فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،84زمستان9911
شناسایی میزان تاثیر بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با
استفاده از نقش تعدیلگر قابلیتهای تحلیلی سازمانی
تاریخ دریافت مقاله  11/07/24 :تاریخ پذیرش مقاله 11/04/29 :
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چکیده
اغلب سازمانها در محیطی کار میکنند که در آن ،کسب و کار موردنظر در معرض تغییرات اجتناب
ناپذیر است .بنابراین ،سازمانها به منظور حفظ مزیت رقابتی مستلزم هستند که فرایندهای کسب وکار
خود را به طور مداوم با تغییرات موردنظر وفق دهند .ماهیت مخاطره انگیز مدیریت فرایند کسب وکار
یک بررسی دقیق از عوامل کلیدی و شکست را ایجاب میکند .ازاین رو ،در این تحقیق به بررسی تاثیر
بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیتهای ارتجاعی با نقش تعدیلگر قابلیتهای تحلیلی سازمان
پرداخته است .هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی میزان تاثیر بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر
قابلیت ارتجاع سازمانی با استفاده از نقش تعدیلگر قابلیتهای تحلیلی سازمانی است .جامعه آماری در
این پژوهش ،کارکنان بانک کار آفرین شهر تهران میباشد که از این بین 801 ،به روش نمونه گیری
تصادفی ساده انتخاب گردیدند .از نظر نحوة گردآوری دادههای پژوهش ،پژوهش حاضر جزء تحقیقات
توصیفی ،از نظر جمع آوری دادهها ،پژوهش میدانی محسوب میشود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزار  SPSS 23و  SMARTPLS3استفاده گردید .نتایج
تحقیق حاضر حاکی از این است که بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با توجه
به نقش تعدیلگر قابلیت های تحلیلی سازمانی تاثیر ندارد .بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت
ارتجاع سازمانی تاثیر مثبت دارد .قابلیتهای تحلیلی سازمانی بر قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر مثبت دارد.
کلمات کلیدي
فرایند کسب و کار  ،بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار ،قابلیت ارتجاع سازمانی و قابلیتهای تحلیلی
سازمانی.
-8گروه مدیریت ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانmilad_gorgin86@yahoo.com.
-2گروه مدیریت ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)universityjalili@yahoo.com
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مقدمه
با تکامل روشهای ارتباطی و تحکیم استفاده از سیستمهای فناوری اطالعات توسط شرکتها ،روز
به روز دادهها و اطالعات بیشتری تولید شده و به دست میآید و ذخیره میشود .در این بستر ،بقا و رشد
این سازمانها به تواناییشان در استفاده موثر از این حجم انبوه دادههای به دست آمده از منابع مختلف
برای کمک به اهداف عملیاتی و راهبردی مرتبط است و این توانایی پیوسته به عامل اصلی موفقیت تبدیل
میشود .این پدیده را میتوان با این واقعیت اثبات کرد که بسیاری که از سازمانهای سراسر جهان و
بخش های مختلف کاری ،رویکرد تحلیلی را به عنوان مزیت رقابتی در عملیات خود به کار بستهاند
(دنوپورت و هریس.)2002 ،
سازمان های مختلف تحلیل کسب و کار برای ساختن راهبردهای رقابتی خود و هدایت مسیر
تصمیمگیری و شکست رقبا استفاده میکنند .این سازمانها با به کار بستن تواناییهای تحلیلی خود به
دادهها ،سودآورترین مشتریان را شناسایی میکنند ،نوآوری در محصول را تسریع میبخشند ،زنجیره
تامین را بهبود میبخشند و تعیین قیمتهای رقابتی تری تعیین میکنند (دنوپورت و هریس.)2002 ،
تحلیل کسب و کار یک اصطالح جامع است که به کار بستن طیف وسیعی از تکنیکها و روشهای
تحلیلی مبتنی بر داده در حوزههای کسب و کار اطالق میشود (چا و دیگران .)2082 ،این موضوعی
نوظهور است که بر بهبود عملکرد سازمان از طریق فرایند تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتها و دادهها
متمرکز است (کاسیک و دیگران2082 ،؛ واگنر و دیگران.)2082 ،
تحقیق حاضر به عنوان یکی از اهداف خود ،به بررسی قابلیتهای تحلیلی سازمانی که به یکی از پنج
بعد تحلیلی کسب و کار(قابلیت های تحلیلی ،کیفیت اطالعات ،فناوری اطالعات ،تعهد رهبری و راهبرد
تحلیلی) اشاره دارد ،میپردازد .قابلیتهای تحلیلی به گفته دلن و دمیرکان ( )2082به مهارتهای ذاتی
فرد تصمیم گیرنده اشاره دارد یعنی توانایی او در درک نیازهای کسب و کار ،تفسیر مشکالت تحلیل و
فرصتهایی که در یک سازمان ایجاد میشود .هرچند ،تفسیر چنین دادهها و اطالعاتی مورد حمایت
چندین روش و ابزار تحلیلی است؛ از جمله ابزارها و روشهایی که از جست و جوهای موقتی سنتی ،آمار
استنباطی ،تجزیه و تحلیل پیشبینی کننده ،شبیهسازی و بهینهسازی با هدف کمک به تشخیص
تجویزی ،تخمینی ،توصیفی و کنجکاوانه در سطح مدیریت پشتیبانی میکنند (اسیتو و ختیری.)2082 ،
قابلیت ارتجاع سازمانی که در اینجا نتیجه عملکرد تلقی میشود به نحوه ترمیم سازمانها و بقا در
مواجهه با تغییرات متالطم و رویدادهای غیرمترقبه اشاره دارد (پتیت و دیگران .)2082 ،به بیان دیگر
قابلیت ارتجاع سازمانی به شرایط آمادگی در برابر رویدادهای غیرمترقبه و واکنش به تالطمها و بهبود
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یافتن از آنها اشاره دارد (فیکسل و دیگران2082 ،؛ پتیت و دیگران .)2082 ،بدین ترتیب ،با توجه به
