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 چكيده

ین وجود تجربه نشان ميدهد فاصله زیادی سازمان ها دارد.با ااکثر فرآیندهای کسب و کار اولویت باالیی در  ه کردنبهبودو مكانيز

اصالح  قابليتمذکور معماری  . وجود داردها مبتنی بر فرآیند در سطح سازمان  ميان پياده سازی یک فرآیند کسب و کار و یک معماری

بليت استفاده مجدد ، اتصال با قاو  استفاده از بهترین تجارببا و با اطمينان از سوددهی و  ر طول زمان فرآیند کسب و کار را دو بهبود 

 .کندفراهم می ی و شناخت راحت تر سست، انعطاف پذیر

 بيشتربسيار  شده اند طراحیو بهترین تجارب که بر اساس اصول بهبود فرآیند  ی دهد که درصد موفقيت پروژه هایتجربه نشان م

معماری  همگام بامدیریت فرآیندهای کسب وکار  هوممف گيریكارببه نيز و  است.این مقاله به اصول طراحی معماری فرآیند در عمل

شهرداری اصفهان انجام شده در حوزه منابع انسانی سرویس های قالب یک پروژه با عنوان معماری تفصيلی که در سرویس گرا

 است ميپردازد.

 

 

 کلمات کليدی

 بهباود ار،چرخاه عمار فرآیناد،    ، معمااری کساب وک  مدیریت فرآیندهای کسب وکاار، معمااری سارویس گارا، معمااری ساازمانی      

 ،متدولوژی مدلسازی فرآیندفرآیند
 

 

 

 مقدمه -1
و با رویکرد معماری سااممانی   در شهرداری اصفهان برنامه اخیر توسعه فاوا    

تادوی    1395-1399  همگام با افق برنامه ریزی ساممانی شهرداری اصفهان
 شده است.

اری ساممانی شهرداری هایی که منجر به تغییر معمام مهمتری  پیشران
که با تبیی  ماموریت،  اشاره کردالزامات راهبردی  اصفهان شده می توان به

 اندام و اهداف فاوا مشخص شده است.چشم

برخی ام مهم تری  کارکردهای الزام آور ام اسناد راهبردی در شهرداری    
ر حیطه وکار داصفهان را کارکرد بهبود فرآیندها، کارکرد بهبود خدمات کسب

شهرداری الکترونیکی می توان نام  ماموریت شهرداری اصفهان و تحقق

 برد.

سامی ، اهداف کالن یکپارچهها نیز با توجه به ماهیت خدماتی شهرداری   
تغییر معماری و های اطالعاتی و توسعه خدمات الکترونیکی نیز در دارایی

ای   داشتند. لذا بری ایجاد معماری مطلوب فاوا شهرداری اصفهان نقش اساس
بندی اقدامات تحلیل فاصله معماری موجود ومطلوب، دسته مبنا و با توجه به
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 و فعالیت های کاری، پروژه ای فاوا شهرداری اصفهان در قالب بستهتوسعه
ام مهم تری   در افق ممانی یاد شده تعریف شده اتد . یکیسامی جهت پیاده

یلی سرویس های حومه منابع انسانی معماری تفصپروژه های تعریف شده 
-نیامهای المم برای یکپارچههدف اصلی ام اجرای آن تامی  پیشکه است 

وکار و خدمات فناوری اطالعات شهرداری اصفهان سامی خدمات کسب
 وکار در حومه منابع انسانی است.براساس فرآیندهای کسب

رآیندی در حومه منابع های فتصحیح و بهبود مدل در ای  پروژه به تکمیل ،   
نگاه شده و مفهوم  فراتر ام صرفا مدلسامی فرآیندهای کسب و کارانسانی 

ای   در بخش دوم لذا د کسب و کار در نظر گرفته شده استمدیریت فرآین
ضم  پرداخت   دامهدر او  در خصوص ای  مفهوم توضیح داده خواهد شد مقاله
چگونه معماری  در ارتباط با ایتکه ،نی بر فرآینداصول طراحی معماری مبت به

آیندهای کسب و کار را پوشش سرویس گرا چالش های کلیدی مدیریت فر
فرآیندهای  لسامیدمتدولوژی مدر بخش سوم صحبت خواهد شد. میدهد

در بخش چهارم تشریح شده است. کسب و کاری برای معماری سرویس گرا
در قالب  سب و کاریفرآیندهای ک دلسامیممورد استفاده برای متدولوژی 

پروژه معماری تفصیلی سرویس های منابع انسانی شهرداری اصفهان شرح 
و در بخش پنجم پیشنهادات و درس آموخته های مدیریت  داده خواهد شد

تجارب نگارنده انجام پروژه فوق الذکر و  مبنای  برفرآیندهای کسب وکار 
 آورده شده است .

اری مدیریت فرآیندهای کسب و کار، معم -2

 سرویس گرا و معماری سازمانی
ری سرویس گرا و معماری ساممانی مدیریت فرآیندهای کسب و کاری، معما   

ارتباط آنها با فناوری  بهاهمیت فرآیندهای کسب و کار  ا تاکید بربهر سه 
همچنی  به د؛ ناشاره می کنای مرجع مدله ستم های کاربردی، اطالعات ، سی

و کار و مدیریت  با فرآیندهای کسب و ارتباط آنتوصیف معماری کسب و کار 
در خصوص مفاهیم کلیدی مدلسامی فرآیندهای و یندها در چرخه حیاتشان فرآ

و نیز اشاره میکند نظارت و تحلیل و بهبود فرآیند کسب و کار،اجرای فرآیند، 
مدیریت فرآیندهای و  معماری سرویس گراچگونه  در ارتباط یا اینکهنهایتا 

معماری سرویس در کنار هم قرار می گیرند و افق جدیدی برای  رکسب وکا
 میپردامد. دنشکل میده  گرا
مدیریت فرآیندهای کسب و کار عالوه بر نظم بخشی باعث کارایی همچنی    

