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 :چکیده

برای کارکنان اداره سازمان بهزيستی  هایعوامل حیاتی موفقیت مؤثر بر اجرای استراتژ تعیینهدف تحقیق حاضر،  :  زمینه و هدف

 است.، فرايندی و نتايج یانهیبعد محتوايی، زم  4 بر هیاستان تهران، با استفاده از مدل اوکوموس و با تك

ها، يک بزار گردآوری داده. اباشدپیمايشی می-ها، توصیفیتحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، و روش گردآوری داده :روش کار 

سؤالی بوده که پايايی آن از روش ضريب آلفای کرونباخ و روايی آن از روش مراجعه به خبرگان، مورد تأيید   38پرسشنامه محقق ساخته 

 باشدای میتصادفی طبقه گیری،نفر و روش نمونه 167 نفر و حجم نمونه به روش کوکران  295جامعه آماری تحقیق . قرار گرفته شد

و    AMOS  افزاراز معادالت ساختاری ، نرم و برای الگوسازی  KMOیآمده، از آزمون تحلیل عاملدستهای بهوتحلیل دادهبرای تجزيه

 ت.آزمون برازش استفاده شده اس

 .اندبرخوردار بوده P≤05/0قابل قبولی در سطح   Tاز  بار عاملی و رهایتمامی موارد متغ :هایافته

 یندبرتبه تيدرنها. تأثیر دارند هایها در اجرای استراتژمؤلفه های پرسشنامه نشان داد؛ کلیه ابعاد ووتحلیل دادهتجزيه : یریگجهینت

رتبه سوم  یاجهیدر رتبه اول، عوامل فرايندی در رتبه دوم، عوامل نت یانهیعوامل زم :باشداين عوامل در سازمان مربوطه به شرح زير می

در رتبه اول،  یانهیعوامل زم :باشداين عوامل در سازمان مربوطه به شرح زير می یبندرتبه .و عوامل محتوايی در رتبه آخر قرار گرفتند

 .رتبه سوم و عوامل محتوايی در رتبه آخر قرار گرفتند یاجهیعوامل فرايندی در رتبه دوم، عوامل نت
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 مقدمه

