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 بنام خدا

 مديريت فرايند 

 مقدمه

تغييرات سريع و عظيم دو دهه اخير در تكنولوژي و به خصوص افزايش نقش تكنولوژي اطالعات و نظام هاي 

كامپيوتري در اداره سازمان ها، نحوه مديريت و رهبري سازمان ها را دگرگون كرده و اداره سازمان ها به روش هاي 

ا به ابتداي قرن بيستم برمي گردد، تقريباً غيرممكن شده است. سازمان ها بايد خود قديم و ساختارهايي كه ريشه آنه

را براي همگامي با نظام هاي جديد اطالعاتي آماده سازند. تجارت الكترونيكي، نظام هاي يكپارچه اطالعاتي، 

ان و غيره همه داراي يك مديريت زنجيره  تأمين كنندگان كاال و خدمات براي سازمان ها، مديريت ارتباط با مشتري

نظام مديريت فرآيند  استوار است. ديدگاه فرآينديفصل مشترك مديريتي هستند. پايه موفقيت تمامي اين نظام ها بر 

بين اين گام ها، سعي در يكنواخت  ارتباط زنجيره ايبا در نظر گرفتن گام هاي مورد نياز براي انجام كار و ايجاد 

مي نمايد. از طريق نظام مديريت فرآيند مي توان  مستندسازيو  ارزش افزودهفزايش ، اثبات رويهكردن، ايجاد 

امروزه روش مورد توجه جهت بهبود  را افزايش داد. محصول و خدمات كارايي، سودآوري و كيفيت فرآيند توليد

جهت تقويت  شناسايي شده و در نقاط ضعفعملكرد سازمان، بررسي فرآيندها در سازمان است كه در نتيجه آن 

عبارت  نظام مديريت فرآيند فرآيندها كه منتهي به افزايش كارايي سازمان مي شود اقدامات الزم صورت مي گيرد.

از  و خدمات است از: تركيبي از فعاليت ها و قوانين كه هدف آنها دستيابي به هماهنگي و يكدستي)كامل( محصول

 يكسان و مشابه هستند. آنان كه همه تكرارهاي متوالي فرآيند است و اطمينان مي دهد 

 

 فوايد مديريت فرآيند 

تنها با ايجاد رويه در انجام كارها، عادت دادن كاركنان به پيروي و دنبال كردن گام هاي يكساان باراي انجاام ياك     

 كااهش ماي ياباد و بساياري از     تناو  ساليقه در انجاام عملياات    كار، مستندسازي انجام كار و آموزش آن باه افاراد،   
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آن  علت و معلولمشكالت حل مي شوند. در عين حال ممكن است مسائلي نيز در انجام كارها وجود داشته باشد كه 

كاماًل قابل تحليل نباشد، ولي يكسان كردن روش انجاام عملياات باعاا كااهش مشاكالت كيفيات ماي شاود. ايان          

 ه است.مشكالت معموالً ناشي از تفاوت بين روش مورد استفاده و روش تعريف شد

 الف( تعريف فرآيند 

 يك سري منطقي از تراكنش هاي مرتبط با يكديگر كه ورودي را به نتايج و خروجي ها تبديل مي كند.

را به صورت هاي مختلف مي توان تعريف كرد كه در ايان ماتن، تعرياف زيرمبنااي كاار قارار        فرآيند تجارييك 

 گرفته است. 

منطقاً مرتبط كه از منابع شركت بهره مي گيرد تا يك موجوديت )فيزيكي ياا  زنجيره اي از فعاليت هاي تكراري و  -

معنايي( را با هدف دستيابي به نتايج و محصوالت مشخص و قابل انادازه گياري باراي مشاتريان داخلاي ياا خاارجي        

 حاصل نمايد.

تجاري و يا بخشي از آن براساس اين تعريف، تقريباً كليه فعاليت هاي يك شركت را مي توان به صورت يك فرايند 

 در نظر گرفت.

 

 ب( تقسيم بندي فرآيندها 

        فرآيندهاي اصلي: اين فرآيند ها هسته مركزي و فرآيندهاي ارزش سااز شاركت هساتند. آنهاا باه صاورت

 محوري در شركت اجرا مي شوند و فعاليت هاي مستقيم را از تأمين كنندگان تا مشتري دربرمي گيرند. 

