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 چکیده :

ر ب امروزه با رشد  و توسعه تکنولوژی  نیاز شرکتها و حتی افراد  برای بروز شدن و رقابت با سایر شرکتها  بیشتر به چشم میخوردلذا  عالوه 

تبلیغات که نقش بسزایی در شناسایی کاالهای یک شرکت دارد ارائه اطالعات کامل و دقیق هر محصول و کاال در محیط کسب وکار و تولید 

 هوشمند کار و کسب فرآیند مدیریت عنوان تحت جدید که  نسل حازاهمیت است  این مسالهلذا  .نمودن نیز بسیار حائز اهمیت است  محتوا

لذا این تحقیق با توجه به اینکه   . شود   فعالیتها به بهتر نگرش رشد و سریع تر، تصمیمات با گامی بلندتر از هوشمندی کسب و کارباعث

منابع و مقاالت کمتری به خصوص در مقاالت داخلی  به  آن پرداخته ،سعی نموده است با توجه به پیشرفت علوم ارتباطات و مدیریت کسب 

معرفی ند مختصر در، تبیین  ابعاد،  تمرکز بر فرایندهای مرتبط  سهمی هرچ مفهوم  ف روشن سازیاو کار  ضمن مطالعه مروری با  اهد

  داشته باشد .و مفهاهیم مرتبط این موضوع 

 

 کلید واژگان فارسی:

،هوش 3هوشمند کار و کسب فرآیند مدیریت سیستم ، 2هوشمند کار و کسب فرآیند مدیریت ،1کار و کسب فرآیند مدیریت سیستم

 5،مدیریت مشتری محور4تجاری

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- BPMS:  business process management system 

2 - IBPM:  Intelligent business process management  

3 - IBPMS Intelligent business process management system 

4 - BI: Intelligent business 

5 - CRM: Customer Relationship Management 
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  :مقدمه

 دامروزه با توسعه ، پیشرفت در تکنولوژی و علم فناوری اطالعات افراد و شرکتهای بسیاری در کسب و کار خود از آن بهره  میبرند و و افرا

و شرکتهایی ، موفق هستند که که در این زمینه بیشترین تالش و توجه را در بکارگیری این علم نموده اند کسب و کار هوشمند و یا به 

 ه از این هوش و بازاریابی تجاری  مزیت رقابتی و سودآوری افراد و شرکتها را مشخص نموده است . نوعی بهر

های قدرتمند برند مشتریان شدید بین رقابت امروز دنیای در چگونه که دربخشی از کتاب خود بیان مینماید  هامر مایکل راستا ، این در

 والتمحص آنها. است رقبایشان از باالتر آنها کیفیت و است تر پایین آنها های هزینه. دارد  آنها وجود  برتر عملیات طریق از شناخته شده 

 نزدیک تمرکز طریق از دهند؟ می انجام را آنها چگونه. دهند می ارائه بهتر را مشتریان خدمات و کنند می عرضه بازار به سریعتر را جدید

 شرکت هر که دهد می آموزش را ها تکنیک و ها ایده کار دستور خالق.  این و جدید های راه در اصول این مدیریت و کار و کسب اصول به

 ینا که کارهایی و کسب. کند استفاده خود رقبای ساختن خارج و کردن خارج برای تواند می سازنده یا خدماتی شرکت کوچک، یا بزرگ

 .(Hammer, 2003) کنند می رشد دهند نمی که دیگران انجام  که آنچه از بازار سهم آوردن دست به با کنند، می دنبال را اصول

 تغییر حال در دائما ی زمینه در که خواسته میشود آنها از .هستند رو به رو کلیدی چالشهای با بقا حفظ برای موسسات و سازمانها مدیران

 اتخاذ بهتری و تر سریع تصمیمات بازار، تغییر حال در دائما زمینهی در که امکانات میشود با و کنند اتخاذ بهتری و تر سریع تصمیمات بازار،

  سطح در رقبا دیگر با ایرانی شرکتهای المللی بین روابط رشد شاهد ایران، در اقتصادی برداشتن تحریمهای دلیل به حاضر حال در .کنند

 حل راه بهترین .کنند پیدا را دنیا خود با سازی همگام قابلیت باید بقا، جهت ایرانی موسسات و شرکتها راستا همین در و بود خواهیم جهان

 شامل که است نظام یک کار، و کسب فرآیند مدیریت .است  (BPM ) کار و کسب فرآیند مدیریت سازی پیاده از گیری بهره طریق از

سازمانی،  اهداف از حمایت در کار و کسب فعالیتهای جریان سازی بهینه و کنترل، و اجرا، اندازهگیری اتوماسیون، مدلسازی، از ترکیبی

 همکاری ترکیب نظر از را کار و فرایند کسب مدیریت .میباشد سازمانی مرزهای بیرون و درون شرکای و مشتریان کارکنان، پوشا، سیستمهای

 که آنچه و میکنند، مشاهده BPM سوم مرحله عنوان به بسیاری که در آنچه امروز، .کنیم بندی دسته و گروهبندی فاز سه به میتوانیم

 بازار محصوالت که سالهایی اولین در .داریم قرار است شده مشخص IBPM یا و "هوشمند کار و کسب مدیریت فرایند" عنوان به عموما

 داشتند افزوده ارزش اگرچه .کردند پیدا غلبه توانایی بودند، نخست فاز دو دهنده نشان که برنامههایی شد، ایجاد کار و کسب فرآیند مدیریت

 با. کردند محدود BPM افزار نرم برای را بالقوه بازار نیز روشها این اما میدادند، ارائه کار را و کسب فرآیند مدیریت عمل یافته بهبود بلوغ و

 تغییرات با سریع انطباق استاندارد برای هستند، پویا که کاری و کسب فرآیندهای اتفاق به قریب اکثریت سازمانها، از برای بسیاری حال، این

 مدیریت شیوه های اخیر، دهه دو در اطالعات فناوری ویژه فناوری به تحوالت نیز ایران در .دارد وجود کند حمایت کار و کسب محیط

شیوه  با نو جهانی دهنده نوید شده، معروف انفورماتیک یا اطالعات عصر به که جدید دوران در واقع است، داده قرار تاثیر تحت را سازمانها

 و شده مطرح پیش از روز بیش هر کاغذ بدون ادارات و فرآیندها خودکارسازی قبیل از مفاهیمی .است اطالعات فناوری به کارگیری های
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ا تعاریف دیگر نیز آشناست.  پس برای تعریف مدیریت کسب و کار هوشمند  و آشنایی با برخی  کرده جلب خود سوی به را زیادی طرفداران

 .(13۹5نوری,  &)اشرف زاده  میشویم

 مبانی نظری ) تعاریف و مفاهیم (:

 یستمس دهند امروزه می ارائه را روشن تمایز و کار و کسب ارزش از بینی پیش قابل منبع های مدیریت کسب و کار هوشمند یک سیستم

 .(Nathanie, 2015) دارند قرار موقعیت این از حمایت برای موجود های

که به عنوان کسب  و کار هوشمند نیز  مورد خطاب قرار  1هوش سازمانی ”( اذعان نموده2001نقل از باتر ) (  به 13۹1)وجعفری  تارخ

داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان،  . داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان موثر استبه معنی میگیرد 

 رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرآیندهای سازمانی )مالی، فروش، تولید، منابع انسانی و...( که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی

اساساً به ارتباط بین کاربر و سیستمهای گذارد. هوش تجاری مدیریت درست و موثر اطالعات برای هدفی تجاری است و در سازمان می

سیستمهای  بطور خالصه: هوش تجاری شرح نیازهای سازمان است برای تجزیه و تحلیل البته به همراه فناوری اطالعات مرتبط میگردد.

 .(13۹1مهاجری,  &)تارخ  یرد.و .... را در بر میگ  3.این مبحث کارکردها ، گزارش دهی ، تجزیه و تحلیل ، انبار داده2پردازش تحلیلی برخط 

آوری، منظور جمعشود که بههایی اطالق میفناوری های کاربردی و یاوکار هوشمند به برنامههوش سازمانی یا به بیان دیگر کسب

گیرند. در نظر گرفتن هوش سازمانی بدون درنظر قرارمیوکار درسازمان مورد استفاده های کسبتحلیل و ارایه دادهوسازی، تجزیهیکپارچه

 .(13۹1ارزانی ,  &) کافی زارع, غفاریان پناهی,  گرفتن انباره داده تقریبا غیر ممکن است

 برای را مزیت رقابتی و نموده گیری تصمیم بیشتری آگاهی با تا سازند می قادر را ها سازمان وکار کسب هوشمندی کاربردی های سیستم

 مقایسه را ، پیرامون محیطی های شاخص و اطالعات ها، سیستم این از استفاده با شرکت یک مثال عنوان به .نمایند می ایجاد شرکت

 .(13۹4شکوهیار,  &) وحیدپور  دکن می بینی پیش و آینده سازمان  خود فعالیت زمینه در را کارها روند و پیشرفت آینده همچنین و نموده

 و وقایع کارگیری به با و کار و کسب های فعالیت در که است هایی روش و مفاهیم از ای مجموعه جامع، تعریفی در هوشمند وکار کسب

لوند, سلیمانی ) جلی شود می و سیستمی  سازمانی  های استراتژی تقویت نهایتا   و گیری تصمیم بهبود باعث وقایع بر مبتنی های سیستم

 .(13۹4نیک قدم حجتی,  &روزبهانی, 

 .میبخشد سهولت فعالیتهای تجاری در واقعی کاربردی هوش ادغام با را گیری تصمیمدر حقیقیت   هوشمند، کار و کسب فرآیند مدیریت

 مناسب زمان در تصمیمات اصالحی، اقدامات منظور به و تجاری میباشند داده های و اخیر تعامالت فرآیندها، متن در شده اتخاذ تصمیمات

نظارت  تصمیمات بر مدیریت به رویدادها خاص گزارش جهت میتوانند رویداد پردازش عاملهای و سیستم کارا اصالحی اقدام و میشود اتخاذ

 .(13۹5نوری,  &)اشرف زاده  .کنند ارسال دیگر کانالهای یا متنی پیام ایمیل، طریق از هشدارهایی و داشته باشند

                                                           
1-OI: Organizational Intelligence 
2 -OLAP:Online Analytical Process 
3 - Data Warehouse 
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 نیاز مشتری با ارتباط برای دنیا است که روز هوشمند های روش براساس کامال که کاری است  و کسب ایجاد معنی به هوشمند کار و کسب

 در چرا که برای مشتریان  .میکند برقرار ارتباط کارها و کسب این با هوشمند ابزارهای با راحتی هم به مشتری و ندارند فیزیکی ارتباط به

 .(13۹6)حسنی,  کاال دیجی و زودفود ، اسنپ مثل:.خواهد داشت  زیادی جویی صرفه ها و هزینه وقت

 

 پیشینه مدیریت کسب و کار هوشمند : 

