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 چکیده

آوری از طریق گسترش تاب ،محیطیت شدید تحوالدر شرایط کنونی توانایی برای بقا 

ایت  دستتیابی است   کند، قابلمی سازمانی که نقش بسزایی در بهبود عملکرد سازمانی ایفا

بتا سازمانی بتر  منطقته ای اراستا  معیارهای عملکرد  پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و

نقاط مرجع استراتژیک انجام گرفت   در  گیری از تئوریو بهرهسازمانی آوری تابرویکرد 

روش  بتهنفتر ابتره  31 ،تحقیتقای  راستا از استراتژی تحلیل مضمو  استفاده شد  نمونه 

سااتاریافته تتا ها، مصاحبه نیمهداده  ابزار گردآوری ندگیری غیراحتمالی قضاوتی بودنمونه

آوری ، ابعتاد و معیارهتای عملکترد بتا رویکترد تتابطبق نتایجبر  بود اشباع نظری مرحله

هتای تعامل بتا شترک » شاملنفعا  بعد ارتباط با ذیاعم از  معیار 13و  بعد 9سازمانی در 

ر ، پیمانکتارا  و مدیری  شبکه بر  ایترا ، متدیری  تولیتد و توزیتع نیتروی بت توانیر و

منابع انسانی، فنی و  هایبعد قابلی ، «ها و نهادهای استانیکنندگا ، مشترکی ، سازما می أت

انگیزه کارکنا ، توسعه و توانمندسازی کارکنا ، پذیرش تغییتر، ررفیت  منتابع »شامل مالی 

را  شایستگی متدیری ، حمایت  و تعهتد متدی»شامل ، بعد رهبری و مدیری  «فنی و مالی
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متدیری  »شتامل پتذیری ، بعد قابلیت  تطتابق«ارشد، سبک رهبری و روش های مدیریتی

زیرساا ، فناوری »شامل ، بعد ررفی  زیرسااتی و تکنولوژیک «امنی  وریسک، بحرا ، 

، فرهنت  ستازمانی، یینتدهای ستازمانافر»شتامل ، بعد آمادگی سرمایه ستازمانی «اطلاعات

ررفی  الاقیت  و جتذب نتوآوری، »شامل ، بعد نوآوری «سلام  اداری، سااتار سازمانی

گذاری اشتراکالق و اکتساب دانش، به»شامل های دانش ، بعد قابلی «کارگیری نوآوریهب

ریتزی رویکرد سیستتمی، برنامته»شامل و بعد رویکرد استراتژیک « دانش، نگهداری دانش

 مبنتایبرابرگا  که  دشسایی شنا« برنامه بلندمدت، پایش و تحلیل محیطیتدوی  سناریو، 

بنتدی طبقته «یندافر-اارج و کنترل بازده-کانو  توجه به داال» دو نقطه مرجع استراتژیک

   کردند

تحلیتل نقاط مرجتع استتراتژیک، سازمانی،  آوری تابعملکرد سازمانی،  :هاواژهکلید

   مضمو 

 . مقدمه1

ریسک را مدیری  کنند و در  ها چگونهاینکه شرک  ،آشفته امروزیچالشی و در شرایط 

تداوم عملکرد   اساسی تبدیل شده اس  یها به رشد اود ادامه دهند، به موضوع بحرا  یط

کست  بقتا و  یبترا دیها بااس  که سازما  یمهم اریبس یژگیها ودر زما  مواجهه با بحرا 

ه است  کته سازمانی نهفتت آوریتاب  ای  موضوع در مفهوم به آ  مجهز باشند یرقابت  یمز

کینت ، نیتوم  و ) تازگی توجه پژوهشگرا  رفتار سازمانی را به اود جلت  کترده است به

به قابلیتی اس  که سازما  ها را قادر  آوریتابدر سطح سازمانی، (  587ص  ،6332، 3لوتانز

جامعه متکی بر مشاغل آوری تاب  کندمی برانگیزچالششرایط  درویژه بهمثب ، حفظ تعدیل 

ریتزی، و جوامتع را قتادر بته برنامته شتودمیهتا اراهته ماتی اس  که توستط ستازما و اد

ها و شرایط اضطراری و حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی دنبال بحرا پاسخگویی و بازیابی به

                                        
1. King, Newman & Luthans 
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دهنتده اتدماتی نظیتر های حیاتی اراهه(  در ای  میا ، سازما 31، ص  6338،  3)جیاکند می

، همتواره کننتدنقل، آموزش و سلام  که جوامع را قادر به فعالی  میوآب، گاز، بر ، حمل

ستازمانی آوری تتابادبیتات  ،در گذشتته(  3، ص  6333 ،6فنسو ستمهم انگاشته شده اند )ا

تتر ، به بررستی دقیتقای  وجودبا  د؛می  متمرکز بوأو زنجیره ت تولیدیهای بیشتر بر شرک 

 ، ص 6363، 1باتیستتلا و نونینتو ،آنارلی)اس   نیاز های ادماتیشرک  درآوری تابتوسعه 

 هنتوز نتادر است نیز سازمانی و ارتباط آ  با سایر متغیرها آوری تابتحقیقات در زمینه  ( 6

دیگتر مستاهلی  ازهمچنی   ( 6ص  الف،  6339 ،4تروهنا و ایروانتو ،سودیرو، سوریانینگتیاس)

 دراتورو اثتر بتوده است   هتادیرا  ستازما های اساسی مها و نگرانیکه همواره از چالش

د دارد، برقراری هماهنگی بی  نیازهای اارجی )محیطی( متداوم در حتال توجهی بر عملکر

منظور بهبود بخشید  به عملکرد سازما  اس  که مستتلزم تغییر و منابع داالی )سازمانی( به

  تتدوی  نقتاط مرجتع اس های جدید در طول زما  های داالی و ایجاد قابلی رفع کاستی

تواند هماهنگی استراتژیک را تضتمی  کنتد و از هایی اس  که مییکی از روش 7استراتژیک

طتور به ،هاها و درنتیجه عملکرد آ استراتژیک سازما  قابلی  اجرا نیز براوردار باشد  رفتار

پتتتذیرد هایی بتتترای نقتتتاط مرجتتتع استتتتراتژیک اثتتتر میمستتتتقیم از انتختتتاب گزینتتته

 أو الت شدهمطرحمباحث (  با توجه به 41 ، ص 3194نیا و نجاری، جعفری اعرابی، حی،)ابط

ای اراسا  عملکرد سازمانی بر  منطقه رسد شناسایی ابعاد و معیارهاینظر میه ، بپژوهشی

د؛ راهگشا باش زمینهتواند در ای  نقاط مرجع استراتژیک می وآوری سازمانی تابکید بر أتبا 

