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سازي سيستم مديريت فرايند عوامل كليدي موفقيت پياده
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 سعید روحانی

 احد زارع رواسان
 دیلمیهما 

 چكیده

از  ها آنمديريت و كنترل  كار،وها و پيچيده شدن فرآيندهاي كسب سازمانبا رشد 
داشتن يک رويکرد مديريت  ر اين مبناب. استر اهميت بيشتري نسبت به قبل برخوردا

مديريت  هاي سامانه ازآنجاكه .استاهميت  ئزحا ،هاكار قوي در سازمانوفرايند كسب
كه براي پشتيبانی، نظارت و  هستندالکترونيکی  هايی سامانه ،كاروفرآيندهاي كسب

 منظور به ، بنابراينشوندهاي مختلف سازمان استفاده میمديريت فرآيندها و فعاليت
 وكارسيستم مديريت فرايند كسب سازيجلوگيري از اتالف منابع ارزشمند در پياده

سازي اين سيستم، الزم احتمالی پياده مخاطرات تر از آن حفظ سازمان در برابرمهم و
سازي آن ضروري است، آگاهی كامل عواملی كه در پياده است قبل از هر اقدامی، از

عوامل كليدي موفقيت "داشته باشيم. بدين منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل 
 اساس، درانجام گرفته است. بر اين  "وكارسيستم مديريت فرايند كسبسازي پياده

تعيين اهميت و  منظور بهشناسايی شده و در قالب پرسشنامه، عامل كليدي  43ابتدا، 
در ميان اعضاي جامعه آماري تحقيق توزيع گرديد. جامعه آماري اين  ها آناولويت 

فناوري اطالعاتی  كنندگان يادهپو  كننده ينتأمپژوهش، شامل مديران و كارشناسان، 
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داراي  وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي  پياده هستند كه در زمينه مشاوره و يا
رسشنامه معتبر از اين خبرگان پ 821باشند كه  ساله می 4سابقه اجرايی پژوهشی حداقل 

عامل  22روش تحليل عاملی اكتشافی، با استفاده از  يتدرنهاآوري شده است. جمع
و  "انسانی"، "فرايندي"، "سازمانی"، "مديريتی"كليدي استخراج و در پنج گروه 

تواند به به ترتيب اولويت و اهميت قرار گرفتند. مدل حاصل از اين پژوهش می "فنی"
جهت موفقيت در  وكارسيستم مديريت فرايند كسب كارگيرندگان بهو  كنندگان تأمين

 هاي احتمالی ياري رساند.سازي اين سيستم و مقابله با بحرانروند پياده
وكار، عوامل وكار، سيستم مديريت فرايند كسبفرايند كسبمديريت : کلیدواژگان

 وكارسيستم مديريت فرايند كسبكليدي موفقيت 
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 مقدمه

 به با توجه مديران كه است، اياوليه اصول از هاسازمان پويايی و تغيير امروز در دنياي

 محيطی با شرايط كه كنند اصالح و تعديل طوري را موردنظر هاي سامانه بايد اصل اين

 طراحی براي شناسی استاندارداز روش و استفاده فرآيندها خودكارسازي باشند. سازگار

 نظير وكاركسب راهبردي به اهداف دستيابی به منجر بزرگ، هايسازمان در فرآيندها

، 1گردد )چنگمی ذهنی هاياز مالکيت و حفاظت ريسک كنترل كل، هزينه كاهش
ركسبسيستم مديريت فرايند (. 2002  كار گردش خودكارسازي هدف با 2وكا

 از گونهاين است. شده ارائه مديريت فرايندها، و پايش ايجاد امکان و سازمانی فرآيندهاي

 زمان تا سازيمدل و تعريف زمان از را فرآيندها حيات چرخه تمام دارند سعی ها سامانه

كنند )جستن، نليز  مديريت اطالعات فناوري بر مبتنی ابزارهاي تحت سازيبهينه و اجرا
 (.2001، 4؛ پنت و جوريک2001، 3و داونپورت

يک بررسی دقيق از عوامل كليدي  وكارمديريت فرايند كسب انگيز مخاطرهماهيت 
 طور همان(. 2001، 5عبدالوند، البدوي و فردوسی) كندموفقيت و شکست را ايجاب می

، شناسايی مجموعه 6كه از نام آن پيداست، هدف هر رويکرد عوامل كليدي موفقيت
، 7زادهرا براي موفقيت خود در نظر گرفته است )داداش ها آنعواملی است كه مدير 

شناسايی شده است  وكارمديريت فرايند كسب(. عوامل كليدي موفقيتی كه براي 8111
هاي عملياتی يک كليدي موفقيت شركت باشند. عواملاغلب براي موارد خاص می

)ليو،  گيرندقرار می تأييدتوسط ساير كشورها مورد  ندرت بهكشور يا يک صنعت 
و فاكتورهاي عملياتی  ها فنّاوريهاي بالقوه، سازمان (.2002، 8هوآنگ و هنگ

هاي توانند نقش مهمی در موفقيت و شکست پروژهاستراتژيکی زيادي دارند كه می
داشته باشند. محدود كردن اين مجموعه از عوامل كه بسيار  وكارفرايند كسبمديريت 

گيري و مديريت، ضروري هستند. هاي تصميمكليدي هستند براي كاهش پيچيدگی
ها به تمركز بر عوامل كليدي موفقيت، شود كه سازمانها موجب میوجود اين پيچيدگی
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نياز داشته باشند. از طريق يک  وكارمديريت فرايند كسبسازي براي پياده خصوص به
 آسانی به، يک سازمان وكارمديريت فرايند كسبدرك بهتر از عوامل كليدي موفقيت 

ترين داليل شکست هاي مشابه را براي حذف يا جلوگيري از متداولحلتواند راهمی
 (.2084، 1سازي تعيين نمايد )بايی و سركيسپياده

-آنچه بيان شد، در اين پژوهش به دنبال شناسايی عوامل كليدي موفقيت پياده بر بنا

خاص در ايران و به دنبال آن ارائه  طور به وكارمديريت فرايند كسبسازي سيستم 
هاي ايرانی بتوانند تا با استفاده از آن، سازمان هستيمبندي اين عوامل مدلی جهت دسته

را در سازمان خود  وكارمديريت فرايند كسبيستم سازي سويژه وضعيت پياده طور به
زياد و صحيح اين سيستم  كارگيري بهبا توجه به عدم  عالوه بهمورد ارزيابی قرار دهند و 

آن  كارگيرندگان بهو  كنندگان تأمينبراي  مؤثرتواند راهنمايی ها، اين مدل میدر سازمان
 آيد. حساب بهدر ايران 

شود، در داخل و خارج از ايران تا حدودي مشاهده میبا بررسی تحقيقات پيشين 
سازي بندي و شناسايی عوامل كليدي موفقيت پيادههاي مشابهی در زمينه دستهپژوهش

انجام  وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي و يا پياده وكار مديريت فرايند كسب
بندي عوامل دسته كمتر به شده اشارهاست كه در موارد  توجه قابلاما  ؛گرفته است

 مخصوصاًپرداخته شده و  وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي كليدي موفقيت پياده
اند. بنابراين اشاره داشته وكار مديريت فرايند كسببه اجراي  صرفاًدر داخل ايران 

نوآوري پژوهش حاضر با آنچه در تحقيقات داخلی و خارجی صورت گرفته است، 
 وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي وامل كليدي موفقيت پيادهتر عبندي جامعدسته

خاص براي شرايط فرهنگی، اجتماعی و ساختاري  اي گونه بهويژه و همچنين  طور به
 .استهاي كشور سازمان

ساختار پژوهش حاضر به اين صورت است كه در ابتدا مروري بر ادبيات و پيشينه 
اند. در ادامه روش موفقيت شناسايی و پيشنهاد شدهتحقيق ارائه شده و عوامل كليدي 

