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مقدمه
مفهوم عملکرد در دو دهه گذشته در مرکز حوزو م مز یریت قزررر گرتتزه و زه
ه فمووري آن حب یل ش ه رست .ذينفعان ،خورستار آگاهی رز رطالعام عملکرد
سازمانها و نتایج تعالیتهزاي آنهزا ه زتن ؛ زه همزین دلیزل ،ریزن عصزر ،عصزر
حکمررنی ه وسیله م یریت عملکرد نام گرتته رست .یکی رز دغ غزههزاي رساسزی
سازمانهاي رمروز ،دستیا ی ه یک شیوه مز یریت عملکزرد ازام  ،قا زلرعتمزاد و
رنعطافپذیر رست.
م یریت عملکرد ررهبردي ،رویکردي اام و لن م م رست که میکوش زا
هبود و ه ازي نیروي رن انی ،رهز رف سزودآوري و قزاي لن مز م سزازمان رر
حضمین کن  .هرچه م یریت عملکرد ررهبردي در نیل ه رهز رف مزذکور موتز حزر
اش  ،هره وري نی رت ریش یاتتزه درنتیجزه موتقیزت و رسزتمررر سزازمان حضزمین
خوره ش  .م یریت عملکرد ررهبردي نگرش اامعی ه عملکرد رتزررد و سزازمان
دررد و ا سازوکارهایی مشخص ین عملکرد تزردي و سازمانی همرت ریزی ریجززاد
مززیکن .
رد یام درنشگاهی ،هنوز حف یري یکپارچه رز معناي عملکرد و نظزري شزفاف
در اره مهمحرین عناصر م یریت عملکرد عرضه نکرده و راماعی در رین اره واود
ن ررد .هرچن خشی رز ناکارآم ي م یریت عملکزرد ررهبزردي در سزازمانهزا زه
چگونگی رارري رین نظام مر وط رست ،رما خأل نظري نی م ئلهري ا ي رست که
نمیحورن آن رر نادی ه گرتت .ر هام و آشفتگی مفهومی در رد یام عملکرد ررهبردي
سازمانی و نی پررکن گی رلگوها و حناقض میان آنها زه حز ي رسزت کزه سزیگل و
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سامرمتر )2008( 1پس رز مطالعه و حولیل همه مقا م رین حوزه م عی ه تن کزه
هطورکلی ،درنش رنباشته در رین رشته ،تاق نظر روشن در زاره مهزمحزرین عناصزر
حبیینی رري سنجش و ررزیا ی عملکرد ررهبردي سازمانها رست.
مرور رد یام نشان میده مباحث عملکزرد در رد یزام مز یریت ،عمومزا زا
رویکرد سنجش و ررزیا ی مطزر شز ه و رویکزرد مز یریت ،عمزر کمتزري دررد.
نظریام و رلگوهاي مواود در م یریت عملکرد ،عم حا زر سزطف تزردي متمرکز
رست و گاهی در سطف سازمان نی ه آن پردرخته ش ه رست.
 .١اهداف
ه ف رصلی رین پژوهش ،شناسایی و دسته ن ي عورمزل مز ثر زر هبزود عملکزرد
ررهبردي سازمان در سطف شرکت مخا ررم حهررن وده و موررد زیر نیز زهعنزورن
ره رف ترعی مورد نظر قررر گرتته رست:
 شناسایی عورمل م ثر ر هبود عملکرد ررهبردي سازمان؛
 دسته ن ي عورمل م ثر ر هبود عملکرد ررهبردي سازمان؛
 شناسایی م ثرحرین عورمل ر هبود عملکرد ررهبردي سازمان.
 .2مدیریت عملكرد راهبردی سازمان
نگرشهاي متفاوحی در مورد چی زتی عملکزرد وازود دررد .کزین ( )1996معتقز
رست ،عملکرد چی ي رست که ترد هاا میگذررد و ا ري رز ه ف رست .رنادین
و همکاررنش ( )1995معتق ن که عملکرد ای هعنورن نتزایج کزار حعریزف شزود،
چون نتایج قويحرین رر طه رر زا رهز رف ررهبزردي سزازمان ،رضزایت مشزتري و
نقش هاي رقتصادي دررد .رز نظر ر یلی ( )1382عملکزرد سزازمان عبزارم رسزت رز
دستیا ی ه ره رف سازمانی و راتماعی یا تررحررتتن رز آن و رنجام م زئولیتهزایی
که ر عه ه رتررد گذرشته ش ه رست .عملکرد سازمانی ،در رگیرن ه سه کنش عمز ه
رست )1 :رنامهری ي عملکرد؛  )2آموزش؛  )3حج ی نظر در عملکرد.
م یریت عملکرد رز طری ریجاد هم لی و هم ویی زین کارکنزان و سزازمان
1. Siegel & Summermatter
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میکوش هرهوري نیروي رن انی و هرهوري کل سازمان رر رت ریش ده (ر طوزی،
.)1379
م یریت عملکرد رر میحورن مجموعهري رز رق رمام حلقی کزرد کزه زهمنظزور
رت ریش رستفاده هینه رز رمکانام و منا در ررستاي دستیا ی ه ه فهزا زه شزیوه
رقتصززادي حززو م ززا کززارریی و رثر خشزی صززورم مزیگیزرد (سززازمان مز یریت و
رنامهری ي کشور.)1382 ،
رز مفاهیم عملکرد ررهبردي چنین رمیآی که حرکیبزی رز حعریزف عملکزرد و
حعریف ررهبرد رر میحورن در مورد آن ه کار رد .عملکرد ررهبردي سزازمان شزامل
رق رماحی رثر خش (رنتخاب کار درست) و کارر (رنجام درست کار) رسزت کزه حزثثیر
عمی و طو نیم م ر مویط درونی و یرونزی سزازمان درشزته و م یزت رقزا تی
رري سازمان در صنعت ریجاد میکن  .میحورن چنزین نتیجزه گرتزت کزه عملکزرد
ررهبردي عملکردي رست که عزالوه زر رطمینزان رز رینکزه کلیزه رقز رمام سزازمان
هدرستی رنتخاب ش ه و ه هترین نوو ه رارر درمیآین  ،نگزاه کلزی و ازام در
مورد عملکرد تررگیر سازمان رعم رز عملکزرد کارکنزان ،مز یررن ،موزیط درخلزی و
مویط خارای رر در ر میگیرد.
 .3پيشينه تحقيق
