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 مقدمه

قزررر گرتتزه و  زه     تیریمفهوم عملکرد در دو دهه گذشته در مرکز  حوزو م مز    
رز رطالعام عملکرد  ی، خورستار آگاهنفعان يذش ه رست.  لیمووري آن حب  ه ف
عصزر، عصزر    نیز ر ل،یز دل نیتن ؛  زه همز  آنهزا ه ز   يهزا  تیتعال جیو نتا ها سازمان
 یرساسز  يهزا  رز دغ غزه  یکیعملکرد نام گرتته رست.  تیریم  لهیوس  ه یحکمررن
و  رعتمزاد  قا زل عملکزرد ازام ،    تیریمز   وهیش کی ه  یا یدست ،رمروز يها سازمان
 .رست ریپذ رنعطاف
 زا   کوش  یاام  و  لن م م رست که م يکردیرو ،عملکرد ررهبردي تیریم 

 لن مز م سزازمان رر    يو  قزا  يرهز رف سزودآور   ،یرن اني روین يود و  ه از هب
 حزر  موتز   ه رهز رف مزذکور    لیعملکرد ررهبردي در ن تیریکن . هرچه م  نیحضم

 نیو رسزتمررر سزازمان حضزم    تیز موتق جزه یدرنت اتتزه ی شیرت ر  ین يور  اش ،  هره
 نرتزررد و سزازما   ه عملکرد  یعملکرد ررهبردي نگرش اامع تیریخوره  ش . م 

 جززاد یر یزی رت ر هم یو سازمان يعملکرد تزرد نیمشخص   ییسازوکارهادررد و  ا 
 .کن  یمزز

 شزفاف رز معناي عملکرد و نظزري   یکپارچه ريیهنوز حف  ،یدرنشگاه امیرد 
واود   اره نیر در یاماععملکرد عرضه نکرده و ر تیریعناصر م  نیحر مهمدر اره 

 زه   هزا  سزازمان عملکزرد ررهبزردي در    تیریاکارآم ي م رز ن ین ررد. هرچن   خش
ا ي رست که  ير م ئله  یرما خأل نظري ن ،نظام مر وط رست نیرارري ر یچگونگ

عملکرد ررهبردي  امیدر رد  یمفهوم یگرتت. ر هام و آشفتگ  هیآن رر ناد حورن ینم
و  گلیسز آنها  زه حز ي رسزت کزه      انیو حناقض م هارلگو یرکن گپر  یو ن یسازمان
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ه تن  کزه   یحوزه م ع نیهمه مقا م ر لی( پس رز مطالعه و حول2008) 1سامرمتر
عناصزر   نیحزر رشته، تاق  نظر روشن در زاره مهزم   نیه در رتدرنش رنباش ،یطورکل  ه
 رست. ها سازمانعملکرد ررهبردي  یا ی رري سنجش و ررز ینییحب

، عمومزا   زا   تیریمز   امیز مباحث عملکزرد در رد   ده  یمنشان  امیمرور رد 
عمزر کمتزري دررد.    ت،یریمز   کزرد یمطزر  شز ه و رو   یا یسنجش و ررز کردیرو
عم حا   زر سزطف تزردي متمرکز       ،عملکرد تیریمواود در م  يها رلگوو  امینظر

 .تپردرخته ش ه رس ه آن   یسازمان ن در سطف یرست و گاه

 اهداف .١

 زر  هبزود عملکزرد     ثرمز  عورمزل   ي ن  دستهو  ییشناسا ،پژوهش نیر یه ف رصل
 عنزورن   زه نیز    زیرموررد   وده وررهبردي سازمان در سطف شرکت مخا ررم حهررن 

 :ی مورد نظر قررر گرتته رستره رف ترع
 ؛ ر  هبود عملکرد ررهبردي سازمان م ثرعورمل  شناسایی 
 ؛ن ر  هبود عملکرد ررهبردي سازما م ثرعورمل  ي ن  دسته 
 مل  ر  هبود عملکرد ررهبردي سازمانعور نیم ثرحر ییشناسا. 

 عملكرد راهبردی سازمان تیریمد. 2

( معتقز   1996) نیکز عملکزرد وازود دررد.    ی زت یدر مورد چ یمتفاوح يها نگرش
 نی رناد رز ه ف رست. يگذررد و ا ریم اا  هرست که ترد  ي یعملکرد چ ،رست
شزود،   فیز کزار حعر  جینتزا  عنورن  ه  ی( معتق ن  که عملکرد  ا1995) همکاررنشو 

و  يمشزتر  تیرر طه رر  زا رهز رف ررهبزردي سزازمان، رضزا      نیحر يقو جیچون نتا
عملکزرد سزازمان عبزارم رسزت رز     ( 1382) ر یلیرز نظر دررد.  يرقتصاد يها نقش
 ییهزا تیرتتن رز آن و رنجام م زئول  تررحر ای یو راتماع ی ه ره رف سازمان یا یدست

سه کنش عمز ه   رن هیدر رگ ،یه رست. عملکرد سازمانکه  ر عه ه رتررد گذرشته ش 
 .در عملکرد  نظریحج ( 3 ( آموزش؛2عملکرد؛  ي یر  رنامه( 1رست: 
کارکنزان و سزازمان    نی ز  ییو هم و یهم ل جادیر  یعملکرد رز طر تیریم 

                                                                                                                                              
1  . Siegel & Summermatter 
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، یر طوز ) ده  شیکل سازمان رر رت ر يور و  هره یرن ان يروین يور  هره کوش  یم
1379.) 

 منظزور   زه کزرد کزه    یرز رق رمام حلق ير مجموعه حورن یمعملکرد رر  تیریم 
 وهیشز هزا  زه     ه ه ف یا یدست ررستايرز رمکانام و منا   در  نهیرستفاده  ه شیرت ر

سززازمان مزز یریت و ) ردیززگ یمززصززورم  یو رثر خشزز ییحززو م  ززا کززارر يرقتصززاد
 (.1382، کشور ي یر  رنامه

عملکزرد و   فیز رز حعر یبز یکه حرک  یآ ی رم نیم عملکرد ررهبردي چنیهارز مف
کار  رد. عملکرد ررهبردي سزازمان شزامل     هدر مورد آن   حورن یمررهبرد رر  فیحعر

 ریحزثث کزه   رسزت )رنتخاب کار درست( و کارر )رنجام درست کار(  رثر خش یرق رماح
 یرقزا ت  تیز سزازمان درشزته و م    یرونز یو   یدرون طیمو  ر م م یطو نو   یعم
گرتزت کزه عملکزرد     جزه ینت نیچنز  حورن یم. کن  یم جادیسازمان در صنعت ر ي رر

 مانرقز رمام سزاز   هیز کل نکزه یرز ر نزان ی زر رطم  رست که عزالوه  يررهبردي عملکرد
و ازام  در   یکلز  نگزاه  ،ن یآ یدرمنوو  ه رارر  نیرنتخاب ش ه و  ه  هتر یدرست  ه

و  یدرخلز  طیموز  ررن،ی سازمان رعم رز عملکزرد کارکنزان، مز    ریمورد عملکرد تررگ
 .ردیگ یم در ررر  یخارا طیمو

 قيتحق نهيشيپ .3

ررهبزردي  زا عملکزرد     شیگزرر  نیرر طزه  ز   نیزی حع»( در 1395) همکاررنو   یص 
 ررهبردکه  رسی ن  جهینت نیر  ه رز پژوهش، آم ه دست  ه جی ا حواه  ه نتا «یسازمان
 شیدررد و ر عزاد پز   یزماندر عملکرد ررهبزردي سزا   ير کنن ه نییحعنقش  وکار ک ب
رر طزه مببزت و معنزادرري  زا      یو حز رتع  يریپذ  کیر ،یلی، حولينگر ن هیآ ،یتعال