 اين فرآيندها به صورت مستقيم ارزش ساز نيستند، اما براي پشتيباني فرآيندهاي اصالي  فرآيندهاي پشتيباني :

 مورد نياز هستند. فعاليت هايي همچون مديريت مالي و مديريت پرسنلي در اين گروه قرار دارند.

        فرآيندهاي توسعه: اين فرآيندها با هدف باال باردن ساطك كاارآيي زنجياره ارزش باا فرآينادهاي اصالي و 

 پشتيباني آن انجام مي شوند. مثال هايي از اين گروه، توسعه محصول و توسعه تأمين كننده هستند.



 

www.IranSanat.org 3 

      فرآيندهاي مديريتي: ويژگي اين فرآيندها كنترل و تصميم مي باشد. از اينرو در برخاي از ساازمان هاا آنارا

مور ايمني، مميزي هاا و اطميناان   مي نامند. برنامه ريزي نيروي انساني و سازماندهي ا فرايند كنترل يا رهبري

 صحيك مسئوليت هاي تنفيذ شده در حوزه اين فرآيند قرار دارد.از اجراي 

 

 

 

 ج( تشخيص فرآيندهاي سازمان و تعيين مالكيت آنها 

تشكيل مي شود. اخيراً باه جااي در نظار     فرآيندهااست و هم از  واحدهاي سازمانياساساً هر سازماني هم داراي 

ن به صورت تركيبي، از چندين واحد سازماني به فرآيندهاي تجاري شركت توجه مي شود. داليل گرفتن سازما

 زير اين نگرش را منطقي جلوه مي دهند.

 .هر فرآيند يك مشتري دارد و تمركز بر فرآيند، منتهي بر تمركز بهتر بر مشتري مي شود 

 ود. ايجاد ارزش بر روي محصول نهايي از فرآيندهاي افقي حاصل مي ش 

  با تعريف مرز فرآيندها، مشتريان و تأمين كنندگان فرآيندها، ارتباطات بهتر و درك كامل تري از نيازمندي

 هاي حاصل مي شود.

          با مديريت كل فرآيندهايي كه ميان واحدهاي ساازماني در جرياان هساتند، باه جااي ماديريت هار ياك از

 دن از بهينه سازي كلي كاهش مي يابد.واحدهاي سازماني، ريسك بهينه سازي هاي جزيي و دور ش

     با مشخص كردن مالك فرآيندها كه مسئول اصلي فرآيندها هستند، از روش سنتي واگاذاري مسائوليت باه

 صورت سازماندهي وظيفه اي اجتناب خواهد شد.

 ت كاه  مديريت فرآيندها، پايه بهتري را براي كنترل زمان و منابع حاصل مي كند. با در نظر گرفتن اين حقيق

 هر فرآيند، يك مشتري و يك تأمين كننده دارد.
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 ؟پرداخت در فرآيندهاچه وقت بايد به تغييرات 

 تحت چه شرايطي شما بايد اجازه اعمال تغيير در فرآيندهاي تحت مسئوليت خود را بدهيد؟ 

 .بايد داليلي مبني بر نتيجه بخش بودن تغيير وجود داشته باشد 

 ورت و نظر ايشان را جلب كرد.بايد با متخصصان فرآيند مش 

 .بايد مطمئن شد كه اعمال تغيير هيچ نتيجه بدي نخواهد داشت 

           فرآيند جديد)تغيير يافته( بايد هزينه اي كمتر يا حاداقل برابار باا فرآيناد قبال داشاته باشاد)و اثباات ايان

 موضو  نيازمند بررسي همه جانبه و دقيق همه هزينه هاست(. 