ص ی و همکاررن ( )1395در «حعیزین رر طزه زین گزرریش ررهبزردي زا عملکزرد
سازمانی» ا حواه ه نتایج هدستآم ه رز پژوهش ،ه رین نتیجه رسی ن که ررهبرد
ک بوکار نقش حعیینکنن هري در عملکرد ررهبزردي سزازمانی دررد و ر عزاد پزیش
تعالی ،آین هنگري ،حولیلی ،ری کپذیري و حز رتعی رر طزه مببزت و معنزادرري زا
عملکرد ررهبردي سازمانی دررن .
نوعپ ن رصیل و همکاررن ( )1395در حوقیقی ا عنورن «حثثیر قا لیت ازرریزا ی،
نوآوري و یادگیري ر عملکرد سازمان» یان کردن کزه دسزتیا ی زه عملکزرد زا حر
ه تی رست که سازمانها رري رسی ن ه آن زه رقز رمام مختلفزی روي مزیآورنز .
قا لیتها نقش مهمی در ریجاد م یت رقا تی رري سازمانها ریفا مزیکننز و رزاملزه
رین قا لیتها میحورن ه ازرریا ی ،نوآوري و یادگیري رشاره کرد.
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عالمه و ر وم عودي ( )1394در « ررسی حثثیر سرمایه تکري ا نقش میزانجی
م یریت درنش و سرمایه ترهنگی ر عملکرد سازمان» زه ررسزی و حولیزل حزثثیر
سرمایه تکري ر سرمایه ترهنگی ،رقز رمام مز یریت درنزش و عملکزرد ررهبزردي
سازمانی کارکنان شرکت گاز رسزتان رصزفهان پردرختنز  .نتزایج حاصزل رز حولیزل
دردهها نشان درد که سرمایه رن انی و ساختاري ،هر یک هطور م تقیم ر عملکزرد
ررهبردي سازمان حثثیر مببت درشته و رز سوي دیگر رین را ر هطور غیرم زتقیم زا
نقش میانجیگري سرمایه ترهنگزی و نیز رقز رمام مز یریت درنزش زر عملکزرد
ررهبردي سازمان حثثیر مببت دررد.
نمامیان و تیضرلهی ( )1394در «حثثیر ترهنگ سازمانی ر عملکرد سازمان زا
نقش میانجی نوآوري» ه رین نتیجه دست یاتتن که ترهنگهاي سازمانی (گروهی،
منطقی ،حوسعه ري و سل لهمررحبی) ا نقش میانجیِ نوآوري زر عملکزرد ررهبزردي
سازمان ،حثثیر مببت و معنزادرري دررنز و میز رن حثثیرپزذیري ترهنزگ گروهزی زا
میانجیگري نوآوري ر عملکرد ررهبردي ،قويحر رز دیگر ترهنگها رست.
صوت و یاررحم ي ( )1394در « ررسی حثثیر رهبري ررهبزردي زر عملکزرد
شرکت» روش پژوهش حلفیقی ه کار گرتتن  .نتایج مرحله کمی نشان درد سه متغیر
قا لیتهاي تردي ،سازمانی و مویطی رهبري ررهبردي درمجمزوع  29/2درصز رز
حغییررم عملکرد ررهبردي رر حوضیف میدهن .
حاا ینی و معطزوتی ( )1394در «حزثثیر مز یریت درنزش و زازررمووري زر
عملکرد» حثثیر دو مفهوم کلی ي م یریت درنش و ازررمووري زر عملکزرد پایز رر
نگاهها رر آزمون کردن  .نتایج حاصل رز حولیل دردهها نشان دردن  ،م یریت درنزش
و ازررمووري حثثیر مببت و معنادرري ر عملکرد نگاههاي کوچک دررن .
رحم پور کاسگري و سود خش ( )1394در «رویکرد م یریت کیفیت اام و
هبود عملکرد مالی در انکها و شزرکتهزاي یمزه و سزرمایهگزذرري» هز ف رز
حوقی رر ررسی رر طه میان م یریت کیفیزت ازام و عملکزرد مزالی انزکهزا و
شرکتهاي یمه و سرمایهگذرري تعال در ریررن یان کردن  .نتایج حاصزل رز رنجزام
رین حوقی نشان درد که میان هر یک رز ر عزاد هفزتگانزه مز یریت کیفیزت ازام
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(شامل :رهبري ،هبود م تمر ،مشزارکت درخلزی و خزارای ،حمرکز زر مشزتري،
م یریت ترآین  ،دستاورد کارمن رن و یادگیري) و عملکرد مزالی و درنتیجزه ،میزان
م یریت کیفیت اام و عملکرد مالی انکها و شرکتهاي یمه و سرمایهگذرري،
رر طه معنادرر و مببتی واود دررد.
رضایی و صالحیمق م ( )1393در « ررسی رثر مز یریت درنزش زر عملکزرد
سازمانی در سازمان اهاد کشاورزي رستان رلبرز» ه ررسی رثر م یریت درنزش زر
عملکرد ررهبردي سازمانی در سازمان اهاد کشاورزي رستان رلبرز پردرختن  .نتزایج
حوقی نشان درد که م یریت درنش و م لفههاي آن شامل خل  ،ک ب ،ثبت ،رنتقزال
و کار رد درنش رز رثر مببت و معنیدرري (در سطف  01/0درص ) ر متغیزر ور زته
رخوردرر ودن و درمجموع  54درص رز ورریانس عملکرد ررهبردي سزازمانی در
سازمان اهاد کشاورزي رستان رلبرز رر حبیین کردن  .ا حواه ه یاتتههاي پزژوهش،
میحورن نتیجه گرتت حقویت م یریت درنش و م لفههاي آن هطور م تقیم منجر ه
هبود عملکرد ررهبردي سازمانی در سازمان اهاد کشاورزي میشود.
رخورن و ی ديمق م ( )1393در « ررسی نقش رصول رخالقی و سرمایه تکزري
ر عملکرد سازمانی در یک سازمان صنعتی» ه ررسی حثثیرگذرري رصول رخالقزی
و سرمایه تکري ر عملکرد ررهبردي سازمانی پردرختن  .نتیجه حوقی نشان درد کزه
ین رصول رخالقی و عملکرد ررهبردي سازمانی رر طه مببت و معنادرر رقررر رست.
همچنین رر طه ین رصول رخالقی و سرمایه تکري مببت و معنادرر رسزت ،رمزا زین
سرمایه تکري و عملکرد ررهبردي سازمان ،رر طه معنادرري واود ن ررد.
