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  :چکیده  
ها با تاکیـد بـر    بندي آن هاي اثرگذار در اجراي نظام مدیریت فرآیندي و اولویت تحقیق حاضر به منظور شناسائی و بررسی مؤلفه     

مطالعه و بررسی منابع و انجام مصاحبه  در این تحقیق، پس از.هاي تولید کننده خودرو کار در استان تهران صورت گرفته است شرکت
هاي خودروساز شناسایی و بـا اسـتفاده از پرسشـنامه از      هاي اثرگذار در اجراي نظام مدیریت فرآیندي در شرکت با خبرگان،  مؤلفه

تان تهران کـه  هاي تولید کننده خودرو کار اس جامعه آماري که متشکل  از  صاحب نظران مرتبط با نظام مدیریت فرآیندي در شرکت
شده اند، اهمیت و اولویت عوامل مورد نظرسنجی قرار    ISO 9001:2000موفق به اخذ گواهینامه نظام مدیریت کیفیت  84قبل از سال 

دسته عامل اصلی و کلیدي شناسایی شد و بر اسـاس اوزان محاسـبه    11گرفت و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی نهایتا 
نتایج این تحقیق می تواند براي شرکتهاي فعال در این صنعت که نظام مدیریت فرآینـدهاي آنهـا   . بندي قرار گرفت بهشده مورد رت

  .        غیر اثر بخش بوده و یا قصد پیاده سازي این نظام را دارند، راهگشاي مناسبی باشد

  :هاي کلیدي واژه
، تکنیـک تحلیـل   )Process based Management(مدیریت فرآیندمحور ،)Process Orientation(، نگرش فرآیندي)Process(فرآیند
  )Factor Analysis Technique(عاملی

  

                                                
1 - Mahan Balalpour 
2 - Jalal Haghighat Monfared 
3-  MohammadReza Kabaranzad Ghadim  
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  :مقدمه - 1
متدولوژي مدیریت برمبناي فرایند، روشی است که با محور قراردادن فرایندهاي یک سازمان، کسب و کار را دگرگون کرده و کــاستیهـــاي 

فعالیتهایی که ارزش آفرین نیستند در گوشه و کنار مرزهاي عمودي و افقی سازمان پنهانند و . رمی داردهاي امروزي را از میان ب سازمان
، انرژي سازمان روي کارهاي واقعی و ارزش آفرین متمرکز بدین ترتیب. کند فرایندمحوري با درنوردیدن این مرزها، فعالیتهاي وقت گیر را نابود می

توان افراد  هاي فرایند محور را می کارکنان سازمان. د باالي توانایی، بهینه و در سطح هدف  مشترك کار کنندشود و همه افراد بایستی درح می
و مقام اداري توجه ندارند،  ت سازمانیمصاحبان حرفه به س. اي و کارآفرینی هستند حساب آورد که داراي ترکیبی از دانش حرفهخودکاري به 

  توانمندي و نفوذ استرویکرد آنها به افزایش دانش، 
با این عمل تغییرات بسیاري در . کنند هاي ساده جاي خود را با فرایندهاي کامل عوض می فرایند محوري روندي است که در آن وظیفه

ی، انجام کامل توان به ادغام شغلها و وظایف، عبور از مرزهاي سازمانی و تغییر ساختارهاي سلسله مراتب گیرد که از آن جمله می سازمان صورت می
قص، یک فرایند با مسئولیت مشخص و نهایتاً حذف یا کاهش موارد غیرسازنده و بدون ارزش افزوده مانند بازرسی، انتظار، دوباره کاري، رفع نوا

    ]10[.  نمایند وري را در سازمان دنبال می اشاره کرد که تمامی این موارد هدفی مشترك یعنی ارتقاء بهره... پیگیري و 
، در قالب شناسایی مجموعه فعالیت هایی که داده ها را به ستانده ها تبدیل می نماید ،توجه به پدیده هاي اطراف و پیرامونگرش فرآیندي ن

همراه با شناسایی و تعیین تعامالت این فرآیندها و  ،استفاده از مجموعه اي از فرآیندهاي موجود در یک سازمان ISOمطابق استاندارد  .می باشد
  . مدیریت آنها را می توان به عنوان نگرش فرآیندي مطرح کرد

  :ان مسألهبی -2
هاي اقتصادي و درنتیجه افزایش تنوع در تولیدات و همچنین باتوجه به افزایش قدرت انتخاب  ها و بنگاه امروزه با افزایش شرکت

ها به منظور حفظ بازار و بقاء در  ت پیدا کرده تا جایی که شرکتویژه در صنایع خودروسازي، موضوع رقابت بیش از پیش اهمی کنندگان، به مصرف
کننده تعیین و در  هاي مصرف هاي خود را با توجه به خواسته ها و فعالیت گذاري و تغییر در اهداف، برنامه بایست هرگونه سیاست عرصه تولید می
هاي سازمان را تحت کنترل داشته و باتوجه به اهداف و تغییرات  ها و فعالیتبایست کلیه واحد مدیران صنایع نیز می. ها گام بردارند جهت نیل به آن
... و  ISO ،EFQMهاي مختلف ازجمله  ها و صنایع کشور علیرغم اخذ گواهینامه بسیاري از سازمان .ها را هدایت نمایند ها آن محیطی سازمان

شاید یکی .باشند حلی براي مقابله با این مشکل می دنبال راه مدیران نیز به. فق باشنداهداف سازمان خود مو  طور که باید در رسیدن به اند آن نتوانسته
کارگیري  با به. ها به این ساختار باشد ها و خو گرفتن مدیران و کارکنان این سازمان گراي این سازمان از مهمترین دالیل این مشکالت ساختار وظیفه

  .ها از طریق کنترل فرآیندها  به نحو مطلوبی میسر خواهد شد زیادي کاسته شده و کنترل فعالیت ها تا حدود پوشانی بین فعالیت این نظام هم
هایی تأثیر گذار ، طبقه بندي و مشابهت ها و تفاوتهاي این عوامل و  سازي و به کارگیري این نظام مستلزم شناسایی عوامل و مؤلفه پیاده

ها و در نهایت ارائه راهکارهاي بهبود  بندي آن ن تحقیق بدنبال شناسایی این عوامل و سپس رتبهای. اولویت بندي آنها براي مدیران صنایع است 
  .  است) خودروي کار( براي پیاده سازي این نظام بصورت خاص در صنعت خودرو هاي سنگین 

  :اهداف تحقیق -3
  :باشد اهداف تحقیق شامل موارد ذیل می

 هاي خودروساز ایرانی گذار در اجراي نظام مدیریت فرآیندي در شرکتهاي اثر شناسایی چالشها و تعیین مؤلفه.  
 تفکیک عوامل اصلی و فرعی اثرگذار. 
 هاي اثرگذار بندي مؤلفه اولویت. 

