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  ايپو يها تيقابل كرديبا توجه به رو يعمران يارشد در انجام پروژه ها رانينقش مشاركت مد يبررس

  *،2كيوان شاه قليان ،1درييح يمحمد مهد
  اسالمي، قزوين، ايران، گروه مديريت، واحد قزوين، دانشگاه آزاد كارشناسي ارشد1

  )دار مكاتباتعهده( رانيا ن،يقزو ،يدانشگاه آزاد اسالم ن،يواحد قزو ،صنعتي تيريگروه مد،استاديار2
  1397شهريور ماه  :رشي، پذ1397مرداد ماه ، اصالحيه: 1397تيرماه : افتيدر خيتار

  

  چكيده

در  ايپو يها تيقابل كرديرا  با توجه به رو يعمران يارشد در انجام پروژه ها رانينقش مشاركت مد يشيمايپ ،يفيدارد با روش توص يپژوهش سع نيا
هدف از انجام اين پژوهش بررسي ها كمك كرد. نوع شركت نيو عملكرد ا تيريقرار دهد تا بتوان به بهبود مد يمورد بررس نيقزو يسازمان عمران شهردار

  ست.نقش مديران ارشد در انجام پروژه هاي عمراني بوده ا
 يافزار اسمارت پبا نرم شدهيآورشده است. اطالعات جمع عيسازمان توز نيارشد در ا ريمد 20 نيب يااطالعات، پرسشنامه يآورعجم يمنظور برا نيبد

 يم يندارد ول ريبر عملكرد پروژه ها تأث ميارشد در به صورت مستق رانيبود كه مشاركت مد نياز ا يحاك جينتا.قرار گرفت  ليوتحلهيال اس مورد تجز
  سازمان را بهبود بخشد. نيعملكرد ا ياتيو عمل ايپو يها تيبر قابل يبا اثر گذار ميمستق ريبه صورت غ اندتو

عملكرد ا،يپو يها تيقابل ،يعمران يارشد، پروژه ها رانيمشاركت مد: هاي اصليواژه

  مقدمه. -1
شود و تر ميشهرداري هاي جهان، روز به روز گستردهوظايف 
ها به عنوان نهادهاي مدني، محلي، عمومي و غيرانتفاعي شهرداري

ها قرار گيرند و وظايفي كه بر دوش دولتوظايف بيشتري را بر عهده مي
شود. امروز ديگر در دنيا به گرفته به اين نهادهاي محلي واگذار مي

هاي كاري بزرگ كه بايد برخي از فعاليتنشهرداري به عنوان پيما
شود. بلكه شهرداري عمراني و خدماتي شهر را انجام دهد، نگريسته نمي

اي مدني و برخواسته از مردم است كه وظيفه فعاليت به سمت موسسه
ها در وظيفه شهرداري توسعه پايدار و توسعه انساني را بر عهده دارد.

هاي اين ي متفاوت است. شهرداريكشورهاي در حال توسعه تا حدود
اند تا با افزايش گسترده وظايف خود نقش بيشتري بر ها كوشيدهكشور

هاي محلي مستقل از دولت مطرح عهده بگيرند و به عنوان موسسه
اند هاي زيادي را به دست آوردهها اگر چه موفقيتشوند. اين شهرداري

اي است ، اغلب به گونهاما پيشينه نظام اداري و حكومتي اين كشورها
كه ايجاد تحوالت در ساختار مديريتي آنها، زمان بيشتري را طلب 

 يبه نظر م يسازمان ها ضرور نيا ي نهيمطالعه در زم نيكند بنابرامي
بر  ياديز ديتأك زين كياستراتژ تيريمد اتيكه ادب ييرسد و  از جا

و عملكرد سازمان  ايپو يهاتيقابل يمشاركت در توسعه نديفرآ تيماه
ارشد در  رانينقش مشاركت مد يدر بررس يپژوهش سع نيها  دارد ا

  در سازمان   ايپو يها تيقابل كرديبا توجه به رو يعمران يانجام پروژه ها

  
 يجامعه مدن ياز نهادها يكي يدارد شهردار نيقزو يعمران شهردار

 يدر عرصه ها تيدر چارچوب حاكم ياست كه در قانون اساس
كشور  يو مشاركت يجزو ساختار توسعه ا يو شهر يمحل ،ياجتماع

است.  ينظام اجتماع ياز ضرورت ها يكي يشود. شهردار يمحسوب م
به  يدولت ريو غ يبه عنوان سازمان محل يدر واقع سازمان شهردار

و توسعه  تيريو ارائه خدمات الزم با هدف مد يامور محل يمنظور اداره 
شهر و اطراف آن به  يدر محدوده  ياجتماع و ياقتصاد يكالبد ي

وضع "،روند حركت از  رياند كه مدهدنشان دا اتيتجرب.وجود آمده است 
كند و در هر لحظه  يم تيرا هدا "مطلوب تيوضع" يبه سو "موجود

و  تيبهتر در تكاپوست .گذشته با تمام اهم يا ندهيآ جاديا ي،برا
داشته باشد،  ندهيتواند بر آ يكه م يريو با تمام تاث شيها يآموختن

آن را دگر بار و به  ستيقادر ن ،يبشر يروين چياتفاق افتاده است و ه
از  ياست و قسمت مهم شيدر پ ندهيآ يول نديافريمتفاوت ب يگونه ا

در سازمان ها  رانيكند. مد يم دايگذرد ربط پ يم "امروز "آن به آنچه 
 يمكان ،يزمان طيكنند كه بر حسب شرا يم فايرا ا يمتفاوت ي،نقش ها

نقش ها در  نيا يياست و شناسا ريغنقش ها متفاوت و مت نيو نوع كار،ا
 رياخ يدهه  يدر ط نكهيبا توجه به ا ودارد. ييبسزا ريبهبود عملكرد تاث

   رانيو دانش مد رانيبه مشاركت مد ياديتوجه ز تيريمد قاتيتحق زين
keykeysh@yahoo.com*  
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بر نقش مشاركت  يتجرب قاتيتحق نيكرده است و همچندر سازمانها 

 تيريمد اتيكرده اند و ادب ديدر بهبود عملكرد سازمان تأك رانيمد
مشاركت در بهبود  نديفرآ تيبر اهم ياديز ديتأك زين كياستراتژ

  .عملكرد سازمان دارد 
 بيكنند و آن را تعقوجو ها را جستتوانند  فرصت يم رانيمد رايز

. دهنديها را به درون سازمان انتقال مفرصت نيها همچن. آنندينما
 راتييتوسط تغ رانيمد يهاتيها و مسئولها و مهارتنقش تيماه
ها از سازمان ياري. بسرديگيمقرار  ريو رقابت تحت تأث يتجار طيمح
با توجه  رانيمد يهاها و تخصصدر رابطه با مهارت يمجدد يبررس ديبا

و ساختار خود انجام دهند  طيمح ،ياز استراتژ يشگرف ناش راتييبه تغ
كشورها  يرا در زندگ يها نقش مهم يشهردار نكهيتوجه به ا با.