حال با ای  تفاسیر ؛  ودعملکرد، ایجاد موقعیت رقابتی و رشد ساممان میش
میان فرآیندهای کسب و  سوال کلیدی ای  است که چگونه فاصله معنایی

معماری کاری و سیستم های کاربردی را کاهش دهیم که راه حل آن 
و  معماری سرویس گرا گی کاربردچگونادامه به در  ؛است  سرویس گرا

 صحبت خواهد شد.در کنار هم  مدیریت فرآیندهای کسب وکار

 فرآیندهای کسب و کار اهميت -2-1

فعالیت هماهنگ است که یک  یک فرآیند کسب و کار شامل یک مجموعه   
د.ترتیب انجام ای  فعالیات هاا و   نهدف خاص کسب و کاری را محقق می کن

بامدهی افرادی که با انجام برخی ام ای  فعالیت ها سر و کار دارند در عملکرد 
 کلی آن فرآیند تاثیرگذار است

 شارکتها و سااممانها یاک   عملکرد اثربخشی میزان ، در دنیای رقابتی امروم   
 ،، اثربخشای عملکارد  ساممانیعالوه بر نوآوری  قیت است میرامعیار اصلی موف
 ارتقاء مزیت رقابتی آن شرکت یا ساممان است. یا کلید دستیابی و

شناخت و درک جزییات فرآیندهای کسب و کار بدی  دلیل اهمیت ویژه ای    
 دارد که فرصات شناساایی گلوگااه هاا و بهباود فرآینادهای کساب و کاار را        

لویات اساسای چنای     میدهد.بنابرای  فرآیندهای کسب و کاری بهبود یافتاه او 
و البتاه باا مادیریت فرآینادهای کساب و کاار در کناار         ساممان هایی هستند

معماری سرویس گرا است که ساممان ها میتوانند به آسانی و با تالش و ممان 
 کمتر فرآیندهای خود را بهبود ببخشند.

زیت رقابتی ، عکس العمل ساممان ها نسبت باه تغییارات   ارتقاء م عالوه بر   
میتاوان  با مدیریت فرآینادهای کساب وکاار    نیز بامار، فرصت ها وتهدیدها را 

 .[2] کنترل کرد

 طبقه بندی فرآیندهای کسب و کار -2-2

فرآیندهای کسب و کار به دو دسته عمومی)سراسری( و خاص )داخلی( 

ک ساممان مربوط هستند و طبقه بندی میشوند. فرآیندهای خاص به ی

 ،فرآیندهای عمومی دو یا چند ساممان را پوشش میدهند.طبقه بندی دیگر

 فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی هستند.

هستند. مسئول مدیریت و کنترل ساممان  فرآیندهای مدیریتی

فرآیندهای پشتیبان مسئول پشتیبانی فرآیندهای عملیاتی اصلی هستند که 

 در اغلب ساممان ها وجود دارند. معموال

فرآیندهای کسب و کاری به ویژه فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی معموال 

ای  نوع فرآیندها ام پشتیبانی خاص ساممان هستند و معموال حومه فاوا قادر به 

امکان استفاده ام بهتری   ها در برخی ساممان برون سپاری نیست. به صورت

در صنعت تلکام چارچوب فرآیندی کسب و ر مثال به طووجود دارد تجارب 

 و... به صورت بهتری  تجربه استفاده میشود. APQCیا   eTOMکاری 

 ای  چارچوب  ها به دالیل مختلف مورد استفاده قرار میگیرند:

 به منظور استانداردسامی فرآیندهای کسب و کاری 

 میان ساممان  به منظور ایجاد سهولت برای یکپارچه سامی

 .خاص صنعت فعال در یکی مختلف ها

 .استفاده به عنوان الگو با هدف تکمیل فرآیندهای ساممان 

  با هدف بهبود فرآیندهای استفاده به عنوان الگو با

 .[2]ساممان

 معماری کسب و کار -2-3

 درک کسب و کار فقط مربوط به فرآیندهای کسب و کار نیست. مهم است    
دیگر یکار در سطوح مختلف در کنار ب و ککه بفهمیم چگونه فرآیندهای کس

قرار میگیرند و چگونه آنها به استراتژی ها ، مدل کسب و کار، محصوالت، 
 سرویس ها و دیگر جنبه های ساممان مربوط میشوند .

یندهای آد در سطوح مختلف تجزیه شوند. فرنفرآیندهای کسب و کار میتوان   
مدل کسب و کار و استراتژی سطح باال معرف یک نگاه سطح باال ام ساممان، 
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ها هستند و در سطح پایی  تر فرآیندهای کسب و کاربا جزییات بیشتر طراحی 
 شوند.می 
مدیریت فرآیندهای تکته مهم که بایستی مورد توجه قرار گیرد ای  است که    

 اط بتبسروکار ندارد بلکه مرا یک فرآیند ببه خودی خود و تنهایی کسب و کار 
 و کار است. کل معماری کسب

 :انند در چهار سطح ساختاردهی شوندفرآیندهای کسب و کار میتو
کسب و کاری مدل می  طح حومه فرآیندی یا کارکرددر باالتری  س -

 شوند.

 در قالب منجیره ارمش طراحی می شود.و بقه بندی در سطح دوم ط -

فرآیندهای کسب و کاری ام دید کسب و کار مدل ، در سطح سوم  -

 (.BPMN1ستاندارد می شوند)با ا

در سطح چهارم فرآیند به منظور پیاده سامی مدل می شود البته در  -

ت میتوانند به صور به المان هایی شکسته شده اند و هافرآیندای  سطح 

 مکانیزه اجرا شوند.

