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 فرآيند چیست؟

 فرآيند مجموعه فعالیتھای متوالی و مرتبط بوده که محصول خاصی را بوجود می آورد و برای ایجاد 

 خاصی نیاز دارد که زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراھم  (Input) این محصول به درون دادھای

 .می سازد

اموریت سازمان طراحی شده اند؛ تا با عملکرد فرآيندھای موجود در ھر سازمان برای دستیابی به م

 .را تأمین نمایند مشتریانبھتر نیازھای اساسی 

واسته ھای مشتری ھا باید فرآيندھای موجود کارایی و اثر بخشی الزم خبرای پاسخگویی به نیازھا و 

رد و زمانی یک فرآيند زمانی کارایی الزم را خواھد داشت که بصورت درست انجام گی. را داشته باشند

 . از اثر بخشی برخوردار خواھد بود که بصورت درست انتخاب و طراحی شده باشد

داده ھا انجام ، معرف یک یا دسته ای از فعل و انفعاالت است که به منظور تبدیل داده ھا به باز فرآیند

 .می گیرد

عمل آموزش  دلیلمانند دانش آموز، آموزگار، بودجه و تجھیزات به  منابعبه عنوان مثال درمدرسه، تمام  

و به موجب آن، آن چه را  بوجودمي آيداست که در دانش آموزان  يفرآیند ھمان تغییرات. رود به کار می

 .دانستند یاد می گیرند که قبًال نمی

می نامند، زیرا در این مرحله ) black box ( یا جعبه سیاه transformationد را جعبه تبدیل گاھی فرآین

یا در داخل این قسمت، عملیاتی انجام می شود که ممکن است قسمت یا حتی ھمه آن برای انسان یا 

 .بیننده، ناشناخته باشد

شود که برای ایجاد یک یا چند  ای اطالق می ھای به ھم پیوسته به مجموعه فعالیت فرایند ،پس در کل

 . تغییر تعریف شده طراحی و پیاده شده است

 .شکل زیر، الگوی ساده فرآیند را نمایش می دھد

 

 

  »يندآفر«و » وظیفه«تفاوت میان  

وظیفه واحدي از كار است؛ فعــالیتي . ھمانند تفاوت میان جزء و كل استفه و فرآيند، تفاوت میان وظی

در برابر، فرايند، گروھي از وظیفه ھاي به ھم پیوسته است كه با . كه معموًال يك نفر انجام مي دھد

 . مي آورند وجودھمديگر، نتیجه اي باارزش از ديد مشتري را به 

. ھــــايي كه كاال را به دست مشتري مي رسانند يك فرايند است؛ فعالیتبراي مثال، انجام يك سفارش 

دريافت درخواست از مشتري، واردكردن آن به . اين فرايند از وظیفه ھاي گوناگوني درست مي شود

١شکل مشاره   
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رايانه، بررسي اعتبار مشتري، بررسي موجودي كاال و يا تولید، گزينش و بسته بندي سفارش، برنامه 

و در پايان بارگیري و ارسال كاال به سوي ) زمیني، دريايي، ھوايي(ارسال كاال  ريزي حمل و روش

 . مشتري

حمل بدون بارگیري و يا بسته . ھیچ كدام از اين وظیفه ھا به تنھايي ارزشي براي مشتري نمي آفرينند

يه و بررسي اعتبار مشتري به خودي خود يك تجز. بندي بدون انتخاب كاالھا از انبار، شدني نیست

تنھا ھنگامي كه اين فعالیتھاي مستقل و جداگانه با ھمديگر جمع شوند، ارزشي به . تحلیل مالي است

 .وجود مي آيد

ارزشي به مرحله ) ھر دانه زنجیر(بنابراین، فرايند را مي توان يك زنجیره ارزش دانست كه ھر مرحله 

فعالیتھاي اساسي در ســازمان كه محدود  بنابراين، فرايند ھاي كسب و كار عبارتند از. قبل مي افزايد

به مرزھاي وظیفه اي نیستند و منابع انساني، مھارتھاي مديريتي و فناوري را به منظور تمركز سازمان 

