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Abstract 
Introduction: Productivity of manufacturing systems is one of the important components in manufacturing 
organizations. The aim of this study is to determine the correlation between managers' independence and control 
of strategy with the productivity of manufacturing systems by mediating organizational policies in Urmia 
manufacturing organizations. 
Methods: In this descriptive-correlational study, the statistical population consisted of 150 employees of 
manufacturing organizations. Regarding the total number of statistical population and according to the Morgan 
table, 108 participants were selected as the minimum statistical sample selected by simple random sampling. The 
data collection instruments include the “Steven & Brent Organizational Policies Questionnaire”, “Hensey 
Strategy Control Inventory “and" Weinrauch et al’s Productivity Questionnaire”. Validity and reliability of all 
three instruments were confirmed using content validity index and Cronbach's Alpha. Data analysis was done 
with SPSS. 25, Laser Light 8 and Smart Plus 2. 
Results: Between organizational policies and productivity of manufacturing systems with a correlation 
coefficient of 0.719, there was a significant difference between managers' independence and organizational 
policies with a correlation coefficient of 0.262 and between strategy control and organizational policies with a 
correlation coefficient of 0.557 at a significant level. On the other hand, the coefficient of determination for the 
productivity of manufacturing systems is equal to 51.07. Therefore, the variable of direct organizational policies, 
control of strategies and independence of managers through the intermediary variable (organizational policies) 
have been able to explain 51.7% of the changes in the productivity of manufacturing systems. 
Conclusions: Organizational policies have a direct correlation with the productivity of manufacturing systems, 
strategy control, and the independence of managers. Therefore, it is recommended that authorities consider the 
effectiveness of policies for the effective control of strategies and the independence of managers in order to 
promote the productivity of manufacturing systems. 
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

ها دارای عناصری شامل آرمان، در دیدگاه عقالیی، اکثر برنامه ریزی

باشند. تغییر در شرایط محیطی، ، اقدامات و منابع میهاطرحاهداف، 

بر آرمان و  تواندیم هانظام، ساختارها و هادگاهید، هانگرش، هااستیس

اهداف برنامه ریزی تأثیر گذاشته و در نهایت منجر به تغییر در برنامه 

. لذا، برنامه ریزی مبتنی بر دیدگاه عقالیی، ظرفیت و توانایی گرددریزی 

در مرحله  هابرنامهمقابله با چنین تغییراتی را نداشته و منتج به شکست 

 چکیده

 یگهمبست نییمطالعه تع نیهدف ا باشد،یم یدیتول یهااز ارکان مهم در سازمان یکی دیساخت و تول یهاستمیس یبهره ور :مقدمه

 یدیولت یهادر سازمان یسازمان یهااستیس یگر یانجیبا م دیساخت و تول یهاستمیس یو کنترل راهبرد با بهره ور رانیاستقالل مد

 است. ه،یاروم

. با در نظر باشدینفر م 153با تعداد  یدیتول یهاشامل کارکنان سازمان یجامعه آمار ،یهمبستگ-یفیمطالعه توص نیدر ا :روش کار

که به روش  دیگرد نییتع ینفر به عنوان حداقل نمونه آمار 131و با توجه به جدول مورگان، تعداد  یگرفتن تعداد کل جامعه آمار

 Steven) "و برنت ونیاست یسازمان یهااستیپرسشنامه س"ها شامل: داده یبزار گرد آور. ادندساده انتخاب ش یتصادف یرینمونه گ

& Brent Organizational Policies Questionnaire ،)"یکنترل راهبرد هنس اههیس" (Hensey Strategy Control 

Inventory و همکاران نروچیو یپرسشنامه بهره ور"(، و" (Weinrauch et al’s Productivity Questionnaireبود. روا )و  یی

 زرلی، ل25اس نسخه  یها با نرم افزار اس پداده لیشد. تحل دییکرونباخ تأ یمحتوا و آلفا ییهر سه ابزار با استفاده از نسبت روا ییایپا

