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چکـیده
عملکرد سازمانها همواره جزو یکی از مهمترین عوامل در جذب مشتریان بیشتر برای سازمانها میباشد .هرچه سازمانها
عملکرد بهتری داشته باشند قادر به عرضه محصوالت بهتر و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر خواهند بود .ازاینرو توجه به
عملکرد سازمان و عوامل مؤثر بر آن بسیار مهم و ضروری میباشد .خطمشیهای سازمان و تصمیمهایی که سازمان اتخاذ
مینماید ،میتواند عملکرد سازمان را بهبود بخشیده و بقای سازمان را تضمین نماید .مدیران ارشد سازمان نیز در اتخاذ
تصمیمات درست و بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان بیتأثیر نیستند .ازاینرو توجه به نقش
خطمشیهای سازمانی و مدیران ارشد و حمایت آنان از تصمیمات اتخاذ شده در این جهت مهم و ضروری است .لذا ما در
این پژوهش به بررسی نقش خطمشی سازمان و حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد سازمان در شهرداریهای استان
آذربایجان شرقی پرداختیم .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی – پیمایشی
است .جامعه آماری آن را مدیران شهرداریهای استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند که  01نفر از آنان بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن  15800به دست آمد.
فرضیههای تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل آزمون شدند .نتایج به شرح زیر بدست آمد؛
خطمشی سازمان ،حمایت مدیریت ارشد ،هوشمندی ،تعیین اهداف ،تدوین زیرساختها ،حمایت از نوآوری ،حمایت شغلی و
حمایت معنوی بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است .در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش ارائه شدند.
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 -1مقدمه
عملکرد سازمانها همواره جزو یکی از مهمترین عوامل در جذب مشتریان بیشتر برای سازمانها میباشد .هرچه سازمانها
عملکرد بهتری داشته باشند قادر به عرضه محصوالت بهتر و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر خواهند بود .ازاینرو توجه به عملکرد
سازمان و عوامل مؤثر بر آن بسیار مهم و ضروری میباشد .خطمشیهای سازمان و تصمیمهایی که سازمان اتخاذ مینماید،
میتواند عملکرد سازمان را بهبود بخشیده و بقای سازمان را تضمین نماید .مدیران ارشد سازمان نیز در اتخاذ تصمیمات درست و
بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان بیتأثیر نیستند .ازاینرو توجه به نقش خطمشیهای سازمانی و مدیران
ارشد و حمایت آنان از تصمیمات اتخاذ شده در این جهت مهم و ضروری است .لذا ما در این پژوهش به بررسی نقش خطمشی
سازمان و حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد سازمان در شهرداریهای استان آذربایجان شرقی پرداختیم.

