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  طراحی فرایندهاي توانمندسازي منابع انسانی همسو با راهبرد: موضوع مورد
    JayKay Coمورد پژوهی  

JayKay Co ي بررسی عملیات بخش  چون ما در آستانه .دهی و فروش محصول مشغول است شرکتی است که به خدمت
ها و خدمات شرکت در این مبحث برایمان اهمیتی ندارد؛ اما درك ساختار شرکت برایمان مهم  منابع انسانی هستیم، نوع محصول

پشت سر ي عملیاتی را  سال سابقه 50این شرکت که کارش را در شهر کوچک نووروشل، واقع در کالیفرنیا آغاز کرد، بیش از . است
  . ي گسترش فعالیتش به کانادا نیز هست ایالت امریکا فعالیت دارد و در اندیشه 48اکنون در   این شرکت هم. دارد

نیمی از پنج هزار . در آن شهر را دارد) کارکنان(دفتر مرکزي این شرکت هنوز در نوو روشل قرار دارد و بیشترین شمار کارکن
دهی محلی واقع در سراسر امریکا کار  ها در مراکز فروش و خدمت به کارند؛ اما مابقی آن نفر کارکنان آن در این دفتر مشغول

که پیمانکارانی مستقل (ها مراکز فروشی هستند  کنند و نیمی از آن نفر کار می 5تا  1ها  ها و کارگاه در این فروشگاه. کنند می
اند  دهی ها مراکز خدمت نیم دیگر آن. کنند گذران می ت مالکیت شرکتالعمل دریافتی از دفترهاي تح مشغول به کارند که تنها با حق

اند که در  بندي شده اي گروه این مراکز، براساس ناحیه. کنند ي شرکت است استفاده می که کارکنانشان از تسهیالتی که در اجاره(
از این رو، سه معاون . کند اي اداره می نطقهها را معاونی م اند و هر یک از این منطقه ي ملی گردآمده سطحی باال در سه منطقه

  . اي وجود دارند اي و سه معاون فروش منطقه خدماتی منطقه
هاي سربرآورده از این  و به سبب دشواري. ، بخش منابع انسانی آن نیز توسعه یافته استJayKay Coهمراه با رشد شرکت  

اي کالن را در  ي دیگر، شرکت جِی کی او نیز سرمایه ت رشد یابندههمانند هر شرک. رشد است که الزم است تحلیلی انجام گیرد
ي  ي اداره اش بخشی با شیوه خرید رایانه به کار انداخته است و بسیاري از عملیاتش را ماشینی کرده است؛ اما بخش منابع انسانی

هاي  اند؛ اما همواره در میان هدف اول آن اولویت) کارکنان(هر سال شرکت با افتخار اعالم کرده است که کارکن. سنتی بیش نیست
از این رو، ماشینی کردن خدمات منابع انسانی نویدي است که همواره . به حساب آورده است 9ي  ها را هدف شماره اش آن ساالنه

  . گیرد جام میاین خدمات هنوز به صورت عملیاتی بسیار غیرماشینی ان. شرکت به کارکنانش داده؛ اما هرگز به آن عمل نکرده است
، آلن بدیدي )CEo(کارگزار ارشد اجرایی . اند نفر تشکیل شده است که همه در دفتر مرکزي به کار مشغول 40منابع انسانی از 

ي  آرمانی بخش منابع انسانی ایمان داشته باشد  اي که به طور کامل به بیانیه حرفه) کارکنان(گوید که گروهی منسجم از کارکن می
  ."کند فراهم می"براي شرکت  "مناسب را در زمان مناسب) کارکنان(مناسب و کارکنهاي  مهارت"

معاون بخش منابع انسانی، مل کولی، برادر زن مدیر ارشد اجرایی، ده سال است این سمت را بر عهده داشته است و سه مدیر را 
ي منابع انسانی، به نام میلدرد هلپِر  مدیر اداره. پِتایِز سالی راجرز، باد سورل و رابرت: دهند تحت نظر خود دارد که به او گزارش می

  . نیز هست
پیش از آن، همین سه مدیر در . ساختار کنونی شرکت محصول تجدید سازمانی است که سه سال پیش انجام گرفته است

خدمات و فروش را به ) کارکنان(ني کارک دوشیزه راجرز مسئولیت همه. شان بودند؛ اما وظایفشان با هم در آمیخته بود سمت کنونی
) کارکنان(وقت و کارکن –ي مرکزي و کارگران پاره  اداره) کارکنان(آقاي سورل مسئول نظارت بر کار نیمی از کارکن. عهده داشت

که ساختار  ي ماشینی کردن، همه دریافتند هنگام انجام دادن کارهاي مقدماتی در اجراي پروژه. ي آقاي پِتایِر بود قراردادي بر عهده
رسید که همه این  به نظر می. شرکت بسیار از هم گسیخته است و معاون منابع انسانی پیشنهاد تجدید ساختار آن را ارائه داد

ها از قلم  اند و این رهیافت به سرعت به اجرا درآمد؛ اما در جریان این انتقال معلوم شد که بعضی از حوزه رهیافت را پذیرفته
پس از شش ماه، سمت مدیر امور . آیند ها به خوبی با ساختار جدید جور در نمی نکته نیز آشکار شد که این حوزه این. اند افتاده

اگر معلوم شود (از آن پس، هرگاه شکافی در فرآیند یافته شود یا مدیر در رأس کار . اداري پدید آمد تا این شکاف را پر کند
  . کند ي منابع انسانی واگذار می یا انجام دادن این اقدام را به مدیر ادارهکند  آن را پر می) صالحیت این کار را دارد

  :ها میان مدیران و رئیسان به شرح در پی آمده است هم اکنون تقسیم مسئولیت
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شان به بعد متمرکز  از زمان استخدام) کارکنان(کار او در  آموزش کارکن. ي مدیریت استعدادهاست رئیس حوزه سالی راجرز
هاي مربوط به  عالوه بر این، او برنامه. ریزي و بررسی عملکرد را به عهده دارد ي کارهاي برنامه او مسئولیت همه. است
ي امور   عالوه بر این وظایف، او تصدي همه. کند ریزي توالی تصدي کارها،  آموزش مدیران، و رایزنی را اداره می برنامه

هاي  سرانجام، او مسئول پیمایش. به عهده دارد –آن  چه در داخل و چه در خارج –آموزشی شرکت را 
این وظیفه . آید هاي دیگرش جور در نمی نیز هست؛ هرچند این وظیفه به طور طبیعی با مسئولیت) کارکنان(کارکن

ریزي  مند به ارتقا و کیفیت برنامه ها در شرکت به افراد عالقه بدین سبب به او واگذار شده است که نخستین پیمایش
  . شده است ملکرد مربوط میع

هاي  مسئولیت اصلی او به اجراي فرآیندهاي پرداخت حقوق و بسته. ي پرداخت حقوق و مزایاست رئیس حوزه باد سورل
) کارکنان(اي مربوط به حقوق کارکن هاي بودجه ها هماهنگ کردن فعالیت ي امور پرداخت اداره. شود مزایا مربوط می

ها و  ي حقوق شرکتی به منظور مقایسه –هاي برون  هاي ساالنه، انجام دادن پیمایش ، پردازش افزایش حقوق شرکت
هاي مزایا، مزایاي  فرآیندهاي مربوط به بسته. قطعیت بخشیدن به ارتقاها در چارچوب رهنمودهاي شرکت است

، مرخصی استعالجی، )ها، بینایی، و از کار افتادگی بلند مدت و کوتاه مدت بهداشتی، عمر، دندان(پرداختی، بیمه 
سازي  او مسئولیت هماهنگ. گیرد را در بر می) 401 (K)هاي  از جمله مستمري(ها  ريمرخصی استحقاقی، و مستم

  . ها را نیز بر عهده دارد و اجراي فرآیندهاي مربوط به آموزش و گواهینامه) کارکنان(هاي زمان کار کارکن برگ
او مسئولیت ). داع کرده استاین واژه را خودش اب(افراد است  On-boarding "سوار کردن"ي  رئیس حوزه راب پِتایِر
دارد و بررسی ما بیش از همه بر او   جدید به شرکت را به عهده) کارکنان(هاي مربوط به آوردن کارکن ي فعالیت همه

ي فرآیند گزینش،  هاي کار، اداره فرآیندهاي تحت نظارت او شامل استخدام، بررسی درخواست. تمرکز دارد
او همچنین مسئول روند رسیدگی . تازه استخدام شده را بر عهده دارد) کارکنان(نهاي آغازین، و توجیه کارک مصاحبه

هاي  هاي تازه در نظام جدید و حذف مسئولیت اندازي مسئولیت او کار راه. به کار گماري افراد در درون شرکت است
عالوه بر . نیست) کارکنان(کارکن "سوار کردن"زاید پیشین را نیز به عهده داشت، هر چند این کار به واقع بخشی از 

هاي کاریابی و کارجویی، مدیریت داد و ستد نیروي کار در شرکت را نیز  ها و شرکت اش با موسسه این، به دلیل رابطه
  . به عهده دارد

ها در جریان تجدید  ي  منابع انسانی منصوب شد که معلوم شد شماري از مسئولیت مدیر اداره زمانی به پست میلی هلپِر
ي مسائل مربوط به  او مسئول همه. اي و نظارتی دارد ي مکاتبه بیشتر کارهاي او جنبه. اند زمان شرکت حذف شدهسا

ریزي عملکرد و  انطباق با مقررات شرکت و بایگانی است که مکاتبات مربوط به استخدام، پایان کار، ارتقاها و برنامه
هاي نظارتی  مسئولیت. گیرد ي شخصی گرد آورد در بر می پروندهها را در یک  توان آن ي کارهاي دیگري را که می همه

ها، و نتایج  جایی ها، جابه ي عملکرد، از جمله درصد استخدام هاي عمده دهی نشانگر بیش از هر چیز دیگر به گزارش
) انکارکن(ي اخالق کارکن او مسئول پیگیري مواردي که در زمینه. شود مربوط می) کارکنان(هاي کارکن پیمایش
ها یا مسائل دیگر است که به سبب  آید، در ارتباط مستقیم با مدیریت عالی شرکت، و نیز هر گونه شکایت پیش می

ي راهنماي  منابع انسانی را  همین وظایف مسئولیت به روز کردن شایسته. دهد سیاست درهاي باز شرکت رخ می
ها و  مشی آن را به عنوان مرجع اصلی در زمینه خط) کارکنان(ي کارکن براي او رقم زده است؛ راهنمایی که همه

  . برند ي  منابع انسانی شرکت به کار می هاي اداره روش
شرکت ترکیبی جالب از . شود ي منابع انسانی شرکت به ساختار کارکنان آن مربوط می ي اداره هاي ویژه یکی از چالش

وقت شرکت در مراکز خدماتی، از  –پاره ) کارکنان(بیشتر کارکن. دگیر وقت را در بر می –وقت و پاره  –تمام ) کارکنان(کارکن
کنند  چون افرادي که در مراکز فروش کار می. (اند خدماتی، به کار مشغول) کارکنان(جمله کارمندان اداري پشتیبان کارکن

در داخل کالیفرنیا پدید آمده است، چون تغییر شرایط کار . ي مسئولیت ایشان است اند، پشتیبانی اداري در حوزه پیمانکاران مستقل
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اي  بیشتر این اشخاص را مؤسسه. گیرد نیروي کار شاغل در دفتر مرکزي شماري از کارکنان موقت و قراردادي را نیز در بر می
انواع  ي این همه. اند طور که پیش از این گفتیم، فروشندگان شرکت پیمانکارانی مستقل سرانجام، همان. کند جا می استخدامی جابه
  . کند ي منابع انسانی اداره می را اداره) کارکنان(گوناگون کارکن

  . کنیم ي برخی از فرآیندها را بررسی می در مبحث بعد جزئیات ویژه
  

  استخدام
 JayKay Co اي به گرفتن رزومه از مراجعان، تارنماي  تا اندازهWeb Site ،آن و پیوندهایش با مطبوعات محلی متکی است

این . است Have We Got A Job 4Uي پیوند کار خواهان و کار جویان به نام  ی آن براي استخدام تارنمایی ویژهمنبع اصل
کند،  این تارنما که در سطح ملی فعالیت می. کند کند که میان کار جویان و کارخواهان پیوند برقرار می تارنما چنین تبلیغ می

 Have We Got A Job 4Uبا  JayKay Coتوافقی که  . پذیرد التصدي را میهاي مشاغل ب ي فهرست ها و همه ي رزومه همه
هاي  این قرارداد به کارگیري دستگاه. هاي بالتصدي در مقابل دریافت مبلغی یک ساله است دارد تامین نیرو براي پر کردن پست

شناسی  اص جستجو و براساس وضعیت جمعیتهاي موجود را با کیبوردهاي خ گیرد که پایگاه داده گر نیرومندي را در بر می جستجو
  .کند ي دولت فدرال تفکیک می و مکانی مجاز شناخته شده

ها استخدام  هاي بالتصدي در آن کارکنانی دائمی را براي پر کردن پست JayKay Coدست کم سه نوع شغل وجود دارد که  
ي مرکزي هستند براي  هاي مدیریتی در اداره اتی و سمتهاي مقدم مربوط به مراکز فروش، مراکز خدم ها سمت این شغل. کند می

