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بهره وری چیست؟

بهره وری  به چه دردی می خورد؟

نظر شرکت کنندگان  



وری بهره تعریف 

در بهره وری استفاده بهینه از امکانات، سرمایه و سایر نهاده هاای موواود  
ه نشاان  راستای تحقق اهداف سازمان می باشد که با نسبت خرووی به ستاند

.داده می شود

کارآیی+ اثربخشی = بهره وری 
انجام درست کارها + انجام کارهای درست = بهره وری 
هینه انجام کار بصورت ب+ دستیابی به هدف مورد نظر در کار = بهره وری 



ارتباط بهر ه وری و مدیریت فرآیندی  

بهره وری                                                                

ر دستیابی به هدف مورد نظر د
کار

انجام کار بصورت بهینه 

فرآیند

داشتن شاخص های واضح و روشن برای 
ارزیابی  

ه فلوچارت های روشن برای بررسی و بهین
سازی هر بخش از فرآیند



نقش بهره وری  در توان صادراتی  

 قیمت رقابتی
 کنترل کیفیت
 بهبود مستمر
 ارتقاء سیستم ها وهت رسیدن به هزینه کمتر
 انگیزه برای کاستن هزینه ها



از کجا شروع کنیم؟

م از ارزیابی اولیه که ما کجا هستیم و می خواهیم به کجا برسی

یعنی برنامه ریزی مدیریت استراتژیک 



به استراتژی های دست یابیم؟چگونه 

تدوین برنامه های صحیح انجام کار با استاندارد های دنیا  

یعنی مدیریت فرآیندی  



رویربهاییفعالیتانجامومشخصهایورودیباپیوستهبهمهایفعالیتمجموعه
.مشخصخروجییکبهرسیدنجهتورودیاین

فرآیندها به چه کاری می آیند؟

دانندبدقیقاکارکنانومتولیانتاآمدهبوجودعملکردسازیشفافجهتفرآیندها
بهتاشودهدادانجامفرآیندورودیرویبربایستیفعالیتهاییچههدفبهرسیدنبرای

.یافتدست(خروجی)فرآیندآننظرموردنتیجه
ایشپتحتفرآیندآنعملکردمیزان,هاشاخصگیریاندازهبافرآیندهادرهمچنین

بهحتیوبهبودواصالحبهتوانمینظرموردنتیجهازانحرافصورتدروگرفتهقرار
.پرداختفرایندآنارتقاء

فرآیند چیست؟









ند؟فرآیندها بر چه اساسی طراحی و به هم پیوسته شده و با هم کار می کن

فرآیندسطوحبندیطبقهچارچوباساسبربندیطبقهدنیااستانداردهایبندیطبقهمعتبرترینازیکی
(PCF)مدلاساسبرAPQCباشدمی

سطحترایینپبهوشروعباشدمی(فرآیندیحوزه)یکسطحکهفرآیندیسطحباالترینازاستاندادایندر
.رسدمی(وظیفهسطح)بوده5سطحکه



:هستندپنج سطح مورد اشاره به شرح زیر 

منابعری،مشتمدیریتقبیلازفرآیندهاازسطحباالتریندهندهنشان:(طبقه)فرآیندیهایحوزه•

.استغیرهواطالعاتفناوریانسانی،

بهکههستندسازماندرموجوداصلیاقداماتازگروهی،بندیدستهدربعدیسطح:فرآیندگروه•

.میشوندشناساییفرآیندگروهیکعنوان

.کنندمیتبدیلنتیجهبهراورودیهاکهسازماندرموجودوابستههمبهفعالیتهایشامل:فرآیند•

.میدهندنشانرافرآینداجرایضمنکلیدیرخدادهای:فعالیت•

کلیطوربهوظایف.هستندفعالیتازبعدفرآیندهامراتبسلسلهازبعدیسطحنشاندهنده:وظایف•

فاوتمتاستممکنتخصصیمتفاوتحوزههایدرهمچنین؛کنندمیمشخصرافعالیتهاجزییات

.باشند



طبقه بندی فرآیندی



فرآیندیچارچوب توسعه 



شرکتفرآیندها ی سطح دو نمونه نقشه 

حوزه فرآیندی
1سطح 

گروه فرآیندی
2سطح 

فرآیند
3سطح 



م؟نماییمعرفیوشناساییرافرآیندیکچگونه
ند  برای شناسایی فرآیندها شناسنامه فرآی
د نمایده طراحی و توسط متولیان تکمیل و به تایی

آیند  مدیریت رسانده می شود یک شناسنامه فر
ل در تصویر آورده شده و بایستی دارای حداق

