
 

 

 )مطالعه موردی: بانک شهر(ها نقش تغییر سازماني بر بهبود عملكرد مالي و اقتصادی سازمان

 

 عضو هیأت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران حسین محمدپور زرندی 

 مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانگروه استادیار  علیرضا امیرکبیری

 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران *حمیدرضا عظیمی

 

 02/02/1396پذیرش:   25/11/1395دریافت: 

پردازد. برای اینن منونور   بهبود عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر می بر سازمانی تغییر تحقیق حاضر به بررسی تأثیرچكیده: 

های تغییر سازمانی بر اساس مدل شش وجهی ویس بورد بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر بررسی شنده اسنت.   تأثیر مؤلفه

رشناسنان سنتادی اداره   نفنر از مندیران و کا   150. جامعه آماری تحقیق حاضر، همبستگی است -روش پژوهش از نوع توصیفی

عننوان نموننه پنژوهش انت نان شندند. ابنزار       نفنر بنه   108مرکزی بانک شهر هستند که براساس فرمول حجم نمونه کنوکران،  

سؤال در دو ب ش تغییر سنازمانی و عملکنرد منالی و اقتصنادی اسنت کنه بعند از         38ای شامل آوری اطالعات، پرسشنامهجمع

تحلیل وگیری تصادفی ساده بین مدیران و کارشناسان نمونه پژوهش توزیع شد. تجزیهوش نمونهسنجش روایی و پایایی آن، با ر

مندل از بنرازش    -1شد. نتایج تحقیق بیانگر آن بودنند کنه     انجام آوری شده بر اساس تحلیل معادالت ساختاریهای جمعداده

هنای تغیینر   مؤلفنه  -3داری دارد. دی بانک شهر تأثیر معننی تغییر سازمانی بر عملکرد مالی و اقتصا -2مناسبی برخوردار است. 

داری بر عملکرد مالی و اقتصادی باننک  های کمکی، تأثیر معنیسازمانی یعنی  اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش و روش

اقتصنادی باننک شنهر، رهبنری،     های تغییر سازمانی از نور میزان تنأثیر بنر عملکنرد منالی و     بندی مؤلفهاولویت -4شهر دارند. 

 باشند.های کمکی، اهداف، ارتباطات، ساختار و پاداش میروش

 تغییر سازمانی، مدل ویس بورد، عملکرد مالی و اقتصادی، بانک شهر واژگان کلیدی: 

  JEL: C54 ,L32 ,M12 ,G21بندی طبقه
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 مقدمه -1

امروزه تغیینر و تحنول سنازمانی، یکنی از مفناهیم      

بنرای  هنا  بسیار مهم در زمیننه مندیریت اسنت. سنازمان    

تر بایند خنود را بنا تغیینرات     دستیابی به عملکرد مطلون

ها را بنرای  سازمانی تطبیق دهند. تغییر سازمانی، سازمان

رویارویی با مشکالت و تقاضاهای محیط درونی و بیروننی  

هنای موفنق   که شرکتموتور محر کند. تغییر،توانمند می

 بنه  دسنتیابی ها را در سازماندنیا است و مدیریت تغییر، 

کننند )اعرابننی و موفقیننت و عملکننرد مطلننون ینناری مننی

 سننازمانی، تغییننر از هنندف(. در واقننع 1389همکنناران، 

 اسنت  عملکننرد  بهبننود  و محیننط  با پذیریانطباق

)2003Pardo del Val & Martínez Fuentes, (. 
از  ،هننای هننزاره سننوم  و سننازمان جهننان امننروز 

هسنتند کننه عبارتننند از   هننای خاصنی برخننوردار  ویژگنی 

جنایی شندید در قندرت، رقابنت     هتغییرات پرشتان، جابن 

های سریع علمی و فنناوری. اقتصناد   روزافزون و پیشرفت

بیش از آنکه وابسنته بنه ارزش مننابع     ،مبتنی بر عملکرد

 ،های ملموس و عینی آن باشند فیزیکی، سرمایه و دارایی

محیطنی  توجه بنه محنیط و تغیینرات     تمرکز برمنوط به 

ها با توجه به محننیط متغیننر   مروزه، همه سازماناست. ا

بیروننی، بنرای بقنا و پیشنرفت بایند عملکرد خنود را در  

 .کننند انطباق یا مقابلنه بننا تغییننرات، متحنول      راستای

سازمان با عملکرد برتر، سازمانی اسنت کنه در ینک دوره    

توانننایی انطبنناق مناسنن  بننا طریننق  از ،زمننانی بلندمنندت

تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجناد سناختار   

هنای  مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مسنتمر قابلینت  

تنرین  عننوان اصنلی  کلیدی و رفتار مناس  با کارکنان بنه 

دسنت  خود تراز های همدارایی، به نتایجی بهتر از سازمان

(. در اینن راسنتا   1394)ب ش چنناری و همکناران،    یابد

بینننی رهبننران تغییننر، مقاومننت در برابننر تغییننر را پننیش

کنند و برای به حداقل رسناندن نتنایج ننامطلون آن،    می

 .(Hathaway, 2009)دارند موقع، برمیهای بهگام

اد نار مهمی را در اقتصننقش بسیسازمانی رد نعملک

دسنت آوردن  به در مفید ابزاری ده دارد و به عنواننبر عه

در رود و شنمار منی  رشند اقتصادی و منزایای سازمنان به

پی  مدیران و رهبران سازمانی در ،های جهاناکثر سازمان

 باشنند هنای خنویش منی   ارتقا و بهبود عملکنرد سنازمان  

)2012Talebi & Bahamir, (.  هنای م تلن    پنژوهش

که عوامنل متعنددی بنر عملکنرد سنازمان       اندنشان داده

( بینان  1387پنور و میرکمنالی )  تأثیرگذار هستند. زینلی

داشنتند کنه بنین رهبنری، فرهننگ و جنو سنازمانی، بنا         

رابطنننه مسنننتقیمی وجنننود دارد.  ،عملکنننرد سنننازمانی

گننر ایننن ( بیننا2010و همکننارانش ) 1هننای زنننگپننژوهش

سنازمانی  که فرهنگ، ساختار و استراتژی واقعیت هستند 

داری بنر عملکنرد سنازمانی منؤثر هسنتند.      طور معننی به

 ،( بر این باورنند کنه رهبنری   2008) شو همکاران 2استیرر

داری بننا تعهنند سننازمانی کارکنننان و تعهنند رابطننه معنننی

 سازمانی کارکنان رابطه مثبتی با عملکرد سازمان دارد. 