از تارنماي پیشگفته . شوند ، براساس نیاز، اشخاصی استخدام می)ها حسابداري، منابع انسانی و غیر آن  از جمله(هر سیمت دیگر 
براي جستجوي مدیران هاي بالتصدي در سطح پرتر نیز استفاده به عمل آمده است، هر چند تا کنون هرگز  براي پر کردن پست

  . اجرایی از آن استفاده نشده است
هاي عالی محلی  اي کاري با شماري اندك از مدرسه رابطه JayKay Co.  رهیافتی دیگر استخدام از طریق مدارس عالی است

هایی دو گانه با  این شرکت همچنین به تازگی رابطه .ها منبعی اساسی براي استخدام آن نیستند کالیفرنیا دارد، هر چند آن
ي این واقعیت قرار گرفته است که در  ي آزمونی دارد و بر پایه این روابط جنبه. هاي عالی شیکاگو و هوستن برقرار کرده است مدرسه

ي  هاي عالی را اداره درسهبا م JayKay Coي روابط   به طور کلی، همه. این شهرها شماري از مراکز فروش و خدمات وجود دارد
. اند هاي کارورزي را گذرانیده کنند و در یک مورد نیز برنامه هاي مشاغل شرکت می ها در نمایشگاه آن. کند منابع انسانی اداره می

ها، سخنرانی  هاي عالی، براساس نیاز آن هاي مدرسه کنند که در کالس پیشنهاد می JayKay Coها همچنین به متخصصان   آن
  . و این برنامه به مدت چهار ادامه یافته است. نندک

که شرکت تضامنی جستجوي مدیران اجرایی نام دارد  –جستجوي مدیران اجرایی را به طور کامل گروه سومی انجام داده است 
  . کند ها کمک می حساب ي منابع انسانی تنها به فراهم آوردن دقیق شرح مشاغل و پرداخت صورت اداره –

  
  هاي جدید ماستخدا

چه جدید باشد (هر پست بالتصدي . ي کارگزینی است هاي اداره هاي بالتصدي به طور کلی جزء مسئولیت پر کردن آغازي پست
ي کارگزینی  این برگ درخواست را متقاضی در اداره. به پر کردن برگ درخواست متقاضی کار نیازمند است) و چه از پیش موجود

ي راب  اداره. دهند ي منابع انسانی تحویل می ها را به اداره سپس این برگ). شود زم نیز در همان جا پر میهاي ال تأییدیه(کند  پر می
برداشته  –درونی، برونی یا هر دو  –هاي بعد براساس نوع تقاضا  گام. گیرد ي کارگزینی تحویل می ها را از اداره پِتایِر این برگ

 JayKay Coها در تابلو مشاغل   هاي بالتصدي، به اعالم فهرستی از آن پست شرکتی –اقدام به پر کردن درون . شود می
  . انجامد می
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هاي موجود در داخل کارخانه را در آن  توانند فرصت می) کارکنان(ي کارکن شرکتی است که همه –این تابلو مرکزي درونی 
رار گیرد، گروه منابع انسانی بررسی منابع خود را آغاز شرکتی نیز مورد استفاده ق –اگر درخواستی برسد که منابع برون  –بیابند 
ي  ي منابع انسانی همه فرستد و اداره ي متقاضیان را می رزومه JayKay Coتارنماي رسمی  ). بخش استخدام را ببینید(کند  می

دو استخدام کننده  JayKay Co.  ها وجود دارد یا نه کند تا ببیند که موردي مناسب در آن هاي فرستاده شده را بررسی می رزومه
اي تنگاتنگ با آن  کنندگان رابطه این استخدام. هاي عالی محلی تماس دارند و مدرسه Have Got A Job 4Uدارد که با تارنماي 

هاي  کنندگان ناچار خواهند بود شرح شغل ي به کارگماري وجود دارند، اما استخدام براي برخی از مشاغل افراد آماده. تارنما دارند
  .کنند ها از این منابع گردآوري می ها را پس از دریافت درخواست اي از رزومه آنان مجموعه. هاي دیگر را بفرستند مربوط به سمت

هاي بالتصدي پایان  در دسترس قرار گرفت و اعالم پست) شرکتی –شرکتی و چه برون  –چه درون (ها  هنگامی که درخواست
ها و  شرکتی این کار به معنی بررسی رزومه –در مورد متقاضیان برون . کند زینش آغازي را شروع میي منابع انسانی گ یافت، اداره
این کار . را دارد یا نه) ها تجربه، مدرك و غیر آن(هاي اساسی  ها براي اطمینان از این موضوع است که متقاضی شرط درخواست

هاي پر نشده، بسیار زیاد  ها، از جمله بخش ي رزومه اي درباره هیچ مسئلههمچنین ضرورت اطمینان از این واقعیت را در بر دارد که 
ي کارگزینی  هایی که مردود شمرده شوند در اداره درخواست. ها، وجود ندارد بودن حقوق درخواستی، کمبود قابل تجربه و مانند آن

  . شوند مانند و به متقاضی مسترد نمی می
ها، حتی اگر تجربه و  ي درخواست همه. گیرد نیز گزینش به همین روش انجام میشرکتی  –هاي درون  در مورد استخدام

  . ها، اگر معیارهاي الزم را تامین نکنند، بایگانی خواهند شد درخواست. ي استخدام برود ي الزم احراز نشده باشد، باید به اداره پیشینه
خواهد با چه کسانی مصاحبه به عمل  گوید که می ع انسانی میي مناب ها، به اداره ي کارگزینی، پس از دریافت درخواست اداره

باید دلیل مصاحبه نکردن با افراد به . شان، باید مصاحبه به عمل آید شرکتی، صرف نظر از پیشینه –ي متقاضیان درون  با همه. آید
  . ها توضیح داده شود آن

ي آنان را  آورد و پیشینه ي گزینشی اولیه را به عمل می صاحبهشرکتی پذیرفته شده م –ي منابع انسانی با متقاضیان برون  اداره
کند که  ي کارگزینی آن اداره را آگاه می و اداره. کند ي کارگزینی می ها به اداره ي آن هایی درباره و آن گاه توصیه. کند وارسی می
  . ي دوم را با آنان انجام بدهد یا ندهد مصاحبه
هیچ . هاي مصوب استخراج شوند شود باید از فهرست پرسش ي کارگزینی پرسیده می اي ادارهه هایی که در مصاحبه ي سوال همه

ي کارگزینی براي مشخص کردن  اداره. ها نباید بیش از یک ساعت و کمتر از چهل و پنج دقیقه طول بکشد یک از مصاحبه
هر متقاضی باید به . کند وند همکاري میش هایی که بیشتر از همه با نیازهاي مصوب آن براي آن شغل خاص مربوط می پرسش
که (شود  بندي می رتبه 5تا  1هاي  هر پاسخ با شماره. ها را ثبت کند ي کارگزینی باید پاسخ هایی یکسان پاسخ دهد و اداره پرسش
  ).ي پنج بهترین است شماره

شرکتی  –در مورد متقاضیان برون . کند ي کارگزینی سند ماتریسی استخدام را فراهم می ها، اداره پس از انجام دادن مصاحبه
ي  براي اطمینان از صحت تجربه. ي شغلی پیشین آنان در بر دارد اي از امتیازها را بر اساس مصاحبه و تجربه ارزشیابی پایانی آمیزه

ي او  طالعات دربارهي منابع انسانی با کارفرمایان پیشین او براي کسب ا پیشین متقاضی، بدان گونه که خود مدعی شده است، اداره
هاي پیشین آنان حاصل  شرکتی امتیازها از تلفیق امتیازهاي مصاحبه و ارزشیابی سال –در مورد متقاضیان درون . گیرد تماس می

ماتریس پایانی باید اشاره به این که آیا کسی در فهرست متقاضیان وجود دارد که نباید شغلی به او داده شود و از جمله . شود می
. کند تا مطمئن شود که کامل و دقیق است ي منابع انسانی ماتریس را دوب بار وارسی می اداره. این موضوع به عمل آید دالیل

و اگر آن را رد کند کسی که بیشترین امتیاز را . گیرد شخصی که بیشترین امتیاز را بیاورد تصدي شغل مورد نظر را بر عهده می
مستندسازي شایسته، در صورتی که شخص . یابد و همین روش تا رسیدن به نتیجه ادامه می گیرد پس از او بیاورد جاي او را می

  . شود شغل واگذار شده را نپذیرد الزم می
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براي متقاضیان . گیرد تماس می )شرکتی –شرکتی و برون  –درون (ي متقاضیان پذیرفته شده  ي منابع انسانی همه اداره
ي میزان حقوق و روز شروع به کار فراهم  ي اطالعات الزم را درباره ي منابع انسانی همه شرکتی، اداره –ي برون  پذیرفته شده

ي پذیرش کار فرصت بخواهد، یک روز کاري  اگر متقاضی براي پاسخ دادن درباره. دهد هاي دیگرشان پاسخ می آورد و به پرسش می
ي متقاضیان  درباره. کنند که او شغل را نپذیرفته است ه این مفهوم تلقی میو اگر در این مدت پاسخ ندهد ب. دهند به او فرصت می

کند تا روزي را که او بتواند به شغل تازه منتقل شود  ي متقاضی رایزنی می شرکتی، منابع انسانی با سرپرست بالواسطه –درون 
رد یا این که با اعالم بروز وضعیت دشوار، حضور او را تواند او را تا حداکثر یک ماه نزد خود نگه دا ي متقاضی می اداره. مشخص کند

پس از روشن شدن موضوع، منابع انسانی متقاضی را فرا . بروز وضعیت دشوار به تأیید منابع انسانی نیازمند است. در رقابت منع کند
اگر او کار را بپذیرد سرپرست . الم کندفرد باید هنگام فراخوانده شدن پذیرش کار را اع. گذارد خواند و کار تازه را به او وا می می

اگر متقاضی کار را بپذیرد، به او توصیه . رود کنند؛ اما اگر آن را نپذیرد منابع انسانی به سراغ متقاضی بعدي می کنونی او را آگاه می
منابع انسانی فرصت  ي این کار به اداره. کنند که وضعیتش را تا یک روز پس از پذیرش تنها با سرپرستش در میان بگذارد می
شرکتی پذیرفته  –شرکتی یا برون  –هرگاه یکی از متقاضیان درون . دهد که گزینش او را به آگاهی متقاضیان دیگر برساند می

شود که آن  شود و در آن اعالم می شرکتی دیگري فرستاده می –ي متقاضیان درون  براي همه) به صورت اي میل(شوند، یادداشتی 
  . کنند شرکتی را از پذیرفته نشدن آنان آگاه نمی –متقاضیان برون . شده استشخص پذیرفته 

پر کنند الزم است برگ حاکی از تصدي آن پست تکمیل شود ) شرکتی –شرکتی یا برون  –از منابع درون (وقتی که پستی را 
وضعیت پرداخت شخص و تحلیل آماري شود و به منظور تعیین دقیق  ي اطالعات الزم به اختصار شرح داده می در این برگ همه

  . شرکتی الزم نیست منابع انسانی کاري دیگر انجام دهد –هاي درونی  در استخدام. آید ي او به کار می درباره
هنگامی . ماه اول را به عهده دارد/هفته/ي مکاتبات و توجیه روز شرکتی، منابع انسانی مسئولیت همه –هاي برون  در استخدام
جدید و معاون ) کارکنان(شود و مالقاتی میان کارکن شرکتی کار را بپذیرد، روز نخست استخدام محسوب می –رون که متقاضی ب

ي کارهاي  در دیدار نخست، همه). که به طور معمول یک ساعت پس از زمان شروع کار عادي است(شود  منابع انسانی برگزار می
هاي او درج  ي او که الزم باشد در پایگاه داده ي مالیاتی، کسب اطالعاتی دربارهها از جمله انتخاب مزایا، صدور برگ(مکتوب الزم 

او را از . شود به او داده می) کارکنان(شود و کتاب راهنماي کارکن شخص معرفی می. گیرد انجام می) شود، و صدور رسید مدارك او
ي توجیهی یک روز در ماه نیز  بندي برنامه زمان. کنند میمند بررسی عملکرد کارکنان آگاه  ي آموزشی کارکنان فرآیند نظام دوره

در پایان این دیدار، سرپرست تازه را براي آمدن و تحویل گرفتن . کشد ي این کارها یک ساعت طول می همه. شود براي او انجام می
رگی است که در آن نزدیک به و آن ب(شود  در این هنگام صورت وارسی مقدماتی شخص به سرپرست او داده می. خوانند او فرا می

  ). سی و پنج حوزه که باید چند روز اول خدمت او در آن بررسی شود درج شده است
شرح جزئیات . دهند هنگام استخدام کارکنانی براي مرکز خدمات، به واقع بیشتر فرآیندها را کارکنان مرکز خدمات انجام می

ي فروش نیز  هنگام استخدام در اداره. شود ریق الکترونیکی تحویل میي مدارك از ط همه. براساس موقعیت فرد متفاوت است
مدیر فروش، ماتریس را به منابع انسانی تحویل . گیرد ها به همین ترتیب انجام می ي کارها تا پس از انجام دادن مصاحبه همه
اد داشته باشید که این اشخاص در شمار به ی. (گیرد ي قراردادي را به متقاضی بر عهده می دهد، اما خود آن مدیر کار عرضه می

