
 های افزایش اثر بخشی و بهبود مدیریت بررسی راه

 در شرکت های بیمه 

 

 چکیده:

اثر بخشی برای موفقیت هر سازمان حیاتی و ضروری است و به همین دلیل برای افزایش و حفظ نتایج عالی کسب و 

 یاست که سازمانها لیدل نیبه هماجرای راهکارهایی هستند که این موفقیت را تضمین کند.  مندکار، سازمان ها نیاز

 ییکنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار کارکنان را شناسا یم یادیز تلاش به خصوص شرکت های بیمه موفق جهان

 آن ها در بازار است. گاهیعملکرد و جا یبررس ازمندین یپررقابت امروز یایسازمان ها در دن یبقا .کنند تیریو مد

ه اهداف ب یابیدستمهم در نیبه ا دنیرس یبرا دیاز اقتصاد در هر کشور با یبه عنوان بخش مهم زین مهیب یها شرکت

ی رقابت یایدر دن شرفتیبقا و پ ،خود  یفعل تیموقع صیو تشخ نییتع یبرا مهیب یشرکتها .خود موفق عمل کنند

به خصوص در  خود و بهبود مستمر عملکرد یابیبه منظور ارز ییبه طور مستمر از روشها و الگوها ستیبا یم امروز

هدف از این پژوهش بررسی و یافتن راهکارهای افزایش اثربخشی  .رندیدر سازمان بهره گ یجار یها تیو فعال مدیریت

عدم اطلاعات حاکی از آن است که  سازمانی و بهبود عملکرد مدیریتی در شرکت های بیمه است.نتایج بدست آمده

سازمان در ابعاد مختلف اثر گذار است و  یها تیآنها در فعال تیمسئول ای تیریمد تیکارکنان در رابطه با اهم یکاف

بر  داری یاثر معن تیرینشان داد که عملکرد مد قیهای تحق افتهی این ابهام ناشی از ابهام در ابعاد مدیریتی است. 

 یابیبازار زییتوان برنامه ر یم تیقابل نیا ارتقایبرای  و  ستداشته ا مهیب یبه خصوص در شرکت ها یابیبازار تیقابل

 را بهبود بخشید.و اجرای آن 

 

 

 

 اثر بخشی، بهبود مدیریت، شرکت بیمه واژگان کلیدی:

 

 

 

 



 .مقدمه1

.) نقوی و ازمندندین یطیمح نانیبا عدم اطم یسازگار ییو توانا یریپذ به انعطاف یادیز یجنبه ها ازسازمانها 

ا و ب دیجد خدمات تا محصولات و ازمندندیسازمانها ن ان،یمشتر رییدر حال تغ یازهایبرآوردن ن یبرا (1931همکاران،

به واسطه  مهیدر صنعت ب یریسطح رقابت پذ شیافزاو ارائه دهند. دیتول ریپذ و انعطاف عیسر یاستاندارد بالا را به روش

 (1931د و همکاران، نژا ء. )زراو کاهش تمرکز شده است یموجب بهبود سودآور یخصوص و یدولت یحضور شرکت ها

.)حاجی است فیو ظر ریرقابت حساس، نفس گ کی صنعت نیا یاذعان دارند که رقابت در فضا زیصنعت ن نیا رانیمد. 

 شرکتها در طول زمان، بهبود مستمر عملکردشان یاهداف تمام نیاز مهمتر یکی راستا نیدر ا.  (1931پور و نجفی،

و  انیکالا و خدمات به مشتر مطلوبۀ از ارائ نانیسازمان و اطم یو اثربخش ییکارا شیمهم و افزا نیاست. برای ا بوده

از موضوعات  یکیآن  تهاییو قابل یابیبازار هاییو توسل به استراتژ انیمشتر ارتباط با جادیا ییآنان، توانا تیکسب رضا

در حال  مهیبا تجربه در صنعت ب یاز منابع انسان یعیوس فیط یاز طرف (1931.)احسان فر و گروسی،است توجه قابل

