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بزاي جمع آوري اظالعات روغهاي متعددي وجىد دارد که با تىجه
به هىع ضاسمان ،ماهيت مػکل و ويژگيهاي مىقعيت ،بايطتي يک يا
چىد روع را بزاي کطب اظالعات بزگشيد .بزخي اس روغهاي
گزدآوري اظالعات عبارتىد اس :اضتفاده اس کتابخاهه ،کطب اظالع
اس اضىاد ،مدارک ،بايگاوي ها و آرغيىها ،مزاجعه به جداول و
همىدارهاي ضاسماوي ،مػاهده ،تهيه و تىظيم پزضػىامه و اهجام
دادن مصاخبه.

لسوم به کارگيري ترکيبي از روصها
هيچ يک اس روغهايي که تىضيذ داده غد جامع و کامل هيطت.
هزيک اس آنها دضتيابي به بخص ي اس اظالعات را بزاي آهاليطت
ميطز مي ضاسد.
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مرحله چهارم :طبقه بىدي اطالعات

در ايً مزخله اظالعات بز خطب رابعه اي که با يکديگز
دارهد و هيز بز مبىاي اهميتي که دارهد ظبقه بىدي مي غىهد
که ايً فزايىد عبارت اضت اس مزتب کزدن اظالعات در
گزوههاي مختلف ،بز ظبق يک روع مىعقي و عقاليي که اس
پيؼ تعيين غده اضت.

مرحله پىجم :تجسيه و تحليل اطالعات
در ايً مزخله ،آهاليطت اظالعاتي را که اس ميان اهبىه
اظالعات ،پااليؼ غده و ظبقه بىدي و تىظيم گزديده اهد،
تجشيه و تدليل

مي کىد و مي کىغد تا ارتباط بين آنها را

با يکديگز و با ضايز عىامل کػف کىد.
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سىالات قابل طرح در مرحله تجسيه و تحليل اطالعات
 چه فعاليتي اهجام مي غىد؟


چزا آن فعاليت اهجام مي گزدد؟



چه کس ي آن فعاليت چگىهه اهجام مي غىد؟



آن فعاليت چگىهه اهجام مي غىد؟



آن فعاليت در کجا اهجام مي غىد؟



آن فعاليت در چه سماوي اهجام مي غىد؟

سىالات قابل طرح در مرحله اعالح فرآيىدها
What
Why

When

Who

How
What
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سىالات مىرد استفاده در مىرد وسيله اي که براي يک کار خاظ ،مىرد
استفاده است


چه دضتگاهي بزاي اهجام ايً کار مىاضب اضت؟



چزا ايً دضتگاه اهتخاب غده اضت؟



چه کس ي (کطاوي) اس ايً دضتگاه اضتفاده مي کىىد؟



اس ايً دضتگاه در کجا و در کدام مزخله اضتفاده
ميػىد؟



چه مىقع اس ايً دضتگاه اضتفاده مي غىد؟



هدىه اضتفاده اس دضتگاه چگىهه اضت؟

پس از طرح سىالت اساس ي ،تحليلگر سىالات ديگري را با تىجه به هىع و ماهيت
مىضىع ،مطرح مي کىد .همىهه هاي از اين دسته سىالت عبارتىد از:


آيا ايً کار در تدقق هدف ضاسمان هقؼ مىثزي دارد؟



آيا فزدي که ايً کار را اهجام مي دهد ،صالخيت اهجام دادن آن را دارد؟



وظايف و مطىليت هاي مزبىط به ايً کار کدامىد؟



آيا رويه ها و دضتىرالعملهاي مدون در مىرد روع کار وجىد اضت؟



بين ايً کار و ضايز کارها چه ارتباط رضمي و غير رضمي بزقزار اضت؟



آيا بين ايً کار و ضايز کارها تداخل و دوباره کاري وجىد دارد؟
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تاثير ايً کار بز ضايز فعاليت هاي ضاسمان ،به چه ميزان اضت؟