 دررن . یعملکرد ررهبردي سازمان
 ،یا یز  ازرر تیقا ل ریحثث» ا عنورن  یقی( در حوق1395) و همکاررن لیپ ن  رص نوع

 زا حر   کزرد  زه عمل  یا یکزه دسزت   کردن  انی  « ر عملکرد سازمان ريیادگینوآوري و 
آورنز .   یروي مز  ی ه آن  زه رقز رمام مختلفز     نیها  رري رس رست که سازمان یه ت
 رزاملزه کننز  و   یمز  فایها ر  رري سازمان یرقا ت تیم  جادیدر ر ینقش مهم ها تیقا ل
 رشاره کرد. ريیادگینوآوري و  ،یا یحورن  ه  ازرر یم ها تیقا ل نیر
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 یانجیز  ا نقش م يتکر هیسرما ریحثث ی ررس»ر ( د1394) يعالمه و ر وم عود
 ریحزثث  لیز و حول ی زه  ررسز   « ر عملکرد سازمان یترهنگ هیدرنش و سرما تیریم 

و عملکزرد ررهبزردي    درنزش  تیریرقز رمام مز    ،یترهنگ هی ر سرما يتکر هیسرما
 لیز حاصزل رز حول  جی. نتزا نز  کارکنان شرکت گاز رسزتان رصزفهان پردرخت   یسازمان
 ر عملکزرد   میم تق طور  ه کی هر ،يو ساختار یرن ان هیسرما هک دردن نشا ها درده

 زا   میرم زتق یغ طور  هرا ر  نیر گرید يمببت درشته و رز سو ریررهبردي سازمان حثث
درنزش  زر عملکزرد     تیریرقز رمام مز     یز و ن یترهنگز  هیسرما يگر یانجینقش م

 مببت دررد. ریررهبردي سازمان حثث
 ر عملکرد سازمان  زا   یترهنگ سازمان ریحثث»( در 1394) یرله ضیو ت انینمام
 ،ی)گروه یسازمان يها که ترهنگ اتتن یدست  نتیجه نی ه ر «ينوآور یانجینقش م
 زر عملکزرد ررهبزردي     ينوآور یِانجی ا نقش م (یمررحب سل له و ير حوسعه ،یمنطق

 زا   یروهز ترهنزگ گ  يریرپزذ یحثث  رنیز دررنز  و م  يمببت و معنزادرر  ریسازمان، حثث
 .رستها  ترهنگ ردیگرز  حر يقو ، ر عملکرد ررهبردي ينوآور يگر یانجیم

ررهبزردي  زر عملکزرد     يرهبر ریحثث ی ررس»( در 1394) ياررحم یصوت و 
 رینشان درد سه متغ یمرحله کم جی. نتان  ه کار گرتت یقیروش پژوهش حلف «شرکت

درصز  رز   2/29 رمجمزوع دررهبردي  يرهبر یطیمو و یسازمان ،يترد يها تیقا ل
 .دهن  یم فیعملکرد ررهبردي رر حوض ررمییحغ

درنزش و  زازررمووري  زر     تیریمز   ریحزثث »( در 1394) یو معطزوت  ینیحاا 
  رریز درنش و  ازررمووري  زر عملکزرد پا   تیریم   يیدو مفهوم کل ریحثث «عملکرد
درنزش   تیری، م  دردننشان  ها درده لیحاصل رز حول جی. نتاکردن رر آزمون  ها  نگاه

 کوچک دررن . يها  نگاه عملکرد ر  يمببت و معنادرر ریحثثو  ازررمووري 
اام  و  تیفیک تیریم  کردیرو»( در 1394) و سود خش يرحم پور کاسگر

هز ف رز   «يگزذرر  هیسزرما و  مزه ی  يهزا  شزرکت و  ها  انک در ی هبود عملکرد مال
و  هزا   انزک  یو عملکزرد مزال  ازام    تیز فیک تیریم  انیرر طه م ی ررس رر  یحوق

حاصزل رز رنجزام    جی. نتاکردن  انی  ررنیتعال در ر يگذرر هیسرماو  مهی  يها شرکت
ازام    تیز فیک تیریمز   گانزه  هفزت رز ر عزاد   کی هر انیم کهنشان درد   یحوق نیر
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 ،يحمرکز   زر مشزتر    ،یو خزارا  ی هبود م تمر، مشزارکت درخلز   ،ي)شامل: رهبر
 انیز م ،جزه یدرنتو  ی( و عملکرد مزال يریادگیکارمن رن و دستاورد  ن ،یترآ تیریم 
 ،يگذرر هیسرماو  مهی  يها شرکتو  ها  انک یمال کرداام  و عمل تیفیک تیریم 

 واود دررد. یرر طه معنادرر و مببت
 ررسی رثر مز یریت درنزش  زر عملکزرد     »( در 1393) مق م الحیص و ییرضا

 ه  ررسی رثر م یریت درنزش  زر    «برزسازمانی در سازمان اهاد کشاورزي رستان رل
. نتزایج  پردرختن عملکرد ررهبردي سازمانی در سازمان اهاد کشاورزي رستان رلبرز 

آن شامل خل ، ک ب، ثبت، رنتقزال   يها م لفهحوقی  نشان درد که م یریت درنش و 
درص (  ر متغیزر ور  زته    0/01 )در سطف يدرر یمعنو کار رد درنش رز رثر مببت و 

درص  رز ورریانس عملکرد ررهبردي سزازمانی در   54 درمجموعردرر  ودن  و  رخو
پزژوهش،   يها اتتهیسازمان اهاد کشاورزي رستان رلبرز رر حبیین کردن .  ا حواه  ه 

م تقیم منجر  ه  طور  هآن  يها م لفهنتیجه گرتت حقویت م یریت درنش و  حورن یم
 شود. هاد کشاورزي می هبود عملکرد ررهبردي سازمانی در سازمان ا

 يتکزر  هیو سرما ینقش رصول رخالق ی ررس»( در 1393) مق م  ي دیرخورن و 
 یرصول رخالقز  يرگذرریحثث ی ه  ررس «یسازمان صنعت کیدر  ی ر عملکرد سازمان

نشان درد کزه    یحوق جهیپردرختن . نت ی ر عملکرد ررهبردي سازمان يتکر هیو سرما
رر طه مببت و معنادرر  رقررر رست.  یسازمانرهبردي و عملکرد ر یرصول رخالق نی 

 نی ز  رمزا  ،مببت و معنادرر رسزت  يتکر هیو سرما یرصول رخالق نیرر طه   نیهمچن
 واود ن ررد. يو عملکرد ررهبردي سازمان، رر طه معنادرر يتکر هیسرما

رخالق کاري و رتتزار شزهرون ي    هرر ط»( در 1393) دوست ررنیرو  رسکن ري
رر طزه رخزالق کزاري و رتتزار شزهرون ي       ی ه  ررس «ی ا عملکرد سازمان یسازمان
  ییز پزژوهش حث  نیز ر يهزا  اتتزه ی. پردرختنز   ی ا عملکرد ررهبردي سزازمان  یسازمان
(  وده رست. 97/0) یسازمانرخالق کاري و رتتار شهرون ي  نی  یهمب تگ بیضر
مقز رر   یازمانرخالق کاري و عملکزرد ررهبزردي سز    نی  ینشان درد همب تگ جینتا
 .رست (82/0) یو عملکرد ررهبردي سازمان یشهرون ي سازمان بی( و ضر80/0)

و  یسازمان یشررحباط تررمو لیحول»( در 1393) یعباسو   يیع، چناري  خش
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و  یسزازمان  یتررموشز  نینشزان دردنز  کزه  ز     «ی ا عملکرد سازمان یسازمان یچا ک
رحبزاط معنزادرري وازود دررد.    ر یررهبزردي سزازمان    زا عملکزرد   یسزازمان  یچا ک
درصز  و   66و ر عزاد آن   یسازمان ینشان درد که تررموش ونیرگرس جینتا ن،یهمچن
 ینز ی  شیپز رر  یعملکرد ررهبردي سزازمان  رزدرص   45و ر عاد آن  یسازمان یچا ک

 یسزازمان  یعامزل تررموشز   یسزازمان  یتررموشز  يهزا  م لفه نیرز   نیکردن . همچن
 نیحزر  مهزم عملکزرد   تیریعامزل مز    ،یسازمان یچا ک يها هم لف نیه تمن  و رز  

  ودن . یکنن ه عملکرد ررهبردي سازمان  ینی  شیپ
 هبزود م زتمر و    ،یسزازمان  ريیادگیز رر طه »( در 1393) همکاررنو  یمظلوم
 ،یسزازمان  ريیادگیز  ی ررسز  ه ف  اکه  «ی ا عملکرد سازمان یسازمان انیرعتماد م
 يهزا  شزرکت   لن م مبود م تمر و رثررم آن  ر عملکرد و  ه یسازمان انیرعتماد م

 ريیادگیز  انیکه رر طه معنادرري م دردن نشان  ،رنجام ش  ير مهی خ مام  ین گینما
وازود   ی هبود م تمر و عملکرد  لن م م سزازمان  ،یسازمان انیرعتماد م ،یسازمان
 دررد.