اینکه فرایند کسب و کار ش رایطی دارد که بر عملکرد و نتایج بعدی آن تاثیر مثبت میگذارد این درک
وجود دارد که ممکن است با قابلیت ارتجاع سازمانی ارتباط مثبت داشته باشد.
در بانک کارآفرینی استراتژی مدون در قبال آمادگی در برابر رویدادهای غیرمترقبه و واکنش به
تالطمها و بهبود یافتن از آنها مشاهده نمیشود بدین ترتیب ،با توجه به اینکه قابلیتهای ارتجاعی
سازمان شرایطی دارد که بر عملکرد و نتایج بعدی آن تاثیر مثبت میگذارد از اینروی ،نداشتن استراتژی
مدون بلوغ فرایند کسب و کار و توسعه پایدار قابلیتهای ارتجاعی بانک کارآفرینی را در قبال تالطمهای
بازار و تغییر نیاز مشتری ها آسیب پذیر میسازد(اسدبیگی .)8232 ،بنابراین ،بلوغ مدیریت فرایند کسب
و کار بر قابلیتهای ارتجاعی با نقش تعدیلگر قابلیتهای تحلیلی بانک کارآفرینی است.
از این رو بر اساس این استدالل این مطالعه در پی آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که :آیا بلوغ
فرایندکسبوکاربرقابلیتهایارتجاعی سازمان بانقشتعدیلگرقابلیتهای تحلیلی سازمانی تاثیرگذار است؟
چارچوب نظري و پیشینه تحقیق
با در نظر داشتن مشخصههای سناریوی کسب و کار که عبارتند از پویایی ،پیچیدگی و رقابت شدید
جهانی ،جستجوی راهحلهای هوشمندانهتر برای بهبود فرآیندهای کسب و کار و دستیابی به نتایج مورد
انتظار تبدیل به یکی از سالحهای مهم استراتژیک برای شرکتها گردیده است .مطابق با داونپورت و
هریس ( )2002وقتی شرکتها ابزارهای استراتژیک را بکار میبرند ،از راهحلهایی برای مسائل کسب و
کار خود بهرهمند میگردند .یکی از مزیتها ،امکان مدیریت ریسکهای ناشی از شکافها و تغییرات در
محیط کسب و کار میباشد (فهیم نیا و همکاران.)2082 ،
قابلیتهای تحلیلی سازمانی وقتی در رویکرد مدیریت فرآیند بکار میرود میتواند ،به عنوان مثال از
طریق روشها و ابزارهای تحلیلی هم خانواده خود از تصمیمگیری در سازمانها پشتیبانی نماید .آنها
سازمان را قادر می سازند تا آنچه که در گذشته اتفاق افتاده را ارزیابی کنند و از این طریق آنچه که در
حال حاضر در حال وقوع است را درک کرده و یا به درکی از آنچه که ممکن است در آینده از نظر اجرا
و مدیریت فرآیند روی دهد نائل شوند(آسیتو.)2082 ،
به این ترتیب ،یکی از نیتهای بکارگیری قابلیتهای تحلیلی در فرآیندها ،کوتاه نمودن زمان واکنش
تصمیم گیرندگان به رویدادهایی است که میتوانند روی تغییرات در عملکرد فرآیند اثر بگذارند ،و نیز
فراهم نمو دن امکان ارزیابی فوری تأثیر تصمیمات مدیریت فرآیند بر حسب معیارهای فرآیند میباشد.
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عالوه بر این ،قابلیت های تحلیلی ،از حیث ایجاد پایبندی نسبت به اجرای فرآیند دارای قوانین و مقررات
معین ،بنفع مدیریت بوده و ثابت میکنند که تعهدات قراردادی و توافقهای کیفیت خدمات محقق
میشوند (موئلن و شپیرو .)2080 ،این امر اساس ًا به سازمان کمک میکند تا حتی در شرایط آشفتگی یا
ال صورت
در صورت گسستگی نیز استمرار فعالیتهای خود را حفظ نماید ،زیرا شبیهسازیهایی که قب ً
گرفته اند سازمان را برای وفق دادن خود با شرایط جدید ناشی از تغییرات محیط سازمانی و تجدیدقوای
آسانتر ،آماده نمودهاند.
برونزو و همکارانش ( ،)2082فرضیات گالبرایت ( )8322را با بیان این مطلب تکمیل میکنند که
استفاده فراوان از دادهها و اطالعات در فرآیندهای کسب و کار میتواند – از طریق یکپارچهسازی
قابلیتهای تحلیلی افراد/تیمهای کاری و فناوریهای تحلیلی – زمینهای را برای استخراج دانش از
دادههای ذخیره شده فراهم کرده و طراحی مجدد فعالیتهای روزانه و روشهای اجرای فرآیند ،حذف
روندهای غیرکاربردی و ناکارآمد و اتخاذ رفتارهای مطابق با اهداف و استراتژیهای سازمانی را ممکن
سازد .در نتیجه تصور میشود که قابلیت های تحلیلی ،به واسطه مزایایی که در بهبود بازخورد فرآیندها
دارند ،دستاوردهای بازده فرآیند را افزایش داده و منجر به ثمربخشی عملکرد فرآیند شده و در نهایت
روی عملکرد سازمانی اثر میگذارند (چائه و همکاران2082 ،؛ سوزا.)2082 ،
به این ترتیب میتوان تصور کرد که بکارگیری قابلیتهای تحلیلی سازمانی ،بهبود رابطه میان بلوغ
مدیریت فرآیند کسب و کار و عملکرد قابلیت ارتجاع فرآیند را میسر میسازد .علت این است که میتوان
از اطالعات تحلیلی حاصل از دادههای مربوط به فرآیندها برای تحلیل تاریخی ،کنترل آنی (در زمان
حقیقی) ،هوشمندی در پیشبینی ،شبیه سازی فرآیند ،و کشف سناریوهای دیگر اجرای فرآیند استفاده
نمود (موئلن و شپیرو )2080 ،که این در نتایج بهتر قابلیت ارتجاع و ایجاد نتایج مثبت عملکرد نقش دارد
(پتیت و همکاران .)2082 ،این خود امکان انجام اقداماتی در جهت برنامه ریزی مجدد و هوشمندانه
استراتژیهای سازمان را فراهم میسازد.
امیر خانی ( ) 8231به بررسی تاثیر فرآیندهای ساختار یافته دانش بر عملکرد سازمان پرداخته است.
هدف تحقیق فوق ،بررسی تاثیر فرآیندهای ساختاریافته دانش بر عملکرد پاالیشگاه گازی عسلویه با نقش
میانجی چابکی سازمانی است .نتایج نشان داده که فرآیندهای ساختار یافته دانش و چابکی سازمانی بر
عملکرد پاالیشگاه گازی عسلویه تاثیر مثبت و معناداری دارند.
افتخاری و معتمدی ( ) 8231به بررسی تاثیر مدیریت فرایند کسب و کار بر زنجیره ارزش پرداختهاند.
هدف تحقیق فوق  ،بررسی و ارزیابی تاثیر مدیریت فرآیند کسب وکار بر زنجیره ارزش بهینه شرکت دانش
