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Abstract 
The main purpose of the present study is to investigate the relationship 
between strategic planning and organizational productivity of Tehran's 
Municipality One. This research is applied based on purpose and descriptive-
survey in nature and method. The population of the study consists of 58 
experts in one district of Tehran municipality. In this study, due to the limited 
population, a questionnaire was distributed among all the population (ie 58 
people) and the required information was collected. Confirmatory factor 
analysis and structural equations were used for data analysis and Smart PLS 
software was used. The results showed that the dimensions of strategic 
planning including human resources planning, coaching programs, 
measurement programs and strategic training programs have significant effect 
on organizational productivity. Also, measurement programs have the highest 
coefficient and strategic training programs have the least coefficient of 
impact. 
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مقدمه
گيري مطلوب و بهينه از منابع و امكانات توليد درجه توسعه يافتگي به ميزان قابل توجهي به بهره

برخورداراي  ها از جايگاه ويژه وري و افزايش مستمر آن در سازمان از اين رو بهره. بستگي دارد
متفاوتيهاي  كلهاي مختلف به ش وري در سازمان دهد كه توجه به بهره بررسي ها نشان مي .است

طبيعي است ،مديريتيهاي  البته باتوجه به شرايط سازمان ها و سياست. گيرد صورت گرفته و مي
وري سازماني بهره . ]1[دمختلف و متناسب با وضعيت موجود اقدام كرهاي  راه توسطبايست  كه مي

ي رسيدن به اهدافنشان دهنده اين است كه يك سازمان چگونه از منابعي كه در اختيار دارد برا
وري اعمال مديريت مناسب مهمترين عامل ارتقاء بهره. كند مي خدمات استفاده يعني توليد كاال يا

موثر از منابع،و در نتيجه استفاده بهينه  .]2[براي تعامل بهينه عناصر و موضوعات سيستم است 
تريان، دلپذيري در محيطتقليل ضايعات، كاهش قيمت تمام شده، بهبود كيفيت، ارتقاء رضايت مش

موجب رشد و توسعه سازمان و بهبود بهره كار و افزايش انگيزه و عالقه كاركنان به كار بهتر نهايتاً
هايي كه به دنبال رقابت در محيط پويا و رسيدن سازماندر امروزه  .]3[شد خواهدسازمان  ي آنور

بيشتر احساس برنامه ريزي استراتژيك باشند، نياز به مي به بهره وري بهتر و كسب مزيت رقابتي
برنامه ريزي استراتژيك از مواردي. به كسب و كار خود ادامه دهند ندها بتوان شود تا سازمان مي

ها و شركت ها قرار گرفته و وجود اين اصل است كه در دوره حاضر مورد توجه بسياري از سازمان
در محيط كاري متغير و منعطف. دانند ميي ا موفقيت هر مجموعههاي  را به عنوان يكي از پايه

امروزي كه رقابت در آن در حال افزايش است، همگام شدن با تغييرات بازار از اهميت بااليي
آينده براي ريزي برنامه كه دارد قضيه اين به داللت المللي بين اتفاقات تمام. باشد مي برخوردار
ريزي برنامه سيستم عملكردشان، حيطه تا دارند نياز استراتژيك مديران .شود مي تر سخت و سخت
عملياتيهاي  سيستم بررسي براي جديد ابزارهاي براي نياز .كنند ارزيابي دوباره را خود سنتي

جديد استراتژي يك .شود مي تر اهميت با و است رشد به رو سازمان خارجهاي  محيط در مختلف
محبوبيت و و رقابتي،گسترش مزيت داراي كه دارد كار و كسب از هايي قسمت روي بر تمركز

براي انجام فرآيند تدوين استراتژي نياز به چارچوب مناسب براي تدوين .باشد ميوري  بهرهافزايش 
استراتژي داريم، چارچوب تدوين استراتژي شامل مراحل، دستورالعمل ها و مدل هايي است كه

چارچوب تدوين استراتژي معموال روشهمچنين . گردد استراتژي ها به كمك آن ها تدوين مي
مناسب براي انجام هر يك از مراحل شامل ماموريت، تحليل محيط داخلي و گزينش استراتژي را

.]4[كنند معرفي مي
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انجام و اساسيهاي  تصميم اتخاذ براي يافته ساخت است كوششي استراتژيك ريزي برنامه
راستاي در را سازمان توسط ها فعاليت آن انجام دليل و ها فعاليت نوع سازمان، ماهيت كه اعمالي
برنامه. ]5[گرداند  مي ميسر  و داده شكل فوقهاي  پديده و محيطي تغييرات با منطقي برخورد
براي گيري تصميم و سازمان راهبرد تعريف براي سازماني است فرآيندي استراتژيك ريزي

فرآيند، اين .]6[گيرد مي صورت استراتژيك، مقصود به رسيدن براي نياز مورد منابع يافتن چگونگي
دقيقا اكنون بداند بايد رفت خواهد كجا به بداند سازمان آن كه براي. شود مي شامل را منابع و افراد
و طرح  اهداف، و ها آرمان داراي عقاليي ديدگاه اساس بر ها ريزي برنامه بيشتر. دارد قرار كجا

شده، تبيين سازمان اهداف و ها آرمان ابتدا ها مدل اين در. باشد نيازمي مورد منابع اقدامات و
تغيير. گردد مي برآورد انجام براي نياز مورد منابع نهايت در و تعيين الزم اقدامات و ها طرح سپس

بر كه هستند عواملي...  و ها نظام ساختارها، ها، ديدگاه ها، نگرش ها، سياست محيط، شرايط در
ريزي برنامه. گردند مي برنامه تغيير باعث نهايت در و گذاشته تأثير ريزي نامهبر اهداف و ها آرمان

از هاست استراتژي تدوين و هدف، تعريف آن در كه است ريزي برنامه ازاي  گونه استراتژيك
.هاست آن از متفاوت باشد، اما مدت كوتاه يا مدت بلند ريزي برنامه تواند مي استراتژي كه آنجايي
و اهداف به نيل براي خويشهاي  محدوديت و امكانات از آگاهي با امروزيي ها سازمان
ريزي برنامه رويكرد ها، فرآيند و ها رويه وحدت منابع، تجهيز سايه در مدت بلندهاي  رسالت

تدوين و تنظيم فراواني استراتژيكهاي  برنامه چارچوب اين در واند  كرده انتخاب را استراتژيك
اين از برساند، اما موفقيت به را ها آن تواند مي ها برنامه اين تدوين كه تفكر اين با. است شده
را ها آن آميز موفقيت اجراي تواند نمي ها استراتژي آميز موفقيت تدوين كهاند  مانده غافل نكته

.]7[ داشت نخواهند نيايند، ارزشي در اجرا به برجستههاي  استراتژي كه زماني تا زيرا .كند تضمين
از ٪15 تا 10 تنها كه است بوده آن ها سازمان از بسياري در استراتژي بر تاكيد عدم نتيجه