. اجزای مهم هستندکسب و کار  جزیی ام معماری فرآیند های کسب و کار   
می یتی و ساختار ساممانی ر، ساختار حاکمکسب و کا داده ها واطالعاتدیگر 
 .باشند

معماری کسب و کار یک تصویر سطح باال ام ساممان OMG 2مطابق با     

اهداف استراتژیک و است که یک فهم مشترک ام ساممان و همراستایی 
 .موجب می شودرا های فنی مندینیام
ورد را ممان ساماطالعات و منجیره ارمش  قابلیت ها، معماری کسب و کار   

قرار می دهد همچنی  محصوالت، سرویس ها، ذی نفعان،چشم اندام، توجه 
شاخص های  ،هاتصمیمات،معیار ،پروژه ها ،ها ، شیوه اجرای آنها استراتژی
.در نظر میگیردهم را  کاریعملکرد،سیاست ها و قواعد کلیدی

 

 (: جنبه های معماری کسب و کار1شكل)

، با توجه به تعدد ابزار و استاندارد در اکثر ساممان ها به طور سنتی و    

مدلسامی معماری کسب و کار با مدلسامی فرآیندهای کسب و کار یکپارچه 

مدلسامی معماری کسب برخی ابزارهای .به منظور حل ای  مشکل  نشده است

 Oracle BPM Suite در ای  شکاف را پوشش میدهند به طور مثالو کار 

12c  [2]آن وجود داردومن نمونه سبک یک. 

 معماری سازمانی -2-4

به عنوان یک بخش ام معماری ساممانی  معماری کسب وکاربه طور معمول    
راهبری می شود و اصوال معماری ساممانی با هدف ارتقاء قابلیت مدیریت 
کسب وکار و فرآیندها و افزایش کارایی، اثربخشی و چابکی آنها طراحی می 

 . شود
امرومه ثابت شده است که معماری ساممانی کلید کنترل تغییرات ساممان   

، شامل ارتقاء، یکپارچه سامی و استانداردسامی فرآیندهای کسب وکار ساممان
اء کیفیت اطالعات کسب و و ارتق مدیریت تغییرات ناشی ام بهبود و نوآوری

 .[2]کاری است

 مدیریت فرآیند کسب وکار -2-5

فراتر ام صرفا مدلسامی  یمفهومدهای کسب و کار یت فرآینمدیر   
دستیابی به  بهکسب و کار فرآیندهای فرآیندهای کسب و کار است . مدیریت 

حی  اجرای هر صرف شده ممان و هزینه  متناسب باباالتری  میزان اثربخشی 
قواعد راهنمای کسب و  ءجزو  توجه داردکدام ام فعالیت های کسب و کار 

معتقد بود  ,Frederick Winslow Taylor 1911ست.در کارهای موفق ا
که تنها راه پیاده سامی موثر فرآیندهای کسب و کار تاکید بر استاندارد کردن 

است متدها، تطبیق با بهتری  تجارب ، در نظر گرفت  قیود و ایجاد مشارکت 
 در واقع متد ومی شود  تعبیرمدیریت فرآیندهای کسب و کار  همان که امرومه
 کردن کسب و کار یک ساممان با نیامهای مشتریانش است. همراستا

در واقع مدیریت فرآیندهای کسب و کار ضم  تالش برای ایجاد نوآوری ،    
به ارتقاء اثربخشی و کارایی  ارچه سامی با تکنولوژیانعطاف پذیری و یکپ

هدف اصلی مدیریت فرآیندهای کسب و کار  کسب و کار هم منجر می شود.

 .[2]ساممان ها است یا بیرونیبود مستمر فرآیندهای داخلی به

 چرخه عمر فرآیند کسب وکار -2-6

بایستی پوشش دهنده ( 2)چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار مطابق شکل    
 چهار فام اساسی باشد:

  به تعریف مدل فرآیند با استفاده ام نمادسامی و که مدلسامی فرآیندی

 متدولوژی انتخابی میپردامد.

 یاده سامی فرآیند که مربوط به فعالیت هایی است که برای پیاده سامی پ

 حمایت کامل حومه فاوا را احتیاج دارد.

 ای واقعی فرآیند است اجرا و کنترل فرآیند که مربوط به اجر. 

 در ارتباط با  اطالعاتجمع آوری  حاصلکه  بود فرآیند، تحلیل و بهتظارت

نایی جمع آوری ای کسب و کار توااجرای فرآیند است. مدیریت فرآینده

 چشم اندام

 ذی نفعان

 قوانی 

 پروژه ها

 قابلیت ها

 استراتژی

 یروالهای کسب و کار

 محصوالت و خدمات

 منجیره ارمش

 تاکتیک ها

شاخص های کلیدی 
 عملکرد

 ساممان

 رخدادها

 سیاست ها

سیستم 
های 

 کاربردی

 داده و اطالعات
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 BAM3بالدرنگ را بااستفاده ام مانیتورینگ فرآیند یا ابزارهای  داده های

 دارد.

 یمافزایشی و تکرارپذیر صحبت می کن البته که ما درباره یک چرخه عمر 

 .[2]رآیند در هر مرحله بهبود می یابدمیرا که ف

 
 

 

 رخه عمر فرآیند کسب و کار(:چ2شكل)

 نماد سازی و متد مدلسازی -2-6-1

 .برای مدلسامی فرآیندهای کسب و کار نیام به نماد سامی هست    
BPMN2 1  کاملتری  نمادهای مدلسامی فرآیند را در خود جای داده است
آن جنبه بسیار مهمی را به منظور پشتیبانی ام فرآیندها با ایجاد  2که ورژن 

فرآیندهای ر خود جای داده است بنابرای  دارایی با ارمشی برای قابلیت اجرا د
 ایجاد کرده است.کسب و کاری 

فرآیندهای قابل اجرا یک ویژگی کاربردی دیگری را نیز به همراه  طراحی   
به فرمت قابل مبادله BPMN 1مدلهای فرآیندی  تبدیلدارد و آن هم توانایی 

XML  ورت معنی می دهد که که حداقل در تئوری به ای  صاست
 .[2]اص نیستندوابسته به یک ابزار خ BPMN 1فرآیندهای کسب و کاری 

 ندی وضع موجودمدل فرآی -2-6-2

یک درک درست و خوب ام فرآیندهای کسب و کار برای ام دید حومه فاوا    
بسیار مهم است.در واقع سیستم  سیستم ها بر مبنای فرآیندتوسعه و پشتیبانی 

تیبانی کامل ام فرآیندهای کسب و کاری را دارند تنها های کاربردی که پش
ممانی به طور موثر توسعه داده می شوند که فرایندهای کسب و کار با جزییات 

 کافی درک شوند.