 انجام شد. 2آل اس  یو اسمارت پ 1

و  رانیاستقالل مد نی، ب113/3 یهمبستگ بیبا ضر دیساخت و تول یهاستمیس یو بهره ور یسازمان یهااستیس نیب ها:افتهی

در سطح  551/3 یهمبستگ بیبا ضر یسازمان یهااستیکنترل راهبرد و س نیو ب 222/3 یهمبستگ بیبا ضر یسازمان یهااستیس

شده است.  511/3برابر  دیساخت و تول یهاستمیس یبهره ور یبرا نییتع بیضر ،یوجود داشت. از طرف یهمبستگ 31/3 یدار یمعن

 یهااستی)س یانجیم ریبه واسطه متغ رانیکنترل راهبردها و استقالل مد م،یبه صورت مستق یسازمان یهااستیس ریمتغ ن،یبنابرا

 دهند. حیرا توض دیساخت و تول یهاستمیس یبهره ور راتییاز تغ %1/51اند ( درکل توانستهیسازمان

 رانیکنترل راهبرد و استقالل مد د،یساخت و تول یهاستمیس یبا بهره ور میمستق یهمبستگ یسازمان یهااستیس :یریجه گینت

 حیحرا جهت کنترل ص یاثربخش یگذار استیس د،یساخت و تول یهاستمیس یارتقا بهره ور یبرا نیمسئول شودیم شنهادیدارد. لذا پ

 .ندیمادر سازمان لحاظ ن رانیراهبردها و استقالل مد

 ساخت و تولید یهاستمیسبهره وری،  استقالل مدیران، کنترل راهبرد، کلیدی:واژگان 
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ایط موجب رشد این تفکر گردید که در گردد. این شرپیاده سازی می

ان سازم یهایریگباید بتوان مطابق با تغییرات، جهت  هایزیربرنامه 

ها در تمام دنیا های اخیر برترین سازمان. طی دهه[1]را تعیین نمود 

ساخت و تولید پی برده و فواید آن را در  یهاستمیسلزوم و اهمیت  به

با  .اندنمودهسازمان خود درک  ندهیآها و تعیین پیشبرد اهداف و برنامه

شود جهت قادر می ساخت و تولید، مدیریت یهاستمیس از استفاده

 تغییرات مقابل در را سازمان و کرده تعیین آینده در را های خودگیری
های تفکر راهبردی، دانش، مشارکت سازد. مولفه تحوالت آینده مجهزو 

ساخت و تولید حائز اهمیت  یهاستمیسو توافق در تحقق بهره وری در 

 و مدیران کاریهم و بودن مشارکتی و . تأکیدبر گروهی[1]است 
ادواری در بهره وری  های ضروریهمچنین بازنگری و نظران صاحب

 مدیران مشارکت عامل پنج ریتأث. [2]بسزائی دارد  ریتأث هاستمیس
تغییر  گروهی کارکنان، مدیریت تارشد، مشارک مدیران ارشد، آگاهی

در بهبود بهره وری سازمان مورد تائید قرار  ارزیابی درست محیطی و

 .[4, 0]گرفته است 

ساخت و تولید همواره یکی از مهمترین موضوعاتی بوده و  یهاستمیس

ها را به خود جلب نموده و هست که توجه مدیران بسیاری از سازمان

این مسئله در دنیای رقابتی و پر پیچ وخم کسب و کار امروزی از اهمیت 

ز ا یامجموعهساخت و تولید  یهاستمیسبسیاری برخوردار شده است. 