كه دهد مي نشان ها به عبارتي ديگر بررسي. اند كرده اجرا موفقيت با را ها استراتژي ها سازمان
10 تنها كه داد نشان نيز ديگراي  يافته. شوند نمي اجرا موفقيت با استراتژي ابتكارات ٪70 تقريبا

واقعي شرايط در استراتژي اجراي مشكل امر، اين و شوند مي اجرا موفقيت با ها استراتژي ٪30 تا
.]8[ سازد مي برجسته را كار و كسب

.پرداختند در حوزه سالمت كياستراتژ يزيبرنامه ربه بررسي ) 1396(ن و همكارا جراحي
همه مردم يكه در زندگ يبخش سالمت و بهداشت و درمان با توجه به نقش حساس و ضرور

توجه محققان رياخهاي  الخصوص سال يو عل 21غاز قرن آبا . استاي  ژهيو تياهم زيدارد حا
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در مقوله كياستراتژ تيريمد يتوجه به نقش اساسبا . بخش جلب شده است نيبه ا تيريمد
يزيبرنامه ر. است رياجتناب ناپذ يسالمت و مراكز درمان نهيدر زم معل نيدانش، توجه به ا

سازمان ها، از جمله سازمان ها وي  همه تيهدا يو معتبر برا ديمف اريابزار بس كي ك،ياستراتژ
ك،يتوان به سه سطح استراتژ مي خش سالمت رادر ب يريگ ميسطوح تصم. باشد مي يمراكز درمان

از مجموع كياستراتژ يزيبرنامه ر نديفرا يكه معموال مراحل اساس رد،ك ميتقس ياتيو عمل يانيم
يزيكه در آن برنامه ر يسازمان درمان كياز  يسطح. باشد مي كيسطح استراتژ ياصل فيوظا

برنامه نديفرا يدر ط. آن سازمان داردي  دازهها و ان يدگيچيبه پ يشود، بستگ مي انجام كياستراتژ
و توجه به  RBVيبه منابع داخل يتوجه و وابستگ كرديسالمت، توجه به دو رو كياستراتژ يزير

نديبه مراتب مهم تر در فرا يتأثير RBV كرديرو. است تياهم زيحا اريبس، RDTيمنابع خارج
.]9[ در بخش سالمت دارد كياستراتژ يزيبرنامه ر
آن بر تأثيرو  كياستراتژ يزيو برنامه ر تيريمد يبررسبه  )1395(يدي و همكاران رش

رسيدن جهت در ها سازمان در موجودهاي  پيچيدگي دليل به امروزه. پرداختند سازمان ها تيموفق
مديران شود ها سازمان پيشرفت موجب تواند مي مدت بلند و جامع ريزي برنامه يك اهداف، به

مديريت كنند حركت سازمان پيشرفت مسير در استراتژيك سازي مديريت پياده با يدبا ها سازمان
ازمسائل بسياري حل راه اقتضايي و نگر جامع نگر، آينده پويا، ذهنيتي بر تكيه با استراتژيك

مديريت فراگرد كه است سيستماتيك روشي استراتژيك ريزي برنامه است امروزيهاي  سازمان
و اهداف تعريف به منجر كه است اقداماتي همه متضمن. كند مي تأييد و بانيپشتي را استراتژيك

از ها سازمان شود مي سازمان كل براي اهداف آن به دستيابي جهت مناسبهاي  استراتژي تعيين
بر را سازمان منابع و كرده بيني پيش را محيطي تالطم توانند مي استراتژيك ريزي برنامه طريق

شد حاصل نتيجه اين اسنادي - تحليلي توصيفي، باروش شان تحقيق در دده تخصيص اساس آن
.]10[دارد بسزايي تأثير ها سازمان موفقيت بر استراتژيك ريزي برنامه و استراتژيك مديريت كه

كارآفريني،هاي  استراتژي از استفاده آيا" اينكه بررسي بهاي  مقاله در) 1394(كردي و كردي 
بنگاه رشد براي مناسب راهكارهاي از يكي. پرداختند "خير؟ يا كرد خواهد ادايج را مؤثرتري رقابت

.است ارزش آفرين و جديد كارآفرينانههاي  فرصت از بهره برداري و تشخيص رقابتي، شرايط در
سازماني درون جديد كارهاي و كسب راه اندازي نيازمند است ممكن فرصت ها از بهره برداري

شود مي سبب بنگاه موجود كارهاي و كسب و جديد كارهاي و كسب ديريتم متفاوت ماهيت. باشد
استراتژيك مديريت. باشد همراه چالش هايي با بنگاه درون جديد كارهاي و كسب سازماندهي



سازمانها مديريت بر آموزش

66

كه هنگامي. است سازمان بلندمدت اهداف تحقق جهت در محيط و شركت ارزيابي فرايند
.يابند مي توسعه مأموريت آن كردن دنبال براي اه استراتژي شود، مي مشخص سازمان ماموريت
نيز كارآفريني.دهد توسعه براي كنترل اين استراتژي را استراتژيك مديريت نحوي به بايد سازمان

تعريف اين. شدهاست است،تعريف نشده كشف قبالً كه هايي فرصت و كشف شناسايي به عنوان
.است استراتژي و كارآفريني بين روابط تشريح براي خوبي مبناي يك تمركزداردكه برفرصت
به را تغييراتي كار و كسب آن در كه است متمركز هايي روش بر استراتژيك مديريت و كارآفريني

تركيب. آورد مي وجود به كند، مي فعاليت آن در كه نامطمئنهاي  محيط در فرصت كشف وسيله
.]11[ودش مي ها سازمان در عملكرد منجربه استراتژي و كارآفريني

فرآيند مبناي بر انساني نيروي استراتژيك ريزي برنامه مدل تدوينبه  )1394(شريفي قروه 
منابع مبناي بر رقابت يكم و بيست قرن در ها سازمان چالش كه كاركنان پرداختند سازي توانمند
ريت، نيرويمدي: از عبارتند منابع اين باشد؛ مي آنها رشد و بقا كننده تعيين كه است قيمتي گران

نيروي و منابع،مديريت اين ميان از.تجهيزات همان يااي  سرمايه منابع و سرمايه انساني، زمين،
ها كشور از بسياري رقابتي مزيت حاضر حال در.است برخوردار خاصي اهميت و جايگاه از انساني

سازمان موفقيت روزهام.دارد عهده بر را منابع ساير استفاده وظيفه كه است قدرتي انساني نيروي در
انساني نيروي توانمندي سطح واقع در و كيفيت با بلكه نيست وابسته انساني نيروي كميت به ها

كسب استراتژيك ابزارهاي از يكي عنوان به و دارد نام توسعه براي ها انسان تالش. است مرتبط
استراتژيك ريزي مهبرنا با ارتباط در شده طراحي الگوي تمايز وجه. است مطرح رقابتي مزيت
استفاده با داخلي محيط ، تحليل"آنسوف" مدل از استفاده با خارجي محيط انساني، تحليل نيروي

