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 وکار سبزمدیریت فرآیند کسب

را ضرررری رررده رری ا ر   BPMهای های مالی، استفاده از طرحهای اقتصادی ناشی از بحرانشوک

های رسب ر راری را افزا ش دهند. پذ ری ر ارزش تولیدیِ عملیاتتوانند رارا ی، اثربخشی، انعطافها میطرح

های متمررز انسرانی رند ری محیطها ی را برای بهبود مستمر ا جاد میحلجامع راه BPMSبا د توجی ررد ری 

 های پیچیده مانند قوانی  پو ا رجود دارد. ها، چالشدهد؛ در ا   محیطرا پوشش می

رسد بال ای طبیعی در حال افزا ش است ر  ک ارتباط احتمرالی بری  تعرادل معردا تعرادل  بی نظر می

هرای شرنی ز ست محیطی ر اثرات آن بر رری اقتصاد جهانی رجود دارد. بی گزارش فوربس، تنها هز نی طوفان

محیطی تخصری  داده هرای ز سرتهای اضرطراری رری بری بحرانبودجریبینی شده است. بیلیون دالر پیش 02

رنندگان منتقرل ای آن بری مصررفها اثر گذار خواهد بود ری در نها ت برار هز نریشود بر رری هز نی شررتمی

خواهد شرد. افرزا ش هز نری ر تقاضرای انرر ی در رنرار رراهش تولیرد انرر ی از منرابع اررلی آن منجرر بری 

شرود توز ع ر همچنی  جستجوی انر ی های جا گز   شده است ری در نها رت باعرم می ها ی درمحدرد ت

 ر مشتر ان آنها افزا ش  ابد.  های شررتهز نی

تواند بی ا   ررند رمک نما د؟  ک عملیات موفق چگونی می BPMارنون سوال اساسی ا نجاست ری  

BPM توانرد مزا رای محریط ز سرتی را مان اسرت، میهای سازری فرآ ند انسان محورِ پوشش دهنده مامور ت

توان از راهش مصررف انرر ی الرتر رری، شامل شود ر در نتیجی منجر بی راهش ررب  گردد. بی عنوان مثال می
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های اقتصادی فرراران بررای های ز ست محیطی در نها ت منجر بی ررفیجو یراغذ ر بنز   ناا برد. ا   ررفی

 اهد شد.                   های فرآ ند محور خوشررت

رجرود دارد رری بری  BPMهای بهبود فرآ ندها ر پلتفررا رسد ری پتانسیل راقعی برای طرحبی نظر می

منجر بی بهبود مسرتمر  در نتیجیرنند ر های محیط ز ستی ر اقتصادی را پا ش میرورت پو ا ر فعاالنی شاخ 

 شود. در سازمان می

ها ی را بی ررورت مزا ای ارلی چنی  طرح« سبز BPM»یک خود بی ناا  لورا مونی در جزره الرتررن

رری تولیرد ر رند: راهش مصرف راغذ، راهش مصرف سروخت ر افرزا ش بهررهخالری بی سی قسم تبد ل می

برر منرافع « فرآ ندهای رظیفی شرنا »فرآ ندهای زنجیره تامی . همچنی  جیم سینور در مقالی خود تحت عنوان 

 ش ررب  تارید ررده است.اقتصادی راه
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