رسکن ري و ریررندوست ( )1393در «رر طه رخالق کاري و رتتزار شزهرون ي
سازمانی ا عملکرد سازمانی» ه ررسی رر طزه رخزالق کزاري و رتتزار شزهرون ي
سازمانی ا عملکرد ررهبردي سزازمانی پردرختنز  .یاتتزههزاي ریزن پزژوهش حثییز
ضریب همب تگی ین رخالق کاري و رتتار شهرون ي سازمانی ( )0/97وده رست.
نتایج نشان درد همب تگی ین رخالق کاري و عملکزرد ررهبزردي سزازمانی مقز رر
( )0/80و ضریب شهرون ي سازمانی و عملکرد ررهبردي سازمانی ( )0/82رست.
خشچناري ،عی ي و عباسی ( )1393در «حولیل ررحباط تررموشی سازمانی و
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چا کی سازمانی ا عملکرد سازمانی» نشزان دردنز کزه زین تررموشزی سزازمانی و
چا کی سزازمانی زا عملکزرد ررهبزردي سزازمانی ررحبزاط معنزادرري وازود دررد.
همچنین ،نتایج رگرسیون نشان درد که تررموشی سازمانی و ر عزاد آن  66درصز و
چا کی سازمانی و ر عاد آن  45درص رز عملکرد ررهبردي سزازمانی رر پزیش ینزی
کردن  .همچنین رز ین م لفههزاي تررموشزی سزازمانی عامزل تررموشزی سزازمانی
ه تمن و رز ین م لفههاي چا کی سازمانی ،عامزل مز یریت عملکزرد مهزمحزرین
پیش ینی کنن ه عملکرد ررهبردي سازمانی ودن .
مظلومی و همکاررن ( )1393در «رر طه یزادگیري سزازمانی ،هبزود م زتمر و
رعتماد میان سازمانی ا عملکرد سازمانی» که ا ه ف ررسزی یزادگیري سزازمانی،
رعتماد میان سازمانی و هبود م تمر و رثررم آن ر عملکرد لن م م شزرکتهزاي
نماین گی خ مام یمهري رنجام ش  ،نشان دردن که رر طه معنادرري میان یزادگیري
سازمانی ،رعتماد میان سازمانی ،هبود م تمر و عملکرد لن م م سزازمانی وازود
دررد.
آتونینززا ( )2015در «ر ررهززا و حکنی زکهززاي م ز یریت ررهبززردي و عملکززرد
سازمانی» ه ف رز پزژوهش خزود رر ررزیزا ی رسزتفاده سزطف ازاري رز ر ررهزا و
حکنیکهاي م یریت ررهبردي رري کشف و شناسایی حثثیر رین ر ررها ر عملکزرد
لن م م شرکت در امهوري چک یان کرد .ریزن حوقیز یکزی رز پزنج حوقیقزی
رست که رر طه ین ر ررها و حکنیکهاي م یریت ررهبردي رر ا عملکرد ررهبزردي
سازمانی رآورد میکن  .یاتتههاي حوقی سطف کار رد ر ررهزاي مز یریت و حزثثیر
رحتمالی عملکرد رر نشان درد .حوقی همچنین نشان درد که رر طه مببت و معنادرري
ین رستفاده رز ر ررها و حکنیکهاي م یریت و عملکرد لن مز م سزازمان وازود
دررد.
امیلههاشم ،عبمان و رلوبشی ( )2015در حوقیقزی زا عنزورن «حزثثیر سزرمایه
معنوي ر عملکرد سازمان» ه ررسی رر طه شش ع سرمایه معنوي نظیر سزرمایه
رن انی ،سرمایه ساختاري ،سرمایه مشتري ،سزرمایه راتمزاعی ،سزرمایه تنزاوري و
سرمایه روحی ا عملکرد سازمان در مال ي پردرختن و ه رین نتیجزه رسزی ن کزه
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سرمایه معنوي حثثیر مهم و معنادرري ر عملکرد ررهبردي سازمانها میگذررد.
ر و کر و همکاررن ( )2014در حوقیز خزود زا عنزورن «مز یریت ررحباطزام
شرکت و عملکرد سازمانی» ه رین نتیجه دست یاتتن که میحورن زهوسزیله ریجزاد
درنش ا یی رز م یریت ررحباطام و عورقب آن شکاف ررحباطی مواود در شزرکت
رر شناسایی کرد و کارکردهاي سیاسی و مز یریتی رر زرري متخصصزان ررحباطزام
شرکت مهیا ساخت حا ا شزناخت متخصصزان رز کارشزان یزک سی زتم مز یریت
ررحباطام قوي در شرکت ریجاد کنن  .رین سی تم ررحباطی حثثیر مببزت و معنزادرري
ر عملکرد شرکت خوره درشت.
سوك و همکاررنش ( )2013در مقالهري ا عنورن «دستیا ی زه عملکزرد رحزر
شرکتهاي کوچک و متوسط نقش تررگیر قا لیت ازرریا ی ،نزوآوري و یزادگیري»
ه ررسی حثثیر قا لیتهاي ازرریا ی ،نوآوري و یادگیري ر عملکزرد شزرکتهزاي
کوچک و متوسط پردرختهرن  .آنها ه رین نتیجه دست یاتتن کزه زین قا لیزتهزاي
ازرریا ی ،نوآوري ،یادگیري و عملکرد ررهبردي رر طزه مببزت و معنزادرري وازود
دررد و همورره رین قا لیتها ر عملکرد شزرکتهزاي کوچزک و متوسزط رثرگزذرر
ه تن .
آدریس ( )2011در حوقیقی ا عنورن «م ل ریاضزی پیشزرتته زرري مطالعزه و
حج یه وحولیل رثررم م یریت کیفیت ( )TQMو رنعطافپذیري عملیاحی ر عملکزرد
سازمانها» که در زمینه م یریت کیفیت تررگیر رنجام درده ه رین نتیجه رسی ه رست
که م یریت کیفیت تررگیر یک رویکرد مز یریتی زرري هبزود عملکزرد ررهبزردي
سازمان رست که شامل موضوعام حکنیکی و رخالقی مزیشزود .مز یریت کیفیزت
اام  ،یک رویکرد هبود کیفیت کلگرر رري شرکتهایی ا ه ف هبزود عملکزرد
رز لواظ کیفیت و نوآوري رست.
جدول  .١عوامل و مؤلفههای مؤثر بر عملکرد راهبردی بر اساس پیشینه تحقیق
ردیف