ارائه و بوستون مشاوران گروه الگوي كمك با انساني منابع بندي مينتزبرگ، طبقه مدل از
.]12[است بالنچارد و هرسي توانمندسازي مدل قالب در مناسبهاي  استراتژي
دولتيهاي  سازماني در استراتژيك ريزي برنامه به بررسي اثر) 1392(مي و همكاران هاش
تحليل يعني استراتژيك، مديريت ديرينه ابزار دو بخشي اثر و كاربرد قابليت مقاله اين. پرداختند
زنجيره تحليل كه دارد عنوان مي و. دهد مي نشان دولتي بخش در را ذينفعان و ارزش زنجيره
درك در آنها نقش تا دارد زيادي انطباق به نياز رود، مي بكار دولتي بخش محيط در قتيو ارزش،
تمام كه روابطي استراتژيك تحليل كه كند مي پيشنهاد مطالعات اين. گردد حداكثر مفروض شرايط

اي پيچيده روابط دسته اگر، است اهميت كم دهد، مي تشكيل را سازماني ارزش مفاهيم از بخشي يا
به براي مناسبي مورد اثر اين رو اين از. نشوند بيان واضح طور به هستند، هم به وابسته متقابال كه
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همانند روش يك با ذينفعان، تحليل و ارزش زنجيره تحليل يعني استراتژيك، مدل دو بردن كار
اي همزيستي چنين نتيجه در دولتي بخش در استراتژيك درك چگونه كه دهد نشان تا است
در كياستراتژ يزينقش برنامه ر": با عنوان  يدر پژوهش، )1389(كاووسي. ]13[يابد مي شافزاي

نيبا ارزشتر ياز آنجا كه امروزه منابع انسان. پردازد مي موضوع نيا يبه بررس "يتوسعه منابع انسان
.است كياستراتژ يزيجزء برنامه ر يمنابع انسان يزيهر سازمان است لذا برنامه ر ديعامل تول

يزيبرنامه ر يو متدولوژ يمنابع انسان يزيدر برنامه ر كياستراتژ كرديوبحث ر نيهمچن
كياستراتژ يزيمختلف برنامه رهاي  الگوها و مدل يرو بررس نياز ا. است يمنابع انسان كياستراتژ

نابعم كياستراتژ يزياز آنها در موسسات و سازمان ها جهت برنامه ر نهيو استفاده به يمنابع انسان
و هر زيتجه يبرا يتوجه به توسعه منابع انسان. مثمرثمر خواهد بود يمنابع انسان يبهسازو  يانسان

يسازمان ها تلقهاي  هيسرما نيو كاركنان به عنوان ارزشمندتر رانيچه توانمندتر كردن مد
با يكلمش چگونهيمجهز شوند كه ه ييها تيفيبه ك يستيبا يسازمانهاي  در واقع انسان. شود مي

تخصص و فكر ،يانرژ ،يتمام توانمند يعلم نشيو متعهد و ب يباشند و با دلسوز نداشتهسازمان 
يفكرهاي  سازمان ارزش يسازمان قرار دهند و دائما براهاي  تيتحقق مامور يخود را در راستا

و بهره رويكرد برنامه ريزي رسمي "، در پژوهشي با عنوان)1381(حسيني. ]14[كنند  ديتول يديجد
فعال در بورس تهران انجام شد؛ نشان داد كه  توسعههاي  در شركتكه در  "وري نيروي انساني

.]15[فرايند برنامه ريزي با بهره وري نيروي انساني رابطه اي ندارد
يدر بهره ور ياجتماع هينقش سرما ":با عنوان يدر پژوهش) 1387(يو نظر كچهين فراهاني

يو بهره ور ييبركارا ياجتماع هيسرما تأثيرمقاله به  نيه است كه در اانجام گرفت "كار يروين
است كه تحت كنترل افراد يمنابع ريمكمل سا ياجتماع هيتوجه شده است كه سرما يانسان يروين

پژوهش نشان نيا جينتا. رود مي افراد و سازمان به شمار يبرا يباشند و منبع مهم مي ها زمانو سا
بهره. سازمانهاست يانسان يروين يبهره ور شيافزا ،ياجتماع هياثرات سرما از يكيدهد كه  مي
تيرضا جيبه نتا دنيمحرك رس نيتر ياساس راياست؛ ز يامروزهاي  دغدغه مهم سازمان يور

يروين ياز راه مختلف بهره ور ياجتماع هيسرما. رود مي به شمار ،يرقابت تيمز كسببخش و 
ييجابجا نييتر تبادالت، نرخ پا نييپاهاي  نهيهز. دهد يقرار م ثيرتأسازمان ها را تحت  يانسان

است ييمحصوالت از جمله راه ها تيفيو بهبود ك يريپذ سكير ،يدانش و نوآور ميافراد، تسه
نهيوجود، پژوهشات در زم نيبا ا. گذارد مي تأثير ياز راه آنها بر بهره ور ياجتماع هيكه سرما

هيسرما يرياندازه گ يبرا يميراه مستق چيه. همراه است ياديزهاي  يبا دشوار ياجتماع هيسرما
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يچند وجه ياجتماع هيسرما رد،يگ مي را در بر ياديابعاد ز ياجتماع هيسرما رايز م،يندار ياجتماع
از. كنند مي با پژوهشاتشان مرتبط است، انتخاب شتريكنند ب مي را كه فكر يو محققان، عوامل ستا

نسبت دروندادها و بروندادها را يدشوار است، بهره ور زين يبهره ور يريه گانداز گريطرف د
مشكل اريآن بر بروندادها، بس تأثيردروندادها و  قيدق نييكه تع ستيدر حال نيكند و ا مي سهيمقا

.]16[است
بهره وريبر  ابعاد برنامه ريزي استراتژيك تأثيربه مطالعه ) 2017(و همكاران  كاريوكي

برنامه ريزي يزيبرنامه رهاي  ياستراتژ نييمطالعه تع نيا يهدف اصل. پرداختند سازمان
ليو تحل هيتجز: انجام شد ريمطالعه با اهداف مشخص ز نيا. بود يسازمان يبهره ور بر كياستراتژ

بر بهره يگريمربهاي  برنامه تأثير يابيز؛ اريسازمان يبر بهره ور يمنابع انسان يزياثر برنامه ر
هاي برنامه تأثير جاديو ا يسازمان يسنجش بر بهره ورهاي  برنامه تأثير يبررس ،يسازمان يور

ارشد و متوسط تيريكارمند مد 165 بر رويمطالعه  نيا. يسازمان يبر بهره ور كيآموزش استراتژ
و هيتجز يبرا هيو ثانو هيمطالعه از هر دو داده اول نيا. شده استانجام  يلبن تعاوني شركت در
كه شامل سواالت باز و بسته شده بوداي  با استفاده از پرسشنامه هياولهاي  داده. استفاده كرد ليتحل

هاي برنامه ؛يمنابع انسان يزيكند كه برنامه ر مي يريگ جهيمطالعه نت نيا .شد يجمع آور
يهره ورب زانيبر م يمثبت تأثير كياستراتژ يآموزشهاي  سنجش و برنامههاي  برنامه ،يگريمرب

.]4[سازمان دارند
نقش: هاعملكرد شركت استراتژيك و برنامه ريزي تأثيربررسي به  )2016(زهير و همكاران 