 یریکارگها و مؤسسات، بهبا توجه به گسترش سازمان   

از  یبردارمنظور بهرهنوين مديريت به یهاکیتكن

امكانات محدود سازمان و اداره صحیح امور، ضرورت 

استراتژيک، اهداف سازمان  یزيربرنامه .ابديیبیشتری م

کند و در صورت را با توجه به رسالت آن تعیین می

تدوين و اجرای درست، ابزاری سودمند برای موفقیت 

ه گرفتبا توجه به آخرين تحقیقات انجام .ها استشرکت

در مورد درصد استفاده از ابزارهای مديريت توسط 

عتبر استراتژی و که در مجله م 2006مديران در سال 

ن استراتژيک بیشتري یزيررهبری به چاپ رسیده، برنامه

آراء توسط مديران  درصد 88کاربرد را با کسب 

پژوهشگران بر اين  (1)مؤسسات بزرگ دارا بوده است

باورند که يكی از داليل اصلی برای ضرورت مديريت 

استراتژيک در ربع پايانی قرن بیستم، پرداختن و توجه 

بنابراين،  (2) .بوده است هایبه اجرای استراتژمناسب 

ها برای بهبود عملكرد و استفاده از امروزه سازمان

 هایرقابتی بازار با چالش اجرای بهتر استراتژ یهافرصت

 اثربخشی تواندیها ممواجه هستند، که عدم توجه به آن

اجرای  .ها را با خطر مواجه سازدو حتی بقای سازمان

ا هاستراتژی، کلیدی برای بقاء سازمان زیآمتیموفق

ها علیرغم داشتن فرايند تدوين بسیاری از سازمان .است

استراتژی قوی، به دلیل فقدان فرايندهای اجرای 

فظ را ح شانیتوانند مزيت رقابتاستراتژی مناسب نمی

فرايند اجرای استراتژی که از يک ماهیت  (3)کنند

با توسعه پايدار رابطه ، می شودنگر و متوازن منتج کل

به  یاهتیمستقیم مثبت دارد و منجر به اثربخشی فعال

تعريف جامعی از اجرا که (4)  .شودیشده مکار گرفته

پژوهشگران باشد، وجود  رشيطور گسترده موردپذبه

يكی از داليل وجود نداشتن بدنه منسجم در  .ندارد

متنوعی است که  یهادگاهيمطالعات مربوط به اجرا، د

 نيترمتداول .شده استدر تعريف اين مفهوم ارائه

طور مستقیم کند که اجرا بهسازی فرض میمفهوم

برنامه استراتژيک در حرکت  سازی یاتیعمل یسوبه

اجرای  ینهیزم با بررسی متون علمی که در  (5)است

که شكاف و  شودیاستراتژی وجود دارد، مشخص م

فاصله بزرگی بین تدوين استراتژی و اجرای استراتژی 

، تفاوت زيادی بین آنچه گريدعبارتبه .وجود دارد

چه واقعاً انجام  آن ها تمايل دارند انجام دهند و سازمان

بر اساس نظر دی ويت و ماير، علت  .دهند وجود داردمی

به اين  شدهنيشكست در اجرای استراتژی تدو

پردازان استراتژی، فرآيند که بیشتر نظريه گرددیبرم

مديريت استراتژيک را خطی تصور کرده و آن را شامل 

 ريو از اجرا پذ دانندیمراحل تحلیل، تدوين و اجرا م

نشان  هایبررس  (6.)ورزندیکردن استراتژی غفلت م

درصد ابتكارات استراتژيک با   70 باًيدهد که تقرمی

جرای نادرست تصمیمات (7)شود نمیموفقیت اجرا 

 یهاشديد و خسارت یهاضربه تواندیاستراتژيک م

به سازمان وارد کند و در مواردی وضع  یريناپذجبران

 مسیر رفته را تواندیکه سازمان نم ديآیدرم یاگونهبه

فت گ توانیبازگردد يا روند امور را تغییر دهد، بنابراين م

ت سازمان، اجرای درست که از نظر سالمت و ادامه حیا

از سوی ديگر اگر  .اهمیت بسیار زيادی دارد هایاستراتژ

عوامل داخلی و خارجی سازمان تغییر کنند؛ حتی 

که بهترين شكل ممكن تدوين و اجراشده  یهایاستراتژ

، بنابراين الزم است  گردندیباشند منسوخ م

طور منظم اجرای استراتژی را بررسی، به يستهااستراتژ

 یزيری به برنامها توجهیب .ارزيابی و کنترل کنند

استراتژيک در اين سازمان، اتالف زمان و منابع، کاهش 

، کاهش رضايت تيسازمانی و درنها یورکارايی و بهره

شغلی کارکنان و عدم تحقق اهداف سازمانی را در پی 

 یزيرايند برنامهفر یشناسبیآس. خواهد داشت

استراتژيک با شناسايی نقاط قوت و ضعف فرايند 

را در اختیار مديران  ی، اطالعات باارزشیزيربرنامه

با  .دهدآتی قرار  می یهایزيرمنظور برنامهسازمان به

توجه به اينكه سازمان بهزيستی همانند هر سازمان پويا 

صول ح باهدف کامیابی در استقرار مديريت استراتژيک و

در فعالیت خود درصدد اين  ریگنتايج عملكردی چشم

انجام اين تحقیق برای سازمان  .کار برآمده است

با انجام  رودیانتظار م .رسدیبهزيستی ضروری به نظر م

اصلی پیش روی سازمان  یهااين تحقیق چالش
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ها بهزيستی و نیز راهكارهای رويارويی با اين چالش

موقع، مورد شناسايی واقع شود تا سازمان و به یخوببه

 شدهيیشناسا یکارهاها و راهبا در نظر داشتن چالش

 استراتژيک و یهایریگمیطوری گام بردارد که در تصم

به حصول نتايج عملكردی موردنظر از اين طريق 

دستیابی به استراتژی مناسب و اجرای صحیح آن منجر 

لذا  .شویجامعه معلولین مبه رفاه اجتماعی و خدماتی 

 یهایپژوهشگر اين است که استراتژدغدغه اصلی 

 هایولی چرا اين استراتژ شودیمناسب و مؤثر تدوين م

و يا چرا اشتباه اجرايی  نديآیبه اجرا درنم یدرستبه

؟و يا با توجه به افزايش روزافزون اهمیت و شوندیم

و  سوکيها از جايگاه اجرای استراتژی در سازمان

افزايش پیچیدگی محیطی اين سؤال مهم مطرح 

طور يک استراتژی را به توانیکه چگونه م شودیم

اجرا نمود و چه عواملی در اين موضوع  زیآمتیموفق

 .نقش دارند

 

 روش کار

که باشد، چراتحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می 

عوامل مؤثر بر اجرای  یبندتيدرصدد شناسايی و اولو

 نیچنهم .باشداستراتژی در سازمان بهزيستی می

منظور از ابزار پرسشنامه به قیتحق نيازآنجاکه در ا

شده به داده یهاها و دريافت پاسخداده یآورجمع

در دسته تحقیقات  .سؤاالت محقق استفاده شده است

در تحقیق حاضر  .ردیگیپیمايشی قرار م-توصیفی

مديران و کارشناسان شاغل در  :جامعه آماری شامل

باشد که حجم جامعه آماری بهزيستی استان تهران می

در اين تحقیق با توجه   .باشدنفر می 295ين سازمان ا

گیری ، آماری ،روش نمونه یبه همگن نبودن جامعه

حجم نمونه  یبرای محاسبه .باشدای میتصادفی طبقه

 :تحقیق از فرمول کوکران به شرح زير استفاده گرديد

 

 

 (P = 5/0) متغیر صفت نسبت برآورد :P  آن در که

 Z: اطمینان سطح با متناظر واحد، نرمال متغیر مقدار 

) درصد، 95 ) 

  (  =0.05) مجاز، خطای مقدار :

 .است محدود جامعه حجم : N  و

 اگر زيرا .است شدهگرفته نظر در 5/0 با برابر P مقدار

5/0 = P ،باشد n می پیدا را خود ممكن مقدار حداکثر

 بزرگ کافی حد به نمونه که شودمی سبب امر اين .کند

 با کوکران محدود جامعه فرمول طبق بنابراين .باشد

 باشد،می نفر 295 آماری جامعه حجم اينكه به توجه

 در.باشدمی نفر 167 برابر پژوهش ازین مورد نمونه حجم

 که است پرسشنامه سنجش، اصلی ابزار حاضر، تحقیق

 برای مستقیم روشی و تحقیق رايج ابزارهای از يكی

 بخش دو در پرسشنامه .است تحقیق هایداده کسب

 و شناختی جمعیت یهایژگيو به مربوط یهاپرسش

 گرديده تنظیم تحقیق، متغیرهای به مربوط یهاپرسش

 متغیرهای به مربوط یهاپرسش مجموعه اگرچه .است

 چهار شامل اما .است آمده پرسشنامه يک در تحقیق،

 سؤال 38 از .شوندیم هم از متمايز سؤاالت دسته

 13 محتوايی، عوامل برای سؤال 6 ،ادشدهي پرسشنامه

 عوامل برای سؤال 17 ،یانهیزم عوامل برای سؤال

 استراتژی اجرای نتايج به مربوط سؤال 2 و فرايندی

 یانهيگز پنج طیف از بخش اين  طراحی برای .باشدمی

 نيترجيرا از يكی که است شده استفاده رتیكل

در اين تحقیق  .رودیم شمار به یریگاندازه یهااسیمق

ابتدا بر مبنای ادبیات موجود در حوزه استراتژی و در 

مبتنی بر مدل آکاموس، متغیرهای  یرهایقالب متغ

است، که  شدهشيمفهومی استخراج مدل مفهومی پاال

ها با کمک پرسشنامه و از داده یدر اين مرحله گردآور

ه رحلروش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و در م

برای رسیدن  .است شدهيیعوامل شناسا یبندبعد رتبه

به اهداف اين تحقیق ابتدا برای بررسی نرمال بودن يا 
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اسمیرنوف و برای  -ها از آزمون کولموگروفنبودن داده

 AMOSافزار الگوسازی از مدل معادالت ساختاری و نرم

مورد  یهادر تأمین روايی پرسشنامه .استفاده شد

روايی محتوا و روايی سازه  در اين پژوهش،استفاده 

در اين تحقیق به منظور تعیین پايايی، از  .مدنظر است

با توجه به اينكه  .روش کرونباخ استفاده گرديده است

ز تحقیق بیشتر ا یرهایمقدار آلفای کرونباخ برای متغ

گفت پرسشنامه از پايايی الزم  توانیاست م 7/0مقدار 

 .برخوردار است

 هاافتهی

 هایويژگیآمار توصیفی در مورد  هایشاخص

درصد از  8/65است که  آنمعرف  هاآزمودنیشخصیتی 

. به لحاظ وضعیت  درصد مرد بودند 2/34نمونه زن و 

 متأهلدرصد  7/79درصد از نمونه مجرد و  3/20تاهل ،

سال با  50تا  41بیشترين تعداد نمونه را افراد  بودند.

