی تهیه و تدوین شده که ارزیابان شرکت بهفا با مراجعه و حضور بدون تعیین وقتت بته منتاطق و شده مورد ارزیابی و سنجش قرار می

 پردازند.می هاآنبی ها به ارزیاسازمان

هتا بنتدی نهتایی آنو رتبه شدهانجامنامه و مالحظه اسناد موجود، ارزیابی و مقایسه مناطق ها و تکمیل پرسشها و شرکتپس از بازرسی حضوری از مناطق، سازمان

نامته متدیریت شود. سپس به سه رتبته اول گتواهیدوین میباشد به همراه تحلیل آن تبندی در هر سه مرحله میشود. سپس گزارش نهایی که شامل رتبهمشخص می

 است. 4شکل های این مرحله به شرح گردد. گامارائه می وکارکسبفرآیندهای 
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 منتخب یهاشرکت و هاسازمان مناطق، یینها یبندرتبه یهاگام -4شکل 

صورت کلی شامل نته حتوزه دانشتی استت. در هتر یتک از گیرد که بهدر دو محور اصلی فرآیندی و سازمانی صورت می وکارکسبارزیابی مدیریت فرآیندهای 

هتا و محورهتا، حتوزه 1شود. در جتدول موجود در هر معیار مشخص می سراالتی دانشی نیز معیارهای مختلفی وجود دارد که وضعیت سازمان با پاسخ به هاحوزه

 [2,3]است. شدهدادهمعیارها به تفکیک نمایش 

 یابیارز یارهایمع و هاحوزه محورها، -1جدول 

 معیارها حوزه دانشی محور

 فرآیندی

 یسازمدل

 سازیمنظر مدل

 یسازمدلزبان 

 یسازمدلچارچوب 

 ی دادهآورجمعروش 

 یسازمدلکفایت 

 مدیریت عملکرد فرآیند

 محاسبه عملکرد

 روش محاسبه عملکرد

 تعریف شاخص

 نظارت و کنترل بر عملکرد

 تحول فرآیند

 تعهد اجرایی

 برای تغییر فرآیندی سازآماده

 کفایت مدل تغییر

 وتحلیل فرآیندیهتجز

 کارایی و اثربخشی فرآیند

 ارزیابی فرآیند

 کفایت مدل تحلیل فرآیند

 کفایت تیم تحلیلی

 آوری داده تحلیلجمع

 وتحلیلیهتجزمستندسازی نتایج 

 طراحی فرآیند

 حمایت از طراحی  و بازطراحی فرآیندها

 متدولوژی طراحی فرآیند

 تیم طراحی فرآیند

 محوردانشطراحی فرآیند 

 های فرآیندکیفیت خروجی
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 معیارها حوزه دانشی محور

 BPMفناوری 

 ی چرخه مدیریت فرآیندهاگامپشتیبانی از 

 ساختار سازمانی

 سهولت تغییر

 نظارت بر فعالیت

 هاسامانهیکپارچگی 

 کفایت نرم افزار

 فرآیندسازی یادهپ
 مدیریت تغییر

 سهولت تغییر

 سازمانی

 مدیریت فرآیند سازمان

 فرآیند بلوس

 حاکمیت فرآیند

 نقشه راه مدیریت فرآیند

 یی سازمانگرا یندفرآکفایت مدل 

 سازمان فرآیندها

 گرا یندفرآسازمان 

 ی مدیریت فرآیندهانقش

 ساختار حاکمیتی فرآیندها

 

 فرآیندسازی مدل 

گرفتن و متدیریت کتردن اجتزای اصتلی شود که افتراد را در فهمیتدن، مترتبط ستاختن، انتدازهها و فرآیندها را شامل میای از مهارتسازی فرآیندها مجموعهمدل

هتا و تعتاریف کلیتدی بته همتراه درک فعالیتهتا، کنتد: مهارتسازی فرآیند این متوارد را بیتان میسازد. محدوده مرکزی مدلوکار توانمند میفرآیندهای کسب

 [8] سازی. های آن و استانداردهای مدلسازی فرآیند و کاربردها، ابزارها و تکنیکسازی فرآیند، انواع مدلدرستی از اهداف و مزایای مدل

 وتحلیل فرآیندیهتجز 

وتحلیل فرآیندها این یهتجزشود. در وکار را شامل میثربخشی فرآیندهای کسبوکار که کارایی و اوتحلیل فرآیند شامل درک درستی از فرآیندهای کسبیهتجز

های وکار، قتوانین و ستنجههتا، محتدوده، زمینته کستبوتحلیل بته همتراه نقشیتهتجزهتای های مربوط بته تحلیتل فرآینتدها، تکنیکشود: فعالیتموارد بررسی می

، وتحلیلیتهاز نتوع تجز یانواع مختلفرآیندها به همراه نگاه به دست یافتن به بهبود در وضعیت آینده است. عملکردی. در این مرحله تمرکز بر روی وضعیت فعلی ف

 [8] شده است.منطقه دانش گنجانده ینموجود در ا یهایکتکن ها وابزار

 طراحی فرآیند 

 منظوربتههایی ها و دستتورالعملآیند است که برنامتهوکار و اهداف عملکرد فراهداف کسب متن وکار درکسب یندهایمشخزات فرآ یجادشامل ا یندفرآ یطراح

های عملیاتی با دیگتر ی، منابع داده، مالی، و کنترلفنّاوروکار، پلتفرم های کاربردی کسبیری قوانین، و اینکه چگونه برنامهکارگبهچگونگی انجام کار، چگونگی 