. کند امضا می) به نمایندگی شرکت(قرارداد را مدیر فروش ). اند آیند، بلکه پیمانکارانی مستقل شرکت در نمی) کارکنان(کارکن
فروشی  در عوض،  آموزش فروش را مدیران. آموزش توجیهی در این موارد وجود دارد.  کند ي فروش نیز آن را امضا می نماینده
. دهند اند انجام می ترین است گذرانیده هایشان مناسب هایی توجیهی را که به بهترین وجه براي منطقه دهند که دوره انجام می

ي اعضاي گروه برگزار کنند و برخی دیگر از آنان ممکن است  آموزش  هایی  آموزشی با همه برخی از مدیران ممکن است نشست(
این . گیرد ي  آموزشی از قلم افتاده را پی می ي  آموزشی را نگه می دارد و حوزه ابع انسانی مدارك هر دورهمن). راه دور انجام دهند

  . حوزه، آموزشی آغازین است که منابع انسانی در برگزاري آن درگیر نبوده است
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  ي آزمایشی دوره
ي  مدت سرپرستان اطالعاتی به روز شده را درباره در این. گذرانند اي را می ي آزمایشی سه ماهه دوره) کارکنان(ي کارکن همه

. شود ي مقدماتی را شامل می ي اول باید تهیه شود و برگ تکمیل شده نخستین این اطالعات در هفته. آورند پیشرفت آنان گرد می
در پایان ماه سوم، . ه شودي دوم فراهم شود و اطالعات بعدي باید در پایان هر یک از سه ماه ارائه داد ها باید در هفته دومین آن

ربط از وضعیتی  ي اشخاص ذي دهد که همه نشان می) و سرپرست او آن را امضا کنند) کارکنان(که باید کارکن(صدور برگ پذیرش 
  . اند که پیش آمده است خوشحال

  
  آموزش

. آیند ي الزم به کار می تجربه ي ي درجه شرکتی نیز بر پایه –گیرد؛ اما منابع برون  بیشتر آموزش در درون شرکت انجام می
شود و منظور از آن تقویت  این اقدام در درون شرکت انجام می. تازه وارد است) کارکنان(ي آموزشی توجیه کارکن نخستین حوزه

ها براي  کند درك آن هایی است که شرکت احساس می هاي بررسی شده در صورت وارسی مقدماتی و دیگر حوزه حوزه
تازه وارد الزم است در آن ) کارکنان(ي کارکن و همه. گیرد ماهی یک بار انجام می  آموزش. تازه وارد اهمیت دارد) کارکنان(کارکن

ریزي عملکرد و  ها و رهنمودها، مزایا، برنامه مشی ي شرکت، ساختار شرکت، خط تاریخچه: اند از هاي آن عبارت موضوع. شرکت کنند
. شود ي آموزشی گنجانیده می نیز در برنامه (CEO)ي مدیر ارشد اجرایی  تاه و نیم ساعتهدر صورت امکان، سخنرانی کو. بررسی آن

  . گیرند پذیر نباشد، مدیران اجرایی باالتر دیگر جاي او را می اگر او دسترس
نان هاي آموزش آ حوزه. اند ي سرپرستی که کارآموزان تازه، با تجربه –گذرد  مدت زمان بسیاري به آموزش سرپرستان می

ارتباطات، تعیین هدف، مسائل مربوط به آزار جنسی، خشونت در محل : هاي در پی آمده است هایشان در حوزه مهارت: اند از عبارت
شوند؛ اما  ها در داخل شرکت تأمین می برخی از این آموزش. هاي مربوط به روابط میان افراد کار، ارزشیابی عملکرد و دیگر مهارت

یعنی از مواد آموزشی استانداردي که براي انطباق یافتن با نیازهاي  (شوند  شرکتی استخراج می –رسمی برون  ها از مواد بیشتر آن
JayKay Co الزم نیست تغییر یابند .  

ها به صورت جداگانه  شوند، به طور معمول، خود آن اداره هاي ویژه می ها نیازمند به آموزش مرتبط با تخصص هنگامی که اداره
هاي خدمات میدانی زیاد باشد، منابع انسانی مسئولیت فراهم کردن  کنند، اما هرگاه حجم افراد شاغل در بخش را تامین می این نیاز

رهیافت . شرکتی نیز هست –شرکتی و برون  –اي از رخدادهاي درون  چنین آموزشی آمیزه. گیرد ها را به عهده می این آموزش
شرکت متخصصانی را در . ي مواد آموزشی کاهش یابد کل گرفت تا بدان وسیله هزینهشرکتی نزدیک به پنج سال پیش ش –درون 

شرکت هنوز هم در این راه پیش روي . ها مشخص کرد تا براي پدید آوردن این مواد با گروه آموزش همکاري کنند داخل اداره
. کند دي که از پیش پدید آمده استفاده میکند؛ و از متخصصان مشخص شده براي پدید آوردن مواد جدید و به روز کردن موا می
هاي  کند که تکمیل برنامه منابع انسانی فقط زمانی دخالت می. دهد ي بازاریابی انجام می ي آموزش نمایندگان فروش را اداره همه

  . تعیین شده گزارش داده شود
  
  ریزي و ارزشیابی  عملکرد برنامه

ریزي عملکرد برقرار و  نزدیک به پنج سال پیش فرآیند برنامه. شود ارزشیابی عملکرد فرآیندي ساالنه است که دوبار به روز می
در ماه جوالي به روز کردن آن الزم شد و ارزشیابی آن در . بحث و گفتگو انجام گرفت) کارکنان(ي آن با کارکن در ماه ژانویه درباره

ي چهارم ارائه شد  ي حقوق در آغاز سه ماهه ي اطالعات درباره اما دو مسئله آشکار شد نخست این که همه دسامبر پایان پذیرفت؛
ي بررسی نیم ساالنه و نه ساالنه  بایست بر پایه ها می افزایش حقوق). بندي ساالنه بود ي بودجه هاي برنامه که یکی از آخرین گام(

  . آمد کردن بسنده به نظر نمی دوم این که یک بار به روز. گرفت انجام می
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تري دریافت  بازخورد مناسب) کارکنان(بنابراین، شرکت درخواست کرد که هر فصل یک بررسی رسمی انجام شود تا کارکن
  . پذیر باشد ها دسترس حقوق) به جاي تنها یک بررسی نیم ساالنه(کنند و  در زمان نتایج سه بررسی 
ها همچنین احساس  آن. گیرد هاي فصلی زمان زیادي می شاکی بودند که بررسی) کارکنان(کارکن. این تدبیر نیز به کار نیامد

این بود که دو سال پیش، دو تغییر در . شود در این بررسی گنجانده نمی) ها ي نتیجه آخرین محاسبه(کردند که کار فصل چهارم  می
) شدند نامیده می اول، دوم و نهاییکه (ها  این بررسی. شد ها هر چهار ماه یک بار انجام می ررسیاول این که ب. کارها پدید آمد
دوم این . هاي فصلی نیز پرزحمت نبودند ي بررسی ساختند؛ اما، به اندازه هاي نیم ساالنه را ممکن می تر از بررسی بازخوردي افزون

ارزیابی عملکرد و تعدیل حقوق اکنون در . اي همساز شود بیشتر با نیازهاي بودجهاي تغییر یافت که  دهی به گونه ي گزارش که، دوره
  .گیرد ام اکتبر انجام می اول سپتامبر و سی

از . را مسئول انجام دادن فرآیند بررسی قرار داد) کارکنان(ریزي عملکرد این بود که شرکت کارکن تغییر مهم دیگر در برنامه
هایشان را تکمیل کنند و در این کار با سرپرستانشان همکاري مستقیم داشته  فرآیند را آغاز و برگ خواهند که می) کارکنان(کارکن
ها نظارت  گیرد و فقط بر تکمیل اسناد مکتوب و تحویل به موقع آن می  تر را به عهده ي  منابع انسانی نقشی نافعال اداره. باشند
  . کند می

گیرد و تنها تفاوت  هاي پیشنهادي سال جاري انجام می مان با نهایی کردن کار حقوقریزي عملکرد سال بعد در عمل همز برنامه
. شود ي سال بعد فراهم می در آن مدت، برنامه. توان پیش از اول اکتبر شروع کرد ي عملکرد را نمی میان آن دو این است که برنامه

ي عملکرد را هر  ها مجازند که برنامه ي اداره رود؛ اما همه به کار می ها ي اداره در همه) برگ ارزشیابی عملکرد ساالنه(برگی استاندارد 
کنند  ها توصیه می و به اداره. طور که مایل باشند تهیه کنند تنها چیزي که الزم است این است که دست کم پنج هدف تعیین شود

این اسناد در ماه سپتامبر ارائه داده (ته باشد ي مستقیم داش هاي شرکت رابطه ي ساالنه و هدف ي عملکردشان با برنامه که برنامه
هاي مشخص، قابل اندازه  هاي انگلیسی واژه مخفف برابر نهاده( SMARTهاي  ها الزم است از هدف ي اداره همه). شوند می

یه و می به روز هاي ژانو ها، در پایان ماه پس از استقرار این برنامه. استفاده به عمل آورند) گیري،در دستري،واقعی و به موقع
هاي  فرستند تا در پرونده ها را به منابع انسانی می کنند و سپس آن اي وارد می هاي نهایی شده را به سیستم رایانه برگ. شود می

هاي عملکرد  دهد برنامه کند که نشان می ي منابع انسانی در پایان هر دوره فهرستی را دریافت می مدیر اداره. پرسنلی وارد شود
فرآیند باال روي وجود دارد . گیرد اي شایسته پی می او همراه با مدیران و سرپرستان، مسائل را به گونه. افراد تکمیل نشده استکدام 

شود و دومین  براي سرپرست فرستاده می) شود که دو هفته پس از موعد پرداخت تکمیل می(که طبق آن نخستین درخواست 
در . شود کند فرستاده می اي که شخص در آن کار می براي رئیس اداره) شود ن پر میي دیگر پس از آ که دو هفته(درخواست 

همین . شود ها کوتاهی شده است آگاه می هایی که در اجراي آن ي برنامه مجموع پس از شش هفته مدیر ارشد اجرایی از همه
  .شود می ها پی گرفته ي حقوق ي نهایی درباره ها و توصیه ي به روز کردن فرآیند درباره

نقطه نظرهاي ) کارکنان(کارکن. دهد همان طور که گفتیم، بررسی عملکرد را خود شخص با استفاده از برگی کاغذي انجام می
کند؛ سند را به  را آماده می) ي مکتوب(سرپرست  ورودیها . فرستد اش می کند و آن را براي سرپرست خود را وارد فرم می

هنگامی که دو . ي مورد توافق دو طرف را نهایی کنند کند که در آن برنامه دیداري را برگزار می گرداند و بر می) کارکنان(کارکن
را روي برگ قرار  "کامل شده"کند و عالمت  ي توافق شده را وارد سیستم می برنامه) کارکنان(طرف با برنامه موافقت کردند، کارکن

ي  مدارك، در این مورد، شامل ارزیابی سرپرست درباره. شود ی گرفته میها نیز پ ي به روز کردن همین فرآیند درباره. دهد می
  .شود تا تاریخ تکمیل برگ می) کارکنان(چگونگی انجام کار کارکن

ي نهایی  شود، با این تفاوت که رتبه نیز به همین روش پی گرفته می) که باید در سی اکتبر انجام گیرد(بررسی نهایی 
پس از وارد ). بدترین رتبه است Dبهترین و  A(گیرد  بندي شده است در بر می رتبه Dتا  Aي  تبهرا که از ر) کارکنان(کارکن

هر چند اغلب این (کند  ي مورد توافق دو طرف به سیستم، رتبه و حقوق پیشنهاد شده را سرپرست به سیستم وارد می کردن رتبه
که (کنند  افزایش حقوقی پایه را دریافت می) کارکنان(ي کارکن همه. دهد ي اداره انجام می ي بودجه کار را منشی اقدام کننده درباره



 کنفرانس توانمندسازي منابع انسانی هفتمین دوره                           مطالعه مورد موضوع              بنیاد توانمندسازي منابع انسانی ایران                   
 

 8 راهبرد  توانمندسازي منابع انسانی همسو باطراحی فرایندهاي  :موضوع مورد

به طور معمول این  Dي  که به رتبه(شان  و درصدي از افزایش حقوق بیشتر نیز، براساس رتبه) به طور معمول درصدي نازل است
شود، اما درصدهاي  الی یک بار پرداخت میافزایش پایه س. گیرد و جایگاهشان در درون آن رتبه، تعلق می) گیرد افزایش تعلق نمی

  . مانند ثابت می) م –تا ارزیابی بعدي (بیشتر به طور عمده 
  

  هاي ارتقاء برنامه
: این اقدام در سطوح گوناگون. ي با آموزش آنان است در رابطه) کارکنان(ي منابع انسانی، مسئول ارتقاي شغلی کارکن اداره

و رهبري در آینده، رخ ) ریزي جانشینی برنامه(مدیر / ، ارتقاء به سرپرست )تقاء در داخل ادارهار(ي شغلی خود  ارتقاء در محدوده
  . ي گردشی است گري و برنامه ي مربی ي استاندارد شده تر در این زمینه برنامه دو مفهوم گسترده. دهد می

