
 

 

 

 

خدمت محور با  یهاسازمان یندهایو بهبود فرآ ییکارا یابیجهت ارز یارائه مدل
کسب و کار"  یندهایفرآ یریت"مطالعه کار" و "مد یبیترک یکرداستفاده از رو
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 §چکیده
 یمختلف اقتصاد یهابخشدر  یشرفترشد و پ یرا برا یمناسب یطشرا توانندیم یبانک یعوس یاتنقاط جهان با عمل یدر اقص هابانکامروزه 

 یرانمد یبرا یبه ضرورت یسازمان یو کنترل واحدها یابیارز یران،مد یدامنه نظارت یشو افزا هاسازمانشدن  ترگستردهفراهم آورند. با 
در نگرش نوين مديريت، تمركز بر  ین. عالوه بر ایستن یرپذامکانتحت نظارتشان  یواحدها ییکارا یابیامر بدون ارز ینکه ااست  شدهیلتبد

 یهاروش یجادا یابه دنبال توسعه و  یدبا هابانکمدیران  یجهگرديده است، در نت هایتفعال اییفهوظفرآيندها جايگزين رويکرد كالسيك تقسيم 
 گردند. یسازمان یندهایمحور بوده و سبب بهبود مستمر فرآ یندباشند که فرآ ییکارا یابیجهت ارز مناسب

از  یبیمدل،  ترک یاروش  ینعملکرد را پوشش دهد. ا یابیارز یسنت یهاروش یهاضعفاست که  یمدل یشنهادپ یق،تحق یناز ارائه ا هدف
 یریتمد یکردروش با استفاده از رو ین. در اباشدیم (BPM) کسب و کار یندهایفرآ یریتمد یکردکار و زمان( و رو یابیمطالعه کار )ارز یکتکن
 یندهر فرآ یندهایفرآ یرزو  هایتفعال یجهر نتو د ییشناسا یواحد مورد بررس یاموجود در سازمان  یندهایفرآ یهکار کل وکسب  یندهایفرآ

 یندهااز فرآ یکزمان استاندارد هر  یتو در نها یتزمان استاندارد هر فعال ،یسنجزمان هاییکتکن. سپس با استفاده از گرددیممشخص 
محاسبه خواهد  ینداستاندارد هر فرآ ینههز یابی،شعبه مورد ارز یاهر واحد  یمنابع ورود یزاناز م یه امر با آگاهیجمحاسبه خواهد شد. در نت

( هر یبه خروج یورود یلتبد یزان)درصد م ییکارا یزانم توانیم یندها،استاندارد فرآ ینهزمان و هز یارهایبا استفاده از مع یبترت ینشد. بد
جهت  یشعب، به عنوان ابزار ییکارا یابیرزو عالوه بر ا یدگرد سازییادهپ یانهمدل در شعب بانک خاورم ینشعبه را محاسبه نمود. ا یاواحد 

 قرار گرفت. مورداستفادهسازمان  یندهایشناخت وضع موجود و بهبود فرآ

  BPMNکسب و کار،  یندفرآ یریتمد ،یسنجزمانمطالعه کار،  ،ییکارا: : های کلیدیواژه
 JEL: J22, D57 ,C83, C67, C51, C18بندی طبقه

                                                                                                                                                                                   
  shtehgar@middleeastbank.irm.keمدیر سازمان و روشها، بانک خاورمیانه،  *
 )نویسنده مسئول مکاتبات( .middleeastbank.irkarimim@کارشناس سازمان و روشها، بانک خاورمیانه،  †
 a.chehelcheraghi@middleeastbank.irکارشناس سازمان و روشها، بانک خاورمیانه؛  ‡
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 مقدمه ۱ 0

را  هاآنباشند كه محيط كسب و كار هايي روبرو مي، صنايع مختلف و حتي كشورها با شرايط و چالشهادر عصر حاضر بنگاه
سازي تجارت، يکپارچگي را در عرصه اقتصاد و تجارت با تهديد روبرو نموده است. جهاني هاآنقرار داده و حيات  یرتأثتحت 

حصول، افزايش تعداد رقبا و محصوالت جانشين، كمبود منابع و بازارهاي جهاني و پيچيدگي و رشد فزاينده بازارهاي مصرف م
تر ، افزايش تغييرات سريع در الگوهاي مصرف و تقاضا، كاهش طول چرخه نوآوري محصول و كوتاههاآنهاي باالي هزينه

روبرو هستند.  هاآنها، صنايع و كشورها با هايي است كه بنگاهاي از تهديدها و فرصتشدن چرخه عمر محصول و ..... نمونه
مستمر  طوربهها جهت تعيين و تشخيص موقعيت فعلي خود و بقاء و پيشرفت در دنياي رقابتي امروز بايستي سازمان ینبنابرا

هاي هاي جاري در سازمان بهره گيرند. نظامارزيابي و بهبود مستمر عملکرد خود و فعاليت منظوربهها و الگوهايي از روش
انداز كه و چشم یتمأمورهاي سازمان با ها و فعاليتبودن برنامه راستاهمها جهت كنترل زمانعملکرد سا جشسن

باشد، هاي رشد و موفقيت ميكننده حركت و جريان رشد سازمان جهت كسب مزيت رقابتي در فرآيندها و شاخصتعيين
ها و دقيق عملکرد فعاليت مؤثركه از طريق كنترل  یيهاسازمان شد،باهاي پيشرو ميها و اقدامات سازمانامروزه از اهم برنامه

 (0222)بیتیتچی، بوسی،  سازندها) مالي و فرايندي( اهداف استراتژيك خود را محقق ميو فرآيندهاي خود در تمامي جنبه

از  نمایندیم یفاجامعه ا یمنابع اقتصاد ینهبه یصدر تخص یکه نقش مهم یو اعتبار یمال مؤسساتو  هابانک یانم ینا در
را  هاآن هاییتفعالبرخوردار بوده و دامنه  ییباال یتیاز تنوع فعال یمال یهابنگاه ین. اباشندیمبرخوردار  اییژهو یتاهم

اعطاي وام و اعتبار و مديريت اوراق بهادار تا تسهيل در نقل و انتقال وجوه و مبادالت ارزي بيان نمود.  هاییتفعالاز  توانیم
اقتصاد جامعه در سطح كالن منجر به سودآوري  ییبه نحو كارا و اثربخش عالوه بر رشد و شکوفا هایتفعال ینا یهلانجام ک

مستلزم سنجش و تحليل  هابانک یاتعمل ییو کارا وري. افزايش سودآگرددیمو بهبود عملکرد آنان در سطح خرد  هابانک
منجر به حصول اطمينان از تحقق اهداف  تواندیم سویکاز  هابانکعمليات  . ارزيابي كارايي باشدیم هابانکكارايي عمليات 

 هابانکگردد.  هاآنو از سوي ديگر برقراري سيستم پاداش و تنبيه جهت بهبود عملکرد )كارايي(  هاضعفو يافتن  هابرنامهو 
و همچنين  هابانکستفاده بهينه از منابع . ادهندیمخود را از طريق شعب كه در مناطق مختلف مستقرند انجام  هاییتفعال

منظور الزم  ین(. بد0932، زادهیقاضپور،  یاست  )کاشان هابانکانجام عمليات به نحو كارا مستلزم سنجش كارايي عملکرد 
نموده و با  یشعب خود را بررس ییو ناکارا ییشعب خود اطالع داشته  و علل کارا ییاز کارا هابانک زا یکاست هر 

