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 دقیقه 6زمان تقریبی مطالعه: 

نوع رویکرد مدیریتی محبوب در  ۲، رکا و کسب فرآیندهای مدیریت و هپروژ  مدیریت
ها، برای درک بهتر این تفاوت .ها هستند که اهداف و کارکردهای متفاوتی دارندسازمان

رویکرد و بررسی  ۲له به معرفی تعاریف و نرم افزارهای مربوط به این در این مقا
 .مپردازیهای آنها میتفاوت

 

 چیست؟ پروژه مدیریت مدیریت فرآیندها و تعریف -1
 .رویکرد، الزم است تعریفی از آنها داشته باشیم ۲های این پیش از پرداختن به تفاوت

هایی که با هدف عبارت است از مجموعه فعالیت )BPM (مدیریت فرآیند کسب و کار
فرآیندهای کسب و کار  .شوندسازی فرآیندهای کاری در یک کسب و کار انجام میبهینه

هایی هستند که به صورت مداوم برای دستیابی به یک هدف سازمانی انجام نیز فعالیت
ا، فعالیتی مداوم است که به بازمهندسی مداوم بنابراین مدیریت فرآینده.شوندمی

 .پردازدفرآیندها می

سازی فرآیندها، بررسی سناریوهای مختلف آنها، اجرا و شامل مدل BPM هایفعالیت
، بهبود  BPMهدف نهایی .شودنظارت بر نتایج آنها و اعمال تغییرات برای بهبود آنها می
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اهای انسانی و هرج و مرج در فرآیندها عملکرد یا کیفیت خدمات سازمان و کاهش خط
 .سازی آنهاستاز طریق تجزیه و تحلیل منظم فرآیندها و بهینه

 ها، فرآیندها و ابزارهایای از روشدر مقابل، مدیریت پروژه عبارت است از مجموعه
های از مختلف که برای دستیابی به اهداف تعیین شده در پروژه در چارچوب

به عبارت دیگر، هر پروژه دارای اهدافیست که باید در  .روندتعیین شده بکار میپیش
یک محدوده زمانی و با بودجه خاص تحویل داده شوند و مدیریت پروژه به معنای 

داف و تحویل موارد درخواستی در بازه هدایت اعضای یک تیم برای رسیدن به این اه
های مدیریت پروژه شامل مستندسازی برخی از فعالیت .زمانی مشخص شده است

ریزی، تخصیص وظایف، پیگیری و هماهنگی آنهاست که همگی با هدف پروژه، برنامه
 .شوندموفقیت در دستیابی به اهداف پروژه انجام می

آمیز نطور که از نامش پیداست، بر اجرای موفقیتبنابراین، رویکرد مدیریت پروژه، هما
در حالی که مدیریت  .کندیک پروژه و وظایف متعدد آن توسط یک تیم نظارت می

سازی گردش کارهای فرآیندهای کسب و کار، بر مدیریت فرآیندهای کلی سازمان، ساده
 .بینی در آنها متمرکز استهای قابل پیشآنها و خودکارسازی روند

های نرم افزار مدیریت فرآیندها با مدیریت پروژه تفاوت -۲
 کدامند؟

رویکرد مدیریت فرآیندها و مدیریت پروژه،  ۲های در این قسمت، برای درک بهتر تفاوت
این نوع  ۲در حالی که هر  .پردازیمبه بررسی تفاوت نرم افزارهای مربوط به آنها می
ند، اما اهداف و کارکردهای اصلی کنابزارها به ساماندهی کارها در سازمان کمک می

 .آنها متفاوت است
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 تفاوت کارکرد نرم افزار مدیریت فرآیندها با نرم افزار مدیریت پروژه

ابزارهایی هستند که کارکرد اصلی آنها،  )BPMS (نرم افزارهای مدیریت فرآیند کسب و کار
کارهای رایج در واحدهای مختلف سازی و خودکارسازی انواع فرآیندها و گردشمدل

