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چکیده
ضرورت مدیریت کارآمد ،شیوة بودجهریزی و برنامهریزی دقیق با استراتژی سازماني یكپارچه ،منعطف
و هوشمند گام مهم عقالنيسازی فرآیند و آینده شرکت است .طراحي و تبیین مدل مدیریت فرآیند
کسبوکار با رویكرد ارتقاء عملكرد در شرکتهای خدماتمحور در تهران هدف اصلي پژوهش است .روش
پژوهش آمیختة اکتشافي (کیفي (نظریة دادهبنیاد) با نمونة آماری  61نفر به شیوة مصاحبة ساختارنیافته
و کمّي (پیمایش) با نمونه آماری بین  813نفر بوده است .نتایج کیفي نشان از صورتبندی مفاهیم اقتصاد -
محوری ،دانشمحوری ،فرصتمحوری در شرایط بحراني و مشتریمحوری ( عوامل علّي) ،حكمروامحوری و
فناوریمحوری (عواملزمینهای) ،شایستگيمحوری و مشارکتمحوری (راهبردها) و ج ّو سازماني مطلوب (عامل
مداخلهگر) منجر به پیآمدهای عملكردمحوری با هدف ارتقاء و موفقیت برنامههای سازماني در رابطه با مقولة
محوری مدیریت مطلوب فرآیند کسبوکار دارد .نتایج کمّي نیز مدل پارادایمي استخراجي بخش کیفي را تأیید
کردند و نشان دادند تمام این عوامل در مدیریت مطلوب فرآیند کسبوکار تأثیر داشته اند.

کلمات کلیدی
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مقدمه
ایجاد تغییر و پویاسازی ،در فضای رقابتي کنوني بین بنگاهها و شرکتها ،یكي از اصول اولیه هر
سازماني محسوب ميشود که مدیران باید از طریق مدیریت فرآیندهای کسبوکار ،6برنامههایي را در
جهت سازگاری با تغییرات محیطي و تعدیل و اصالح آن تدوین کنند .فرآیندها که هستة اصلي کسبوکار
سازمان تلقي ميشوند در شناسایي وضعیت موجود ،و مدلسازی فرآیندها بعد از انجام اصالحات ،تأثیر
دارند (روحاني و دیگران ) 55 ،6834 ،چرا که عملكرد مطلوب هر سازمان و اثربخشي آن ،منوط به
سازگاری با تغییرات محیطي و استفاده از بهترین منابع در جهت مقابله با چالشهای سازمان است
(عبداللهي و کریمي .)53 ،6833 ،مدیریت فرآیند کسبوکار ،بر بهبود فرآیندهای کسبوکار 2به عنوان
یكي از ارکان اساسي اجرای فرآیند تمرکز دارد و با تأثیر فناوری اطالعات در آن ،شناسایي ،مدلسازی،
تجزیهوتحلیل ،اجرا ،کنترل و بهبود فرآیندهای کسب و کار صورت مي پذیرد (فرندز و دیگران ،2222
 .)2شرکتهای خدماتمحور 8شرکتهای مبتني بر رویكرد وظیفهمداری هستند که برای تکتک
واحدهای وظیفهای خود ،فرآیندهای جداگانهای دارند و به سختي ميتوانند در برابر تغییرات محیطي
انعطافپذیر باشند از همینرو ،در چنین شرکتهایي توجه به رویكرد فرآیندمحور و مدیریت مبتني بر
فرآیند کسبوکار در مقابل رویكرد وظیفهای یكي از موضوعات محوری هستند (احمدی.)22 ،6831 ،
شرکتهایي که در حوزة خدمات فعالیت دارند ،ميتوانند با اتكای به رویكرد فرآیندی کسبوکار تعریفي
اصالحگرایانه و مبتني بر تغییر را در خصوص ابعاد مختلف کسبوکار داشته باشند و بسترهای نویني را
برای ارتقاء عملكرد خود خلق کنند؛ به تعبیری این گروه از شرکتها با به روزرساني اهداف و مأموریتهای
سازماني از نظر نیروی انساني ،کیفیت خدمات ،فنآوری ،مشتریمداری ،استفاده از فرصتهای ایجادشده،
و بهرهگیری از نقاط قوت شرکت در زمینههای مختلف این امكان را ميیابند تا پلي بین ساختار و
سیاستهای سازماني شرکت ،مردم و نهادهای نیازمند خدمات ایجاد کنند.
در مطالعات و پژوهشهای مختلف مرتبط با مدیریت فرآیند کسبوکار ،چگونگي مدیریت (بیتکاسكا4

کاسكا ،)2263( 4پسیکبچ و دیگران ،)2263( 5ماگالهیز و دیگران ،)2263( 1درآمدزایي و سودآوری
(ووکسیک و دیگران ،)2263( 1گبریلیزیک و دیگران ،)2261( 3آموزش و توانمندسازی نیروی انساني
(بیتکاسكا ( ،)2263صیدو دیگران ،)2263( 3وومبراک و مندلیگ ،)2263( 62پاپادوپلس و