عملکززرد  ررهبززردي و تیریمزز  يهززا کیززر  ررهززا و حکن»( در 2015) نززایآتون
رز ر  ررهزا و   يرسزتفاده سزطف ازار    یا یز خزود رر ررز  پزژوهش ه ف رز  «یسازمان
ر  ررها  ر عملکزرد   نیر ریحثث ییکشف و شناسا  رريررهبردي  تیریم  يها کیحکن

 یقز یرز پزنج حوق  یکز ی  یز حوق نیز . رکرد انیچک   ي لن م م شرکت در امهور
رهبردي رر  ا عملکرد ررهبزردي  ر تیریم  يها کیحکنر  ررها و  نیرست که رر طه  

 ریحزثث و  تیریمز   يسطف کار رد ر  ررهزا   یحوق يها اتتهی. کن  یم رآورد  یسازمان
 يمعنادررکه رر طه مببت و  دردنشان  نیهمچن  ی. حوقدردعملکرد رر نشان  یرحتمال

و عملکرد  لن مز م سزازمان وازود     تیریم  يها کیحکنرز ر  ررها و  رستفاده نی 
 دررد.

 هیسزرما  ریحزثث » زا عنزورن    یقز ی( در حوق2015) یرلوبشو  عبمان، هاشم لهیام
 هیسزرما  رینظ يمعنو هیرر طه شش  ع  سرما ی ه  ررس « ر عملکرد سازمان يمعنو
تنزاوري و   هیسزرما  ،یراتمزاع  هیسزرما  ،يمشتر هیسرما ،يساختار هیسرما ،یرن ان
کزه  رسزی ن    جزه ینت نیه رو   پردرختن  ي ا عملکرد سازمان در مال  یروح هیسرما
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 .گذررد یم ها سازمان ر عملکرد ررهبردي  يمهم و معنادرر ریحثث يمعنو هیسرما
ررحباطزام   تیریمز  »خزود  زا عنزورن      یز ( در حوق2014) همکاررنو  ر و کر

 جزاد یر لهیوسز   زه  حورن یمکه  اتتن یدست  جهینت نی ه ر «یشرکت و عملکرد سازمان
مواود در شزرکت   یاطام و عورقب آن شکاف ررحباطررحب تیریرز م  ییدرنش  ا 
متخصصزان ررحباطزام    يرر  زرر  یتیریو مز   یاسیس يو کارکردها کرد ییرر شناسا
 تیریمز    زتم یس کیز ساخت حا  ا شزناخت متخصصزان رز کارشزان     ایشرکت مه

 يمببزت و معنزادرر   ریحثث یررحباط  تمیس نیرکنن .  جادیدر شرکت ر يررحباطام قو
 رکت خوره  درشت.عملکرد ش  ر

 زه عملکزرد  رحزر     یا یدست»عنورن   ا ير مقاله( در 2013) همکاررنشو  سوك
 «ريیادگیز نزوآوري و   ،یا ی ازرر تیقا ل ریکوچک و متوسط نقش تررگ يها شرکت
 يهزا  شزرکت  ر عملکزرد   ريیادگینوآوري و  ،یا ی ازرر يها تیقا ل ریحثث ی ه  ررس

 يهزا  تیز قا ل  زین کزه   اتتن یدست  جهینت نی ه ر. آنها رن  پردرختهکوچک و متوسط 
وازود   يمعنزادرر عملکرد ررهبردي رر طزه مببزت و    و ريیادگی ،نوآوري ،یا ی ازرر

 رثرگزذرر کوچزک و متوسزط    يهزا  شزرکت  ر عملکرد  ها تیقا ل نیدررد و همورره ر
  .ه تن

مطالعزه و   ي زرر  شزرتته یپ یاضز یم ل ر» ا عنورن  یحوقیق ( در2011) آدریس
 ر عملکزرد   یاحیعمل يریپذ رنعطاف( و TQM) تیفیک تیریرثررم م  لیوحول هیحج 

رست   هیرس جهینت نیم یریت کیفیت تررگیر رنجام درده  ه ر زمینه درکه  «ها سازمان
 زرري  هبزود عملکزرد ررهبزردي      یم یریت کیفیت تررگیر یک رویکرد مز یریت که 

. مز یریت کیفیزت   شزود  یمز سازمان رست که شامل موضوعام حکنیکی و رخالقی 
 ا ه ف  هبزود عملکزرد    ییها شرکتگرر  رري  یک رویکرد  هبود کیفیت کل ،اام 

 .رستکیفیت و نوآوري  لواظ رز

 قیتحق نهیشیبر عملکرد راهبردی بر اساس پ مؤثر های مؤلفهعوامل و . ١ جدول

 ها پژوهشبرگرفته از تحقیقات و  مؤثر های مؤلفه ردیف

 مدیریت دانش 1
 مقدم صالحی و نفیسه رضایی اله روح(؛ 1394) معطوفی رضا علیو  تاجدینی انکیه

 (1387د )رهنور اله فرج؛ (1391) منصوریان تالین و کریمی حاجی (؛ عباسعلی1393)

 رفتار شهروندی 2
(؛ 1391) همکارانو  فر زاده یحیی محمود(؛ 1393)ایراندوست  منصور و اسکندری استیره

 (1387د )رهنور اله فرج
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 پذیری انعطاف 3
 کاشانى نظرپور حامد و پور حاجى بهمن(؛ 1394) همکارانو  ازبری پور مصطفی ابراهیم

 (2011) آدریس(؛ 1389)مرادی  محسن و پور حاجی بهمن(؛ 1391)

4 
یادگیری 
 سازمانی

 اله فرج(؛ 1393) همکارانو  مظلومی نادر(؛ 1395) همکارانو  پسنداصیل نوع سیدمحمد

(؛ 2013) همکاران و سوك ؛(2016) وخان مت رافائل و کارلوگومز (؛ جان1387)د رهنور
 (2006و شرما ) دکار خان

5 
رهبری 
 راهبردی

 (؛1394)یاراحمدی  محسن و صحت سعید

6 
ساختار ماتریسی 

 سازمان
(؛ 1390) همکارانو  مجیدی عبداله؛ (1393) ابرقویی ساالری محمد و زاده نایب شهناز

 (1387د )ررهنو اله فرج

 سرمایه فکری 7
 مقدم یزدی جعفرو  اخوان پیمان(؛ 1394)ابومسعودی  شیخ علیو  عالمه سیدمحسن

 (1391) همکارانسیدنقوی و  میرعلی (؛1392و همکاران ) موسوی سیدعباس(؛ 1393)

8 
سرمایه 
 اجتماعی

 (2015) همکارانهاشم و  مریم جمیله

 (1389) ارانهمکو  ناظمی الدین شمس تفکر راهبردی 9

 فناوری 10
 آلمانی محمدی امین و سری اسفقن نژاد قنبری مجید (؛1391) همکارانو  بهارستان امید