پرسشنامه كه دربين297ها ازآوري دادهآنها براي جمع. پرداختند واسطه گرايش به كارآفريني
نرم از آوري شدهاي جمعهبراي تجزيه وتحليل داده آنها. توزيع  نمودند صنايع مختلف استانبول

كه گرايش به نشان داد نتايج مطالعه آنها. استفاده كردند AMOS و SPSS افزارهاي
شركت عملكرد استراتژيك و برنامه ريزيگري درارتباط بين  ميانجي نقش كارآفريني

.]17[دارد )عملكردمالي وعملكرد كاركنان(
يتوانمند ساز"پژوهش خود با عنوان در) 2012( و توراسكا ينيبوس لونااي كازالسكيت و

يتوانمندساز نيب "و عملكرد يمنابع انسان كياستراتژ  تيريمد نيدر ارتباط ب يو روان يسازمان
به) يروانشناخت(يروان يو توانمندساز HRMهاي  تياز فعالهاي  به عنوان مجموعه يسازمان

و عملكرد HRM نيتباط بقائل شده و نقش هر دو در ار يزاتيتما ،ينگرش كار كيعنوان 
و تعهد يشغل تيرضا ،يروان يبه طور مثبت با توانمندساز يسازمان يتوانمندساز. شده است فيتعر
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تأثيرو تعهد مؤثر،  يروان يكه توانمندساز ميديرس جهينت نيبه ا نيهمچن. مؤثر مرتبط شده است
.]18[كند مي ليگرا را تعد يمشتر فتاربر ر يسازمان يتوانمندساز
به بخشيدن وحدت و سازمان منابع تجهيز جهت در است فرايندي استراتژيك ريزي برنامه

هاي محدوديت و امكانات به توجه مدت، با بلندهاي  رسالت و اهداف به نيل براي آنهاي  تالش
هنگام به و مناسب پاسخگويي براي سازمان سازي آماده استراتژيك ريزي برنامه .بيروني و دروني
حل جهت تواند مي استراتژيك ريزي برنامه .باشد مي سازمان خارج و داخل محيطي غييراتت براي

مناسب استراتژيك برنامه يك داشتن راستا اين در. باشد راهگشا سازمان پيرامون مشكالت
به خود انساني منابع و طراحي، پژوهشيهاي  ظرفيت همه از تا كند كمك سازمان به تواند مي

دانش از استفاده با تا است مطلوب خاطر همين به. كند استفاده كار و كسب سعهتو و رشد منظور
كسب عرصه در متداول و كارآمدهاي  مدل بررسي و مطالعه و استراتژيك ريزي طرح زمينه در روز
بهينه و پرسنل مشاركت جلب ضمن سازمان كارشناسان و مديران بالقوه توانايي بر تكيه با كار و

ها استراتژي تدوين به استراتژيك ريزي برنامه مناسب مدل انتخاب زمينه در تصميمات سازي
استراتژيك ريزي برنامه تأثيرتا با درك  هستيمدر اين تحقيق به دنبال آن از اينرو  .شود پرداخته

به عبارت ديگر .بهره وري را افزايش دهيم، با استفاده از منابع كمتر ميزان بر بهبود بهره وري
در بهبود بهره وري بر استراتژيك ريزي ابعاد برنامه تأثيراست كه  سوالپاسخ به اين  دريافت

سازمان مورد مطالعه چيست؟
:كه در اين راستا فرضيات زير مطرح شد

.دارد تأثير يسازمان يبر بهره ور يمنابع انسان يزيبرنامه ر -1
.دارد تأثير  يسازمان يبر بهره ور يگريمربهاي  برنامه -2
.دارد تأثير يسازمان يبر بهره ورسنجش هاي  برنامه -3
.دارد تأثير يسازمان يبر بهره ور كيآموزش استراتژهاي  برنامه -4

به عنوان مدل مفهومي تحقيق در نظر گرفته ")2017(كاريوكي "در پژوهش حاضر، مدل 
تقسيم به چهار مقوله با يكديگر مرتبط و قابل برنامه ريزي استراتژيكاين مدل، ابعاد  در] 4[شد

هاي برنامهو  سنجشهاي  برنامه، مربيگريهاي  برنامه، يمنابع انسان يزير برنامهاصلي بعد 
.هستند كيآموزش استراتژ
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 ]4[ مدل مفهومي پژوهش :1شكل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش پژوهش
ها بر حسب نحوه  دسته بندي پژوهش نظرماز بوده و  كاربردي مطالعات از نوعپژوهش حاضر 
 عنايتبا  البته .رود مي به شمار پيمايشي -توصيفياز نوع مطالعات ، )طرح تحقيق(گردآوري داده ها

بنابراين اين  شده استتحقيق به بررسي ارتباط بين متغيرهاي تحقيق پرداخته اين به اينكه در 
  .باشد مي همبستگيهاي  پژوهشنوع  تحقيق، از

 58تهران به تعداد  يشهردار كيمنطقه  يكارشناسان شهردارجامعه آماري پژوهش شامل 
 58برابر با جامعه يعني  آماري با توجه به كم بودن تعداد جامعه آماري پژوهش نمونهباشد و   مي رنف

  .شدنددر نظر گرفته ) روش سرشماري(و تمامي جامعه به عنوان نمونه  انتخابنفر 
 )2017(و كاريوكي  ]19[ )2015(شامسول  استاندارد براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه

 مجموع در و تخصصي و با تقسيم بندي زير بوده واي  اطالعات زمينه كه داراي دو بخش]4[
  .استفاده شد)گانه ليكرت 5در طيف (سؤال 28بعد و  5 مشتمل بر

  
  

  

 كياستراتژريزي برنامه 

 يمنابع انسانيزيربرنامه

 مربيگرييهابرنامه

 سنجشيهابرنامه

 كيآموزش استراتژيهابرنامه

  يسازمان يوربهره
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  نحوه توزيع سوال ها ميان متغيرها -  1جدول 
  شماره سوال تعداد سوال متغير

  1- 9 9 يمنابع انسانيزيربرنامه
  10-14 5 مربيگريهايبرنامه

  15-19 5 سنجشهايرنامهب
  20-23 4 كيآموزش استراتژهاي برنامه

  24-28 5 بهره وري
  1-28 28 مجموع

  
اگرچه پرسشنامه ها استاندارد بوده است لكن براي اطمينان بيشتر مجددا روايي و اعتبار آن ها 

به اين ترتيب . پرسش نامه از روش قضاوت خبرگان استفاده شدروايي براي سنجش . سنجيده شد
نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه سابقه پژوهش و مطالعه در زمينه موضوع  5 تأييدكه به 

پس از اعمال پيشنهادات  .رسيد تهران 1شهرداري منطقه و چند نفر ازخبرگان  داشتهپژوهش را 
همچنين براي تعيين . شد تأييدمحتواي پرسش نامه  روايي آن توسط ساير اعضاء، تأييدهر يك و 