بررسی این موضوع و  اما با  ضوع  بطور مشخص و مستقیم کتاب  و مقاالت بسیاری وجود ندارددر مورد پیشینه و بررسی سوابق این مو

 نمود .بیان  یا هوش رقابتی  سازمانی ،هوش هوش تجاری با تعاریف  میتواند به نوعی تعاریف که اشاره گردید 

 منابع داخلی  :

هوش کسب و کار بعنوان "قدرتمند در مدیریت شرکتهای دانش محور هوش سازمانی ،ابزاری  "( درمقاله ای بعنوان 138۹ملک زاده ) 

داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان ،رقبا،محیطاقتصادی،عملیات و فرایندهای سازمانی که تاثیرزیادی برکیفیت تصمیات 

 .(138۹)ملک زاده,  مدیریتی درسازمان میگذارند  تعریف میشود

( در مقاله ای بعنوان : طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی و اندازه گیری میزان آن 13۹1حسینی و همکاران )

بیان نمودند که در محیط کسب و کار امروزی سازمان  "در بین شرکتهای استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران 

هوشمندهستند که بتوانند از داده ها و اطالعات محیط درونی و بیرونی خود آگاهی داشته و بتوانند آنها را به دانش و هوش تبدیل هایی 

 .(13۹1یدالهی,  &)حسینی, سلیمی فرد, نمایند 

و با روش تحقیق از نوع   "فازی تحلیل از استفاده با کار و کسب هوشمندی عملکرد ارزیابی "( در مقاله ای بعنوان 13۹2رونقی و فیضی ) 

در  اطالعات گردش بهبود موجب مختلف به طرق کار و کسب هوشمندی سیستم کارگیری و به پیمایشی  دریافتند که  استقرار –توصیفی 

 اهمیت است حائز بسیار سازمان در کار و هوشمندی کسب سیستمهای عملکرد و پیشرفت مؤثر در عوامل ارزیابی و شناخت .میشود سازمان

 این عملکرد مطلوب وضعیت و کار کسب و هوشمندی سیستم عملکرد ارزیابی جهت چارچوبی ارائه به میتوان پژوهش نتایج جمله ازو 

 .(13۹2فیضی,  &)رونقی کرد  اشاره مطالعه مورد شرکت در سیستم

دریافتند : هوشمندی "ایرانی  های سازمان بین در کار کسب و هوشمندی   بلوغ مدل ارائه "( د رمقاله ای بعنوان 13۹3رونقی و رونقی ) 

کسب و کار نه تنها بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی ،براساس سرعت در تحلیل اطالعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و 

کن مطرح شده است که شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی بوده و به استاند پایگاه هوشمند کسب وکاردر حداقل زمان مم

 .(13۹3رونقی,  &)رونقی  های علمی و داده ای به اخذ کمک به تصمیم گیری برفعالیت هوشمند کسب و کار میپردازد

 بیان نموده است : هوش "روانشناختی توانمندسازی و تجاری هوش بین رابطه بررسی "بعنوان ( در مقاله ای13۹3شوشتری و آشتیانی ) 

 هوش اصلی هدف .شود می محسوب تجاری های محیط در کار و کسب اطالعات سازی غنی و در پردازش مفید رویکردی دارای تجاری
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) حاجیپور  است   ها شرکت روی پیش مهم مخاطرات و ها توانمندی بردن به پی در مدیران به الزم های دیدگاه و اطالعات ی ارائه تجاری

 .(13۹3صفاری آشتیانی,  &شوشتری 

 مدیریت و وکار کسب هوشمندی درباره رابطه مختلف های دیدگاه مقایسه "(  درمقاله ای بعنوان  13۹4افشاری ) نسیم و  رنگریز حسن

 پیاده و بخشند می بهبود را گیری تصمیم فرآیند و دارند مشترك اهداف دو هر کسب وکار هوشمندی و دانش مدیریتبیان نمودند :  "دانش

 دانش نوع دو هر شامل دانش مدیریت حال، این با .شود می محسوب سازمان رقابتی های مزیت از ها سازمان در دو این اجرای و سازی

 تمرکز صریح دانش روی بیشتر وکار کسب هوشمندی که درحالی .گیرد می نظر هم در را یافته های غیرساخت داده و است صریح و ضمنی

کندو در پایان نتیجه میگیرند که ارتباط بین آنها  دقیقا مشخص نیست اما هردوبرای  پشتیبانی از  تصمیم هستند و باید باهم ادغام  می

 .(13۹4افشاری,  &)رنگریز  شوند تا برای مدیریت سرمای های دانشی بکار گرفته شوند

 وکاربه کسب هوشمندی بیان کردند : بازار  " 21قرن  در کار و کسب هوشمند مدیریت "( در مقاله ای بعنوان 13۹4وحیدپور و شکوهیار ) 

 از مثال .آید می کاری و کسب نوع هر کار به است که ای گونه وکاربه کسب هوشمندی راهکار های قابلیت و است گسترش درحال شدت

 یا شرکت نشیب و فراز از مالی های گزارش استخراج سایت وب، یک پربیننده صفحات چگونگی و چرایی بررسی برای توان می راهکار این

 های گرایش و جمعیت رشد تغییرات خاص، موضوع یک پیرامون و افکارسنجی نظرسنجی ملی، برنامه یک از مردم استقبال میزان سازمان،

)  آینده استفاده کرد در بازار احتمالی وضعیت بینی پیش و هوا و آب تغییرات به با توجه کشاورزی صنعت آینده برای ریزی برنامه آن، آتی

 .(13۹4شکوهیار,  &وحیدپور 

بیان نمودند که  "تجاری های بانک در سازمان عملکرد بر رقابتی تأثیرهوشمندی بررسی  "( در مقاله ای بعنوان 13۹4صرامی و همکاران )

 و اجتماعی  راهبردی ، فناورانه رقبا، هوشمندی که رقابتی هوشمندی و مؤلفه های گذارد می تأثیر سازمانی عملکرد بر رقابتی : هوشمندی

 هوشمندی ، رقابتی اطالعات چون گوناگونی های نام با اطالعات این .ثیرگذارندتأ سازمان عملکرد بر اولویت ترتیب به نیز گیرند بازار را دربرمی

 وضعیت رقابتی) کسب و کار هوشمند ( را افزایش هوشمندی وکار شناخته شده است و هدف کسب هوشمندی سازمانی، اطالعات سازمانی،

 .(13۹4مشبکی اصفهانی,  &) صرامی, کردنایئج,  است رقابتی محیط در آن عملکرد بهبود و رقبا مقابل در شرکت رقابتی

 های شرکت در هوشمند وکار کسب ارتقای و بهبود در موثر عوامل بندی رتبه و تعیین "( در مقاله ای بعنوان : 13۹4جلیلوند و همکاران )

 پشتیبانی برای سیستمی ، به عنوان جامع مفهومی عنوان به هوشمند وکار بیان نمودند کسب")آسیا بیمه شرکت :مطالعه مورد( بیمه؛

نیک قدم حجتی,  &) جلیلوند, سلیمانی روزبهانی,  می شود فرآیندها یکپارچگی و سازمان کارایی افزایش باعث و باشد می مدیران تصمیمات

13۹4). 

 در رو پیش تحوالت محیطی با رویارویی جهت هوشمند کار و کسب فرآیند مدیریت "بعنوان   ( در مقاله ای 13۹5اشرف زاده و نوری ) 

 .شود کار گرفته به سازمانها و شرکتها مقیاس در تحوالت برای باید ایده آل طور به و است استراتژیک  IBPMبیان نمودند  "سازمانها 

 قابل مختلف جغرافیایی مناطق یا و کار و مختلف کسب خطوط برای راحتی به که باشند راه حلهایی مجدد استفاده به قادر باید سازمانها

 کسب فرآیند هستید؛ مدیریت راهکاری دنبال به پیشرو، محیطی تحوالت با رویارویی جهت که صورتی در میشود، پیشنهاد باشدو  استفاده
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 انتظار مورد نتیجه به تا بردارید قدم آهسته کنید اما فکر بزرگ هوشمند، کار و کسب فرآیند مدیریت کنید. برای انتخاب را هوشمند کار و

 . (13۹5نوری,  &)اشرف زاده  بابید دست

ارزیابی چالشهای پیاده سازی سیستم های هوشمند مدیریت کسب و کار در سازمان  "( در مقاله ای بعنوان 13۹5آذری و  همکاران ) 

درارزیابی چالشهای مواجه در پیاده سازی سیستم های مدیریت، سازمانها را یاری میکند بیان میدارد   ")مطالعه موردی: شرکت مخابرات(

هوش تجاری مشخص کرده و میزان آمادگی سازمان برای استقرار  تا در قدم اول جایگاه خود را قبل از پیاده سازی سیستم های مدیریت

سیستمها سنجیده گردد. هوشمندی کسب و کار یا هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه به عنوان یک 

دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل  رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطالعات به منظور اتخاذ تصمیمات

 .(13۹5توالیی,  &)آذری, شکوهیار,  زمان ممکن به عنوان راهکاری برای سازمان های امروزه مطرح شده است

 

 منابع خارجی :

نشان  "مدیریت کسب و کار هوشمند : مدل سیستمهای یکپارچه برای فرایند مهندسی مجدد " ( درمقاله ای بعنوان:1۹۹8پارك و پارك ) 

 فرم های شبکه و فرآیند های شبکه که شی میباشد مدل و فرایند فرم، مدل مدل مدل: سه شامل داد که مدیریت کسب و کار هوشمند 

 & Park) است موفق سازی پیاده برای مهم مسئله یک سازی مدلو  هستند گرافیکی کار و کسب فرآیندهای پویا رفتار زا نمایشی ارائه

Park, 1998).  

