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بهبود مستمر فرایند چیست؟
مریم فتح الهی – تیم مدیرسبز

روش  یک   )Contiueous Process Improvement( یا  فرایند  مستمر  بهبود 

سیستماتیک است که می توان از آن در بهبود تدریجی و جهشی فرایندهای تولید 

خدمات و کاال استفاده کرد. برای اینکه بدانیم بهبود مستمر فرایند چگونه کار می کند، 

باید اطالعاتی در مورد فرایند و تجزیه و تحلیل اجزای آن داشته باشیم.

فرایند چیست؟
فرایند به زبان ساده  عبارت است از »مجموعه ای از وظایف با ارزش افزوده که باهم 

ترکیب می شوند تا داده ها را به یک محصول یا خدمت تبدیل کنند.«

بهبود مستمر فرایند یا CPI کلید موفقیت است؛ یک ابزار قدرتمند که می تواند به طور 

موفقیت آمیزی شما را در ارتقا و تامین کیفیت محل کار و زندگی شخصی یاری کند. 
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مدل اتابا یک رویکرد بسیار علمی در بهبود مستمر فرایند است. کلمه اتابا سرواژه 

کلمات »انتخاب، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، بهبود و ارزیابی« است. 

بهبود  در چرخه  را  که شما  تشکیل شده  از قسمت هایی  اتابا  مدل  از  مرحله  هر 

مستمر فرایند هدایت می کند.

1. انتخاب
در دستیابی  که  انتخاب شود  فرایندی  باید  فرایند  انتخاب  در مرحله  کلی  به طور 

فرایند صحیح دو  انتخاب  باشد.  داشته  اهمیت  اهداف سازمان  به  موفقیت آمیز 

مرحله عمده ای را در بر می گیرد:

1. تعیین نیازهای کلیدی مشتریان اصلی
اگر هدف شما رضایت مشتری است، در این صورت باید بدانید مشتریان از شما چه 

می خواهند. از آنها بپرسید، چه چیزی می خواهند تا برایشان فراهم کنید، سپس 

از این بازخورد در تمرکز روی بهبود فرایند استفاده کنید. با این کار، میزان رضایت 

مشتری افزایش می یابد.

2. تعیین فرایند برای ایجاد بهبود
اکنون که از خواسته مشتریان آگاه شدید، می توانید دست به کار تعیین فرایندی 

نقش  شما  موفقیت  در  صحیح  فرایند  انتخاب  شود.  داده  بهبود  باید  که  شوید 

اساسی دارد و چهار بخش اساسی را دربر می گیرد:

1. معیار انتخاب را مشخص می کنید

2. فرایندهای مرتبطی را که بر رضایت مشتری اثر دارند، فهرست کنید

3. رابطه بین معیار و فرایند را معلوم کنید

4. فرایندهای نیازمند بهبود را اولویت بندی کرده و یکی را انتخاب کنید
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برای  را  فرایند مناسبی  به شما اطمینان می دهد که  این چهار بخش  انتخاب   .5

بهبود برگزیده اید.

2. تجزیه و تحلیل
رضایت  افزایش  باعث  تا  یابد  بهبود  باید  فرایند  کدام  می دانید  مرحله  این  در 

مشتری شود؛ اما بهبود خودبه خود حاصل نمی شود. 

بدون آنکه بدانید فرایند در حال حاضر چگونه کار می کند، نخواهید توانست نحوه 

اقدام  این  است.  فرایند  تجزیه و تحلیل  اقدام،  نخستین  کنید.  معین  را  آن  بهبود 

شامل دو بخش عمده است:

1. ثبت فرایند »آن طور که هست«
همه فعالیت های فرایند مورد نظر مشخص و ترسیم می شود. این کار یک دید کلی 

باعث می شود فعالیت های فاقد  برایتان فراهم خواهد کرد و  فرایند  از  مشخص 

ارزش افزوده را بشناسید.

2. تعیین مقیاس های فرایند
انجام  اندازه گیری می شود،  که  در تجارت هست که می گوید: »هرچه  اصطالحی 

می شود.« پایه اصلی بهبود فرایند، اندازه گیری است. اگر داده و ستانده های فرایند 

اندازه گیری شود، می توان به طور صحیح رضایت مشتری را ارزیابی کرد و علت و 

معلول راه  حل های مورد عمل را واقعا مشاهده کرد. 

