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  نقش محوري فرآيند در بهبود عملكرد سازماني : بهبود فرآيند
  

   ∗ ∗ كريم بيات– ∗دكتر اصغر مشبكينوشته 
  
  

اند، اما تعدد و تنوع ادبيـات   روي آورده» بهبود سازماني با محوريت فرآيندها«در اين عصر مديريت تغيير، بسياري از سازمانها به         

گيـري در مخـصوص روش مناسـب          ع، موجب سردرگمي مديران و عـدم امكـان تـصميم          هاي اين موضو    تئوريكي، روشها و تكنيك   

اند، اما در انتخاب تكنيك       به عبارت ديگر، با وجود اينكه سازمانها اهميت و مزاياي رويكرد فرآيند مداري را درك كرده               . گرديده است 

  . اند گرديدهها با مشكل مواجه  وع ادبيات تئوريكي، روشها و تكنيكتنمناسب با توجه به 

، بازمهندسـي  1 ابتدا سه رويكردهاي مطرح براي بهبود فرآيندها يعني بهبود مستمر،در اين مقاله با توجه به نقش محوري فرآيند       

 فرآينـد محـوري و اجـزاء آن بـه عنـوان الزمـه اصـلي تمـامي                   در ادامـه     را بصورت اجمالي بيان كـرده و         3 و الگوبرداري  2فرآيندها

 رويكردها در يك سازمان فرآيند محور اشاره شده         شدنهمراستا  قابليت  در پايان نسبت به     . فرآيند بيان شده است   رويكردهاي بهبود   

  . است

   الگوبرداري -بهبود مستمر، مهندسي مجدد فرآيند: ها كليد واژه

  
 

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس  ∗
 وري ايران  دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت مدرس و كارشناس مديريت كيفيت مركز مطالعات مديريت و بهره  ∗ ∗

1-  Continue Improvement   
2-   Business Process Re- engineering 

3-   Bench Marking 
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 مقدمه ) ۱

در تجارت رقابتي    .تريان است از ويژكيهاي دنياي كسب و كار كنوني، تغيير مداوم و نسبتا سريع در نياز هاي مش               كي  ي
گاهي سريع از اين تغييرات را داشـته و توانـايي پاسـخگوي    آسازماني شانس بقا دارد كه ساز و كارهاي الز م براي           امروز،

 در  هـاي بهبـود فرآينـد     در اثر تجربه دريافته اند كه رويكرد       سازمانها به مرور زمان و     .نها را در خود  داشته باشد      آسريع به   
با  يندها حركت نمود تا نتايج مشخص وآبايست به سوي فر  لذا مي.كند در سازمان ايجاد ميپوياي را  انعطاف و ر،كسب كا

 .انعطافي حاصل گردد

مراحل مختلفي را طي كـرده   سال گذشته، طي بيست  عملكرد سازماني،بهبوديندها به عنوان محور آروي فر تاكيد بر
در ايـن رويكـرد الگـو بايـد بـا           . تاكيد داشتند  پيوسته سازمانها بهبود   روي   TQMق  طري از ها ژاپني ،1950 در دهه  .است

 چطوراينكه،  اساس يك چارچوب تعريف شده       يندهاي سازمان برتر توجه كرده و بر      آدانش عميق در فرايند هاي خود و فر       
 براي برطرف كـردن ايـن   ير الزمتغي  تفاوت عملكرد خود را با بهترين شيوه درك كنند و     ،شود انجام مي   "بهترين شيوه "

بهبـود از طريـق تغييـر       و   ،تاكيد دارد   بيشتر بر تغييرات تدريجي و درون سازماني       در اين رويكرد   .اختالف را شروع  نمايند    
  .، سادگي در مديريت كردن و در زمانهاي متوالي صورت مي گيرد ريسك پايينتدريجي، 

مـديريت واكـنش سـريع     مبنـاي زمـان و     رقابت بر  پس از آن،   .كردخودنمايي   BPRاولين موج    ،1990 در نيمه دهه  
 توجه بيشتر به مـشتري مـستقيماً   و تغييرپذيري  براي سرعت بيشتر، يندهاآفر طراحي مجدد  در اين مرحله،   .نمايان گشت 