دیگران66

( ،»)2263فضای رقابتي و نقش رقابت در موفقیت مدیریت فرآیند کسبوکار (وومبراک و

دیگران62

( ،)2261ووکسیک و دیگران ( ،)2263مشارکت در فرآیند کسبوکار (رویزر و کرن ،)2265(68مارنگو و
دیگران ،)2261(64استفاده از فناوریهای اطالعات در اجرای فرآیند (صید و همكاران ( ،)2263مندلینگ
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و دیگران ،) 2263 b(65فیشر و دیگران ،)2222(61و سرانجام فرهنگ و ّجو سازماني در فرآیند کسبوکار
(ریزرت و دیگران ،)2261(61وومبراک و مندلینگ )2263(63در بهبود عملكرد شرکتها و موفقیت و
ارتقای عملكرد آنها نقش مهمي دارند.
نداشتن رویكرد فرآیندی در شرکتهای خدماتمحور ،منجر به افزایش هزینهها ،دوبارهکاری در
اجرای فرآیند ،افزایش زمان اجرای فرآیند ،ارائه خدمات با صرف منابع بیشتر و نارضایتي مشتریان
ميگردد .فرآیندگرایي مبنایي اثربخش در توفیق این دسته از شرکتها است تا بتوانند فرآیندهای موجود
را با خواستهها ،انتظارات ،و رضایت مشتریان خود همسو و هماهنگ کنند و با داشتن الگویي متناسب با
اهداف استراتژیک شرکتهای مذکور ،روشي سرآمد ،روزآمد و کارآمد را برای ارزیابي ،طراحي ،اجرا و
مدیریت فرآیندهای کسبوکار ارایه نمایند .پژوهش حاضر تالش دارد مدل مدیریت فرآیند کسبوکار را
با رویكرد ارتقاء عملكرد مورد واکاوی قرار دهد .بنابراین با توجه به دغدغه های موجود ،این سؤال مطرح
ميشود که چگونه ميتوان مدل مدیریت فرآیند کسبوکار را با رویكرد ارتقاء عملكرد در شرکتهای
خدماتمحور طراحي و تبیین کرد؟
مباحث نظری و پیشینة پژوهش
مباحث نظری
فرآیند کسبوکار به مجموعهای از رویدادها و فعالیتهایي داللت داردکه با بخشهای مختلف سازماني
در ارتباط است تا به خروجي معیني دست یافته و برای حداقل یكي از مشتریان خود ارزش افزوده خلق
کند (وسک .)61 ،2263 ،63مدیریت فرآیند کسبوکار نیز یكي از جدیدترین استراتژیهای مدیریت
فرآیند است که بر بهبود مستمر فرآیندهای کسبوکار با استفاده از فنآوری اطالعات به عنوان یكي از
ارکان اساسي اجرای فرآیند تمرکز دارد.
استراتژی مدیریت فرآیند کسب و کار به دنبال دستیابي به انعطافپذیری و چابكي در رشد و تكامل
و پویایي فرآیندهای کسبوکار و سیستمهای فنآوری مرتبط با آنها است .مدیریت فرآیند کسبوکار،
مجموعهای از روشها و فنآوریها برای شناسایي ،مدلسازی ،تحلیل ،اجرا ،کنترل و بهبود فرآیندهای
کسبوکار است(فرندز و دیگران .)2222،2،22رویكرد فرآیندمحوری جهت دستیابي به کارآیي و اثربخشي
عملكرد شرکت و ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت ،حائز اهمیت است .اگرچه ،اجرای مدیریت فرآیند
کسبوکار در شرکتها و سازمانها همچنان یک چالش اساسي است .اما چنانچه پروژه مدیریت فرآیند
کسبوکار با مدیریت دانش ادغام گردد و با دیدگاه دانشي این پروژه پیادهسازی و اجرا گردد ،و یک مرکز
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تعالي مدیریت فرآیند کسبوکار  ،طراحي گردد ،منجر به بهبود فرآیند و اثربخشي و کارآیي عملكرد و
عملیات این مرکز در شرکت خواهد شد .طراحي و ایجاد یک مرکز تعالي مدیریت فرآیند کسبوکار در
یک شرکت نیازمند مشارکت قابلتوجه کارکنان سطح باال  ،توانمندسازی منابع انساني و منابع مالي کافي
ميباشد .طراحي این مرکز یک فعالیت پیچیده و طوالنيمدت است که مي تواند منجر به بهبود فرآیند
کسبوکار و ارائه عملكرد بهتر شود (بیت کاسكا .)621 ،2263
عوامل کلیدی موفقیت ،همان عوامل مؤثر برای پیادهسازی موفق مدیریت فرآیند کسبوکار در
شرکتهای خدماتمحوراست .تاکنون محققان زیادی در تحقیقات خود ،طي سالهای مختلف ،برخي از
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت فرآیند کسبوکار را شناسایي و دستهبندی کردند .در این تحقیقات ،بین محققان
اختالف نظرهایي هم وجود داشته و هر کدام از زوایای مختلف به این عوامل پرداختند .نتایج مدلهای عوامل
کلیدی موفقیت مدیریت فرآیند کسبوکار ،نشان داد که در مجموع در همه مدلهای مورد بررسي 1 ،مقولة اصلي
(فرهنگ سازماني ،مدیریت منابع انساني ،سبک مدیریت ،سبک رهبری ،طراحي و معماری فرآیند ،برنامهریزی
راهبردی ،سازمان) و  26مفهوم ( منابع انساني ،حاکمیت فرآیند ،ارتباطات و همكاری در فرآیند ،عوامل انگیزشي
و پاداش ،فرهنگشناسي ،م دیریت تغییر فرآیند ،مدیریت پورتفولیوی فرآیند ،مدیریت سازمان و فرآیندها ،ساختار
سازماني مناسب ،محیط کسبوکار ،سیستم ارزیابي عملكرد ،پروژه فرآیند ،مدیریت ارشد ،رهبری فرآیند ،متدلوژی
مناسب ،سنجش و کنترل فرآیند ،استراتژی ،معیارهای عملكرد فرآیند ،معماری اطالعات و فرآیند ،معماری فناوری
اطالعات و معماری فرآیند کسبوکار ) شناسایي شدند ( Rosemann & vom Brocke (2015), Roeser
& Kern (2015), Buh et al (2015), vom Brocke et al (2016), Gabryelczyk et al
(2016), Marengo et al ( 2017), Reisert et al (2017), Kovac ic et al (2017), Czarnecki
(2017), Bitkowska (2018), Vuksic et al (2018), Papadopoulos et al (2018), vom
Brocke & Mendling (2018), Pejić Bach et al (2019), Buh et al (2015), Bitkowska
(2018), Papadopoulos et al (2018), vom Brocke & Mendling (2018), Pejić Bach et
al (2019), Mendling et al (2019a), Mendling et al (2019b), Magalhães et al
(2019), vom Brocke & Mendling (2018), Mendling et al (2019b), Pejić Bach et al
)(2019), Fischer et al (2020