مؤلفههای مؤثر

1

مدیریت دانش

2

رفتار شهروندی

برگرفته از تحقیقات و پژوهشها

کیهان تاجدینی و علیرضا معطوفی ()1394؛ روحاله رضایی و نفیسه صالحیمقدم
()1393؛ عباسعلی حاجیکریمی و تالین منصوریان ()1391؛ فرجاله رهنورد ()1387
استیره اسکندری و منصور ایراندوست ()1393؛ محمود یحییزادهفر و همکاران ()1391؛
فرجاله رهنورد ()1387
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3

انعطافپذیری

4

یادگیری
سازمانی

5
6
7
8
9

رهبری
راهبردی
ساختار ماتریسی
سازمان
سرمایه فکری
سرمایه
اجتماعی
تفکر راهبردی

10

فناوری

11

نوآوری

12

جو سازمانی
انعطافپذیری
بیانیه مأموریت

14

چابکی سازمانی

15
16

برندمداری
تنوع نیروی کار

17

قابلیت بازاریابی

13

18
19
20
21
22

هماهنگیهای
راهبردی
ریسکپذیری و
آیندهنگری
برنامهریزی
مدیریت کیفیت
جامع
مدلهای
ارزیابی عملکرد

23

مدیریت منابع
انسانی

24

تعهدکاری و
وجدان کاری

مصطفی ابراهیمپور ازبری و همکاران ()1394؛ بهمن حاجىپور و حامد نظرپور کاشانى
()1391؛ بهمن حاجیپور و محسن مرادی ()1389؛ آدریس ()2011
سیدمحمد نوع پسنداصیل و همکاران ()1395؛ نادر مظلومی و همکاران ()1393؛ فرجاله
رهنورد ()1387؛ جان کارلوگومز و رافائل مت وخان ()2016؛ سوك و همکاران ()2013؛
خان دکار و شرما ()2006
سعید صحت و محسن یاراحمدی ()1394؛
شهناز نایبزاده و محمد ساالری ابرقویی ()1393؛ عبداله مجیدی و همکاران ()1390؛
فرجاله رهنورد ()1387
سیدمحسن عالمه و علی شیخ ابومسعودی ()1394؛ پیمان اخوان و جعفر یزدیمقدم
()1393؛ سیدعباس موسوی و همکاران ()1392؛ میرعلی سیدنقوی و همکاران ()1391
مریم جمیلههاشم و همکاران ()2015
شمسالدین ناظمی و همکاران ()1389
امید بهارستان و همکاران ()1391؛ مجید قنبرینژاد اسفقن سری و امین محمدی آلمانی
()1391؛ حجتاهلل حاجی حسینی و همکاران ()1391؛ فرجاله رهنورد ()1387
سیدمحمد نوع پسنداصیل و همکاران ()1395؛ کامبیز طالبی و همکاران ()1394؛ فرجاله
رهنورد ()1387؛ جان کارلوگومز و رافائل مت وخان ()2016؛ سوك و همکاران ()2013
فرجاله رهنورد ()1387؛ کانجیس و همکاران ()2000
محمد حقیقی و همکاران ()1389
الهام کرمی و همکاران ()1394؛ امین رضا بخشچناری و همکاران ()1393؛ سیدمحمود
زنجیرچی و همکاران ()1390
حسین صفرزاده و کبری مرادی ()1390
فرجاله رهنورد ()1387
سیدمحمد نوع پسنداصیل و همکاران ()1395؛ کیهان تاجدینی و علیرضا معطوفی
()1394؛ محمود یحییزادهفر و همکاران ()1391؛ سوك و همکاران ()2013
آنا آفونینا ()2015؛ حسن ابوبکر و همکاران ()2014
منصور صدیق و همکاران ()1395؛ بهرام خیری و عارفه روشنی ()1392؛ مورگان و
استرانگ ()2003
موسی رضوانی چمن زمین و مریم معافی هرهدشت ()1392؛ بهمن حاجىپور و حامد
نظرپور کاشانى ()1391؛ فرجاله رهنورد ()1387
احمد احمدپور کاسگری و امیر سودبخش ()1394؛ ابوالفضل کزازی و عباس شول
()1392؛ بهارستان و همکاران ()1391؛ آدریس ()2011
امیر حاجیان و همکاران ()1392؛ فرجاله رهنورد ()1387؛ اسماعیل النیهاوی و همکاران
()2014
موسی رضوانی چمنزمین و مریم معافی هرهدشت ()1392؛ محمود رفیعی و
شمسالسادات زاهدی ()1391؛ سیدیعقوب حسینی و همکاران ()1391؛ سیدعلیاکبر افجه
و محمد اسماعیلزاده ( )1388؛ آنتونیو آراگون سانچز و همکاران ()2015
پیمان اخوان و جعفر یزدیمقدم ()1393؛ استیره اسکندری ،منصور ایراندوست ()1393؛
ابوطالب شفقت و همکاران ()1392؛ محمود رفیعی و شمسالسادات زاهدی ()1391؛
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فرهنگ
کارآفرینی
مشارکتجویی

مسلم باقری و روحاله توالیی ()1389
فرشید نمامیان و صادق فیضالهی ()1394؛ علی داوری و همکاران ()1393؛ محمود
دانیالی و همکاران ()1390؛ فرجاله رهنورد ()1387؛ تامایو ()2010
فرجاله رهنورد ()1387؛ واگنر ()1994

ا مرور پیشینه حوقی میحزورن دریاتزت م لفزههزاي متعز دي در هبزود عملکزرد
ررهبردي سازمان حثثیر میگذررن که هطور خالصه میحورن ه م لفههاي زیر رشاره
کرد:
سبک هاي رهبري ،نوآوري ،یادگیري ،تناوريهزاي نزوین ،کزارآترینی ،رتتزار
شهرون ي کارکنان و م یررن ،او سازمانی ،سرمایه تکري ،سرمایه راتماعی ،حفکزر
ررهبردي ،رنعطافپذیري ،مشزارکت ازویی ،رخالقیزام رزاملزه حعهز سزازمانی و
وا رن کاري ،م یریت منا رن انی ،مز یریت کیفیزت ازام  ،مز یریت درنزش و
آموزش هاي ضمن خ مت ،ترهنگسازمانی ،چا کی سزازمانی ،سزاختار سزازمانی،
م ل هاي ررزیا ی عملکرد ،ماهیت رنامه ری يها ،اهت گیريهاي خاص ررهبزردي
سازمان ،رن م رري ،هماهنگی ررهبردي میان نیروهاي رقزا تی و ررهبردهزاي درون
سازمان ،سازگاري میان ررهبرد منا رن انی و ررهبرد ک بوکار ،حنوع نیروي کزار،
رتررد ذينف و...
هر یک رز م لفههاي ا دررري ر عاد و زیرشاخههزاي متعز دي رسزت کزه در
حوقیقاحی که هطور خاص در مورد موضوعام ا رنجام گرتته ،هصورم مفصزل
ه ررزیا ی ر عاد مختلف عورمل پردرختزه شز ه و میز رن حثثیرگزذرري هزر یزک زر
عملکرد سازمان یا ترد رآورد ش ه رست .رین حثثیرگذرري یا هصورم م تقیم یا ا
نقش میانجیگري عورمل دیگر ررسی ش ه رست .رخی رز عورمل کزه دررري ر عزاد
یا زیرشاخههاي مختلف رست مورد ررسی یشتر قررر گرتته و متناسب زا اامعزه
آماري حوقی (شرکت مخا ررم حهررن) رز رخی رز ر عاد یزا زیرشزاخههزا رسزتفاده
ش  .در مورد رهبري رز میان رهبري رخالقی ،رهبري نوآوررنه ،رهبري کارآترینانزه،
رهبري حوولگرر و رهبري ررهبردي تقط یک مورد آن ا حواه زه حوزو م رخیزر
اامعه آماري حوقی و گرریش ه یکپارچهسازيها و حوو م سزاختاري رخ درده،
یعنی رهبري ررهبردي رنتخاب ش  .رز میان ترهنگهاي مختلزف سزازمان ،ترهنزگ
کارآترینی و رز میان ر عاد مختلف رخالقیام رن زانی در پیشزبرد رهز رف ررهبزردي
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سازمان تقط وا رن کاري و حعه کارکنان و م یررن در نظر گرتته شز ه رسزت .رز
میان اهتگیريهاي مختلف ررهبردي که یک سازمان میحورن در نظر گیرد ،عز
ری کپذیري و آین هنگري آن لواظ شز ه رسزت .در زین سزاختارهاي گونزاگون
سازمان ا حواه ه حغییررم سزاختاري ا یز شزرکت مخزا ررم منطقزهري حهزررن
ساختار ماحری ی و رز ین ر عاد و ویژگیهاي مختلف یانیه مثموریت سازمان تقزط
ویژگی رنعطافپذیري در نظر گرتته ش ه رست.
 .4روششناسی تحقيق
روش حوقی حاضر رز نظر هز ف ،کزار ردي و رز نظزر شزیوه گزردآوري دردههزا،
پیمایشی رست .اامعه آماري حوقی حاضر همه مز یررن میزانی شزرکت مخزا ررم
حهررن رعم رز معاونان م یرکل ،روساي ردرررم و معاونین آنها ه تن که حع رد آنهزا
 48نفر رست.
در یشتر موررد ،ه سبب حجم گ ترده اامعه آماري ،مرراعه زه کلیزه آحزاد
اامعه و مطالعه حکحک آنها رمکانپذیر نی ت .در رین صزورم پژوهشزگر نزاگ یر
رست که خشی رز اامعزه آمزاري رر مزورد مطالعزه قزررر درده و نتیجزه ررسزی رر
هحمامی اامعه آماري حعمیم ده  .نمونهگیري رز اامعه آماري حوقیز حاضزر زه
روش حصادتی ساده رز م یررن رنجام ش ه رست که ر رساس از ول مورگزان ریزن
حع رد  42نفر ه تن  .رري ام آوري رطالعام رز روشها و ر ررهاي زیر رسزتفاده
ش ه رست:
 در مبانی نظري حوقی رز منا کتا خانهري و رینترنتی شامل کتاب و مقالههزاو پایاننامههاي تارسی و رنگلی ی رستفاده ش ه رست.
 ر رر گردآوري دردهها در رین حوقی پرسشنامه موق ساخته رست:پرسشنامه در قالب  26س رل ا مقیاس رحبهري حنظیم ش ه که در مقیاس لیکزرم
طیف  1حا  5رر در ر میگیرد .در رین پرسشنامه رز متخصصان و کارشناسزان سزازمان
خورسته ش ه پس رز مطالعه هر پرسش نظرشان رر در مورد می رن حثثیر هزر م لفزه زر
هبود عملکرد ررهبردي سازمان مشزخص کننز  .روریزی پرسشزنامه مزذکور زا نظزر
رساحی  ،نخبگان و پایایی آن نی ا مواسبه ضریب آلفاي کرونباخ حثیی ش .
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رري حولیزل دردههزا رز حکنیزکهزاي حولیزل عزاملی 1و مز لیزا ی معزاد م
ساختاري 2رستفاده ش  .رري یاتتن پاسخ پرسشهاي حوقی  ،ر ت ر دردههاي حاصزل
رز پرسشنامه در نرمرت رر رسپیرسرس 3ثبت ش ه و ترمت مناسب رري رسزتفاده در
نرمرت رر رسمارم پیرلرس 4آماده ش  .ا نظر رساحی و متخصصان ،چهزار متغیزر زا
عناوین «منا رن انی ،تررین هاي سازمانی ،سرمایههاي سزازمانی و ازو سزازمانی»
رري متغیرهاي پنهان در نظر گرتته ش که رز آنها هعنورن «عورمزل» یزاد مزیشزود.
م لفههاي شناختهش ه رز مطالعه پیشینه حوقیز ( 26م لفزه) در ریزن چهزار عامزل
دسته ن ي ش ن (ا ول .)2
جدول  .2عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد راهبردی سازمان و مؤلفههای آنها