مل و نقل، کامپیوترها، انبارها و سایر مواردی هستند ، عناصر حهانیماش

. باتوجه [5] روندیمکه با همدیگر برای یک فرآیند ساخت و تولید بکار 

های در بازار به تغییرات و تحوالت بیش از حد محیط و شدت زیاد رقابت

نی در راستای تداوم حیات و کسب مـــوفقیت بیشتر، جهانی، هر سازما

 یهاتفاوتساخت و تولید دارد.  یهاستمیسنیاز مبرم به بهره مندی از 

های مختلف مانند میزان و ماهیت در زمینه هاسازمانموجود بین 

فعالیت، میزان فروش یا درآمد، تعداد کارکنان، میزان سرمایه گذاری 

ساخت و تولید  یهاستمیستفاوت در نحوه  و... باعث به وجود آمدن

ساخت و تولید، صرف نظر از نوع فعالیت و  یهاستمیس. شودیم هاآن

پویا، با محدودیت منابع کارکرد  یهاطیمح، باید بتوانند در شاناندازه

تولیدی، امکانات تولید را به نحوی  یهاسازمانداشته باشند. لذا مدیران 

تا بتوانند با کاهش بیکاری، زمانبندی مناسب وانعطاف  کنندیممدیریت 

را در سطح پائینی نگه دارند. به موازات افزایش  هانهیهزپذیری باال، 

ساخت و تولید، ارزیابی بهره وری این برنامه  یهاستمیساهمیت 

ها نیز از اهمیت دو چندانی برخوردار شده است. اما در دنیای به ریزی

و تحول امروزی، دیگر ارزیابی عملکرد و بهره وری  شدت در حال تغییر

های مالی مفید فایده نخواهد بود ها تنها با اتکا به شاخصبرنامه ریزی

ساخت و تولید فرآیندی برای کمی سازی  یهاستمیس. بهره وری [5]

ات ساخت و تولید شامل هزینه، انعطاف پذیری، کارآیی و اثربخشی اقدام

 .[2, 5] باشدیمسرعت و کیفیت 

در اکثر کشورها،  هاسازمانیکی از مهمترین معیارهای تقسیم بندی  

، عامل مهم در هاسازمانبا توجه به اینکه در  [5]اندازه سازمان است 

نابع عوامل م ریتأثباال بردن بهره وری، نیروی انسانی است، لذا بررسی 

انسانی در بهره وری سازمان اهمیت این حوزه را در بقا و پایداری و 

بیش از پیش نشان داده است. جهت ارزیابی بهره وری  هاسازمانرشد 

سازمان چهار بعد متغیر کیفیت محصوالت و خدمات، استحکام فرهنگ 

م هسازمانی، بازدهی منابع انسانی و نقل و انتقاالت منابع انسانی م

هستند. در این میان، اثربخش بودن عوامل منابع انسانی و فرهنگ 

 دهدیمنشان  هاژوهشپنتایج [2]سازمانی در سازمان تأیید شده است 

که استقالل مدیران به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی 

. تبعیض [1, 1]مستقیم دارد  ریتأثبر بهره وری و بازده سهام سازمان 

، عدم حمایت سرپرستان و عدم امنیت شغلی در بعد هاپرداختدر 

سازمانی، نداشتن تخصص الزم مدیریت و عدم توجه به  یهااستیس

سازمانی از مهمترین عوامل تنش زای  یهاساختبعد  ارتقای شغلی در

-2]که در بهره وری سازمان نقش کلیدی داراست  رودیمشغلی بشمار 

11]. 

و هنجارهای  هااستیسجذب و گزینش نیروی کار، میزان تعهد افراد به 

سازمان با توجه به عوامل اثرگذار مانند )نگرش فردی، شفافیت نقش، 

ورودی یا  یهاآزمونسازمانی( بایستی در  یهااستیستعارض نقش، 

استخدامی بررسی شود. نگرش فردی و شفافیت نقش  یهامصاحبه

ذار اثرگ هااستیسثبت بر روی تعهد کارمندان به به صورت م تواندیم

 هاتاسیسبوده و آن را افزایش دهد. اما تعارض نقش ارتباطی با تعهد به 

از این طریق تعهد سیاسی را افزایش یا کاهش داد  توانینمنداشته و 

ان که دریک سازم ییهابرنامه نیترییابتدا. یکی از مهمترین و [13, 1]