 (1387د )رهنور اله فرج(؛ 1391) همکارانحسینی و  حاجی اهلل حجت؛ (1391)

 نوآوری 11
 هال فرج (؛1394) همکارانطالبی و  (؛ کامبیز1395) همکارانو  پسنداصیل نوع سیدمحمد

 (2013) همکاران و سوك؛ (2016) وخان مت رافائل و کارلوگومز (؛ جان1387د )رهنور
 (2000) همکاران و (؛ کانجیس1387د )رهنور اله فرج جو سازمانی 12

13 
 پذیری انعطاف

 مأموریتبیانیه 
 (1389) همکارانو  حقیقی محمد

 چابکی سازمانی 14
 (؛ سیدمحمود1393) همکارانو  چناری خشب رضا امین(؛ 1394) همکارانکرمی و  الهام

 (1390) همکارانزنجیرچی و 
 (1390) مرادی صفرزاده و کبری حسین برندمداری 15
 (1387د )رهنور اله فرج تنوع نیروی کار 16

 قابلیت بازاریابی 17
 معطوفی رضا علیو  تاجدینی کیهان (؛1395) همکارانو  پسنداصیل نوع مدمحسید

 (2013) همکاران و سوك(؛ 1391) همکارانو  فر زاده یییح محمود(؛ 1394)

18 
های  هماهنگی

 راهبردی
 (2014(؛ حسن ابوبکر و همکاران )2015) آنا آفونینا

19 
و  پذیری ریسک
 نگری آینده

 و ؛ مورگان(1392) روشنی عارفه و خیری بهرام (؛1395) همکارانو  صدیق منصور
 (2003) استرانگ

 ریزی برنامه 20
 حامد و پور حاجى بهمن(؛ 1392)دشت  هره معافی مریم و زمین چمن رضوانی موسی

 (1387د )رهنور اله  فرج(؛ 1391) کاشانى نظرپور

21 
مدیریت کیفیت 

 جامع
 شول عباس و کزازی (؛ ابوالفضل1394) سودبخش امیرو  کاسگری احمدپور احمد

 (2011) آدریس(؛ 1391) همکارانو  بهارستان ؛(1392)

22 
های  لمد

 ارزیابی عملکرد
 همکاران و النیهاوی اسماعیل (؛1387د )رهنور اله فرج(؛ 1392) همکارانو  حاجیان میرا

(2014) 

23 
مدیریت منابع 

 انسانی

 و رفیعی محمود(؛ 1392)دشت  هره معافی مریم و زمین چمن رضوانی موسی
 افجه اکبر علیید(؛ س1391) و همکاران حسینی سیدیعقوب(؛ 1391)زاهدی  السادات شمس

 (2015؛ آنتونیو آراگون سانچز و همکاران )(1388) زاده اسماعیل محمد و

24 
تعهدکاری و 
 وجدان کاری

(؛ 1393)ایراندوست  منصور اسکندری، استیره(؛ 1393) مقدم یزدی جعفرو  اخوان پیمان
(؛ 1391)زاهدی  السادات شمس و رفیعی محمود(؛ 1392) همکارانشفقت و  ابوطالب
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 (1389)توالیی  اله باقری و روح مسلم

25 
فرهنگ 
 کارآفرینی

 (؛ محمود1393) همکارانداوری و  (؛ علی1394)الهی  ضیف صادق و نمامیان فرشید
 (2010(؛ تامایو )1387د )رهنور اله فرج(؛ 1390) همکاراندانیالی و 

 (1994) (؛ واگنر1387د )رهنور اله فرج جویی مشارکت 26

در  هبزود عملکزرد    يمتعز د  يهزا  م لفزه  اتزت یدر حزورن  یم  یحوق هنیشی ا مرور پ
رشاره  ریز يها م لفه ه  حورن یمخالصه  طور  هکه  گذررن  یم ریحثثررهبردي سازمان 

 کرد:
رتتزار   ،ینیکزارآتر  ن،ینزو هزاي   تناوري ،يریادگی ،يرهبري، نوآور يها سبک
حفکزر   ،یراتماع هیسرما ،يتکر هیسرما ،یاو سازمان ررن،یکارکنان و م  يشهرون 
و  یحعهز  سزازمان   رزاملزه  امیز رخالق ،ییازو  مشزارکت  ،يریپذ رنعطاف ،يررهبرد

درنزش و   تیریازام ، مز    تیز فیک تیریمز   ،یمنا   رن ان تیریم  ،يوا رن کار
 ،یسزاختار سزازمان   ،یسزازمان  یچا ک ،یسازمان ترهنگضمن خ مت،  يها آموزش

خاص ررهبزردي   يها يریگ اهت، ها ي یر  رنامه تیعملکرد، ماه یا یررز يها م ل
درون  يهزا و ررهبرد یرقزا ت  يروهاین انیم يررهبرد یهماهنگ ،يسازمان،  رن م رر

کزار،   يروی، حنوع نوکار ک بو ررهبرد  یررهبرد منا   رن ان انیم يارسازمان، سازگ
 و... نف  يرتررد ذ

کزه در   رسزت  يمتعز د  يهزا  رشاخهیزر عاد و  يدررر  ا  يها م لفهرز  یکهر 
مفصزل   صورم  ه ،رنجام گرتته  ا موضوعام  در مورد خاص طور  هکه  یقاحیحوق

 زر   کیز هزر   يرگزذرر یحثث  رنیز ر عاد مختلف عورمل پردرختزه شز ه و م   یا ی ه ررز
 ا  ای میم تق صورم  ه ای يرگذرریحثث نیترد  رآورد ش ه رست. ر ایعملکرد سازمان 

ر عزاد   يرز عورمل کزه دررر  یش ه رست.  رخ یس رر گریعورمل د يگریانجینقش م
قررر گرتته و متناسب  زا اامعزه    شتری  یمورد  ررس رستمختلف  يها رشاخهیز ای

رسزتفاده   هزا  رشزاخه یز ایز رز ر عاد  ی)شرکت مخا ررم حهررن( رز  رخ  یحوق يآمار
 ه،نانز یکارآتر ينوآوررنه، رهبر يرهبر ،یرخالق يرهبر انیرز م يش . در مورد رهبر

 ریز مورد آن  ا حواه  زه حوزو م رخ   کیررهبردي تقط  يو رهبر گرر حوول يرهبر
رخ درده،  يو حوو م سزاختار  ها يساز کپارچهی ه  شیو گرر  یحوق ياامعه آمار

مختلزف سزازمان، ترهنزگ     يها ترهنگ انیش . رز م خابررهبردي رنت يرهبر یعنی
رهز رف ررهبزردي    شزبرد یدر پ ینرن زا  امیر عاد مختلف رخالق انیو رز م ینیکارآتر
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گرتته شز ه رسزت. رز    در نظر ررنیو حعه  کارکنان و م  يسازمان تقط وا رن کار
 عز    ،ردیدر نظر  گ حورن  یمسازمان  کیمختلف ررهبردي که  يها يریگ اهت انیم
گونزاگون   يسزاختارها  نیآن لواظ شز ه رسزت. در  ز    ينگر ن هیآو  يریپذ  کیر

حهزررن   ير منطقزه شزرکت مخزا ررم     یز ا  يسزاختار  ررمییسازمان  ا حواه  ه حغ
سازمان تقزط   تیمثمور هیانیمختلف   يهایژگیر عاد و و نیو رز   ی یساختار ماحر

 گرتته ش ه رست. در نظر يریپذ رنعطاف یژگیو

 قيتحق شناسی روش. 4

، هزا  دردهروش حوقی  حاضر رز نظر هز ف، کزار ردي و رز نظزر شزیوه گزردآوري      
شزرکت مخزا ررم    یانیز م ررنیمز   همهحاضر   یحوق ياامعه آمارست. پیمایشی ر