ي مـسائل  كنند كه به جاي استدالل قياسي به منظـور جـستجو   همرو چمپي بيان مي .به استراتژي سازمانها مرتبط گرديد
تـوان بـراي     نها را مي  آهاي خالقانه بيانديشند كه      وريهاي اطالعاتي جديد را بدانند و به گونه       Ĥقدرت فن بايد  مديران   شكار،آ

 در مجموع مهندسـي مجـدد شـيوه اي بـراي بازسـازي سـازمان و           . تغييرات اساسي در مقدار كار انجام شده استفاده نمود        
آن را بـه عنـوان    لوژيهاي مديريتي پيش از خود متمـايز سـاخت و     ورا از ساير متد   آنچه كه مهندسي مجدد     . مديريت است 

سازمانها و مباحث مديريتي مطرح نمود، شيوه بديع مهندسي مجدد بود كـه بـر اسـاس بررسـي و                     يك تئوري انقالبي در   
  .شد اصالح فرايند طرح ريزي مي

  :كند ان مياي زير را بي دانپورت براي اجراي عمومي، چارچوب پنج مرحله
  .يندهايي كه به نو آوري نياز دارندآشناخت فر ∗ -1
 تعيين سطوح تغييرات ∗ -2

 ينديآتدوين ديدگاههاي فر ∗ -3
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 يندهاي جاريآفهم فر درك و ∗ -4

 يندهاي جديدآطراحي و ارائه فر ∗ -5

عت مـورد  صنبا ساير سازمانهايي كه در سازمان  كه از طريق مقايسه     يكي ديگر از رويكردهاي بهبود است       الگوبرداري  
 و الگوبرداري جايگاهش را به عنـوان ابـزاري جهـت بهبـود عملكـرد              .شود حاصل مي  شناخته شده و بهترين هستند،    نظر  

 .رقابت پذيري در عمر كاري بنا كرده است

شركت زيراكس يكي از اولين شركتهايي بود كه فنون الگوبرداري را به عنوان بعد قانوني برنامه كيفيت سازمان خـود                    
منـابع   زمان و بايد به مواردي چون اهداف كسب شده،       تفاده،سبراي انتخاب نوع الگوبرداري جهت ا      .استفاده نمود  ومدون  

 .منابع مشابه تجارت موفق توجه كرد تجربيات الگو برداري و سطوح و در دسترس،

ن اينكه سازمان برتر ، چطـور       است و تعيي   ابراين الگوبرداري اندازه گيري عملكرد سازمان در مقايسه با سازمان برتر          نب
استراتريها و اقدامات     عنوان مبناي براي اهداف،    حاصله به  اطالعات   ز يافته است و استفاده ا     دستبه اين سطح از عملكرد      

ابتدا اينكه ، انداره گيري عملكرد مستلزم برخي دسـته          . اجراي سازمان است، در اين تعريف دو عنصر كليدي مستتر است            
دوم اينكـه  . گردنـد   و بصورت افزايش عددي مطرح مي " معيارها   "به عنوان  كه معموالً . گيري است   انداره هايحدبندي وا 

ندهاي خود و سازمان برتر     آيمديران درك كنند كه چرا عملكردشان با سازمان برتر متفاوت است، كه با تمركز دقيق بر فر                
  . حاصل مي گردد

ها و  يندآفر طراحي مجدد  تفاوت بين تالش بهبود مستمر،    . ني متفاوت است  عملكرد سازما  نگاه اين رويكردها به بهبود    
  .خالصه گرديده است) 1-1(الگوبرداري در جدول

  مقايسه رويكردهاي بهبود فرآيند ) ۱‐۱(جدول 

  IC BPR  B.M  عامل متفاوت 
 بنيادي تدريجي بنياديتدريجي                 سطح تغيير
شكاف بين فرآيند موجود و  حذف فرآيندهاي موجود دفرايند موجو نقطه شروع

 فرآيندهاي سازمان برتر
 مستمر/ يك زمان يك زمان مستمر/ يك زمان تكرار تغيير

 زياد زياد كم زمان مورد نياز
از بيرون سازمان به درون  از باال به پائين از پائين به باال مشاركت