پیشینة پژوهش
در حوزة مدیریت فرآیند کسبوکار پژوهشهایي انجام شده که در این بخش به نمونههایي از آن
اشاره ميشود.
روحاني و دیگران ( )6834با استفاده از تحلیل عاملي اکتشافي 21 ،عامل کلیدی موفقیت مدیریت
فرآیند کسبوکار را در پنج گروه"مدیریتي" ،سازماني""،فرآیندی "،انساني" و"فني ،به ترتیب اولویت و
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اهمیت شناسایي کردند .مدل مذکور به تأمینکنندگان و استفادهکنندگان مدیریت فرآیند کسب وکار
جهت موفقیت در روند پیادهسازی این سیستم و مقابله با بحرانهای احتمالي کمک ميکند.
غیاثآبادی فراهاني و دیگران ( )6833مدیریت فرآیند کسبوکار بر عملكرد مالي در سیستم بانكداری
را در جامعة آماری مدیران و معاونان بانک های شهر اراک انجام دادهاند .نتایج حاکي از آن است که
مشتریگرایي ،برتری ،مسئولیتپذیری و کارگروهي بر فرهنگ مدیریت فرآیند کسبوکار تأثیر داشته
است و همچنین فرهنگ مدیریت فرآیند کسب وکار در بهبود عملكرد مالي نقش دارد.
محبيآشتیاني و اخوان ( )6833در بین کارکنان  3شعبه از شعبات بانک از طریق پرسشنامه نشان
دادند یادگیری سازماني بر عملكرد سازماني و مدیریت دانش تأثیر مثبت و معنيداری دارد .همچنین
نتایج نشان داد ارتقاء یادگیری سازماني بر شكلگیری بهبود عملكرد سازماني نقش داشته است.
صید و همكاران ( )2263پس از مرور سیستماتیک و بررسي ادبیات نظاممند عوامل کلیدی موفقیت
مرتبط با پروژههای  BPMدر سازمانهای دولتي 64 ،عامل کلیدی از جمله (پشتیبانيِ مدیریت ارشد،
ارتباطات ،آمادگي برای تغییر سازماني ،پشتیباني و مشارکت مشتریان و سهامداران ،انتخاب تیم ،BPM
مقاومت در برابر تغییر ،توانمندسازی کارکنان ،زیرساخت فنآوریاطالعات و ارتباطات ،مدیریت پروژه و
مهارتهای آن ،آگاهي از فنآوری اطالعات و ارتباطات ،فرهنگ سازماني ،حاکمیت فرآیند ،همراستایي با
استراتژی و عوامل محیطيِ خارجي) را شناسایي کردند.
وومبراک و مندلینگ ( )2263یک چارچوب برای  ،BPMدر مؤسسات و شرکتهای خدماتي
(آموزشي و مشاورهای) ،طراحي کردهاند .این مدل و چارچوب ،در چهار بًعد زمینهای (هدف ،فرآیند،
سازمان و محیطي) ،شش عنصر اصلي حوزههای قابلیت سازماني مانند( :تطابق با استراتژی سازماني،
حاکمیت ،روشها ،فناوریاطالعات ،افراد و فرهنگ سازماني)را شناسایي کردند.
پاپادوپلس و دیگران ( ،)2263هدف بخش دولتي از پیادهسازی  BPMدستیابي به دو هدف زیر
است؛  -6مدرنیزه کردن خدمات و ارائه آن با هزینهای پایین تر -2ارائه خدمات با سطوح باالتر کیفیت
به مشتری .امروزه ،کاربرد اجرایي مدیریت فرآیند کسبوکار در بخش دولتي ،به حداکثر رساندن نتایج،
افزایش کارآیي مدیریت ،بهبود عملكرد ،شفافیت ،حكمراني خوب و افزایش پاسخگویي به انتظارات
مشتریان بوده است .همچنین نتایج بررسيها نشان داد  BPMدر یكپارچگي سیستمها ،دادهها و منابع
درون شرکت و کاهش هزینهها ،زمان و منابع و بهبود عملیات نقش داشته است
مندلینگ و دیگران ( )2263aبه این نتیجه رسیدند تلفیق مدیریت فرآیند کسبوکار با فناوری
بالکچین ،به نحوی ساختاریافته ،منسجم و هماهنگ ،برای یكپارچگي و اتوماسیون و بهبود مستمر
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فرآیندهای کسبوکار مورد استفاده قرار مي گیردو از طریق این عوامل مي توان به تصمیمگیری عقالني،
انعطاف پذیری بیشتر  ،چابكي و بهبود و بهینه سازی در فرآیندهای کسبوکار در سازمان و در نهایت
بهبود عملكرد سازماني ،اثربخشي و بهره وری سازماني رسید.
ماگال هِیز و همكاران )2263( 26در  28شرکت خدماتي برزیل عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت
فرآیند کسبوکار را در  5دسته (هم سویي با استراتژی ،ارزیابي عملكرد ،تغییرات سازماني ،پشتیباني
سیستمهای اطالعاتي ،آموزش و توانمندسازی کارکنان) شناسایي کردند که منجر به توسعه فرآیند و
موفقیت در پیاده سازی  BPMدر شرکت های مورد مطالعه شدهاند.
مندلینگ و دیگران ( )2263bجهت ساماندهي مدیریت فرآیند کسبوکار ،پس از مصاحبه با خبرگان
در زمینه  BPMو مدیران سازمانهای فرآیندمحور عوامل کلیدی موفقیت را شناسایي و مدیریت کردند.
نتایج نشان داد به منظور توسعه سیستماتیک  BPMدر یک سازمان و طراحي ساختار آن در سازمان
شش عامل اصلي کلیدی موفقیت (تطابق با استراتژی سازماني ،حاکمیت فرآیند ،متدلوژی مناسب،
فناوری اطالعات ،افراد و فرهنگ) و عوامل فرعي شناسایي شدند.
ونلودی و بویلز ( )2263براساس یک گروه متخصصان متشكل از  63مدیر و مشاوران اروپایي  ،هفت
گرایش مورد انتظار ( BPMمشارکتي BPM ،هوشمند BPM ،ارزش آفرین BPM ،مشتری مداری،
 BPMچابک BPM ،استراتژیكي و BPMهمسو با فناوری اطالعات) در فعالیتهای BPMشناسایي

