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 وگرش هاي وًيه به سازمان 

عي حذٚد ػٝ دٞٝ اخيش، ٍ٘شؽ صبحجٙظشاٖ ٘ؼجت ثٝ ٔفْٟٛ ٚ وبسوشدٞبي ػبصٔبٖ ٚ چٍٍٛ٘ي عشاحي ػبختبس آٖ دػتخٛؽ 

ٞٓ ٘ٛع ثشخٛسد ثب وبسوٙبٖ ٚ تشويت آٖ سا دس ثش ٔي ٌيشد. تغييشات صيبدي ؿذٜ اػت. ايٗ تغييشات، ٞٓ ؿىُ ػبصٔب٘ذٞي ٚ 

ػبصٔبٖ ثي ٔشص، ػبصٔبٖ فبلذ ػّؼّٝ ٔشاتت، وبسوٙبٖ فشٞيختٝ، ؿٟشٚ٘ذ ػبصٔب٘ي ٚ أثبَ آٖ، ثشخي اص ٚاطٌبٖ ٔٛسد اػتفبدٜ 

ٔذيشيتي دس  دس ٍ٘شؽ ٞبي خذيذ ػبصٔب٘ي سا تـىيُ ٔي دٞٙذ. ٌشچٝ ٞٙٛص ػبختبس ػبصٔب٘ي ٚ ٍ٘شؽ حبوٓ ثش ػجه ٞبي

ػبصٔبٖ ٞبي وـٛس ٔب ٍ٘شؿي ػٙتي اػت، أب ػٙبصشي اص ٍ٘شؽ ػبصٔب٘ي خذيذ، ٘ظيش وبػتٗ اص ػغٛح ٔذيشيت ػبصٔبٖ ٞب، 

 غٙي ػبصي ٔـبغُ، تشٚيح فشًٞٙ وبس تيٕي ٚ ٍ٘شؽ فشآيٙذي دس ٕٞبٖ ػبختبسٞب ٚ سٚؽ ٞبي لجّي ٔـبٞذٜ ٔي ٌشدد.

 

 ساختار سازماوي فرآيىدي

 ٘ي دٚ ٞذف ػٕذٜ سا تؼميت ٔي وٙذ :ٞش ػبختبس ػبصٔب

 .٘ـبٖ دٞذ وٝ چٝ وؼب٘ي ثشاي اخشاي اثشثخؾ يه وبس، ٌشد ٞٓ خٕغ آٚسي ؿذٜ ا٘ذ 

 .٘ـبٖ دٞذ وٝ دس ػّؼّٝ ٔشاتت ػبصٔب٘ي، چٝ وؼي ثٝ وذاْ ػغح ثبالتش ٌضاسؽ ٔي دٞذ 

يه ٕ٘ٛداس ػبصٔب٘ي ٚظيفٝ ٌشا، تٛصيغ ػٕٛدي اختيبسات ٚ ؿىُ ثشلشاسي استجبط ثيٗ ثبالدػت ٚ پبييٗ دػتبٖ سا دس ػبصٔبٖ 

ٞش ٔٛفميتي وٝ ٘صيت ػبصٔبٖ ٔي ؿٛد، ٘بؿي اص ا٘دبْ صحيح استجبط ثيٗ وبسوشدٞب ٘ـبٖ ٔي دٞذ. أب ٚالؼيت ايٗ اػت وٝ 

ثٝ ػجبست ديٍش، ثيـتشيٗ خذٔت ٕٔىٗ ٔذيشاٖ  ٚظبيف يب ٚاحذٞب ايدبد ٔي ٌشدد.يب ٚاحذٞبػت وٝ دس اثش استجبط افمي ثيٗ 

ػغٛح ثبالي ػبصٔبٖ دس ايٗ اػت وٝ يب ثيٗ ٔذيشاٖ ػغٛح پبييٗ تش ثٝ خٛثي استجبط ثشلشاس وٙٙذ ٚ يب ايٙىٝ فشآيٙـذٞب ٚ سٚؽ 

ا٘دبْ ؿٛد. ٔؼٙي ديٍش ايٗ ػخٗ آٖ اػت وٝ ٞبي ا٘دبْ وبس سا ثٝ ٘حٛي عشاحي وٙٙذ وٝ وبس ثب ثيـتشيٗ وبسايي ٚ اثشثخـي 

اسصؽ افضٚدٜ احتٕبِي ٘بؿي اص ٘مؾ ٔذيشيت ٘ٝ اص عشيك خغٛط فشٔب٘ذٞي ٚ حيغٝ وٙتشَ، ثّىٝ اص عشيك ايدبد ٕٞبٍٞٙي 

 صحيح ثيٗ فشآيٙذٞب ايدبد ٔي ٌشدد.