آن مواجه  با مهیب یکه شرکت ها ییها و تنگناها میتحر لیبه دل ریاخ یدر سالها گریهستند و از طرف د یبازنشستگ

علاوه  جهینتصورت نگرفته است؛ در  یریچشمگ تیالملل فعال نیبوده اند در بحث تبادل دانش و اطلاعات در عرصه ب

 یجهان .(1931)نوراللهی و همکاران،تر شده است. قیعم مهیو دانش در صنعت ب یشکاف علم ،یبر مشکل منابع انسان

 یامر ان،یمشتر یو خواسته ها قیسلا رییگسترده و تغ یبه بازارها یضرورت دسترس ،یرقابت یفشارها شیشدن، افزا

صولات مح تیفیک شیها، افزا نهیخود را در جهت کاهش هز یها ییتوانا دیبا یهر شرکت نیاست؛ بنابرا ریاجتناب ناپذ

کار  به و در صورت امکان، فراتر رفتن از آن ها یمشتر یو خواسته ها ازهاین نیتر و تأم یقو روابط جادیو خدمات، ا

متخصص و با تجربه در  یرویکمبود ن مه،یب یشرکت ها یکم شیبا توجه به افزا ( . 1931)حاجی پور و نجفی،.ردیبگ

 (1931،ینیاست )مع مهیمهم صنعت ب یاز چالش ها مهیصنعت ب

 یاثر بخش. 2

 یسازمان یاثربخش -1-2

 یسازمانها یهای ژگیو سازمان هاست، اما در مورد رانیمد یاز مباحث مهم و مورد توجه تمام یکی ،یسازمان یاثربخش

نهاست. آخاص  یها تیاهداف و مأمور نظر سازمانها از زیتما دیامر شا نیوجود ندارد. علت ا یانگاثربخش، توافق هم

ستوار ا یبر فرهنگ سازمان عارزشها و درواق ها، تیذهن ،یتلق طرز زش،گیان جادیبار ا ندهیفزا یبه طور یامروزه اثربخش

 یرفتارها یورد. اثربخشآ یرا فراهم م یطیگسترده از تلاطم مح یا برخورد با جبهه و شناخت ،ییارویبوده و امکان رو

)قربانی و ورد.آ یسازمان را به وجود م یهای و استراتژ طیهماهنگ با مح یرفتار ریس یعبارت و به یمنطقا

به طور موثر و کارا به عوامل  دیبا ابند،یسازمان ها، اثربخش بوده و به اهداف خود دست  نکهیا یبرا (1931برکات،

 نیدارد. ا یفناورانه سازمان بستگ یها یبه توانمند شتریشرکت ها ب نیا یرو اثربخش نیپاسخ دهند. از ا یطیمح

کنند.)  یها را اکتشاف و بهره بردار یفناور  نیاست تا ا ییها تیاز فعال یفناورانه شامل مجموعه ا یها یتوانمند

به  ز،ین مهیرا بر عهده دارند و صنعت ب یکار سخت تر یخدمات یبنگاه ها انیم نیدر ا ( .1939و همکاران،  یانصار



رت چراکه ضرو ست،ین یمستثن انیجر نیدر حوزه خدمات در اقتصاد کشور، از ا رگذاریاز فعالان مهم و تأث یکیعنوان 

فت توان گ یاساس، م نیبر همگان روشن است. بر ا یاقتصاد توسعه آن بر رشد و ریتأث زانیو م مهیتوسعه صنعت ب

)حاجی پور و صنعت است. نینحوه عملکرد ا یدر کشورها، بررس مهیتوسعه ب زانیم یریگ اندازهی ازجمله راهکارها

 (1931نجفی،

طریق  جوید . معمولا از یمتعددی بهره م ارهاییاست که تا حد زیادی از مع یکل ییک نوع ارزیاب ؛یکل یاثربخش

و  ریاشخاص بص یاو یا از طریق قضاوت ه یهای کل یاسناد عملکرد گذشته یا به دست آوردن ارزیاب نمودن بیترک