 ایط میر طراحی شود:رند خوب طراحی شده حتما باید با شیک فرآی   

  :در ارتباط با اینکه یک فرآیند چگونه تحریک می محرک فرآیند

 که شروع به اجرا کند. شود

 .اطالعات ورودی و ضروری فرآیند 

 .نتیجه و نتایج فرآیند 

 . نقشهای درگیر یا مسئول در فرآیند 

 یا  را، ناظرمسئولیت نقشها در فرآیند مانند مسئول اج.... 

 .متریک های مورد استفاده برای اندامه گیری کارایی فرآیند 

  عادی فرآیند می شوند رخدادهایی که باعث ایجاد وقفه در جریان

 و منطق جبران مورد نیام برای کنترل رخدادهای وقفه خورده.

 .تطبیق با استانداردها و فرآیندهای مرجع 

   [2]رآیند در تحقق اهداف کسب و کاری سهم فتعیی. 

 نداجرا، نظارت و تحليل فرآی -2-6-3

اندامه گیری جنبه های مختلف یک فرآیند کسب و کاری مانند طول ممان    
فعالیت، میزان مصرف منابع، کل ممان اجرا، میانگی  ممان اجرا و... برای  یک

ه عملکردی دارند درک اینکه فرآیندهای کسب و کاری در دنیای واقعی چ

 .[2]بسیار حیاتی است
که هدف  می باشد BAM 3 ابزاریکی ام المان های کلیدی کنترل فرآیند،   

، در واقع  استسب و کاری آن ایجاد یک دید کالن ام اجرای فرآیند ک
BAM3 فراهم می نگ ام شاخص های کلیدی کارایی یک مشاهده بالدر

 .[2]کند

 دی عملكردشاخص های کلي -2-6-4

نظارت دقیق روی فرآیندها بسیار المم است، شاخص های کلیدی عملکرد      
 ند.د به نظارت هستیم را نشان میدهدر واقع آنچه عالقه من

های کلیدی عملکرد متریک های مالی و غیر مالی شاخص  به عبارت دیگر    
 مورد استفاده برای تعریف و اندامه گیری کارایی فرآیند هستند.

 خاصویژگی های میبایست  شاخص های کلیدی عملکردبرای تعریف    
دارای  بودن و مرتبط، دست یافتنی، نتیجه گرا یا بودن ریی، قابل اندامه گبودن
 ر نظر بگیریم.را د مشخص ممانی بامهیک 
آنچه بایستی مورد مالحظه  شاخص های کلیدی عملکرددر هنگام تعریف    

طول عمر طوالنی دارند  شاخص های کلیدی عملکردقرار گیرد ای  است که 
در صورت تغییر  و بعد ام تعریف به سختی میتوان آنها را تغییر داد میرا که

ام  راهای مشابه  یا ساممانبا سالهای قبل یا دوره های قبل مقایسه عملکرد 
 دست خواهیم داد.

به صورت  شاخص های کلیدی عملکردالبته در دنیای واقعی اندامه گیری     
و معماری سرویس گرا  در ای  رابطهدرست و کارا یک چالش بزرگ است.

بیشتر در د به طوری که نمزایای میادی ایجاد میکن مدیریت فرآیند کسب وکار
به  شاخص های کلیدی عملکرداندامه گیری  سرویس گرا معماریپلتفرم های 

 .[2]کنترل و نظارت فرآیند استبخش کار ام عنوان یک کارکرد تو

 ندفرآی بهبود -2-6-5

میادی را برای هر  و ممینه های بهبود فرصت ها ،بهینه سامی فرآیند   
میز دهد و تمرکزش را روی ساممان پیشنهاد میدهد تا خودش را ام رقبایش ت

 و مطالبات مشتریانش بیشتر کند. هاندنیامم

مشتریان هر ساممان کل ای  است که  آنچه که مهم است به آن توجه شود 
و نه فقط محصول یا تجربه شان را در ارتباط با آن ساممان ارمیابی می کنند 
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یک رویکرد سیستماتیک به بهینه سامی فرآیند که  بنابرای ؛  خدمت نهایی را
مثبت میادی روی ساممان ت تاثیرامیتواند شود  را شامل آن ام ابتدا تا انتهای

 گذارد.ام مهم تری  تاثیرات مثبت میتوان:ب
 افزایش فروش حاصل ام فروش یا ارائه خدمات 

  صرفه جویی در هزینه ها ناشی ام بهینه سامی ممان اجرا و میزان

 استفاده ام منابع

 ردن ممان فعالیت ارتقاء کارایی عملکرد کسب و کار که ناشی ام کم ک

های فرآیند ها و هماهنگ سامی فرآیندهای خصوصی ساممان با سایر 

 .است فرآیندهای مربوط به سایر شرکای تجاری

  افزایش رضایت مشتری که ام طریق بهینه سامی فرآیندها حاصل می

 شود.

 [2]و محدودیت ها استثناها بهتر کنترل. 