  ،فرصت بررسي تغيير را قبل از اعمال آن داد.بايد به افراد مرتبط 

  .تغيير بايد يك بهبود مشهود در فرآيند ايجاد كند 

 .كساني كه با اين تغيير در ارتباط هستند، بايد آموزش هاي الزم را طي كنند 

      نظام مديريت فرآيند بر كنترل تغييرات بنا شده است. فرآيندهاي اندكي وجود دارناد كاه ماي توانناد در

ر اثرات تغييرات نسنجيده و ناهماهنگ مقاومت كنند. اگر در بررسي فرآيندهاي خود، متوجاه شاديد   براب

به جاي اين كه تغييرات در اثر آزمايشات و بررسي هاي كامل ايجاد شاوند، باه صاورت منباع مشاكالت      

 تغييرات تجديد نظر كنيد. اند، وقت آن است كه در شيوه اعمالفرآيند درآمده

 

 د فرآيندهاضرورت بهبو

در بازار كنوني عوامل متعددي اعم از داخلي و خارجي موجاب ضارورت بهباود فرآينادهاي كااري شاده اناد كاه         

 عبارتند از: 

  سطك عملكرد بسياري از فرآيندها روند كاهشي مداوم را نشان مي دهد مگر آنكه نيروهايي براي حفظ آنها

داردهاي جااري ماي بايسات ساطك مشخصاي از      اعمال گردد. به عبارت ديگار باراي ساهولت حفاظ اساتان     
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نگهداري را اجرا كرد. اگر اضافه بر حفظ شرايط جاري، بهبود و نوسازي نيز مدنظر باشد. آنگاه الزم است 

 كه تالشي بيش از نگهداري روزمره صرف گردد. 

       اهاد باود.   اگر فرآيندهاي يك سازمان بهبود نيابد، آن گاه شارايط ساازمان هماواره مشاابه شارايط رقباا خو

چنانچه اين وضعيت به طور محض رخ دهد بدين معنا كه نه سازمان و نه رقبا هيچ يك بهبود نيابند، در ايان  

 صورت همواره سازمان هاي فعال ديگر اين شانس را دارند كه به اين بخش از بازار وارد شوند.

 ِهار روز بهباود ماي ياباد و      ،تأمين مشتريان امروز به طور مداوم پرتوقع تر و رك تر مي شوند. ميزان كيفيت

دارد كاه فراتار از توقعاات عمال     موجب رشد تدريجي توقعات مي گردد. اگر همواره اين امكاان وجاود نا   

اقل مي بايست توقعات را پوشش داد. چنانچه اين اتفاق نيافتد بدون ترديد مشتري از ( ححالت ايده آل)شود

 دست خواهد رفت.

 

 

 

 قدرت مديريت فرايند

 
ي بر اقدامات انجام شده توسط پيشگامان توسعه بهبود بهره وري در قرن گذشته نشان مي دهد كه، پيشرفت مرور

هديدات بيروني بوده است. بهبود درون سازماني زماني انجام مي  بهبود فرايند درنتيجه ابداعات دروني و يا در اثر

ا مشاركت كاركنان باشد. شركت سوني يك گيرد كه مديريت شركت و فرهنگ تشويق، پاداش، و تشخيص بهبود ب

مثال بارز در اين زمينه است. سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه هم عاملي كليدي، براي نائل شدن به اين موفقيتها 

 بوده است.

 

تهديدات بيروني هم، زماني كه شرايط يا حوادث ابتكارات جديدي را براي بهبود ايجاب كند. مي تواند به بهره 

رايندهاي توليدي شركت تويوتا كه درباره ف «ماشيني كه دنيا را تغيير داد» ابِكت يشتر بينجامد. به عنوان مثالوري ب

توليدكنندگان خودرو را در آمريكا تحت فشار گذاشت كه يا خود را تطبيق دهند و يا صنعت خودرو را  ،است
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هاي خود اكنون به عنوان يك الگوي موفق ترك كنند. تويوتا با سهيم كردن صنعت خودرو جهان در استاندارد

 توليد خودرو به صورت فراگير به كار گرفته مي شود.

 

اما هنوز بيشترين عامل تغيير با وجود تمام اين شرايط انتظارات مشتري براي كاالي بهتر يا كيفيت خدمات بهتر است. 

ه بايد بكنند؟ يك پاسخ كليدي در بهبود مستمر اگر سازمانها بخواهند به نيازهاي تغييرات بازار برسند )مشتريان( چ

( و ارزيابي، تجزيه و تحليل و بهبود عملكرد از فرايندهاي Business Process Managementمديريت فرايند )

 كليدي براساس نيازهاي مشتريان است.