در مورد  در مورد مشاركت  يو تاكنون مطالعه ا كننديم فايكشورها ا
 نيها صورت نگرفته است بنابراآن  يارشد و  عملكرد پروژه ها رانيمد

 يسازمان در كشور سؤال اصل نيا تيبا الهام از مطالب ذكرشده و اهم
   كه: شوديمطرح م گونهنيپژوهش ا نيا

بر عملكرد پروژه در سازمان عمران  يريارشد چه تأث رانيمشاركت مد
  دارد؟ نيشهر قزو يشهردار

  بيان مسئله- 2

  مشاركت 2-1
 ياصطالح معن نيا راياست ز يجامع از مشاركت امر مشكل يفيتعر ارائه

روابط كار  يهادستگاه نيمختلف و در ب يهافرهنگ نيدر ب يكساني
مفهوم  كيعنوان به يريگميمشاركت در تصم گر،يدعبارتندارد. به

 نيبه هم ديآيبه عمل درم يمختلف يهااما به روش شوديواحد تصور م
از  يلياز مشاركت دارند. خ يافراد ادراك متفاوت هعلت است ك

 شيوبو كم كننديمشاركت از آن صحبت م فيبدون تعر سندگانينو
) 1970. شرجل  (برنديبه كار م يمختلف يآگاهانه آن را در معان

از كشورها مفهوم  يليدر خ يريگميمشاركت در تصم ديگويم
اصطالح را به كار  نيا هك يافراد شتريب باًياست اما تقر يزيانگدل
. پژوهشگران و كننديدرباره آن فكر م يطور متفاوتبه برنديم
ها كه ازنظر آن كنندياز مشاركت توجه م يمعموالً به بعد سندگانينو

  ].6[ نددهيخود را بر اساس آن ارائه م فيدارد و تعر ياديز تياهم
نفس،  انتيچهار بعد ص يكه دارا دانديم يادهيمشاركت را پد  رايمس

خود و تسلط بر نفس است و سرانجام  يبرا ميدرك خود، قدرت تصم
بشر ازجمله شأن و  ياساس يهاييمشاركت را عبارت از رشد و توانا

و  يريگميتصم يروين يو مسئول ساختن بشر در بارور يمنزلت انسان
  ].11[ دانديفكر است م يو از رو دهيكه سنج يعمل
 يذهن يريدرگ كياز مشاركت آمده است: مشاركت  يگريد فيتعر در

 زديانگياست كه آنان را برم يگروه يهاتياشخاص در موقع يو عاطف
كار  تيدهند و در مسئول ياري يگروه يهابه هدف دنيرس يتا برا

  ].9[شوند  كيشر
 فيمختلف مشاركت، به تعر يهاجا دارد با توجه به جنبه نيبنابرا

 يريدرگ نديفرآ توانيمشاركت را م د،يد ني. با اميمجدد آن بپرداز
حساب آورد كه سازمان به يكي/ تاكتكياستراتژ يهاميكاركنان در تصم

و با در جه،  ميرمستقي/ غميدر فرم مستق يررسمي/غيصورت رسمبه
  .افتدياتفاق م يخصسطح و حدود مش

است كه ضمن پوشش  يجامع فيتعر كيمفهوم از مشاركت  نيا
موردتوجه قرار  زيابعاد مشاركت را ن ،يقبل فيدر تعار يديدادن نكات كل

و حدود  هيابعاد شامل: قلمرو، سطح، درجه، فرم، پا ني. ادهديم
درجه نفوذ  فيتعر نيبر درجه مشاركت، ا ديمشاركت است. با تأك

. از توجه به قلمرو مشاركت، كنديلحاظ م ار يريگميبر تصم كاركنان
 يكيتاكت يهامياز تصم آوردهيحساب مرا به يريگميتصم يهاموضوع
بر فرم  دي. با تأكشونديختم م كياستراتژ يهاميشده و به تصمشروع

(مشاركت بر  ميرمستقيو غ ميمشاركت مستق وهيمشاركت، هر دو ش
امكان نظر در حدود مشاركت،  با. رديگيدر نظر م) را يندگينما يمبنا

ها آن ياجتماع يريو حدود درگ يمشاركت ستميدر س ريدامنه افراد درگ
. با نگرش سطوح مشاركت دهديمدنظر قرار م يريگميتصم نديرا در فرآ

) از سازمان را كه در آن مشاركت اتفاق ي(سطوح يسطح فيتعر نيا
 يقانون يمبنا فيتعر نيسرانجام ا .آورديحساب مرا به افتديم

 يرسم يكه سازوكارها دهديمشاركت را مورد لحاظ قرار م يريگشكل
  ].6[ رديگ يرا دربرم يررسميغ اي

  مشاركت نديبر فرآ رگذاريتأث يوضع يرهايعوامل و متغ 2-2
 يچندوجه يمفهوم يدارا يمشاركت تيرياذعان داشت كه مد ديبا

مناسب  نديفرآ كي ،ينظام مشاركت شهيندارد كه هم تيقطع نياست. ا
 يرهايو متغ يطيمح طيانجام امور باشد، بلكه ممكن است شرا يبرا

 ايو  يسازمان، همانا به روش دستور كي تيبر موقع رگذاريتأث يوضع
 هيتوج شترياز زمان، ب يبه اشخاص را در برهه خاص ارياخت ضيتفو
و  ستندين داريمعموالً پا يطيمح طيدر نظر داشت كه شرا دي. بادينما
 يمنف ايمثبت  يطور ماهوبه رهايمتغ نيدارند. ا يريمتغ تيماه

 دايپ يمنف ايمثبت  يتيماه تواننديگوناگون م طي. بلكه در شراستندين
  كنند. 
  اندازه سازمان  •
  ساختار سازمان  •
  يسازمانفرهنگ  •
  يسازمان تيشخص  •
  سازمان يسبك رهبر  •
  سازمان ياصل نانيآفرنقش يهاشيگرا  •
  سازمان يهاتيمحدود  •
  در سازمان يجار يدانش فن  •
  و كاركنان رانيمد يهادانش و مهارت  •
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  سازمان يريرپذيتأث زانيسازمان و م يرونيب طيمح تيماه  •
  در سازمان يجار يهانظام  •
  سازمان يو اصول راهبرد هااستيس  •
  سازمان رانيمد تيحما ياندازه و چگونگ  •
  سازمان تيدر موقع رگذاريتأث يعوامل زمان  •
  در سازمان نفعيذ يو نهادها هاهياتحاد ياثرگذار  •
  فشار يهاگروه ياثرگذار  •
  سازمان فياهداف و وظا يهايژگيو  •
  ].10[مطرح در سازمان  يهامسئله تيماه  •
  تيريمد  2-3

اسم فاعل از مصدر  »ريمد«و » اداره كردن« يعنيازنظر لغت  تيريمد
شده كه گرفته» دور« شهياست. اداره از ر» كنندهاداره« ياداره به معن
 يعني »ريمد«است. پس  »دنيگرد« يبه معن» دوران«مصدر آن 