که حع رد آنهزا   ن ه ت آنها نیردرررم و معاون يروسا رکل،یحهررن رعم رز معاونان م 
 .رستنفر  48

آحزاد   هیز مرراعه  زه کل  ،يموررد،  ه سبب حجم گ ترده اامعه آمار شتریدر  
 رینزاگ   پژوهشزگر صزورم   نیدر ر.  تین ریپذ رمکان آنها حک حکاامعه و مطالعه 
رر  ی ررسز  جزه یرر مزورد مطالعزه قزررر درده و نت    يرز اامعزه آمزار   یرست که  خش

حاضزر  زه     یز حوق يرز اامعه آمار يریگ نمونهده .  میحعم ياامعه آمار یحمام  ه
 نیز رنجام ش ه رست که  ر رساس از ول مورگزان ر   ررنیساده رز م  یروش حصادت

و ر  ررهاي زیر رسزتفاده   ها روشرز  رطالعام يآور ام  رري . ن ه تنفر  42حع رد 
 ش ه رست:

 هزا  مقالهب و او رینترنتی شامل کت ير کتا خانهدر مبانی نظري حوقی  رز منا    -
 تارسی و رنگلی ی رستفاده ش ه رست. يها نامه انیپاو 

 پرسشنامه موق  ساخته رست:  یحوق نیها در ر درده ير  رر گردآور -
 کزرم یل اسیش ه که در مق میحنظ ير  رحبه اسیس رل  ا مق 26مه در قالب پرسشنا

و کارشناسزان سزازمان    ناپرسشنامه رز متخصص نی. در رردیگ یرر در ر م 5حا  1 فیط
 زر   م لفزه هزر   ریحثث  رنینظرشان رر در مورد م پرسشخورسته ش ه پس رز مطالعه هر 

پرسشزنامه مزذکور  زا نظزر      ییز . رورکننز   هبود عملکرد ررهبردي سازمان مشزخص  
 ش .  یحثیکرونباخ  يآلفا بی ا مواسبه ضر  یآن ن ییاینخبگان و پا ، یرساح



 ١٣٩٧زمستان  ♦شماره هشتادونه  ♦وهفتم  سال بیست                   218

معزاد م  یزا ی   و مز ل  1یعزامل  لیز حول يهزا  کیز حکنرز  هزا  درده لیز حول ي رر
حاصزل   يها دردهر ت ر  ،حوقی  هاي پرسشپاسخ  اتتنی يرستفاده ش .  رر 2يساختار

رسزتفاده در    رريثبت ش ه و ترمت مناسب  3رس رس پی رس رت رر نرمرز پرسشنامه در 
 زا   ریز چهزار متغ  ،و متخصصان  یآماده ش .  ا نظر رساح 4رس رل رسمارم پی رت رر نرم
 «یو ازو سزازمان   یسزازمان  ياههیسرما ،یسازمان ين هایرتر ،یمنا   رن ان» نیعناو
. شزود  یمز  ادیز  «عورمزل » عنورن  هر نظر گرتته ش  که رز آنها دپنهان  يرهایمتغ ي رر

چهزار عامزل    نیز ( در رم لفزه  26)  یز حوق نهیشیش ه رز مطالعه پ شناخته يها م لفه
 .(2 ا ول) ش ن  ي ن  دسته

 آنها های مؤلفهبر بهبود عملکرد راهبردی سازمان و  مؤثرعوامل . 2 جدول

 ها مؤلفه عامل
 یمنابع انسان

 (مؤلفه 5)
 سازمان؛ نقش در فکری سرمایه کارکنان؛ وجود و انمدیر شهروندی کار؛ رفتار نیروی تنوع

 کاری وجدان و تعهد ازجمله سازمان در اخالقی اصول انسانی؛ رعایت منابع مدیران

 یسازمان یندهایفرآ
 (مؤلفه 7)

محیطی؛  تغییرات به واکنش در سازمانی سازمان؛ چابکی مأموریت بیانیه در پذیری انعطاف
 عملکرد؛ ساختار ارزیابی مختلف های الگو از مدیران؛ استفاده جانب از سازمان برای ریزی برنامه

 کارکنان به خدمت ضمن های آموزش و سازمانی سازمان؛ یادگیری پذیر انعطاف

 های سرمایه
 (مؤلفه 6) یسازمان

 جامع کیفیت مدیریت سازمان؛ اجرای بازاریابی های قابلیتمشتریان؛  وفاداری حفظ و برندمداری
 راهبردی اجتماعی؛ تفکر های سرمایه سازمان؛ وجود در راهبردی رهبری سازمان؛ در

 یجو سازمان
 (مؤلفه 8)

 بین هماهنگی ؛ وجودآرام و مناسب سازمانی جو و ؛ محیطسازمان در خالقیت و نوآوری جو ایجاد
 ؛ میزانبازاریابی های فعالیت خصوص در شرکت نگری ؛ آیندهسازمان مختلف های بخش

 ؛ مشارکتسازمان در کارآفرینی فرهنگ ؛ رشدبازار در رقابت خصوص در شرکت پذیری ریسک
 های نوین فناوری ؛ ورودراهبردی مسائل به مربوط امور در کارکنان

 زر  هبزود عملکزرد     م ثرعورمل   ررسی  رريرر  ریز رلگويخالصه  طور  ه حورن یم
حاضزر در    یز حوق ير ر ،يو اامعه آمار امیررهبردي سازمان  ا حواه  ه مرور رد 

 نظر گرتت:

 

 

                                                                                                                                              
1  . Factor Analysis 

2  . Structural Equation Modeling 
3  . SPSS 

4  . SmartPLS 
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 مدل مفهومی تحقیق .١شکل 

 
شزاخص در نظزر    عنورن  ه م لفهسه   ین « هبود عملکرد ررهبردي»پنهان  ریمتغ ي رر

و رشز  رعتبزار    انیمشزتر  يتمن یرش  درآم ، رش  رضزا »گرتته ش  که عبارحن  رز: 
و  يریز گ رنز رزه  ل ر دو حالزت مز  د رتز رر  نرمش ه حوسط  رنجام يآمار لیحول .« رن 

 آن در ردرمه ذکر ش ه رست: جیصورم گرتت که نتا يم ل ساختار
 يرهزا یمتغ ریحزثث   رنیز  ه م یرونیم ل   ای يریگ رن رزهم ل : گیری اندازه( مدل الف

رر  زا   ریحزثث  نیز ر  رنیز و م پزردرزد  یمپنهان )عورمل(  يرهای(  ر متغها م لفهآشکار )
 ییایز پا ،ییرور یمرحله  ه  ررس نی. در رده  یمنشان  یعامل ي ارها بیعنورن ضر

 :ش ه رستمهم م ل پردرخته  يها شاخصهرز  یو  رخ
 :گیری اندازهمدل  ییروا های آزمون

 يرهزا یرز متغ کیز هزر   بی)مق رر ضری  ار عامل (:یعامل ی)بارها یدییتأ ییروا 
 ينزادرر معو سزطف   درصز   7ر یهر متغ يپنهان( مورد قبول  رر يرهایمتغآشکار  ا 

در  م لفزه هزر   یعزامل  ي ارها بیمق رر ضر (.Carmines & Zeller, 1979) رست 01/0
 نشان درده ش ه رست. 3ا ول 

 آشکار یرهایمتغ یعامل یبارها .٣جدول 

 عوامل                             
 ها مؤلفه     

منابع 
 انسانی

سرمایه 
 سازمانی

جو 
 سازمانی

 یندهایافر
 سازمانی

کرد بهبود عمل
 راهبردی

  0.914    دانش تیریمد
     0.835 و کارکنان رانیمد یرفتار شهروند

  0.837    سازمان پذیر انعطافساختار 
ضمن خدمت  های آموزشو  یسازمان یریادگی

 به کارکنان
   0.749  
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    0.866  راهبردی در سازمان یرهبر
     0.794 در سازمان یفکر هیوجود سرما