  :تحقیقو پیشینه  چهارچوب نظري  - 4 
یفتاده، اما ظواهر امر حاکی از آنست ن و نقش و اهمیت آن هنوز آنچنانکه باید و شاید در کشور ما جا "فرایند گرایی"و  "فرایند"گرچه مفهوم 

  . هاي صنایع و خدمات در حال گسترش است که این مفهوم به تدریج در بین مدیران و کارشناسان مدیریت در بخش
 ، بحث فرآیند و2000در سطح جهان و ایران در آغاز سال  ISO 9004و  ISO 9000  ،ISO 9001دنبال انتشار ویرایش جدید استانداردهاي  به

 2000که مقوله فرآیند چیزي نیست که نسخه سال  اما واقعیت اینست. تري در ادبیات کشور ما پیدا کرده است فرآیندگرایی جایگاه برجسته
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ر هاي مدیریتی نیز کمابیش همواره ب استاندارد آنرا وارد ادبیات مدیریتی کرده باشد، بلکه فرآیندها همواره وجود داشته و صاحبنظران طراحی نظام
براي   EFQMدر راستاي تکامل نظامهاي مدیریت کیفیت ، بنیاد مدیریت کیفیت اروپا با طرح مدل     [18] .اند اهمیت نقش آن تأکید کرده

حوزه حوزه فرآیندها پنجمین  .تر نهاده و معیارهاي و شاخصهاي حوزه هاي نه گانه سرآمدي را معرفی نموداري بالغ تر ، از الزامات ، گامی فسازمانها
ها و راهبردهاي سازمان  مشی است که به تبیین، تدوین و تعریف خط )هاي توانمندساز از نوع حوزه( EFQM/INQAهاي  گانه مدل9هاي  از حوزه

    ]8[. ارتباط دارد
رت بصوولی در خصوص موضوع تحقیق حاضر، . انجام شده است) BPR(ها  تا کنون تحقیقات بسیاري در زمینه مهندسی مجدد سیستم

  : مستقیم در ایران تحقیق خاصی یافت نشد ، اما بطور غیر مستقیم به تحقیقات زیر می توان اشاره کرد
زاده که در آن به معرفی و تشریح فرآیندهاي سازمانی پرداخته و  هاي سازمانی نوشته آقاي محمد رحمان کتاب سازمان فرایندگرا و پارادایم
   ]7[. کارگیري فرآیندها در صنایع نموده است هایی درخصوص چگونگی برخورد و به این زمینه، توصیهسپس با توجه به تجربیات نویسنده در 

 :نوشته مصطفی جعفري و پیمان اخوان که پس از بررسی مفاهیم مدیریت فرآیندي به بررسی مسائلی ازقبیل مدیریت برمبناي فرایندمقاله 
تحول نقش مدیریت در  ،ویژگیهاي کار در محیط فرایندي، ئولیت در سازمانهاي فرایند محورمفهوم مس، فعالیتهاي موردنیاز جهت فرایندگرایی

اي دیگر از این محقق تحت عنوان بررسی  در مقاله .پرداخته است چالشهاي فراروي سازمانهاي جدید ، ساختار سازمانی وسازمانهاي فرایند محور
هاي بهبود فرآیند و مهندسی مجدد فرآیندها نیز تأثیر نقش مهندسی مجدد و بهبود فرآیندها بر ها با رویکرد وري سازمان نقش فرآیندگرایی در بهره

    ]9[ وري مورد بررسی قرار گرفته است افزایش بهره
بیان ساختارهاي سنتی و جدید  که به با سیدحامد پوربخشو  محمدرحیم رمضانیاننوشته ساختارهاي جدید سازمان و مدیریت فرایند مقاله 

    ]11[ .کرده استازمانی، رابطه این ساختارها را با مدیریت بر فرایند ترسیم س
هاي مالکیت  هاي فرآیندي، نقش که پس از بررسی عواملی مانند تیم لو سجاد اسمعیلو  مرتضی سلطانینوشته مدیریت فرایندمحورمقاله 

حیاتی موفقیت براي گذار از مدیریت وظیفه اي به مدیریت فرایند  عواملهاي اطالعاتی به بررسی  فرآیند، ساختار سازمانی، فرهنگ، سیستم
    ]12[. پرداخته است

  . ارائه شده استا  دنی مختلف دگاه صاحبنظرانوکار از دی ده سازي فرآیندهاي کسبپیابطور مختصر چالشها و موانع  زنی ردر جدول زی
  مرور پیشینه تحقیق -1جدول شماره 

  وکار فرآیندهاي کسب نظام پیاده سازي چالشها و موانع  حوزه  منبع

1 (Al-Mashari et al 
.(2001)  BPR 

  عدم شفافیت در سطوح استراتژیک -1
 کمبود حمایت از سوي مدیریت ارشد سازمان -2
 هاي فرآیند محور فقر دانش و آگاهی از نگرش -3
 ترس از تغییر تکنولوژیکی -4

2 (Baker & 
Maddux (2005) BPM,BPR 

  اي در بین مدیران ارشد سازمان وظیفه نبود نگاه میان -1
 کمبود حمایت از سوي مدیریت ارشد سازمان -2
  عدم شفافیت در سطوح استراتژیک -3
 هاي فرآیند محور فقر دانش و آگاهی از نگرش -4
  فقدان جدیت متدولوژیکی در اجرا -5

3 (Harmonn (2003)  BPM,BPR 
  عدم شفافیت در سطوح استراتژیک -1
  رآیند محورهاي ف فقر دانش و آگاهی از نگرش -2