 . نفعان و بخصوص مشتريان به ھم مرتبط مي كنند بر استراتژي ايجاد ارزش براي ذي

 :خالصه شده است در جدول زیر در سازمان تفاوت روش ھای سنتی و فرآیندی

 

 فرآیند محور سنتی معیارھا

 مشتری گرا وظیفه گرا سازمان

 افقی عمودی رابطه

 ارزش مسئولیت تمرکز

 نقش شغل واحد کار

 تغییر پذیر ثابت سطح کار

 متغیر و تیمی ثابت و عمودی ساختار

 ساده پیچیده روش کار

 گسترده ساده تقسیم کار

 تیمی انفرادی نوع کار

 قبول مسئولیت رفع مسئولیت ھدف

 کم زیاد طبقات ساختار
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 دارد ندارد مالکیت فرآیند

 مستند متغیر تعریف روش

 

 موارد مورد توجه در مورد فرآیند

  :توان گفت كه در مورد ھر فرآيند نكات زير صادق است به طور كلي مي

 . داراي نام يا شناسه منحصر به فرد است ·

 . داراي يك ھدف است ·

 . مشخص و تعریف شده ھستند) عملیات(ھا  گام  مجموعه ·

 . توالي عملیات ھای آن دقیقا مشخص است ·

 .ھاي فرآيند مشخص باشد نقطه شروع و پايان گام ·

 . ھاي فرآيند مشخص می باشند ھر يك از گام )مسئولین(گانه  دھند انجام ·

 . ھاي ورودي و خروجي مشخص است داده ·

 .ازين و پاياني بايد مشخص باشدشرايط آغ ·

 

 سازمان  نگرش فرآيندی درو مزایای اھمیت 

ü به دورنما و مأموریت سازمان معنا می بخشد. 

ü به ایجاد دیدگاه مشترگ بین کارکنان کمک می کند. 

ü کارکنان را به شناخت جامع وضعیت موجود سازمان رھنمون می سازد. 

ü وضعیت سازمان دست یابند باعث می شود کارکنان به یک تحلیل جامع از. 

ü شناسایی عوامل موثر بر تھای مختلف یک مسئله شناخته شود، وقتی تمام اجزا و قسم

کارکنان را در انتخاب راه حل مناسب لذا . پذیر خواھد بود ختلف براحتی امکانقسمتھای م

 .وکلیدی یاری می نماید

ü فرھنگ خودسنجی را در سازمان بوجود می آورد. 

ü با مشخص نمودن اجرای مختلف فرآيندھا سنجش جامع را بوجود می آورد. 

ü به ایجاد ارتباط با آنھا کمک می کندان، با شناخت مشتری. 

ü سازمانھای عمومی را به سازمانھای مسطح وافقی تبدیل می نماید. 
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 انواع فرآيندھا

ü اصلی ھایفرآيند: 

فرآيندی است که فلسفه وجودی واحد مربوطه را تشکیل داده و در ارتباط مستقیم با مشتری نھایی 

 .به گامھای اصلی فرآيندھای اصلی فرآيند فرعی گفته می شود. قرار دارد

ü پشتیبانی ھای فرآيند: 

ن منابع مورد نیاز فرآيندھای اصلی در جھت تأمین نیازھا فرآيندی است که بطور غیر مستقیم و با تأمی

 .و انتظارات مشتریھای نھایی عمل می کند

ü مدیریت ھایفرآيند: 

فرآيندھایی ھستند که وظیفه ھدایت و رھبری نیروی انسانی در دستیابی به اھداف سازمانی را 

 .می کنند دنبال

 

 فعالیتھاي موردنیاز جھت فرايندگرايي

يندگرايي چنین گفته مي شود كه روشي است كه با محور قراردادن فرايندھاي كسب و در تعريف فرا

براي اينكه . ، براي سازمان مزيت رقابتي به ارمغان مي آوردھاي بدون ارزش افزوده فعالیتحذف كار و 

 يرزيك سازمان در راه فرايندگرايي گام بردارد مي بايست تمامي تالش خود را جھت پیاده سازي موارد 

