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چكيده
امروزه با مطرح شدن مباحثی همچون دولت الكترونيک ،با فرآیندهای بزرگ و پيچيدهای مواجه هستيم که برمبنای مشارکت
سازمانهای مختلف طراحی میشوند .در راستای این مشارکت ،روز به روز شاهد افزایش اهميت مبحث تعاملپذیری 1برون سازمانی
هستيم .از سوی دیگر ،افزایش تعامالت ميان فرآیندهای سازمانها و ذینفعان مختلف موجب پيچيدگی آنها شده و درنتيجه
مدلسازی ،پيادهسازی و مدیریت آنها را نيز به مراتب دشوارتر و پيچيدهتر خواهد کرد .این امر ما را نيازمند شيوههایی برای طراحی
و مدیریت فرآیندهای کسب و کار میکند تا موجب ایجاد و یا بهبود تعامل و همكاری آنها با سایر سازمانها و ذینفعان گردد .در این
پژوهش ،قصد داریم تا با دخيل کردن شبكههای اجتماعی در فرآیندها و تغيير مدیریت فرآیندهای کسب و کار به مدیریت فرآیندهای
کسب و کار اجتماعی و همچنين استفاده از ویژگیهای آن در طراحی و پيادهسازی فرآیندها ،تغييرات مربوط به تعاملپذیری را بررسی
کنيم .چراکه انتظار میرود استفاده از قابليتهای شبكههای اجتماعی در طراحی و اجرای فرآیندها ،موجب افزایش مشارکت ذینفعان با
یكدیگر در فرآیند شود.

کلمات کليدی
تعاملپذیری ،مدیریت فرآیندهای کسب و کار ،مدیریت فرآیندهای کسب و کار اجتماعی ،دولت الكترونيک

واقع شده است .با همکاری فرآیندهای کسب و کار ،سازمانها در بازار جهانی
به انعطافپذیری باالتری خواهند رسید و سهم بیشتری در بازار رقابتی خواهند
داشت .عواملی همچون هوشمندی جامعه ،جهانی شدن و فضای رقابتی،
محرکهایی هستند که موجب حرکت سازمانها از فضای سنتی به شبکه
مشارکتی سازمانها میشود] .[1بدین ترتیب میتوان گفت ،امروزه موضوع

-1معرفی فضای پژوهش
امروزه ،تعامل و همکاری سازمانهای مختلف بهعنوان یک عامل ضروری
در راستای تحقق استراتژیهای سازمانها در بازار جهانی و همچنین دولت
الکترونیک به شمار میآید .در همین راستا ،تعامل فرآیندهای کسب و کار
سازمانهای مختلف بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران و فعاالن این حوزه
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تعاملپذیری به این موضوع میپردازد که چگونه سازمانهای مختلف همچون
اعضای چندین ایالت مختلف ،درجهت منافع مشترک خود و اهداف تعیینشده
در دولت الکترونیکی ،با یکدیگر همکاری دارند .این سازمانهای همکاار بایاد
در مورد مسائلی همچون چگونگی تعامل فرآیندهای خود) بهصورت همگاام 7
یا غیرهمگام  ، (8با یکدیگر به توافق برسند.
 -2-1-2نگرانیهای تعاملپذیری :معرف سطپ یا سطوحی از سازمان است
(داده ،سرویس ،فرآیند ،کسب و کار) که در تعاملپذیری دارای ضعف است.
 -3-1-2موانع تعاملپذیری :معرف مواردی در سه دسته ادراکی ،فنی و
سازمانی هستند و مانع ایجاد تعاملپذیری میان دو سازمان میشوند .موانع
ادراکی به ناسازگاریهای نحوی و معنایی اطالعات ارسالی میان دو طرف
مربوط است .موانع فنی به ناسازگاری در استفاده از فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی (معماری ،بستر ،زیرساخت و  )...اطالق میشود .موانع سازمانی نیی در
ارتباط با ناسازگاریهای ساختار سازمان ،تکنیکهای مدیریتی و فرآیندهای
کسب و کار در دو یا چند سازمان است.
 -۴-1-2رویکردهای تعاملپذیری :بیانگر شیوهها و روشهایی است که
موجب از بین بردن موانع تعاملپذیری میشوند (یکپارچه ،متحد و فدرا ).
شکل ( )1ارتباط میان سه بعد تعاملپذیری را در مکعب تعاملپذیری
نشان میدهد .دو بعد او (نگرانیها و موانع) ،فضای مشکل را در
تعاملپذیری سازمان مشخص میکنند و بعد سوم(رویکردها) ،تعیینکننده
فضای راهحل است.