4 (Roseman & de 
Bruin  BPM 

  کمبود حمایت از سوي مدیریت ارشد سازمان -1
  عدم شفافیت در سطوح استراتژیک -2
 هاي فرآیند محور فقر دانش و آگاهی از نگرش -3
 فقدان کارشناسان فناوري اطالعات -4
 فقدان بستر مناسب فناوري اطالعات -5
  فقدان جدیت متدولوژیکی در اجرا  -6

5 (Smith & finger 
(2003)  BPM,BPR 

 اي در بین مدیران ارشد سازمان وظیفه نبود نگاه میان -1
  عدم شفافیت در سطوح استراتژیک -2
 هاي فرآیند محور فقر دانش و آگاهی از نگرش -3
 فقدان کارشناسان فناوري اطالعات -4
  فقدان بستر مناسب فناوري اطالعات  -5
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6 (Spanyi (2003) BPR 

 بین مدیران ارشد سازمان اي در وظیفه نبود نگاه میان -1
  کمبود حمایت از سوي مدیریت ارشد سازمان -2
  عدم شفافیت در سطوح استراتژیک -3
شده براي  ها و معیارهاي تعریف فقدان قوانین مانریس -4

 ارزیابی عملکرد مدیریت فرآیند
  هاي فرآیند محور فقر دانش و آگاهی از نگرش -5

7 (Raymond et al 
(1998)  BPR 

  اي در بین مدیران ارشد سازمان یفهوظ نبود نگاه میان -1
  کمبود حمایت از سوي مدیریت ارشد سازمان -2
 هاي گوناگون فقدان مهارت -3
 هاي فرآیند محور فقر دانش و آگاهی از نگرش -4
  فقدان جدیت متدولوژیکی در اجرا -5

8 (Fu et al (2001) BPR 

  اي در بین مدیران ارشد سازمان وظیفه نبود نگاه میان -1
  وي مدیریت ارشد سازمانکمبود حمایت از س -2
  عدم شفافیت در سطوح استراتژیک -3
  فقدان یک تعریف مناسب از مسئولیت و پاسخگویی -4

9 (Hale & Cragg 
(1996)  BPR,BPM 

  اي در بین مدیران ارشد سازمان وظیفه نبود نگاه میان -1
  کمبود حمایت از سوي مدیریت ارشد سازمان -2
  عدم شفافیت در سطوح استراتژیک -3
  شناسان فناوري اطالعاتفقدان کار  -4

10 (Riley & Brown 
(2001) BPR 

  عدم شفافیت در سطوح استراتژیک -1
 هاي فرآیند محور فقر دانش و آگاهی از نگرش -2
 فقدان کارشناسان فناوري اطالعات -3
  فقدان بستر مناسب فناوري اطالعات   -4

مورد مصاحبه قرار ) 2006و سپتامبر  2006بین مارچ ( ماه 6ظرف مدت  BPMجهانی مطرح چهارده کارشناس  نیز دیگري گستردهدر تحقیق 
عوامل تأثیرگذار بر عدم موفقیت مدیریت فرایندهاي کسب و کار در سه سطح عوامل استراتژیک، چالشها و بنابر تجربیات این کارشناسان و  گرفتند

    [20] .دشدنلیاتی به شرح جدول ذیل تقسیم بندي تاکتیکی و عم
  الشهاي مدیریت فرآیندي از منظر کارشناسان جهانیچ -2جدول شماره 

  :هاي تحقیق فرضیه -5
ی و مصاحبه با خبرگان صاحب نظر فرضیات زیر صورت بندي با توجه به مطالعه گسترده مبانی نظري ، تجربیات شخصی و مشاهدات میدان

  .گردید
 .نقش جنبه هاي فنی و تکنولوژیکی در پیاده سازي نظام مدیریت فرآیندي مهمتر از جنبه هاي انسانی و رفتاري می باشد :1فرضیه
  .حمایت مدیریت ارشد سازمان مهمترین عامل در پیاده سازي نظام مدیریت فرآیندي است :2فرضیه
  .ریزي و مدیریت استراتژیک و پیاده سازي نظام مدیریت فرآیندي رابطه معنادار وجود دارد بین برنامه :3فرضیه

Operational Tactical  Strategic 
کمبود ابزار براي به تصویر * -4

  کشاندن فرآیند
تفاوتۀهاي برداشت شده بین  * -5

  طراحی فرآیند و اجراي فرآیند
عدم تعامل و به کارگیري * -6

  ظرفیتهاي ابزارها

  کمبود استانداردها * -7
ضعف در تشخیص و  * -8

  ن فرآیندتعیی
   BPMکمبود آموزشهاي   * -9

  کمبود متدولوژي  * -10

  فقدان نظارت* -11
  فقدان در کارکنان ذخیره * -12
  BPMفقدان یک نظر مشترك در مورد * -13
و استراتژي  BPMعدم ارتباط بین فعالیتهاي  * -14

  سازمان
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  :مدل مفهومی تحقیق -6
  : آنها از مدل زیر استفاده شده است و تعیین اولویت  در این تحقیق براي شناسایی چالشها و طبقه بندي 

  
  
  

  

  

  :روش تحقیق -7
پژوهشی توصیفی است . دلیل اینکه محقق به دنبال یافتن عوامل اثرگذار در اجراي نظام مدیریت فرآیندي است افی است بهاین تحقیق اکتش

دلیل اینکه درآن محقق وارد میدان عمل شده و اطالعات را جمع آوري  میدانی است به. پردازد چه که هست می دلیل اینکه محقق به مطالعه آن به
  . نموده است

هاي اثرگذار در اجراي نظام مدیریت فرآیندي در  مطالعه کتب و مقاالت داخلی و خارجی و انجام مصاحبه با خبرگان،  مؤلفهپس از  
آوري نظرات، در جامعه آماري، مورد نظرسنجی قرار گرفته و  منظور جمع سؤالی به 48هاي خودروساز شناسایی و در قالب یک پرسشنامه  شرکت

هاي مرکزي و پراکندگی سؤاالت پرسشنامه پرداخته شده  هاي توزیع شده با استفاده از آمار توصیفی به تحلیل شاخص مهآوري پرسشنا پس از جمع
   .بندي شدند ، دسته بندي و رتبهاز نوع اکتشافی و در نهایت عوامل با استفاده ار تکنیک تحلیل عاملی