هننا نقننش بانننک هننای م تلنن ،در میننان سننازمان

شننرایط کننار و زننندگی جمعیننت     مهمننی در ارتقننای 

هننای م تلنن  اجتمنناعی سنناکن در قالنن  اقشننار و گننروه

 ذارتأثیرگنن و مهننم هننایسننازمان ازو اقتصننادی دارننند و 

 تغییننرات معننر  در کننه همننواره  هسننتند جامعننه در

بنه نوبنه خنود موجبنات      امنر  اینن  و قرار دارنند  محیطی

 هننا و کارکنننان آن را فننراهم آورده و  تغییننر در بانننک 

)محمننندپور  دارد بنننه همنننراه را آنهنننا مسنننائلیبنننرای 

نقننننش و (. از طرفننننی 1393زرننننندی و همکنننناران، 

تننرین عملکننرد نوننام بننانکی بننه عنننوان یکننی از مهننم   

هننای اقتصننادی جامعننه در ارتبنناط بننا ارائننه      ب ننش

خنندمات بننه مننردم و مشننتریان، مشننارکت فعننال افننراد  

سننازمان، جننذن و هنندایت منننابع مننالی در توسننعه      

صنادی کشنور بنر کسنی پوشنیده نیسنت.       اجتماعی و اقت

رو پننژوهش حاضننر، بننه دنبننال پاسنن  بننه ایننن    از ایننن

هنای آن بنر   و مؤلفنه  سؤال است که آینا تغیینر سنازمانی   

 عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر تأثیر دارند؟

 

                                                           
1- Zheng 

2- Steyrer 



 115 ننننننننننننننننن عویمی حمیدرضا امیرکبیری، علیرضا زرندی، محمدپور حسین /... و مالی عملکرد بهبود بر سازمانی تغییر نقش

 

 پیشینه تحقیق   -2

 های خارجیالف( پژوهش

( در پژوهشننی بننه بررسننی 2008) 1ییلمناز و ارگننان 

بننر عملکننرد   2تننأثیر منندل فرهنننگ سننازمانی دنیسننون  

، بیشنترین  3عد رسنالت ها پرداخته و دریافتند که بُسازمان

هنای تولیندی دارد.   تأثیر را بر افنزایش عملکنرد شنرکت   

همچنین توانایی شرکت در تولید محصنوالت جدیند، بنه    

 باشد.ری میپذیری و سازگاشدت تحت تأثیر ابعاد انطباق

( در پژوهشی بنا عننوان   2013و همکارانش ) 4کارتر

رهبری تحولی، کیفینت ارتباطنات سنازمانی و عملکنرد     »

، به اینن نتیجنه دسنت    «سازمانی در طول تغییر سازمانی

یافتند که ارتباط مستقیمی بین فرکانس تغییر با کیفیت 

ارتباطات سازمانی و عملکرد سنازمانی بنا نقنش مینانجی     

 هروندی سازمانی وجود دارد. رفتار ش

( در پژوهشننی بننه  2014و همکننارانش ) 5جننورادو

بررسننی نقننش فرهنننگ سننازمانی در ایجنناد تغییننر در    

هنننای کنتنننرل مننندیریت در کشنننور برزینننل  سیسنننتم

پرداختننه و دریافتننند کننه تغییننر صننورت گرفتننه در      

سنننازمان، موجننن  ایجننناد نتنننایج منننالی جدیننندی در 

گننردد کننه وابسننته بننه فرهنننگ اسننت و   سننازمان مننی

تلزم اصنالحات در کنتنرل   اجرای این تغیینرات نینز مسن   

 باشد.کیفیت، مالی و تولید می

 های داخلیب( پژوهش

 نقننش بررسننی بننه ای،مطالعننه ( در1386مقنندم )

 سننازمانی تغییننر فرایننند در منندیران ذهنننی هننایمنندل

 نگرشنی  مندیران چنه   و بیان داشنته اسنت کنه    پرداخته

 دارننند سننازمانی تغییننرات و محیطننی عوامننل بننه نسننبت

در  آنهننا کننه تصننمیماتی بننر چگونننه هننا،نگننرش ایننن و

 ات نناذ سننازمانی م تلنن  تغییننرات بننه اقنندام مننورد

   .هستند مؤثر کنند،می

                                                           
1- Yilmaz & Ergan 

2- Denison 

3- Mission 

4- Carter 

5 - Jordão 

( در پژوهشی، بنا هندف   1387پور و میرکمالی )زینلی

بنر  طراحی و اعتباریابی مدل مناس  تغییر سنازمانی مبتننی  

ه سازمانی، به این نتیجه دست یافتند که نوزدعوامل درون

عامل تأثیرگذار در سه سطح مدیریتی، سازمانی و فنردی   

 از جمله رهبری تحولی، فرهنگ و جو سازمانی، بنر موفقینت  

های جامع دولتی، منؤثر هسنتند.   برنامه تغییر در دانشگاه

همچنین نتایج این پژوهش نشان دادند که بین رهبنری،  

 با عملکرد، رابطه مستقیمی وجود دارد. ،فرهنگ و جو

( در پژوهشی، بنه ارائنه   1389اعرابی و همکارانش )

سنازی  مدلی برای افنزایش عملکنرد از طرینق هماهننگ    

های تغییر سازمانی پرداخته و دریافتنند کنه در   استراتژی

های هواپیمایی خنارجی فعنال در اینران، عنواملی     شرکت

 بیان د تأثیر دارند. آنهامانند  ساختار و فرهنگ، بر عملکر

تواننند بنه   های درون یک صنعت منی سازمانداشتند که 

ملکننرد بنناال، عاز قبیننل   یهننای عملکننردی م تلفننگننروه

افزایش عملکرد از طرینق   .، تقسیم شوندپایین و متوسط

های تغییر به دو طریق های استراتژیسازی گونههماهنگ

گروهنی  بنه   ینافنزایش عملکنرد بن    (ال پذیر است  انجام

هنای  هنای اسنتراتژی  موازات افزایش هماهنگی بین گونه

نونر از اینن کنه در چنه     توانند صرفها میسازمانتغییر، 

پایین(، به صورت  و گروهی هستند )عملکرد باال، متوسط

افنزایش   (ن .عملکنرد خنود را افنزایش دهنند     ایفزاینده

بنین   افنزایش همناهنگی  گروهی  به موازات عملکرد درون

های تغیینر ینک سنازمان درون ینک     های استراتژیگونه

هنای بنا عملکنرد    گنروه سنازمان   برای مثالگروه خاص )