سازمان در جهت هدف  كيگرداندن  يبه معن »تيريمد«و » گرداننده«
  .خودش است 

بر  يو انسان يمؤثر و كارآمد منابع ماد يريكارگفرا گرد به تيريمد
 ،يزيربرنامه قياست كه از طر شدهرفتهيپذ ينظام ارزش كي يمبنا

 يبرا اتيو كنترل عمل تيمنابع و امكانات، هدا جيبس ،يدهسازمان
  ].3[ رديگيصورت م شده،نييبه اهداف تع يابيدست
 يبه و )ردستاني(ز گرانياست كه د يكس ريمد نينو دگاهيد مطابق

نقش بازخواست  ريعملكرد، مد يپاسخگو هستند و در قبال ناكارآمد
  دارد. ردستانيرا نسبت به ز ريكننده و پاسخ گ

 ردستانياست كه مسئول عملكرد ز يكس ريمد نينو دگاهيد مطابق
سازمان و كاركنان پاسخگو است.  يهاتيو فعال اتياست و در قبال عمل

و  ياكر است كه معتقد است عضو اصلدر هيمتأثر از نظر دگاهيد نيا
 اي تيعلت موفق يريآن است و به تعب تيريهر سازمان مد بخشاتيح

 دگاهيبا د ريو نقش مد فيشكست سازمان هستند. در دوره معاصر تعر
  ].6[دارد  يشتريمطابقت ب نينو

  ياستراتژ فيتعر 2-4
 يو علم ينظام يهاشيدر تجارت و گرا ربازياز د ياستراتژ يكلمه

 انيآن ب يبرا زين يمتعدد يهافياست. تعر گرفتهيمورداستفاده قرار م
  است. دهيگرد

بود كه در فرهنگ لغات آكسفورد  ينظام يواژه كيدر ابتدا  ياستراتژ
و  يبزرگ نظام اتيعمل تيو هدا يهنر طراح«است:  شدهفيتعر نيچن

  »فرمانده كل قوا كيبزرگ  يمانورها
ها استفاده كه در تجارت و سازمان يبا مفهوم استراتژ فيتعر نيا
است كه  اميپ نيا يچندان ارتباط ندارد؛ اما حداقل حاو شوديم

 يعواقب و دستاوردها يينها تيمسئول كهنيهنر است و ا كي ياستراتژ
  ].12[آن متوجه رأس سازمان است 

كاربرده وكار بهكسب يها) در مطالعه1960از سال ( ياستراتژ مفهوم

مبهم و خاص در  يگسترده آن، هنوز مفهوم رشيشده و باوجود پذ
پژوهشگر به پژوهشگر  كياز  يمفهوم استراتژ فياست. تعر تيريمد
 يمفهوم استراتژ ف،ياز تعار ياريبس يمتفاوت است، اما در جوهره گريد

است كه  يتيو فعال ماتيتصم انيدر جر ييالگو": است شدهانيب نيچن
 ياست و عامل طشيآن، ارتباط سازمان با مح ياصل يصهيخص
  ].7[ "به اهداف است يابيدر دست كنندهنييتع

به  لهيبدان وس توانديهستند كه شركت م يابزار هاياستراتژ    
 تواننديشركت م يهاي. استراتژابديبلندمدت خود دست  يهاهدف

به  دنيتنوع بخش ،ييايافدر سطح جغر تيصورت گسترش دادن فعالبه
و عرضه محصول، رسوخ در  ديتول گر،يد يهاشركت ديخر ها،تيفعال

 ياريبس ضيتفو ها،يياز دارا يفروش اقالم ها،نهيبازار، كاهش دادن هز
  ].1[باشند  يخصوص يهامشاركت ليو تشك اراتياز اخت

ها، كه هدف يطرح ايعبارت است از الگو  ياستراتژ گريدعبارتبه
كل  كيسازمان را در قالب  كي ياتيعمل يهارهيو زنج هااستيس
 افتهي ميتنظ يدرستبه ي. اگر استراتژكنديم بيترك گريكديبه  وستهيپ

و بالنده و بر  گانهي يمنابع سازمان به صورت تيو هدا صيباشد، در تخص
 يهايدگرگون ،يسازماندرون ينسب يهاييو نارسا هايانمندتو يهيپا

هوشمند مؤثر خواهد  يرقبا ييو حركت اقتضا شدهينيبشيپ يطيمح
  ].9[بود 

 هيكل: «كنديم فيتعر نيرا چن كياستراتژ يهامي) تصم1954(  دراكر
  ».به آن دنيرس يهامربوط به اهداف شركت و راه يهاميتصم

اهداف و  نييعبارت است از تع ياستراتژ: «ديگوي) م1962(  چندلر
  »شركت كي يبلندمدت و اساس يهاآرمان

 ياستراتژ: «كنديم فيتعر گونهنيرا ا ي) استراتژ1972( لديچا
 كي جيحساس است درباره نتا اي ياديبن يهااز انتخاب يامجموعه

  ».و ابزار انجام آن تيفعال
  است: رياقدامات ز رندهيدربرگ ياستراتژ يطراح نديفرآ ينظر ثيح از

  تيمأمور فيتعر
  اهداف نييتع

نقاط  يابيارز يسازمان برا يو خارج يداخل طيمح يهاشيپو انجام
  يخارج يدهايها و تهدو فرصت يقوت و نقاط ضعف داخل

ها با توجه به انطباق آن نييتع يموجود برا يهاياستراتژ ليتحل هيتجز
  .يو خارج يداخل يهايابيارز
  ليوتحلهيتجز نيسازمان با توجه به ا زيمتما يهاتيقابل فيتعر
  يقبل يهاليوتحلهيبرخاسته از تجز كياستراتژ يمسائل اصل فيتعر
) و كالن (در سطح بنگاه) فهي(در سطح وظ يكار يهاياستراتژ نييتع

 يبا توجه به مسائل اصل يرقابت تيحصول به اهداف و مز يشركت برا
  .كياستراتژ

  هاياستراتژ ياجرا يبرا كپارچهي كياستراتژ يهاطرح هيته

  هاياستراتژ ياجرا 2-5
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 يهاياستراتژ يطراح ايموجود  يهاياستراتژ ينيبر اجرا و بازب نظارت
  در صورت لزوم ديجد

كه در  گردديم يتلق وستهيپ ينديعنوان فرآبه ياتيعمل نديفرآ نيا
  است: هاتيفعال نيا يشامل توال يتئور
مرور و  ياستراتژ ياجرا ك،ياستراتژ يزيربرنامه ،ياستراتژ يطراح

  .يروزآوربه
 كياستراتژ تيرياند، مدكرده فيتعر نيرا چن كياستراتژ تيريمد

 يو اجرا يو اعمال است كه منجر به طراح هامياز تصم يامجموعه
سازمان  كيحصول به اهداف  يكه برا شوديم ييهاياستراتژ

  .رنديگيمورداستفاده قرار م
اول به  يدر وهله كياستراتژ تيري) معتقد است كه مد1992برنز  ( 

  :پردازديم ريمسائل ز
 يهاسازمان، شامل اهداف شركت و محدوده يهاتياز فعال يكامل فيط

  .يسازمان
كه در آن  يطيسازمان با مح كي يهاتيو سازگار كردن فعال هماهنگ
  قرار دارد.

