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 باسمه تعالی

 شناسایی فرآیند

 چکیده

هاست که به صورت سیستماتیک مجموعه فرآیندهای کسب و کار را مشخص نموده ای از فعالیتشناسایی فرآیند مجموعه

است،  "1معماری فرآیند"خروجی موضوع شناسایی فرآیند  ها را ارائه نماید.بندی آنتواند معیارهای مشخص برای رتبهو می

معماری فرآیند ساختاری را برای تعریف محدوده و همچنین کند. ها را ارائه میوکار و روابط بین آنکه فرآیندهای کسب

 .نمایدمیو بازطراحی فرآیندها ارائه  سازیمدلبندی دسته

شود. فاز طراحی در رابطه با تعریف اساس دو فاز طراحی و ارزیابی ارائه می در این مقاله روشی جهت شناسایی فرآیندها، بر

 کند. بندی فرآیندها را مطرح میدستهمعیارهای مناسب جهت  ،. فاز ارزیابیاستلیست اولیه فرآیندها 

 فرآیندها در سازمان معماری

سطوح  1 شکلنام دارد. در  "2معماری فرآیندها"برای شناسایی فرآیندها در نظر گرفته شده است،  مقالهروشی که در این 

  مختلف معماری فرآیندی نشان داده شده است.

                                                           
1 process architecture 
2 Process architecture 

پهنه فرآیندی

مدل های خالصه فرآیندی 

مدل های بسط یافته فرآیندی

 . هرم معماری فرآیند1 شکل
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 کل سازماننام دارد. در این سطح برای  "3پهنه فرآیندی"دهد. سطح اول این شکل سه سطح معماری فرآیندی را نشان می

شود. این سطح از معماری فرآیندی، فرآیندهای سازمان را به صورت خالصه شده و یک فرآیند اصلی در نظر گرفته می

نام دارد. سطح پهنه فرآیندی، اشاره به  "4های خالصه فرآیندیمدل"کند. سطح دوم معماری فرآیندی کلی بیان می

شوند. ولی کماکان در این ری فرآیندی به تفکیک مشخص میتعدادی فرآیند به هم چسبیده دارد که در سطح دوم معما

سط های بمدل"سطح سوم فرآیند یعنی  نهایتا  کامل مشخص نیست.  طوربهسطح از معماری فرآیندی جزئیات فرآیندها 

ای ههای معاونت مربوطه، خروجیو درخواست هاورودیاین سطح از فرآیند شامل تمام  .شودمطرح می "5یافته فرآیندی

های مورد نظر ی معاونت به خروجیهاورودیهایی است که در راستای تبدیل مورد نظر معاونت مربوطه و همچنین فعالیت

اس بر اس نهایتا شوند. شوند. همچنین در این سطح ذینفعان و شرکت کنندگان در فرآیند نیز مشخص میآن انجام می

 شود.جریان فرآیندها ترسیم می BPMN2استاندارد 

 فرآیندها در سازمانروش کشف 

 6ندیکم های مختلفی برای تعریف معماری فرآیندی وجود دارد. در اینجا از رویکردی که توسط فردی به نامرویکرد

 کارکرد "و  " 7رویداد انواع"شود. این رویکرد در سطح یک معماری فرآیندی بر مبنای دو بعد ارائه شده است استفاده می

د. شونمشخص می دهدفرآیند توسط سازمان انجام می هایی که یکانواع حالت، رویدادانواع شود. در تعریف می " 8وکارکسب

اخلی د توانندمیها شوند. البته این مشتریخدمات یا محصوالتی هستند که توسط شرکت به مشتری ارائه می، رویدادها

 کارکردهاتر دهند. به عبارت سادهوظایف یک شرکت را نشان می کارکردهاهای سازمان( یا خارجی باشند. )دپارتمان

 دیگر هستند.کارکردهای شامل زیر  کارکردهادهد. هرکدام از این کارهایی هستند که سازمان انجام می

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Landscape model 
4Abstract process models 
5 Detailed process models (e.g.BPMN) 
6 Dijkman 
7 Case type 
8 Business function 
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 شود.استفاده می 2 شکلبرای معماری فرآیندها از جدولی مانند 