 

از يك  :د عبارت استتعريف دقيق فراين .گهگاه از مديريت فرايند به عنوان كار مديريت جامع نام برده مي شود

سري وظايف تعريف پذير تكراري و قابل اندازه گيري كه به نتايج رضايت بخشي براي مشتريان دروني و يا بيروني 

ارتقا پيدا كرده است، اما نگرش  دنيااگرچه مديريت فرايند به عنوان موج جديد، ابزار مديريتي، در  منجر مي شود.

شد كه  مداقه قرار مي گيرد، مالحظه خواهد فاهيم كليدي آن موردجديدي نيست. زماني كه به درستي م

بود مستمر، محك زني، ارزيابي تعالي سازماني، بهمدل ، 0999سيگما، ايزو  6دربرگيرنده عناصر مديريت كيفيت، 

 و مديريت روابط با مشتريان است. مهندسي مجدد

 

مومي موفقيت آميز است چون از ابتدا مديران ارشد نتيجه كاربرد مديريت فرايند در سازمانهاي بخش خصوصي و ع

را در بهبود فرايند درگير مي سازد. زيرا نگرشي ساده و منعطف به بازار است، ارائه دهنده نتايج جامع به مديران 

 ارشد است و مديران ارشد به سرعت مي توانند شاهد منافع حاصل از اجراي مديريت فرايند باشند.

 

% از 09، حداقل5992(، محقق جهاني تكنولوژي اطالعات و مشاور سازماني تا سال gartenerبه گفته گارتنر)

سازمانها فرايند مديريت را به كار خواهند گرفت و سازمانهايي كه نقطه كانوني توجهشان استمرار در كنترل فرايند 

يريت فرايند مأنوس نيستند در رقابت با است يا اصرار در اجراي دستورالعملهاي فرايندي پله اي را دارند و با منافع مد

 رقبايي كه مديريت فاااارايند را اجرا مي كنند شكست مي خورند.
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يكي از بزرگترين يافته هاي قدرت مديريت فرايند در طول برنامه ريزي احتمالي پديده سال دو هزار بود. سازمانها 

به تدريج موضو   نيز ادامه مي دهند. 5999ژانويه سال  نياز داشتند كه مطمئن شوند كه عمليات فراگير خود را بعداز

كسب و كار مديريت فرايند به عنوان عامل كليدي راهگشا براي اطمينان يافتن، از ارتباط وظايف و عمليات 

 كشف شد. 5999موردبررسي قرار گرفت و بسياري از فرصتهاي بهبود فرايند در طول دوره سال 

 

آمده و ادغام شركتها انجام شده اين بوده است كه از  بيشترين موفقيتهاي به دستيك تحقيق آشكار كرد كه علت 

ابتداي كار، مديريت فرايند به درستي انجام شده است. و مديران ارشد به اين دليل به اهميت كسب و كار مديريت 

 فرايند به عنوان روش بهبود بهره وري پي بردند چون به نتايج مثبتي منجر گرديد.

 

 مديريت فرايند سه مرحله كليدي

ارزيابي فرايند درگير تعيين نياز مشتري، ترسيم مراحل فرايند، جمع آوري اطالعات عملكرد و ارزيابي فرايند  -1

 براساس اطالعات كسب شده ذيل است.

 

فرايند به تجزيه وتحليل فرايند براساس اطالعات جمع آوري شده است و براي ارزيابي و طراحي برنامه بهبود  -5

 كار گرفته مي شود.

 

بهبود فرايند درگير اجراي طرح بهبود است با كسب نتايج بازخورد از مشتري و اصالح برنامه در صورت لزوم و  - 3

 به كارگيري راه حل در كليه سطوح سازماني.

