چکيده
مفهوم چابکي در سالهاي اخير مورد توجه تحقيقات دانشگاهي بسياري بوده که
نشاندهنده اهميت اين مفهوم در فضاي کسب کار فعلي دنياست و ناشي از
ظهور رقباي پرقدرت ،تغييرات سريع تکنولوژيکي ،تغيير انتظار مشتريان،

تاثير چابکي عملياتي بر عملکرد سازماني

الگوهاي جديد اجتماعي و  ...مي باشد .قابليت يک بنگاه خدماتي در رصد کردن

در سازمانهاي خدماتي(بانک هاي ايران

و بهره برداري از فرصتها ،در خدمات در عين حال که شباهتهاي زيادي با

بعنوان نمونه)

بخشهاي توليدي دارد ظرافتهاي خاصي را نيز طلب مي کند که در اين تحقيق
برآنيم تا با توسعه مفهوم چابکي به بخش خدمات بانکداري تاثير آنرا بر
عملکرد بانک مورد توجه قرار دهيم .جامعه آماري اين پژوهش تمامي  30بانک
فعال در ايران هستند که داراي حداقل سابقه فعاليت پنج سال در اين صنعت
باشند .با توجه به ماهيت اکتشافي اين تحقيق ،پس از مطالعه ادبيات موضوع در
حوزه چابکي ،عوامل و ابعاد چابکي عمليات در سازمانهاي خدماتي با استفاده
از مصاحبه با کارشناسان بانکي شناسايي شده و براي سنجش تاثير چابکي
عملياتي بر عملکرد سازماني ،با توجه به محدوديتهاي نمونه مورد مطالعه از

مهدی ارجلو
دانشجوی دکترا عالمه طباطبائی

مدلسازي معادالت ساختاري به روش  PLSاستفاده شد .يافته ها نشان مي

orojloo@gmail.com

دهد ،چابکي عملياتي بر عملکرد سازماني تاثير مثبت و معنا دار دارد .همچنين
در ميان عوامل تاثير گذار بر عملکرد سازماني با متغير ميانجي چابکي عملياتي،
منابع انساني ،بيشترين تاثيرگذاري را دارا مي باشند.
کليدواژه:
چابکي عملياتي ،خدمات ،ابعاد چابکي ،عوامل چابکي
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شکي نيست که بخش خدمات در اقتصاد امروز دنيا روز به روز

ابوالفضل کزازی

پر اهميت تر مي شود .اقتصاد کشورها و خصوصاً کشور هاي در

استاد دانشگاه عالمه طباطبائی

حال توسعه از صنايع روستايي ،منابع طبيعي و بهره برداري از
معادن و توليد مواد اوليه به سمت اقتصاد خدمات محور در حال
حرکت است.
بخش خدمات نزديک به  50درصد از توليد (ناخالص داخلي)ايران
را به خود اختصاص داده است و نسبت به بخشهاي کشاورزي و

dr_kazazi@yahoo.com

محمدتقی تقوی فرد
دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
taghavifard@atu.ac.ir

صنعت سهم بيشتري در اقتصاد ايران دارد .نگاهي به فهرست
شرکت هاي برتر ايران در ليست  IMI 100نيز نشان مي دهد که اکثر بخشهاي خدماتي جايگاه خود را در اين
فهرست بهبود داده و بر تعداد شرکت هاي خدماتي اين فهرست افزوده شده است .بعبارت ديگر شرايط محيطي

تاثير چابکي عملياتي بر عملکرد سازماني در سازمانهاي خدماتي(بانک هاي ايران بعنوان نمونه)
حاکم بر اقتصاد ايران ،فعاليت هاي خدماتي را رونق بخشيده و توجه به صنايع توليدي را کاهش داده است .در
اين ميان بخش خدمات مالي رشد چشمگيري را تجربه نموده است .بطوريکه تعداد بانکهاي موجود در فهرست
 100شرکت برتر ايران در سال  ،1380ده بانک و در سال  1390هيجده بانک مي باشد .تعداد شرکت هاي گروه
سرمايه گذاري در سال  ،1380پنج شرکت و در سال  ،1390دوازه شرکت مي باشد .در همين دوره زماني به
تعداد شرکتهاي بيمه اي نيز (يک شرکت ) افزوده شده است(سازمان مديريت صنعتي)1390 ،
رشد اشاره شده در بخش خدمات در نتيجه کاهش رشد توليد اتفاق نيفتاده است ،بلکه عوامل مختلفي از قبيل
پيشرفتهاي تکنولوژيکي ،افزايش درآمد سرانه افراد و در نتيجه باال رفتن سطح رفاه افراد جامعه ،افزايش تعامل
با کشورهاي ديگر و  ...بوجود آمده است.
در بسياري از کشورها ،سرعت تغييرات صنعت در بازارهاي خدمات مالي چشمگير مي باشد .رويه هاي گزارش
شده عبارتند از  :پاک شدن مرزهاي اين صنعت ،چارچوب زدايي حيطه فعاليت ها ،جهاني سازي 1،فشار رقباي
جديد و رقباي موجود ،پيشرفت سريع فناوري اطالعات ،هزينه هاي باالي توسعه محصوالت جديد و افزايش
پيچيدگي مشتريان (درو()19952،آکاماوي .)20053،اين تغييرات ،بنگاه ها را تشويق به ارائه محصوالت و خدمات
جديد نموده است .با اينحال علي رغم اين تاکيد روي مشتريان و معرفي خدمات جديد ،ادبيات خدمات مالي،
بينش چشمگيري ارائه نداده است(آکاماوي .)2005،افزايش رقابت و ظهور بازيگران جديد در هر صنعت باعث
شده تا مف هوم چابکي توجه زيادي را بخود جلب نمايد .با اينحال شرايط و عوامل زيادي مي باشند که در اين
حوزه تاثير گذار بوده اند (باردواج . )19934،در چنين محيطي براي آنکه شرکت هاي خدماتي رقابتي ،کارا و
چابک باقي بمانند سرمايه گذاري مداوم روي نوآوري در فرايند مورد نياز است (دلگادو و ديگران.)20105،
سواالت اصلي اين تحقيق عبارتند از :چابکي در خدمات چيست و چه ابعادي را شامل مي شود؟ چگونه مي توان
در سازمان هاي خدماتي به چابکي دست يافت؟ و در نهايت تاثير چابکي بر عملکرد سازمان چگونه مي
باشد؟جواب به اين سوالها مي تواند درک مفهوم چابکي در خدمات را تعميق بخشيده و توسعه دهد و پيش
زمينه تحقيقات بيشتر در اين زمينه را فراهم سازد .در عين حال موسسه هاي خدماتي خصوصاً بانک ها مي
توانند به زمينه هايي که باعث افزايش سرعت عمل و انعطاف پذيري منتهي مي گردد توجه بيشتري داشته
باشند(لي. )20096،