عامل
منابع انسانی
( 5مؤلفه)
فرآیندهای سازمانی
( 7مؤلفه)
سرمایههای
سازمانی ( 6مؤلفه)
جو سازمانی
( 8مؤلفه)

مؤلفهها
تنوع نیروی کار؛ رفتار شهروندی مدیران و کارکنان؛ وجود سرمایه فکری در سازمان؛ نقش
مدیران منابع انسانی؛ رعایت اصول اخالقی در سازمان ازجمله تعهد و وجدان کاری
انعطافپذیری در بیانیه مأموریت سازمان؛ چابکی سازمانی در واکنش به تغییرات محیطی؛
برنامهریزی برای سازمان از جانب مدیران؛ استفاده از الگوهای مختلف ارزیابی عملکرد؛ ساختار
انعطافپذیر سازمان؛ یادگیری سازمانی و آموزشهای ضمن خدمت به کارکنان
برندمداری و حفظ وفاداری مشتریان؛ قابلیتهای بازاریابی سازمان؛ اجرای مدیریت کیفیت جامع
در سازمان؛ رهبری راهبردی در سازمان؛ وجود سرمایههای اجتماعی؛ تفکر راهبردی
ایجاد جو نوآوری و خالقیت در سازمان؛ محیط و جو سازمانی مناسب و آرام؛ وجود هماهنگی بین
بخشهای مختلف سازمان؛ آیندهنگری شرکت در خصوص فعالیتهای بازاریابی؛ میزان
ریسک پذیری شرکت در خصوص رقابت در بازار؛ رشد فرهنگ کارآفرینی در سازمان؛ مشارکت
کارکنان در امور مربوط به مسائل راهبردی؛ ورود فناوریهای نوین

میحورن هطور خالصه رلگوي زیر رر رري ررسی عورمل م ثر زر هبزود عملکزرد
ررهبردي سازمان ا حواه ه مرور رد یام و اامعه آماري ،رري حوقیز حاضزر در
نظر گرتت:

1. Factor Analysis
2. Structural Equation Modeling
3. SPSS
4. SmartPLS
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شکل  .١مدل مفهومی تحقیق

رري متغیر پنهان « هبود عملکرد ررهبردي» نی سه م لفه هعنورن شزاخص در نظزر
گرتته ش که عبارحن رز« :رش درآم  ،رش رضزایتمن ي مشزتریان و رشز رعتبزار
رن » .حولیل آماري رنجامش ه حوسط نرمرتز رر در دو حالزت مز ل رنز رزهگیزري و
م ل ساختاري صورم گرتت که نتایج آن در ردرمه ذکر ش ه رست:
الف) مدل اندازهگیری :م ل رن رزهگیري یا م ل یرونی ه میز رن حزثثیر متغیرهزاي
آشکار (م لفهها) ر متغیرهاي پنهان (عورمل) میپزردرزد و میز رن ریزن حزثثیر رر زا
عنورن ضریب ارهاي عاملی نشان میده  .در رین مرحله ه ررسی روریی ،پایزایی
و رخی رز شاخصههاي مهم م ل پردرخته ش ه رست:
آزمونهای روایی مدل اندازهگیری:
 روایی تأییدی (بارهای عاملی) :ار عاملی (مق رر ضریب هزر یزک رز متغیرهزاي
آشکار ا متغیرهاي پنهان) مورد قبول رري هر متغیر  7درصز و سزطف معنزادرري
 0/01رست ( .)Carmines & Zeller, 1979مق رر ضریب ارهاي عزاملی هزر م لفزه در
ا ول  3نشان درده ش ه رست.
جدول  .٣بارهای عاملی متغیرهای آشکار

عوامل
مؤلفهها
مدیریت دانش
رفتار شهروندی مدیران و کارکنان
ساختار انعطافپذیر سازمان
یادگیری سازمانی و آموزشهای ضمن خدمت
به کارکنان