  .ارائه شده است 2استفاده گرديده كه در جدول  ضريب آلفاي كرونباخاز پايائي پرسش نامه 
  

  نامهآلفاي كرونباخ كل پرسش - 2جدول
  )Cronbach's Alpha( آلفاي كرونباخ متغير  رديف

  0.814 برنامه ريزي استراتژيك  1
  0.832 بهره وريبهبود  2
  0.821 كل  3

  
استفاده  هاي آماري توصيفي و استنباطي روشبراي تجزيه وتحليل داده ها، از  در اين پژوهش

هاي توصيفي مانند توزيع دهندگان از روشپاسخاي  زمينههاي  براي توصيف ويژگي. شده است
استفاده نيز شامل ترسيم جداول هاي استنباطي مورد  روش. استفاده شده است... ميانگين و، فراواني

ي تأييدآزمون تحليل عاملي  استفاده از دو بعدي، ماتريس همبستگي متغيرهاي مستقل با وابسته،
استفاده با  معادالت ساختاري با استفاده رويكرد كهاند  بودهجهت مشخص شدن نوع توزيع داده ها 

 )PLS(ر اسمارت پي ال اس و حداقل مربعات جزئي و نرم افزا SPSSاز نرم افزارآماري 
 58(با توجه تعداد كم نمونه آماري  اين پژوهشدر  .انجام شدندتجزيه و تحليل داده ها ؛ ]20،21[
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مدل و پاسخ به فرضيات از مدل يابي معادالت ساختاري به روش تأييدبراي  ؛)نفر برابر با جامعه
ابتداينصورت كه بد. استفاده شد SMART PLSو نرم افزار ) PLS(حداقل مربعات جزيي 

مورد بررسي قرار ،هاي سنجشگيري براي اطمينان از روايي و برازش مناسب شاخصمدل اندازه
در نهايت با استفاده از كهگردد و سپس نتايج به دست آمده از مدل ساختاري ارائه مي گرفته

.ندهاي پژوهش مورد بررسي قرارگرفتصحت و سقم فرضيه ،تحليل مسيرمتدولوژي 

ها افتهي
درصد 55/96نفر نمونه آماري تحقيق،  58جمعيت شناختي نشانگرآن بودندكه از بين هاي  يافته

،سال 10تا  6درصد 96/18، سال 5تا1درصد داراي سابقه  72/51درصد زن، 45/3مرد و 
از منظر ميزان. سال سابقه داشته اند 15درصد بيشتر از  53/15سال و  15تا 11درصد 79/13

درصد كارشناسي ارشد و17/5درصد كارشناسي، 52/65، درصد فوق ديپلم56/25هم  تحصيالت
.درصد داراي مدرك دكتري بوده اند45/3

.رائه شده استا 3 گزارش توصيفي از متغيرهاي تحقيق در قالب جدول

هاي گرايش مركزي و پراكندگي متغيرهاي مستقل و وابسته شاخص -  3 جدول
انحرافميانگينتعدادهاي تحقيق متغير

معيار
كشيدگي چولگي

779/0 -58879/3614/0554/0برنامه ريزي منابع انساني
741/1 -5882/3728/0131/1مربيگريهاي  برنامه
125/2 -58882/3643/0115/1سنجشهاي  برنامه

333/0 -58823/3688/0526/0 آموزش استراتژيكهاي  برنامه
071/2 -5878/3714/0042/1بهره وري سازماني

-اطمينان يافتن از صحت مدل  تحقيق، به مرحله آزمون فرضيات و مدل مفهومي ورودقبل از 

اين كار از طريق تحليل عاملي. باشدزا ضروري ميزا و درون گيري متغيرهاي برون هاي اندازه
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يدي، هدف پژوهشگر تعيينهاي عاملي تاي در تحليل. مرتبه اول و دوم و سوم صورت گرفته است
.باشد اي مي ساختار عاملي ويژه

مدل اصلي در حالت تخمين ضرايب استاندارد -2شكل 

ي و معادالت ساختاري را در حالت تخمين ضرايب استانداردتأييدتحليل عاملي   مدل 2شكل 
.باشد مي درون زا برون زا و بهره وري برنامه ريزي استراتژيك منابع انسانيمتغير . دهد نشان مي

ي اول تحت عنوان معادالت دسته. شوند در اين نمودار اعداد و يا ضرايب به دو دسته تقسيم مي
.باشند مي) مستطيل(و متغيرهاي آشكار ) بيضي(اندازه گيري هستند كه روابط بين متغيرهاي پنهان

تاري هستند كه روابط بيندوم معادالت ساخ دسته. اين معادالت را اصطالحاً بارهاي عاملي گويند
به اين ضرايب. شوند و براي آزمون فرضيات استفاده مي باشند متغيرهاي پنهان و پنهان مي

باشد، درصورتي كه مقدار مي 5/0حد مجاز براي بارعاملي . شود گفته مي اصطالحاً ضرايب مسير
5/0ي بارعاملي بيشتر از ها دارا شاخص تمامي. كمتر باشد بايد از مدل حذف شود 5/0بارعاملي از 

.هستند و روايي الزم را داشته اند
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هاي روايي، پايايي و برازش مدل شاخص -  4جدول 
آلفاي AVE CR R2 متغيرهاي پنهان

 AVEكرونباخ
2R

GOF

انساني منابع ريزي 0.8710.643  0.5510.9150.8470.8930.738برنامه

0.8820.7790.834 0.601 مربيگريهاي برنامه
0.8460.6120.774 0.526 سنجشهاي برنامه

0.7370.725 0.83 0.552 آموزش استراتژيكهاي  برنامه
0.925 0.934 0.444 برنامه ريزي استراتژيك
0.8780.8180.826 0.592 بهره وري سازماني

)فركر الكر(ضرايب همبستگي و شاخص اعتبار واگرا   -5جدول 
AVE )5( )4( )3( )2( )1( متغيرهاي پنهان

10.775برنامه ريزي منابع انساني
0.75910.717مربيگريهاي برنامه
0.9150.82910.77سنجشهاي برنامه

0.742  0.7511 0.6630.727 آموزش استراتژيكهاي  برنامه
0.728 1 0.8950.561 0.8880.683 بهره وري سازماني

را به صورت ميان متغيرهاي پنهان  ضرايب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه 5جدول 
منظور كه دينواقع شده است ب )1(يك  روي قطر اصلي اين ماتريس عدد. دهد دو به دو نشان مي

به .عنادار هستندم% 99تمامي ضرايب در سطح اطمينان  .خودش همبستگي كامل دارد هرمتغير با
متغير بيشتر و هرچه قدر مقدارضريب همبستگي بزرگتر باشد، شدت رابطه بين دو عبارت ديگر
ستون. نيز پرداخته استعالوه بر بررسي ضرايب همبستگي به روايي واگرا فوق جدول . قويتر است

ان طور كه درهم. دهد را نشان مي) AVE(تبيين شده آخر اين جدول ريشه دوم ميانگين واريانس
جدول مشخص است، مقدار ريشه دوم شاخص ميانگين واريانس تبيين شده، براي متغيرها، از