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بنیان آموزش الکترونیک فرادرس است .نتایج این پژوهش نشان داد که مراحل مدیریت فرایند کسب
وکار بر مراحل زنجیره ارزش صنعت آموزش الکترونیکی تاثیرگذار بودند.
شمس و همکاران ( )8232به ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی پرداخته اند .هدف تحقیق
فوق ،ارزیابی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی شرکت سازه گستر سایپا براساس مدل منابع انسانی
فیلیپس است .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد میانگین کلی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی
سازمان ،در سطح دو است .فرایند نظامهای منابع انسانی و مدیریت دادهها با امتیاز پنج ،باالترین امتیاز
و فرایندهای توسعه قابلیت سازمانی ،مدیریت استعداد و پاداش و قدردانی با امتیاز یک ،پایین ترین امتیاز
را کسب نمودند .همچنین فرایندهای راهبرد منابع انسانی ،توسعه کارکنان ،ایمنی و بهداشت و ارتباطات
داخلی و خارجی موفق به کسب امتیاز سه شدند .فرایندهای کارگزینی و مدیریت عملکرد نیز امتیاز دو
را کسب نمودند.
فیشرا ( ) 2020به اتخاذ استراتژی بلوغ فرایند کسب و کار پرداخته است .هدف تحقیق فوق ،تعیین
اهداف متا با استفاده از استر اتژی بلوغ فرایند کسب و کار است .نتایج نشان داده است که فناوری اطالعات
و رهبری مهمترین نقش را در استراتژی بلوغ فرایند کسب و کار ایفا نموده اند.
داو ( ) 20883به بررسی سطح بلوغ فرایند کسب و کار پرداخته است .هدف تحقیق فوق ،بررسی
میزان استفاده شرکتها از بلوغ فرا یند کسب و کار در جاوا شرقی است .نتایج نشان داده است که بلوغ
فرایند کسب و کار در جاوا شرقی متفاوت است .با این حال  ،آمادگی فناوری اطالعات در بلوغ فرایند
کسب و کار نقش بسزایی دارد .همچنین ،بین استفاده از فناوری اطالعات ،رهبری و بلوغ فرآیند تجارت
در سازمان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
فورگر ( ) 2083به ارایه چارچوب بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار پرداخته است .هدف تحقیق فوق،
ارایه چارچوب غیرخطی بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار برای درک چالش های آینده است .نتایج نشان
داده است که چرخه بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار (طراحی  ،اجرای  ،حفظ)  ،زمینه (فرهنگ  ،تجارت
و سطح انتزاع (داده  ،شغل  ،رفتار) در درک چالش های آینده نقش بسزایی دارند.
عمر ( ) 2083به تجزیه و تحلیل کسب و کار در فرایند تولید پرداخته است .هدف تحقیق فوق ،ارزیابی
تجزیه و تحلیل کسب و کار در فرایند تولید شرکتهای سوندی است .نتایج نشان داده است که استاندارد
سازی داده ها ،تکامل فرهنگ سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار در تجزیه و تحلیل کسب و کار در
فرایند تولید نقش مثبتی داشته است.
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نام ( ) 2083به بررسی فرآیند پذیرش تجزیه و تحلیل کسب و کار پرداخته است .هدف تحقیق فوق،
بررسی مدل یکپارچه بررسی فرایندهای پذیرش کسب و کار شرکتهای کره جنوبی است .تجزیه تحلیلها
بر اساس معادالت ساختاری انجام گرفته است .نتایج نشان داده است که ویژگیهای فن آوری و تحصیالت
بر پذیرش تجزیه و تحلیل کسب و کار تاثیر مستقیم دارد.
فرضیههاي تحقیق
فرضیه :8بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر
قابلیتهای تحلیلی سازمانی تاثیر دارد.
فرضیه :2بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر دارد.
فرضیه :2قابلیتهای تحلیلی سازمانی بر قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر دارد.
روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی است .از آنجا که در این پژوهش محقق به توصیف عینی ومنظم
تاثیر مدیریت به موقع از طریق متغیرهای میانجی کیفیت جامع و مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد
محیط زیست میپردازد و شرایط موجود وضعیت این دو مولفه را در جامعه مذکور مورد تجزیه و تحلیل
قرار میدهد ،لذا این پژوهش بر اساس گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای پیمایشی میباشد .آنچه که
وجود دارد توصیف میکند و محقق چیزی به آن اضافه نمیکند .برای برسی توزیع ویژگیهای یک جامعه
آماری روش تحقیق پیمایشی به کار میرود .این روش برای پاسخ به سؤاالتی از قبیل ماهیت شرایط
موجود ،رویدادها و… به کار میرود(حافظ نیا  .)8212،روش تحقیق حاضر از لحاظ نوع داده کمی بوده
است زیرا ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است و سواالت یکسان بوده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان بانک کار آفرین شهر تهران میباشد .روش نمونه گیری
بصورت نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .زیرا قصد داریم تمام اعضای نمونه شانس برابر در انتخاب
داشته باشند که در این مطالعه کارکنان بانک کار آفرین غرب شهر تهران که دارای مدرک تحصیلی
مدیریت و کسب و کار داشتهاند که بر اساس آمار نفر  820میباشند که بر اساس جدول مورگان حداقل
تعداد برای توصیف متغیرهای تحقیق  801نفر میباشد.
ابزار جمع آوري اطالعات
ابزار جمع آوری اطالعاتپرسشنامه استاندارد بوده که طی فرایند تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش
کیفی و در قالب جدول ( )8نمایش داده شده است.
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جدول  : 9غالب پرسشنامه استاندارد
متغیر