اند. در بخش بعد، به تحليل و بحث در هاي تحقيق ارائه شدهتحقيق تشريح شده و يافته
 ارائه شده است. بندي جمعهاي تحقيق پرداخته شده و در انتها خصوص يافته
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 پیشینه تحقیق

( در مورد شناسايی و 8411) یپژوهشی در ايران توسط رضايی، تدين، استادي و اقدس
سازي مديريت فرايند، بر آمادگی و موفقيت پياده مؤثرارزيابی عوامل كليدي موفقيت 

ارائه گرديده است.  كليدي عامل 84 از فهرستی مطالعه اين درانجام گرفته است كه 
( پژوهشی با موضوع سنجش ميزان آمادگی 8410صادقی، نيرومند و رنجبر )حاجی

، گرفته صورتاند. در پژوهش انجام داده وكارمديريت فرايند كسبسيستم زي ساپياده
شناسايی، يکپارچه و توسعه يافته  وكارمديريت فرايند كسبابتدا عوامل كليدي موفقيت 

و سپس بر پايه اين عوامل، چارچوبی براي ارزيابی ميزان آمادگی شركت موردمطالعه 
-كلهري و حاجی .ارائه شده است وكارفرايند كسبمديريت سازي موفق جهت پياده

بر آمادگی  مؤثر( پژوهشی با موضوع و هدف شناسايی و بررسی عوامل 8418حيدري )
در اين  شده شناسايیاند. عوامل انجام داده وكارمديريت فرايند كسبسازي پياده

ازمانی، شناسی، مديريت پروژه، فناوري اطالعات، جو ساز: روش اند عبارتپژوهش 
 تعدادى متغير اين عوامل شامل از يک كه البته هر مديريت تغيير و مديريت ارشد

اي به بررسی فاكتورهاي موفقيت ( در مطالعه8410باشند. تارخ و تيمورنژاد ) مى
هاي مهندسی مجدد فرايند، يکی از روش عنوان به وكارمديريت فرايند كسبهاي  پروژه

اند. دهند، پرداختهوكار ارائه میيرساختی فرايندهاي كسبهايی كه خدمات زدر سازمان
نشان دادن فاكتورهاي موفقيت ارائه گرديده  منظور بهنيز چارچوب تئوري  درنهايت

( نيز در تحقيق خود با ارائه 8410بازار )آرانی، خالويی و هاشمیاميري، جشنیاست. 
را در سه  وكارد كسبمديريت فراينيک چارچوب تئوريک، عوامل حياتی موفقيت 

اي با عنوان عوامل مقالهدهند. سطح استراتژيک، فنی و عملياتی مورد بررسی قرار می
( انجام گرفته 2088) 1توسط اتنن و الينما وكارمديريت فرايند كسبكليدي موفقيت 

اند: مديريت را به چهار دسته تقسيم نموده شده حاصلاست كه عوامل كليدي موفقيت 
 2معماري و فناوري اطالعات، مديريت تغيير، همکاري و ارتباطات. مايرز و رهبري،

 وكارمديريت فرايند كسبهاي ها را براي پروژهاي از بهترين روش( نيز مجموعه2002)
اي يک چهارچوب نظري اصولی با استفاده از ( در مقاله2080) 3كند. تركمنمعرفی می

كار، ـ  هاي پويا و تئوري تناسب فناورييتسه تئوري: تئوري اقتضايی، تئوري قابل
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-مديريت فرايند كسبكند كه هر يک شامل تعدادي عوامل كليدي موفقيت پيشنهاد می

( چارچوبی جامع از عوامل موفقيت 2001) 1بابايی، باندارا و اقدسیعلیباشند. می وكار
چارچوب از نه  اند. اينهاي مرتبط با دستيابی به موفقيت ارائه دادهو همچنين روش

 عامل تشکيل شده است.
 هايسازي پروژهو پياده طراحی تحليل،وتجزيه زمينه پژوهشی در (2001) 2سوينیمک

 عامل موفقيت 84 اين پژوهش، درنتيجه داده است كه وكار انجامفرايندهاي كسب موفق

چارچوبی اي ( در مقاله2080) 3شد. راوستين و باتنبورگ معرفی ها ضروريپروژه اين
عامل  22اعتبارسنجی نموده و  وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي براي پياده

ها و فرايندها، معماري مشخص )مديريت سازمان كليدي موفقيت را در پنج حوزه
افزارهاي كاربردي هاي اطالعات(، توسعه )توسعه نرم)توسعه فرايند و معماري

گيري و ساختارهاي فناوري اطالعات(، اندازهو انطباق با زير گرا سرويسوكار  كسب
( يک 2080) 4براكنمايند. رزمن و وامبندي میكنترل، مديريت تغيير و پروژه( دسته

ارائه  وكار سيستم مديريت فرايند كسباي چارچوب براي مقايسه شش عامل هسته
ها، فناوري ، روش5ترازي استراتژيک، حاكميتاز: هم اند عبارتاند. اين شش عامل داده

سركيس جهت ارزيابی عوامل كليدي موفقيت  بايی واطالعات، مردم و فرهنگ. 
هاي دهند كه مديران پروژه را در ايجاد مناسب استراتژياي ارائه میمتدولوژي

ترين چهار مورد از مهمنمايد. كمک می وكار مديريت فرايند كسبگذاري  سرمايه
اند عوامل كليدي موفقيت شناسايی شده عنوان بهموردي ايشان عواملی كه در مطالعه 

ترازي استراتژيک، حمايت مديريت ارشد، مديريت پروژه و محيط از: هم اند عبارت
اند و هدف از آن، معرفی (، پژوهشی انجام داده2084) 6سليمداماش والالهمکاري. 

در هر فاز پروژه  وكار سبسيستم مديريت فرايند كسازي عوامل كليدي موفقيت پياده
 .است

عوامل كليدي موفقيت "اي با عنوان ( مقاله2083) 7سانتس، آلوز، ولنکا و سانتانا
، ارائه دادند و عوامل "برزيلهاي دولتی در سازمان وكار مديريت فرايند كسبهاي  طرح

                                                                                                                             
1. Bandara, Alibabaei, & Aghdasi 

2. Mc Sweeney 

3. Ravesteyn & Batenburg 

4. Vom Brocke & Rosemann 

5. Governance 

6. Al-Dahmash & Al-Saleem 

7. Santos, Alves, Santos, & Santana 

../../Homa/Downloads/paper.doc#_ENREF_68


 44  … سازی عوامل كليدی موفقيت پياده

نامه خود را حول موضوع ( پايان2088) 1سانگ و ژو .كليدي موفقيت را برشمردند
ارائه دادند و در آن به عوامل كليدي  "وكار  مديريت فرايند كسبارزيابی بلوغ "

 2هائور و ويرتزاشاره نمودند. كتابی كه توسط اسکت وكار مديريت فرايند كسبموفقيت 
منتشر شده  ")مطالعه موردي( وكار سيستم مديريت فرايند كسب كارگيري به"با عنوان 

سيستم مديريت فرايند اي از معيارها كه براي ه معرفی و بحث در مورد مجموعهاست، ب
-در سه سطح تقسيم شده شناختهمعيار  24پردازد. شوند، میمهم تلقی می وكار كسب

. استسازي و سطح اجرايی وكار، سطح يکپارچهگردند كه شامل سطح كسببندي می
 "وكار مديريت فرايند كسبمدل بلوغ "اي با عنوان ( مقاله2002) 3ملونواسکاي و سنيور

معرفی  وكار مديريت فرايند كسبآميز د كه شش فاز براي انطباق موفقيتانارائه داده
 .كند. در اين تحقيق به شش عامل كليدي موفقيت اشاره شده استمی

 وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي (، عوامل كليدي موفقيت پياده8)  در جدول
 اند:الصه معرفی شدهاز مطالعه ادبيات موضوع، به صورت خ شده يیشناسا