کردند که در نوآوریهای دیجیتال نقش داشتهاند.
فیشر و دیگران ( )2222شرکتهای کوچک و متوسط ،و مدیریت فرآیند کسبوکار را به عنوان یک
رُکن اساسي جهت طراحي استراتژی تحول دیجیتالي در نظر گرفتهاند .نتایج نشان داد استراتژی تحول
دیجیتالي توانسته از طریق پیادهسازی پروژة مدیریت فرآیند کسبوکار ،به شرکتها کمک کند
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ رویكردی ،آمیختة اکتشافي است؛ ترکیبي از رویكردهای کیفي و کمّي که در
بخش کیفي ،از گراندد تئوری جهت کشف و شناسایي عوامل کلیدی موفقیت مدیریت فرآیند کسب وکار
استفاده و سپس با بهرهگیری از نظریه دادهبنیاد ،مدل مفهومي ،طراحي ميشود تا از روش کمّي برای
آزمون فرضیهها و مدل استفاده شده است .در پژوهش حاضر ،برای گردآوری اطالعات در بخش کیفي از
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مصاحبه ساختارن یافته و در بخش کمّي از روش پیمایشي و ابزار پرسشنامه با طیف لیكرت استفاده شده
است.
جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری بخش کیفي متشكل از  61نفر از مدیران شرکتهای خدماتمحور بودند که به پروژة
مدیریت فرآیند کسبوکار اشراف داشته ،دارای تحصیالت تكمیلي و تجربیات پژوهشي و آموزشي در
زمینة مذکور بوده و سابقه مدیریتي بین  5تا  25سال در شرکتهای خدماتي داشتند .جامعة آماری
بخش کمّي پژوهش ،شرکتهای خدماتمحور در سطح مناطق  22گانة شهر تهران بودند با استفاده از
شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،ابتدا شرکتهای خدماتي فعال و نیمه فعال به تعداد  665مورد
انتخاب شدند و در مرحلة بعد خوشههای مرتبط با شرکتهای فعال به تعداد  11مورد به عنوان حجم
نمونه مورد گزینش قرار گرفتند و در مرحله نهایي به صورت تصادفي ساده از بین حوزههای فعالیت این
شرکتها  813نمونه انتخاب شدند.
نتایج پژوهش
نتایج بخش کیفی
تجزیهوتحلیل دادههای کیفي در نظریة دادهبنیاد براساس سه مرحلة کدگذاری باز ،کدگذاری محوری،
کدگذاری گزینشي و سپس صورتبندی مقولههای کالن ،فرعي و مفاهیم هسته در نرمافزار Maxquda18

صورت پذیرفته و سپس با بهرهگیری از نظریه دادهبنیاد ،مدل مفهومي ،طراحي شده است.
کدگذاری

باز22

در این مرحله پژوهشگر در دو مرحلة کدگذاری اولیه و ثانویه ،مفاهیم را طي مصاحبهها شناسایي،
استخراج و بررسي کرده و بعد از انجام هر مصاحبه ،به بررسي و تحلیل متن هر مصاحبه در قالب سطر
به سطر ،کلمه به کلمه و یا پاراگراف به پاراگراف بدون محدودیت و با تفكری باز ،به کدگذاری اولیة
مفاهیم پرداخته است .در این مرحله 2526 ،کد اولیه مرور و سپس دادههای مشابه با یكدیگر ادغام شدند
و در نهایت تعداد  2831کد در  654طبقه در روند کدگذاری باز قرار گرفتند.
کدگذاری

