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چکیده
اغلب سازمانها در محیطی کار میکنند که در آن ،کسبوکار موردنظر در معرض تغییرات اجتنابناپذیر
است؛ بنابراین سازمانها بهمنظور حفظ مزیت رقابتی مستلزم هستند که فرایندهای کسبوکار خود را بهطور
مداوم با تغییرات موردنظر وفق دهند .ماهیت مخاطره انگیز مدیریت فرایند کسبوکار یک بررسی دقیق از
عوامل کلیدی و شکست را ایجاب میکند .ازاینرو مهمترین هدف پژوهش پیش رو ارائه مدل مدیریت تغییر
جهت اجرای مدیریت فرایند کسبوکار است .به این منظور از رویکرد ترکیبی دیمتل و  ANPفازی استفاده
میشود .روش به کار گرفته شده در این پژوهش ازنظر هدف ،توسعهای کاربردی بوده و بر مبنای ماهیت و
روش در گروه توصیفی دستهبندی میشود .همچنین بر مبنای نوع دادهها ،میتوان آن را پیمایشی دانست .در
گام اول با بررسیهای جامع کتابخانه ای و ارزیابی نتایج مطالعات ،عوامل مدیریت تغییر مؤثر بر پیادهسازی
مدیریت فرآیند کسبوکار ،شناسایی و استخراج گردید .در گام بعد ،بهمنظور غربالسازی متغیرهای
شناساییشده از تکنیک دلفی فازی استفاده شد و در ادامه ،با نظرسنجی خبرگان حوزه مدیریت تغییر و تحول،
زیر عاملهای کلیدی در بین  1عامل اصلی دستهبندی شد .در مرحله بعدی ،روابط درونی بین عوامل اصلی با
استفاده از روش دیمتل فازی محاسبه شد .سپس دیمتل و  ANPفازی ترکیب شده و بهمنظور وزن دهی عوامل
و رتبهبندی آنها از روش  ANPفازی استفاده شد .از نتایج مهم تحقیق شناسایی عوامل علی و اولویتبندی
عوامل مدیریت تغییر مؤثر در اجرای مدیریت فرآیند کسبوکار در سازمانها است.
واژگان کلیدی :مدیریت تغییر ،مدیریت فرایند ،مدیریت فرایند کسبوکار.

∗ استادیار ،دانشکده مدیریت ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم( .نویسنده مسئول)؛ hryazdani@ut.ac.ir
∗∗ کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم.
∗∗∗ دانشجوی دکتری ،مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران.
تاریخ دریافت0931/01/22:

تاریخ پذیرش0931/19/91:

85

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال هفتم ـ شماره 22ـ پاییز 0931

مقدمه
در دنیای امروز تغییر و پویایی سازمانها از اصول اولیهای است که مدیران با توجه به این اصل
باید سامانههای موردنظر را طوری تعدیل و اصالح کنند که با شـرایط محیطـی سـازگار باشـند
(چانگ .)5226 ،7با توجه به فضای بسیار رقابتی و خواستههای در حال رشد مصرفکننـدگان،
سازمانها از ابزارها و روشهای مدیریتی متنوعی با هدف دسـتیابی بـه مزایـای رقـابتی واقعـی،
استفاده میکنند .روشهای مدیریتی زیادی بهمنظور تالش برای حفظ سـازمانهـا و ایسـتادگی
آنها در چنین شرایطی ،ظهور پیدا کردهاند .سازمانها اغلب با توجه به عـواملی ماننـد افـزایش
توسعه محصول ،نیاز به انتقال سریع اطالعات ،تصمیمگیری سریع ،نیاز به انطباق با تغییـرات در
تقاضا و تعداد فزاینده رقبای بین المللی و ...به انتخـاب آن دسـته از رویکردهـای مـدیریتی کـه
متمرکز بر فرایندها مـی باشـند تـا رویکردهـای عملیـاتی ،تمایـل بیشـتری دارنـد (سـیتامراجو و
مارجانوویک .)5223 ،5مدیریت فرایند کسبوکار تبدیل به حوزهای از مطالعـات شـده اسـت
که با بهبود مستمر و نـوآوری اساسـی فراینـدهـای کسـبوکـار ،بـهمنظـور افـزایش کـارایی و
اثربخشی سازمان سروکار دارد (اسـچمیدل و همکـاران .)5279 ،عـالوه بـر ایـن مـدیران بایـد
درک و آگاهی خود را نسبت به فرایندهای کسبوکار خودشان بیشتر توسعه دهند و همچنـین
درک عمیقی از حوزه مسئولیتهای آنی و بالدرنگ خود بهمنظور مقابله با چالشها بـه دسـت
آورند (بیتیتسی و همکاران .)5277 ،9سازمانها در مسیر دستیابی به اهداف استراتژیک خود،
اهمیت بهبود مداوم فرایندهای کسبوکار خود را دریافتهاند .بـا ظهـور مفـاهیم و راهکارهـای
مدیریت فرایند کسبوکار ،همراستایی بین حـوزههـای اسـتراتژیک و بخـشهـای عملکـردی
برای سازمانها ایجاد شد .همچنین سازمان هـا سـاختار مناسـبی را یافتنـد کـه پاسـ سـریعتـر و
مناسبتری را به تغییرات محیطـی مـیدهـد (سـانتوو و همکـاران .)5275 ،8سـازمانهـا آگـاه
هستند که یکی از ابزارهای ارتقاء جایگاه رقابتی آنها ،گرایش هرچه بیشتر به سـمت فراینـدها
1.Chang
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3. Bititci et al.
4. Santos et al.

مدل آمادگی تغییر سازمانی جهت پیادهسازی فرآیندهای کسبوکار

89

و تفکــر فراینــدی اســت؛ زیــرا از طریــق برتــری و مزیــت عملیــاتی اســت کــه مــیتــوان نتــایج
استراتژیک را محقق نمود (ناداراجاه و کدیر.)5276 ،7
ماهیت مخاطره انگیـز مـدیریت فراینـد کسـبوکـار یـک بررسـی دقیـق از عوامـل کلیـدی و
شکست را ایجاب میکنـد (عبدالونـد و همکـاران .)5224 ،سـازمانهـای بـالقوه ،فنـاوریهـا و
فاکتورهای عملیاتی استراتژیکی زیادی دارند که میتوانند نقش مهمی در موفقیـت و شکسـت
پروژههای مدیریت فرآیند کسبوکـار داشـته باشـند .از طریـق درک بهتـر از عوامـل کلیـدی
موفقیت مدیریت فرایند کسبوکار ،یک سازمان بهآسانی میتواند راهحلهای بهینـه مشـابه را
برای حذف یا جلوگیری از متداولتـرین دییـل شکسـت پیـادهسـازی را تعیـین نمایـد (بـای و
سرکیس .)5279 ،5ازاینرو مهم ترین هدف پژوهش پیش رو ارائه مدل مـدیریت تغییـر جهـت
اجرای مدیریت فرایند کسبوکار است .برای این کار ضـروری اسـت عوامـل مـؤثر مـدیریت
تغییر شناسایی شده و اولویتبندی آن ها ،ارائه شـود .بـا توجـه بـه اهمیـت روزافـزون مـدیریت
فرایند کسبوکار پژوهشها و تحقیقاتی هم در این زمینه و هم در زمینه مـدیریت تغییـر انجـام
شده است ،اما در این تحقیقات ،توجه چندانی به رابطه مدیریت فرایند کسبوکـار و مـدیریت
تغییر نشده است .به همین ترتیب در این پژوهش قصد بر آن اسـت کـه عوامـل مـدیریت تغییـر
مؤثر در اجرای مدیریت فرآینـد کسـبوکـار 9شناسـایی شـده ،روابـط بـین آنهـا و همچنـین
اولویتبندی آنها در رابطه با مدیریت فرآیند کسبوکار مورد تحلیل قرار گیرند.
سازماندهی مقاله به این شکل است که پس از بیان مقدمه در بخش اول ،ابتدا ادبیات موضوع
شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بخش دوم مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش
سوم ،روش تحقیق و همچنین مدلسازی و نحوه گردآوری دادهها تشریح شده است .ارائه
یافته های حاصل از محاسبات پژوهش در بخش چهارم لحاظ شده است و در نهایت
نتیجهگیری پژوهش ارائه شده است.