 

بايد توجه كنند كه بهبود در اينجا بايد پرسيد كه مديران ارشد بايد چه كارهايي را انجام دهند؟ گروه مديران ارشد 

نيازمند تعيين رهبر گروه بهبود و پشتيباني از اجراي بهبود فرايند و اندازه گيري نتايج و تغيير از بازده هاي مالي سنتي 

به شاخصها و فرايندهاي اندازه گيري است و اين فرايندهاي اندازه گيري بايستي بخشي از نظام اندازه گيري 

 مديريت باشد.
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 حاصله از اجراي مديريت فرآيندنتايج 

 

 اخذ نتايج تحقيقي مثبت از وضعيت مشتريان و كاركنان؛ - 1

 

 كاهش زمااان چرخه برنامه ريزي و گزارش دهي؛ - 5

 

 تاثيرگذاري بر كاالها و خدمات؛ - 3

 

 كاهش نرخ اشتباهات؛ - 4

 

 كاهش زمان حمل و نقل و ترانزيت؛ - 2

 

 برنامه ريزي به موقع؛ - 6

 

 بهبود ارائه خدمات قابل دسترسي و پاسخگوبودن؛ - 7

 

 جذب و نگهداري كاركنان شايسته. - 8

 

و از اين روگروه مديران ارشد بايد صبور باشند چرا كه نتايج بهبود فرآيند در كوتاه مدت حاصل نخواهد شد و 

 داشته باشدآمادگي اصالح نظام مديريت )ساختار و سازمان( براي تطبيق با تغييرات فرآيند را 

 

 

 

 گانه در مديريت فرآيند 8رويكرد 
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هر مجموعه اي از يكسري فرآيندها تشكيل گرديده و تعامل و عملكرد فرآيندها در نهايت منجر به ايجاد يك 

خروجي در سازمان مي گردد. حال چنانچه فرآيندهاي موجود در سازمان بدرستي شناسايي شده و با انجام مطالعه 

 د، مي توان به حصول نتيجه و ارتقاء سازمان اميدوار بود.دقيق، مديريت شون

زماني ايجاد مي گردد كه بتوان مديريت صحيحي روي آن انجام داد. در واقع با مديريت  اثر بخشي در يك فرآيند

 مناسب فرآيند، خواسته هاي يك فرآيند به نتيجه رسيده در نتيجه از اثر بخشي الزم برخوردار خواهد بود. چرا كه

مديريت به تعبيري عبارتست از استفاده بهينه از منابع براي دستيابي به اهداف. لذا چنانچه مديريت فرايند در مجموعه 

اي موجود باشد، از منابع و وروديها براي دستيابي به اهداف فرآيند ) خروجيهاي مورد انتظار( بصورت بهينه استفاده 

 ايش اثر بخشي درفرآيند و نهايتا سازمان خواهد شد.خواهد گرديد و اين موضو  خود منجر به افز

براي آنكه اين مقصود برآورده گردد ، ابتدا بايستي تمامي فرايندهاي سازمان بصورت مناسب و كامل شناسايي شوند 

و سپس هر يك از فرايندها با توجه به رويكردهايي كه در زير اشاره مي شود ،مورد بررسي قرار گيرند. الزم به ذكر 

است براي بررسي فرايند ها از زواياي اشاره شده ،يك ابزار اندازه گيري مورد نياز است كه نحوه محاسبه آنها در 

 توضيحات مربوط به هر يك از رويكردها اشاره شده است . رويكردهاي هشت گانه بصورت زير مي باشند:

 

 تعامالت يك فرايند با فرآيندهاي ديگر -1

در موفقيت يا عدم موفقيت يك مجموعه تاثيرگذار باشد، تعامالت بين فرايند هاي  يكي از مواردي كه مي تواند

آن مجموعه مي باشد. در اين خصوص مديريت فرآيند زماني مناسب و مورد قبول خواهد بود كه بتواند اوالً 

 .رد شناسايي قرار دهددرك صحيحي از اين تعامالت داشته باشد و ثانياً بتواند فرآيند با تاثير بيشتر يا غالب را مو

با اين رويكرد، فرآيندي كه تأثير بيشتري روي ساير فرآيندها دارد شناسايي مي گردد، چرا كه ممكن است در 

يك مجموعه، فرايندي داراي اهميت بسيار كمي باشد، لذا از اين طريق مي توان فرآيندهايي كه تعامل و تأثير 