 .1چالش هاي صنايع خدماتي و لزوم توجه به چابکي
در محيط پرآشوب امروزي ،چابکي سازماني يکي از عناصريست که رقابت پذيري را به شدت تحت تاثير قرار
مي دهد و به طور کلي بعنوان يک عنصر کليدي در ادبيات رقابت پذيري شناخته شده است که به بنگاه امکان
رويارويي با چنين پويايي هايي در محيط را مي دهد .جهت بهره برداري از فرصتها و کنترل آشفتگي هايي که
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عصر حاضر پيش روي شرکتها قرار داده است ،چابکي بعنوان يکي از مشخصه هاي بنگاههاي موفق خود را
نمايان کرده است (مون.)20137،
با توجه به ماهيت خاص خدمات ،و دانستن اين مساله که ظرفيتهاي پويا با توجه به صنايع مختلف متفاوت مي
باشد بايد انتظار داشت که زمينه هاي مطرح شده در چابکي خدمات متفاوت با چابکي در توليد باشد.
اما نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد گستره فعاليت هاي خدماتي است که توسط شرکتهاي مختلف به
مشتريان ارائه مي شود .در واقع خدما ت با توجه به ميزان درگير بودن و مشارکت مشتري (تعامل مشتري و
ارائه دهنده خدمات) در طيفي از موسسات کامال خدماتي تا موسسات کمتر خدماتي قرار مي گيرند (جانستون و
کالرک .)20058،که همين امر باعث مي شود تا تحقيقات اين حوزه با احتياط زيادي قابل تعميم باشد .در واقع يک
راه حل براي مقابله با اين موضوع انتخاب يک حوزه فعاليت در خدمات ،و تمرکز روي همان حوزه براي بررسي
موضوعات مختلف تحقيقاتي است .به همين خاطر هم در اين تحقيق بر حوزه خدمات مالي و البته بانکداري تاکيد
مي گردد .در واقع صنعت بانکداري در سالهاي اخير تحوالت شگرفي را در کشور تجربه نموده و ظهور بانکهاي
خصوصي باعث شدت رقابت در اين عرصه شده است .اين امر اصلي ترين دليل انتخاب صنعت بانکداري براي
تحقيق مي باشد ضمن آنکه انتظار مي رود با توجه به رقابتي که در اين عرصه وجود دارد و تحوالت زيادي که
در محيط فعاليت اين بانکها شا هديم ،شرايط براي مطالعه مفهوم چابکي بهتر از ساير زمينه هاي خدماتي مهيا
باشد.
در اين عرصه نيازهاي مشتريان به صورت مداوم در حال تغيير مي باشد و برخي عوامل آماري که همواره در
جريانند تعيين کننده موفقيت سازمان ها مي باشند :تحرکات اجتماعي ،تغييرات جمعيتي از قبيل مهاجرت و رشد
جمعيت ،افزايش جهاني سازي و افزايش توجه به مسائل مذهبي و اخالقي از جمله آنان مي باشند .براي مثال باال
رفتن سن ازدواج و همچنين افزايش جمعيت ميانسال کشور نياز به محصوالتي مخصوص بازنشستگي را تقويت
نموده است (گوپتا.)20129،
در ايران بانکهاي کشور با مسائل بيشتري مواجه اند .افزايش رقابت در کنار نوسانات اقتصادي و رکود
اقتصادي که به مشکل اصلي کشور تبديل شده باعث شده تا مسائل ديگري همچون افزايش معوقات بانکي،
کاهش سپرده هاي مشتريان نزد بانکها ،مسائل بانکداري اسالمي و  ...بيش از پيش خود را نمايان سازند.
شناسايي نيروهايي که بيشترين تاثير را روي تغييرات دارند امري حياتي براي بانکها مي باشد .ادعا مي شود که
در حال حاضر در حوزه فعاليت بانکي عامل نهايي نوآوري مصرف کننده مي باشد (ديوانا .)200410،تمرکز روي
مشتريان که افزايش انتظارات مشتريان را در پي دارد باعث خلق خدماتي خواهد شد که نه تنها نوآورانه مي
باشند بلکه مفيد و در نتيجه مناسب و سودده خواهند بود .نوآوري يکي از راهکارهاي موسسات خدمات مالي و
بانک ها براي رويارويي با فشارهاي رقابتي و تغيير ذائقه مشتريان مي باشد (بابا .)201211،ولي بايد در نظر

تاثير چابکي عملياتي بر عملکرد سازماني در سازمانهاي خدماتي(بانک هاي ايران بعنوان نمونه)
داشت که صرف توجه ب ه نوآوري نمي تواند تضمين کننده موفقيت يک شرکت (خصوصاً خدماتي) گردد (خين و
ديگران . )201212،ابعاد مهم ديگري نيز قابل شناسايي است که در اين فرايند بسيار تاثير گذار مي باشد .و حتي
خود نوآوري بايد مشخصه هاي ويژه اي داشته باشد (لي و ديگران )201013،که از آن جمله مي توان به سرعت
عکس العمل شرکت خدماتي در مواجهه با تغيير ذائقه بيروني و ارائه محصول نوآورانه اشاره داشت .از همه اين
موارد نتيجه گيري مي گردد که در واقع ويژگي خاص فرايندهايي که شرکت هاي خدماتي در پي انجام آن مي
باشند از نوآوري گرفته تا کيفيت انجام کار و رابطه با مشتري ،سرعت مي باشد که با توجه به محيط بيروني
بايد خود را هماهنگ سازد .سرعت ،ويژگي خاص شرکت هاي چابک مي باشد.
به طور کلي ،شرکت هاي خدماتي در محيط هاي اقتصادي مشکلي فعاليت مي کنند و داليل زيادي براي مشکل
بودن آن وجود دارد (فيتزيمونس و ديگران:)200614،
در بسياري از صنايع خدماتي ،موانع کلي ورود نسبتا پايين است و نوآوري هاي خدماتي قابليت حفاظت کمي
داشته و خدمات در بسياري موارد ،سرمايه محور نيستند.
به دليل همزماني توليد و مصرف خدمات ،يا مشتري بايد به محل تسهيالت خدمت دهنده مراجعه نمايد يا خدمت
را بايد به م حل مشتري رساند .ضرورت انتقال فيزيکي باعث محدود شدن فضاي بازار شده و در بسياري
موارد امکان صرفه جوييهاي ناشي از مقياس را خواهد گرفت.
تقاضا براي خدمات تابعي از ساعت هاي خاص در روز ،و روزهاي خاص در هفته و البته به صورت تصادفي
مي باشد(حتي در برخي مواقع به صورت فصلي).
بسيار از بنگاه هاي خدماتي به دليل اندازه کوچکشان امکان استفاده از مزيت حجم در معامله با خريداران يا
تامين کنندگان را ندارند .و نوآوري هاي محصوالت تبديل به جايگزيني براي خدمات شده است(براي مثال
ازمايش خانگي حاملگي)  .به اين ترتيب شرکت هاي خدماتي نه تنها بايد رقباي خدماتي خود را تحت نظر داشته
باشند بلکه بايد نوآوري هاي بالقوه محصوالتي که مي تواند خدمات آنها را از رده خارج کند نيز مورد توجه
قرار گيرد.
و در نهايت ،شرکت هايي با خدمات عمومي ،غالبا مزيت وفاداري مشتري را ندارند.