ال اس  کته ابعتاد و معیارهتای عملکترد ؤسای  به پاسخ ، پژوهش ای  ف اصلیهدرو ازای 

نقتاط مرجتع  مبتنتی بترستازمانی  آوریتتاب رویکترداراستا  بتا ای منطقتهسازمانی بر  

                                        
1. Jia 

2. Stephenson 

3. Annarelli, Battistella & Nonino  

4. Suryaningtyas, Sudiro, Troena & Irawanto  

5. Strategic Reference Points (SRP) 
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معیارهای عملکرد سازمانی ابعاد و از  :نداپژوهش عبارتفرعی  سؤالات اند؟استراتژیک کدام

 بتر مبنتایابعاد ای  بندی طبقه اند؟سازمانی کدامآوری بتااراسا  با رویکرد ای منطقهبر  

 ؟چگونه اس نقاط مرجع استراتژیک 
 

 . مبانی نظری تحقیق2 

ملتی و جهتانی بایتد اصتل بهبتود مستتمر را  هایها برای بقا و حضور در عرصهسازما 

به آ   ، مگر اینکه زمینه دستیابیشودمیسرلوحه فعالی  اود قرار دهند و ای  اصل حاصل ن

مفهوم عملکرد یکتی (  363 ، ص 3197پذیر شود )صالحی و سلکی، با بهبود عملکرد امکا 

  انتدنکردهدرمورد ماهی  آ   اتفا  نظریهیچ نظرا  صاح از مفاهیم قدیمی اس  که هنوز 

به معنی انجام داد  چیزی با یک نی  ااص، نتیجه یک اقدام، توانایی بترای  «عملکرد» واژه

سنجش از طریق یک یا چند معیتار، مقایسته د  یا قابلی  برای الق یک نتیجه، قابلانجام دا

صتورت داالتی یتا اتارجی و شده چته بتهنتایج با برای الگوها یا منابع انتخاب یا تحمیل

عملکترد و (  8، ص  3197بیا  شده اس  )رضتاهیا  و گنجعلتی،  ،مقایسه نتایج با انتظارات

مفاهیمی معماگونته است  )عباستی، رعنتایی کردشتولی و  تیدر بخش دول مدیری  عملکرد

(  ابعتتاد گونتتاگونی در پاستتخ بتته چیستتتی عملکتترد در 637 ، ص 3197اصتتغری جهرمتتی، 

ابعتاد بته ای  از ( 6332) 3بوکارت و هالیگا  نظیر سازمانهای دولتی مطرح شده اس   برای

یات(، اروجی هتا و پیامتدها ها )عملیند عرضه ادم  شامل ورودی ها )منابع(، فعالی افر

مفاهیم نستبتی همچتو   (6338)6نظیر سیگل و سومرماتر کنند  برای دیگر)اثرها( اشاره می

وری، هزینه اثربخشی، مطلوبی  و پایداری و مترتبط کارایی، صرفه اقتصادی، اثربخشی، بهره

ند اعبارت ،قرارداد یدسته دیگرها را در توا  آ سایر مفاهیم که می  گیرددر نظر میبود  را 

نفعتا ، کیفیت  برابری، اعتماد، پاسخگویی، مشارک ، رضتای  اتدم  گیرنتدگا  و ذی :از

                                        
1. Bouckaert & Halligan 

2. Siegel & Summermatter 
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عباسی و شفافی  و ارزش برای پول ) ادمات، انتخاب کاربر، ایجاد ارزش عمومی، انصاف،

در ستطح ستازمانی عملکترد ای  پژوهش بر استتفاده از مفهتوم  ( 82ص  ، 3197، همکارا 

 شده اس   متمرکز 

گیتری میتزا  رستید  ستازما  بته هتدف عنوا  شااصی برای اندازهعملکرد سازمانی به

(  چنتدوجهی بتود  پدیتد  1ص    الف، 6339، و همکارا  سوریانینگتیاس) شودمیتعریف 

رود طیفی از اهتداف را یهای دولتی انتظار ماس  که از سازما  دلیلعملکرد سازمانی بدی  

هتای بنتابرای  ستازما  ؛ها در تضاد با یکدیگر باشتندممک  اس  برای از آ  دنبال کنند که

ند توجه اود را بر ابعاد چندگانه عملکرد متمرکتز کننتد )یتاوری و زاهتدی، ادولتی مورف

آ  را بته  یابیدست دیها باهمه سازما که  کیاز اهداف مهم و استراتژ یکی ( 84، ص  3196

و  هادیتدر برابتر تهد آوریتتاب، مدنظر قترار دهنتد یروزوکار امکس  یچالش وضعی  در

  بته اطتر بینتدازد طور جدیرا بهسازما  عملکرد  تداوم تواندیم اس  که یطیمح راتییتغ

، ص  6363، 3ن یو ست یرا ،یرا)کنتد ایفتا متیسازما  هتا  یدر بقای مهمنقش  آوریتاب

کته مفهتوم و  اواهنتد بتود دوری اتوآتتاب به افزایشها تنها زمانی قادر سازما (  36335

 زما  شفاف یمنظور ارزیابی، توسعه و بهبود مستمر در طآوری بهتابکننده تعیی  متغیرهای

در براتی از آوری تتاباینکته مفهتوم  با وجتود(  16، ص  6363، 6هیلم  و گوهنتر) باشند

نستبتا  جدیتد است  شناسی سن  طولانی دارد، در تحقیقتات متدیریتی ویژه روا به ،هارشته

در  ییهاها و شکاف یمحدودهنوز می دهد که  نشا ها بررسی(  635 ، ص 6363، 1)داچک

هردیا، روبینتوس، وگتا، ) آ  وجود دارد یو اجزا آوریتاب فیدرک کامل تعر یبرا اتیادب

مواجته آوری تابو سنجش سازی مشکلاتی در مفهوم( و با 1 ، ص 6366، 4هردیا و فلورس

                                        
1. Rai, Rai & Singh 

2. Hillmann & Guenther 

3. Duchek 

4. Heredia, Rubiños, Vega, Heredia & Flores   
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در  ی ای  واژه ممک  اس  تغییر یابتد، امتاا(  محتو16 ، ص 6363، هیلم  و گوهنتر) هستیم

مرتبط ااتلال  از پس پایدار وضعی  به بازگش  و ررفی  با توانایی ها تقریبا همه ای  زمینه

در سطوح مختلفی اعم از فردی، آوری تاب(  7152ص   ،6333 ،3)بهمرا، دنی و برنارداس  

 شیاهوما،  1؛ ص  ،6338، 6کند )کولیرگروهی، سازمانی ایفای نقش میبی  فردی/گروهی،بی 

  است  متدنظردر ستطح ستازمانی  آوریتتابپتژوهش، در ای  (  642 ص ، 6338، 1و یی 

دهد: برای سازمانی اراهه میآوری تابادبیات دو دیدگاه متفاوت درمورد معنای  طورکلی،به

