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 چکیده

داوم در مییرات به تغهبود عملکرد شرکت ها نیاز مداوم سیستم های کسب و کار،برای ببا توجه به تغییرات 

و عنصر ییر دباشد. نوآوری و تغ نحوه ی عملکرد و شیوه ی انجام فرایند های کسب و کار در سازمان می

باشد.  ار میاصلی برای مهندسی مجدد فرایند ها و ایجاد رویه ای بهینه در اجرای فرایندهای کسب و ک

 ریت کسب وم مدیها،سیست امروزه برای مواجهه با این تغییرات و مسائل پویا و ساختار نیافته، در سازمان

ه کاربرد ر یافتبرای شرایط و سیستم های ساختا عمومان سیستم ای.کار به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد

 های موجودراینددارد. برای پاسخگویی به تغییرات مورد نیاز سیستم های کسب و کار و برای بهینه سازی ف

 وشمنددر شرکتها،نیاز به یک سیستم خودکار می باشد که همان،سیستم مدیریت کسب وکار است،که ه

ر سازی هرچه بیشتری فرایندهای سازمانی،به کمک فناوری اطالعات می شده و در صدد خودکا

 زایش سرعتو اف فناوری اطالعات پایگاه داده هایی را تعریف می کند که به وسیله ی آن در محاسباتباشد.

ار کسب و در این نوشتار به مرور و بررسی تاثیر سیستم مدیریت کعملکرد فرایند ها موثر می باشد.

 بهبود فرایند های سازمانی می پردازیم.هوشمند بر 

 

سی ،مهندندهوشمند،بهبود فرایمدیریت فرایند کسب و کار :مدیریت فرایند کسب و کار،واژگان کلیدی
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 مقدمه

ن ا توجه به دنیای مدرن کسب و کار،سازمان ها به ناچار باید خود را با طیف وسیعی از توسعه و تغییرات،تطبیق دهند.ایب

تغییرات در ساختار و رفتار فرایندهای کسب و کار نفوذ کرده،که در واقع بیانگر تغییرات در کار و سیستم مدیریت کسب و کار 

نسبت به دو دهه ی گذشته تغییرات بسیاری کرده است،که باعث شده فرایندهای  1می باشد.سیستم مدیریت کسب و کار

به عنوان یک تحول سازمانی سازمان ها  ،2یریت فرایند کسب و کار هوشمندمدکسب و کار به سمت هوشمند شدن پیش روند.

 توسعه  دوره پیش تر و در طول (palmer,2015)طبق گفته ی  را برای نیل به اهداف استراتژیکشان هدایت می نماید.

نرم افزاری و سخت مدیریت فرایندهای کسب و کار به دنباله ای تکراری از فعالیت های 1990تکنولوژی،از اواسط سال 

میزان  هربه افزاری،برای مجموعه فرایندهای خاص برنامه ریزی شده یا سیستم های برنامه ریزی منابع یکپارچه محدود میشد.

درصد از  80تا  60عموما ادغام قابل توجهی را تحمیل می کرد.اغلب با درجه ی پیچیده تری بود،  مدیریت گردش کار که

ری با فرصت کمی برای استفاده مجدد انجام می شد.همچنان یکپارپگی به طور معمول محدود به هزینه های پروژه حسابدا

بازیابی داده ها یا اسناد مشابه به نقطه های اتصال یک به یک بود.این ابتکارات مدیریت فرایند کسب و کار اغلب بر روی ادغام 

یط های استاندارد شده بود.اگرچه این برنامه ها بر روی و بهینه سازی فرایندهای تکراری تمرکز می کرد و عموما در مح

معامالت پردازش یا یک فرایند گسسته ی مستقیم مانند فعالسازی حساب بوده اند که در آن جریان و توالی فعالیت ها از پیش 

سریع شکاف های تعیین شده و غیر قابل تغییر بود.نقش رسیدگی در اینجا این است که به انسان اجازه مداخله برای حل 

به عنوان  مدیریت فرایند کسب و کار،،1990جریان یک فرایند استاندارد شده ی دیگر را می دهد. با این حال در اواخر سال 

یک بخش نرم افزاری قابل شناسایی،به عنوان یک سوپر مدیریت مدیریت جریان کار شناخته شد،به طوری که اجازه داد 

امه انجام شود.این کار با مدیریت دستور العمل های اجرای برنامه جدا از جریان های فرایند مدیریت فرایند مستقل از هربرن

 مسیرهای از پشتیبانی طریق از انجام میشود.بنابراین پردازش ها می توانند بدون محدودیت به یک برنامه واحد و همچنین

 .شوند تعریف افزاری سخت مقابل در متغیر فرآیند جریان مسیر

 موضوعبیان 

 شدن بسته مانند بود، جزیره خودکار سازی دادن قرار هدف معمول طور به مدیریت فرایند کسب و کار اجرای موج اولین