محوری29

کدگذاری محوری ،منجر به شكلدهي چارچوب صوری و غیرمنعطف برای تجزیهوتحلیل دادههای
جمع آوری شده است .در این مرحله ،از رویكردی جهت تعمق در مورد مقولهها ،مفاهیم ،و ایجاد ارتباط
بین آنها برای معنابخشي به دادههای مصاحبه استفاده ميشود .انتزاعيترین مرحلة کدگذاری ،کدگذاری
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محوری است که ازطریق آن ارتباط وروابط بین مقولههای ایجادشده تفسیر و تشریح مي شود (چارمز و
بریانت .)814 ،2263 ،24پس از تشخیص پدیدة مرکزی ،مقوالت شناسایي شده در در مرحلة کدگذاری
باز ،بر طبق گفتههای مصاحبهشوندگان در قالب شرایط علّي( 25عوامل علّي تأثیرگذار در پدیدة مرکزی)،
شرایط مداخلهگر( 21شرایط عام تأثیرگذار درراهبردها) ،شرایط زمینهای( 21شرایط خاص تأثیرگذار در
راهبردها) ،راهبردها (اقدامات حاصل از پدیدة محوری) و پیامدها( 23خروجيهای حاصل از راهبردها)
توصیف شدند .کد گذاری محوری موفقیت مدیریت فرآیند کسب و کار در شرکتهای خدماتمحور در
قالب مدل پارادیمي در شكل -6نشان داده شده است.
عوامل زمینه ای (بستر)
 حكمروامحوری فنآوری محوریشرایط علّی
 اقتصادمحوری دانشمحوری فرصت محوریدر شرایط بحراني
 -مشتریمحوری

پدیده مرکزی
مدیریت مطلوب
فرآیند کسبوکار

راهبردها
 مشارکتمحوری -شایستگيمحوری

پیامدها
 موفقیت محوری درفرآیند کسب و کار
 -عملكردمحوری

عامل مداخله گر
 جوّ سازماني مطلوبشکل  : 9مدل پارادایمی مدیریت مطلوب فرآیند کسبوکار

کدگذاری

گزینشی21

مطابق با نتایج کدگذاری محوری قضایای پژوهش به شرح زیر استخراج شده است.
قضیة اول :اقتصاد محوری ،دانش محوری ،فرصتمحوری در شرایط بحراني و مشتریمحوری ،شرایط علّي
برای ایجاد مدیریت مطلوب فرآیند کسبوکار در شرکتهای خدمات محور محسوب مي شوند.
قضیة دوم :مدیریت مطلوب فرآیند کسبوکار ،به عنوان عاملي مؤثر درراهبردهای اثربخش در شرکتهای
خدماتمحور مطرح مي شود.
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قضیة سوم :مشارکتمحوری و شایستگيمحوری ،به عنوان راهبردهایي در جهت تسهیل مسیر موفقیت و
عملكردمحوری در شرکتهای خدماتمحور مطرح مي شوند.
قضیة چهارم :حكمروامحوری و فناوریمحوری ،زمینه و بستری خاص را برای مشارکتمحوری و
شایستگيمحوری ،در شرکتهای خدمات محور فراهم ميآورند.
قضیة پنجم :شرایط مداخلهگر(ج ّو سازماني مطلوب) بستر عام را برای بروز مشارکت محوری و شایستگي
محوری ،در شرکتهای خدمات محور پدید ميآورند.
قضیة ششم :عوامل مداخلهگر ،و زمینه ای از طریق میانجيگری راهبردها در پیامدهای موفقیت و
عملكردمحوری شرکتهای خدمات محور تأثیر دارند.
قضیة هفتم :در تأثیرگذاری شرایطعلّي در وقوع پیامدهای موفقیت مدیریت فرآیند کسبوکار و ارتقاء عملكرد
در شرکتهای خدماتمحور ،مدیریت مطلوب فرآیند کسبوکار و راهبردها ،نقش میانجيگری دارند.
قضیة هشتم :در تأثیرگذاری مدیریت مطلوب فرآیند کسبوکار در وقوع پیامدهای موفقیت مدیریت فرآیند
کسبوکار و ارتقاء عملكرد در شرکتهای خدماتمحور ،راهبردها ،نقش میانجيگری دارند.
نتایج بخش کمّی
در بخش کمّي ،از ابزار پرسشنامه در قالب سؤاالت باز و بستة طراحيشده در سطح اندازهگیری اسمي،
رتبهای و فاصلهای و در مؤلفههای مختلف ویژگيهای فردی ،اقتصادمحوری ،دانشمحوری ،فرصتمحوری
در شرایط بحراني ،مشتریمحوری ،حكمروامحوری ،فناوریمحوری ،جوّ سازمانيمطلوب ،مشارکتمحوری،
شایستگيمحوری و عملكردمحوری برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .جهت ارزیابي روایي
صوری ،پس از تنظیم پرسشنامه و طراحي سؤاالت جهت اندازهگیری متغیرهای مورد مطالعه ،سؤاالت
توسط اساتید راهنما و مشاورین ،و نیز  8نفر از متخصصین و خبرگان مرتبط با موضوع پژوهش ،مورد
ارزیابي قرار گرفت و پس از اعمال نظر آنها ،پرسشنامة نهایي تنظیم شده است .همچنین جهت سنجش
پایایي از آلفای کرونباخ استفاده شده است که در نهایت با آلفای  2/32مورد تأیید قرار گرفت.
آزمون فرضیهها
این بخش از پژوهش به آزمون فرضیههای تحقیق در قالب ارزیابي مدلسازی معادالت ساختاری ميپردازد.
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جدول : 9خالصه آزمون فرضیهها
شماره فرضیه

فرضیه

ضریب مسیر تأیید یا رد

6

شرایط علّي در مدیریت مطلوب فرآیند کسب و کار تأثیر دارد.