بر اساس بیان مینماید که :  "کسب و کار هوشمند و تحلیل : ازکالن داده تا تاثیر بزرگ"در مقاله ای بعنوان : (2012چن و همکاران ) 

ها وکار هوشمند و تحلیل آن ریشه در حوزه مدیریت پایگاه داده دارد و به شدت به فناوری استخراج و تحلیل دادهرویکرد داده محور، کسب

وکار  عنوان هوش کسباند با های کاربردی اخیر که با صنعت تطبیق داده شدهوکار هوشمند، تحلیل آن و برنامهوابسته است. فناوری کسب

 رهها ذخیهای مدیریت پایگاه داده تجاری سازمانها در آن تقریباً ساختارمند بوده و اغلب در سیستمشناخته می شوند که دادهیا تجاری  

تواند بازار به عنوان یک فناوری جدید دارای پتانسیل می1وکار هوشمند موبایل یا متحرك در تحلیل چرخه گارتنر شود اما کسبمی

 .(Chen, Chiang, & Storey, 2012) تحت تأثیر قرار دهدمحاصره و  و کار را به صورت قابل توجهی  هوشمندی کسب

( اذعان   2013به نقل از گزارشات گارتنر )درمقاله ای بعنوان مدیریت کسب و کار هوشمند :ماورایی یا واقعیت ؟   ( 2013) فنینگ و سنترز

 اندارد است افزار نرم میدهد که با  ارائه قرار ارزیابی مورد را ها شرکت جادویی در  تجارت بنام  مدیریت کسب و کار هوشمند  "که: مینمایند 

د مدیریت کسب و کار هوشمن های سیستم ساخت  خود مینماید  کار و کسب فرآیند به بهبود مند ایی  عالقه فزاینده طور به ها را  شرکت

 ستمهوشمند سی کار و کسب فراینده ایی  بنام  سیستم جدید  یک به منجر اقدامی ،چنین هوش کارسیستم و کسب به یک آنها و ادغام

                                                           
1-

Gartner                                                                                                                                                                                                                          
گارتنر: شرکت پژوهشی و مشاور ه آمریکایی که درزمینه فناوری اطالعات فعالیت دارد که                                                                             

 معموال ساالنه گزارشهایی که اغلب پیش بینی است ارائه میدهد. 
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مزیت  ،IBPM و دستیابی به    1IBO تکنولوژی با که شرکتهااست  (IBOکار) و کسب هوشمند عملیات از بخشی میشود  و این مدیریت

 .(Fanning & Centers, 2013)رقابتی را درمقایسه با سایر شرکتها کسب میکنند 

بیان نمودند  " ریسک مدیریت زنجیره تامین بهبود برای 2( وکار کسب هوش)  تجاری هوش  "( در مقاله ای بنام (2013لیو و همکاران 

گیری اتخاذ  تصمیم هنگام باید مدیر کهاطالعاتی را در بردارد  که  است حجم کاهش های روش از ای مجموعه کار و کسب هوشکه : 

 ها ادهد تحلیل و تجزیه و استخراج با را احتمالی خطاهای احتمال و است تشخیصارمعی یک اوال گیری تصمیم پشتیبانی در پس نماید 

 خیرهذ دانش درپایگاه و رمزگذاری میتواند تجاری هوش توسط شده استخراج الگوهای که است و خالص مقطر دانش یک ثانیا . میدهد نشان

 ,Liu, Danielsa) نماید رشد یکسان بطور میتواند اما است محدود انسانی های گیری تصمیم برای دانش پایگاه اگرچه شوند

Oosterhouta, & Dalena, 2013). 

  "محور مشتری کار و کسب کاربردی های برنامه برای بعدی موج هوشمند کار و کسب مدیریت "( در کتاب  خود بنام  2014خوشافیان )

 یشرکت است. موج بعد اتیبرجسته به دنبال بهبود عمل یشرکت ها یبرا یا هیپا 3 (BPM)کسب و کار ندیفرآ تیریمدبیان مینماید که :

BPM ا به تواند سازمان ها ر یکند که م یم لیتبد کیاستراتژ تیریرشته مد کیمهم را به  یکند و فناور یرا به معادله اضافه م یاطالعات

راه   IBPMدهد که  یم حیتوض 4(BPMIهوشمند ) BPM شگامانهیمطالعه پ نیدر ا شافیان ستراغ خو دکتر .خود برساند یاهداف تجار

 .(Khoshafian, 2014) است سریع و چابک شدن به تجارت  لیتبد یآل برا دهیا

ند یه این نتیجه رسید "کارهوشمند بر اثربخشی سازمان :یک مطالعه تجربی و کسب تأثیر "( درمقاله ای بعنوان : 2015ارفین و همکاران )

 ربخشیاث و هوش تجاری  سیستم دو هر اثربخشی بر مثبت طور به فرهنگ و فرآیندساختار،  سازمانی، استراتژی مانند سازمانی که : عوامل

 .(Arefin, Hoque, & Bao, 2015) گذارند می اثر سازمانی

 تپیشرف بیان نمودند  با "تجاری  هوش روی بر اطالعات فناوری و ها سیستم بر ای مقدمه "( در مقاله ای بعنوان   2015تیان و همکاران ) 

 ای موفقیت تواند می که است مهم استراتژیک مهمات یک به تبدیل دانش اخیر، های سال در آوری فن و کار و کسب های تکنیک سریع

 از کیی کار، دانش به اطالعات و ها داده موثر و سریع تبدیل که است داده نشان عمل و تحقیق واقع، در. کند تعیین را سازمان یک شکست

است    کار و کسب هوش پیگیری و  دانش گذاری اشتراك به و تجمیع ایجاد، به نیاز برای موثر بسیار بعد یک. است رقابتی مزایای مهمترین

(Tian, Chiong, Martin, & Stockdale, 2015). 

هوشمند و موارد مربوط به آن به بررسی چند مدیریت که در تکامل و پیدایش قبل از بیان مدیریت کسب و کار فرایند های کسب و کار :

 این مدیریت نقش داشته اند میپردازیم که عبارتند از :

                                                           
1 -IBO: Intelligent Business operation 

2 -BI: Business Intelligence 

3 - BPM:business process management    

4 -IBPM: Intelligent business process management  
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 : 1 (BPM) کار و کسبند یفرآ تیریمد-1

 از است عبارت ندیفرآاذعان مینمایند  که   کار؛ و کسب ندیفرآ مجدد یمهندس پدر ( 2003( به نقل از هامر )  13۹5اشرف زاده و نوری ) 

 دهیا قلب عنوان به ندیفرآ "کنند،یم یهمکار ،یمشتر یبرا ارزش خلق جهت در باهم همه که مرتبط یتهایفعال افته ازی سازمان گروه کی"

 درون ندیفرآ بدون شرکتهااست،  قدرتمند و آور شگفت اریبس واقع در اما ساده، ظاهر به ندیفرآ مفهوم است، شده یمعرف کار و کسب

 .شوندیم تباه یداخل یریدرگ و ینظمیب از یحلقها

 ،یطراح ،ییشناسا یبرا یکردیرو دهد ویم ارائه را یمشخص یاتیعمل شنهاداتیپ که است یگستردها نظام "کار و کسب ندیفرآ تیریمد"

 و یابکچ شیافزا یبرا سازمان در را یتیحاکم کار، و کسب ندیفرآ تیریمد .باشدیم سازمان یندهایفرآ کنترل و شیپا ،یمستندساز اجرا،

 ستمیک سی یریبکارگ با. دینما راستا هم ،یراهبرد اهداف با را سازمان اتیعمل بتواند دهدیم اجازه به سازمان و آوردیم فراهم ،ییکارا

 شرفتیپ ساز نهیزم نیا و دینما جادیا در را کندیم دایپ تیقابل سازمان»   یرییتغ هر زمان، هر  ((BPMS کار و کسب ندیفرآ تیریمد

 آن در که دانست یسازمان یواحدها نیب یتهایفعال بهبود و اجرا ،یتوان طراحیم را کار و کسب ندیفرآ تیریمد هدف. باشدیم مستمر

 تیریمد یبرا توانیم را کار و کسب ندیفرآ تیریمد یراهبرد لحاظ به نیهمچن خورند،یم وندیپ هم به افراد و یاطالعات یستمهایس ند،یفرآ

 یریگ اندازه و اجرا ،یساز مدل از ک چرخهی در کار و کسب یندهایفرآ مداوم یساز نهیبه قیطر از کار، و کسب کی عملکرد بهبود و

 هک ینحو به سازمان کی در کار گردش نمودن کارا چه هر منظور ک بهیستماتیس است یکردیرو کار، و کسب ندیفرآ تیریمد. دانست

 .(13۹5نوری,  &)اشرف زاده  .باشد یرامونیپ راتییتغ به نسبت یریپذ انطباق تیقابل از برخوردار

 یها نهیکسب و کار، هز ندیفرآ لیو تحل هیتجز ،کسب و کار ندیفرآ یعبارتند از: مدل ساز BPMمحققان و متخصصان در  یموضوعات اصل

 ندیفرآ ونیماساتو ،اطالعات یفناور نیگردش کار، ارتباط ب تیریعملکرد، مد یریکسب و کار، اندازه گ ندیفرآ یساز هیشب ت،یبر فعال یمبتن

 یشبکه ها یو حت5( PI، پردازش اطالعات )4گرا سیسرو یمعمار 3یمنابع سازمان یزی، برنامه ر2دانش تیریتمرکز به موضوعات مانند مد ،

 .(Glykas, 2013) .6یاجتماع

رویکرد جدیدی در مدیریت سازمان مبتنی بر فناوری اطالعات است که در بسیاری از سازمانهای موفق   مدیریت فرآیندهای کسب و کار

 .(13۹5کتابیان,  &)شریفی  کنون بعنوان یک جریان فراگیر، در حال توسعه به سایر سازمانها میباشدا دنیا بکار گرفته شده است و هم

                                                           
1 - BPM: business process management 
2- KM: Knowledge management 
3 - ERP: Enterprise resource planning 
4 -SOA: Service-oriented Architecture 
5 -PI: process Information 
6- SN: Social Networks 
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 شده تعریف که در آن با جزئیات  قوانین و یافته، تعمیم و ویژه تعاملی ها، روابط بندی طبقه ها، گروه در حقیقت به   BPM1شناسی هستی

 هستی محتوای از استفاده نحوه یا 3فرآیند مهندسی ،2ترکیب و روند تجزیه در بیشتر اطالعات برای ها مثال با جزئیاتمیپردازد که این  است

 . (Rosing, Polovina , & Laurier, 2014) میباشد BPM شناسی

 مالقات را همدیگر که است ومحققان شاغلین به دادن اجازه برای آمیز موفقیت راه یک که است کرده ثابتنیز  4هوش فرایند کسب و کار 

 توجهی قابل طور به جاری سال و ها سال طول در ها گزارش مختلف انواع گذارند می اشتراك به را خود های تکنیک و توانایی و  نموده

  ارندد عمده هدف دو ها چالش این و  است کرده بالغ را اطالعات فرایند کار و کسب فرایند چگونه دهد می نشان ونتیجه است یافته افزایش

: 

  میدهد را خود تحلیلی های توانایی دادن نشان اجازه کاربران و محققان به -1

 (van Dongen, Weber, Ferreira, & Weerdt, 2014) داد خواهد واقعی زندگی در را اجرا اثبات اجازه-2

 : BPM مورد در موجود مهم آثار 

 در اصلی های محدودیت از یکی :( (Deviation decrease and innovation improvementنوآوری بهبود و انحراف کاهش -1

 دفراین ساختار کل از کاربران و نمایند اعمال زندگی درچرخه را مشارکت و دانش توانند نمی کاربران  که است این BPM سنتی های روش

 با BPMو است یافته بهبود  وضعیت این درست عملکرد و نوآوری با که دارند می اظهار محققان نیستند دخیل آن در و نیستند آگاه

  . رساند خواهد نتیجه به را مساله این ریزی وبرنامه خود های مکانیسم

 از یک هر وحقوق باشیم داشته آن روی بر پذیری انعطاف کنترل است الزم که معتقدیم ما : (Improving visibility)دید بهبود-2

 بکهش) اجتماعی های فناوری از استفاده و است توجه قابل مورد این در بهبود و نگرش تغییر موضوع پس شود رعایت و دیده آن در کاربران

 .میگیرد نشات موضوع همین از مشتریان با ارتباط و اطالعات گذاری اشتراك به ،(اجتماعی های

 مشارکتی موضوع که دهند می را پیشنهاد این سازمانی، یکپارچگی ایجاد برای سازمانها :Improving cooperation) )همکاری بهبود-3

 امر در مهم عامل مهمترین موضوع این. کند می تعریف را ها پروتکل با سازگاری آن، از استفاده با که است اجتماعی مشاغل با رابطه در

 رد همکاری این پس دارد وجود نظارت و کنترل مسئولیت، مراتب، سلسله آن در که مداخله، و مدیریت زمینه در مخصوصا است، مدیریت

 ,Ariouat, Hanachia) دارد اساسی نقشسیستمها و سازمانها  که به مدیریت فرایند کسب و کار اهمیت میدهند  بهبود و کار اصالح

Andonoffa, & Benabenb, 2017). 