انتایی بازگشت  از موقعیت  هتای نامستاعد، استترس زا، تو عنوا  بهسازمانی را آوری تاب

 آوری تتابگیرند  در دیتدگاه دوم، غیرمنتظره و به دس  آورد  مجدد مکا  اولیه در نظر می

گتذاری ااطر توانایی سترمایهموفقی  به عنوا بهسازمانی فراتر از بازگش  به حال  اولیه و 

 ،4)لنگنیک هال، بک و لنگنیک هال شود میه بر چالش ها و تغییرات غیرمنتظره در نظر گرفت

هتای آ  را بتا تحلیتل نبتودسازمانی یتا آوری تاب(  اکثر مطالعات تجربی، 644 ، ص 6333

هتای بایتد طرح آینتدهنگر پس از یک موقعی  تهدیدآمیز بررستی کردنتد  تحقیقتات گذشته

نگارانته باشتد )داچتک،  نگر و بیشتر قتومتحقیقاتی جدیدی را به کار گیرند که کمتر گذشته

  ( 618 ص  ،6363

 -: التفشتودتوانتد بحتث آوری سازمانی از سته منظتر متیتوسعه و اهمی  تاب درباره

آوری سازمانی با مزی  تاب -ب ،شوندهای ناگهانی تهدید میها همواره توسط شوکسازما 

، 3195)قنبری، آوری سازمانی اس  گرو تاب آوری اجتماع درتاب -ج و رقابتی نسب  دارد

اساستی در متدیری  استتراتژیک است   ای، عملکرد سازمانی سازهاز سوی دیگر ( 45 ص 

عملکتترد  ،تحقیقتتات نشتتا  داده استت (  25 ، ص 6331، 7)هامتتا ، شتتیم ، بلتتورا و گتتونتر

                                        
1. Bhamra, Dani & Burnard 

2. Collier 

3. Ma, Xiao, & Yin 

4. Lengnick-Hall, Beck & Lengnick-Hal 

5. Hamann, Schiemann, Bellora & Guenther  



 111...                                عملكرد با  یارهايابعاد و مع نييو تع یيشناسا                             اولشمارة 

 

بالتتاتر از دیگتتر ستتطح بیشتتتر و  ،پردازنتتدهایی کتته بتته متتدیری  استتتراتژیک میستتازما 

ایجاد همتاهنگی بتی  شترایط متورد انتظتار محتیط (  38، ص  3192هاس  )هانگر، سازما 

های موردنیاز داالی، یکی از مساهل سنتی مدیری  استتراتژیک ها و قابلی اارجی و ارزش

توانند بتی  شترایط محیطتی و که مدیرا  چگونه میال اساسی ای  اس  ؤ  سشودمیقلمداد 

رند تا عملکرد سازما  را بهبود بخشتند؟ و وجود آوه های درونی سازما  هماهنگی بقابلی 

رسند؟ تدوی  نقتاط مرجتع استتراتژیک هایی برای هماهنگی استراتژیک میچگونه به گزینه

توانتد همتاهنگی استتراتژیک را تضتمی  کنتد  نقتاط مرجتع هایی اس  که مییکی از روش

سازما  اتود را  هایاستتراتژیک، نقاطی برای هماهنگی هستند که اگر همه عناصر و سیستم

، 3191پور، الوانی و قزل، آید )حسی جانبه به وجود می، هماهنگی همهکنندبتا آ  هماهنت  

گیرنتدگا  ستازمانی هتدف یتا الگوهتای شااصتی است  کته تصتمیم(  ای  نقاط 319ص  

هتای صتمیموسیله ت به آ برنتد تتا بتواننتد های اود به کار متیها یا گزینهبرای ارزیابی راه

نفع اصلی هتای ذیهای کل سیستتم را بته آگتاهی گتروهاستراتژیک را اتخاذ کنند و اولوی 

 ( 73 ، ص 3194 برسانند )بامبرگر و مشولم،

د که هریتک از نکنمتفاوت، سازوکارهای انتخابی متفاوتی را اراهه مییک رتئوهای شنگر

انتد  ز موضوع طراحی نقاط مرجع تمرکز کتردههای متفاوتی اعوامل و زمینه برها ای  دیدگاه

اند، براتی های داالی سازما  تأکید کردهبرای از ای  دیدگاهها بر اهمی  اهداف و قابلی 

 ،و درنهایت انتد تمرکتز کرده دیگر بر اهمی  نقاط اارجی مرجتع در انتختاب استتراتژیک

  در کتاربرد متاتریس اندکرده هایی نیز وجود دارند که بیش از هر چیز بر زما  تمرکزدیدگاه

توجهی بر عملکترد  دراورکه تأثیر  توجه کرد نقاط مرجع استراتژیک باید به چهار مشخصه

انداز و مأموری  سازما  و راستا با چشمنقاط مرجع استراتژیک باید هم :شرک  دارند: محتوا

بایتد هماهنت  و ابعاد چندگانه ماتریس نقاط مرجتع استتراتژیک : شکل ؛سایر عناصر باشند

بایتد  بنابرای نقاط مرجع استراتژیک در طول زما  ثاب  نیس ؛  :تغییر ؛مکمل یکدیگر باشند
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بر ابعتاد نقتاط مرجتع تیم مدیرا  شرک  ید با :اجماع ؛های پویای آ  را در نظر گرف جنبه

 (  54، ص  3194د )ابطحی و همکارا ، نباشاستراتژیک اجماع داشته 

  در تحقیتق شودمیاز نتایج مطالعات در داال و اارج از کشور اشاره در ادامه به برای 

د سازما  دولتتی در قالت  دو دستته عوامتل عملکرعناصر مدل  (،6337) 3موینیها  و پندی

بیرونی )پشتیبانی سیاسی از سازما ، نهادهتای سیاستی، اوضتاع سیاستی( و عوامتل درونتی 

قدرت، ررفیت  فنتاوری اطلاعتات و منتابع د  کر)فرهن  سازمانی، تمرکز بر نتایج، متمرکز

د عملکر( در تحقیتق اتود بته عناصتر متدل 3196  یاوری و زاهدی )شدانسانی( شناسایی 

گیتری، سازمانی اعم از محیط سازما ، راهبرد، طراحی)سااتار، ورتایف، کارکنتا ، تصتمیم

هاما  (  91 ، ص 3196)یاوری و زاهدی،  کردندها(، فرهن  و نتایج اشاره اطلاعات، پاداش

ستودآوری، بعتد  چهتارچتارچوبی را بترای عملکترد ستازمانی شتامل ( 6331و همکارا  )