سواالت

منیع

قابلیتهای تحلیلی سازمانی

88-8

(سینکورا)2081 ،

قابلیت ارتجاع سازمانی

22-82

(سینکورا)2081 ،

بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار

22-22

(سینکورا)2081 ،

با توجه به مطالب بیان شده در مقدمه مقاله میتوان تصور کرد که بکارگیری قابلیتهای تحلیلی
سازمانی ،بهبود رابطه میان بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار و قابلیت ارتجاعی سازمانی را میسر میسازد.
علت این است که میتوان از اطالعات تحلیلی حاصل از دادههای مربوط به فرآیندها برای تحلیل تاریخی،
کنترل آنی (در زمان حقیقی) ،هوشمندی در پیشبینی ،شبیهسازی فرآیند ،و کشف سناریوهای دیگر
اجرای فرآیند استفاده نمود .این خود امکان انجام اقداماتی در جهت برنامه ریزی مجدد و استراتژیهای
هوشمندانه سازمان را فراهم میسازد .پس از استخراج مقوله های مشترک ،ارتباط بین متغیرها در قالب
الگوی پارادایمی استخراج شده و مدل نهایی در غالب روابط بین متغیرهای تحقیق در چارچوب مدل
مفهومی در شکل ( )8ارائه گردید.

شکل  : 9مدل مفهومی(سینکورا)2094 ،

یافتههاي پژوهش
ویژگیهاي جمعیت شناختی
بهمنظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش موردمطالعه قرارگرفته است و آشنایی با
متغیرهای پژوهش قبل از تجزیهوتحلیل دادههای آماری ،الزم است این دادهها توصیف شود همچنین
توصیف آماری دادهها کلی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایهای برای تبیین روابط بین
متغیرهایی است که در به کار میرود با توجه به نتایج بخش دوم پرسشنامه (ویژگیهای جمعیت
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شناختی) ،اطالعات زیر بهطور خالصه مشخصات نمونه آماری موردنظر ارائه میشود.
جدول  : 2آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