 .های سازمان دارندسازی فعالیتسازمان است و نقش مهمی در تسریع و بهینه

ابزاری برای  )Project Management Software (در سوی دیگر، نرم افزار مدیریت پروژه
مدیریت وظایف مربوط به یک پروژه و هدایت اعضای تیم در مراحل اجرای آنهاست تا 

وان تبا استفاده از این نرم افزارها می .موفقیت و عملکرد بهینه یک پروژه را تضمین کند
بندی مراحل اجرای آن، ریزی و سازماندهی منابع الزم برای اجرای پروژه، زمانبرنامه

های هر کدام از اعضای تیم و ایجاد هماهنگی میان مشخص کردن وظایف و مسئولیت
 .آنها را انجام داد

اما  .همانطور که در تعریف آنها خواندید، اولین تفاوت آنها در کارکرد آنهاست
شود و شامل موارد متعدد دیگری از نرم افزار به کارکرد آنها ختم نمی ۲این  هایتفاوت

ها در ادامه به تعدادی دیگر از این تفاوت .جمله نحوه عملکرد آنها و فواید آنهاست
 :پردازیممی
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 در نرم افزارهایBPMS شود، ها به طور خودکار در کل سیستم جابجا می، داده
ها به صورت دستی بین افراد و اعضای تیم پروژه، دادهافزار مدیریت اما در نرم
 .شودتبادل می

 های اصلی مدیریت پروژه، مدیریت وظایف یا مدیریت یکی از ارکان و زیرمجموعه
در واقع، بدون  .شودافزارهای مدیریت فرآیندها یافت نمیتیم است که در نرم

نجام وظایف خود و راهکار مناسب برای مدیریت وظایف، اعضای پروژه برای ا
های مربوط به آنها به مشکل برخواهند خورد و نخواهند توانست رسانیاطالع

در حالی که در نرم  .اطالعات الزم برای تکمیل پروژه را به اشتراک بگذارند
افزارهای مدیریت فرآیندها نیازی به ابزاری برای مدیریت و هماهنگی وظایف 

خص و اطالع رسانی خودکار در فرآیند تعریف نیست، زیرا هر وظیفه با توالی مش
 .شده است

  در حالی  .هدف از مدیریت فرآیند افزایش بهره وری فرآیندهای سازمانی است
 .که هدف از مدیریت پروژه تضمین اثربخشی و موفقیت یک پروژه است

 های استاندارد در سازمان استمدیریت فرآیندها، به دنبال خودکارسازی رویه. 
ه به دنبال هماهنگی ها لزوماً استاندارد نیستند و مدیریت پروژ در حالی که پروژه

 .و مدیریت منابع و اعضای پروژه است

 در حالی که مدیریت پروژه  .تمرکز مدیریت فرآیندها بر عملکرد کل سازمان است
 .کندهای تیم تمرکز میبر فعالیت

 دار هستند که فعال بودن یک شرکت یا فرآیندها رویدادهایی مداوم و ادامه
ها تنها یک بار و با در مقابل، پروژه .ستسازمان، منوط به اجرای مداوم آنها

شوند هدف ایجاد یک محصول، خدمات یا دستیابی به یک نتیجه خاص اجرا می
به همین دلیل، مدیریت فرآیند بر بهبود کارایی  .و محدود به زمانی خاص هستند

در حالی که  .کندفرآیندها و یکسان بودن خروجی و نتایج آنها تمرکز می
 .افتدر مدیریت پروژه، پس از تکمیل پروژه اتفاق میسازی دبهینه

  مدیریت پروژه نیاز به تفکر خارج از چارچوب دارد، اما در مدیریت فرآیند باید بر
های از پیش تعریف شده، تمام مراحل مربوط به فرآیند را اساس دستورالعمل