 مروری بر تحقیقات پیشین .2جدول 

 عوامل کلیدی موفقیت
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 *      وكار مديريت فرايند كسبحاكميت  تعريف روشنی از

-با استراتژي وكار مديريت فرايند كسبكافی  راستايی هم

 هاي سازمان
 *  * *  

مديريت سازي تعريف دقيق و مناسب اهداف پياده
 وكار فرايند كسب

      

     *  استانداردسازي مناسب فرايندهاي سازمان

   *  * * بهبود مناسب و مستمر فرايندهاي سازمان

   *  * * سازمانسازي دقيق فرايندهاي مدل

 * * *   * تمركز كافی بر مشتريان سازمان

 *     مديريت فرايند سازي پياده گروهوجود تجربه كافی 

                                                                                                                             
1. ZHU & SONG 

2. Scheithauer & Wirtz 

3. Melenovsky & Sinur 
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 عوامل کلیدی موفقیت
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 وكار كسب

   * *  * مديريت مناسب تغييرات

  * * *  * مديريت مناسب پروژه

سازي در روند پياده مؤثربرقراري ارتباطات و هماهنگی 
 وكار مديريت فرايند كسب

*  *   * 

مديريت فرايند سازي ذينفعان در پياده مؤثرمشاركت 
 وكار كسب

* *     

رسانی دقيق و درك كافی به افراد در مورد الزامات اطالع
 وكار مديريت فرايند كسبسازي پياده

*     * 

مديريت سازي مديريت مناسب منابع انسانی در پياده
 وكار فرايند كسب

  *  *  

مديريت سازي پياده گروهايجاد و مديريت مناسب 
 وكار فرايند كسب

*  *   * 

 *   * * * وجود آموزش مناسب و كافی

-تفويض دقيق و مناسب اختيارات كارمندان در پياده

 وكار مديريت فرايند كسبسازي 
*  *    

 * *  *  * برخورداري از مديريت و رهبري شايسته سازمان

مديريت سازي متدولوژي مناسب پيادهبرخورداري از 
 وكار فرايند كسب

 * * *   

 * *  *  * فرهنگ سازمانی مناسب

  *   *  شناسايی دقيق فرايندهاي كليدي سازمان

      * وجود معماري سازمانی مناسب

  * *   * وكار مديريت فرايند كسبسازي روند پياده در

سازي در پيادهگراي مناسب معماري سرويس يريكارگ به
 وكار سبكمديريت فرايند 

      

   *    ضمانت اجرايی مديريت برخورداري از

 *      هاي مناسبوجود زيرساخت

سيستم سازي ايجاد يک سازمان پشتيبان مناسب در پياده
 وكار مديريت فرايند كسب
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 عوامل کلیدی موفقیت
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سازي ها و فرايندها در پيادهسازي مناسب برنامهيکپارچه
 وكار مديريت فرايند كسبسيستم 

      

سيستم سازي استفاده از مشاوران خارجی در پياده
 وكار مديريت فرايند كسب

      

سازي هاي مناسب تحليل، طراحی و پيادهايجاد روش
 وكار سيستم مديريت فرايند كسب

 *     

 روش تحقیق

هاي مطالعه روشاستفاده از با توجه به تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و 
توان بيان كرد كه پژوهش حاضر بر هاي ميدانی نظير پرسشنامه، میاي و روشكتابخانه

جامعه آماري اين  .است ها، يک پژوهش توصيفیاساس ماهيت و روش گردآوري داده
 پيادههاي مشاوره و يا سازمان هاي شركتپژوهش، شامل مديران و كارشناسان فعال در 

ساله  4داراي سابقه اجرايی پژوهشی حداقل  وكار فرايند كسب سيستم مديريت كننده
فعال در حوزه ارائه خدمات مشاوره  هاي شركت. طی مطالعات اينترنتی و بررسی است

شركت شناسايی گرديد.  40، تعداد وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي  و يا پياده
ی، خدمات خود را ارائه شركت و سازمان داخل 20ها، به عالوه بر اين، اين شركت

است. پس از  تصور قابلجامعه مخاطب  عنوان بهشركت  800كه نهايتاً تعداد  اند نموده
شركت جهت دريافت اطالعات به توافق  20اوليه، محقق موفق گرديد با  هاي پيگيري

نفر خبره واجد شرايط در هر كدام، تعداد اعضاي  4اوليه برسد كه با فرض وجود 
 821با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه  نفر خواهد رسيد. 280به  جامعه آماري

نيز توسط محقق  استفاده قابلنفر محاسبه گرديد، كه همين تعداد پرسشنامه معتبر و 
كه هر يک  است سؤال 43در اين تحقيق شامل  مورداستفادهشد. پرسشنامه  آوري جمع

آيند. جهت می حساب به وكار فرايند كسبسيستم مديريت سازي عامل موفقيت پياده
و ارزيابی روايی  براياستفاده شده است.  اي درجه پنجها از طيف ليکرت تدوين پاسخ

قبل از توزيع بين جامعه از روايی محتوا و صوري استفاده شد و  اعتبار پرسشنامه
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رار آماري، طرح اوليه پرسشنامه توسط سه نفر از متخصصين مربوطه مورد بررسی ق
گرفت. براي تعيين پايايی پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ، كه ميزان همبستگی 

مقدار آن به عدد يک  هرقدركند و مثبت اعضاي يک مجموعه را با هم منعکس می
باشد، اعتبار درونی آن بيشتر است، استفاده گرديد. مقدار ضريب آن برابر  تر نزديک

دهنده توان و نيز نشان سؤاالتی براي پايايی شد لذا اين مقدار ضريب مناسب 11/0
 باالي اين پرسشنامه است.

 های تحقیقیافته

درونی و جزئی متغيرها براي كفايت   بررسی كم بودن وابستگی منظور بهدر اين تحقيق 
بارتلت، قبل از شروع تحليل عاملی اكتشافی استفاده شد  x2و  KMOگيري آزمون  نمونه

آزمون  02/0از  كمتر sig مقدار و 240/0به ميزان  KMO ونآزم(. نتيجه 2)جدول 
دهنده كفايت نمونه و شايستگی جهت انجام تحليل عاملی در اين تحقيق  بارتلت نشان

بندي عوامل كليدي موفقيت، با روش تحليل عاملی اكتشافی و به است. در ادامه دسته
افزار طی دو عوامل در نرمبندي صورت پذيرفت. روند دسته SPSS 22افزار كمک نرم

مرحله صورت گرفت. كه در اين دو مرحله با توجه به نتايج اشتراكات، متغيرهايی كه 
، از پژوهش حذف گرديدند. اين بودند 2/0از تر كوچک ها آنمقدار اشتراك استخراجی 

، وكار مديريت فرايند كسبسازي اشتراك مناسب قدرت در پيادهاز:  اند عبارتمتغيرها 
رسانی دقيق و درك كافی به افراد در مورد الزامات ديريت مناسب تغييرات، اطالعم

در  گراي مناسبمعماري سرويس كارگيري به، وكار مديريت فرايند كسبسازي پياده
مديريت فرايند حاكميت  تعريف روشنی از، وكار مديريت فرايند كسبسازي پياده

، وكار مديريت فرايند كسبسازي در پيادهگيري گروهی تصميم كارگيري به، وكار كسب
 برخورداري از ضمانت اجرايی مديريت.

