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 کارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران

کـارگـاه ارزیابی بلـوغ 
 فـرآینـدهای سازمانی

Organizational Process Maturity Assessment Workshop 

 

 متدولوژی بهبود فرآیندهای سازمانی

 شناخت اهداف کالن و استراتژی

 مطالعه و تحلیل اهداف راهبردی بررسی و شناخت انتظارات ذینفعان مطالعه و تحلیل مأموریت ها
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 شناسایی فرآیندهای موجود

 تدوین شناسنامه فرآیندها مدل سازی فرآیندها مطالعه و شناسایی فرآیندها
2 

 ارزیابی فرآیندها برای بهبود

 انتخاب فرآیندهای دارای ظرفیت برای بهبود تعیین چارچوب ارزیابی فرآیندها برای بهبود
3 

 ترسیم وضعیت مطلوب

 بررسی استانداردها اخذ نظرات خبرگان الگوبرداری از نمونه های موفق
4 

 پیاده سازی،ارزیابی و اخذ بازخورد

 ارزیابی و بازخورد نظارت بر اجرا استقرار و اجرا
5 
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 مهارت مدیریت فرآیند از نظر مؤسسه گارتنر 15

 عملیاتی تحول

 فنی

نمونه تعریف . 1
کسب وکار و 

 BPMچشم انداز 

 پروژه مدیریت . 2

از ساختار آگاهی . 3
 و فرهنگ سازمانی 

 ارتباطات . 4

تحول تکنیک های . 5
 سازمانی 

فرآیند کشف . 1
 کسب وکار 

، تحلیل و مدل سازی. 2
 طراحی فرآیند کسب وکار  

فرآیندهای حاکمیت . 3
کسب وکار و مدیریت 

 سیاست فرآیند 

عملکرد مدیریت . 4
 فرآیند 

جعبه ابزار ایجاد . 5
  BPMمتدولوژی 

و بهینه سازی . 4
شبیه سازی فرآیند 

 کسب وکار 

تجربه طراحی . 5
 کاربری 

برنامه های توسعه . 3
کاربردی چابک و 

محصول دانش . 2 مدل محور 
  BPMفناوری 

و طراحی معماری . 1
 راه حل 

)Gartner, 2014( 

 ضرورت بهره گیری از مدل بلوغ

ارزیابی سطح بلوغ فرآیندهای کسب و کار نیاز به روش های استاندارد و اثبات شده دارد تا ضعف ها و 
 1 .ریسک های فرآیندها را به خوبی شناسائی کند

مدیران تمایل زیادی دارند بدانند کدام فرآیندها به طور کامال واقعی در حال اجرا هستند و کدامیک در 
 2 .حد یک مدل و نقشه فرآیندی ارائه شده اند

مدیران اغلب نمی دانند که رشد سازمانی از طریق انجام متفاوت کارهای مشابهی که در حال انجام آن 
 .هستند امکان پذیر است

3 

سازمان ها اغلب روش های اثبات شده ای برای ارزیابی قابلیت تامین کنندگان و سایر بازیگران حاضر در 
 .شبکه شرکت ندارند

4 

به ( و فرآیندهای صحیح)مدیران به خطوط راهنمایی نیاز دارند تا با به کارگیری صحیح فرآیندها 
 .  چابکی و کاهش هزینه های عملیاتی دست یابند

5 

)BPMM, 2008( 
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 مناظر بهبود فرآیند

مناظر بهبود 
 فرآیند

 ورودی و خروجی فرآیند چیست؟

 منابع اطالعاتی این فرآیند کدامند؟

 گام های اصلی این فرآیند چیست؟ 

 پایش، کنترل، اندازه گیری

 تحلیل عملکرد فرآیند

 نحوه تعامل فرآیندها

 هدف
تمرکز بر بهبود جریان کاری و 

 نمودار گردش کار فرآیند
افزایش بلوغ فرآیندهای 

 کاری

بعد مدیریت 
 فرآیند

 بعد فنی فرآیند

 بلوغ فرآیند

.استتولید نتایج برنامه ریزی شده و مورد انتظار و یا توانایی ذاتی فرآیند در ارائه به معنی بلوغ فرآیند   