  :اجراي تحقیقو گامهاي مراحل  -8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
شناسایی متغیرهاي 
تأثیرگذار بر پیاده 

سازي نظام مدیریت 
  فرآیندي 

 

  
غربال متغیرهاي 
تأثیرگذار بر پیاده 

سازي نظام مدیریت 
  فرآیندي 

 

تحلیل عاملی 
متغیرهاي 

تأثیرگذار بر پیاده 
سازي نظام 

  مدیریت فرآیندي 
 

هاي  تعیین عامل
ها  اصلی و زیرعامل

بر اساس نتایج 
حلیل عاملی ت

  فرآیندي 
 

  
تعیین اولویت و 
میزان اهمیت 

  عوامل فرآیندي 
 

 نتایج پرسشنامه آوري و بررسی جمع

 تحلیل و تفسیر نتایج

 جمع بندي و ارائه پیشنهادها و راهکارهاي بهبود 

  هاي اثرگذار بندي مولفه انجام تحلیل عاملی اکتشافی براي شناسایی و دسته

 رتبه بندي عوامل 

بررسی الگوها و نظرات مختلف ارائه شده در 
 مستندات و مقاالت مختلف داخلی و خارجی

مصاحبه با صاحبنظران و کارشناسان درگیر با 
 موضوع تحقیق در صنایع خودروساز 

 تهیه و تدوین فرضیات موضوع تحقیق

 م و تهیه پرسشنامه بر اساس فرضیات تدوین شدهتنظی

آوري نظرات کارشناسان و صاحبنظرانِ اشاره شده در محدوده تحقیق از طریق توزیع  جمع
 پرسشنامه

  بررسی روایی و پایایی پرسشنامه

 ها شناسایی چالشها و عوامل مؤثر ،  بر اساس بیشترین تکرار در مقاالت و مصاحبه
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  :ار گردآوري داده هاابز -9
و استفاده از پرسشنامه  با خبرگان  ، انجام مصاحبهمدارك و منابع موجودها و اطالعات در این تحقیق، بررسی اسناد و  آوري داده روش جمع

  .اصلی ترین ابزار جمع آوري اطالعات تحقیق پرسشنامه بوده است .بوده  است
پرسشنامه هاي پژوهشهاي مشابه و متناسب با مبانی نظري تحقیق و نظرخواهی از اساتید و در این تحقیق سواالت پرسشنامه با نگاهی به 

  .کارشناسان تهیه و تنظیم گردید بنابر این پرسشنامه مورد استفاده را می توان داراي روایی محتوایی دانست 
ضریب آلفاي ( نتایج حاصله . ه توزیع و جمع آوري گردیدبراي اطمینان از پایایی، پرسشنامه بطور آزمایشی در بین بخشی از کارشناسان مربوط

همچنین براي برآورد اعتبار همسانی درونی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شدکه آلفاي . بیانگر اعتبار باالي ابزار سنجش است)  0,95
  . پرسشهامی باشد را نمایش میدهد که نشانگر ثبات و هماهنگی درونی % 96کرونباخ همه سواالت ،عدد 

  : روش تجزیه و تحلیل داده ها  -10
کرویت، که به آن نرمال . شود اي دیگر عنوان گردیده و از اصطالح کرویت یاد می هاي چند متغیري، ویژگی نرمال بودن ، به گونه در توزیع

خود مفهومی ندارد و در شناسایی کرویت، باید به توزیع گویند، به خودي  هاي کوواریانس نیز می بودن توزیع چند متغیري و یا نرمال بودن ماتریس
  . ریاضی تقریب مجذور خی تأکید نمود

براي شناسایی نقطۀ . دار شده است توان عنوان نمود که کرویت معنی در مواقعی که میزان کرویت در تقریب مجذور خی معنی دار شود، می
هاي  ردیده که مقدار آن با حجم نمونه ارتباط نزدیکی دارد؛ ولی در محاسبه آن، فرمولاز درجۀ آزادي استفاده گ  متناظر در تقریب مجذور خی،

هاي خاصی براي کرویت  شود که آزمون رو مطرح می از این. شود که ذکر آن فراتر از موضوع بحث مقاله حاضر است اي استفاده می ریاضی پیچیده
آزمون .  دار بودن آن، نشان دهنده کرویت است پذیرد و معنی قریب مجذور خی صورت میوجود داشته و بعبارتی دیگر، تفسیر میزان کرویت، در ت

جدول زیر . شود هایی است که در شناسایی کرویت، با تأکید بر تقریب مجذور خی در فرایند تحلیل عامل بکار برده می ترین آزمون بارتلت از معتبر
    ]3[: است  توزیع چند متغیري بر اساس آزمون باتلت نشان دهنده وضعیت نرمال بودن

 بررسی میزان کرویت -5جدول شماره 
  تفسیر  داري سطح معنی  درجۀ آزادي  میزان تقریب مجذور خی  آزمون کرویت

  کرویت کامل است  01/0  1128  595/2755  آزمون بارتلت
  )توزیع نرمال چندمتغیري بدست آمده است(

  : تحلیل عاملها  -11
تر و در عین حال  ها و رسیدن به نتایجی علمی تر داده جم زیادي از متغیرها مطرح می باشد، براي تحلیل دقیقمعموال در تحقیقاتی که ح

عملیاتی تر، کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدي براي آنها ضروریست ، و تحلیل عاملی بعنوان یک ابزار  سعی در شناسایی متغیرهاي 
تحلیل عاملی داراي کاربردهاي متعددي است از . ظور تبیین الگوي همبستگی بین متغیرهاي مشاهده شده داردبه من) Factors(ها اساسی یا عامل

 . جمله کاهش داده ها و شناسایی ساختار داده ها و سنجش اعتبار یک مقیاس یا شاخص و برخی کاربردهاي دیگر
در تحلیل عاملی اکتشافی محقق درصدد کشف . باشد امل تأییدي میتحلیل عاملی بر دو نوع است که شامل تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل ع

. ساختار زیربنایی مجموعه نسبتا بزرگی از متغیرهاست و پیش فرض اولیه محقق آنست که هر متغیري ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد
لیل عاملی تأییدي پیش فرض اساسی محقق آنست که هر عاملی با به عبارت دیگر محقق در این روش هیچ تصور اولیه اي ندارد ، در حالیکه در تح