خدمات مناسب  ۀمنظور ارائ به مهیشرکتهای ب (1931.)جلیلیان،شود یم رییمطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه گ

بتوانند  داشته باشند تا راجبارییغ های مهیب دارانیخر خصوص به مهیب دارانیبا خر یکیارتباط نزد دیبا مهگذارانیبه ب

 (1931احسان فر و گروسی، )مناسب را عرضه کنند مههاییشوند و برای برآوردهکردن آنها ب باخبر آنها ازهاییاز ن

اقتصادی حیاتی است و به همین خاطر برای افزایش دستاوردها و حفظ نتایج اثربخشی سازمانی برای موفقیت هر 

معنای اثر بخشی سازمانی در کسب و کار، سازمان نیازمند اجرای راهبردهایی است که این موفقیت را تضمین کند.

ی د که اثر بخشمیان اشیا مختلف و افراد مختلف متفاوت است. با وجود این اکثر محققان بر این موضوع توافق دارن

سازمانی برای سنجش به معیارهای چندگانه ای نیاز دارند تا با استفاده آنها عملکرد سازمان های مختلف را ارزیابی 

 (1939)انصاری و همکاران، نمود بنابراین آن باید هم به عنوان فرایندها و هم به عنوان پیامدها در نظر گرفته شود.

ک سازمان اهدافش را محقق می سازد و به عبارت اثربخشی، میزان یا حدی است که ییکی از تعاریف بنیادی و رایج .

و  تیصلاح توسعۀ.   (1931)الوانی،دیگر به میزانی که سازمان به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود نایل گردد. 

 یازمانس یاثربخش گرید یشاخص ها زمان کار، یاثربخش شیزمان کار را بهبود خواهد داد و افزا یاثربخش ،یستگیشا

 (1931)اردلان و همکاران،را ارتقاء خواهد داد

 معیارهای اثربخشی سازمانی -1-1-2

بعد بکار رفته است.دیگر  3( در 1212)2( و بیس واز1311)1معیارها و شاخص های اثربخشی سازمانی به وسیله موت

تند از: اثربخشی کلی، بهره وری، کارایی، سود، معیارهای اثربخشی سازمانی که در مطالعات استفاده شده است عبار

کیفیت، حوادث، رشد، میزان غیبت در کار،جابجایی در کار، رضایت مندی شغلی، انگیزش، روحیه، کنترل، استخدام و 

نهادینه کردن اهداف سازمانی، سازگاری تعارض، انعطاف پذیری و انطباق، برنامه ریزی و هدف گذاری، اجماع در هدف،

هنجار، مهارت های ارتباطی مدیریتی، مهارت های انجام وظیفه مدیریتی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، آمادگی، نقش و 

بهره وری از محیط، ارزیابی به وسیله پدیده های خارجی، ثبات، ارزش منابع انسانی، مشارکت و نفوذ مشترک، تاکید 

 .(1939 بر آموزشو توسعه، تاکید بر موفقیت. )انصاری و همکاران،

 

                                                             
1 Mott 
2 Biswass 



 جدول مدل های اثر بخشی سازمانی

 تمرکز سازمان یساز یمفهوم مدل

که  باتیاز ترت یسازمان به عنوان مجموعه عقلاي فمدل هد

 به اهداف دارند دنیرس به گرايش

 (اهداف) امدهایو تحقق پ دنیرس

 ،رییدرون داد، تغ)باز ستمیسازمان به عنوان يک س یستمیمدل س

 (. داد برون

 یداد، کسب منابع و منابع داخلدرون 

 (ها وهیش ابزارها و)

که با  یرونیو ب یسازمان به عنوان عوامل درون کيمدل عوامل استراتژ

اي از محدوديتها و اهداف، مذاکره و  دهیچیپ مجموعه

 کنند. یتوافق م

پاسخ به انتظارات گروه هاي ذي نفع 

 حول سازمان هستند قوي که

که اهداف  ،یسازمان به عنوان ارزش هاي رقابت یرقابت يمدل ارزش ها

 کند. یرا خلق م متعددي متعارض

 :یسه بُعد ارزش هاي رقابت

 یرونیدر مقابل ب یتمرکز درون. 