Maturity 
 

و به معنی کامل، درست یا آماده مورد  1979در سال   Phillip Crosbyبار توسطاولین 
 .(Tarhan et al, 2016)استفاده قرار گرفت 

 افزایش بلوغ فرآیند

 قابل پیش بینی و اندازه گیری شدن فرآیند

 تغییر یا حذف مهمترین علت های کیفیت پایین خروجی های فرآیند

 بلوغ
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 تاریخچه مدل های بلوغ فرآیند

Capability Maturity Model Integration (CMMI) 
توسعه Carnegie Mellon (CMU ) میالدی در حوزه نرم افزار توسط دانشگاه 1990در اوایل دهه 

 .داده شد
الهام بخش توسعه مدل های مختلف بلوغ در حوزه های دیگر، از جمله مدیریت  CMMIموفقیت 

 .فرآیندهای کسب و کار بود

مدل 
یکپارچه 

 بلوغ قابلیت

  هامفریتوسط ( مدل بلوغ قابلیت) CMMتا مشکالت پیش آمده در حوزه بازار نرم افزار باعث شد 

(Humphrey, 1989)  و نیز موفقیت های حاصل فرآیند کنترل کیفی ، کنترل فرآیند، تعریف فرآیندبر اساس و

فعالیت سازمان ها  بهبودبرای کمک به مدل عمومی به عنوان یک  (فراگیرمدیریت کیفیت )  TQMزمینه شده در 

 .در حوزه های نرم افزاری به کار گرفته شود

مدل  1997بهبود و توسعه یافت و در سال هدف تدوین یک مدل یکپارچه طول زمان با در  CMMمدل 
 .و مطرح گردیدمعرفی   CMMIتوسعه یافته آن تحت عنوان 

 مدل بلوغ فرآیند

Process Maturity Model (PMM) 
 

یک مدل مفهومی است که دربردارنده سطوح متوالی بلوغ برای مجموعه ای از فرآیندها در یک یا 

 (.Becker et al, 2009)چند حوزه کسب و کار می باشد و یک مسیر تکامل برای آنها ارائه می دهد 

مدل 
بلوغ 
 فرآیند

را  فعالیت سازماندر ویژگی های فرآیندهای اثربخش است که ساختار یافته ای از عناصری ، مجموعه  مدل بلوغ فرآیندیک 

.تشریح می کند  

، بهبود فرآیند مبتنی بر مدلبه عبارت دیگر . تاکید دارندبهبود مدیریت فرآیندها در سازمان مدل های بلوغ فرآیند بر 

استبهبود فرآیندهای یک سازمان هدایت شامل به کارگیری یک مدل برای   

به سوی  که مسیر تکوین بهبود فرآیندهای نابالغبوده، به طوری فرآیند موثر و اثربخش این مدل ها شامل اجزای اصلی یک 

را تشریح و تبیین نموده و در برگیرنده بهترین تجارب و دانش عملی است که سازمان می تواند از طریق به فرآیندهای بالغ 

.دهدکارگیری این مدل ها، قابلیت فرآیندهای خود را افزایش   
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 کارکردهای مدل بلوغ فرآیند

کارکردهای 
متداول مدل 
 بلوغ فرآیند

 بهبودنقطه ای برای آغاز فعالیت های  1

 شیوه ای برای تعریف ابزارهای بهبود در سازمان 5

 بهره مندی از تجارب قبلی و به دست آمده توسط دیگران 2

 چارچوبی برای اولویت بندی اقدامات 4

 ایجاد زبان و چشم انداز مشترک در فعالیت های بهبود 3

 نیز مختلف زمینه های در فعال سازمان های مقایسه ای ارزیابی و بهینه کاوی برای می تواند بلوغ مدل یک همچنین
 .گیرد قرار استفاده مورد