2/16

تأیید

6-6

اقتصادمحوری در مدیریت مطلوب فرآیند کسب و کار تأثیر دارد

2/14

تأیید

2-6

دانشمحوری در مدیریت مطلوب فرآیند کسب و کار تأثیر دارد

2/51

تأیید

8-6

فرصتمحوری در مدیریت مطلوب فرآیند کسب و کار تأثیر دارد

2/11

تأیید

4-6

مشتریمحوری در مدیریت مطلوب فرآیند کسبوکار تأثیر دارد

2/13

تأیید

2

مدیریت مطلوب فرآیند کسبوکار در راهبردها دارد.

2/16

تأیید

6-2

مدیریت مطلوب فرآیند کسب و کار در راهبرد شایستگيمحور تأثیر دارد.

2/63

تأیید

2-2

مدیریت مطلوب فرآیند کسب و کار در راهبرد مشارکتمحور تأثیر دارد.

2/11

تأیید

8

راهبردها در پیآمدهای موفقیت و عملكردمحوری تأثیر دارد

2/11

تأیید

6-8

مشارکتمحوری در پیآمدهای موفقیت و عملكردمحوری تأثیر دارد

2/43

تأیید

2-8

شایستگيمحوری در پیآمدهای موفقیت و عملكردمحوری تأثیر دارد

2/31

تأیید

4

عوامل زمینهای و بسترها در راهبردها تأثیر دارد.

2/31

تأیید

6-4

حكمروامحوری در راهبرد شایستگيمحور تأثیر دارد

2/56

تأیید

2-4

حكمروامحوری در راهبرد مشارکتمحور تأثیر دارد

2/15

تأیید

8-4

فنآوریمحوری در راهبرد شایستگيمحور تأثیر دارد

2/16

تأیید

4-4

فنآوریمحوری در راهبرد مشارکتمحور تأثیر دارد

2/41

تأیید

5

عوامل مداخلهگر در راهبردها تأثیر دارد.

2/14

تأیید

6-5

جوّ سازمانيمطلوب درراهبردشایستگيمحور تأثیر دارد.

2/56

تأیید

2-5

جوّ سازمانيمطلوب در راهبردمشارکتمحور تأثیر دارد.

2/55

تأیید
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شکل  : 2مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد (مدل کلی)

شکل  : 9مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد (مدل زیرمؤلفهها)
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جدول  : 2ضرایب مسیر مدل معادالت ساختاری
خطای نسبت بحراني
برآورد
برآورد
()CR
غیراستاندارد استاندارد استاندارد

ضرایب مستقیم
عوامل علّي

معناداری
()Sig

مدیریت مطلوب

6/25

2/16

2/225

5/24

2/222

مدیریت مطلوب

راهبردها

6/28

2/16

2/23

4/31

2/222

عوامل مداخلهگر

راهبردها

6/26

2/14

2/22

1/54

2/222

عوامل زمینهای

راهبردها

6/23

2/31

2/28

3/14

2/222

پیامدها

6/28

2/11

2/88

1/66

2/222

اقتصادمحوری

مدیریت مطلوب

6/68

2/14

2/21

4/23

2/222

دانشمحوری

مدیریت مطلوب

6/61

2/51

2/23

8/83

2/222

فرصتمحوری

مدیریت مطلوب

6/22

2/11

2/21

5/81

2/222

مشتریمحوری

مدیریت مطلوب

6/23

2/13

2/23

5/83

2/222

مدیریت مطلوب

شایستگيمحوری

6/22

2/63

2/23

2/16

2/224

مدیریت مطلوب

مشارکتمحوری

6/22

2/11

2/64

8/53

2/222

جوّ سازماني مطلوب

شایستگيمحوری

6/22

2/56

2/16

8/44

2/222

جوّ سازماني مطلوب

مشارکتمحوری

6/22

2/55

2/35

8/53

2/222

حكمروامحوری

شایستگيمحوری

6/22

2/56

2./24

8/21

2/222

حكمروامحوری

مشارکتمحوری

6/61

2/15

2/61

4/56

2/222

فنآوریمحوری

شایستگيمحوری

6/24

2/16

2/24

8/45

2/222

فنآوریمحوری

مشارکتمحوری

6/24

2/41

2/21

8/18

2/222

شایستگيمحوری

پیآمدها

6/32

2/31

2/66

4/16

2/222

مشارکتمحوری

پیآمدها

6/24

2/43

2/65

2/51

2/222

راهبردها

ضرایب غیرمستقیم مدل کلي
عوامل علّي

پیآمد

2/23=2/11*2/16*2/16

مدیریت مطلوب

راهبردها

عوامل مداخلهگر

راهبردها

پیآمد

2/42=2/11 * 2/14

عوامل زمینهای

راهبردها

پیآمد

2/51=2/11*2/31

مدیریت مطلوب

راهبردها

پیآمد

2/42=2/11*2/16

ضرایب غیرمستقیم مدل جزئي
اقتصادمحوری

مدیریت مطلوب

مشارکتمحوری

پیآمدها

2/23=2/43*2/11*2/14

اقتصادمحوری

مدیریت مطلوب

شایستگيمحوری

پیآمدها

2/68=2/31*2/63*2/14

دانشمحوری

مدیریت مطلوب

مشارکتمحوری

پیآمدها

2/26=2/43*2/11*2/51
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دانشمحوری