 سازمان
 ها  كارويژه–گسترده  ها ويژه كار–گسترده   وظيفه اي–محدود  حوزه
 متوسط باال تا زياد زياد متوسط ريسك
 ساختاري/ فرهنگي  ساختاري/ فرهنگي  فرهنگي نوع تغيير
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 اگر چه رويكرهاي مختلف بهبود عملكرد سازمان بر مبناي فرايند تفاوتهايي با يكديگر دارنـد ،امـامي تـوان در يـك                      

كه در ادامه به تعريف سازمان فرايند       . در طول يكديگر قرار داد     نها را آگرفت و    ا بكار نها ر آسازمان فرايند محور تركيبي از      
 .رداخته شده استپمحور و نحوه بكارگيري رويكردهاي متفاوت در يك طيف 

 

 فرآيند محوري در سازمان) ۲

اندارد آن را بـه     المللـي اسـت     شناخته شده است و مؤسسه بـين      » نگرش سيستمي بر سازمان   «تفكر فرآيندي به عنوان     
  تعريـف    ]درون يك سازمان، شناسايي و تعامالت اين فرآيندها، و مـديريت آنهـا            » سيستم فرآيندها «كاربرد يك   [عنوان  

شـوند،    حل همراستا كردن ساختارهاي سازماني با فعاليتهايي كه ميان آنهـا انجـام مـي                گرايي بعنوان راه     فرآيند .كرده است 
هـاي ميـان       و تعارض عدم تناسب    دادهرا با يكديگر پيوند     ) اي  وظيفه(مان فرآيندي و رسمي     اين نگرش ساز  . شود   مي  ديده

ساختار سازماني از مديريت تغييـر درونـي بـه برونـي           تأكيد  عالوه بر اين هنگامي كه      . دهد  ساختار و فعاليتها را كاهش مي     
  .گيرند   مشتريان بطور قابل توجهي مدنظر قرار ميانتقال يابد ،

  
  
  
  
  

  فرآيند كسب و كار) 2-1(نمودار 

  
هـاي   بكارگيري تفكر فرآيندي در طرح سازماني منجر به يك سازمان مؤثر و ساده مي شود كه ساختار سازماني، رويه                  

هدف تمـام   . مديريت، مهارتها، فعاليتهاي پرسنل و پشتيباني تكنولوژي و ابزارهاي اتوماسيون همه بر محور فرآيند هستند              
  . د مذكور بر اثربخش كردن فرآيند در پشتيباني از اهداف كسب و كار استموار

به عبارت ديگر سازمان بايد براي توانمند كردن و پشتيباني از فرآيند تعريف شود، و مهارتها نيز براي توانمنـد كـردن                      
خت تكنولـوژيكي بـراي     ابزارهـا و زيرسـا    نتيجـه   در  . وظايف فرآيند جهت عملكرد اثربخشي تعريف و بكار گرفتـه شـوند           

 وظيفه

 وظيفه

 وظيفه

 وظيفه
 وظيفه

 وظيفه

 وظيفه
 وظيفه
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بكارگيري تفكر فرآيند در     ]6[.اتوماتيك و توانمند كردن وظايف فرآيند به منظور عملكرد اثربخشي، طراحي و ساخته شود             
  . ارائه شده است2-3هايي است كه در جدول  سازمان در مقايسه فقدان اين تفكر داراي مزيت

 

  »ن تفكر فرآينديفقدا«و » تفكر فرآيندي«مقايسه بين ): ۲‐۳(جدول 
  با تفكر فرآيندي  بدون تفكر فرآيندي  جنبه مقايسه
فرآيندها توسط كاركنان و مديرانشان در حين انجام   ترتيب فرآيند

  .شوند بندي مي فعاليتها موقتاً سرهم
شوند و سپس توسط كاركنان و  فرآيندها ابتدا تعريف مي

  .شوند مديريت دنبال مي
رورتاً همراستا با الزامات فرآيند كاركردها و نقشها ض  سازمان

  .نيستند
كاركردها و نقشها به مبناي پشتيباني از فرآيند تعريف 

  .شوند مي
  .شود عملكرد كاركنان بر مبناي ساعات كاري قضاوت مي  مديريت

تاكيد (مديران معموالً بر حل بحرانهاي آني متمركزند 
  ).دارند

 نتايج فرآيند عملكرد كاركنان بر مبناي ارزيابي عملكرد و
  شود قضاوت مي

تاكيد (كنند  مديران بر كيفيت فرآيند و محصول تمركز مي
  ).دارند

ريزي شده و در جهت پشتيباني از فرآيند  آموزشها برنامه  .اند اند و غالباً در جهت تمايالت شخصي آموزشها موردي  مهارتها و آموزش
  .هستند

