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 ارائه دهنده



 ماموریت

اندازچشم   

 سازمان

 تحرك در سازمان



یک دیگرتفاوت هاي سازمان ها با   

 ماموریت
 انداز و راهبردهاچشم 

 محصول یا خدمات
 مشتریان و ذینفعان   

 قابل دسترس/ فن آوري موجوددانش و 
 )، ابزار و فضاهاتجهیزها(زیرساخت ها 

جغرافیاي  (منابع انسانی با توجه به مولفه هاي اثرگذار بر آن  
 ...)طبیعی، فرهنگ، باورها، ارزش ها، آزادي ها و محدودیت ها،

 رویکردهاي مورد نظر سازمان
ساختار سازمانی با توجه به گردش کارها، تعریف فرآیندها و به تبع  

 آن وظایف، اختیارها
 آن هاو میزان توانایی ) خدمتکاال، (امین کنندگان ت
 رقیب ها 
 



که تمامی ) نظامی(و سرانجام آن سیستمی  
 .موارد گفته شده را تعریف و راهبري می کند

 سیستم مدیریت سازمان



 
‟ that take an input and  it to 
create an output. Ideally, the transformation that occurs in the 
process should to the input and create an output 
that is to the recipient either 

.”  
 منظور به و دریافت را مشخصی ورودي که مرتبط، به هم فعالیت هاي از مجموعه اي”

 در که تبدیل این ،ایده آل حالتی در .می نمایند تبدیل آن را مشخص، خروجی خلق
 را خروجی و گردیده ارزش خلق موجب می بایست می گردد، حادث فرآیند ساختار
 ذینفعان براي چه باشد، آن دریافت کننده ي براي اثربخش تر و مفیدتر که نماید ایجاد

 ‟ .پایین دستی چه باالدستی
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  به را خود تا برمی گزیند، شخص که است راهی رویکرد،”•
بر تعریف این تاکید .کند نزدیک مسئله یک  حل کردن راه 

  .است گزینش این اختیاري بودن
 ده ها آن، شکل دهنده ي که ،)پارادایم( ذهنی ساختار برخالف•

 و است کنترل از خارج و تصادفی آشکار، و پنهان عامل
 می کند، تحمیل ما بر جبري صورت به را خود از پیروي

 براساس و بوده کنترل قابل کامل، صورت به رویکردگزینی
   )1“.می گیرد شکل )نیت ها( خواست ها

، رویکرد فرآیندي در بازطراحی سازمان، جزوه ها و ارایه هاي )1389 -1379(مشیرنیا، وحید،  ) 1
 گوناگون مربوط به سلسله آموزش ها، سخنرانی ها و سمینارها براي صنایع و سازمان هاي ایرانی

 رویکرد
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 )اصلی(کلیدي فرآیندهاي 
 

طرف هاي 
ذینفع

 

 طرف هاي ذینفع

 
 پشتیبانیفرآیندهاي 

و برنامه ریزي  
تولید کنترل  

حفظ و نگهداشت 
آالتماشین  تامین  و تدارك   

 کاال و خدمت

و کنترل تامین  
مالیمنابع   

طراحی و توسعه 
 محصول

و توسعه جذب  
انسانیمنابع   

 
 مدیریتیفرآیندهاي 

 

بازنگري سیستم  
استراتژي وتدوین   

رضایت  پایش 
 ذینفع ها

مستنداتکنترل   

شناسایی، کنترل جنبه هاي 
بهبود مستمر  ایمنی و زیست محیطی  

خدمات پس از 
 فروش

 تحقق محصول فروش محصول

پایش و ممیزي  
 داخلی سیستم



  و درجه« را بهره وري اروپا، بهره وري آژانس 1958 سال در
 .کرد تعریف »تولید عوامل از یک هر از موثر استفاده شدت

 طرز نوع یک وري بهره« که داشت اعالم سازمان این همچنین
  و کارها تواند می فرد هر که پایه این بر است دیدگاهی و تفکر

 به اعتقاد ».دهد انجام قبل روز از بهتر روز هر را وظایفش
 .انسان هاست پیشرفت به راسخ ایمان داشتن یعنی بهره وري

 



 Crosby’s Quality Management Maturity Gridکرازبی بلوغ مدیریت کیفیت شبکه •

 Capability Maturity Model (CMM)قابلیت  مدل بلوغ •

  Process Management Maturity Assessment(PMMA)مدل ارزیابی بلوغ مدیریت فرآیند•

  Business Process Maturity Model(BPMM)مدل بلوغ فرآیندهاي کسب وکار•
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Generic Process Maturity Hierarchy 

Level 1 
Initial 

Inconsistentnt nconsistenI nt
management

nt
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managementntntnt 

Level 3 
Standardized 

Business linene Business linB
management

nne
ntnnt 

Level 4 
Predictable 
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Changege Changge
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In Out Level 1 

In Out Level 2 

In Out Level 3 

In Out Level 4 

In Out Level 5 
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 راستاي بلوغ فرآیندهاي کسب و کارحرکت در 



 فرآیندهاي داراي قابلیت•
 نوآوري هاي مستمر•
 مدیریت تغییر•

 برايپیاده سازي فعاالنه بهبود مستمر 
 هاي سازمانی دستیابی به هدف

   5سطح 
   یافته بهبود

 نتایج قابل پیش گویی •
 دانش) مدیریت(بازاستفاده •
 کاهش انحرافات•

 مدیریت کمیتی بر فرآیندها و نتایج
 استفاده از مزایاي استاندارد سازي 

  4سطح 
  قابل پیش گویی

 وري بهره افزایش•
 اتوماسیون اثربخش•
   کردن مقیاس ها اقتصادي•

  هايگیري اندازهو  تعریف فرآیندها
آموزش کارکنان در مورد نحوه استاندارد، 

 ارایه محصول و خدمت 

   3سطح 
  شدهاستاندارد 

 ، ها کاري کم شدن دوباره•
 امکان تکرارپذیري فعالیت ها، •
 اجراي کار واحدها طبق برنامه•

 ساخته شدن واحدهاي با دیسیپلین•
 مدیریت بر واحدها براي تثبیت کار  •
 کنترل هاي فراوان •

  2سطح 
  شده اداره

 وجود اشتباهات زیاد•
 پدیدآمدن  گلوگاه هاي کاري•
 راه حل هاي موردي•
 قهرمان سازي •

 “  بدهانجام فقط کار را ”نگرش •
  و فصلحل براي کارکنان ترغیب•

 روزمره و جاري مشکالت

 1سطح 
 سطح آغازین 

 BPM Focus – Derek Miers, CEO of BPM Focus-UK 2007 ©: ترجمه ار مولف بر اساس



عارضه یابی/ بازشناسی  

 ارزیابی مستقل خودارزیابی

 گزارش بازخورد

 ارزیابی بلوغ فرآیندي



 »BPMM«کسب وکارسطوح بلوغ فرآیندي •
 «»APQC«اصول هفت گانه مدیریت فرآیند •
 »RADAR«سه عنصر از عناصر منطق رادار•
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 ارزیابی بلوغ فرآیندي

 سطوح بلوغ فرآیندي  عناصر منطق رادار  
 کسب و کار
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                 همسویی استراتژیک
     *            حاکمیت

                 مدل هاي فرآیندي
                 مدیریت تغییر
                 عملکرد فرآیند
                 بهبود فرآیند

                 تکنولوژي و ابزارها
 میانگین 

بلوغ » امتیاز کل«
 فرآیند کسب و کار

            
 *     
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