 .انجام داد تا از دستیابی به نتیجه مطلوب اطمینان حاصل شود
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 ژه دارای یک زمانبندی مشخص و یک هدف از پیش تعریف شده، اما هر پرو
ً در حال تغییر استانعطاف زیرا در طی انجام یک پروژه با  .پذیر و دائما
 .های متفاوتی روبرو خواهید شد و باید بتوانید خود را با آنها وفق دهیدچالش

یات آنها از هایی روزمره هستند که تمامی جزئدر حالی که فرآیندها، فعالیت
از این لحاظ، مدیریت فرایندها مانند پیروی از یک  .پیش تعریف شده است

های از پیش تعریف شده و با هدف به کتاب راهنما برای اجرای وظایف با روش
 .دست آوردن نتایج یکسان است

  در مدیریت پروژه، معموالً مدیران پروژه وظایف بیشتری نسبت به مدیران فرآیند
وظایف مدیران در  .ارند و وظایف آنها نیز با یکدیگر متفاوت استبر عهده د

ریزی، اجرا، نظارت، مدیریت و خاتمه دادن مدیریت پروژه شامل برنامه
در حالی که وظایف مدیران در مدیریت فرآیند شامل طراحی،  .هاستپروژه

 .شودسازی فرآیندها میارزیابی، بهبود، نظارت و بهینه

 شود، با هم تفاوت در مدیریت پروژه و مدیریت فرآیند انجام میهایی که فعالیت
های مدیریت پروژه شامل مدیریت پیکربندی، مدیریت برآورد، فعالیت .دارند

های مدیریت فرآیندها در مقابل، فعالیت .مدیریت ریسک و مدیریت منابع است
ات فرآیندها، های فرآیندها، رفع ایرادرسانیسازی فرآیندها، اطالعشامل همگام

 .تعلیق فرآیندها و از سرگیری فرآیندهاست

 های مدیریت پروژه و مدیریت فرآیند با هم تفاوت ها و روشانواع استراتژی
های مدیریت پروژه شامل مدیریت کانبان، مدیریت ناب، مدیریت روش .دارند

های مدیریت فرآیندها در مقابل، روش .شش سیگما و مدیریت چابک است
مدیریت فرآیند سند محور، مدیریت فرآیند انسان محور، مدیریت فرآیند شامل 

 .است… مبتنی بر یکپارچگی و 

 های مزیت .اندها و فواید مدیریت پروژه و مدیریت فرآیندها با هم متفاوتمزیت
بندی بهتر، ریزی، زمانمدیرت پروژه شامل بهبود همکاری تیمی، بهبود برنامه

 .بندی و تخصیص منابع استو افزایش دقت در بودجه افزایش رضایت مشتریان
در حالی که مزایای مدیریت فرآیندها شامل افزایش کارایی، افزایش بهره وری، 

 .ها و افزایش درآمدهاستکاهش هزینه
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 کالم آخر -3
 .ها دارندمزایای قابل توجهی برای سازمان ۲مدیریت فرآیندها و مدیریت پروژه، هر 

ای بهبود عملکرد سازمان و مدیریت پروژه برای بهبود عملکرد تیم مدیریت فرآیندها بر 
با این حال، اولویت هر مدیری باید مدیریت  .و موفقیت پروژه مناسب هستند

زیرا چه کسب و کار شما کوچک و چه بزرگ باشد، مشتریان  .فرآیندهای سازمان باشد
د و با کیفیت باال دارند و از شما انتظار تولید یک محصول یا ارائه خدمات قابل اعتما

حتی مدیریت پروژه  .فرآیندهای استاندارد برای دستیابی به این هدف ضروری هستند
 .نیز تنها زمانی موفق است که فرآیندهای فعلی شما به درستی مدیریت شوند

یکی از بهترین ابزارهای مدیریت فرآیندها در  راگسترنرم افزار مدیریت فرآیندهای ف
برای آشنایی  .های ایرانی توسعه یافته استایران است که متناسب با نیازهای سازمان

.درایگان کارشناسان ما استفاده کنیتوانید از مشاوره بیشتر با این نرم افزار می
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