مدیریت مطلوب

فرصتمحوری

شایستگيمحوری

مدیریت مطلوب

فرصتمحوری

مشارکتمحوری

مدیریت مطلوب

2/6=2/31*2/63*2/51

پیآمدها

2/23=2/43*2/11*2/11

پیآمدها

شایستگيمحوری

پیآمدها

2/68=2/31*2/63*2/11

مشتریمحوری

مدیریت مطلوب

مشارکتمحوری

پیآمدها

2/23=2/43*2/11*2/13

مشتریمحوری

مدیریت مطلوب

شایستگيمحوری

2/64=2/31*2/63*2/13

پیآمدها

مدیریت مطلوب

مشارکتمحوری

پیآمدها

2/81=2/43*2/11

مدیریت مطلوب

شایستگيمحوری

پیآمدها

2/61=2/31*2/63

جوّ سازماني

شایستگيمحوری

پیآمدها

2/43=2/31*2/56

جوّ سازماني

مشارکتمحوری

پیآمدها

2/21=2/43*2/55

حكمروامحوری

شایستگيمحوری

پیآمدها

2/43=2/31*2/56

فنآوریمحوری

مشارکتمحوری

پیآمدها

2/28=2/43*2/41

فنآوریمحوری

شایستگيمحوری

پیآمدها

2/13=2/31*2/16

جدول  : 9شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
شاخصها

مقدار قابل قبول

مقادیر حاصله

نتیجه

X2 /df

5>X2 /df < 8

8/22

برازش مناسب

RMSEA

>2/25

2/284

برازش مناسب

GFI

<2/32

2/36

برازش مناسب

IFI

<2/32

2/32

برازش مناسب

RMR

>2/25

2/246

برازش مناسب

نتایج بررسي مدل اندازهگیری نشان داد مقدار  RMSEAکمتر از  2/25است ،و نتایج شاخصهای
 IFI ،GFI ، RMSEAو  RMRنشان از برازش باالی مدل معادالت ساختاری را دارد.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای مدل پارادایمي و روابط بین متغیرهای آن نشان ميدهد یكسری از مفاهیم و روابط بین
آنها ،در نتایج پژوهش های پیشین به آن توجه نشده و از جمله موضوعات نوین در پژوهش حاضر
ميباشد .در این مدل ،چهار متغیر« اقتصادمحوری»« ،دانشمحوری»« ،مشتریمحوری» و « فرصت-
محوری در شرایط بحراني» به عنوان عوامل علّي شناخته شدند که مقولة «اقتصادمحوری» ،با یافتههای
ادبیات و بدنة دانش وومبراک و دیگران ( ،)2261ووک سیک و دیگران( ،)2263گبری لیزیک و
دیگران( )2261سازگاری داشته است .کدهای«دانشمحوری» با یافتههای ادبیات « بووه و دیگران
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( ،)2265وومبراک و مندلینگ ( ،)2263ماگالهیز و همكاران ( ،)2263محبيآشتیاني و اخوان ()6833
همخواني داشته است .مقولة مشتریمداری با یافتههای ادبیات بووه و دیگران ( ،)2265رزمنوبروک
( ،)2265رویزروکرن ( ،)2265کوواسیس و دیگران ( ،)2261مندلینگ و دیگران ( ،)2263 aو پسیکبچ
و دیگران ( )2263سازگاری داشته است.
از بین این متغیرها مفاهیم اصلي « دانشمحوری» و« فرصتمحوری در شرایط بحراني» ،در هیچ
یک از مدلهای پیشین در حوزه مدیریت فرآیند کسبوکار ،یافت نشدند و مي توانند به عنوان وجه تمایز
و نوآوری این مدل نسبت به مدل های قبل عنوان شده و از گزینههای تسهیلبخش در مدیریت فرآیند
کسبوکار محسوب ميشوند .همچنین دو متغیر «مشارکتمحوری» و «شایستگيمحوری» به عنوان
راهبردهای مدیریت مطلوب فرآیند کسبوکار شناخته شدند که متغیر «مشارکتمحوری» با یافتههای
ادبیات بووه و دیگران ( )2265رزمن و بروک ( ،)2265رویزر و کرن ( ،)2265وومبراک و دیگران (،)2261
ریزرت و دیگران ( ،)2261مارنگو و دیگران ( ،)2261صید و همكاران ( ،)2263وومبراک و مندلینگ
( )2263سازگاری داشته است .متغیر «شایستگيمحوری» در مدلهای پیشین مورد مطالعه در حوزه
مدیریت فرآیند کسبو کار ،طرح نشده بود و یكي از وجوه تمایز و نوآوری دیگر این مدل نسبت به
مدلهای قبل به حساب ميآید .دو متغیر «حكمروامحوری» و «فنآوریمحوری» متغیرهای زمینهای مدل
بودند که متغیر «فنآوریمحوری» با یافته های ادبیات رزمن و بروک ( ،)2265رویزر و کرن (،)2265
گبریلیزیک و دیگران ( ،)2261مندلینگ و دیگران( ،) 2263bماگالهیز و همكاران ( ،)2263و فیشر و
دیگران (  ) 2222سازگاری داشته است .متغیر حكمروامحوری به عنوان یكي از متغیرهای زمینهای در
مدل های مورد بررسي پژوهش مشاهده نشد لذا این متغیر نیز از پارامترهای جدید شناسایيشده در
پژوهش حاضر است .متغیر جوّ سازماني مطلوب نیز به عنوان عامل مداخلهگر شناسایي شد که با یافتههای
ادبیات و بدنة دانش وومبراک و دیگران ( ،)2261گبریلیزیک و دیگران ( ،)2261ووک سیک و دیگران
( ،)2263فیشر و دیگران ( ) 2222و صراف و روخ چكار ( )6831سازگاری داشته است .پیآمدهای بروز
و ظهور مدیریت فرآیند کسبوکار مبتني بر موفقیتمحوری و عملكردمحوری بوده است که نتایج مدل
شناسایي پژوهش نشان از وجود ابتكار حضور این متغیرها به عنوان پیآمدهای ناشي از شرایط علّي،
زمینهای ،و راهبردهای شرکت همراه با شرایط مداخلهگری جوّ سازماني مطلوب مورد شناسایي قرار گرفته
است.
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شکل  : 8مدل مفهومی تحقیق (منبع :پژوهش حاضر)