1. Nadarajah & Kadir
2. Bai & Sarkis
3. Business Process Management
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مروری بر مبانی نظری و پیشینه
یکی از ویژگیهای دنیای کسب وکار کنونی ،تغییر مداوم به نسبت سریع در نیازهای مشـتریان
است .اغلب سازمانها در محیطی کار میکننـد کـه در آن ،کسـبوکـار مـوردنظر در معـرض
تغییرات اجتناب ناپذیر و مداوم است؛ بنابراین سازمانها به منظور حفـظ مزیـت رقـابتی مسـتلزم
این هستند که فرایندهای کسبوکار و عملیات خود را بهطور مداوم با تغییرات مـوردنظر وفـق
دهند (حنیفه زاده و اصولی .)5277 ،نیبائر بر برخی از چالشهایی که اخیراً سازمانهـا بـا آنهـا
مواجه می شوند ازجمله تغییرات مقرر در شرایط و مقررات کسبوکـار ،کـاهش چرخـه عمـر
محصویت و خدمات ،رقابتهـای بـین المللـی و فشـارهای فزاینـده هزینـههـا تککیـد مـیکنـد
(نیبــائر .)5223،7پانســیگنون و همکــاران 5در ســال  5277بــر اهمیــت مطالعــات اقتضــایی و
ویژگیهای فرایندهای مرتبط با ارائه خدمات تککید میکنند .در این زمینه تعـداد فزاینـدهای از
سازمانها با رویکرد مدیریت فرایند کسبوکار وجود دارند ،چرا که این روش اجازه میدهـد
سازمان بتواند به سرعت خود را با شرایط سازگار کند (کوجانسیویو و لئونکوویست.)5224 ،9
مدیریت فرایندهای کسبوکار یا مدیریت فرآیند کسبوکار ،یک فلسفه مدیریت است برای
سازمانهایی که در جهت تبدیل شدن به یک سازمان فرایند محور حرکت مـیکننـد .حرکـت
به سمت فرایند محوری برای سازمانهایی که به دنبال از بین بـردن موانـع موجـود در سـاختار،
بهبـــود ارتباطـــات بـــرای حـــل مســـائل هســـتند ،دارای اهمیـــت بـــاییی اســـت (لهنـــرت و
همکاران .)5271،8بر اساو تعریف مدیریت فرآیند کسبوکار توسط برخـی صـاحبنظـران،
مدیریت فرآیند کسبوکار شامل تمام عناصر یکپارچهسازی فراینـدها ،رونـد و جهـتگیـری
فرایندها و بهبود فرایندهای کاری است (ناداراجاه و کدیر.)5276 ،2

مدیریت فرایند کسب وکار ،چگونگی طراحی مجدد تکتک فرایندهای کاری و تحکیم آن-
ها ،چگونگی توسعه و بهبـود قابلیـت و ظرفیـت مـدیریت فراینـدها در سـازمانهـا را بـهمنظـور
1. Neubauer
2.Pansignuon et al.
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دستیابی به اهداف متنوع و پیچیده اداره میکنـد (لهنـرت و همکـاران .)5271،علیـرغم فقـدان
یک تعریف عمومی از مدیریت تغییر ،نظریهها ،طبقهبندیها و مدلهای معمول پذیرفتهشدهای
وجـــود دارد .ازجملـــه موضـــوعات مشـــترک در ایـــن مـــدلهـــا و روشهـــا اهمیـــت نقـــش
فرهنگسازمانی ،سازمانی یادگیری و رفتار رهبری و مدیریت ،در حفظ تغییرات موفـق اسـت.
برنز )5278( 7دیدگاه جدیدی مبنی بـر عوامـل تعیـینکننـده تغییـر موفـق را بـهعنـوان ترکیـب
فرهنگ ،یادگیری سازمانی ،رفتـار مـدیریتی ،قـدرت و سیاسـت و سـاختار سـازمانی توصـیف
میکند .در تحقیقات جهانی در زمینه پروژههای تغییر و بیش از  7222مشـارکتکننـده تغییـر،

سه معیار مهم که نادیده گرفتن یا کماهمیت در نظر گرفتن آنها منجر بـه شکسـت در پـروژه-
های تغییر شده است را شناسایی کردند :تغییر ذهنیت و نگرش ،فرهنگ و پیچیـدگی سـازمان-
ها ،همچنین شش عامـل تغییـر موفـق را شناسـایی کردنـد :حمایـت برتـر مـدیریت ،مشـارکت
کارکنان ،ارتباطات صادقانه و بهموقع ،فرهنگسازمانی کـه انگیـزه و محـرک تغییـرات اسـت،
عوامل تغییر (پیشگامان تغییر) و تغییرات حمایت شـده توسـط فرهنـگ (بـروون و همکـاران،5
.)5276
رهبران باید آگاه باشند که در زمان اجرای تغییر چگونه بـا ادراکـات و فرهنـگهـای متفـاوت
افراد روبهرو شوند و برخورد کنند .رهبران میتوانند بهعنـوان سـازندگان تغییـر ،سـازمان را بـه
سمت وضعیت و عملکرد مطلوب آینـده هـدایت کننـد (ساسـیکا و همکـاران .) 5279،9درک
کردن و آگاه شدن از اینکه سازمان در حال حاضر در چه وضعیتی قـرار دارد و بـرای بهبـود و
پیشرفت به چه فرایندهایی نیاز دارد ،اولین گام ،تغییـر یـا تبـدیل بـهسـوی معرفـی تغییـر فراینـد
کسبوکار است (مور .)5277 ،8برنامهریزی مناسب و تجزیهوتحلیل به شناسـایی شـکاف بـین
وضع موجود و وضع مطلوب کمک بسیاری میکند .هر سازمانی برای طرح تغییر و رسیدن بـه
موفقیت در آن نیاز به شناسـایی شـرایط محیطـی خـود دارد (الحـداد و کوتنـور .)5722 ،2وبـر
1. Burns
2. Brown et al.
3. Saskia et al.
4. Moore
5. Al-Haddad & Kotnour
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مطرح میکند که درک افراد از آمادگی سازمانی برای تغییر نیز میتوانـد بـر موفقیـت اجـرای

تغییر تکثیرگذار باشد .آمادگی سازمان برای تغییر بهعنوان " تعهد افراد سازمان به تغییـر و خـود
کارآمدی آنان برای پیادهسازی تغییر سازمانی" تعریف شـده اسـت (وینـر .)5223 ،7اندرسـون

نشان می دهد که سه جنبه اصلی از یک استراتژی جامع تغییر ،محتوا ،افراد و فراینـد مـیباشـند.
محتوا اشاره به استراتژی ،سیستمها ،فناوری و شیوههای کار دارد .فنـاوریهـای کلیـدی تـالش
در اجرای تغییـر داشـته و نقـش اسـتراتژیک در تسـهیل تغییـر را دارنـد (ساسـیکا و همکـاران،
 .)5279افراد اشاره دارد به کارکنانی که درگیر اجرای تغییر هستند و همچنین رفتـار کارکنـان
در زمان اجرای تغییر .این جنبه نیز بهعنوان بعد شخصی تغییـر نامیـده شـده اسـت .هرچـه تغییـر
عمیقتر باشد ،برای افراد اهمیت بیشتری پیدا میکند ازاینجهت که آنها نیـز بایـد ارزشهـا و
دیدگاه های خودشان را با دیدگاه کلی سازمان یکپارچه و هماهنگ کنند (الحـداد و کوتنـور،
 .)5272جنبه سوم تغییر یعنی فرایند ،نشاندهنده اقدامات و روشها بهمنظور پیـادهسـازی تغییـر
است .ارتباطات و جلسات منظم با کارکنان ،اجرای تغییر را تسهیل میکند؛ بنابراین هـمتـرازی
و یکپــارچگی مناســب بــین محتــوا ،افــراد و فراینــد همــان چیــزی اســت کــه منجــر بــه تغییــر
موفقیتآمیز میشود (وندر آیست .)5279 ،5اجرای تغییر و تحویتی در سازمانها با موفقیـت
همراه بوده است که با وظایف بخـش یـا واحـد سـازمانی هماهنـگ بـوده و سـپس در سراسـر
سازمان به شیوهای یکپارچه و از طریق یک رویکرد پایین به بای گسترش یافته است (سیکدر و
پایاژی.)5278 ،9

1. Weiner
2. Van der Aalst
3. Sikdar & Payyazhi
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جدول  .1عوامل مدیریت تغییر شناسایی شده

ردیف
7
5

شاخص
هماهنگی بین کارکنان برای اجرای
تغییر

54

داشتن ارزشهای سازمانی همچون (تمایل به
یادگیری ،تمایل به کار گروهی و)...

53

مشتری مداری

92

اهمیت پذیرش نیاز به تغییر

97

استقبال از مشارکت کارکنان

95

استقبال از بازخورد و بازتاب کارکنان

6

وجود تفکر فرایندی در کارکنان

99

محیط در حال تغییر و پویا

1

تجربه و دانش فردی کارکنان

98

4

خود مدیریتی در کارکنان

92

9
8
2

3
72

تعهد کارکنان به ایجاد تغییر

ردیف

شاخص

مهارت و قابلیتهای کارکنان در
اجرای تغییر
عدم وجود مقاومت فرهنگی کارکنان
نسبت به پذیرش تغییر
شناخت و درک کارکنان از نیاز به
تغییر

میزان انجام کار گروهی (تمایل به
کارگروهی) در کارکنان

محیط
وجود فرصتهای جدید
کلیه نهادها و گروهها در بیرون سازمان که
دارای تکثیر بالقوه بر سازمان میباشند

91

نیازهای روزافزون مشتری

94

شرایط مالی

75

سنجش عملکرد کارکنان

93

شرایط دولتی و سیاسی

79

سیستمهای پاداش و مشوقهای کاری

82

جهت استراتژیک سازمان در راستای تغییر

77

78
72
76

انگیزه کارکنان برای اجرای تغییر

96

فضای رقابتی با میزان بایی رقابتی بودن

آموزش کارکنان در رابطه با اجرای
تغییر

هماهنگی بین رهبر و کارکنان برای
اجرای تغییر
برنامهریزی قوی توسط رهبر برای
اجرای تغییر
تفویض اختیار و قدرت دادن توسط
رهبر به کارکنان برای اجرای تغییر

87
85
89

جریان تصمیمگیریهای مناسب در سازمان
در راستای تغییر
محدودیت و فرصتها در بستر سازمان برای
ایجاد تغییر
اهداف سازمانی در راستای تغییر

84
71
74
73
52
57
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تجربه و دانش رهبر در زمینه تغییر
صالحیت و شایستگی رهبر برای
اجرای تغییر
حمایت رهبری از تغییر
تالش رهبر برای تقویت و نهادینه
کردن تغییر
تعهد و مشارکت رهبری در اجرای
تغییر
داشتن مدل ساختار سازمانی مناسب