 ندی وضع مطلوبمدل فرآی -2-6-6

است.  مدیریت فرآیند کسب و کارفام آخر چرخه  ،آیندبهینه سامی فر     
که مدلسامی فرآیند وضع است مدلهای فرآیندی بهینه  ارتقاءهدف ای  فام 

 د.نمطلوب نامیده میشو

مدلسامی فرآیند وضع مطلوب یک فعالیت چالش برانگیز است میرا  ارتقاء   
ام همه باید  کرد.اول برقرارفاکتورهای مختلف را بی  توامن  که میبایست

به چه هدفی میخواهیم برسیم.  تعریف کنیم ام طریق بهینه سامی فرآیندها
حداقل  افزایش سرعت اجرای  فرآیند با بهبود میتوانددف واضح ام هیک 

هدف دیگر میتواند افزایش شفافیت نیروی انسانی باشد و یا استفاده ام منابع و 
 در اجرای فرآیند باشد.

هینه سامی میتواند ارتقاء کیفیت محصول یا خدمات همچنی  هدف ام ب   
 ،شرایط کاری بهتر برای پرسنل ، کاهش اثرات محیطی و ... باشد.

دوم میبایست تعیی  کنیم که ام کجا باید بهینه سامی فرآیند را آغام کنیم     
جمع آوری شده در حی  فام کنترل  اطالعاتکه برای تعیی  و شناسایی آن ام 

جمع آوری شده توسط ابزارهای  داده هایایند استفاده میشود.اجرای فرو 
BAM 3گلوگاه های فعالیت و یا مجموعه فعالیت های  ،به صورت بالدرنگ

 فرآیندها را که برای بهینه سامی مناسب هستند شناسایی می کند.
به منظور تشخیص نقاط بهبود میتوان ام شبیه سامی فرآیند بهره برد    

اوری  و افراد بیرونی نیز در تشخیص ای  نقاط کمک خواهد همچنی  نگاه مش
کرد.به منظور کنترل تغییرات ناشی ام بهبود و کم کردن مقاومت کارکنان 

ه اجرا شوند و البته ،نقاط بهبود بایستی به صورت تدریجی و در چند مرحل
ی و یا ساختار میتواند تغییراتی را در سیستم های کامپیوتربود اعمال به

 .[2]مانی ایجاد کندسام

با  مدیریت فرآیند کسب وکارنحوه تطبيق  -2-7

 معماری سرویس گرا

 
به منظور مکانیزه کردن فرآیندهای کسب و کار، مربوط به  چالش فنی    

توسعه سیستم های کاربردی مبتنی بر فرآیند است . درواقع برای مکانیزه 
 ی متفاوتی هستیم.کردن فرآیندها به واسطه سرویس ها نیاممند تکنولوژی ها

را فراهم م فرآیندهای کسب و کار پشتیبانی کامل ا ممینه معماری سرویس گرا
دارایی های فناوری اطالعات  در نظر گرفت اری سرویس گرا با معممی کند. 

و کاری قابل استفاده مجدد که ام یک طرف به صورت سرویس های کسب
دیگر میتوانند به آسانی با و ام طرف  استخراج شوندفرآیندها  امتوانند می

 به ای  هدف دست می یابد.  کپارچه شوند یکدیگر ی
شکاف معنایی میان مدل های فرآیندی و کد قابل اجرا  معماری سرویس گرا

ترک برای را کاهش می دهد و ای  هدف را با فراهم کردن یک مبان مش
د میکند. فناوری اطالعات و توسعه دهندگان ایجا تحلیل کسب و کار، معمار

در ای  میان نبایستی ام اهمیت قابلیت استفاده مجدد که کلید توسعه سریع راه 
استفاده که با  فعالیت های مربوط به تست حل های جدید و به حداقل رساندن

غافل شویم، همان طور که در به وجود آمده است  مجدد فرآورده های موجود
 نمایش داده شده است: (3)شکل 

 

(:ارتباط ميان مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری 3شكل)

 سرویس گرا

 
چرخه عمر سرویس منجر به چابکی فناوری اطالعات خواهد شد در واقع     

 (4)در حالیکه چرخه عمر فرآیند به چابکی کسب و کار منجر خواهد شد.شکل 
 مرتبط هستند.ویس با یکدیگر نشان میدهد که چگونه چرخه عمر فرآیند و سر
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 (:چرخه عمر فرآیند و سرویس4شكل)

 

ام دید پایی  به باال معماری سرویس گرا یک معماری یکپارچه سام است     
در واقع تکنولوژی ها و رویکردهایی را برای یکپارچه سامی سیستماتیک 

ل های جدید تامی  می کند .در سیستم های کاربردی موجود و توسعه راه ح
واقع با معماری سرویس گرا ، معماری نرم افزار به یک معماری یکپارچه سطح 
باال ارتقا می یابد که مفاهیم مشترکی را برای به اشتراک گذاری داده، 

دی با استفاده ام یک اطالعات و منطق کسب و کاری میان سیستم های کاربر
گاه سرویس و دیگر تکنولوژی های ره ام گذکنترل شده و با استفاد شیوه 

 حمایتی مانند موتور قوانی  کسب و کار، مخزن دارایی ها و .. استفاده می کند.

بنابرای  با ای  دیدگاه مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سرویس گرا 
برای ارتقاء چابکی، بهبود ممان رسیدن محصول به بامار، و کاهش هزینه های 

 مفهوم باال را به خوبی توضیح میدهد: (5)بسیار حیاتی هستند.شکل  عملیاتی

 

                        
 (: معماری سرویس گرا و افزایش چابكی5شكل)

 

 