-1-1خطمشی

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد یک

خطمشی قاعده و اصول کلی و الزم برای اقدامات و حرکتهای برنامهای مطلوب است .خطمشی قاعدهای کلی است که باید
بر قوانین و آییننامهها اشراف داشته باشد .برای مثال قانون اساسی نسبت به قوانین عادی جنبه خطمشی دارد و هیچ قانونی نباید
مغایر و ناقض قانون اساسی باشد .خطمشی مشخص کننده محدوده ای است که تصمیم های آتی باید در داخل آن اتخاذ شود.
خطمشی ها را می توان با توجه به موضوع آنها با عنوان خطمشیهای شخصی و غیره نامگذاری کرد .خطمشی یك برنامه عمومی
است که به منزله راهنمای عمل مد نظر مدیران قرار می گیرد .معنای لغوی خطمشی ،اساسنامه ،مرام نامه ،روش و رویه است.
اولین واژه ای که از خطمشی به ذهن می رسد به معنای "سیاست" است؛ اما گاه معنای یك واژه مستقیماً از خود کلمه استنباط
نمی شود ،مثل واژه " انگیزه " که اغلب درمدیریت به جای هدف ،قصد و عزم به کار می رود اما درعربی به معنای محرک بوده و
در درون آن" حرکت نهفته است .خطمشی از صراحت وضوح ،قابلیت اجرا ،انعطاف پذیری ،جامعیت ،هماهنگی ،مستدل بودن،
متمایز بودن از قانون و کتبی بودن برخوردار است( .فرد دیوید .)2111 ،خطمشی ها اصولی هستند که به تصمیم ها ،اقدامات و
فعالیت های سازمان جهت می دهند و آنها را درمسیر تحقق اهداف تنظیم می نمایند .خطمشی نشانگر خواست ها و انتظارات
بخش های سازمان است که در فرایند تصمیم گیری به صورت آییننامهها ،قوانین و مقررات اجرایی ،تقنینی و قضایی منعکس می
شود( .اسمیت .)2113 ،خطمشی ،تعیین کننده محدوده تصمیمگیری برای مدیران سازمان یا هیئت مدیره میباشد .مدیران
برنامهریزی و اجرایی در هر سازمان همواره در قلمرو تعیین شده توسط خطمشی را مد نظر قرار داشته و تصمیمات را با قید
سازگاری با خطمشی سازمان اتخاذ مینمایند .افزون بر آن خطمشی را باید یك معیار و شاخص مهم در کنترل و ارزیابی عملیات
نیز به حساب آورد .خطمشی یاهمان سیاستهای سازمان به صورت رسمی توسط مدیرعامل یا مدیریت ارشد یك سازمان تعیین
میگردند .با تدوین سیاستهای کالن سازمان این اطمینان فراهم میگردد که از بروز تضاد یا تعارضی در تصمیمات مدیران
سازمان ممانعت بعمل آید .به عبارت بهتر خطمشی ،مسیر تفکر یا شیوه اندیشه اعضای سازمان را مشخص نموده؛ تا از این رهگذر
شیوه اندیشیدن و تصمیمگیری مدیران با با اهداف سازمان سازگار گردد ،یا منافات نداشته باشد .بر خالف بسیاری از کلمات
مدیریتی زبان انگلیسی که در ترجمه آنها دشواری و اختالف نظر وجود دارد ،تقریباً همه ،خطمشی را به خطمشی ترجمه میکنند.
به همین سبك ،خطمشی گذاری به خطمشی گذاری و خطمشی تجاری به خطمشی کسب و کار ترجمه میشود؛ اما کمی مطالعه
و بررسی دقیقتر نشان میدهد که اتفاقاً مفهوم خطمشی از جمله مفاهیم بسیار گنگ است که هر کس به فراخور نیاز و کار خود،
تعریف خطمشی را به شکل متفاوتی ارائه کرده است .با توجه به اینکه لغت مشی در زبان عربی به معنای راه رفتن است ،از لحاظ
لغوی میتوان فرض کرد که مفهوم خطمشی ،مسیری برای حرکت است .با رواج مدیریت دولتی در ایران و جهان ،بسیاری از
دانشگاهیان ترجیح دادند لغت استراتژی را برای کسب و کارها و سازمانها (انتفاعی یا غیرانتفاعی) به کار بگیرند و وقتی از
استراتژی کالن دولتها و نهادهای دولتی حرف میزنند ،به جای واژهی استراتژی از واژهی خطمشی استفاده کنند .خطمشی باید
از ویژگیهای زیر برخوردار باشد :صراحت و وضوح ،جامعیت ،متمایز بودن از قوانین ،قابلیت اجرا ،هماهنگی ،کتبی بودن،
انعطافپذیری و مستدل بودن.

 -2-1موانع اجرای خطمشی
موانع خطمشی گذاری به شرح زیر می باشند (الوانی و شریف زاده)0382 ،؛
 .0عدم تمایل به آینده نگری و گرایش به نتایج زودرس
 .2جزئی نگری و یك بعدی شدن در تصمیمات
 .3نارسایی های اطالعاتی در تصمیم گیری
 .0گرایش ساده انگاری و به دنبال راه حل های ساده رفتن
 .0اعمال نظر شخصی در تصمیم گیری و اتکای بیش از حد بر تجربیات
 .6عدم تمایل به اجرای آزمایشی خط مشی ها و فقدان بازخورد فرایند خط مشی گذاری عمومی
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 .2عدم تمایل به تصمیم گیری
 .8انعطاف ناپذیری تصمیمات
 .0وضع خط مشی های صوری و ظاهری
 .01عدم آگاهی عامه مردم و احساس بی نقشی آنها در جامعه