الزاماً فرآيندهاي با اولويت باال در موفقيت سازمان( را شناسايي كرد زيادي روي فرآيند هاي ديگر دارد ) و نه 
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ضمن  هاي مناسبي جهت توجه به تأثيرات مربوطه و كاهش خرابيهاي ناشي از آن انجام داد. و برنامه ريزي

ر تأثيرات ممكن را مشخص ساخته و براي كنترل هر چه بيشت ي،آنكه با اين شيوه مي توان پس از مرحله شناساي

نقاط قابل تأثير اقدام نمود تا از اين طريق از تأثيرات ناخواسته يك فرآيند روي فرآيندهاي ديگر جلوگيري 

 .بعمل آورد

 

 تنظيم فرآيند -5

يكي ديگر از مواردي كه در مديريت فرآيند بايستي مد نظر واقع گردد، اينست كه مشخصات فرآيند پس از 

ه استانداردهاي موجود، مرتبط و تنظيم شود و لذا ميزان مناسب بودن شناسايي و استخراج بايستي با توجه ب

معين شود. بديهي است بايد مشخصه هايي براي هر يك از فرآيندها در جهت  فرآيند، طبق تنظيمات الزم،

عملكرد مناسب آنها تهيه گردد و وضعيت هر يك از مشخصه هاي مذكور در دوره هاي زماني مختلف مورد 

شود. اين استاندارد ها ممكن است از طريق دانش فني منتقل شده، كتابچه هاي استاندارد، تجارب بررسي واقع 

 كاركنان و سازمان، سازمانهاي همكار در اين زمينه و يا از طريق متخصصين تهيه گردد.

 

 مطابقت فرآيند با خواسته هاي مشتري -3

ي در بهبود كيفيت محصوالت و خدمات در توجه به مشتري و برآورد سازي نيازهاي او يكي از اركان اصل

سازمان محسوب مي گردد و چنانچه در بحا مديريت فرآيند، به فرآيند با توجه و دقت خاص روي مشتري 

نگريسته نشود، چه بسا مديريت فرآيند، بصورت مناسب انجام نخواهد پذيرفت. ضمن تذكر اين نكته كه توجه 

يوه ها و روشهاي ديگري نيز دارد. گفتني است در بحا مديريت به مشتري و برآورد سازي نيازهاي او ش

فرآيند، نگرش مشتري مداري در فرآيند ها از اين حيا حائز اهميت است كه هر يك از نيازهاي مشتريان در 

كليه فرآيندهاي مرتبط سازماني مد نظر واقع مي شوند. در واقع توجه به نيازهاي مشتريان در فرايند، يك شرط 

 در جهت حركت بسوي مشتري مداري است ) و قطعاً شرط كافي براي اين موضو  نمي باشد(.الزم 
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 مطابقت فرآيند با برنامه هاي استراتژيك سازمان -4

همانگونه كه عدم وجود يك برنامه جامع استراتژيكي در سازمان باعا افت عملكرد مجموعه شده و در نهايت 

ان ترتيب عدم بكارگيري صحيك برنامه استراتژيك در كل سازمان اثر بخشي مجموعه را كاهش مي دهد، به هم

نيز اثرات مخربي در سازمان بجاي مي گذارد، لذا در فرآيندهاي سازمان نيز بعنوان يكي از عناصر اصلي تشكيل 

دهنده سازمان ، بايد برنامه هاي استراتژيك بصورت مناسب درك و جاري گرديده و اين اطمينان حاصل شود 

 آيند از نظر مطابقت با اهداف و برنامه هاي استراتژيك سازمان ، تحت كنترل مي باشد.كه فر

 

 بهره وري فرآيند -2

يكي ديگر از عواملي كه بيانگر مديريت صحيك در فرآيند هاي سازمان مي باشد، وجود بهره وري در فرآيندها 

معقول و مناسبي بدست آيد. براي آنكه  بوده بدين صورت كه در اثر استفاده از منابع در فرآيندها، خروجيهاي

فرآيندها از اين حيا بررسي شوند، مناسب است كه كارايي، اثر بخشي و بهره وري فرآيندها از طريق تدوين 

 شاخصهاي بهره وري مورد ارزيابي واقع گردد.