 پذيري انعطاف مقابل در کنترل .

 وهیش يا ابزار مقابل در اهداف. 

سازمان به عنوان مجموعه اي از مشکلات و شکست  یمدل عدم اثربخش

 ها

 زیآم تیرد موفقکه از عملک یواملع

 کنند. یم ريیجلوگ سازمان

 1931منبع: جلیلیان،

 بهبود مدیریت. 3

 سازمانیبهبود عملکرد  -1-3

اژه این و صاحب نظران مدیریت در سالهای اخیر در مدیریت سازمانها شامل می شود. مدیریت عملکرد قلمرو وسیعی را

ملکرد، ع مدیریت عملکرد؛ سنجش عملکرد، ارزیابی ای که در درون فلسفه گونهکرده اند، به  را جانشین ارزیابی عملکرد

 رایمفاهیم ابزاری است برای استقرار و اج ضعف نیز نهفته است و می توان گفت این ها و نقاط قوت و تعیین شایستگی

 ۀو منجر به ارائ سازی هادیخدمات سازمان پ ندیدر فرا تواندی دانش مشتری م.  (1933.) رفیع زاده، مدیریت عملکرد

 جوانبی تمام تیریارتباط با مشتری و مد تیریمد جادیمحصولات و خدمات سازمان شود. ا و بهبود دیجد های دهیا

 ستمیس.  ((Dong,2011 .دارد یتوجه بازار، فروش و خدمات مشتری اثر قابل یو اثربخش ییکارا شیمشتری بر افزا

 ان،یو حفظ ارتباط با مشتر شیافزا جاد،یسازمان در جهت ا تیقابل شیارتباط با مشتری علاوه بر افزا تیریمد های

 Garrido-Moreno and Padilla. بخشدی بهبود م زیرا ن انیدانش آنها در مورد مشتر شیافزا تیقابل

Mele´ndez,2011) 

که در کاری  یبرای عمل مدیریت وقت یدهد، و فرصت یکه مدیر عمل مدیریت را انجام م سازمان مجموعه ای است

های متعددی شکل  وهیآنها را به ش یانسان ها بوده و زندگ رامونیها پ سازمان است وجود ندارد ریتلاش یک فرد درگ

نمایند. کالاها و خدمات  یو مصرف م بیهای مطلوب با هم ترک ستاده به اهداف و دنیدهند. آنها منابع را برای رس یم



کارخانجات مدرن  از فن آوری بر مبنای رایانه و نیهمچن نمایند. یم لیکرده نوآوری را تسه دیرا به طور کارآ تول

کنند. برای مالکان، مشتریان و کارکنان  یم داده و بر آن نفوذ قیتطب یطیمح راتییکنند. خود را با تغ یاستفاده م

 یو هماهنگ زشیو انگ یشغل ریمس الگوهای ات،یی متنوع، اخلاقنمایند. در نهایت با چالش ها یویژه ایجاد م یارزش

امکان  ،ییک نفر به تنهای به آنها توسط یابیها همان اهدافند که دست تیشوند این موارد یا فعال یکارکنان همگام م

 .(1933.)خزاعی و شفیعا،پذیر نبوده یا اگر باشد حصول آن از طریق سازمان اثربخش تر است

و در  و کارکنان بوده تیریمد نیارتباط ب جادیآن ا فهیاست که وظ یمنابع انسان تیریاز مد یعملکرد بخش تیریمد

 یفعل یگستیعملکرد ضمن بهبود شا تیریدر نظر دارد. مد زیافراد را ن یتهایعملکرد، ابتکارات و خلاق یابیارز ندیفرآ