 (. 0939پور، یمناکارا بپردازند)ابراه یواحدها یتمناسب به اصالح و هدا هاییزیرنامهبر

الزم براي آگاهي سريع از اين تغييرات و توانايي  یسازوکارهادر تجارت پررقابت امروز، سازماني شانس بقا دارد كه  همچنین
رقابت نخواهد داشت.  یعرصهاني براي باقي ماندن در را دارا باشد؛ در غير اين صورت، شانس چند هاآنپاسخگويي سريع به 

و  شودیمو پويايي  یریپذانعطاف، مانع وکارکسبدر  اییفهوظكه رويکرد  اندیافتهدست حقيقتبه مرور زمان به اين  هاسازمان
پيشنهاد  هاسازمانبه  اییفهوظخود را با تغييرات محيط سازگار كنند. رويکردي كه در مقابل رويکرد  توانندیمبه سختي  هاآن
كاال و  کنندگانینتأم ییرهزنجاطالعاتي، مديريت  ییکپارچه یهانظام، رويکرد فرايندي است. تجارت الکترونيکي، شودیم

موفقيت  ییهپا، مديريت ارتباط با مشتريان و غيره، همه داراي يك فصل مشترك مديريتي بوده و هاسازمانخدمات براي 
است كه به  یافتهساختار ومرتبط  هاییتفعالاز  یامجموعهبر ديدگاه فرايندي استوار است. يك فرايند،  هانظام تمامي اين

(. بررسي ادبيات 0930 یگران،و د یارمحمدیان) شودیمخدماتي متناسب با نياز مشتريان منجر  یارائهتوليد محصول و يا 
، ادبيات ینبنابراموضوعات در بهبود عملکرد سازماني است،  ینترممهكه فرآيند محوري يکي از  دهدیمموضوع نشان 

 (.0931 یات،است)آذر، ب شدهارائه هاسازماندر زمينه تمركز بر فرآيندهاي كسب و كار يا فرآيندمحوري در  یاگسترده
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کسب و  یطدر مح یشرفتو پ به منظور بقا یاقتصاد یهابنگاهو  هاسازمانگرفت  یجهنت توانیم شدهیانبتوجه به مطالب  با
 یندهایفرآ یابیبر ارز هاروش ینا یکه تمرکز اصل باشندیم یعملکرد یابیجامع ارز هاییستمساستقرار  یازمندن یکار امروز

کسب و کار گردند. فقدان تحقيقات الزم در اين زمينه و نياز  یندهایکه سبب بهبود مداوم فرآ یسازمان باشد به نحو
 سازییخصوصي به چنين تحقيقاتي خصوصاً در جريان توسعه اقتصادي كشور و دستيابي به رشد اقتصادي و ايران یهابانک
 .سازدیم، انجام اين تحقيق را ضروري هابانک

و  هاشاخص ی،مال یهانسبت یرنظ یمتعدد یها یکتکن هابانکآن در  یروو پ هابنگاهو عملکرد  ییکارا یریگاندازه برای
 هاآندارند که  یادیز یاربس یذات هاییتمحدودمذکور  هاییکتکنکه  است یحالدر  یناست. ا شدهاستفاده ونیرگرس یلتحل

مرسوم  یمال یهانسبت یل. به عنوان مثال، تحلنمایدیمشعب نامناسب  نکداریبا یندهو فزا یچیدهپ یتماه یشنما یرا برا
 اییسهمقااهداف  یبرا هاآنعملکرد را نداشته و استفاده از  یازامت یک و در ینیبه صورت ع یبیمستقل ترک هاییابیارزامکان 

باعث  ینباشد و ا یفضع هانسبتر از یگد یو در برخ یقو هانسبت یشعبه ممکن است در برخ یک. باشدیمدشوار  یاربس
ممکن است موجب  یزنبا هم  یجنتا ینساده ا یبترک ین،. همچنشودیمآن شعبه  یعملکرد یتقضاوت درباره وضع یسخت
. باشدیم یونرگرس یل، استفاده از تحلهابانکعملکرد  یابیجهت ارز یگراشتباه شود. روش د یا کنندهگمراه یهاشاخصارائه 
 یک یونرگرس یلتحل ین،دارد. همچن یازن شدهیینتع یکل یدمدل تول یکاست که به  یکروش پارامتر یک سیونرگر یلتحل

 یگران،تک ستانده است )آذر و د -چند نهاده یاچند ستانده -تک نهاده هاییستمسفقط مناسب  است و یمرکز یلروش تما
 یپوشش یل، روش تحلباشدیم یدر صنعت بانکدار شدهیرفتهپذ یکردیعملکرد که رو یابیارز یهاروشاز  یگرد یکی(. 0939

 یهاحوزهو امروزه در  است یوربهرهو  ییکارا یریگازهانددر  یشروتوانا و پ یا،پو ی، روشهاداده یپوشش یلاست. تحل هاداده
 هابنگاه یگر، دشدهانتخاب کارشعب بانک( به عنوان بنگاه  ینجاچند بنگاه )در ا یا یکروش،  ین. در اشودیماستفاده  یمختلف

به مرز  یدنرس یبرا هااندهست یکسر یزانم یا هانهاده یبرا شدهاستفاده یآن مقدار افزون بر اساسشده و  یسهمقا هاآنبا 
به صورت  هابانکعملکرد  یابیدر ارز مورداستفاده یاداده یپوشش یلتحل یهامدل(. 0223یانگ،) شودیممشخص  ییکارا

منبع  تواندینمواحد  یرمد یجهو در نت شودیممدل نگاه  یو خروج یفقط به ورود یگر. به عبارت دنمایندیمه عمل یاجعبه س
 یریگاندازهاگر در  ین. بنابرایرخ یاکه کارا است  بردیم ینکته پ یندهد و تنها به ا یصا در درون واحد خود تشخر ییعدم کارا

عملکرد صورت گرفته است. در  یفیتاز ک یظاهر ینتخم یکدر نظر گرفته نشود، در واقع  یندهافرآ یرعملکرد، عملکرد ز
 (.0939 یگران،)آذر و د شودیم یبررس یو خارج یعوامل داخل یقاز طر یناکارآمد یرو یراتتأث یاه،جعبه س یکردرو

کسب و کار"، مدل  یندهایفرآ یریت"مطالعه کار" و "مد یبیترک یکرداز رو یریگبهرهاست که با  ینپژوهش حاضر ا هدف
وجه به مراحل عدم ت یعنیعملکرد )  یابیدر ارز یسنت یهامدلضعف  پوشش نقاطشود که ضمن  یطراح ییکارا یریگاندازه

عالوه  شدهیطراحاستفاده نمود.  مدل  یانهشعب بانک خاورم ییکارا یریگاندازه( بتوان از آن جهت یداخل یندهایو فرآ یانیم
 یندهایجهت شناخت وضع موجود و بهبود فرآ یبه عنوان ابزار تواندیم، هابانکشعب  ییکارا یابیسطح ارز یبر ارتقا