طور كه مشخص ( آمده است. همان4)  نتايج حاصل از چرخش واريماكس در جدول
درصد حجم متغيرهاي  414/22است پنج عامل، مقدار ويژه باالتر از يک داشته و 

از واريانس  درصد باقيمانده، سهمی  282/43كنند. بديهی است كه  موجود را تفسير می
تحقيق، تفسير  موردتوجهمتغيرهاي  جز بهمتغير وابسته است كه توسط ساير متغيرها، 

تحليل عامل اكتشافی صورت  مجدداًمتغير  22با  نهايتاً. استشود يا واريانس خطا  می
 بارتوجه به  سازي متغيرها باپذيرفت و متغيرها در پنج گروه قرار گرفتند. پس از مرتب

سيستم مديريت فرايند سازي ، پنج دسته از عوامل كليدي موفقيت پيادهها آن عاملی
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مصاحبه با اساتيد و همچنين سه فرد خبره در  اساس برحاصل گرديد و  وكار كسب
، ارتباطات موجود بين عوامل توجيه شدند. وكار سيستم مديريت فرايند كسبحوزه 

( 3)  ل كليدي موفقيت انجام گرفت كه به شرح در جدولگذاري دسته عوامآنگاه نام
 آورده شده است.

 و بارتلت KMOآزمون  .1جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 240/0 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 813/8321 

df 228 

Sig. 000/0 

 شده دادهنتایج تحلیل عاملی چرخش  .5جدول

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 
Variance Cumulative% Total % of 

Variance Cumulative% 

1 7/872 23/09 23/09 7/872 23/09 23/09 

2 5/637 16/534 39/624 5/637 16/534 39/624 

3 4/381 Dec-85 52/474 4/381 Dec-85 52/474 

4 3/218 9/439 61/913 3/218 9/439 61/913 

5 1/183 Mar-47 65/383 1/183 Mar-47 65/383 

6 0/937 2/748 68/131 
   

7 0/913 2/678 70/809 
   

8 0/847 2/484 73/293 
   

9 0/801 2/349 75/642 
   

10 0/784 2/299 77/941 
   

11 0/752 2/205 80/146 
   

12 0/723 12-Feb 82/266 
   

13 0/695 2/038 84/304 
   

14 0/628 1/842 86/146 
   

15 0/594 1/742 87/888 
   

16 0/531 1/557 89/445 
   

17 0/497 1/457 90/902 
   

18 0/425 1/246 92/148 
   

19 0/403 1/182 93/33 
   



 45 تابستان، 21اطالعات، سال سوم، شماره  یفناور یریتمطالعات مد  55

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 
Variance Cumulative% Total % of 

Variance Cumulative% 

20 0/397 1/164 94/494 
   

21 0/356 1/044 95/538 
   

22 0/336 0/985 96/523 
   

23 0/31 0/909 97/432 
   

24 0/249 0/73 98/162 
   

25 0/233 0/683 98/845 
   

26 0/217 0/636 99/481 
   

27 0/173 0/507 100 
   

 وکاربندی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت فرایند کسبدسته .9جدول 

 عامل نام عامل عاملنام  یبارعامل

218/0 
222/0 
222/0 
222/0 
242/0 

 برخورداري از مديريت و رهبري شايسته سازمان

 مديريت مناسب پروژه
 وكار مديريت فرايند كسبسازي پياده گروهمناسب  ايجاد و مديريت

 پذيري كافیوجود ريسک
 وكار كسبسيستم مديريت فرايند سازي استفاده از مشاوران معتبر در پياده

 F1 مديريتی

222/0 
202/0 
222/0 
224/0 
288/0 

 وكار مديريت فرايند كسبسازي تعريف دقيق و مناسب اهداف پياده

 هاي سازمانوكار با استراتژيكافی مديريت فرايند كسب راستايی هم
 تمركز كافی بر مشتريان سازمان

ت فرايند سيستم مديريسازي ايجاد يک سازمان پشتيبان مناسب در پياده
 وكار كسب

مديريت فرايند سازي در روند پياده مؤثربرقراري ارتباطات و هماهنگی 
 وكار كسب

 F2 سازمانی

221/0 
210/0 
221/0 
212/0 

 
280/0 
248/0 

 شناسايی دقيق فرايندهاي كليدي سازمان

 بهبود مناسب و مستمر فرايندهاي سازمان
مديريت فرايند سازي روند پياده سنجش مناسب و كافی عملکردها در

 وكار كسب
سيستم مديريت سازي ها و فرايندها در پيادهسازي مناسب برنامهيکپارچه

 وكار فرايند كسب
 فرايندهاي سازمان سازي دقيقمدل

 استانداردسازي مناسب فرايندهاي سازمان

 F3 فرايندي
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 عامل نام عامل عاملنام  یبارعامل

281/0 
211/0 
228/0 
282/0 
102/0 
244/0 
202/0 

 وكار مديريت فرايند كسبسازي انسانی در پيادهمديريت مناسب منابع 

 وكار مديريت فرايند كسبسازي ذينفعان در پياده مؤثرمشاركت 
مديريت فرايند سازي تفويض دقيق و مناسب اختيارات كارمندان در پياده

 وكار كسب
مديريت فرايند سازي در روند پياده مشاركت، همکاري و پشتيبانی كافی

 وكار كسب
 آموزش مناسب و كافیوجود 

 وكار مديريت فرايند كسبسازي پياده گروهوجود تجربه كافی 
مديريت فرايند سازي پياده وري از يادگيري و توسعه درروندبهره

 وكار كسب

 F4 انسانی

211/0 
 

210/0 
223/0 
218/0 

سيستم مديريت سازي هاي مناسب تحليل، طراحی و پيادهايجاد روش
 وكار فرايند كسب

 وكار مديريت فرايند كسبسازي برخورداري از متدولوژي مناسب پياده

 وجود معماري سازمانی مناسب
 هاي مناسبوجود زيرساخت

 F5 فنی

 مباحثه

بندي عوامل كليدي موفقيت جهت دسته شده انجامترين تحقيقات در ايران، شايد مشابه
باشد كه ( 8410ش )، پژوهش اميري و همکارانوكار مديريت فرايند كسبدر حوزه 

را در سه دسته كلی عملياتی، فنی و  وكار مديريت فرايند كسبعوامل كليدي موفقيت 
توان دريافت كه اين اند. با توجه به زيرعوامل هر دسته، میاستراتژيک معرفی نموده

پژوهش تا حدودي به عوامل فرايندي، انسانی، سازمانی و فنی توجه نموده اما به 
 .مديريتی و رهبري اشاره نکرده استاهميت عوامل 

سازي ( عوامل و زيرعوامل آمادگی پياده8418حيدري )كلهري و حاجیاين بر  عالوه
بندي نمودند و براي هر يک، را به شش دسته تقسيم وكار مديريت فرايند كسب

مديريت اند. تعهد و پشتيبانی مديريت ارشد، مديريت پروژه، زيرعواملی را نيز نام برده
دهند. تغيير، فناوري اطالعات، فرهنگ، انتخاب متدلوژي، اين شش دسته را تشکيل می

تارخ و تيمورنژاد ( و 8410صادقی و همکاران )(، حاجی8411رضايی و همکاران )
مديريت سازي نيز در تحقيقات خود به معرفی عوامل كليدي موفقيت پياده (8410)

اند، اما در اين زمينه، ، پرداختهوكار ريت فرايند كسبسيستم مديو يا  وكار فرايند كسب
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 اند.بندي نکردهرا دسته شده شناسايیعوامل 
-(، علی2080تركمن )(، 2001هائور و )در خارج از ايران نيز محققانی چون اسکت

( و 2080(، راوستين و باتنبورگ )2080براك )رزمن و وام(، 2001بابايی و همکاران )
سيستم مديريت فرايند و  وكار مديريت فرايند كسب( در حوزه 2088ا )اتنن و الينم

به تحقيق حاضر، پژوهش  ها آنترين اند كه مشابههايی انجام دادهبنديدسته وكار كسب
( چهار 2088اتنن و الينما ) .است( 2080( و راوستين و باتنبورگ )2088اتنن و الينما )

ت، مديريت تغيير، همکاري و ارتباطات را دسته رهبري، معماري و فناوري اطالعا
شود، تحقيق حاضر دسته عوامل مديريتی گونه كه مشاهده میمعرفی نموده است. همان

