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ي فرايند و رهبريمديريت كارآمد از طريق مديريت به وسيله

 

  
تجاري مدتهاست كه تنها بر جنبه هاي تكنولوژي، روشهاي بهبود يا فنون مدلسازي تمركز نموده  مديريت فرايند

زمان آن رسيده است تا زمان بيشتري را صرف اجراي استراتژي كاري نماييم، خصوصاً از يك ديدگاه . است
ها، پروژه ها و استراتژي ما در اين مقاله، يك چارچوب ساده و قدرتمند را به منظور اجراي. متمركز بر فرايند

باشد، ، خودش يك هدف نميBMPبا اين كه . فرايندها معرفي مي نماييم تا يك سازمان كارآمد داشته باشيم
اما يك چارچوب منحصر به فرد . اما به معناي بهبود عملكرد سازماني و دستيابي به اهداف استراتژيك است

.نمي يابد بدون رهبري الهام آميز، به نتايج مطلوب دست

 

  
نياز به كارايي سازماني

 

  
اين است كه چگونه به بزرگترين چالش از زمان انقالب صنعتي  موضوع عمده براي رهبري در داخل سازمان

پاسخ گوييم

 

جهاني سازي و نسبت روبه رشد تغيير و : بدان اشاره نمود Peter Fingarرقابت شديدي كه  -
پيچيدگي

 

  

 

 باشندرا دارند، بيش از كل جمعيت شمال آفريقا مي IQيزان از جمعيت چين كه باالترين م% ۲۵ -

 

اين . در دنيا توليد شد ۲۰۰۷اطالعات جديد در سال ) ۵/۱ ×۱۰۱۸(اگزابايت  ۵/۱برآورد شده است كه  -
 .سال گذشته مي باشد ۵۰۰۰ميزان برآورد شده، بيش از اطالعات 

 

 .شغل خواهند داشت ۱۴تا  ۱۰گان امروزي وزارت كار اياالت متحده امريكا برآورد نموده كه يادگيرند -

 

ي باالي مديريتي صرف ميكند در دو سال و نيم يا سرپرست در يك رده CEOمتوسط زماني كه يك  -
 .ي گذشته درحال كاهش بوده استگذشته به طور مستمر نسبت به اين ميانگين در دو دهه

شدن نسبت به سالهاي گذشته ديگر براي بقا كافي بنابراين، حفظ استراتژي فعلي يا حتي برنامه ريزي براي بهتر 
يك جهش بزرگ نياز است اما آيا ما براي چنين رقابت شديدي آمادگي داريم؟. نيست

 

  

 

- Booz Allen Hamilton  ۳۶۰سازمان بزرگ، دريافت كه از بين  ۱۲۰۰در پژوهش اخير خود در بين 
فته، به علت اشتباهات و ناكارايي عملياتي درصد از ارزش از بين ر ۸۷سازمان داراي بدترين عملكردها، 

درصد از آن را مي توان به خطاهاي هماهنگي يا اشتباهات نظري هيئت هاي همكاري  ۱۴بوده است و تنها 
 .شركت نسبت داد

 

درصد  ۳۶درصد از مديران برمبناي احساساتشان تصميم گيري مي كنند نه برمبناي واقعيات و  ۵۰بيش از  -
 .برندي آنها به همه چيز پي مي سازمان دارند كه به وسيله هاي سياهي درجعبه

 

بينند، هايي كه با بحران روبرو مي شوند و به دليل عوامل داخلي خود را در اين موقعيت ميدر اكثريت شركت -
از متداولترين  ۹درصد ۴۲(و سيستمهاي اطالعاتي مديريتي ناكارآمد ) درصد از موارد ۴۸(مديريت نامناسب 

 .هستندداليل 

 

   


