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چکیده

هزاره سوم معاصر با ورود سازمانها به عصر دیجیتال ،مفاهیم جدیدی ازجمله شتاب ،کاهش اتالفات،
دسترسی سریع به اطالعات و بهبود تصمیمسازی مدیران را وارد ادبیات نظامهای مدیریتی نموده است.
بهکارگیری سامانههای اتوماسیون اداری بهمنظور مدیریت فرایندها بهعنوان چالشی جدید مطرح بوده که اثبات
تأثیر مثبت آن بر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت میتواند تأثیر بسزایی در تغییر تفکر مدیران ،به ویژه در
سازمانهای دولتی ،در همسوسازی استفاده از نظامهای اطالعاتی مبتنی بر نرمافزار با راهبردها داشته باشد.
پژوهش حاضر به مطالعة رابطة اتوماسیون مدیریت فرایندها با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت در یک
گروه صنعتی که دارای مأموریتهای ارائه خدمات ستادی ،سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی برای صنایع
زیرمجموعه هلدینگ است ،میپردازد .در این پژوهش ،پس از بررسی نظریهها و تحقیقات انجامشده ،مدلی
برای سنجش رابطه اتوماسیون مدیریت فرایندها با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت ارائه شده است.
بهمنظور گردآوری داده برای سنجش مدل ارائهشده ،پرسشنامهای تهیهشده و برای تمام جامعه آماری توزیع
شد و نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد آزمون قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد رابطه معناداری
میان اتوماسیون مدیریت فرایندها با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت وجود دارد .سایر نتایج پژوهش
نیز نشان میدهد افزایش بهرهوری نیروی انسانی وکاهش کاغذبازی ،افزایش دسترسپذیری به اطالعات
دقیق ،بهبودسازی تصمیم مدیران ،افزایش سرعت تهیه اطالعات در نتیجه استفاده از نظامهای اتوماسیون
مدیریت فرایندها بر افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت تأثیر دارند .اما نتایج این پژوهش بهصورت
معناداری نشان نمیدهد ،یکپارچهسازی دادهها و اطالعات با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت ارتباط
دارد.

واژگان کلیدی :خودکارسازی ،مدیریت فرایندها ،نظام مدیریت کیفیت ،اثربخشی
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 1مقدمه
در دنیای رقابتی امروز ،روشهای سنتی مدیریت سازمانی نمیتوانند بهعنوان راهبردهایی پیشرو
موردتوجه قرار گیرند .توسعههای اخیر در نظامهای مدیریت پایگاه داده ،فناوری اینترنت و
نظامهای خودکارسازی اداری ،مدیران سازمان را برای بهکارگیری این روشها در سازمانها،
بهمنظور بقاء و رقابت با رقبایشان در این محیط ترغیب میکند (رضایی و سایرین.1)2011 ،
خودکارسازی اداری سازوکاری است در راستای بهبود بهرهوری سازمان از طریق اعمال مدیریت
اثربخش و کارا بر مجموعه فعالیتهای سازمان که ازجمله دستاوردهای بهکارگیری این نظامها
میتوان به کاهش فعالیتهای غیرمولد مانند بایگانی فیزیکی اسناد اشاره کرد .گردش مکاتبهها
در سطح سازمان بهصورت الکترونیکی انجام میشود .کار جستجو در اطالعات ذخیرهشده آسانتر
میشود .میتوان به حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری و فرایندهای انجام کار اشاره کرد که این
موضوع از لحاظ هزینهای نیز بسیار بهصرفه است .انجام پاسخگویی به درخواست کارکنان یا
مراجعان سریع و بهموقع صورت میگیرد .دقت در انجام عملیات ،ثبت و ردیابی تمامی امور و
پیگیری بهموقع مراحل در این نظام دیده شده است (پسندیده .)1392 ،هو 2تشریح میکند که
عملکرد سازمانی به حصول کیفیت و کمیت در سازمانخا میانجامد .به هر حال هیچکس هنوز
نتوانسته است بهطور دقیق منافع حاصل از استفاده از نظام مدیریت کیفیت و اثربخشی این نظام
مدیریتی را اندازهگیری کند (هو .)2008 ،عواملی مانند طرحریزی نامناسب نظام ،عدم تعهد کافی
مدیریت ،فرهنگسازی نامناسب ،مکانیزه نبودن نظام مدیریت کیفیت و عدم تعهد کافی کارکنان
بخشی از این عارضهها هستند .البته در برخی تحقیقات ،عوامل دیگری نیز بیان شدهاند که نشان
می دهند پنج عامل بعد فاکتورهای کلیدی موثر در افزایش یا کاهش اثربخشی نظام مدیریت
کیفیت عبارتند از  :انگیزه داخلی ،فشار خارجی محیط ،خصوصیات سازمان ،خصوصیات کارکنان
و خصوصیات نظام مدیریت کیفیت .البته نتایج این تحقیق نشان میدهد که تنها خصوصیات
1. Rezaei, Çelik, Baalousha, 2011
2 Ho, 2008
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سازمان ،خصوصیات کارکنان و خصوصیات نظام تأثیر معناداری بر روی اثربخشی نظام مدیریت
کیفیت دارد (پاموس و سایرین 1)2008 ،نقش نظامهای اطالعاتی و نظامهای پایگاه داده در اندازه
گیری عملکرد سازمانها در مطالعات فورت و دیگران تشریح شده است (فوساوات.2)2009 ،
کمبود ارتباطات مناسب بین نظامهای اطالعاتی و نظامهای اندازهگیری عملکرد در تحقیقات
مختلفی منعکس شده است (کولماال و سایرین .3)2009 ،مطالعات نشان میدهند که با توجه به
سرمایهگذاریهای هنگفت انجام شده در حووزه نظامهای اطالعاتی سازمانها ،توجیه این هزینهها
از طریق بررسی تأثیر نطامهای اطالعاتی در دستیابی به اهداف سازمانی (اثربخشی) ضرورت دارد
(مک کنزی.)2008 ،