 : 5(BPMS)کار و کسب فرآیند مدیریتسیستم -2

                                                           
1- BPM Ontology 
2- Process decomposition and composition 
3 - process engineering 
4- BPI: Business Process Intelligence 
5 - BPMS: Business Process Intelligence system 
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 افزارها نرم نیا. دانست یتیریمد یهایتئور بعالوه پیشرفته، افزارهای نرم و مدرن فناوریهای تلفیق میتوان را کار و کسب فرآیند مدیریت

 ندیفرآ ره سادهتر یریتعب به شوند؛یم محسوب سازمان یندهایفرآ مولد و بوده برخوردار ندیفرآ تیریمد یبرا یکاف ییتوانا و قدرت از عموما

 از. رساندب انجام به را و بوده محور ندیفرآ افزار نرم کی یکاربرد برنامه نیا که تفاوت نیا با دانست یکاربرد برنامه کی توان یم را سازمان

 یافزارها نرم " در سازمان افزار نرم ساخت ریز عنوان به را در که دینمایم مشخص " یکار چه ،یفرد چه ،یزمان چه " که است رو نیا

 تساخ در آنها ییتوانا نکهیا هم و هستند یکاربرد یها برنامه مولد خود هم رایز گرفت نظردر  توانیم" کار و کسب یندهایفرآ تیریمد

 فرآیندهای مدیریت برای قدرتمندی افزارهای  نرم جهان سطح در حاضر حال در. دارد مستقیم ارتباط سازمان، توسعه چرخه با ندهایفرآ

 فرآیندهای اجرای برای. درآورند اجرا به را سازمان فرآیندهای کوتاهی زمان مدت در دارند توانایی افزارها نرم این. دارد وجود کار و کسب

 زارهااف نرم این در عموما که شوند، تعریف... و قوانین و قواعد فعالیت، هر اجرای برای مسئول افراد اطالعاتی، فرمهای است الزم قطعا سازمان

 جای به میتوانند کاربران عموما و نیست پایین سطح برنامهنویسی به نیازی آنها تعریف برای که است شده دیده بخش هر برای ابزارهایی

 تبادل از ناشی انسانی خطاهای کاهش سازمان، یک در BPMS استقرار از هدف. نمایند تعریف را آنها مشخص چارچوبی در نویسان برنامه

 .(13۹5نوری,  &)اشرف زاده  میباشد خود مسئولیتهای بهینه ایفای به افراد دادن سوق نیز و افراد بین اطالعات نادرست

 با که اند داده نشان BPMS بخش در  ویژه به مشکالت ریزی برنامه در را خود تدابیر بیشتر و بیشتر محققان گذشته، دهه سه طول در

 محدودیت تحت ریزی برنامه با پس ردمیگی قرار توجه مورد تر ساده مدل یک عنوان به  BPM  واحد یک در یکسان مشاغل ریزی برنامه

 .(Jia, Pei, & Leung, 2017)  و مشاغل خود را نیز هوشمند میسازند میبرند پیش خود ماموریت سمت به را اهداف وزمان هزینه

بعنوان اولین                                                                                        :1(BPMN) کسب وکارزبان مدلسازی فرآیندهای -3

گام در حوزه مدیریت فرآیند مطرح میگردد. به عبارتی برای مدیریت فرآیندهای ســازمانی میبایست ابتدا فرآیندهای سازمانی را مدلسازی 

رآیندها محور ف ازی فرآیندها زبانی قابل فهم و استاندارد الزم است که بتواند مفاهیم فرآیندی رابین ذینفعان توصیف نمایدنمود. برای مدلس

دیگر انبیهای خود را به انجام برسانند. بهتوانند فعالیتنمایند؛ میها از طریق فرآیندهایی که تعریف میعملکرد سازمان هستند و سازمان

هایی تواند از بروز آسیب به سازمان جلوگیری کند. سازمانیها هستند. تعریف دقیق و یکپارچه فرایندها میر حرکت سازمانفرآیندها محو

ی و کنند و مشتریانی راضتر کار میتر، کارآمدتر و شفافتر، سریعورای دارند، سودآورتر، بهرهشده و یکپارچهکه فرآیندهای از پیش تعریف

ار وکپذیری در تحلیل، طراحی و اجرای فرآیندهای کسبوکار برای افزایش تعاملسازی فرآیندهای کسبرو زبان مدلزاینخرسند دارند. ا

نمایند تا با استفاده از آن بتوان سازی فرآیندهای را ارائه میالمللی ایجاد شد. این استاندارد نمادها و الگوهایی برای مدلدر سطح بین

ها را به اجرا درآورد. افزارهای مدیریت فرآیند، آنسازی نمود و بر اساس نرمدرك و یکپارچه فرآیندهای سازمان را مدلصورت بصری، قابلبه

افزارهای سازمانی هستند و در زمان کوتاهی و بدون نیاز به های سنتی تولید نرمافزارهای مدیریت فرآیند جایگزینی برای روشنرم

) شریفی, باشد روزترین مباحث روز دنیا میاز به BPMN فناوری اطالعات و یکپارچه را ایجاد نمایندمانی مجهز به توانند سازنویسی میبرنامه

13۹4). 

                                                           
1 - BPMN:  Business Process Model and Notation 
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 :(IBPM) هوشمند کار و کسب ندیفرآ تیریمد-4

IBPM شان کمک می کند.استراتژیک  اهداف به رسیدن در ها سازمان به که است سازمانی نظام در تحولی IBPM (حقیقت در 

به اجرا، نظارت و بهبود مستمر ختم می  شده وشروع  که از طراحی( از چندین فاز قابل تکرار تشکیل شده است، BPMهمانند

 سیاست خودکارسازی با IBPM تر، مهم همه از شاید. کند می ایفا را حیاتی نقش یک سازمانی معماری و فرایند بهبود در IBPM گردد.

 است طوالنی بسیار IBPM قابل مالحظه ای دست یابند. سیر تکامل مداری مشتری به تا کند می کمک  ها سازمان به کاری های رویه و ها

 معماری تحلیل، و تجزیه کار، و کسب قوانین کارها، خودکارسازی کارها، و کسب دگرگونی فرایند، بهبود: همچون مواردی تکامل از و

 .(Khoshafian, 2014) .است آمده بوجود اجتماعی همکاری و اینترنت سازمانی،

IBPM باز مفاهیم منبع بر مبتنی پذیر انعطاف چارچوب یک عنوان به )(OS1 میدهد ارائه را تحلیل و نظارت ابزار یک مدیران به که است 

 تفسیر همف پیشنهادات قابل از یکی انتخاب با تحلیلی نتایج نهایت در که است را تجسم واقعیات و استخراج خودکار آن امکان اصلی ویژگی و

 های گزینه و مینماید فراهم را شبکه مدیران برای روشن واسط یک و IB عملکرد برای گسترده چارچوب یک  IBPM  بنابراین شود. می

 .(Hoefling, Menth, Kniep, & Camen, 2012) مینماید ارائه MPD(2 ( عمکرد های داده  گیری اندازه برای را  بسیاری

 رینظ هوشمند کار و کسب یتهایفعال ت ازیحما در ازیموردن دیجد یتهایقابل افزودن با توانیم را یمیقد یها BPMS  گارتنر گزارش طبق

 یهایتکنولوژ یهمکار نیهمچن و یاجتماع رفتار از تیحما جهت یجمع رسانه و دهیچیپ یدادهایرو پردازش ،یواقع یتجار یلهایتحل

 کرارت هوشمند، کار و کسب ندیفرآ تیریمد هدف .داد گسترش موسسات و سازمانها رشد به رو یازهاین از تیحما منظور به افتهی گسترش

 تیریمد 1 شکل. است یاجتماع و محرك یهایتکنولوژ و لها،یتحل ده،یچیپ یدادهایرو یپردازشگرها ادغام با انسان یریگ میتصم ندیفرآ

 سبک ندیفرآ تیریمد ، ی واقعی است نشان میدهد لهایتحل و هیتجز و ده،یچیپ یدادهایرو پردازشهوشمند که حاصل کار و کسب ندیفرآ

 .(13۹5نوری,  &)اشرف زاده  .باالمیبرد تجاری، تغییرات مقابل در را سازمانها یفور یواکنشها هوشمند، کار و

 

                                                           
1 -OS : Open Source 
2 -MPD: Measured Performance Data 
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 IBPM.فرایند 1شکل 

 :  IBPMتفسیر حروف اختصاری 

 به معنای هوشمند است    Intelligent: که مخفف کلمه    IBPMدر  " ”Iحرف   

 :دارد لیدل نیچند iBPM در یهوشمند وجود معناست؟ چه به iBPM در یهوشمند

IBPM  :ریگدر آن با دانش کارکنان که ایپو موارد هم کند یم یبانیپشت را شده یزیر برنامه و افتهی ساختار یکار یها انیجر هم پویا 

 ایپو موارد در. ندینما ریدرگ را نفعانیذ از یاریبس ،استثنائات کردن کنترل یبرا توانند یم  عیسر ییپاسخگو ، یهمکار داشتن. هستند

 دتوانن یم کار و کسب یرخدادها به ها مورد. شوند یم یسازمانده فیوظا اساس نیا بر و شوند یم مرتب یمراتب سلسله بصورت ها مورد

 سازمان برای IBPM. است تطبیقی قوانین همراه به همراه تلفن و اجتماعی های شبکه با منطبقکه  کنند دیتول را ها آن خود ای دهند پاسخ

 ها و حکمرانی را می تواند پشتیبانی کند. متدلوژی روش، بهترین راهکارها، پلتفرم، تطبیقی های

 IBPMیراهکارها: اجتماعی IBPM تر مهم آن از. کند یم استفاده دهندگان ارائه ،یاجتماع یابزارها از اتشیح چرخه یفازها یتمام در 