توان انتوار افزایش عملکرد آن سازمان خناص  پایین( می

  .گروه خود داشترا درون 

( در پژوهشی، 1395مسعود سینکی و سید نقوی )

در  6به بررسی عملکرد سازمانی براساس مدل وینس بنورد  

دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداختند. نتایج نشان دادنند  

 در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهنران در ارتباطنات  که 

، دهنی ترین وضعیت و در ب نش پناداش  مناس  ،سازمانی

امناسبترین وضعیت را دارد. همچنین سایر ابعناد مینان   ن

                                                           
6- Weisbord 
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 الزملنذا    این دو وضعیت در سنطح متوسنط قنرار دارنند    

تندابیری ات ناذ شنود تنا      ،دهنی است تا در حوزه پناداش 

 .افزایش یابد و در نتیجه، عملکرد سازمانی رضایت کارکنان

 

 مبانی نظری   -3

سازمان از وضعیت موجود به  اشاره به انتقال ،تغییر

راهبننرد  نننوعی وضننعیت مطلننون دارد. تغییننر سننازمانی،

 و هنا بیننش  بنر  آن سنازمان اسنت کنه اسناس     بهسازی

 و هنا نورینه  هنای گروهنی،  پوینایی  از حاصل هایآگاهی

 انسانی مهم مسائل از بسیاری تواندمی که است کاربردها

 کنند. بنرای تغیینر    و فصنل حنل   را سنازمان  در موجنود 

 مجداننه  س ت و فعالیت و کار کلی، هایآگاهی سازمانی،

 و سنازمانی  هنای پویایی در مورد معتبر دانشی زمان، طی

صحیح،  و معتبر دانش. ، ضروری استآنها تغییر چگونگی

 شناسنننیروان شناسنننی،روان نویننر  علننوم رفتننناری   از

 ها،نوریه سیستم شناسی،انسان شناسی،جامعه اجتماعی،

. آیدمی دستبه مدیریت، و سازمان تئوری سازمانی، رفتار

 بنرای  کنه  اسنت  سنازمانی  تحول این علوم، نتیجه تلفیق

بنین   سنازمان،  و کارکننان  بنین  تطبیق و سازگاری بهبود

 سنازمانی   اجنزای  و عناصنر  مینان  و محنیطش  و سازمان

 ارائننه فرایننندها، رهنمودهننایی و سنناختار راهبننرد، نویننر

تغیینر   ایجناد  و هابرنامه طریق از رهنمودها این. دهندمی

 سناز مسنئله  و خاص شرایط در مشکل رفع آنها هدف که

 .(1387 ،1بل و شوند )فرنچمی اجرا است،

و  درك کنه  است فرایندی سازمانی، تغییر مدیریت

کنند.  منی  ایجان را تغییر فرایند پیامدهای بر مستمر کنترل

 و قصند  بنه  توجنه  برعالوه سازمانی، تغییر فرایندهای در

 تنوجهی  نیز تحوالت و تغییرات پیامدهای به باید اهداف

 از مناسن   تأثیرگذاری اصلی مدیران، شود. دغدغه ویژه

 و کارگیریبه و تغییر فرایندهای در گیریتصمیم طریق

 و اینن دغدغنه   .باشند منی  فراینند  مراحل مناس  اجرای

 وینژه  بنه  تغییر پیامدهای در قطعیتعدم حاصل نگرانی،

 مناس  تأثیرگذاری در قطعیتعدم رفتاری، پیامدهای در

                                                           
1- French and Bel 

 مننافع  اینن  پاینداری  یا سازمان عملکرد در فرایند تغییر

در فراینند تغیینر،    .(Gomes et al., 2016)باشند  منی 

 فرایندها، ساختار، انطباق خود با سازمان به دنبال افزایش

 هنای حنل راه و توسعه سازمان، ایجاد فرهنگ و افراد استراتژی،

 در خویشنتن  نوسازی توانایی و توسعه سازمان در خالقانه و نو

  .)Cummings & Worley ,2014(باشد سازمان می

متعددی بنرای تغیینر سنازمانی از سنوی     های مدل

(  شنامل  1965) 2اند. مندل لوینت  نوران ارائه شدهصاح 

هنای انسنانی و فننی    چهار مؤلفه وظای ، ساختار، مؤلفنه 

ای گوننه انند  بنه  هم وابستهباشد که این چهار مؤلفه بهمی

شنود. مندل   که تغییر در یکی باعث تغییر در منابقی منی  

( شننامل  شننش مؤلفننه 1967تحلیننل سیسننتم لیکننرت )

گیری، کنتنرل و عملکنرد   انگیزش، ارتباط، تعامل، تصمیم

( در سننه ب ننش  1977) 3اسننت. منندل نننادلر و تنناچمن  

داد شننود. درونداد مطننرم مننیداد، فرایننند و بننروندرون

شامل محیط، منابع، تاری  و اسنتراتژی اسنت. فراینند از    

وظیفه و تنویمات سازمانی رسمی و فردی تشکیل شنده  

باشد. در داد نیز شامل فرد، گروه و سیستم میاست. برون

ها پویا هستند و تعامل در سطوم افراد، این مدل، سازمان

های درونی و فرایند وجود ها و سازمان در بین مؤلفهگروه

هننای ( بننا مؤلفننه1981) 4دارد. منندل هفننت اس مکینننزی

سبک رهبنری، کارکننان، سیسنتم، اسنتراتژی، سناختار،      

های مشترك در خصوص تغییر سازمانی ها و ارزشمهارت

 5لیتنوین  -مانی بنورك مطرم شده است. مدل تغیینر سناز  

هننای محننیط بیرونننی، مأموریننت و   ( بننا مؤلفننه 1992)

استراتژی، رهبری، فرهننگ، سناختار، اعمنال مندیریتی،     

هنای  ها، جو سنازمانی، الزامنات شنغلی و مهنارت    سیستم

ها، نیازهای فردی و عملکنرد بینان   کاری، انگیزش، ارزش

شده است که این عوامنل تحنولی، بنر عملکنرد سنازمانی      

 (.1391گذارند )میرکمالی و زاهدی، ر میتأثی

                                                           
2- Leavitt 

3- Nadler and Tushman 

4- McKinsey 7S 

5- Burke and Litwin 
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گینری و بررسنی   ( بنرای انندازه  1976ویس بنورد ) 