، و افراد با مدرک لیسانس با فراوانی  9/35درصد فراوانی 

افراد با مدرک  کهیدرحالدادند. درصد تشكیل می 6/58

که بیشترين  ننیهمچدند درصد بو 4/2دکترا فقط 

افراد ، و  1/70تعداد نمونه را افراد کارشناس و با فراوانی 

درصد  9/26سال و با فراوانی  10الی  6ی کار باسابقه

 دادند. تشكیل می

 

 

 

 آن یهامؤلفهو  يیعوامل محتواآمار توصیفی مربوط به  :1جدول  

 آماره

 متغیر

انحراف  میانگین

 استاندارد

 حداکثر حداقل

 00/5 00/1 84/0 67/3 هااستراتژیست

 00/5 00/1 82/0 72/3 مدیران میانی

 83/4 00/1 79/0 69/3 عوامل محتوایی

 مؤلفهو میانگین  67/3ها استراتژيست مؤلفهبود. میانگین  69/3میانگین عوامل محتوايی  1با توجه به نتايج جدول 

 بود. 72/3میانی مديران 

 آن یهامؤلفهو  ایینهعوامل زمآمار توصیفی مربوط به  :2جدول   

 آماره

 متغیر

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین

 00/5 00/1 76/0 51/3 محیط

 00/5 00/1 89/0 71/3 ساختار

 سازمان بهزیستی استان تهران یهایعوامل حیاتی موفقیت مؤثر بر اجرای استراتژ
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 75/4 00/1 81/0 64/3 فرهنگ

 00/5 00/1 94/0 71/3 رهبری

 85/4 00/1 80/0 65/3 ایزمینهعوامل 

، 71/3 ساختار مؤلفه، میانگین 51/3یط مح مؤلفهبود. میانگین  65/3 ایینهزممیانگین عوامل   2با توجه به نتايج جدول 

 بود. 71/3ی رهبر مؤلفهو میانگین  64/3 فرهنگ مؤلفهمیانگین 

 

 آن هایمؤلفهو  فرآيندیعوامل آمار توصیفی مربوط به :3جدول   

 آماره

 متغیر

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین 

 00/5 00/1 80/0 71/3  های اطالعاتیسیستم

 00/5 00/1 76/0 89/3  تخصیص منابع

 00/5 00/1 00/1 87/3  پاداش

 00/5 00/1 81/0 89/3  ارتباطات

 00/5 00/1 88/0 72/3  کنترل

 00/5 00/1 71/0 82/3  عوامل فرآیندی

 

 مؤلفه، میانگین 71/3ی اطالعات هاییستمس مؤلفهبود. میانگین  82/3 يندیفرآمیانگین عوامل  3با توجه به نتايج جدول 

 بود. 72/3 کنترل مؤلفهو میانگین  89/3ارتباطات  مؤلفه، میانگین 87/3 پاداش مؤلفه، میانگین 89/3 منابع یصتخص

 

 یجهعامل نتآمار توصیفی مربوط به  :4جدول   

 آماره

 متغیر

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد  میانگین
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 00/5 00/1 87/0  66/3 یجهعامل نت

 است. 66/3 یجهعامل نتمیانگین  4با توجه به نتايج جدول 

 

 

 هاداده استنباطی وتحلیلتجزیه

 هاهیفرضآزمون 

 

 فرضیه اول

 .ددارن یاستان تهران تأثیر مثبت و معنادار یسازمان بهزيست یهایاستراتژ یبر اجرا یعوامل محتوايفرضیه صفر: 

 

 استان تهران یسازمان بهزيست یهایاستراتژ یبر اجرا یعوامل محتواياثر  : 5جدول 
 

 گویه عامل
 یسازمان بهزیست هاییاستراتژ یبر اجراعوامل اثرگذار 

 استان تهران
مقدار  بارعاملی

T 

مقدار 
P 

حتوای
ل م

عوام
 ی

Q1 
ايجاد بستر مناسب برای تغییر توسط مديران عالی تا چه میزانی بر 

 دارد؟ تأثیراجرای استراتژی سازمان بهزيستی 
77/0 29/44 001/0 

Q2 
ايجاد تعهد در کارکنان توسط مديران عالی تا چه میزانی بر اجرای 

 دارد؟ تأثیراستراتژی سازمان بهزيستی 
75/0 61/54 001/0 

Q3 
ايجاد توازن بین ثبات و نوآوری توسط مديران عالی  تا چه میزانی 

 دارد؟ تأثیربر اجرای استراتژی سازمان بهزيستی 
85/0 23/51 001/0 

Q4 
سازمانی توسط مديران میانی تا چه  هاییاستسمناسب  سازییادهپ

 دارد؟ تأثیرمیزانی بر اجرای استراتژی سازمان بهزيستی 
72/0 42/50 001/0 

Q5 
نظارت صحیح بر عملكرد مديران عملیاتی توسط مديران میانی تا 

 دارد؟ تأثیرچه میزانی بر اجرای استراتژی سازمان بهزيستی 
87/0 01/54 001/0 

Q6 

مديران عملیاتی توسط  هاییتفعالايجاد هماهنگی . کنترل بر 

مديران میانی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی سازمان بهزيستی 

 دارد؟ تأثیر

80/0 89/47 001/0 

 

از مقادير  5جدول دهند تمامی موارد ها نشان میيافته

برخوردار  P≤05/0قابل قبولی در سطح  Tبارعاملی و 

عوامل دهند که اند. تمامی مقادير نشان میبوده

 یسازمان بهزيست هاییاستراتژ یبر اجرا یمحتواي

دارند. با توجه به  یاستان تهران تأثیر مثبت و معنادار

 بر یحنظارت صح »، آمدهدستبهمقادير بارهای عاملی 

 »و « یانیم يرانتوسط مد یاتیعمل يرانعملكرد مد

به « یعال يرانتوسط مد یثبات و نوآور ینتوازن ب يجادا
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ا ر تأثیربیشترين  85/0و  87/0ترتیب با بارهای عاملی 

استان تهران  یسازمان بهزيست هاییاستراتژ یاجرابر 

 هاییاستسمناسب  سازییادهپ»خواهند داشت و 

تعهد در  يجادا»و « یانیم يرانتوسط مد یسازمان

 به ترتیب با بارهای عاملی« یعال يرانکارکنان توسط مد

 هاییاستراتژ یبر اجراکمتری را  تأثیر 75/0و  72/0

 .دارنداستان تهران  یسازمان بهزيست

 

 

 استان تهران یسازمان بهزيست یهایاستراتژ یبر اجرا یعوامل محتوايمدل اثرگذاری  : 1 شكل