 .یردگ سازمان مورد استفاده قرار

کسب و کار و مطالعه کار به  یندفرآ یریتمد ،ییگرا یندفرآ یی،کارا یممفاه 0است که در بخش  صورتینبدمقاله  چهارچوب
یابی در ارز یشنهادیمدل پ یریبه کارگ 1پژوهش، در بخش  یشناسروش 9صورت خالصه شرح داده خواهد شد. در بخش 

 .شودیمپژوهش ارائه  گیرییجهنتو  یبندعجم 5و سرانجام در بخش  یانهبانک خاورمشعب 

 ادبیات پژوهش 2

 کارایی ۱. 2
 یندفرا یعملکرد اجزا یانگین چگونگیم یی،ارتباط دارد. کارا یدتول ینددر فرا یواحد اقتصاد یکعملکرد  یبا چگونگ ییکارا
ق تعریف فارل، به میزان دسترسی یک ید است.. کارایی مطابتول یزانبه حداکثر م یدنرس یانآن در جر ینهبه یبو ترک یدتول
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. به عبارت دیگر، کارایی از نسبت میزان شودیماطالق  یهانهادهواحد اقتصادی به حداکثر میزان تولید از ترکیب مختلف  1

 (. 0931 ،یزدیا ،یبدیم) امامی  آیدیمتولید جاری هر واحد به میزان توان بالقوه تولید آن واحد به دست 
توليد به خوبي استفاده  بيان اين مفهوم است كه يك سازمان تا چه اندازه از منابع خود به منظور بهترينكارايي، همچنین 

، براي شدهمصرفمقايسه بين منابع مورد انتظار مصرف و منابع  با توجه به ورودي و از طريق توانیمكرده است. كارايي را 
استاندارد و  ميان مقدار خروجي مورد انتظار و یسهمقاه خروجي و با تعريف كرد. كارايي را با توجه ب رسيدن به هدفي خاص

نسبت  محاسبهو خروجي يك واحد با  كارايي را با توجه به ورودي توانیمن نمود. همچنين یتبي توانیمخروجي واقعي 
 .(0931، همکاران و مهرگان) تفسير كرد هایورودبه مجموع موزون  هایخروجمجموع موزون 

 
 

 ییگرا یندفرآ 2. 2
 هايسازمان هايکاستي و کرده دگرگون را کار و کسب سازمان، يک فرايندهاي قرار دادن محور با که است روشي گرايي فرايند

 از ارزش با اییجهنت همديگر، با که است پيوسته هم به هاییفهوظ از گروهي فرايند،. داردیم بریانم از را امروزي چالش پر
 و اندپنهان سازمان یو افق عمودي مرزهاي کنار و گوشه در نيستند ینآفرارزش که هایییتفعال. آورندیم بار به را مشتري ديد

 جايگزين جديد فرايندهاي با را کنندینم ايجاد افزوده ارزش سازمان در که هایییتفعال مرزها، اين یدندرنورد با گرايي فرايند
 افزايش با را یوربهره ارتقاء که شودیم متمرکز ینآفرارزش و واقعي کارهاي وير سازمان انرژي صورت، آن در. نمایدیم

 (.0939اخوان،  داشت )جعفری، خواهد به دنبال شدهتمام قيمت کاهش و خدمات بهبود کيفيت، ارتقاء سرعت،
 تعريف فرآيند محوري عبارت است از :از دیدگاه مک کورمک، 

 یریگجهت مراتبسلسلهمقابله با  رد . فرآيندي كه در مسير تفكر، نتايج و مشتريان دردا یدتأک"يك سازمان كه بر فرآيند 
 از: اندعبارتشده است ". اجزاء يك سازمان فرآيند محور 

 كار و كسب فرآيندي گرش  (0
 اندداده تناسب فرآيند اين به كه ساختارهايي (0
 دهندیم انجام را فرآيندها اين كه ییهاشغل (9
 کنندیم هدايت و بررسي را فرآيندها اين كه مديريتي و یریگهانداز هاییستمس (1
)آذر،  است یداشدهپدر كل اجزاء  (ي جهت گيرنده در بهبود مستمر كههافرهنگورها )با و هاارزش مشتري، بر تمركز (5

 (.0931بیات، 
و کار است.  كسب فرايند ريتمدي است، شده روروبه زيادي استقبال با اخير یهاسال در كه فرايندي رويکردهاي از يکي

 نياز راستاي در سازمان هاییاستس و ابعاد ییهکل همسوسازي هدف با مديريتي جامع رويکرد واقع یک این رویکرد در
 (.0930دیگران،  و است )یارمحمدیان مشتريان

 (BPMمدیریت فرآیندهای کسب کار ).  3.  2
 اطالعاتي هاییستمس ارشد، مديريت و درگيري فهم به كه است جانبه همه مديريتي مفهوم يك كار و كسب فرايند مديريت

آن نیازمند است  یهاچالش و كار و كسب یندهایفرا براي پذيرا فرهنگ يك و شدهیفتعرخوب  پذیرییتمسئول آگاه، فرايند
.BPM و فرآیندها پشتیبانی مکانا با همراه کار و کسب کلیدی فرآیندهای مابین داخلی روابط که فرآیندی معماری مبنای بر 

 ايجاد با BPM. است شده گذارییهپا ،کندیم سو هم را سازمان یک هاییاستس و اهداف ،هایاستراتژ با هاآن همسویی
 با كار و كسب یندهایفرا همسويي براي نياز مورد یهاروش فرايند محوري، به محوري عملکرد از سازماني رويکرد تغيير

آرمیستد، پریچارد،  )کندیماست را ارائه  نياز مورد مؤثر و کار كسب انجام جهت در كه مشتري نيازهاي و اهداف استراتژيك
0333.) 
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گفت مزیت اصلی  توانیم. در واقع باشدیم BPMN1 ، ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کاریکی از 
فراهم «  BPD2»، نموداری تحت عنوان BPMN.باشدیم BPMNنام ، وجود زبان استانداردی به BPMاستفاده از تکنولوژی 

 BPDعمالً  است. شدهیزیرطرحکسب و کار  یندهایفرآدر طراحی و مدیریت  فراگیر افرادنموده که به منظور استفاده 
 .دهدیم یشنما را هایتفعال اجرای ترتیب یو چگونگ جریان یهاکنترل ،هایتفعال كه است فیکیاگر اشیاء از یاشبکه
 .نماییدمیرا در شکل  زیر مشاهده   BPDاز  اینمونه
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 BPMN فلوچارت. 0کل ش

 جزء اصلی دارد: چهار، BPDدر حالت کلی، یک 

2) Flow Objects یا اشیاء جریان فرآیند 
1) Connecting Objects   دهندهارتباطیا اشیاء 
3) Swim Lanes )یا خطوط شناوری )مسیر جریان 
3) Artifacts یا مصنوعات 

 مطالعه کار.  4.  2
حداکثر استفاده از نیروی انسانی،  ینتأمرا که برای  یسنجزمانمطالعه روش و  هاییکتکنمطالعه کار، اصطالحی است که 

 .گیردیبرمرا در  روندیمتجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای یک کار مشخص بکار 
فعلی انجام کار و ارائه راه حل مناسبی که منجر به تقلیل  یهاروشدقیق و ثبت : عبارت است از بررسی هاروشمطالعه 

 (.0932 احمدی، هزینه، بهبود و تسهیل در متد انجام کار شود. ) علی
 با شرایط واجد توسط کارگر معین کار زمان تعیین برای شدهیزیرطرحفنون  کارگیری به است از عبارت :یسنجزمان