 تواننديموجود م يهاهيها و روروش ،يداخل يساختارها كهنيا نيتضم
  كنند. ياريسازمان را در وصول به اهدافش 

كه در آن  يطيسازمان با مح كي يهاتيو سازگار كردن فعال هماهنگ
  قرار دارد.

 تواننديموجود م يهاهيها و روروش ،يداخل يساختارها كهنيا نيتضم
  كنند. ياريسازمان را در وصول به اهدافش 

منابعش،  تيسازمان باقابل كي يهاتيو سازگار كردن فعال هماهنگ
 يدهاياز تهد زيپره ايها از فرصت يبرداربهره يمنابع برا زانيم يابيارز

  سازمان. طيموجود در مح
  منابع. صيجذب و تخص ل،يتحص

سازمان  يفرا رو يو خارج يداخل يرهاياز متغ ايپو يهامجموعه ترجمه
روز كه بتوان آن را روزبه ندهيمنظم از اهداف مشخص آ يهابه مجموعه

  اجرا كرد.
 يبرا يرا انتخاب اعمال فعل كياستراتژ تيري) هدف مد1984(  كنتر
 كياستراتژ رانيو معتقد است كه مد دانديم ندهيبه اهداف آ يابيدست

 نهيو نهاد كپارچهيرا  رييتغ يكه سازوكارها اندياقدامات يدرواقع مجر
و آن را از  كنندي. رهبران مقتدر جهت سازمان را مشخص مكنديم

نظر دارند كه  ندهيها به آ. آندارنديمهلك مصون نگه م يرهاييگزند تغ
را بهتر انتخاب  يبعد يهاقدم دهديها امكان منگرش به آن نيهم

سازمان  ندهيآ ،يو نقاط قوت فعل هاتيقابل ها،تيكنند و با اتكا به ظرف
  ].12[كنند  يرا طراح

  عملكرد يابيارز تياهم 2-6
 ياديتوجه ز يعملكرد سازمان يابيبه نقش ارزش رياخ يهاسال در

اثربخش  ستميس كينظران صاحب دهيمعطوف شده است. به عق

 يرا برا هاتياز مز يانبوه توانديم يعملكرد سازمان يابيارزش
  دارد. يها ارزانها و كاركنان آنسازمان
 جاديرا ا ييافزاهم ميعظ يرويها، نمستمر عملكرد سازمان بهبود

 جاديبرنامه رشد و توسعه و ا بانيپشت توانديم روين نيكه ا كنديم
ها و مؤسسات تالش ها، سازمانشود. دولت يسازمان يتعال يهافرصت

 يو كسب آگاه ي. بدون بررسكننديمورد اعمال م نيرا در ا ياجلوبرنده
 يهاچالش ييبه اهداف و بدون شناسا يابيو دست شرفتيپ زانياز م

 يهااستيس ياجرا زانيسازمان و كسب بازخور و اطالع از م يرو شيپ
دارند، بهبود  ازين يكه به بهبود جد يموارد ييو شناسا شدهنيتدو

در مورد ضرورت  نينخواهد شد. لرد كلو سريمستمر عملكرد م
 م،يكنيآنچه درباره آن صحبت م ميوانستهرگاه ت :ديگويم يريگاندازه

 ميادعا كن ميتوانيم ميينما انياندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام ب
و  يصورت آگاه نيا ري. در غميدانيم ييزهايدرباره موضوع موردبحث چ

  ].2[ ديرس ميدانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواه
 نديدر فرآ يانيم رانينقش مشاركت مد يتحت عنوان بررس يامقاله

 يو الوان يكه توسط رضاخان نگيهلد يهابر عملكرد شركت ياستراتژ
  انجام شده است 1394در سال 

 يدر استراتژ يانيم رانينقش مشاركت مد يپژوهش با هدف بررس نيا
 انجام شده است و اطالعات را از نگيهلد يشركت ها يبر عملكرد مال

بورس و اوراق  نگيشركت هلد 9 يانيم رانيپرسشنامه از مد قيطر
و  هيال اس مورد تجز يشده  كه با نرم افزار پ يبهادار تهران جمع آور

پژوهش نشان داده اند كه  نيا يها افتهياست  تهقرار گرف ليتحل
شركت ها  نيتواند باعث بهبود عملكرد در ا يم يانيم رانيمشاركت مد

  ].5[شود 
 يهاييبر توانا يانيم رانينقش مشاركت مد يتحت عنوان بررس يا مقاله
در سال  يو الوان يكه توسط رضاخان نگيهلد يدر شركتها يسازمان
  انجام شده است 1394

 نديدر فرآ يانيم رانيشده است  مشاركت مد يپژوهش سع نيا در
قرار  يموردبررس نگيهلد يدرشركتها يسازمان يهاييبر توانا ياستراتژ

شده در بورس و اوراق  رفتهيپذ نگيشركت هلد 9منظور  ني. بد رديگ
 ريمد 92 نيب يقرار گرفته اند و پرسشنامه ا يبهادار تهران موردبررس

شده است . اطالعات توسط پرسشنامه  عيشركت ها توز نيدر  ا يانيم
 هيال اس مورد تجز يشده است و  با نرم افزار اسمارت پ يجمع آور

 رانيپژوهش مشاركت مد نيا جيقرار گرفته است طبق نتا ليوتحل
اثر  ياستراتژ يابيدر دو مرحله اجرا و ارز ياستراتژ نديدر فرآ يانيم

  ].6[دارد  نگيهلد يدر شركتها يسازمان يها ييبر توانا يمثبت
 يارشد در انجام پروژه ها رانيبا عنوان نقش مشاركت مد يپژوهش  

توسط هرمو و  2016كه در سال  ايپو يها تيقابل كرديشركت: رو
  كروز  انجام شده است. نيمارت

ارشد در عملكرد شركت  رانيكند كه نقش مد يم انيپژوهش ب نيا
 ريتأث زانيم ژهياست، و به طور و ياتيح كياستراتژ تيريمد يبرا
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ارشد در عملكرد پروژه ها و نمونه كارها را  رانيمشاركت مد يگذار
 رانيمد ياثر گذار زانيم يمنظور برا نيقرار داده است. بد يمورد بررس

از شركت  يالملل نيب ينمونه  كيپژوهش  نيدر ا ا،ارشد در پروژه ه
قرار گرفتند و  با استفاده از مدل معادالت  يانجام پروژه مورد بررس يها

 جياطالعات شده است. با توجه به نتا ليو تحل هياطالعات تجز يساختار
گذار  ريارشد بر عملكرد پروژه ها و نمونه كارها تأث رانيش مدپژوه نيا