 .2پيشينه پژوهش
همانطور که تعاريف واژه چابکي نشان مي دهد ،اين مفهوم شامل ترکيب مشخصه هاي سازگاري و انعطاف
پذيري مي باشد .به نظر مي رسد که اين دو واژه بيان تکامل ايده سازمان يا نهادي است که قادر به انطباق مي
باشد .شايد سازمان چابک ،آخرين مرحله توسعه اين ايده باشد که قادر است همه تصورات از سازمان منعطف
و سازگار را ترکيب نمايد (شرهي.)2007،
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در ادبيات بررسي شده دو رويکرد کلي در درک و فهم چابکي قابل شناسايي مي باشد .رويکرد اول ،مفهومي
کلي و مبهم مي باشد که شامل تمام تعاريف و توصيفات مربوط به رويه ها و تکنيکهاي مختلف اجرا شده در
صنعت طي دو دهه گذشته مي باشد .براي مثال يوسف و همکاران ( )1999چابکي را «کاربرد ترکيبي از
تکنولوژي ها و روشهاي رشد يافته و شناخته شده توليد » تعريف مي کنند .اين نگاه را گلدمن و همکاران()1995
نيز تاييد کرده و بيان مي کنند که توليد چابک عبارتست از جذب و همگون سازي همه تکنولوژيهاي توليد
منعطف ،همراه با تجارب کسب شده از مديريت کيفيت جامع( JIT ،)TQMو توليد ناب .به اين ترتيب و مطابق اين
رويه ،چابکي به صورت متقابل با توليد ناب JIT ،MRPII ،TQM ،CIM ،و توانمند سازي نيروي انساني در
تعامل است.
رويکرد دوم به چابکي بسيار محدودتر و متمرکزتر مي باشد .در اين رويکرد ،تاکيد اصلي روي توان انطباق
سريع مي باشد .به هر حال فقط سرعت پاسخگويي مدنظر نمي باشد .چابکي عبارتست از انطباق سريع و
پيشگامانه عناصر سازماني در مقابل تغييرات غير منتظره و پيش بيني نشده و ارائه گر مدل تجاري جديد و
ا ساساً متمايزي مي باشد .عناصر سازماني عبارتند از آرمانها ،اهداف ،تکنولوژي و سازمان .ادعا مي شود که
که اغلب رويه هاي شناخته شده فعلي به صورت مناسبي براي شرايط ابهام و پيش بيني نشده محيط پوياي
تجاري منطبق نشده و اين روشها نمي توانند در مفهوم چابکي قرار داده شوند (بوتتاني.)201015،
به صورت کلي مبناي تئوريکي براي فهم چابکي سازماني چندپاره16مي باشد (بيچ و ديگران .)200017،بدان معنا که
اجماع روي مفهوم چابکي وجود نداشته و محققان هنوز در مرحله شکل دهي تعريف عوامل و مشخصه هاي
چابکي مي باشند .نبود چنين اجماعي در مورد مفهوم چابکي باعث مطرح شدن مسائلي در تحقيقات شده است.
اول اينکه با توجه به ابهام ذکر شده فهم مساله چابکي در صنايع مختلف با مشکل مواجه شده است که از آن
جمله مي توان به عدم اتفاق آرا روي چابکي سازمانهاي خدماتي اشاره نمود (ژانگ .)201118،و در عين حال نبود
شاخص هاي م عتبر چابکي در خدمات باعث شده تا بررسي رابطه بين چابکي سازمان ،عوامل تعيين کننده آن و
عوامل مهم ديگري که مربوط به عملکرد تجاري مي باشد دشوار گردد.
محققان رشته هاي مختلف بر وجوه مختلفي از چابکي تاکيد کرده اند که اين امر ناشي از نگاه متفاوتشان به
ماهيت چابکي مي باشد .مفهوم چابکي از پاسخ گويي روزانه به تغييرات در خواسته هاي مشتريان تا ايجاد يک
مدل عملياتي کامال تغيير يافته در نوسان مي باشد .و البته قابل ذکر است که درتحقيق حاضر ،با طبقه بندي
مفهوم چابکي در دو سطح عملياتي و راهبردي ،و البته به خاطر اهميت تغييرات سطح عمليات در بانکداري که
نياز به پاسخ را نشان مي دهد ،بر چابکي در سطح عمليات تمرکز مي نماييم.
کارلسون ( ) 1988با تقسيم انعطاف پذيري به سطوح عملياتي ،تاکتيکي و راهبردي ،امکان حل گسستگي هاي
 )1997نيز انعطاف پذيري عملياتي را ظرفيت
عملياتي را مترادف با انعطاف پذيري عملياتي مي داند  .وولبردا(19

تاثير چابکي عملياتي بر عملکرد سازماني در سازمانهاي خدماتي(بانک هاي ايران بعنوان نمونه)
تدابير عادي شامل امور عادي که بر مبناي ساختارها يا اهداف سازمان در جريان ميباشند تعريف مي نمايد.
اين امور اساساً در راستاي فعاليت هاي عملياتي بوده و در ذات خود انفعالي ميباشند  .سوارز ( )1996انعطاف
پذيري در خدمات را شامل معرفي سريع طرحها و خدمات جديد به سيستم تحويل خدمات ،اصالح سريع ظرفيت،
خدمات سفارشي ،مديريت سريع تغييرات در ترکيب خدمات و مديريت نوسانات در زمانبندي ارائه خدمات مي
داند (آراندا .)2003،همچنين تعاريف مشابهي توسط سول ( )2006و بوتاني ( )2009از چابکي عملياتي ارائه شده
است (بوتتاني( )2009،سول .)200620،برون و بسانت( )2003انعطاف پذيري عملياتي را واکنش سريع ،سرعت
تحويل ،کيفيت طراحي(سفارشي سازي)و کارايي هزينه اي مي داند (ناراسيمهان و ديگران )200621،و آراندا
( ) 2003نيز انعطاف پذيري توسعه  :امکان افزايش ظرفيت  ،انعطاف پذيري توزيع اطالعات  :ظرفيت توزيع و
تسهيم اطالعات در سيستم ارائه خدمات  ،انعطاف پذيري مسير گزيني :توان استفاده از مسيرهاي پردازشي
جايگزين در ارائه خدمات  ،انعطاف پذيري تجهيزات و کارکنان  :ظرفيت کارکنان و ماشين االت در انجام فعاليت
هاي مختلف ،انعطاف پذيري بازار :ظرفيت سيستم ارائه خدمات براي انطباق با تغييرات بازار ،انعطاف پذيري
خدمات :ظرفيت سيستم در اضافه نمودن يا جايگزين نمودن خدمات و همچنين انعطاف پذيري برنامه ريزي:
ظرفيت فعاليت در سطوح مختلف خروجي و ظرفيت سيستم براي فعاليت بدون متصدي براي مدت طوالني را
ابعاد انعطاف پذيري عملياتي در خدمات مي داند (آراندا .)2003،و در نهايت کورئا22و ديگران( )1994توان ارائه
خدمات جديد ،ارائه خدمات متنوع در يک دوره زماني ،توان تغيير زمان ارائه خدمات  ،توان ارائه خدمات در
مکان هاي متنوع ،توان تغيير سطح خروجي خدمات  ،انعطاف پذيري نيرومندي سيستم(کارا ماندن فعاليت علي
 23توان بازيابي مشتري بعد از اينکه چيزي
رغم تغيير در ورودي ها و فرايند) و انعطاف پذيري بازيابي مشتري (
اشتباه ميشود) را هفت بعد انعطاف پذيري در خدمات معرفي مي نمايند (کورئا و جيانسي.)199424،
در حاليکه تعاريف زيادي در خصو ص چابکي در ادبيات مرتبط آن وجود دارد ،مي توان يک منطق غالب در اين
تعاريف مشخص کرد .اين منطق قالب در واقع نشان مي دهد که چه تغيير پذيريهايي در محيط رقابتي يک بنگاه
وجود دارد و درصدد است تا براي هر تغيير پذيري ،پاسخ مشخصي ارائه دهد .از آنجا که در اين تحقيق ،چابکي
در سطح عمليات مدنظر مي باشد ،تغيير پذيريهاي سطح عمليات نيز بايد نقطه تمرکز پاسخ ارائه شده توسط
بنگاه که همان چابکي عملياتي است باشد .و البته بايد توجه داشت که از آنجا که تمرکز اين تحقيق ،مزيتهاي
عملياتي يک بنگاه خدماتي است بايد ويژگي هاي ذاتي خدمات يعني لمس ناپذيري 25،عدم تجانس خدمات ارائه
 28ابعاد اصلي چابکي عملياتي در خدمات را مشخص سازد .اين
شده26،تجزيه ناپذيري27و از بين رفتني بودن ،
ابعاد با بررسي مطالعات عبارتند از :انعطاف پذيري در ظرفيت ارائه خدمات ،انعطاف پذيري در خصوص نياز
مشتريان متفاوت ،انعطاف پذيري در خصوص زمان و مکان ارائه خدمات ،توسعه محصوالت جديد وانعطاف
پذيري عمليات محوري بانکي.
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در مفهوم چابکي عالوه بر اينکه بايد مشخص گردد چه پاسخ هايي را بايد نسبت به تغييرات بايد داد ،چگونگي
اين پاسخ نيز بسيار مهم است و در واقع همين چگونگي ،نقطه تمايز انعطاف پذيري و چابکي مي باشد .در بعد
چگونگي پاسخ به تغيير بيروني ،ما با اشاره به چهار بعد چابکي داو ( ،)1996يعني هزينه ،زمان ،کيفيت ،و دامنه،
هر يک از پاسخ ها به تغيير را در اين چهار بعد بررسي خواهيم کرد.
بعبارت ديگر اگر هزينه مهم نباشد شما مي توانيد تقريبا هر چيزي را تغيير دهيد .با اين حال ،اگر پاسخ به تغيير،
هزينه اي بيش از هزينه رقبا تحميل نمايد نمي توان شرکت را چابک دانست .تغيير با هر هزينه ،مناسب رشد و
ترقي نمي باشد ،در غير اين صورت نيازي به تغيير ساختار نبوده  ،به سادگي مي توان يک قابليت جديد را
خريداري نمود .و مي توان هر ظرفيتي را به سطح عملياتي اضافه نمود.