23

22

مرد

23

22

سن

فراوانی

درصد فراوانی

زیر  20سال

2

2.2

 28تا  22سال

88

80.8

 22تا  20سال

83

82.2

 28تا  22سال

22

28.2

بیش از  22سال

23

22.2

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم

2

2.2

کاردانی

88

80.8

کارشناسی

21

22.2

کارشناسی ارشد و باالتر

22

28

سابقه خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

زیر 2سال

2

2.2

 2تا  2سال

82

88.8

 2تا  3سال

83

82.2

 80تا  82سال

23

22.1

بیش از 82سال

22

20.1

آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق
آمار توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که برای جمعآوری ،خالصه کردن ،طبقهبندی و توصیف
حقایق عددی به کار میرود .درواقع این آمار ،دادهها و اطالعات پژوهش را توصیف میکند و طرح یا
الگوی کلی از دادهها برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست میدهد .در یک جمعبندی با استفاده
مناسب از آمار توصیفی میتوان ویژگی های یک دسته از اطالعات را بیان کرد .پارامترهای مرکزی و
پراکندگی به همین منظور به کار میروند .کارکردهای این معیارها این است که میتوان خصوصیات اصلی
مجموعهای از دادهها را بهصورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آنکه به فهم بهتر نتایج یک
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آزمون کمک میکنند ،مقایسه نتایج آن آزمون را با آزمونها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل مینماید.
جدول  : 9آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق
قابلیتهای تحلیلی سازمانی

قابلیت ارتجاع سازمانی

بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار

میانگین

2.822

2.328

2.228

میانه

2.038

2.028

2.222

انحراف معیار

0.203

0.221

0.222

مینیمم

8.81

2.28

8.22

ماکزیمم

2.22

2.12

2.22

چولگی

8.222

-0.220

-0.322

کشیدگی

2.123

0.228

0.228

نتایج جدول ( )2نشان داده است که میانگین متغیر قابلیتهای تحلیلی سازمانی متمایل به نظرات
منفی و متغیرهای بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار و قابلیت ارتجاع سازمانی به نظرات مثبت دارد.
پایایی و روایی پرسشنامه
با توجه به اینکه این میزان پایایی به دست آمده بیشتر از  20درصد است ،قابلیت اعتماد کدگذاریهای
این پژوهش مورد تائید است و میتوان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبه مناسب است .به منظور
تعیین روایی صوری از نگاه کیفی ،آیتمها توسط  80نفر از متخصصین بررسی و اصالح گردید .در این
راستا شاخص جنسیت در عوامل فردی رفتار مصرفکننده از نظر خبرگان مرتبط تشخیص داده نشده و
سواالت مربوطه حذف گردید و پس از اخذ نظر صاحبنظران روایی صوری پرسشنامه تأیید شد .پس از
تأیید روایی صوری ،به منظور تعیین پایایی آزمون پرسشنامه در بین نمونه تحقیق به اجرا در آمد .نتایج
جدول ( )2پایایی مورد تایید را از طریق آلفا کرونباخ نشان می دهد.
جدول  : 8آماره پایایی گویههاي متغیرهاي اصلی تحقیق
متغیرهای اصلی تحقیق

تعداد گویهها

شماره گویهها

آلفا کرون باخ

وضعیت پایایی

قابلیتهای تحلیلی سازمانی

88

88-8

0.303

پایایی

قابلیت ارتجاع سازمانی

82

22-82

0.201

پایایی

بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار

88

22-22

0.122

پایایی

بررسی مدل اندازهگیري انعکاسی
برای بررسی و ارزیابی روایی و پایایی سازههای موردبررسی در مدل تحقیق به هنگام استفاده از
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معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی ،بار عاملی هر نشانگر (گویه) بر روی هر سازه بایستی برآورد
گردد .بدین ترتیب که درصورتیکه بار عاملی باالتر از  0/2باشد نشانگر باال بودن روایی همگرای
سازههاست .همچنین ،برای هر سازه سه شاخص میانگین واریانس استخراجشده ) ( AVEو پایایی
ترکیبی( )CRو آلفایکرون باخ به ترتیب برای اندازهگیری روایی(اعتبار)و پایایی (اعتماد) سازهها محاسبه
میشود .شاخص  AVEنشان می دهد که چه درصدی از واریانس سازه موردمطالعه تحت تأثیر نشانگرهای
آن سازه بوده است .از شاخص  AVEبرای سنجش روایی سازه استفاده میشود و از آن تحت عنوان روایی
همگرا نیز یاد میشود .محققان مقدار  0/2به باال را برای مناسب بودن شاخص  AVEتعیین نمودهاند.
جدول  : 5مقادیر بارهاي عاملی استانداردشده و شاخصهاي روایی و پایایی سازهها
متغیر