.باشد همبستگي آن متغير با بعضي از متغيرها مي
مدلي است كه رابطه بين متغيرهاي مكنون را با متغيرهاي آشكار ،)بيروني( مدل اندازه گيري

ندگي اين مدل از شاخص وارسي اعتبار اشتراكبراي براز .كند مي و مشاهده شده مشخص
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.گرديداستفاده ) "متغير مكنون"شاخصي است براي بررسي برازش مدل اندازه گيري يك بلوك (
و كند مي مشخص را متغيرهاي مكنون بين رابطه كه استي مدل ،)دروني( مدل ساختاري همچنين

نشانگرهاي تا است اين شاخص ناي افزونگي كه كار شاخص ساختاري از مدل برازندگي براي
شاخص وارسي اعتبار(اين دو شاخص. شد استفاده كند، بيني پيش را R2 درونزا مكنون متغيرهاي

.مثبت باشد نشان دهنده كيفيت مناسب مدل ساختاري است) اشتراك و شاخص حشو يا افزونگي
-CVافزونگي  يا  و شاخص اعتبار  CV-comجدول زير نتايج آزمون شاخص اعتبار اشتراك يا 

Red اگر شاخص وارسي اعتبار اشتراك و افزونگي متغيرهاي پنهان مثبت باشد. دهد مي را نشان
در اين پژوهش بر گرديدچنانچه مشاهده . و نزديك به يك، مدل اندازه گيري كيفيت مناسب دارد
.اساس اين معيار، يعني مثبت بودن مقادير، مناسب است

انداز ه گيريهاي  برازش كلي مدلي ها شاخصزير  -  6جدول 
)CV Red(شاخص افزونگي  )CV Com(شاخص اعتبار ساختار

0.5150.596برنامه ريزي منابع انساني
0.5990.588مربيگريهاي  برنامه
0.530.587سنجشهاي  برنامه

0.55105.66آموزش استراتژيكهاي  برنامه
0.5920.548بهره وري سازماني

سازش بين كيفيت مدل ساختاري و مدل اندازه گيري، )GOF(نيكويي برازش مدلشاخص 
:دهد و برابر است با شده را نشان مي

2GOF AVE R  
Aكه در آن  V E 2وR  ميانگينAVE  وR2 باال بودن شاخص مقدار . باشد ميGOF از

4/0شده است و از مقدار  655/0مقدار شاخص برازش برابر . دهد ش مدل را نشان ميبراز 4/0
هاي اين پژوهش با تر داده به بيان ساده. تر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد بزرگ

و اين بيانگر همسو بودن سؤاالت با داشتهساختار عاملي و زيربناي نظري تحقيق برازش مناسبي 
.بودظري هاي ن سازه

انجام شد كه تحقيق )دروني(ساختاري  مدل، گيري هاي اندازه پس از اعتبارسنجي مدل
.ندآورده شد زير معيارهاي اعتبارسنجي مدل ساختاري در جدول
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معيارهاي اعتبارسنجي مدل ساختاري زير -7 جدول
منبعتفسير شاخصشاخصنوع اعتبار
تعيينضريب  اعتبار مدل

)R2(
ضيحي يك متغير درونزا را نسبت به واريانسواريانس تو

براي. كند گيري مي كل آن توسط متغيرهاي برونزا اندازه
تر از قوي، بزرگ/. 670تر از  اين شاخص مقادير بزرگ

.شود ضعيف تلقي مي/. 190متوسط و كمتر از /. 333

)2004(و رينگل ) 1988(چين

اي پنهان بايد بر اساسضرايب مسير بين متغيره ضرايب مسير  اعتبار مدل
عالمت جبري، مقدار و معناداري، نوع رابطه بين دو

منفي بودن ضريب، رابطه عكس. دهد متغير را نشان مي
و مثبت بودن ضريب رابطه مستقيم بين دو متغير را

.دهد نشان مي

)1998(چين 

tضرايب مسير، آماره  -  8 جدول
نتيجه  جهت رابطه t R2 آماره بتا وابسته متغيرهاي مستقل  فرضيه
H1 بهره وري سازماني برنامه ريزي منابع انساني

 تأييد  +278/4926/0 204/0 
H4تأييد  +269/0577/4مربيگريهايبرنامه
H2تأييد  +406/0654/6سنجشهايبرنامه
H3تأييد  +197/0957/2آموزش استراتژيكهايبرنامه

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01,
شده 96/1بيشتر از (خارج بازه معناداري است) 278/4(با توجه به اين كه مقدار آماره تي 

برنامه ريزي منابعبعد  "ادعاي محقق مبني بر اين كه  99/0، با احتمال )01/0(  ؛)است
با توجه به وجود ضريب بتاي مثبت. گردد مي تأييد "دارد تأثيربر بهره وري سازمان انساني 

مستقيم و مثبت تأثيربهره وري سازمان  بربرنامه ريزي منابع انساني توان گفت بعد يم)204/0(
.دارد

شده 96/1بيشتر از (خارج بازه معناداري است) 577/4(با توجه به اين كه مقدار آماره تي 
بر مربيگريهاي  برنامهبعد  "بني بر اين كه ادعاي محقق م 99/0، با احتمال )01/0(  ؛)است

توان مي) 269/0(با توجه به وجود ضريب بتاي مثبت . گردد مي تأييد "دارد تأثيربهره وري سازمان 
.مستقيم و مثبت دارد تأثيربر بهره وري سازمان  مربيگريهاي  برنامهگفت بعد 
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شده 96/1بيشتر از (عناداري استخارج بازه م) 654/6(با توجه به اين كه مقدار آماره تي 
بربهرهسنجشهاي  برنامهبعد "ادعاي محقق مبني بر اين كه  99/0، با احتمال )01/0(  ؛)است

توان گفت مي) 406/0(با توجه به وجود ضريب بتاي مثبت . گردد مي تأييد "دارد تأثيروري سازمان 
.و مثبت دارد مستقيم تأثيربر بهره وري سازمان سنجش هاي  برنامهبعد 

شده 96/1بيشتر از (خارج بازه معناداري است) 957/2(با توجه به اين كه مقدار آماره تي 
آموزشهاي  برنامهبعد " ادعاي محقق مبني بر اين كه 99/0، با احتمال )01/0( ؛)است

مثبت با توجه به وجود ضريب بتاي. گردد مي تأييد "دارد تأثيربربهره وري سازمان  استراتژيك
مستقيم و تأثيربر بهره وري سازمان  آموزش استراتژيكهاي  برنامهتوان گفت بعد  مي) 197/0(

 .مثبت دارد
،برنامه ريزي منابع انسانيبنابراين متغيرهاي . شده است 926/0برابر  )R2(ضريب تعيين 

رفتهروي هم آموزش استراتژيك هاي  برنامه، و سنجشهاي  برنامه، مربيگريهاي  برنامه
با توجه به مقدار ضريب بتا. از تغييرات بهره وري سازماني را توضيح دهند% 6/92اند  توانسته

و سهم) باالترين بتا را دارد(بيشتر از متغيرهاي ديگر سنجشهاي  برنامهتوان گفت سهم   مي
).پايين ترين بتا را دارد. (باشد كمتر از ديگر متغيرها مي آموزش استراتژيكهاي  برنامه