وه با عملکرد بالق یستگیشا یهماهنگ ساز) شانیفرد با کارکرد واقع یستگیشا نیارتباط ب جادیا ستم،یافراد و کل س

 یایدن مدرن و یهایبا تکنولوژ یهماهنگ یافراد برا دیجد یها یستگیبه دنبال بهبود و توسعه شا (بالفعل یو توانائ

 اهداف نیب یکارکنان و همسوئ نیب یهمدل جادیو ا یبهبود جو سازمان قیعملکرد از طر تیریمد. متحول فرد است

عملکرد  تیتقو قیاز طر یبه اهداف سازمان یابیکارکنان در دست تیکوشد تا با هدا یم کارکنان و اهداف سازمان

ره و بالطبع به یانسان یروین یبهره ور ،یقیپرداخت تشو یها وهیاستفاده از ش مطلوب و حذف عملکرد نامطلوب با

 نهیخود را در زم یمهارتها دیبا یسازمان رانی، مد یبه طورکل.  (1931)قربان زاده،دهد شیکل سازمان را افزا یور

ارائه  یعنبه م نشیب جادیاست که ا یهیبخشند. بد توسعه گروه لی، آموزش و تشک زهیو نگرش ، انگ نشیب جادیا یها

 نیاست ا سریکه م ییتوجه داشته و تا جا یینها به هدف نشیب نیباشد معهذا ا یم ندهیمشترک درباره آ یدگاهید

در محل کار  دنیآفر جانیشور و ه یمعنا به زهیانگ جادیگروه و رهبر گذاشته شود. ا ایفرد و  اریدراخت دیاقدامات با

 نهیمز نیروش در ا نیبهتر سازمان در یکار یتهایکارکنان به فعال تیبوده . هدا تیریمد دگاهیبه د یابیجهت دست

د که باش یرود مطرح م بالا که عملکرد کارکنان یقیباشد . آموزش بعنوان کمک و ارائه راه حل به کارکنان به طر یم

کامل  ییمهارتها که گروه شامل انتخاب اعضا لیباشد تشک یم سریکارکنان م بیبا گوش دادن به صحبت آنها و ترغ

مهارت  و باشند، به ارزش رینرمش پذ دیو رهبران با رانیمدبه آنها،  یریگ میداشته و ارائه امکان تصم گریکدیکننده 

 (1932)دارابی و رضوی،باشند . یم تیاهم یصادقانه عمل کنند دارا دیبا نکهیتر ا تیافراد توجه و بااهم
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 ح،یتصح ،ینیسازمان هستند. بازب ندهیبه اهداف آ یابیدست یبرا یرفتار سازمان تیریارشد و رهبران، مسئول مد رانیمد

خواهد سازمان را به  یو مهم رهبران در سازمان است. اگر رهبر م یاساس یاز نقش ها ،یتطابق رفتار سازمان و بهبود

 دیمان یبا او همراه یکه رفتار سازمان دیحاصل نما نانیاطم دیقدم با نیدر نخست د،ینما ییرهنما مطلوب ندهیآ یسو

اره رفتار همو دیبا ریمد کیدارند.  یتوافق داخل گریکدیبر سر موضوع با  زیها ، افراد و گروهها ن بخش کهنیو بعد از آن ا

 ییدر آن وجود دارد را شناسا تیکه احتمال عدم موفق یقرار دهد تا بتواند موارد ینیبازب وی را مورد بررس یسازمان

افراد توجه کرده و سنتها و  تیو از همه مهمتر به خلاق یمال یو به کنترل ها دهید تدارک یقرار دهد. برنامه آموزش

شرکت  دیشد یختیبا توجه به هم ر. ( 32،یو رضو یکنند. )داراب ییشناسا شوند را یم شرفتیکه مانع پ یاقدامها

 متیاست. بازار پررقابت، ق یگرید یراهبردها ازمندین ،یختیهم ر نیو دنبال کردن راه برون رفت از ا افتنی مه،یب یها