ساخت و تولید کارآمد شامل  یهاستمیس، استفاده از شودیمطرح 

آن را  هاسازمانکه امروزه اکثر  باشدیمرسالت، هدف و راهبرد 

 معموالا پروژه محور،  یهاسازمان. در رندیگیمبه کار  و اندرفتهیپذ

در ارتباط مستقیم با اهداف و خط مشی  هاپروژهاهداف و راهبردهای 

 .[11, 3] باشندیمسازمان 

از آنجا که سرعت تغییرات، رشد و گسترش لحظه به لحظه ارتباطات و 

متقابل، مدیران امروز را با محیطی پر ابهام و  یهایوابستگافزایش 

چالشی مواجه ساخته است. بدیهی است برنامه ریزی بدون در نظر 

آن تالشی بیهوده و عقیم  یهایوابستگمحیطی و  داشتن تحوالت

خواهد بود. وجود چنین شرایط متالطم، ناپایدار و غیر قابل اطمینان، 

تا برخالف گذشته، تفکر و اقدامات خود را  سازدیمرا ملزم  هاسازمان

در قالب راهبردی برنامه ریزی کنند. در حال حاضر با توجه به 

، هاتیفعالبه ویژه خصوصی سازی  مختلف وزارت نیرو یهااستیس

توزیع بوجود آمده  یهاشرکتمحیطی پر ابهام، متغیر و نامطمئن برای 

وم ، لزهاشرکتاست. لذا به منظور پیش بینی بهتر آینده مبهم این 

 داا یشدساخت و تولید به عنوان یک ضرورت  یهاستمیسبرنامه ریزی 

 .[14, 12] شودیماحساس 

ساخت و  یهاستمیس، لزوم توجه به هاپژوهشوجه اشتراک  نیترمهم

و همچنین در برخی از  جهت رشد و توسعه سازمان استتولید 

به نقش استقالل مدیران و سیاست و ساختار سازمانی اشاره  هاپژوهش

شده است. اما با توجه به آگاهی روز افزون مخاطبان و تالش بیشتر 

مختلف جهت رشد و تعالی بیشتر و در عین حال جذب  یهاسازمان

لف عوامل مخت ریتأثمخاطبان و مشتریان بیشتر و از طرفی با توجه به 

با  پیشبرد اهدافمتغیرها را در  ریتأثباید  الاعمدر موفقیت یک سازمان 

, 1]هم و همزمان مورد بررسی قرار داد تا نتیجه مطلوبی حاصل شود 

با هدف تعیین  حاضر پژوهش گردید ارائه که مطالبی به توجه . با[10

 یهاستمیسهمبستگی استقالل مدیران و کنترل راهبرد با بهره وری 

 یهاسازمانسازمانی در  یهااستیسساخت و تولید با میانجی گری 

 تولیدی ارومیه انجام شد.
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روش کار

 کارکنان شامل آماری جامعه همبستگی،-توصیفی مطالعه این در
نفر بودند. یکی از  153تولیدی شهرستان ارومیه با تعداد  یهاسازمان

دارا بودن حداقل یک سیستم  هاسازمانمشترک در انتخاب  یهایژگیو

بنابراین، شرکت شیر پاستوریزه پگاه  ساخت و تولید بوده است.

آذربایجان غربی، شرکت تراکتورسازی ارومیه، شرکت تولیدی آذرباتری، 

ت تولیدی و بازرگانی سارونه ارومیه، شرکت اروم آدا ارومیه، شرکت شرک

لوله و پروفیل ارومیه، شرکت تولیدی و صنعتی محورسازان چی چست 

شهرستان ارومیه )ایران( بعنوان در واقع و شرکت رادیاتورسازی ارومیه 

نفر  43از مجموع جامعه آماری، تعداد  جامعه آماری انتخاب شدند.