قابلیتهای
تحلیلی سازمانی

قابلیت ارتجاع
سازمانی

بلوغ مدیریت
فرایند کسب و کار

سؤال

بار عامل

q2

0.222

q3

0.233

q5

0.208

q6

0.102

q7

0.120

q8

0.222

q9

0.282

q11

0.222

q21

0.122

q22

0.122

q23

0.122

q24

0.132

q25

0.123

q26

0.222

q27

0.123

q28

0.233

q29

0.228

q31

0.222

q32

0.222

q33

0.122

q35

0.222

پایایی

0.138

0.380

0.133

پایایی ترکیبی

0.382

0.382

0.320

متوسط واریانس استخراجشده

0.222

0.222

0.238
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نتایج جدول فوق نشان میدهد که نشانگرهای انتخابی جهت اندازهگیری سازههای مدل از دقت الزم
برخوردار بودهاند چون اکثر بارهای عاملی همگی بیشتر از  0/2است .آنهایی که دارای بار عاملی کمتر
از  0/2و باالی  0/2هستند به دلیل اینکه دارای متوسط واریانس استخراجشده باالی 0/2دارند قابلقبول
میباشند (هئیر و همکاران .)2082 ،برخی از آیتمهای متغیرها دارای بار عاملی پایین بودند که از مدل
حذف شدند .تعداد این آیتمها برای متغیرهای قابلیتهای تحلیلی سازمانی و بلوغ مدیریت فرایند کسب
و کار سه آیتم ،قابلیت ارتجاع سازمانی ده آیتم و میباشد .برای هرکدام از سازهها مقدار آلفای کرون باخ
محاسبهشده است که مقادیر محاسبهشده بیشتر از  0/2است که نشاندهنده پایایی مناسب سازهها
میباشد .مقدار شاخصهای میانگین واریانسهای استخراجشده ( )AVEبرای کلیه سازهها بیشتر از 0/2
یعنی متغیرها دارای اعتبار درونی میباشند .شاخص پایایی مرکب نیز از  0/2بیشتر است که نشان از
سازگاری درونی مدلهای اندازهگیری انعکاسی تحقیق میباشد؛ بنابراین هرکدام از سازههای مدل از
روایی و پایایی مطلوبی جهت اندازهگیری متغیرهای پژوهش برخوردار هستند.
آزمون فرضیه هاي تحقیق

شکل  : 9خروجی مدل در حالت نرمال
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ضرایب مسیر در حالت استاندارد هستند و مقدار آنها بین  +8تا  -8تغییر میکنند .هرچه مقدار
ضریب مسیر به یک و یا منفی یک نزدیکتر باشد تأثیرگذاری آن مسیر بیشتر است .ضرایب استاندارد
مدلهای)بارهای عاملی( بهنوعی نشاندهنده اعتبار سازه است .ضرایب مسیر مدلهای بیرونی بین  0تا
 8تغییر میکنند و بیشترین مقدار در این مدل متعلق به تأثیر رنگ آبی به لذت بردن میباشد .ضریب
تعیین برای متغیرهای مفهومیدرون زا محاسبه و داخل بیضی متغیر نشان دادهشده است .الزم به ذکر
است برای متغیرهای برونزا مقدار ضریب تعیین محاسبه نمیشود .در نمودار زیر مدل ساختاری پژوهش
در حالت معناداری بر اساس آمار  tنشان دادهشده است.