بیگی، زاده، نجتفنتایج پتژوهش ادیت پیشنهاد کردند  بازار سهام و عملکرد ، رشد نقدینگی

نشتا   «ارتباطات و عملکترد ستازمانی»عنوا   با( 3192تبریز )و عالم فرداانی، دانشموسی

جایی اطلاعات رابطه بسیار قوی در عملکترد ستازمانی هکیفی  ارتباطات سازمانی و جاب ،داد

 و ابراهیمتی ،سنجقی، های پژوهش رمضا یافته ( 8، ص  3192همکارا ، و  زادهدارد )ادی 

هتای تحقیتق یافتته  اس ثیرگذار أت عملکرد سازمانیبر  آوری تاب ،دادنشا  ( 3195) نظری

زمانی ستازمانی بتا عملکترد ستا آوریتاب ،نشا  داد (ب 6339) و همکارا  سوریانینگتیاس

با هدف بررسی ارتباط بی  عملکرد سازمانی و  نیز (6363)ارتباط مثب  دارد  هاما  و شیم  

عملکرد بازار سهام( به ای  نتیجه رستیدند کته و  ابعاد چهارگانه )سودآوری، نقدینگی، رشد

ستازی شتده ای از چهار بعد مرتبط متدلمجموعهعنوا  بهعملکرد سازمانی به بهتری  شکل 

اینکته در تحقیقتات  رغتمبته ،دهدبندی مبانی نظری و تحقیقات پیشی  نشا  میمعجاس   

هنتوز  است ، بتر عملکترد ستازمانی پردااتته شتده آوریتتابمثب  ثیر أپیشی  به بررسی ت

                                        
1. Moynihan & Pandy 

https://civilica.com/search/paper/k-تاب%20آوری-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-عملکرد%20سازمانی-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-عملکرد%20سازمانی-o-Title-ot-desc/
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بتا وجود دارد  آوری با رویکرد تاب سازمانی عملکرد عناصرجامع  سنجش بارهمشکلاتی در

لتزوم  های معاصر از تغییر و تحولات شتدید محیطتی وا ثیرپذیری عملکرد سازمأتوجه به ت

دنبتال پتژوهش حاضتر بتههای درونی سازما ، ایجاد هماهنگی بی  شرایط محیطی و قابلی 

آوری تتاب رویکتردبتا  ای اراستا بر  منطقته سازمانی عملکرد بعاد و معیارهایاشناسایی 

ابزاری مناس   شودمی تلاشوهش اس   در ای  پژسازمانی مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک 

زمینته تتا شتود فتراهم آوری تتاببا رویکرد  سازمانی عملکردمختلف عناصر  برای سنجش

 آوری تتابو سطح  شودتسهیل در برابر شرایط متغیر درونی و بیرونی  شرک بهبود عملکرد 

   یابدو ارتقا شود طور پیوسته پایش هآ  ب

 تحقیق . روش3 

هتای یکتی از روش عنوا  بته 3)مضتمو ( استراتژی تحلیتل تماتیتکاز  در ای  پژوهش

روش بته  هنفتر ابتر 31تحقیتق شتامل منتخت    نمونته شتداستتفاده  بنیادی  تحلیل کیفتی

شتت  ابرگا  اجرایتی بتا دا -الف: اس  ذیلهای ویژگی باگیری غیراحتمالی هدفمند نمونه

 پنجدر زمینه موضوع پژوهش، حداقل  ، آگاهی تئوری و عملیبالاتریا ارشد کارشناسیمدرک 

ابرگتا   -ب ؛سال سابقه مدیریتی در شرک  و صنع  بر ، و تمایل به مشارک  در تحقیق

لیف کتاب، مقاله، یا پروژه تحقیقاتی در زمینه موضتوع أمدرک دکتری، تشت  دانشگاهی با دا

یل به مشارک  در ای، و تماهای بر  منطقهپژوهش، آشنایی با سااتار و نوع فعالی  شرک 

  .تحقیق

 ضتم  مشتخ  ابتتدا: است مراحل اجرای تکنیک تماتیک در ای  تحقیق به شرح ذیل 

پژوهش، مکا  و زما  مناس  و امکانات لازم برای برگزاری جلسته  الاتؤساهداف و  کرد 

 ای دال بر نبود نظری تازهرسید  به نقطهیا  6تا مرحله اشباع نظری هاو مصاحبه شدمشخ  

                                        
1. Thematic analysis 

2. Theoretical saturation 
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همته  کرد آوری و مکتوب محقق به جمعسپس   انجام گرف ز طریق فرایند مقایسه مداوم ا

بار قبتل ابتدا یکدر ادامه،   کردبرای تحلیل مضمو  اقدام  های حاصل از انجام مصاحبهداده

ها توستط محقتق مطالعته شتد و براتی های حاصل از مصاحبهاز شروع کدگذاری، کل داده

د  بعد از بتازاوانی ششده در هنگام مطالعه مت  یادداش  و ثب  اساییها و الگوهای شنایده

هتا، کدگتذاری اولیته )بتاز( ها و آشنایی کامل محقق با عمق و غنای محتوای دادهمکرر داده

محقق روی تحلیل کتدها در گام بعد، انجام گرف    3کیوداافزار مکسها با استفاده از نرمداده

  شتدمتمرکز  اصلی و های فرعیبندی کدهای مختلف در قال  تمتر و دستهدر سطحی کلا 

هتا و پتژوهش، گیتریها براستاس جهت بندی تمگیری درباره نحوه شناسایی و گروهتصمیم

نظرات ابرگا ، تجربه پژوهشگر درباره موضوع، و محتوا و مبانی نظری صورت گرف   پس 

شده با توجه به کتدها های استخراجینی تمها، محقق بار دیگر به بررسی و بازباز شناسایی تم

های مشابه با عناوی  مختلتف و کل داده ها پرداا  تا نقایصی همچو  وجود مضامی  یا تِم

و مضتامی   شتدآنگاه، شتبکه مضتامی  ترستیم  .شودو نادیده گرفته شد  مضامی  مهم رفع 

  شتدندی مجدد و تشریح های داال آ  به کمک ای  شبکه تعریف، بازبینآمده و دادهدس به

گیتری از نظترات ها براساس تئوری نقاط مرجع استتراتژیک بتا بهرهبندی تمدرنهای ، دسته

 ابرگا  انجام شد  

منظور ارزیابی کیفی  پژوهش و اعتباربخشی به نتتایج از معیارهتای در پژوهش حاضر به

در ایت    دشتاستتفاده  6«دپتذیریاعتبار، انتقال، قابلی  اعتماد و تأیی» گابا و لینکل  ارزشیابی

شتتده بتته براتتی شتتده از تعتتدادی مصتتاحبه کدگتتذاریآوریهتتای کیفتتی جمتتعراستتتا، داده