    0.747  یاجتماع های یهسرماوجود 
    0.787  یتفکر راهبرد

   0.872   نینو  فناوریورود فناوری و 
   0.773   در سازمان تیو خالق یجو نوآور جادیا

   0.726   مناسب و آرام یو جو سازمان طیمح
  0.807    سازمان مأموریت هیانیدر ب پذیری انعطاف

  0.797    یطیمح اترییدر واکنش به تغ یسازمان یچابک
    0.880  انیمشتر یو حفظ وفادار یمدار برند

     0.714 کار یرویتنوع ن
    0.757  سازمان یابیبازار های قابلیت

   0.841   مختلف سازمان های بخش نیب یوجود هماهنگ
 های فعالیتشرکت در خصوص  نگری آینده

 یابیبازار
  0.838   

در خصوص رقابت شرکت  پذیری ریسک زانیم
 در بازار

  0.769   

  0.918    رانیسازمان از جانب مد یبرا ریزی برنامه
    0.923  جامع در سازمان تیفیک تیریمد یاجرا

  0.797    عملکرد یابیمختلف ارز های مدلاستفاده از 
     0.767 یمنابع انسان رانیقش مدن

 تعهد و ازجملهدر سازمان  یاصول اخالق تیرعا
 یوجدان کار

0.948     

   0.860   در سازمان کارآفرینیرشد فرهنگ 
 مسائلمشارکت کارکنان در امور مربوط به 

 راهبردی
  0.831   

 0.936     رشد درآمد
 0.851     رشد رضایتمندی مشتریان

 0.922     رشد اعتبار برند

 1()آزمون فورنل و الرکر یصیتشخ روایی 
 ار عاملی هزر گویزه  زر سزازه      (:یها )آزمون بار عرض هیگو یبار تقاطع یبررس

 & Gefen) اشز   هزا  سزازه  گریآن  ر د یرز  ار عامل شتری  درص  1خود  ای  ح رقل 

Straub, 2005)نشزان درده شز ه    4آزمزون در از ول    نیر یخروا جیرز نتا ی. ق مت
 رست.
 

                                                                                                                                              
1  . Fornell & Larcker 
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 ها هیگو یبار تقاطع .4 جدول

 عوامل      
 ها مؤلفه

 بهبود عملکرد راهبردی سازمانی فرآیندهای جو سازمانی سرمایه سازمانی انسانیمنابع 

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 

... ... ... ... ... ... 

 0.936 0.690 0.203 0.144 0.240 رشد درآمد

رشد اعتبار 
 برند

0.469 0.297 0.374 0.586 0.922 

رر در  سیمزاحر  ری زم رسزت مقزاد   نجزا یدر ر :پنهان یرهایمتغ نیب یهمبستگ یبررس
 نیگ یرر ازا  آنهزا اذر گرتته و  AVE ریکرده و رز مقاد یکپ Word ای Excel رت رر نرم

سزازه  زا    کی یرز همب تگ شتری   ی ا قبول قا ل. اذر میکن سیحرطر ماق ای 1رع رد 
  اش . گرید يها سازه

 پنهان یرهایمتغ نیب یهمبستگ .5 جدول

 منابع انسانی فرآیند سازمانی عملکرد راهبردی سرمایه سازمانی جو سازمانی عوامل

     1 جو سازمانی

    1 0.577 سرمایه سازمانی

   1 0.589 0.935 عملکرد راهبردی

  1 0.869 0.472 0.829 یند سازمانیافر

 1 0.541 0.674 0.482 0.673 منابع انسانی

طبز    .تورنل و  رکر معروف رست اریآم ه رست که  ه مع زیردر ا ول   ا  جهینت
 یپررکنز گ   یز پنهزان،  ا  يرهزا یمتغ ردیگز  زا    هیپنهان در مقا ریمتغ کی ار،یمع نیر
 انسیز ورر نیانگیز خزود درشزته  اشز . ازذر م     ياهریپزذ  مشاه ه نیرر در   يشتری 
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 گزر ی زا د  ریز آن متغ یهمب زتگ  رکبررز ح  شتری   ی ا نپنها ریرستخررج ش ه هر متغ
 پنهان م ل  اش . يرهایمتغ

 الرکر-فورنل اریمع .6 جدول

 منابع انسانی فرآیند سازمانی عملکرد راهبردی سرمایه سازمانی جو سازمانی عوامل

     0.499 زمانیجو سا

    0.524 0.577 سرمایه سازمانی

   0.906 0.589 0.935 عملکرد راهبردی

  0.458 0.869 0.472 0.829 فرآیند سازمانی

 0.535 0.541 0.674 0.482 0.673 منابع انسانی

 يآلفزا  بیضزر  ي زرر : کرونباخ یآلفا بیضر: گیری اندازهمدل  ییایپا های آزمون
=  0.7 ي زا   ری= خوب؛ مقزاد  0.8 ي ا  ریمقاد ؛ی= عال 0.9 ي  ا ریکرونباخ مقاد

 & George) فیضزع  0.5 ي زا   ریمقاد ؛ ی ررنگ س رل=  0.6 ي ا  ریقا ل قبول؛ مقاد

Mallery, 2003: 231 )حاضر  زا حر رز    یحوق يریگ رن رزهمق رر در م ل  نیکه ر رست
 رست. درص  8

 یبز یرعتبزار حرک  ي زرر  درصز   7رز  شی  ریقادم  یمورد ن نیدر ر: یبیاعتبار ترک
 یبز یلذر رعتبار حرک ،رست درص  9رز  شیرع رد   نیما ر  یقا ل قبول ه تن . در حوق

 .رست قبول قا ل ها سازه
( مر زوط  زه   AVE) شز ه  رسزتخررج  انسیز ورر ریمقزاد : استخراج شده انسیوار

تبزار مناسزب ر  ررهزاي    کزه  یزانگر رع   اریمع نیر ي رر قبول قا ل ری، مقادهاست سازه
معنزا کزه    نی(.  ز  1981رست )تورنل و  رکزر،   درص  5رست، مق رر  يریگ رن رزه
 نیزی بخزود رر ح  يرهایپزذ  مشاه ه انسیدرص  ورر 50پنهان مورد نظر ح رقل  ریمتغ
 نشان درده ش ه رست. 7در ا ول   ا  ییایپا بی. ضررکن  یم

 گیری اندازهمدل  ییایپا یارهایمع .٧ جدول

 عوامل               
 شده  واریانس استخراج اعتبار ترکیبی آلفای کرونباخ عوامل ضرایب

 0.817 0.930 0.888 عملکرد راهبردی

 0.664 0.940 0.928 جو سازمانی
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 0.688 0.929 0.909 سرمایه سازمانی

 0.695 0.941 0.926 فرآیند سازمانی

 0.665 0.908 0.879 منابع انسانی

 ریحزثث  زه   رتز رر  نزرم در  یمز ل درونز   ایز  يدر مز ل سزاختار   :یختار( مدل ساب
نشان درده  ریم  بی ا ضرر ریحثث نیر  رنیحواه ش ه و م گریک یپنهان  ر  يرهایمتغ
 ریم ز  ،بیمببزت ضزرر   ری. مقزاد رسزت + 1و  -1 نی ز  بیضزر  نیز . مق رر رشود یم

ور  زته دررد و   پنهزان  ریز متغپنهزان م زتقل  زر     يرهایمتغ میم تق ریحثث دهن ه نشان
پنهزان   ریز پنهزان م زتقل  زر متغ    يرهایمعکوس متغ ریحثثرز  یحاک  ین یمنف ریمقاد

  یحوق نیر ي رر آم ه دست  ه ریم  بی(. ضرر2007ور  ته رست )ها ر و همکاررن، 
همه عورمل  ر  هبزود عملکزرد ررهبزردي     میم تق ریحثثمببت  وده که نشان رز  حماما 

 .رستسازمان 
 یدر مدل ساختار ریمس بیراض. 8جدول 

 یند سازمانیافر عملکرد راهبردی سرمایه سازمانی جو سازمانی عوامل

  0.589   جو سازمانی

  0.066  0.240 سرمایه سازمانی

  0.307 0.298 0.715 یند سازمانیافر

 0.541 0.079 0.321  منابع انسانی

پنهان نشان درده ش ه  يهاریمتغ نیدر   ریشکل ز   ه يدر م ل ساختار بیضرر نیر
 رست.