در این تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی . زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد و متغیرها داراي ساختار از پیش تعیین شده اي هستند
  .استفاده شده است
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  :متغیرهاي تحقیق -12
  .هاي خودروساز است نظام مدیریت فرآیندي در شرکتسازي  متغیر وابسته این تحقیق پیاده 

هاي خودروساز تاثیر گذار  بوده  سازي نظام مدیریت فرآیندي در شرکت مجموعه عواملی هستند که بر پیادهنیز متغیر هاي مستقل این تحقیق 
داخلی و خارجی عواملی در ارتباط با موضوع پس از بررسی مستندات و مقاالت . بندي آنها هستیم و در این تحقیق بدنبال شناسایی و اولویت

و سپس در قالب  هاي اثرگذار در اجراي نظام مدیریت فرآیندي، شناسایی گردید که در جدول ذیل از آنها نام برده شده  تحقیق به عنوان مؤلفه
  .پرسشنامه در بین جامعه آماري موردنظر توزیع گردید
  ي نظام مدیریت فرآینديهاي اثرگذار در اجرا مؤلفه -3جدول شماره 

  شرح  ردیف شرح  ردیف
  توانایی در تشخیص و تعریف فرآیندها  25  تعریف صحیح  اهداف فرآیند به صورت مفاهیم قابل درك براي ذینفعان فرآیند  1
  ریت فرآیندشده براي ارزیابی عملکرد مدی وجود قوانین و معیارهاي تعریف  26  وجود دانش مدیریت فرآیند در سطح مدیریت سازمان  2
  فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان  27  تحلیل و بررسی استراتژي سازمان  3
  تناسب بین مدلهاي تئوریک مطرح در زمینه فرآیندها  با بستر فعلی سازمان  28  )در مدیران اجرایی(وجود دیدگاه جامع و کل نگر   4
  وجود استانداردها و معیارهاي مشخص  29  منابع مالی  5
  هاي نظام مدیریت فرآیندي و استراتژیهاي سازمانی ارتباط بین فعالیت  30  اسب از مسئولیت و پاسخگویی ذینفعانتعریف من  6
  تغییرات تکنولوژیکی در سازمانها  31  حمایت مدیریت ارشد سازمان  7
  الزامات قانونی جدید در سازمان  32  نظارت و کنترل بر فرآیندها  8
  )اي وظیفه هاي میان اعتقاد به وجود تیم(اي در بین مدیران ارشد سازمان وظیفه وجود نگاه میان  33  هاي ذینفعان فرآیند ا و مسئولیتباز مهندسی و تعیین مجدد نقشه  9
  مقاومت ذینفعان فرآیند درمقابل  فرایندگرایی  34  شفافیت در اهداف استراتژیک سازمان  10
  هاي مرتبط با نظام مدیریت فرآیندي آموزش  35  ظام مدیریت فرآینديتاکید بر رعایت صحیح متدولوژي و روش پیاده سازي ن  11
  تغییر در ترکیب ذینفعان فرآیند در طول زمان اجرا  36  سازي و اجرا پیشگیري از اتالف و از دست دادن اطالعات در طول فازهاي پیاده  12
  )مدیریت تغییر ( امه هاي اعمال تغییرات سازمانی برن  37  سازي بستر مناسب فناوري اطالعات قبل از پیاده سازي نظام آماده  13
  هاي طراحی و شیوه هاي پیاده سازي روش  38  اندازه سازمان  14
  برداشتها و پیش فرضهاي شرکاء و ذینفعان از مباحث فرآیندها  39   هاي مدلسازي مناسب جهت ارائه معانی مطلوب فرآیند به کارگیري زبان  15
  مدت زمان مورد نیاز ذینفعان فرآیند براي  سازگاري با شیوه کار فرآیندگرا  40   ظرفیت و توانِ ذینفعان فرآیند در همکاري با یکدیگر  16
  هاي ذینفعان فرآیند تنوع مهارت  41   شرایط زمانی اجراي این نظام  17
  نوع ساختار و چارت سازمانی  42   هاي فرآیند محور در تمامی سطوح سازمان دانش و آگاهی نسبت به نگرش  18
  زبان و تعاریف مشترك دربین ذینفعان فرآیند وجود  43   وجود درك و نظر مشترك در مورد نظام  مدیریت فرآیندي دربین ذینفعان  19
  کارشناسان فناوري اطالعات  44  اختالف برداشت افراد از فازهاي طراحی و اجراي فرآیند  20
  سازي هاي فرآیندي به برنامه هاي اجرایی پیاده صحت ترجمه و تبدیل مدل  45   ند و کسانی که درگیر اجراي فرآیند هستندارتباط بین طراحان فرآی  21
  میزان رضایت ذینفعان فرآیند از نحوه هدایت ورهبري فرآیند  46  سازي این نظام کارگرفته شده در پیاده به) روش ( نوع متدولوژي  22
  ...    )اقتصادي ، سیاسی و ( تغییرات محیطی  47  فرآیندهاجنبه هاي تکنیکی و فنی   23
  در سازمان)  کارکنان خبره(کارکنان آگاه به مباحث فرآیندي  وجود  48  کارگیري کامل ظرفیت هاي ابزارها و نرم افزارهاي موجود تعامل و به  24

  آماريو نمونه جامعه  -13
سازي این نظام دارند، لذا جامعه آماري  نی مرتبط با نظام مدیریت فرآیندي، در پیادهبا توجه به اهمیت و نقش بسزایی که واحدهاي سازما

در  اي تولید کننده خودرو کار  تعریف گردید وه در شرکت) رده تحصیلی کارشناس به باال( تحقیق کلیه مدیران، رؤسا و کارشناسان این واحدها
توزیع گردید بنابر این می توان گفت حجم ، اعضاي جامعه آماري تعریف شده تحقیق چون پرسشنامه بین کلیه . شناسایی شدندنفر  93مجموع 

  . جامعه با نمونه در این تحقیق برابر است 
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موفق به اخذ  84هایی انتخاب شدند که قبل از سال  هاي مورد تحقیق با این مباحث، شرکت همچنین به دلیل اطمینان از آشنایی شرکت
  .خودرودیزل، زامیاد و سایپادیزل مورد بررسی قرار گرفتند هاي ایران بنابراین کلیه واحدهاي مرتبط در شرکت. اند شده ISO 9001:2000گواهینامه 