گیرد که این ابعناد  تغییر سازمانی شش بعد را در نور می

ها، رهبری و عبارتند از  اهداف، ساختار، ارتباطات، پاداش

نشننان داده  1هننای کمکننی. ایننن ابعنناد در شننکل  روش

خنارجی نینز بنه منونور     انند. در اینن شنکل، داینره     شده

جداسازی عوامل درونی و ارتباط آن با عوامل محیطی در 

 . (Zhang et al., 2016) بیرون سازمان است

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 مدل شش وجهی ویس بورد -1شكل 

 (Zhang et al., 2016)منبع: 

 

ویس بنورد، شنش حنوزه ینا ب نش بسنیار مهنم را        

ها، عواملی هسنتند  در واقع این ب ش .استمش ص کرده 

که اگر سازمان به دنبال کس  موفقینت و بهبنود عملکنرد    

هنا برخنورد نمایند. بنه     باشد باید به نحو صحیحی با آنمی

وسیله مأموریت سازمان مشن ص  اعتقاد او هدف سازمان به

وسنیله آن کنارکرد،   شود. ساختار، روشی اسنت کنه بنه   می

هنایی  شنود. روابنط، روش  ازماندهی منی برنامه و تولیند، سن  

هستند که کارکنان و واحدهای م تل  سازمان، با هنم در  

تعامل هستند. سیستم پناداش، بنه کارکننان بنا توجنه بنه       

دهند. رهبنری بنه    عملکردشان، پاداش درونی و بیرونی می

هنای کمکنی بنه    های مدیریت سنازمان و روش نوع فعالیت

هنای اطالعنات   ی و سیسنتم ریزریزی، کنترل، بودجهبرنامه

دهد، اشاره دارد که کار در سازمان را مورد حمایت قرار می

)2016Axelrod & Axelrod, (. 
برای عملکرد، تعاری  م تلفی ارائنه شنده اسنت  از    

که عملکرد، به نتیجه رسانیدن وظایفی است کنه  جمله این

از طرف سازمان برعهده نیروی انسانی گذاشته شنده اسنت   

(Cascio, 1995)    ارزیابی عملکرد، بنه فراینند سننجش و .

ای مشن ص گفتنه   هنا در دوره گیری عملکرد دستگاهاندازه

های مورد قضاوت ای که انتوارات و شاخصگونهشود  بهمی

شونده شنفاف و از قبنل بنه آن ابنال      برای دستگاه ارزیابی

 (.1378شده باشد )طبرسا، 

د را معرفنی کنرد.   (، مناتریس عملکنر  1989) 1کیگان

های م تل  عملکرد نقطه قوت این مدل آن است که جنبه

هنای  هنای منالی و غیرمنالی و جنبنه    سازمانی شامل  جنبه

داخلی و خارجی را به صورت یکپارچنه منورد توجنه قنرار     

دهد  اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و آشکار، می

نشنان   های م تلن  عملکنرد سنازمانی را   روابط بین جنبه

 (.1385دهد )کریمی، نمی

(، ایجنناد ارتبنناط بننین 1991هنندف هننرم عملکننرد )

گونننه کننه اسنتراتژی سننازمان و عملینات آن اسننت  همنان   

کننده اثرب شی سازمان و کارایی داخلی آن اسنت. در  بیان

هننایی کننه بننه واقنع ایننن چننارچون، تفنناوت بنین شنناخص  

یت های خنار  از سنازمان توجنه دارنند )ماننند رضنا      گروه

های داخلنی  موقع( و شاخصمشتریان، کیفیت و تحویل به

                                                           
1- Keegan 

 

 

 

 

  پاداش

 ارتباطات

های کمکیروش  

 ساختار اهداف

 رهبری 
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وری، سنیکل زمنانی و اتالفنات( را    وکار )نوینر بهنره  کس 