این کار به بیان دیگر به معنی . کند ري میها همکا منابع انسانی در کوشش براي تعریف بهتر مسیرهاي شغلی با برخی اداره
این روند به طور دقیق به مفهوم . گذرند ها می چگونه از سطوح گوناگون شغلی در اداره) کارکنان(مشخص کردن این است که کارکن

  . جوید ریزي جانشینی راه می برنامه
ي سرپرستان یا مدیران باید دست  همه. را به اجرا بگذارند ي جانشینی ي استاندارد شده شود که برنامه ها خواسته می ي اداره از همه

ي  در برنامه) کارکنان(ارتقاي شغلی کارکن. را که بتواند جانشین آنان شود مشخص کنند) دو یا سه نفر ارجح است(کم یک فرد 
اید براي جانشینی دیگري در نظر ها وجود دارند که براي توصیف این که چرا فردي ب اي از برگ مجموعه. عملکرد آنان گنجانیده شود

ي  وظیفه. اي که شخص در آن به کار مشغول است برسند ها باید به تأیید مدیر اجرایی اداره این برگ. شوند گرفته شود الزم می
ي ناظر  برنامه گرفتن ي منابع انسانی مسئولیت ارتقاء پی شود؛ اما اداره براي ارتقاء به مدیر او واگذار می) کارکنان(مشخص کردن کارکن

این کار با همکاري مدیران براي مشخص کردن نیازهاي فردیشان، مشخص کردن . ریزي جانشینی را در عمل بر عهده دارد بر برنامه
  .پذیرد ي دیگر که در ارتقاي افراد به جانشینی دیگران مفید باشد انجام می ي جانشینی و کار در هر زمینه چگونگی بهسازي برنامه

ي  و این مسئولیت به منظور یافتن مدیران اجرایی آینده. ي جانشینی را نیز بر عهده دارد سانی مسئولیت رهبري برنامهمنابع ان
پس از دریافت  ورودي (ها را معاون هر اداره  نامزدهاي این پست. به او واگذار شده است) شرکت) کارکنان(از میان کارکن(شرکت 

  . کند مشخص می) از جمله رئیس یا مدیر خود کارمنداز مدیران اجرایی دیگر آن اداره، 
  

  ها ترفیع
نخست . گران این اداره دو وظیفه دارند تحلیل. شود ي پرداخت حقوقی و مزایا تحویل داده می هاي ترفیع به اداره درخواست

و فراهم کردن بازخورد  و دوم ارزشیابی درخواست تحویل داده شده. اند ي مدارك به درستی پر شده اطمینان از این که همه
. گیرد آمیز انجام می ي اطالعات الزم براي ترفیع موفقیت این کار براي کمک به مدیران در ارائه. ي کیفیت آن درخواست درباره
ي پرداخت حقوق و  شوند، باید براي تایید به کمیته ي پرداخت حقوق و مزایا فرستاده می ها هنگامی که به اداره ي درخواست همه
ها آگاه  ي اقدام ي ترفیع را از نتیجه کننده شود و او مدیر درخواست گر ابالغ می تصمیم این کمیته به تحلیل. ایا تحویل شوندمز
ي اطالعات الزم  گر همه و اگر پذیرفته شده باشد، تحلیل. اگر درخواست رد شده باشد اقدامی دیگر الزم نیست انجام گیرد. کند می

  . کند وارد میها  را به نظام پرداخت
  

  )کارکنان(پایان دادن به کار کارکن
ي منابع  شود به اداره را مدیر کار کنی که به کارش پایان داده می) کارکنان(ي مدارك الزم براي پایان دادن به کارکن همه

است؛ اما ) کارکنان(به ظاهر مسئول پایان دادن به کار کارکن) کارکنان(ي کارکن"سوار کننده"ي  اداره. دهد انسانی تحویل می
درنگ به آن اداره  آید؛ اما بی می "سوار کننده"ي  ي اسناد به اداره همه. ي منابع انسانی واگذار شده است پردازش واقعی آن به اداره

ه معنی این کار ب. کنند ها بررسی می ي اسناد رسیده را براي اطمینان از کامل بودن آن اداري همه) کارکنان(شود کارکن فرستاده می
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ي منابع انسانی  اداره. شود اگر الزم شود، وارسی پایانی نیز درخواست می. اند نیز هست ها به کار رفته وارسی این که جدیدترین برگ
ها را در همان روز  تواند آن یابد و اگر اسناد درست باشد، به طور معمول می اهمیت کار به موقع در پردازش روند پایان کار را در می

که به کارش پایان داده شده است خبر ) کارکنان(ي کارهاي نوشتاري پایان یافت، به مدیر کارکن وقتی که همه. ریان بیندازدبه ج
و شامل (ي تسهیالتی است که شرکت در وجه آن شخص صادر کرده است  پس از آن او مسئول اطمینان از استرداد همه. دهند می
آن گاه آن مدیر سند پایان کار شخصی را براي بایگانی ). ، و کارت دسترسی به مسکن استهاي اعتباري، مجوز توقف اتومبیل کارت

  . فرستد ي منابع انسانی می کردن آن به اداره
  

  
    

مصاحبه و 
ي نقشه  هتیه  
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 فرآیند 

گردآوري 
 اطالعات 
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  تعریف فرآیند: مرحله یک 
  

  :تعریف
  
  
  
  
  

  :مثال
  
  
  
  
  
  

  :لطفا جدول زیر را کامل کنید: 1تمرین 
  

  داد برون  دگر شکل شدن  داد درون  
  بیدار شدن

        

  اتومبیل راندن به سوي محل کار
        

        خرید اتومبیل

  
  ها  ها و اقدام فرآیندها، واحدها، وظیفه

  
این . دهد الزم است بندي و درك آن چه در کل فرآیند رخ می براي تحلیل و درك بهتر فرآیندها، سیستمی براي رده :تعریف

سلسله . کند ها ضرورت پیدا می ها و اقدام فرآیندي یگانه به صورت فرآیندهاي فرعی، واحدها، وظیفه Breakingکار به خرد کردن
  . آیند در پی آمده استمراتب چگونگی انجام همزمان این اجزاء فر

  
  فرآیند
  واحد  واحد  واحد  واحد
  وظیفه  وظیفه  وظیفه  وظیفه  وظیفه  وظیفه  وظیفه  وظیفه
  اقدام  اقدام  اقدام  اقدام  اقدام  اقدام  اقدام  اقدام  اقدام  اقدام  اقدام  اقدام

  

داد  درون
)یورود(  

دگر شكل 
 شدن 

داد برون
  )خروجی(

چه  آن
وارد 
فرآیند 

چه در  آن
داد  درون
دهد  رخ مي  

چه  آن
فرآیند 
را اجياد 

 زباله 
ي  كیسه

 زباله  
ظرف خايل محل 

 

گردآوري 
 زباله 

بريون رخينت 
 زباله 

هاي خايل  ظرف
 زباله

ي متیزتر خانه  
زباله در 

داد  درون دگر شكل  
 شدن 

داد  برون  
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توان  دهد هر فرآیند فرعی را چگونه می هاست که نشان میکندوکاوي  راهی دیگر براي مصور کردن این رابطه استفاده از نقشه
  . خرد کرد
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  مشخص کردن واحدها در درون هر فرآیند  2تمرین 
داد،  از اطالعات فراهم شده در توصیف درون. دهد به کارگیري مثال بیرون ریختن زباله، واحدهاي بنیانی کل فرآیند را نشان می

ام هر واحد را در فضاي ن. توان این واحدها را تعریف کرد استفاده کنید داد به منظور درك این که چگونه می دگر شکل شدن و برون
ایم؛ اما این کار بدین معنی نیست که شما هر پنج فعالیت را  ما براي واحدها جاي خالی گذاشته. ي آن واحد وارد کنید زیر شماره

کار  را به " بیرون ریختن زباله"هاي کوتاه استفاده کنید؛ و به عنوان مثال  گذاري واحدها بکوشید تا از توصیف در نام. مشخص کنید
  . برید

  
  بیرون ریختن زباله

  5واحد   4واحد   3واحد   2واحد   1واحد 
  
          

  
  دادهاي واحدها دادها و برون مشخص کردن درون

داد، دگر شکل شدن  ي آن نیز درون دادي دارد، واحدهاي تشکیل دهنده داد، دگر شکل شدن و برون همان طور که فرآیند درون
داد  داد واحد دوم درون داد واحد دوم است و برون داد واحد نخست به طور معمول درون که برون تشخیص این. دادي دارند و برون

  .واحد سوم است و همین طور تا آخر، اهمیت دارد
  

  درون داد و برون داد فرایندها 3تمرین 
ي  فهرست اولیه. ت کنندها را فهرس دادهاي مربوط به آن دادها و برون ، درون2براي واحدهاي فهرست شده در پاسخ تمرین 

  . ي آغازي مناسب براي این کار است دادها نقطه دادها و برون درون
  
  
  

دگر شکل 
 دادن 

  ۴واحد   ٣واحد   ٢واحد   ١واحد 

ي  وظیفه
١  

ي  وظیفه
٢  

اقدام 
١  

اقدام 
٢  

اقدام 
٣  

دا درون
 د 

دا برون
 د  

آماده كردن ظرف 
 محل زباله 

 گردآوري زباله 

 بريون رد

داد  درون  

داد  درون  

داد  درون  

داد  برون
  

داد  برون  

داد  برون  
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  ها  دادهاي مربوط به آن دادها و برون ها و درون ها، اقدام مشخص کردن وظیفه 4تمرین 
ي آن  توصیف هر وظیفه را در فضاي زیرشماره. سازي ظرف حمل زباله را مشخص کنید ي واحد آماده هاي تشکیل دهنده وظیفه
داد آن  داد و برون را به برگ بعد منتقل کنید و درون توصیف هر وظیفه. داد هر وظیفه را مشخص کنید داد و برون درون. وارد کنید
  .را وارد کنید

اید انجام  هایی که مشخص کرده هنگامی که خرد کردن را تا سطح وظیفه انجام دادید، همین فرآیند را در مورد یکی از وظیفه
ي آن  سید و هر اقدام را در فضاي زیر شمارهها بنوی ي مورد نظر را باالي برگ نام وظیفه. دهید و آن را در سطح اقدام تجزیه کنید

یا  5ها را در حد  ها و اقدام ي وظیفه سعی کنید که شماره. (ها را مشخص کنید دادهاي اقدام دادها و برون گاه درون آن. توصیف کنید
  ).نگه دارید 6

   
  آماده کردن ظرف حمل زباله : واحد
  5ي  وظیفه  4ي  وظیفه  3ي  وظیفه  2ي  وظیفه  1ي  وظیفه

  
          

  
هدف ما این بوده است که روش عملی را در فنونی مرتبط با . ایم هاي ساده استفاده کرده هاي آغازین از مثال در این تمرین

  . اکنون این مفاهیم را در وضعیت کاري باورپذیر به کار بریم. هاي آشنا فراهم کنیم وضعیت
  آماده کردن ظرف حمل زباله: واحد

دگر شکلی شدن   داد درون  
  داد برون  )وظیفه(

        1ي  وظیفه
        2ي  وظیفه
        3ي  وظیفه
        4ي  وظیفه
        5ي  وظیفه

  
  تحلیل در سطح اقدام

  
  وظیفه
   5اقدام   4اقدام   3اقدام   2اقدام   1اقدام 

  
          

  
  ------------------------- : وظیفه                     

دگر شکلی شدن   داد درون  
  داد برون  )اقدام(
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        1اقدام 
        2اقدام 
        3اقدام 
        4اقدام 
        5اقدام 
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  مثال فراگیر

  خرد کردن مثال در مورد منابع انسانی  5تمرین 
چنان که در مورد پژوهی مربوط به  ي این اجزاء، بیایید به فرآیند بررسی عملکرد کارکنانان آن براي گردهم آوردن همه

Jaykay co کنید براي درك  هاي معتبر که تصور می و هر گونه فرض(با استفاده از اطالعات موجود در آن بخش . نظري بیفکنیم
کار . توان براي بررسی فرآیند به کار برد ابزارهاي در پی آمده را می. ي جزء به جزء این فرآیند را رسم کنید نقشه) فرآیند الزم باشد

دادها،  سپس واحدهاي پایه و درون. داد فرآیند بررسی عملکرد شروع کنید ر شکل شدن و برونداد، دگ را با مشخص کردن درون
. ها نیز انجام دهید براي هر واحد مشخص شده، همین رهیافت را در مورد وظیفه. دادها را مشخص کنید ها و برون دگر شکل شدن

ي این اجزاء مشخص شدند،  پس از این که همه. ها به کار برید گاه، در مورد هر وظیفه همین رهیافت را به منظور تعیین اقدام آن
  .ي مربوط به آن را فراهم کنید ي تجزیه نقشه
  

  دادهاي فرآیند  دادها و برون درون
  
  
  

  تحلیل در سطح واحد 
  

  بررسی عملکرد: فرآیند
  5واحد   4واحد   3واحد   2واحد   1واحد 

  
          