  : و آزمون بارتلت KMOشاخص  -14
میزان  باید  بدین ترتیب که در این مرحله، .مورد بررسی قرار گرفت KMOشاخص به منظور تعیین میزان مکفی بودن حجم نمونه مورد نظر ، 

KMO اکثریت خبرگان در حیطه تحلیل عاملی، از . محاسبه نمودگیري  را بعنوان شاخص کفایت نمونهKMO  ،بعنوان اندازه کفایت نمونه برداري
اساس این بر . برداري را نشان دهد تواند اندازه کفایت نمونه اولکین محاسبه شده و می -میر -کنند که توسط سه فرد برجسته، به نام کیسر یاد می

به پائین % 50ضعیف و از % 60خوب و % 70و % 90به باال باشد حجم نمونه عالیست ، بین % 90مقدار  KMOدر صورتیکه میزان شاخص شاخص 
 محاسبه شده که% 75برابر با  4در این تحقیق با توجه به حجم نمونه مقدار این شاخص مطابق جدول شماره . نیز حجم نمونه غیر قابل قبول است

    ]1[. تحلیل عاملی خوب و مکفی است مبراي انجا
  

 بارتلتآزمون و  KMOتست   - 4شماره جدول
KMO 754.  جهت بررسی کفایت نمونه 
 2755,595 مقدار آماره آزمون بارتلت آزمون بارتلت

 1128 درجه آزادي  
 000. .سطح معناداري  

  

   :هاي تحقیق یافته -15
با توجه به جدول واریانس تبیین شده . بندي شدند با استفاده ار تکنیک تحلیل عاملی، دسته بندي و رتبه متغیر هاي مستقلدر این تحقیق 

عامل به عنوان عوامل اصلی در  11 ،)1,05(بدست آمده و میزان بارهاي عاملی اختصاص یافته به عوامل و با درنظر گرفتن میزان ارزش ویژه مبنا
  . شناسایی شدندسازي نظام مدیریت فرآیندي  پیاده

  قبل و بعد از چرخش  عاملها واریانس تبیین شدهمیزان  -6شماره  جدول
 عامل

 مجموع مربعات چرحش یافته مجموع مربعات  مقادیر ویژه

 درصد تجمعی درصد واریانس مجموع درصد تجمعی درصد واریانس مجموع درصد تجمعی درصد واریانس مجموع

1 16,878 35,162 35,162 16,878 35,162 35,162 4,994 10,404 10,404 
2 2,839 5,914 41,076 2,839 5,914 41,076 4,693 9,777 20,181 
3 2,784 5,801 46,877 2,784 5,801 46,877 4,391 9,149 29,330 
4 2,137 4,453 51,330 2,137 4,453 51,330 3,614 7,529 36,859 
5 1,925 4,011 55,340 1,925 4,011 55,340 3.086 6,428 43,288 
6 1,763 3,673 59,013 1,763 3,673 59,013 2,985 6,218 49,506 
7 1,749 3,645 62,658 1,749 3,645 62,658 2,921 6,086 55,592 
8 1,390 2,896 65,554 1,390 2,896 65,554 2,691 5,605 61,197 
9 1,271 2,648 68,203 1,271 2,648 68,203 2,137 4,451 65,648 
10 1,229 2,561 70,764 1,229 2,561 70,764 1,874 3,905 69,553 
11 1,063 2,215 72,979 1,063 2,215 72,979 1,645 3,426 72,979 

درصد از واریانس متغیر وابسته را  72,979مجموعا شناسایی شده، یازده گانه  شود که عوامل در جدول واریانس تبیین شده فوق مالحظه می
  .نامگذاري شدند 7و در قالب جدول شماره  عامل با توجه به متغیرهاي تخصیص داده شده به هر عامل، به ترتیب ذیل 11این . نمایند تبیین می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهاي سازمانی
 

9 
 

  ) طبقه ( عامل  11در قالب   شناسایی شدهعامل  48طبقه بندي جدید  - 7جدول شماره 
شماره 
  عامل

شماره 
  شرح متغیر ها   سؤال

مقدار 
همبستگی با 

  عامل  

  اول

  785.  سازي بستر مناسب فناوري اطالعات قبل از پیاده سازي نظام آماده  13
 656.  هاي مدلسازي مناسب جهت ارائه معانی مطلوب فرآیند به کارگیري زبان  15