سازد. ایجاد هنرم عملکنرد سنازمانی، بنا تعرین       آشکار می

شنود کنه پنس از    انداز سازمان در سطح اول آغاز میچشم

گنردد. در  وکنار تبندیل منی   آن، به اهداف واحدهای کسن  

وکننار بننه تنوننیم اهننداف   دوم، واحنندهای کسنن  سننطح 

منندتی نویننر  سننودآوری و جریننان نقنندی و اهننداف کوتنناه

هنای  پردازند. سیستمبلندمدتی نویر  رشد و بهبود بازار می

های عملیناتی  وکار، پل ارتباطی بین شاخصعملیاتی کس 

وری( پننذیری و بهننرهروزمننره )رضننایت مشننتری، انعطنناف 

اخص کلیدی عملکنرد )کیفینت،   ش هستند. در نهایت چهار

ها(، در واحدها و مراکز کناری  تحویل، سیکل کاری و اتالف

 (.1385شوند )کریمی، و به صورت روزانه، استفاده می

های ارزینابی عملکنرد، تحلینل    یکی دیگر از سیستم

( است. در اینن مندل، طراحنی سیسنتم     2001نفعان )ذی

های سنازمان  یارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژ

شود و به همین دلیل است که کارت امتینازدهی  شروع می

متوازن، طراحی سیستم ارزیابی عملکنرد را بنا اینن سنؤال     

« هنای سنهامداران چیسنت؟   خواسنته »کند کنه  شروع می

نفعننان اهننداف سننازمان نمایننانگر انتوننارات و تمننایالت ذی

نفعنان کلیندی تمنام قندرت خنود را از      کلیدی است و ذی

گنذاری اعمنال   ق ساختار حاکمیت سازمان برای هدفطری

گنذاری  نفعان غیرکلیندی چنندان در هندف   کنند و ذیمی

های خارجی قدرتمند نیستند و در عو  از طریق مکانیسم

گذارنند و از اینن   های سازمان تنأثیر منی  بر روی استراتژی

طریق چگونگی رسنیدن بنه اهنداف بنا توجنه بنه محنیط        

 د  لذا سیستم ارزینابی عملکنرد،  کننخارجی را مش ص می

عنوان پلی بین رفتار مدیران ها شروع شده و بهاز استراتژی

 (.1385کند )کریمی، نفعان عمل میو انتوار ذی

گیری شناخته شده های اندازهیکی دیگر از چارچون

گیرد، مندل  ای مورد استفاده قرار میکه به صورت گسترده

است که چنارچون ارزینابی    1(EFQM)تعالی بنیاد اروپایی 

عملکننرد سننازمان اسننت کننه موجنن  حرکننت و هنندایت   

گردد. مندل  های سازمان به سمت بهبود مستمر میفعالیت

                                                           
1- European Foundation for Quality Management 

تعالی سازمانی نه معیار دارد. پنج معینار آن، توانمندسنازها   

و چهار معیار دیگنر، نتنایج هسنتند. توانمندسنازها  شنامل      

و مننافع و   مشنی و راهبنرد، کارکننان، شنرکا    رهبری، خط

فرایندها و نتایج  شامل نتایج مشتریان، کارکنان، جامعنه و  

 (.1393باشند )محمدپور زرندی و قادری، کار میوکس 

از دیگر الگوها برای سنجش عملکرد، مدل امتینازات  

، شاخصنه  2، مؤسسه نولن1990متوازن است. در اوایل دهه 

یننری گای را در زمینننه اننندازهمطالعننه KPMCتحقیقنناتی 

  3های آینده برعهده گرفنت. دیویند نورتنون   عملکرد سازمان

رئیس این مؤسسه رهبری تحقیقات را بنه عهنده گرفنت و    

به عنوان مشناور دانشنگاهی طنرم منصنون      4رابرت کاپالن

شد. پس از یک برنامنه تحقیقناتی بلندمندت بنا مشنارکت      

کمپانی، گروه تحقیقاتی به چارچون جامعی دست یافتنند  

نننام گرفننت و در آن،  BSC(5(کننه کننارت امتینناز متننوازن  

توانسننتند بننه رسننالت و اهننداف اسننتراتژیک شننرکت مننی 

دیل شنننوند معیارهنننای عملکنننرد تبننن  ای از مجموعنننه

(Wongrassamee et al., 2003).  ایننن مجموعننه کننه

باشد، به سرعت های فرایند و نتایج نهایی میشامل شاخص

تصویری جامع از عملکرد سازمان در اختینار مندیران قنرار    

دهد تا چگونگی پیشنرفت سنازمان را در دسنتیابی بنه     می

احمندی و همکناران،   )علی اهداف استراتژیک اندازه بگیرند

(. هندف عمنده چنارچون کنارت امتینازی متننوازن،      1388

اعطای یک دیدگاه کاری به مندیران و هندایت بنه سنمت     

هنای اساسنی و پیشنبرد اسنتراتژی اسنت.      تمرکز به حوزه

کارت امتینازی متنوازن، ب نش مهمنی از اهنداف منالی را       

عنوان معیاری برای تعیین چگونگی عملکرد سیستم نگاه به

زی متنوازن، مندل کیفنی و جنامع     داشته است. مدل امتیا

ها است. این مدل بنا تمرکنز   برای مدیریت عملکرد سازمان

های مهنم  های سازمان و ایجاد تعادل در حوزهبر استراتژی

رجنوع، فراینندهای   مالی، مشتریان ینا اربنان   سازمان، امور

داخلنی سنازمانی، رشند و ینادگیری، سنعی در منندیریت و      

                                                           
2- Nolen 

3- Norton 

4- Kaplan 

5- Balanced Score Card 
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دارد. در این راسنتا، کناپالن و    های پیچیدهارزیابی سازمان

گینری عملکنرد سنازمانی را در چهنار حنوزه      اندازه ،نورتون

کلیدی مالی، مشتری، فرایندهای داخلنی حرفنه و رشند و    

 .(Kaplan & Norton, 1996)اند یادگیری پیشنهاد کرده

گیری عملکرد منالی  در پژوهش حاضر به دلیل اندازه

 شود.توضیح داده میاز طریق این مدل تنها حوزه مالی 

های مالی، از اجزای مهم نوام ارزیابی متنوازن  سنجه

هنا  های انتفاعی که اینن سننجه  ژه در سازمانویهستند، به

هنای دیگنر هسنتند  زینرا بنه منا       گویای موفقیت در حوزه

آمیز در منورهنای دیگنر، بنه    گویند که اجرای موفقیتمی

مالی، به سه ب نش  چه نتایج مالی منجر خواهد شد. حوزه 

شود رشد درآمد، مدیریت هزینه و سود سرمایه، تقسیم می

(. شاخص رشد درآمد شامل سهم 1388)کاپالن و نورتون، 

بازار از فروش، تعداد مشتریان و بازارهنای جدیند و تعنداد    

های جدید اسنت. سنود سنرمایه شنامل  کناهش      استراتژی

موجننودی، منندت چرخننه دریافننت، بازگشننت سننرمایه و    

باشد. مدیریت هزینه نیز شامل نسبت کارایی می -وریهرهب

هننای واحنند اسنت    وکناهش هزیننه   درآمند به کارکنننان 

(Van Looy & Shafagatova, 2016). 

، 2در این راسنتا مندل مفهنومی پنژوهش در شنکل      

 نشان داده شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -2 شكل

 های تحقیق(منبع: )یافته

 روش تحقیق -4

پژوهش حاضر از حیث هندف، کناربردی و از لحنا     

باشد. اینن پنژوهش   همبستگی می -روش تحقیق، توصیفی

در بانک شهر انجام شده است. از  1395در نیمه دوم سال 

هنا و ارزینابی   دنبنال بررسنی مندل   آنجا که این پژوهش به 

باشند،  متغیرهای مربوطه براساس عوامنل تأییند شنده منی    

نفننر از منندیران و کارشناسننان  150جامعننه آمنناری شننامل

باشند.  ستادی اداره مرکزی بانک شهر در شهر تهنران منی  

نفنر   108براساس فرمنول تعینین حجنم نموننه کنوکران،      

ی تصادفی سناده  گیرعنوان نمونه پژوهش، با روش نمونهبه

آوری اطالعات، از نمونه آمناری و  انت ان شدند. برای جمع

ای که با به منوور آزمون فرضیات تنویم شده از پرسشنامه

توجه به متغیرهای تحقیق تنونیم شنده اسنتفاده گردیند.     

سننؤال  30پرسشنننامه اسننتاندارد تغییننر سننازمانی شننامل  

سنت. در  باشد که براساس مدل ویس بورد تنویم شده امی

اینن مندل ابعناد منوردنور بنرای بررسنی تغیینر سنازمانی         

و  عبارتند از  اهداف، سناختار، رهبنری، ارتباطنات، پناداش    

سنؤال   8های کمکی. پرسشنامه عملکرد مالی  شامل روش

است که بر اساس مدل سنجش عملکرد کناپالن و نورتنون   

تنویم شده که ابعاد آن عبارتند از  رشد درآمند، مندیریت   

های آن عبارتند از  سهم ینه و سود سرمایه و زیرشاخصهز

هنای  بازار از فروش، تعداد بازارهای جدید، تعداد اسنتراتژی 

جدید، نسبت درآمد به کارکنان، کاهش هزینه هنر واحند،   

 وری.کاهش موجودی، بازگشت سرمایه و بهره

سازمانی تغییر  

 رهبری

 عملکرد مالی

 ساختار

 اهداف

های کمکیروش  

 پاداش

 ارتباطات
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 سشنامه به متغیرهای تحقیقچگونگی تخصیص سؤاالت پر -1جدول 

