مرکز آمریکایی بهرهوری ) (APCدر سال  ۰۸۹۱با هدف
توسعه و بهبود برنامههای بهرهوری و ارایه راهکاری مناسب
برای ارزیابی آن در سازمان ها تأسدس رردیدفو و در سدال
 ۰۸۹۹نام خود را به  APQCتغسسدر داد .اید سدازمان در
سال  ۰۸۸۱چارچوب توسدعه ررآیندف ) (PCFرا براسدا
الگوبرداری از  ۹۱شرکت برتر آمریکدایی تدفوی و معرردی
نمود که به یک مفل شناخته شفه جهانی تبفیل شف.

اگر به دنبال راه حلی برای بهبود فرآیندها و
رویههای موجود در سازمان خود هستید،
بدون شک چارچوب فرآیندی پیشنهادی
مرکز بهره وری وکیفیت آمریکا )(APQC

هف ای مرکز از تفوی ررآینفها ایجاد مفلی بدود تدا
واحفهای کسب و کار و سایر سازمانها را تشویق کندف
تا رعالستهایشان را بسشتدر از دیدفراه ررآیندفی مدورد
بررسی قرار دهندف .مدفل  APQC PCFشدامل یدک
مدفل ردرا عدنعتی ) (Cross-Industryو  ۰۹مدفل
خدداص عددناین رونددارون (هوارضددا و درددا،ی خطوط
هوایی خودروسازی بانکفاری شهرداری رسانه محصوالت
مصددرری آمددوزح محصددوالت الکترونسکددی مصددرری
باالدستی نفت  )...استو

به کمک شما خواهد آمد .در این مقاله به
معرفی این سازمان و اقدامات آن در رابطه با
بهبود فرآیندی و افزایش بهرهوری سازمانها
میپردازیم.

به ای ترتسب هم میتوان از مفل ررا عنعتی بهره رررت
و هم درعورتیکه بهطور خاص نساز به اطال،ات موجود
در یکی از عناین  ۰۹رانه روق وجود دارد از مفل
اختصاعی ارایه شفه آنها استفاده کرد.مفل ررا عنعتی
APQCدارای  ۶ررآینفاعلی(،ملساتی)و۷ررآینف
پشتسبان (مفیریتی) است .

همانطوری کهه در شهکف فهوش مشه
است ،تمرکهز  APQCبهر بهبهود چههار
حههوزه ایههلی مههدیریت مههالی ،مههدیریت
سهرمایه هههای انسهانی ،مههدیریت زن یههره
تههیمین و مههدیریت دانههش بههوده و بههدین
منظور از الگوبرداری رقهابتی ،ارزیهابی و
انههدازه گیههری ،ت ههارب موفههو و بهبههود
فرآیندها بهره می گیرد .در م موع مهی
توان هدف ایلی ایهن رویکهرد را بهبهود
مستمر بههره وری و کیفیهت دانسهت کهه
ایههن امههر بهها افههزایش قابلیههت و سههر ت
یادگیری و بهبود وضعیت شرکت محقو
می شود.

فعالیت :رخدادهای کلیدی ضمن اجرای
تمامی فرآیندهای در پنج سطح م تلف
تعریف میشوند که این سطوح در جدول
زیر نمایش داده شده است.

فرآیند را نشان میدهند.
وظایف :نشاندهنهده سهطح بعهدی از سلسهله
مراتب فرآیندها بعداز فعالیت هستند .وظهایف
بهطهور کلهی جزییهات فعالیهتهها را مشه
مههیکننههده هههمچنههین در حههوزههههای متفههاوت
ت صصی ممکن است متفاوت باشند.
بهطور کلی ،چارچوب فرآیندی  APQCیک زبان
مشترک جامع برای سازمانها بهمنظور برقراری ارتباط

پنج سطح مورد اشاره به شرح زیر هستند:

و تعریف فرآیندهای کاری است که با استفاده از این

حوزههای فرآیندی :نشاندهنده باالترین

استاندارد ،سازمانها به یک چارچوب مشترک در

سطح از فرآیندها از قبیف مدیریت مشتری،

فرآیندهای کاری خود دست خواهند یافت.

منابع انسانی،فناوری،اطال ات و  ...است.
گروه فرآیند :سطح بعدی در دستهبندی،
گروهی از اقدامات ایلی موجود در سازمان
هستند که به نوان یک گروه فرآیند
شناسایی میشوند.

این مدل ،یکی از کامفترین مدلهای مرجع فرآیندی
موجود در دنیای مدیریت است که در آن تالش شده تا
تمامی فرآیندهای موجود سازمان ،تا حد امکان درسطح
وظایف ،شناسایی شوند .لذا این چارچوب میتواند به
نوان منبعی ارزشمندبرای سازمانها ،بهمنظور بازطراحی

.فرآیند :شامف فعالیتهای به هم وابسته فرآیندها یا ا مال بهبود مستمر در فرآیندهای سازمانی مورد
موجود در سازمان که ورودیها را به نتی ه توجه قرار گیرد.
تبدیف میکنند