 فايا انيم نيرا در ا يانجينقش م ياتيو عمل ايپو يها تيهستند و قابل
توانند به عنوان  يم ياتيو عمل ايپو يها تيقابل نيكنند. بنابرا يم

  ].14[ارشد در نظر گرفته شوند  رانيمد شترينفوذ ب يمولد برا سميمكان
ارشد  رانيو مشاركت مد ياستراتژ راتييتغ راتيبا عنوان تأث يپژوهش
و نورگرن   نجلگارديكه توسط ا ياقتصاد جيو نتا يكار يزندگ تيفيبر ك

  .انجام شده است 2001در سال 
كه در  يرفتار يكرده است بر الگو ها ژهيپژوهش تمركز و نيا

 يو بازده اقتصاد يكار يزندگ تيفيوجود دارد و با ك رييتغ يندهايفرآ
مطالعه نه تنها موضوعات خاص را مورد توجه  نيدر ارتباط هستند. ا

مورد  زيسند چشم انداز را ن نيقرار داده است بلكه مشاركت در تدو
را  يشركت سوئد 69 ندگانيمنظور نما نيقرار داده است. و بد يبررس

كه رابطه  پژوهش نشان داده اند نيا جيمورد مطالعه قرار داده است. نتا
و بازده  يكار يزندگ تيفيك ران،يمشاركت مد نيب يقابل توجه ي

 نيارشد به عنوان مهم تر رانيمشاركت مد يوجود دارد. ول ياقتصاد
  ].15[نشده است  ييعامل شناسا

 يپروژه: مطالعه ا تيريارشد در مد تيريبا عنوان مشاركت مد يپژوهش
انجام شده  2008كائل  در سال  ييدر صنعت نرم افزار كه توسط زو

  . است
بر  ياديز ريارشد تأث تيريمد تيدارد كه حما يم انيپژوهش ب نيا

 عيارشد در صنا رانياز مد تيمؤثر حما يها وهيپروژه دارد و ش تيموفق
 رانيمشاركت مد يپژوهش با هدف بررس نيمختلف متفاوت است، ا

پژوهش  نيا ياجرا شده است. داده ها ينرم افزار يپروژه ها يارشد برا
 هيومورد تجز يجمع آور ليو اسرائ وزلنديدر ژاپن، ن شدار ريمد 213ار 

پژوهش نشان دادند كه در هر سه  نيا جيقرار گرفته است. نتا ليو تحل
در پروژه  تيمشاركت و حما يبرا يشتريارشد تالش ب رانيكشور مد

 يانجام پروژه ها انتخاب م يآسان تر را برا يدارند و راه ها ياتيح يها
است كه مشاركت  نياز ا يپژوهش حاك نيج اينتا نيكنند. همچن

  ].16[پروژه ها دارد  تيدر موفق ييباال ريارشدتأث رانيمد
 رانينقش مشاركت مد يبررسدر زمينه  با توجه به مطالعات انجام شده

به  ايپو يها تيقابل كرديوبا توجه به ر يعمران يارشد در انجام پروژه ها
  پردازيم:بررسي فرضيات زير مي

  پژوهش يهاهيفرض 2-7
  دارد . ريارشد بر عملكرد پروژه ها تأث رانيمشاركت مد - 
  دارد. ري) تأثويارشد بر عملكرد نمونه كارها (پرنفول رانيمشاركت مد - 
 نيب يگرانه در رابطه  يانجيپروژه اثر م ياتيعمل يها تيقابل - 

  ارشد و عملكرد پروژه ها دارد. رانيمشاركت مد
گرانه در رابطه   يانجي) اثر موينمونه كارها (پرتفول يايپو يها تيقابل - 
  ارشد و عملكرد نمونه كارها دارد. رانيمشاركت مد نيب
  دارد ريتأث ايپو يها تيكسب و كار بر قابل ياستراتژ - 
كسب وكار  ياستراتژ نيگرانه در رابطه ب يانجياثر م ايپو يها تيقابل - 

  و عملكرد نمونه كارها دارد
ارشد در انجام  رانينقش مشاركت مد يبررس نهيزم يبرا قيتحق نيا در

 هاي يمقاالت و تئور يمدل مفهوم يو طراح يعمران يپروژه ها
  به صورت شكل قيتحق يمورد مطالعه قرار گرفت. مدل مفهوم ياريبس
  گردد.مي) ترسيم 1(
 

.  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 

 ]14]،[13ش منبع:[مدل مفهومي پژوه ):1(شكل

 مشاركت مديران ارشد

 عملكرد پروژه

 عملكرد نمونه كارها

 استراتژي كسب و كار

قابليت هاي عملياتي 
 پروژه

قابليت هاي پوياي 
 نمونه كارها



  ايپو يها تيقابل كرديبا توجه به رو يعمران يارشد در انجام پروژه ها رانينقش مشاركت مد يبررسمحمدمهدي حيدري و همكار/ 
 
 

322 
 

  شناسيروش-3
بندي تحقيقات از نظر هدف يك تحقيق اين تحقيق بر اساس دسته

جامعه پيمايشي و همبستگي است.  -كاربردي و از نظر مسير توصيفي
 يسازمان  عمران شهردار رانينفر از مد 20پژوهش  را  نيا يآمار
 يآمار يپژوهش جامعه و نمونه نيدر ا.  خواهند داد ليتشك نيقزو

 يسازمان  عمران شهردار ريمد 20 يتمام نيبرابر است وپرسشنامه  ب
گيري متغيرهاي تحقيق از جهت اندازه خواهد شد. عيتوز نيقزو

پرسشنامه استفاده شد. براي باال بردن صحت و دقت پرسشنامه روايي و 

روايي از روايي پايايي پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. براي سنجش 
محتوا استفاده شد و براي سنجش پايايي ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه 

دهنده پايايي /. بدست آمد كه نشان74شد كه پايايي كل پرسشنامه 
 مناسب پرسشنامه بود.

   هاها و يافتهتحليل داده-4
 يرهاياز متغ كيهر  ينمرات ثبت شده برا يفيتوص يبررس يبرا

قرار  يابيمورد ارز يپراكندگ يارهايو مع يمركز يارهايمع قيتحق
  ) نشان داده شده است.1در جدول (كه  گرفته شد

 
 قيتحق يرهايهمه متغ يبرا يفيتوص يشاخص ها: )1(جدول 

 انحراف معيار ميانگين  ماكزيمم  مينيمم  تعداد  متغير ها

 675/2 494/4 8 2 20    نمونه  عملكرد

 428/0 172/4 5 3 20 عملكرد پروژه 

 690/0 103/4 5 33/2 20 قابليت عملياتي

 432/0 433/4 5 67/3 20 قابليت پويا 

 269/0 747/4 8 33/2 20 مشاركت مديران 

 552/2 631/4 50/17 00/3 20 استراتژي كسب وكار

  
 يابيو باالتر از حد متوسط ارز ،بود 3از  شتريب رهايهمه متغ ميانگين

.  باشديدر جامعه م رهايمتغ نيدر مورد ا ينسب تيكه نشان از رضا شد
   نيتر فيو ضع داشته رانيرا مشاركت مد يابيسطح ارز نيمطلوب تر