تعاملپذیری فرآیندهای کسب و کار در سازمانهای گوناگون از اهمیت باالیی
برخوردار است.
از آنجا که سرعت تغییرات در جامعه امروزی روز به روز در حاا افایایش
است ،به دلیل عواملی همچون تغییر اولویت کااربران ،پیشارفت تکنولاو ی و
افیایش تضاد نیازمندیهای ذینفعان ،سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسب و
کار نیاز به ایجاد قابلیت تساهیل مشاارکت ،اشاتراک داناش و تصامیمگیری
جمعی برای تقارن فرآیندها به سوی اهداف پویای کاربران و ذینفعان را دارند.
به عبارتی سیستمهای مدیریت فرآیند سنتی ،برای فرآینادهای سااختاریافته و
بهصورت یک جریان مدیریت یکنواخت اداره میشاوند و باه نیازهاای تعامال
محور در ایان ساطپ پاسا گو نیساتند .افایایش تعاامالت میاان فرآینادهای
سااازمانها و ذینفعااان مختلااف موجااب پیچیاادگی آنهااا شااده و درنتیجااه
مد سازی ،پیادهسازی و مدیریت آنها را نیی به مراتاب دشاوارتر و پیچیادهتر
خواهد کرد .بدین ترتیب ،نیازمند شیوههایی برای طراحی فرآیندهای سازمانها
هستیم تا موجب ایجاد و یا بهبود تعامل و همکاری آنها با سایر ساازمانها و
ذینفعان گردد.
با توجه به موارد گفته شده ،سواالت زیر برای ما مطرح میشوند که در
پژوهش حاضر قصد پاس گویی به آنها را داریم:
سؤال :1در سیستمهای مدیریت فرآیند امروزی که فرآیندها نیازمند
ارتباطات مکرر با قشر وسیعی از سازمانها و ذینفعان هستند ،چه راهکاری
میتوان برای تعاملپذیری میان فرآیندها ارایه داد؟
سؤال  :۲چه راهکاری میتاوان ارایاه داد تاا فرآینادهای کساب و کاار
سازمانهای مختلف با یکدیگر را بهگونهای در طراحی و مد ساازی مادیریت
کرد تا تعاملپذیری بهبود یابد؟

-۲مروری بر مفاهيم پایه
 -1-۲تعاملپذیری
در حالت کلی ،تعاملپذیری ویژگی است کاه باه کاارکردن سیساتمهاا و
سازمانهای مختلف با یکدیگر اشاره دارد .از دید عمومی ،تعاملپذیری شباهت
زیادی باه اتصاا دارد ،گرچاه مفهاوم آن بسایار فراتار از اتصاا اسات].[2
تعاملپذیری عبارت است از توانایی یک سیستم ،یاک محصاو یاا سارویس
برای کارکردن با سیستمها ،محصوالت یا سرویسهای دیگر ،بدون دخالتی از
سمت کاربر].[3
بهطور کلی درجهت بررسی تعاملپذیری میان سازمانها ،موارد زیر قابل بحث
است]:[۵]، [۴
 -1-1-2سطوح تعاملپذیری :تعاملپذیری در چهار سطپ تکنیکای 2،نحاوی3،
معنایی۴و سازمانی قابال بررسای اسات .در ساطپ تکنیکای ،باه انتقاا امان
سیگنا ها و دادهها بهوسیله پروتکلهای انتقا داده پرداخته میشاود .ساطپ
نحوی ،مربوط به یکسانسازی و اساتاندارد نماودن فرمتهاای دادههاسات.
سطپ معنایی به تفسیر مفهوم دادههای دو سیستم بهوسیله شیوههایی همچون
هستانشناسی۵میپردازد و سطپ سازمانی نیی ،مربوط به برقراری ارتباط میاان
فرآیندهای سازمانهای مختلف است که در آن از مفاهیمی همچون معمااری
سرویسگرا 6و مد سازی فرآیندهای کسب و کار اساتفاده میشاود .در میاان
این سطوح ،این مقاله به تعاملپذیری سطپ سازمانی تمرکی دارد .از جنباهها و
ویژگیهای موجود در تعاملپذیری ساازمانی ،باهعنوان یاک عامال مفیاد در
پرو ههااای دولاات الکترونیکاای اسااتفاده میشااود .بااهعبارتی ،ایاان سااطپ از

شكل ( :)1ابعاد تعامل پذیری][۴
 -۵-1-2اندازهگیری تعاملپذیری :روشهاای انادازهگیاری تعامالپاذیری را
میتوان به سه دسته تقسیم کرد]:[6
 اندازهگیری توانایی تعاملپذیری :در این روش انادازهگیاری ،میایان وجاودخصوصیات ذاتی یک سازمان برای داشتن تعاملپذیری بررسی میشود و می-
توان گفت این یک ارزیابی درون سازمانی است که نیازی به شناختن سازمان
دیگری ندارد.
 اندازهگیری سازگاری تعاملپاذیری :انادازهگیاری ساازگاری تعاملپاذیری،درحین مرحله مهندسی مجدد سیستم درجهت ایجاد تعاملپذیری انجام مای-
شود .برخالف اندازهگیری توانایی ،اندازهگیری سازگاری تنها زمانی قابل انجام
است که دو سیستم یا سازمان یکدیگر را بشناسند ،انادازهگیاری باا شناساایی
موانع موجود در تعاملپذیری پایاان مایپاذیرد .بیشاترین حاد ساازگاری باه
شرایطی اطالق میشود کاه هایم ماانعی وجاود نداشاته باشاد .انادازهگیری
سازگاری میتواند هم در ابتدای کار و هم در انتها ارزیابی شود.
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کسب و کار در بین کاربران و سازمانها جلاوگیری میکناد .در هار ساازمان
تعداد زیادی از کاربران با پروفایل و داناش پیشفار گونااگون وجاود دارد.
بعضی دانشهای خاپ نیاز است به گروهها ،متخصصین یا کارگاههای خاصی
ارسا شود تا بهصورت مفیدتری بهکار گرفته شود .اماا مادیریت فرآینادهای
کسب و کار سنتی اطالعات را به الیههای از پیش تعریف شده و ثابت ارسا
میکند.
 -3-۲مدیریت فرآیندهای کسب و کار اجتماعی
مدیریت فرآیندهای کسب و کار اجتماعی 10با رفع مشکالت فوق از طریاق
روشهای متعدد ( ] [12] [11] [10و] ) [13بهترین گیینه جاایگیین بارای
سیستمهای مدیریت فرآیندهای سنتی هستند .مادیریت فرآینادهای کساب و
کار اجتماعی یک تالش جمعی از چندین گروه مختلف کاربران برای اطمینان
از اجرای صحیپ و کارآمد فرآیندهای کسب و کار است .در این نوع فرآینادها
توافقی برای همکاری با یکدیگر و ایجاد یاک زیرسااخت مشاترک مشاارکت
اجتماعی وجود دارد .این نوع فرآیندها میتوانند منجر به ایجاد فرآیندهای بهتر
و همچنین نمونههای خوبی از بهترین تجاار  11باشاند .مادیریت فرآینادهای
اجتماعی موجب همکاری موثر گستره وسیعی از کاربران با درجات مختلفی از
دانش و آموزش و پیشینه تخصصای بارای ارتقاای دامناه داناش فرآینادها و
ارتقااای کااارایی میشااود .در جاادو ( )1برخاای دیگاار از تعاااریف ماادیریت
فرآیندهای کسب و کار اجتماعی در منابع مختلف ذکر شده است:

 اندازهگیری براساس ویژگیهاای کیفای سیساتم :بارخالف دو روش قبلایاندازهگیری تعاملپذیری ،این روش مربوط به انادازهگیری در فااز تسات و یاا
اجرای تعامل پذیری دو سازمان (زمانی که دو سازمان باا یکادیگر در تعامال
هستند) انجام میشود .این روش برای زمانی است که مییان تعاملپاذیری دو
یا چند سازمانی که با یکدیگر در تعامل هستند ،بررسای شاود .در ایان روش،
تعاملپذیری را با اندازهگیری ویژگیهاایی از سیساتم همچاون زماان پاسا ،
ظرفیت انتقا  ،دسترسپذیری و سربار سیستم میسنجند.
 -۲-۲مدیریت فرآیندهای کسب و کار
مدیریت فرآیندهای کسب و کار 9به جریان خودکارسازی فرآیندهای کسب
و کار ،بهصورت کلی با جییی ،بهوسیله اسناد ،اطالعات یا وظایف بین افراد یاا
فعالیتها بر اساس مجموعه ای از قواعد اشااره دارد] .[7در مرجاع ] [8ایان
مفهوم بدین صورت بیان شده است :پشتیبانی از فرآینادهای کساب و کاار باا
استفاده از روشها ،تکنیکها و نرم افیار برای طراحی ،فعا ساازی ،کنتار و
آنالیی فرآیندهای عملیاتی افراد ،سازمانها ،برنامههای کاربردی و اسناد یا دیگر
منابع اطالعاتی .میتوان گفت مدیریت فرآیندهای کسب و کار رویکردی برای
کنتر کامل فرآیندهای کسب و کار ،از طریق مدیریت سیستماتیک و ارزیابی
برنامههای کاربردی و ارتقای فرآیندهای سازمان است .در یک تعریف خالصه،
مدیریت فرآیندهای کسب و کار به مدیریت تمام جنبههای فرآیندهای کسب و
کار در سازمانها اشاره دارد.
ارزیابیهای انجام گرفته در حوزه مدیریت فرآیندهای کساب و کاار نشاان
میدهد برخی از محدودیتهای موجود در بطن این نوع سیستمها و همچنین
فرآیناادهای ساااختار یافتااه همچنااان باادون پاس ا ماندهانااد .برخاای از ایاان
محدودیتها عبارتنداز]:[9] [7
انحراف و کاهش خالقيت :فرآیندهای مربوط به کاربر نهاایی توسا

جدول( :)1تعاریف مدیریت فرآیند کسب و کاراجتماعی
شماره
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طراحان ایجاد میشود و از طرف دیگر هیم ارتباطی بین این دو نقش وجود
ندارد .این مسئله یک خأل مفهومی باین طاراح ماد ها و کااربران نهاایی را
بهوجود آورده است .همچنین بهدلیل کمبود ارتباطات موثر ساطپ خالقیات و
نوآوری کاهش پیدا میکند.
خأل قابليت رویات :در ابیارهاای مادیریت فرآینادهای سانتی ،فعالیتهاا
براساس سیاستهای کنتر دسترسی استاندارد ،باه نقشهاا اختصااپ پیادا
میکند .در واقع هر نقش بهصورت اییوله در نظر گرفته شده و قابلیت مشاهده
سراسری در فرآیندها وجود ندارد .کاربران می دانند چاه کااری بایاد انجاام
دهند ،اما این وظایف بدون در نظرگرفتن این مسئله است که آنان چاه کااری
میتوانند انجام دهند .با در نظر گرفتن توانایی کاربران در هر نقش وظاایف
سودمندتری به آنان اختصاپ می یابد.
کمبود مشارکت :کااربر در ماواردی کاه سیساتم دچاار مشاکل میشاود
پشتیبانی نمی شود (مسائلی از قبیل نبود مهارت کافی یاا مناابع یاا اطالعاات
نادرست) .در این موارد محاوره بین مشارکت کنندگان در فرآیندها برای اجرای
پویا ،رسیدگی به درخواستهای جدید ،اتحااذ تصامیمهای جمعای مایتواناد
کارایی باالتری را ایجاد کند.
محدودیت در انتشار اطالعات :رویکرد انتشار اطالعات در سیساتمهای
مدیریت فرآیندهای کسب و کار بهصورت باال به پاایین اسات .باهطوری کاه
فرآیندها توس گروهی از افراد طراحی میشوند و ساپس باه ساوی کااربران
نهایی هدایت میشوند .این رویکرد معماوال از اشاتراک ساودمند فرآینادهای