 -3-1مراحل تدوین خطمشی

 -4-1حمایت مدیران ارشد
حمایت مدیران ارشد یك ارزش اصلی مهم است که برای نشان دادن تعهد و تقویت مشارکت کارکنان استفاده می شود .طبق
نظر محققان ،مدیران باید فرهنگ و ارزش های شرکت را درک کنند و جنبه های مفید فرهنگ را حفظ کرده و مهارت فناوری را از
طریق یك فرآیند یادگیری سازمانی ترویج دهند( .میائو و همکاران .)2100 ،حمایت مدیریت ارشد برای توانمند سازی سازمانها
جهت دسترسی ،جذب و کاربرد دانش برای اهداف تجاری ضروری است( .گارسیا مورالز و همکاران.)2100،
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مراحل خط مشی گذاری به شرح زیر ارائه شده اند (رضاییان)0382 ،؛
 .0شناسایی مشکالت تدوین خطمشیهای پیشنهادی
 .2انتخاب یك پیشنهاد
 .3تدوین راه حل ها
 .0جلب پشتیبانی سیاسی برای خطمشی
 .0قانونی کردن (مشروعیت بخشیدن) خطمشی ها
 .6اجرای ان به صورت یك قانون سازماندهی دیوان ساالری ها
 .2تامین منابع مالی یا ارائه خدمات
 .8وضع مالیات ها
 .0اجرای خطمشی ها
 .01بررسی برنامه ها
 .00نتایج برنامه های دولت «بازده» گزارش
 .02ارزیابی تاثیر برنامه ها بر گروه های موردنظر در جامعه و سایر گروه ها
 .03پیشنهاد تغییرات و اصالحات

 -5-1عملکرد سازمان
عملکرد سازمانی ،میزانی است که سازمان اهداف موردنظر خود را به انجام می رساند( نشکووا و گوو )2102 ،در واقع عملکرد
مفهوم کلی است که عملکرد کلی سازمان را از ابعاد مختلف مدنظر قرار می دهد .ادبیات گذشته از اندازه گیری عملکرد با ابزارهای
ذهنی و عینی دفاع می کند ،اما مسلماً استفاده از ابزارهای عینی اعتبار بیشتری دارد( .کمیسون و ویالر لوپز)2100 ،؛ بنابراین
عملکرد سازمان را می توان این گونه تعریف کرد :یك سازه چندوجهی است که شامل چهار بعد.0 :عملکرد مشتری محور شامل
رضایت مشتری و عملکرد محصول یا خدمات؛  .2عملکرد مالی و بازار شامل درآمد ،سود ،موقعیت بازار ،دوره زمانی گردش پول نقد
و سود هر سهم؛ .3 .عملکرد منابع انسانی شامل رضایت کارکنان و  .0اثربخشی سازمانی شامل زمان ورود به بازار ،سطح نوآوری،
تولید و انعطاف پذیری زنجیره تأمین است( .میتاس و همکاران.)2100،

 -6-1رابطه حمایت مدیریت ارشد و عملکرد
مقاالت معدودی رابطه حمایت مدیریت ارشد را با عملکرد بررسی نمودند .طبق مقاله یزدی زاده و همکاران ( )0302حمایت
مدیریت ارشد را با کمك نقش میانجی مهارت های فن آوری و ظرفیت جذب بر عملکرد شعب بانك ملی شهر تهران نشان دادند.
حیدری و همکاران( )0011نشان دادند که حمایت مدیریت ارشد با نقش میانجی تعهد عاطفی بر کارآفرینی و عملکرد سازنده دارد.
حقیقی نسب و همکاران ( )0300نشان دادند که حمایت مدیریت ارشد بر استراتژی های بازاریابی سبز و عملکرد زیست محیطی
تأثیر داشته اند.