 2پيشينه تحقيق
برخی مطالعات انجامشده در حوزه خودکارسازی فرایندهای کسبوکار
یافتههای مطالعهای نشان میدهد یکپارچهنمودن مدیریت فرایندهای کسب و کار با نظامها و
ابزار مدیریت کیفیت ابزاری برای توسعة اثربخش و کارای سازمان است (اینکا استراوینسکین و
دالیوس سرافیناس .4)2020 ،نتایج تحقیقی بر روی  9مزیت استفاده از نظامهای نرمافزاری
مدیریت فرایندهای کسبوکار نشان میدهد که نظامهای مدیریت فرایندهای کسبوکار امنیت،
قابلیت اطمینان و انطباقپذیری را افزایش میدهد (هنشال .5)2019 ،خاطرنشان شده است که
با تأثیرپذیری فزایندة سازمانها از ورود به عصر دیجیتال در دهه اخیر ،رابطه  BPMو عملکرد
فرایندهای سازمانها بسیار معنیدار شده است (پریرا و سایرین .6)2019 ،سازمانهایی که
فناوریهای دیجیتال را با فرایندهای کاری یکپارچه و اجرا میکنند از سایر سازمانها نوآورتر
هستند (اسموندسن و سایرین .7)2019 ،براساس نتایج پژوهشی ،بهکارگیری پلتفرم دیجیتال
توسعهیافته بهمنظور مدیریت عملیات بانکی منجر به رشد همپای کارایی و اثربخشی با
1 Psomas, Evangelos et al, 2014
2 Phusavat, 2009
3 Kulmala et al, 2009
4. Inga Stravinskiene, Dalius Serafinas, 2020
5. Henshal, 2019
6. Pereira et al, 2019
7. Osmundsen et al, 2019
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درنظرگرفتن پایداری در نتایج اقتصادی ،شده است (ونسا تورنجانسکی و دیگران .1)2016
یافتههای پژوهشی نشان میدهد نظام خودکارسازی اداری بر افزایش صحت تصمیمگیری
مدیران ،بههنگامبودن آنها و افزایش دقت تصمیمگیری تأثیر دارد (فرومدی .)1395 ،یافتههای
پژوهشی نشان میدهد که خودکارسازی اداری تأثیر مستقیمی بر افزایش صحت ،دقت و کاهش
هزینههای تصمیمسازی کارکنان دارد (پوراللهیار ،نجفزاده .2)2015 ،یافتههای پژوهشی با عنوان
«تأثیرات نظامهای خودکارسازی اداری بر بهبود تصمیمسازی مدیران در شرکت هواپیمایی
کشور» نشان میدهد که نظامهای خودکارسازی اداری بر افزایش دقت در تصمیمسازی مدیران
تأثیر مثبت دارد .همچنین نشان داده شده است که نظامهای خودکارسازی اداری بر افزایش
صحت تصمیمسازی مدیران نیز تأثیر مثبت دارد .بهعالوه یافتههای این تحقیق نشان داده است
که نظامهای خودکارسازی اداری تأثیر مثبتی بر زمانبندی مناسب تصمیمسازی مدیران و تسهیل
تصمیمسازی آنان دارد (درویش و سایرین .3)2014 ،یافتههای پژوهشی نشان میدهد که
خودکارسازی اداری نقش بسیار مهمی در تبدیل دادهها و اطالعات بین سازمانی ایفا کرده و از
این طریق با ساختن کانالهای ارتباطی جدید و حذف کانالهای ارتباطی بیهوده ،ارتباطات
سازمانی را تسهیل میکند (مرتضایی .4)2012 ،نتایج تحقیقی نشان میدهد ،با توجه به
پیشرفتهای صورتگرفته در طراحی تجهیزات رایانهای با هدف باالبردن بهرهوری و کارایی
سازمانهای پیشرو همچنین تسهیلنمودن ارتباطات میان مدیران و کارکنان ،نظامهای
خودکارسازی اداری طراحی شدند (پرسیکو و پوتزی .5)2011 ،پژوهشی با عنوان «نقش استفاده
از خودکارسازی اداری شهرداریهای خرمآباد در بهرهوری کارکنان» در قالب یک مطالعه توصیفی
به بررسی نقش استفاده از خودکارسازی اداری شهرداریهای خرمآباد در بهرهوری کارکنان
پرداخته است .یافتههای این مطالعه نشان میدهد که استفاده کارکنان شهرداری خرمآباد از
خودکارسازی اداری (نظامهای پشتیبانی اداری ،نظامهای ارتباط از راه دور ،نظامهای مدیریت
1. Vesna Tornjanski, Sanja Marinković, and Željka Jančić, 2016
2. Purelahiar, Najafzade, 2015
3. Darwish et al, 2014
4. Mortezaei, 2012
5. Persico, Pozzi, 2011
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اسناد) دارای چشمانداز مثبتی در بهرهوری آنهاست (رحیمی کیا و همکاران .)2010 ،یافتههای
پژوهشی نشان میدهد که میتوان از نظامهای مدیریت اطالعات در سطوح مختلف سازمان و با
کمک ابزار مدرن ،بهمنظور دستیابی به اهداف سازمان ،کمک و پشتیبانی و بهره برد .استفاده از
رایانه ،عامل افزایش دقت و سرعت در کار است (شیخ بکلو و سایرین.1)2010 ،
یافتههای پژوهشی نشان میدهد به خاطر تقسیم کمتر نیروی کار)1 ،تبدیل اطالعات از یک شکل
به شکل دیگر صورت میگیرد )2 ،سازماندهی کارکنان بهتر انجام میشود )3 ،نیاز کمتری به
تشریفات و کنترل جهت نظارت بر جریان کار بین ادارات وجود دارد )4 ،به دلیل افزایش اثربخشی
کارکنان در انجام یک سری کار خاص ،رضایت شغلی آنها افزایش مییابد و رضایت بیشتر مشتری
به دلیل ارائه بهتر اطالعات و خدمات بهموقع را در پی دارد (رحیمی کیا و همکاران.)1390 ،
مطالعات نشان میدهند در کشور انگلستان ،تعمیق سرمایه مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات
و رشد بهرهوری کل عوامل تولید این نوع فناوریها طی سالهای پایانی دهه  ،1990منجر به
رشد بهرهوری نیروی کار در این کشور شده است .فناوری اطالعات و ارتباطات بهطور قوی
بهرهوری کار را در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی افزایش داده و بیشترین تأثیر را بر همگرایی
کشورها در دهه  1990داشته است (نوروزیان قره تکان.)1390 ،
جدول ( )1جمعبندی نظریات صاحبنظران در حوزه خودکارسازی فرایندهاست.

1. Sheikh Bakloo et al, 2010
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 جمعبندی نظریات صاحبنظران در حوزه خودکارسازی اداری:1 جدول
دستهبندی نظریات و
متغیرهای مستقل پژوهش

نظریات صاحبنظران

ردیف

افزایش بهرهوری

 (یزدانی،)2010 ، (رحیمیکیا و همکاران:افزایش بهرهوری نیروی انسانی
،)1389 ،و همکاران
Norouzian et ( ،)Rahimi Kia et al, 2010( ،)2010 ،(نوروزیان قرهتکان
،)al, 2010
)1998 ، (زابوف،)Azmaa, Izanloub,Mostafapourc ,2010(
،)Turban,2004( ،Yazdani et al, 2009)( :افزایش بهرهوری سازمانی
)Kelly, 2003(
: اثربخشی سازمانی/ کارایی/افزایش بهرهوری
Vesna Tornjanski, Sanja Marinković, and Željka Jančić, 2016),(
Pereira et al, ( )Hoseinian et al, 2009( ،Golmohammadi, 2005)(

1

2019), (Alirezaean,2005)