ورت موردي و بدون يك برنامه ابزارها و تكنولوژي بص  ابزارها و تكنولوژي
  شود جامع بكار گرفته مي

 در جهت پشتيباني از فرآيند و  ابزارها و تكنولوژي
  .شوند اتوماسيون كردن فعاليتهاي فرآيند انتخاب مي

  
و تعـامالت بـين آنهـا را شناسـايي،     » شبكه فرآيندها«يند محور به مثابه يك سيستم باز، نيازمند است كه     آسازمان فر 

بنـدي آنهـا را بـه         سازي و اولويت    امروزه پيچيدگي سازمانها، شناخت فرآيندهاي اصلي و ساده       . اندهي و مديريت كند   سازم
  .يك سازمان براي مديريت فرآيندهاي خود بايد مواد ذيل را انجام دهد. منظور رسيده به اهداف ضروري ساخته است

  .سازمان را شناسايي كندها و كاربرد آنها در كل  فرآيندهاي مورد نياز كارويژه −
 .توالي و تعامالت فرآيندها را معين كند −

 .و روشهاي مورد نياز براي اطمينان از مؤثر بودن عمليات و كنترل فرآيندي سازمان را تعيين كند) شاخص(معيار  −

سـي فرآينـدها،   منابع و اطالعات مورد نياز براي پشتيباني عمليات، نظارت و برر   ) قابليت دستيابي (از در دسترس بودن      −
 .اطمينان حاصل كند

 .فرآيندهاي سازمان را نظارت، ارزيابي و تجزيه و تحليل كند −

 .ريزي شده و بهبود مستمر فرآيندها را انجام دهد اعمال مورد نياز براي رسيدن به نتايج برنامه −
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در ايـن   . ندارد اسـتفاده شـود    هاي عملياتي اسـتا     تواند بوسيله مديريت سازمان به منظور تدوين رويه         الزامات مذكور مي  
كند، تعريف تمام محدوديتهاي فرآيند و وظايف مرتبط بـا آن ضـروري    دستورالعمل كه سازگاري در عمليات را حمايت مي     

فرآيندها را بطور كامل درك كنـد،        تواند  در صورت عدم تعريف فرآيندها هيچ شخصي يا بخشي اجرايي خاص نمي           .  است
  .كنند اي جزئي كه بهبود فرآيند را پشتيباني ميبخصوص در زمينه نيازمنديه

  . بطور اختصار بيان شده است5 و 2، 1در ادامه با  توجه به موضوع تحقيق، بندهاي 
  
  تعريف و شناسايي فرآيند) ۲‐۱

  . با توجه به اهميت محوري فرآيند، تعاريف و الگوهاي متفاوتي براي فرآيند ارايه شده است
  

  ژه فرآيندتعاريف وا): ۳‐۱(جدول 

  تعريف فرآيند  منبع  شماره
  اي از مراحل در توليد اسم؛ جريان طبيعي عمل، زنجيره: فرآيند  فرهنگ لغت آكسفورد  1
  اي از اقدامات سيستمي از عملياتها در توليد چيزي، زنجيره  فرهنگ لغت وبستر  2
3  IEE گيرد گامهاي متوالي كه براي دستيابي به هدف صورت مي  
اي  كند تا ستاده اي از فعاليتها كه از يك يا چندين نوع ورودي استفاده مي مجموعه 1993ي همر، چامپ  4

  .داراي ارزش براي مشتري ايجاد نمايد
ها، كه هنگامي كه اجرا شوند موجب دستيابي به  اي از اقدامات، وظايف و رويه مجموعه  1990اولسون و همكاران   5

  .گردد هدف يا مقاصد مشخصي مي
را بعهده دارد، ) ها( به ستاده) ها( ها است كه تبديل داده اي از فعاليت مجموعه» فرآيند« ISOنامه لغت  6