 

مدل اثرگذاری های برازش شاخص.  Error! No text of specified style in document.6 جدول

    استان  یسازمان بهزيست یهایاستراتژ یبر اجرا یعوامل محتواي

 تهران

 تفسیر هامقادير شاخص های برازششاخص

 - 2/63 )کای دو(کای اسكوآر 

 - 9 درجه آزادی

 مطلوب 190/0 (RMSEAريشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 918/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 906/0 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 919/0 (IFIشاخص برازش افزايشی )

 

های برازش مدل شاخصدهد شان مین 6جدول نتايج 

(CFI ،NFI ،IFI از مقادير باالی )برخوردارند که  9/0

ر ب یعوامل محتواينشان از مطلوب بودن مدل اثرگذاری 

استان تهران  یسازمان بهزيست هاییاستراتژ یاجرا

که برابر  RMSEAدارد. همچنین مقدار شاخص 

 کند. باشد، اين گفته را تأيید میمی 190/0
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 فرضیه دوم 

 
 .داردن یاستان تهران تأثیر مثبت و معنادار یسازمان بهزيست یهایاستراتژ یبر اجرا ایزمینهعوامل فرضیه صفر: 

 

 یبر اجرا یانهیزمعوامل اثر  :Error! No text of specified style in document.7جدول 

 استان تهران یسازمان بهزيست یهایاستراتژ

مقدار  بارعاملی استان تهران یسازمان بهزیست هاییاستراتژ یبر اجراعوامل اثرگذار  گویه عامل
T 

 Pمقدار 

ل 
عوام

زم
ینه

ی
ا

 

7Q  
شناخت صحیح محیط خارجی سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای 

 دارد؟ تأثیراستراتژی 
62/0 15/50 001/0 

8Q  
و ترجیحات محیط  هادرخواستقابلیت و آمادگی الزم برای پاسخگويی به 

 دارد؟ تأثیرخارجی سازمان بهزيستی تا چه میزان بر اجرای استراتژی 
61/0 71/53 001/0 

9Q  
وجود محیط متغیر خارجی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی در سازمان 

 دارد؟ تأثیربهزيستی 
74/0 86/43 001/0 

10Q  
 أثیرتمناسب در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی  کاریمتقس

 دارد؟
75/0 92/47 001/0 

11Q  
مناسب واحدها در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی  یبندگروه

 دارد؟ تأثیر
85/0 58/48 001/0 

12Q  
اندازه مناسب واحدها در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی 

 دارد؟ تأثیر
74/0 69/46 001/0 

13Q  
مشترک در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی  یهاارزشوجود 

 دارد؟ تأثیر
74/0 97/48 001/0 

14Q  
وجود اعتقادات مشترک در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی 

 دارد؟ تأثیر
63/0 75/43 001/0 

15Q  
وجود ثبات و انسجام درونی در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای 

 دارد؟ تأثیراستراتژی 
62/0 51/46 001/0 

16Q  
توجه به الزامات محیط کاری در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای 

 دارد؟ تأثیراستراتژی 
75/0 41/47 001/0 

17Q  
صحیح توسط رهبران سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای  اندازچشمتعیین 

 دارد؟ تأثیراستراتژی 
69/0 64/40 001/0 

18Q  
برانگیختن افراد برای دستیابی به هدف توسط رهبران سازمان بهزيستی تا چه 

 دارد؟ تأثیرمیزانی بر اجرای استراتژی 
71/0 94/46 001/0 
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19Q  
وجود سبک رهبری مناسب در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای 

 دارد؟ تأثیراستراتژی 
28/0 86/15 001/0 

از مقادير  7جدول دهند تمامی موارد ها نشان میيافته

برخوردار  P≤05/0قابل قبولی در سطح  Tبارعاملی و 

عوامل دهند که اند. تمامی مقادير نشان میبوده

 یسازمان بهزيست هاییاستراتژ یبر اجرا ایینهزم

دارند. با توجه به  یاستان تهران تأثیر مثبت و معنادار

مناسب  یبندگروه»، آمدهدستبهمقادير بارهای عاملی 

مناسب در  کاریمتقس»و « يستیواحدها در سازمان بهز

و  85/0به ترتیب با بارهای عاملی « يستیسازمان بهز

زمان سا هاییاستراتژ یاجرارا بر  تأثیربیشترين  75/0

سبک وجود »خواهند داشت و استان تهران  یبهزيست

و  یتقابل»و « يستیمناسب در سازمان بهز یرهبر

و  هادرخواستبه  يیپاسخگو یالزم برا یآمادگ

 به ترتیب« يستیسازمان بهز یخارج یطمح یحاتترج

 یبر اجراکمتری را  تأثیر 61/0و  28/0با بارهای عاملی 

دارنداستان تهران  یسازمان بهزيست هاییاستراتژ

. 

 
 استان تهران یسازمان بهزيست یهایاستراتژ یبر اجرا یانهیزمعوامل مدل اثرگذاری : 2شكل 

 

استان  یسازمان بهزيست یهایاستراتژ یبر اجرا یانهیزمعوامل مدل اثرگذاری های برازش شاخص : 8 جدول

 تهران

 تفسیر هامقادير شاخص برازشهای شاخص

 - 5/173 کای اسكوآر )کای دو(

 - 65 درجه آزادی

 مطلوب 10/0 (RMSEAريشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 901/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )
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 تا حدی مطلوب 852/0 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 923/0 (IFIشاخص برازش افزايشی )

های برازش مدل دهد شاخصنشان می 8جدول نتايج 

(CFI ،IFI از مقادير باالی )برخوردارند که نشان  9/0

 یبر اجرا ایینهزمعوامل از مطلوب بودن مدل اثرگذاری 

دارد. استان تهران  یسازمان بهزيست هاییاستراتژ

-می 10/0که برابر  RMSEAهمچنین مقدار شاخص 

 کند. باشد، اين گفته را تأيید می

 

 فرضیه سوم

 
 .رددان یاستان تهران تأثیر مثبت و معنادار یسازمان بهزيست یهایاستراتژ یبر اجرا يندیعوامل فرآفرضیه صفر: 

 

 یبر اجرا يندیعوامل فرآاثر : Error! No text of specified style in document.9جدول 

 استان تهران یسازمان بهزيست یهایاستراتژ

مقدار  بارعاملی استان تهران یسازمان بهزیست هاییاستراتژ یبر اجراعوامل اثرگذار  گویه عامل
T 

 Pمقدار 

ل فرآ
عوام

ی
یند

 

20Q  
در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی  هادادهگردآوری مناسب 