از  استفاده مستقیم، همشاهد یهاروش: از اندعبارت دارد که وجود روش دسته سه آن برای رد وعملک از سطح معینی
 محسوب مستقیم مشاهده یهاروش جزء کرنومتر که با یسنجزمان تخمینی. از آنجا که یهاروش و استاندارد یهاداده

 ،شوندیم تبدیل یترکوچک عناصر به کارها ابتدا روش این است. در یسنجزمان تکنیک پرکاربردترین و ینترمعمول، شودیم
 تعیین اپراتورش به مربوط عملکرد و ضریب شدهثبت کرنومتر یلهوس به مشاهده یهازمانکاری  عناصر از کدام هر برای سپس

 حلهمر در. آیدیمدست  به عنصر آن نرمال یهازمان آن، ضریب عملکرد در مشاهده هر یهازمان ضرب از ، سپسگرددیم
 . شودیم محاسبه کار انجام زمان استاندارد آن، مجاز هاییکاریب زمان با عنصر نرمال یهازمان متوسط جمع با نیز آخر

 (.0931سموئی،  باشد )پرویزیان، سازمان اهداف به دستیابی برای یزیربرنامهبرای  مبنایی تواندیم حاصل نتایج

                                                                                                                                                                                   
1 Business process Management Notation 
2 Business process Diagram 
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 پژوهش یشناسروش 3 2

شه عمل و اجرای کار است. برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد، بایستی از یک متدولوژی متدلوژی، در حقیقت، نق
گردد. اتخاذ های نادرست میگیریمناسب در تحقیق استفاده شود، چرا که استفاده از متدولوژی نامناسب منجر به نتیجه

از آنجا که هدف این پژوهش،  تحت بررسی دارد. سئلهمهرگونه تصمیمی در مورد متدولوژی بستگی به هدف تحقیق و طبیعت 
، لذا از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی محسوب باشدیمارائه مدلی جهت ارزیابی کارایی و بهبود فرآیندهای سازمانی 

 .شودیم
ین صورت در این حوزه و نظرسنجی از خبرگان موضوع، مدل مفهومی این پژوهش به ا شدهانجام یهاپژوهشبا توجه به 

کلیه فرآیندهای موجود در سازمان یا واحد مورد بررسی شناسایی و  BPMاستخراج شد که در مرحله اول با استفاده از رویکرد 
بهبود فرآیندها شناسایی خواهد گردید. در مرحله  یهاپروژههر فرآیند مشخص و متعاقباً  یندهایفرآ یرزو  هایتفعالدر نتیجه 

، زمان  و هزینه استاندارد هر فرآیند محاسبه و  سپس در مرحله سوم با استفاده از یسنجزمان هاییکنتکدوم با استفاده از 
)درصد میزان  ییکارامعیارهای زمان و هزینه استاندارد فرآیندها و میزان ورودی و خروجی واحدهای مورد بررسی ، میزان 

گردید و عالوه بر  سازییادهپاین مدل در شعب بانک خاورمیانه  .گرددیمتبدیل ورودی به خروجی( هر واحد یا شعبه محاسبه 
شعب، به عنوان ابزاری جهت شناخت بهتر وضع موجود و بهبود فرآیندهای سازمان مورد استفاده قرار گرفت.  ییکاراارزیابی 

 چارچوب یا مراحل انجام تحقیق در شکل زیر نشان داده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 یی تحقیق. فرآیند اجرا0شکل 

 

 پژوهش   هاییافته 4
در این بخش نتایج حاصل از به کارگیری قرار گرفت.  یپژوهش مورد بررس ینو روش انجام ا ینظر یگذشته مبان یهابخشدر 

 .گرددیممدل پیشنهادی در شعب بانک خاورمیانه، به تفکیک مراحل تحقیق بیان 
 

ار یا ی کارایی  ال     ا   ال   ر  

  ا ایی    ی   ا

       ل چار     ی   ا    
BPMNا ا  ا  ا  ارد 

 ه  د ر    ا

ا   ا     ی  

  ا     ی    ی    ا  ا 
ا   اد  ا  ک               

  ا  ا  ا  ارد

  ا     زی   ا  ا  ارد 
   ی   ا

  ا     ر د   اح  ا  
  رد ار یا ی در د ر      

  ا       جی  اح  ا  
  رد ار یا ی در د ر      

  ا    کار یی  اح  ا    
ا ا    زی   ا  ا  ارد 

   ی   ا
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 مرحله اول: مطالعه روش
 اگام اول: شناسایی فرآینده

روزانه کارکنان شعب، کلیه فرآیندهای اصلی شعبه شناسایی گردید )در  هاییتفعالدر این بخش از تحقیق از طریق مشاهده 
از نظرات خبرگان و کارشناسان امر، این لیست مورد بازبینی قرار گرفت و در  یریگبهرهمورد(. در ادامه با  002این تحقیق 

در جدول ذیل نشان داده  شدهییشناسالیست نهایی انتخاب گردید. تعدادی از فرآیندهای فرآیند به عنوان  020نهایت تعداد 
 است.

 0جدول         
 نمونه لیست فرآیندهای شعبه  

 مسئول مستقیم فرآیند نام فرآیند
 متصدی عملیات بانکی تعریف مشتری حقیقی

 متصدی عملیات بانکی تعریف مشتری حقوقی

 متصدی عملیات بانکی مشتری کنندهفیتعراستعالم از شعبه 

 متصدی عملیات بانکی حقوقی مدتکوتاه یگذارهیسرماافتتاح سپرده 

 متصدی عملیات بانکی صدور کارت نقدی

 متصدی عملیات بانکی صدور کارت مجازی

 متصدی عملیات بانکی پیامکی یرساناطالعخدمت  یسازفعال

 انکیمتصدی عملیات ب صدور رمز اینترنت بانک

 متصدی عملیات بانکی صدور رمز تلفنبانک

 متصدی عملیات بانکی صدور دفترچه 

 متصدی عملیات بانکی چکدستهدرخواست صدور 

 متصدی عملیات بانکی متصل کردن حساب پشتیبان

 مسئول کلر شعبه+ متصدی عملیات بانکی واگذاری  چک

 + متصدی عملیات بانکیمسئول کلر شعبه برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت

 مسئول کلر شعبه واگذاری گروهی چک در سیستم دیتامیت 

 مسئول کلر شعبه در سامانه چکاوک  هاچکواگذاری 

 مسئول ارزی شعبه جاری ارزی اشخاص حقیقی  الحسنهقرضافتتاح حساب 

 مسئول ارزی شعبه جاری ارزی اشخاص حقوقی الحسنهقرضافتتاح حساب 
 

حقیق، برای هر فرآیند شناسنامه فرآیند تدوین گردید. در شناسنامه فرآیند، عنوان فرآیند، شماره فرآیند، در ادامه ت
 گرددیمبیان  موردنظرفرآیند  یندهایفرآ یرزو همچنین لیست  گرددیمویرایش، تاریخ بازنگری، واحد مورد بررسی بیان 

 .(0جدول  )
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 0جدول  3

 شناسنامه فرآیند )بخش اول(

 ریالی حقیقی فردی و مشترک مدتکوتاه گذارییهسرماافتتاح حساب سپرده  نام مستند
 فرآیند هاییتفعال نوع مستند