 :به كار گیرد

. ابتدا بايد فرايندھا را شناسايي كرده و براي آنھا نام و عنوان برگزيد: تشخیص فرايندھا -الف 

 پاره اي از سازمانھا به اشتباه،. استشناسايي و نامگذاري فرايندھا گامي بسیار حساس و بنیادين 

 . فعالیتھاي وظیفه اي كنوني را فرايند به حساب مي آورند

گام دوم شناساندن فرايندھا و اھمیت آنھا : ن اھمیت فرايندھا به ھمه دست اندركارانداسانــشن -ب 

ھا و  به ھمه مديران، كاركنان و نمايندگان دور و نزديك است به نحوي كه بايد فرايندھا، نام آنھا، ورودي

 . ھا و ارتباطات آنھا براي ھمه افراد ملموس باشد خروجي

براي اطمینان از كاركرد درست فرايندھا، بايد بتوان پیشرفت آنھا را اندازه : يابيانتخاب معیار ارز -ج 

اين معیارھا مي توانند بــرحسب ضرورت برپايه خواسته . گرفت و در آن صورت به معیارھايي نیازمنديم

 . دمشتري يا بر پايه نیازھاي خود سازمان مانند ھزينه فرايند و به كارگیري درست منابع واقع شون

سازمان فرايند محور بايستي ھمواره در بھسازي فرايندھاي خود : به كارگیري مديريت فرايندگرا -د 

بنابراين، عمده فعالیت مديريتي اين گونه سازمانھا . بكوشد زيرا اين رويكرد كاري پیوسته و مداوم است

از فرصتھا در بھسازي فرايندھا، و اداره و پیشبرد درست فـــــرايندھا در باالترين توان آنھا، بھره گیري 

فرايند محوري يك طرح موقتي نبوده، بلكه راه و روشي دائمي و فراگیر . پیگیري در كاربرد فرصتھا است

 .است
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 )Flowchart(فلوچارت یا روندنما 

 نویسی زبان برنامهقبل از نوشتن برنامه به  رایانه نویسان برنامهای است که  فلوچارت در واقع نقشه 

با مروری بر فلوچارت روند اجرای عملیات، مراحل و جزئیات برنامه و ورودی . کنند اصلی آن را ترسیم می

 . شود خص میو خروجی ھرمرحله از برنامه مش

ھر گام یا مرحله بوسیله یک شئ گرافیکی . نقشه ای است که توالی انجام فعالیتھا را نشان می دھد

 .نمایش داده می شود

نویسی،  ای مفید است و بدون در نظر گرفتن زبان برنامه استفاده از فلوچارت جھت حل ھر مسئله

ت جزئی با ارزش از مستندات ھر برنامه عالوه بر این فلوچار. بخشد نوشتن برنامه را سھولت می

 نویس را  یابی و استفاده توسط شخصی به جز برنامه باشد که با کمک آن تفسیر برنامه، عیب می

 .کند آسان می

برای رسم فلوچارت آگاھی و تسلط بر مراحل مورد نیاز و ترتیب آنھا جھت به دست آوردن نتیجه مورد 

 .شود، الزم است که فلوچارت برای آن کشیده می *الگوریتمیی به ھای ورود نظر با استفاده از داده

 نمادھای مورد استفاده در فلوچارت

 ر مرحله ازالگوریتم با یکھ. شود برای رسم فلوچارت از اشکال و نمادھای مشخصی استفاده می

 . دھند ھا منطق و روند الگوریتم را نشان می نماد و پیکان 

ھای زیر تقسیم  اما می تواند به دسته. البته استاندارد خاصی در زمینه اشکال گرافیکی آن وجود ندارد

 :شود

 شکل گرافیکی شرح

 

 آغاز و پایان

 

 

  عملیات

 

)شرطی(تصمیم گیری   

 

 

 ارسال یا جابجایی
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ای را  شوند و مسئله ھا است، که به ترتیب خاصی اجرا می ای متناھی از دستورالعمل مجموعه:الگوریتم یا خوارزمی*

شیوه محاسبه معدل در . به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. کنند حل می
 ھای الگوریتم است مدرسه، یکی از نمونه