 دارد؟ تأثیر
64/0 71/46 001/0 

21Q  
 تأثیردر سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی  هاداده سازییرهذخ

 دارد؟
66/0 54/42 001/0 

22Q  
اطالعات مناسب در سازمان بهزيستی تا چه  یگذاراشتراکو به  هادادهپردازش 

 دارد؟ تأثیرمیزانی بر اجرای استراتژی 
64/0 24/53 001/0 

23Q  
اطالعاتی در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای  هاییستمسبه روز بودن 

 دارد؟ تأثیراستراتژی 
66/0 38/47 001/0 

24Q  
تأمین و تخصیص منابع مالی سازمان بهزيستی تا چه میزان بر اجرای استراتژی 

 دارد؟ تأثیر
65/0 95/52 001/0 

25Q  
تأمین و تخصیص منابع انسانی در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای 

 دارد؟ تأثیراستراتژی 
63/0 45/53 001/0 

26Q  
توزيع داده و اطالعات مناسب در سطوح مختلف در سازمان بهزيستی تا چه میزانی 

 دارد؟ تأثیربر اجرای استراتژی 
63/0 42/52 001/0 

27Q  
اثرپذيری تخصیص منابع از مسائل سیاسی در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر 

 دارد؟ تأثیراجرای استراتژی 
56/0 83/42 001/0 

28Q  
شفاف بودن سیستم پاداش در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی 

 دارد؟ تأثیر
64/0 73/45 001/0 
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29Q  
وجود تناسب بین عملكرد و پاداش دريافتی در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر 

 دارد؟ تأثیراجرای استراتژی 
71/0 62/45 001/0 

30Q  
وجود ارتباط مناسب بین ارزيابی عملكرد و پرداخت پاداش در سازمان بهزيستی تا 

 دارد؟ تأثیرچه میزانی بر اجرای استراتژی 
72/0 19/45 001/0 

31Q  
ارتباط مناسب بین مديران و کارکنان سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای 

 دارد؟ تأثیراستراتژی 
71/0 20/50 001/0 

32Q  
وجود هماهنگی مناسب بین افراد و واحدهای سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر 

 دارد؟ تأثیراجرای استراتژی 
73/0 0/52 001/0 

33Q  
و اطالعات مناسب به کارکنان سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر  هادادهارسال 

 دارد؟ تأثیراجرای استراتژی 
71/0 12/55 001/0 

34Q  
تعیین استانداردهای مناسب عملكرد در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای 

 دارد؟ تأثیراستراتژی 
73/0 97/46 001/0 

35Q  
مناسب عملكرد جاری در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای  یریگاندازه

 دارد؟ تأثیراستراتژی 
73/0 03/47 001/0 

36Q  
 أثیرتانجام اقدامات اصالحی در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی 

 دارد؟
69/0 24/46 001/0 

از مقادير  9 جدولدهند تمامی مواردها نشان میيافته

برخوردار  P≤05/0قابل قبولی در سطح  Tبارعاملی و 

عوامل دهند که اند. تمامی مقادير نشان میبوده

 یسازمان بهزيست هاییاستراتژ یبر اجرا ایيندیفرآ

دارند. با توجه به  یاستان تهران تأثیر مثبت و معنادار

 یوجود هماهنگ»، آمدهدستبهمقادير بارهای عاملی 

و « يستیسازمان بهز یافراد و واحدها ینبمناسب 

در سازمان  یمناسب عملكرد جار یریگاندازه»

 73/0و  73/0به ترتیب با بارهای عاملی « يستیبهز

سازمان  هاییاستراتژ یاجرارا بر  تأثیربیشترين 

و  ینتأم»خواهند داشت و استان تهران  یبهزيست

 يعوزت»و « يستیدر سازمان بهز یمنابع انسان یصتخص

داده و اطالعات مناسب در سطوح مختلف در سازمان 

 تأثیر 63/0و  63/0به ترتیب با بارهای عاملی « يستیبهز

 یسازمان بهزيست هاییاستراتژ یبر اجراکمتری را 

 دارند.استان تهران 
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 استان تهران یسازمان بهزيست یهایاستراتژ یبر اجرا يندیعوامل فرآمدل اثرگذاری : 3شكل 
 

 

 

مدل اثرگذاری های برازش شاخص: Error! No text of specified style in document.10 جدول

 تهران        استان  یسازمان بهزيست یهایاستراتژ یبر اجرا يندیعوامل فرآ
 

 تفسیر هامقادير شاخص های برازششاخص

 - 2/683 کای اسكوآر )کای دو(

 - 119 درجه آزادی

 مطلوب 08/0 (RMSEAريشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 992/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 952/0 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 914/0 (IFIشاخص برازش افزايشی )

 

های برازش مدل دهد شاخصنشان می 10جدول نتايج 

(CFI ،NFI ،IFI از مقادير باالی )برخوردارند که  9/0

ر ب يندیعوامل فرآنشان از مطلوب بودن مدل اثرگذاری 

استان تهران  یسازمان بهزيست هاییاستراتژ یاجرا

 08/0که برابر  RMSEAدارد. همچنین مقدار شاخص 

کندباشد، اين گفته را تأيید میمی

 . 
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 فرضیه چهارم

 .داردن یاستان تهران تأثیر مثبت و معنادار یسازمان بهزيست یهایاستراتژ یبر اجرا نتیجهعوامل فرضیه صفر: 

 

 یبر اجرا یجهعوامل نتاثر : Error! No text of specified style in document.11جدول 

 استان تهران یسازمان بهزيست یهایاستراتژ
 

 گویه عامل
استان  یسازمان بهزیست هاییاستراتژ یبر اجراعوامل اثرگذار 

 تهران
مقدار  بارعاملی

T 

مقدار 
P 

ل نت
عوام

جه
ی

 

37Q  
وقوع نتايج مورد انتظار در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای 

 دارد؟ تأثیراستراتژی 
66/0 12/32 001/0 

38Q  
وقوع نتايج ناخواسته در سازمان بهزيستی تا چه میزانی بر اجرای استراتژی 

 دارد؟ تأثیر
52/0 87/21 001/0 

دهند تمامی موارد از مقادير بارعاملی ها نشان میيافته

اند. برخوردار بوده P≤05/0قابل قبولی در سطح  Tو 

 یبر اجرا یجهعوامل نتدهند که تمامی مقادير نشان می

استان تهران تأثیر  یسازمان بهزيست هاییاستراتژ

 دارند.  یمثبت و معنادار

. 