افزایش دسترسپذیری
به اطالعات دقیق

یکپارچهسازی دادهها و
اطالعات

بهبود تصمیمسازی
مدیران

افزایش سرعت تهیه
اطالعات

،)Lee, Hong,2003( , ( Henshal, 2019 ( :دسترسی به اطالعات دقیق
,)1395 ، (فرومدی،)1385 ،(میرشفیعی
،)Kelly, 2003(
،)Hashemian, VshhryvrAvon, 2004( ،)Jayaram, Droge, Vickery, 1999(
Golmohammadi, 2005)( ،)Purelahiar, Najafzade, 2015(
, (Inga Stravinskiene, Dalius Serafinas, :یکپارچگی دادهها و اطالعات
، )Chin, Kim,2004) ، )2020) (Gonzalez,et al,2004
،)Rashmi, Jatain, 2013( ،)Jayaram,Droge, Vickery, 1999(
،Golmohammadi, 2005)( :Data Exchanging،)Mortezaei, 2012(
)Chaman, 2010(
:بهبود تصمیمسازی مدیران
,)1395 ،(فرومدی
،) 1389، (یزدانی و همکاران،Sheikh Bakloo et al, 2010)(
)Purelahiar, Najafzade, 2015( ،)1385 ،(میرشفیعی
، )Jayaram, Droge Vickery, 1999( ،)Hakkak, Ghodsi, 2014(
Safarzadeh, 2001)( ،Golmohammadi, 2005)( ،)Darwish et al, 2014(
،)PersicoPozzi, 2011 ( : بهبود ارتباطات سازمانی،)1385 ،(میرشفیعی
، )1388 ، (یاراحمدی خراسانی،)2010 ،(رحیمیکیا و همکاران
،)Norouzian et al, 2010( ، )Mousavi madani, Noroozi, 2005(
Moussaoui, Nowruzi, ،)Azmaa, Izanloub, Mostafapourc, 2011(
Chaman, ( ،)Saadinezhad, Barzin, 2007( ،)Chaman, 2010) ،)2009)
،Sheikh Bakloo et al, 2010)( :) افزایش سرعت2010
،)Kelly, 2003( :) زمانبندی فعالیتهاChaman, 2010( ،)1385،(میرشفیعی
،)Jayaram, Droge, Vickery, 1999( ،)maleky, Habibullah, 2001(
،)Hashemian, VshhryvrAvon, 1383(
،)Purelahiar, Najafzade, 2015( ،Sohi, 2003)( ،Mata et al, 1995)(
Golmohammadi, 2005)(
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برخی مطالعات انجامشده در حوزه اثربخشی سازمانها
پژوهشی نشان میدهد تحول دیجیتالی سازمانهای بزرگ بدون استفاده و معرفی نظامهای
خودکارسازی مدیریت فرایند که بهوسیله آنها فرایندهای داخلیشان بهصورت اثربخش مدیریت
میشوند ،امکانپذیر نیست (النا کارانینا و آسیا کوتاندژیان .1)2020 ،دیجیتالیشدن مدیریت
فرایندهای کسبوکار در بسیاری از موارد نشاندهنده افزایش کارایی سازمانهاست (اسموندسن
و سایرین .2)2019 ،نتایج مطالعهای نشان میدهد کنترل کیفیت عملیات در نظام مدیریت
فرایندهای کسبوکار روشی علمی برای نشاندادن فرصتهایی برای بهبودهای نظاممند و مستمر
است (نائف ساب و سایرین .3)2018 ،پژوهشی نشان میدهد که استانداردهای نظام مدیریت
کیفیت ،استاندارهای عمومی هستند که توسط بسیاری از سازمانهای تولیدی مانند صنایع غذایی
مورداستفاده قرار میگیرند .اما بااینحال هنوز اثربخشبودن نظام مدیریت کیفیت قابل سؤال
است .یافتههای این پژوهش همچنین نشان میدهد که درزمینة اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
تحقیقات کمی انجامشده و از سوی دیگر اندازهگیری اثربخشی نظام ،خود بهعنوان شاخص مهمی
برای سازمانهاست .در این پژوهش به  33شاخص و  12بعد بهعنوان ابزار اندازهگیری اثربخشی
نظام کیفیت اشاره شده است 8 .بعد پیشرو شامل  8اصل مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 9001
و  4بعد پسرو شامل عملکرد محصول ،عملکرد فرایند ،عملکرد مبتنیبر نظام و مشتری و عملکرد
مالی است (سومائدی و یارمن .4)2015 ،پژوهش دیگری نشان میدهد که دیدگاه سرمایههای
اجتماعی برای درک تأثیر عملکرد نیروی انسانی بر اثربخشی نظام مهم بوده که قبالً نادیده گرفته
شده است (جیانگ و لیو .5)2015 ،نتایج مطالعهای نشان میدهد که پنج بعد فاکتورهای کلیدی
مؤثر در اثربخشی نظام مدیریت کیفیت عبارتاند از :انگیزه داخلی ،فشار خارجی محیط،
خصوصیات سازمان ،خصوصیات کارکنان و خصوصیات کیفیت نظام .البته نتایج این تحقیق نشان
می دهد که تنها خصوصیات سازمان ،خصوصیات کارکنان و خصوصیات کیفیت نظام تأثیر
1. Elena Karanina, Asya Kotandzhyan, 2020
2. Osmundsen et al, 2019
3. Naef Saab et al, 2018
4. Sumaedi, Yarmen, 2015
5. Jiang, Liu, 2015
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معناداری بر روی اثربخشی نظام مدیریت کیفیت دارند (سوماس و دیگران .1)2014 ،نتایج
پژوهشی نشان میدهد که کیفیت اطالعات ،عملکرد عملیاتی ،عملکرد طراحی ،عملکرد محیط،
ارتباط با مشتریان و شرکا ،کیفیت محصول ،کیفیت خدمات و مزیتهای رقابتی ،بر عملکرد نظام
مدیریت کیفیت تأثیر دارند (آواستی .2)2014 ،نتایج پژوهش محققانی نشان میدهد که رفتارهای
کارکنان بر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت تأثیر دارد (بویرال و روی( ،)2007 ،فنگ و دیگران
( ،)2008مجد( ،)2008 ،سوماس و دیگران( ،)2014 ،اگراوال و سایرین .3)2013 ،یافتههای
پژوهشی دیگر اهمیت استانداردهای نظام مدیریت کیفیت را نشان میدهد و اینکه بیشتر
سازمانهای امروزی به دنبال استقرار آنها هستند؛ اما حجم باالی کاغذبازی ،مستندسازی
نامناسب ،تعامالت ضعیف بین کارکنان و روحیه تیمی ضعیف ناشی از کمبود عوامل انگیزشی
بهعنوان چالشهای پیش روی استقرار نظامهای مدیریت کیفیت معرفی شدهاند .در این پژوهش
برای غلبه بر این چالشها بهعنوان یک راهحل نرمافزاری خودکارسازی مبتنیبر وب معرفیشده
و نتیجهگیری شده است که استفاده از ابزارهای یکپارچهسازی نرمافزاری باعث مستندسازی
مناسب ،بهبود ارتباطات و اندازهگیری عملکرد کارکنان بهمنظور افزایش انگیزه آنان شده و باعث
دید مثبت مدیران نیز میشود (رضایی و سایرین .4)2011 ،نتایج پژوهش محققانی نشان میدهد
که عوامل انگیزش داخلی و فشارهای خارجی مشخصههایی هستند که بر روی اثربخشی نظام
کیفیت مؤثر هستند (مجد( ،)2008 ،ینگ و لین( ،)2008 ،ترزیوفسکی و پاور( ،)2007 ،پاموس
و سایرین .5)2010 ،برخی از صاحبنظران معتقدند انگیزه داخلی در شرکتها و فشارهای محیط
سازمان ،مؤلفههای اثرگذاری هستند که اثربخشی نظام مدیریت کیفیت را تحت تأثیر قرار
میدهند (پاموس و سایرین( ،)2010 ،مجد( ،)2008 ،فنگ و سایرین( ،)2008 ،بویرال و روی،