  
  بررسی عملکرد : فرآیند      

دگر شکل شدن   داد درون  
  داد برون  )واحد(

        1واحد 

        2واحد 

        3واحد 

        4واحد 

        5واحد 

  
  تحلیل در سطح وظیفه 

  
  :واحد

داد  درون بررسي عملكرد  داد  برون 
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  5ي  وظیفه  4ي  وظیفه  3ي  وظیفه  2ي  وظیفه  1ي  وظیفه
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  ---------------- : واحد              
دگر شکل شدن   داد درون  

  داد برون  )وظیفه(

        1ي  وظیفه

        2ي  وظیفه

        3ي  وظیفه

        4ي  وظیفه

        5ي  وظیفه

  
  تحلیل در سطح اقدام 
  :وظیفه
   5اقدام   4اقدام   3اقدام   2اقدام   1اقدام 

  
          

  
  ------------------------- : وظیفه                     

دگر شکل شدن   داد درون  
  داد برون  )اقدام(

        1اقدام 

        2اقدام 

        3اقدام 

        4اقدام 

        5اقدام 

 
  تعیین فرآیند:  مرحله دوم

  انداز فرآیند  داد راه مشخص کردن رخ 1تمرین 
آوري نازل استریوي نامرغوب اتومبیل دست دومی که به تازگی  زیرا فن(تان بخرید  اید دستگاه استریویی براي اتومبیل تصمیم گرفته

کند یا در واکنش به اقدام  دادي است که مشتري آن را آغاز می انداز،رخ داد راه یادتان باید که رخ).کند اید نظرتان را تأمین نمی خریده
انداز بجایی باشد که کل فرآیند خرید استریوي  داد راه دادهاي در پی آمده ممکن است رخ کدام یکی از رخ. پذیرد م میمشتري انجا

  شود؟  اتومبیل با آن شروع می
 . تان، پایان یافت تان، پس از بیرون آوردن نوار خوان هشت خطی از استریوي اتومبیل آخرین تاریخی آغاز استثنایی  . أ
 .گاه استریوي خوب و ارزان بروید تا ببینید در آن جا چه استریوهایی موجود استروزي که به فروش  . ب
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هاي محلی خبر از فروش اقساطی دستگاه پخش نوارکاست به قیمت  هاي فروشگاه استریوي خوب و ارزان در روزنامه آگهی  . ت
 . دالر بدهد 100دالر و نوار خوان چهار خطی به قیمت  200دالر، پخش نوار خوان هشت خطی به قیمت  100

 . هاي حراج، و قرارهاي نصب برایتان توضیح بدهد هاي عادي، قیمت اي جزئیات مربوط به قیمت فروشنده  . ث
  . ي آگاه شوید فروشگاه آن را نگه خواهد داشت چکی بکشید که امیدوارید تا زمانی که از تسویه  . ج

  اند اندازي ي راه هایی که نقطه تعیین اقدام2تمرین 
فروشگاه استریوي خوب و ( GCSSشود که مشتري تبلیغی را که  استریوي اتومبیل طبق تعریف زمانی شروع میفرآیند خرید 

  . انجام داده است GCSSي خرید از  هایی که مشتري به تازگی درباره آید اقدام چه در پی می آن. بینند منتشر کرده است می) ارزان
رود تا  ي فروشگاه استریوي خوب و ارزان، مشتري که جوناس گرومبی نام دارد، به فروشگاه می پس از خواندن تبلیغی درباره

پرسد که آیا کمکی از دستش بر  کند و می هنگام ورود به فروشگاه یکی از فروشندگان به او سالم می. شرایط معامله را بررسی کند
اش را  خطی –مند شده است که استریوي هشت  دهد که تبلیغ را دیده است و عالقه جوناس شرح می .آید که براي او انجام دهد می

فروشنده که از وضعیت ورود او تعجب کرده است، شروع . اش دارد عوض کند سی قرمز گیالسی AMC germlinکه در ماشین  
جوناس و فروشنده به استریوهاي موجود نگاهی . شود آور میها را به او یاد کند و شرایط کنونی معامله ي شرایط می به شرح دوباره

کند استریویی را که  جوناس فکر می. کنند هاي حراج و قرارهاي نصب گفتگو می هاي عادي، قیمت ي قیمت اندازند و درباره می
رسد که استریوي هشت  ر میبه نظ. (ي فروش است کند که آن استریوي ویژه آماده فروشنده نیز تأیید می. دلخواه اوست یافته است

جوناس که کارت کسب و کار فروشنده را در جیب دارد فروشگاه را ترك . خطی ام پی تري مطلوب جوناس متقاضیان کمی دارد
به راستی بهترین  GCSSهاي پیشنهادي  کند که قیمت ها را به کمک اینترنت وارسی می رسد قیمت به خانه که می. کند می

فروشنده برگ . گوید شناسد و به او سالم می گردد و همان فروشنده او را می روز بعد به فروشگاه باز می. تهاي موجود اس قیمت
دهد که نشانگر خریدي  جوناس یک چک صد دالري به فروشنده می. گذارد کند و با او قرار نصب می سفارش خرید را تکمیل می

جا  رود تا پول جابه می ATM (Automated Teller Machine)ک پس از بیرون آمدن از فروشگاه، جوناس به ی. نقدي است
. کند ي خریدش را نیز فراهم می مانده ي الزم براي پرداخت پول باقی او همزمان پول نقد اضافه). اش را برگشت نخورد تا چک(کند 

ضمن . گوید صب استریو به او سالم میفروشنده در پیش خوان ن. گردد تا استریو را برایش نصب کنند روز بعد رو به فروشگاه بر می
  فروشنده. ي پول خرید را به صورت قسطی پرداخت کند و فوري آن را نپردازد تواند بقیه پرسد که آیا می صحبت جوناس می

کند،  ها را امضا می پس از این که جوناس برگ. ها انجام گیرد هاي ماهانه از طریق آن کند که پرداخت هایی دیگر را آماده می برگ
کنند تا  همزمان، نصب کنندگان وارسی می. گرداند ها را به جوناس بر می او برگ. برد ها را براي تأیید نزد مدیرش می فروشنده آن

با تعجب، در انبار . او موجود است Germlinهاي الزم براي نصب استریوي خریداري شده در اتومبیل  مطمئن شوند که تبدیل
طی مدت نیم ساعت، جوناس اتومبیلش را با استریوي تازه نصب شده و قبض . مورد نیاز را دارد مجهز فروشگاه فقط تبدیل

اش را با برگ بررسی رضایت مشتري  حساب دو هفته بعد نخستین صورت. راند ي جدید از فروشگاه بیرون می هاي ماهانه پرداخت
  داز معقول در این سناریوست؟ ان دادهاي در پی آمده رخ داد راه کدام یک از رخ. کند دریافت می

 سالم دادن فروشندن به مشتري  . أ
 هاي دیگر بررسی اینترنتی جوناس براي مشخص کردن قیمت  . ب
 دالري جوناس 100پرداخت   . ت
 ATMرفتن جوناس به سراغ   . ث
 تعیین قرار با فروشنده   . ج
 هاي خرید اقساطی که مدیر باید انجام دهد تأیید برگ  . ح
  حساب به جوناس  رسیدن اولین صورت  . خ
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  انداز مشتري  دادهاي راه ي رخ مشخص کردن همه 3مرینت
کنید فهرستی از  هاي فراهم شده در دو تمرین اول و اطالعات بیشتري که از سناریوهاي موجود استخراج می با استفاده از پاسخ

دادي را به  انداز پایانی، یعنی رخ مطمئن شوید که راه. شوند پدید آورید انداز مشتري که موجب پیشرفت کار فرآیند می دادهاي راه رخ
  . اید رسد وارد کرده ان میفرآیند با آن به پای

1. …………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………………………………………. 
6. …………………………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………………………………..  

  مشخص کردن فرآیندهاي شرکت 
گام بعد مشخص کردن . ایم اندازي را که باید از نگاه مشتري پیش بیاید تا عملیات ادامه یابد مشخص کرده دادهاي راه ما رخ

همان طور که پیش از این گفتیم، این کار آن قدر هم که . اندازها آغازگر آن است فرآیندهایی در شرکت است که هر یک از این راه
انداز  دادهاي راه ي رخ ي نقشه انداز از نگاه مشتري و مشاهده دادهاي راه کنون، در جستجوي رخا. رسد آسان نیست به نظر می

چنان واضح  ي برخی از فرآیندها وجود دارد؛ اما ممکن است فرآیندهایی دیگر آن درك شهود درباره. فرآیندهاي مهم شرکت هستیم
دار باشد و به دقت عملیات  ي افراد درگیر در پروژه معنی ند باید براي همهبه یاد داشته باشید که نام انتخاب شده براي فرآی. نباشند

  . در دست بررسی را توصیف کند
  گذاري فرآیندها نام 4تمرین 

به . انداز مشتري مشخص شده تکمیل کنید دادهاي راه کاربرگ تشخیص فرآیند در پی آمده را با فراهم کردن نام فرآیند براي رخ
داد،  داد و رخ فرآیندهاي بنیانی این رخ. را وارد نکردیم "سالم گفتن فروشنده به مشتري"انداز  داد راه ه ما رخیاد خواهید داشت ک

  . داد را با هم درآمیزیم تر خواهد بود اگر این دو رخ دیدن کردن مشتري از فروشگاه یا یک دیگر همانندند وآسان
  خرید استریوي اتومبیل

  رآیندنام ف  انداز دادهاي راه رخ
    . خواند مشتري آگهی را می

    . کند مشتري از فروشگاه دیدن می
    . کنند فروشنده و مشتري برگ فروش را تکمیل می

    . دهد مشتري پرداخت نقدي را انجام می
    . کند فروشنده قرار نصب را تعیین می

  
  انداز احتمالی دادهاي راه ي رخ گذاري همه نام 5تمرین 

اند  هاي بیشتري وارد نشده هایی در فهم این که چرا گام گذاري شده باشند، شما ممکن است دشواري حتی اگر این فرآیندها نام
ها را  توانید تفاوت واقعی میان آن ها به این نکته که هر فرآیند به چه چیز مربوط است و این که آیا می این دشواري. داشته باشید

طور که در مورد فرآیند نصب استریو گفتیم، وارد شدن به جلو پیش خوان نصب استریو  همان. شود ط میتشخیص دهید یا نه مربو
) گیرد کند یا در واکنش به کنش مشتري انجام می دادي که مشتري آن را آغاز می رخ(انداز  داد راه ما را به عنوان رخ آغازيي  ضابطه

  . رآیند نصب استریو، که با تعیین قرار نصب شروع شده بود نیز هستکند؛ اما با وجود این، جزئی از کل ف تأمین می
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اند به کاربرگ تشخیص فرآیند در پی  اید در نقشه وارد نشده هایی که مشخص کرده براي درك بهتر این که چرا برخی از رخداد
  . انداز مشتري، نام فرآیند بیابید دادهاي راه خایم براي این ر در این مورد، ما شماري از رخدادهاي دیگر را وارد کرده. آمده نگاه کنید

 خرید استریوي اتومبیل
 نام فرآیند انداز دادهاي راه رخ

  . خواند مشتري آگهی را می
  . کند مشتري از فروشگاه دیدن می
  . دهد فروشنده به مشتري سالم می

  . کند فروشنده کارت کسب و کار فراهم می
  .گوید مشتري سالم می فروشنده هنگام بازگشت به

  . کنند فروشنده و مشتري برگ فروش را تکمیل می
  .دهد مشتري پرداخت نقدي انجام می
  .کند فروشنده قرار نصب تعیین می

  .کنند ریزي پرداخت را تکمیل می فروشنده و مشتري کاربرگ برنامه
  .شود استریو نصب می

  .شود حساب دریافت می صورت
  . شود برگ بررسی رضایت مشتري دریافت می
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  فرآیند کسب و کار Timelineهاي خط زمانی کاربرگ
توان کاربرگ خط زمانی فرآیند کسب و کار را براي مجسم کردن  پس از مشخص کردن فرآیندها گرد محور تعامل با مشتري، می

  . تکمیل شده، در پی آمده است 4هاي ما به تمرین  این کار برگ که براساس پاسخ. بهتر جریان عملیات به کار برد
  

  خرید استریوي اتومبیل

  نصب  پرداخت  شتريخرید م  فروش  بازاریابی

ي فرآیندهاي مشخص نشده کمک  دهد و به تعیین همه اي افقی نشان می این نمودار فرآیندهاي مشخص شده را بر روي رشته
دهند تخصیص  هاي زمانی در کجا رخ می هنگامی که فرآیندها مشخص شدند، تحلیل بعدي به تعیین این که شکاف. کند می
ها ادامه پیدا کنند که براي  هاي دیگر ممکن است در آن هایی را در فرآیند مشخص کنید که فعالیت نقطهیعنی این که باید . یابد می

به عنوان مثال، میان بازرگانی اولیه و شروع فرآیند فروش تقریباً همیشه . کنند اند و کل عملیات را حمایت می مشتري روشن
توانید فرآیندهاي پشتیبانی را مشخص کنید که در  ی فرآیند میهاي خط زمان با به کارگیري کاربرگ. شکافی وجود دارد

ها چگونه در کل عملیات گنجانیده  گیرند تا تعیین کنند که آن فرآیندهاي مرتبط با مشتریان قرار می Underneathبنیان
  . شوند می

 Supporting Processفرآیندهاي پشتیبان  6تمرین 
و آن فرآیند نگهداري و تعمیر . ي بازاریابی یا پس از آن رخ دهد است در جریان مرحله ایم که ممکن ما فرآیندي را فراهم کرده

چه چیز دیگر را : در این تمرین، در مقیاس کل عملیات بیندیشید. دست کم چهار فرآیند دیگر را نیز مشخص کنید. فروشگاه است
  . هدف نیازمند نگاهی گسترده به کل عملیات است باید براي مشتري مشخص کرد تا فرآیند فروش به انجام رسد؟ تأمین این

 نگهداري و تعمیر فروشگاه .1
2. ................................................................................................................................................ 
3. .................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................ 
5. .................................................................................................................................................  