شکل  : 2خروجی مدل در حالت استاندارد
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نتیجهگیري
فرضیه :9بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر
قابلیتهای تحلیلی سازمانی تاثیر دارد.
اثر مستقیم و قدرت رابطه بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با توجه به نقش
تعدیلگر قابلیتهای تحلیلی سازمانی در سطح  p<0.01برابر  0.03محاسبه شده که مثبت و معنادار می
باشد همچنین آماره آزمون نیز 8.021بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای 2
 %یعنی  8،32نبوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار نیست.بنابراین با اطمینان % 32
میتوان گفت بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر
قابلیتهای تحلیلی سازمانی تاثیر ندارد.
با در نظر داشتن مشخصههای سناریوی کسب و کار که عبارتند از پویایی ،پیچیدگی و رقابت شدید
جهانی ،جستجوی راهحلهای هوشمندانهتر برای بهبود فرآیندهای کسب و کار و دستیابی به نتایج مورد
انتظار تبدیل به یکی از سالحهای مهم استراتژیک برای شرکتها گردیده است .وقتی شرکتها ابزارهای
استراتژیک را بکار میبرند ،از راهحلهایی برای مسائل کسب و کار خود بهرهمند میگردند .یکی از
مزیتها ،امکان مدیریت ریسکهای ناشی از شکافها و تغییرات در محیط کسب و کار میباشد.
قابلیت های تحلیلی سازمانی وقتی در رویکرد مدیریت فرآیند بکار میرود میتواند ،به عنوان مثال از
طریق روشها و ابزارهای تحلیلی هم خانواده خود از تصمیمگیری در سازمانها پشتیبانی نماید .آنها
سازمان را قادر می سازند تا آنچه که در گذشته اتفاق افتاده را ارزیابی کنند و از این طریق آنچه که در
حال حاضر در حال وقوع است را درک کرده و یا به درکی از آنچه که ممکن است در آینده از نظر اجرا
و مدیریت فرآیند روی دهد نائل شوند .به این ترتیب ،یکی از نیتهای بکارگیری قابلیتهای تحلیلی در
فرآیندها ،کوتاه نمودن زمان واکنش تصمیم گیرندگان به رویدادهایی است که میتوانند روی تغییرات
در عملکرد فرآیند اثر بگذارند ،و نیز فراهم نمودن امکان ارزیابی فوری تأثیر تصمیمات مدیریت فرآیند بر
حسب معیارهای فرآیند میباشد .عالوه بر این ،قابلیتهای تحلیلی ،از حیث ایجاد پایبندی نسبت به
اجرای فرآیند دارای قوانین و مقررات معین ،بنفع مدیریت بوده و ثابت میکنند که تعهدات قراردادی و
توافقهای کیفیت خدمات محقق میشون .این امر اساساً به سازمان کمک میکند تا حتی در شرایط
آشفتگی یا در صورت گسستگی نیز استمرار فعالیتهای خود را حفظ نماید ،زیرا شبیهسازیهایی که قبالً
صورت گرفته اند سازمان را برای وفق دادن خود با شرایط جدید ناشی از تغییرات محیط سازمانی و
تجدیدقوای آسانتر ،آماده نموده اند .هرچه عدم قطعیت ذاتی بازار (به واسطه پویایی ،آشفتگی ،و
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متغیرهای خارجی که تح ت کنترل سازمان قرار ندارند) بیشتر باشد ،پیچیدگی مربوط به اجرای فرآیند
بیشتر بوده و متعاقباً مستلزم پردازش بیشتر اطالعات توسط تصمیم گیرندگان برای حصول یک سطح
عملکرد معین میباشد .به این ترتیب ،دانش حاصل از اطالعات پردازش شده در شناسایی نیازهای مربوط
به تغییرات تخصیص منابع ،زمانبندیها و اولویتها ،نقش داشته و از این رو به نفع نتایج عملکرد فرآیند
است .اما این پژوهشگر عنوان میکند که با افزایش عدم قطعیت و میزان اطالعاتی که باید هدف قرار
گرفته شود ،سازمان باید از مکانیسمهای یکپارچهسازی برای تقویت پردازش دادهها و قابلیتهای تحلیلی
خود استفاده نماید .این مکانیسمها میتوانند برمبنای ایجاد زیرساختهای تکنولوژیکی ،بکارگیری ابزارها
و مدلهای تحلیلی ،تیمهای کاری/حرفهای آموزش دیده در زمینه مدیریت دادهها و برقراری
استراتژیهای تحلیلی باشند .به این ترتیب میتوان تصور کرد که بکارگیری قابلیتهای تحلیلی سازمانی،
بهبود رابطه میان بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار و عملکرد قابلیت ارتجاع فرآیند را میسر میسازد.
علت این است که میتوان از اطالعات تحلیلی حاصل از دادههای مربوط به فرآیندها برای تحلیل تاریخی،
کنترل آنی (در زمان حقیقی) ،هوشمندی در پیشبینی ،شبیهسازی فرآیند ،و کشف سناریوهای دیگر
اجرای فرآیند استفاده نمود که این در نتایج نتوانسته قابلیت ارتجاع و ایجاد نتایج مثبت عملکرد نقش
دارد .این خود امکان انجام اقداماتی در جهت برنامه ریزی مجدد و هوشمندانه استراتژیهای سازمان را
فراهم می سازد .از اینروی ،نتایج تحقیق حاضر بیانگر بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع
سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر قابلیت های تحلیلی سازمانی تاثیر ندارد است .نتایج تحقیق حاضر با
تحقیق (چائه و همکاران2082 ،؛ سوزا )2082 ،همسو است.
فرضیه :2بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر دارد.
اثر مستقیم و قدرت رابطه بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی در سطح
 p<0.01برابر  0.222محاسبه شده که مثبت و معنادار می باشد همچنین آماره آزمون نیز 2.022
بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  % 2یعنی  8،32بوده و نشان می دهد
همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  % 32میتوان گفت ،بلوغ مدیریت فرایند کسب
و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر مثبت دارد .استراتژیهای رقابتی سازمانی در حال حاضر مورد
استفاده قرار میگیرند بهینه سازی و نوآوری فرآیندهای کسب و کار را شامل میشوند .از سوی دیگر،
شرکتها تمایل دارند تا نسبت به رقبایی که می بایست از طریق متمایز نمودن شیوه اجرا و مدیریت