  حالت رویداد

CT3 CT2 CT1 
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ب
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ی ک
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   BF2 

   BF3 

   
BF4 

برای سطح یک معماری فرآیندها سازمان در  کارکردهای کسب و کارو  انواع رویدادهادر این جدول تمام 

 شوند که خود پایه و اساس سطوح بعدی معماری فرآیند هستند.مشخص می

 های شناسایی فرآیندگام

 شود: های زیر برداشته میخالصه گام طوربهبرای شناسایی فرآیندها بر اساس این روش، 

 هاشناسایی انواع رویداد .1

 هابرای انواع رویداد کاروشناسایی کارکردهای کسب .2

 "وکاررویداد/کارکردهای کسب انواع"ساخت یک یا چند ماتریس  .3

 شناسایی فرآیندها .4

کار که دارای شرایط وکارکردهای کسبو  هامشخص است بر اساس انواع رویداد 2 شکلکه در  طورهمان

خاصی هستند )شرایط مورد نظر در قالب هشت دستورالعمل توضیح داده خواهند شد(؛ فرآیند اصلی به چند 

 افتد.معماری فرآیندی اتفاق می سطح دوفرآیند جدای از هم تقسیم خواهد شد. این کار در 

1فرآیند   

2فرآیند   

3فرآیند   

 . هرم معماری فرآیند2 شکل
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 شناسایی انواع رویدادها

شناسایی ابعاد معمار فرآیندی، شناسایی مسیرهای مختلفی است که فرآیندهای مشابه توسط  هدف اصلی

شوند. نوع رویدادها اشکال مختلفی دارند. در ادامه به برخی از این موارد اشاره سازمان از این طرق اجرایی می

 خواهد شد:

 :دگیرمید را در نظر شوناین مشخصه، انواع محصوالتی که توسط شرکت تولید می نوع محصول. 

 :شوند اشاره دارد.این مشخصه، به انواع خدماتی که توسط سازمان ارائه می نوع خدمت 

 :رد کند اشاره دامی برقرارهایی که سازمان با مشتری ارتباط این مشخصه، به کانال کانال ارتباطی

 ، تلفنی، اینترنتی و ....( .رودررومثال  عنوانبه)

 :دگیرمیها در ارتباط است را در نظر هایی که سازمان با آنخصه، انواع مشتریاین مش نوع مشتری. 

شوند. عالوه ها از هم تمییز داده میهایی است که انواع رویدادها توسط آنموارد فوق فقط بخشی از مشخصه

ز برای اجرای های مورد نیااجرای فرآیند، تخصص هایبندیزمانبر آن مواردی چون مکان اجرای یک فرآیند، 

 توانند نوع رویدادهای مختلفی را ایجاد نمایند.فرآیند و ... نیز می

 شناسایی کارکردهای مربوط به هرکدام از انواع رویدادها

شوند. شوند شناسایی میکاری که در هرکدام از انواع رویدادها انجام میودر گام دوم کارکردهای کسب

اند تعیین های مرجعی که برای این منظور توسعه داده شدهتوسط مدل کار در هر سازمانوکارکردهای کسب

کارکردهای  بندیطبقهنام دارد. این مدل نقطه آغازی برای  APQC’s PCFها شوند. یکی از این مدلمی

های مرجع تعیین کار توسط مدلوشوند. با این حال چه کارکردهای کسبکار است که در سازمان انجام میوکسب

 وند چه غیر از آن، نیاز به مصاحبه با افرادی که در سازمان حضور دارند وجود دارد.  ش

 وکارتشکیل مربوط به انواع رویداد/کارکردهای کسب



   

 شناسایی فرآیند ترجمه و تنظیم: حیدر بیرانوند

 

 

5 
 

هم  قبال که  طورهماناست.  وکارکارکردهای کسبها و انواع رویداددارای دو بعد  2 شکل مانندبهاین ماتریس 

تقسیم شود. همچنین ماتریس  وکارکسب کارکرد-توانند به چند زیرخود می وکارکارکردهای کسباشاره شد، 

 تفکیک شود.جهت خواناتر شدن به چند ماتریس مجزا تواند خود می ،وکارانواع رویداد/کارکردهای کسب