پیشنهادهای پژوهش
برنامهریزی منسجم و مدون در خصوص طرحهای درآمدزا برای شرکت از طریق کسبوکارهای
سودآور ،با روی آوردن به الگوهای بهتر اقتصادی یكي از موضوعات محوری است که شرکتهای
خدماتمحور مي توانند با اتكای به وضعیت بازار و ضریب نفوذ در آن ،با ارائة خدمات بهتر و مطلوب ،در
این زمینه گامهای مهمي را بردارند .از طرفي ،برنامههای دانشمحور شرکت ميتواند رویة مناسبي را در
جهت آیندة کسبوکار شرکت و فرآیند آن ایجاد کند لذا شرکتها باید اطالعات و دانش الزم را در
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خصوص اجرای مناسب کسب کنند و امكانات الزم را در خصوص دانشاندوزی ،تسهیم آن ،آموزش ،و
نمودار مدیریت دانشي را در بین کارکنان و عناصر ستادی شرکت برقرار سازند .طراحي برنامههای مدوّن
در خصوص مشتریمحوری مستلزم تمرکز روی باالبردن رضایتمشتریان در خصوص خدمات ارائه شده،
تأمین انتظارات و خواسته های مشتریان متنوع ،بهبودی در کیفیت خدمات و درک مشتریان از آن ،و
ایجاد وفاداری در مشتریان است چنین امری ميتواند یكي از بسترهای مهم در جهت بهبودی در مدیریت
مطلوب کسبوکار است.
تمرکز روی فرصتها و بسترهای فرصتساز ميتواند روند مطلوبي را به واسطة مدیریت بحران ،و
شناسایي فرصتها در خصوص ارائه خدمات به جامعه هدف ایجاد کند لذا شناسایي فرصتهای مواجهة
با شرایط بحراني و غیرمترقبه ميتواند از نكات مهم و تسهیلگر در مدیزیت مطلوب کسبوکار باشد.
الزمة موفقیت شرکت در فرآیند کسبوکار ،با اتكای به برنامههای اقتصادمحور و دانشمحور ،منوط به
مدیریت مطلوب در این زمینه است؛ شرکتهایي که توجه ویژهای به فرآیند کسبوکار به عنوان مهمترین
هدف خود در بازار دارند ضرورت دارد تا با طراحي مدیریت مبتني بر شرایط جامعة هدف ،اقدامات الزم را
شناسایي ،توسعه و مدیریت انجام دهند و از این طریق ،امكاني خلق کنند تا برای مشتریان خود ایجاد ارزش
نموده و محصول یا خدمات مطلوب به آنان ارائه نمایند .استفاده از پتانسیل شرکتها در بهرهگیری از نیروی
انساني الیق و باتجربه در ردههای سازماني و مشارکتدادن آنها در تصمیمگیریها ميتواند زمینههای
ارتقاء فرهنگ مشارکتي و تقویت روحیه جمعي و در نظر گرفتن منفعت جمعي برای پرسنل شرکت باشد.
وجود جوّ مناسب سازماني ميتواند عامل مهم اثرگذار در راهبردسازی مبتني بر مشارکت و شایستهساالری
در بدنة سازماني شرکت تلقي شود لذا به شرکتهای مربوطه توصیه ميگردد فضای محیط سازماني را از
نظر رواني و سازماني تلطیف کرده و از هرگونه ایجاد فشارهای شغلي استرسزا و دیگر موضوعات پیرآمون
آن پرهیز کنند .بهرهگیری از فنآوریهای نوین در شرکت و تعامل با بخشهای دولتي ميتواند قدرت
چانهزني شرکتها را در موفقیت برنامههای کسبوکار تقویت کند لذا پیشنهاد ميشود تا برنامههای
مدوّني در خصوص نحوة ارتباط با بخشهای رسمي جامعه و بستن قراردادهای کاری با آنها تنظیم شوند
و از طرف دیگر ،سازماندهي شرکتها از نظر فنآوریهای به روز و پاسخگویي برخط به مشتریان مورد
دقّت نظر قرار گیرد.
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