 انیسهاماست.) رانیدر ا مهیبارز صنعت ب یها یژگیازجمله و یبردار یو کپ دیاز بابت تقل یفاقد تعرفه و نگران یگذار

 انیارتباط با مشتر یبرقرار یبرا ینه تنها تحت فشار مضاعف مهیب یشرکت ها رانیمد ت،یوضع نی(. با ا1932مقدم،

(. 1931 ،یمواجه شده اند )عامل یبا دشوار زین انیاز مشتر یشتریتصاحب سهم ب یبرا خود هستند، بلکه یکنون

 منجر به کاهش جهیشود و در نت یکار م یرویدر ن شتریب یریانعطاف پذ جادیاز مهارتها، باعث ا یانباشته ا شیافزا

 نییافراد در سطوح پا نکهیگردد. به علاوه، همزمان با ا یشرکت م یو بهره ور ییو بهبود کارا یکار یروین نهیهز

کاهش  ایبه نظارت بر کارکنان  ازیتواند منجر به کاهش ن یامر م نیگردند، ا یمتنوع م یمهارت ها یشرکت دارا

 (1931و همکاران، یکارکنان گردد.)نقو میتقمس ریغ یها نهیهز

به  عدم توجه نیاجرا شود و همچن شرکت در دیارتباط با مشتری  که با تیریمد ادییبن میعدم توجه به اصول و مفاه

وجب م شود،یم یارتباط با مشتری تلق تیریمد ادهسازییمهم در پ یمش خط کیکه بهعنوان  یابیبازار تهاییقابل

های  کترو به سوی ش اورندیبا شرکت به دست ن ۀاز رابط ندییخوشا ۀتجرب انیمشتر ،یرقابت بازارهای که در شودیم

 Keramati et al.,2010). .)شوند لیو خدمات بهتر متما گرید

 ستمیس کی جادیو ا انیهای مشتر ها و درخواست دهیا ازهایآوری اطلاعات، ن ارتباط با مشتری، جمع تیریهدف مد

 ازهایین فراتر از یخدمات ۀبه ارائ ازیمشتری است. سازمانهای امروز ن شتریب تیو رضا بهتر خدمات ۀبرای ارائ کپارچهی

 نینو مهایستیس ازمندیکنند، پس ن جلب آنها را شتریو اعتماد هر چه ب تیخود دارند، تا بتوانند رضا انیمشتر ای هیپا

 یرقابت تیمز کیو حفظ آنها  انیارتباط با مشتر یرقابت تیوضع نیدر اهستند. ارتباط با مشتری تیریو مد یارتباط

رتفوی پ تیریمد چون ییایدانش مشتری به مزا تیریمد قیاز طر توانندیم شرویپ سازمانهای .هاست مهیبزرگ برای ب

 جادیحصول، ام تیفیبهبود ک ،یابیارتقای بازار وی ابیارتباطات بازار ۀمشتری، توسع هایی بند بخش ۀتوسع ان،یمشتر

ر و .)احسان فابندیاز مرکز ارتباط با مشتری دست  یبانیخدمات به مشتری و پشت تجاری ندهاییفرا د،یمحصول جد

 (1931گروسی،
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 شتریارتباط با م تیریدانش مشتری و مد ریتأثدر پژوهشی ،اثربخشی و بهبود مدیریت اتیمحقق در ادب یبا جستجو

 یاکح ی این پژوهش ها افتهی شده است. بررسی مهیب یدر شرکتهای خصوص یو عملکرد سازمان یابیبازار تیقابل بر

ی بر ارتباط با مشتر تیریمد نیدارد، همچن ریبا مشتری تأث ارتباط تیریدانش مشتری بر مد تیریاز آن است که مد

ی م فایا ار یانجینقش م ان،یم نیدر ا یابیبازار تیقابل ریداری است و متغ یمثبت و معن ریتأث دارای یعملکرد سازمان

 (1931)احسان فر و گروسی،.کند

در تحقیفی دیگر ارتباط بین فعالیت های مدیریت فناوری با اثربخشی سازمانی با روش مدل معادلات ساختاری بررسی 

شده است.نتایج این پژوهش نشان داده است که فعالیت مدیریت فناوری مثل شناسایی، اکتساب، بهره برداری، محافظت 

نا دار داشته است در حالی که یادگیری فناوری بر اثر بخشی و انتخاب فناوری بر اثربخشی سازمانی تاثیر مثبت و مع

 (1939انصاری و همکاران،)سازمانی تاثیر معنادار نداشته است.