اما هزينه تغيير به تنهايي يک متريک براي چابکي ارائه نمي دهد .تکميل يک تغيير در يک زمان بموقع تنها راه
موثر براي پاسخ است  .بنابراين ،زمان تغيير به همان يک عامل مهم در چابکي خواهد بود .به ويژه در يک محيط
با تغييرات مداوم و پيش بيني نشده.

تغيير اقتصادي و سريع هنوز هم مشخصات کافي براي چابکي نمي باشد .اگر پس از تغيير نظارت قابل توجهي
براي نگهداشت عملکرد در سطح قابل قبول نياز باشد نمي توان به موفقيت دست يافت .در واقع اين بعد بيان مي
دارد که انجام تغييرات با يد با يک استحکام قابل قبول همراه بوده و کيفيت کار حفظ گردد.
در نهايت ،چيزي چابک است که در تغييرات موفق باشد .اما تا چه حد تغيير بايد مدنظر قرار گيرد؟ بعد دامنه به
اين سوال پاسخ مي هد.اين بعد تفاوت اصلي بين انعطاف پذيري و چابکي را بيان مي دارد.
چهار بعد چ ابکي هزينه ،زمان ،نيرومندي ،و دامنه تغيير ،پايه و اساس يک ابزار قدرتمند براي سنجش چابکي را
تشکيل مي دهد که مي تواند در حوزه هاي افراد ،محصول ،و فرايند مورد توجه قرار گيرد (داو.)1996،
حجم

مولفه

هزينه

هاي

زمان

چگونگي

کيفيت

چابکي

دامنه

زمان و مکان

نيازهاي مشتريان

ارائه محصول

مختلف

جديد

مديريت نقدينگي

هدف ديگر اين تحقيق مشخص ساختن عوامل ايجاد چابکي عملياتي مي باشد .با توجه به پراکندگي موجود در
ادبيات چابکي و ابهام موجود در اين مورد ،در اين تحقيق ما عوامل معرفي شده در تحقيق ژانگ و
شريفي( )2000را مبنا قرار داده و سعي کرده ايم از طريق مصاحبه با کارشناسان بانکي اين عوامل را براي
خدمات بانکداري بومي سازي نماييم .عوامل چابکي ،ابزارهايي هستند که از طريق آنها ،قابليتهاي ذکر شده

تاثير چابکي عملياتي بر عملکرد سازماني در سازمانهاي خدماتي(بانک هاي ايران بعنوان نمونه)
مربوط به چابکي به دست مي آيند .اين عوامل را بايد از چهار حوزه اصلي سازمان جستجو نمود ،يعني :
سازمان ،افراد ،تکنولوژي و نوآوري (ژانگ و شريفي .)200029،مورد آخر يعني نوآوري در محصوالت ،در
تحقيق ما بعنوان يکي از ابعاد چابکي معرفي شده و نه عامل .از طرف ديگر با توجه به اهميت مشارکت مشتري
در خدمت رساني ،يکي از عوامل ايجاد چابکي در سطح عمليات ،همکاري مشتري معرفي مي گردد .در ادامه هر
يک از ابعاد و عوامل بيان شده ،با تفصيل بيشتري مورد بحث قرار مي گيرد.
مديريت حجم ارائه خدمات
افق زماني که تغييرات ظرفيت در خدمات بايد در محدوده آن مورد توجه قرار گيرند از دقيقه در برخي صنايع
بدليل هجوم ناگهاني مشتريان ،تا ساعت و روز و حتي دوره هاي بسيار طوالني تر که الگوهاي تقاضا روزانه و
هفتگي هستند متغير است.
منابع انعطاف پذيري حجم که شرکتهاي خ دماتي براي انطباق با فشار حجم دارند به خوبي در ادبيات بحث شده
است .توانايي شرکت براي پيش بيني تقاضا و امکان اعمال اهرم در تقاضا ،از روشهاي شناخته شده شرکت
هاي خدماتي براي کاهش نوسانات تقاضاي خدمات مي باشد .با اينحال نمي توان همه نوسانات حجم را با اين
روشها از بين برد .بانک ها براي مديريت بهتر اين موضوع از ابزارهايي چون ايجاد شعب جديد ،اضافه يا کم
نمودن ساعات کاري کارکنان ،استفاده از تکنولوژي و محول نمودن بخشي از کار به مشتري استفاده مي نمايند
(جانستون و کالرک.)2005،

 .1 .2تغييرزمان و مکان
در خدمات ،مشتريان نتايجي را مي خواهند که در زمان و مکان مناسب خود برايشان ايجاد گردد و انتقال قدرت
در دهه هاي گذشته به سمت مشتري باعث شده تا شرکتها در اين خصوص مجبور به تغيير رويه گردند..
شرکتهايي که ميخواهند در چنين محيطي فعاليت نمايند بايد فرايندهاي ارائه خدمات را بگونه اي طراحي و
مديريت کنند که با الگوهاي فعاليت مشتريان مطابقت داشته باشد .که گاهي به عنوان « استقرار انعطاف پذير»30
شناخته ميشود .افق زماني الزم براي تغيير زمان و مکان از  :لحظه اي (براي خدماتي ازقبيل تلفن همراه) تا
فصلي (مانند تمام خدماتي که به دنبال گردشگر هستند) و بلندمدت ،بهنگام تغيير الگوهاي زندگي مشتريان (مانند
کار در تعطيالت آخر هفته) را در بر مي گيرد .تغييرات مورد نياز شامل گسترش طيف زمان و مکان تحت
پوشش (براي رسيدن به مرز « هر زمان ،هر جا ») ،افزايش سياليت(31خصوصا براي خدمات سرپايي و
اورژانس) و نيز افزايش يکنواختي در سرعت ،کيفيت و هزينه خدمات است (هاروي و ديگران.)199732،

 .2 .2توجه به نيازهاي مختلف مشتريان
مشتريان به دنبال به دست آوردن حداکثر نتيجه از حداقل تعداد مراجعه مي باشند .به عبارت ديگر ،از آنجا که
هر مواجهه به سرويس هزينه بر است (زمان ،پول ،انرژ ي ،احساسات ،وغيره) ،برخوردهايي که در آنها تا حد
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ممکن نتايج بيشتري به دست آيد موثرتر خواهند بود .اين بدان معنا نيست که خدمتگذار بايد سريعتر و يا دقيقا
روي کار تمرکز کند :به معني پرداختن به تمام نيازهاي مربوط به مشتري و توليد نتايج سريع ،قابل اعتماد و
بدون د رد سر مي باشد .بعد انعطاف پذيري مورد بحث در اينجا ارزش مشتري است .و شامل تغيير از يک
نيازمشتري به ديگري مي گردد .افق زماني که اين تغييرات رخ ميدهد به طور کلي بسيار کوتاه است(. .هاروي و
ديگران)1997،