 سؤاالت پرسشنامه متغیرها

 25-19-13-7-1 اهداف

 26-20-14-8-2 ساختار

 27-21-15-9-3 رهبری

 28-22-16-10-4 ارتباطات

 29-23-17-11-5 پاداش

 30-24-18-12-6 های کمکیروش

 38-37-36-35-34-33-32-31 عملکرد مالی

 های تحقیق(منبع: )یافته  

 

 آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه -2جدول 

 مقدار آلفای کرونباخ تعداد نمونه تعداد سؤاالت متغیرها

 765/0 40 5 اهداف

 685/0 40 5 ساختار

 731/0 40 5 رهبری

 684/0 40 5 ارتباطات

 897/0 40 5 پاداش

 899/0 40 5 های کمکیروش

 901/0 40 8 عملکرد مالی

تغییر تمام متغیرهای 

 سازمانی
30 40 936/0 

 های تحقیق(منبع: )یافته

 

برای بررسی پاینایی پرسشننامه، از آلفنای کرونبنا      

 آمده است.  2استفاده شد که نتایج آن در جدول 

گردد مقدار آلفای کرونبا  طور که مالحوه میهمان

تنوان  است  لذا منی برای تمام متغیرها، در حد قابل قبولی 

ی ادعا کرد که پرسشنامه موردنور دارای پایایی قابنل قبنول  

ید است. روایی پرسشنامه نیز با توجه به نورات خبرگان تأی

 آزمنون  آوری شده وهای جمعتحلیل دادهوشد. برای تجزیه

و تحلیننل  عنناملیتحلیننلاز  پننژوهش، آمنناری هننایفرضننیه

شنند کننه بننرای انجننام ایننن  اسننتفاده معننادالت سنناختاری

 ه شده است.استفادLISREL افزار آماری ها، از نرمتحلیل

 

 های تحقیقیافته -5

در ایننن ب ننش بننا اسننتفاده از تحلیننل معننادالت     

ساختاری، به بررسی تأثیر متغیرهای مسنتقل )متغیرهنای   

تغییر سازمانی( بر متغیر وابسنته )عملکنرد منالی( تحقینق     

پرداخته شده است. الزم به توضنیح اسنت کنه هنر ینک از      

متغیرهای هندف، سناختار، رهبنری، ارتباطنات، پناداش و      

هنای معرفشنان   ده از شناخص های کمکنی، بنا اسنتفا   روش

اننند. ت مننین بارهننای عنناملی استانداردشننده تعرینن  شننده

 3)ضرای  رگرسیون استاندارد شده( مدل مفهومی، در شنکل  

 قابل مشاهده است.
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 تخمین بارهای عاملی استانداردشده مدل مفهومی تحقیق -3شكل 

 های تحقیق()یافتهمنبع: 

 

گونه که مش ص است تأثیر تقریباً قوی متغینر  همان

مستقل تغییر سازمانی بر متغینر وابسنته عملکنرد منالی و     

اقتصادی بانک شهر وجود دارد. میزان اینن تنأثیر برابنر بنا     

، شندت اثنر متغیرهنای تحقینق     3است. در جندول   47/0

 . آورده شده است

 

 شدت اثر بین متغیرهای تحقیق -3جدول 

 داری تأثیرمعنی شدت اثر متغیر وابسته عملكرد مالی شدت اثر متغیر تغییر سازمانی نام متغیر

 داروجود تأثیر معنی 47/0 1 تغییر سازمانی

 داروجود تأثیر معنی 1 47/0 عملکرد مالی و اقتصادی

 داروجود تأثیر معنی 47/0*84/0=39/0 84/0 هدف

 داروجود تأثیر معنی 47/0*82/0=38/0 82/0 ساختار

 داروجود تأثیر معنی 47/0*99/0=47/0 99/0 رهبری

 داروجود تأثیر معنی 47/0*84/0=39/0 84/0 ارتباطات

 داروجود تأثیر معنی 47/0*76/0=36/0 76/0 پاداش

 داروجود تأثیر معنی 47/0*90/0=42/0 90/0 های کمکیروش

 های تحقیق(منبع: )یافته

 

در مورد تأثیر متغیرهای مستقل بنر متغینر وابسنته    

عملکرد مالی و اقتصادی، قابل مشاهده است که بیشنترین  

تأثیر مربوط به متغیر رهبری بر عملکرد منالی و اقتصنادی   

است. پنس از   47/0بانک شهر است که شدت این اثر برابر 

های کمکنی بنا شندت اثنر     این متغیر، متغیر مستقل روش

 کرد مالی و اقتصادی بانک شهر تأثیرگنذار اسنت.  بر عمل 42/0

کمترین تأثیر مربوط به متغیر پاداش است که شندت اینن   

 است. 36/0اثر بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر برابر با 

داری تننأثیر تغییننر سننازمانی و  بننرای بررسننی معنننی 

از آمناره   ،های آن بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شنهر مؤلفه

t مقنادیر آن مشن ص شنده    4شود که در شکل ده میاستفا ،

 است.  

Chang

e 
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 استیودنت مدل مفهومی تحقیق -tمقادیر آماره  -4شكل 