ایم که ممکن است گرد فرآیندهاي  یابید که ما شماري از فرآیندهاي پشتیبان را مشخص کرده حل، در می با توجه به راه
ها و وارد کردنشان در خط زمانی  توان با بسط دادن آن را می) گیري و نیز زمان(این فرآیندهاي پشتیبان . ه وجود آیندپشتیبان ب

بینید که چگونه فرآیندها با  با استفاده از این رهیافت خط زمانی می. ي این موضوع در پی آمده است مثالی درباره. فرآیند نشان داد
گیرند؛  مورد، خرید ساختمان، طراحی فروشگاه و نگهداري و تعمیر فروشگاه به صورت متوالی انجام می در این. دیگر ارتباط دارند

همچنین، استخدام باید پیش از آموزش . ها انجام گرفته باشند ي آن اما باید پیش از این که فرآیند فروش را بتوان شروع کرد، همه
آن را به سان فرآیندي که در سرتاسر فرآیند مشتري ادامه . دار است آیندي ادامهچون استخدام به طور معمول فر. انجام گرفته باشد

  . شود ي آموزش نیز همین رهیافت پی گرفته می ي مسئله بنابراین، درباره. شود یابد نشان داده می می
  خرید استریوي اتومبیل

  فرآیندهاي مشتري 
  نصب  پرداخت  خرید مشتري  ها فروش  بازاریابی

  فرآیند پشتیبان 
  نگهداري و تعمیر فروشگاه   طراحی فروشگاه   خرید ساختمان 
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  فرآیندهاي پشتیبانی دیگر  7تمرین 
ي میان فرآیندهاي  هایی که در آن فرآیندهاي پشتیبان ممکن است در فاصله حوزه(هاي ممکن در فرآیند  هنگام جستجوي شکاف

. ي زمانی دارد رو شویم که میان فرآیندهاي پرداخت و نصب فاصله مشتري وجود داشته باشند، ممکن است با این احتمال روبه
عالوه بر این، خطوط نیز فراهم شده . ه منظور نشان دادن این شکاف تنظیم شده استکاربرگ خط زمانی فرآیند در پی آمده ب

تعیین کنید که . ها نوشته شود شوند در میان آن ي میان پرداخت و نصب واقع می است که شرح فرآیندهاي پشتیبانی که در فاصله
اربرگ شرح دهید؛ اما مطمئن شوید که این فرآیندها در کل ها را در ک آیا چنین فرآیندهایی وجود دارند یا نه و اگر وجود دارند آن

  . یابند شوند و در کجا پایان می عملیات در کجا شروع می
  

  خرید استریوي اتومبیل

  فرآیندهاي مشتري 
  نصب    پرداخت  خرید مشتري   فروش  بازاریابی

  فرآیند پشتیبان 
  نگهداري و تعمیر فروشگاه   طراحی فروشگاه   خرید ساختمان 

  استخدام 

  آموزش  

 

 

 

 

 

  
 

  مثال فراگیر
  تعریف فرآیند استخدام  8تمرین 

  استخدام 

  آموزش  
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، مدیر حسابداري، Laura Meehan. کنیم کار می Jaykay coبندي این موضوع، روي فرآیند استخدام شرکت  براي جمع
  . نیاز به استخدام یک حسابدار دارد

  
  دادهاي آغازگر عملیات  مشخص کردن رخ: 1گام 
هاي  شود در مورد وضعیت ها شروع می جدید با آن) کارکنان(دادهایی را که کل عملیات استخدام کارکنان انداز یا رخ دادهاي راه رخ

  . ها مشخص کنید در پی آمده با کشیدن دایره دور آن
ش را گسترش دهد و درخواستش براي استخدام کارکنان شانسی عجیبی آورده و توانسته است عملیات خوشLuara  . أ

  . جدید تأیید شده است)کارکنان(
لورا باید شانسی رودرو شده و یکی از با استعدادترین حسابدارانش کاري بهتر در جایی دیگر پیدا کرده است و اخطار   . ب

  . ایش را براي ترك کارش داده است دو هفته
هیچ کس از  او خوشش . ن دادن فوري به کار یکی از کارکنانانش رودرو شده استي پایا کننده لورا با تجربه ناراحت  . ت

  . آمده نمی

  انداز مشتري  دادهاي راه مشخص کردن رخ: 2گام 
: انداز مشتري در مورد فرآیند استخدام را مشخص کنید دادهاي راه باز گردید و رخ Jaykay coبه مورد پژوهی مربوط به شرکت 

دادهایی را که مشتري آغازگر آن بوده یا در  سرو کار داریم و رخ –ي استخدام  اداره  –شرکتی –شتري دروندر این مثال، با م
). است Meehanکه مشتري در این مورد دوشیزه (ایم  تعریف کرده انداز مشتري دادهاي راه رخواکنش به کنش مشتري آغاز شده، 

اي را استخدام  اند کارکنان تازه در این تمرین، فرض کنید که پست بالتصدي به این دلیل اعالم شده که به دوشیزه میهن اجازه داده
ي آزمایشی  جدید تا زمانی که کارکنان جدید دوره) کارکنان(و فرآیند استخدام کارکنان) پیشگفته 1انداز آ در گام  داد راه رخ(کند 

  . شود ل نشده باشد کامل شمرده نمیاست تکمی
  : اند از جدید عبارت) کارکنان(انداز از فرآیند استخدام کارکنان دادهاي راه رخ
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................................... 
6. ................................................................................................................................................... 
7. ................................................................................................................................................... 
8. ................................................................................................................................................... 
9. ................................................................................................................................................... 

10. ................................................................................................................................................. 

  گذاري فرآیند  نام: 3گام 
ي کوتاهی براي  نام توصیف کننده. انداز مشخص شده را در کاربرگ مشخص کردن فرآیند در پی آمده فهرست کنید دادهاي راه رخ
  . ین فرآیند در کاربرگ برگزینیدا

  کاربرگ مشخص کردن فرآیند
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  جدید) کارکنان(استخدام کارکنان

  انداز دادهاي راه رخ
  )2گام (

  نام فرآیند
  )3گام (

    
    
    
    
    
    

  
  تکمیل خط زمانی فرآیند : 4گام 

  . ها را در کاربرگ خط زمانی فرآیند وارد کنید اید، آن وقتی که اطمینان حاصل کردید که فرآیندهاي مشتري را مشخص کرده
  

  استخدام کارکنانان جدید

  فرآیندهاي مشتري 
                    

  
  
  

  
پس از تکمیل کردن کاربرگ خط زمانی فرآیند، تعیین کنید که آیا از نگاه مشتري شکافی در فرآیند وجود دارد یا نه؛ یعنی 
این که آیا جاهایی وجود دارد که فرآیندهاي پشتیبان الزم باشد اجرا شوند تا در عملیات پیشرفت حاصل شود؟ بسط کاربرگ خط 

ها  ي متقابل آن ي چگونگی رابطه دادهاي پشتیبان را وارد آن کنید و تقریبی درباره ر برید و این رخزمانی فرآیند در پی آمده را به کا
  . با فرآیندهاي مشتري مشخص شده به دست دهید

  
  استخدام کارکنان جدید

  فرآیندهاي مشتري 
                    

  فرآیندهاي پشتیبان 
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  استخدام کمک فروشنده: 5گام 
تعیین کنید که آیا . ي استخدام کمک فروشندگان بررسی کنید در گام پایانی این تمرین، فرآیند استخدام کارکنان جدید را درباره

  . وجود دارد یا نه - ها در خود فرآیندها یا چگونگی شروع شدن آن –تفاوتی 
  

  بهبود توصیف فرآیند/بهسازي: مرحله سوم
  

  فرآیندبهبود توصیف /بهسازي 1تمرین 
با استفاده از اطالعاتی که مورد پژوهی . ي منابع انسانی فراهم شده است اداره  هاي در پی آمده براي فرآیندهاي درونی توصیف
ها  تغییرهایی را خودتان در آن. توان هر توصیف را نیرومندتر کرد در بر دارد، تعیین کنید که چگونه میJayKay coمربوط به  
  ). اند و باید بر همین مبنا توصیف شوند ي منابع انسانی متعلق به یاد داشته باشید که این فرآیندها به اداره. (پدید آورید

  پایان دادن به کار
  . کند ي او می ي کارکنی که به کارش پایان داده شده وارد پرونده رسیده را از ادارهمنابع انسانی مدارك : اولیه

  : تجدید نظر شده
  استخدام
  .کند هاي بالتصدي آینده را مشخص می منابع انسانی متقاضیان مستعد براي پر کردن پست: اولیه

  :تجدید نظر شده
  ارتقاها
  .آورد ارتقاي ارائه داده شده را فراهم میهاي  منابع انسانی تأیید یا رد درخواست :اولیه

  : تجدید نظر شده
  
 
 

  ي فرآیند هایی درباره فراهم کردن توصیف 2تمرین 
آید را ما در فرآیند بازاریابی وارد نکردیم؛ اما برخی فرآیندهاي پشتیبان دیگر را در آن وارد  هنگامی که مشتري به فروشگاه می

  . هرست شده در جدول در پی آمده توصیفی فراهم کنیدبراي هر یک از فرآیندهاي ف. کردیم
  

  خرید استریوي اتومبیل
  توصیف  نام فرآیند

    فروش

    خریدهاي مشتري
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    پرداخت

    دریافت

    ي موجودي تهیه

    نصب

    ي نصب برنامه

    رضایت مشتري

  
  مشخص کردن مالکان فرآیند و واحد

ایجاد تصویري دیداري از مالکان هر فرآیند در . ي عملیات است خط زمانی فرآیند تصویري دیداري از فرآیندهاي تشکیل دهنده
با به روز کردن خط زمانی فرآیند و فهرست . ي آن فرآیندها با کل عملیات و نیز با یکدیگر سودمند است درك بهتر چگونگی رابطه

ها  سپس مالکان فرآیند و واحد را در زیر فرآیندهاي مربوط به آن. ر یک دریف کار را شروع کنیدي فرآیندهاي مرتبط د کردن همه
  . وارد کنید

. ي این رهیافت، با استفاده از خط زمانی فرآیند مربوط به مثال استریوي اتومبیل است مثال در پی آمده نمونه اي ساده درباره
  . ایم نگی این کار ما بار دیگر فرآیند بازاریابی را آوردهي چگو براي فراهم آوردن مثالی بهتر درباره

  
  خرید استریوي اتومبیل

  نصب  پرداخت  خرید مشتري  فروش  بازاریابی
  
  
  
  
اند و چگونه اگر مالکی بیش از یک فرآیند داشته باشد  بینید که چگونه هر یک از مالکان با فرآیند متعلق به خود متصل شده می

  . شود این نکته نیز مشخص می
  

  هماهنگ کردن مالکان با فرآیندها 3تمرین 
این خط . یل آن را بسط دادیم استوار استي فرآیند خرید استریوي اتومبیل که به تفص خط زمانی فرآیند در پی آمده برپایه

هاي مشاغل را که در تصویر پیشین آمده  عنوان. گیرد زمانی برخی از خدمات مشتري و نیز برخی از خدمات پشتیبان را در بر می
ها را در  نعنوا. براي مشخص کردن مالکان این فرآیندها به کار برید) کنید مناسب باشد و هر عنوان دیگري را که فکر می(است 
  . هایی به هم متصل کنید ها را با پیکان هاي واقع در زیر فرآیندهاي مناسب قرار دهید و در مواردي که الزم است آن خانه

  
  خرید استریوي اتومبیل

خرید   فروش
ي  تهیه  دریافت  پرداخت  مشتري

ي  برنامه  نصب  موجودي
  نصب

رضایت 
  مشتري 

رئیس 
بازاریا

مدیر 
 فروش 

مدیر 
 حسابداري 

مدیر 
 خدمات 
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   هاي مناسب مشخص کردن هدف 4تمرین 
براي یافتن شرح جزئیات این فرآیندها به . (هاي در پی آمده را براي پنج فرآیندش تعیین کرده است ي منابع انسانی هدف اداره

تعیین کنید که آیا هدف بیان شده، هدفی واقعی است یا نه و اگر چنین ). باز گردیدJayKay coمورد پژوهی مربوط به شرکت  
  . توان آن را تغییر اد تا بهبودي در آن پدید آید دارد و چگونه مینیست چه عدم تناسبی در آن وجود 

  پایان دادن به کار
  . مطمئن شوید که پایان دادن به کار اشخاص در وقت مناسب انجام گرفته است: اولیه