 .3 .2توسعه محصول جديد
با ازدياد رقابت ،افزايش ناهمگوني خواسته هاي مشتري ،و کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت ،شرکت هاي
خدمات در بسياري از صنايع به طور فزاينده اي با چالش تعيين بهترين روش براي مديريت و ارائه سرويس
.)2007
جديد مواجه شده اند (منور و روت33،
يک سرويس جديد به صورت ارائه خدمتي که قبال به مشتريان شرکت ارائه نمي شد تعريف مي شود که هم مي
تواند به ترکيب فعلي خدمات اضافه گردد و هم مي تواند ناشي از تغيير در نوع تحويل خدمات فعلي باشد  .در
هر حال هماهنگ سازي مفاهيم خدمات و سيستم هاي ارائه خدمات با الزامات بازار هدف براي برخورد موثر
تالشها براي ارائه خدمات جدي را پيچيده تر مي نمايد .براي مدتهاي طوالني ،ديدگاه پذيرفته شده در توسعه
خدمات جديد اين بود که نوآوري در خدمات « اتفاقي »  « ،شهودي »  « ،بر مبناي استعداد فردي » و « شانسي
.)2001
»است (منور ،روت و ميسون34،
موسسات مالي در حال حاضر دريافته اند که بسياري از شيوه هاي قديمي کسب و کار ديگر سودآورد نيستند
و بدون اين وجوه به زو دي از کسب و کار بيرون خواهند بود .موسسات مالي براي ابقا در محيط اقتصادي
جديد ،مي بايست محصوالت و خدمات جديدي را با استفاده از تحقيق و توسعه ارائه دهند تا نيازهاي مشتريان
را برآورده سازد و سودآوري داشته ب اشد ،فرايندي که با عنوان مهندسي مالي از آن ياد مي شود .از نظر آنها،
احتياج ،مادرِ نوآوري است (قضاوي.)1388 ,

 .4 .2عمليات بانکداري و ابعادچابکي عملياتي درخدمات
بايد توجه نمود که ماهيت خاص فعاليت هاي بانکي ،باعث مي شود تا عالوه بر نوسانات موجود در پشت باجه
ک ه بانکداران با آن مواجه اند ،کل فرايند اصلي بانکي نيز در معرض نواسانات زيادي باشد که ما اين نوسانات را
تحت عنوان نوسانات عمليات بانکي بيان مي داريم .براي آشنايي با نوسانات عمليات بانکي شناخت فرايندهاي
اصلي بانکداري ضروري مي باشد.
بانک تجاري سنتي ،موسسه اي مالي است که در بازار سپرده مي پذيرد و وام مي دهد .واسطه گري مالي و
داشتن توان نقدينگي يا پرداخت ،دو ويژگي متمايز کننده بانک از ديگر موسسات مالي است .کاهش هزينه هاي
مبادله ،تسهيم يا توزيع ريسک و کاهش هزينه هاي اطالعات داليل اصلي اهميت بانک بعنوان واسطه مالي است.
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واسطه هاي مالي به دليل صرفه جوييهاي در مقياس و تبحر در مديريت هزينه ها مي توانند هزينه هاي مبادله را
کاهش دهند .هزينه هاي مبادالتي کمتر براي واسطه هاي مالي مانند بانک ،زمينه ارائه خدمات تامين نقدينگي يا
پرداخت را فراهم مي کند .بانکداري مشکالت ناشي از گزينش نامناسب و کارگزاري (بين وام دهنده و وام
گيرنده) را کاهش مي دهد .اطالعات نامتقارن بين وام گيرنده و وام دهنده باعث ايجاد کژگزيني ،کژ منشي و
تخصيص ناکارآمد منابع در بازار خواهد شد.
به طور کلي ،بانک ها با فروش بدهي هايي که داراي مجموعه اي از ويژگي ها هستند (ترکيب خاصي از
نقدشوندگي ،مخاطره ،اندازه و بازده) و استفاده از عايدي آنها جهت خريد داراييهايي که ويژگي هاي متفاوتي
دارند اقدام به کسب سود مي کنند .به اين فرايند غالباً تغيير شکل دارايي گفته مي شود.
بانک در زمينه عمليات اصلي خود با چهار نوسان مواجه است که مديريت اين نوسانات يک از ابعاد اصلي
چابکي در سطح عمليات را تشکيل مي دهد .نخستين موضوع اين است که در زمان خروج سپرده يعني وقتي که
سپرده گذاران و با برداشت از حساب و تقاضاي پرداخت باعث کم شدن سپرده ها مي شوند بانک اطمينان
حاصل کند که پول نقد آماده براي پرداخت به سپرده گذاران به اندازه کافي وجود دارد ،يعني مديريت نقدينگي.
مورد دوم به دست آوردن منابع با حداقل هزينه است (مديريت بدهي) در زماني است که فرصت سرمايه گذاري
مناسبي در اختيار بانک قرار دارد .اگر بدهي هاي حساس به نرخ يک بانک نسبت به داراييهاي حساس به نرخ
بيشتر باشد ،افزايش نرخ هاي بهره سود بانک را کاهش مي دهد و کاهش نرخ هاي بهره سود بانک را افزايش
مي دهد .مقابله با اين نوسان تحت عنوان مديريت ريسک نرخ بهره در عمليات بانکي شناخته مي شود که سومين
مورد از نوسانات بانک را تشکيل مي دهد .و درنهايت ،چهارمين نوساني که بانک با آن روبرو مي باشد ارائه
سريع تسهيالت با باالترين نرخ در زماني است که بانک با مازاد منابع مواجه است .بانک ها و ديگر و موسسات
مالي اگر قصد کسب سودهاي باال را دارند بايد وام هاي موفقيت آميزي اعطا کنند که به طور کامل برگشت
شود .مفاهيم کژ گزيني و کژ منشي چارچوبي را در مورد شناخت اصول اوليه ارائه مي دهد که موسسات مالي
براي کاهش ريسک اعتباري و ايجاد وام هاي موفق بايد از آن تبعيت کنند .اين امر تحت عنوان مديريت ريسک
اعتباري در بانک شناخته مي شود( .داودي نصر ,کرمعلي & ,هدايتي.)1392 ,

 .3عوامل چابکي عملياتي
 .1 .3تدابير سازماني
تدابير سازماني از قبيل ايجاد تيم هاي بين دواير وظيفه اي ،تغيير از ساختار عمودي به افقي يا ساختار فرايندي
يا ساخت يک سازمان مسطح و همچنين بخش بندي مشتريان مي تواند سرعت پاسخ گويي به مسائل را افزايش
دهد ،بسياري از موانع تصميم گيري را مرتفع سازد و نيز عوامل ديگري که باعث چابکي سازمان مي شوند
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(نظير اختيار تصميم گيري در صف) را حمايت نمايد .به نظر مي رسد ،ساختار وظيفه اي به صورت نهادينه
شده اي در سازمانهاي بزرگ پذيرفته شده و مقبوليت آن با توجه به قابل درک بودن آن ،توسط مديران ارشد
بس يار باال باشد .ساختار وظيفه اي در عين حال که توجه زيادي به نظم و طبقه بندي وظايف دارد ،در حل سريع
مسائل با مشکالت زيادي روبروست و براي حل اين مشکالت ،تيم هاي چندوظيفه اي در اين سازمانها به خوبي
مي توانند بسياري از ناهماهنگي را از بين ببرند .در اين حالت تمرکز بخشي تا حد زيادي از بين رفته و مديران
.)2016
سعي خواهند کرد تا نقش فعالتري در به سرانجام رسيدن يک فرايند ايفا نمايند (بروزوويچ و ديگران35،
راه ديگري که سازمانها براي سرعت بخشي به فرايندهاي خود انتخاب مي کنند استفاده از ظرفيت هاي فناوري
اطالعات و کاهش سلسله مراتب تصميم گيري است .فناوري اطالعات توان پردازش داده ها را باال برده و
فرايندهاي تصميم گيري را بهينه نموده است .اين توانمندي اطالعاتي باعث شده داده ها با سرعت بيشتري به
مديريت ارشد سازمان برسد .در عين حال توانمندي هاي تحليلي اين فرايندها باعث شده تا اطالعات با کيفيت
تري توليد شوند (تاللون.)2008،