۲
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تعریف
مدیریت فرآیند کسب و کار اجتماعی از توانمندسازی کاربر حرفه ای ماهر با
زیرساخت مشارکتی ،برای همکاری بین اعضای همکار مورد اعتماد مشتق شده
است].[7
مدیریت فرآیندهای اجتماعی کسب و کار یک جریان فعا از همکاری همه
ذیتفعان مربوط در مدیت فرآیند از طریق استفاده از نرم افیار اجتماعی و اصو
اساسی آن است].[1۴
یک مفهوم در حا ظهور که از انعطافپذیری ،فراگیر شدن رسانههای اجتماعی و

نظم مدیریت فرآیندها تلفیق شده است].[7
۴

مدیریت فرآیندهای اجتماعی کسب و کار رویهای برای اتصا به شبکههای
اجتماعی با هدف ارتقای کارایی سازمانها بهوسیله کنتر مشارکت ذیتفعان خارجی
در طراحی و فعالسازی فرآیند است].[10

۵

یک مفهوم که شبکههای اجتماعی طراحی شده و تکرارشده را توصیف میکند].[7

مدیریت فرآیندهای اجتماعی در مقایسه باا مادیریت فرآینادهای سانتی،
قابلیتهای بسیار بااالتری را در اختیاار کااربران ،ذینفعاان ،مادیران و دیگار
نقشهای دخیل در جریان فرآیندها قرار میدهناد .از ایان رو بهتارین گییناه
برای مدیریت فرآیندهای سازمانهای امروزی هستند .این قابلیتها در برخای
سناریوهای واقعی پیادهسازی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است .در مجموع،
قابلیتهای زیر توس مدیریت فرآیندهای اجتمااعی کساب و کاار باا درصاد
باالتری نسبت به فرآیندهای کسب و کار سنتی به ثبات رسایده اسات .ایان
قابلیتها بهطور کلی عبارتند از ]:[11
 ارتقای مشارکت ارتقای قابلیت کارایی -پشتیبانی از قابلیت رویت
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راهکارهای ارایهشده مفید واقع شوند .گروه دوم مطالعاتی هستند که باه ارایاه
رویکردهای جدید پرداختهاند .گروه سوم مقاالت مربوط به اندازهگیری کاارایی
فرآیندها برای ارزیابی تعاملپذیری ساازمانی هساتند .در گاروه ساوم بررسای
کردیم که اکثر روشهای ارزیابی موجود به سنجش و ارزیابی کدام جنباههای
تعاملپذیری (کارایی) توجه کردهاند].[13
مجموعه ای از پارامترهای مورد تمرکی  ،بر اساس تحلیل تمام گروههای مورد
مطالعه طبق جدو ( ،)2جمع آوری گردید و کارهای مرتب بر اساس آن مورد
مقایسه قرار گرفت .در هر گروه از مطالعات ،جنبه ای از تعامل پذیری سازمانی
که بهطور کامل مورد بررسی قرار گرفته  ،باا عالمات  مشاخص شاده
است .در صورتی که به جنبه مورد بررسی ،بهطور سطحی اشاره شده است اما
راهکار مناسبی ارائه نشده ،با عالمت  مشخص شده است.

 پشتیبانی از انعطافپذیری و تطبیق پذیری باالتر ارتقای تباد دانش و اطالعات افیایش سرعت تصمیم گیری دسترسی به منابع هوشمند خارجی -بهبود درک متقابل ،شفافیت مشکالت فرایندها و حل مشترک مشکالت