 طریق ازمدیریت فرایند کسب و کار، اولیه های حل راه. موجود 3سیستم برنامه ریزی منابع یکپارچه در موجود های شکاف

 مثال، عنوان به) محصول خاص فرآیند های تعریف و ها داده تبدیل های قابلیت برنامه، آداپتورهای قبیل از محور، ادغام قابلیت

کمک به سیستم مدیریت راهکاری برای  در این راستای برای بهبود عملکرد فرایند ها،.بود متفاوت( نقد پول به سفارش فرایند

مدیریت فرایند  های مجموعه در توسعه ابزارهای در پیشرفت و وب خدمات مانند استانداردها، معرفیکسب و کار،ارائه شد که، 

 از مدیریت فرایند کسب و کار اساسی ارزش تغییر به شروع داد.این کاهش را ها داده ادغام پیچیدگی و هزینه ، کسب و کار

                                                           
1 .BPM 

2 .IBPM 

3 .ERP 



 

 نطقم یکپارچگی تهدید بدون کار و کسب فرآیند مدیران توسط کار و کسب منطق مدیریت تا باعث شد گسسته های قابلیت

با توجه به .دهد تغییر را( باشد شده محافظت و مدیریت درستی به اطالعات فناوری کارکنان توسط که زیرساختی)برنامه 

کرده و مروری بر تاثیر اهمیت این سیستم هوشمند کسب و کار، می بایست حول این سیستم هوشمند و اهمیت آن صحبت 

 آن در بهبود فرایند های کسب و کار انجام شود.

 IBPMتعریف 

 به کند می کمک سازمانها به که است انتقالی نظم یک،مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند (palmer,2015)طبق تعریف

 بهبود و رتنظا و اجرای تا طراحی از شود می تکراری مرحله چند شامل این سیستم. یابند دست خود استراتژیک اهداف

 به،سب و کار هوشمندمدیریت فرایند ک همه، از مهمتر شاید. دارد سازمانی عماریم و فرآیند بهبود در کلیدی مستمر،که نقش

مدیریت  کاملت. کنند محکم را مشتری مرکزیت خود، های رویه و ها مشی خط خودکار ایجاد با تا کند می کمک ها سازمان

 تبدیل رایند،ف بهبود در پیشرفت از هوشمند کار و کسب فرایند مدیریت. بود طوالنی سفر یک،فرایند کسب و کار هوشمند

 یافته تکامل جتماعیا همکاری و اینترنت سازمانی، معماری تحلیل، و تجزیه کار، و کسب قوانین کاری، اتوماسیون کار، و کسب

 طریق از. دشون می "سازمانی سازگاری" ظهور باعث  مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند های آوری فن و ها رشته .است

 های روش و اه مشی خط به را خود کار و کسب اهداف مداوم طور به سازگار شرکت یک  ایند کسب و کار هوشمندمدیریت فر

 تغییرات به پاسخ در که است سازگار کار و ساز یک همه، از مهمتر. کند می تقسیم کامل کنترل و دید شفافیت، با عملیاتی

 و ها سیاست تنها ندمدیریت فرایند کسب و کار هوشم دراست. تغییر رکا و کسب در ثابت تنها همه، از پس. است فعال و سریع

 یرد.نیز صورت می گ نظارت و بهبود مستمر آن ها برداری، بهره خودکارسازی، بلکه شوند، نمی ثبت مدلسازی بصورت رویدادها

 IBPMاهمیت 

 طور به.تعجیل این دلیل به تکنولوژی یراز است، بوده برخورد یک درگیر سال چندین طول در اطالعات فناوری و کار و کسب

نزدیک به  خود به شیوه ای که شیوه تغییر به مجبور ها سازمان. است نداده انجام خواست می کار و کسب که را سنتی،کاری

 هایفرآیند ترتیب همین به و شوند هوشمندتر مجبورند آنهاباشند. موفق هایشان در پروژه بتوانند تا تفکر آنهاست می شوند،

 تجاری هوش مدیریت عنوان به گارتنر که آنچه به کار و کسب فرایند مدیریت تکامل با انتقال این. کنند می مدیریت را خود

سیستم مدیریت فرایند . است شده هماهنگ است، کرده تعریف( سیستم مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند) فرایند مدیریت

 چابک،تبدیل شده است.این سیستم کار و کسب حل راه و محور مشتری افزار رمن ایجاد جدید به راه کسب و کار هوشمند

 بهبود واقعی، سیستم مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند. کند می جدا را تجاری و همینطور واحدهای سیلوها و ها چالش

 فناوری و کار و کسب بین همکاری و همکاری جدید کند،و در واقع سطوح می تکمیل مداوم اتوماسیون طریق از را مستمر

 نتایج و است تغییر حال در سیستم مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند(weske,2012) طبق .است داده گسترش را اطالعات