  .گردد شود و بوسيله مديريت هدايت مي كه توسط توانمندسازها پشتيباني مي

  
 در كتـاب    1رانهـ ظ .انـد    را ناديده گرفته   هاي ديگر   نبهجه كرده و    جاي از فرآيند تو     هر يك از تعاريف ذكر شده به جنبه       

از نظر وي تفكر فرآينـدي  . كند خود فرآيند را به عنوان يك تفكر در نظر گرفته و تعريف جامعي از تفكر فرآيندي ارائه مي               
جزء اول تعريف و مشخصات فرآيند است، كه در شكل مستندات موجودند و مدل اسـتانداردها  : شامل سه جزء اصلي است    

دهد، دوم يادگيري فرآيند است، كه شامل فعاليتها و رفتارهاي مورد نياز جهت انجـام         ه مي را براي يك فرآيند يكپارچه ارائ     

                                                 

1- Zahran  
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دهند قرار دارد، سوم نتايج فرآيند كه بر مبناي محـصوالت و خـدمات    فرآيند، و در ذهن و حافظه افرادي كه آنرا انجام مي 
 ]6[ .دهند يل اين سه جزء را نشان مينمودار ذ. شوند توليد شده به عنوان نتايج فعاليتهاي فرآيند مشخص مي

  
  

  

                      
                      
                      
                      
                      
    

  
  

  سه جزء تفكر فرآيندي): ۳‐۲(نمودار 

  
گيرد، مـثالً تعريـف       هر سه اين اجزاء مهم هستند، و اگر هر يك از اجزاء ناديده گرفته شود، تفكر فرآيندي شكل نمي                  

مـستند  فرآيند كه صرفاً در مستندات و مقاالت باشد بدون اينكه افراد شناختي در مورد آن نداشـته باشـند، بـيش از يـك                         
 براي افراد آموزش داده شود ولي از آن پيروي نشود چيزي جز وقـت                نيست يا اگر تعريف و مشخصات فرآيند       اي  كتابخانه

به عبارت ديگر فرآيندي كه تعريف شود، آموزش داده شود و در انجام فعاليتها از آن پيروي شـود يـك            . تلف كردن نيست  
  .فرآيند كامل است

ي مـوارد آنچنـان در فرهنـگ    در برخـ . نشان بودن در اغلب سازمانها رايـج اسـت   رسد فرهنگ آتش    متاسفانه بنظر مي  
اي كه آنها ناآگاهانه  سازمان نفوذ كرده است كه مديران مياني اگر بحراني نباشد هيچ كاري براي انجام دادن ندارند، بگونه   

جدول ذيل  . را انجام دهند  » خاموش كردن آتش  « يعني    وظِيفه روتين خود،   كنند تا بتوانند    هايي را ايجاد مي     خودشان آتش 
 ]6[. كند مقايسه ميدر سازمانها را هاي فقدان و حضور تفكر فرآيندي  بهبرخي از جن

يك سوم در مستندات 
 )مشخص كردن فرآيند(

 
  فرآيندمستندات 

  يك سوم در ذهن افراد 
 )بروز رفتارها(

يك سوم در نتايج ناشي از  نتايج فرآيند
 فعاليتهاي فرآيند

    
  فعاليتها
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  براي شناسايي يك فرآيند بايد به موارد ذيل توجه گردد

 .شود به يك رخداد شروع مي) واكنش(اولين فعاليت در يك فرآيند هميشه بعنوان يك پاسخ  

 .يابند يدن به نتيجه جريان ميدهند از رخداد اوليه تا رس هايي كه فرآيند را شكل مي فعاليت 

 .آخرين فعاليت در يك فرآيند بايد يك نتيجه توليد كند 

ها و برخي اوقات چندين ستاده تنهـا          اگر چه ممكن است داده    . هاي فرآيند قابل شناسايي باشد      ها و ستاده    بايد داده  
 .يك نتيجه داشته باشد

 .  اقدام گرددپس از شناسايي فرآيند، بايد نسبت به مديريت فرآيندها 

ويژگيهاي كه بايد در يك فرآيند استاندارد شد وجود         . براي مديريت يك فرآيند ابتدا بايد فرآيندها را استاندارد كرد          
  :دارند عبارت است از 