 مدل عام بلوغ فرآیند

200 از موجود فرآیند بلوغ مدل های تعداد 

 .(BPMM,  2008) می رود باالتر هم

Van Looy در 2013 سال در همکاران و 
 جمع آوری را مدل 69 خود مروری مقاله

 .است کرده

 وضع موجود
 در چه سطحی از بلوغ؟

 سطح اول بلوغ

 وضع مطلوب
 به چه سطحی از بلوغ؟

 سطح دوم بلوغ

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

تشابه بسیار  سطح بلوغ یافته
 باالی مدل ها
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 فرآیند عام ارزیابی سطح بلوغ فرآیند

 انتخاب فرآیندهای کلیدی جهت سنجش بلوغ

 انتخاب مدل مناسب بلوغ فرآیند

 جمع آوری اطالعات مورد نیاز در خصوص نحوه اجرای فرآیند

 سنجش سطوح بلوغ فرآیند مربوطه  

سنجش سطح 
اول از طریق 

 پرسشنامه

سنجش سطح 
طریق دوم از 

 پرسشنامه

سنجش سطح 
طریق پنجم از 

 پرسشنامه

 مدل های بلوغ فرآیند

Business Process Maturity 
Model (BPMM) by OMG, 2008 

1 

BPM maturity and adoption 
model by Gartner, 2006 

2 

ISO/IEC 15504 by ISO/IEC, 
2012 

3 

BPO maturity model by 
McCormack and Johnson, 
2001 

4 

Process and enterprise 
maturity model (PEMM) by 
Hammer M., 2007 

5 

Process maturity analysis and 
plan by SAP, 2010 

6 

Process management maturity 
model by Champlin (ABPMP), 
2010 

7 

..................... 8 
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 ISO/IEC 15504استاندارد 

 استاندارد ارزیابی فرآیند

 و داده قرار سنجش مورد را فرآیندها که (بلوغ مدل برای مرجعی و) است فرآیند ارزیابی مدل یک استاندارد این

 .می کند مشخص را آنها سطح

 ولی می باشد؛ اطالعات فناوری فرآیندهای بر مبتنی است، شده داده قرار استفاده مورد استاندارد این در که رویکردی

 حوزه های سایر در و دارد عمومیت (است بلوغ مدل های سایر با مشابه که) استاندارد این در شده ارائه ارزیابی مدل

  .دارد استفاده قابلیت نیز کار و کسب

ISO/IEC 15504  با توجه به نوع عملکرد، در

بین مدل های بلوغ دسته بندی 

 ,.Van Looy et al)می شود 

2013.) 

 بلوغ فرآیندمراحل 

به استاندارد بودن  
اجرای فرآیند 

 .می پردازد

مشخصه های 
 فرآیند

به اجرای فرآیند 
 .می پردازد

 بهینه سازی شده

 قابل پیش بینی

 استقراریافته

 مدیریت شده

 انجام شده

 ناقص
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 معرفی سطح صفر و یک بلوغ فرآیند

:  سطح صفر
 فرآیند پیاده سازی نشده است و یا در تحقق اهداف فرآیند با شکست مواجه شده است ناقص

یابدباشد و نتایج مورد انتظار تحقق نمیعملکرد فرآیند اغلب نامنظم می  . 

یابدسازی نشده است و اهداف کلیدی آن تحقق نمیفرآیند پیاده  . 

 در این سطح شواهد کم و به عبارت دیگر هیچ شواهدی در این راستا که نشان دهد
 .یابد، وجود ندارداهداف فرآیند بطور سیستماتیک تحقق می

:  سطح یک
 .فرآیند پیاده سازی شده و اهداف آن تحقق یافته است انجام شده

اهداف فرآیندهای پیاده سازی شده و نتایج مورد انتظار تحقق می یابد 

فعالیت های فرآیند انجام میشود، ولیکن فرآیند مورد پایش و تکرار قرار نمی گیرد  .
 .  یابدنشده است و اهداف کلیدی آن تحقق نمیپیاده سازی 

کار انجام می شود، ولیکن هر یک از افراد روش منحصر بخود را دارا می باشد. 