 .2 .3تکنولوژي بعنوان عامل توليد
يکي از ويژگي هاي عمده فناوري اطالعات فروپاشي زمان و فضا است .در خدمات ،فناوري اطالعات ميتواند
ابزار توليد و ياعامل توليد محسوب گردد ،يعني هم ميتواند به کارکنان درانجام کارهاي خود کمک کند و هم مي
تواند جايگزين آنها شود .بانکها سالهاست که خودپردازهاي خود را در بهترين مکانها نصب کرده اند.
خودپردازها ويژگيهاي اتوماسيوني وجغرافيايي  ITرا ترکيب نموده اند  .نسل اوليه خودپردازها ميتوانست تعداد
بسيار محدودي ازمعامالت را به انجام برساند .بنابراين ،تنوع درمنبع محدود مي شد .بااينحال ،زماني که بانکها
مشترياني با نيازهاي پيچيده تر داشته باشند اين فناوري کمک چنداني نخواهد کرد.عوامل محدودکننده در
خصوص پيچيدگي و تنوع تعامالت صورت گرفته در  ATMناشي از عدم کاربر پسندي ،همراه با دانش محدود
 .)2011براي جبران اين محدوديتها،
مشتريا ن در مورد روشهاي مالي و بانکي مي شود (سانگيتا و ماهالينگام36،
برخي از بانک ها به فرودگاهها ايستگاههاي خودپردازي معرفي کرده اند که مجهز به دستگاههاي فکس و پرينتر
و شامل گزينه اي براي نمايش يک فرد واقعي در صفحه مانيتور ،براي کمک در عملکرد ،و يا انجام مستقيم
معامالت پيچيده تر مي باشد .اين ماشين ها نيازمندي هاي جديدي براي کارکنان به همراه دارد و نفوذ زيادي در
.)1993
محيط کار و کيفيت زندگي کاريشان داشته است (بارادواج و ديگران37،

 .3 .3توانمند سازي مشتري
مشتريان در فرايند ارائه خدمات نقش قابل توجهي دارند و مي توان از خود آنها براي کاهش تغيير پذيري
درخواستهايشان استفاده نمود .نقش مشتريان در خلق ارزش در پژوهش هاي مختلف حوزه خدمات بيان شده
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و اينکه مشتري بخشي از خدمت مي باشد باعث مي شود تا ارائه کنندگان خدمات درصدد بهينه سازي نقش آنها
.)1997
در اين فرايند باشند (بيتنر و ديگران38،
در بسياري از حوزه هاي خدماتي ،مشتريان تمايل دارند تا سلف سرويس را بعنوان يک گزينه دريافت خدمت
همواره مدنظر قرار دهند .از طرف ديگر ،يک بنگاه خدماتي که درصدد ارائه خدمات مبتني بر تقسيم بندي
مشتريان مي باشد ،بايد راهي براي ارسال مشتري به خط خدمتي طراحي شده براي آن مشتري پيدا کند .در
حوزه خدمات اين ارسال بسيار ظريف بوده و راهي آسان براي اينکه در يک نگاه يا با يک پرسش بتوان معين
کرد که مشتري به کدام طبقه تعلق دارد ،موجود نمي باشد(براي مثال بانکهايي که مشتريان خود را بصورت
خرد ،اختصاصي و شرکتي تقسيم بندي نموده اند يکي از اهدافشان دسته بندي نيازهاي مشتريان و در نتيجه
کاهش تغيير پذيري در نيازهاي ارائه شده به مشتري مي باشد ولي زماني که مشتري براي اولين بار وارد بانک
مي شود نخواهد توانست خط خدمتي خود را به راحتي مشخص نمايد) ،دراين حالت ارائه اطالعات بموقع به
مشتري (براي مثال قبل از ورود به کانال خدمت رساني) باعث مي شود تا مشتري فقط به کانال خدمتي خود
.)2003
مراجعه نمايد (فيتزيمونس39،

 .4 .3منابع انساني
بخش زيادي از چابکي در خدمات در سطح تعامل کارکنان خط مقدم با مشتري نهايي اتفاق مي افتد .رسيدگي به
نيازهاي مختلف مشتريان با سرعتي که مشتري مدنظر دارد ،پاسخ به سطح احترام مورد انتظار مشتري و ديگر
تغييرپذيريهايي که تعامل با مشتري ايجاد مي نمايد تنها در صورتي اتفاق مي افتد که کارکنان تمايل و توان
اجراي آن را داشته باشند .بنابراين چابکي عملياتي در خدمات تا حد زيادي به تجربه و انعطاف پذيري نيروي
کار بستگي دارد و مي توان گفت بخش اصلي کيفيت خدمات ادراکي مشتري به درجه اي بستگي دارد که
کارکنان خط مقدم بتوانند خدمات ارائه شده را مطابق با سفارش مشتري تحويل دهند و کوچک شدن بازار نيز
اين الزام را براي سازمانهاي خدماتي تحميل کرده که خدمات سفارشي تر و خاص تر ارائه دهند (تئو و
ديگران.)2008،
 )201040در تحقيق خود نشان داده که چابکي نيروي زماني قابل دستيابي است که سه عامل عدالت در
ميلر (
جبران خدمات ،آموزش و اختيار ،در سازمانهاي خدماتي در مورد نيروي کار مورد توجه قرار گيرد .بعبارت
ديگر وقتي کارکنان به اين باور برسند که بصورت عادالنه اي جبران خدمات مي شوند ،ارائه خدمات خود را در
سطح باالتري ارزيابي خواهند نمود .آموزش بعنوان وسيله تسهيم اطالعات بين مديران و کارکنان براي تحقق
سازمان بازار محور شناخته شده است .همچنين تحقيقات نشان داده که آموزش هدفمند براي کارکنان به
صورت مثبتي روي رضايت بيشتر مشتريان تاثيرگذار بوده است .در سمت کارکنان ،آموزش باعث تقويت
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اتصال کارکنان و سازمان شده زيرا هم رضايت کارکنان را در پي داشته و هم تعهد سازمان را بيشتر کرده
است (اشنايدر و ديگران.)2003،
اختيار عبارتست از درجه اي که کارکنان احساس مي کنند مجاز به بهبود راهکار هاي خدمات با هدف دستيابي
به رضايت مشتريان مي باشند تعريف مي شود .يک تعريف معمول اختيار عبارتست از «شرايطي که در آن مدير
به کارمند بصيرت تصميم گيري روزانه در مورد فعاليت هاي مربوط به شغلش را مي دهد»  .با دادن اختيار به
کارکنان ،مدير مي تواند کنترل اوضاع را به کارکنان خود بسپارد و اين مسئوليت را از خود رها سازد .کارکنان
داراي اختيار ،اشتياق بيشتري در خصوص عملکرد شغلشان دارند که در نهايت منجر به رضايت بيشتر مشتري
خواهد شد .اين کارکنان رفتارهاي تطبيقي بيشتري دارند و قادرند تا رفتار خود را براي تطابق با تقاضاي خاص
مشتري تغيير دهند .ضمن آنکه کارکنان داراي اختيار تعهد سازماني باالتري دارند که موافق با مفهوم درگيري
بيشتر کارکنان در شرکت هاي بازار محور است (ميللر.)2010،