 های تحقیق(منبع: )یافته

اسنتیودنت، تنأثیر تمنامی     -tبا توجه به مقدار آماره 

متغیرهننای تغییننر سننازمانی بننر متغیننر عملکننرد مننالی و   

هنای  گردد. در مورد شناخص اقتصادی بانک شهر تأیید می

و  35عملکرد مالی قابل مالحوه است که برای دو شاخص 

تنر از مقندار   اسنتیودنت کوچنک   -tچون مقدار آمناره   37

شود. بنا  می داری این تأثیر رداست، پس فر  معنی 96/1

اسنتیودنت مربنوط بنه خطاهنا،      -tتوجه به مقنادیر آمناره   

ها گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخصمالحوه می

 96/1و متغیر رهبنری، بنیش از    33و متغیرها جز شاخص 

از  داریاست و نشان دهنده این مطل  است که با مقدار معننی 

دلیل کم بنودن   خطا مواجه هستیم که این خطاها غالباً به

و  33هنای  افتند  امنا بنرای شناخص    حجم نمونه اتفاق می

تر از استیودنت کوچک -tمتغیر رهبری چون مقادیر آماره 

 دار نیستند.است، این دو خطا معنی 96/1

  اسنت  73/0ضری  تعیین چندگانه مدل فوق برابنر  

متغینر وابسنته    درصد 73 ،یعنی متغیرهای تغییر سازمانی

 کنند.ی و اقتصادی بانک شهر را تبیین میعملکرد مال

هنای  ، شناخص مندل داری کنل  جهت بررسی معننی 

یافته همراه با مالك تفسیر هنر  نیکویی برازش مدل برازش

 ارائه شده است. 4شاخص در جدول 

 های نیكویی برازش مدل مفهومیشاخص -4جدول 

های نیكویی برازششاخص مقدار شاخص مالک نتیجه  

 برازش نامناس 

- 21/186  X2 

هنجار شده( )کای مربع به  CMIN 
- 43 Df 

05/0تر از بزرگ  013/0  p.value 

2تر از کوچک برازش نامناس   004/4  dfX2
 

003/0 نزدیک صفر برازش عالی  RMR 

)شاخص نیکویی برازش(   GFI 

)شاخص مجذور پسماندها(   RMR برازش خون 

94/0 نزدیک یک  GFI 

92/0 نزدیک یک  AGFI 

5/0تر از بزرگ  57/0  PGFI 

05/0تر از کوچک برازش خون  01/0  RMSEA  )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد(RMSEA 

90/0تر از بزرگ برازش نامناس   89/0  NFI 

Baseline Comparisons )مقایسه پایه( 
 برازش خون

90/0تر از بزرگ  92/0  NNFI 

90/0تر از بزرگ  91/0  CFI 

94/0 نزدیک به یک  RFI 

91/0 نزدیک به یک  IFI 

 های تحقیق(منبع: )یافته

Chan

ge 
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 ،قابنل مشناهده اسنت    4طنور کنه در جندول    همنان 

، بنا توجنه بنه    دهند های برازش نشنان منی  بررسی شاخص

های هر شاخص، به طور کلی، مدل از برازش خنوبی  مالك

برخوردار است  بنابراین مدل نهایی توانسته است به گوننه  

مناسبی روابط بین متغیرهای تحقیق را بیان نمایند. البتنه   

برازش مدل مناس  توسط شناخص کنای   عدم 7در جدول 

هنای  خورد. این شناخص، یکنی از شناخص   یدو به چشم م

مهم در تعیین برازش مدل است که بنه مینزان زینادی بنه     

حجم نمونه حساس است و با افزایش حجم نمونه احتمنال  

یابد. در این تحقیق به دلیل کنم  داری آن افزایش میمعنی

دار نشده است که بودن حجم نمونه، شاخص کای دو معنی

هنای مهنم دیگنری ماننند      خصداری شنا با توجه به معنی

RMSEA ،GFI و CFI پوشی کرد.توان از آن چشممی 

در این راستا پس از انجام آزمون فرضنیات )تحلینل   

های تحقیق تأیید شدند و معادالت ساختاری(، تمام فرضیه

هنا درسنت بنود. بنه عبنارت      داری در منورد آن فر  معنی

عملکنرد منالی و   دیگر، تمام متغیرهای تغییر سنازمانی بنر   

 دار دارند.اقتصادی بانک شهر، تأثیر معنی

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر تغییر سنازمانی  

بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شنهر انجنام شنده اسنت.     

معنناداری  پژوهش، حاکی از آن بودند کنه تنأثیر   های یافته

سازمانی، ساختار، رهبری، اهداف )سازمانی  تغییر ابعاد بین

بنر عملکنرد منالی و     (های کمکیو روش ارتباطات، پاداش

اقتصننادی بانننک شننهر وجننود دارد. نتننایج پننژوهش بننا     

(، 1387پور و میرکمنالی ) زینلی(، 1386های مقدم )پژوهش

مسعود سینکی و سید نقنوی  ،(1389اعرابی و همکارانش )

خنوانی دارد. در  (، هم2013( و کارتر و همکارانش )1395)

عنواملی اسنت کنه بنر     این راستا تغییر سنازمانی، یکنی از   

تواند عملکرد منالی  می و ها تأثیر داردعملکرد مالی سازمان

سازمان را بهبود ب شد و سازمان را در استفاده هرچه بهتر 

هنای تحقینق، از بنین    توجه به یافتنه از منابع یاری دهد. با 

های تغییر سنازمانی، بیشنترین تنأثیر را بنر عملکنرد      مؤلفه

مالی و اقتصادی بانک شهر، مؤلفه رهبری و کمترین تنأثیر  

 هایی که از نور وسنعت را مؤلفه پاداش داشت  زیرا در سازمان

بزرگ هستند، رهبری سازمان نسبت به سنایر متغیرهنا، از   

ای برخوردار است و نقش آن در دسنتیابی بنه   اهمیت ویژه

عملکرد مطلون سازمانی )مانند عملکرد مالی و اقتصنادی(،  

هنای عملکنرد   باشد. در ضمن مؤلفهبارزتر و مثمرثمرتر می

مالی و اقتصادی نیز همگی بر متغیر عملکنرد منالی تنأثیر    

کاهش هزینه هر واحند  آن  یعنی  داشتند  ولی دو شاخص

بننر عملکننرد مننالی و اقتصننادی تننأثیر و بازگشننت سننرمایه 

جننا کننه بانننک شننهر، بننانکی  داری نداشننتند. از آنمعنننی

شنود،  ها مندیریت منی  خصوصی است و زیر نور شهرداری

های خصوصی، توان نتیجه گرفت که مانند سایر شرکتمی

شود، برای مدیران و های آن میرف واحدهایی که صهزینه

 کارکنان اهمیت دارد. 

دسنت آمنده،   در همین راستا و با توجه به نتنایج بنه  

 منوور بهبود عملکرد مالی و اقتصنادی به پیشنهادهای زیر

 د  نگردمی ارائه زیر شرم مدیران بانک شهر به به

در راسننتای تننأثیر رهبننری بننر عملکننرد مننالی و    -

نت ان سبک رهبری متناس  با شرایط سازمان اقتصادی، ا

های انگیزشی مناس  در جهت بهبنود  و استفاده از سیستم

 شود.عملکرد کارکنان، پیشنهاد می

های کمکی بر عملکرد مالی در خصوص تأثیر روش -

های اتوماسنیون، اینتراننت و   و اقتصادی، استفاده از فناوری

سازمان و امکنان   سازی فناوری در سطوم م تل یکپارچه

دسترسی آسنان مندیران و پرسننل سنازمان بنه اطالعنات       

 شود.موردنیاز برای انجام بهتر امور پیشنهاد می

در زمینه تأثیر اهداف سازمانی بر عملکنرد منالی و    -

اقتصننادی، مشننارکت دادن کارکنننان در تنندوین اهننداف    

حنذف   ی سنازمانی و هنا تشریح اهداف و رسنالت سازمانی، 

 شود.پیشنهاد می کاریموانع 

در راستای تنأثیر ارتباطنات سنازمانی بنر عملکنرد       -

ر و تقویت های ارتباطی در کابهبود شبکهمالی و اقتصادی، 

های کاری و کارکنان جانبه و پویا در میان گروهارتباط همه

 گردد.پیشنهاد می
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در خصوص تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد مالی  -