 بهبود و تغییر ریتم و دارند را کار و کسب افزار نرم تغییر توانایی که هایی شرکت. دهد می قرار فرایند هر قلب در را مشتریان

 تبدیل حاضر حال در کار و کسب محیط و کار و کسب زمینه. شوند می واقعیت به تبدیل ناگهان آورند، می دست به را مستمر

 خودکار را کلیدی کار و کسب های شیوه و دنیوی وظایف تنها نه سیستم مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند. است عمل به



 

 به بخشیدن سرعت برای توانایی و هوش امروز کارهای و کسب اگر ،اصل در. گیرد می کار به نیز را شناختی دانش کار بلکه

سیستم مدیریت فرایند کسب و کار  که همانطوردهند. می دست از را کار و کسب بعدی موفقیت احتمال آنها ندارند، را انطباق

 پیش از یافته ساخت های پردازش که است فرمی کند،یاد میگیرد و سازگار می شود.پلت می کار خودکار طور به هوشمند

 که است رویکردی این. کند می مدیریت را ها جغرافیایی و ها تیم میان در ساختار بدون پویا همکاری همچنین و شده تعیین

 بر در را اجتماعی شبکه این. باشند داشته بیشتری کارایی آنها شود می باعث و کند می هدایت را انسانی کارگران هوشمندانه

 مشتری تجارب با نظر، مورد هرچند و زمان هر انتخابی همراه تلفن دستگاههای یا وب آشنا مرورگرهای یقطر از و میگیرد

 و کسب اجرای مورد درسیستم مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند، سادگی، به.شود می یکپارچه کانالها سراسر در یکپارچه

پویا می  اتوماسیون از وری بهره و بهینه کار و کسب هوش با مشتری هر وضعیت به دادن پاسخ مورد در همیشه است،و کار

 بر مبتنی های پروتکل بودن دسترس درایجاد سیستم مدیریت کسب و کار هوشمند از این رو حائز اهمیت است که، باشد.

 های اختزیرس نگهداری و ساخت برای را مدیریت فرایند کسب و کار پایه بر بار کاهش توجهی قابل طور به استانداردها

 این زمان، گذشت .بامی کنندرا فراهم  کار، و کسب عملکرد و فرایند بر تمرکز برای منابع و زمان ساختن آزاد سازی، یکپارچه

مدیریت  و ،میکند فراهم هماهنگی وسازماندهی  به ادغام و خودکار سازی از را فرایند مدیریت نرم افزار تمرکز تسهیل امر

 کند می عمل مدرن سازمانی آن در که محیطی. می آورد ارمغان به کار و کسب سازی بهینه زمینه در را فرایند کسب و کار

 به بتوانند باید ها سیستم که است معنی این به کند.این می پشتیبانی آن از که است تجاری های سیستم به نیاز و است پویایی

 سازماندهی ایجاد طریق از مدیریت فرایند کسب و کار فرصت از دوم فاز. شوند سازگار سازمانی تغییر حال در شرایط با راحتی

 تبدیل نتیجه در ،می شود ارائه-مجازی کار و کسب فرایندهای در انتزاعی کاربردی های قابلیت اتصال توانایی-واقعیت یک

 شود، می جدا ار سازیخودک سیستم از که آنچه.می شود ارائه تجارتی بازاریابی های دارایی به موجودخودکار سازی  زیرساخت

 و اهداف نظر از درک فرآیندهای به گسسته، های گام جریان عنوان به فرآیندها تفکرنظر  از انداز، چشم در اساسی تغییر یک

 است. عطف نقاط

IBPM و بهبود فرایند 

 تکنولوژیکی های پیشرفت از استفاده با مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند نسل بعدی سیستم مدیریت کسب و کار است.

 از شرکتها امروزه .نیست پذیر امکان دیروز کار و کسب فرایند فرم پلت با که،عملیاتی پاسخ از ای درجه به دستیابی برای اخیر

 که است شده موجب عملیاتی اطالعات برای رشد به رو تقاضای این. خواهند می خود عملیات مورد در را اطالعاتی نوع هر

 .شود ایجاد )سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار(( "هوشمندانه") جدید کار و کسب فرآیند دیریتم جدید های مجموعه

 فراهم کار و کسب هوشمندتر عملیات از پشتیبانی برای را هایی قابلیت سیستم مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند مجموعه

 افزایش و  کار و کسب های فعالیت بر نظارت و پیچیده یدهپیچ رویداد پردازش واقعی، زمان تحلیل و تجزیه جمله از کند، می

آغاز میشود.تغییر در روند و نوآوری د فرایند کسب و کار ،با تغییر بهبو.همکاریقابلیت  و اجتماعی همراه، تلفن های قابلیت

ار نقش بسزایی در رضایت انجام فرایند های سازمانی می تواند شروعی برای بهبود فرایندها باشد. بهبود فرایندهای کسب و ک

ز اهمیتی می باشد.این تغییرات می بایست به صورت مستمر صورت بگیرد تا بتواند ترتیب موضوع بسیار حائمشتری دارد. بدین 

به  است توانسته است که مدیریت فرایند کسب و کار  جدید نسل ،هوشمندسیستم مدیریت کسب و کار تاثیر گذار باشد.