  

  
به منظور تحليل ساختار دروني  داشته است. ياتيعمل تيرا قابل يابيارز

مكنون، از  ريمتغ ايپرسشنامه و كشف عوامل تشكيل دهنده هر سازه 
  . شوديابزار تحليل عاملي تأييدي استفاده م

در حالت تخمين ضرايب): مدل اندازه گيري اوليه 2شكل (

در اين مدل  داد ي نشانمعناداررا در حالت اعداد  پژوهشمدل  2شكل 
 " مقادير محاسبه براي) نمونه زير 300 با( سازي خودگردان از روش

ي (بارهاي عاملي) و ريگاندازهي معادالت تمامبهمربوط  "تي آماره
  .شدمحاسبهمعادالت ساختاري (ضرايب مسير) 
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ت معنا داري ضرايبدر حال هياول يريمدل اندازه گ ):3(شكل 

  حالت تخمين ضرايبمدل اندازه گيري اصالح شده در ): 4(شكل 

  :مدل اندازه گيري اصالح شده در حالت معناداري)5(شكل 
  آزمون همگن بودن 4-1

به دليل  اين كه ين چنين بود: ن همگن بودن نتايج ابعد از انجام آزمو
هستند پس تمام سوال هايي كه  0,7همه بارهاي عاملي بزرگتر از 

  مربوط به متغير ها هستند ، همگن مي باشند. 

  گيريآزمون كيفيت مدل اندازه 4-2
كه آيا متغير ما به درستي توسط سوال هايش اندازه گيري شده است ؟ 

  انجام شده است .كه اگر اين مقدار مثبت باشد پيش بيني به درستي 
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  آزمون كيفيت مدل اندازه گيري):2جدول (

متغير  1-SSE/SSO 

نمونه كارعملكرد 676967/0  

723369/0 عملكرد پروژه  

467402/0 عملكرد پويا  

455058/0 قابليت هاي عملياتي  

مثبت است و اين  cv.com با توجه به اين كه اعداد به دست آمده در 
قرار دارند پس ، مي توان گفت متغيرها در 0,30مقادير تقريبا در باالي 

  سطح بسيار قوي توسط سوال هايشان اندازه گيري شده اند. 

  1ساختاريآزمون مدل  4-3
ي هاهيفرضي به بررسي روابط و ريگاندازهبعد از اطمينان از اعتبار مدل 

اسمارت  افزارنرمپژوهش با  نيدر ا. مدل ساختاري ميپردازيمپژوهش 
  .شوديماست كه نتايج آن به شرح زير ارائه  اجراشدهپي ال اس 

  
  يو آماره ت ريمس بي): ضرا3جدول (

  
. بر اساس مقدار آماره نسبت بحراني متغير مشاركت مديران ارشد بر 1

  معناداري ندارد. بنابراين، فرضيه  اول رد مي شود.  ريتأثعملكرد پروژه  
. بر اساس مقدار آماره نسبت بحراني متغير مشاركت مديران ارشد بر 2

  معناداري ندارد. بنابراين، فرضيه  دوم رد مي شود. ريتأثعملكرد نمونه 
                                                            

1 Structural Equations 

قابليت عملياتي . بر اساس مقدار آماره نسبت بحراني متغيرميانجي 3
 بر مشاركت مديران و عملكرد پروژه درصد 99در سطح اطمينان پروژه 

  گذارد. بنابراين، فرضيه سوم تاييد مي شود.مثبت و معناداري مي ريتأث
قابليت پويايي نمونه . بر اساس مقدار آماره نسبت بحراني متغيرميانجي 4

بر مشاركت مديران و عملكرد نمونه  درصد 99در سطح اطمينان كارها 
د گذارد. بنابراين، فرضيه چهارم  تاييمثبت و معناداري مي ريتأث كارها

  مي شود.
در استراتژي كسب و كار . بر اساس مقدار آماره نسبت بحراني متغير 5

مثبت و  ريتأث قابليت هاي نمونه كاردرصد بر  99سطح اطمينان 
  گذارد. بنابراين،فرضيه  پنجم تاييد مي شود.معناداري مي

  ميانجي قابليت هاي پويا . بر اساس مقدار آماره نسبت بحراني متغير6
استراتژي كسب و كار و عملكرد نمونه درصد بر  99در سطح اطمينان 

گذارد. بنابراين،فرضيه ششم تاييد مي مثبت و معناداري مي ريتأث كارها
  شود.

توجه به اينكه مدل ساختاري شامل يك معادله ساختاري به تعداد متغير 
براي اين معادله به  R2هاي درونزاي خود است. بنابراين ضريب تعيين 

شرح جدول زير است. در واقع اين مقدار نشان ميدهد كه متغير هاي 
برونزاي پژوهش تا چه حدي توانسته اند تغييرات اين متغير هاي درونزا 

  را پيش بيني كرده و واريانس آن را تبيين نمايند

  ضرايب تعيين به دست آمده از مدل معادالت ساختاري  ):4جدول(

مقدار ضريب 
 R2تعيين كلي 

  معادالت ساختاري

معادله ساختاري اول( متغير وابسته:عملكرد   113028/0
  نمونه كار)

320399/0 
معادله ساختاري دوم ( متغير وابسته:عملكرد 

  پروژه)

846720/0 
معادله ساختاري سوم( متغير وابسته:قابليت 

  پويا)
وابسته:قابليت معادله ساختاري سوم( متغير  479725/0

  عملياتي)
با توجه به جدول متغيرهاي برونزاي پژوهش در حد قوي توانسته اند 

  متغيرهاي درون زا را پيش بيني كنند. 

  آزمون كيفيت كل مدل  4-4
اين آزمون پيش بيني كل كيفيت مدل را نشان مي دهد كه مدل 

  ساختاري ما چقدر توانسته روابط بين متغيرها را پيش بيني كند. 
  