 -2پیشینه های پژوهشی
حیدری و همکاران ( )0011تأثیر حمایت مدیران ارشد را بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی تعهد عاطفی اعضای هیئت
علمی دانشگاه تبریز بررسی نمودند .نتایج نشان داد که بین متغیرها روابط مستقیم معنادار وجود دارد .همچنین نقش میانجی تعهد
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عاطفی در بین حمایت مدیران ارشد و کارآفرینی سازمانی تائید گردید .یزدی زاده و همکاران (  )0302تأثیر حمایت مدیریت ارشد
بر عملکرد شعب بانك ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت های فناوری و ظرفیت جذب را بررسی کردند .نتایج نشان داد که
تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر مهارت های فناوری و ظرفیت جذب مثبت و معنادار است .همچنین تأثیر مهارت های فناوری بر
عملکرد سازمانی مثبت و معنادار است؛ اما تأثیر ظرفیت جذب بر عملکرد سازمان معنادار نیست .همچنین حمایت مدیریت ارشد از
طریق مهارت های فناورانه و ظرفیت جذب منجر به افزایش عملکرد سازمانی می شود .حقیقی نسب و همکاران ( )0300تأثیر
حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی را بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست محیطی کسب و کارهای صنعتی در
ایران بررسی نمودند .یافته ها نشان داد که فرهنگ زیست محیطی در درون کسب و کارهای ایرانی ،عملکرد اقتصادی را بهبود می
بخشد اما با توجه به اینکه موضوع محیط زیست به عنوان یك موضوع استراتژیك در کشور ما درنظر گرفته نمی شود و کسب و
کارها از استاندارهای به روز استفاده نمی کنند .بشارتی و همکاران ( ،)0300تأثیر عوامل سیاست گذاری و تعیین اهداف را بر فرآیند
برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستان های دولتی ایران بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر سیاست گذاری و تعیین اهداف
بر برنامه ریزی عملیاتی تائید شد .روح الهی و رجبی فرهاد ( )0300آثار خطمشیهای مدیریت منابع انسانی را بر عملکرد سازمانی
بررسی کردند .مطالعه حاضر نشان داد که مولفه های استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد ،مشارکت کارکنان و جبران خدمات رابطه
ای مثبت ،معنی دار و مستقیم دارند .همچنین بین خطمشیهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار
وجود دارد .گل پرور و نادری ( )0380رابطه حمایت مدیریت از رفتارهای اخالقی با رضایت شغلی معلمان را بررسی کردند .نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که سن رابطه بین حمایت مدیریت از رفتارهای اخالقی با رضایت از پرداخت فقط در گروه
سنی تا  01سال ،دارای رابطه معناداری است .سابقه خدمت نیز رابطه حمایت مدیریت از رفتارهای اخالقی با رضایت از پرداخت و
رضایت از ترفیع تعدیل نمود.

 -3روش شناسی پژوهش
 -1-3روش پژوهش و جامعه آماری

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماری آن را مدیران
شهرداریهای استان آذربایجان شرقی تشکیل دادندکه  01نفر از آنان بصورت تصادفی انتخاب شدند .جهت گردآوری داده از
پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن  15800بدست آمد ..فرضیههای تحقیق با استفاده از مدل معادالت
ساختاری و نرمافزار لیزرل آزمون شدند.

 -2-3فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی اول :خطمشی سازمان بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
فرضیات فرعی اول:
 هوشمندی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است. تعیین اهداف بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است. تدوین زیر ساخت ها بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.فرضیه اصلی دوم :حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
فرضیههای فرعی دوم:
 حمایت از نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است. حمایت شغلی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است. -حمایت معنوی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.