 484.  سازي این نظام کارگرفته شده در پیاده به) روش ( نوع متدولوژي  22

 711.  جنبه هاي تکنیکی و فنی فرآیندها  23

 622.  کارگیري کامل ظرفیت هاي ابزارها و نرم افزارهاي موجود تعامل و به  24

 590.  سازي هاي فرآیندي به برنامه هاي اجرایی پیاده صحت ترجمه و تبدیل مدل  45

  دوم

 530.  ارتباط بین طراحان فرآیند و کسانی که درگیر اجراي فرآیند هستند  21

 571.  یندهاتوانایی در تشخیص و تعریف فرآ  25

 539.  شده براي ارزیابی عملکرد مدیریت فرآیند وجود قوانین و معیارهاي تعریف  26

 696.  فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان  27

 459.  وجود استانداردها و معیارهاي مشخص  29

 430.  هاي طراحی و شیوه هاي پیاده سازي روش  38

 652.  نوع ساختار و چارت سازمانی  42

 476.  زبان و تعاریف مشترك دربین ذینفعان فرآیند وجود  43

  سوم

 488.  وجود دانش مدیریت فرآیند در سطح مدیریت سازمان  2

 692.  تحلیل و بررسی استراتژي سازمان  3

 747.  )در مدیران اجرایی(وجود دیدگاه جامع و کل نگر   4

 617.  نظارت و کنترل بر فرآیندها  8

 736.  ف استراتژیک سازمانشفافیت در اهدا  10

 451.  هاي نظام مدیریت فرآیندي و استراتژیهاي سازمانی ارتباط بین فعالیت  30

  چهارم

 558.  هاي ذینفعان فرآیند باز مهندسی و تعیین مجدد نقشها و مسئولیت  9

 457.  تاکید بر رعایت صحیح متدولوژي و روش پیاده سازي نظام مدیریت فرآیندي  11

 654.  سازي و اجرا یري از اتالف و از دست دادن اطالعات در طول فازهاي پیادهپیشگ  12

 647.  اندازه سازمان  14

 661.  شرایط زمانی اجراي این نظام  17

 426.  فرآیند اختالف برداشت افراد از فازهاي طراحی و اجراي  20

  پنجم
 683.  تغییرات تکنولوژیکی در سازمانها  31

 744.  نی جدید در سازمانالزامات قانو  32

  ششم

 385.  هاي فرآیند محور در تمامی سطوح سازمان دانش و آگاهی نسبت به نگرش  18

 546.  ظرفیت و توانِ ذینفعان فرآیند در همکاري با یکدیگر  16

 684.  وجود درك و نظر مشترك در مورد نظام  مدیریت فرآیندي دربین ذینفعان  19

 520.  عان فرآیند در طول زمان اجراتغییر در ترکیب ذینف  36

  545.  برداشتها و پیش فرضهاي شرکاء و ذینفعان از مباحث فرآیندها  39
 560.  مدت زمان مورد نیاز ذینفعان فرآیند براي سازگاري با شیوه کار فرآیندگرا   40

 534.  هاي ذینفعان فرآیند تنوع مهارت  41

  هفتم

 802.  منابع مالی  5

 546.  سب از مسئولیت و پاسخگویی ذینفعانتعریف منا  6

 594.  کارشناسان فناوري اطالعات  44

 657.  ...    )اقتصادي ، سیاسی و ( تغییرات محیطی  47

  هشتم

 591.  تعریف صحیح  اهداف فرآیند به صورت مفاهیم قابل درك براي ذینفعان فرآیند  1

 513.  ها  با بستر فعلی سازمانتناسب بین مدلهاي تئوریک مطرح در زمینه فرآیند  28

 577.  میزان رضایت ذینفعان فرآیند از نحوه هدایت ورهبري فرآیند  46

 615.  در سازمان)  کارکنان خبره(کارکنان آگاه به مباحث فرآیندي وجود  48

  نهم
اي در  وظیفه هاي میان اعتقاد به وجود تیم(اي در بین مدیران ارشد سازمان وظیفه وجود نگاه میان  33

 732.  )سازمان

 733.  مقاومت ذینفعان فرآیند درمقابل  فرایندگرایی  34

 475.  هاي مرتبط با نظام مدیریت فرآیندي آموزش  35

 727.  حمایت مدیریت ارشد سازمان  7  دهم

 743.  )مدیریت تغییر ( برنامه هاي اعمال تغییرات سازمانی   37  یازدهم

در نظر  8عامل با نام جدید به شرح جدول شماره  11عامل قبلی را در ساختاري جدید با  48می توان بر اساس نتایج جدول فوق ، اکنون 
  . گرفت 
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  سازي نظام مدیریت فرآیندي نامگذاري چالشها و عوامل مؤثر بر پیاده -8جدول شماره 
  نام عامل   شماره عامل
  جنبه هاي تکنیکی و ابزارها  عامل اول
  ین و معیارها  سازمان و قوان  عامل دوم
  برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک   عامل سوم

  نحوه و شرایط پیاده سازي و اجرا   عامل چهارم
  تغییرات تکنولوژیکی والزامات قانونی جدید  عامل پنجم
  دانش ، توانائیها و مهارتهاي ذینفعان فرآیندها  عامل ششم
  منابع مالی و فرصتهاي محیطی   عامل هفتم
  آگاهی و رضایت ذینفعان فرآیندها  عامل هشتم
  پذیرش و مشارکت ذینفعان فرایندها  عامل نهم
  حمایت مدیریت ارشد سازمان  عامل دهم

  )مدیریت تغییر (اعمال تغییرات برنامه ریزي شده سازمانی  عامل یازدهم

  آزمون فرضیات  -16
 . پرداخته شده استراي عاملها، به بررسی فرضیات تحقیق بدست آمده ب) E.V( گیري از مقدار ارزش ویژه با بهره در این تحقیق

و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته شده  9،  8،  6،  5،  1ویژه عامل هاي   تحقیق به بررسی مقدار ارزش 1بدین منظور جهت بررسی فرضیه 
و درنهایت به منظور .ایر عوامل پرداخته شده استتحقیق به بررسی مقدار ارزش ویژه عامل دهم و مقایسه آن با س 2جهت بررسی فرضیه   .است

  .به بررسی مقادیر ارزش ویژه عامل سوم پرداخته شده است  3بررسی فرضیه 
در پیاده سازي نظام )  جنبه هاي تکنیکی و ابزارها ، تغییرات تکنولوژیکی والزامات قانونی جدید (هاي فنی و تکنولوژیکی  نقش جنبه: 1فرضیه

دانش ، توانائیها و مهارتهاي ذینفعان فرآیندها ، آگاهی و رضایت ذینفعان فرآیندها ، (مهمتر از جنبه هاي انسانی و رفتاري مدیریت فرآیندي 
  .می باشد  ) پذیرش و مشارکت ذینفعان فرایندها

  : مقادیر ارزش ویژه آنها مورد بررسی قرار گرفته است 1فرض آزمونجهت 
H0: ∑E.V1, 5 ≤∑ E.V6,8،9  
H1: ∑E.V1, 5 > ∑E.V6،8،9 

 ستون مجموع مربعات چرخش یافته ، مقدار ارزش ویژه تخصیص یافته به عوامل مشخص است، مقداردر  6جدول شماره  همانطور که در
هم به  بوده که 3,086و  4,994به ترتیب ) جنبه هاي تکنیکی و ابزارها ، تغییرات تکنولوژیکی والزامات قانونی جدید( 5و  1ارزش ویژه عاملهاي 

دانش ، توانائیها و مهارتهاي ذینفعان فرآیندها ، ( 9و 8و 6از بارعاملی تخصیص یافته به عامل هاي ) 8,08(صورت تکی و هم به صورت تجمعی
  .پذیرفته می گردد  1Hرد و فرض  H0بیشتر بوده و درنتیجه فرض ) آگاهی و رضایت ذینفعان فرآیندها ، پذیرش و مشارکت ذینفعان فرایندها