بندي و عوامل هر دسته در دسته عالوه بهنمايد، مستقيم و مجزا معرفی می طور بهرا 
 پيش رودهد. تحقيق پژوهش حاضر، تمامی زير عوامل مطالعه مذكور را پوشش می

، دسته عوامل فنی را معرفی كرده است كه عالوه بر عامل معماري به عوامل زيرساخت
هاي مديريت هاي تحليل و طراحی نيز اشاره دارد. زيرعوامل دستهمتدلوژي و روش

توان در را نيز می است( 2088تغيير و ارتباطات و همکاري كه در تحقيق اتنن و الينما )
( نيز 2080راوستين و باتنبورگ ) ستخراجی اين تحقيق يافت.هاي مدل اساير دسته

ها و مديريت سازمان همانند پژوهش حاضر عوامل كليدي موفقيت را در پنج حوزه:
كه . اندقرار دادهگيري و كنترل، مديريت تغيير و پروژه، فرايندها، معماري، توسعه، اندازه

 ؛شود به عوامل مديريتی اشاره دارددسته اول آن مانند آنچه در مدل حاضر مشاهده می
سازد، آن است كه محقق در اما آنچه در بعد مديريتی، اين دو پژوهش را متمايز می

عوامل مديريتی، ابعاد سازمانی و فرايندي را با عوامل مديريتی كلی  رو پيشپژوهش 
دسته  ( به2080پروژه، مجزا در نظر گرفته است. عالوه بر اين راوستين و باتنبورگ )

گرايی، زيرساخت و اند كه مواردي چون سرويسعوامل معماري و توسعه اشاره كرده
-در مدل استخراجی اين تحقيق مشاهده می كه درحالیگيرند، ها را دربر میپايگاه داده

دسته عوامل فنی، همه اين ابعادي كه در تحقيقات پيشين آورده شده،  باوجودشود 
(، بايی و 2001سوينی )(، مک2002درك مايرز )اند. يدهپوشش داده شده و ادغام گرد

(، سانگ و 2084سليم )داماش و ال(، ال2002و سنيور ) (، ملونواسکاي2084سركيس )
ها و عوامل كليدي از بهترين گام فهرستی( 2083( و سانتس و همکارانش )2088) 1ژو

سيستم مديريت سازي ادهو يا پي وكار مديريت فرايند كسبهاي موفقيت را براي پروژه
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 اند.بندي انجام ندادهنيز دسته ها آناند، اما شناسايی نموده وكار فرايند كسب

 تحلیل عوامل مدیریتی

ترين عوامل ، مهم01/24طبق نتايج تحقيق، دسته عوامل مديريتی با درصد واريانس 
آنچه . استدر ايران  وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي كليدي موفقيت پياده

هاي مديريت و دانش مهارت تأثيرشود از عوامل اين دسته برداشت می روشنی به
. زمانی كه است وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي مديريتی در پيشبرد پروژه پياده

توان شود، میپذيري و تغيير اشاره میسازي پروژه به انعطافدر مديريت و رهبري پياده
و كنترل ريسک، نياز  شدن مواجهپذيري در مديريت پی برد. جهت ريسکبه نياز عامل 

ريزي نمايند اي مديريتی مطابق با نوع ريسک پايهاست مديران ارشد هر سازمان، برنامه
نيز  گروهو حتی با مشاورانی معتبر مشورت كنند. عالوه بر مديريت ريسک، مديريت 

ريزي دقيق ند كه نيازمند برنامهشوعوامل و وظايف مديريتی محسوب می ازجمله
باشند. در دسته عوامل مديريتی، عامل مديريت مناسب پروژه، عالوه بر زيرعامل  می

شود. هاي مديريت پروژه نيز میها و متدولوژيمديريت پروژه، شامل زيرعامل مهارت
مديريت فرايند سازي پياده گروهايجاد و مديريت مناسب  عامل كليدي موفقيت

و توسعه كار تيمی و  گروهنيز، شامل زيرعوامل كليدي موفقيت وجود  كارو كسب
كلهري و ) است وكار مديريت فرايند كسب گروههاي ها و ظرفيتهمچنين توانايی

 (.2083؛ سانتس و همکاران، 8418حيدري، حاجی

 تحلیل عوامل سازمانی

بر  مؤثرترين متغيرهاي ، جزء اساسی243/82عوامل سازمانی با درصد واريانس 
فعاليتی در سازمان باشند. می وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي موفق  پياده
ها براي نائل توان پيدا كرد كه در راستاي برآورد اهداف نباشد. همچنين اين سازمان نمی

هاي متفاوت در شدن به اهداف موردنظرشان، به همکاري و هماهنگی افراد و گروه
تلف سازمانی و نيز يک سازمان پشتيبان مناسب براي حمايت و راهنمايی در سطوح مخ
 نياز دارند. وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي جهت پياده

 شامل مؤثر ارتباط .دنباش موفقيت و شکست ميان تفاوت نمايانگر تواندمی ارتباطات 
 و توجه به فرآيند در هامسئوليت و هانقش درك كاركنان، كامل مشاركت اشتياق، حفظ
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از طريق (. 8411)رضايی و همکاران،  است آنان هايقابليت افزايشجهت  افراد
ها، استراتژي سازمانی، فلسفه وجودي سازمان و مشیها و خطمستندسازي رويه

هاي استراتژي تواند از نقشهكنند. يک فرد میپشتيبان با هم تطبيق پيدا می هاي فنّاوري
با استراتژي اصلی را  ها آنتا فرايندهاي درون يک سازمان و ارتباط استفاده كند 

هاي مختلف كند تا پروژهها كمک میتشخيص دهد و چنين رويکردي به سازمان
مديريت فرايند كنند و ارزش تجاري  راستا همرا با يکديگر  وكار مديريت فرايند كسب

(. عالوه به آنچه 8410را به ذينفعان مرتبط انتقال دهند )اميري و همکارن،  وكار كسب
ه آيند و حال نيازهاي بايستی باشند،می وابسته خود مشتريان به هاسازمانبيان گرديد، 

منظور از  (.2000، 1)جوران و گادفري بخشند تحقق را ها آنت الزاما و درك را ها آن
هاي با استراتژي وكار مديريت فرايند كسبراستايی كافی عامل كليدي موفقيت هم

وكار، همسويی با استراتژي سازمان، توانايی سازمان در همسو بودن با فرايندهاي كسب
. در دسته عوامل سازمانی، عامل كليدي استها و قابليت ارتباط فرايندها و استراتژي

هاي مشتريان و نيازهاي بر گروه موفقيت تمركز كافی بر مشتريان، به شناسايی و تمركز
؛ بايی و 2080براك، ؛ رزمن و وام8410صادقی و همکاران، اشاره دارد )حاجی ها آن

 (.2084سركيس، 
شود وجود يک سازمان پشتيبان مناسب در ( مشاهده می3گونه كه در جدول )همان
ت محسوب يکی از عوامل كليدي موفقي وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي پياده
به ضروري بودن ايجاد يک سازمان پشتيبان به دليل دشواري  دقيقاًشود كه اين عامل می

مديريت فرايند انداز پشتيبان در حفظ مديريت مستمر و همچنين وجود چشم
در  مؤثراشاره دارد. از ديگر عوامل اين دسته، برقراري ارتباطات و هماهنگی  وكار كسب

كه شامل زيرعواملی چون برقراري  است وكار فرايند كسبمديريت سازي روند پياده
-شود )كلهري و حاجی، نظارت سازمانی و ايجاد اعتماد باال در كار میمؤثرارتباطات 

 (.2084؛ ال داماش و ال سليم، 2088؛ انتن و الينما، 8418حيدري، 

 عوامل فرایندی تحلیل

بسيار حائز  12/82اريانس وجود دسته عوامل كليدي موفقيت فرايندي، با درصد و
هاي دهد كه جزيرهها مهم است و اين اجازه را می. چراكه تشخيص فراينداستاهميت 
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تري نسبت به مسئله اطالعاتی موجود در سازمان شکسته شود تا افراد بتوانند نگاه كلی
)اميري كنند سازي فرايند استفاده میها اغلب در اين زمينه از مدلباشند. سازمان داشته