  P-DEP-001 شماره مستند
 20 نسخه

 22/23/0931 تاریخ بازنگری
واحد مورد 

 بررسی
 شعبه

 زیر فرآیندهای مربوطه
 شماره مستند عنوان مستند

 P-DEP-013 تعریف مشتری حقیقی
 P-DEP-015 صدور دفترچه 

 کنندهیفتعراستعالم مشخصات مشتری از شعبه 
 مشتری

P-DEP-019 
 P-KRD-001 صدور کارت نقدی

 P-MDR-001 صدور رمز اینترنت بانک
 P-MDR-002 صدور رمز تلفنبانک

 P-MDR-003 پیامکی یرساناطالعخدمت  یسازفعال
 

بررسی(، عامل  -ییجاجابه، نوع عملیات )سیستمی، بایگانی، موردنظرفرایند  هاییتعالف، لیست الذکرفوقعالوه بر موارد 
و یا سایر ملزومات مصرفی مورد استفاده در  هافرماجرایی فعالیت )مشتری، متصدی عملیات بانکی، مسئولین شعبه، ...( و 

، در مرحله آخر و باشدیممان اجرای هر فعالیت . ستون آخر که مربوط به زگرددیمهر یک از مراحل فرآیند به تفکیک بیان 
 (9جدول . )گرددیمتکمیل  یسنجزمانپس از انجام 

 3ج  ل 

   ا  ا      ی   )  ش د م(

 مورداستفادهفرم  عامل اجرایی نوع عملیات عنوان عملیات ردیف
مدت زمان 

 ثانیه -اجرا 
  050و  005 مشتری تکمیل افتتاح و شرایط حساب  یهافرمتکمیل  0
  - متصدی عملیات بانکی بررسی - ییجاجابه و احراز هویت شدهیلتکمکنترل فرم  0
  022 مشتری تکمیل تکمیل فرم واریز برداشت  9
  - متصدی عملیات بانکی بررسی - ییجاجابه شدهیلتکمکنترل فرم واریز برداشت  1
  - متصدی عملیات بانکی ثبت سیستمی افتتاح حساب 5
  - مسئولین شعبه ثبت سیستمی افتتاح حساب یدئتا 2
  - متصدی عملیات بانکی ثبت سیستمی متصل کردن امضاء مشتری به حساب 1
  - مسئولین شعبه ثبت سیستمی متصل کردن امضاء یدتائ 3
  - متصدی عملیات بانکی ثبت سیستمی تعیین شرایط برداشت 3

  - متصدی عملیات بانکی ت سیستمیثب انتقال / واریز وجه به حساب مفتوحه 02
  - متصدی عملیات بانکی ثبت سیستمی کسر حق تمبر از حساب مشتری 00
  022، 050، 005 متصدی عملیات بانکی بررسی - ییجاجابه جهت بایگانی یسازآمادهتکمیل فرم افتتاح حساب و  00
  - متصدی عملیات بانکی بایگانی بایگانی اسناد  09
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 وم: ترسیم فلوچارت فرآیندهاگام د
)ویرایش دوم( و با کمک عناصر   BPMNپس از شناسایی دقیق و استخراج شناسنامه فرایندها برای آن،با استفاده از استاندارد 

مربوط به فرایند  هاییتفعال( در این فلوچارت کلیه 9. )مطابق شکل گرددیماستاندارد این زبان، فلوچارت فرایندها ترسیم 
 .گرددیمو ... به تفکیک ذینفعان ترسیم  ییدیهتأو سایر ملزومات مصرفی، اخذ  هافرم، مراحل انتظار و انجام فرایند، دنظرمور

 حقیقی ریالی مدتکوتاه گذارییهسرما سپرده حساب افتتاح . فرآیند9شکل 
 

 هاروشگام سوم: بهبود 
( و دهدیم نشان را شعب در هاآن انجام فعلی وضعیت که) ایندهفرآاز فلوچارت  یریگبهرهبا  یقبخش از تحق ینا در

 فرآیند هرانجام  مطلوب وضعیت دهندهنشان که) یانهبانک خاورم یهاروشو  سازمان یریتمد یابالغ یهادستورالعمل
 مطالعات ینا چنین. همگرددیمو انحرافات احتمالی شناسایی  قرارگرفته یابیشعبه مورد ارز یندهایفرآ یتمام ،(باشدیم

. شودیمزائد فاقد ارزش افزوده  هاییتفعالو  شعب بین در فرآیندها انجام در همسان احتمالیروند نا منجر به شناسایی
بهبود مورد  یهاپروژهتحت عنوان  شدهییشناساموارد  ،ربطیذ واحدهای از مشترک هاییتهکم تشکیل با سپس
 .در نهایت نتایج مربوطه در اختیار کلیه شعب و ادارات مربوطه قرار داده شد  و قرارگرفته گیرییمتصم

است. پس از ترسیم فرآیند  شدهدادهنشان  1در شکل  مدتکوتاه گذارییهسرمابه عنوان مثال فرآیند افتتاح حساب سپرده 
است. موارد اول و دوم مربوط به  دهشدادهمذکور چند مورد پروژه بهبود شناسایی گردید که با درج شماره در شکل نشان 

، که در صورت عدم اصالح سبب بروز خطاهای انسانی و ایجاد ریسک برای باشدیمعملکرد سیستم بانکداری متمرکز بانک 
، که سبب افزایش زمان افتتاح باشدیم. مورد سوم مربوط به اسکن امضاهای مشتریان هنگام افتتاح حساب گرددیمبانک 

جهت استعالم مشخصات  شدهیطراحسیستم  یرتأخارضایتی مشتریان را به همراه دارد. در مورد چهارم، و ن شدهحساب
که به علت آفالین بودن موجب نارضایتی مشتریان و همکاران شعب گردیده است. در  باشدیم احوالثبتمشتریان از سامانه 
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تنها سبب اتالف منابع و  نمایدینمایجاد  یاافزودهارزش گونهیچهمورد پنجم مشخص گردید که این مرحله از کار زائد بوده و  02
جهت حل این مشکالت ایجاد گردید و تمامی این موارد از طریق ایجاد تغییرات  ییهاکارگروهبانک خواهد شد. در این راستا، 

 گردید. برطرفو فرایندی  یافزارنرمکاری و انجام اصالحات  هاییهرودر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقیقی ریالی مدتکوتاه گذارییهسرما سپرده حساب افتتاح . ارزیابی و تحلیل فرآیند1شکل 

 

 کار )کارسنجی( یریگاندازهمرحله دوم: 
پس از شناسایی و ترسیم فرآیندها )مرحله اول(، در این مرحله زمان و هزینه استاندارد هر فرآیند با مراجعه به شعب بانک 

از  یامجموعهذکر گردید، هر فرآیند از  تریشپکه  گونههمانمطالعه میدانی استخراج گردید..  خاورمیانه و از طریق
سطح تحلیل، هر فعالیت نیز  کنند. با توجه بهیمتبدیل  هاستاندهرا به  هادادهاست که  شدهیلتشکمرتبط به هم  هاییتفعال

 (5. )به شرح شکل شودیمگفته  یندفرآ یرزکه به آن  باشد هایتفعالاز  یامجموعهشامل  تواندیمبه نوبه خود 
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 . ساختار فرآیند5شکل 

