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 چكيده

سازمان ست که به  سب و کار مجموعه فرآیندهایی ا شان را بهبود میها کمک مدیریت فرآیند ک سب و کار کند تا کارآیی ک

بخشند. در واقع این مجموعه فرآیندها، کارآیی و اثر بخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرآیند کسب و کار آن سازمان 

 سازند.بهینه می

شخص نمودن بخش ست. اما م ساده ا سبتاً  سب و کار ن سایی فرآیندهای ک سب و کار و یافشنا صاحبانهای مختلف ک  تن 

سازی باشد. مدیریت فرآیند کسب و کار عالوه بر مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سازمان، یکپارچهفرآیندها، دشوار می

 بی درنگ فرآیندها را با تامین کنندگان، شرکای تجاری و مشتریان بر عهده دارد.

تم های کسووب و کار را می توان به صووورم زیر اصووو ً با تو ه به روند تیییرام مطیه های کسووب و کار، تمرکو اکوسوویسوو

 تقسیم نمود:

 میالدی 0691تولید بیشتر )تعداد(، دهه     •

 میالدی 0691تولید ارزان )هوینه(، دهه     •

 میالدی 0691تولید بهتر )کیفیت( ، دهه     •

 میالدی 0661تولید سریعتر )زمان(، دهه     •

 میالدی 20تنوع تولید بیشتر )سرویس(، قرن     •

بورگترین چالش کسب و کار عبارم است از تیییر بازار و مشتریان، ظهور رقبای  دید و تیییر قوانین کسب و کار سازمان 

سازی فعالیت های کسب و  ها. در نتیجه به مرور زمان نیاز به یک روش و سیستمی برای تعریف، مدیریت، تطلیل و بهینه 

 کار احساس شد.

سوم بود  شته مر ستمدر گذ سی شد که به ای در مطدوده آن فرآیند تهیه میهای  داگانهکه برای هر یک از این فرآیندها، 

 ای معروف بودند.های  ویرهسیستم

ها این بود که چون هر یک از ترین آنشوود که یکی از بور به مرور زمان مشووکالم اسوواسووی این نوع نیرش  دیدار می

ها به یکدییر مشکل یا حتی غیرممکن بود و از طرفی چون شد، اتصال سیستممیها برای یک فرآیند خاص تهیه سیستم

ستم سی ستمدید طراحی  سی سازمان و نه کل آن بود، این  شی از  سازمان را به نطو مطلوب ها در مورد بخ ها اهداف کلی 

 کردند.برآورده نمی

دیدگاه برای سازمان یک سیستم متشکل از تعدادی های یکپارچه سازمانی به و ود آمد. در این صورم ایده سیستمبدین 

ستقل، ولی مرتبه با هم طراحی می ستم م سی شکالم مذکور را مرتفع میزیر شکل شد که م ساخت. با این حال یک م

 ها بود.اساسی که هنوز هم خودنمایی می کرد، حجم زیاد کار برای طراحی و  یاده سازی این سیستم



ها، کسب و کار مطرح شد؛ مجموعه فرآیندهایی که با داشتن الیوهای متعدد مورد نیاز سازمانصورم مدیریت فرآیند به این

کرد و با اسووتفاده از متدها و ها را ارائه میروشووی یکپارچه برای تعریف، ا را و مدیریت فرآیندهای کسووب و کار سووازمان

 رساند.ها را به حداقل میهای اطالعاتی برای سازمانحلابوارهای خاص خود حجم کار توسعه راه

 نظران این رشته اختالفاتی و ودهای مختلف و صاحبدر زمینه تعریف مدیریت فرآیند کسب و کار و مفهوم آن، بین شرکت

مند دارد، ولی آنچه عموماً در بین این نظرام مشترک است این است که: مدیریت فرآیند کسب و کار روشی یکپارچه و نظام

افوارها در سازمان ها افراد یا نرما و  ایش فرآیندهای کسب و کار است که ممکن است در هر یک از آنبرای طراحی، ا ر

 درگیر باشند.
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 بیان مسئله-1فصل  .1

 مقدمه .2

صول  صی را به و ود می آورد و برای ایجاد این مط صول خا به درون فرآیند مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبه به هم بوده که مط

 داده های خاصی )ورودی( نیاز دارد که زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم می سازند.

 فرآیند، یک سری منطقی از تراکنش های مرتبه با یکدییر است که ورودی را به نتایج و خرو ی ها تبدیل می کند.

 

 
 نمایی شماتيک از فرایند در سازمان 1شكل 

فرآیندهای مو ود در هر سازمان برای دستیابی به ماموریت سازمان طراحی شده اند، تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی مشتریان را 

شند.  شته با شتریان باید فرآیندهای مو ود کارایی و اثر بخشی  زم را دا سته های م سخیویی به نیازها و خوا تأمین نمایند. برای  ا

صورم یک فرآیند زمانی کار ست انجام گیرد و زمانی از اثر بخشی برخوردار خواهد بود که ب صورم در شت که ب ایی  زم را خواهد دا

ست که به منظور تبدیل داده ها به باز داده  سته ای از فعل و انفعا م ا شد. فرآیند، معرف یک یا د شده با ست انتخاب و طراحی  در

 ها انجام می گیرد.

گفت فرآیند، یک سوووری منطقی از تراکنش های مرتبه با یکدییر اسوووت که ورودی را به نتایج و  در یک تعریف معادل می توان

 خرو ی ها تبدیل می کند.