1. Psomas,et al, 2014
2. Awasthi, 2014
3. Boiral, Roy, 2007; Feng, Terziovski, Samson, 2008; Magd, 2008; Psomas, Fotopoulos, Kafetzopoulos, 2010; Agarwal
et al, 2013
4. Rezaei, Çelik, Baalousha, 2011
5. Terziovski, Power, 2007; Jang, Lin, 2008; Magd, 2008; Psomas, Fotopoulos, Kafetzopoulos, 2010
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( ،)2007اگراوال و سایرین .1)2013 ،البته در برخی تحقیقات عوامل دیگری نیز در افزایش یا
کاهش اثربخشی نظام کیفیت در سازمانها بیانشده مثالً نتایج تحلیل پژوهشی نشان میدهد
که استقرار نظامهای کیفیت به بهبود مواد اولیه و بهبود جریان نقدینگی در زنجیره تأمین کمک
کرده است (لو و سایرین .2)2009 ،هو تشریح میکند که عملکرد سازمانی به حصول کیفیت و
کمیت در سازمانها میانجامد (هو .)2008 ،مطالعات نشان میدهند که با توجه به
سرمایهگذاریهای هنگفت انجامشده درخصوص نظامهای اطالعاتی در سازمانها ،توجیه این
هزینهها از طریق بررسی تأثیر نظامهای اطالعاتی در دستیابی به اهداف سازمانی )اثربخشی)،
ضرورت دارد (مک کنزی .)2008،در تحقیق دیگری این موضوع بیان شده است که پیشرفتهای
بهوجود آمده در فنّاوری اطالعات مانند انباره داده و فنّاوریهای تحت وب میتوانند پشتیبان
نظامهای مدیریت اندازهگیری عملکرد سازمانها بوده و بدینجهت سازمانها را به سمت افزایش
اثربخشی و کارایی رهنمون سازند (الیتینن .3)2009 ،نظام مدیریت کیفیت به سازمانها در
زمینههای کلیدی مانند کاهش محصوالت معیوب ،بهبود ارتباطات ،افزایش رضایت مشتریان،
افزایش سهم بازار و  ...کمک میکنند .بهعالوه استقرار نظام مدیریت کیفیت دارای مزایای اضافی
مانند کاهش هزینههای کیفیت ،کاهش هزینه اشتباهات ،کاهش اتالفات ،کاهش دیرکرد و تعویق
در تحویل ،افزایش بهرهوری و  ....نیز هست (اگلوجیانوپولوس و سایرین .4)2007 ،پژوهشی با
عنوان اثر عوامل فنّاورانه بر موفقیت نظامهای اطالعاتی در حوزه دولت الکترونیک ،به معرفی و
تأثیر عوامل فنّاورانه همچون شایستگی  ،IS5تسهیالت ،ISیکپارچگی ISو پشتیبانی از کاربر
پرداخته است (محمدرحیم رمضانیان ،نرگس بساق زاده .)1390 ،یکی از روشهای غیرمستقیم
اندازهگیری اثربخشی رویکرد مدل ارزشهای رقابتی است .بههرحال و با هر روشی ،کمّیسازی
اثربخشی سازمانی یک مقوله غیرقطعی است .در واقع اثربخشی بسیار بهتر از طریق مفاهیم کیفی
درک میشود .به بیانی دیگر ،مدل ارزشهای رقابتی به دلیل تلفیق شاخصهای کارایی و
1. Boiral, Roy, 2007; Feng, Terziovski, Samson, 2008; Magd, 2008; Psomas, Fotopoulos, Kafetzopoulos, 2010; Agarwal
et al, 2013
2. Lo, Yeung, Cheng, 2009
3. Laitinen, 2009
4. Aggelogiannopoulos, Drosinos, Athanasopoulos, 2007
5. Information System
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اثربخشی بسیار موردتوجه است (حسین و همکاران .)2007 ،نتایج تحقیق دیگری نشان میدهد
که استقرار نظام مدیریت کیفیت در سازمانها باعث بهترشدن سطح رضایت مشتریان شده اما
تأثیر مستقیمی بر عملکرد کسبوکار ندارد (پیسکار .1)2007 ،نتایج مطالعهای نشان میدهد
هنوز هیچکس نتوانسته بهطور دقیق منافع حاصل از استفاده از نظام مدیریت کیفیت و اثربخشی
این نظام مدیریتی را اندازهگیری کند (گیتلو و سایرین( ،)2005 ،کازیلیوناس .2)2006 ،نتایج
مطالعهای نشان میدهد که شرکتها با پیادهسازی مدیریت کیفیت ،بهبود در زمانهای چرخه
تولیدی را بهتر ثبت میکنند و این امر منجر به تمرکز گروهی بر مشتریان داخلی و نیازمندیهای
آنان میشود (مک آدام و بانیستر.)2001 ،
جدول ( )2جمعبندی نظریات صاحبنظران در حوزه اثربخشی نظام مدیریت کیفیت است.
جدول  :2جمعبندی نظریات در حوزه اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
ردیف

1

2

نظریات صاحبنظران
تمرکز بر مشتری( ,)Psomas,et al, 2013 ( ،)Geneva: ISO, 2011( :
،)Lewis, Pun, Lalla, 2006
(To, Lee,Yu, ( ،)Hoyle, 2013( ،)Oztas, Guzelsoy,Tekinkus, 2013
،)Prajogo, 2011( ،)2013
(( ،)Sumaedi, Yarmen, 2015مک آدام و بانیستر ،)2001 ،ارتباط با
مشتریان ،) Awasthi,2014( :افزایش رضایت مشتریان:
()Piskar, ( ،Aggelogiannopoulos, Drosinos, Athanasopoulos, 2007
( ،)2007دمینگ،)1986 ،
()Evans , 1996
رهبریGeneva: ISO, ( ،)Geneva: ISO, 2009( ،)Singh, 2008( :
،)Sumaedi, Yarmen, 2015( ،)2008
افزایش انگیزش کارکنان،)Rezaei, Çelik, Baalousha, 2011( :
( )Huarng et al,1999بهبود دید مدیران)Rezaei, Çelik, Baalousha, 2011( :
عوامل انگیزشی داخلی(Terziovski and Power, 2007), (Jang and :

دستهبندی نظریات و
تعیین مؤلفههای
متغیر وابسته پژوهش

تمرکز بر مشتری

رهبری

1. Piskar, 2007
2. Gitlow, et al 2005
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دستهبندی نظریات و
تعیین مؤلفههای
متغیر وابسته پژوهش

نظریات صاحبنظران
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ردیف

(Psomas, Fotopoulos, Kafetzopoulos, ،Magd, 2008( ،Lin, 2008)
2010)
،)Laitinen, 2009 ( :بهبود نظامهای اندازهگیری عملکرد کارکنان
Athanasopoulos, 2007) (Aggelogiannopoulos, Drosinos,
، )Sumaedi, Yarmen , 2015(
, ( :کارکنان

 مشارکت،Psomas et al, 2014) ( بهبود عملکرد کارکنان
Jiraporn Pradabwong et al, 2017)
: رفتار کارکنان، )Ho, 2008(

مشارکت افراد

Boiral, Roy, ( )Jiang, Liu, 2015( ،)Singh and Smith, 2006(

،2007)

3

Psomas, ( ،Magd, 2008)( ،Feng, Terziovski, Samson, 2008)(
Fotopoulos, Kafetzopoulos, 2010)
Psomas et al, 2014)( : خصوصیات کارکنانAgarwal et al, 2013)(

،)Rezaei, Çelik, Baalousha, 2011( :اندازهگیری عملکرد کارکنان
Athanasopoulos, 2007) (Aggelogiannopoulos, Drosinos

رویکرد فرایندی

،)1992 ، (جوران, ( Elena Karanina, Asya Kotandzhyan, 2020)
،)Sumaedi, Yarmen, 2015( ،)1986 ،(دمینگ
، Athanasopoulos, 2007) (Aggelogiannopoulos, Drosinos,
Huarng et al,( 1999(
:بهبود مستمر

4

(Naef Saab et al, 2018),

بهبود

،)Singh, 2008( ،)Prajogo, 2011( ، )To, Lee, Peter, 2013(
)Geneva: ISO, 2008(
Aggelogiannopoulos, Drosinos, ( ،)Sumaedi, Yarmen , 2015(
،Athanasopoulos, 2007)
 بهبود کیفیت محصوالت و،Lo, Yeung and Cheng, 2009( (
)Awasthi ,2014( :خدمات
،Lo, Yeung, Cheng, 2009( ( :بهبود مواد اولیه و جریان نقدینگی
 (مک، Athanasopoulos, 2007) (Aggelogiannopoulos, Drosinos,
)2001 ،آدام و بانیستر
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ردیف

نظریات صاحبنظران

دستهبندی نظریات و
تعیین مؤلفههای
متغیر وابسته پژوهش

6

بهبود ساختار سازمانی و ارتباطات، )Sumaedi, Yarmen, 2015( :
(،)Rezaei, Çelik, Baalousha, 2011
(Aggelogiannopoulos, Drosinos , ( ،)Jiang Liu, 2015
)،Athanasopoulos, 2007
بهبود ارتباطات با شرکا ،)Awasthi, 2014( :بهبود ارتباطات:
(Athanasopoulos, 2007) ،)Rezaei, Çelik, Baalousha,2011

مدیریت ارتباطات

(Aggelogiannopoulos, Drosinos,

 3مدل مفهومی پژوهش
بررسی پیشینه تحقیقات نشان میدهد که پژوهشهای بسیار اندکی وجود دارند که بهصورت
مستقیم به تأثیر مؤلفههای سازنده خودکارسازی فرایندها بر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
پرداخته باشند .همچنین پژوهشهای انجامشده بهصورت مجزا و پراکنده ،تأثیر مؤلفههایی را بر
نظام مدیریت کیفیت بررسی کردهاند .لذا در این پژوهش تالش شده است تا ابتدا با جمعبندی
و ترکیب نظریات صاحبنظران در حوزههای خودکارسازی اداری و نظام مدیریت کیفیت به
استنباط مؤلفههای سازنده متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش پرداخته شود؛ سپس در مدلی
تجمیعشده ،اثر مؤلفههای سازندة متغیر مستقل پژوهش بر متغیر وابسته ،مورد آزمون قرار گیرد؛
لذا مدل مفهومی پژوهش در شکل ( )1ارائه شده است.
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

فرضیهها و اهداف پژوهش
الف) هدف اصلی پژوهش
بررسی رابطه خودکارسازی مدیریت فرایندها با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت در دامنه
خدمات ستادی یک گروه صنعتی.