  رخداد اوليه بايد واضح و آشكار باشد 
 نتايج بايد واضح و آشكار باشد 

 بايد مشخص باشد) ويژه(هاي خاص  داده 

 .بايد قابل شناسايي باشد) ويژه(هاي خاص  ستاده 

 .كند فرآيند مرزهاي سازماني را جهت حصول به نتايج آن قطع مي 

 .شود هر فعاليت يكبار پذيرفته مي 

 .فرآيند مستند شده است 

 )مخصوصاً توسط انجام دهندگان آن(گردد  هر فرآيند براحتي درك مي 

 .فرآيند در ماموريت سازمان دخيل خواهد بود 

 گيري باشد  داراي اهداف قابل سنجش و اندازهفرآيند بايد 

 .شاخصها و معيارهاي سنجش عملكرد يا نقاط كنترل فرآيند تعيين شود 

 .مالك فرآيند مشخص گردد 
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  :بندي فرآيندها دسته) ۲‐۲

انـد، امـا بـا ايـن نگرانـي            اغلب سازمانهاي عصر حاضر، براي موفقيت به الگو برداري از سازمانهاي موفق روي آورده             
سيب «مواجه هستند كه مبادا در مقايسه فرآيندهاي خود با فرآيندهاي سازمانهاي موفق، دچار اشتباه گردند، يا به عبارتي                   

يك نگرش عمومي از فرآيندهاي كسب » بندي فرآيندها چارچوب دسته«براي رفع اين نگراني . مقايسه كنند» را با پرتقال
. كند تا امكان الگوبرداري مناسب و درك و مستندسازي فرآيندها فراهم گـردد     يو كار در سازمانها و صنايع مختلف ارائه م        

آورد كه با توجه بـه ويژگيهـاي خـاص سـازماني خـود،                بندي كلي فرآيندها براي سازمانها اين امكان را به وجود مي            دسته
 ]2[. نسبت به مقايسه فرآيندها براي عملكرد بهتر بهره گيرند

بندي فرآينـدها در سـازمان، تـالش          ت تحقيقاتي سازمان و مديريت براي تهيه و ارائه دسته         برخي از مؤلفان و مؤسسا    
وري و كيفيـت   توان به مـدل زنجيـره ارزش پـورتر و مركـز بهـره           بنديهاي ارائه شده، مي     از جمله مهمترين دسته   . اند  كرده

ان بر مبناي يـك سـاختار و فرهنـگ          در اين چهارچوب فرآيندهاي اصلي و فرعي هر سازم        . اشاره كرد ) APQC(آمريكا  
وري  بندي فرآيندها و نام فرآينـدهاي اصـلي و فرعـي مركـز بهـره        چارچوب دسته . اصالحات مشترك مشخص شده است    

 ]3[. كيفيت آمريكا ارائه شده است

  
  توالي و تعامالت فرآيندها) ۳‐۲

كنند كه متداولترين آنهـا بازنمـايي         فاده مي سازمانها براي شناسايي توالي و تعامالت فرآيندها از روشهاي مختلفي است          
يـك  . پـردازد   يك نمايي است كه به توصيف گرافيكي تعامالت بين فرآينـدها مـي            ) فلوچارت(بازنما فرآيند   .  است 1فرآيند

به بيان ديگر بازنمايي فرآينـد يـك روش         . دهند  هايي است كه فرآيند را تشكيل مي        نقشه فرآيند، نمايش گرافيكي فعاليت    
ها يك طريقه سريع و موثر        اين فلو چارت  . اي مرتبط با آنها است      تماتيك براي مستند كردن فرآيند، و زمانهاي چرخه       سيس

 ]1[. دهد براي توسعه يك تصوير ويژه از سازمان در سطوح مختلف ذيل نشان مي

  ) هاي سازمان  چهارچوب مفهومي كارويژه-سطح صفر(هاي سازمان  توالي و تعامالت كارويژه )1
 )هاي كالن فرآيندها  نقشه-1سطح (توالي و تعامالت فرآيندها  )2

 ) نقشه جزئيات فرآيند–سطح دوم (هاي درون يك فرآيند موجود  يا رخ داده) مراحل كليدي(ها  فعاليت )3

                                                 
1- Process Mapping 
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 ) نقشه جزئيات فرآيند–سطح سوم (تعريف جزئيات يك فرآيند و نقاط كنترل  )4