 .کند یم جادیا را یهمکار و یاجتماع شبکه نهیزم IBPM که، نیا

IBPM انجام همراه یها تلفن با بتوانند را شده یخودکارساز موارد یانتها تا ابتدا از که کرده فراهم را امکان نیا ها سازمان یبرا  :همراه 

 ندم عالقه کارکنان از یدیجد دسته جادیا به منجر همراه تلفن قیطر از مورد یهمکار و مورد، کار مورد، تیوضع به عیسر یدسترس. دهند

 .است شده همراه تلفن به

IBPM دیباش داشته سازمان یبرا یا یکاربرد یها برنامه دیتوان یم شمادر این فرایند 1رایانش ابری( ) یابر خدمات از استفاده با: یابر 

خدمت  عنوانب ،  2Iaas بعنوان زیرساخت   از:که عبارتند اند شده ساخته ابر سیسرو یرو بر امن بصورت BPMIپلتفرم از استفاده با که

3Paas، 4 نرم افزار عنوانبSaaS 

 به معنای کسب و کار است  businessکه مخفف کلمه   :IBPM در ”B“ حرف

IBPM نه؟گوچ اما. دارد تمرکز کار و کسب روی بر که راهکارهاست ساخت برای نظام یک بلکه ؛نیست تکنولوژی یک با رابطه در تنها 

 رشد 5شاخص های کلیدی عملکرد  اندازه گیری هستند، مانندهر کسب و کاری اهدافی دارد. این اهداف اغلب قابل  اهداف کسب و کار:

 . مشتریان رضایت افزایش یا هزینه کاهش سود،

 کار و کسب IBPM کسب و کارها نیازمندی هایی دارند که باید عملیاتی و خودکارسازی شود. با استفاده از نیازمندی های کسب و کار:

 .کند می IBPM ابزار وارد مستقیم بصورت را ها نیازمندی و شده ادبیات هم اطالعات فناوری با

                                                           
1 - Cloud computing   
2 -  IaaS:   Infrastructure as a service (خدمت بعنوان زیرساخت) 
3- PaaS: Platform as a service (خدمت به عنوان بستر)                  
4 - SaaS: Software as a Service (خدمت بعنوان نرم افزار) 
5 -KPI: Key Performance Indicators 

https://bpms.rayvarz.com/blog/bpms.rayvarz.com/content/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-key-performance-indicator
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 با. کند فراهم را خاصی کارهای راه و زمینه کار و کسب از بخشی یا خاص مشتریان برای تواند میIBPM  کار:دارایی های کسب و 

 ند.ک مجدد استفاده و اختصاصی را وکارش کسب های دارایی راحتی به تواند می سازمان iBPM از استفاده

 کسب و کار برای رقابت نیاز به نوآوری دارد. :کسب و کار نوآوری 

رای ب برای پاسخ به تقاضای بازار به سرعت تغییرات را اعمال کنند. بود و باید در انجام تغییر توانمند چابکی و تغییرات کسب و کار :

سب و . ک بودبازار پاسخگو و انطباق پذیر در برابر تغییرات اهداف کسب و کار، رفتار مشتری و شرایط بایدنوآوری در محصوالت و خدمات 

 .(Khoshafian, 2014)  شده استنشان داده  2  درشکلکار 

 

 راهکارهای کسب و کار  -2شکل شماره 

 به معنای فرایند است   processکه مخفف کلمه   :IBPMدر ”P“ حرف

BPM کند می تمرکز فرایند روی بر کارها، خودکارسازی با. IBPM پردازش هستند را آسان می کند د نیازمن که کارهایی دریافت نحوه

بدین معنی که کارها می توانند از طریق کانال های مختلفی مانند: مرورگر، تلفن، ایمیل، تلفن همراه، وب سرویس و ... دریافت شده و به 

 تار موارد پویااخس در مرتبط کارهای همچنین. شود مسیردهی سیستم یا فرد مربوطه بر اساس مهارت، حجم کاری، اولویت یا سطح خدمت

 کسب فرایندهای تمامی در شده اجرا وظایف و ها فعالیت اطالعات تمام IBPM قرار می گیرند که می توانند اولویت بندی و مدیریت شوند.

ه ب کامل دید و اهداف کنترل و هماهنگی. دهد می نمایش بالدرنگ بصورت کار و کسب فعالیت های گزارش قالب در و داشته نگه را کار و

آنچه که در سراسر عملیات اتفاق می افتد برای یک کسب و کار بسیار مهم است. کسب و کار می تواند با بررسی این شاخص ها و گزارشات، 

 دوظایف به افراد دیگر تخصیص یاب تغییرات الزم را اعمال کند، به طور مثال زمانی که یک فرایند مشخص مطابق زمانبندی اش پیش نرود

 .نشان داده شده است  IBPMفرایند  3شماره که در شکل
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  IBPM در  فرایند -3شکل 

 عمناب بهترین از پویا بصورت الزم مواقع در را نیاز مورد های داده که است معنی این به این. باشد می نیز کاوش قدرت دارایIBPM موتور

 تحلیل از IBPM های راهکار. هستند back-end یا اطالعات ثبت موروثی های سیستم منابع این معموالً. کند می دریافت دسترس در

بهترین  "شده استفاده می کنند تا مطمئن شوند که تعامالتشان مطابق با اهداف بوده است. در تعامالت با مشتری بینی پیش و سازگار های

حصول و محل پاسخ بدهد و مکاتبات ( را پیشنهاد می کند. این روش می تواند بسته به مشتری، مNext-Best-Action) "قدم بعدی

مشتریان، شرکا و بخش های دیگر مهیا می کند. این موجب می شود که ما کارها را  همکاری برای را زمینه IBPM خودکار تولید کند.

 امکان که آنجا تا IBPM انجام دهیم، بدین معنی که آن ها را از میان فرایندها و قوانین تخصیص یافته به سمت تکمیلشان هدایت کنیم.

 ها از طریق تعامالتش کمک می کند نی درگیر می شود به آنانسا نیروی یک که زمانی حتی و کند می خودکارسازی را کارها دارد

(Khoshafian, 2014). 

 به معنای مدیریت است   managementکه مخفف کلمه  :IBPM در ”M“ حرف

 :دارد وجود مدیریت از مختلف جنبه سه حداقل چیست؟ IBPM مدیریت در

با کمک خودکارسازی فرایند سازمان، کسب و کار می تواند بصورت بالدرنگ فعالیت هایش را نظارت  مدیریت کارایی کسب و کار:

 یافته، تخصیص وظایف ممیزی از ای دنباله و دارد می نگه را اجرا حال در ی شده خودکارسازی فرایندهای اطالعات تمامی IBPM کند.

شاخص عملکرد  می تواند تمامی کار و کسب. کند می حفظ را iBPM راهکارهای یا فرد فرایندهای عملکرد و کارکنان یا متصدیان کارایی

 ارک زیاد حجم علت به که هایی متصدی وظایف توانند می مثال، برای. نماید اعمال را الزم تغییرات و کند دریافت را نیازش مورد 1کلیدی 

 .کنند جا به جا دیگر فرد برای را شود نمی انجام انتظار مورد سطح در

 تغییرات سراغ به تواند می راحتی به است منابعش از مجدد استفاده حال در مدام که حالی در سازمان IBPM از استفاده با مدیریت تغییر:

 فرایند، های جریان شامل منابع این. کند سازی پیاده را تغییرات مستقیم بصورت که دارد را امکان این اوقات اغلب. برود اش رویه و سیاست

                                                           
1 -KPI: Key Performance Indicator 
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 این. است سازمان در استفاده حال در های یکپارچگی و کاربری های رابط ها، نویسی کد ها، محدویت مورد، انواع گیری، تصمیم قوانین

  ت،اس نیاز ها آن به که زمانی اجرا، هنگام در تا شوند بندی دسته محل، یا مشتری محصول، نوع همچون مختلفی ابعاد در تواند می منابع

 اعمال را فرایندها و قوانین مکرر تغییرات تا داشت خواهند اختیار در را قدرت این کارها و کسب IBPM از گیری بهره با. آید در اجرا به

 .کند

 و ابتکارات توانند می کارها و کسب  IBPM  از گیری بهره با ود مستمر:بمدیریت راهکارهای کسب و کار با استفاده از چابکی و به

 است تدس دم میوه یک مانند بخش هر کنند، بندی اولویت و تقسیم مختلف "های بخش" به را سازی بهینه و بهبود به مرتبط های پروژه

 لوژیمتدو چرخه از استفاده با کار و کسب یک. یافت دست کار و کسب در ارزش ایجاد یا بهبود یک به سرعت به توان می آن چیدن با که

IBPM های سیستم. کند خودکارسازی را خودش راهکارهای تواند می IBPM تواند می راهکار مستمر بهبود چرخه و تکرارها از استفاده با 

 کارایی و رفتار و بخشد تحقق سرعت به را راهکارها تواند می اطالعات فناوری واحد همکاری با کار و کسب دهد، شکل را خودکارسازی این

 کند مشخص را افزایشی تغییرات تواند می مستمر بهبود چرخه طریق از سپس. کنند مشاهده را شده خودکارسازی فرایندهای

(Khoshafian, 2014). 

 :   IBPMتکامل و معماری 

 ندیفرآ کنندگان و شرکت ند،یفرآ یمعمار ،فرایند هوش ند،یفرا ونیاتوماس ،فرایند  بهبود : دارد وجود  IBPMمرحله برای تکامل  پنج

 یها طرح شتریبواگر چه است  علم مدیریت  رسیده  به سازمانها در یور بهره ند ویفرآ یور بهره در بهبود تکامل: 1ندیفرا بهبود-1

 یخشن اثربیو همچن ییکارا شیافزا ،کار پردازش در زباله بردن نیب از یبرا تالش ند،یفرا بهبود یها روشاما  .نشدند موفق مجدد یمهندس

 نیهمچن و یریگ اندازه نیا داشتن نگهبرای  ها سازمان به مدیریت کسب و کار هوشمند  .خود را داشته اند خدمات ای محصوالت تیفیک و

 .دهد یم اجازهی واقع زمان در یاتیعمل و بازده یمشتر تجربه کنترل

 ،یمشارکت موارد به آن کار گردشکه  است  افتهی تکامل گردش کار  افتهی ساختار دیتول از نیهمچن ونیاتوماس :2ندیفرا ونیاتوماس-2

 هستندها  ونیاتوماس دامنه گسترش حال در  لیموبا و یاجتماع یها یآور فنمرتبط است و   .ایپو ساختار

 است آمده بوجود هوشمند کار و کسب تیریمد  ستمیس کی در یاصل یها تیازقابل یادیز تعداد از ندیفرآ در هوش :3هوش فرایند-3

 هیتوص و (یریادگی) سازگار یریگ میتصم ، ها ینیب شیپ ل،یتحل و هیتجز قواعد، انواع که است کار و کسب از یغن مجموعه کی شامل که

 .شود یم استخراج  کارکنان دانش از اطالعات پردازش نیا اغلب. ردیگیم نشات مورد نیا از بزرگ یها داده از ییها