ب) اهداف فرعی پژوهش
•

بررسی رابطه افزایش بهرهوری با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت،

•

بررسی رابطه بهبود تصمیمسازی مدیران با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت،

•

بررسی رابطه یکپارچهسازی دادهها و اطالعات با افزایش اثربخشی نظام مدیریت
کیفیت،
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41

بررسی رابطه افزایش دسترسپذیری به اطالعات دقیق با افزایش اثربخشی نظام
مدیریت کیفیت،

•

بررسی رابطه سرعت تهیه اطالعات با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت.

فرضیات پژوهش
الف) فرضیه اصلی پژوهش
خودکارسازی مدیریت فرایندها ارتباط معناداری با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت در
دامنه خدمات ستادی دارد.

ب) فرضیات فرعی پژوهش
افزایش بهرهوری با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت رابطه معناداری دارد.
•

بهبود تصمیمسازی مدیران با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت رابطه معناداری دارد.

•

یکپارچهسازی داده ها و اطالعات با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت رابطه
معناداری دارد.

•

افزایش دسترسپذیری به اطالعات دقیق با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
رابطه معناداری دارد.

•

سرعت تهیه اطالعات با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت رابطه معناداری دارد.

 4روش تحقيق
به دلیل محدودیت تعداد اعضای جامعة موردتحقیق ،تمامی حجم جامعه (تمام شماری) موردمطالعه
قرار گرفت .حجم جامعه در این پژوهش  70نفر ،شامل کارکنان معاونتهای ستادی است.
دادههای الزم با استفاده از یک پرسشنامه بسته براساس پاسخهای پنج گزینهای طیف لیکرت
گردآوری شده است .پرسشنامه میان تمامی جامعه بهصورت یکسان توزیع و گردآوری شد .در
بازه زمانی گردآوری دادهها ،تعداد  43پرسشنامه از  70پرسشنامة توزیعشده تکمیل شد و
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تحلیل دادهها براساس آنها صورت پذیرفت .پرسشنامة پژوهش جمعاً دارای  27سؤال بوده و
متغیرهای مستقل و وابستة پژوهش را مورد آزمون قرار داده است.
در این پژوهش ،پس از تهیه طرح ،مطالعه و جمعآوری مبانی نظری آن ،مدل مفهومی طراحی
شد ،سپس پرسشنامهای برای جامعه آماری پژوهش تهیه و پس از توزیع و جمعآوری
پرسشنامهها دادههای حاصل از آنها با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تحلیل و بررسی قرار
گرفت و در نتیجه پیشنهادهایی ارائه شد.
تحقیق موردنظر ،کمّی و از نوع توصیفی -همبستگی است .مطابق مدل ،تحقیق پیرامون رابطه
معنادار متغیر مستقل و مؤلفههای تشکیلدهنده آن با متغیر وابسته از روش همبستگی دومتغیره
بوده بنابراین از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی پرسشنامه
پرسشنامة تحقیق شامل  11سؤال (از شماره  1تا  )11بهمنظور سنجش وضعیت مؤلفههای متغیر
مستقل (خودکارسازی مدیریت فرایندها) و  15سؤال برای سنجش مؤلفههای متغیر وابسته (اثربخشی
نظام مدیریت کیفیت) است .سؤاالت پرسشنامه  ،بهصورتی که تا حد زیادی قابلفهم بوده و از نظمی
منطقی پیروی کنند ،بهصورت محقق ساخته و از طریق مصاحبه با  10نفر از کارشناسان خبره و افراد
متخصص با سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری ،در جامعه موردتحقیق ،طراحی شدهاند.
پایایی پرسشنامه
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جهت آزمون پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده و محاسبات آن با استفاده از نرمافزار

SPSS

انجام شد .بهمنظور تعیین پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ برای  30نمونه اولیه بهصورت آزمایشی
برای کل پرسشنامه محاسبه شد و مقدار  0/835بهدست آمد که مقداری قابلقبول است.
تحلیلهای استنباطی
برآورد مؤلفههای مدل
در این پژوهش ،با استفاده از روش رگرسیونی به تحلیل مسیر پرداخته شده است .ازآنجاییکه مدل
این پژوهش بهصورت نمودار علّی در بخش قبل مطرح شده است ،با استفاده از این روش میتوان
میزان مناسببودن مدل و مقدار اثر هر متغیر را تعیین کرد .میزان شیب خطها در تحلیل رگرسیونی
پاسخی بسیار مناسب برای این دو مورد خواهد بود .در روش رگرسیونی ،یکی از مهمترین فرضها،
نرمالبودن متغیر وابسته است زیرا در غیر این صورت آزمونهای بهکار گرفته شده اعتبار الزم را
نخواهند داشت .لذا با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای تمام متغیرها ،سنجش
نرمالبودن صورت گرفته است .خالصه نتایج اجرای آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای متغیرهای
پژوهش در جدول ( )3ارائه شده است .سطر دوم جدول تعداد مشاهدات را نشان میدهد .سطرهای
سوم و چهارم جدول به ترتیب میانگین و انحراف معیار مشاهدات را نشان میدهند .سه سطر بعدی
بیشترین تفاضلهای فرین بین تابع تجمعی نمونهای و تابع تجمعی توزیع نرمال را به ترتیب در
قالب آمارههای مندرج در سطرهای قدر مطلق ،1مثبت 2و منفی 3نشان میدهند .تقریب نرمال آماره
به نام  K-S Zدر سطر بعدی آمده و معنیداری آزمون در سطر آخر قید شده است .همانگونه که
در جدول مشاهده میشود مقادیر سطح معنیداری مندرج در سطر آخر ،برای کل جامعه در تمامی
سؤاالت باالتر از  α = 0/05هستند .بنابراین ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد نشده و
درنتیجه متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال بوده بنابراین از تحلیلهای رگرسیونی برای توضیح
میزان تأثیر متغیرهای مدل استفاده شده است .بهمنظور تشریح

آزمون One-Sample
1. Absolute
2. Positive
3. Negative
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 ،Kolmogorov-Smirnovسؤاالت پرسشنامه در نرمافزار  SPSSکدگذاری شده است .تحلیل
نرمالبودن دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSبرای جامعه موردتحقیق ارائه شده است.
جدول  :3آزمون نرمالبودن دادهها

یافتههای پژوهش
آزمون فرضیههای مدل و تحلیل نتایج
بهمنظور آزمون فرضیههای مدل تحقیق از رگرسیون دو متغیره و نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
نتایج انجام تحلیل رگرسیون این پژوهش توسط نرمافزار  SPSSشامل سه جدول اصلی است.
جدول خالصه نتایج
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این جدول مقادیر  Rیا ضریب همبستگی پیرسون و  R2را نشان میدهد .مقدار  Rبه همبستگی
ساده بین دو متغیر اشاره دارد و بهعبارتدیگر شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد.
مقدار  R2نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته میتواند توسط متغیر مستقل ،تبیین شود.
جدول تحلیل واریانس
این جدول نشان میدهد که آیا مدل رگرسیون میتواند بهطور معنادار و مناسبی تغییرات متغیر
وابسته را پیشبینی کند .ستون آخر جدول ( )Sigبرای بررسی معناداری استفاده میشود .مقدار
این ستون معناداری آماری مدل رگرسیون را نشان میدهد .چنانچه میزان بهدستآمده کمتر از
 0/05باشد نتیجه میگیریم که مدل بهکاررفته ،پیشبینیکنندة خوبی برای متغیر وابسته بوده و
فرضیة مورد آزمون تأیید میشود.
جدول ضرایب
این جدول اطالعاتی را در مورد متغیرهای پیشبین به ما میدهد .بدین معنی که اطالعات
ضروری برای پیشبینی متغیر وابسته را در اختیار قرار میدهد .درصورتیکه مقدار ثابت 1و متغیر
وابسته در ستون ( )Sigکمتر از  0/05باشد هر دو در مدل معنادار میشوند .مقادیر ستون
 Standardized Coefficientsبیانگر ضریب رگرسیونی استانداردشده یا مقدار بتا است.