 قیتحق یمدل ساختار .2شکل 
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 درده ش ه رست: فیدر ردرمه حوض يمهم در م ل ساختار يها شاخصرز  يحع رد
گفتزه    یز ن يمز ل سزاختار   تیز فیشزاخص ک  :(CV-Red) یشاخص افزونگ  

 شزاخص رسزتون   ،يم ل ساختار تیفیک يریگ رن رزهشاخص  نیحر معروف .شود یم
در  يمز ل سزاختار   ي زا   ییحورنزا  دهن ه نشانصفر  ي ا  ریمقاد رست.  لرگای -
 (.Henseler et al, 2009کردن رست ) ینی  شیپ

 یمدل ساختار یشاخص افزونگ .٩ جدول

 عوامل                
 عوامل ضرایب

SSO SSE (1-SSE/SSO)= Q2 

 0.265 63.948 87 عملکرد راهبردی

 0.270 169.422 232 جو سازمانی

 047. 165.881 174 سرمایه سازمانی

 0.080 186.786 203 یندهای سازمانیافر

 - 145 145 منابع انسانی

آگزاهی    رريش ه   زم رست رز می رن ورریانس حبیین: (R Square) شده نییتب انسواری
ش ه حوسط هر ک رم رز متغیرها  رري هزر متغیزر پنهزان     ینی  شیپرز درص  حغییررم 

، حواه قا ل بیپنهان  ه حرح يرهایمتغ ي رر 0.19و  0.33، 0.67 ریاه ش . مقادنی  آگ
 (.2007ش ه رست )ها ر و همکاررن،  فیحوص فیمتوسط و ضع

 یشده مدل ساختار نییتب انسیوار .١0 جدول

 عوامل                      
 ضرایب            

R Square 

 0.731 جو سازمانی
 0.296 سرمایه سازمانی
 0.910 عملکرد راهبردی
 0.292 فرآیند سازمانی
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 نشان درده ش ه رست: ریم ل در شکل ز یساختار کل

 Smart PLS افزار نرمدر  قیمدل تحق یساختار کل .٣شکل 

 
هزر   یعزامل  يمر وط  ه  ارهزا  t يها آماره، مختلف بی رري  ررسی معنادرري ضرر

رسزت کزه    نیز ر نجایبار قا ل قبول در رو مالك رعت گیرد مورد  ررسی قررر می هیگو
ه تن .  معنادرر 01/0در سطف  58/2رز  حرو  ا  05/0در سطف  96/1رع رد  ا حر رز 

 بیضزرر  ،یعزامل  ي ارها بیضرر يمعنادرر رزاملهمختلف م ل  بیضرر يمعنادرر
 یزی کرونباخ و رور يآلفا بیش ه، ضر رستخررج انسیش ه، ورر نییحب انسیورر ر،یم 
در  هبزود   ش ه ییشناساعورمل  ریحثثخبرگان  نظر رزآن رست که  دهن ه نشان یبیحرک
 .رست معنادررررهبردي سازمان  ملکردع

 گيری نتيجه

 م لفزه  26 ي نز   دسزته ، ي ییز حث یعامل لیحول کردیرز رو  ا رستفاده  یحوق نیدر ر
 زر   .تقزررر گرتز    یحائمورد در چهار عامل   یحوق نهیشیش ه رز مطالعه پ ییشناسا

و  یسزازمان  يها هیسرما ،یسازمان ين هایرتر ،یمنا   رن ان»عامل رین رساس، چهار 
 ر  هبود عملکرد ررهبزردي   میم تق طور  ه هامر وط  ه آن يها م لفهو « یاو سازمان
 رت رر نرمیب مختلف خروای ضرر لهیوس  ه ریحثثمی رن رین  .رست  وده م ثرسازمان 

(، 8،  ا حواه  ه نتایج  ه دست آمز ه )از ول   بیحرح نیر  ه مورد حولیل قررر گرتت.
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 ریحثث ا ضریب  ین هاي سازمانیرترو عامل  0.59 ریحثث ا ضریب  او سازمانیعامل 
منزا    رر  ر  هبود عملکرد ررهبزردي سزازمان درشزته و عورمزل      ریحثث نیشتری  0.31
 .رنز   دردهقیز  نشزان   کمتري  ر متغیر ور  ته حو ریحثث سازمانی يها هیسرماو  رن انی

عورمزل   يها م لفهگیري رز رین نتایج و کار رد آن در سازمان، حواه  ه   هره منظور ه 
 تضزاي  ریجاد»او سازمانی، یعنی  يها م لفهدقت در مفی   اش .  حورن  یم رگذرریحثث

 همزاهنگی  آررم؛ وازود  و مناسزب  سازمانی سازمان؛ مویط در خالقیت و نوآوري
 هزاي  تعالیزت  درخصزوص  شزرکت  ينگزر  نز ه یآسزازمان؛   لفمخت هاي  خش  ین

 ترهنزگ   زازرر؛ رشز    در رقا ت درخصوص شرکت يریپذ  کیر  ازرریا ی؛ می رن
 ررهبزردي؛ ورود  م ائل  ه مر وط رمور در کارکنان سازمان؛ مشارکت در ینیکارآتر
که عملکرد ررهبردي سازمان  یش رز همه ور  زته   ده  یمنشان  «نوین يها يتناور

 م ثردومین عامل  يها م لفه مورد حواه ویژه قررر گیرد.  ای  وده و  ها م لفه ه رین 
 سازمان؛ چزا کی  تیمثمور  یانیه در يریپذ رنعطاف»ین هاي سازمانی شامل ریعنی تر
 مختلزف  هزاي  م ل رز ؛ رستفادهي یر  رنامهمویطی؛  حغییررم  ه ورکنش در سازمانی
 هزاي  آمزوزش  و سزازمانی  سازمان؛ یزادگیري  ریپذ رنعطاف عملکرد؛ ساختار ررزیا ی
مذکور ررحباط ن دیکزی   يها م لفهرست.  ر رساس نتایج،  «کارکنان  ه خ مت ضمن

 زر تضزاي رقزا تی     م ثر يها م لفه ا  یطورکل  هدررن  و  نخ تعامل  يها م لفه ا 
در  نز  حور یمکار ردي زیر  يشنهادهایپ بیحرح نیر  ها ی  منطب  ه تن .  وکار ک ب

 یش رز همه مزورد حوازه قزررر      لن م مدستیا ی  ه ره رف عملکردي سازمان در 
 گیرد.

و  سزازمان   زر  هبزود عملکزرد ررهبزردي     رگزذرر یحثثرمزل  وع ن ا در نظر گرتت
 شزود  یمدر سازمان پیشنهاد  ینیکارآترترهنگ و  خالق، آررم طیموریجاد  منظور  ه

 درورقز  کارکنان حواه ویژه درشته  اشز .   يها يحورنمن رز  يریگ  هره ه شناخت و 
 اعزث رتز ریش رنگیز ه     نخ زت در درازه   هزا  يحورنمن  ر رساس  ها تیتعالحنظیم 

در سازمان خورهز  شز  و ریزن     آنهانوآوررنه و خالقانه  يها تیقا لکارکنان و رش  
 زه نظزر    چررکزه خود  ه ریجاد ترهنگ کارآترینانه در سازمان کمک خورهز  کزرد،   

نیزروي رن زانی در    يریکزارگ   زه ازذب و   يهزا   زم یمکاندر طول سالیان،  رس  یم
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کارکنزان   يهزا  ی تگیشامتناسب  ا  چن رن نهسازمان دستخوش حوو م غیرتنی و 
 ش ه رست.