 :فوق شامل موارد ذیل است رویکرد  برخی فواید

  چابکی: با توجه به اینکه سرویس های کسب و کاری با هدف قابلیت

 در مجموع استفاده مجدد و یکپارچه سامی طراحی شده اند بنابرای 

فعالیت مورد نیام برای طراحی، توسعه و تست به طور قابل مالحظه ای 

کاهش می یابد. معماری سرویس گرا قابلیت استفاده مجدد را ارتقاء می 

بخشد همچنی  با معماری سرویس گرا شکاف کسب و کار و فناوری 

 می یابد.اطالعات کاهش 

 تاب آوری: معماری سرویس گرا با توسعه معماری به صورت پیوستگی- 

کاری و سرویس ها را که فرآیندهای کسب و  عجی  شده است حداقل

ای مختلف، مکان یا جزییات فنی مستقل ام تغییرات و کارکرد ورژن ه

با ایجاد سیستم های کاربردی حفظ میکند .همچنی  معماری سرویس گرا 

ام سیستم های کاربردی قدیمی،  هاجرت کم هزینه تر و آسانترکان مام

یکپارچه سامی منابع چند نسخه ای، مدیریت داده های اصلی،دسترسی به 

 امکان ایجاد انعطاف در ،سیستم های کاربردی ام طریق چند کانال 

به بسط و گسترش دارایی های  توسعه نسخه های مختلف یک فرآیند

بی  هایی که یکپارچه سامهای نقطه به نقطه  ون محدودیتاطالعاتی بد

 د می پردامد.نای  دارایی ها ایجاد می کن

  معماری سرویس گرا ممینه های تطابق حداکثری کسب و کار و فناوری

سطح تکنولوژی به سطح اطالعات را فراهم می کند و سطح تجرید را ام 

 .[2]سرویس های کسب و کاری می برد

دهای کسب و کاری متدولوژی مدلسازی فرآین -3

 برای معماری سرویس گرا

خواهد  اشارهمدیریت فرآیندهای کسب و کار  متدولوژی به ر ای  بخش د   
کمک ق تحول ساممانی به عنوان یک استراتژی موف آن منافعبه درک شد که 

 کرده است.

 را با نگاشتمعماری ساممانی چشم اندام نرم افزاری ساممان    
مانند مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت سفارشات به قابلیت های عملکردی 

های کاربردی  موجود یا جدید خواه بسته نرم افزاری و خواه نرم افزار  برنامه
    یکپارچه، مانند یک میان افزاربه طور معمول ام  و تعیی  می کندسفارشی 

 گذرگاه سرویس ساممانییک 
 عملکرد ارائهی کاربردی و رای نشان دادن یکپارچگی فنی بی   برنامه هاب

گذرگاه مفهوم می کند. استفاده در قالب  سرویس ها کسب و کاری و فنی 
و الیه سرویس  با مدیریت فرآیندهای کسب و کار  سرویس ساممانی

 است.  معماری سرویس گرا عجی 

به وسیله مکانیزه کردن را در اکثر ساممان ها هدف ارتقاء و بهبود فرآیند   

دنبال  نظام مدیریت فرآیندهای کسب و کارام طریق و  کسب و کارفرآیندهای 

بهینه سامی  با رویکرد اداری به مدیریت فرآیندهای کسب و کار می کنند.

ام جمله میان ابزارها نقش راهبری را و می بایست  فرآیندها مخالف است
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تر، ساممان به تا ساممان را به سمتگیرد ببه عهده ابزارهای معماری ساممانی 

 کند.هدایت  تر و سامنده ترکارآمد

معماری سرویس با  مدیریت فرآیندهای کسب و کاردر کنار قرار گرفت     

 ساممان است در موفق  ایجاد تحولپیشران مهم و تاثیرگذاری برای  ،گرا

اکثر ساممان های بزرگ در جهان با وجود ابزارهای یکپارچه سامی بزرگ و 

مدیریت  ،البته که در شروع ؛آیند بر می آیندعهده چالش های فرکوچک ام 

نیاممند ممان بیشتری است تا به بلوغ ساممان  فرآیندهای کسب و کار

شامل ابزار و هم هم استفاده گسترده ام آن برسد و ای  سطح بلوغ حداکثری 

بنابرای  پاسخ دقیق به ای  سوال و  است که ام آن استفاده می کنند افرادی 

چقدر است را بایستی به  مدیریت فرآیندهای کسب و کار تموفقیکه میزان 

 .[2] صورت جداگانه و برای هر ساممان پاسخ داد

 مدیریت فرآیندهای کسب وکارمتدولوژی  -3-1

اسات  مدیریت فرآیند کسب وکار یک نظام مدیریتی با یک متادولوژی          
در معماری کساب وکاار و تایم معمااری سااممانی مربوطاه جاای         عمدتاکه 
کاه باا   اسات   گوناه ای باه   هدف ام مدیریت فرآیند کسب و کار ساممانیدارد.

طریاق  م ا باه فرآیناد   ام تحقق اهداف مرباوط  نشناخت استراتژی های سامما
مطمائ  شاویم.در ایا  راساتا      اخص های کلیدی کسب و کاراندامه گیری ش

ابزارهای مدیریت فرآیند کسب و کارساممانی بارای پوشاش کال ایا  مسایر      
 . [2]اده می شونداستف
 

 

پوشش دهنده کل : (:متدولوژی مدیریت فرآیند کسب و کار 6شكل)

  استراتژیک تا فنی از محدوده

در  کسب و کارمتدولوژی مدیریت فرآیندهای  -3-2
Oracle Suite 12   

 

 
 Oracleفرآیند کسب وکار  در ابزار مدیریت(: ویژگی های جدید 7شکل)

12c 

 
با را و استراتژِی ها  سطح باالفرآیندی اتصال بی  مدلهای  ای  متدولوژی   

ابزارهای  با وجود تعدد.ای  اتصال تضمی  می کندفرآیندهای قابل اجرا 
و در  به وجود نخواهد آمدگردش کار  اری ساممانی و موتورهای مکانیزهمعم

با تجمیع  Oracle BPM Suite 12c یند مانندبرخی ابزارهای مدیریت فرآ
ویژگی های ابزارهای معماری ساممانی و مدیریت فرآیند ای  مهم حل شده 

منجیره ارمش و شاخص  ، یساممان ساختارمدلها ام کلیه به گونه ای که است 

 .[2]قابل رهگیری استBPMN 1های کلیدی عملکرد تا فرآیندهای 

 
 