آيا روع بهتري بزاي اهجام ايً کار وجىد دارد؟



آيا مي تىان ايً کار را با کار ديگزي تزکيب کزد؟



کمبىدهاي مهارتي و آمىسش ي غاغل ايً کار چيطت؟



آيا هتيجه ايً کار با هتايج کار واخد يا واخدهاي ديگز تىاقض دارد؟



آيا جزيان کار ،تاخير و کىدي وجىد دارد؟ چىاهچه پاسخ مثبت اضت ،ميػاء
کىد کاري و تاخير در کجاضت؟



چه مػکالتي در کار وجىد دارد؟



آيا مىابع مىرد هياس ،به مىقع دراختيار اضتفاده کىىده قزار ميگيرد؟



آيا بار کاري به ظىر عادالهه بين اعضاي ضاسمان تىسيع غده اضت؟



آيا کار به ظزيق علمي و صحيذ اهجام مي غىد؟



آيا کيفيت کاال يا خدمت تىليد غده در ضعذ معلىبي اضت؟



به ظىر کلي ميزان اثز بخص ي و ثمز بخص ي کار ،چقدر اضت؟
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مرحله صضم :هتيجه گيري و ارائه راه حل
در ايً مزخله ,آهاليطت به تعبير و تفطير يافته هاي خىيؼ
مي پزداسد .چىاهچه فزضيه هاي اوليه او تائيد غدهد ،وي

مىفق به کػف علت مػکل غده اضت و در ايً مزخله
بزاي رفع آنها چاره اهديص ي مي کىد و راه خل ارائه مي دهد.

هحىه ارائه راه حل


همخىاوي با بزهامه هاي ضاسمان



ارائه چىد راه خل به جاي يک راه خل



معابقت با قىاهين و مقزرات



قابليت اعمال



تىاضب بين هشيه اجشا و مىافع خاصل اس اجزاي ظزح



ضهىلت اجزا
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مرحله هفتم :تهيه و تىظيم گسارش
آهاليطت بايد اقداماتي را که تا ايً مزخله اهجام داده اضت
در گشارش ي مىظم ،تدويً کىد و در دضترص مديزان و
مقامات مزبىظه قزار دهد.

مرحله هضتم :اجرا
اجزاي پيػنهادات آهاليطت ،مىىط به داغتن بزهامه
مىاضب اجزايي اضت .در ايً مزخله ،آهاليطت بايطتي ظي
بزهامه اي ،پيؼ بيىيهاي السم را جهت اجزاي پيػنهادات
مصىب و پياده کزدن ظزخهاي جديد و ايجاد تغيير در هظام

قديم اهجام دهد.
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مرحله نهم :آزمايط طرح جديد
بزاي کطب اظميىان اس هتايج ظزح ،تىصيه مي غىد که ابتدا
ظزح جديد به ظىر آسمايص ي در يک قمزو مددود به مىرد اجزا
گذارده غىد تا مػکالت و مددوديتهاي آن ضمً عمل مشخص
غىد ،اصالخات و جزح و تعديلها السم در آن اعمال گزدد و
آمادگي کافي را جهت پياده غدن در قلمزو اصلي به دضت آورد.

مرحله دهم :استقرار طرح جديد
چىاهچه هتايج خاصل اس اجزاي آسمايص ي ظزح مثبت باغد و
مديزان و مقامات مطئىل ،ادامه اجزاي ظزح را مىرد
تصىيب قزار دهىد ،ظزح جديد در عمل پياده مي غىد.
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فنون مورد استفاده در اصالح فرآيندها

صيىه های مىرد استفاده در بهبىد سيستمها


همىدار جزيان کار



همىدار مزاخل کار

 جدول تقطيم کار
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همىدار جريان کار
تعزيف
همىداری اضت که در آن با اضتفاده اس يک ضزی عالئم ،جزيان گزدع کاال بعىر
کلی همايؼ داده می غىد.
کاربزد عمده
 بزهامه هىيس ی بزای کامپيىتز
 اصالح روغهای اداری

همىدار جريان کار
مشخصات و مىارد اضتفاده


ايً همىدار به جای بيان گفتاری اس همايؼ هماديً(ضمبليک) اضتفاده می کىد.