 
 یبر اجرا یجهنت عواملمدل اثرگذاری  :.Error! No text of specified style in document 4شكل

 استان تهران یسازمان بهزيست هایاستراتژی
 

استان  یسازمان بهزيست هایاستراتژی یبر اجرا ایزمینهعوامل مدل اثرگذاری های برازش شاخص :12 جدول

 تهران
 

 تفسیر هامقادير شاخص های برازششاخص

 - 1/134 کای اسكوآر )کای دو(

 - 43 درجه آزادی

 مطلوب 06/0 (RMSEAمیانگین خطای برآورد )ريشه دوم 
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 مطلوب 901/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 913/0 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 892/0 (IFIشاخص برازش افزايشی )
تا حدودی 

 مطلوب

 

، CFIبرازش مدل )های دهد شاخصنتايج نشان می

NFI برخوردارند که نشان از  9/0( از مقادير باالی

 یبر اجرا نتیجهعوامل مطلوب بودن مدل اثرگذاری 

دارد. استان تهران  یسازمان بهزيست هایاستراتژی

-می 08/0که برابر  RMSEAهمچنین مقدار شاخص 

کندباشد، اين گفته را تأيید می

 . 

 فرضیه پنجم

 
 از برازش کافی برخوردار نیست.استان تهران  یسازمان بهزيست هایاستراتژی یاجرا بر مؤثرفرضیه صفر: مدل عوامل 

 

 

 

 

 

 استان تهران یسازمان بهزيست هایاستراتژی یبر اجرا مؤثرعوامل اثر : 13جدول

مقدار  بارعاملی هاعامل
T 

 Pمقدار 

 عوامل محتوايی
759/0 28/60 001/0 

 001/0 35/63 914/0 ایزمینهعوامل 

 001/0 78/63 900/0 عوامل فرآيندی

 001/0 45/54 777/0 عوامل نتیجه

از مقادير .13جدول دهند تمامی موارد ها نشان میيافته

برخوردار  P≤05/0قابل قبولی در سطح  Tبارعاملی و 

محتوايی عوامل بیشترين و  ایزمینهعوامل اند. بوده

سازمان  هایاستراتژی یاجرارا بر  تأثیرکمترين 

 داشتند. استان تهران یبهزيست

 .آيدمیزير به دست  صورتبه استان تهران یمان بهزيستساز هایاستراتژی یبر اجرا مؤثرعوامل مدل اثر 
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 استان تهران یسازمان بهزيست هایاستراتژی یبر اجرا مؤثرعوامل مدل اثرگذاری :  5شكل

 

 استان تهران یسازمان بهزيست هایاستراتژی یبر اجرا مؤثرعوامل مدل اثرگذاری های برازش شاخص : 14 جدول

 تفسیر هاشاخصمقادير  های برازششاخص

 - 19/63 کای اسكوآر )کای دو(

 - 23 درجه آزادی

 مطلوب 19/0 (RMSEAريشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 918/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 906/0 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 919/0 (IFIشاخص برازش افزايشی )
تا حدودی 

 مطلوب

 

های برازش مدل دهد شاخصنشان می 14جدول نتايج 

(CFI ،NFI ،IFIاز م ) برخوردارند که 9/0قادير باالی

بر  مؤثرعوامل نشان از مطلوب بودن مدل اثرگذاری 

استان تهران  یسازمان بهزيست هایاستراتژی یاجرا

 19/0که برابر  RMSEAدارد. همچنین مقدار شاخص 

 کند. باشد، اين گفته را تأيید میمی

 
 بحث

 اکوموس مدل از برگرفته پژوهش اين مفهومی مدل

 بر مؤلفه يازده اين ،کهاين فرض با ابتدا در باشد،می

 کرده مطرح را هاآن دارند، تأثیر هااستراتژی سازیپیاده

 هامؤلفه کلیه که شد داده نشان وتحلیلتجزيه از بعد و

 نتايج اساس بر   .دارند تأثیر هااستراتژی اجرای در

 مؤثر عوامل  عنوانبه مؤلفه يازده و بعد چهار  پژوهش

 تهران بهزيستی سازمان در استراتژی اجرای بر

 تمامی  ،  تحقیق نتايج به توجه با. است شدهمعرفی

 سازیپیاده در اکوموس مدل با مرتبط هامؤلفه

 تأثیرگذار تهران استان بهزيستی سازمان هااستراتژی

 به دستیابی برای مربوطه سازمان بنابراين .باشدمی

 .1 شامل که هااستراتژی سازیپیاده از حاصل فوايد

 است، نتیجه ایزمینه .3 محتوايی، .2 فرايندی، عوامل

 ايجاد را هااستراتژی سازیپیاده برای کافی زمینه بايد

 مربوطه سازمان کارکنان هم و سازمان خود هم تا کرده

 که داشت توجه بايد البته .شوند مندبهره آن مزايای از
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 11 و بعد 4 اين به است الزم آمدهدستبه نتايج طبق

