
  

 improvementprocess  Business منبع:

OwnersWho are the Process  

 ویرایش/ترجمه : آرمین کریمی

 3131دی ماه 

 

 (Process Ownerصاحبان فرآیند )

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_improvement
http://www.brcommunity.com/b668.php
http://www.brcommunity.com/b668.php


 

1 bpms.rayvarz.com 

 
 

 

 

صاحب فرایند کسی است که مسئول طراحی 

فرایندهای ضروری است، درواقع فرایندهایی را 

وکاری که نماییم که اهداف کسبضروری قلمداد می

اند، محقق شدهوکار مشخصتوسط مدیران کسب

صاحب فرایند همچنین مسئول ایجاد،  نمایند.

 .روزآوری و تأیید مستندات فرایند نیز هستبه

اغلب صاحبان فرایند توسط تیمی که برای پیشرفت 

شوند و به کمک شده است حمایت میفرایند تشکیل

این تیم صاحبان فرایند امکان ایجاد فرایندها با 

که اجازه تغییر فرایند و مدیریت پیشرفت کلی آن را  کارایی باال را دارند. صاحب فرایند تنها کسی است

 .بر عهده دارد

چه کسی را باید  شویم این است کهترین سؤاالتی که در آغاز کار با فرایند با آن مواجه مییکی از مهم

 عنوان صاحب فرایند انتخاب کنیم؟به

یکی از  . فرایندی است های پیشرفت سطح بلوغعنوان صاحب فرایند، یکی از شاخصانتخاب فرد به

هاست. ها و مسئولیتشود تعریف و انتصاب نقشهایی که در تغییر و دگرگونی مورد غفلت واقع میبخش

یک باور عمومی بر این مبنا وجود دارد که افراد یکی از فاکتورهای حیاتی برای موفقیت در هرگونه 

 .وکار هستندتغییر در کسب
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 وظایف صاحب فرایند چیست؟

 :خصوص موارد زیر استصاحب فرایند مسئول نظارت کارایی فرایندها، تغییرات فرایندها و به

ها و تشخیص مطابق بودن ها، اهداف و شاخصها، تاکتیکمشخص کردن وظیفه فرایندها، دیدگاه-3    

 .این موارد با استراتژی سازمان

 هانظارت و گزارش کارایی فرایندها با استفاده از شاخص-۲    

ی ارزش و سایر فرایندهای سازی پیشرفت فرایند با دیگر فرایندها با در نظر گرفتن زنجیرههمسان-1    

 .واسط

 .شودوکار میحصول اطمینان از طراحی مناسب فرایند که شامل نیازهای صحیح کسب-۴    

ه باعث باال رفتن بلوغ گذاری کوکار و امکان سرمایهتعریف و حمایت از تغییرات فرایندهای کسب-۵    

 .گرددفرایندها و تقویت کردن سطوح بلوغ می

 ها صاحب فرایندمهارت و توانایی

شده است، های فرد را که بر اساس دانش و مهارت و تخصص وی تقسیمدر جدول زیر مهارت و توانایی

 .کنیدمشاهده می

های کلی ای و راهنماییهای پایهتصمیممنظور آگاهی و فهم کلی و کافی از موضوع برای گرفتن  :دانش

 .است

ها کلی و ی توانایی انجام کارهای مربوط به موضوع، گرفتن تصمیمعالوهمنظور داشتن دانش به :مهارت

 امکان سرپرستی و مدیریت دیگران است
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مات ها و گرفتن تصمیشده در مدیریت دیگران و کمک به آنعالوه مهارت اثباتشامل دانش به :تخصص

 .ها و صحبت با مدیران استمستقیم و مشخص کردن سیاست

 

وکار یا متخصص فرایند آیا صاحبان فرایند باید دارای سابقه فنی بوده یا متخصص در مسائل کسب

 باشند؟

 شده، انتخاب نهایی یکی از افراد متخصص محقق های مشخصها و مسئولیتها، مهارتبا توجه به توانایی
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 .ها را داشته باشدحقیقت در دنیای ایده ال ما به دنبال فردی هستیم که تمامی ویژگی گردد؛ درمی

که صاحب فرایند، مسئول فرایند است، انتخاب یک صاحب فرایند یک فاکتور مهم و اساسی ازآنجایی

 .است BPM سازیدر موفقیت سازمان در پیاده

 :هاصاحبان فرایند و تفاوت آن

وسیعی از ی زمینهاین مهم است که جوانب مثبت و منفی صاحب فرایند را بررسی کنیم. کسی که پیش

 .تر استتبع از صاحب فرایندی که اطالعات بسیار کمی از فرایندها دارد، مناسبفرایند دارد به

صاحب فرایندی که تخصص در مسائل مربوط دارد ولی دانش یا تجربه فرایند کمی دارد توانایی درک 

آمیز آن برایش دشوار است. از طرف دیگر صاحب فرایند با یک و انجام موفقیت BPM هایاستراتژی

جلو رفتن در آن بکند و تنها محدودیت وی،  سرعت شروع به کار وتواند بهپیشینه فرایندی می

 .وکار استدسترسی به تخصص مسائل مربوط به کسب

ی عملکرد/عملیاتی وری فرایند با مدیریت جنبهکه احتیاج به پیشرفت در بهبود اثربخشی و بهرهاین

ی مدیریت جنبه افتد. درک این امر که صاحب فرایند نیازی بهفرایند اشتباه گرفته شود، بسیار اتفاق می

وکار نیستند بلکه ها مسئول اجرای کسبعملیاتی فرایند را ندارد، بسیار ضروری است، درواقع آن

 .باشندوری فرایند میمسئول بهبود اثربخشی و بهره

وکاری که وری در فرایند احتیاجی به داشتن توانایی در مدیریت کسبایجاد بهبود اثربخشی و بهره

 Subject Matter) درآمده است، ندارد. در حقیقت یک متخصص حوزه مربوطهتحت پوشش فرایند 

Expert) طور خالصهیا به SME  ممکن است پیدا کردن مشکالت واقعی در فرایند را سخت ببیند چون

ها بخش کاربردی از فرآینداست نه کل ها بیشتر به جنبه عملیاتی آشنا هستند و دغدغه و نگرانی آنآن

هایی را شود در تشخیص جداسازی عالئم مشکل از ریشه مشکل، دشواریامر باعث میآن، که این 

http://172.16.10.13:8082/content/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process-management
http://172.16.10.13:8082/content/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process-management


 

5 bpms.rayvarz.com 

 
 

ندارند بلکه افرادی که   SME ها معموالً کمبودی درمتحمل شوند. منظور کلی این است که سازمان

 .باشند کم هستند BPM متخصص در

 :بینیدهای بین این دو را میدر جدول زیر برخی از تفاوت
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