 

 

 

 

 

 



 انواع فرآیندها:

 سه نوع فرآیند کسب و کار و ود دارد :

 فرآیند های مدیریتی:    •

 زمان را حمایت می کنند.این فرآیند ها فعالیتهای نظام مند مثل مدیریت راهبردی و نطوه اداره سا

 فرآیند های عملیاتی )اصلی(:    •

 این فرآیند ها ارزشی را در راستای کسب و کار اصلی سازمان ایجاد  می کنند. مثل خرید، تولید، بازاریابی و فروش.

 فرآیند های  شتیبانی:    •

 تخدام و فناوری اطالعام.این فرآیندها فرآیند های عملیاتی را  شتیبانی می کنند. مثل حسابداری، اس

 

 فرآيند گرايی .3

سب و کار و حذف فعالیتهای بدون  ست که با مطور قراردادن فرآیندهای ک شی ا شود که رو در تعریف فرآیندگرایی چنین گفته می 

سازمان در راه فرآیندگرایی گام  سازمان مویت رقابتی به ارمیان می آورد. به منظور اینکه یک  ستارزش افووده، برای   بردارد می بای

 تمامی تالش خود را  هت  یاده سازی موارد زیر به کار گیرد:

مشووکل کندی سووازمانهای نوین، ریشووه فرایندی دارد. دسووترسووی دیرهنیام به نتیجه های دلخواه، ناشووی از کندی انجام وظیفه ها 

ست که  اره ای از افراد وظیفه هایی غیرضروری انجام  .نیست صله میان انجام این دو وظیفه علت کندی کار این ا می دهند و در فا

شود سیاری  .نیو وقت زیادی تلف می  ست، بلکه می تواند علتهای ب شتباه درنتیجه نهایی کار، به دلیل بدکار کردن افراد نی و ود ا

سازمان به این دلیل نیست که کارکنان در انجام وظیفه های خود روش ثابت و ی شد. انعطاف نا ذیری  شته با لکه کنواختی دارند، بدا

بدان علت اسووت که کسووی نمی داند که وظیفه های  داگانه چیونه بایسووتی ترکیب شوووند تا نتیجه دلخواه به دسووت آید. هوینه 

سنیین سازمانها گویای این مطلب نیست که انجام وظیفه های مستقل  رهوینه اند، زیرا علت واقعی آن است که ما افراد گوناگونی 

سخن  را به کار می شوند. کوتاه  سب وظیفه های  داگانه ای که نتیجه نهایی را به بار خواهندآورد، مطمئن  گیریم تا از ترکیب منا

ست اینکه ستقل، که در چیونیی  یوند دادن آنها و ایجاد یک کل، نهفته ا شکل نه در انجام وظیفه ها و فعالیتهای م ست  .م سالها



ی سازمووووووانی کوششهای چشمییری می کنند ولی کمترین تو هی به فرایند کارها کوووووووووه شرکتها در زمینه بهسازی وظیفه ها

 .ندارند

 

سمیت،  ست. بنابه دیدگاه آدام ا سازمانها سنتی  ساختار  سوی دییر، باید  ذیرفت که کامیابی فرایند مطوری به معنای نابودی  از 

 .های ساده است بنیان سازماندهی بر تخصصی کردن کارها و بخش کردن فرایندها به وظیفه

  

 

 

 تشخیص فرآیندها: –الف 

سیار حساس و بنیادین  سایی و نامیذاری فرآیندها گامی ب شنا سایی کرده و برای آنها نام و عنوان برگوید.  شنا ابتدا باید فرآیندها را 

 است.  اره ای از سازمانها به اشتباه، فعالیتهای وظیفه ای کنونی را فرآیند به حساب می آورند.

 شناساندن اهمیت فرآیندها به همه دست اندرکاران: –ب 

ست به نطوی که باید فرآیندها، نام  ساندن فرآیندها و اهمیت آنها به همه مدیران، کارکنان و نمایندگان دور و نودیک ا شنا گام دوم 

 آنها، ورودیها و خرو یها و ارتباطام آنها برای همه افراد ملموس باشد.

 بی:انتخاب معیار ارزیا –ج 

برای اطمینان از کارکرد درسوووت فرآیندها، باید بتوان  یشووورفت آنها را اندازه گرفت و در آن صوووورم به معیارهایی نیازمندیم. این 

معیارها می توانند برحسب ضرورم بر  ایه خواسته مشتری یا بر  ایه نیازهای خود سازمان مانند هوینه فرآیند و به کارگیری درست 

 معیارهای همیون در کارکرد فرآیندی، افراد را به صورم یک تیم منسجم درخواهد آورد.منابع واقع شوند. 

 به کارگیری مدیریت فرآیندگرا: –د 

ست. بنابراین،  سته و مداوم ا شد زیرا این رویکرد کاری  یو سازی فرآیندهای خود بکو ستی همواره در به سازمان فرآیند مطور بای

سا سازی عمده فعالیت مدیریتی این گونه  صتها در به ست فرآیندها در با ترین توان آنها، بهره گیری از فر شبرد در زمانها اداره و  ی

 فرآیندها، و  یییری در کاربرد فرصتها است. فرآیند مطوری یک طرح موقتی نبوده، بلکه راه و روشی دائمی و فراگیر است.
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