 خصوصبه باشند، داشته مبذول کافی توجه مؤلفه

 ديدگاه از اهمیت ضريب بیشترين دارای که هايیمؤلفه

 بعد مانند است، بوده بهزيستی سازمان کارکنان خود

 بعد سه به نسبت بیشتری اهمیت ضريب که ایزمینه

 کرد اشاره بايد آن به که اینكته اما .است داشته ديگر

 بعد و رتبه باالترين ایزمینه بعد چرا که است اين

 .اندداده اختصاص خود به را رتبه ترينپايین محتوايی

 کهازآنجايی کرد؛ مطرح بايد ایزمینه بعد قسمت در

 رفاهی امكانات کردن فراهم بهزيستی سازمان هدف

 سازمان اصلی شالوده و پايه بر باشد،می معلولین جامعه

 نیازی رهبری و فرهنگ ساختار، محیط، شامل که

 کرد؛ مطرح بايد محتوايی بعد  زمینه در .دارند اساسی

 سازمان خصوص به سازمانی هر در کهازآنجايی

 بايد لذا دارد، اهمیت بسیار مديران، نقش بهزيستی

 مناسبی زمینه آوردن فراهم با مربوطه سازمان مديران

 مروتی علی .آورند فراهم هااستراتژی سازیپیاده جهت

 در حیاتی مژده و ندوشن هاديان اعظم ،آبادیشريف

 عوامل بندیرتبه " عنوان تحت تحقیقی به1394سال 

 که پرداختند "هااستراتژی آمیزموفقیت  اجرای بر مؤثر

 اين .پرداختند اکوموس مدل ابعاد بررسی به آن در

 هدف نظر از و ای پیمايشی-توصیفی  نوع از تحقیق

 آزمون از تحقیق هایداده .باشدمی کاربردی

 از استفاده با و عالمت آزمون و اسمیرنوف-کلموگروف

 نا آزمون از بندیرتبه برای درنهايت و  spss افزارنرم

 نشان نتايج و گرفته، قرار بررسی مورد فريدمن پارامتری

 تری پائین رتبه و اهمیت از کارکنان که دهدمی

 خود به رو رتبه باالترين رهبری ولی برخوردارند

 مقصود توسط تحقیقی (8).است داده اختصاص

 عوامل بررسی " عنوان تحت 1394 سال در سعیدی

 در اسكات مدل اساس بر استراتژی اجرای بر مؤثر

 اين .شد انجام "شرقی آذربايجان فاضالب و آب شرکت

 گرا عینیت تحقیق نوع و کاربردی هدف نظر از تحقیق

 بودن نرمال از بعد تحقیق اين آماری روش .باشدمی

 اسمیرنوف،-کلموگروف آزمون از استفاده با هاداده

 خطی رگرسیون و همبستگی آزمون از استفاده با هاداده

 بررسی مورد فرضیه آزمون جهت متغیره چند

 ساختار بین که است داده نشان نتايج .اندقرارگرفته

 غیررسمی ساختار بین اهداف، بودن مشخص و رسمی

 اجرای با محیطی تغییرات بین کارکنان، مشارکت و

 آذربايجان استان فاضالب و آب شرکت در  استراتژی

 جالل (9.)دارد داریمعنی و مثبت رابطه شرقی

 سال در زاده مهدی حافظ و زاده مهدی احمد عبدالهی،

 اجرای بر مؤثر عوامل " عنوان تحت تحقیقی 1393

)ه  خمینی امام امداد کمیته استراتژی آمیزموفقیت

 ابعاد بررسی به آن در که دادند انجام "شرقی آذربايجان(

-توصیفی  نوع از تحقیق اين .پرداختند اکوموس مدل

 هایداده .باشدمی کاربردی هدف نظر از و ای پیمايشی

 فريدمن آزمون و نمونه تک t پارامتری آزمون از تحقیق

 که دهدمی نشان نتايج و گرفته قرار بررسی مورد

 اجرای جهت امداد کمیته کارکنان و مديران

 سازمانی، ساختار عامل 12 عامل، 15 بین از هااستراتژی

 تخصص، و دانش سازمانی، ارتباطات ،سازمانیفرهنگ

 راهبرد، تدوين ذهنی، پیشینه استراتژی، پذيرش

 اقتصادی، بازخورد،عوامل و کنترل منابع، تخصیص

 تأثیر آمیزموفقیت اجرای بر ،جغرافیايی و اجتماعی

 برای را کمی نقش سازمان اين کارکنان که دارد،

 ريزیبرنامه و سیاسی عوامل کارکنان، نگرش هایعامل

 توسط تحقیقی همچنین( 10د. )هستن قائل عملیاتی

 سعیده و پور اقوام سعید منوريان، عباس حقیقی، محمد

 عوامل بررسی" عنوان تحت 1388 سال در  رسولیان

 ملی شرکت در استراتژيک ريزیبرنامه موفقیت بر مؤثر

 کاربردی هدف، نظر از تحقیق اين .شد انجام "ايران گاز

 .باشدمی توصیفی اطالعات پردازش و گردآوری نظر از و

 موفقیت با عمده عامل هشت ارتباط پژوهش اين در

 مورد ايران گاز ملی شرکت در استراتژيک ريزیبرنامه

 مشارکت عامل پنج تأثیر درنهايت و گرفته قرار بررسی

 آگاهی استراتژيک، ريزیبرنامه فرآيند در ارشد مديران

 استراتژيک، ريزیبرنامه اهمیت و دانش از ارشد مديران

 ريزیبرنامه فرآيند در کارکنان تیمی مشارکت

 ريزیبرنامه فرايند در تغییر مديريت استراتژيک

 موفقیت در محیطی درست ارزيابی و استراتژيک

 مورد ايران گاز ملی شرکت در استراتژيک ريزیبرنامه

 برومیلی و برايسون( 11) است گرفته قرار تأيید
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 مؤثر عوامل آن، در که اندداده ارائه چارچوبی (2001)

 شده بندی طبقه گروه چهار در هااستراتژی اجرای بر

 .اینتیجه و فرآيندی ای،زمینه محتوايی، عوامل :است

 .اندبوده برخوردار باالتری اهمیت از فرآيندی عوامل که

 بین رابطه تجربی صورتبه( 1991) همكارانش و روت

 فرايند بر آن تأثیر نیز و سازمانی طراحی و استراتژی

 مورد کمی تحقیق يک چارچوب در را استراتژی اجرای

 فلسفه فرهنگی، عوامل هاآن .دادند قرار آزمون و مطالعه

 و مشخص اهداف تمرکز، رسمیت، مديريتی،

 در را ایزمینه عوامل و سازیيكپارچهی هاممكانیز

 و گرو پتی (12)دانستند مؤثر استراتژی اجرای

 مولینا و منا برنز،،  ( 2001) لیزی دی (1991)ويپ

 چارچوب تقريباً ( 2010)همكاران و لی يانگ( 2007)