این  .آنها روابط و ها مدل رساختیز و اطالعات ،یکاربرد برنامه کار، و کسب  مثل کاراست و کسب یطراح طرح :4ندیفرا یمعمار-4

 برنامه یراحت ییتوانا که. کند یم رییتغ دهیچیپ یها سازمان قیطر از رییوتغ کند مدرن را یراثیم یها ستمیس تا کند یم تالشمعماری 

                                                           
1- Process Improvement  
2- Process Automatiom 
3 - Process Intelligence    
4- Process   Architectures 
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 احداقلی  دهند یم ارائه  هوشمند کار و کسب تیریمد به لیتبد و  استانداردها قیطر از را ها سازمان و یتجار یشرکا ،یکاربرد یها

 رونب سیسرو کی عنوان به ها رساختیز ،(  یابر انشیرا) ظهورابر با. شوند یم مدرن  هوشمند کار و کسب تیریمد از یچابک هیال توسط

 کار و کسب یمعمار کی قیطر از یمشتر تجربه یساز نهیبه قصد و پردازش ها، داده بیترک که است نیروندا نیتر مهم. شود یم یسپار

 .کرد دیتجد تواندیم  هوشمند کار و کسب تیریمد اساس بر و

 یمبتن تمرکز در را خود یها شهیر کار و کسب تیریمد.   است تکامل روند، نیتر مهم دیشا اما ن،یآخر :1ندیفرآ کنندگان شرکت-4

 صرفا  و یسنت آن یها روش و ها کیتکن از یبعض که یحال در. است انسان به انسان گروه نیا در کار گردش ستمیوس دارد یانسان  برمنابع

 کنندگان شرکت همه  مدیریت کسب و کار هوشمند . است آن از شتریب اریبس هوشمند کار و کسب تیریمد اما هستند، کار گردش تمرکز

 کندیم جادیا را کار و کسب یای پو یندهایفرا و کند، یم خود پیچیده یهماهنگ در را( ها دستگاه و ها ، ماشینها ستمیس ها، انسان)

(Khoshafian, 2014). 

با کلیه جزئیات به خوبی نشان داده شده   4تکامل  و معماری  مدیریت کسب و کار هوشمند باتوجه به توضیحات فوق  در شکل شماره 

 است . 

                                                           
1- Process participants 
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 IBPM  معماری و  تکامل -4شکل 

 

  :1( EIO) زیچ همه روند 

 دیتول یها هستندداده ارتباط در که است "ییزهایچ" ای دستگاه اردهایلیم شامل که است یتکنولوژ روند نیتر مهم ،زیچ همه از نترنتیا

 نیزم ها، ساختمان یهوشمندساز نوآورانه، یکارها و کسب تا شهرها، از. دور راه از شده وکنترل مصرف،  یدادهایرو ، احساسات نترنت،یا

 ریمقاد دیتول یبرا.ونددیپ یم IoE به دیجد هوشمند یزهایچ روز هر. است داده رییتغ IoE  را همه و همه ها، اقامتگاه و یکشاورز یها

 در دهندکه یم شیافزا را ینوآور یها فرصت اند، وستهیپ ستمیاکوس نیا به که ییزهایچ یهوشمندساز  عنوان به. ها داده از یتوجه قابل

 .کند یم فراهم را ظرف نیهمچن و نهیزم )  (IBPM هوشمند کار و کسب تیریمد نیبنابرا.  دارد بدنبال را یزندگ بهبود تینها

                                                           
1-IOE( Internet of Everything) 
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 نموده لیتبد ها سازمانسازگاری  و افراد استفاده جهت یپلتفرم به  را آن که د،یآ یم دست به IBPM در  روندها نیا تمامدر نتیجه   

 قیطر از ینوآور بهبود،. دارند، را خود اهداف کنترل و کامل دید نفعانیذ IBPM با. بخشد تحقق را  افراد و سازنده شرکت وعده تا  است

 و کسب یاجرا مورد در IBPM گر،ید عبارت به ای ستمهایس سراسر در ییکارا ساخت و ندیفرآ کار یساز خودکار د،یجد یها حل راه

 .(Khoshafian, 2014) .است یمشتر محور ییکارا و ییکارا ،یکارچابک

 هوشمند: کار و کسب فرآیند مدیریت مزایای

 چون؛ مواردی به توان می مزایا این جمله از که هاست سازمان در بسیاری مزایای دارای هوشمند وکار کسب

) جلیلوند, سلیمانی روزبهانی,  انجام میگیرد  باال دقت با و ممکن هزینه کمترین با زمان، کمترین در اطالعات از عظیمی حجم پردازش-1

 (13۹4نیک قدم حجتی,  &

 (13۹4نیک قدم حجتی,  &) جلیلوند, سلیمانی روزبهانی,  مدیریتی سطوح همه در مدیران تصمیمات از پشتیبانی-2

 (13۹4قدم حجتی, نیک  &) جلیلوند, سلیمانی روزبهانی,  سازمان در سازی تصمیم برای مناسب بستر ایجاد با کارایی بهبود -3

 (13۹4نیک قدم حجتی,  &) جلیلوند, سلیمانی روزبهانی,  آمد در افزایش -4

 (13۹4نیک قدم حجتی,  &) جلیلوند, سلیمانی روزبهانی, وفاداری مشتریان  و رضایتمندی افزایش  -5

 .(13۹4نیک قدم حجتی,  &) جلیلوند, سلیمانی روزبهانی,  نمود اشاره سازمانی ارتباطات بهبود و مشتریان، -6

 .(Khoshafian, 2014) سازمانها یاتیعمل  یکارآمد -7 

 .(Khoshafian, 2014)ارتباط با مشتری  -8

 (13۹5نوری,  &)اشرف زاده  محصول توسعه یها هزینه کاهش -۹

 (13۹5نوری,  &)اشرف زاده  استراتژی بهبود -10

Nat)برقراری ارتباط با سایر سیستمهاو سازمان ها  -11 hani e, 2015). 

 (13۹0فرهمند,  &) سازور, حسینی,  .سازمان ساختارهای بین سازگاری ایجاد و سازی استاندارد -12

 .(13۹0فرهمند,  &) سازور, حسینی,  .شود می محسوب تجاری هوش اساسی اهداف جزء که گیری تصمیم در تسهیل -13

زود هنگام خطرات قبل از اینکه سازمان را به مخاطرات جدی بکشاند و شناسایی فرصتهای کسب و کار قبل از اینکه رقبا آن تشخیص  -14

 (13۹5محمودی,  &)پارسی, کیانی نیکو,  را تصاحب کنند.

 .(13۹5محمودی,  &)پارسی, کیانی نیکو,  اعمال نتیجه و نظارت بر پیامدهای اجرای آن -15

 مهارتهای مدیریت کسب و کار هوشمند :

باتوجه به اینکه سازمانها و حتی افراد با هوش تجاری خود درست عمل نمایند باید شناخت کاملی از فرایندهای هوش تجاری یا به نوعی 

  مهارتها عبارتند از :سازمانی و نیازها و اطالعات محیط داشته باشند لذا این 
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 مدیریتنظارت،  از حاصل سازی، نتایج دگرگون ی، فرایندهایسازمان یاستراتژ با ارتباط انتظارات، بندی کار، اولویت و کسب مهارتهای

 تشریح و کاوش تحلیل سازی خالصه گیری ، داده، تصمیم داده؛ استخراج ؛ شناساییها داده یساز کپارچهیو  نگهداری سازی، تغییر، ذخیره

(Zeng, Xu, Shi, Wang, & Wu, 2006). 

 بررسی مدلهای مدیریت کسب و کار هوشمند :

 ،هوش تجاری آن را به نوعی با مدیریت کسب وکار هوشمند در  اشاره گردید  بدلیل نوع اجرا و سوابق همانگونه که در بخش پیشینه 

 میدانند  لذا در ادامه چند مدل از این موضوع را معرفی مینماییم :نزدیک سازمانی و رقابتی  

 هوش مطالعه و هوشمند سیستم بکارگیری "(  اذعان میدارند که : 200۹( با مدلی برگرفته  از ژنگ و همکاران ) 13۹1منفرد و مایانی)  

شماره  که شکل“   .است کرده باشد، می سازمان برای تیرقاب مزیت ایجاد یک آن نتیجه که سازمان کالن و استراتژیک در تصمیمات تجاری

 . (13۹1شعبان مایانی,  &)حقیقت منفرد  دژنگ و همکاران میباشد  برگرفته ازاست که  مدلی 5

 

 

 IBPM)مدل  ژنگ و همکاران ) جهت اثربخشی هوش و نهایتا  – 5شکل 

 

 : هوشمند وکار کسب ارتقای بر موثر عوامل

 :باشند می شرح این به است آمده دست به پیشین مطالعات طی که ها سازمان در هوشمند وکار کسب ارتقای در موثر عوامل

 به اطالعات، فناوری تکنولوژیهای سایر و امکانات شبکه، نرم افزار، افزار، سخت از ترکیبی مجموعه  ت :اطالعا فناوری های زیرساخت-1

 اطالعاتی سیستم  سازی و پیاده و استقرار شامل؛ و  باشد می خدمات اطالعات فناوری از حمایت یا کنترل نظارت، ارائه، تست، توسعه، منظور

 . رقبا با مرتبط اطالعاتی بانک تهیهو شرکت آتی های تحلیل ارتقای به کمک برای داده انباره ایجاد ؛ سازمان

 تدابیر گونه هر اتخاذ استراتژیها، انتخاب و ارزشیابی بررسی، به مربوط فعالیتهای سازمان ارشد مدیریت :سازمان ارشد مدیران حمایت-2

 اهداف تعیین به مدیران این گیرد، می عهده بر را شده انجام فعالیتهای کنترل نهایت در و استراتژیها این اجرای برای سازمانی بیرون و درون

چشم  ت،یمامور نیتدو،  تیو خالق یریادگی تیریمدبرای  سازمان در راهبرد ها ،تدوین آن گیری اندازه و پایش فرایندها، برای عملکردی

 .پردازند می سازمان رهبران توسط هوشمندانه یرقابت یانداز، ارزش ها و راهبردها

 : فرایندها یکپارچگی جهت سازمانی استانداردهای-3

 را افزوده ارزش بیشترین که پردازد می ای بگونه سازمان مختلف های بخش اطالعات کلیه پردازش به روش این
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 کامال بایست می روش، این .نماید پشتیبانی نیز را آنها بین منطقی ارتباط حفظ و اطالعات گردش بتواند و باشد داشته بهمراه سازمان برای

 استانداردها این  نماید ایجاد تجاری پردازشهایسازی  یکپارچه موتور و مقصد مبدا، سیستمهای بین را مترجمی الیه و باشد پذیر انعطاف

 نسبت باال پذیری انطباق قدرت با و پذیر انعطاف رقابتی استانداردهای تدوین فرآیندها مدیریت و طراحی برای یافته نظام روشی وجود شامل؛