هاي خـاص را      ها و رويه    ت از باالترين سطح سازمان را تا سطح فعاليت        اين بازنمايي چند سطحي، فرآيند تحليل عمليا      
هاي   فهرست نقشه چند سطحي فرآيند، يك سلسله مراتب از فلو چارتها و          . كند  ممكن و آموزش و درك كار را تسهيل مي        

هـاي فرآينـد در        نقـشه  تهيه. باشد  ها مي   ها و وظايف و دستورالعمل      مورد استفاده از طريق تعريف فرآيندها تا سطح فعاليت        
  .توان به مواد ذيل اشاره كرد سطوح مختلف داراي مزايايي است كه از آن جمله مي

  )مستقيماً قابل درك است(حسي است  −
 در هر سطحي از سازمان درك شده است  −

 .هاي پيچيده مناسب است براي مدل نمودن فعاليت −

 .كند از سردرگمي و گيجي جلوگيري مي −

 .كند آيند را شناسايي ميمشكالت مرتبط با فر −

 .كند ها، طراحي و رهنمودهايي كاربردي آن ارائه مي يك شكل استانداردي از تحليل −

  .كند ها را بصورت دقيق به مدلسازي سيستم مرتبط مي فرآيند −
  .گردد در ادامه هر يك از سطوح بصورت اختصار تشريح مي

  
  

  .هاي سازماني است چهارچوب مفهومي كارويژه: سطح صفر
.  اسـت  2 و كـاهن   1بندي كتز   تقسيم. يكي از چهارچوب مفهومي كه براي سازمان به عنوان يك سيستم باز ارائه شده است              

  }10{ :اين كارويژها عبارتند از. كنند كه سازمان به عنوان يك سيستم باز داراي چهار كارويژه است آنها بيان مي

  هسته عملياتي) ۱
  كارويژه نگهدارنده) ۲

  پشتيباني) ۳

  پذيري انطباق) ۴

  

                                                 
1 - Katz 
2 - Kahn 
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  هاي كالن فرآيند نقشه): ۱(سطح 

در اين نوع   . شود  ديدگاه كلي در بازنمايي فرآيند با يك نگرش كالن، كه اجزاء اصلي سيستم سازمان است، شروع مي                
  )3-1(شكل . دهد ها توالي و تعامالت فرآيندهاي سازمان را نشان مي از نقشه
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  فرآيندهاي اصلي كارويژه عملياتي): ۳‐ ۳(شكل                                    

   خرد فرآيند نقشه): ۲(سطح 

به عبـارت   . كنند  ها توصيف مي    ها به ستاده    اين نوع نقشه توالي مراحل كليدي يا فعاليتها را در فرآيند براي تبديل داده             
  .كند راحل كليدي و مسئول انجام فرآيند را مشخص ميديگر مراحل كليدي يك فرآيند را شناسايي كرده و در چارت م

  
  تر فرآيند  نقشه جزئي) : ۳(سطح 

  .كند اين نوع نقشه مراحل انجام هر فعاليت و نقاط كنترل را در يك فرآيند توصيف مي
  

  :تحليل اوليه فرآيندها) ۳‐۴

  .توان به موارد ذيل اشاره كرد براي تحليل فرآيندها، روشهاي زيادي وجود دارد كه از جمله مهمترين آنها مي

 فرآيند فرآيند فرآيند )1(فرآيند اصلي 

 )2(فرآيند اصلي  فرآيند
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  )براي مثال مقايسه من با شما (1الگوبرداري )1
 »هاي گروه كوچك فعاليت«استفاده از دواير كيفيت  )2
  2»ظرفيت فرآيند«درجه بند  )3

 تحليل شش سيگما )4

 PDCAچرخه  )5

 اصـلي  اين چرخـه تركيبـي از چهـار مرحلـه    .  استPDCAمتداولترين روش براي تحليل و مديريت فرآيندها چرخه   
  ]1[.ارائه شده است) 3-3(خالصه توصيف هر يك از چهار مرحله در جدول . برنامه، اجرا، كنترل و اصالح است

  
  
  