 نتایج فرآیند به افراد وابسته می باشد و در صورت عدم وجود افراد متخصص، فرآیند
 .  بخوبی پیاده سازی نمی گردد

 فرآینددو و سه بلوغ معرفی سطح 

:  سطح دو
 مدیریت شده

فرآیندهای اجرا شده سطح قبل تحت مدیریت بوده و نتایج آن مشخص، تحت کنترل و 
.حفظ می شود  

 می گرددپیاده سازی شده ای در یک کانال مدیریت فرآیند 

 می گیردو مورد پایش قرار می باشد شده برنامه ریزی فرآیند اجرای 

 مشخص، تحت کنترل و می گرددکه در طول فرآیند استفاده و ایجاد خروجی هایی و مستندات ،
 .می شوندحفظ 

:  سطح سه
 .فرآیند استاندارد در تمام سازمان تعریف و مورد استفاده قرار می گیرد استقراریافته

 می نمایندفرآیند رسمی شده است و همه افراد با آن آشنا بوده و از آن استفاده استقرار  . 

 می سازدخروجی های خود را محقق فرآیند . 

 و استقرار یافته است فرمول بندی استانداردی از فرآیند در تمامی سازمان تعاریف  . 

 هر تیم نتایج خود را تحقق می بخشد  . بررسی منسجمی از نقطه نظر سازمانی وجود نداردهیچ
 .  می نمایدنظارت تیم ها و فرآیند را به روشی متفاوت از دیگر 
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 فرآیندچهار و پنج بلوغ معرفی سطح 
: سطح چهار

قابل 
 پیش بینی

 فرآیند با حدود مشخصی به طور مستمر اجرا می گردد

 و خروجی های خود را می گردد استقرار یافته و در حال حاضر با حدود مشخصی اجرا فرآیند
 .می بخشدتحقق 

 قادر به تشخیص  شاخص ها سازمان با مدیریت : می گرددمدیریت شده ای بصورت کمی فرآیند
 .  دالیل انحراف از عملکرد فرآیند می باشداصالح و 

:  سطح پنج
بهینه سازی 

 شده

فرآیند به طور مستمر بهبود می یابد و اهداف جاری و پیش بینی شده کسب و کار تحقق 
 .می یابد

تعاریف و مدیریت فرآیند به طور مستمر در راستای تحقق اهداف جاری و عملکرد ،
 می یابد  بهبود  پیش بینی شده کسب وکار 

 مشخصه های مراحل بلوغ فرآیند

 مشخصه ها سطح بلوغ مرحله

 عدم وجود/ناقص مرحله صفر
فرآیندی که مشخصه های مرحله اول را دارا  

 .نباشد
 عملکرد فرآیند جاری سازی فرآیند: 1سطح  مرحله اول

 مدیریت شده: 2سطح  مرحله دوم
 مدیریت عملکرد

 مدیریت خروجی ها

 فرآیند استقراریافته: 3سطح  مرحله سوم
 تعریف فرآیند

 گسترش فرآیند

 فرآیند قابل پیش بینی: 4سطح مرحله چهارم
 اندازه گیری فرآیند

 کنترل فرآیند

  سازی شدهبهینهفرآیند : 5سطح  مرحله پنجم
 نوآوری فرآیند

 بهینه سازی فرآیند

هر سطح دارای مجموعه ای از مشخصه های فرآیند می باشد که به واسطه تحقق آنها، فرآیند در سطح 
 .مشخصی از بلوغ قرار می گیرد

مشخه 
مراحل  

 بلوغ



10 

 مشخصه های  سطح یک و دو بلوغ فرآیند  

 مدیریت میزان مشخصه این :عملکرد مدیریت مشخصه .1
 بررسی و می دهد قرار سنجش مورد را فرآیند عملکرد

 .می شود نظارت و کنترل برنامه ریزی، فرآیند می کندکه
 

اینن مشخصنه   : مدیریت خروجی های  ررییداد  مشخصه . 2
مدیریت اثربخش و مناسب خروجی های فرآیند را مورد سنجش 