 -4تحلیل یافته ها
 -1-4آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی
پس از تعیین مدل های اندازه گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود
رابطه علی میان متغیرهای تحقیق و بررسی تناسب داده های مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق ،فرضیههای تحقیق با استفاده
از مدل معادالت ساختاری نیز آزمون شدند .نتایج آزمون فرضیه ها در نمودار منعکس شده اند.
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شکل ( .)1نمودار اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها

شکل ( .)2اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در

در حالت استاندارد

حالت معنی دار

جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و جهت سنجش روایی از روایی همگرا استفاده شده و
جهت سنجش برازش مدل از شاخص بزارش مدل استفاده شده است:
جدول ( .)1ضرایب آلفای کرونباخ
روایی همگرا
پایایی ترکیبی
آلفای کرونباخ
خطمشی

1566

1581

1500

عملکرد سازمانی

05111

05111

05111

حمایت

1500

1500

1528

بزارش مدل
1526

مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  ،1/2نشانگر پایایی قابل قبول است.
مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه باالی  1/2شود ،نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل اندازهگیری دارد.
مقدار روایی همگرا باالی  1/0روایی همگرای قابل قبول را نشان میدهد.
با توجه به سه مقدار 1/20 ،1/10و  1/36به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای برازش مدل ،حاصل شدن  1/26نشان
از برازش قوی مدل دارد.
جدول زیر ضریب معناداری و نتایج فرضیههای مطرح شده را به طور خالصه نشان می دهد.
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 -2-4روایی ،پایایی و برازش مدل

جدول ( )2نتایج فرضیه ها
فرضیه ها

فرضیات اصلی
خطمشی سازمان بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
فرضیات فرعی
هوشمندی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
تعیین اهداف بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
تدوین زیر ساخت ها بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
حمایت از نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
حمایت شغلی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
حمایت معنوی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.
.0

استاندارد

معناداری

نتیجه

1526
1506

6520
01520

تایید
تایید

1583
1582
1582
1526
1583
1581

32
00
00
28
02
30

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

در فرضیه اصلی شماره  0پژوهش ادعا شده بود که خطمشی سازمان بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است که تجزیه
تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()2؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از
 0506میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت
میباشد این اثر مستقیم میباشد.
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.6

.2

.8

در فرضیه اصلی شماره  2پژوهش ادعا شده بود که حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است که
تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()2؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر
از  0506میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده
مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
در فرضیه فرعی شماره  0پژوهش ادعا شده بود که هوشمندی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است که تجزیه
تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()2؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از
 0506میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت
میباشد این اثر مستقیم میباشد.
در فرضیه فرعی شماره  2پژوهش ادعا شده بود که تعیین اهداف بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است که تجزیه
تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()2؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از
 0506میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت
میباشد این اثر مستقیم میباشد.
در فرضیه فرعی شماره  3پژوهش ادعا شده بود که تدوین زیر ساخت ها بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است که
تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()2؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر
از  0506میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده
مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
در فرضیه فرعی شماره  0پژوهش ادعا شده بود که حمایت از نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است که
تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()2؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر
از  0506میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده
مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
در فرضیه فرعی شماره  0پژوهش ادعا شده بود که حمایت شغلی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است که تجزیه
تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()2؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از
 0506میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت
میباشد این اثر مستقیم میباشد.
در فرضیه فرعی شماره  6پژوهش ادعا شده بود که حمایت معنوی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است که تجزیه
تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()2؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از
 0506میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت
میباشد این اثر مستقیم میباشد.