  PDCAخالصه توصيف مراحل چرخه ): ۳‐۴(جدول 

  خالصه توصيف  نام مرحله
 و تعيين اهداف و فرآيندهاي مورد نياز براي تحويل نتايج منطبق با نيازهاي مشتري  )Plan(برنامه 

   سازمان مشي خط
  به كارگيري و عمل به فرآيندها  )Do(اجرا 

ها، اهداف و نيازهاي محصول و  مشي نظارت و ارزيابي فرآيندها و محصول در برابر خط  )Check(كنترل 
  گزارش عملكرد

  اقدام به بهبود مستمر عملكرد فرآيند  )Act(اصالح 

 و از مسلط كردن يك مرحله به مراحل ديگر اجتناب شود، زيرا هر يك               هاي چهار مرحله توجه يكسان شده       بايد به فعاليت  
به عبارت ديگر توازن و تعادل بين چهار مرحلـه ضـروري اسـت              . گيرد  از مراحل، توسط ديگر مرحله مورد حمايت قرار مي        

  :چرا كه
 .اگر برنامه داشته باشيد و اجراء نگردد، بهبودي حاصل نخواهد شد 

 . و كنترل نشود، مشخص نيست كه كار چگونه انجام شده استاگر اجراء داشته باشيد 

  .اگر كنترل داشته باشيد و اصالح نباشد، بهبود متوقف شده است 

                                                 
1- Benchmarking 
2- Process Capability 
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  آيندها  بازمهندسي فر
            الگو برداري                   

                           فرآيند باز مهندسي 
  يت هاي بهبود كيف                                      تيم

  بهبود گروهي                                           
 بهبود فردي                                                             

  

  عملياتي"مزيت بالقوه"

 گسترده  محدود

 باال

 پايين

 بنيادي

 تدريجي

»
سك

ري
« 

»
يير

تغ
 

حوزه"

استراتژي

توان تركيبي از رويكردهـاي     يند محور مي  آفربا توجه به عوامل مؤثر در رويكردهاي مختلف فرآيندها، در يك سازمان             
  } 9{0ارائه شده است) 3-5(يند در شكل آطيف فعاليتهاي بهبود فر. گرفت مختلف بهبود عملكرد سازماني را بكار
  طيف رويكردهاي مختلف بهبود فرآيندها): 3-5(شكل 

  
  
  
  
     

  

  

ن يــــــادر 
مختلف بـا توجـه      يكردهايشكل رو 

و دخـل    اي بين تاثير   حوزه در يك گستره   . به تفاوت بين حوزه ، طبيعت تغيير ، مزيت بالقوه و ريسك مشخص شده است              
بر تغييرات تدريجي و يا بنيـادي و ريـشه اي توجـه دارد و                خارجي تعريف شده است و نوع تغيير       يا ر فعاليتهاي داخلي و   د

د و در نهايـت     گير  يك يك سازمان را در بر مي      ژهاي استرات  برنامه يا مزيت بالقوه، طيف تاثير تغيير بر فعاليتهاي عملياتي و        
  .كند اين رويكردها را بيان مي يك از ردر ريسك ، ميزان ريسك حاصل از اجزا ه

  
  گيري نتيجه) ۳

تـوان بيـان كـرد كـه اسـتفاده از رويكـرد بهبـود فرآينـدها در تمـامي                      با توجه به مطالب ارائه شده در اين مقاله مـي          
ينـد  آفقط فربلكه گردد،  به ساختار خاصي محدود نميبهبود بكارگيري اين طيف    ساختارهاي سازماني امكان پذير است و         
ينـدي متفـاوت اسـت، زيـرا         آمحوري بـا سـاختار فر      يندآبه عبارت ديگر فر   . باشد محوري مستلزم استفاده از رويكردها مي     

ينـد  آگـردد، در صـورتيكه فر   ساختار يك سازمان براساس عوامل خاصي ازجمله تمركز ، ييچيدگي و رسميت مشخص مي           
تـوان   بنابراين مـي  . گردد يندهاي يك سازمان برمي   آو تعامالت فر  بندي و توالي     محوري به نحوه تعريف و شناسايي، دسته      
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يند محور باشد و از طيفي از رويكردهاي مختلـف بهبـود عملكـرد اسـتفاده     آساختاري مي تواند فر  گفت كه سازمان، با هر    
  . كند
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