 در هوش .کمک کند بهتر نتایج به دستیابی و خود کار و کسب اجرای برای جدید های مدل ایجاد و رینوآو برای  سازمانها



 

 یک شامل،که شود می حاصل سیستم مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند یک در اصلی های قابلیت از تعدادی از فرایندها

 داده از های توصیه و رویداد قوانین ،سازگار گیری میمتص بینی، پیش تحلیل و تجزیه کار، و کسب قواعد انواع از غنی مجموعه

بهبود مداوم  بلکه حرکتی در جهت، یک نقطه مجزا از هدف نمی باشد،مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار .است بزرگ های

مدیریت  یبه وسیله است،که این مهم به وسیله ی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند،میسر می شود.در واقع  فرآیند

قسمت های مجزا به بهبود و بهینه سازی را به  بوطپروژه های مر اندمی توی کسب و کارهر  فرایند کسب و کار هوشمند

هر کسب و بردارد.یک گام در جهت بهبود فرایندها  دبا دستیابی به هر بخش،می توان و تقسیم کرده و آنها را اولویت بندی نماید

 نماید.را خودکارسازی  دخو شیوه های تواند می مدیریت فرایند کسب و کار هوشمند سیکاری به کمک چرخه ی روش شنا

قادر هستند تا این اتوماسیون را ایجاد کنند و  شیوه هاچرخه بهبود مستمر به وسیله ی  وتکرار ها  از استفاده با  سیستماین 

قادر به سپس از طریق چرخه بهبود مستمر کرده و دهکارایی فرایندهای خودکارسازی شده را مشاهه،درا تسریع بخشی کاراین 

 خواهدبود. تغییرات افزایشی تشخیص

  گیریبحث و نتیجه

 ددارن کار و بکس برای راکم ترین میزان ریسک  با هایی پروژه خودکارسازی موفق سیستم مدیریت کسب و کار هوشمند،از 

یستم های سو  یکند.ب و کار،فرایندهای قدیمی را با روکش چابک اجرا مواقع سیستم مدیریت فرایندهای کس در آغاز می شود.

ی دید ویرد گرار می قاین سیستم همواره با سیستم های کسب و کار مورد هدایت . فعلی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند

 دتوان می یسادگ هب شرکت ، سازی مدرن تواناییبا استفاده از (shaya,2017)با توجه به نظر وسیع نسبت به مدرنیته دارد.

 ها یمش خط این ازشمند سیستم مدیریت کسب و کار هو .دده تغییر راکار و ... و کسب اصول انواع پویا و ها، جریان رویه ها و

 ر دک می نماید تا به سازمان ها کم و ایجاد میکند را زمینه بدین ترتیب.کند می استفاده سازی عملکرد خود خودکار برای

 فعالیت، رب نظارت از د،سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار هوشمن. ندانبرس پایان بهفرایند های خود را  ساختار بدون واردم

شیوه های  صه،خال طور به برای مکانیزم بهترین و کند می پشتیبانی تصمیمات مدیریت و تجاری قوانین تحلیل، و تجزیه

 شکاف م،این سیست را شامل می شود سازمانی های سیستم فعال مند،همکاری سیستم مدیریت فرایندهای کسب وکار هوش

 ،اطالعات فناوری و کار و کسب نمودن هماهنگ بانماید،و پر می  را اطالعات فناوری های زیرساخت و کار و کسب عملکرد بین

م سیستیکند.مها حمایت  بهبود فرایند را ایجاد نموده و به این وسیله از تغییرات الزم برایمجدد، استفاده قابل های دارایی

 رزشا و هنگ شدهبتوانند با یکدیگر هما تاباشد، میساختن سازمان ها  قادرمدیریت کسب و کار در واقع عنصر اساسی در 

به صورت یک  کار و کسب اهداف با را سازمانی عملکرد مدیریتبدین ترتیب .دهند ارائه مختلف جوامع به را کار و کسب

م هدف این سیست رد.از بین میب را فناوری اطالعات و سازمانی کار و کسب اهداف بین شکافاین سیستم ارائه میکند. داشبورد

 زیربنای حل، اهر اینمی باشد. خودکار هدایت همچنین و اتتغییر مواجهه با برای چابکیکار و ایجاد  و کسب ارزش افزایش

 متعدد می باشد. های سرویس های پشته ها، شبکه ها، عامل سیستم در که است زیرساختی
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