  
  
  

ضري  مسير
نتيجه   تيآماره   ب مسير

  فرضيه

-->مشاركت مديران ارشد
 رد  470/1  185/0  عملكرد پروژه -

مشاركت مديران ارشد 
 رد  003/0  0/00  عملكرد نمونه --->

 --->مشاركت مديران
 --->قابليت عملياتي پروژه

  عملكرد پروژه
  دييتأ  867/8  557/0

 --->مشاركت مديران
 --->قابليت پويايي نمونه كارها

 عملكرد نمونه كارها
  دييتأ  165/7  079/0

 --->استراتژي كسب و كار
  دييتأ  944/14  534/0  قابليت هاي نمونه كار

 --->استراتژي كسب و كار
عملكرد  --->قابليت هاي پويا

 نمونه كارها
  دييتأ  519/8  098/0
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  آزمون كيفيت كل مدل :)5جدول (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

است ،  مدل  0,35با توجه به اين  كه مقدار بدست آمده  باالتر از 
  . ساختاري پژوهش دراي پيش بيني قوي در روابط بين متغيرها است

  گيري نتيجه-5

 :توجه به نتايج به دست آمدهبا 

  دارد. ريارشد بر عملكرد پروژه ها تأث رانيمشاركت مد - 
 رانيكه مشاركت مد دهدينشان م هيفرض نيآمده از ادستبه جهينت

  ندارد. نيقزو يبر عملكرد پروژه ها در سازمان عمران شهردار يارشد اثر
)، 1394( يو الوان يپژوهش  رضاخان يها افتهيبا  هيفرض نيا يها افتهي

 ي) و زوئ2001و نورگرن ( نجلگاردي)، ا2016و هرمان كروز ( نويمارت
  است. ري) متغا2008كائل (
قرار  يبر عملكرد مورد بررس رانيپژوهش ها مشاركت مد نيدر ا چراكه

 يپژوهش مشاركت آن ها اثر مثبت و معنادار نيگرفته و برخالف ا
  برعملكرد داشته است.

  دارد. ري) تأثويارشد بر عملكرد نمونه كارها (پرنفول رانيمشاركت مد - 
 رانيكه مشاركت مد دهدينشان م هيفرض نيآمده از ادستبه جهينت

 نيقزو يبر عملكرد نمونه كارها در سازمان عمران شهردار يارشد اثر
  ندارد. يمعنادار ريتأث
)، 1394( يو الوان يپژوهش رضاخان يها افتهيبا  هيفرض نيا يها افتهي

 ي) و زوئ2001و نورگرن ( نجلگاردي)، ا2016و هرمان كروز ( نويمارت
  است. ري) متغا2008كائل (
قرار  يبر عملكرد مورد بررس رانيپژوهش ها مشاركت مد نيدر ا چراكه

 يپژوهش مشاركت آن ها اثر مثبت و معنادار نيگرفته و برخالف ا
  برعملكرد داشته است.

ارشد به صورت  رانيپژوهش نشان داده اند كه مشاركت مد نيا جينتا
 نيبر عملكرد پروژه ها و نمونه كارها ندارد. ا ياثر معنا دار ميمستق

توان  يداشته باشد كه از جمله آن ها م يمختلف ليتواند دال يموضوع م

  زا نام برد: ليموارد ذ
عث به مشاركت در انجام پروژه ها كه با رانيمد يعدم عالقه   - 
  استفاده نكنند نهيزم نيكامل خود در ا ييشود از توانا يم
  در مورد مراحل انجام پروژه ها ينداشتن اطالعات كاف  - 
ارشد نتوانند  رانيشود مد يكه باعث م اديز يكار يمشغله   - 

  داشته باشند ميبه نحو احسن در انجام پروژه ها مشاركت مستق
انجام  ي نهيمناسب  در زم التيو تحص ينداشتن سوابق تجرب  - 

  پروژه ها  و .....
فصل به  نيهم يارائه شده در ادامه  شنهاداتيبهتر است توسط پ كه

  در انجام پروژه ها پرداخته شود. رانيبهبود مشاركت مد
مشاركت  نيب يگرانه در رابطه  يانجيپروژه اثر م ياتيعمل يها تيقابل - 

  ارشد و عملكرد پروژه ها دارد. رانيمد
 ياتيعمل يها تيكه قابل دهدينشان م هيفرض نيآمده از ادستبه جهينت

ارشد و  رانيمشاركت مد نيب يدر رابطه  يگرانه ا يانجيپروژه اثر م
  عملكرد پروژه ها دارد

و هرمان كروز  نويپژوهش مارت يها افتهيبا  هيفرض نيا يها افتهي
را در  هيفرض نيا ن،ياز ا شيپژوهشگران پ ني) هم راستا است. ا2016(

 يانجيقرار داده و اثر م يمورد بررس يالملل نيب ياز شركت ها ينمونه ا
ارشد و  رانيمشاركت مد نيب يپروژه در رابطه  يها تيگرانه قابل
  قرار داده اند. دييرا مورد تأ روژهعملكرد پ

گرانه در رابطه   يانجي) اثر موينمونه كارها (پرتفول يايپو يها تيقابل  - 
  ارشد و عملكرد نمونه كارها دارد. رانيمشاركت مد نيب
 يايپو يها تيكه قابل دهدينشان م هيفرض نيآمده از ادستبه جهينت

ارشد  رانيمشاركت مد نيب يدر رابطه  يگرانه ا يانجينمونه كارها اثر م
  و عملكرد نمونه كارها دارد. 

) و 2016ز (كرو نيهرمانو و مارت يها افتهيبا  هيفرض نيا يها افتهي
  ) همراستا است.1394( يو الوان يرضاخان

 ياز شركت ها يرا در نمونه ا هيفرض نيا ن،ياز ا شيپژوهشگران پ نيا
 يانجيقرار داده و اثر م يمورد بررس نگيهلد يو شركت ها يالملل نيب

ارشد و عملكرد  رانيمشاركت مد نيب يدر رابطه  ايپو يها تيگرانه قابل
  قرار داده اند. دييرا مورد تأ

  دارد ريتأث ايپو يها تيكسب و كار بر قابل ياستراتژ - 
كسب و كار  يكه استراتژ دهدينشان م هيفرض نيآمده از ادستبه جهينت

 يدر سازمان عمران شهردار ايپو يها تيبر قابل ياثر مثبت و معنادار
  دارد. نيقزو
) 2012( يپژوهش حساب النب يها افتهيبا  هيفرض نيا يها افتهي

  همراستا است.
شركت  400از  شيب يبا نمونه ا يرا در پژوهش هيفرض نيپژوهشگر ا نيا

 تيكسب و كار بر قابل يقرار داده است و اثر مثبت استراتژ يمورد بررس
  كرده است. دييرا تأ ايپو يها
كسب وكار و  ياستراتژ نيگرانه در رابطه ب يانجياثر م ايپو يها تيقابل - 

Communality R Square متغير

نمونهعملكرد  808686/0  113028/0
عملكرد پروژه 707330/0  320399/0

اتيقابليت عملي 093472/0  479765/0
اقابليت پوي 665062/0  846720/0
مشاركت
 مديران

533449/0  

ب استراتژي كس
رو كا  

712119/0   
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  نمونه كارها داردعملكرد 
 يايپو يها تيكه قابل دهدينشان م هيفرض نيآمده از ادستبه جهينت

كسب و كار  ياستراتژ نيب يدر رابطه  يگرانه ا يانجينمونه كارها اثر م
  و عملكرد نمونه كارها دارد.

مورد آزمون قرار نگرفته  يدرمطالعات قبل ميبه صورت مستق هيفرض نيا
  است.