 .4روش پژوهش
مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت توصيفي است .جامعه مورد بررسي بانک هاي فعال در
ايران مي باشند و از هر بانک يک نفر در سطح مديريت يا رئيس اداره يا معاون اداره که حداقل پنج سال سابقه
کار ،داراي تحصيالت حداقل کارشناسي در رشته هاي مديريت يا اقتصاد ،و فعاليت در مديريت يا اداره طرح و
برنامه يا پروژه هاي برنامه ريزي استراتژيک بانک را داشته باشد براي پاسخ دهي به پرسشنامه طراحي شده
انتخاب شد .پرسشنامه مورد استفاده در اين مطالعه ،پس از تجزيه و تحليل متون مرتبط از پژوهشهاي مختلفي
استخراج شده است .همه سنجه هاي استفاده شده در اصل براي بانکداري ارائه نشده است .با اين حال ،سواالت
تحقيق و مفاهيم اندازه گيري شده به زمينه اين مطالعه مرتبط بوده است و به اين ترتيب منبعي از سواالت
مربوط به هر يک از متغيرهاي تحقيق مشخص شد .هنگامي که اين منبع ايجاد شد ،آيتم هاي سازه هاي گوناگون
براي حذف موارد تکراري و مبهم مورد بررسي دوباره قرار گرفت .پرسشهاي باقي مانده .به صورت تصادفي
مرتب شده و از دو کارشناسان خواسته شد تا بر اساس طبقه بندي ارائه شده آيتم هاي پرسشنامه را در سازه
هاي جداگانه مرتب نمايند همچنين آيتم هايي که به نظرشان نمي توان در هيچ طبقه اي بيان داشت ،در دسته
جداگانه اي قرار دهند .بر اساس جايگذاريهاي صورت گرفته ،ضريب کاپاي کوهن 65%41و نسبت موفقيت42
 69%محاسبه شد .با توجه به نسبت موفقيت هر سازه سواالت با کلمات نامناسب يا مبهم حذف يا بازنويسي
گشت .دو هدفي که در اين مرحله دنبال مي شد شناسايي هر گونه ابهام و ارزيابي اوليه اعتبار سازه سنجه هاي
توسعه يافته بوده است .در اين مرحله  7سوال حذف شده و  11سوال نيز مورد اصالح جزئي قرار گرفت.
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سواالت اصالح شده به دو کارشناساس مستقل ديگر ارائه شد تا بار ديگر اين فرايند تکرار گردد .با تکرار فرايند
ضريب کاپاي کوهن  %82و نسبت موفقيت  %81حاصل گشت.
هر چهار کارشناس ذکر شده تجربه فعاليت حداقل پنج سال در مديريت طرح و برنامه بانک را داشته اند .قبل از
مرتب سازي نيز ،به اين کارشناسان توضيح کافي در خصوص دستورالعمل و نحوه مرتب سازي و هدف از
انجام مطالعه به صورت حضوري ارائه شد .که نشان از پايايي رضايت بخش اين طرح مرتب سازي دارد (ناهم
و ديگران  .)200243،براي بررسي اعتبار سازه از تحليل عاملي استفاده شد.
تعداد بانک هاي ايراني فعال در کشور  30بانک مي باشد که همانطور که ذکر شد اين بانک ها جامعه آماري
مطالعه را تشکيل مي دهند .با توجه به تعداد بانک هاي کشور و نيز مدل مفهومي تحقيق که شامل متغير پنهان
مرتبه دوم مي باشد نرم افزار  PLSبراي تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .از آنجا
که پيشنهاد حجم نمونه در  PLS-SEMاساسا بر مبناي رگرسيون  OLSارائه مي شود ،محققان مي توانند به
قوانين تخمين اندازه توسط کوهن ( ) 1992در تجزيه و تحليل قدرت آماري براي مدل هاي رگرسيون چندگانه
مراجعه کنند جدول  1نشان مي دهد که حداقل نمونه مورد نياز براي تشخيص حداقل  50 .0 ،25 .0 ،10 .0 R2و
 75 .0در هر يک از ساختارهاي درونزا در مدل ساختاري براي سطوح معنا داري  ٪5 ،٪1و  ،٪10با فرض
قدرت آماري  80درصد و سطح مشخصي از پيچيدگي مدل مسير ( PLSبه عنوان مثال ،حداکثر تعداد فلش
کشيده شده به يک سازه در مدل مسير  )PLSچقدر است (هير و ديگران.)2014

جدول( :)1پيشنهاد تعداد نمونه در  PLS-SEMبراي قدرت آماري %80
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حداکثر

تعداد سطح معنا داري

فلش هاي به 1%
سمت يک سازه

حداقل R2

5%

10%

حداقل R2

حداقل R2

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

10 .0

25 .0

50 .0

75 .0

10

25

50

75

10

25

50

75

52

33

26

88

41

26

21

2

158

75

47

38

110

38

30

100

48

30

25

3

176

84

53

42

124

59

33

111

53

34

27

4

191

91

58

46

137

65

42

120

58

37

30

5

205

98

62

50

147

70

45

36

62

40

32

6

217

103

66

53

157

75

48

39

128

42

35

7

228

109

69

56

166

80

51

41

136

66

37

8

238

114

73

59

174

84

54

44

143

69

45

9

247

119

76

62

181

88

57

46

150

73

47

39

10

256

123

79

64

189

91

59

48

156

76

49

41

 .5يافته هاي پژوهش
به منظور تحليل داده هاي پژوهش از تحليل هاي گوناگون استفاده شده است .در مرحله اول اعتبار همگرا و
واگرا و ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته .در مرحله بعد با استفاده تحليل عاملي
تائيدي به بررسي روايي سازه سواالت پرسشنامه پرداخته و در انتها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئي
به آزمون فرضيات تحقيق پرداخته مي شود.
جدول  2ميانگين ،انحراف معيار ،بارهاي عاملي و ضريب الفاي کرونباخ متغيرهاي پروژه را نشان مي دهد.
سطح قابل قبول بارهاي عاملي  0,5مي باشد و .بر اساس شکل شماره  1تمامي بارهاي عاملي سواالت از 6.0
باالتر است و از اين رو حذف هيچ يک از آنها الزم نيست.

تاثير چابکي عملياتي بر عملکرد سازماني در سازمانهاي خدماتي(بانک هاي ايران بعنوان نمونه)

جدول ( :)2شاخصهاي روايي ،پايايي
AVE

پايايي ترکيبي

R Square

آلفاي کرونباخ

مقادير اشتراکي

0.6043

0.8592

0.9183

0.7814

0.6043

0.5347

0.7683

0

0.7177

0.5347

0.6053

0.8595

0.8988

0.7815

0.6053

نيروي انساني

0.5429

0.7782

0

0.5721

0.5429

چابکي عملياتي

0.5135

0.9544

0.9462

0.9494

0.5135

تدابير سازماني

0.7163

0.8827

0

0.7989

0.7163

تغيير زمان-مکان

0.6638

0.8865

0.7811

0.8261

0.6638

عملکرد

0.6614

0.853

0.849

0.7371

0.6614

نوآوري در خدمات

0.545

0.827

0.7828

0.7274

0.545

تکنولوژي

0.6133

0.8263

0

0.6848

0.6133

تغييرپذيري حجم

0.6385

0.8745

0.8646

0.8042

0.6385

انعطاف عملياتي
توانمندسازي
مشتري
نيازهاي مختلف
مشتري

شکل ( :)1مدل معادالت ساختاري در حالت ضرايب مسير
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در مورد آلفاي کرونباخ نيز همانگونه که در جدول مشخص شده متغير انعطاف روي نيازهاي مختلف مشتريان
کمترين مقدار يعني 0,57را به خود اختصاص داده ،است .معموال مقدار  0,7براي اطمينان از روايي همگرا در نظر
گرفته مي شود .با اينحال مرز  0,6-0,5نيز براي کارهاي اکتشافي مورد قبول واقع مي گردد (آراندا.)2003،
مقادير به دست آمده نشان مي دهد که در مجموع روايي همگراي ابزار سنجش مورد قبول است .ضرايب پايايي
ترکيبي نيز همگي باالي  0,7هستند و برازش مناسب مدلهاي اندازه گيري تاييد مي گردد .در مورد متغير پنهان
مرتبه دوم چابکي عملياتي مقادير  CRو  AVEبه صورت دستي محاسبه مي شوند:
(0.9583+0.9481+0.8838+0.8848+0.9298)2

) = (0.9583+0.9481+0.8838+0.8848+0.9298)2+(0.0817+0.1011+0.2171+0.2189+0.1354) = 0.968.چابکي عملياتي( 𝑅𝐶.