د  همچنی  ضم  بتازنگری جزهیتات روش تحقیتق و شکنندگا  ارجاع و بازنگری مشارک 

گانته مصتاحبه شتامل تا به هرکدام از مراحل هفت  شداستناد، سعی گیری از منابع قابلبهره

                                        
1. MAXQDA 

2. Guba & Lincoln «credibility, transferability, dependability and confirmability» 
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، انجتتام مصتتاحبه، رونویستتی کتترد ، تحلیتتل، بتتازبینی و اتالؤیتتی  موضتتوع، طراحتتی ستتتع

منظتور بررستی قابلیت  اعتمتاد نتتایج پتژوهش از بته ،  علاوه بر ای شوددهی توجه گزارش

  :شدبراساس فرمول زیر استفاده  3شدهمطابق  نسب  مشاهده

)B+nA=2A/(nOPA 
 

OPA: ؛شدهدرصد توافق مشاهده 

A :؛وافق در دو مرحله کدگذاریتعداد ت 

An :؛شده در مرحله اولتعداد واحدهای کدگذاری 

Bn :شده در مرحله دومتعداد واحدهای کدگذاری    

نمونته عنوا  بتهمصتاحبه سه شده در ای  پژوهش، های انجامترتی  از بی  مصاحبهبدی 

ذاری شتد  ستپس د و هرکدام در فاصله زمانی یک هفته دو بار توسط محقق کدگشانتخاب 

ها یک به یک با هم مقایسته شتدند  در هریتک از شده برای هریک از مصاحبهکدهای تعیی 

مشخ   «عدم توافق»عنوا  بهو کدهای غیرمشابه  «توافق» عنوا بهها، کدهای مشابه مصاحبه

 نشا  داده اس   3د  قابلی  اعتماد یا پایایی نتایج پژوهش در جدول ش
 

 عتماد نتایج پژوهشقابلیت ا .1 جدول

 شناسه

 مصاحبه

 تعداد کدهای

 (1گام )

 تعداد کدهای

 (2گام )

 تعداد

 توافق

 تعداد

 عدم توافق

 درصد

 پایایی

M4 18 17 13 4 87/3 

E11 41 42 43 1 93/3 

M3 13 13 65 6 89/3 

 88/3 1 11 15 15 کل
 

 

                                        
1. Proportion agreement of observed 
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دها در مرحلته دوم ، میانگی  کت15، میانگی  کدها در مرحله اول شودمیچنانکه ملاحظه 

= عدم توافق و  33/3) 88/3و پایایی کل   1 ها، میانگی  عدم توافق 11ها توافق، میانگی  15

منظتور بته ،هاس   درنهای که حاکی از قابلی  اعتماد کدگذاری اس = توافق کامل(  33/3

ااتیتار بر تشریح کامل فرایند پژوهش، نتتایج پتژوهش حاضتر در علاوه ،بررسی تأییدپذیری

ترتیت ، بدی  شد چند ت  از اساتید اارج از فرایند پژوهش قرار گرف  و بررسی و بازبینی 

آوری ستازمانی در ای اراسا  با رویکرد تتابابعاد و معیارهای عملکرد سازمانی بر  منطقه

شتده براستاس دو نقطته بندیقهبط )بعد( تم اصلی 9و  )معیار( تم فرعی 13کد اولیه،   318

یند شناسایی و تعیی  افر-هکنترل بازد اارج و-استراتژیک اعم از کانو  توجه به داال مرجع

 د ش
 

 تحقیق یهاافته. ی4

 های کیفینتایج حاصل از کدگذاری و تحلیل داده. 1. 4

های مصاحبه انجام که روی دادهدهد را نشا  میهای اولیه ای از کدگذارینمونه 6جدول 

است : عتدد  کتردهش، محقق از سه آیتم برای کدگتذاری استتفاده گرفته اس   در ای  پژوه

بترای ابرگتا   M) سم  چپ )شماره کد در مصتاحبه(، حتروف انگلیستی بتی  دو عتدد

 عدد سم  راس  )شماره مصاحبه(   و برای ابره دانشگاهی( Eاجرایی، 
 

 کدگذاری اولیه .2جدول 

 نکات کلیدی مصاحبه  کد اولیه فراوانی کد )تکرار( 

21M1,24M2,17M3, 
24M5,24M6,22M7, 

24M10,9E11 

هماهنگی با شهرداری در 

 هاوقع پروژهماجرای به

در بسیاری از مواقع، حل مساهل منوط به داشت  روابط 

 مناس  با سایر سازما  ها ازجمله شهرداری اس   

25M1,31M2,21M3, 
19M4,32M5,30M7, 
27M8,19M9,28M10 

 می  نقدینگی از توانیرأت

های بر  بل از وقوع شرایط بحرانی در شرک ق

می  أای باید بستر قانونی و اجرایی لازم برای تمنطقه

  شودنقدینگی از توانیر فراهم 



 111...                                عملكرد با  یارهايابعاد و مع نييو تع یيشناسا                             اولشمارة 

 

 نکات کلیدی مصاحبه  کد اولیه فراوانی کد )تکرار( 

30M1,36M2,25M4, 
41M5,38M6,38M7, 
34M8,27M9,34M10, 
19E11,14E12 

اصلاح و بهبود مستمر رویه و 

 یندهای کاریافر

ولی کار در حال  ،دانبسیاری از فرایندها تدوی  نشده

یکه فرایندها باید شناسایی و درحال ؛انجام اس 

 د نها شناسایی شوتا گلوگاه شدهتدوی  

 

 آوری تابعملکرد با رویکرد  ابعاد و معیارهای مختلفمنظور شناسایی به تم تحلیل نتایج

هش، کننتدگا  در ایت  پتژو  براساس دیدگاه مشتارک اس  شده اراهه 1در جدول سازمانی 

و  بعتد 9کد اولیته،   318سازمانی مشتمل بر آوری تابابعاد و معیارهای عملکرد با رویکرد 

متدیری   شرک  تعامل با شرک  توانیر،»معیارهای  بانفعا  بعد ارتباط با ذیشامل  معیار 13

کنندگا ، می أمدیری  تولید و توزیع نیروی بر ، پیمانکارا  و تهای شرک  شبکه بر  ایرا ،

بتا منتابع )انستانی، فنتی و متالی(  هتایبعد قابلی  ،«مشترکی ، سازما  ها و نهادهای استانی

انگیزه کارکنا ، توسعه و توانمندسازی کارکنا ، پذیرش تغییر، ررفی  منابع فنتی »معیارهای 

شایستگی متدیری ، حمایت  و تعهتد متدیرا  »با معیارهای ، بعد رهبری و مدیری  «و مالی