یافتههای تحقیق
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
الف) آزمون فرضیههای فرعی مدل:
جهت آزمون فرضیه اصلی مدل پژوهش ،ابتدا تکتک فرضیات فرعی مدل آزمون شده و پس از
تأیید ،فرضیه اصلی مدل آزمون میشود.
1. Constant
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 )1فرضیه فرعی اول :افزایش بهرهوری با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت رابطه معنادار
دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه مذکور ،میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با سؤاالت شماره  1و 2
پرسشنامه محاسبه و بهعنوان متغیر مستقل (افزایش بهرهوری) این فرضیه در نظر گرفته شده
است .به همین ترتیب میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با سؤاالت شمارههای  12تا 27
پرسشنامه محاسبه و بهعنوان متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت) در این
فرضیه در نظر گرفته شده است.
نتایج تحلیل مرتبط با فرضیه شماره :1
الف) جدول خالصه نتایج:
جدول  :4خالصه نتایج برای فرضیه فرعی اول پژوهش

مطابق جدول خالصه مدل ارزیابی برای آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش مشاهده میکنیم که
مقدار  Rیا ضریب همبستگی پیرسون که همبستگی ساده بین متغیرهای مستقل و وابسته را
نشان میدهد برابر با  0/491و بزرگتر از صفر است .مقادیر بزرگتر از صفر ضریب همبستگی
پیرسون نشاندهندة شدت همبستهبودن میان متغیر مستقل و وابسته بوده و مقادیر منفی آن
نشاندهندة عدم همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته است.
ب) جدول تحلیل واریانس:
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جدول  :5تحلیل واریانس برای فرضیه فرعی اول پژوهش

مقدار بهدستآمده در ستون  Sigبرابر با 0/001که از 0/05کوچکتر است نشاندهنده معنادار
بودن مدل رگرسیون برای پیشبینی متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت) از
طریق متغیر مستقل این فرضیه (افزایش بهرهوری) است .بنابراین با توجه به این مقدار ،فرضیه
فرعی اول مدل پژوهش تأیید میشود.
ت) جدول ضرایب:
جدول  :6ضرایب برای فرضیه فرعی اول پژوهش

ابتدا با مشاهده مقادیر بهدستآمده برای مقدار ثابت و متغیر وابسته که به ترتیب برابر با 0/000
و 0/001و کوچکتر از  0/05هستند نتیجه میشود که هردو معنادار شدهاند .مقدار  Betaدر
ستون  Standardized Coefficientsبرابر با ضریب همبستگی پیرسون  Rو مقدار  0/491است.
همچنین معادله خط رگرسیونی زیر بهدست میآید:
افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت ( +53/37 = )Yافزایش بهرهوری (0/314)x
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 )2فرضیه فرعی دوم :بهبود تصمیمسازی مدیران با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
رابطه معنادار دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه مذکور ،میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با سؤاالت شماره  7و 8
پرسشنامه محاسبه و بهعنوان متغیر مستقل (بهبود تصمیمسازی مدیران) این فرضیه در نظر
گرفته شده است .به همین ترتیب میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با سؤاالت شمارههای
 12تا  27پرسشنامه محاسبه و بهعنوان متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت)
در این فرضیه در نظر گرفتهشده است.
نتایج تحلیل مرتبط با فرضیه شماره :2
الف) جدول خالصه نتایج:
جدول  :7خالصه نتایج برای فرضیه فرعی دوم پژوهش

مطابق جدول خالصه مدل ارزیابی برای آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش مشاهده میکنیم که
مقدار  Rیا ضریب همبستگی پیرسون که همبستگی ساده بین متغیرهای مستقل و وابسته را
نشان میدهد برابر با  0/604و بزرگتر از صفر است .مقادیر بزرگتر از صفر ضریب همبستگی
پیرسون نشاندهنده شدت همبسته بودن میان متغیر مستقل و وابسته است.

ب) جدول تحلیل واریانس:
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جدول  :8تحلیل واریانس برای فرضیه فرعی دوم پژوهش

مقدار بهدستآمده در ستون  Sigبرابر با 0/000که از  0/05کوچکتر است نشاندهنده معنادار
بودن مدل رگرسیون برای پیشبینی متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت) از
طریق متغیر مستقل این فرضیه (بهبود تصمیمسازی مدیران) است .بنابراین با توجه به این مقدار،
فرضیه فرعی دوم مدل پژوهش تأیید میشود.
ت) جدول ضرایب:
جدول  :9ضرایب برای فرضیه فرعی دوم پژوهش

ابتدا با مشاهده مقادیر بهدستآمده برای مقدار ثابت 0/852و متغیر وابسته که برابر با 0/000
است نتیجه میشود که متغیر وابسته معنادار شده است .مقدار  Betaدر ستون

Standardized

 Coefficientsبرابر با ضریب همبستگی پیرسون  Rو مقدار  0/604است .همچنین معادله خط
رگرسیونی زیر بهدست میآید:
افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت ( + 2/371 = )Yبهبود تصمیمسازی مدیران (0/876)x

DOI: DOI: 10.22034/jsqm.2021.262446.1320

رابطة خودکارسازی مدیریت فرایندها با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت

50

 )3فرضیه فرعی سوم :یکپارچهسازی دادهها و اطالعات با افزایش اثربخشی نظام مدیریت
کیفیت رابطه معنادار دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه مذکور ،میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با سؤاالت شماره  5و 6
پرسشنامه محاسبه و بهعنوان متغیر مستقل (یکپارچهسازی دادهها و اطالعات) این فرضیه در
نظر گرفته شده است .به همین ترتیب میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با سؤاالت
شمارههای  12تا  27پرسشنامه محاسبه و بهعنوان متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت
کیفیت) در این فرضیه در نظر گرفته شده است.
نتایج تحلیل مرتبط با فرضیه شماره :3
الف) جدول خالصه نتایج:
جدول  :10خالصه نتایج برای فرضیه فرعی سوم پژوهش

مطابق جدول خالصه مدل ارزیابی برای آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش مشاهده میکنیم که
مقدار  Rیا ضریب همبستگی پیرسون که همبستگی ساده بین متغیرهای مستقل و وابسته رانشان
میدهد برابر با  0/043و بزرگتر از صفر است .مقادیر بزرگتر از صفر ضریب همبستگی پیرسون
نشاندهنده شدت همبسته بودن میان متغیر مستقل و وابسته است .اما مقدار بهدستآمده به
صفر میل میکند ،بنابراین نتیجه میشود که همبستگی ضعیفی میان متغیرهای مستقل و وابسته
برقرار است.
ب) جدول تحلیل واریانس:
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جدول  :11تحلیل واریانس برای فرضیه فرعی سوم پژوهش

مقدار بهدستآمده در ستون  Sigبرابر با  0/783که از  0/05بزرگتر است نشاندهنده این است
که مدل رگرسیون برای پیشبینی متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت) از
طریق متغیر مستقل این فرضیه (یکپارچهسازی دادهها و اطالعات) معنادار نیست .بنابراین با
توجه به این مقدار ،فرضیه فرعی سوم مدل پژوهش رد میشود.
ت) جدول ضرایب:
جدول  :12ضرایب برای فرضیه فرعی سوم پژوهش