88

عدم تمرکز استراتژیک سازمان در راستای
تغییر

82

خودکارسازی فرایندها

86

طراحی مجدد فرایندها

81

حداقل کردن انحرافات فرایندها

84

حذف فعالیتهای بدون ارزشافزوده از
فرایندها

83

حداقل کردن مدتزمان فرایندها

59

ساختار سازمانی با پیچیدگی کم

22

بلوغ مدیریت فرایند کسبوکار در سازمان

58

ساختار سازمانی با رسمیت کم

27

شبکههای جامع و توانمند

25

پهنای باند مناسب

29

سیستمهای اطالعاتی یکپارچه

28

سیستم  ERPکارآمد

52
56
51

برای تغییر

تعامل و ارتباطات بین واحدهای
سازمانی
مشخص شدن سطح مسئولیت
واحدهای سازمانی
مشخص شدن میزان اختیار
تصمیمگیری واحدهای سازمانی

اندام و همکاران ،) 7938( 7به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تغییر در جامعه آماری موردنظر
به روش کیفی اقدام نمودهاند؛ و در نهایت پس از  57مفهوم مستخرج ،سه درونمایه اصلی
محیط درون سازمان ،محیط برون سازمان و فرایند تغییر را بهعنوان عوامل اصلی مؤثر بر
مدیریت تغییر در دانشکدههای تربیتبدنی را شناسایی کردند .روحانی و همکاران (،)7938
در تحقیقی با عنوان عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار ،به
شناسایی عوامل کلیدی پرداخته و بهمنظور تعیین اهمیت و اولویت آنها از پرسشنامه استفاده
1.Andam et al.
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کردند .در نهایت با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی 51 ،عامل کلیدی استخراج و در
پنج گروه مدیریتی ،سازمانی ،فرآیندی ،انسانی و فنی به ترتیب اولویت و اهمیت قرار گرفتند.
کلهری و حاجی حیدری ( ،) 7937طی انجام مطالعات در این زمینه نتیجه گرفتند که از بین
عوامل شناسایی شده در پژوهش خود (انتخاب روششناسی ،مدیریت پروژه ،فناوری
اطالعات ،جوسازمانی  ،مدیریت تغییر ،مدیریت ارشد) تنها فناوری اطالعات و مدیریت ارشد
بر آمادگی سازمانی جهت پیادهسازی موفق مدیریت فرایندهای کسبوکار در شرکت
بازرگانی پتروشیمی تکثیر دارد .سلیمانی ( ،)7948در تحقیقی به شناسایی عوامل کلیدی
موفقیت در استقرار سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار و رتبهبندی عوامل به روش ANP
فازی (موردمطالعه ،شرکت گلرنگ) پرداخت .هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل
کلیدی موفقیت ،دستهبندی و اعتبارسنجی آنها و در نهایت اولویتبندی این عوامل بوده
است .برای این منظور از روش تحقیق توصیفی بهصورت کمی استفاده شده است و ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است .یافتههای تحقیق نشان داد که در هر مرحله از
پیادهسازی سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار باید به کدام عاملها توجه بیشتری شود .این
عوامل عبارتاند از ایجاد ارتباط اثربخش با کلیه ذینفعان و آگاهیرسانی و اعتمادسازی،
برنامه ریزی و مدیریت پروژه ،معماری مناسب اطالعات و یکپارچگی منابع اطالعات،
پیکربندی آزمون و اشکالزدایی سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار ،همراستایی و
یکپارچگی توانمندیهای فناوری اطالعات با استراتژی مدیریت فرآیندهای کسبوکار.
سیکدر و پایازهی ،)5278( 7یک چهارچوب مفهومی و سازمانیافتهای را برای چگونگی
مدیریت تغییر سازمان در طول اجرای مدیریت فرایند کسبوکار ارائه دادند .این چهارچوب،
دو مورد مطالعاتی از اجرای فرایندهای کسبوکار را در رابطه با چگونگی عدم یکپارچگی و
همراستایی که منجر به شکست اجرای مدیریت فرایندهای کسبوکار شده است بررسی و
ارزیابی کرده است .دایواله دپادوآ و همکارانش ،)5278( 5در پژوهشی تحت عنوان "

1. Sikdar & Payyazhi
2. Dallavalle

22

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال هفتم ـ شماره 22ـ پاییز 0931

 BPMبرای مدیریت تغییر :دو روش تشخیص روند  BPMبرای مدیریت تغییر " بر مفهوم
تغییر سازمانی از طریق رویکرد مدیریت فرایند کسبوکار متمرکز بوده و اقدام اصلی این
پژوهش ،ارائه مراحل دو روش برای تشخیص فرایند است .نتایج این تحقیق بهعنوان یک
راهنما برای سازمانها در تشخیص روند مدیریت فرآیند کسبوکار و همچنین بهعنوان پایهای
برای تصمیم گیری بهتر با در نظر گرفتن نیازهای خاص بهبود فرایندها است .لهنرت و
همکارانش ،)5271( 7بر برنامهریزی یکپارچه بهبود فرآیند کسبوکار و توسعه قابلیتهای
مدیریت فرآیند کسبوکار تمرکز کردند و بر این باورند که این دو تعامل بسیار نزدیکی با
یکدیگر دارند؛ که در این راستا روشهای جدیدی را برای تحقیقات بینرشتهای مدیریت
فرآیند کسبوکار ارائه دادهاند.
روش تحقیق
پایه هر علمی ،شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روششناسیای مبتنی
است که در آن علم به کار میرود (حافظنیا .)7932 ،روش به کارگرفته شده در این
پژوهش از نظر هدف ،توسعهای -کاربردی بوده و بر مبنای ماهیت و روش در گروه
توصیفی دستهبندی میشود .همچنین بر مبنای نوع دادهها ،میتوان آن را پیمایشی دانست.
جامعه آماری این پژوهش  52نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت فرایند کسبوکار
و متخصصین پروژههای مدیریت فرآیند کسبوکار هستند که با مفاهیم مدیریت تغییر و
مدیریت فرآیند کسبوکار و مشکالت آن آشنایی و آگاهی کافی را دارند .نمونهگیری
پژوهش از نوع غیر احتمالی و گلوله برفی است .باید بیان کرد ،یک راهکار مناسب برای
نمونهگیری در تصمیم گیری چندمعیاره ،استفاده از تکنیک گلوله برفی است .در این روش
محقق پس از شناسایی یا انتخاب اولین واحد نمونهگیری از آن برای شناسایی و انتخاب دومین
واحد نمونهگیری استفاده یا کمک میگیرد .به همین ترتیب واحدهای دیگر نمونه شناسایی و
انتخاب میشوند .بهمنظور دستیابی به هدف پیش رو در مطالعه حاضر ،در گام اول با
بررسیهای جامع کتابخانهای و ارزیابی نتایج مطالعات گذشته مرتبط ،عوامل مدیریت تغییر
1. Lehnert et al.
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مؤثر بر پیادهسازی مدیریت فرآیند کسبوکار که در جدول  7به آن اشاره شد ،شناسایی و
استخراج گردید .در گام بعد ،بهمنظور جمعآوری آراء خبرگان برای پیادهسازی در تکنیک
دلفی فازی ،از پرسشنامه پنج مقیاسی لیکرت استفاده شده است و مهمترین و مؤثرترین زیر
عاملهای مدیریت تغییر مؤثر بر پیادهسازی مدیریت فرآیند کسبوکار ،مورد پذیرش واقع
شده و در ادامه ،با نظرسنجی خبرگان حوزه مدیریت تغییر و تحول ،زیر عاملهای کلیدی در
بین  1عامل اصلی دستهبندی شد .در مرحله بعدی ،روابط درونی بین عوامل اصلی با استفاده از
روش دیمتل فازی محاسبه میشود و بعد از تشکیل شبکه تصمیم ،مقایسه زوجی بین عوامل
اصلی نسبت به هدف و همچنین مقایسه زوجی بین عوامل فرعی نسبت به عامل اصلی صورت
میگیرد .سپس دیمتل و  ANPفازی ترکیب می شوند .در مرحله بعد ،سوپر ماتریس اولیه بر
اساو خروجیهای دیمتل و  ANPشکل می گیرد و سوپر ماتریس حدی با استفاده از
نرمافزار متلب محاسبه میشود و اوزان عوامل بر اساو آن به دست میآیند و در پایان عوامل
علی تعیین شده و اولویت عوامل نسبت به یکدیگر به دست میآید.
دلفی فازی
دلفی فرایندی ارتباطی میان متخصصان است که بدون ارتباط رودررو با یکدیگر برای حل
مسئلهای به توافق میرسند (گورچیان .)7338 ،7دلفی به دلیل داشتن تعامالت چندگانه بین
خبرگان ،از غنای باییی نسبت به روشهایی نظیر پیمایش برخوردار است (فکور ثقیه و
همکاران .)7939 ،روش دلفـــی فـــازی در دهـــه  7342مـــیالدی توســـط کـــافمن و
گوپتـــا ابـــداع شـــد (لین و چنگ .)5225 ،5کاربرد این روش بهمنظور تصمیمگیری و
اجماع بر مسائلی که اهـداف و پارامترها بهصراحت مشخص نیستند ،منجر به نتایج بسیار
ارزندهای می شود .ویژگـی مهـم ایـن روش ،ارائه چارچوبی انعطافپذیر است که بسیاری از
موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار میدهد .بسیاری از مشکالت در
تصمیمگیریها مربوط بـه اطالعـات نـاقص و نـادقیق است .همچنین تصمیمهای اتخاذشده
خبرگان بر اساو صالحیت فردی آنان و بهشدت ذهنـی است .بنابراین بهتر است دادهها
1. Ghurchian
2. Lee & Chang
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بهجای اعداد قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند .مراحل اجرایی روش دلفی فازی در واقع
ترکیبی از اجرای روش دلفی و انجـام تحلیلها بـر روی اطالعات با استفاده از تعاریف نظریه
مجموعههای فازی است (آذر و فرجی .)7947،دلفی فازی گرچه توانسته است برخی
مشکالت روش دلفی را حل کند ،همچنان پرهزینه و زمانبر است و تالش میکند کارشناسان
را به نتیجه گیری واحد رهنمون سازد .از طرف دیگر ،روش دلفی همچنان در مرحله تکامل
است و یکی از مزایای آن سادگی است ،زیرا نیاز به مهارتهای پیشرفته ریاضی ،اجرا و
تحلیل ندارد ،بلکه نیاز به خالقیت در طراحی پروژه و آگاهی فرد از مسائل دلفی دارد
(صلصالی و همکاران)7945 ،؛ ازاینرو استفاده از آن همواره خالقانه بوده است .برای حل این
دو مشکل عمده ،از روشی استفاده شده که در آن تنها یک دور پرسشنامه حاضر است؛ لذا
تنوع آرای کارشناسان بیشتر حفظ میشود .هرچند استفاده از این روش بهصورت محدودتر
انجام گرفته است ،تقریباً اغلب کسانی که همراه دلفی فازی از روش فازی دیگری استفاده
میکنند و در تحقیق آنها دلفی فازی مرحله نخست را شامل میشود ،از این روش استفاده
کرده اند .هدف آن است که با کمک دلفی فازی از میان انبوه تغییرها یا عوامل آنهایی باقی
بمانند که از تکثیر بیشتری برخوردارند؛ بهعبارتدیگر ،دلفی فازی تغییرهای کلیدی واصلی را
نگاه میدارد و سایر تغییرها حذف میشوند (دهقانی فیروزآبادی وبغیری .)7935 ،این همان
کاری است که دلفی فازی در این تحقیق نیز انجام میدهد.
مراحل اجرایی روش دلفی فازی در واقع ترکیبی از اجرای روش دلفی و انجام تحلیلها بر
روی اطالعات با استفاده از تعاریف نظریه مجموعههای فازی است (عالم تبریز و شایسته،
 .)7932فرایند دلفی فازی به شرح مراحل زیر است:
 .1جمع آوری نظرات گروه تصمیم (خبرگان)؛ بدین منظور از یک طیف پنج گزینهای
متغیرهای زبانشناختی استفاده شد .این طیف از گزینه خیلی کم اثر تا گزینه خیلی
مؤثر رتبهبندی گردید.
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 .2تبدیل متغیرهای کالمی به اعداد مثلثی فازی؛ از روش ارائهشده توسط حبیبی و
همکاران )5272( 7استفاده گردید .ازآنجاییکه خصوصیات متفاوت افراد بر تعابیر
ذهنی آنها نسبت به متغیرهای کیفی اثرگذار است ،لذا با تعریف دامنه متغیرهای
کیفی ،خبرگان با ذهنیت یکسان به سؤالها پاس دادهاند .این متغیرها با توجه به
جدول  5به شکل اعداد فازی مثلثی تعریف شدهاند.
جدول  .2اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی

متغیر کالمی

اعداد فازی مثلثی متناظر

خیلی مهم

)(2/12 ،2/12 ،7

مهم

)(2/2 ،2/12 ،7

تا حدودی مهم

)(2/52 ،2/2 ،2/12

بیاهمیت

)(2 ،2/52 ،2/2

کامالً بیاهمیت

)(2 ،2 ،2/52

()7

∑

∑ ∑

 .9خلق عدد فازی مثلثی برای هر خبره؛ سادهترین روش برای تجمیع نظرات خبرگان در
فرآیند دلفی فازی محاسبه میانگین حسابی است (حبیبی و همکاران .)5272 ،میانگین
حسابی در عدد مثلثی فازی ،برای اشاره به اجماع گروه متخصصان در مورد هر معیار
بهکار رفته است.
 .8فازی زدایی کردن؛ یکی از روشهای پرکاربرد استفاده از فرمول مینکووسکی است که با
استفاده از آن اعداد فازی به اعداد قطعی تبدیل میشود (نظری و همکاران.)5275 ،5
()5

x

1. Habibi et al.
2. Nazari et al.
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 .2یک مقدار آستانه

را بهمنظور غربال نمودن عوامل نامناسب انتخاب کنید.

الف) عامل تکثیرگذار پذیرفته میشود اگر:
ب) عامل تکثیرگذار پذیرفته نمیشود اگر:

باشد.

اساساً ،مقدار آستانه با استنباط ذهنی تصمیمگیرنده معین میشود و مستقیماً بر روی تعداد
عواملی که غربال میشوند ،تکثیر خواهد گذاشت (میرزایی و همکاران .)7935 ،هیچ راه
ساده یا قانون کلی برای تعیین این مقدار آستانه وجود ندارد .در این تحقیق میانگین ارزشهای
قطعی شده محاسبه شد و عواملی که دارای ارزش کمتر از میانگین بودند ،حذف شدند.
تکنیک دیمتل فازی
با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مدیریت تغییر مؤثر در اجرای
مدیریت فرآیند کسبوکار ،تعیین روابط بین آنها و همچنین اولویتبندی آنها در رابطه با
مدیریت فرآیند کسبوکار است ،لذا از تئوری گراف و بهطور خاص رویکرد دیمتل استفاده
شده است .همچنین در این پژوهش بهمنظور کاهش خطای قضاوت تصمیمگیرندگان،
رویکرد فازی مورد استفاده قرار گرفته است .در سالهای اخیر تئوری گرافها به طرز
فوقالعادهای رشد یافته است تا حدی که از آن در مدلسازی برای محاسبات و بهینهسازی
استفاده میشود .با توجه به اینکه گرافها نتایج ریاضی را بهصورت بصری و به طرزی واضح
و شفاف نمایش میدهند بسیار در حل مسائل پیچیده کاربرد دارند .روش دیمتل فاکتورها و
معیارهای شناسایی شده را در دو گروه علت و اثر طبقهبندی مینماید (وو .)5275 ،7هدف
اصلی از این روش یافتن ارتباطات علی مستقیم و غیرمستقیم و قدرت تکثیر بین تمام متغیرهای
یک سیستم پیچیده به کمک محاسبات ماتریسی است (لی و همکاران .)5277 ،5تکنیک
دیمتل از انواع روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است اما تفاوت آن با دیگر روشها در
1. Wu
2. Lee et al.
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بهکارگیری تئوری گرافها و تعیین درجه و روابط اثرگذاری فاکتورها بر روی یکدیگر
است .بهطوریکه در چنین ساختاری هر عنصر میتواند بر کلیه عناصر همسطح ،سطح بایتر،
یا سطح پایینتر از خود تکثیر گذاشته و متقابالً از تمامی آنها تکثیر پذیرد .پس تمامی عوامل
نسبت به یکدیگر موردسنجش قرار میگیرند و در این حالت آنچه در تعیین وزن و اهمیت هر
فاکتور مؤثر است ،تمامی عوامل موجود میباشند .لذا این روش میتواند روابط علت و اثر را
کشف نموده و از این طریق یک مدل ساختاری قابلدرک را ارائه نماید (تسنگ.)5223 ،7
خروجی دیمتل اطالعاتی را راجع به تکثیر هر فاکتور بر روی کلیت پروژه ارائه میدهد.
مهمترین ویژگی دیمتل در حوزه تصمیم گیری چندمعیاره ایجاد روابط و ساختار فاکتورها
است (زو و همکاران .)5277 ،5مراحل اجرای این روش به شرح زیر است:
مرحله اول :نظرات خبرگان برای ارزیابی روابط درونی عوامل برای محاسبه دیمتل از طریق
مقایسات زوجی و تکثیر میان معیارها بر اساو گزینههای زبانی و اعداد مثبت فازی به ترتیب
جدول شماره  9مشخص میشود.
جدول  .3گزینههای زبانی و اعداد فازی مثلثی (لیو و همکاران)2113 ،۳

عبارت کالمی

اعداد قطعی

مقدار فازی

بدون تکثیر

2

)(2 ،2 ،2/52

تکثیر خیلی کم

7

)(2 ،2/52 ،2/2

تکثیر کم

5

)(2/52 ،2/2 ،2/12

تکثیر زیاد

9

)(2/2 ،2/12 ،7

تکثیر خیلی زیاد

8

)(2/12 ،7 ،7

با تبدیل تخمینهای زبانی به اعداد فازی ،ماتریس رابطه مستقیم اولیه ] [
میآید که در آن A ،یک ماتریس  n×nنا منفی است و درایه

 ،Aبه دست

یک عدد فازی مثلثی است

1. Tseng
2. Zhou et al.
3. Lu et al.

26

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال هفتم ـ شماره 22ـ پاییز 0931

که نشاندهنده تکثیر مستقیم عامل  iبر روی عامل  ،jاست .وقتی  i=jباشد ،مؤلفههای قطری
ماتریس ،صفر میشوند (زو و همکاران.)5277 ،7

]
مرحله دوم :فازی زدایی ماتریس مستقیم اولیه بر اساو روش CFCS

[

برای فازی زدایی ماتریس مستقیم اولیه از روش  CFCSاستفاده میشود که توسط تزنگ
( )5221ارائه شده است .فرض کنید

5

 ،ارزیابی فازی است که  kامین

خبره درباره میزان تکثیر عامل  iبر روی عامل  jارائه کرده است .بر اساو روش  ،CFCSدی
فازی کردن در پنج گام انجام میگیرد:
گام اول :استاندارد کردن اعداد فازی
()9
()8
()2
()6