ثش حَٛ فشآيٙذٞبي اصّي يه ٔٙغك وبٔالً خذيذ عشاحي ػبختبس ػبصٔبٖ ٞب ػجبستؼت اص تـىيُ ٌشٜٚ ٞبي چٙذ تخصصي 

 ػبصٔبٖ ٘ظيش عشاحي ٔحصَٛ، دسيبفت ػفبسؽ، تِٛيذ، خذٔبت پغ اص فشٚؽ ٚ ٘ظبيش آٖ.

ػبختبسٞبي ٔجتٙي ثش فشآيٙذٞب ثيـتش ثش سٚاثظ ػبصٔب٘ي افمي تأويذ ٔي ٚسص٘ذ تب سٚاثظ ػٕٛٔي. تٕبٔي وبسوشدٞب يب ٚظبيف 

 "ٔتِٛي فشآيٙذٞب"تحت ٘ظش يه ٘فش ٔٛػْٛ ثٝ   شن وٝ ٔؼٕٛالًضشٚسي ثشاي تِٛيذ يه ٔحصَٛ يب خذٔت دس يه ٚاحذ ٔـت

اداسٜ ٔي ؿٛد، ٔتٕشوض ٔي ٌشدد. دس ايٗ ٘ٛع ػبختبسٞب، ػغٛح ٔذيشيتي ا٘ذن ٚ تيٓ اسؿذ ٔذيشيتي وٛچه اػت ٚ فمظ ثش 

 ثؼضي خذٔبت پيـتيجب٘ي وّيذي ٘ظيش ثش٘بٔٝ سيضي اػتشاتظيه، أٛس ٔبِي ٚ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ي ٘ظبست ٔي وٙذ.
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ػبختبس فشآيٙذي، ثؼيبسي اص حذ ٚ ٔشصٞبي ػّؼّٝ ٔشاتجي ٚ ثخـي سا وٝ ٕٞبٍٞٙي سا ٔـىُ ٔي ػبصد ٚ ٔٛخت وٙذي "

فشايٙذ تصٕيٓ ٌيشي ٚ اخشاء ٔي ٌشدد، اص ٔيبٖ ثشٔي داسد. ايٗ ػبختبسٞب، ٞضيٙٝ ٞبي ػشػبْ آٚس ٔذيشيت ثش سٚاثظ ثيٗ ثخؾ 

بٞؾ ٔي دٞٙذ. ايٗ ػبختبسٞب ثٝ ػبصٔبٖ أىبٖ ٔي دٞٙذ تب ٔٙبثغ خٛد سا ٞب ٚ ػّؼّٝ ٔشاتت ػشيض ٚ عٛيُ ػبصٔب٘ي سا و

ثيـتش ٔصشٚف خذٔت ثٝ ٔـتشيبٖ، اػٓ اص ٔـتشيبٖ داخُ ػبصٔبٖ يب خبسج اص ػبصٔبٖ وٙذ. ٕ٘ٛداس ريُ اص ٘ظش ٔفٟٛٔي يه 

 "ػبختبس ٔجتٙي ثش فشآيٙذ سا تصٛيش ٔي وٙذ :

ؾ ٚ إٞيت آٖ ٞٙٛص آ٘چٙب٘ىٝ ثبيذ ٚ ؿبيذ دس وـٛس ٔب خب ٘يفتبدٜ ، أب ظٛاٞش ٚ ٘م "فشآيٙذٌشايي"ٚ  "فشآيٙذ "ٌشچٝ ٔفْٟٛ 

أش حبوي اص آٖ اػت وٝ ايٗ ٔفْٟٛ ثٝ تذسيح دس ثيٗ ٔذيشاٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ ٔذيشيت دس ثخؾ ٞبي صٙبيغ ٚ خذٔبت دس حبَ 

 ٌؼتشؽ اػت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومــًدار ساختار سازماوي فرآيىــدگرا

 