متدیری  »با معیارهتای پذیری ، بعد قابلی  تطابق«های مدیریتیارشد، سبک رهبری و روش

معیارهای  با، بعد ررفی  زیرسااتی و تکنولوژیک «ریسک، مدیری  بحرا ، مدیری  امنی 

ینتدهای افر»ای معیارهت بتا، بعتد آمتادگی سترمایه ستازمانی «زیرساا ، فناوری اطلاعتات»

معیارهتای  بتا، بعتد نتوآوری «، فرهن  سازمانی، سلام  اداری، ستااتار ستازمانییسازمان

معیارهتای  باهای دانش ، بعد قابلی «کارگیری نوآوریهررفی  الاقی  و جذب نوآوری، ب»

و بعد رویکترد استتراتژیک « گذاری دانش، نگهداری دانشاشتراکالق و اکتساب دانش، به»

« ریزی سناریو، برنامه بلندمدت، پایش و تحلیل محیطیرویکرد سیستمی، برنامه»ارهای معیبا 

   شدشناسایی و تعیی  
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 سازمانیآوری تابعملکرد با رویکرد  تم تحلیل نتایج. 3جدول 
 کد اولیه معیار عدب

 نفعا ارتباط با ذی

تعامل با شرک  توانیر و 

 مدیری  شبکه بر  ایرا 

 شده توسط توانیرریفکیفی  اهداف تع

 ها، ضوابط و مقررات توانیررعای  سیاس 

 حمای  مالی توانیر

 تأمی  تجهیزات توسط توانیر

 آگاهی از مساهل کلا  صنع 

 زنی توانیرقدرت چانه

 همکاری و هماهنگی با شرک  توانیر و مدیری  شبکه بر  

 اچین های دیسپها و فرما رعای  دستورالعمل

تعامل با پیمانکارا  و 

 کنندگا تأمی 

 کمک و همراهی در مشکلات

 روابط سالم و سازنده

 اتحاد استراتژیک

 کنندگا  پشتیبا پیمانکارا  و عرضه

 کنندگا  و پیمانکارا تعداد تأمی 

های  تعامل با شرک 

مدیری  تولید و توزیع 

 نیروی بر 

 های توزیع نیروی بر  و شرک ها ههمکاری با نیروگا

 تعامل با مشترکی 

 موقع پاسخگویی مناس  و به

 تنوع و تعهد مشترکی 

 سطح روابط با مشترکی 

 آگاهی و دانش مشترکی 

 همکاری مشترکی 

 

تعامل با سازما  ها و 

 نهادهای استانی

 اجتماعی استا -هماهنگی با نمایندگا  و مقامات سیاسی

 های نظارتیکاری با سازما هم

 های دولتیدرک متقابل و مشارک  با سازما 

 های عمومیپاسخگویی و اراهه اطلاعات صحیح به رسانه

 هاموقع پروژههماهنگی با شهرداری در اجرای به

 سازی شغلی غنی انگیزه کارکنا  منابع هایقابلی 
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 کد اولیه معیار عدب

)انسانی، فنی و 

 مالی(

 اس حقو  و پاداش من

 روابط مناس  بی  کارکنا  با سرپرستا  و مدیرا 

 پیشرف  و ارتقای شغلی

توسعه و توانمند سازی 

 کارکنا 

 یادگیری مستمر شغلی

 پرورش الاقی  کارکنا 

 های ضم  ادم دوره

 های ارتباطی و هوش هیجانیسطح مهارت

 نشا  داد  ارزشمندی کارکنا  به آ 

 تیار و اعتبار به کارکنا تفویض اا

 پذیرش تغییر 

 سطح نوگرایی کارکنا 

 های جدیدها و ایدهاستقبال از طرح

 های قدیمینداشت  تعص  به روش

 مشارک  در تغییرات

 ررفی  منابع

 فنی و مالی

 آلات دردسترسررفی  تجهیزات و ماشی 

 آلاتررفی  پشتیبا  تجهیزات و ماشی 

 ی انبار کالا و قطعات موجود

 درآمد فروش انشعاب و انرژی  

 تأمی  نقدینگی از توانیر 

 درآمدهای غیرعملیاتی

 منابع و راهکارهای جدید تأمی  مالی

 رهبری و مدیری 

 شایستگی مدیری 

 ای دانش و معلومات حرفه

 های شخصیتی ویژگی

 توا  اجرایی و مدیریتی

 ای مدیریتیهسطح مهارت

 حمای  و تعهد مدیرا  ارشد

 پیگیری منافع و اهداف سازمانی

 تخصی  منابع و نقدینگی 

 درجه حمای  از ایده ها و تکنولوژی اطلاعات 
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 کد اولیه معیار عدب

 پایبندی به قوانی 

 هاپیشرو بود  در اجرای برنامه

های سبک رهبری و روش

 مدیریتی

 رهبری تحول آفری 

 رهبری معنوی

 مداری در کنار تأکید بر ورایفرابطه

 رهبری کاریزماتیک

 مدیری  مشارکتی

 سبک مربیگری )کوچین (

 قابلی 

 پذیریتطابق

 مدیری  ریسک

 هاشناا  ماهی  ریسک

 هاآگاهی از اثرات ریسک

 ها و کاهش اثرات آ ریزی برای مقابله با ریسکبرنامه

 مدیری  بحرا 
 یری  بحرا وجود تیم مد

 سطح آمادگی و ررفی  مقابله با بحرا 

 مدیری  امنی 

 امنی  سایبری

 های اطلاعاتیها و زیرساا امنی  شبکه

 های تولید و توزیع بر امنی  زیرساا 

 امنی  از جان  عوامل انسانی )افراد نفوذی و ارابکار(

ررفی  زیرسااتی 

 و تکنولوژیک

 زیرساا 

 د نیروگاه های دولتی و اصوصیررفی  تولی

 ررفی  پشتیبا  تولید بر 

 ررفی  تولید بر  از سایر منابع

 های جدیدتوسعه زیرساا 

 فناوری اطلاعات

 وضعی  اراهه ادمات الکترونیک

 های اطلاعاتیتوسعه سیستم

 توسعه ابزارهای ارتباطات الکترونیک

آمادگی سرمایه 

 سازمانی
 سازمانی فرایندهای

 مهندسی مجدد فرایندها

 اصلاح و بهبود مستمر رویه و فرایندهای کاری

 گذاری فرایندهاهدف
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 کد اولیه معیار عدب