گام دوم :محاسبه مقدار نرمال چپ و راست:
()1
1. Zhou et al.
2. Tzeng
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()4
گام سوم :محاسبه مقدار نرمال شده کل:
]

()3

×

)

گام چهارم :به دست آوردن عدد قطعی ارزیابی  kامین خبره:
()72

(

[

×

گام پنجم :به دست آوردن عدد تجمیعی ،از طریق میانگینگیری از اعداد قطعی:
()77
بعد از انجام فازی زدایی و تجمیع نظر کارشناسان ماتریس رابطه مستقیم اولیه تجمیعی ،با
اعداد قطعی که بیانگر میزان تکثیر مستقیم عامل  iروی عامل  jاست ،شکل میگیرد( .چانگ و
همکاران.)5277 ،
مرحله سوم:
در این مرحله ،ماتریس رابطه مستقیم اولیه نرمال میشود .ماتریس نرمال شده رابطه مستقیم از
رابطه زیر به دست میآید.
()75

|

|

∑

|

|

∑

مرحله چهارم:
به دست آوردن ماتریس روابط کل :با توجه به ماتریس بی مقیاو شده  Mمیتوان ماتریس
روابط کل  Tرا با استفاده از فرمول زیر به دست آورد .در این فرمول ماتریس ماتریس یکه
است.
()79

∑
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مرحله پنجم:
محاسبه گروه تکثیرگذار و تکثیرپذیر :با محاسبه  J+Rو  R-Jمیتوان میزان تکثیرگذار بودن یا
تکثیرپذیر بودن را مشخص کرد .در این روابط  Rجمع اعداد هر ستون و  Jجمع درایههای هر
سطر ماتریس روابط نهایی است .هرچه مقدار  R+Jبیشتر باشد شاخص موردنظر از نظر میزان
تکثیرگذاری مسلطتر خواهد بود و هرچه  R-Jکمتر باشد و به سمت منفی پیش رود میزان
تکثیرپذیری شاخص و عدم تسلط آن بیشتر خواهد بود.
∑

] [

()78

()72

)

∑(

] [

] [ترانهاده ماتریس نهایی است (سامریت و آنتارانیچ.)5279 ،7
روش  ANPفازی
فرایند تحلیل شبکهای ،توسط ساتی ،)5228( 5برای آن دسته از مسائل تصمیمگیری چند
معیاره که روابط و وابستگی متقابل در میان سطوح تصمیمگیری (هدف ،معیارهای
تصمیمگیری و زیر معیارهای آن ،گزینهها) وجود دارد ،ارائه شده است (حسن پور و
همکاران .)7937 ،فرایند تحلیل شبکهای هر موضوع و مسئلهای را بهمانند شبکهای از معیارها،
زیر معیارها و گزینهها (همه اینها عناصر نامیده میشوند) که با یکدیگر در خوشههایی جمع
شدهاند ،در نظر میگیرد .تمامی عناصر در یک شبکه میتوانند به شکل دارای ارتباط با
یکدیگر باشند .بهعبارتدیگر در یک شبکه بازخورد و ارتباط متقابل بین و میان خوشهها
امکانپذیر است (گارسیا ملون و همکاران .)5224 ،9یکی از محدودیتهای جدی  AHPاین
1. Sumrit & Anuntavoranich
2. Saaty
3. García-Melón
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است که وابستگی های متقابل بین عناصر تصمیم ،یعنی وابستگی معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها
را در نظر نمیگیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را سلسلهمراتبی و یکطرفه فرض میکند و
این فرض ممکن است در بعضی موارد صادق نباشد و در چنین شرایطی نتیجه روش AHP
ممکن است موجب برعکس شدن رتبهها شود؛ یعنی با حذف گزینهای ممکن است نتیجه
رتبهبندی گزینهها تغییر کند؛ بنابراین باید در استفاده از روش  AHPاندکی محتاط بود ،زیرا
کلیه مسائل و مشکالت برنامه ریزی لزوماً دارای ساختار سلسله مراتبی نیستند (زبردست،
 .)7942این محدودیت عمده  AHPباعث شد تا ابداعکننده آن ،توماو ساعتی روش فرایند
تحلیل شبکهای ( ) ANPرا ارائه و معرفی کند که در آن ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر
تصمیم ،از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکهای ،در نظر گرفته میشود.
فرایند تحلیل شبکهای حالت عمومی  AHPو شکل گسترده آن محسوب میشود (ساتی،
 ) 7333که در آن موضوعات با وابستگی متقابل و بازخورد را نیز میتوان در نظر گرفت .به
همین دلیل در سالهای اخیر استفاده از  ANPبهجای  AHPدر اغلب زمینهها افزایش پیدا
کرده است (جهارخاریا و شانکار .)5221 ،7در تکنیک  ANPبرای نشان دادن وابستگیهای
موجود سطوح تصمیمگیری ،از سوپر ماتریس استفاده میشود .در این مرحله با توجه به
ساختار شبکهای ،ساختار کلی سوپر ماتریس اولیه مشخص میشود .در این تحقیق از شبکه و
سوپر ماتریس شکل زیر استفاده شده است.

1. Jharkharia & Shankar
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هدف
𝑤
عوامل فرعی عوامل اصلی

0
0

0
𝑤
𝑤

هدف

0
𝑤
0

هدف

عوامل اصلی = W

𝑤

معیارهای اصلی

عوامل فرعی

𝑤

معیارهای فرعی

شکل .1ساختار شبکهای و سوپر ماتریس اولیه

در سطح اول شبکه ،هدف و در سطح دوم ،عوامل اصلی قرار میگیرند که عوامل اصلی
دارای وابستگی درونی هستند و در سطح سوم عوامل فرعی قرار میگیرند .در سوپر ماتریس
 W21 ،Wوزن نسبی عوامل اصلی با توجه به گره هدف W22 ،وزن داخلی بین عوامل اصلی
و  W32وزن عوامل فرعی نسبت به عوامل اصلی متناظرشان است .ماتریس  Tکه خروجی
روش دیمتل فازی است ،پس از نرمالسازی بهعنوان ماتریس  ،W22در نظر گرفته میشود.
برای محاسبه  W21و  W23از مقایسات زوجی استفاده میشود .متغیرهای زبانی و اعداد فازی
مورد استفاده برای مقایسات زوجی در جدول زیر درج شده است.

مدل آمادگی تغییر سازمانی جهت پیادهسازی فرآیندهای کسبوکار

67

جدول  .4عبارتهای کالمی جهت مقایسههای زوجی برای بیان درجه اهمیت (گاماس)2112 ،۱

عدد فازی

متغیر زبانی

مقیاس عدد فازی

7

برابر

()7،7،7

5

برتری خیلی کم

()7،5،9

9

کمی برتر

()5،9،8

8

برتر

()9،8،2

2

خوب

()8،2،6

6

نسبتاً خوب

()2،6،1

1

خیلی خوب

()6،1،4

4

عالی

()1،4،3

3

برتری مطلق

()4،3،72

در این مرحله میانگین هندسی نظرات خبرگان در قالب یک ماتریس واحد محاسبه میشود.
برای محاسبه ترکیب نظرات افراد و به دست آوردن جداول نهایی مقایسههای زوجی از رابطه
زیر استفاده میشود (عطائی.)7943 ،
()76
√

√

√

در رابطه بای k ،تعداد خبرگان است .در ادامه میانگین هندسی دی فازی میشود .برای فازی
زدایی جداول مقایسه زوجی یکپارچه شده ،از روش  CFCSو با استفاده از روابط  7تا 3
انجام میشود .سپس ماتریس دی فازی شده به روش میانگین هندسی نرماییز میشود و در
نهایت وزن عوامل فرعی مربوط به هر عامل اصلی محاسبه میشود.

1 . Gumus
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یافتههای تحقیق
در این پژوهش  28عامل بر اساو ادبیات تحقیق شناسایی شدند .با استفاده از مقیاو پنج
نقطهای لیکرت ،نظرات  52خبره برای تعیین اهمیت این معیارها گردآوری شد .بعد از اجرای
گامهای روش دلفی فازی میانگین ارزشهای قطعی بهعنوان حد آستانه در نظر گرفته شده و
عواملی که دارای ارزش قطعی کمتر از میانگین (حد آستانه برابر با  )2/95665بودند حذف
شدند و بقیه عوامل جهت انجام مراحل بعدی تحقیق انتخاب شدند .نتایج حاصل از اجرای
دلفی فای به شرح جدول زیر آمده است.
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ارزش قطعی

جدول  .5نتایج حاصل از اجرای فرآیند دلفی فازی
نتیجه

2/194

2/844

2/569

2/952

رد

2 /1

2/869

2/594

2/531

رد

مهارت و قابلیتهای کارکنان در اجرای تغییر

2/694

2/944

2/744

2/522

رد

عدم وجود مقاومت فرهنگی کارکنان نسبت به پذیرش تغییر

2/144

2/22

2/952

2/948

پذیرش

شناخت و درک کارکنان از نیاز به تغییر

2/144

2/212

2/952

2/914

پذیرش

وجود تفکر فرایندی در کارکنان

2/644

2/822

2/552

2/548

رد

تجربه و دانش فردی کارکنان

2/62

2/82

2/579

2/569

رد

خود مدیریتی در کارکنان

2/612

2/844

2/569

2/923

رد

میزان انجام کار گروهی (تمایل به کارگروهی) در کارکنان

2/152

2/812

2/522

2/979

رد

انگیزه کارکنان برای اجرای تغییر

2/479

2 /6

2/969

2/876

پذیرش

آموزش کارکنان در رابطه با اجرای تغییر

2/144

2/294

2/979

2/912

پذیرش

تعهد کارکنان به ایجاد تغییر

2/694

2 /6

2/969

2/915

پذیرش

سیستمهای پاداش و مشوقهای کاری

2/669

2/879

2/712

2/594

رد

داشتن ارزشهای سازمانی همچون (تمایل به یادگیری ،تمایل به کار گروهی و)...