 

 گام اول: انتخاب فرآیند
تکرارپذیری و کاربرد هر یک از فرایندها، فرایندهای پرتکرار و  بر اساسصورت گرفته  هایبندییتاولودر این مرحله با توجه به 
فرایند افتتاح حساب "قرار داده شدند. در ادامه مراحل محاسبه زمان و هزینه استاندارد  یسنجزمانپرکاربرد در اولویت اول 

تشریح خواهد شد و از  باشدیمکه جزو فرایندهای اولویت اول  "ریالی حقیقی فردی و مشترک مدتکوتاه گذارییهسرماسپرده 
 . گرددیمذکر سایر موارد اجتناب 

 

 با استفاده از کرنومتر هایندفرآ یسنجزمانگام دوم: 
 از: اندعبارتزمان وجود دارند که  یریگاندازهکه در بخش مرور ادبیات تحقیق بیان گردید، سه روش کلی جهت  طورهمان

 با استفاده از کرنومتر یسنجزمان (0
 یریگنمونهروش  (0
 حرکات شدهیینتعاز پیش  یهازمانسیستم  (9

با استفاده از کرنومتر ، استفاده گردید. بدین منظور با  یسنجزمان، از روش در این تحقیق با توجه به ماهیت کار شعب
هر فرآیند در حین انجام کار محاسبه گردید. به منظور تخمین دقیق زمان  هاییتفعالمراجعه به شعب بانک، زمان انجام 

باشد.  گذشته حداقل دو سال هانآ یستأسدر شعبی انجام شود که از زمان  یسنجزمانشده، سعی گردید که  یریگاندازه
 همچنین در هر شعبه افرادی که دارای سابقه کار بیشتر و مهارت بهتری در انجام امور محوله باشند انتخاب شوند.

 .باشدیم شدهیآورجمعواقعی  یهادادهتحقیق فرضی بوده و بر اساس  یهادادهالزم به ذکر است که 
 است: شدهدادهنشان  1نحوه ثبت مشاهدات در جدول 
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 4جدول 

   فرآیندها یسنجزمانبرگه ثبت مشاهدات 

  

 تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ
  0934/21/00 0934/21/00 0934/21/09 0934/21/04 
 شعبه شعبه شعبه شعبه  
  020 020 029 021 
  

 میانگین زمان زمان زمان زمان فعالیت ردیف
انحراف 

 معیار
 :2:22:9 2:29:02 2:20:03 4::2:20 2:29:40 2:24:03 افتتاح و شرایط حساب  یهافرمتکمیل  0

 :2:22:0 2:20:49 2:20:40 2:20:41 4::2:20 3::2:20 و احراز هویت شدهلیتکمکنترل فرم  0

 2:22:01 2:22:91 2:22:90 2:22:03 2:22:00 :2:20:2 تکمیل فرم واریز برداشت  9

 2:22:20 2:22:23 2:22:21 2:22:23 2:22:21 2:22:21 شدهلیکمتکنترل فرم واریز برداشت  4

 2:22:23 2:29:94 :2:29:9 2:29:90 2:29:04 2:29:91 افتتاح حساب :

 2:22:00 2:20:29 2:20:01 2:20:02 3::2:22 2:22:02 افتتاح حساب دیتائ 1

 2:22:01 2:20:00 2:20:00 2:20:04 2:20:90 2:20:03 متصل کردن امضاء مشتری به حساب 1

 2:22:01 2:20:21 2:20:40 2:20:00 2:22:43 2:22:02 متصل کردن امضاء دیتائ 3

 2:22:23 :::2:22 2:22:41 2:20:21 4::2:22 2:22:40 تعیین شرایط برداشت 3

 2:22:21 2:22:91 2:22:90 2:22:92 2:22:90 2:22:01 واریز/انتقال وجه به حساب مفتوحه 02

 2:22:24 2:22:92 2:22:01 2:22:90 2:22:04 2:22:01 از حساب مشتری کسر حق تمبر 00

00 
جهت  یسازآمادهتکمیل فرم افتتاح حساب و 

 بایگانی
2:22:9: 2:22:90 2:22:94 2:22:91 2:22:94 2:22:20 

 2:22:00 3::2:20 2:20:41 0::2:20 2:20:90 2:20:43 بایگانی اسناد  09

 0::2:22 2:01:24 2:01:20 2:01:23 2:01:40 2:01:09 جمع  
  

 نیز آخر مرحله در. گرددیممحاسبه  آن ضریب عملکرد در مشاهده هر یهازمان ضرب از در ادامه زمان نرمال هر فرآیندها
. پس از شودیم محاسبه کار انجام زمان استاندارد آن، مجاز هاییکاریب زمان هر فرایند با نرمال یهازمان متوسط جمع با

یک  کهیدرصورتآن خواهد رسید.  یندهایفرآ یرزهر فرآیند نوبت به محاسبه زمان  هاییتفعالبه زمان استاندارد تمام محاس
 :گرددیممحاسبه  0)همانند محاسبه زمان فرآیند( نیز مطابق رابطه  یندفرآ یرزفرآیند شامل زیر فرآیند باشد، زمان نرمال هر 

 یندهافرآ یرزفرآیند + مجموع زمان  هاییتفعالزمان کلی فرآیند= مجموع زمان                      (                              0)

بار  02. در همین راستا ابتدا از هر فرآیند باشدیم یریگنمونه، تعیین دقیق میزان  یسنجزماناز موارد مهم دیگر در 
متوقف و میانگین زمان  یریگنمونهنرمال باشد، فرآیند  هایریگنمونهانجام گردید،  در صورتی که توزیع زمان  یریگنمونه

تابع توزیع نرمال نباشد،  هانمونه. اما در صورتی که توزیع زمان شودیمبه عنوان زمان نرمال هر فعالیت انتخاب  شدهمحاسبه
 نرمال گردد ادامه خواهد یافت.  هادادهتا زمانی که توزیع  یریگنمونهفرآیند 

. این روش نمایش سبب خواهد شد شودیمنشان داده ( 5)جدول  یباال مثل یدوبعدستاندارد فرآیندها در ماتریس زمان ا
تعداد سطر و ستون ماتریس مذکور معادل باشد.  یکمربوطه قابل تفک یندهایفرآ یرز زماناز  یندهر  فرآ هاییتفعالزمان  که

 خالص زمان بیانگر ماتریس این اصلی قطر روی یهاداده همچنین شدبایمواحد مربوطه  شدهاستخراجتعداد فرآیندهای 
 زمان مجموع از فرآیند هر استاندارد کلی زمان. باشدیم فرآیند هر( فرآیندها زیر احتساب بدون هایتفعال زمان)مجموع 
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 ،باشدیم مجدد یادآوری به الزم. (0)رابطه گرددیم محاسبه زیر فرمول مطابق مربوطه یندهاییفرآ یرز زمان و فرآیند خالص
 باشد. یندفرآ یرز شاملممکن است  و بوده فرآیند یک خود نوبه به هم فرآیند زیر هر

 5جدول 
 جدول توافقی زمان فرآیندها

 ثانیه( برحسبجدول توافقی زمان فرآیندها ) 
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 :031 049 - 4:1 040 - 02204 ریالی حقیقی فردی و مشترک مدتکوتاه یگذارهیسرماافتتاح حساب سپرده 