اند همگی به عواملی كه در اين دسته قرار گرفته ازآنجاكه(. 8410و همکاران، 
اشاره  وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي فرايندهاي سازمان و فرايندهاي پياده

دسته عوامل فرايندي معرفی گرديده است.  عنوان بهاند، اين دسته از عوامل نموده
هاي پيشرو م اصلی در مديريت فرايندهاست. سازمانطراحی دوباره فرايندها يک گا

 تنها نهاند و اين سنجش عملکرد را وكار را دريافتهگيري فرايندهاي كسباهميت اندازه
-فردي انجام می صورت بهدر سطح فرايند، بلکه در كل سازمان و در سطح هر كارمند 

 (.2003، 1دهند )راملر و برنچ
قيق فرايندهاي كليدي سازمان، به شناسايی فرايندها و در اين گروه، عامل شناسايی د

، عامل بهبود مناسب و وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي ها در روند پيادهفرصت
-هاي كاربردي فرايند، مديريت برنامهمستمر فرايندهاي سازمان، اهميت دادن به برنامه

سازي و داف سازمانی و بهينهسازمان و فرايندهاي پروژه، مرتبط بودن فرايندها با اه
براك، ؛ رزمن و وام8410صادقی و همکاران، بهبود مستمر فرايند اشاره دارد )حاجی

مديريت فرايند سازي روند پياده(. عامل سنجش مناسب و كافی عملکردها در 2080
بر پايه فرآيند ) كليدي عملکرد هايتعريف شاخصشامل مواردي چون  وكار كسب

اي معيارهاي فرايند، بازبينی دوره(، هاي فرايند و نيازهاي مشتريانماموريتاهداف 
سنجش پيچيدگی توسعه، سنجش )سنجش فرايند(، گيري عملکرد فرايند اندازه

مقايسه معيار عملکرد با منابع داخلی و كنترل نسخه فرايند،  پيچيدگی پيکربندي،
 نتايج به نظارت، رسيدن ح درستسط و و خارجی داخلی استانداردهاي اجرايخارجی، 

 گيرياندازه و نتايج كوچک، توانايی پيگيري هايموفقيت از ايمجموعه با وكاركسب

 (.2001هائور و ويرتز، ؛ اسکت8411رضايی و همکاران، )شود موفقيت، می
ها و فرايندها در سازي مناسب برنامهيکپارچهدر اين دسته عامل كليدي موفقيت 

سازي ابزار به مواردي چون يکپارچه وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي  پياده
(. 2001هائور و ويرتز، اسکت)هاي كاربردي اشاره دارد سازي برنامهتوسعه و يکپارچه

سازي دقيق فرايندها كه در اين دسته از عوامل قرار دارد عامل كليدي موفقيت مدل
سازي و طراحی فرايند، انبار فرايند، مدلشامل مواردي چون نقشه فرايند، الگوبرداري 
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هاي مناسب و استاندارد طراحی، كامل بودن نمادهاي طراحی گذاريها، نشانهدياگرام
فرايند، هماهنگی بين طراحی فرايندها و اجراي فرايندها، پشتيبانی ابزار طراحی از 

-ا و مسئوليتههاي اخير و تعريف دقيق نقشهاي طراحی در نسخهگذاريتمامی نشانه

؛ رزمن و 8411؛ رضايی و همکاران، 2001هائور و ويرتز، شود )اسکتهاي فرايند، می
عامل ديگري كه در دسته عوامل فرايندي قرار گرفته است، عامل (. 2080براك، وام

كه زيرعواملی مثل استانداردسازي  استاستانداردسازي مناسب فرايندهاي سازمان 
گيرد را دربر می ها فنّاوريسازي و بهترين استانداردهاي مدلفرايندها و استفاده از 

 (.2080؛ تركمن، 8410اميري و همکاران، )

 عوامل انسانی تحلیل

، چهارمين دسته عوامل كليدي موفقيت 341/1دسته عوامل انسانی با درصد واريانس 
 بردر اين پژوهش محسوب شده است.  وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي پياده

ها بايد تغيير كند و مردم بايد ياد ، نگرش مردم در سازمانگرايی فرايندمفهوم  اساس
ها را بپذيرند و همچنين ياد بگيرند كه هاي عملياتی مسئوليتبگيرند كه در تمامی حوزه

سازند )جستن و  ها براي رسيدن به نتايج فرايندها يکپارچهساير تالشكار خود را با 
تر ضروري است، ها، تغييرات رفتاري نرمهمه اين باوجود(. بنابراين 2001، 1نيل
و وجود چنين آموزشی  استآموزش ابزاري و روندي جديد در فرايندها  عالوه به

 (.2001بابايی و همکاران، علیكننده هر پروژه است )بخش كامل

توان دريافت همه عوامل كليدي موفقيتی كه در به آنچه در باال اشاره شد، می توجه با
سيستم مديريت سازي موفق افراد در پياده تأثيرگذاراند، به نقش اين دسته قرار گرفته

افراد به مشاركت و همکاري در  دقيقاًاشاره دارند. در بعد انسانی،  وكار فرايند كسب
تفويض اختيار شده است  ها آنپردازند، با انجام مسئوليت خود در نقشی كه به می گروه

توانند روند انجام اند میكسب نموده گروههايشان در تجاربی كه از فعاليت كارگيري بهو 
 تأثير باوجودرا بهبود بخشند. بنابراين  وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي پياده

سيستم ي سازهر يک از عوامل كليدي موفقيت پياده كارگيري بهمستقيم افراد )مردم( در 
اند، عنوان كه در پژوهش حاضر در يک بعد قرار گرفته وكار مديريت فرايند كسب

 عوامل انسانی براي اين دسته انتخاب گرديد.
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افراد يا نيروي انسانی، آنچه در عامل كليدي موفقيت مديريت منابع انسانی به آن  غيراز به
ذينفعان  مؤثرفقيت مشاركت شود، سيستم پاداش است. در مورد عامل كليدي موتوجه می

در فرايندهاي توسعه، همکاري از پيش  كنندگان تأمينتوان به زيرعواملی چون مشاركت می
كننده و مشاركت و درگيري كاربران و كارمندان اشاره نمود. هاي شركتسازمان شده تعيين

ات، به عامل كليدي موفقيت تفويض دقيق و مناسب اختيارات، عالوه بر واگذاري اختيار
مفهوم همکاري و مشاركت كاركنان اشاره دارد و همچنين عامل كليدي موفقيت وجود 
آموزش مناسب و كافی، عالوه بر بحث مناسب بودن آموزش، مفهوم توانمندسازي كاركنان 

(. 2084؛ بايی و سركيس، 8418حيدري، گيرد )كلهري و حاجیو مديران را نيز دربر می
، از ديگر عوامل وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي يادهپ گروهوجود تجربه كافی 
كه در دسته عوامل انسانی قرار گرفته است.  استسازي اين سيستم كليدي موفقيت پياده

اين عامل به اهميت تجربه اعضاي سازمان در مورد ابزارهاي فناوري و اطمينان داشتن به 
 (.2083کاران، شايستگی كاربران داخلی اشاره دارد )سانتس و هم

 عوامل فنی تحلیل

عوامل فنی به مواردي چون دانش، روش، تکنيک و وسايل الزم براي اجراي وظايف 
شود. آخرين دسته از ، تلقی میآمده دست بهخاص كه از راه تجربه، آموزش و تعليم 

، دسته 32/4در اين پژوهش با درصد واريانس  شده شناختهعوامل كليدي موفقيت 
، وكار مديريت فرايند كسببه اعتقاد متخصصان حوزه  گذاري شده است.عوامل فنی نام