  ): در صورت نیاز(تجدید نظر شده 
  

  استخدام
 JayKayي شرکت   مند به مشاغل آینده از بازارهاي کار و منابع اینترنتی براي مشخص کردن اشخاص عالقه :اولیه

coاستفاده کنید .  
  ):در صورت نیاز(تجدید نظر شده 

  
  ارتقاها
  . هاي ممکن ارتقا فراهم کنید ي شیوه بازخورد به موقع و با کیفیت مناسب درباره :اولیه

  ):ت نیازدر صور(تجدید نظر شده 
  

  بررسی عملکرد
  .ي کارکنان فراهم کنید تا مطمئن شوند که رشد مناسب وجود دارد بازخورد به موقع و با کیفیت مناسب براي همه :اولیه

  ):در صورت نیاز(تجدید نظر شده 
  

  سازي ي جانشین برنامه
  . هاي آینده فراهم کنید دار را براي پست اشخاص صالحیت :اولیه

  ):در صورت نیاز(ه تجدید نظر شد
  

  ها  نوشتن هدف 5تمرین 
  .اند بنویسید هایی را براي فرآیندهاي در پی آمده که بخشی از سناریوي خرید استریوي اتومبیل هدف
  

  فروش
  
  

  ي موجودي تهیه
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  نصب
  
  

  رضایت مشتري
  
  
  

  هاي کسب و کار مخاطره
  

  ها تشخیص مخاطره 6تمرین 
هاي چهارگانه، دوتایشان را  از هر یک از این مجموعه. اند هر یک از اهداف در پی آمده همراه با چهار مخاطره فهرست شده

ي دیگر  اند و شرح دهید که چرا دو گزاره ي مناسب کدام هاي مخاطره تعیین کنید که گزاره. ایم هاي مهم تعریف کرده مخاطره
  . مناسب نیستند

  
اي  نامه ي الزامات حقوقی و آیین مطمئن شوید که پایان دادن به کار افراد به موقع و یا تکمیل همه" :ر افرادپایان دادن به کا

  . "گیرد انجام می
  .کند اداره تغییرهایی را در الزامات حقوقی تحمل نمی. آ
  .کند پایان دادن به کار افراد از الزامات حقوقی پیروي نمی. ب
  .فرستد کار افراد مکاتبات را نمی ي پایان دهنده به اداره. پ
  . اند ممکن است به انتقال کینه جویانه دست یازد کارکنی که به کارش پایان داده. ت

  
  :.آماده نگه دارید JayKay coهاي بالتصدي آینده در   دار را براي پر کردن پست گروهی از کاندیداهاي صالحیت" :استخدام

  . شود امروز تعطیل می Have We Got A Job 4Uتارنماي . آ
  .گیرد تر از میزان مورد انتظار انجام می جایی سریع جابه. ب
  . شود هاي شغلی به منابع انسانی ابالغ نمی تغییرات نیازمندي. پ
  . کشد از کسب و کار دست می JayKay co.   ت

  
  . "الی مدیران کنونی را فراهم کنیدامکان ترقی افراد مشخص شده به عنوان جانشینان احتم" :سازي ریزي جانشین برنامه
  .هاي ترقی افراد مناسب نیست برنامه. آ
  .هاي مدیریتی وجود دارد هاي بالتصدي بسیار زیادي در رده پست. ب
  . ها را ندارند افراد مشخص شده وقت درگیر شدن در این شغل. پ
  . امکان ترقی افراد فراهم نیست. ت
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  ها ود بر سر راه تأمین هدفهاي موج مشخص کرده مخاطره 7تمرین 
ي  اکنون، دو یا سه مخاطره. هایی را براي چهار فرآیند در سناریوي خرید استریوي اتومبیل مشخص کردیم ، هدف5در تمرین 

  . ي استریو، خرید، و فروش دارید به کار برید هرگونه آگاهی شخصی را که درباره. ها تعیین کنید عمده را براي هر یک از این هدف
  

  . ي خرید استریوهاي ما را در اختیار آنان بگذارید گیري غیررسمی درباره اطالعات الزم براي مشتریان در تصمیم :فروش
  .آ
  .ب
  .پ
  . "اند مطمئن شوید که استریوها و تجهیزات نصب به هنگام نیاز در دسترس" :ي موجودي تهیه
  .آ
  .ب
  .پ

  
  . "نصب فوري، ماهرانه و کامل تجهیزات استریو" :نصب
  .آ
  .ب
  .پ

  
دهد و  از مشتریان بازخورد گرد آورید تا برایتان مشخص شود که شرکت چه کارهاي درستی را انجام می": رضایت مشتري
  . "تواند وضعش را بهبود بخشد چگونه می

  .آ
  .ب
  .پ

  
  هاي کلیدي کنترل

توان از  توان انجام داد  و چگونه می هاي مشخص شده می ي مخاطره هایی را درباره خواهیم ببینیم چه اقدام سپس، می
  . هاي فرآیند کاست هاي مربوط به هدف مخاطره

  
  هاي مهم  مشخص کردن نظارت 8تمرین

در هنگام برگزاري آن همایش . اید کردهبرگزار JayKay coهایی با شرکت مل کولی، معاون منابع انسانی   پیش از این همایش
. نشان داده شده است 6و  4هاي  نتایج این بحث و گفتگوها در تمرین. اید ها را دریافته هاي آن ها و مخاطره فرآیندها و هدف

  . هاي سه فرآیند از آن مجموعه در پی آمده است مخاطره
  

  .شوند ند و مکاتبات با تأخیر انجام میشو تغییرهاي حقوقی به روز نمی :پایان دادن به کار افراد
  . اند هاي شغلی افزایش یافته ي نیازمندي ها و تغییرهاي مشخص نشده در زمینه جایی جابه: استخدام
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  . ها کافی نیستند و فرصت براي درگیر شدن افراد تازه بسنده نیست برنامه: سازي ریزي جانشین برنامه
  

برخی از . اید ها گفتگو کرده هاي عمده در مورد این مخاطره ي نظارت در جدیدترین بحث و گفتگوي ما با آقاي کولی شما درباره
هاي مهم مربوط به این  ي نظارت در جدیدترین گفتگو با آقاي کولی درباره. هاي مربوط به این گفتگوها در پی آمده است یادداشت
  . هاي برداشته شده از این گفتگوها در پی آمده است برخی از یادداشت. اید ها صحبت کرده مخاطره

  
  پایان دادن به کار افراد 

ربط  هاي ذي اخبار مناسب به طور منظم به اداره. ي مقررات جدید است ي تطابق با مقررات شرکت مسئول نظارت بر همه اداره
ي منابع انسانی  اداره. کند ي تطابق با مقررات مالقات می گزار ارشد ادارهعالوه بر این، آقاي کولی همه ساله با کار. شود فرستاده می

کند تاریخ دریافت مکاتبات مربوط به  هایی که او بررسی می یکی از نکته. دهد بررسی تضمین کیفیت را به صورت فصلی انجام می
  . کند مندرج است کولی دریافت می اطالعات موجود در این مورد در گزارش فصل که آقاي. پایان دادن کار افراد است

  استخدام 
او روندهاي زیادآور را یادداشت . کند ي امور اداري منابع انسانی دریافت می هاي فصلی را از اداره جایی آقاي کولی گزارش جابه

اش  اغل، او در یادداشتراجع به تغییرهاي پدید آمده در شرح مش. فرستد ها می هاي درگیر در آن کند و نتایج حاصل را به اداره می
  . نوشت که آن اداره درگیر در بازنویسی شرح مشاغل، از جمله در تصویب شرح نهایی مشاغل است

  
  سازي ریزي جانشین برنامه

مدیر ارشد اجرایی کار ایجاد . سازي کنونی وجود ندارد ي جانشین آقاي کولی بسیار مطمئن است که مسائلی در مورد برنامه
اي وجود داشته باشد که از پاسخگویی شایسته  اگر اداره. اي هر چه بهتر انجام داده است را در این عرصه به گونه محیط حسن تفاهم

فرو ماند، مدیر ارشد اجرایی مسئولیت شخصی ) سازي به طور اخص ریزي جانشین و برنامه(به مسائل مربوط به آموزش به طور اعم 
ي  هاي پیشین درباره عالوه بر این آقاي کولی به این نکته اشاره کرده است که نگرانی. گیرد گفتگو با رئیس آن اداره را به عهده می

کند که تیم مدیریت استعدادهاي سالی راجر همکاري با  او احساس می. آموزش در شمار دالیل تجدید سازمان اخیر بوده است
  . وبی انجام داده استها براي مشخص کردن جانشینان احتمالی و گسترش آموزش را به خ اداره

  . کند پاسخ به مخاطره را براي هر فرآیند مشخص کنید و تعیین کنید که آیا آن پاسخ براي برطرف کردن مخاطره کفایت می
  

  پایان دادن به کار افراد 
  
  

  استخدام 
  
  

  سازي  ریزي جانشین برنامه
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  هاي موفقیت  سنجه
هاي موفقیت در اجراي فرآیند  شود سنجه اندیشند تا دیده انگاشته می اي دیگر که اغلب هنگامی که افراد به فرآیند می حوزه
هایی را داشته باشند؛ اما معمول نیست که مالکان فرآیند بفهمند  ها و افراد ممکن است چنین سنجه ها، اداره ي شرکت همه. است

اي منطقی از بحث پیشین حاصل  این نتیجه به گونه. اند را دریابند که در اجراي فرآیند موفق بوده توانند این نکته که چگونه می
شود که چه مانع رسیدن به  با تحلیل دقیق مشخص می. هر فرآیند باید هدفی داشته باشد که دستیابی به آن مطلوب باشد. شود می

از این رو، الزم است راهی براي سنجش . ر طرف کردن آن اندیشیداین مانع مخاطره است که باید به چگونگی ب: شود هدف می
  . میزان دستیابی به هدف فرآیند یافت

  
  هاي موفقیت مشخص کردن سنجه 9تمرین 
هاي در پی آمده، یک یا دو  در فاصله. اند هاي در پی آمده براي چهار فرآیند مربوط به خرید استریوي اتومبیل تعیین شده هدف
اي که براي سنجش  ها باید وسیله این سنجه. را مشخص کنید که نشان دهنده هدف فرآیند تأمین شده است ي موفقیت سنجه

مثال، هدف فرآیند انجام وارسی، انجام دادن به موقع . گیري آن را در بر داشته باشند موفقیت به کار رود و چگونگی اندازه
هاي انجام گرفته در روزي است که وارسی در آن درخواست  رصد وارسیهاي موفقیت در دستیابی به هدف، د هاست؛ و سنجه وارسی

ي واقعی درصد  اند و سنجه ها در آن مطابق با درخواست انجام گرفته هایی که وارسی ي موفقیت براساس تاریخ سنجه. شده است
  . هاست آمیز آن موارد انجام موفقیت

  
  . "ي خرید استریوهاي ما را براي مشتریان فراهم کنید رهگیري غیررسمی دربا اطالعات الزم براي تصمیم" :فروش

  :ي موفقیت سنجه
  
  

  . "اند ها هرگاه که الزم باشد در دسترس اطمینان یابید که استریوها و تجهیزات نصب آن" :ي موجودي تهیه
  :ي موفقیت سنجه

  
  

دهد و چگونگی بهسازي شرکت  بازخورد مشتریان را براي تعیین کارهاي درستی که شرکت انجام می" :رضایت مشتري
  . "گردآوري کنید

  : ي موفقیت سنجه
  
  

  مثال فراگیر
  تتکمیل کاربرگ شرح فرآیند 10تمرین 

شرح . ي شرح فرآیندي را فراهم کنید که بتوانند آن را براي فرآیند پایان دادن به کار افراد به کار برید کاربرگ تکمیل نشده
هاي باقی مانده باید  بخش. مشخص کردیم 8، 6،  4. 1هاي  ها بر این فرآیند را در تمرین ها و نظارت فرآیند، هدف آن، مخاطره

  . تکمیل کنیدJayKay coورد پژوهی مربوط به شرکت  براساس اطالعات موجود در م
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ضمن خرد کردن فرآیند را به اجزاء آن، . ایم ها شرح داده ما بیشتر اقالم این کاربرگ را بجز موضوع واحدهاي فرآیند و مالکان آن
ها را در این کاربرگ، به  گامتوانید این  شما می. هاي درون فرآیند را ثبت کنید دهد که برخی از گام این بخش به شما امکان می

در این تمرین، دو یا سه فرآیند فرعی مربوط به ). اینان ممکن است مالکان فرآیند نیز باشند. (همراه مالکان هر واحد، ثبت کنید
  . فرآیند مربوط به پایان دادن کار افراد را مشخص کنید

  
  مالک فرآیند   نام فرآیند 

  
  

  

  شرح فرآیند 
  
  
  اندازها  راه

  :داد شروع رخ
  :داد ي رخ فرآیند پایان دهنده

  :دادهاي دیگر رخ
  
  
  

  داد  اقالم و منابع درون
  
  

  اقالم و مشتري برون داد
  
  

  مالکان واحدهاي فرآیند   واحدهاي فرآیند 
    

  هاي کسب و کار مخاطره  هاي کسب و کار هدف
  
  

  

  ي موفقیت  سنجه  هاي کلیدي  کنترل 
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  ترسیم فرایند ها: مرحله چهارم
  