 .شرکت پیرامونی محیط به

 :اطالعات فناوری با ذینفعان و کارکنان آشنایی میزان -4

 است بسیاری اهمیت دارای سازمان در ها آن تعهد و انگیزش ایجاد و هستند سازمان منابع ترین مهم کارکنان

  آن با مرتبط های سیستم از گیری بهره و اطالعات فناوری اهمیت از کارکنان درك و اطالع میزان شامل؛ که

 .باشد می  سازمان اطالعاتی های سیستم نقش اهمیت از کارکنان درك و اطالع میزان ها

  :مشتریان شناخت -5

 تالش در و بشناسد را خود مشتریان که کند می کمک تجارت به هوشمند وکار کسب .است نیازمند کاالها فروش و خدمات ارائه به تجارت

) جلیلوند, سلیمانی  گیرد  بکار را بازار سطح در مشتریان از شده آوری جمع داده های داده و  وفق مشتریان های خواسته با را خود تا است

 .(13۹4نیک قدم حجتی,  &روزبهانی, 

 می زیر شرح به است هوشمند وکار کسب مدیریت  ارتقای در موثر عوامل اساسبر مدلی  که  6با عنایت به مراتب فوق شکل  نهایت در

 .باشد

 

 IBPMمدل عوامل موثر برارتقای   -6شکل 
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 مدیریت کسب و کار هوشمند :فرآیندهای 

 سرتاسر در روزانه تجاری عملیات در شوند،می و سازمانی ایجاد تجاری هوش در که جدیدی هایبینش و هادانش آن در که است فرآیندی 

 گیرد و ارزش فوق العاده زیادیکند را در بر میتصمیمات تاکتیکی که یک سازمان اتخاذ می این فرایندها   شوند،می اجرا و معرفی سازمان

 .برای سازمان دارند 

 : در این معماری دو مولفه اصلی وجود دارد که عبارتند از

 (Getting Data In) : دریافت داده -الف 

 یک در آن دادن قرار و آن پاکسازی آن، سازییکپارچه اجرائی، هایسیستم از داده اخذ درگیر که است ایداده هایپایگاه و فرآیندها شامل 

 :از عبارتند و هستند آسان استفاده برای داده پایگاه

 (The Operational System Databases)  پایگاه های داده سیستم اجرایی

 (Data warehouse)  پایگاه داده تحلیلی

 (The Operational Data Store)  انباره داده اجرائی

 (Data Acquisition)  اخذ دانش

 (Getting Information Out) : پس دادن اطالعات -ب

 :و عبارتند از اندتحلیلگران یا نهایی تجاری مشتریان به تجاری هوش ارائه درگیر که است ایداده هایپایگاه و فرآیندها شامل 

  (Data Marts) پایگاه های داده تحلیلی خرد

 (Oper Marts)  های داده عملِیاتی خردپایگاه 

 (Data delivery) داده رسانی

 هاستمیس نوع نیا یهاارزش کند، کمک سطح نیا در ماتیتصم شدن نهیبه به سازمان در یتجار هوش استقرار که زانیم هربنابراین 

 .(13۹4بخارایی نیا,  &)فراهی, شجاعی کیاسری,  شد خواهد مشخص شتریب و شتریب

 : هوشمند وکار کسب سازی پیاده فرآیند

 باشد: می زیر شرح به است اصلی مرحله دو شامل هوشمند وکار کسب سیستم کارگیری به

 

 :ها داده سازی وآماده شناسایی  - 1 مرحله

 نیازمند منابع، تشخیص و تعیین. شود می آوری جمع ، هاست سازمان افزاری نرم اطالعات و ها داده پایگاه شامل که داده منابع مرحله ان در

 ان،مشتری بر متمرکز( بیرونی منابع و... ) و کاغذی بایگانیهای اطالعات، فناوری منابع اطالعات، و دانش منابع( درونی منابع شناسایی

 ناوریف های بخش اجرایی، کارکنان گیرندگان، تصمیم چشمگیر کمک نیازمند مرحله، این تحقق. است...) غیره و مداران سها فروشندگان،

 .است راهبردی مشتریان و دانش مدیریت بخشهای اطالعات،
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 :تجاری هوش سیستم اجرای و طراحی -2 مرحله

 طرفی از. دارد سازمانی سطوح و سیستم پیچیدگی با مستقیمی ارتباط ها فعالیت این شود، می انجام ها فعالیت از ای دامنه مرحله این در

 گاهپای و هوشمند وکار کسب سیستم میان رابطه برقراری صرف زمان این که است هوشمندطوالنی وکار کسب سیستم اجرای زمان مدت

 .(13۹4نیک قدم حجتی,  &) جلیلوند, سلیمانی روزبهانی,  هوشمندمی شود وکار کسب کاربردی برنامه سازگاری و دیگر اطالعاتی های

 

 هوشمند: کار و کسب چالشها و موانع مدیریت

 (13۹4ملک زاده,  &)سلطانی هزینه باالی اجرای آن 

 (13۹4ملک زاده,  &)سلطانی  سازمان فعالیتهای بودن محدود

 (13۹4ملک زاده,  &)سلطانی  فناوری کارگیری به جهت مؤثر مدیریت وجود عدم

 .(13۹1یدالهی,  &)حسینی, سلیمی فرد, نوظهور بودن این سیستمها و عدم آگاهی بسیاری از افراد و سازمان ها و مدیران 

 (13۹4بخارایی نیا,  &)فراهی, شجاعی کیاسری,  پروژه فیضع یزیر برنامه

 (13۹4بخارایی نیا,  &)فراهی, شجاعی کیاسری,  سازمان یبرا یتکنولوژ بودن تازه

 .(13۹4بخارایی نیا,  &)فراهی, شجاعی کیاسری,  طرح توجیهی ضعیف

 : دالیل شکست اجرای مدیریت کسب و کار هوشمند

 واحدهای عملیاتی و اجرایی  از تیحما عدم-1

 اشتباه یها پروژه انتخاب-2

 مدیریت کسب و کار هوشمند  داریپا میت کی لیتشک گرفتن دهیناد-3

  لیتحلعدم  توجه به تجزیه و تحلیل  -4

  استفاده از تکنولوژی و اطالعات قدیمی و روش سنتی-5

 توجه به تغییر و انعطاف پذیری  عدم -6

 (Khoshafian, 2014) تحول از ترس-7

 مدیریت کسب و کار هوشمند: ) راه حلهای (اهداف

Strategize and Succeed -1 (و  استراتژی)نفوذ ،یگذار هیسرما. دهد یم ارائه را یکل دستورالعمل کار و کسب اهداف :موفقیت 

 و العاتاط یفناور صاحبان.کنند یم یبانیپشت را کار و کسب یکل اهداف نیا ها یاستراتژ.یاجتماع یابیبازار بهبود ای و خاص یبازارها به

 ندبرس خواهند یم آنچه مورد در  ونیاتوماس و هوشمند کار و کسب بهبود و یدست  یستمهایس حذف قیطر از دیبا کار و کسب صاحبان
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 دهدیم قرار کپارچهی فرم پلت کی در  را اجراهمه مختلف یها طرح نیهمچن ها،و یاستراتژ کار، و کسب اهداف IBPM پس.  ندینما توافق

 .ردیگ صورت بالفاصله دیبا اقدامات ریسا و یمشتر تیرضا شی، افزا هیسرما بازگشت سود، یریگ اندازه ت،یموفق. 

Model and Execute -2 د هوشمن کار و کسب تیریمد کنند طراحیرا  ندهایفرا یراحت به بتوانند دیبا یتجار کاربران اجرا(:و  )مدل

 ای ران،لگیتحل کار، و کسب نفعانیکار،ذ و کسب بود. قوانین خواهد اجرا قابل آن گرفتن نظر در با که است براین مدل یمبتن مدل یک

 و کسب و اطالعات ی،فناور هوشمند کار و کسب تیریمد. کنند یم استفاده فرم پلت و همین محیط از اطالعات یفناور دهندگان توسعه

 .کند یم اعمال یتکرار و یشیافزا راتییتغ قیطر از را iBPM یها برنامه سرعت به آوردو یم ارمغان به یهمکار یبرا را کار

Monitor and analyze -3  یها برنامه نکهیا محض به :تحلیل()نظارت و تجزیه و iBPM اقدامات توانند یم شوند، یم مستقر

گزارشهای تاریخی و تحلیلی آنالیز نمایند پس صاحبان دارایی و سهامداران به کمک  واقعی وتجاری سازمان را از طریق یک کشش از زمان 

 میدهند.گیریهای الزم را انجام  گزارشات تصمیماتکا به  آنالیزها واین 

Innovate -4  and Experiment (یتجرب و ینوآور:) تیریمد و ندینما ایاح را خود مجددا توانند یم ها سازمان ،ینوآور قیطر از 

 ,Khoshafian) برسانند انبوع مرحله تست به و شیآزما با را یفکر و اختراع هر آنها تا آماده سازمانها کمک به هوشمند کار و بیک

2014). 

 فوق در در مدیریت کسب و کار هوشمند نشان میدهد.اهداف ) راه حلهای ( نامبرده   7در شکل شماره 

 

 ( IBPMاهداف ) راه حلهای  -7شکل 
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  مدیریت کسب و کار هوشمند در موبایل ها و شبکه های اجتماعی :

 های مبتنی بر مدیریت کسب و کار هوشمند  برنامه از دارد همراه به را یور بهره از یتوجه قابل بهبود IBPM  همراه تلفن یها تیقابل

 بهرا  تر قیعم یابیبازار نشیب همراه، تلفن فرم پلت نمود  به طوری که  استفاده یکاربر حساب کی کردن باز یبرا به توانیم  همراه تلفن

 هانج سراسر در شتریب خدمات ارائه و دیجد یبه بازارها یدسترس شیافزا ات،یعمل نهیهز کاهش نیا. میعظ یمال بازده در است آورده دست

 .(Khoshafian, 2014) است

 مدیریت کسب و کار هوشمند :   یروشها اصول 

 این مدیریت  یشناس روش قیطر از عیسر یروزیپ تحقق:    ( Quick Wins)پیروزی های سریع   -1

 شرکت برایمدیریت کسب و کار هوشمند  میپارادا درك : IBPM  (IBPM Paradigm(الگو و مدل -2

 مدیریت کسب و کار هوشمند  پلتفرم روش یچگونگ درك: IBPM  (IBPM Platform )بستر -3

 مدیریت کسب و کار هوشمند  روش در :Agile and  Iterative) )تکرار و یچابک -4

 .(Khoshafian, 2014)از طریق  مدیریت کسب و کار هوشمند :  Corporate Assets))  شرکت یها ییدارا -5

 متدلوژی یا همان اصول و روشهای  مدیریت کسب و کار هوشمند را که توضیح دادیم نشان خواهیم داد 8در شکل شماره 

 