، وكار مديريت فرايند كسبهاي شناسی كلی كه راهنمايی براي مديريت پروژهيک روش
باشد،  وكار سبمديريت فرايند كهاي استفاده از ابزار مناسب و انتخاب روش در پروژه

 روشنی به(. با توجه به زير عوامل اين دسته، 8410ضروري است )اميري و همکاران، 
-ها و تکنيکتوان دريافت كه تمامی عوامل موجود در اين دسته، به ابزارها، روشمی

كليدي محسوب  وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي هايی اشاره دارند كه در پياده
 .استن عنوان دسته عوامل فنی براي اين گروه مناسب شوند. بنابرايمی

هاي مناسب تحليل، طراحی و در دسته عوامل فنی، عامل موفقيت ايجاد روش
شامل مواردي چون استفاده از زبان  وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي  پياده

مطابقت  وهعال بهو هاي ابزار اطالعات دقيق درباره قابليتاجرايی مناسب و استاندارد، 
. عامل كليدي موفقيت برخورداري از استهاي طراحی و زبان اجرايی گذارينشانه

نگر، مشی كلیمتدلوژي مناسب نيز زيرعواملی چون استفاده از متدلوژي مناسب، خط
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سازي مجموعه مشی و رويکرد تکراري و فزاينده، توسعه و نمونهيک خط كارگيري به
؛ اميري و 8418حيدري، شود )كلهري و حاجیشامل می را وكار مديريت فرايند كسب

(. عامل كليدي موفقيت ديگري كه در اين 2001هائور و ويرتز، ؛ اسکت8410ن، اهمکار
كه مواردي چون معماري فرايند  استدسته قرار دارد، وجود معماري سازمانی مناسب 

-گيرد )اسکتدربر می فهم وابستگی و يکپارچگی منابع داده را سازمانی، مديريت داده،

(. وجود 2080براك، رزمن و وام؛ 2080؛ راوستين و باتنبورگ، 2001هائور و ويرتز، 
شود كه در دسته عوامل هاي مناسب نيز از عوامل كليدي موفقيت شناخته میزيرساخت

وكار و است و زير عوامل آن عبارت است از: درك زيرساخت كسب فنی قرار گرفته
-)مک وكار مديريت فرايند كسببراي حمايت از طرح  فنّاورانههاي زيرساختمنابع و 

 (.2080؛ راوستين و باتنبورگ، 2083؛ سانتس و همکاران، 2001سوينی، 

 گیرینتیجه

-چالش با را ها آن و كرده زيادي تغييرات تجاري، هايشركت ها وسازمان محيطه امروز

ها و سازمان شده تعيين پيش از اهداف به یدستياب براي. است ساخته روبرو مهمی هاي
 محيطی، شرايط اين با انطباق جهت ها آن پذيريانعطاف حفظ همچنين وها شركت
سيستم مديريت سازي كه لزوم اجراي آن پياده ،وكار مديريت فرايند كسببا  آشنايی

فرايند مديريت  كارگيري به. هرچند رسدمی نظر به ضروري، است وكار فرايند كسب
درصد  10تا  20به اينکه  توجه بامزاياي شايانی به همراه دارد اما  وكار كسب

اند، بنابراين بررسی دقيق با شکست مواجه شده وكار مديريت فرايند كسبهاي  فعاليت
 طور به وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي عوامل كليدي موفقيت و شکست پياده

برخوردار است. اين پژوهش در همين راستا و در  خاص از اهميت و ضرورت بسياري
سيستم مديريت فرايند مدل ساختاري عوامل كليدي موفقيت "كه  سؤالپاسخ اين 

ابتدا با مطالعه  سؤالشکل گرفته است. جهت پاسخ به اين  "چگونه است؟ وكار كسب
مديريت  كارگيري بهاز عوامل كليدي موفقيت  فهرستیترين ادبيات موضوع، مرتبط

، شناسايی شدند. نتايج وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي و پياده وكار فرايند كسب
حاصل از نظرسنجی خبرگان در مورد ميزان اهميت هر يک از عوامل و سپس تحليل 

، " فرايندي"، " سازمانی"، " مديريتی"، پنج دسته عوامل كليدي موفقيت ها آناكتشافی 
 عنوان به، 01/24دسته عوامل مديريتی با درصد واريانس  .ستا، " فنی"و  " انسانی"

. پس استوكار سازي سيستم مديريت فرايند كسبترين عامل كليدي موفقيت پيادهمهم
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از دسته عوامل كليدي موفقيت مديريتی، دسته عوامل سازمانی با درصد واريانس 
. دسته بعدي با درصد دومين اولويت را در بين دسته عوامل استخراجی دارند 243/82

شد. دسته عوامل انسانی و  گذاري نامدسته عوامل فرايندي  عنوان به 12/82واريانس 
هاي چهارم و دسته عنوان به 32/4و  341/1هاي دسته عوامل فنی با درصد واريانس

 بندي اين تحقيق شناخته شدند.پنجم دسته
مديريت فرايند  هاي سامانهوفق سازي متواند به پيادهنتايج حاصل از اين پژوهش می

 شدن مواجهاين سيستم را در  كننده پيادهكمک كند و مديران و كارشناسان  وكار كسب
نرخ  طوركلی بهسازي آن ياري نموده و هاي احتمالی در اجرا و پيادهها و چالشبا بحران

 سازي اين سيستم را كاهش دهد.هاي پيادهشکست پروژه
سازي سيستم بر پياده تأكيد دقيقاًهاي پيشين كه سبت به پژوهشتر نارائه مدلی جامع

نتايج مهم  ازجملهوكار دارد و مختص كشورمان ايران است مديريت فرايند كسب
سازي اين با توجه به نوپا بودن پياده زيراشود، تئوريک اين پژوهش محسوب می

باشند جو فرهنگی خود می هاي ايرانی نيازمند مدلی مناسب شرايط و، سازمانها سامانه
 تواند در آينده مطابق صنايع متفاوت توسعه يابد.و اين مدل می
مديريت فرايند  هاي سامانهسازي موفق هاي پژوهش حاضر در پيادههرچند يافته

اين تحقيق از  اما، استها بسيار كاربردي و مهم ها و شركتدر سازمان وكار كسب
هاي پژوهش محدوديت ترين توجه قابلرد. يکی از بها نيز رنج میبرخی محدوديت

مديريت فرايند  هاي سامانهحاضر اين است كه مبانی نظري جامع و كاملی در مورد 
مديريت در ايران در دسترس نبوده و بيشتر منابع، تنها به بحث و معرفی  وكار كسب

ت فرايند سيستم مديريكامل و دقيق در مورد  طور بهپرداخته و  وكار فرايند كسب
هاي موجود اين است كه اقدامی صورت نگرفته است. از ديگر محدوديت وكار كسب

در اين تحقيق، بيشتر از طريق مرور ادبيات موجود در اين  شده معرفیعوامل كليدي 
 رو ازايناند. گرفتهدر ساير كشورها انجام  عموماًاند و اين مطالعات حوزه شناسايی شده

با توجه به فضاي خاص كشور ما مورد نياز باشد كه در اين ممکن است كه عواملی 
پيش هاي تحقيق يافتهدقيق و خاص به آن پرداخته نشده است. همچنين  طور بهتحقيق 

هاي مورد استفاده، تنها در داخل كشور قابل استفاده است و تعميم ، با توجه به نمونهرو
مانی، مديريتی، اجتماعی و فرهنگی هاي خارجی، كه داراي زيربناهاي سازآن به سازمان
پذيري نتايج حاصل از بيشتري است. به عبارتی تعميم تأملباشند، نيازمند متفاوتی می

هايی كه بيان شد، عالوه بر محدوديت .استجهانی محدود  صورت بهاين تحقيق 
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خته و هنوز اين سيستم در ايران ناشنا ازآنجاكهتوان به اين مورد نيز اشاره نمود كه  می
سيستم  كارگيرنده بههاي ها و شركتو يا سازمان كننده تأمينهاي ، شركتاستجديد 