2/194

2 /2

2/512

2/998

پذیرش

مشتری مداری

2/62

2 /8

2/744

2/52

رد

اهمیت پذیرش نیاز به تغییر

2/144

2/22

2/979

2/915

پذیرش

استقبال از مشارکت کارکنان

2/12

2 /2

2/512

2/994

پذیرش

استقبال از بازخورد و بازتاب کارکنان

2/144

2/22

2/979

2/915

پذیرش

محیط در حال تغییر و پویا

2/179

2/869

2/52

2/979

رد

2 /1

2/82

2/579

2/512

رد

2/694

2 /8

2/744

2/581

رد

کلیه نهادها و گروهها در بیرون سازمان که دارای تکثیر بالقوه بر سازمان میباشند

2 /1

2/82

2/552

2/544

رد

نیازهای روزافزون مشتری

2 /1

2/869

2/569

2/955

رد

شرایط مالی

2/169

2/279

2 /9

2/969

پذیرش

شرایط دولتی و سیاسی

2/679

2/969

2/769

2/552

رد

جهت استراتژیک سازمان در راستای تغییر

2/179

2/812

2/569

2/955

رد

عوامل مدیریت تغییر مؤثر بر اجرای BPM

هماهنگی بین کارکنان برای اجرای تغییر
سنجش عملکرد کارکنان

فضای رقابتی با میزان بایی رقابتی بودن محیط
وجود فرصتهای جدید

میانگین فازی نظرات
خبرگان
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جریان تصمیمگیریهای مناسب در سازمان در راستای تغییر

2/152

2 /2

2/512

2/997

پذیرش

محدودیت و فرصتها در بستر سازمان برای ایجاد تغییر

2/12

2/279

2/512

2/998

پذیرش

اهداف سازمانی در راستای تغییر

2/194

2 /2

2/544

2/981

پذیرش

عدم تمرکز استراتژیک سازمان در راستای تغییر

2/179

2/812

2/569

2/955

رد

خودکارسازی فرایندها

2/612

2/852

2/579

2/512

رد

طراحی مجدد فرایندها

2/194

2/279

2/544

2/988

پذیرش

حداقل کردن انحرافات فرایندها

2/612

2/852

2/552

2/544

رد

حذف فعالیتهای بدون ارزشافزوده از فرایندها

2/194

2/844

2/52

2/979

رد

حداقل کردن مدتزمان فرایندها

2/644

2/894

2/552

2/544

رد

بلوغ مدیریت فرایند کسبوکار در سازمان

2/494

2/679

2/969

2/873

پذیرش

شبکههای جامع و توانمند

2/194

2/279

2/544

2/988

پذیرش

پهنای باند مناسب

2/644

2/869

2/52

2/926

رد

سیستمهای اطالعاتی یکپارچه

2/169

2/252

2 /9

2/923

پذیرش

2 /4

2/22

2 /9

2/969

پذیرش

داشتن مدل ساختار سازمانی مناسب برای تغییر

2/144

2/269

2/994

2/938

پذیرش

ساختار سازمانی با پیچیدگی کم

2/612

2/894

2/552

2/548

رد

ساختار سازمانی با رسمیت کم

2/644

2/869

2/52

2/926

رد

تعامل و ارتباطات بین واحدهای سازمانی

2/12

2 /2

2 /9

2/969

پذیرش

مشخص شدن سطح مسئولیت واحدهای سازمانی

2/152

2/812

2/552

2/544

رد

مشخص شدن میزان اختیار تصمیمگیری واحدهای سازمانی

2/669

2/82

2/569

2/976

رد

هماهنگی بین رهبر و کارکنان برای اجرای تغییر

2 /4

2/269

2/92

2/823

پذیرش

برنامهریزی قوی توسط رهبر برای اجرای تغییر

2/144

2/244

2/969

2/879

پذیرش

تفویض اختیار و قدرت دادن توسط رهبر به کارکنان برای اجرای تغییر

2/194

2/844

2/569

2/952

رد

تجربه و دانش رهبر در زمینه تغییر

2/669

2/894

2/52

2/926

رد

صالحیت و شایستگی رهبر برای اجرای تغییر

2/169

2/22

2/979

2/966

پذیرش

حمایت رهبری از تغییر

2/12

2/294

2/952

2/914

پذیرش

تالش رهبر برای تقویت و نهادینه کردن تغییر

2/152

2 /2

2/569

2/973

رد

2 /4

2/244

2/92

2/829

پذیرش

سیستم  ERPکارآمد

تعهد و مشارکت رهبری در اجرای تغییر
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بعد از غربالسازی ،با نظرسنجی خبرگان حوزه مدیریت تغییر و تحول ،زیر عاملهای کلیدی
پذیرششده در بین  1عامل اصلی دستهبندی شد.

عوامل
مدیریت
تغییر مؤثر

.

بر BPM

.1طراحی مجدد
فرآیندها
.2بلوغ مدیریت فرآیند
کسبوکار در سازمان

شکل  .2دستهبندی زیر عوامل غربالشده بر اساس عوامل اصلی
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در گام بعدی دیمتل فازی اجرا میشود بدین منظور از خبرگان خواسته میشود تا با استفاده از
متغیرهای زبانی جدول  3نظر خود را در مورد میزان تکثیر عوامل اصلی بر یکدیگر بیان کنند.
ارزیابی زبانی بر اساو جدول شماره  ،3به اعداد فازی متناظرشان ،بدل میشوند و این اعداد
با روش فازی زدایی  CFCSو با استفاده از روابط  7تا  3به اعداد قطعی تبدیل میشوند و در
نتیجه ماتریس روابط مستقیم اولیه با اعداد قطعی شکل میگیرد .سپس ماتریس مستقیم اولیه،
با استفاده از رابطه  72نرمال میشود و با استفاده از آن ،ماتریس رابطه کلی  ،Tبا استفاده از
رابطه  77محاسبه میشود .این ماتریس در جدول زیر درج شده است.

استراتژیک

BPR

کارکنان

رهبری

ساختار

فرهنگ

سازمانی

زیرساختهای

اطالعاتی و

ارتباطی

موفقیت در

الزامات

الزامات استراتژیک

فرایند گرایی

جدول  .6ماتریس روابط کلی ( )Tعوامل اصلی

BPR
کارکنان

2/28

2/334 2/378 7/252

2/32

2/358

7/289

2/28

2/115 2/171 2/129

2/134

2/176

2/483

رهبری

2/621

2/32

2/397

2/415

2/331

ساختار

2/28

2/49

2/665 2/155

2/11

2/158

2/495

فرهنگ سازمانی

2/238

2/353

2/429

2/159

2/145

2/357

2/229

2/424 2/124 2/427

2/133

2/692

2/411

2/217

2/487 2/113 2/418

2/479

2/119

2/127

زیرساختهای
اطالعاتی و ارتباطی
موفقیت در فرایند
گرایی

2/188 7/266
2/45

ماتریس  Tبعد از نرمالسازی بهعنوان ماتریس  W22در سوپر ماتریس اولیه قرار میگیرد .در
این مرحله با تقسیم اعداد هر ستون بر جمع عناصر آن ستون ،ماتریس نرمال به دست میآید.
ماتریس نرمال شده حاصل ،همان ماتریس روابط درونی بین معیارها در سوپر ماتریس ناموزون
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فرآیند تحلیل شبکهای است (محقر و همکاران .)7936 ،ماتریس نرمال شده نهایی در جدول
زیر درج شده است.
جدول  .7ماتریس نرمال شده نهایی روابط درونی بین عوامل اصلی

الزامات
استراتژیک

کارکنان رهبری ساختار

BPR
الزامات استراتژیک

فرهنگ
سازمانی

زیرساختهای
اطالعاتی و
ارتباطی

موفقیت
در
فرایند
گرایی

BPR
کارکنان

2/789

2/768

2/764

2/71

2/768

2/71

2/766

2/798

2/779

2/797

2/797

2/794

2/795

2/792

رهبری

2/769

2/765

2/796

2/765

2/767

2/767

2/723

ساختار

2/798

2/798

2/795

2/779

2/799

2/799

2/799

فرهنگ سازمانی

2/781

2/72

2/72

2/782

2/752

2/788

2/781

2/791

2/791

2/793

2/791

2/794

2/771

2/78

2/785

2/787

2/789

2/789

2/787

2/785

2/75

زیرساختهای
اطالعاتی و ارتباطی
موفقیت در فرایند
گرایی

در مرحله بعد فرایند تحلیل شبکهای و ترکیب آن با دیمتل فازی اجرا میشود .در این مرحله
ابتدا مقایسه زوجی عوامل فرعی نسبت به عوامل اصلی ،صورت میگیرد .جمعآوری
اطالعات مربوط به این بخش ،بر اساو پرسشنامه مقایسات زوجی صورت میگیرد .بهعنوان
نمونه ،ترکیب نظرات افراد خبره برای مقایسه زوجی زیر عوامل ،عامل زیرساختهای ارتباطی
و اطالعاتی به شرح جدول زیر است.
جدول  .8ترکیب نظرات افراد خبره برای مقایسه زیر عوامل عامل زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی

شبکه جامع اطالعاتی

سیستمهای اطالعاتی
یکپارچه

سیستم  ERPکارآمد
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شبکه جامع اطالعاتی
سیستمهای اطالعاتی
یکپارچه
سیستم  ERPکارآمد

7

7

7

2/46

7/26

7/94

2/24

2/17

2/35

2/19

2/38

7/76

7

7

7

7/7

7/81

7/48

7/23

7/87

7/19

2/28

2/64

2/37

7

7

7

سپس به روش  CFCSفازی زدایی شده و وزن هر یک از زیر عاملها به دست میآید .این
محاسبات در جدول زیر آمده است.
جدول  .2محاسبه وزن زیر عوامل عامل زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی

کارآمد

هندسی

7

2/41

2/24

2/4

2/56

7/26

7

7/6

7/73

2/93

7/65

2/48

7

7/77

2/96

شبکه جامع
اطالعاتی
شبکه جامع اطالعاتی
سیستمهای اطالعاتی
یکپارچه
سیستم  ERPکارآمد

سیستمهای

سیستم ERP

میانگین

اطالعاتی
یکپارچه

وزن

برای سایر عوامل نیز به روش فوق ،وزن هریک از زیر معیارهای مربوطه به دست آمد و این
وزنها ،عناصر ماتریس  W32را تشکیل خواهند داد .بهمنظور محاسبه عناصر ماتریس ،W11
مقایسات زوجی عوامل اصلی نسبت به هدف نیز صورت گرفته و بعد از فازی زدایی وزن
عوامل اصلی نسبت به هدف محاسبه میشود.