 ای(گیری از سااتار وریفهفرایندمحوری )فاصله

 فرهن  سازمانی

 همکاری

 های مشترکارزش

 پذیریریسک

 هنجارها 

 اعتماد

 همدلی و انسجام 

 سلام  اداری

 کمی  قانو حا

 براورد با زد و بند و روابط غیررسمی

 های قدرت داال سازما مقابله با گروه

 مقابله با فشارهای بیرونی افراد یا نهادهای صاح  قدرت

 سااتار سازمانی

 مرات  سازمانیکاهش سطوح سلسله

 پذیری سااتار سازمانیانعطاف

 چابکی  

 زاهد و دس  و پاگیرحذف تشریفات و قوانی  

 کرد  بدنه ستادی کوچک

 نوآوری

ررفی  الاقی  و جذب 

 نوآوری

 نظام پیشنهادها

 شکس  سکوت کارکنا 

 نوآوری باز

 جذب نخبگا  و افراد توانمند

 فرهن  مولد و پذیرنده نوآوری

 ررفی  و آمادگی فنی/نیروی انسانی

 ررفی  سااتار اداری

 ری نوآوریکارگیبه

 پذیرش نوآوری توسط مجریا 

 های نوآورانهحمای  قوانی  از اجرای طرح

 های نوآورانهبستر اجرایی برای اجرای طرح

 حجم دانش ایجادشده الق و اکتساب دانش های دانشقابلی 
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 کد اولیه معیار عدب

 شدهتنوع دانش الق

 استمرار الق دانش

 مشارک  همگانی در الق دانش

 های موفق داالی و اارجیز شرک کس  دانش ا

 کس  دانش از شرکا

 به اشتراک گذاری دانش

 های متعدد انتقال و تسهیم دانشکانال

 پروریجانشی 

 های دانشی متشکل از کارکنا توسعه شبکه

 اراهه پاداش و ترغی  افراد برای تسهیم دانش

 نگهداری دانش

 الق حافظه سازمانی

 استفاده(مند )حذف دانش بدو ظامفراموشی ن

 توسعه حافظه پشتیبا 

 مستندسازی و ثب  تجارب و اطلاعات 

 توسعه حوضچه های دانش

 رویکرد سیستمی

 ریزی سناریوبرنامه

 های مختلف سازما توانمندسازی بخش

 کیفی  روابط بی  اجزای مختلف سازما 

 کلعنوا  یک تأکید بر هوی  سازما  به

 های مختلف سازما افزایی بی  بخشهم

 های سازما گیری مشترک بی  بخشجه 

 رویکرد استراتژیک

 شناسایی متغیرهای تأثیرگذار محیطی

 شناسایی سناریوهای محتمل

 تعیی  احتمال وقوع سناریوهای مختلف

 ریزی واکنش متناس  با سناریوهای محتملبرنامه

 تبرنامه بلندمد

 های محیطیبررسی مستمر تهدیدها و فرص 

 سازما  و ضعف تحلیل مستمر نقاط قوت

 استراتژی اثربخش

 های بلندمدتبازنگری و اصلاح برنامه

 های عملیاتیتدوی  و اجرای برنامه
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 کد اولیه معیار عدب

 پایش و تحلیل محیطی

 های محیطیدسترسی بهنگام به داده

 شناسایی روند عوامل محیطی

 ایش مستمر عوامل محیطیپ

 تحلیل علمی و کارشناسی شرایط محیطی
 

 ترسیم شبکه مضامین. 2. 4

 سازمانیآوری تاب. شبکه مضامین عملکرد سازمانی برق منطقه ای خراسان با رویکرد 1شکل  

 افزار مکس کیودا را برای ترسیم شبکه مضتامی  عملکترد ستازمانیاروجی نرم 3شکل 

 دهد  آوری سازمانی نشا  میبا رویکرد تاب اسا ار یابر  منطقه
 

 یلیارائه گزارش تحل. 3. 4

 یابر  منطقه یتحقیق، عملکرد سازمان الؤو در پاسخ به س کیتمات کیتکن جیاساس نتارب

  ابعتاد عملکترد دشت ییشناستا اریمع 13بعد و  9در  یسازمانآوری تاببر  دیکأاراسا  با ت

مرجتع  قطتهرا براستاس دو ن یستازمانآوری تاب کردیسا  با روارا یابر  منطقه یسازمان

صورت شکل توا  بهیند میافر-اارج و کنترل بازده-توجه به داال کانو اعم از  استراتژیک

 کرد بندی طبقه 6
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 یسازمانآوری تاب کردیخراسان با رو یابرق منطقه ی. ابعاد عملکرد سازمان2شکل 

 کینقاط مرجع استراتژ هیواز از 
 

 یدارد، ابزار ییهاو شاا  ارهایچه ابعاد، مع آوریتاب دگاهیعملکرد مطلوب از د نکهیا

در جه  ابعاد و  شتریدهد  رشد و توسعه هر چه بیش عملکرد اراهه میسنجش و پا یبرا

 یهاوقوع بحرا  هنگام یسازما  عملکرد بهتر کهشود میشده موج  ییشناسا یارهایمع

 داشته باشد  یطیمح طیاز شرا یناش

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5

 آوری تابای اراسا  با رویکرد های پژوهش، عملکرد سازمانی بر  منطقهیافته براساس

هتای منتابع فنتی، متالی و انستانی، رهبتری و نفعا ، قابلی ارتباط با ذی»بعد  9سازمانی در 

یرسااتی و تکنولوژیک، آمادگی سترمایه ستازمانی، پذیری، ررفی  زمدیری ، قابلی  تطابق

بعتد ارتباطتات بایتد بتار  در  شتدشناسایی « های دانش، رویکرد استراتژیکنوآوری، قابلی 

توانتد تحقق انتظتارات یکتدیگر متی نفعا  برایذیکه برقراری تعامل اثربخش با  کرداشاره 

 کانو  توجه                      داال                    اارج       

   
 

زده
با

   
   

   
   

   
رل

کنت
   

   
   

   
   

   
ند

رای
ف

 

  

  

 

 -گی سرمایه سازمانی آماد

 -پذیریقابلی  تطابق

 نوآوری -های دانشقابلی 
  

 
 

رویکرد -نفعا ارتباط با ذی

 استراتژیک

 

 

-رهبری و مدیری  

منابع )انسانی، فنی  هایقابلی 

  و مالی(
 

 
 

 

 ررفی  زیرسااتی 

 و تکنولوژیک
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ط مطلوب در مواقع بروز بحرا  ثری در حفظ و پایداری عملکرد یا بازگش  به شرایؤنقش م

نفعا  کلیدی و الگوی بهینه ارتباط بتی  داشته باشد  در ای  راستا، طراحی مدل انتظارات ذی

منظور تقوی  ارتباط و توسعه همکاری های مشترک ای بههای بر  منطقهنفعا  و شرک ذی

ع انسانی، فنی و مالی باید های مناببعد قابلی بار    با توجه به نتایج تحقیق درشودمیتوصیه 

کنتد  که منابع یک سازما  نقش مهمتی در ستطح عملکترد آ  ستازما  ایفتا متی کرداشاره 

توانتد برانگیتز متیدسترسی سریع به اشکال مختلف منابع هنگام مواجهه بتا شترایط چتالش