فرآیندهای کسب و کار خود با آنها رقابت کنند ،ممتازتر و برجستهتر باشند .توانایی جمع آوری ،تحلیل
و عمل به دادههای سازمانی یکی از روشهایی است که سازمان را در رویارویی با محیط رقابتی و عمدت ًا
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آسیبپذیر یاری میکند .با اینحال ،متخصصین توصیه نمودهاند که سازمانها باید در جهت بلوغ مدیریت
فرآیندهای کسب و کار خود و هماهنگی متقارن با ویژگیها و مشخصههای سازمان خود اهتمام کنند).
این توصیه بر مبنای پژوهشهایی است که نشان میدهند بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار اثرات مثبتی
برای عملکرد فرآیندها و کل سازمان به همراه دارد .از این تأکیدات میتوان استنباط کرد که اگر بلوغ
مدیریت فرآیند کسب و کار روی عملکرد سازمان اثر میگذارد ،پس میتوان تصور کرد که همین بلوغ با
قابلیت ارتجاع سازمانی نیز ارتباط دارد چرا که در زمان اندازهگیری ،یکی از انواع نتایج عملکرد محسوب
میشود.به عالوه ،میکنند که مدیریت فرآیندهای کسب و کار میتواند در کاهش آسیب پذیری
زنجیرههای عرضه و سازمان ها و نیز افزایش سازگاری با تغییرات ،نقش داشته باشد .اینروی ،نتایج تحقیق
حاضر بیانگر بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر مثبت دارد ،است .نتایج
تحقیق حاضر با تحقیق (دیجکمن و همکاران )2082 ،و (سینکورا )2081 ،همسو است.
فرضیه :9قابلیتهای تحلیلی سازمانی بر قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر دارد.
اثر مستقیم و قدرت رابطه قابلیتهای تحلیلی سازمانی بر قابلیت ارتجاع سازمانی در سطح p<0.01
برابر  0.232محاسبه شده که مثبت و معنادار می باشد همچنین آماره آزمون نیز  2.212بدست آمده
است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  % 2یعنی  8،32بوده و نشان می دهد همبستگی
مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  % 32میتوان گفت ،قابلیتهای تحلیلی سازمانی بر قابلیت
ارتجاع سازمانی تاثیر مثبت دارد .دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت مبنایی مهم برای درک نحوه ایجاد مزیت
رقابتی و ماندگاری آن در طول زمان فراهم میکند با توجه به اینکه شرکتها با انباشت منابع داخلی و
قابلیت هایی که نادر و ارزشمند بوده و تقلید از آنها دشوار است هستند مزیت رقابتی کسب میکنند .این
قابلیتها از ویژگیها ،مهارتها ،فرایندهای سازمانی ،قابلیتها و دانشی تشکیل یافتهاند که یک سازمان
را قادر می سازد به عملکرد برتر و مزیت رقابتی پایدار در برابر رقبای خود دست یابد .قابلیت ارتجاع را
میتوان با سرمایهگذاری در به اشتراک گذاشتن دانش پیرامون تغییرات مربوطه در محیط ،پیشاپیش یا
وقتی رخ می دهند بهبود بخشید .بدین شیوه جهت انتظار ،ضروری است که در مورد تغییرات احتمالی
که ممکن است در آینده رخ دهند دانش کسب کرد .برای منطبق شدن با تغییرات ،که ممکن است امکان
پیشبینی آنها وجود داشته یا نداشته باشد ضروری است منابع سازمانی را دوباره ترکیببندی کرد و
جهت ترمیم الزم است نتایج کارهای اجرا شده را کنترل و ارزیابی کرد .از این رو توسعه مهارتها در
انتظار ،انطباق و ترمیم میتواند در سازمانهایی که برای استفاده و به اشتراک گذاشتن دادهها و اطالعات
خود در بین گروههای کاری شان رویکرد خاصی اتخاذ میکنند تا آن دادهها نیازهای متنوع کسب و کارها
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را بر طرف کنند مورد حمایت قرار گیرد .وقتی قابلیتهای تحلیلی سازمانی (مرکب از قابلیتهای آماری،
قابلیتهای کسب و کاری و قابلیتهای فناوری اطالعات) به شیوهای منجسم و هماهنگ کار کند میتواند
بر شکلگیری قابلیت ارتجاع سازمانی تاثیر قابل توجهی داشته باشد .از این رو استدالل میشود که هر چه
انسجام بین مولفههای قابلیت های تحلیلی سازمانی بهتر باشد امکان تاثیرگذاری مثبت بر قابلیت ارتجاع
سازمانی هم بیشتر خواهد بود .اینروی ،نتایج تحقیق حاضر بیانگر قابلیتهای تحلیلی سازمانی بر قابلیت
ارتجاع سازمانی تاثیر مثبت دارد.است .نتایج تحقیق حاضر با تحقیق (سینکورا )2081 ،همسو است.
بر اساس فرضیههاي تحقیق پیشنهادها به شرح زیر است:
بر اساس نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود ،با توجه به نوپا بودن پیاده سازی مدیریت فرایند
کسب و کار ،سازمان های ایرانی نیازمند مدلی مناسب شرایط و جو فرهنگی خود می باشند و این مدل
می تواند در آینده مطابق صنایع متفاوت توسعه یابد.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد میشود ،از آنجاییکه در کشور ما سازوکارهای ساختاری و
تحول در ساختارها چندان مورد اعتنا نیست و مدیران به اموری نظیر برونسپاری ،عدم تمرکز و ...
بی عالقه اند و به ساختارهای قدیمی که قدرت بیشتری را برایشان به ارمغان میآورد ،تمایل دارند .از
اینروی ،توجه به ارتقای قابلیتهای سازمانی قابل درک است.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود ،جهت دستیابی به سطوح باالی بلوغ در فرایندها و
مدیریت ،کارایی و بهره وری عملیاتی را افزایش دهند که در نهایت موجب کاهش هزینهها و ایجاد مزیت
رقابتی برای سازمان میشود.
پیشنهادها جهت پژوهشگران آتی
تاثیر انعطاف پذیری سازمانی بر رابطه بین بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی
بررسی شود.
تاثیر جوسازمانی بررابطه بین بلوغ مدیریت فرایندکسب و کار بر قابلیت ارتجاع سازمانی بررسی شود.
تاثیر ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی بر رابطه بین بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار بر قابلیت
ارتجاع سازمانی بررسی شود.
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