(:رهگيری کامل و پيوسته مدلها از معماری کسب و کار تا 8شكل)

 فرآیندهای قابل اجرا
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اجرا  ی مختلف را ام مدلسامی، طراحی و که جنبه ها ابزارهای جامع ای 

شکاف بی  کسب و کار و فناوری اطالعات دهنده پوشش پشتیبانی می کنند 
 .[2]هستند

مدیریت فرآیندهای کسب و کار، معماری  -4

در شهرداری  رویس گرا و معماری سازمانیس

 اصفهان

با تغییر معماری ساممانی در برنامه اخیر توسعه فاوا شهرداری اصفهان    
سامی جهت پیاده و فعالیت ، پروژههای کاری بستهاقدامات توسعه ای در قالب 

یکی ام مهم تری  ؛ ه اتد شد تعریف 1395-1399 سالهپنج  ممانی در افق
مدیریت فرآیندهای کسب و کار است ی کاری تعریف شده مربوط به بسته ها

. در همی  راستا پروژه ای با عنوان معماری تفصیلی سرویس های منابع 
-، تامی  پیشانسانی تعریف و اجرا شده است که هدف اصلی ام اجرای آن

وکار و خدمات فناوری سامی خدمات کسبنیامهای المم برای یکپارچه
وکار در حومه منابع داری اصفهان براساس فرآیندهای کسباطالعات شهر
 انسانی است.

 شرح خدمات کلی ای  پروژه به شرح ذیل است:

 های فرآیندی در حومه منابع انسانیتکمیل و تصحیح مدل 

 وکار در حومه منابع انسانیبهبود فرآیندهای کسب 

 حومهنفعان در ایارائه به ذیوکار قابلهای کسباستخراج سرویس   

 های فاوا مورد نیام برای اجرای مکانیزه فرآیندهاتعیی  سرویس 

 های سامی و بهبود فرآیندها )میرساختتعیی  سایر الزامات یکپارچه
 قانونی، اطالعاتی، ...( 

 سامی فرآیندهای حومه منابع انسانیتدوی  برنامه یکپارچه 

     
 

در شهرداری اصفهان ام ار مدیریت فرآیند کسب و کبه منظور در همی  راستا 
Oracle BPM suite 11   زار مدیریت فرآیند که یک اباست  شدهاستفاده

مدلسامی معماری کسب و کار ،مدلسامی فرآیندهای کسب وکار جامع است و 
، مانیتورینگ فعالیت های کسب و کاری، BPMN 1با استفاده ام استاندارد 

و  ، قوانی  کسب و کاریتحلیل، یکپارچه سامی با معماری سرویس گرا
تبادل با ابزار معماری ساممانی شهرداری اصفهان رخدادهای کسب و کاری و 

  پوشش می دهد.را تا حد قابل قبولی 
می باشد  برگرفته ام متد جامع اوراکلنیز متدولوژی مورد استفاده در پروژه     
 ( آورده شده است.9در شکل)که 

پروژه ام جمله مدل های فرآیندی وضع ای  کلیه فرآورده های خروجی 
مرحله طراحی معماری فرآیندی و در موجود،اهداف کسب و کاری و.. 

که بالغ بر  فرآیندی در وضع موجود و مطلوب دامنه مورد نظرهای دیاگرام 
،سرویس های کسب و ، شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند هستند 71

مطابق با برنامه یکپارچه  فرآیندهامرحله بهبود  در و..کاری و کاربردی 
شامل نقشه راه یکپارچه سامی سیستم های کاربردی دامنه مورد که سامی 

در  OUMبا استفاده ام متدولوژی  سیستم هستند و  16که بالغ بر  نظر
 .[1]می باشند و یا یکپارچه سامی اجراتوسعه ، مرحله

 

(:متدولوژی اجرای پروژه معماری تفصيلی منابع انسانی 9كل)ش

 شهرداری اصفهان

پيشنهادات و  درس آموخته های مدیریت  -5

 فرآیند کسب و کار در شهرداری اصفهان 

  تغییر فرآیند کسب و کار مستلزم تغییر در شیوه کارکردن نیروی انسانی
د بنابرای  در دنیای ی انسانی تمایلی برای تغییر نداراست و معموال نیرو

نگی پرداخت  به تغییرات و چگونگی ایجاد انگیزه برای نیروی واقعی چگو
انسانی مهم است بنابرای  فرآیندی که ام لحاظ تئوری کامال بهبود یافته 

 هست ممک  است در دنیای واقعی کار نکند.

  تغییر در فرآیندهای کسب و کاری فقط تغییر در رفتار نیروی انسانی
که بایستی هم هست های کاربردی نیست بلکه نیاممند تغییر در سیستم 

 توسط حومه فاوا پشتیبانی شود.

  تغییر فرآیندهای کسب و کار به تنهایی کلید موفقیت بلند مدت نیست
بلکه بایستی شرایط بهبود فرآیندها به صورت مستمر فراهم شود که البته 
تغییرات مستمر فرآیندها به تغییر مستمر عملکرد پرسنل و پشتیبانی فاوا 

 م دارد.نیا

  مدلسامی فرآیند بایستی با استراتژی های کسب و کار همسو باشد. اگر
هدف مدلسامی فرآیندهای کسب و کاری به هدف کسب و کاری خاصی 

داده  هدررا به  شدهلسامی گذاشته مرتبط نباشد ممانی که برای مد
یند د مکانیزه کردن کامل فرآیند باشد یا ارتقاء کارایی فرآنایم.اهداف میتوان

اما آنچه حائز اهمیت است دقیق مشخص کردن اهداف خاص ساممان 
بایستی به همچنی   است و بسنده کردن به اهداف سطح باال کافی نیست.
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طور دقیق بدانیم که کدام فرآیند را میخواهیم مکانیزه کنیم، کارایی کدام 
بخش را میخواهیم افزایش دهیم و چگونه میخواهیم ای  کار را انجام 

یم. در واقع بدون تعریف دقیق اهداف قابل اندامه گیری نمیتوان شروع ده
 به مدلسامی فرآیند کرد.