 شناسایی فرآیند

وکار به شناسایی فرآیندها پرداخته های مختلف نوع رویدادها و کارکردهای کسبدر گام چهارم با ایجاد ترکیب

شود. برای شناسایی فرآیندها در این مرحله از یک قاعده مشخص پیروی خواهد شد که طبق آن ابتدا برای هر می

مشخص) در  10هایشود سپس با استفاده از دستورالعملر نظر گرفته مید 9بخش در سازمان یک فرآیند بزرگ

 شود. این قاعده دارایو مجزا تقسیم می ترکوچکادامه توضیح داده خواهند شد( این فرآیند بزرگ به چند فرآیند 

هشت دستورالعمل است که طبق آن فرآیندهای سازمان در بخش مربوطه تعیین خواهند شد. برخی از این 

 12افقی بندیتقسیم( و برخی مربوط به 8و  6، 5های )دستورالعمل 11بندی عمودیها مربوط به تقسیمتورالعملدس

شوند. با این حال در همه می وکارانواع رویداد/کارکردهای کسب ( فرآیندها در ماتریس4های ا تا )دستورالعمل

 ها متناسبهمین خاطر استفاده از این دستورالعمل ها استفاده نشود. بهها ممکن است از همه دستورالعملسازمان

 ها پرداخته خواهد شد:این دستورالعمل تشریح. در ادامه به استبا سازمان مربوطه 

تواند به مختلف در سازمان باشد، می 13اشیاء جاریاگر یک فرآیند در سازمان دارای دستورالعمل اول: 

زا تقسیم نمود. منظور از اشیاء جاری ، اشیائی است که در طول صورت عمودی فرآیند اصلی را به فرآیندهای مج

 ءیش دارای یککسب و کار است  یندمعمول، هر فرآ طوربهباشند. فرآیندهای کسب و کار سازمان در جریان می

 .استفاده نمود کسب و کار یندهایفرآ ییشناسا برای توانمیجاری  یاءاشاز که  یطوربه، استواحد جاری 

 فرآیند را به صورت عمودی توانمیمتعدد تغییر کنند به صورت  فرآینداگر اشیاء جاری : دومدستورالعمل 

کند که در یک فرآیند اشیاء جاری در یک زمان ممکن است تفکیک نمود. این مورد به این واقعیت اشاره می

 مورد استفاده قرار گیرند. استفاده شوند، درحالیکه در زمانی دیگر اشیاء جاری دیگری از همان نوع،

                                                           
9 Big process 
10 Guidelines 
11 Vertical splits 
12 Horizontal splits 
13 Flow objects 
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 : سومدستورالعمل 

-تئوری اقدام بر اساستواند به صورت عمودی تفکیک شود. تغییر کند، فرآیند می 14وضعیت معامالتیاگر 

های خاص این وضعیت طوربهروند. وکار در قالب تعدادی از معامالت پیش می، فرآیندهای کسب15گردش کار

، پذیرش نهایی. در شروع کار بین  16و شروع به کار، مذاکره، اجرا اندازیراهشود: یمعامالتی به این صورت بیان م

در مورد  دهندهارائهشود. در وضعیت مذاکره و گفتگو، مشتری و خدمت تماس برقرار می دهندهارائهمشتری و 

دمت به مشتری شود. در حالت اجرا، محصول یا خشرایط خدمت یا محصولی که قرار است ارائه شود صحبت می

 یندفرا یکانتقال در  درنتیجهشود. ها بحث میدر وضعیت پذیرش نیز در مورد پذیرش و پرداخت نهایتا ارائه شده و 

 بر اساس آن تفکیک نمود. توانمیرا  یندکه فرا دهدینشان م یگرحالت به حالت د یکاز 

 : چهارمدستورالعمل 

ند به صورت عمودی تفکیک شود. به صورتی تواد، میزمان باشاگر فرآیند دارای یک جدایی منطقی از نظر 

به این صورت بیان  معموال های مختلف آن در فواصل زمانی متفاوت انجام شوند. این فواصل زمانی که بخش

 .بار در سال یکبار در هر ماه و  یکبار در روز،  یک ی،بار در هر درخواست مشتر یکشوند: می