 IBPMوژی تدلم – 8شکل 
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 (:  IBPMفروشندگان  مدیریت کسب و کار هوشمند ) 

 تطابق یننزدیکتر افزاری نرم مطابقت هدف با شرکتها در نیز روانشناسان و است کشیده چالش به را رقبا و فروشندگان که شده ای گونه به

 کار و کسب از استفاده پیشگامان و شرکتها نخستین جز که  APPIAN  شرکت مثال بعنوان میکندد انتخاب مشتریان های خواسته به را

 داده تحلیل و تجزیه با  را خود محصوالت و بردند بهره IBPM  نهایتاBPM به آن تبدیل و تجاری هوش از بخوبی که است بوده هوشمند

اندباتوجه به پیشرفت فناوری این شرکت نیز با رهبری بازار مدرن و تصمیمات درست و بهتر و ارائه اینترنت و  نموده عرضه  اجتماعی های

 .(Fanning & Centers, 2013)اری در این زمینه رسیده است اینترانت  به موفقیت هایی بسی

 فروشندگان بطور کلی دو گروه هستند که عبارتند از : 

مدیریت فرآیند کسب وکار میاشند و هدفشان تغییر سریع در مدیریت فرآیند کسب  شامل نوآوران هستند که شامل پیشگامان :گروه اول

 میشوند. بردهمیباشد. از این گروه غالبا با عنوان سازمانهای مجازی نام  IBPMSوتبدیل آن به  BPMSبه  با افزودن هوشوکار 

دگان . این تولیدکننمیباشند  فناوری تولیدات و محصوالتفراهم کنندگان  هستندکه شامل شامل زیرساختهای بزرگ نرم افزار :گروه دوم

های متفاوت زیر ساختی، خدمات ارائه  یان پایه خدمات میدهند و نرم افزارهای جامعی دارند که در زمینهعموما به گروه بزرگی از مشتر

ریان بزرگی از مشت این شرکتها معموال سیستمهای عمیق و غنی و یا ویژگیهای کاربردی دارند. هدف آنها ارایه محصوالت برای دسته میدهند

است. این شرکتها برنامه ریزی های بلند مدت دارند و در جستجوی فرآیندها و پردازشها وسیع هستند. به طور کلی این فروشندگان با ثبات، 

 .(13۹5نوری,  &)اشرف زاده  هستند خوب پیچیده ویکپارچه ودرسیستمهای پایدار نظرمالیاز 

 همراه با آدرس وب سایت آنها نشان داده شده است : IBPMبخشی از فروشندگان مهم    9شکل شمارهدر 

 

 IBPMفروشندگان مهم  -9شکل شماره 
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 (: CRMبه مدیریت ارتباط با مشتری ) ( IBPM (تبدیل مدیریت کسب و کار هوشمند

 CRM به یسنت CRM از انتقال  گذارند یم ریتأث آن بر که یفرهنگ یها شیگرا هاویمشتر توقعات ، ها یتکنولوژ توسعه و رشد به توجه با

 شده رت گسترده یاجتماع یها رسانه رایز هستند، باهوش اریبس یتکنولوژ انیازمشتر یدیجد نسل.  گرددیم لیتبد iBPM  کمک با فعال

 .(Khoshafian, 2014) ردیگ صورت یمشتر تیرضا تاینها و کار و درکسب یفور رییتغ رود یم انتظار و

 :هوشمند کار و کسب مدیریت در گیری تصمیم نحوه

تجاری سهولت میبخشد. تصمیمات اتخاذ شده در متن  در فعالیتهای مدیریت کار هوشمند، تصمیم گیری را با ادغام هوش کاربردی واقعی

 اقدام و میشود اتخاذ مناسب زمان در تصمیمات اصالحی، اقدامات منظور به و میباشند های تجاری فرآیندها، تعامالت اخیر و داده

اد سیستم عاملهای پردازش روید مقرون به صرفه طبق تصمیمگیریهای واقعی انجام میشود و نظارت بر فعالیتهای تجاری یا و کارا اصالحی

 .(13۹5نوری,  &)اشرف زاده باشند  داشته میتوانند جهت گزارش خاص رویدادها به مدیریت بر تصمیمات نظارت

 را نشان میدهد .     IBPMارزش مبتنی بر زمان پاسخ به رویداد تجاری در نحوه تصمصم گیری     10شماره شکل 

 

 

 

  

 ارزش مبتنی بر زمان پاسخ به رویداد تجارینمودار  -10شکل 

 

 

 نتیجه گیری :

 با بررسی  پیشنه های داخلی و خارجی و تمرکز برفرایندهای ذکر شده میتوان به این نتیجه رسید که : 
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  .چابک  و به نوعی استراتژیک میباشد ،(  یک برنامه ریزی  سریع   IBPMمدیریت کسب و کار هوشمند )  -1

ل نهایتا از تکمیمیباشد که ی مورد نیاز ر ساختهازی توجه به تخصص  و ،دانش ،تلفیقی از هوش افراد  درحقیقت  IBPMاستراتژیک  -2

 فرایندهای هوش تجاری و سازمانی به کسب و کاری  جهت پیشرفت و رقابت دست خواهد یافت 

افراد ،شرکتها و سازمانهایی  موفق هستند که ضمن توجه به موارد ذکر شده در  تعاریف و پیشینه این موضوع تغییر و نوآوری  هامروز  -3

 .نظر قرار دهند را نیز مد

افراد برای کارآفرینی و هر نوع کسب وکار باید آن را هوشمند نمایند .در جامعه امروزی که اکثر افراد به محیط اینترنت و انواع منابع  -4

دسترسی دارند  تولید محتوا  و توجه به نیازهای افراد و جامعه بخش مهمی از ابزارهای های هوشمند نمودن کسب و کار را شامل 

 میشود.

مانند گذشته تبلیغات تنها راه معرفی و فروش نیست بلکه  باید برای هر کسب و کاری مثل فروش  اطالعات  عالوه بر مطالب فوق   -5

و تمایز با  درك شرایط  او رابه سمت فروش محصوالت خودو ، حق انتخاب به مشتری  کافی را در اختیار مشتری قرارداد  که با احترام 

  دیگر رقبا سوق دهیم.

 نابع :م

(. تعیین و رتبه بندی عوامل موثر در بهبود و ارتقای کسب وکار 13۹4نیک قدم حجتی, س. ) &جلیلوند, ز., سلیمانی روزبهانی, ف., -1
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 تهران: انتشارات آمه قلم. .BPMNلسازی فرآیندها کتاب زبان مد(. 13۹4شریفی, ه. )-4

(. بررسی تأثیرهوشمندی رقابتی بر عملکرد سازمان در بانک های تجاری. 13۹4مشبکی اصفهانی, ا. ) &صرامی, س., کردنایئج, ا., -5

 .804-78۹(, 4)شماره 7مدیریت فناوری اطالعات , دوره 

 تهران: انتشارات اسپندگان. هوش سازمانی.(. 13۹1ی , ح. )ارزان &کافی زارع, م., غفاریان پناهی, ع., -6

-1)ص.  موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا. 21(. مدیریت هوشمند کسب و کار در قرن 13۹4شکوهیار, س. ) &وحیدپور, ف., -7

 .21(. تهران: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 18

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

(. ارزیابی چالشهای پیاده سازی سیستم های هوشمند مدیریت کسب و کار در سازمان 13۹5, ر. )توالیی &آذری, آ., شکوهیار, س., -8

 (. اردبیل: پایگاه مقاالت علمی مدیریت.8-1)ص.  دومین کنفرانس بین المللی چالشهای کسب وکار)مطالعه موردی: شرکت مخابرات(. 

)ص.  دبیرخانه دائمی کنفرانسکار هوشمند جهت رویارویی با تحوالت.  (. مدیریت فرآیند کسب و13۹5نوری, ر. ) &اشرف زاده, س., -۹

 (. تهران: اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران.1-20

نخستین کنفرانس بین (. هوش تجاری و تأثیرات آن بر تصمیمات کالن سازمانی. 13۹5محمودی, ر. ) &پارسی, م., کیانی نیکو, ا., -10

 (. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.17-1)ص.  نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانالمللی پارادیم های 

)نسخه چاپ اول(. تهران: انتشارات دانشگاه  هوش تجاری: نگرشی پویا در عرصه کسب و کار(. 13۹1مهاجری, ح. ) &تارخ, م., -11

 خواجه نصیر طوسی.

 ان: انتشارات سخنوران.تهر افزار هوشمند.کارهای نرمراه(. 13۹6حسنی, م. )-12

(. طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی و اندازه 13۹1یدالهی, ش. ) &حسینی, س., سلیمی فرد, خ., -13

ماهنامه پژوهشهای مدیریت منابع گیری میزان آن در بین شرکتهای استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران. 

 .43-21(, 1)شماره 2انی, دوره سازم

(. بررسی اثر ابعاد محتوایی سازمان بر اثربخشی هوش تجاری با توجه به نقش 13۹1شعبان مایانی, م. ) &حقیقت منفرد, ج., -14

 (.27)شماره فصلنامه مدیریت, سال نهم مدیریت دانش مطالعه موردی: بانک سامان. 

فصلنامه  .مقایسه دیدگاه های مختلف درباره رابطه هوشمندی کسب وکار و مدیریت دانش .(1394) .افشاری, ن & ,.رنگریز, ح-15

 .16-11(, 45شماره )سال دوازدهم  ,رشد و فناوری

رشد و فناوری، فصلنامه (. ارائه مدل بلوغ هوشمندی کسب و کار در بین سازمان های ایرانی. 13۹3رونقی, م. ) &رونقی, م., -16

 .44-38(, 38)شماره ز رشد, سال دهمتخصصی پارکها و مراک

فصلنامه پارکها و مراکز رشد, (. ارزیابی عملکرد هوشمندی کسب و کار با استفاده از تحلیل فازی. 13۹2فیضی, ك. ) &رونقی, م., -17

 .5۹-53(, 34)شماره سال نهم 

شمندی کسب و کار و میزان تحولگرایی (. بررسی رابطه بین استفاده از سیستمهای هو13۹4ملک زاده, غ. ) &سلطانی, ف., -18

. تهران: موسسه 12-1, ص. دوره اول کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد کسب و کار.مدیران)مدیران صنایع غذایی استان خراسان رضوی(. 

 مدیران ایده پردازان پایتخت ویرا.

 تهران: انتشارات آمه قلم. اهنمای عملی از استراتژی تا اجرا.پیاده سازی فرایندهای کسب وکار : ر(. 13۹5کتابیان, ح. ) &شریفی, ه., -1۹

(. ضرورت ها، پیش نیازها، چالش های استقرار هوش تجاری درسازمان ها. 13۹4بخارایی نیا, م. ) &فراهی, ا., شجاعی کیاسری, س., -20

 (. تهران: موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویر.13-1)ص.  کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
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, فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد (. هوش سازمانی ،ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکتهای دانش محور. 138۹ملک زاده, غ. )-21

31-37. 
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