 . به عنوان نماد پایان کار فرآیند Board ovalبیضی پهن
  

  . ي این نمادها در پی آمده است نمونه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

دهی به کار به  ي زمان پایان ي کار بخشی مهم از تحلیل باشند، مقادیر کمینه و بیشینه هاي چرخه توجه کنید که اگر زمان .1
 . شوند ي نمایشگر اقدام وارد می صورت در پی آمده در خانه

  
  
  

  
  :به این صورت نمایش داد توان هر فرآیند را به صورت ساده می

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 فرآیند  تصمیم تأخري

ارجاع به خارج از 
 منت صفحه 

پایان 
 كار

ك دوباره
 اري

مهان 
 فرآیند 

فرآیند 
 متفاوت 

اقدام 
X  زمان

كمین
 ه

زمان 
بیشی
 نه

١گام   

٢گام  ٣گام    

فرآیند  
سرپرست  شخص آ آ

 ب

 پایان
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  مثال فراگیر
  ي اطالعات  گردآوري همه 2تمرین  

هاي بالتصدي را تکمیل  ي فرآیند اعالم پست خواهید نقشه شما می. ها گردآوري شوند ي قطعه زمان آن فرا رسیده است که همه
ها با  گاه به کار برگ شرح فرآیند تکمیل شده و برخی از مصاحبه آن. شروع کنیدJayKaycoکار را با اطالعات مورد پژوهی . کنید

  : تان به یاد داشته باشید که در ساختن نقشه. آمده است برویدکارکنان گوناگون که از پی آن 
 .ها قرار دهید نام افراد را از چپ به راست در ستون

 .ها را در صفحه از باال به پایین نشان دهید اقدام
 .ها به کار برید هایی را در قالب فعل و اسم براي معرفی اقدام کلمه

 .از نمادهاي ساده استفاده کنید
  . ي کار را یادداشت کنید هاي چرخه ه مناسب است زمانهر جا ک

  . ها و ساختن نقشه یادداشت کنید ي فرآیند، پس از مروري بر مصاحبه پس از تکمیل این نقشه، مشاهدات خود را درباره
  

  هاي بالتصدي اعالم پست
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ها ي مصاحبه خالصه

  
لورا میهن، مدیر حسابداري، گفته است که هرگاه پستی بالتصدي در  .ي استخدام، لورا میهن، مدیر حسابداري مدیر اداره

این برگ را براي تأیید به معاون حسابداري . کند اش پیدا شوند باید برگ درخواست پر کردن پست بالتصدي را تکمیل می اداره
انی یا معاون حسابداري متوجه اشتباهی در گر منابع انس بیند زمانی است که تحلیل تنها زمانی که او آن برگ را دوباره می. دهد می

در دو سال گذشته او تنها دو مورد استخدام تازه انجام داده است که یکی از آنان از داخل شرکت و دیگري از خارج شرکت . آن شود
ش از هر چیز اي که بی هاي غربال شده سه هفته وقت گرفته است و نکته کند دستیابیش به درخواست او فکر می. منصوب شده است

  . هاي روز وقت معاون را گرفته است ي نگرانیش بوده این بوده که تصویب یکی از درخواست مایه
  ).ي استخدام شدگان به اثبات رسیده است هاي دیگر انجام گرفته و حقایق اساسی درباره ي دیگر نیز در اداره دو مصاحبه(
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  کاربرگ پروفایل فرآیند
  

  ک فرآیندمال  ي فرآیند اسم و شماره
  ي استخدام مدیریت اداره  هاي بالتصدي  اعالم پست

  ي آغاز کار  راب پتري، رئیس اداره
  شرح فرآیند 

ي استخدام، منابع انسانی گروهی از کاندیداهاي مستعد را براي غربال کردن افراد از  ي مشخصات اداره برپایه
  .دارد ها نگه می میان آن

  انداز  دادهاي راه رخ
  :آغازي داد رخ
  :داد پایانی فرآیند رخ
  دادهاي دیگر رخ

  ي استخدام  بالتصدي در اداره  وجود پست
  فهرست کاندیداهاي مستعد

  هاي بالتصدي  شرکتی پست –تایید پر کردن درون 
  هاي بالتصدي  شرکتی پست –پر کردن برون 

  داد  اقالم و منابع درون
  ي استخدام  درخواست برگ پست بالتصدي، اداره

  داد  اقالم و منابع برون
هاي کار رسیده از هیئت شاغل جِی کی کو، فهرست شاغل تارنماي شرکت جِی کی کو؛  درخواست
هاي عالی که حاضر به غربال  و مدرسه Have We Got A Job 4U.comکنندگان، تارنماي  استخدام

  . کردن کاندیداها هستند
  

  ي استخدام اداره= مشتري 
  مالکان واحدهاي فرآیند  واحدهاي فرآیند

  ها تأییدیه
  هاي بالتصدي شرکتی پست -  پر کردن درون
  هاي بالتصدي  شرکتی پست –پر کردن برون 

  ي استخدام  مدیریت اداره
الزم است با راب گفتگو  –فرد ناشناخته  –منابع انسانی 

کند تا مشخص شود که چه کسی مسئول این 
  .واحدهاست

  هاي کسب و کار مخاطره  کسب و کار) هاي( هدف
فراهم کردن گروهی گسترده و متنوع از 

  کاندیداهاي مستعد طبق درخواست 
  فرو ماندن از جذب کاندیداهاي با صالحیت

  مشخصات غلط کاندیداها
  هاي موفقیت سنجه  کنترل هاي کلیدي

  تأییدها
  درخواست پست بالتصدي

  هاي ادواري منابع استخدامی  بررسی

  کیفیت و کمیت متقاضیان 
ي  رسیدن به موقع اطالعات مربوط به کاندیداها به اداره

  استخدام 
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٢.٢ 
مسائل 
مستندساز

مدیر 
 استخدام 

٢.۶ 
گردآوري 

ي  مهه

گر  حتلیل
منابع 

منشي منابع 
 انساني 

فرآیند 
اعالم 

هاي  پست
 بالتصدي 

 آري

 نه

درخواست 
 - برون

 شركيت؟ 

٢.١ 
الزامات 
را تأمني 

كند؟ مي  

٢.٣ 
بررسي 
ه رزومه

الزامات 
را تأمني 

كند؟ مي  

٢.۴ 
دلیل 
مردود 

۵.٢ 
مستندس
ازي 
 پرونده 

دریافت  ٢.٧
ها درخواست  

روز       ١

 آري

 نه

 آري

 نه

فرآیند 
 مصاحبه 

 صفحه بعدی
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٣.۵ 
 مصاحبه

٣.٢ 
مستندساز

 ٣.١ 
 مصاحبه 

 ٣.۴ 
مردود 
شناخته 

فرآیند 
غربال 
 كردن 

 درخواست 
هاي 
 -برون

گر  حتلیل
منابع 

فراهم  ٣.٣ 
كردن 

پذیري دسرتس  

۵.٣ 
ي  ضمیمه

پرونده 

٣.۶ 
طراحي 
 مصاحبه 

هاي كاندیدا 
 -برون

 ٣.٩ 
ي  برنامه
زماني 

اجنام  ٣.١٠ 
ها مصاحبه  

روز       ٧
فرآیند 
 انتخاب

 بررسي ٣.٧ 
وضعیت 

كاندیداي 
شركيت -برون  
روز        ٢

ي  هتیه ٣.٨ 
ي  برنامه
 زماني 

ن
 ه

آر
 ي

ن
 ه

آر
 ي

ن
 ه

آر
 ي

مدیر 
 استخدام 

منشي 
منابع 

دقیقه ۴۵  
ثبت 

ها پاسخ  
برخي 

كاندی
داي 
 بعدي 

آر
 ي

ن
 ه

آر
 ي

ن
 R ه
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  هاي فرآیند تحلیل نقشه: مرحله پنج 
  تحلیل فرآیند استخدام  1تمرین 

هایی به کارگیریم که با روي  هاي شما را براي بررسی دقیق و کندوکاو در آن، پرسش ي مهارت اکنون زمان آن رسیده است که همه
اندازیم و راه ممکن بهبود  هاي شرح فرآیند نگاهی می ابتدا به برگه. اید ها کرده ها، شروع به تنظیم آن ي این موضوع هم گذاردن همه

هایی که  سپس با استفاده از موضوع. کنیم ایم، تعیین می ها را با فرآیندهایی پیش از این تعریف کرده ي آن طهها و چگونگی راب آن
هایی که براي کمک به شما در پی آمده  از یادآوري. ایم، فرآیندها را تحلیل کنید اید و فنونی که ما توصیف کرده شما مشخص کرده
  : است استفاده کنید

  
  هاي شرح فرآیند الزم باشد؟  رهایی ممکن است در برگهایجاد چه تغیی. 1

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................  

ي هر یک از فرآیندها فراهم کنید  ي شرح فرآیند، تحلیلی درباره هاي تجدید نظر شده هاي فرآیند و برگه با استفاده از نقشه. 2
  ). بگنجانید ي کار را هاي چرخه به خاطر داشته باشید که تحلیل زمان(
  

  غربال کردن 
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................  
  ها مصاحبه

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................  

  انتخاب
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................  
 پیشنهاد شغل

...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................  
  . ي این تحلیل انجام دهید؛ خالصه کنید کار اضافی و تغییرات پیشنهادي را که ممکن است بر پایه. 3
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...............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
................................................................................... 

 
  ي ي نقشه تهیه: مرحله ششم

  
  ) خروجی(دادها ، و برون)ورودي(دادها ها، درون اقدام 1تمرین  

ها دارد براي اطمینان از این که  هایی را که مشتري نیاز به انجام آن ي کلیدي مشخص شده در تمرین پیشین، اقدام براي هر وظیفه
دادي که مشتري  اندازي انجام وظیفه، و برون دادهاي ناشی از مشتري را براي راه آن وظیفه تکمیل شده است تعیین کنید؛ درون

  . اند ي در پی آمده استفاده کنید که دو ردیف اول آن به صورت نمونه کامل شده ز برگها: انتظار دارد مشخص کنید
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  داد برون  داد درون  اقدام  وظایف

  هاي خرید  تعیین گزینه

به دست آوردن 
ي  اطالعات درباره

  محصول 
ي مبلغ  درباره  تصمیم

پولی که باید خرج 
  شود

  ها خواندن آگهی
  رفتن به داخل فروشگاه 
  جستجو در اینترنت
  وضعیت مالی شخص

مشخص کردن 
  هاي بالقوه محصول

مشخص کردن 
فروشندگان بالقوه 

  )فروشگاه(

  بازدید از فروشگاه 

راندن به سوي 
  فروشگاه 

  وارد شدن به فروشگاه 
  یافتن محصول 

  هاي مسیر گزینه
  هاي فروشگاه مکان

ي  درك خواسته
  مشتري

  مشخصات استریو

  رسیدن به فروشگاه
  ایستادن درون فروشگاه
هاي  دانستن گزینه

  موجود

  انتخاب محصول

  
  
  
  

    

  خرید محصول

  
  
  
  

    

  نصب محصول

  
  
  
  

    

  استفاده از محصول 
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  معیارسنجش موفقیت  وظیفه

  هاي خرید  تعیین امکان گزینش
  هاي موجود  کمینه کردن زمان الزم براي تعیین نوع محصول

  کمینه کردن زمان مصرف شده براي انتخاب 
  ها  ي محصول افزایش آگاهی درباره

  بازدید از فروشگاه 
  
  
  

  انتخاب محصول 
  
  
  

  خرید محصول 
  
  
  

  نصب محصول 
  
  
  

  استفاده از محصول 
  
  
  

  
    



 کنفرانس توانمندسازي منابع انسانی هفتمین دوره                           مطالعه مورد موضوع              بنیاد توانمندسازي منابع انسانی ایران                   
 

 43 راهبرد  توانمندسازي منابع انسانی همسو باطراحی فرایندهاي  :موضوع مورد

  
  :انداز راه

  :کار موظف
  :کار شخصی
  :کار اجتماعی

 داد برون داد درون ها اقدام وظیفه
سنجش   معیارهاي
 موفقیت

  بندي رتبه
  پایین=  1
 باال=  5

 نتایج

هاي  تعیین گزینه. 1
 خرید 

  
 

     

   بازدید از فروشگاه . 2
 

     

   انتخاب محصول . 3
 

     

   خرید محصول . 4
 

     

   نصب محصول . 5
 

     

   استفاده از محصول . 6
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  تهیه نقشه با رویکرد مشترگرایی
  زباله بیرون ریختن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  

ي  مشاهده
 زباله

تعیني 
 بودجه 

مشخص كردن 
 فروشندگان 

 تعیني قیمت

نشان دادن 
هاي  ظرف

 زباله

دادن 
ي  اجازه

تعیني بريون 
 رخينت زباله
 

دریافت 
حساب صورت  

پرداخت 
حساب صورت  

 پایان

 پایان

 

 پایان

كردن مشخص  تشخیص نیاز
 فروشنده 

اجازه ورود 
 به خدمه

پرداخت 
حساب صورت  

 بله

 بله

 نه

 نه

آیا 
بودجه 
این 

آیا  
فروشنده 
مشخص شده 

 