تشديذي ٘يؼت وٝ ثش٘بٔٝ سيضي ػبصٔبٖ ثش اػبع ٍ٘شؽ فشآيٙذٌشا يب عشاحي ٔدذد ػبصٔبٖ ٞب ثش ايٗ اػبع دس وـٛس ٔب، وبس 

ثش سٚي ٔؼتٙذات ٘ظبْ  "فشآيٙـذٌشا"چٙذاٖ ػبدٜ اي ٘يؼت ٚ ا٘تظبس ٕ٘ي سٚد وٝ اص أشٚص ثٝ ثؼذ ٚ ثب اِصبق يه ثشچؼت 

يشيت ويفيت يب ثشٌضاسي چٙذ ػٕيٙبس، ػبصٔبٖ ٞبي ٔب ثٝ ػبصٔبٖ فشآيٙذٌشا تجذيُ ؿٛ٘ذ؛ أب حشوت دس ايٗ خٟت ثؼيبس ٔذ

 ضشٚسيؼت.

 

 تيم مديريت ارشد

 رئيس ي متًليان فرآيىدهاي پشتيباوي

 فرآيىد تحقيق ي تًسعه

 متًلي فرآيىد                    اعضاي تيم چىد يظيفه اي

 فرآيىد بازاريابي ي فريش

 متًلي فرآيىد                    اعضاي تيم چىد يظيفه اي

 فرآيىد خدمات پس از فريش

 متًلي فرآيىد                    اعضاي تيم چىد يظيفه اي
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 ييژگيهاي ساختار سازماوي فرآيىدي

( ٚ ٚظبيف اخشايي functionsلجُ اص ٞش چيض يبدآٚسي ايٗ ٘ىتٝ ضشٚسي اػت وٝ دس يه ػبختبس فشآيٙذي، وبسوشدٞب )

(tasks ٝاص ثيٗ ٕ٘ي سٚ٘ذ. دس ػُٕ ٔب ثبص ٞٓ ٚاحذٞبي ػبصٔب٘ي ٔـخصي خٛاٞيٓ داؿت وٝ ثش اػبع ٘ٛع وبس ٚ ٚظبيفي و )

ا٘دبْ ٔي دٞٙذ، ؿىُ ٌشفتٝ ٚ ػبصٔب٘ذٞي ؿذٜ ا٘ذ. أب تفبٚت ػٕذٜ دس ايٗ خٛاٞذ ثٛد وٝ دس يه ػبصٔبٖ فشآيٙذٌشا، تؼذاد 

ثذ ٚ ايٗ ٚاحذٞب دس خذٔت تؼٟيُ ثشلشاسي استجبط افمي ثيٗ لشاس ٔي ٌيش٘ذ. ػغٛح ٚ تؼذاد ٚاحذٞبي ػبصٔب٘ي وبٞؾ ٔي يب

دس يه ػبختبس فشآيٙذٌشاي ايذٜ اَ، ثٝ صٛس خذي ؿىُ ٌيشي يه ثبٚس تبصٜ ضشٚسي اػت ٚ آٖ ايٗ وٝ دس ايٗ ٘ٛع ػبصٔبٖ؛ 

تٙذ، ثّىٝ دس لجبَ وُ فشآيٙذ ريشثظ اٚالً افشاد تٟٙب ٔؼئَٛ پبسٜ اي ٔدضا اص وُ وبس وٝ ا٘دبْ آٖ ثٝ آٟ٘ب ٚاٌزاس ؿذٜ ٘يؼ

ٔؼئِٛيت داس٘ذ. ثب٘يبً ٞش فشد ؿبغُ خٛدؽ ثبيذ ثش وبس خٛيـتٗ ٔذيشيت وشدٜ ٚ دس ٔمبثُ آٖ پبػخٍٛ ثبؿذ. اص ايٙشٚ ضشٚست 

ٚخٛد افشادي وٝ ثش وبس ديٍشاٖ ٘ظبست ٚ وٙتشَ وٙٙذ وٕشً٘ ٚ تضؼيف ٔي ؿٛد. ثٝ ػجبست ديٍش، دس يه ػبختبس فشآيٙذٌشا؛ 

شآيٙذٞب ٔحٛس ٕٞٝ چيض لشاس ٔي ٌيشد ٚ ثٟجٛد دس اثشثخـي ٚ ػّٕىشد ػبصٔبٖ، تبثؼي اص ثٟجٛد فشآيٙذٞب ٚ يب عشاحي ٔدذد ف

 آٟ٘ب خٛاٞذ ثٛد.