 0013 049 - - - 02291 - ریالی حقیقی فردی و مشترک دارمدت یگذارهیسرماافتتاح حساب سپرده 

 434 049 - - 040 - - پیامکی یرساناطالعخدمت  یسازفعال

 0931 0931 - 2 - - - صدور کارت نقدی

 33: 049 ::9 - - - - صدور کارت مجازی

 049 049 - - - - - مشتری کنندهفیرتعاستعالم مشخصات مشتری از شعبه 
 

 

(2) 

 

 

iT زمان کلی استاندارد فرآیند =i ام 
ijt یندفرآ یرز= زمان j  ام در فرآیندi           امj≠i 
ijt                  زمان خالص فرآیند =i=j 

 
 : محاسبه هزینه استاندارد فرآیندهاسومگام 

شامل نیروی  . ورودی هر فرآیندرسدیمنوبت به محاسبه هزینه استاندارد هر فعالیت پس از محاسبه زمان استاندارد فرآیندها، 
. به منظور روشن کردن نحوه محاسبه زمان (1و 2)جداول باشدیممورد استفاده در حین اجزای فرم  یهافرمانسانی و 

 د گردد.استاندارد هر فرآیند مراحل محاسبه هزینه فرآیند " تعریف مشتری حقوقی" بیان خواه
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 1جدول                        01
 اداری و پرسنلی هایینههز                      

 

 
 درآمد هر ساعت ساعت کار در ماه متوسط هزینه

متصدی عملیات 
 بانکی

:222222222 011 0342230 

 3:02019 011 0:222222222 مسئولین شعبه

 1جدول                          
 سازمانی یهافرمهزینه                         

 هزینه نهایی کسورات هزینه پیش از کسورات شماره فرم
022 0240: 013 02091 

020 023:3 911 02439 

092 300 000 122 

 3جدول 
 برگه محاسبه فرآیند

 عامل اجرایی عنوان عملیات ردیف
فرم مورد 
 استفاده

 زمانمدت
 ثانیه -اجرا 

دستمزد 
ساعت  برحسب
 رکا

 )ریال( 

هزینه نیروی 
انسانی 
 )ساعت(

هزینه 
 فرم

مجموع هزینه 
 )ریال(

0 
تکمیل فرم تعریف 

 مشتری
 122 122 2 2 2 092 مشتری

0 
 شدهلیتکمکنترل فرم 

 و احراز هویت
متصدی 

 092114   092114 0342230 922 - عملیات بانکی

 تعریف مشتری  9
متصدی 

 عملیات بانکی
- 943 0342230 012410   012410 

تعریف  هیدییتأ اخذ 4
 مشتری

 032:39   032:39 3:02019 :00   مسئولین شعبه

: 
اسکن نمونه مهر شرکت 

و متصل کردن به 
 تعریف مشتری

متصدی 
 عملیات بانکی

- 1: 0342230 :2303   :2303 

1 
استعالم از سامانه 

شناسه ملی اشخاص 
 حقوقی

متصدی 
 عملیات بانکی

- 3 0342230 190   190 

1 
دریافت نتیجه استعالم 

 و بایگانی اسناد
متصدی 

 عملیات بانکی
- :1 0342230 44333021210   42433 

 302411 مجموع
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ریال برای بانک هزینه در  30111گفت که هزینه کل انجام یک تعریف مشتری حقوقی معادل  توانیم 3ا توجه به جدول ب
 .گرددیمی که یک فرآیند دارای زیر فرآیند باشد، هزینه زیر فرآیندها به آن اضافه بر خواهد داشت. الزم به ذکر است در صورت

مطابق محاسبات صورت گرفته برای فرآیند "تعریف مشتری حقوقی" هزینه نهایی سایر فرآیندها محاسبه گردید. در ادامه 
. این روش نمایش سبب خواهد شد که (3ل )جدوشودیمنشان داده  یباال مثلثمربعی  ماتریسهزینه استاندارد فرآیندها در 

. تعداد سطر و ستون ماتریس مذکور معادل مربوطه قابل تفکیک باشد یندهایفرآ یرزهر  فرآیند از هزینه  هاییتفعالهزینه  
خالص  هزینه یانگرب یسماتر ینا یاصل قطر روی یهاداده همچنین باشدیمواحد مربوطه  شدهاستخراجتعداد فرآیندهای 

 هزینهاز مجموع  یندفرآ هراستاندارد  یکل هزینه. باشدیم یند( هر فرآیندهافرآ یربدون احتساب ز هایتفعال هزینهجموع )م
 .گرددیممحاسبه  9 رابطهمطابق  همربوط یندهاییفرآ یرز هزینهو  یندخالص فرآ

 3جدول 
 جدول توافقی هزینه فرآیندها

 ل(ریا برحسبجدول توافقی هزینه فرآیندها ) 
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 0312101 032311 - 412149 002301 - 312312 ریالی حقیقی فردی و مشترک مدتکوتاه یگذارهیسرمااح حساب سپرده افتت

 0092:11 032311 - - - 392:33 - ریالی حقیقی فردی و مشترک دارمدت یگذارهیسرماافتتاح حساب سپرده 

 02329: 032311 - - 002301 - - پیامکی یرساناطالعخدمت  یسازفعال

 112102 032311 - 412149 - - - صدور کارت نقدی

 192314 032311 992331 - - - - صدور کارت مجازی

 032311 032311 - - - - - مشتری کنندهفیتعراستعالم مشخصات مشتری از شعبه 
 

 

(3) 

 

iC هزینه کلی استاندارد فرآیند =i ام 
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 مرحله سوم: ارزیابی کارایی 02
، در این مرحله کارایی هاآن)واحد مورد بررسی( و تعیین زمان و هزینه استاندارد  پس از شناسایی فرآیندهای اصلی شعبه

 .باشدیم ماههیکین تحقیق ذکر است دوره ارزیابی کارایی شعب در ا به. الزم گرددیمشعب محاسبه 
 گام اول محاسبه ورودی مدل

 .شودیمبه عنوان ورودی هر شعبه در نظر گرفته  ارزیابی،اداری و پرسنلی هر شعبه در طی دوره  هایینههزمتوسط 

 02جدول 
 ورودی مدل به تفکیک شعب

 ريال( برحسبورودی ) شعبه ردیف
0 020 15222222222 
0 020 92222222222 

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

00 000 10222222222 
 

 گام دوم: محاسبه خروجی مدل
متمرکز بانکداری بانک خاورمیانه )دیتامیت( کلیه کارهای  افزارنرم یهاگزارشبه منظور محاسبه خروجی، ابتدا با استفاده از 

. با توجه به محاسبه گرددیممحاسبه  شدهییشناساسی طی دوره مشخص به تفکیک فرآیندهای در شعبه مورد برر شدهانجام
بود، خروجی هر شعبه بر اساس واحد هزینه  شدهمحاسبهاستاندارد هر بار وقوع یک فرآیند که در مراحل قبل  هایینههز

بر ریال در  29321معادل  ایینههزک خاورمیانه برای بان مجازی. به عنوان مثال هزینه استاندارد هر کارت گرددیممحاسبه 
صادر کرده باشد، کل هزینه  مجازیعدد کارت  52در طول دوره ارزیابی ، تعداد  020داشت، در صورتی که شعبه  خواهد