-3بررسی کارهای مشابه
در این بخش به بررسی و تحلیل مطالعات مارتب در راساتای مد ساازی
تعاملپذیر فرآیندهای کسب و کار در سازمانها میپردازیم .مقاله ] [1۵از یک
سو به پتانسیلهای بالقوه تعاملپذیری در حوزه مدیریت فرآینادهای کساب و
کار اشاره کرده و از سوی دیگر به برخی نیازمندیها و چالشها در این حاوزه
اشاره میکند .در این مقاله بارای هار رویکارد معماراناه بارای تعاملپاذیری
سااازمانها (یکپارچااه ،متحااد و فاادرا ) روش متفاااوتی باارای تمرکاای باار
تعامل پذیری بین فرآیندهای کسب و کار محلی بیان شده است .ایان مطالعاه
مهمترین چالشهای پیش رو در حوزه تعاملپذیری فرآیندهای کسب و کار را
همکاری و هماهنگی اعضای شریک و قابلیت ترکیب و تجمیع فرآیندها بیاان
میکند .مقاله ] [16مروری بر روشها و معماریها برای ساخت ساازمانهای
تعاملپذیری سازمانها با جهاتگیری تلفیاق سارویس و فرآینادکرده اسات.
همچینن یک بازبینی برای ساخت مد های فرآیند تعاملپذیر ،با الحاق عناصر
تکمیلی به فرایندهای موجود ارایه کرده است .ایان مطالعاه هام باه موضاوع
تلفیق و تجمیع سرویسها به عنوان یکی از چالشهای موجود اشاره دارد.
تکنولو یهایی از جملاه  ARISو  [17] ArchiMateمیتوانناد بارای
مد سازی رواب سازمانی مورد توجه قارار گیرناد ArchiMate .از جیییاات
بیشتری از رواب پشتیبانی میکند و  ARISبه مباحث آنالیی فرآیندها و تجییه
فرآیندهای کسب و کار از دید سازمانی توجه دارد .در ] [18برای فعا ساازی
تعاملپذیری فرآیندهای کسب و کار ،مد های جریان کاری توس فرآیندهای
سطپ باالی  BPMN12ارایه میگردد .تفاوت عمده این مد سازی (CWM
) 13با مد سازی معمو  BPMNدر بازنمایی دو جریان تعامل و مشاارکت در
فرایندهاست .در حوزه تعامل ،این مد پروتکلی بارای تبااد پیاام مشاخص
میکند و در حوزه مشارکت ،این مد جریان همکاری فعالیتهای کسب و کار
را مشخص میکناد CWM .یاک جریاان ساطپ بااالیی از فعالیتهاا را در
مقایسه با فرآیندهای کسب و کار سنتی ارایه میدهد و همچنین مجموعه ای
از قواعد برای انطباق با ابعاد مختلف فرآینادهای کساب و کاار از جملاه بعاد
سازمانی را پوشش میدهد.
مقاله ] [19به سنجش ارزیابی مشارکتی و تعامل پذیری فرآیندهای کسب
و کار میپردازد .در این مطالعه ،کارایی بهعنوان مهمتارین معیاار انادازهگیری
تعامل پذیری فرآیندهای کسب و کار از منظر بین سازمانی مطرح شده اسات.
پس از آن پارامترهای اندازه گیری کارایی را در راستای تحقاق تعاملپاذیری
توصیف میکند .در انتها نیی مییان تمرکی مطالعات به تماامی پارامترهاا ماورد
مقایسه قرار گرفته است .این مقایسه نشان میدهد کاه پارامترهاایی از جملاه
بازنمایی فرآیندهای کسب و کاار و سانجش مشاارکت ساازمانی در راساتای
تعاملپذیری نیاز به توجه بیشتری دارد.
در جدو ( )2مطالعات مورد اشاره در سه حوزه بررسی شده است .گروه او
مطالعات مروری هستند که بیشتر باه نیازمنادیها و چالشهاای پایش رو در
حوزه تعاملپذیری سازمانی اشاره دارند .از این رو میتوانند بارای مقایساه باا
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همانطور که مشاهده میشاود ،مجموعاه ای از نیازمنادیهاا از جملاه
قابلیاات ترکیبجتجمیعجترکیااب فرآیناادها ،تعااامالت پیچیااده سااازمانی ،
مشارکتجمحاوره و ارتقای کمی ،علیرغم توجاه در برخای مطالعاات ،نیازمناد
تمرکی بیشتری است .همچنین مجموعه پارامترهای ارزیابی در تمام حاوزههاا
به طور کامل مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است .از اینرو توجاه باه تماامی
پارامترهای ارزیابی مورد نیاز است.

-۴راهكار پيشنهادی
با توجه به فضای مسئله و بحثهای مطرح شده تا این قسامت ،میتاوان
گفت چالش تعاملپذیری مورد بحث در این مقاله ناشی از برقاراری ارتبااط و
تعامل بین فرآیندهای بارون ساازمانی اسات .باهعبارتی در فرآینادهای رایا
امروزی ،نیاز به مشارکت چندین سازمان و فرآیندهای آنها با یکادیگر اسات
که هر یک ممکن است سیاستها و قوانین ارتبااطی خاود را داشاته باشاند و
نتوانند با فرآیندهای هر سازمانی بهطور مستقیم ارتباط برقرار کنناد .باهعنوان
مثا  ،در چنین حاالتی چگوناه میتاوان فرآیناد ثبات سافر در یاک ساامانه
گردشگری هوشمند را طراحی و پیادهسازی کرد ،وقتی که در آن فرآیند نیاز به
انجام عملیاتی همچون ثبت نام ،رزرواسیون ،پرداخت و  ...است که هر یک به
خودی خود نیازمند اجرای یک فرآیند مستقل هستند که آن فرآیندها نیای هار
یک متعلق به ارایه خدمات یک سازمان میباشد؟ ساختار کلی این سیستم باا
چنین فرآیندی را میتوان در شکل( )2مشااهده نماود .در ایان شارای  ،ایان
سامانه گردشگری هوشمند تا چه اندازه باید دقیاق و انعطافپاذیر پیادهساازی
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 -1-1-۴گام او  :طراحی فرآیندها بر اساس دو شیوه سنتی و اجتماعی

شده باشد تا بتواند با هر فرآیندی در هر سازمانی ارتباط برقرار کند؟ در چناین
شرایطی ،نیازمند راهکاری در طراحای فرآینادها هساتیم تاا موجاب افایایش
انعطافپذیری و کارآیی آنها در تعامل با یکدیگر گردد.
 -1-۴رویكرد کلی راهكار پيشنهادی
در روش پیشنهادی این پژوهش ،قصد داریام تاا باا تغییار شایوه طراحای
فرآیندها از حالت سنتی به فرآیندهای کسب و کار اجتماعی ،تغییرات مربوط به
تعاملپذیری را بررسای کنایم .راهکاار پیشانهادی ایان پاژوهش را میتاوان
بهصورت کلی در شکل ( )2مشاهده کرد.