.موادر ذکر دشه باشد
هدف

دامنه کاربرد
صاحب وناظر فرآیند

مستندات و سوابق مرتبط
منابع مورد نیاز
مشتری فرآیند

مبداء، ورودی، خروجی، مقصد 
و شاخص های پایش و اندازه گیری  



.نمودت مدیرینقل قول معروفی هست که می گوید چیزی را نتوان اندازگیری نمود نمی توان

ی از بدون آگاه. بدون اندازه گیری، آگاهی از وضعیت عملکرد فرآیند ممکن نیست

.وضعیت عملکرد فرآیند مدیریت و بهبود فرآیند ممکن نیست

.شاخصها بهترین ابزار برای اندازه گیری عملکرد فرآیندها هستند

چیست ؟شاخص 

ند  پارامتری قابل اندازه گیری برای عملکرد است که به سازمان کمک می کند تا فرآی

.  دستیابی به اهداف سازمانی را تعریف و اندازه گیری کنند



انواع شاخصهای پایش و اندازه گیری فرآیند

:  شاخصهای کلیدی •
و موثر بر استراتژیها و اهدافشاخصهای •

یا مواردی که
ته قرار نداشایده ال تثبیت شده دروضعیت •

.و مورد توجه ذینفعان می باشند

: شاخصهای غیر کلیدی 
که ارتباط مستقیم ماهیتی فرآیند شاخصهای 

با استراتژیها و اهداف
ایده ال تثبیت شده نداشته و یا در وضعیت 

.اند

( : KPIs)شاخصهای کلیدی عملکرد 
شاخصهای  کلیدی پیشرو که تاثیر به سزایی در شکل 

.دهی نتایج دارند

( : KRIs)شاخصهای کلیدی نتایج 
شاخصهای  کلیدی پسرو که نماد میزان دستیابی به  

.نتایج می باشند

( : PIs)شاخصهای عملکرد 
.شاخصهای پیشرو که تاثیر در شکل دهی نتایج دارند

( :  RIs)شاخصهای نتایج 
.شاخصهای پسرو که نماد میزان دستیابی به نتایج می باشند



:انواع شاخص های فرآیندی 

(Leading Metrics-پیش رو –برون داد )شاخص های نتیجه گرا 
مانند  ) شاخص هایی هستند که با استفاده از آن ها می توان وضعیت فرآیند را در آینده پیش بینی نمود

...(رضایت مشتری، کیفیت محصول نهایی و 

(Lagging Metrics–پس رو )شاخص های توانمندساز 
سی  شاخص هایی هستند که وضعیت خاصی را در دامنه زمانی گذشته نمایان می سازند، و از آن برای برر

زان منابع  مانند می. )وضعیت انجام فرآیند، رفع نارسایی های آن و بهبود مستمر آتی می توان استفاده نمود
...(مصرفی در فرآیند، میزان استفاده از دانش سازمانی و 



:مدلسازی  فرآیندهای کسب و کار 
سب  به تصویر در آوردن توالی فعالیت های ک-

و کار سازمان و اطالعات مرتبط با آن را 
رار مدلسازی می گویند و یکی از گام های استق
.فرآیندهای کسب و کار در شرکت می باشد

هدف از مدلسازی فرآیندهای کاری یک -
سازمان، ایجاد یک زبان مشترک مفهومی 

یکی اشکال گراف)و ساده ( مبتنی بر استاندارد)
ان ، بین مدیران و کارشناسان سازم(قابل درک

. و تحلیل گران سیستمی می باشد

BPMNنمونه ای از مدلسازی با زبان 



:تحلیل شاخص ها
تحلیل شاخص ها بایستی بر اساس منطق رادار صورت گیرد 

: (RADAR)منطق رادار 

راهم  رادار یک چارچوب ارزیابی پویا و یک ابزار مدیریتی قوی است که این امکان را ف
ن سطح، در باالتری. می نماید تا عملکرد سازمان به طور نظام مند مورد پرسش قرار گیرد

.منطق رادار در قالب یک چرخه بیان می شود

ن یک  منطق رادار به ما می گوید برای دست یابی به اهداف یک فرایند نیازمند تدوی
رویکرد یکپارچه و مناسب هستیم  

.مو با استفاده از این رویکرد فرآیند را انجام داده و آنرا ساخته یافته می نمایی
ابی و سپس نتایج را اندازگیری نموده و در راستای بهتر انجا م دادن فرآیند  با ارزی

اقدام به  اصالح فعالیت هایی  با یادگیری و خالقیت و سپس یرای بهتر شدن فرآیند
.بهبود با نوآوری می پردازیم

این نتایج را و در نهایت می بینیم با استفاده از فرآیند به چه نتایجی دست یافته ایم و
.دوباره تحلیل نموده و به چرخه برمی گردانیم



:نتایج
همربوط و قابل استفاد

محدوده و مربوط بودن-
درستی-
بخش بندی-

عملکرد
روندها-
اهداف-
مقایسه ها-
اطمینان-

:رویکرد
مناسب
یکپارچه

: جاری سازی
اجرا شده
ساخت یافته

:  ارزیابی و اصالح
اندازه گیری
یادگیری و خالقیت
بهبود و نوآوری

جاری سازی 
رویکردها

طرح ریزی و 
توسعه رویکردها

نتایج مورد  
نظر

ا  ارزیابی و اصالح رویکرده
و جاری سازی آنها

منطق رادار

24



مرور کلی
بر علت ایجاد فرآیند و

پایش آن

آیا نیاز به پروژه یا برنامه بهبود اصالحی می باشد؟

اجرای پروژه یا 
برنامه اصالحی  

بهبود



فرآیند                                                                                       

•

اصطالحات

EFQM (European Foundation for Quality Management) بنیاد مدیریت کیفیت اروپا

APQC (American Productivity Quality Center) مرکز آمریکایی بهره وری و 
کیفیت 

PCF (Process Classification Flowchart) چارچوب طبقه بندی فرآیند 

RADAR (Result – Approch – Deployment – Assessment – Review) چارچوب ارزیابی پویای فرآیند

KPI (Key Performance Indicator) شاخص کلیدی عملکرد

BPMN (Business Process Model&Natation) اشاره به عناصر و عالئم در زبان 
مدل سازی 

BPMS (Business Process Management system or Suide) سیستمی است که ما را به پیاده  
سازی فرآیند کمک می کند



راه های ارتباط با ما 
www.aademc.com: سایت

09120510983:واتساپ 

aademc@: تلگرام

aademc@:   اینستاگرام 



رسالت امروز ما در مسئولیت های اوتماعی 
کنگانمجتمع معلولین کلید بهشت

ته است و  هر کس که تمایل دارد و قلبا اعتقاد دارد که امروز اینجا اتفاقی حضور نیاف
.امکانش را دارد در همین لحظه به حسا بچه های بهشت حواله کند
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