 مونو عملکرد سازمان را با بسط و آز یمنابع انسان یریپذ انعطاف نیب یتا ارتباط عل شده استتلاش در پژوهشی دیگر 

 یمهارت یریپذ انعطاف ،یمنابع انسان یریپذ ابعاد انعطاف نیکه از ب داد نشان قیتحق یها افتهمدل علی، روشن کند. ی

در  ینقش مهم دیجد یکسب مهارتها ییکارکنان و توانا یها مهارت ن،یدارد. بنابرا شرکت اثر را بر عملکرد نیشتریب

 (1931.)نقوی و همکاران، کند یم فایا مهیشرکت ب یو عملکرد برا یرقابت تیمز کسب

 

 مدل مفهومی تحقیق. 6

مدل مفهومی تحقیق چارچوب کلی این پژوهش را نشان می دهد که شامل ابعاد اثر بخشی و عملکرد مدیریت در 

 ر بخشی در مدیریت این شرکت ها را بیان می کند.افزایش اث در جهتشرکت های بیمه 

 : مدل مفهومی تحقیق1شکل

 

 1931منبع: نگارنده،                 

 

 

 



 نتیجه گیری:. 7

 قیقتح های افتهمعیارها و شاخص های اثر بخشی سازمانی و روند بهبود عملکرد مدیریت بیان شد. ی قیتحق نیدر ا

ی است و نم یعیامر طب نینشده باشد، ا فیدر استراتژی سازمان تعر سازمان و ابعاد آن تیریکه مد زمانی نشان داد

 نکهیا گریقابل توجه د ۀجینت. ردیدر ارتباط با آن به طور هدفمند و طبق برنامه انجام پذ یتیداشت که فعال انتظار توان

فعالیت های سازمان در ابعاد مختلف اثر آنها در  تیمسئول ای تیریمد تیاهم در رابطه باکارکنان عدم اطلاعات کافی 

 افتهی مبهم است. زین ها تیباشند، مسئول نشده فیتعری به طور رسم و اهداف سازمان ندهایکه فرا یزمان و گذار است

اشته دبه خصوص در شرکت های بیمه  یابیبازار تیبر قابل داریی اثر معن تیریمدعملکرد  نشان داد که قیتحق های

و آن را  داجرای آن تمرکز کر تیو قابل یابیبازار زییر برنامه تیبر بهبود قابل توانی م تیقابل نیا تیبرای تقو. است

 شبخ یدرست و بازار را به میتنظ مشخص خود را به طور واضح و یابیاهداف بازار ستیبای شرکتها م گسترش داد.

اجرای صحیح ابعاد مدیریت و به اقدامات،  نیاز مهمتر یکی زین تیقابل نیا گذاری کنند. برای اجرای بندی و هدف

خود در  ایهیاستراتژ عیقادر به اجرای سر ستیبایشرکت م نیهمچن. است کارگیری این ابعاد برای اثربخشی بیشتر

 وجهت تیریمد شاخص های اثر بخشی و ابعاداز رییگ با بهره رانیکه مد شودی م هیتوص نیبنابرا. باشد نهیزم نیا

 شرکتها مبذول کنند. ییاجرا تهاییو قابل یابیبازار زییر به ارتقای برنامه ادییز

 منابع:

(. الگوی ساختاری ابعاد فعایت های مدیریت فناوری 1939شربیانی، علی اکبر؛ شاه محمدی، جواد) انصاری، رضا؛ عابدی