منابع
انسانی

سرمایه
سازمانی

جو
سازمانی

فرایندهای
سازمانی
0.914

0.835
0.837
0.749

بهبود عملکرد
راهبردی
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رهبری راهبردی در سازمان
وجود سرمایه فکری در سازمان
وجود سرمایههای اجتماعی
تفکر راهبردی
ورود فناوری و فناوری نوین
ایجاد جو نوآوری و خالقیت در سازمان
محیط و جو سازمانی مناسب و آرام
انعطافپذیری در بیانیه مأموریت سازمان
چابکی سازمانی در واکنش به تغییرات محیطی
برندمداری و حفظ وفاداری مشتریان
تنوع نیروی کار
قابلیتهای بازاریابی سازمان
وجود هماهنگی بین بخشهای مختلف سازمان
آیندهنگری شرکت در خصوص فعالیتهای
بازاریابی
میزان ریسکپذیری شرکت در خصوص رقابت
در بازار
برنامهریزی برای سازمان از جانب مدیران
اجرای مدیریت کیفیت جامع در سازمان
استفاده از مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد
نقش مدیران منابع انسانی
رعایت اصول اخالقی در سازمان ازجمله تعهد و
وجدان کاری
رشد فرهنگ کارآفرینی در سازمان
مشارکت کارکنان در امور مربوط به مسائل
راهبردی
رشد درآمد
رشد رضایتمندی مشتریان
رشد اعتبار برند

0.866
0.794
0.747
0.787
0.872
0.773
0.726
0.807
0.797
0.880
0.714
0.757
0.841
0.838
0.769
0.918
0.923
0.797
0.767
0.948

 روایی تشخیصی (آزمون فورنل و الرکر)

0.860
0.831
0.936
0.851
0.922
1

بررسی بار تقاطعی گویهها (آزمون بار عرضی) :ار عاملی هزر گویزه زر سزازه
خود ای ح رقل  1درص یشتر رز ار عاملی آن ر دیگر سزازههزا اشز
)2005

& (Gefen

 .Straub,ق متی رز نتایج خروای رین آزمزون در از ول  4نشزان درده شز ه

رست.

1. Fornell & Larcker
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جدول  .4بار تقاطعی گویهها
عوامل
مؤلفهها

منابع انسانی

سرمایه سازمانی

جو سازمانی

فرآیندهای سازمانی

بهبود عملکرد راهبردی

1

0.421

0.065

0.142

0.914

0.565

2

0.835

0.142

0.027

0.408

0.319

3

0.287

0.038

0.144

0.837

0.483

4

0.373

0.238

0.211

0.749

0.651

5

0.306

0.866

0.794

0.104

0.140

...

...

...

...

...

...

رشد درآمد

0.240

0.144

0.203

0.690

0.936

رشد اعتبار
برند

0.469

0.297

0.374

0.586

0.922

بررسی همبستگی بین متغیرهای پنهان :در رینجزا زم رسزت مقزادیر مزاحریس رر در
نرمرت رر  Excelیا  Wordکپی کرده و رز مقادیر  AVEاذر گرتته و آنهزا رر ازایگ ین
رع رد  1یا قطر ماحریس کنیم .اذر قا لقبول ای یشتر رز همب تگی یک سزازه زا
سازههاي دیگر اش .
جدول  .5همبستگی بین متغیرهای پنهان

سرمایه سازمانی

عملکرد راهبردی

فرآیند سازمانی

عوامل

جو سازمانی

جو سازمانی

1

سرمایه سازمانی

0.577

1

عملکرد راهبردی

0.935

0.589

1

فرایند سازمانی

0.829

0.472

0.869

1

منابع انسانی

0.673

0.482

0.674

0.541

منابع انسانی

1

نتیجه ا در ا ول زیر آم ه رست که ه معیار تورنل و رکر معروف رست .طبز
رین معیار ،یک متغیر پنهان در مقای ه زا دیگزر متغیرهزاي پنهزان ،ایز پررکنز گی
یشتري رر در ین مشاه هپزذیرهاي خزود درشزته اشز  .ازذر میزانگین ورریزانس
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رستخررج ش ه هر متغیر پنهان ای یشتر رز ح رکبر همب زتگی آن متغیزر زا دیگزر
متغیرهاي پنهان م ل اش .
جدول  .6معیار فورنل-الرکر

سرمایه سازمانی

عملکرد راهبردی

فرآیند سازمانی

عوامل

جو سازمانی

جو سازمانی

0.499

سرمایه سازمانی

0.577

0.524

عملکرد راهبردی

0.935

0.589

0.906

فرآیند سازمانی

0.829

0.472

0.869

0.458

منابع انسانی

0.673

0.482

0.674

0.541

منابع انسانی

0.535

آزمون های پایایی مدل اندازهگیری :ضریب آلفای کرونباخ  :زرري ضزریب آلفزاي
کرونباخ مقادیر ا ي  = 0.9عالی؛ مقادیر ا ي  = 0.8خوب؛ مقزادیر زا ي = 0.7
قا ل قبول؛ مقادیر ا ي  = 0.6س رل ررنگی ؛ مقادیر زا ي  0.5ضزعیف

( & George

 )Mallery, 2003: 231رست که رین مق رر در م ل رن رزهگیري حوقی حاضر زا حر رز
 8درص رست.
اعتبار ترکیبی :در رین مورد نی مقادیر یش رز  7درصز زرري رعتبزار حرکیبزی
قا ل قبول ه تن  .در حوقی ما رین رع رد یش رز  9درص رست ،لذر رعتبار حرکیبزی
سازهها قا لقبول رست.
واریانس استخراج شده :مقزادیر ورریزانس رسزتخررج شز ه ( )AVEمر زوط زه
سازههاست ،مقادیر قا لقبول رري رین معیار کزه یزانگر رعتبزار مناسزب ر ررهزاي
رن رزه گیري رست ،مق رر  5درص رست (تورنل و رکزر .)1981 ،ز ین معنزا کزه
متغیر پنهان مورد نظر ح رقل  50درص ورریانس مشاه هپزذیرهاي خزود رر حبیزین
میکن  .ضرریب پایایی ا در ا ول  7نشان درده ش ه رست.
جدول  .٧معیارهای پایایی مدل اندازهگیری
عوامل

آلفای کرونباخ

اعتبار ترکیبی

واریانس استخراجشده

عملکرد راهبردی

0.888

0.930

0.817

جو سازمانی

0.928

0.940

0.664

ضرایب عوامل
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سرمایه سازمانی

0.909

0.929

0.688

فرآیند سازمانی

0.926

0.941

0.695

منابع انسانی

0.879

0.908

0.665

ب) مدل ساختاری :در مز ل سزاختاري یزا مز ل درونزی در نزرمرتز رر زه حزثثیر
متغیرهاي پنهان ر یک یگر حواه ش ه و می رن رین حثثیر ا ضرریب م یر نشان درده
میشود .مق رر ریزن ضزریب زین  -1و  +1رسزت .مقزادیر مببزت ضزرریب ،م زیر
نشاندهن ه حثثیر م تقیم متغیرهاي پنهزان م زتقل زر متغیزر پنهزان ور زته دررد و
مقادیر منفی نی حاکی رز حثثیر معکوس متغیرهاي پنهزان م زتقل زر متغیزر پنهزان
ور ته رست (ها ر و همکاررن .)2007 ،ضرریب م یر هدستآم ه رري رین حوقی
حماما مببت وده که نشان رز حثثیر م تقیم همه عورمل ر هبزود عملکزرد ررهبزردي
سازمان رست.
جدول  .8ضرایب مسیر در مدل ساختاری

