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BPM برای کسب و کارهای کوچک: آیا کامال نیاز است؟ 

آیا چیزی بیشتر از اتالف منابع، تاخیر و ارتباطات غلط )همه عوامل نارضایتی مشتری( صاحبان کسب  

و کارهای کوچک را نسبت به تیم کاری خود و توانایی آنها نگران خواهد کرد؟ نکته مورد توجه این اسبت کبه 

است. اگبر در ههنتبان ببه برای کس  و کارهای کوچک  BPMبک راه حل برای این نوع از شرایط استفاده از 

به صورت کلی اینگونه تعریب   BPMگردید، الزم نیست. دنبال مفاهیم یا شعارهای کس  و کاری عجی  می

 شود:می

هبا، کباهش تباخیرات، تسبهیل وکار باعث افزایش کارآمبدی، حب ف اتالفمدیریت فرآیندهای کس 

وکاری در یبک نمبم ماندهی وظبای  کسب ها در سازمان شده و همچنبین ببا سبازارتباطات و ح ف گلوگاه

هبای دیییبی مشخص )یک فرآیند بهینه شده( با هدف رساندن محصول یا خدمت مورد نمبر ببه مشبتری، داده

 کند. گیری ایجاد میجهت کنترل و تصمیم

وکارهای کوچک نیازمندند، بسیار گسترده باشد. بنابراین رسد چنین تعریفی برای آنچه کس به نمر می

در کس  و کارهای کوچک و مزایای آن صبحبت  BPMین میاله به صورت خاص در مورد نحوه اجرای در ا

 خواهد شد. 

شود. ایبن امبر مسبتلزم شود، در ابتدا مدل کس  و کار طراحی میویتی که یک کس  و کار شروع می

انبدازی ت راهتعری  خریدهای مورد نیاز، استخدام و ج ب نیبرو و آمبوزآ آنهبا، ببازار هبدف، مکبانی جهب

شوند تا بهترین راه برای ارائه وکار و موارد دیگری است. اما به ندرت فرآیندها درست و دییق تعری  میکس 

 BPMکاال یا خدمت به مشتری از طریق اجرای وظای  الزم صورت پ یرد. این دیییا همان چیزی اسبت کبه 

ی باعث جلوگیری از اتالف منابع، تاخیر در ارائه تواند برای کس  و کارهای کوچک انجام دهد و به طور کلمی

 شود. محصول یا خدمات و ایجاد سردرگمی )به دلیل ارتباطات ناکارا( می

ها نیاطی هستند ها بسیار مفید است. گلوگاهافزارهای مدیریتی مناس  جهت یافتن گلوگاهاستفاده از نرم

شود. به طور مثال در یک پیتزافروشبی انجام فرآیند میای کامل انجام نشود، باعث کاهش سرعت که اگر وظیفه
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شود و در نهایت منجر به نارضایتی و شبکایت مشبتریان اگر فر دارای حرارت کم باشد، فرآیند طبخ طوالنی می

 شود. می

توان وظای  را به طورت منطیی و با توالی زمانی، با استفاده از ابزارهای نه چندان دشوار و پیچیده، می

دهبد، هبا روی میزماندهی کرد تا به راحتی بتوان با شفافیت بیشتر، نیاطی را کبه در آنهبا تباخیرات و اتالفسا

جایگباه گباز بعبد از سبازماندهی مشاهده کرد و ایدامات اصالحی را انجام داد. ببه طبور مثبال صباح  یبک 

بررسبی چبارت سبازمانی  فرآیندهای خود متوجه شد که فروآ شرکت از خرید آن کمتر است. در نهایبت ببا

شود به نحوه انتیال سوخت از تانکرها ببه جایگباه متوجه شد که هیچ فسادی در کار نیست و مساله مربوط می

 مصرف که با اصالح آن جلوی اتالف منابع را گرفت. 

شود به نحوه سازماندهی ارتباطات و کنترل اطالعات. سوال اصلی این اسبت کبه مساله بعد مربوط می

ها، گزارشات و اسناد باید ارسال شوند. اگر همه این موارد استاندارسازی شوند و یبا ببا یع و چگونه پیامچه مو

های مدیریت کارگروهی، تحت اتوماسبیون یبرار گیرنبد، افزارهای مربوطه مانند اپلیکیشنابزارهای  و دیگر نرم

 کارایی افزایش پیدا خواهد کرد. 

هبای خبود کبرد، آ خودرو زمانی که شروع به سازماندهی فعالیتبه طور مثال صاح  نمایندگی فرو

سبازی اسبناد، مبدار  و متوجه شد که هر مویع که نیازمند تصوی  تامین مالی از سوی بانک است، زمان آماده

تبوان می BPMگ ارد. با استفاده از کشد و این برروی خرید مشتری تاثیر منفی میهای مورد نیاز طول میداده

آوری شوند، چه اسنادی باید اسبکن کس  و کارهای کوچک توضیح داد که دیییا چه اطالعاتی باید جمعبرای 

 شوند و در نهایت چه فولدرهای اطالعاتی باید هخیره گردند.

 BPMبه توسبعه کسب  و کارهبای کوچبک اسبت.  BPMهایی از نحوه کمک این موارد تنها نمونه

 نماید. وکارهای کوچک ارائه میکس امکانات بیشتری نیز جهت استفاده در 

 ترجمه: عباس بیات