یتافتن چگتونگی کتارکرد فرآینتدها و هتم اینکته فرآینتدها  منظوربتهای آگاهانه و اندیشمندانه است تعامل دارند. طراحی فرآیند برنامهفرآیندهای بیرونی و درونی 

 [8,9]شوند.گیری، راهبری و مدیریت میچگونه انداز
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 گیری عملکرد فرآینداندازه 

شتود. از اطالعتات گیری عملکرد فرآینتد گفتته میتعیین کارایی و اثربخشی فرآیند، اندازه نظورمبههای فرآیند شده و پیگیری نتایج و خروجییزیربرنامهبه پایش 

ی راهبردهای سازمان باشتند، استتفاده دهندههای بهبود فرآیندها یا تعریف فرآیندهای جدید که پوششگیریگیری فرآیندها جهت تزمیمحاصله از پایش و اندازه

 [9]شود.می

  یندتحول فرآ 

 یهتاموردبحتر قرارگرفتته استت. روش سازییادهتا پ یاز طراح یندچرخه عمر فرآ ینهدر زم یندفرآ ییراتمبحر تغ ین. در اپردازدیم یندفرآ ییربه تغ یندفرآ لتحو

نیز به این مبحتر مربتوط  یدجد یایندهتکامل فرآ یو معرف یفیتمشترک با ساخت، کنترل ک یفهمراه با وظا یندهامجدد فرآ یو مهندس یمختلف بهبود، بازطراح

 [1,8,9]. شودمی

 یندهافرآ سازمان  

چته  ینکتها یرامتونپ ی. بحثتپردازدیمحور م یندفرآ یهااز سازمان یبانیپشت یبرا یو ساختار گزارش ده هایتها، مسوولبه نقش یندفرآ یریتدانش سازمان مد حیطه

 ینتدفرآ حاکمیتت. همتین زمینته استتهتم در  یمتیت یورو بهتره یتاتیعمل ینو بت یالحظات فرهنگتدر کنار م کند،یم یفمحور را تعر یندفرآ سازمان یک یزیچ

 [8] .نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است یستگی،مرکز شا یاوکار کسب یندفرآ یریتمد یمختلف و مفهوم مرکز عال حاکمیتی یوکار به همراه ساختارهاکسب

 سازمان یندفرآ مدیریت 

به  یاتیوکار و اهداف عملکسب هاییبا استراتژ و همچنین وکارکسب یندهایفرآ یجثبات نتا یبه حداکثر ساز یازبر اسا  ن سازمان یندفرآ مدیریتپیشران اصلی 

جهتت  یروشت کنتد و یبانیوکار را پشتتواحتد کستب هاییاستتراتژ یتا یهمکتار یندی،فرآ سبدهای ینکه ا کندیم ینتضم یندهافرآ سبد یریت. مدآیدیوجود م

 یتن. در کنتار اکنتدیم ییرا شناستا یسنجش ستطوح بلتوس ستازمان یها، ابزارها و روشسازمان یندفرآ یریتدانش مد یطه. حدهدو تکامل ابتکارات ارائه  یریتمد

 [7,8]. پردازدیم یزمرتبط با آن را بهبود دهد ن وضعیت سازمانی یک تواندیوکار که مکسب یندفرآ یریتمد یازموردن یکارها یطهکار، به ح

 وکار کسب یندفرآ یریتمد فناوری 

 یزی،ربرنامته یبانیپشتت یدر دستر  برا هاییاز فناور یعیتوانمند ساز است. گستره وسو  یبانپشت ،گرا یفناور یریتیمد رشتهیکوکار، کسب یندهایفرآ مدیریت

 هتاییتوستعه، فناور یابزارهتا ی،افتزارنرم یهااز بستته یاشتامل مجموعته هتایفناور یتن. اوجتود داردوکار کستب هایینتدفرآ یشو پا یاتعمل یل،تحل ی،طراح

 [8]. کندیم یبانیمرتبط با آن پشت یوکار و کارکنان فعال در کارهاکسب یندفرآ یریتداده و اطالعات است که از متخززان مد یو انبارها یرساختز

 سازی فرآیندپیاده 

موضتوع کنتد. همچنتین فنتاوری اطالعتات استتفاده متی ازجملهاست که از ابزارهای مختلف  وکارکسبسازی فرآیندها بخش مهمی در مدیریت فرآیندهای پیاده

و  ییترتغ یریتمتد یشناختروان زمینهیشمبحر شامل پ ین: ااست موردتوجهبسیار است هم  یاتیح یاربس یندفرآ سازیپیاده یتموفق یکه برا یسازمان ییرتغ یریتمد

 [7,8] است. ییرتغ یتعوامل موفق

 

 گیرینتیجه .3
 

 ازجملهگیرند ی مختلف قرار میهاحوزهمستمر مورد پایش و ارزیابی در  طوربهها به ارزیابی مستمر و بهبود دائمی شرایط آنان، که بیان شد نیاز  سازمان طورهمان

، وکارکسبروش ارزیابی در جایزه مدیریت فرآیند  بر اسا باشد که مراحل ارزیابی آن معرفی گشته است. یم وکارکسباین موارد مباحر مدیریت فرآیند 

شود. به کمک این روش ارزیابی، میزان بلوس سازمان در حوزه بندی نهایی مناطق تعیین میو رتبه قرارگرفتهمورد ارزیابی و بررسی دقیق  کنندهشرکتمناطق 

 گردد.کنندگان ابالس میو نتایج آن به شرکت قرارگرفتهوتحلیل یهتجزمدیریت فرآیند مورد 
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