  پيشتهادات5-1
ارشد بر  رانيمشاركت مد دهدينشان م قيتحق نيا جيكه نتا گونههمان
دارد، و  ي) اثر مثبتياتيو عمل ايپو يها تي(قابل يسازمان يهاييتوانا
بر عملكرد پروژه ها در سازمان عمران  زين ياتيو عمل ايپو يها تيقابل

ارشد  رانيمشاركت مد شيبا افزا يعنياست  رگذاريتأث نيقزو يشهردار
 يها تيو بهبود قابل ديرا بهبود بخش يسازمان يها تيتوان قابل يم

  دهد.  شيسازمان افزا نيتواند عملكرد پروژه ها را در ا يم زين يسازمان
سازمان در انجام پروژه ها  نيارشد در ا رانيمد شوديم هيتوص نيبنابرا

  بهبود مشاركت : يبرا شوديم شنهاديمشاركت داشته باشند پ
  فرصت حضور در پروژه ها را داشته باشند  ديبا رانيمد

 يمنظور م نيدارند بد ازين يشتريوقت آزاد ب ديبا نيبنابرا
و  يانيم رانيبه مد يشتريب  اراتيتوان استقالل و اخت

ارشد كاسته شود و  رانيمد يكارمندان داد تا از بار كار
  .رديآن ها قرار گ اريدر اخت يشتريفرصت ب

 نيا يبرا رد،يارشد قرار گ رانيمد اريدر اخت ياطالعات كاف 
انتقال اطالعات ار  يرا برا يتواند افراد يارشد م ريكار مد

او قرار  اريرا در اخت يتا اطالعات كاف رديپروژه ها در نظر بگ
بود كه  نياز ا يپژوهش حاك جينتا نيدهند.  همچن

 يمثبت) اثر ياتيعملو  ايپو يها تي(قابل يسازمان يهاييتوانا
ارشد  رانيمشاركت مد نيب يبر عملكرد پروژه ها  و در رابطه 

 نيدارد؛  بنابرا نيقزو يو عملكرد در سازمان عمران شهردار
سازمان  نيدر ا يسازمان يهاييتوانا شيدر افزا يسع ديبا

  :شوديم هيراستا توص نيدر ا نيداشت؛ بنابرا
 بنگاه  كي رايسازمان، ز نيو توسعه در ا قيواحد تحق جاديا

 ديبا يفكر يهاييو استفاده از دارا يبه نوآور يابيدست يبرا
و  يتيريو توسعه كار كند و ابداعات مد قيتحق يشدت روبه

و  ديكسب و حفظ رقابت تول يرا برا ازيمكمل موردن يسازمان
امور  نيتواند به ايو توسعه م قيواحد تحق كياجرا كند. 
توسعه دانش افراد  يا برار يتيو موقع دينما يانيكمك شا

دانش منجر به افت  جاديدر توسعه و ا يناتوان رايكند ز جاديا
 ني. همچنشوديسازمان م كيها و كاهش توان فرصت اديز

كه  كنديدر شركت كمك م يآورو انتقال فن افتني انيبه جر
  .روديسازمان به شمار م يهاتيلقاب يبرا يديامروزه جزء كل

 يباالتر و سابقه كار التيجوان تر با تحص رانياستفاده از مد 

بدست آمده از آمار  جيسازمان: با توج ه به نت بيدر ترك شتريب
سال  40 يباال نيسن يسازمان دارا نيا رانياكثر مد يفيتوص

كردن  نيگزيشود با جا يم شنهادياساس پ نيهستند. برا
 شيدر سازمان افزا ار رانيجوان تر بتوان مشاركت مد رانيمد

را در  يشتريب يتوانند انرژ يداد چرا كه افراد جوان ترم
  سازمان صرف كنند.

 يها تيو قابل ايپو يها تيتواند بر قابل يم زيكسب و كار ن ياستراتژ
 يپژوهش استراتژ نيدر ا نكهياثر مثبت باشد باتوجه به ا ياتيعمل

  شود: يم هيقرار گرفته است توص يمهاجمان مورد بررس اي شگامانيپ
 كند  دايسوق پ ينوع استراتژ نيسازمان به سمت استفاده از ا

كند و ساختار  دايدر سازمان كاهش پ تيرسم ديبا نيبنابرا
كار  ميدر سازمان حاكم گردد و در سازمان تقس يمنعطف تر

  رديانجام گ

  و ماخذ منابع

 ياعراب محمد ان،يپارسائعلي ترجمه  ،كياستراتژ تيريمد )،1392،(فرد آر د،يويد ]١[
 : تهران.يفرهنگ يهادفتر پژوهش،

 ر،يماهنامه تدب ،عملكرد و بهبود مستمر سازمان يابيارز ،)1387(،غفور ،يميرح ]٢[
 .173سال هفدهم، شماره 

 رانينقش مشاركت مد يبررس)، 1394( ،يمهد ديس ،يالوان ،فاطمه ،يرضاخان ]٣[
كنفرانس  نيچهارم ،نگيهلد يبر عملكرد شركت ها ياستراتژ نديدر فرآ يانيم
باز،  يها يو نوآور ينيكنفرانس كارآفر نيو اول تيريو مد يحسابدار يالملل نيب

 مهر اشراق، شگرانيتهران، هما

تهران: دفتر نشر  ،چاپ چهارم،تيريسازمان و مد يمبان ،)1381( ،يعل ان،ييرضا ]۴[
 .يفرهنگ اسالم

تهران: مؤسسه آموزش و پژوهش  ،مشاركت دمانيد ،)1385( ،فرج اله رهنورد، ]۵[
 .تيريمد

رابطه  يبررس ،)1389(،سادات هيهان ،يابيريب ،درضايحم ،يزداني، نيمت ،يزارع ]۶[
كارت  كرديبا استفاده از رو يبا عملكرد سازمان كياستراتژ شيگرا نيب

 .98- 112، صفحه 6، شماره 2دوره  ،يبازرگان تيريمد، متوازن يازيامت

سازمان و  يجلد اول: مبان ،تيريمد يهايتئور ،)1390( ،يغالمعل طبرسا، ]٧[
 . تهران: حركت نو.تيريمد

 تيريمد )،1373رابرت، ( مز،يج ،يمينتزبرگ، هنر ،انيبرا مزيج ن،ييكو ]٨[
تهران: مركز آموزش  ،يصائبمحمد ترجمه:  ،ياستراتژ ندي: فرآكياستراتژ

 .يدولت تيريمد

بلوغ كاركنان و مشاركت در  نيب يرابطه يبررس ،)1391( ،رضايعل ،يمزدك ]٩[
 ،ارشد يكارشناس يليتحص نامهانيپا ،نياستان قزو ستيزطياداره كل مح

 .نيواحد قزو يدانشگاه آزاد اسالم ،يو حسابدار تيريدانشكده مد

دانشگاه آزاد  ،نيقزو ،يمشاركت تيريمد ،)1382( ،فيمحمد شر زاده،ملك ]١٠[
 .نيقزو ياسالم

 يدر ساخت استراتژ يانيم رانينقش مد يبررس ،)1392( ،نيام خو،كين ]١١[
 يليتحص نامهانيپا ،يصنعت يهاسازمان يافهيآن بر عملكرد سطح وظ ريو تأث
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