 .قرار می دهد و مربوط به مدیریت کیفیت نتایج فرآیند است
 

 :مشخصه مدیریت عملکرد

اهداف و نقش های فرآیند تعریف شده باشد. 
 ،زمان صرف شده برای اجرای فرآیند، برنامه ریزی

 .پایش و ثبت گردد
 هنگامی که فرآیند مطابق با برنامه های پیش بینی

 .شده عمل ننماید، اقدامات اصالحی صورت پذیرد
 فردی به عنوان مسئول تبادالت میان ذینفعان

 .فرآیند گمارده شود

 مدیریت شده: سطح دو

 انجام شده: سطح یک

 . می دهداین سطح میزان تحقق اهداف هر فرآیند را مورد سنجش قرار : مشخصه عملکرد ررییدد

 فرآیند  سه بلوغ مشخصه  سطح 

 آیا که می کند سنجش مشخصه این :ررییدد تعریف مشخصه .1

 سازمانی سطوح در و شده تعریف استاندارد با مطابق فرآیند،

 .می شود اجرا

کنه  می نماید این مشخصه بررسی : ررییددمشخصه استقرار . 2

گردینده  پیاده سازی آیا فرآیند بطور اثربخش در تمامی سازمان 

 .است

 :مشخصه استقرار فرآیند

است یافته تحقق خوبی به استاندارد فرآیند.   
تخصیص نقش ها به مناسب قابلیت های با افرادی 

   .شده اند داده
و می باشند آگاه فرآیند به نسبت فوق افراد 

  از استفاده راستای در را الزم آموزش های
 .دیده اند موردنیاز ابزارهای

واقع استفاده مورد و بوده دسترس در ابزارها 
 .شوند

است  دسترس در موردنیاز اطالعات و کافی منابع.   
فرآیند اثربخشی سنجش راستای در اقداماتی 

 مستمر بهبود آیا که شود بررسی و پذیرد صورت
   .می بخشد تحقق فرآیند

 استقرار یافته: سطح سه
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 فرآیند  چهار بلوغ مشخصه  سطح 

 داردمی بیان مشخصه این :ررییدد اندازه گیر  مشخصه .1

 اهداف تحقق از پشتیبانی راستای در فرآیند هایسنجش آیا که

 .پذیردمی صورت وکارکسب اهداف با همسو فرآیند

 که می نماید  بررسی مشخصه  این :ررییدد کدترل مشخصه .2

 تعریف حدود تحت و می شود مدیریت کمی بصورت فرآیند آیا

 .می نماید عمل شده پیش بینی و شده

 :مشخصه اندازه گیری فرآیند
سنجش، اهداف و فرآیند نیاز مورد اطالعات 

   .باشد یافته استقرار

باشد یافته استقرار فرآیند عملکرد کمی اهداف.   

شده مشخص آنها دفعات تعداد و شاخص ها 

 .باشد

تعیین راستای در و شده ثبت سنجش، نتایج 

   .شود واقع استفاده مورد فرآیند عملکرد

 قابل پیش بینی: سطح چهار

 فرآیند  پنج بلوغ مشخصه  سطح 

 فرآیند بهبود میزان مشخصه این :ررییدد نویور  مشخصه .1

 .می دهد قرار سنجش مورد را

 با را بهبود میزان مشخصه این :ررییدد بهیده سیز  مشخصه .2

 باشد گرفته قرار پایش و برنامه ریزی مورد فرآیند اینکه هدف

   می نماید بررسی

 :مشخصه بهینه سازی فرآیند

قرار برآورد مورد مفروض بهبودهای تمامی تأثیر  

 .می گیرد

مورد توافق، مورد بهبودهای تمامی پیاده سازی 

   .می گیرد قرار پایش

می گردد ارزیابی بهبودها اثربخشی. 

 بهینه سازی شده: سطح پنج
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 کارگاه ارزیابی سطح بلوغ فرآیند  