شکل ( )3نمونهای از طراحی یک فرآیند به روش مدیریت فرآیندهای
کسب و کار سنتی را نشان میدهد .در این مثا که فرآیند ثبت درخواست
سفر را از طریق یک سامانه گردشگری هوشمند نشان میدهد ،پس از ثبت نام
و ورود کاربر به سیستم و ثبت اطالعات کاربری او ،یک سفر جدید ثبت
میشود .پس از آن ،سامانه باید با تعدادی از هتلها توافق کرده باشد و
اطالعات آنها در سیستم ذخیره شده باشد .در این حالت کاربر با انتخا یکی
از هتلها ،به سرویس دریافت لیست اتاقهای آن هتل ارجاع داده شده و
میتواند اطالعات اتاقها را مشاهده کند .در مرحله بعد ،کاربر یکی از اتاقها را
انتخا کرده و این بار به فرآیند رزرو هتل (که یک زیرفرآیند از فرآیند کلی به
حسا میآید) ارجاع داده میشود .پس از انجام مراحل و اتصا به سیستم
درگاه بانک جهت پرداخت ،قادر به مشاهده اطالعات رزرو خود خواهد بود.
واضپ است که در این فرآیند ،سامانه باید بتواند اطالعات کاربری را به هر
هتلی با هر ساختار فرآیندی ارسا نماید و خروجی را نیی از هر از آن فرآیند با
هر ساختاری دریافت نماید .بهعبارتی ،فرآیند سازمان باید با فرآیندهای
رزرواسیون هر هتلی هماهنگ باشد .این شیوه طراحی فرآیندهای برون
سازمانی به روش معمو و سنتی است.
اکنون یک بار دیگر فرآیند را این بار براساس مدیریت فرآیندهای کسب و
کار اجتماعی طراحی میکنیم .همان طور که در قسمتهای قبل گفته شد،
مدیریت فرآیندهای کسب و کار اجتماعی با اتصا به شبکههای اجتماعی،
مشارکت سازمانها و ذینفعان مختلف را در طراحی فرآیند کنتر میکند.
فرآیند موردنظر در این حالت از طراحی را میتوان در شکل( )۴مشاهده کرد.
 -2-1-۴گام دوم :اندازهگیری تعاملپذیری
همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود ،در راهکار پیشنهادی این
مقاله تعاملپذیری را در دوحالت اندازه میگیریم .در حالت او  ،فرآیند به شیوه

شكل( :)۲دورنمای کلی راهكار پيشنهادی

شكل ( :)3فرآیند یک سيستم ثبت سفر هوشمند ،به شيوه مدیریت فرآیندهای کسب و کار

۵

سنتی طراحی شده است و در حالت دوم ،اندازهگیری پس از طراحی به روش
مدیریت فرآیندهای اجتماعی صورت میگیرد.
حالت اول :در حالت سنتی ،براساس بحثهای مطرح شده ما با یک مانع
سازمانی و یک نگرانی (در سطپ فرآیند) در تعاملپذیری سازمانها مواجه
هستیم .وجود چنین مشکلی ،مانع از برقراری تعامل با فرآیندهای تمامی
سازمانها خواهد شد .بهعبارتی در این حالت ،ما در مرحله اندازهگیری
سازگاری تعاملپذیری هستیم و مشاهده میکنیم که هنوز در سیستم
ناسازگاری وجود دارد .از طرفی ،سازمانها ممکن است قابلیت تعامل با برخی
سازمانها و فرآیندها را داشته باشند و با برخی دیگر خیر .پس در این حالت
میتوان گفت ،فرآیندهای این سازمان در برخی موارد هم قابل دسترس
هستند و ناسازگاری مشاهده نمیشود .در چنین حالتی تعاملپذیری سازمانی
وجود دارد و مییان آن را میتوان با روش اندازهگیری ویژگیهای کیفی
(همچون زمان تعامل) اندازهگیری کرد.
از اینرو ،در وضع موجود سیستم (طراحی سنتی سنتی فرآیندها) ما با
شرایطی مواجه هستیم که یا تعاملپذیری وجود ندارد (که یعنی مقدار آن صفر
است) و یا وجود دارد و مقدار آن از طریق اندازهگیری خصوصیات کیفی که
گفته شد ،قابل محاسبه است .در این مقاله ،تعاملپذیری را با محاسبه زمان
تعامل (رابطه  )1اندازهگیری میکنیم.
()1
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حالت دوم :در حالت مدیریت فرآیندها باه صاورت اجتمااعی ،از آنجاا کاه
فرآیند توس شبکههای اجتماعی مدیریت میشود ،انتظار میرود تا ساازگاری
برقرار شود .بدینترتیب در این حالات میتاوان گفات فرآینادها و ساازمانها
سازگار و با یکدیگر در تعامل هستند و ما تنها باید میایان تعاملپاذیری را باا
استفاده از (رابطه  )1اندازهگیری کنیم.
 -3-1-۴گام سوم :مقایسه مییان تعاملپذیری دو حالت
پس از اندازهگری تعاملپذیری فرآیند در دو حالت قبال و بعاد از تجییاه،
باید مقدار بهدست آمده از هر دو حالات را مقایساه کنایم تاا میایان تغییارات
ایجادشده در تعاملپذیری توس راهکار خود را مشاهده نماییم.
با توجه به این که در حالت اجتماعی ،مانع مربوط به سازگاری از باین خواهاد
رفت ،انتظار میرود تا زیرفرآیندها قابل دسترستر از قبل شوند و در فرآینادها
به شکل بهتری قابل استفاده باشند که این امر از طریاق محاسابه و مقایساه
زمانهای تعامل قابل اثبات است.
 -۴-1-۴گام چهارم :شبیهسازی و ارزیابی
در این مرحله ،فرآیند یک نمونه سیستم را ابتدا در حالت سنتی و سپس در
حالت اجتماعی با ابیار شبیهسازی کرده و ضمن اندازهگیری تعاملپذیری هر
حالت ،تغییرات آن را بررسی میکنیم.