الزامات

استراتژیک
BPR

کارکنان

رهبری

فرهنگ

سازمانی

زیرساختها

ی اطالعاتی و

ارتباطی

موفقیت در

فرآیند گرایی

میانگین

هندسی

ساختار

الزامات

7

2/28

9/44

79/65

8/88

2/4

22/28

6/81

وزن

جدول  .72محاسبه وزن عوامل اصلی نسبت به هدف

2/51
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استراتژیک
BPR
کارکنان

6/53

7

2/11

9/55

7/36

72/94

3/44

7/25

2/26

رهبری

79/62

1/56

7

77/78

5/26

3/56

74/37

6/97

2/56

ساختار

5/8

2/49

7/21

7

5/23

3/91

2/67

5/91

2/7

8/37

6/51

77/35

2/5

7

3/1

75/64

2/42

2/58

فرهنگ
سازمانی
زیرساختهای
اطالعاتی و

2/82

5/29

5/22

7/76

7/9

7

3/64

7/62

2/21

ارتباطی
موفقیت در
فرآیند گرایی

2/73

2/55

2/72

2/9

2/78

2/74

7

2/58

بعد از محاسبه ماتریسهای  W22 ،W11و  W32سوپر ماتریس اولیه تشکیل میشود در ادامه
سوپر ماتریس اولیه به هنجار شده و سوپر ماتریس موزون به دست میآید .در آخر سوپر
ماتریس موزون بهدستآمده همگرا میشود تا به وزن نهایی عوامل برسیم .در این پژوهش
سوپر ماتریس موزون بهوسیله نرمافزار متلب ،در مرتبه  ،7217همگرا شده و نتایج وزنهای
نهایی عوامل در جدول زیر نمایش داده میشود.

2/27

12
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جدول  .11وزن نهایی و اولویتبندی عوامل مدیریت تغییر مؤثر در اجرای BPM

زیر عوامل

عوامل
شرایط مالی ()C11

2/268

8

2/221

6

2/29

71

اهداف سازمانی در راستای تغییر ()C14

2/267

2

تعهد کارکنان به ایجاد تغییر ()C21

2/279

55

2/277

59

شناخت و درک کارکنان از نیاز به تغییر ()C23

2/29

74

انگیزه کارکنان برای اجرای تغییر ()C24

2/255

52

آموزش کارکنان در رابطه با اجرای تغییر ()C25

2/257

57

2/224

58

2/262

9

جریان تصمیمگیریهای مناسب در سازمان در
الزامات استراتژیک BPR
()C1

راستای تغییر ()C12
محدودیت و فرصتها در بستر سازمان برای ایجاد
تغییر ()C13

عدم وجود مقاومت فرهنگی کارکنان نسبت به
کارکنان ()C2

پذیرش تغییر ()C22

هماهنگی بین رهبر و کارکنان برای اجرای تغییر
()C31
برنامهریزی قوی توسط رهبر برای اجرای تغییر
رهبری ()C3

()C32
صالحیت و شایستگی رهبر برای اجرای تغییر

2/284

3

حمایت رهبری از تغییر ()C34

2/287

75

تعهد و مشارکت رهبری در اجرای تغییر ()C35

2/286

72

2/213

7

2/292

76

2/229

4

()C33

داشتن مدل ساختار سازمانی مناسب برای تغییر
ساختار ()C4

()C41
تعامل و ارتباطات بین واحدهای سازمانی ()C42

فرهنگ سازمانی ()C5

وزن نهایی اولویت

داشتن ارزشهای سازمانی همچون (تمایل به
یادگیری ،تمایل به کار گروهی و)C51( )...
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زیرساختهای اطالعاتی و
ارتباطی ()C6
موفقیت در فرایند گرایی
()C7

17

اهمیت پذیرش نیاز به تغییر ()C52

2/219

5

استقبال از مشارکت کارکنان ()C53

2/254

73

استقبال از بازخورد و بازتاب کارکنان ()C54

2/294

78

شبکههای جامع و توانمند ()C61

2/228

52

سیستمهای اطالعاتی یکپارچه ()C62

2/222

1

سیستم  ERPکارآمد ()C63

2/289

77

طراحی مجدد فرایندها ()C71

2/294

79

بلوغ مدیریت فرایند کسبوکار در سازمان ()C72

2/291

72

همچنین بهمنظور شناسایی عوامل علی R-J ، J+R ،با استفاده از روابط (در قسمت دیمتل)
محاسبه میشوند که مقادیر آنها در جدول درج شده است.
جدول  .12تعیین عوامل علی و اثرپذیر

جمع سطر ( )Rجمع ستون ()J

R-J

نوع عامل

الزامات استراتژیک BPR

6/85

8/29

5/82

اثرگذار (علت)

کارکنان

2/23

6/57

 -7/75اثرپذیر (معلول)

رهبری

6/76

2/82

2/12

اثرگذار (علت)

ساختار

2/24

2/44

-2/4

اثرپذیر (معلول)

فرهنگ سازمانی

2/65

2/14

 -2/76اثرپذیر (معلول)

زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی

2/54

2/89

 -2/72اثرپذیر (معلول)

موفقیت در فرایند گرایی

2/82

6/51

 -2/41اثرپذیر (معلول)

با توجه به  R-Jعوامل الزامات استراتژیک و رهبری بهعنوان عوامـل علـت و عوامـل سـاختار،
فرهنگ سازمانی ،زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی ،کارکنان و موفقیـت در فرآینـد گرایـی
به عنوان عوامل معلول شناخته شدند .به عبارتی عوامل الزامـات اسـتراتژیک و رهبـری عـواملی
هستند که نقش محرک را دارند و با بهینهسازی آنهـا ،مـیتـوان بهینـه شـدن عوامـل دیگـر را
انتظار داشت.
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الزامات
استراتژیک BPR