بزای وػان دادن هدىه گزدع کارها در ضاسمان اضتفاده می غىد.



اس بيان جشئيات مزاخل کار پزهيز دارد و به همايؼ مزاخل کلی می پزداسد.



هىگامی که در ضاسمان مػکلی راجع به هدىه گزدع کارها وجىد دارد به کار می رود.



اغلب به همزاه همىدار مزاخل کار که خاوی جشئيات جزيان کار اضت اس آن اضتفاده می غىد.
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همىدار جريان کار
همادهای مىرد اضتفاده
عمل(تايپ هامه ،تحرير هامه ،سىجط و ارزيابی)
بررس ی(مطالعه ،بازرس ی ،تفتيط)
اهبارش کىتاه مدت(بايگاوی مىقت ،اهتظار مىاد اوليه در خط تىليد)
اهبارش بلىد مدت(بايگاوی جاری ،بايگاوی راکد ،اهبار کاالی ساخته صده)
سىد و مدرک
پايان کار يا آغاز يک همىدار
تغميم گيری و اصتقاق عمليات
وضان دادن حرکت

همىدار جريان کار
هکات قابل تىجه
کاربزد تزکيبی عالئم

تعدد فعاليتهای يکطان و غير يکطان

تهيه يک خکم در چهار وسخه
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همىدار جريان کار
ظزيقه رضم


در يک ضتىن اس ضمت چپ ،مجزيان اصلی مزاخل کار ثبت می غىد.



در مقابل ضعز مزبىظه ،به هز مجزی خزکت هماديً آن تخصيص داده می غىد.



خزکت همىدار اس چپ به راضت اضت.



تعداد رفت و بزگػتهای کار به ضىی هز مجزی وػان دهىده تکزار در يک جزيان کار اضت.
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همىدار مراحل کار
تعزيف
جدولی اضت که در آن جشئيات مزاخل غکل گيری کار ،مجزيان ،سمان و مطافت
ظی غده بزای هز جشء اس کار مىعکظ می غىد.
کاربزد
 تفصيل مزاخل کار(اضتفاده به عىىان همىدار تکميلی جزيان کار)
 ثبت و اصالح جشئيات مزاخل کار

همىدار مراحل کار

همادهای مىرد اضتفاده
عمل(تايپ هامه ،تحرير هامه ،سىجط و ارزيابی)
بررس ی(مطالعه ،بازرس ی ،تفتيط)
اهبارش (بايگاوی مىقت ،اهتظار مىاد اوليه در خط تىليد)
حرکت و هقل و اهتقال

تأخير
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همىدار مراحل کار
مىارد قابل تىجه


مطافت
تنها در ضتىوی که عالمت خزکت درج غده اضت ،هىغته می غىد



سمان
مدتی که کار به ظىل می اهجامد.
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جدول تقسيم کار
تعزيف
جدولی اضت دو بعدی که در آن ضهم و هقؼ هز يک اس کارکىان در فعاليتهای
ضاسمان اس ظزيق تکميل فهزضت وظايف تعيين می غىد.
کاربزد
رفع مػکالت هاش ی اس تقطيم هادرضت و هاعادالهه کار ميان کارکىان

جدول تقسيم کار
اصطالحات بکار رفتٍ
وقشَ :ز وًع کاری کٍ شخص در ياحذ ساسماوی اوجام می دَذ

سُم :کميت کاری است کٍ شخص در ياحذ ساسماوی اوجام می دَذ
فعاليت :کاری کٍ بٍ عُذٌ يک ياحذ ساسماوی گذاردٌ شذٌ است

(تعييه اعتبار در

امًر مالی ،صذير حکم مزخصی در کارگشيىی)

يظيفٍ :کار مشخص شخصی است کٍ اوجام می دَذ .بٍ عبارت ديگز يظيفٍ َمان
وقش شخص است در فعاليت َای ساسماوی
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بٍ پايان آمذ ايه دفتز
حکايت َمچىان باقيست
سپاس اس تًجٍ شما
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