 کزه  يرنز رز  چشزم  در نینو يها تناوري يریکارگ  هو حواه  منظور  هرز طرتی 
 يهزا  آمزوزش  زه   ن زبت  شزود  یمز پیشنهاد  متصور رست،خود  ن هیآ ي رر شرکت

و   هیز کار خزود رهتمزام ورز   يروینمرحبط  ا حفکر سی تمی و حفکر ررهبردي  رري 
مهم و ررهبردي تررهم  م ائلدر  کنانکار يمشارکت ح رکبر يرر  رر طی تورن  شرر

هزاي   ضزمن  هبزود رنگیز ه    حورن  یم ودن،  در صورم رثر خش ها آموزشرین . دساز
حغییزررم ناشزی رز    نوین و يها يتناوررر در  رر ر مشارکت کارکنان، مقاومت آنان 

مختلزف در سزازمان رر رتز ریش     يها  خشقا لیت هماهنگی  ین  آن کاهش درده و
 ده .

مشخص رست کزه   یکنون یرقا ت يدر تضا  یسر ررمیی ا حواه  ه حغهمچنین 
 طیوز متعز د م  ررمییحغ تورن  در موراهه  ا  ي یر  رنامهدر کنار نظم و   ای سازمان 

 زه   نخ زت ی، رز رنعطاف کاتی  رخوردرر  اش . رین مهم در وهلزه  خارا و یدرخل
پیشزنهاد   ،.  ر رین رسزاس گردد ی ازمدر سازمان  ریپذ رنعطاف تیمثمور هیانیواود  

 زا خبرگزان و متخصصزان سزازمان و      یشز یرن  هزم  ا  رگز رري ال زام    شود یم
 تیز مثمورصزاحب شای زتگی،   رز درنش روز م یریت رز طری  مشاوررن  يریگ  هره

 يهزا  تیز مثمورسزازي  زازنگري کنز . رز طرتزی ریفزاي       خود رر  ا رویکرد منعطف
ي در سازمان رست که ضمن رنعطزاف و چزا کی در   ساختارم تل م واود  ،سازمان

را ري مختلف سزازمان   ییررستا همقبال حغییررم مویطی  تورن  نظم، یکپارچگی و 
ر عزاد کلیز ي    شزود  یمکن . در رین ررستا، پیشنهاد  رر در دستیا ی  ه ره رف حضمین

ساختار سازمان یعنی رسمیت، حمرک  و پیچی گی مورد حواه قررر گیرد. رین حواه 
، هزا  نامزه  نیآئز در  خش رسمیت، رز طری  حشکیل کزارگروه  زازنگري در    حورن  یم

خش رستان ررد رنجام کار صورم گیرد. در   يها وهیش، ها تیصالحشر  مشاغل و 
الزب   ،يرتز رر  نزرم  يهزا   زتم یس يریکزارگ   زه سزازمان  زا    شود یمحمرک  پیشنهاد 

کارکنززان در  يهززا تیززظرت، رز شززنهادهایپنظززام  رزاملززهمشززارکت کارکنززان  
رستفاده  یشتري کن . در موضوع پیچی گی نی ،  ازنگري تررینز ها و   ها يریگ میحصم
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حا ح  زیزادي  زه سزازمان در      حورن یمرطالعاحی یکپارچه  يها يتناوررز  يریگ  هره
 کاهش پیچی گی کمک کن .

 ر  هبود عملکزرد   رگذرریحثث يها م لفه نیحررز مهم یکی  ی  ون حرد، تیدرنها
 درنکتزه کلیز ي   دررنز .   ي یز ر رنامزه  ییرست که حورنا یررنیهر سازمان واود م 

،  زم گزر ید معبزار   هو رارر خوره   ود.  ي یر  رنامهحواه  ه چرخه کامل   اره نیر
در خزود   زمزان  هزم ررزیا ی و رصال  آن رر  ،رارر ،ي یر  رنامهرست سازمان قا لیت 

عز م   ،هزا   رنامزه ناکامی  لید  نیحر مهمحقویت کن . حجر ه نشان درده رست یکی رز 
پیشزنهاد   بیحرح نیر  هحواه  ه رین چرخه رست که  ه چرخه عملکرد معروف رست. 

ررحی و رستقررر سزامانه ازام  مز یریت عملکزرد در     در صورم رمکان، ط شود یم
و  نیحزر  مهزم یکزی رز   عنزورن   زه سازمان در دستور کزار قزررر گیزرد. ریزن سزامانه      

خطاهاي رن انی م یررن در حکمیل چرخه عملکرد رر  حورن  یم ها سامانه نیرحریتررگ
 يهزا  دوره شزود  یمپیشنهاد  حر  یسرررهکاري  عنورن  ه حال نیر  ا ه ح رقل  رسان . 

م زتمر در  رنامزه آموزشزی ضزمن خز مت       صزورم   هآموزشی م یریت عملکرد 
 کارکنان و م یررن گنجان ه شود.

 ي زازو  عنزورن   زه هر سزازمان   یرن ان يرویحواه  ه ن ،موررد نیدر کنار همه ر
 . رخزوردرر رسزت   ير ژهیو تیسازمان رز رهم يها تیتعال هیمورك و عامل رنجام کل

 يهزا  مهزارم  يدررر نز  یآ یدرمز که  ه رستخ رم سزازمان   يه رترردهم یعیطب طور  ه
خاص هر سزازمان   يهاتیتعال حال نیر  اه تن . رنجام رمور سازمان   رري یح رقل

درئمزا    هزا  سازمانش ه کارکنان همه سبب  یعلم يها ينوآورحوو م تناوري و و 
 يکردهزا یرورز  شزود  یمز پیشنهاد  ،ین ررستار اشن . در  و آموزش يریادگنیازمن  ی

 يهزا  سزازمان مطالعام حطبیقی و عملکزرد    ر هیحکنوین آموزش و موتوري نوین  ا 
وازود   لوزاظ  رزهمچنین حنظیم هرم امعیتی سازمان  شود. يریگ  هرهموت  مشا ه 

 شرریط  هتري رر تررهم سازد. حورن  یمحجر ه و اورنی در کنار هم 

، شزود  یمز سرمایه سازمانی پیشزنهاد   ياه م لفهرز  يریگ  هره منظور  ه تیدرنها
 يهزا تیز قا ل جزاد یکه صزرف ر  ییهانهی ا ه  مشا ه يها سازمانشرکت مخا ررم و 

و  رنز    درشته  اشزن   يوتادرر انیمشتر ،کنن  یمتروش خود  يروین یا ی ازرر ي ا 
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و حفکررم ررهبزردي مناسزب در    ي. واود رهبرکنن خود رر در  ازرر رقا ت مطر  
و در کن  سازمان رر حفظ  یاهت کل حورن  یم ها  گررن هیسرمایک  عنورن  هسازمان 

 فزا یر یهمدر  هبود عملکرد سازمان نقش مسازمان  اش  و  گاه هیحک ازرر  مامینامال
 يمختلزف و رازرر   یراتمزاع  يهزا  هیسرمارز  يمن   هره ا  حورنن  یمها  . سازمانکن 

 یرقزا ت  يایز م ر ،اص خزود ه زتن   خز  طیکه مناسب شرر یتیریم  يها رنورع روش
 آورن .  ه دستدر  ازرر  ی  رگ

 يهزا  پژوهش شود یمرز حوقی  پیشنهاد  آم ه دست  ههمچنین  ا حواه  ه نتایج 
 زومی خزاص هزر منطقزه و سزازمان  زر        يها م لفه ریحثث یشتري در اره چگونگی 

قزررر   حوازه  موردنی   میرم تقیغ يرگذرریحثثموررد  عملکرد ررهبردي رنجام شود و
 گیرد.
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