 : پنجمدستورالعمل 

تواند به صورت افقی تفکیک شود. فرآیند دارای د، میباش مکانفرآیند دارای یک جدایی منطقی از نظر  اگر

مختلف انجام شود و در هر مکان نیز متفاوت از مکان دیگر  هایمکاناگر در  استیک جدایی منطقی در مکان 

فرآیند شرط کافی جهت تفکیک  این کار صورت پذیرد. البته الزم به ذکر است که جدایی مکانی برای اجرای

ی ای جز متفاوت بودن اجراای باشد که چارهفرآیند نیست. به عبارت دیگر، این تفکیک فرآیندی باید به گونه

 های مختلف وجود نداشته باشد.فرآیند در مکان

 : ششمدستورالعمل 

تواند به صورت افقی تفکیک شود. د، میباش از نظر سایر ابعاد مربوطهاگر فرآیند دارای یک جدایی منطقی 

 "جدایی مکانی برای اجرای فرآیند شرط کافی جهت تفکیک فرآیند نیست "تفکیک زمانی که گفته شد  مانندبه

                                                           
14 Transactional  
15 Action-workflow 
16 Execution  
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ای جز متفاوت بودن اجرای فرآیند در معیارهای مختلف وجود ای باشد که چاره، تفکیک فرآیندی باید به گونه

 نداشته باشد.

 : فتمهدستورالعمل 

مدل معماری فرآیندی ، مرجع آن را تفکیک نمود.  توانمی، تفاوت وجود داشته باشد های مرجعدر مدلاگر 

است. این  شدهتعریف حلراهبهترین  عنوانبه وموجود است است که در حال حاضر در سازمان معماری فرآیندی 

اگر یک مرجع معماری فرآیندی خدمات مالی کند. برای مثال ای از فرآیندها را ساختاردهی میمجموعهمدل 

 یا نقطه آغاز برای معماری فرآیندی خود استفاده نمود. یک نمونه عنوانبهتواند وجود دارد، ساختار آن را می

 : هشتمدستورالعمل 

توان دیگر پوشش دهد، می نوع رویدادنسبت به  نوع رویداد در یک را  کارکردفرآیند تعداد بیشتری اگر یک 

ا دارد. در به تجزیه کنونی فرآینده زیادیقانون اخیر، وابستگی  کارگیریبهفرآیند را به صورت افقی تفکیک نمود. 

رآیند را به توان فهای بیشتری داشته باشد میکارکردصورتی که یک فرآیند در یک ستون نسبت به ستون دیگر 

 دو فرآیند مجزا تفکیک نمود.

 بندیجمع

رویکردی که در این گزارش جهت معماری فرآیندها ارائه شد، در سطح اول هرم معماری سازمانی، یک فرآیند 

 یناند. ککرد. سطح یک معماری فرآیندی، فرآیند را به صورت خیلی خالصه شده بیان میبسط یافته را ارائه می

 که وکاریکسبکارکردهای و  انواع رویدادهانظر از  یکدیگراز  یندهایکه چگونه فرا دهدینشان م عمدتا سطح 

د، رواطالعات از دست می دودستهشوند. در این سطح از معماری فرآیندی، دهند از یکدیگر متمایز میمیپوشش 

 فرآیندها. یاتاز جزئ یسطوح -2یندها و فرآ ینب تولیدکننده کنندهمصرفروابط  -1اند از: که عبارت

 ،تولیدکننده-کنندهمصرفبا توجه به روابط برای جلوگیری از موضوع فوق، در سطح دو معماری فرآیندی، 

در سطح دو معماری  شود.های فرآیندها نسبت به یکدیگر مشخص میها و خروجییک گستره کلی از ورودی

آیند و همچنین واحدهای سازمانی سازی فرهای پیادهنیز اشاره دارد، بایستی گام 17فرآیندی که به نقشه فرآیندی

                                                           
17 process map 
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که در اجرای فرآیند نقش دارند نیز در نظر گرفته شوند.. در سطح سه معماری فرآیندی نیز با استفاده از ابزار 

BPMN2  شود.می سازیمدلجزئیات بیشتری از فرآیندها 

 