 از برخی با ارتباط در حاضر پژوهش نتايج  با مشابهی

 و اهمیت در تفاوتشان و (13،14،15،16د)داشتن عوامل

 .بود عوامل از ديگر برخی شناسايی و عوامل تأثیرگذاری

 که باشد دلیل اين به هاتفاوت اين احتماالً واقع  در

 ارتباط و عوامل شناسايی روی بر فقط فوق مطالعات

 مشخص کهآن حال .اندداشته تمرکز يكديگر با هاآن

 شايانی کمک تواندمی  معیارها، اين اهمیت درجه بودن

 اين به دررسیدن استراتژی راهبران و ارشد مديران برای

 هایشرکت روی بر مذکور تحقیقات همچنین باشد مهم

 بر حاضر پژوهش کهدرحالی داشتند تمرکز غیردولتی

 در تفاوت روازاين گرفت انجام دولتی سازمان يک روی

 .باشد توجیه قابل احتماالً عوامل از برخی  شناسايی

 : گیرینتیجه

 بهزيستی سازمان در استراتژيک ريزیبرنامه عمر زا

 توان و تجربه نابرايــن،گذرد بنمی زيادی زمان

 هايیمحدوديت بــا خصوص اين در نیز ســازمان

 به توجه با ســازمان اين در ريزیبرنامه . است روروبه

 هایچالش با  هافعالیت تنوع و تعدد  و خاص شــرايط

 انتخاب هاچالش ترينمهم از يكی است روروبه زيادی

 سازمان شرايط با را آن بتوان که است ريزیبرنامه مدل

 مسیر شدن مشخص به برنامه وجود. کرد هماهنگ

 بهزيستی سازمان مانند ایگسترده سازمان هایفعالیت

 کندمی کمک آن تابع واحدهای بین هماهنگی و کشور

 مختلف هایحوزه در ایسلیقه هایبرنامه اعمال از و

 استراتژيک برنامه اهمیت به توجه با .کندمی جلوگیری

 بهزيستی سازمان مديران برتری، مزيت به دستیابی در

  برنامه اين اجرای و تدوين به بیشتری توجه بايد کشور

 استراتژيک برنامه تدوين هایچالش .دارند مبذول

 زيادی مشكالت نشوند، مديريت خوبیبه کهدرصورتی

 در کرد خواهد ايجاد استراتژيک برنامه اجرای راه سر بر

 مؤثر برنامه يک خالی جای موارد، بیشتر در سازمانی هر

 .شودمی ديده بخشد، بهبود را سازمانی شرايط بتواند که

 خالی جای تقريباً تهران، استان بهزيستی سازمان در

 که جايی .باشدمی مشهود کامالً اجرانشده هایبرنامه

 از حاصل نتايج و محتوايی عوامل از سازمان کارکنان

 برای عظیم، تحول يک ايجاد خواهان و برندمی رنج کار

 انجام که تحقیقی هر . باشندمی کاری شرايط بهبود

 باشدمی مواجه هايیمحدوديت و مشكالت با شودمی

 محدوده از خارج برخی و اختیار در هاآن از برخی که

 هايیمحدوديت نیز حاضر پژوهش در .باشدمی محقق

 1 :کرد اشاره توانمی زير موارد به که است داشته وجود

 به دهیپاسخ ،دهندگانپاسخ کاری حجم علت به (

 و گرفت انجام کندیبه پرسشنامه تكمیل و هاسؤال

 موکول ديگری زمان به را آن تكمیل کارمندان از برخی

 با تحقیق انجام روند کل گرديد باعث که کردندمی

 در سازمان همكاری عدم( 2.شود مواجه زمانی تأخیر

 همكاری عدم همچنین و پرسشنامه آوریجمع و توزيع

 هایسؤال به کامل پاسخگويی در سازمان کارکنان

 در اداری کارهای پیگیری بودن بر(زمان3 پرسشنامه

 پرسشنامه توزيع اجازه و نامه گرفتن )بهزيستی سازمان

 (سازمان داخل در

 پیشنهادات 

 هر بر مبتنی سازنده پیشنهادهای ذکر به قسمت اين در      

 اين در که شود می پرداخته تحقیق های فرضیه از يک

 استان بهزيستی سازمان کارکنان خود نظرات از راستا

 موفقیت برای بهزيستی سازمان(1 :ايم جسته بهره تهران

 حوزه به بايد خود های استراتژی اهداف به يابی دست در

 انتظار مورد نتايج و فرآيندی ای، زمینه محتوايی، های

 تأکید با البته .نمايد توجه زمان هم طور به استراتژی

 فرآيندهای بر آن گذاری تأثیر و ای زمینه عوامل بر بیشتر
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 می ديگر های حوزه از بیش حوزه دو اين وزن عملیاتی،

با توجه به نتايج حاصل از رتبه بندی مؤلفه های (2.باشد

عامل محتوايی پیشنهاد می شود، مديران سازمان 

مشارکت فعال تری در تدوين استراتژی سازمان داشته 

باشند و با آگاهی از انتظارات سازمان، استراتژی های اين 

سطح را با مشارکت سیاست گذاران سازمان و سطوح 

توجه به مديريت ند .تدوين نماي مختلف مديريت

تغییرجهت ايجاد بستر مناسب، ايجاد تعهد در کارکنان، 

ايجاد توازن بین ثبات و نوآوری، پیاده سازی سیاست ها، 

نظارت صحیح بر عملكردها و ايجاد هماهنگی و کنترل بر 

فعالیت های کارکنان، شانس شكست استراتژی را بشدت 

 بعد تحقیق، از حاصل نتايج به توجه با (3کاهش می دهد

 رابطه در لذا .باشد می برخوردار بااليی اهمیت از ای زمینه

 برای بهزيستی سازمان شود می پیشنهاد رهبری مؤلفه با

 شاخص اين ها استراتژی اجرای در مديران مشارکت جلب

 در رهبران مشارکت جلب(الف :دهد قرار توجه مورد را ها

رهبران در ارتقای دانش ب ( صحیح اندازها چشم تعیین

خصوص برانگیختن افراد برای دستیابی به هدف و ايجاد 

 ارد،مو بیشتر در سازمانی هر در، يک سبک رهبری مناسب

 ار سازمانی شرايط بتواند که مؤثر برنامه يک خالی جای

 استان بهزيستی سازمان در .شود می ديده بخشد، بهبود

 کامال نشده اجرا های برنامه خالی جای تقريبا تهران،

 عوامل از از سازمان کارکنان که جايی .باشد می مشهود

 خواهان و برند می رنج کار از حاصل نتايج و محتوايی

 می کاری شرايط بهبود برای عظیم، تحول يک ايجاد

 هبرنام اين مربوطه سازمان شود، می پیشنهاد پس .باشند

 اجرای جهت کافی بودجه و تالش و گرفته جدی را

 .شود ارائه ها استراتژی

 

 تقدیر و تشکر

 از بدينوسیله تا دانند می الزم خود بر نگارندگان

 حمايت های همكاری سازمان بهزيستی تهران که با

 قدردانی  امكانپذير ساختند را پژوهش اين انجام خود

 نمايند
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Abstract  

Background& Objective: The study goal is to evaluate the suaccessful vital factors on 

welfare of organization’s clerk strategies in Tehran province using Okemos model which is 

based on 4 aspects: Content, Underlying, Process and outcome factors 

Materials and Methods: This study according to research goal is an applicable study and 

considering data gathering is adescriptive survey,  Toll of collecting data was a mulitiple 

resercher made questionnaire including 38 questions,which its reliability confirmed by 

using cronbach s Alpha, and its validity affirmtion by using experts affirmation.  The 

population study was 295 clerk in organizations and sample size was 167 clerk which 

obtained by using stratified sampling. For analyzing data KMO test used, and for providing 

the model of structural egutions we used AMOS software by using fitness test 

Results: All variables had an acceptable load factor and also T test was significant P≤0.05. 

Conclusion: Data analyzes showed that all aspects and variables influenced on strategies 

implementation. Therefor the ranking of organizations factors are as follow respectively: 

underlying factors, process factors, out come factors and finally content factors. 

  

Key words: strategy management, strategy implementation, welfare organization.  
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