از مشاهده مقادیر بهدستآمده برای مقدار ثابت  0/000و متغیر وابسته که برابر با 0/783است
نتیجه میشود که متغیر وابسته معنادار نشده است.
 )4فرضیه فرعی چهارم :افزایش دسترسپذیری به اطالعات دقیق با افزایش اثربخشی نظام
مدیریت کیفیت رابطه معنادار دارد.
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بهمنظور آزمون فرضیه مذکور ،میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با سؤاالت شماره  3و 4
پرسشنامه محاسبه و بهعنوان متغیر مستقل (افزایش دسترسپذیری به اطالعات دقیق) این
فرضیه در نظر گرفته شده است .به همین ترتیب میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با سؤاالت
شمارههای  12تا  27پرسشنامه محاسبه و بهعنوان متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت
کیفیت) در این فرضیه در نظر گرفته شده است.
نتایج تحلیل مرتبط با فرضیه شماره :4
الف) جدول خالصه نتایج:
جدول :13خالصه نتایج برای فرضیه فرعی چهارم پژوهش

مطابق جدول خالصه مدل ارزیابی برای آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش مشاهده میکنیم که
مقدار  Rیا ضریب همبستگی پیرسون که همبستگی ساده بین متغیرهای مستقل و وابسته را
نشان میدهد برابر با  0/308و بزرگتر از صفر است .مقادیر بزرگتر از صفر ضریب همبستگی
پیرسون نشاندهنده شدت همبسته بودن میان متغیر مستقل و وابسته است.
ب) جدول تحلیل واریانس:
جدول  :14تحلیل واریانس برای فرضیه فرعی چهارم پژوهش
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مقدار بهدستآمده در ستون  Sigبرابر با  0/044که از 0/05کوچکتر است نشاندهنده معنادار
بودن مدل رگرسیون برای پیشبینی متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت) از
طریق متغیر مستقل این فرضیه (افزایش دسترسپذیری به اطالعات دقیق) است .بنابراین با توجه
به این مقدار ،فرضیه فرعی چهارم مدل پژوهش تأیید میشود.
ت) جدول ضرایب:
جدول  :15ضرایب برای فرضیه فرعی چهارم پژوهش

ابتدا با مشاهده مقادیر بهدستآمده برای مقدار ثابت و متغیر وابسته که به ترتیب برابر با 0/000
و  0/044و کوچکتر از  0/05هستند نتیجه میشود که هردو معنادار شدهاند .مقدار  Betaدر
ستون  Standardized Coefficientsبرابر با ضریب همبستگی پیرسون  Rو مقدار  0/308است.
همچنین معادله خط رگرسیونی زیر بهدست میآید:
افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت ( + 50/52 = )Yافزایش دسترسپذیری به اطالعات دقیق (0/312)x

 )5فرضیه فرعی پنجم :افزایش سرعت تهیه اطالعات با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
رابطه معنادار دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه مذکور ،میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با سؤاالت شماره  9و 10
و  11پرسشنامه محاسبه و بهعنوان متغیر مستقل (افزایش سرعت تهیه اطالعات) این فرضیه در
نظر گرفته شده است .به همین ترتیب میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با سؤاالت
شمارههای  12تا  27پرسشنامه محاسبه و بهعنوان متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت
کیفیت) در این فرضیه در نظر گرفته شده است.
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نتایج تحلیل مرتبط با فرضیه شماره :5
الف) جدول خالصه نتایج:
جدول  :16خالصه نتایج برای فرضیه فرعی پنجم پژوهش

مطابق جدول خالصه مدل ارزیابی برای آزمون فرضیه فرعی پنجم پژوهش مشاهده میکنیم که
مقدار  Rیا ضریب همبستگی پیرسون که همبستگی ساده بین متغیرهای مستقل و وابسته را
نشان میدهد برابر با  0/315و بزرگتر از صفر است .مقادیر بزرگتر از صفر ضریب همبستگی
پیرسون نشاندهنده شدت همبسته بودن میان متغیر مستقل و وابسته است.
ب) جدول تحلیل واریانس:
جدول  :17تحلیل واریانس برای فرضیه فرعی پنجم پژوهش

مقدار بهدستآمده در ستون  Sigبرابر با  0/040که از  0/05کوچکتر است نشاندهنده معنادار
بودن مدل رگرسیون برای پیشبینی متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت) از
طریق متغیر مستقل این فرضیه (افزایش سرعت تهیه اطالعات) است .بنابراین با توجه به این
مقدار ،فرضیه فرعی چهارم مدل پژوهش تأیید میشود.
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ت) جدول ضرایب:
جدول  :18ضرایب برای فرضیه فرعی پنجم پژوهش

ابتدا با مشاهده مقادیر بهدستآمده برای مقدار ثابت و متغیر وابسته که به ترتیب برابر با 0/000
و  0/040و کوچکتر از  0/05هستند نتیجه میشود که هر دو معنادار شدهاند .مقدار  Betaدر
ستون  Standardized Coefficientsبرابر با ضریب همبستگی پیرسون  Rو مقدار  0/315است.
همچنین معادله خط رگرسیونی زیر بهدست میآید:
افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت ( +51/04 = )Yافزایش سرعت تهیه اطالعات (0/270)x

ب) آزمون فرضیه اصلی مدل:
آزمون فرضیه اصلی مدل پژوهش ،با توجه به تأیید یا رد فرضیههای فرعی مدل انجام شده است.
جدول ذیل بهصورت خالصه نشاندهنده وضعیت تأیید یا رد فرضیات فرعی تحقیق است.
جدول  :19وضعیت تأیید  /رد فرضیههای فرعی پژوهش
فرضیههای فرعی مدل
پژوهش
افزایش بهرهوری با افزایش
اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
رابطه مستقیم دارد.

𝟐𝐑

R

Sig

0/241

0/491

0/001

نتیجه

مؤلفه متغیر

آزمون

مستقل

تأیید

افزایش بهرهوری
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فرضیههای فرعی مدل
پژوهش

𝟐𝐑

بهبود تصمیمسازی مدیران با
افزایش اثربخشی نظام مدیریت
کیفیت رابطه مستقیم دارد.

0/365

یکپارچهسازی دادهها و اطالعات
با افزایش اثربخشی نظام مدیریت
کیفیت رابطه مستقیم دارد.

0/002

Sig

R

0/604

0/043

0/000

0/783

نتیجه

مؤلفه متغیر

آزمون

مستقل

تأیید

رد

بهبود تصمیمسازی
مدیران
یکپارچهسازی
دادهها و اطالعات

افزایش دسترسپذیری به
اطالعات دقیق با افزایش
اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
رابطه مستقیم دارد.

0/095

0/308

0/044

تأیید

افزایش
دسترسپذیری به
اطالعات دقیق

افزایش سرعت تهیه اطالعات با
افزایش اثربخشی نظام مدیریت
کیفیت رابطه مستقیم دارد.