  . حمایت مدیریت ارشد سازمان مهمترین عامل در پیاده سازي نظام مدیریت فرآیندي است: 2فرضیه
  کنیمبدین روش نیز عمل می م جهت اثبات یا رد فرض دو

H0: E.V10 ≤∑ E.V1 ,2،3،4،5،6،7،8،9  

H1: E.V10>∑ E.V1 ,2،3،4،5،6،7،8،9 

، )عامل اول(مقدار ارزش ویژه تخصیص یافته به بزرگترین عامل،  6ول شماره در جدبا مراجعه به ستون مجموع مربعات چرخش یافته    
رد  2فرضیه بنابراین . گردد رد می H1پذیرفته شده و فرض  H0بدین ترتیب فرض . باشد بزرگتر می) 1,874( بوده که از مقدارعامل دهم 4,994

  .شود می
  .ازي نظام مدیریت فرآیندي رابطه معنادار وجود داردریزي و مدیریت استراتژیک و پیاده س بین برنامه: 3فرضیه 

H0: E.V6 ≤  1/05  

H1: E.V6  > 1/05  

می باشد بنابر این مبناي رد یا پذیرش این  1/05ها در نرم افزار تعریف شده، عدد  اي که بعنوان مبناي تحلیل با توجه به اینکه مقدار ارزش ویژه
 2,985که برابر با ) ریزي و مدیریت استراتژیک برنامه(به مقدار ارزش ویژه بدست آمده براي عامل ششمفرضیه عدد مذکور بوده و از طرفی با توجه 
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مورد پذیرش قرار  H1رد و فرض  H0بوده و بنابراین فرض  مشخصشده است ، تأثیرگذار بودن این عامل در پیاده سازي نظام مدیریت فرآیندي 
  .دشو پذیرفته می 3فرضیه  بنابراین .گیردمی

  :باشند در نتیجه با توجه به فرضیات تحقیق و نتایج به دست آمده از جدول واریانس تبیین شده عوامل زیر قابل ارائه می
از دیدگاه خبرگان، صاحبنظران و مدیران شرکتهاي تولید کننده خودرو کار و با توجه به مقدار بار عاملی تخصیص یافته به عامل  - 1

انس تبیین شده، بین حمایت مدیریت ارشد سازمان و پیاده سازي نظام مدیریت فرآیندي ارتباط معناداري وجود دارد در جدول  واری) 1,874(دهم
  .سازي این نظام نیست ولی این عامل مهمترین عامل در پیاده

ا و همچنین آماده بودن از دید خبرگان، صاحب نظران و مدیران شرکتهاي تولید کننده خودرو کار، جنبه هاي فنی و تکنیکی فرآینده - 2
  .بستر مناسب جهت پیاده سازي این نظام، مهمترین عامل در پیاده سازي این نظام است

از دید خبرگان، صاحب نظران و مدیران شرکتهاي تولید کننده خودرو کار، نقش جنبه هاي فنی و تکنیکی فرآیندها از نقش جنبه هاي  - 3
  .انسانی و رفتاري مهمتر است

سازمان، قوانین و (، )جنبه هاي تکنیکی و ابزارها(خبرگان، صاحب نظران و مدیران شرکتهاي تولید کننده خودرو کار، عوامل از دید  - 4
دانش، تواناییها و (، )تغییرات تکنولوژیکی و الزامات قانونی جدید(، )سازي و اجرا نحوه و شرایط پیاده(، )ریزي و مدیریت استراتژیک برنامه(، )معیارها

حمایت مدیریت (، )پذیرش و مشارکت ذینفعان(، )آگاهی و رضایت ذینفعان فرآیند(، )هاي محیطی منابع مالی و فرصت(، )هاي ذینفعان رتمها
  .هاي خودروساز دارند ، تأثیر بیشتري بر پیاده سازي نظام مدیریت فرآیندي در شرکت)مدیریت تغییرات(و ) ارشد

  :تحقیقهاي گیري و پیشنهاد نتیجه -17
در خصوص پیاده سازي نظام مدیریت  ت ذیلآزمونها و نظرات خبرگان پیشنهاداتجزیه و تحلیل با توجه به ادبیات و مبانی نظري تحقیق و 

  : گرددفرآیندي ارائه می 
منظور  ها به ترسد که مسئولین مربوطه در این شرک با توجه به نتایج آزمون فرضیات و مقادیر ارزش ویژه بدست آمده از جدول به نظر می- 1

هاي فنی و تکنولوژیکی این نظام  توجه نموده و با ایجاد درك و نظر  بایست به جنبه سازي نظام مدیریت فرآیندي، می افزایش ضریب موفقیت پیاده
  .مشترك در بین ذینفعان، اقدام به جلب حمایت مدیریت ارشد سازمان نمایند

دهد که مهمترین عامل در  ، نشان می)4,994(هاي تکنیکی  براي عامل ابزارها و جنبه ولتوجه به مقادیر ارزش ویژه بدست آمده از جد - 2
هاي تکنیکی این نظام  توجه  بایست به ابزارها و جنبه ها قبل از هرچیز می سازي نظام مدیریت فرآیندي بوده و مسئولین مربوطه در این شرکت پیاده

  .سازي این نظام نمایند پیادهو پس از فراهم نمودن ابزارهاي الزم اقدام به 
، این عامل نیز به عنوان سومین ) 4,391(ریزي و مدیریت استراتژیک با توجه به مقدار ارزش ویژه تخصیص یافته در جدول به عامل برنامه- 3

  اه نظام مدیریت فرآیندي پر رنگهاي استراتژیک و کالن سازمان، نقش و جایگ ریزي گردد در برنامه عامل اثرگذار مطرح شده و بنابراین پیشنهاد می
  .و مطرح دیده شده و به عنوان هدف کالن و استراتژي اصلی سازمان به آن توجه گردد

، که مبین اولویت عوامل مؤثر )جدول واریانس تبیین شده(شود باتوجه به مقدار ارزش ویژه تخصیص یافته در جدول  در پایان پیشنهاد می- 4
اصلی بعنوان عوامل عامل  11سازي این نظام به این  باشد، مسئولین محترم پیاده هاي خودروساز می فرآیندي در شرکت سازي نظام مدیریت بر پیاده

  . برداري نمایند توجه نموده و از آن بهرهکلیدي موفقیت 
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