نتايج معادالت ساختاري -  9 جدول
متغير
وابسته

مقدار  هاي آماريشاخص متغير مستقل

بهره
وري

  R2(  818/0(ضريب تعيين برنامه ريزي استراتژيك
904/0 مقدار بتا
131/41 مقدار تي

000/0  سطح معناداري

برنامه ريزيده بين بيانگر اين است كه ميزان همبستگي محاسبه ش 9 نتايج جدول شماره
كه با توجه به اين كه سطح معني. باشد مي 904/0و بهره وري سازماني برابر با استراتژيك 

با احتمال) شده است+ 96/1تا  -96/1خارج بازه  tمقدار آماره (است  01/0و كمتر از  000/0داري
"دارد تأثيرسازمان  بر بهره وريبرنامه ريزي استراتژيك  "ادعاي محقق مبني بر اين كه  95/0

بر بهرهبرنامه ريزي استراتژيك توان گفت  با توجه به وجود ضريب بتاي مثبت مي. گردد مي تأييد
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ضريب تعيين نشان. شده است 818/0ضريب تعيين اين رابطه . مستقيم و مثبت دارد تأثيروري 
بر اين. كند تبيين ميدهد كه متغير مستقل چند درصد از تغييرات متغير وابسته را توضيح و  مي

از تغييرات بهره وري% 8/81به تنهايي توانسته است برنامه ريزي استراتژيك اساس متغير 
 .بيني كند سازماني را پيش

گيري بحث و نتيجه
بر بهره وريبرنامه ريزي منابع انساني سازي معادالت ساختاري بعد  با توجه به نتيجه مدل

منجر به بهبود بهره وري سازمانبرنامه ريزي منابع انساني در بعد و افزايش  داشته تأثيرسازمان 
گونه تبيين كرد كه مدير توان اين مي اين فرضيه را. شد شهرداري منطقه يك تهراندر سازمان 

براي برآورده كردن اهداف كسب و سازماننيروي كار فعلي در  تأثيرمنابع انساني بايد با توجه به 
بنابراين اگر فرآيند برنامه ريزي منابع انساني توسط مشاور منابع. را انجام دهدكار، بهترين مديريت 

در كل .انساني شركت به درستي انجام شده باشد، در دستيابي به اهداف شركت كمك خواهد كرد
كند تا از وضعيت نيروي مي انساني به سازمان كمك منابعرنامه ريزي بتوان نتيجه گرفت كه  مي

مختلف و يا در تعادل بودن آن هاهاي  نيروهاي مازاد، كمبود نيروي انساني در بخش انساني خود،
ن شود كاركنان مناسب در مشاغل مناسب و در زمان مناسب منصوبئاطمينان حاصل كند و مطم

هاي كند تا تغييرات سازماني و محيطي مرتبط با فعاليت مي به سازمان كمك از طرفي. شده اند
هزينه ها مورد ارزيابي قرار داده و نسبت به انطباق وضعيت سازمان با تغييرات رخ لخود را با حداق

برنامه ريزي نيروي انساني سبب حصول اطمينان از وحدت و. داده با حداقل هزينه اقدام نمايد
،)2017(و كاريوكي) 1389(اين يافته با نتيجه كاووسي .گردد مي پرسنليهاي  انسجام رو به فعاليت

ريزي نيروي انساني و بهره برنامه ولي با نتايج حسيني مبني بر عدم ارتباط . ]4،14[باشد مي وهمس
.]15[باشد وري نيروي انساني غير همسو مي

و داشته تأثيربر بهره وري سازمان مربيگري هاي  برنامهبعد  هاي پژوهش يافتهبا توجه به 
شهرداري منطقه يكوري سازمان در سازمان  منجر به بهرهمربيگري هاي  برنامهافزايش در بعد 

به طور قابل مربيگريهاي  برنامهتوان اينگونه تبيين كرد كه  مي رااين فرضيه . خواهد شد تهران
به كاركنان درون انياختصاص دادن مرب. )2014امكا، (ارتباط دارد يسازمان يبا بهره ور يتوجه

سازمان سازگار است، يازهايكنند كه با ن مي تيهدا يساختاراي  وهيسازمان كه مشاوره را به ش
از جوانان، يبانيارائه پشت ر،ياگبا دانش و تجربه فر انيمناسب درون شركت، مرب انيمرب يدارا
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ود گذار مي تأثير يما به طور مثبت بر عملكرد سازمان يگريمربهاي  از برنامه يدائم يابيارز
.ياشد همسو مي ]4[ا نتايجكه ب كه بهره وري را افزايش دهد تواند مي

و داشته تأثيربر بهره وري سازمان سنجش هاي  برنامهبعد  هاي پژوهش نشان داد كه  يافته
شهرداري منطقه يكمنجر به بهبود بهره وري سازمان در سنجش هاي  برنامهافزايش در بعد 

سنجشي كه شاملاي ه استراتژيتوان اينگونه تبيين كرد كه  مي رااين فرضيه . خواهد شد تهران
و معيارهاي عملكردي و) معيار ارزيابي در برابر عملكرد داخلي يا استانداردها(سنجش دروني

است، بر بهره ورير)مشابه در صنعتهاي  در برابر ديگر شركت زيابيمعيار ار(معيارسنجي صنعت 
تأثيروري سازمان بر بهره آموزش استراتژيك هاي  برنامهبعد  همچنين. گذارند مي سازمان تأثير

شهرداريمنجر به بهره وري سازمان در آموزش استراتژيك هاي  برنامهو افزايش در بعد  داشته
آموزشهاي  برنامهتوان اينگونه تبيين كرد كه  مي اين فرضيه را. خواهد شد منطقه يك تهران

توان گفت مي مجموعدر  .گذارد مي تأثير يسازمانساختاربر  يمثبت و به طور قابل توجه كياستراتژ
حفظ رقابت در يموثر است كه برا تيريمد ياستراتژ كي كياستراتژ يبرنامه آموزش كيكه 
جهيكند و نت مي يبانيپشت يبه آموزش اضاف ازيكارمند از ن. كند مي استفاده يكسب و كار فعل طيمح
نيز همسو) 2017(هاي كاريوكي ؛ كه با يافتهاست ياتيكند كه آموزش مكرر كاركنان ح مي يريگ

]4[باشد مي
برنامه و افزايش در به كارگيري داشتهمعنادار  تأثيربر بهره وري برنامه ريزي استراتژيك 

با توجه به. خواهد شدشهرداري منطقه يك تهران منجر به بهبود بهره وري در ريزي استراتژيك 
و رنامه ريزي منابع انسانيب ،مربيگريهاي  برنامه، سنجشهاي  برنامهنتايج پژوهش، چهار عامل 

در .گذارند مي بيشترين تأثير را برنامه ريزي استراتژيكبه ترتيب بر  آموزش استراتژيكهاي  برنامه
برنامه ريزي استراتژيك روشي سيستماتيك است كه فراگرد) 1396(رشيدي و همكارانپژوهش 