 

 كنترل شكستهاي ممكن در فرآيندها -6

ؤثر بوده و در انجام مناسب آن دخالت داشته باشد، يكي ديگر از عواملي كه مي تواند در مديريت فرآيندها م

و  FMEAشناسايي شكستها و خرابيهاي ممكن در فرآيند ها و كنترل هر يك از آنها مي باشد. لذا استفاده از 

تعيين شكستهاي ممكن در فرآيندها و حاالت مربوط به آن و در نتيجه تعيين ميزان حساسيت، احتمال وقو  و 

 اين خصوص بسيار مناسب خواهد بود. قابليت تشخيص در 

 مميزي فرآيند -7
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هر مجموعه اي كه در انديشه تعالي و بهبود مي باشد با دارا بودن شيوه اي جهت كنترل مستمر وضعيت فعلي 

خود، مي تواند اين مسير را به راحتي طي نمايد و لذا وجود چنين روشي، سازمان را در بهبود وضعيت خود 

ميزي فرآيند الزم است كليه اطالعاتي كه مرتبط با فرآيند مي باشد و در باال به آنها اشاره ياري مي رساند. در م

 گرديد، در زمانهاي معيني و بصورت مستمر مورد بازبيني و تحليل واقع گردد. اطالعات اشاره شده عبارتند از:

 تعامالت بين فرآيندها : 

 تنظيم فرآيندها : 

 ي مشتري: مطابقت فرآيندها با خواسته ها 

 مطابقت فرآيندها با برنامه هاي استراتژيك سازمان : 

 بهره وري فرآيندها : 

 كنترل شكستهاي فرآيندها : 

نانچه بصورت كامل جمع آوري گرديده و تحليل شوند، مي توان چگونگي عملكرد فرآيندهاي موارد فوق چ

زم به توضيك است كه وجود مختلف سازمان را با منظرهاي مختلف بررسي نموده و نتيجه گيري كرد. ال

زمانهاي خاص بهمراه افراد معين در تيم براي انجام مميزي مفيد خواهد بود. ضمن آنكه نتايج حاصل از مميزي 

  نيز بوسيله ابزارهاي آماري قابل تحليل و بررسي مي باشد.

 مهندسي مجدد فرآيندها -8

مختلف پس از انجام مميزي فرآيند، قطعاً برخي با نگرش فرآيندي به سازمان و بررسي فرآيندها از رويكردهاي 

از فرآيندها داراي عملكرد مناسب نبوده و لذا نياز به دقت و توجه به آنها جهت بهبود در عملكرد آنها دارد. در 

گانه فوق الذكر ، ماهيت 7هر صورت پس از شناسايي فرآيند مورد نظر و دقت در هر يك از كميته هاي 

يندها ممكن است نياز به تغييراتي داشته باشد كه در اينصورت با مطالعه دقيق تر هر يك ساختاري در برخي فرآ
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از فرآيندها مي توان در برخي از فرآيندها تغييرات اساسي نظير تركيب، تجزيه، تغيير ترتيب، تغيير پارامترها و ... 

تشكيل تيم مربوطه انجام از طريق  ،نمود كه در اين خصوص بايستي فعاليتهاي مربوط به مهندسي مجدد

گانه ذكر شده،  7پذيرد.گفتني است در مرحله مهندسي مجدد فرآيندها مي توان براي هر يك از كميتهاي 

( تعيين نموده و با بررسي راهكارهاي دستيابي به آن در جهت كسب آن، اقدام targetاعدادي به عنوان هدف )

 نمود.

   نتيجه

هاي اندازه گيري كه در هر يك از موارد اشاره گرديد، مي تواند وضعيت فرايند هر سازمان با استفاده از ابزار 

هاي خود را در رابطه با موضوعات اشاره شده مشخص سازد كه مي توان جهت مقايسه نتايج براي فرايندهاي 

را شناسايي مختلف و در زمانهاي مختلف ،داده هاي مورد نظر را ثبت نموده و با مقايسه آنها نقاط قابل بهبود 

 در واقع يك سازمان با اين شيوه، ديد مناسبي از وضعيت فرايندهاي موجود پيدا خواهد نمود. نمود.
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