0/099

0/315

0/040

تأیید

افزایش سرعت
تهیه اطالعات

در نتیجه با حذف یکپارچهسازی دادهها و اطالعات از مؤلفههای سازنده متغیر مستقل پژوهش
(خودکارسازی مدیریت فرایندها) آزمون فرضیه اصلی پژوهش بهصورت ذیل انجام میشود.
فرضیه اصلی پژوهش
خودکارسازی مدیریت فرایندها ارتباط معناداری با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت در
دامنه خدمات ستادی یک گروه صنعتی دارد.
بهمنظور آزمون فرضیه مذکور ،میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با مؤلفههای افزایش
بهرهوری ،افزایش دسترسپذیری به اطالعات دقیق ،افزایش سرعت تهیه اطالعات ،بهبود
تصمیمسازی مدیران( ،مؤلفه یکپارچهسازی دادهها و اطالعات به دلیل عدم اثبات فرضیه تأثیر بر
افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت حذف شده است) محاسبه و بهعنوان متغیر مستقل فرضیه
اصلی در نظر گرفته شده است .به همین ترتیب میانگین دادههای گردآوریشده مرتبط با سؤاالت
شمارههای  12تا  27پرسشنامه محاسبه و بهعنوان متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت
کیفیت) در این فرضیه در نظر گرفته شده است.
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نتایج تحلیل مرتبط با فرضیه اصلی پژوهش:
الف) جدول خالصه نتایج:
جدول  :20خالصه نتایج برای فرضیه اصلی پژوهش

مطابق جدول خالصه مدل ارزیابی برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش مشاهده میکنیم که مقدار
 Rیا ضریب همبستگی پیرسون که همبستگی ساده بین متغیرهای مستقل و وابسته را نشان
میدهد برابر با  0/558و بزرگتر از صفر است .مقادیر بزرگتر از صفر ضریب همبستگی پیرسون
نشاندهنده شدت همبسته بودن میان متغیر مستقل و وابسته است.
ب) جدول تحلیل واریانس:
جدول  :21تحلیل واریانس برای فرضیه اصلی پژوهش

مقدار بهدستآمده در ستون  Sigبرابر با  0/000که از  0/05کوچکتر است نشاندهنده معنادار
بودن مدل رگرسیون برای پیشبینی متغیر وابسته (افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت) از
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طریق متغیر مستقل (خودکارسازی مدیریت فرایندها) است .بنابراین با توجه به این مقدار ،فرضیه
اصلی مدل پژوهش تأیید میشود.

 1نتيجهگيری و پيشنهادها
در این پژوهش این نکته مورد آزمون قرارگرفته که آیا یک سازمان در سیاستگذاری سطح کالن
خود و از منظر مدیریت فرایندهای داخلی میتواند با استفاده از بهرهگیری راهبردی از نظامهای
اطالعاتی اثربخشی نظام مدیریت کیفیت خود را باال ببرد یا خیر .یافتههای پژوهش نشان میدهند
مؤلفههای سازنده خودکارسازی فرایندها مانند افزایش بهرهوری با ضریب پیرسون  ،0/491بهبود
تصمیمسازی مدیران با ضریب پیرسون  ،0/604افزایش دسترسپذیری به اطالعات دقیق با ضریب
پیرسون  0/308و افزایش سرعت تهیه اطالعات با ضریب پیرسون  ،0/315مطابق نظرات
جمعبندی شده محققین در جدول ( ،)1با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت در دامنه
خدمات ستادی ارتباط معنادار دارند .ولی یافتههای این پژوهش ارتباط معنادار مؤلفه
یکپارچهسازی دادهها و اطالعات با افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت در دامنه خدمات
ستادی را رد میکند .به عبارتی ضریب همبستگی کوچک  0/043میان این مؤلفه متغیر مستقل
و متغیر وابسته نیز نشاندهنده همبستگی ضعیف این دو متغیر است .نتایج این پژوهش نشان
میدهد سازمانها در سطح سیاستگذار خود و با استفاده از خودکارسازی ،میتوانند مدیریت
فرایندهای اجرایی خود را بهبود بخشند .سازمانها میتوانند با استفاده از نظامهای اطالعاتی
مبتنیبر نرمافزار و با بهرهگیری از ابزارهای الکترونیکی این نظامها نظیر داشبوردهای مدیریتی،
عالوهبر استخراج اطالعات دقیق و مناسب ،سرعت دسترسی به اطالعات را بهویژه در سطوح
مدیریتی که دارای مسئولیتهای سیاستگذاری و تصمیمسازی راهبردی بوده و تأثیر بسزایی در
نیل به موفقیت پایدار سازمان دارند ،افزایش دهند .عالوهبر آن ،استفاده از ابزارهای نظامهای
نرمافزاری مدیریت فرایندها نظیر  BPMSبه کاهش کاغذبازی ،افزایش کارایی و اثربخشی نیروی
انسانی و افزایش بهرهوری سازمانی منجر میشود .اثرات مثبت نظامهای خودکارسازی ،محل
مناقشه نیست ،بلکه میزان دستیابی به نتایج است که دارای اهمیت است .قدم اول در دستیابی
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به دیدی واقعگرایانهتر نسبت به ارزیابی نتایج خودکارسازی اداری در سطح سازمانها تدوین
شاخصهایی کارآمد جهت ارزیابی میزان بهبود در پیگیری فراگردهای تحول اداری ،با استقرار
نظامهای توسعهیافته ،سازمانی خواهد بود .این امر مستلزم پشتیبانی علمی از سوی سازمان است
(قرقچیان ،محمد؛ فراهانیفرد ،سعید  .)1395این امر نظرات دستهبندیشده محققین مطابق
جدول ( )2را تأیید نموده و تأکید مینماید ،تحول دیجیتالی سازمانهای بزرگ بدون استفاده و
معرفی نظامهای خودکارسازی مدیریت فرایند که بهوسیله آنها فرایندهای داخلیشان بهصورت
اثربخش مدیریت میشوند ،امکانپذیر نیست (النا کارانینا و آسیا کوتاندژیان.)2020 ،

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
در این بخش پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی در زمینه موردتحقیق این پژوهش ارائه میشود.
❖ در این پژوهش جامعه موردمطالعه کارکنان ستاد یک گروه صنعتی است؛ لذا پیشنهاد
میشود در تحقیقات آتی ،سایر ذینفعان نظام مدیریت کیفیت نظیر مشتریان ،شرکا،
تأمینکنندگان در جامعه موردمطالعه در نظر گرفته شوند.
❖ در این پژوهش تأثیر یکپارچهسازی دادهها و اطالعات بر افزایش اثربخشی نظام
مدیریت کیفیت در دامنه خدمات ستادی اثبات نشد؛ لذا پیشنهاد میشود بررسی
تأثیر این مؤلفه بر افزایش اثربخشی نظام مدیریت کیفیت در سایر سازمانهای صنعتی
و خدماتی و با تعداد نمونه باالتر نیز موردمطالعه مجدد قرار گیرد.
❖ در این پژوهش رابطه خودکارسازی مدیریت فرایندها با اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
در دامنه خدمات ستادی موردمطالعه قرار گرفت؛ لذا پیشنهاد میشود در تحقیقات
آتی ،بررسی رابطه خودکارسازی مدیریت فرایندها بر شاخصهای مهم دیگر نظام
مدیریت کیفیت نظیر کارایی و  ...نیز موردمطالعه قرار گیرد.
❖ در این پژوهش و بهمنظور آزمودن فرضیات مدل و تحلیل نتایج آنها ،از روش
رگرسیون دومتغیره استفاده شده است؛ لذا پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی و
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بهمنظور ارزیابی ارتباط مؤلفههای متغیرهای مستقل و وابسته با یکدیگر ،از روشهایی
مانند مدل معادالت ساختاری و  ...استفاده شود.
❖ این پژوهش در حوزه مدیریت فرایندهای داخلی نظام مدیریت کیفیت در دامنه
خدمات ستادی انجام شده است؛ لذا پیشنهاد میشود مدل مذکور در مدیریت
فرایندهای صنایع تولیدی نیز مورد آزمون قرار گرفته و درصورت تأیید فرضیات ،نتایج
مدل در حوزه موردبررسی تعمیم یابد.
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With the advent of the third millennium, new concepts such as acceleration, loss reduction,
rapid access to information and improved manager’s decision making have entered the
management systems literature. The use of t automation systems for business process
managemen has introduced itself as a new challenge. If positive effect of this challenge
on the effectiveness of quality management system is demonstrated, it can have a
significant impact on changing the thinking of managers, in the strategic alignment of
process automation systems and organizational strategies. The present research aims to
investifate the relationship between process management automation and increased
effectiveness of the quality management system in the headquarters of an industrial group
with policy-making and strategic planning missions.After reviewing the theories and
researches, a model is presented. In order to collect data, a questionnaire was prepared and
distributed to the statistical community and the results were tested using SPSS software.
Findings show that there is a significant relationship between process management
automation and increased effectiveness of quality management system. However, the
findings of this study deny a significant relationship between data and information integrity
with increased effectiveness of quality management system. Finally, suggestions for future
research are presented.
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