ٌشچٝ ٕ٘ي تٛاٖ تٟٙب يه ساٜ سا ثشاي عشاحي ػبختبس فشآيٙذٌشا پيـٟٙبد وشد، أب ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ايٗ ػبختبسٞب اص ٚيظٌي 

 اس٘ذ :ٞبي ػٕذٜ صيش ثشخٛسد

 .فشآيٙذٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٘يشٚي ٔحشوٝ ػبختبس ػُٕ ٔي وٙٙذ 

 .وبس، اسصؽ افضٚدٜ ايدبد ٔي وٙذ 

 .تيٓ ٞب، اػبع وبس٘ذ 

 .ٔـتشيبٖ ٘حٜٛ ا٘دبْ وبس سا تؼييٗ ٔي وٙٙذ 

 ،ثش پبيٝ ػّٕىشد خٛد پبداؽ ٔي ٌيش٘ذ.  تيٓ ٞب 

 ،استجبط تٍٙبتٍٙي ثب تأٔيٗ وٙٙذٌبٖ ٚ ٔـتشيبٖ داس٘ذ. تيٓ ٞب 

 تيٓ اص آٔٛصؽ ٚ اعالػبت وبفي ثشخٛسداس٘ذ. اػضبي 
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 مسايا ي معايب ساختارهاي فرآيىدي

ٔب٘ٙذ ٞش ػبختبس ديٍش، ػبختبس فشآيٙذي ػبصٔبٖ ٘يض داساي ٘مبط ضؼف ٚ لٛتي ٔي ثبؿذ وٝ دس خذَٚ ريُ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ 

 اػت.

 مسايا، معايب ي شرايط مىاسب براي اجراي ساختار فرآيىــدي

ايا
ـس

مـ
 

 ٔٙبثغ ثشاي خّت سضبيت ٔـتشي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد.اص  -

 ػشػت ٚ وبسايي سا اغّت ثٝ ٘حٛي ؿٍفت اٍ٘يض ثٟجٛد ٔي ثخـذ. -

 ثٝ ػشػت ثب تغييشات ٔحيظ ػبصٌبس ٔي ؿٛد. -

 ٔشصٞبي ثيٗ ثخـٟب سا وٕشً٘ ٔي ػبصد. -

 لبثّيت خبٔغ ثيٙي ٚ والٖ ٍ٘شي دس وبس سا افضايؾ ٔي دٞذ. -

 ٔي ثشد.ٔيضاٖ ٔـبسوت وبسوٙبٖ سا ثبال  -

 ثٝ ػّت وٛچه ثٛدٖ ػبختبس ػبُٔ ػشثبس، ٞضيٙٝ ٞب سا پبييٗ ٔي آٚسد. -

ب
ـاي

عـ
م

 

 ٕٔىٗ اػت ٔٛخت تٟذيذ ٔذيشاٖ ٔيب٘ي ٚ ٔتخصصيٗ اداسي ٌشدد. -

 ايدبد تغييشاتي دس ثشداؿت ٞبي ٔشثٛط ثٝ فشٔب٘ذٞي ٚ وٙتشَ سا ايدبة ٔي وٙذ. -

 ٞضيٙٝ ٔٛاد وٕيبة سا ٔضبػف ٔي وٙذ. -

 ب ٚ آٌبٞي ٞبي خذيذ ثشاي اداسٜ تيٓ ٞب ٚ سٚاثظ افمي ضشٚسي اػت.فشاٌيشي ٟٔبست ٞ -

 صٔبٖ الصْ ثشاي فشآيٙذ تصٕيٓ ٌيشي دس تيٓ ٞب ٕٔىٗ اػت افضايؾ يبثذ. -

 دس صٛست تؼشيف ٘بدسػت فشآيٙذ، ػبختبس ٕٔىٗ اػت وبسايي خٛد سا اص دػت ثذٞذ. -

د 
ًار

م

رد
ارب

ك
 

 ثشاي ؿشايظ ثي ثجبت ٚ ٔتحَٛ -

 ٔتٛػظ ٚ ثضسيثشاي ػبصٔبٖ دٞي  -

 ثشاي ػبصٔبٖ ٞبي داساي اٞذاف ٔـتشي ٌشا -

 

 

 

 