عوامل

جو سازمانی

سرمایه سازمانی

عملکرد راهبردی

جو سازمانی

0.589

سرمایه سازمانی

0.240

فرایند سازمانی

0.715

منابع انسانی

فرایند سازمانی

0.066
0.298

0.307

0.321

0.079

0.541

رین ضرریب در م ل ساختاري ه شکل زیر در ین متغیرهاي پنهان نشان درده ش ه
رست.
شکل  .2مدل ساختاری تحقیق
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حع ردي رز شاخصهاي مهم در م ل ساختاري در ردرمه حوضیف درده ش ه رست:
شاخص افزونگ ی ( :)CV-Redشزاخص کیفیزت مز ل سزاختاري نیز گفتزه
میشود .معروفحرین شاخص رن رزهگیري کیفیت م ل ساختاري ،شزاخص رسزتون
 گای لر رست .مقادیر ا ي صفر نشان دهن ه حورنزایی زا ي مز ل سزاختاري درپیش ینی کردن رست (.)Henseler et al, 2009
جدول  .٩شاخص افزونگی مدل ساختاری

عوامل

SSO

SSE

)Q2=(1-SSE/SSO

87

63.948

0.265

جو سازمانی

232

169.422

0.270

سرمایه سازمانی

174

165.881

047.

فرایندهای سازمانی

203

186.786

0.080

منابع انسانی

145

145

-

ضرایب عوامل
عملکرد راهبردی

واریانس تبیینشده ( :)R Squareزم رست رز می رن ورریانس حبیینش ه رري آگزاهی
رز درص حغییررم پیش ینی ش ه حوسط هر ک رم رز متغیرها رري هزر متغیزر پنهزان
نی آگاه ش  .مقادیر  0.33 ،0.67و  0.19رري متغیرهاي پنهان ه حرحیب قا لحواه،
متوسط و ضعیف حوصیف ش ه رست (ها ر و همکاررن.)2007 ،
جدول  .١0واریانس تبیینشده مدل ساختاری

عوامل
ضرایب
جو سازمانی
سرمایه سازمانی
عملکرد راهبردی
فرآیند سازمانی

R Square

0.731
0.296
0.910
0.292
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ساختار کلی م ل در شکل زیر نشان درده ش ه رست:
شکل  .٣ساختار کلی مدل تحقیق در نرمافزار Smart PLS

رري ررسی معنادرري ضرریب مختلف ،آمارههاي  tمر وط ه ارهزاي عزاملی هزر
گویه مورد ررسی قررر میگیرد و مالك رعتبار قا ل قبول در رینجا ریزن رسزت کزه
رع رد ا حر رز  1/96در سطف  0/05و ا حر رز  2/58در سطف  0/01معنادرر ه تن .
معنادرري ضرریب مختلف م ل رزامله معنادرري ضرریب ارهاي عزاملی ،ضزرریب
م یر ،ورریانس حبیینش ه ،ورریانس رستخررجش ه ،ضریب آلفاي کرونباخ و روریزی
حرکیبی نشان دهن ه آن رست که رز نظر خبرگان حثثیر عورمل شناساییش ه در هبزود
عملکرد ررهبردي سازمان معنادرر رست.
نتيجهگيری
در رین حوقی