اتي است كه منجر به تعريفكند متضمن همه اقدام مي مديريت استراتژيك را پشتيباني و تاييد
شود مي مناسب جهت دستيابي به آن اهداف براي كل سازمانهاي  اهداف و تعيين استراتژي

توانند تالطم محيطي را پيش بيني كرده و منابع مي سازمان ها از طريق برنامه ريزي استراتژيك
اسنادي اين -  سازمان را بر آن اساس تخصيص دهد در تحقيق شان با روش توصيفي، تحليلي

نتيجه حاصل شد كه مديريت استراتژيك و برنامه ريزي استراتژيك بر موفقيت سازمان ها تاثير
كه برنامه ريزي منابعنشان داد ) 2017(كاريوكي و همكاران نتايج پژوهش.]10[بسزايي دارد
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ثير مثبتي بر آموزشي استراتژيك تاهاي  سنجش و برنامههاي  مربيگري، برنامههاي  انساني؛ برنامه
  .]4[ميزان بهره وري سازمان دارند

برنامه هاي  مؤلفه به شود تا با بهبود بخشيدن مي ، پيشنهادحاضر پژوهشهاي  بر مبناي يافته
در شرايط  شهرداري منطقه يك تهرانبه  ؛و به طبع آن بهبود بهره وري سازماني ريزي استراتژيك

تا بتواند در عرصه  شودسود بيشتر كمك كنوني براي دستيابي به مزيت رقابتي و كسب 
گرديده تا پيشنهادات اجرايي سعي بر اين اساس در پايان  .خود توفيق داشته باشدهاي  فعاليت

  .گرددو پيشنهاد ارائه شفافي مبتني بر فرضيات تحقيق، 
 بهبود بهره وري  و برنامه ريزي منابع انسانيبعد : اول

ساني بر اساس دستورالعمل ها و ضوابط موجود و طرح نظارت بر فرآيند استخدام نيروي ان
 بخشي از نيروي سازماني از داخل سازمان تأميننيروي انساني به منظور حصول اطمينان  تأمين

آماري مورد نياز بر اساس در خواست واحدهاي مختلف به هاي  نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش
 تقاضينياز اطالعاتي واحد م تأمينمنظور اطمينان از 

نظارت بر تجزيه و تحليل آمار و اطالعات بر اساس اطالعات موجود به منظور پايش فرآيند 
 برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش

نظارت بر تعيين نيازهاي آموزش بر اساس اهداف و نيازهاي شغل و شاغل به منظور حصول 
 اطمينان از تشخيص صحيح نيازهاي آموزشي سازمان

صورت هاي  وزارت نيرو، نياز سنجيهاي  آموزش بر اساس طرحهاي  برنامه نظارت بر تدوين
 گرفته و امكانات سازمان به منظور حصول اطمينان از انطباق برنامه با نيازها

آموزش بر اساس برنامه تدوين شده و استانداردهاي موجود به هاي  نظارت بر اجراي برنامه
 و استانداردها نيازهامنظور حصول اطمينان از تطابق برنامه ها 

پايش فرآيندهاي برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش براساس ضوابط و هاي  تعيين شاخص
 استانداردهاي موجود به منظور پايش و نظارت بهبود فرآيندها

   بهره وري بهبود  و مربيگريهاي  برنامهبعد : دوم
از كاركنان را در انجام  تيدف حمامؤثر با ه يگريمربهاي  برنامه ديبا تهران،1شهرداري منطقه

با  يكند تا ارتباط خوب مي كمك تيريبه مد ستميس نيا. خود داشته باشدهاي  تيو مسئول فيوظا
  .كند يياشناسرا به توسعه دارند  ازيرا كه ن ييو استعدادها جاديكاركنان ا
  بهره وري بهبود  و سنجشهاي  برنامهبعد : سوم
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1شهرداري منطقه  ،سنجشهاي  تيدر فعال تيبه منظور موفقكند كه  مي هيتوص بررسي نيا
يكاف ييبه تنها يسنجارياز آنجا كه مع. سازگار شود يخارج طيمح راتييباشد تا با تغ اريهوش ديبا
كيپس از  ادارد تا عملكرد آن ر يو كار گروه يانرژ د،يبه د ازين نيهمچن شهرداري ست،ين

به ازيرا كه ن يديكل يندهايسازد تا فرآ مي امر آنها را قادر نيا. دهد شيافزا يسنجاريمع تيفعال
.را جستجو كنند يكاربردهاي  و راه حل ييبهبود دارند شناسا

 .دارد تأثيربر بهره وري سازمان  آموزش استراتژيكهاي  برنامهبعد : چهارم 
استيس كي ديبا 1نظام مديريتي مديريت شهرداري منطقه كند كه  مي هيتوص تحقيق نيا
يكه برا يآموزشهاي  برنامه يابيسازد تا در ارز را قادر نفعانيكند كه همه ذ جاديرا ا يآموزش

كاركنان و يبرا يآموزشهاي  اگر برنامه. بخش است، كمك كنند تيرضا تيريكاركنان و مد
آموزش. دار و سودمند خواهد بود يمعن شتريسازمان ب يقابل قبول باشد، پس از آن برا تيريمد
.شود يابيارز ديمربوط باشد و با ديبا

)بهره وري برنامه ريزي استراتژيك و بهبود(نهايت سخن اينكه 
شود چشم انداز و استراتژي  شركت را مي به مسئوالن شهرداري منطقه يك تهران پيشنهاد

افشفاف و روشن و در جهت ارتقاء عملكرد كاركنان سازمان تبيين نمايند، اين شفاي  به گونه
سازي موجب ايجاد اعتماد و اطمينان بين اعضاي سازمان شده و در نهايت باعث بهبود عملكرد

 .شود مي سازمان
بايست اختيارات و قدرت كافي مي به منظور پياده سازي هر چه بهتر استراتژي ها در سازمان،

 .در  اختيار مديران و كاركنان و مسئوالن شهرداري منطقه يك تهران قرار گيرد
نياز است، بهاي  در سازمان، به ابزار كارامد و شايستهاي  براي انجام موفقيت آميز هر پروژه

شود  ازمديران و كاركنان متخصص و مي مسئوالن  مسئوالن شهرداري منطقه يك تهران پيشنهاد
 .داراي دانش روز دنيا استفاده نمايد

بايست با در مي دخيل هستند، مديران در سازمان، مسلما عوامل بسيارياي  براي انجام پروژه
نظر گرفتن اين عوامل و شرايط محيطي و خارجي و برنامه ريزي مناسب و دقيق در اين مورد،

.زمينه سازي پياده سازي هر چه بهتر استراتژي ها در سازمان شوند
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حمايت مالي/ تعارض منافع
ده دوم مقاله در دانشگاه آزاد اسـالمي واحـدنويسننامه كارشناسي ارشد  اين مقاله برگرفته از پايان

باشد و نتايج پژوهش حاضر با منافع هيچ ارگان و سـازماني در تعـارض نيسـت و تهران جنوب مي
.بدون حمايت مالي انجام شده است
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