  موقع شروع فرآیند مدلسامی میتوان به صورت شفاف مسئولیت های در
 هایواحدارتباط با فرآیند را تعریف کرد .در مدلسامی فرآیند افراد ام 

قابل ای  مشارکت مختلف مشارکت می کنند.آنها باید در م ساممانی
دریافت ارمش کنند وگرنه تمایلی به مشارکت ندارند. در ای  میان نقش 

 رشد در جلب مشارکت همه کارمندان بسیار موثر است.ا انمدیر

  ممان و هزینه مدلسامی می بایست متناسب با منفعتی باشد که درآینده

حاصل خواهد شد بنابرای  میزان پرداخت به جزییات و ممان توقف 

مدلسامی مهم است میرا که سطح پرداخت  به جزییات میتواند متفاوت 

باشد  به طور مثال اگر مدلسامی فرآیند را برای تضمی  کیفیت انجام می 

سبت به وقتی که مدلسامی فرآیند نجزییات  ی امدهیم سطح پایی  تر

 .المم است انجام می شودمعماری سرویس گرا برای پیاده سامی 

 یکپارچه سامی  مورد توجه قرار گیردیگری که بایستی قاعده اساسی د

در طول چرخه عمر فرآیند تولید میشوند و شامل  است که یمدلهایکلیه 

 هستند. نه های فرآیندی یکساندیدگاه های متفاوت با دام

 ها فقط شامل بهبود گلوگاه های فرآیندهای موجود دبهینه سامی فرآین

و ای   ابداعات جدید نیز هست نیست بلکه شامل تغییر رویکردها و

 .بود فرآیند بایستی اصالح شود تصورنادرست ام به

  ات نه در نظر گرفت  بی قید و شرط تجربیدر موضوع بهبود فرآیندها

با اینکه در نظر گرفت  نیز جای تامل دارد . چندان مهم سایر ساممان ها

قایسه تجربه بهینه سامی فرآیندهای سایر ساممان ها خوب است اما م

تجربیات سایر ساممان ها با ساممان خودمان و واقعیت هایی که مربوط به 

میبایست قبل ام پذیرش و تطبیق با   کهست بسیار مهم است ا ساممان ما

 آنها مورد ارمیابی واقع شوند.

 موقع  نیز صحیح نیست. ش ام حد روی مکانیزه کردن فرآیندتوجه بی

فناوری  بیش ام حد پشتیبانییست روی ینه سامی فرآیند نبامدلسامی یا به

 غیر واقع بینانه ای ایجاد میکند اطالعات تمرکز کرد میرا که انتظارات میاد و 

 فناوری اطالعات قادر به حل همه مشکالت نیست.در واقع 

 در  به عنوان یک فعالیت روتی  و مرسوممی بایست  بهینه سامی فرآیند

ه سامی شده ممک  است کامل به یک مدل فرآیندی بهین ه شود.نظر گرفت

نظر برسد اما تضمینی نیست که در دنیای واقعی به خوبی کار کند بنابرای  

و مرتبا پیاده سامی مدل فرآیندی انجام دهیم  برایمیبایست تالش کافی 

در غیر ای  صورت ممک  گلوگاه ها ونقاط مستعد بهبود را شناسایی کنیم 

 است با شکست مواجه شویم.

   هم المم به نظر  فرآیند مربوط به متریک هایو اندامه گیری تعیی

ارمیابی به قادر شاخص های کلیدی عملکرد با اندامه گیری ما  میرسد.

که آیا فرآیند خوب کار میکند یا نه.بدون متریک قادر به تشخیص  هستیم

 نیستیم.مشکالت واقعی  محل وقوع

  که لسامی فرآیند یک ساختارتیمی مناسب برای مدتالش برای تشکیل
 میتواند به صورت میر باشد:

 صاحب فرآیند -

دونفر ام واحد کسب و کاری مربوطه برای کمک دادن به صاحب  -

 فرآیند

 نماینده کنترل کیفی -

 تحلیلگر)های( کسب و کاری فرآیند -

 نماینده فناوری اطالعات -

 مشاور بیرونی)اختیاری( -

 گيری نتيجه -6
در ارتباط با مدیریت فرآیند کسب و کار ضم  پرداخت  به مفهوم در ای  مقاله، 

آیندهای چگونه معماری سرویس گرا چالش های کلیدی مدیریت فر ایتکه
متدولوژی همچنی  در خصوص صحبت شد. کسب و کار را پوشش میدهد

متدولوژی و  فرآیندهای کسب و کاری برای معماری سرویس گرا دلسامیم
در قالب پروژه معماری  و کاریفرآیندهای کسب  دلسامیممورد استفاده برای 

تفصیلی سرویس های منابع انسانی شهرداری اصفهان مختصری شرح داده 
 برشد . پیشنهادات و درس آموخته های مدیریت فرآیندهای کسب وکار 

که می تواند شد آورده نیز تجارب نگارنده انجام پروژه فوق الذکر و  مبنای 
اجرای پروژه های مشابه دارند  برای سایر ساممان هایی که قصد تعریف و

  کمک ناچیزی باشد.
ارتقاء اثربخشی و پرداخت  به مفهوم مدیریت فرآیند کسب و کار عالوه بر 

یا بهبود مستمر فرآیندهای داخلی ایجاد ممینه های  و کارایی کسب و کار 
رفع مشکل عدم شفافیت عملکرد کسب و کار میتواند در ساممان ها  بیرونی

با ای  البته  انهای ایرانی میباشد نیز موثر باشد؛بتالبه اغلب ساممکه مسئله م
به تجربه نگارنده به نظر میرسد که برای پیاده سامی صحیح و اصولی و وجود 

 به بلوغ بیشتری نیام است.در کشور ای  مفهوم 
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