ا رستفاده رز رویکرد حولیل عاملی حثییز ي ،دسزته نز ي  26م لفزه

شناسایی ش ه رز مطالعه پیشینه حوقی در چهار عامل مورد حائی قزررر گرتزت .زر
رین رساس ،چهار عامل «منا رن انی ،تررین هاي سازمانی ،سرمایههاي سزازمانی و
او سازمانی» و م لفههاي مر وط ه آنها هطور م تقیم ر هبود عملکرد ررهبزردي
سازمان م ثر وده رست .می رن رین حثثیر ه وسیله ضرریب مختلف خروای نرمرت رر
مورد حولیل قررر گرتت .هرینحرحیب ،ا حواه ه نتایج ه دست آمز ه (از ول ،)8
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عامل او سازمانی ا ضریب حثثیر  0.59و عامل تررین هاي سازمانی ا ضریب حثثیر
 0.31یشترین حثثیر رر ر هبود عملکرد ررهبزردي سزازمان درشزته و عورمزل منزا
رن انی و سرمایههاي سازمانی حثثیر کمتري ر متغیر ور ته حوقیز نشزان دردهرنز .
همنظور هرهگیري رز رین نتایج و کار رد آن در سازمان ،حواه ه م لفههاي عورمزل
حثثیرگذرر میحورن مفی اش  .دقت در م لفههاي او سازمانی ،یعنی «ریجاد تضزاي
نوآوري و خالقیت در سازمان؛ مویط سازمانی مناسزب و آررم؛ وازود همزاهنگی
ین خشهاي مختلف سزازمان؛ آینز ه نگزري شزرکت درخصزوص تعالیزتهزاي
ازرریا ی؛ می رن ری ک پذیري شرکت درخصوص رقا ت در زازرر؛ رشز ترهنزگ
کارآترینی در سازمان؛ مشارکت کارکنان در رمور مر وط ه م ائل ررهبزردي؛ ورود
تناوريهاي نوین» نشان میده که عملکرد ررهبردي سازمان یش رز همه ور زته
ه رین م لفهها وده و ای مورد حواه ویژه قررر گیرد .م لفههاي دومین عامل م ثر
یعنی تررین هاي سازمانی شامل «رنعطافپذیري در یانیه مثموریت سازمان؛ چزا کی
سازمانی در ورکنش ه حغییررم مویطی؛ رنامه ری ي؛ رستفاده رز م لهزاي مختلزف
ررزیا ی عملکرد؛ ساختار رنعطافپذیر سازمان؛ یزادگیري سزازمانی و آمزوزشهزاي
ضمن خ مت ه کارکنان» رست .ر رساس نتایج ،م لفههاي مذکور ررحباط ن دیکزی
ا م لفههاي عامل نخ ت دررن و هطورکلی ا م لفههاي م ثر زر تضزاي رقزا تی
ک بوکار ا ی منطب ه تن  .هرینحرحیب پیشنهادهاي کار ردي زیر میحورنز در
دستیا ی ه ره رف عملکردي سازمان در لن م م یش رز همه مزورد حوازه قزررر
گیرد.
ا در نظر گرتتن عورمزل حثثیرگزذرر زر هبزود عملکزرد ررهبزردي سزازمان و
همنظور ریجاد مویط آررم ،خالق و ترهنگ کارآترینی در سازمان پیشنهاد میشزود
ه شناخت و هره گیري رز حورنمن يهاي کارکنان حواه ویژه درشته اشز  .درورقز
حنظیم تعالیتها ر رساس حورنمن يهزا در درازه نخ زت اعزث رتز ریش رنگیز ه
کارکنان و رش قا لیتهاي نوآوررنه و خالقانه آنها در سازمان خورهز شز و ریزن
خود ه ریجاد ترهنگ کارآترینانه در سازمان کمک خورهز کزرد ،چررکزه زه نظزر
میرس در طول سالیان ،مکانی زمهزاي ازذب و زهکزارگیري نیزروي رن زانی در
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سازمان دستخوش حوو م غیرتنی و نه چن رن متناسب ا شای تگیهزاي کارکنزان
ش ه رست.
رز طرتی همنظور حواه و هکارگیري تناوريهاي نوین در چشزمرنز رزي کزه
شرکت رري آین ه خود متصور رست ،پیشنهاد مزیشزود ن زبت زه آمزوزشهزاي
مرحبط ا حفکر سی تمی و حفکر ررهبردي رري نیروي کار خزود رهتمزام ورزیز ه و
تورن شرریط رر رري مشارکت ح رکبري کارکنان در م ائل مهم و ررهبردي تررهم
سازد .رین آموزشها در صورم رثر خش ودن ،میحورن ضزمن هبزود رنگیز ههزاي
مشارکت کارکنان ،مقاومت آنان رر در رر ر تناوريهاي نوین و حغییزررم ناشزی رز
آن کاهش درده و قا لیت هماهنگی ین خشهاي مختلزف در سزازمان رر رتز ریش
ده .
همچنین ا حواه ه حغییررم سری در تضاي رقا تی کنونی مشخص رست کزه
سازمان ای در کنار نظم و رنامهری ي تورن در موراهه ا حغییررم متعز د موزیط
درخلی و خارای ،رز رنعطاف کاتی رخوردرر اش  .رین مهم در وهلزه نخ زت زه
واود یانیه مثموریت رنعطاف پذیر در سازمان ازمیگردد .ر رین رسزاس ،پیشزنهاد
میشود ا رگز رري ال زام هزمرن یشزی زا خبرگزان و متخصصزان سزازمان و
هرهگیري رز درنش روز م یریت رز طری مشاوررن صزاحب شای زتگی ،مثموریزت
خود رر ا رویکرد منعطفسزازي زازنگري کنز  .رز طرتزی ریفزاي مثموریزتهزاي
سازمان ،م تل م واود ساختاري در سازمان رست که ضمن رنعطزاف و چزا کی در
قبال حغییررم مویطی تورن نظم ،یکپارچگی و همررستایی را ري مختلف سزازمان
رر در دستیا ی ه ره رف حضمین کن  .در رین ررستا ،پیشنهاد میشزود ر عزاد کلیز ي
ساختار سازمان یعنی رسمیت ،حمرک و پیچی گی مورد حواه قررر گیرد .رین حواه
میحورن در خش رسمیت ،رز طری حشکیل کزارگروه زازنگري در آئزیننامزههزا،
شر مشاغل و صالحیتها ،شیوههاي رستان ررد رنجام کار صورم گیرد .در خش
حمرک پیشنهاد میشود سزازمان زا زهکزارگیري سی زتمهزاي نزرمرتز رري ،الزب
مشززارکت کارکنززان رزاملززه نظززام پیشززنهادها ،رز ظرتیززتهززاي کارکنززان در
حصمیمگیريها رستفاده یشتري کن  .در موضوع پیچی گی نی  ،ازنگري تررینز ها و
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هرهگیري رز تناوريهاي رطالعاحی یکپارچه میحورن حا ح زیزادي زه سزازمان در
کاهش پیچی گی کمک کن .
درنهایت ،ون حردی یکی رز مهمحرین م لفههاي حثثیرگذرر ر هبود عملکزرد
هر سازمان واود م یررنی رست که حورنایی رنامزهریز ي دررنز  .نکتزه کلیز ي در
رین اره حواه ه چرخه کامل رنامهری ي و رارر خوره ود .هعبزارمدیگزر ،زم
رست سازمان قا لیت رنامهری ي ،رارر ،ررزیا ی و رصال آن رر هزمزمزان در خزود
حقویت کن  .حجر ه نشان درده رست یکی رز مهمحرین د یل ناکامی رنامزههزا ،عز م
حواه ه رین چرخه رست که ه چرخه عملکرد معروف رست .هرینحرحیب پیشزنهاد
میشود در صورم رمکان ،طررحی و رستقررر سزامانه ازام مز یریت عملکزرد در
سازمان در دستور کزار قزررر گیزرد .ریزن سزامانه زهعنزورن یکزی رز مهزمحزرین و
تررگیرحرین سامانه ها میحورن خطاهاي رن انی م یررن در حکمیل چرخه عملکرد رر
ه ح رقل رسان  .ا رینحال هعنورن ررهکاري سری حر پیشنهاد میشزود دورههزاي
آموزشی م یریت عملکرد هصزورم م زتمر در رنامزه آموزشزی ضزمن خز مت
کارکنان و م یررن گنجان ه شود.
در کنار همه رین موررد ،حواه ه نیروي رن انی هر سزازمان زهعنزورن زازوي
مورك و عامل رنجام کلیه تعالیتهاي سازمان رز رهمیت ویژهري رخزوردرر رسزت.
هطور طبیعی همه رترردي که ه رستخ رم سزازمان درمزیآینز دررري مهزارمهزاي
ح رقلی رري رنجام رمور سازمان ه تن  .ا رینحال تعالیتهاي خاص هر سزازمان
و حوو م تناوري و نوآوريهاي علمی سبب ش ه کارکنان همه سازمانهزا درئمزا
نیازمن یادگیري و آموزش اشن  .در رین ررستا ،پیشنهاد مزیشزود رز رویکردهزاي
نوین آموزش و موتوري نوین ا حکیه ر مطالعام حطبیقی و عملکزرد سزازمانهزاي
موت مشا ه هرهگیري شود .همچنین حنظیم هرم امعیتی سازمان رز لوزاظ وازود
حجر ه و اورنی در کنار هم میحورن شرریط هتري رر تررهم سازد.
درنهایت همنظور هرهگیري رز م لفههاي سرمایه سازمانی پیشزنهاد مزیشزود،
شرکت مخا ررم و سازمانهاي مشا ه ا ه ینههایی که صزرف ریجزاد قا لیزتهزاي
ا ي ازرریا ی نیروي تروش خود میکنن  ،مشتریان وتادرري درشته اشزن و رنز
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خود رر در ازرر رقا ت مطر کنن  .واود رهبري و حفکررم ررهبزردي مناسزب در
سازمان هعنورن یک سرمایه گررن ها میحورن اهت کلی سازمان رر حفظ کن و در
نامالیمام ازرر حکیهگاه سازمان اش و در هبود عملکرد سازمان نقش مهمی ریفزا
کن  .سازمانها میحورنن ا هرهمن ي رز سرمایههزاي راتمزاعی مختلزف و رازرري
رنورع روشهاي م یریتی که مناسب شرریط خزاص خزود ه زتن  ،م ریزاي رقزا تی
رگی در ازرر ه دست آورن .
همچنین ا حواه ه نتایج هدستآم ه رز حوقی پیشنهاد میشود پژوهشهزاي
یشتري در اره چگونگی حثثیر م لفههاي زومی خزاص هزر منطقزه و سزازمان زر
عملکرد ررهبردي رنجام شود و موررد حثثیرگذرري غیرم تقیم نی مورد حوازه قزررر
گیرد.
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