 11و اثر بخشی سازمانی مورد مطالعه: شرکت پالایش نفت اصفهان، فصلنامه رشد فناوری، سال یازدهم، شماره

 سوم.(. مدیریت عمومی، تالیف، انتشارات: نشر نی، چاپ سی سو 1931الوانی، سید مهدی)

مطالعات ی، سازمان یو اثربخش یدانش، هوش سازمان یرهبر(. 1931اردلان، محمدرضا؛ اسکندری، اصغر؛ گیلانی، مریم)

 11 - 122، ص 1 شمارهی، راهبرد تیریمد

ا ب ارتباط تیریبا توجه به نقش مد یدانش مشتری بر عملکرد سازمان ریتأث(. 1931احسان فر، گلشن؛ گروسی، الناز)

 11 – 13، ص 1 شمارة ،  کمیو  یسال س،  مهیب ۀپژوهشنام، مهیهای ب در شرکت یابیبازار تیابلمشتری و ق

 نیدومی، در بهبود رفتار سازمان تیریمد نینو یروش ها ریتاث یبررس(. 1932دارابی، احمد؛ رضوی، عبدالحمید)

 و فرهنگ توسعه تیریمد یالملل نیب شیهما

، ص 9، شماره 1دوره ی، فصلنامه مطالعات علوم اجتماع ی،سازمان یاثربخش یاجمال یبررس(. 1931جلیلیان،کیومرث)

123 - 111 

از گزینه های راهبردی مدل  مهیعملکرد شرکت های ب رپذیرییبررسی تأث(. 1931حاجی پور، بهمن؛ نجفی، سامه)

 112 – 113 ، صص 12 اپییشماره پ، اندیشه مدیریت راهبردی، سال دهم، شماره دو، دلتا



 نیاول، مورچگدانی مدیریت کلون رینظ سیبدون رئ یتوسعه ساختار سازمان (1933) یمحمد عل عایو شف یعل یخزای

 .یاجرای مدیریت کنفرانس

 121. فصلنامه تدبیر، شمارهدر بخش دولتی الگوی مناسب مدیریت عملکرد(. 1933رفیع زاده، علاالدین)

 مهیب صنعت در یریاثرات رقابت پذ لیتحل (. 1931 )ا.  ان،یرویر. و پ آباد، یحاج یوسفیزراءنژاد، م.؛ خداپناه، م.؛ 

اه مرکز مطالعات دانشگ یگذار هیو سرما یمال گروه، تهران: رانیدر ا یمال نیکنفرانس نظام توسعه تأم نیپنجم ران،یا

 113 – 191 صص ،فیشر یصنعت

 یسازمان براساس مدل یسازمان یو اثربخش یفرهنگ سازمان نیرابطه ب یبررس(. 1931قربانی،محمود؛ برکات، مجید)

،صص 91شمارهنهم، سال،  یتیپژوهشنامه ترب یپژوهش یفصلنامه علمی، خراسان شمال یکارکنان استاندار سونیدن

121 -31 

، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه ، عملکرد کارکنان تیریمد(. 1931قربان زاده، منصور)

 112شماره

 یفرارو یچالش ها زگردیصنعت، م ی/ دورنمامهیدر صنعت ب یتنگناها و چالش ها ی. بررس (1931 ).دیحم ،ینیمع

 193، شمارهری. مجله تدبمهیصنعت ب

 یو راهکارها مهیصنعت ب یرو شیپ یچالش ها(. 1931نوراللهی، نیما؛ بختیار، آسیه؛ بختیاری نصرآبادی، حسینعلی)

 ، اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادآن تیریمد

و عملکرد سازمان در  یمنابع انسان یریپذ انعطاف(. 1931نقوی، میرعلی؛حقیقی کفاش، مهدی؛ نجفی کلیانی،وحید)

 - 113، ص 11و دوم شماره  ستیسال ب(، بهبود و تحول) تیریمطالعات مد یپژوهش  یفصلنامه علم، مهیصنعت ب
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