می  أهای ترو لازم اس  ضم  بررسی چالشازای  ؛سازما  باشدآوری تابکننده اصلی تعیی 

هتای آ  در شترک  کترد مالی و راهکارهای اجرایی تأمی  شناسایی ابزارهای نوی   به مالی

 دایجتا بترای آورتتاب یکارکنتان لتزوم وجتود بهبا توجه   همچنی  شودای اقدام بر  منطقه

، از سوی دیگر کارکنا  آوری تابانگیزش در روند و نقش مهم سو  از یکآور تاب یسازمان

از طریتق  ستازما درپتی آ ، کارکنا  و  آوری تاباتی در راستای توسعه ررفی  انجام اقدام

 توصیهمدیری  انگیزش و رفع مشکلات انگیزشی کارکنا   برایشناسایی راهکارهای اجرایی 

در تشتخی ،  یشباید با تقوی  توانایی کارکنتا  اتو رک   علاوه بر ای ، مدیرا  ششودیم

ولات محیطی، واکنش سریع به تغییرات محیطی را تشتویق نظارت و پاسخ به نوسانات و تح

انتقتادی )نقتاط بازاوردهتای ویتژه ه، اراهته بازاوردهتای ستازنده بتبتر ایت  استاس ؛کنند

( به کارکنا  و تقوی  روحیه چالشگری در آنا  از طریق تفویض ااتیار و انجام یافتنیبهبود

کته توا  گفت  میبعد رهبری و مدیری   بار در  شودمیپیشنهاد امور با شیوه های نوآورانه 

کیتد أبا تتواند گرا میجزء اصلی رهبری تحول عنوا بهفرهمند  یدر شرایط پراسترس، رهبر

اعمال رهبتری  ،ای  اساس بر کند؛گرایی رهبر به توانمندی زیردستا  کمک بر قابلی  تحول

 مختلف نظیر شناستایی ایهروشبه آور تاب یمنظور ایجاد سازمانبهآفری  در شرک  تحول

های مدیریتی، آموزش رویکترد در پس  گراهای رهبری تحولافراد دارای ویژگیو انتصاب 

 در ستازما  توانتایی رهبتریسطح ارتقای  منظوربهو کارکنا   مدیرا  به آفری رهبری تحول

منتابع  ایجاد تیم مدیری  بحرا  برپایه منابع کلیتدی داالتی )نظیترهمچنی    شودمیتوصیه 
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و  آمتدانسانی( و منابع اارجی )مانند مشاورا  روحی و روانی(، تهیته و اجترای برنامته کار

موقتع بترای هماوقع و اراهه گزارش ب بار آوری حقایق دربا هدف جمع ثر ارتباطات بحرا ؤم

ازجملته  ،هتای اصتلی برنامته متدیری  بحترا یکتی از بختش عنوا به حفظ اعتبار سازما 

هتای مناست  و ضتعف در فقتدا  زیرستاا   مدنظر قترار گیترد دبای   کهموضوعاتی اس

ای وارد های بر  منطقههای زیادی به شرک تواند آسی مینیز وری اطلاعات اکارگیری فنهب

 وسعهت و های موردنیاززیرساا برای ریزی در زمینه برنامهرو انجام اقدامات لازم ازای  ؛کند

 اند نقش مهمی در دستتیابی بته پیشترف  عملکترد و مواجهته بتاتوهای اطلاعاتی میسیستم

  شرایط متغیر بیرونی داشته باشد   ها وبحرا 

عنوا  بتهینتدها و ستااتار افرهنت ، فر کته کتردنتتایج تحقیتق بایتد اشتاره  با توجه به

 ،بر ای  استاس ؛کنندکننده در عملکرد سازمانی ایفا میتعیی  ینقش ،های مهم سازما سرمایه

های ا و باریک شد  روی تفاوتهسازما  سایرحساسی  فرهنگی از طریق بازدید از  افزایش

حذف موانع میا  واحدها از طریتق متدیری  بتر  همچنی   شودبا آنا  پیشنهاد می  فرهنگی

هتا و منظور مقایسه اقدامات و به چالش کشید  فعالیت ها بهفرایندها، الگوبرداری از بهتری 

دستیابی به ستطوح جدیتد  برایموجود، بهبود مستمر یا مهندسی مجدد فرایندها  فرایندهای

، بررستی وضتعی  موجتود نمتودار و علاوه بتر ایت   س ا ضروریعملکرد و بهبود در آ  

ها در الگوهای پویا و افقی که در آ  تیمسم  سازما  سااتار سازمانی در راستای حرک  به

   شودمید، توصیه کننکار میپذیر سااتاری انعطاف

کتارگیری ه، انجام اقتداماتی در راستتای ایجتاد ررفیت  التق و بتبراساس نتایج تحقیق

رویکردی که با توجه به شرایط متغیر محیطی و انتظارات فزاینتده عنوا  بههای نوآورانه ایده

، از اهمیت  زیتادی کنتدها در حفتظ عملکترد مطلتوب کمتک تواند به سازما نفعا  میذی

هتا بتا شترایط متغیتر با توجه به لزوم انطبتا  متداوم ستازما علاوه بر ای ، وردار اس   برا

های گیری از رویکرد بلندمدت و سیستمی در فعالی بهره ،محیطی و منابع محدود دردسترس

برای حفتظ و پایتداری عملکترد لتازم  ،  از سوی دیگراس ناپذیر سازما  ضرورتی اجتناب
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ریتزی مناستبی بترای هریتک از و برنامته شوندرات آینده شناسایی اس  که روندها و مخاط

هتای بلندمتدت بتا توجته بته برنامه دبای ،درنهای شرایط و سناریوهای محتمل انجام گیرد  

تتوا  در مستیر  بیشتتری تا سازما  با شوند روزرسانی هطور مداوم بشرایط متغیر محیطی به

   کندرشد و توسعه بلندمدت حرک  

تتوا  بته یی در روند انجام ای  پژوهش وجود داشته اس  کته ازجملته متیها یمحدود

صتترف زمتتا  زیتتاد و  ،هتتای متترتبط بتتا موضتتوعکمبتتود منتتابع علمتتی و ستتابقه پتتژوهش

محدودی  ، کرونا ویروس عل  شرایط بحرانی شیوعشوندگا  بهبه مصاحبه نداشت دسترسی

هتای دقیتق و شتواهد تجربتی، وجود نظریهنظیر نیاز به )در کاربرد مدل معادلات سااتاری 

رس  از روابط اطر تفسیر ناد ،شده در مطالعات اکتشافیکس آماری تا نظری  ا برازش عمدت

   کرد اشاره (علیتی بی  متغیرها
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