 -5نتیجه گیری و پیشنهادها
در شرایط پر رقابت کنونی سازمانها به دنبال داشتن عملکردی بهتر بوده تا بتوانند به مشتریان محصوالت و خدمات بهتری
عرضه نموده و آنان را حفظ نمایند و مشتریان بیشتری جذب کنند .ازاینرو داشتن عملکرد بهتر برای آنان بسیار مهم است .سیاست
های سازی و مدیرانی که در این سیاست گذاری ها و اتخاذ تصمیات در جهت تحقق اهداف نقش دارند ،تضمین کننده عملکرد
سازمان هستند .مدیران ارشد سازمان با حمایت از تصمیمات اتخاذ شده و برنامه ریزی های صورت گرفته ،به رشد سازمان کمك
می کند .ازاینرو نقش بسزایی می توانند در این زمینه داشته باشند .لذا ما در این پژوهش نقش خطمشی سازمان و حمایت مدیریت
ارشد را بر عملکرد سازمان بررسی نمودیم و به نتایج زیر رسیدیم ؛
 خطمشی سازمان بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است. حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است. هوشمندی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است. تعیین اهداف بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است. تدوین زیر ساخت ها بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است. حمایت از نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است. حمایت شغلی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است. حمایت معنوی بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش به شرح زیر ارائه شدند؛
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ایجاد محیط داخلی مطلوب برای کارکنان از سوی مدیران سازمان میتواند به رضایت شغلی هرچه بیشتر کارکنان
منجر شده و عملکرد سازمان را بهبود بخشد.
ادراک عمیق ارزش های سازمان میتواند به اتخاذ تصمیمات بهتر در سازمان و عملکرد هرچه بهتر سازمان منجر
گردد.
اتخاذ تصمیمات استراتژیك و آگانه از سوی مدیران سازمان میتواند عملکرد بهتری را برای سازمان فراهم نماید.
تعیین درست و به موقع اهداف در سازمان میتواند به حرکت هرچه بهتر سازمان در مسیر رسالت سازمانی و
عملکرد هرچه بهتر سازمان منجر گردد.
تعیین زیر ساخت های مناسب از سوی مدیران میتواند به بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان
منتج گردد.
حمایت مدیران از نوآوری و روش های نوآورانه به داشتن عملکرد هرچه بهتر برای سازمان منتهی می گردد.
حمایت شغلی مدیران میتواند رضایت شغلی کارکنان را افزایش داده و عملکرد بهتری را برای کارکنان و سازمان
رقم بزند.

 .0الوانی ،مهدی و شریف زاده،فتاح .)0382 (.فرایند خطمشی گذاری عمومی .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2بشارتی ،رضا؛ رئیسی ،پوران ،نصیری پور ،امیر اشکان و طیبی ،جمال الدین .)0300( .تائید عوامل سیاست گذاری و مدیریت
اهداف بر فرآیند برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستان های دولتی ایران .مجله طب انتظامی .دوره  .0شماره  .0صص 00-68
 .3حقیقی نسب ،منیژه؛ یزدانی ،حمیدرضا و داورپناه کیاسرایی ،فاطمه .)0300( .تأثیر حمایت مدیریت ارشد در اقدامات زیست
محیطی بر استراتژی های بازاریابی سبز و عملکرد زیست محیطی کسب و کارهای صنعتی در ایران .فصلنامه علمی -پژ.هشی
تحقیقات بازاریابی نوین .سال ششم .شماره اول صص 23-38
 .0حیدری ،زهرا؛ رحیمی اقدم ،صمد و حسینی ،سیدصمد .)0011( .تأثیر حمایت مدیران ارشد بر کارآفرینی سازمانی با نقش
میانجی تعهد عاطفی اعضای هئیت علمی دانشگاه تبریز ..توسعه کارآفرینی .دوره  .00شماره .0صص 01-61
 .0دانایی فرد ،ح .و ثقفی ،ع .و مشبکی اصفهانی ،ا .)0380( .اجرای خطمشی عمومی :بررسی نقش عقالنیت در مرحله تدوین
خطمشی .پژوهش های مدیریت در ایران( 0(00 5پیاپی .016-20 5))60
 .6رضائیان ،علی.)0382( .مبانی سازمان و مدیریت .انتشارات سمت
 .2روح الهی ،احمدعی و رجبی فرجاد ،حاجیه .)0300( .بررسی آثار خطمشیهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی.
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی .سال  .2شماره  .3صص 010 -031
 .8فرد.آر ،دیوید .)0380( ،مدیریت استراتژیك.ترجمه؛ دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی.
 .0گل پرور ،محسن و نادری ،محمدعلی .)0380( .رابطه حمایت مدیریت از رفتارهای اخالقی با رضایت شغلی معلمان .مجله
روانشناسی .00سال  .00شماره  .2صص 002-061
 .01یزدی زاده ،علی؛ نامداری ،مهدی و افغانپور ،مژگان .)0302( .تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانك ملی شهر
تهران با نقش میانجی مهارت های فناوری و ظرفیت جذب .فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی .سال نهم.
شماره دوم .صص 002-020
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