= tinteff

شكل ( :)۴فرآیند یک سيستم ثبت سفر هوشمند ،به شيوه مدیریت فرآیندهای کسب و کاراجتماعی

۶

 -۲-۵ارزیابی تاثير راهكار پيشنهادی بر تعاملپذیری
اکنون پس از شبیهسازی و آزمایش روش پیشنهادی بر روی این مطالعاه
موردی ،مییان تغییرات حاصلشده در تعاملپاذیری را باا اساتفاده از یکای از
مد های بلوغ تعاملپذیری به نام  LISI 1۴بررسی میکنیم .ایان ماد دارای
سطوحی از تعاملپذیری بهشرح زیر است ]:[20
 سطپ صفر (مجیا) :تعاملپذیری در یک محی دستی بین سیستمهای مجیاصورت میگیرد (بدون تعامل خودکار).
 سطپ یک (متصل) :تعاملپذیری در یاک محای نظیار باه نظیار صاورتمیگیرد .این کار براساس پیونادهای الکترونیاک باا روشهاای سااده تبااد
اطالعات انجام میشود .ناوع دادههاای همگان و سااده مانناد صادا ،ماتن و
گرافیک بهاشتراک گذاشته میشوند.
 سطپ دو (عملیاتی) :تعاملپذیری در یک محی توزیعشده صورت میگیرد.سیستمها در یک شبکه محلی قرار گرفتهاند و دادهها از سیستمی باه سیساتم
دیگر منتقل میشوند.
 سطپ سه (دامنه) :یک محی یکپارچه وجاود دارد کاه در آن سیساتمهاا ازطریق  WANبه هم متصل هستند .دادهها بین برنامههای کاربردی مساتقل
با استفاده از مد های دادهای مبتنی بر داده بهاشتراک گذاشته شدهاند .در این
سطپ ،قواعد و فرآیندهای کسبوکار مشترک امکانپذیر شدهاناد و تعاامالت
مستقیم پایگاهداده وجود دارد .در ایان ساطپ از همکااریهاای گروهای روی
دادههای آمیخته پشتیبانی میشود.
 سطپ چهار (سازمان) :یک محی جهانی است که در آن سیساتمها قابلیاتاستفاده از فضاهای اطالعاتی عمومی در میان دامناههاای مختلاف را دارناد.
کاربران متعدد میتوانند بهصورت همیمان به دادههای پیچیده دسترسی داشته
باشند .دادهها و کاربردها بهطور کامل بهاشتراک گذاشته شادهاناد و گوناههاا
پیشرفته امکانپذیر است .دادهها فاارغ از قالاب ،دارای یاک تفسایر مشاترک
هستند.
در صورت مسئله این پژوهش ،شرایطی مطرح شد که در آن یک ساامانه
گردشگری هوشمند با سرویسهای برخای از ساازمانها ،باهدلیل ناساازگاری
فرآیندها ،نمیتواند تعامل داشته باشد .بدین ترتیاب میتاوان گفات در چناین
شرایطی ،تعاملپذیری در سطپ صفر اسات .ماا در روش پیشانهادی خاود ،از
شیوهای در طراحی فرآیندها استفاده کردیم تا تمامی زیرفرآینادها در سیساتم،
توس یک شبکه مدیریت شوند .با توجه به موارد گفته شده ،میتاوان نتیجاه
گرفت که با استفاده از مدیریت فرآیندهای اجتمااعی ،تعاملپاذیری از ساطپ
صفر ارتقاا پیادا کارد و باه ساطوح 3یاا ۴رساید .چراکاه اکناون از خادمات
سازمانهای مختلف میتوان در یک فرآیند بیرگ بهصورت مشاترک اساتفاده
کرد و همچنین بهوسیله آنها از اطالعات ذخیرهشده در پایگاهداده ساازمانها
بهرهمند شد.
همچنین ارقام و نتای حاصل از شبیهسازی ،نشان از افیایش تعاملپذیری
در سناریوی مطالعه موردی دارد و به این معناست که مییان تعاملپاذیری در
همان سطپ خود در مد  ،LISIافیایش داشته است.

-۵ارزیابی
در این بخش ،راهکار ارایهشده را بر روی دو سناریو رزرو بلیات هواپیماا و
رزرو هتل شارح داده و ضامن شبیهساازی ساناریوها و انادازهگیری شااخص
موردنظر ،تغییرات تعاملپذیری را نسبت به قبل ارزیابی میکنیم .از آنجا کاه
کاهش زمان پاس یک فرآیند موجب افیایش در دسترس بودن آن خواهد شد
و سرعت تعامل با آن را افیایش خواهد داد ،درنتیجه میتوان گفت کاه زماان
پاس میتواند یک شاخص برای سنجش تعاملپذیری در شبیهسازی بهحسا
رود .به این معنی که هرچاه روش پیشانهادی موجاب کااهش زماان پاسا
فرآیندها و تعامل با آنها شاود ،ایان روش موجاب افایایش تعاملپاذیری در
فرآیند خواهد شد.
 -1-۵شبيهسازی
در این قسمت ،سناریوهای مطالعه موردی را ،قبل و بعد از اعماا راهکاار
پیشنهادی شبیهسازی کرده و زمان تعامل فرآیند را اندازهگیری می کنیم .برای
مد سااازی فرآیناادها و اناادازهگیری زمااان پاس ا  ،از اباایار ماادیریت فرآینااد
 BizAgiاستفاده کاردیم .فرآیناد ثبات سافر از طریاق ساامانه گردشاگری
هوشمند به هر دو شکل موجاود در تصااویر ()3و ( )۴در نارم افایار BizAgi
پیاده سازی شده و مدت زمان مربوط به هر یک محاسابه گردیاد .نتاای ایان
ارزیابی در جدو های ( )3و ( )۴قابل مشاهده است.
جدول ( : )3نتيجه شبيه سازی فرآیند در حالت BPM