تنها از طريق  ها آناندك بوده و همچنين دسترسی به اكثر  وكار مديريت فرايند كسب
در تکميل پرسشنامه همکاري ننمودند.  ها آنبيشتر  متأسفانهتلفن و ايميل ممکن بود كه 

توان به مواردي چون: آشنايی كم برخی از هاي اين تحقيق میاز ديگر محدوديت
هاي اندك نمونه نسبتاً، تعداد وكار سيستم مديريت فرايند كسبمديران و كاركنان با 

و عدم لحاظ نمودن روابط علی و  و مديران پروژه خبره در اين حوزه موردبررسی
 ، اشاره نمود.شده شناسايیمعلولی مابين متغيرهاي 

تحقيق مطالعه موردي جهت درك بهتر عوامل  مطالعات آتی با استفاده از روش انجام
فرصتی  عنوان بهتواند می وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي كليدي موفقيت پياده

هاي براي ساير محققان در اين زمينه باشد. با توجه به نتايج تحقيق حاضر و محدوديت
براي محققان آينده در اين حوزه، در  هايی پيشنهادموجود در روند انجام اين پژوهش، 

با  شده ارائهمدل  روزرسانی بهاز: ارزيابی مجدد و  اند عبارتاست كه  ادامه آورده شده
تر در تر و خبرگان بيشتر، انجام مطالعات و تحقيقات گستردهگرفتن جامعه وسيع نظر در

فرهنگ بر  تأثير، بررسی وكار سيستم مديريت فرايند كسبهاي تئوري حوزه توانايی
سيستم مديريت سازي بررسی روند پياده، وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي پياده

هاي ايرانی و استخراج عوامل كليدي موفقيت ها و شركتدر سازمان وكار فرايند كسب
هر يک از دسته عوامل كليدي موفقيت مدل اين  تأثير، بررسی چگونگی ها آنخاص 

، انجام مطالعات موردي وكار سيستم مديريت فرايند كسبسازي موفق تحقيق بر پياده
هايی با صنايع مختلف، ارزيابی مدل استخراجی موجود و مقايسه نتايج مشابه در شركت

سيستم مديريت سازي از نظر توجه به عوامل كليدي موفقيت در پياده ها آنتحقيقات 
سيستم مديريت فرايند سازي ، بررسی، ارزيابی و مقايسه پيادهوكار فرايند كسب

هاي خصوصی )با ها و شركتهاي دولتی با سازمانها و شركتدر سازمان وكار كسب
هاي دولتی و خصوصی از نظر ميزان اختيارات، هاي موجود بين سازمانتوجه به تفاوت

سازي و استقرار نابع( و همچنين بررسی آثار و پيامدهاي پيادههاي قانونی و ممحدوديت
 هاي دولتی و خصوصی.در سازمان وكار سيستم مديريت فرايند كسب



 54  … سازی عوامل كليدی موفقيت پياده

 منابع

(. عوامل 8410بازار، سيدمرتضی. )آرانی، مجتبی. خالويی، علی. هاشمیاميري، مجتبی. جشنی
ش ملی مدیریت فرایندهای دومین همایوكار. حياتی موفقيت در مديريت فرآيند كسب

 .2تا  8هاي علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. صفحات ، مركز همايشسازمانی
هاي مديريت فرايند  (. فاكتورهاي موفقيت در سامانه8410تارخ، محمدجعفر. تيمورنژاد، الهام. )

تا  48، صفحات 8 ، شماره8 ، دورهها مجله مهندسی صنایع و مدیریت سامانهوكار. كسب
30. 

چارچوب سنجش ميزان "(. 8410حاجی صادقی، بهناز. نيرومند، پوراندخت. رنجبر، محبوبه. )
. "اي تهرانوكار در شركت برق منطقهسازي سيستم مديريت فرايند كسبآمادگی پياده

، صفحات 8410و بهار  11، زمستان 24، شماره فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول
 .208تا  814

عوامل كليدي "(. 8411رضايی، كامران. تدين، سحر. استادي، بختيار و اقدسی، محمد. )
. " سازي مديريت فرايند و ارائه چهارچوبی براي ارزيابی آمادگی سازمانموفقيت در پياده

 .22تا  42، صفحات 8411، پاييز و زمستان 4، شماره 8، دوره نشریه مدیریت صنعتی

(. شناسايی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی 8418ي نسترن. )حيدركلهري، آويشن. حاجی
پژوهشی فرایند مدیریت و ـ فصلنامه علمی وكار. سازي مديريت فرايندهاي كسبپياده

 .822تا  831، صفحات 2، شماره 22، دوره توسعه

Abdolvand, N. Albadvi, A. & Ferdowsi, Z. (2008). Assessing readiness for 
business process reengineering. Business Process Management 
Journal, 14(4), 497-511. 

Al-Dahmash, A. & Al-Saleem, S. (2013). Evaluating phase level for critical 
success factors of BPM-system implementation: a case study in a Saudi 
government organization. Training, 17(16), 15. 

Bai, C. & Sarkis, J. (2013). A grey-based DEMATEL model for evaluating 
business process management critical success factors. International 
Journal of Production Economics, 146(1), 281-292. 

Bandara, W. Alibabaei, A. & Aghdasi, M. (2009). Means of achieving 
business process management success factors. Paper presented at the 
Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information 
Systems. 

Chang, J. F. (2005). Business process management systems: strategy and 
implementation: CRC Press. 

Dadashzadeh, M. (1989). Teaching MIS Concepts to MBA students: a 
critical success factor approach. Journal of Information Systems 
Education, 1(4). 

Jeston, J. Nelis, J. & Davenport, T. Business Process Management: Practical 
Guidelines to Successful Implementations. 2008, NV: USA: 
Butterworth-Heinemann (Elsevier Ltd). 



 45 تابستان، 21اطالعات، سال سوم، شماره  یفناور یریتمطالعات مد  55

Juran, J. & Godfrey, A. B. (2000). Juran's Quality Handbook (Mcgraw 
Hill). 

Lu, X.H. Huang, L.H. & Heng, M. S. (2006). Critical success factors of 
inter-organizational information systems - A case study of Cisco and 
Xiao Tong in China. Information & Management, 43(3), 395-408. 

Melenovsky, M. J. & Sinur, J. (2006). BPM maturity model identifies six 
phases for successful BPM adoption. Gartner Research, Stamford. 

Mc Sweeney, A. (2009). BPM Implementation - Success Criteria and Best 
Practice” 

Miers, D. (2006). The keys to bpm project success. BPTrends, Jan. 
Pant, K. & Juric, M. B. (2008). Business process driven SOA using BPMN 

and BPEL: From business process modeling to orchestration and 
service oriented architecture: Packt Publishing Ltd. 

Ravesteyn, P. & Batenburg, R. (2010). Surveying the critical success factors 
of BPM-systems implementation. Business Process Management 
Journal, 16(3), 492-507. 

Rummler, G. A. & Branch, A. P. (2004). Business Process Management in 
U.S. Firms Today. A study commissioned by Rummler-Brache Group. 

 Santos, H. M. Alves, C. F. Santos, G. V. & Santana, A. L. (2014). 
Identifying Strategies for Managing Critical Success Factors of BPM 
initiatives in Brazilian Public Organizations. 

Scheithauer, G. & Wirtz, G. (2008). Applying business process 
management systems: a case study: Fak. Wirtschaftsinformatik und 
Angewandte Informatik, Otto-Friedrich-Univ. 

Trkman, P. (2010). The critical success factors of business process 
management. International Journal of Information Management, 
30(2), 125-134. 

Vom Brocke, J. & Rosemann, M. (2010). Handbook on business process 
management 1: Springer. 

ZHU, J. & SONG, N. (2011). Evaluating Business Process Management 
Maturity: A case study on a Chinese electronic company. 

 
 


