
        

  

 سطوح فرآیندی و سطوح تجزیه و تحلیل فرآیند ترجمه و تنظیم: عباس بیات

 

 

 سطوح فرآیندی و سطوح تجزیه و تحلیل فرآیند

فرآیندهاست. مراتب فرآیند و استفاده از سطوح برای معرفی زیرهای کلیدی، ایده سلسلهیکی از نظریه

شده است. همچنین در سمت چپ عکس توضیحات مراتب یک فرآیند نشان داده ( چکیده سلسله1در شکل )

ها دهد، کار تحلیل یک فرآیند، بسته به اینکه فرآیندی سطح باال باشد یا فرآیند سطح متوسط یا فعالیتنشان می

 های خاص، متفاوت است.و برنامه

:فرآیند ای  سط  با 
تمر ز بر  وی فرآیند   ما ی

:فرآیند ای  یا ه
تمر ز بی  ر بر  وی  رو    ای 

با  ر    و ب بو  فرآیند

 سط  

 سط  

:فرآیند ای سط   ایی 
تمر ز بر تجزیه و تحلیل و ای 

  جیر  تا ی 

 فرآیند ای سط  فرآیند ای سط  فرآیند ای سط 

 فرآیند ای سط  فرآیند ای سط  فرآیند ای سط 

 فرآیند ای سط  فرآیند ای سط  فرآیند ای سط 

 فرآیند ای سط  فرآیند ای سط 

 فرآیند ای سط  فرآیند ای سط  فرآیند ای سط 

 فرآیند ای سط  فرآیند ای سط 

و ی ه و ی ه

 و 
  ر له 
  ر له 
   ر له 
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های تحلیل مسائل را خش تقسیم و تکنیکمراتب یک فرآیند را به سه بتوانیم سلسلهطور عمومی، میبه

های تحلیل فرآیند برای طراحی دوباره یا بهبود با سطوح خاص به هم مرتبط کرد. یک مجموعه از تکنیک

ی دیگر برای آن دسته از مشکالت فرآیندی است که در وسط شود. مجموعهفرآیندهای سطح باال استفاده می

 ت.مراتب فرآیند به وجود آمده اسسلسله

مراتب یک بنابراین، قسمت باالیی سلسله ( یک تصویر کلی از تفاوت این سه بخش است؛2شکل )

ها یا واحدهای عملیاتی است. در فرآیند، معموال مرتبط با مسائل معماری و مسائل مربوط به هماهنگی بین اداره

 «الف»که مشخص کنیم فرآیند ها و نوشتن مراحل برای اینها و خروجیاین قسمت، ما بر ردیف کردن ورودی

 کنیم.جهت استفاده مشتری، به چه چیزهایی نیاز دارد، تمرکز می« ب»برای تعریف فرآیند 
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و و ی  روج 

فرآیند  

:تجزیه و تحلیل فرآیند سط   یا ه

:تجزیه و تحلیل فرآیند سط  با 

:تجزیه و تحلیل فرآیند سط   ایی 

تمر ز بر  وی فرآیند ای                    

فرآیند ای   ه فرآیند ای     و  یرفرآیند ای آ  ا    ت  یل      ند                         

و یر    ITتحلیل جزی  ی  فرآیند  ا    ا ل      ا   و  ی  سی  م  ای 
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افتند که فرآیندها توسط یک بخش کوچک یا حداکثر مسائل سطح متوسط معموال در شرایطی اتفاق می

ها دوباره تنظیم شوند، ئل، معموال فرآیندها باید ساده شوند یا توالیشوند. در این مساچند بخش اداره می

 ها باید خودکار شوند.افزوده باید حذف شوند و تعدادی از فعالیتفرآیندهای بدون ارزش

شود. این موارد معموال به تحلیل افزاری یا کارمندان میهای نرممسائل سطح پایین عموما شامل سیستم
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