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 وکار استراتژیکمدیریت فرآیند کسبشش گام برای 

بر روی  حثباست.العه شده و توسعه یافتهتوسط افراد زیادی مط مفهومی است که وکار استراتژیکمدیریت فرآیند کسب

گیری صمیمهای تترین گامکنیم. این عبارت، یکی از مهمآغاز میبازاریابی  متخصصانبهترین یکی از  این موضوع را با نقل قولی از

 ریزی استراتژیک.کند: برنامهوکار استراتژیک برای یک شرکت را بیان میدر مورد مدیریت فرآیند کسب

 برای سازمانی است که به دنبال رسیدن به درجه باالتری از وش مدیریتی جهت تعیین مسیرک ری استراتژیک یریزبرنامه»

 یپ کاتلرفیل« ارتباط با محیط است.

وکار نیاز به بررسی چگونگی نوآوری در فرآیندهای ریزی استراتژیک و کشف مسیر کسبپس از استفاده از برنامه

 پردازد که چگونه هر فرآیند ارزش مورد نظر سازمانین موضوع مییر است. این بررسی به فهم اوکار جهت رسیدن طی این مسکسب

 تواند در قالب خدمت یا محصول باشد.دهد. این ارزش میتحویل میرا به مشتری یا کاربر نهایی  در زنجیره ارزش

ند های مدیریت فرآیدر این زمینه، نیاز به بهبود یا ایجاد فرآیندهای جدید است. این نیاز ما را به سمت استفاده از ابزار

کند. سازی بسیاری از مراحل مهم مدیریت فرآیند کسب و کار استراتژیک را تسهیل میپیادهکند. ابزارهایی که وکار هدایت میکسب

 BPM طرح سازیوکار چگونه باعث ایجاد تغییر در زمینه پیادهجهت فهم واضح این نکته که ابزارهای مدیریت فرآیند کسب

 مرتبط است.سازی طرح پیادهفرآیند حد با مراحل تا چه  دهیم که استفاده از این ابزارهاد، نشان میشوک میستراتژیا

 فهمیدن استراتژی

 «جا نخواهد رسید.وقت به آنرود، هیچداند به کجا میکسی که نمی»

کار درگیر ومرحله ابتدایی برنامه استراتژیک معموال با تحلیل محیط داخلی و خارجی برای فهم نقاط ضعف و قوت کسب

 SWOTها را تغییر دهیم. استفاده از نمودار یا حتی آناستفاده کرده  اههپردازد که چگونه از این مشخصاست. سپس به این می

 تواند به این تحلیل کمک بسیار کند.می



        

  

 مدیریت فرآیند استراتژیک حسین مرشدینترجمه و تنظیم: 

 

 
ک یقابل اطمینان، امن، اطالعات از پیش آماده. و با اند: گونهدر دست است اینارزشمندی که برای این تحلیل  هایمولفه

ین شود. امی سازی شده است، در مورد این موارد مشاوره دادهکار پیادهووکار که از پیش در کسببمدیریت فرآیند کسسیستم 

 شود.شهودی و قابل فهم داده میها و اشکال ا گزارشمشاوره ب

 وکار جستجو کنید()جهت اطالعات بیشتر در این زمینه، درمورد داشبوردهای مدیریت فرآیند کسب

 کردن تمام مدیران از استراتژیآگاه

ان ران باالیی به مدیررسانی تصمیمات مدیهای قابل اطمینان و اطالعات شفاف، اطالعهای واضح، گزارشبا استفاده از داده

افزارهای مدیریت فرآیندهای شود. نرمهای شفاف آگاه میهای و واقعیتشود. لذا تیم مدیریت بر اساس دادهتر میپایینی ساده

 وکار باعث افزایش قابلیت اطمینان تصمیماتافزارهای مدیریت فرآیند کسبکنند. نرموکار در این زمینه کمک بسیاری میکسب

 شود.باعث مشارکت افراد در تیم مدیریت میشده و 

 تعریف واضح اهداف در دیگر سطوح سازمان

پس از تهیه اهداف مدیریت فرآیند کسب و کار استراتژیک، مدیریت استراتژیک خوب نیاز به تعیین اهداف برای دیگر 

ند مدیریت فرآی .شودمطرح میوکار جا هم مدیریت فرآیند کسبسطوح سازمان دارد. )سطح تاکتیکی و سطح عملیاتی( در این

 کند.مک میکتناسب با اهداف استراتژیک به بهبود و بازطراحی فرآیند جهت اندازی فرآیند که به تعریف نحوه راهنه تنها  وکارکسب

 پایش مداوم مدیریت فرآیند استراتژیک

و کار قرار است به کجا برود و چگونه به آن برسد مشخص شد. اما آیا کسب و که کسب با توجه به مراحل پیشین، این

 عملکرد پایش شود؟های کلیدی رود؟ چطور قرار است رسیدن به شاخصکار درست پیش می
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راحی کنند، بلکه طوری طبه سرعت و کارآمدی پایش می انتایج ر های کارای مدیریت فرآیند کسب و کار نه تنهاسیستم

ها دهند. این انتقال باعث دسترسی کسانی که باید متوجه آنی انتقال میرساناطالعهای ها را به سیستماند که به سادگی این دادهشده

 شود.باشند می

 های سریعگیریتصمیم

 پیتر دراکر «اه استدر جهت ایجاد نتایج دلخو مدیریت، تفکر منفعل و سازگارشونده نیست. مدیریت فعالیت»

به گرفتن وکار، شده توسط سیستم مدیریت فرآیند کسببا امکان پایش پیوسته نتایج، تحلیل صحیح از اطالعات تهیه

 انجامد. این تصمیمات در جهت رسیدن به کارایی و اثربخشی در فرآیند است.های سریع و محکم میتصمیم

 یمرور و بازبینی استراتژ

هبود هایشان بدر کسب ارزشتا  پردازندمی شانهای استراتژیکبه مرور طرحها های محیط خارجی، شرکتبر اساس تحلیل

د. طی این زمان، داشتن ابزار مدیریت شومحصوالت و خدمات برای مشتریان میدرک ارزش موجود در  یابند. به عالوه این کار باعث

 بازتعریفها و دیگر اطالعات مفیدی که برای ها، ماتریسها، جدولخی، نمودارها، نقشههای تاریوکار جهت تهیه دادهفرآیند کسب

قایق جدید روز کرد تا بتوان به حار مهم است. سپس باید این مراحل را چندباره تکرار و بهرود، بسیریزی استراتژیک به کار میبرنامه

 بازار دست یافت.
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