موفقیت در

کارکنان

فرایند گرایی

رهبری

زیرساختهای
اطالعاتی و ارتباطی

ساختار

فرهنگ سازمانی

شکل  .3روابط علی و معلولی ابعاد اصلی

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به محیط بسیار رقابتی دنیای امروز و خواستههای مصرفکننده که دائماً در حـال رشـد
و تغییر است ،سازمانها ملزم به استفاده از چندین ابزار و روشهای مدیریتی بهمنظـور دسـتیابی
به مزایای رقابتی می باشند .امروزه مدیریت فرایند کسبوکار ،نقش اصلی را در ایجـاد مزیـت
رقابتی پایدار ایفا کرده و یک وابستگی مثبت بین مدیریت فرایند و موفقیت کسبوکار وجود
دارد .اجرای موفقیتآمیز مدیریت فرآیند کسبوکـار نیـاز بـه تغییـر اساسـی سـازمانی از نظـر
ساختار سازمانی ،فرهنگ و مدیریت فرایندها دارد .این تغییرات ،جنبههای انسـانی مـدیریت را
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مانند طراحی مجدد کارها یا روابط میـان افـراد درگیـر در اجـرای فراینـدهای کسـبوکـار را
تحت تکثیر قرار میدهد .با توجه به اهمیت تغییر سازمانی ،مدیریت تغییر در حـال تبـدیل شـدن
به یک مهارت مدیریتی بسیار ضروری است و وظیفه اصلی برای مدیریت امروز ،رهبری تغییـر
سازمانی است.
در سالهای اخیر سازمانهای بسیاری بهطور فزاینده فرایندهای کسـبوکـار خـود را بـا توجـه
بسیار زیاد به طرحهای مدیریت فرایند کسـبوکـار بهبـود بخشـیدهانـد .اگرچـه شـواهد نشـان
میدهد که  12درصد برنامههای مهندسی مجدد فرایندهای کاری به علت عدم هـمراسـتایی بـا
استراتژی تغییر سازمانها شکست خوردهاند ،همچنان به همراستایی طراحی مجدد گردش کار
با فرایند تغییر سازمانی ،توجه کافی نمیشود .میتوان گفت که مدیریت تغییر به شـیوه درسـتی
در پیادهسازی مدیریت فرآیند کسـبوکـار در سـازمانهـا صـورت نگرفتـه اسـت و بـا اعمـال
مدیریت تغییر بهصورت همهجانبه در پیادهسازی مدیریت فرآیند کسبوکار ،احتمال شکسـت
در این زمینه را کاهش داد .بدین ترتیـب در ایـن پـژوهش ،پـس از مطالعـه ادبیـات موضـوع و
پیشینه تحقیق ،عوامل مؤثر مدیریت تغییـر شناسـایی و اسـتخراج شـده و سـپس از روش دلفـی
فازی جهت غربالسازی عوامل استفاده شد .بعد از غربـالسـازی عوامـل مـؤثر و بـا اسـتفاده از
نظــرات خبرگــان مهــمتــرین و مــؤثرترین آنهــا تعیــین و در قالــب  1عامــل اصــلی الزامــات
اســتراتژیک  ،BPRرهبــری ،کارکنــان ،ســاختار ،فرهنــگ ســازمانی ،فرهنــگ ســازمانی،
زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی ،موفقیت در فرآیند گرایی دستهبندی شـد .ایـن قسـمت از
تحقیق مطابق با تحقیق روحانی و همکاران ( )7938است با این تفاوت کـه در تحقیـق مـذکور
عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار به پنج گـروه مـدیریتی،
سازمانی ،فرآیندی ،انسانی و فنی دستهبندی شدند .عـالوه بـر ایـن کلهـری و حـاجی حیـدری
( ،)7937عوامل و زیر عوامل آمادگی پیادهسازی مدیریت فرآیند کسبوکار را به شش دسـته
تقسیمبندی نمودند و برای هر یک ،زیر عواملی نام بردهاند .تعهـد و پشـتیبانی مـدیریت ارشـد،
مدیریت پروژه ،مدیریت تغییر ،فناوری اطالعات ،فرهنگ ،انتخاب متدولوژی ،این شش دسـته
را تشکیل میدهند .سپس با علم به این موضوع که این عوامـل در دنیـای واقـع ،مسـتقل از هـم
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نیســتند و دارای وابســتگی درونــی و ذاتــی هســتند ،از ترکیــب روشهــای مــدیریت فرآینــد
کسبوکار و  ANPفازی ،استفاده شد .دیمتل یک روش مؤثر است که بـا تجمیـع سـامانمند
دانش گروهی به تجزیهوتحلیل روابط بین عوامل سامانه مـیپـردازد؛ بنـابراین ،از روش دیمتـل
برای محاسبه ماتریس ارتباطات درونی و شناسایی عوامل علی ،استفاده شد .با توجـه بـه مقـدار
 ،R-Jعوامـل اصــلی الزامـات اســتراتژیک  BPRو رهبـری بــه ترتیـب عامــل علـت و عوامــل
کارکنان ،فرهنگ ،ساختار سازمانی ،موفقیت در فرآیند گرایی و زیرسـاختهـای اطالعـاتی و
ارتباطی بهعنوان عوامل معلول شناخته شدند.
در ادامهی تحقیق ،مطابق تحقیق سلیمانی ( ،)7948از روش  ،ANPبرای وزن دهی به عوامـل
استفاده شد با این تفاوت که در این تحقیق برای وزن دهی و اولویتبندی عوامل اصلی و زیـر
عوامل از روش ترکیبی  ANPو دیمتل فازی استفاده شد .با محاسبه وزن عوامل اصلی نسـبت
به هدف ،عوامل الزامات استراتژیک  ،BPRرهبری ،فرهنگ سـازمانی ،سـاختار ،موفقیـت در
فراینــد گرایــی ،زیرســاختهــای اطالعــاتی و ارتبــاطی و کارکنــان بیشــترین وزن را بــه دســت
آوردند؛ بنابراین عوامل الزامـات اسـتراتژیک  BPRو رهبـری کـه جـزء عوامـل تکثیرگـذار و

همچنین مهمترین عوامل شناسایی شدند ،باید توسط سازمانها بهمنظور موفقیت در امـر پیـاده-
سازی مدیریت فرایند کسـب وکـار موردتوجـه بیشـتری نسـبت بـه سـایر عوامـل قـرار گیرنـد.
درحالیکه در تحقیق روحانی و همکاران ( ،)7938عوامل مدیریتی ،عوامـل سـازمانی ،عوامـل
فرآیندی ،عوامل انسانی و عوامل فنی به ترتیب بیشترین اهمیت را در موفقیت اجرای مـدیریت
فرآیند کسب وکار دارند .در نهایت با استفاده از روش  ANPفازی و انجام محاسبات مربـوط
به وزن دهی و اولویتبندی زیر عوامل ،آنها را بر اساو وزن بهدسـتآمـده بـرای هریـک از
زیر عوامل اولویتبندی نمودیم .بهاینترتیب که زیر عوامل مدل ساختار سازمانی مناسب برای
تغییر ،اهمیت پذیرش نیاز به تغییر ،برنامهریزی قوی توسط رهبر در اجرای تغییر و شرایط مـالی
بهعنوان مهمترین عوامل و شبکههای جامع و توانمنـد ،همـاهنگی بـین رهبـر و کارکنـان بـرای
اجرای تغییر از اهمیت نسبی کمتری نسبت به سایر زیر عوامـل مـؤثر در پیـادهسـازی مـدیریت
فرایند کسب وکار برخوردارند .ازآنجاکه مدل ساختار سازمانی مناسب برای تغییر اولویت برتر
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را در بین سایر زیر عوامل به دست آورد لذا پیشنهاد میشود نوع جدیـدی از چـارت سـازمانی
مبنی بر جریان ارزش افزایی ایجاد شود در ایـن نـوع سـازمان تمرکـز از سـاختار و وظـایف بـه
سمت فرآیندها و استراتژیها تغییر جهت داده میشود .این چارت به مشتری نهایی تکیـه دارد،
به سازمان امکان خود اصـالحی مـیدهـد و رهبـری را بهبـود مـیبخشـد .همچنـین بایسـتی در
ساختار سازمانی به شکلی باشد که واگذاری اختیارات کافی به کارکنان صورت گیرد تا آنها
را در تصمیمگیریهای سازمانی دخالت داد و از این طریق بتوان مقاومت کارکنان را در برابـر
تغییرات کاهش داد و نیز اینکـه پیشـنهاد مـیشـود در مـدل سـاختار سـازمانی واحـد سـازمانی
مهندسی فرآیندها ایجاد شود چرا که نبود یک واحد متمرکـز بـرای اسـتانداردسـازی و ایجـاد
هماهنگی بین مالکین فرآیندها ،باعـث مـیشـود کـه رفتـهرفتـه سـالیق مختلـف در طراحـی و
بازطراحی فرآیند ها دخالت داده شود که در نهایت موجب ایجاد تنش در کل سازمان خواهـد
شد .لذا پیشنهاد میشود برای اجرای بهتر مدیریت فرآینـد کسـبوکـار یـک واحـد سـازمانی
مهندسی فرآیندها ایجاد شده و استانداردها و دستورالعملهای واحد برای طراحـی و مـدیریت
فرآیندها تعیین گردد.
اهمیت پذیرش تغییر از جانب کارکنان اولویت دوم را کسب کرد و بیانگر این است که ایجـاد
آمادگی برای تغییر در کارکنان ،گامی در روششناسی مدیریت فرآینـد کسـبوکـار اسـت و
مقاومت در برابر تغییر ،مانع و مشکلی در برابر موفقیت اجـرای مـدیریت فرآینـد اسـت لـذا بـا
توجه به نتایج تحقیق در حوزه اهمیت پذیرش تغییر ،اجرای برنامههای آموزشی بهمنظور بهبـود
دانش کارکنان در حـوزه مـدیریت فرآینـد کسـبوکـار ،تشـکیل گـروههـای فرآینـدی چنـد
عملکردی از اعضایی که دارای آگاهی و دانش کـافی نسـبت بـه فعالیـتهـای اصـلی فرآینـد
هستند و همچنین متعهد سازی و ایجاد مسئولیت برای کارکنـان بـهمنظـور پشـتیبانی از اهـداف
کلیدی و انجام اقدامات مناسب در کلیه سطوح سازمانی.
برنامهریزی قوی رهبری در حوزه مدیریت تغییر اولویت سوم را در بین زیر عوامـل تحقیـق بـه
دست آورد که در این رابطه پیشنهاد میگـردد کـه برنامـهریـزی و زمـانبنـدی دقیـق صـورت
گرفته ،منابع مالی و انسانی کافی تکمین شود و اهداف نهایی پروژه تعیین گردد.
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بهطورکلی ،نتایج حاصل از این پژوهش برای راهنمایی مدیران سازمانها بهمنظور پیـادهسـازی
موفقیتآمیز مدیریت فرآیند کسبوکار میتواند کاربرد داشته باشد ،ازجمله کمک بـه تبیـین
جایگاه رویکرد مدیریت تغییر در پیادهسازی مدیریت فرایند کسبوکار ،همچنـین ارائـه یـک
مدل پیشنهادی برای پیادهسازی مدیریت فرآینـد کسـبوکـار در سـازمانهـا .همچنـین نتـایج
حاصل از این پژوهش میتواند به پیادهسازی موفق مدیریت فرایند کسبوکار کمک کند و
مدیران و کارشناسان پیاده کننده آن را در مواجهشدن با بحرانها و چالشهای احتمـالی در
اجرا و پیادهسازی آن یاری نموده و بهطورکلی نرخ شکست پروژههای پیادهسازی مـدیریت
فرایند کسبوکار را کاهش دهد .ارائه مدلی که دقیقاً تککید بر پیادهسازی مـدیریت فراینـد
کسبوکار دارد و مختص کشور ایـران اسـت ازجملـه نتـایج مهـم تئوریـک ایـن پـژوهش
محسوب میشود ،زیرا بـا توجـه بـه نوپـا بـودن پیـادهسـازی مـدیریت فراینـد کسـبوکـار،
سازمانهای ایرانی نیازمند مدلی مناسب شرایط و جو فرهنگی خـود مـیباشـند و ایـن مـدل
میتواند در آینده مطابق صنایع متفاوت توسعه یابد.
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