دادن سازمان به سوی بسترسازی ایجناد  و اقتصادی، سوق 

های مشنارکت کارکننان،   سازمان مشارکتی و استفاده از برنامه

 هنای استفاده از ساختارهای ارگانیک متناس  با واحدها و گنروه 

گیننری هننای تصننمیمچنننین اسننتفاده از روشکنناری و هننم

 شود.  متمرکز و غیرمتمرکز به صورت توأمان پیشنهاد می

تأثیر پاداش بر عملکرد مالی و اقتصنادی،  در زمینه  -

روزرسانی و عادالنه کردن سیستم پرداخت حقوق، بهبود به

و هدفمندی تسهیالت رفاهی سنازمان متناسن  بنا سنن و     

هنای  رقنابتی کنردن پرداخنت    سابقه کار پرسنل سنازمان، 

سازمان برای حفظ نیروهنای کناری شایسنته در سنازمان،     

فننردی و گروهننی کارکنننان هننای تشننویقی اجننرای برنامننه

 شود.شایسته، پیشنهاد می

که برای بقنا  ها تا زمانیسازمانتوان گفت در آخر می

کنند و خود را نیازمند حضنور در عرصنه ملنی و    تالش می

تطابق خود با محیط و توجه بنه  دانند، باید اصل جهانی می

را سرلوحه فعالیت خود قرار دهنند. اینن   تغییرات سازمانی 

با  ،که زمینه دستیابی به آنشود، مگر اینل نمیاصل حاص

 و توجننه بننه عملکننرد سننازمان  بهبننود منندیریت عملکننرد

عملکنرد  پذیر شنود. بهبنود   امکانخصوص عملکرد مالی، به

توان با گرفتن بازخور الزم از محیط درونی و را میسازمان 

هنا و  تحلیل نقاط قوت و ضع  و فرصتوپیرامونی و تجزیه

کارگیری سیستم ارزینابی  هبا ایجاد و بو  سازمانتهدیدهای 

 . میسر کردعملکرد، 
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 ، داود  افجننه، سننید علننی اکبننر  سننیدمحمد  صننادقی ،اعرابننی

(. ارائننه منندلی بننرای افننزایش 1389، تیمننور. )محمنندی

هنای تغیینر   سنازی اسنتراتژی  عملکرد از طریق هماهنگ

 .1-22(، 3)13های مدیریت در ایران، پژوهش. سازمانی

ب ش چناری، امنین رضنا  عیندی، حسنین  عباسنی، همنایون.       

(. تحلیننل ارتبنناط فراموشننی سننازمانی و چننابکی  1394)

فصلنامه مطالعنات مندیریت   سازمانی با عملکرد سازمانی. 

 .11-20(، 5) 2رفتار سازمانی در ورزش، 

(. طراحنی و  1387میرکمالی، سید محمند. )   پور، حسینزینلی

اعتباریابی مدل مناس  تغییر سازمانی مبتنی بنر عوامنل   

مجله علوم های جامع دولتی. درون سازمانی برای دانشگاه

 .31-52(، 3)15شناسی، تربیتی و روان

بررسنی و تبینین نقنش اقتضنائات      (.1378. )طبرسنا، غالمرضنا  

های بی عملکرد سازماناستراتژیک در انت ان الگوی ارزیا

مجموعننه مقنناالت همننایش ارزیننابی عملکننرد   دولتننی، 

 .، کمیسیون ارزیابی عملکردهای اجرایی کشوردستگاه

(. 1388الدین، اینر . ) اهلل، مهدی  تا احمدی، علیرضا  فتحعلی

. چنا  ینازدهم،   ژینک نگرشی جامع بنر مندیریت اسنترات   

 تهران  انتشارات تولید دانش.

منندیریت تحننول در (. 1387فننرنچ، وننندال  بننل، اي. سیسننیل. )

. ترجمه سید مهدی الوانی و حسنن داننایی فنرد.    سازمان

 چا  سیزدهم، تهران  انتشارات صفار.

. محورسازمان استراتژی(. 1388کاپالن، رابرت  نورتون، دیوید. )

ترجمه پرویز ب تیناری. چنا  هشنتم، تهنران  انتشنارات      

 نعتی.سازمان مدیریت ص

های نوین ارزیابی عملکرد سازمان. (. مدل1385کریمی، تور . )

 .22-27، 171مجله تدبیر، 

(. ارزیابی تعالی 1393قادری، جعفر. )  محمدپور زرندی، حسین 

. EFQMسننازمانی شننهرداری تهننران براسنناس منندل    

 .1-14(، 7)2فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 

محمنندپور زرننندی، حسننین  رحیمیننان، حمینند  طباطبننایی    

مزدآبادی، سید محسنن  حسنینی سنهی، سنید عبناس.      

هنای مندیریتی   (. میزان به کارگیری تئوی نقنش 1393)

مینتزبرگ در بین مدیران بانک شهر بنا رویکنرد توسنعه    

 .167-159(، 6)2. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، وریبهره

(. 1395ید نقننوی، میرعلننی. ) مسننعود سننینکی، سننپیده  سنن  

یابی سنازمانی براساس مدل وینس بنورد  مطالعنه    عارضه

مجلنه دانشنگاه   . موردی در دانشنگاه علوم پزشکی تهران

 .461-469(، 6)10علوم پزشکی تهران، 

 تغیینر  فرایند در ذهنی هایمدل (. نقش1386رضا. )مقدم، علی

 تولیدکنننده  هایشرکت از یکی موردی مطالعه)سازمانی 

وری و مننابع  . مؤسسه مطالعات بهره(ایران در تیشو کاغذ

 .63-78، 20مجله دانش مدیریت، انسانی، 

(. 1391میرکمننالی، سننید محمنند  زاهنندی، سننکینه، زاهنندی. )

 -کنندگی مدل تغییر سازمانی بنورك بررسی نقش تبیین
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لیتوین بر عملکنرد سنازمانی  مطالعنه منوردی  دانشنگاه      

 .31-53، 9انداز مدیریت دولتی، امه چشمفصلنالزهرا. 
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