روايي همگرا با مقدار ضريب  AVEمتغيرها بررسي مي شود و همانطور که جدول در ستون مربوطه نشان مي
دهد ضريب  AVEبراي تمامي متغيرهاي مرتبه اول باالي  0,5مي باشد که در مجموع روايي همگراي مناسب
براي تمامي متغيرهاي پنهان مرتبه اول را نشان مي دهد .مقدار  AVEمتغير پنهان مرتبه دوم چابکي عملياتي
عبارتست از:
= 0.859.

0.95832 +0.94812 +0.88382 +0.88482 +0.92982
5

= )چابکي عملياتي( 𝐸𝑉𝐴.

ضرايب معناداري  Zکه از  2,57بيشتر هستند معنادار بودن سوالت و روابط ميان متغيرها را در سطح اطمينان
 %99نشان مي دهد که اين مطلب حکايت از معناداري  99درصدي مسير ميان متغير چابکي عملياتي و عملکرد
بانک را دارد ضمن آنکه روابط ميان متغيرهاي پنهان مربوط به ابعاد چابکي عملياتي و چابکي عملياتي باالي
 2,57مي باشند که نشان از تبيين مناسب متغير اصلي توسط ابعاد آن مي باشد  .همچنين تمامي مقادير R2

مربوط به متغيرهاي درونزاي مدل مساوي يا بيشتر از  0,67است که حکايت از برازش قوي مدل ساختاري
دارد.
براي بررسي برازش مدل کلي که هر دو بخش مدل اندازه گيري و ساختاري را کنترل مي کند ،معيار  GoFبه
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑜𝐺 که ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶 از ميانگين مقادير
̅̅̅ ∗ 𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶
ترتيب زير محاسبه شده است𝑅 2 :

̅̅̅ نيز بايد مقادير  R2مربوط به متغيرهاي پنهان
اشتراکي متغيرهاي پنهان مرتبه اول به دست مي آيد و 𝑅 2
درونزاي مدل اعم از مرتبه اول و دوم مدنظر قرار گيرد .مقدار به دست آمده عبارت است از :
̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = 0.6125
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶 و 𝑅 2 = 0.863

تاثير چابکي عملياتي بر عملکرد سازماني در سازمانهاي خدماتي(بانک هاي ايران بعنوان نمونه)
با توجه به سه مقدار  0,25 ،0,01و  0,36بعنوان مقادير ضعيف؛ متوسط و قوي براي  ، GoFحاصل شدن 0.727

براي  ، GoFنشان از برازش قوي مدل اين تحقيق دارد .در جدول  3نيز تاثير کلي سازهاي برونزا روي عملکرد
سازماني و ديگر متغيرهاي پنهان نشان داده شده است.
جدول ( :)3آزمون معناداري نتايج مدل ساختاري
ضريب
مسير

T values

سطح
معناداري

P values

معناااااااااادار
عملکرد > -توانمندسازي مشتري

0.0499

0.5374

نيست

59.5%

معناااااااااادار
نوآوري در خدمات > -توانمندسازي مشتري 0.0479

0.5438

نيست

59.1%

چابکي عملياتي > -نيروي انساني

0.4317

4.3098

***

0.0%

عملکرد > -نيروي انساني

0.3978

4.337

***

0.0%

0.382

4.4702

***

0.0%

انعطاف عملياتي > -چابکي عملياتي 0.9583

79.0362

***

0.0%

نيازهاي مختلف مشتري > -چابکي عملياتي 0.9481

61.7918

***

0.0%

تغيير زمان-مکان > -چابکي عملياتي 0.8838

20.7599

***

0.0%

0.9214

42.7269

***

0.0%

نوآوري در خدمات > -چابکي عملياتي 0.8848

31.1256

***

0.0%

تغييرپذيري حجم > -چابکي عملياتي 0.9298

46.7512

***

0.0%

3.497

***

0.2%

0.3072

3.4991

***

0.2%

چابکي عملياتي > -تکنولوژي

0.2348

2.0534

**

4.9%

عملکرد > -تکنولوژي

0.2163

2.007

**

5.4%

نوآوري در خدمات > -نيروي انساني

عملکرد > -چابکي عملياتي

چابکي عملياتي > -تدابير سازماني 0.3334
عملکرد > -تدابير سازماني

*p < .10و **p < .05و***p < .01.

نتيجه گيري
اگر چه اين نکته پذيرفته شده که چابکي ،پاسخ بنگاه به بازارهاي با تغييرات باال مي باشد در خصوص
ابزارهايي که بنگاه براي رسيدن به چابکي در دسترس دارد اتفاق نظر وجود ندارد .هدف اصلي اين تحقيق،
تحليل نقش علي چابکي روي عملکرد سازماني در خدمات و مشخص ساختن ابعاد و عوامل آن بوده است .در
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همين راستا پنج بعد و چهار عامل براي چابکي عملياتي بنگاه خدماتي با توجه به ماهيت خاص خدمات يعني
لمس ناپذيري  ،عدم تجانس خدمات ارائه شده ،تجزيه ناپذيري و از بين رفتني بودن استخراج شده و مورد
آزمون قرار گرفت.
نتايج به دست آمده نشان از تاييد فرضيه اصلي تحقيق مبني بر تاثير چابکي عملياتي بر عملکرد مي باشد و تمام
فرضيه هاي مربوط به ابعاد چابکي و نيز فرضيه هاي مربوط به عوامل چابکي به جز فرضيه تاثير
توانمندسازي مشتري بر چابکي عملياتي مورد تاييد قرار گرفته است .به اين ترتيب اين فرضيه که ابعاد چابکي
عملياتي در حوزه خدمات عبارتست از تغيير در ظرفي ت ارائه خدمات ،توان ارائه خدمات در زمانها و مکانهاي
متفاوت ،توان پاسخ گويي به نيازهاي متفاوت مشتريان ،توان ارائه خدمات جديد و پاسخ به تغييرپذيريهاي
عملياتي در خدمات ،رد نمي شود .در مورد فرضيه هاي مربوط به عوامل چابکي نيز قابل ذکر است که
توانمندسازي مشتريان با توجه به نتايج تحليل مسير بدست آمده ،رد مي گردد اما فرضيه هاي ديگر يعني
نيروي انساني ،استفاده از تکنولوژي در ارائه خدمات و تدابير سازماني هيچ يک رد نمي گردد.
همچنين نتايج مطالعه نشان مي دهد که مهمترين عامل رسيدن به چابکي عملياتي در خدمات نيروي انساني مي
باشد و شرکت خدماتي که درصدد است تا در پنج بعد ذکر شده براي چابکي موفق باشد بايد در سه حوزه
آموزش ،اختيار و عدالت در پرداخت کارکنان به صورت مناسب عمل نمايد .همچنين ،اختيار کارکنان مهمترين
تاثير را در بين سه شاخص ذکر شده بر نيروي کار دارد .در خصوص تاثير مستقيم عوامل ذکر شده براي
چابکي روي عملکرد سازمان نيز نشان داديم که نيروي انساني بيشترين تاثير را روي عملکرد سازمان دارد و
رتبه هاي بعدي به تدابير سازماني و استفاده از تکنولوژي براي خودکار سازي فرايندها تعلق دارد.
نتايج به دست آمده در اين مطالعه در راستاي درک بهتر چابکي در خدمات بسيار مهم بوده و بايد توجه داشت
که با توجه به محدوديتهاي مربوط به مطالعه که فقط بانک هاي فعال در صنايع خدماتي مورد توجه قرار گرفته
است ،تعميم پذيري نتايج اين تحقيق در ساير حوزه هاي خدماتي بايد با احتياط صورت پذيرد .ضمن آنکه
بررسي نتاي ج به دست آمده ،با نمونه هاي آماري بيشتر و در حوزه هاي ديگر خدمات مي تواند موضوع جذابي
براي تحقيقاتي آتي تلقي گردد.
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