میانگین زمان پاسخ

تعداد

تعداد پاسخ

درخواست

موفق

BPM

1000

۴1۳

 1021میلی ثانیه

BPM

1

1

 ۴51میلی ثانیه

جدول ( : )۴نتيجه شبيه سازی فرآیند در حالت S-BPM

میانگین زمان پاسخ

تعداد

تعداد پاسخ

درخواست

موفق

S-BPM

1000

۸۷2

 15۷2میلی ثانیه

S-BPM

1

1

 ۶۳۸میلی ثانیه

همان طور که از نتای مشاهده میشود ،در طراحی سنتی این فرآیند ممکن
است زمان پاس ارسا  1درخواست ،کمتر از حالات اجتمااعی باشاد ،چراکاه
تعداد ارجاعات افیایش یافته است .اما در حالتی که تعداد تقاضا افیایش یافته و
برابر با  1000تقاضا است ،در حالت مدیریت فرآیند سنتی ،تعداد تقاضاهایی که
با موفقیت پاس دریافت کردهاند کمتر از حالت اجتماعی اسات ،زیارا ظرفیات
سیستم گردشگری هوشمند در حالت سنتی ،میتواند به مراتب کمتار از یاک
شبکه اجتماعی قدرتمند باشد .در نتیجه ،در حالت مادیریت فرآیناد اجتمااعی
شاهد تعاملپذیری بهتری در فرآیند هستیم.
الزم به ذکر است که این ارزیابی و نتای به دست آمده ،در حالتی است کاه
سازگاری میان زیرفرآیندها وجود داشته باشد! چارا کاه در بسایاری از مواقاع
ممکن است فرآیندهای سازمانها با هم سازگار نبوده و درنتیجه ،تعاملپذیری
در فرآیند با طراحی سنتی اصال وجود نخواهد داشت تا بتوان آن را اندازهگیری
کرد.

-۶نتيجهگيری
اماروزه بااا توسااعه سیسااتمهای اطالعاااتی وساایع ،سااازمانها میبایساات
فرآیندهای خود را بهگونهای ارایه کنند تا باا فرآینادهای مختلاف تعاملپاذیر
باشند ،چراکه یکی از شروط توسعه سیستمهای بیرگای همچاون گردشاگری
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 اتصا به فرآیندهای سازمانهای مختلف و استفاده از خدمات آنهاا،هوشمند
 اقداماتی در طراحی و پیادهسازی فرآیندها باید لحاظ شود تا، بدینترتیب.است
 در این مقاله مدیریت فرآینادهای.تعامل و ارتباط میان سازمانها افیایش یابد
کسب و کار اجتماعی را به عنوان راهکاری برای ارتقای تعاملپذیری سازمانی
 مدیریت فرآیندهای کسب و کار اجتماعی در مقایسه.مورد بررسی قرار دادیم
با مدیریت فرآیندهای کساب و کاار قابلیاتهاای بیشاتری از جملاه ارتقاای
 پشتیبانی از انعطاافپاذیری و تطبیقپاذیری، ارتقای قابلیت کارایی،مشارکت
 از ایان رو گییناه. ارتقای تباد دانش و اطالعات را فراهم مای آورناد،باالتر
بسیار مناسابتری در راساتای تحقاق تعاملپاذیری ساازمانی در مقایساه باا
.مدیریت فرآیندهای کسب و کار هستند
 به عنوان یاک فااکتور،در راهکار پیشنهادی بر ارزیابی کارایی فرآیندها
 باا اجارای یاک ساناریو گردشاگری.تأثیرگذار بر تعاملپذیری تمرکی کاردیم
هوشمند در دو حالت مدیریت فرآیند کسب و کار و مادیریت فرآیناد کساب و
کار اجتماعی به ارتقای سطپ بلوغ تعامل پذیری در فرآیندهای مبتنی بر کسب
 از ساوی دیگار راهکاار پیشانهادی باا پشاتیبانی از.و کار اجتماعی رسایدیم
 پشاتیبانی از مشاارکت و محااوره و بازنماایی،تعامالت پیچیده برون سازمانی
.فرآیندها در مقایسه با مطالعات موجود دارای جایگاه ویژهای است
مدیریت فرآیندهای کسب و کار اجتماعی از تعامالت بهصورت گستردهتر
 از ایان رو اطمیناان از ایجااد تعاامالت امان و،و پیچیدهتر حمایات میکناد
 میتواند به عنوان یاک نیااز جدیاد در آیناده ماورد،باالبردن امنیت فرآیندها
 همچنین تمرکای بار پارامترهاای دیگاری از کاارایی بارای.بررسی قرار گیرد
ارزیابی تعاملپذیری همچون سنجش همکاری بین سازمانی یا سنجش اتصا
.فرآیندی میتواند بهعنوان افقهای مطالعاتی آینده مورد تحقیق قرار گیرند
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