درحین  )مشتری(،  نتایج  دارد:  وجود  فرایند  اندازه گیری  اصلی  مقیاس  نوع  سه 

فرایند )تولیدکننده( و داده )تامین کننده(.

3. اندازه گیری
مرحله اندازه گیری در بهبود مستمر فرایند ، حیاتی است. اندازه گیری فرایند برای 

تعیین مبنای اولیه سطح فعالیت و سپس اندازه گیری مداوم، تنها راهی است که 
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نشان می دهد فرایند و فعالیت های عمده فرایند چگونه خواسته های مشتریان را 

برآورده می سازند. اندازه گیری فرایند شامل دو بخش عمده است:

1. جمع آوری داده های عملکرد مبنای فرایند

جمع آوری داده های مبنا مشاهده میزان اثر بخشی فرایند و فعالیت های درون آن 

فرایند  از  امکان پذیر می سازد. تصور شما  به خواسته های مشتریان  را در رسیدن 

ممکن است با فرایند واقعی کامال متفاوت باشد. داده هایی که جمع آوری می کنید، 

مغایرت ها را از بین می برد.

2. تشخیص فاصله های عملکرد فرایند
ناحیه های مساله دار فرایند، عامل ایجاد فاصله در دستیابی به خواسته های مشتریان 

است. برای کاهش این فاصله های عملکرد، نیاز به تشخیص و حل مسئله هایی 

است که ممکن است در هر فعالیت اصلی فرایند عملیاتی رخ بدهند.

4. بهبود
مشتریانتان،  خواسته های  شناختن  طریق  از  شما  اتابا،  مدل  قبل  مرحله  سه  در 

فرایندی را انتخاب کردید، آن را به تفصیل تجزیه و تحلیل نمودید و اثربخشی آن 

را اندازه گرفتید. بهبود فرایند شامل دو بخش است:

1. برای فرایند بهبود، هدف گذاری کنید
خودتان  برای  را  باالتری  اهداف  مستمر  به طور  شما  که  است  این  مستمر  بهبود 

تعیین می کنید. در جستجوی راه های بهبود فرایندها هدف گذاری، دستیابی به آنها 

و تعیین هدف های جدید، بسیار اهمیت بسیاری دارد.

2. بهبودهایی در فرایند به طور آزمایشی تدوین و اجرا کنید
در تدوین بهبودهایی که واقعا شما را در رسیدن به هدف های بهبود فرایند یاری 
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می کند، از مشاهده هایی که انجام داده اید و اطالعاتی که در مراحل قبلی به دست 

آورده اید، استفاده کنید.

5. ارزیابی
برای  راه حل هایی  یافتن  در  است  ممکن  است.  نشده  تمام  هنوز  شما  ماموریت 

ناحیه های مسئله دار فرایند موفق شده باشید. حتی ممکن است به منظور بهبود، 

اما نمی دانید کارتان موفقیت آمیز  باشید؛  را کامال دگرگون کرده  فرایند مورد نظر 

بوده یا نه مگر این که تمام بازخورد ها و داده ها را جمع آوری و ارزیابی نمایید. 

مرحله ارزیابی از دو بخش عمده تشکیل شده است:

1. ارزیابی اثرات بهبود فرایند
این بخش اطمینان می دهد که آیا بهبودهایی که در فرایند انجام داده اید باعث 

حذف یا کاهش دالیل اصلی ناحیه های مسئله دار مورد نظر شما شده است یا خیر. 

این بخش کمک خواهد کرد بدانید که بهبود واقعا خواسته های مشتریان را ارضا 

می کند یا خیر.

2. استاندارد کردن فرایند و نظارت بر استمرار روند بهبود
به نحوی اصالح شده اند که  یا  بوده  بهبود، موفقیت آمیز  اولیه  اقدامات  اینجا  تا 

اطمینان  باید  است.  نشده  تمام  کار  هنوز  لیکن  شود،  ممکن  اهداف  به  رسیدن 

حاصل کنید که فرایند بهبود یافته به روال گذشته باز نگردد. برای نگه  داشتن فرایند 

در بهترین حالت، باید بر استمرار آن نظارت نمود و آن را استاندارد کرد. تنها در این 

صورت است که تغییرات شما قرین توفیق خواهد شد.
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