 .باشدیمریال  9039022خروجی بابت کارت نقدی معادل 

 00جدول 
 101مراحل محاسبه خروجی شعبه 

 دارد فرآیندهزینه استان فرآیند ردیف
فروانی تعداد فرآیند در 

 هزینه استاندارد× فراوانی  دوره ارزیابی

0 
 یگذارهیسرماافتتاح حساب سپرده 

 ریالی حقیقی فردی و مشترک مدتکوتاه
0312101 222 00023232222 

0 
 دارمدت یگذارهیسرماافتتاح حساب سپرده 

 ریالی حقیقی فردی و مشترک
0092:11 502 2120532502 

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

...... ...... ...... ...... ...... 
 122292232 002 192314 صدور کارت مجازی 002

 05523502252 مجموع هزینه 
 

 دادهنتایج این محاسبات در جدول زیر نشان  گرددیم، خروجی سایر شعب محاسبه 020پس از محاسبه خروجی شعبه 
 است. شده
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 00ول جد
 خروجی مدل به تفکیک شعب

 ریال( برحسبخروجی ) شعبه ردیف
0 020 05523502252 
0 020 022259122122 

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

......... ......... ............. 
00 000 03523222352 

 

 گام سوم: محاسبه کارایی
برابر  020. برای نمونه، کارایی شعبه گرددیمیی هر واحد محاسبه در این گام از طریق نسبت خروجی به ورودی، کارا

 .باشدیمدرصد  5233است با 

                                                                                                                               
 :باشدیم 09کارایی سایر شعب به شرح جدول 

 09جدول    
 شعب بانک یبندرتبهنتایج ارزیابی کارایی و    

 شعبه ردیف رتبه کارایی )درصد( شعبه ردیف
کارایی 
 رتبه )درصد(

0 020 52339 3 1 021 23332 1 
0 020 13325 9 3 023 10392 5 
9 029 10350 2 3 023 23301 3 
1 021 13393 0 02 002 10333 00 
5 025 12315 1 00 000 15330 02 
2 022 32325 0 00 000 99320 00 

 
  باشدیمواقعی  یهاداده برحسب: نتایج این جدول یادداشت    

 

درصد، دارای بیشترین کارایی در میان شعب  32325با کارایی  022بیان کرد شعبه  توانیمبا توجه نتایج جدول فوق 
درصد دارای رتبه دوم و  13325و  13393به ترتیب با کارایی  020و  021. شعب دهدیمبانک و رتبه اول را به خود اختصاص 

سطح کارایی در بین  ترینیینپادارای  99320 ییبا کارا 00. همچنین شعبه باشندیمسوم در بین شعب بانک از لحاظ کارایی 
 .گیردیمقرار  ییآخر کاراشعب بانک بوده و در رتبه 

انجام فرآیندهای بانکی در شعبه  یهاروش دو دلیل اشاره نمود؛ مورد اول اینکه به توانیمیی پایین ، ادر مورد  دالیل کار
دوم اینکه تخصیص مورد و  باشدینمنرسیده است و از کارایی الزم برخوردار  مطلوب خودهنوز به بلوغ و سطح  موردنظر

متعاقباً کاهش کارایی شده است. نامناسب و بیش از حد نیروی انسانی به شعب مورد نظر که سبب افزایش ورودی شرکت و 
، به احتمال زیاد چون هنوز باشدیم یستأسکه نسبت به سایر شعب بانک تازه  باشدیمجزء شعبی  000به عنوان مثال شعبه 

انجام فرآیندهای بانکی در حالت بهینه نبوده و این امر سبب  یهاروش، باشندینمکارکنان شعب از تجربه کافی برخوردار 
زیرا جزء اولین  باشدیم بالعکسنیز  020زمان ارائه خدمات و در نتیجه کاهش خروجی آن واحد شده است. اما شعبه افزایش 

فرآیندهای سازمانی، مشخص  در زمینه زمان انجام شدهانجاماست و با توجه به بررسی  شدهیستأسشعب بانک بوده که 
. بنابراین دلیل اصلی عدم کارایی این باشدیمسطح خود  ترینیینپادر نسبت به سایر  شعب انتظار کارایی آن  برخالفگردید، 
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بود. بنابراین راه زیرا باالتر از متوسط تعداد کارکنان شعب بانک خاورمیانه  باشدیمشعبه، تخصیص نامناسب نیروی انسانی  03
 .باشدیمآن کاهش تعداد کارکنان  افزایش کارایی در این شعبه ، کاهش ورودی این شعبه و متعاقباٌ

 و پیشنهادات گیرییجهنت 5
مدلی جهت ارزیابی کارایی و  کسب و کار" یندهایفرآ تیری"مطالعه کار" و "مددر این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی 

رایی کار و ارزیابی کا یریگاندازهبهبود فرآیندهای سازمانی، پیشنهاد گردید. مدل پیشنهادی دارای سه مرحله مطالعه روش، 
 یمستندسازبود که هر مرحله خود نیز به سه گام قابل تفکیک است. در مرحله مطالعه روش، فرآیندهای سازمانی شناسایی، 

بهبود فرآیندهای سازمانی شد. از دیگر  یهاپروژهو ترسیم گردید که این امر سبب شناخت وضع موجود سازمان و تعیین 
از  توانیمبه تسهیل امر  آموزش نیروی انسانی اشاره کرد همچنین  توانیمزمان فرآیندهای سا یمستندسازمزایای شناخت و 

مدیریت تغییر در سازمان بهره گرفت.  در مرحله دوم از مدل  هاییاستساین مستندات به عنوان ابزاری جهت تدوین 
سازمان  گذارانیاستسن امر، کمک به سازمانی استخراج گردید. از مزایای ای هاییتفعالپیشنهادی، زمان و هزینه استاندارد 

تمام فرآیندهای سازمانی دخیل در ارائه خدمت به مشتریان را  توانیمزیرا به دقت  باشدیمخدمات بانکی  گذارییمتقجهت 
ایج نمود. در مرحله سوم از مدل پیشنهادی با استفاده از نت محاسبهشناسایی کرد و بر این مبنا هزینه ارائه خدمات بانکی را 

گردید. همچنین در صورتی که واحدهای همسان )مانند شعب یک بانک( مورد ارزیابی  محاسبهکارایی  توانیممراحل قبل 
نمود. از دیگر کارکردهای خروجی این مرحله  یبندرتبهاین واحدها یا سازمانی همسان را از لحاظ کارایی  توانیمقرار گیرند، 

ع انسانی اشاره کرد که در صورتی کارایی شعبه از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد، با تخصیص مناب هاییاستسبه  توانیم
 تعدیل نیروی انسانی ، نسبت ورودی به خروجی را افزایش داد کارایی افزایش یابد.

بود کارایی و به یریگاندازهخدمات محور، جهت  یهاسازمانو  هابانکاز این مدل در سایر  شودیمدر پایان پیشنهاد 
در کنار  توانیمهتر فرآیندها استفاده گردد تا میزان اعتبار و دقت این مدل افزایش یابد. همچنین جهت دستیابی به نتایج ب

 . مالی بهره گرفته شود یهانسبتتحلیل و یا تجزیه  هادادهتحلیل پوششی نظیر ارزیابی کارایی  یهاروشسایر این مدل از 
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