گرفتن  نظر در بانفر تکنسین بودند.  20 وفر کارشناس ن 41مدیر، 

به  نفر 131 تعداد مورگان، جدول به توجه با و آماری جامعه کل تعداد

گیری  نمونه روش به که گردید تعیین آماری نمونه حداقل عنوان

نفر مدیر،  23تعداد شدند. از مجموع کل نمونه،  انتخاب ساده تصادفی

 نمونه به افراد ورود معیار نفر تکنسین بودند. 45نفر کارشناس و  04

بررسی، شامل دارا بودن تخصص و سابقه در حوزه مربوطه،  مورد

 حداقل سنوات همچنین بود. مطالعه این در شرکت به تمایل و رضایت

 دقت مطالعه بتوان تا بود شده تعیین سال 5 آنان، نیاز مورد خدمتی

 مورد بررسی نمونه از نداشتند را معیارها این که داد. افرادی افزایش را

 شدند. حذف

پرسشنامه "سازمانی و استقالل مدیران از  یهااستیسبرای سنجش 

 Steven & Brent) "سازمانی استیون و برنت یهااستیس
Organizational Policies Questionnaire 1331( که در سال 

گویه است،  12طراحی شده، استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 

برای  12تا  1 سؤاالتاستقالل مدیران و  برای سنجش 2تا  1 سؤاالت

طیف  اساس در نظر گرفته شده است. بر های سازمانیسیاست سنجش

 کامالا) یریگ اندازه نمره 5حداکثر  تا 1با حداقل  لیکرت یانهیگز 5

 (.5-موافقم کامالاو  4-، موافقم0-، نظری ندارم2-، مخالفم1-مخالفم
 دهنده نشان 5نمره  پایین و سطح دهندۀ دهنده نشان پاسخ 1نمره 
روائی ابزار را بصورت  Steven & Brentفرد است.  دیدگاه باالی سطح

نفر خبرگان دانشگاهی در حوزه سیاستگذاری و  3صوری با استفاده از 

 23نفر مدیران باالی  04پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ توسط 

 .[11] اندکرده دییتأ 10/3سابقه در صنعت، 

 "سیاهه کنترل راهبرد هنسی"برای سنجش کنترل راهبرد از 
(Hensey Strategy Control Inventory که در )2333 سال 

گویه است،  2طراحی شده، استفاده شده است. این سیاهه شامل 

در نظر گرفته شده است. کنترل راهبرد  برای سنجش 2تا  1 سؤاالت

 نمره 5حداکثر  تا 1با حداقل  لیکرت یانهیگز 5طیف  اساس بر که
و  4-، موافقم0-، نظری ندارم2-، مخالفم1-مخالفم کامالا) یریگ اندازه

نمره  و پایین سطح دهندۀ دهنده نشان پاسخ 1نمره  (.5-موافقم کامالا

روائی ابزار را  Henseyفرد است.  دیدگاه باالی سطح دهنده نشان 5

نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاهی  2بصورت محتوایی با استفاده از 

 21حوزه مدیریت راهبرد و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ توسط 

کرده  دییتأ 14/3سال صنعت،  15نفر از مدیران و کارشناسان باالی 

 .[14]است 

ه پرسشنامه بهر"ساخت و تولید از  یهاستمیسبرای سنجش بهره وری 

 Weinrauch et al’s Productivity) "وری وینروچ و همکاران
Questionnaire ستفاده شده شده است، ا طراحی 2313( که در سال

برای سنجش  2تا  1 سؤاالتگویه است،  2این پرسشنامه شامل است. 

 بر و تولید در نظر گرفته شده است. کهساخت  یهاستمیسبهره وری 
 اندازه نمره 5حداکثر  تا 1با حداقل  لیکرت یانهیگز 5طیف  اساس

 کامالاو  4-، موافقم0-نظری ندارم ،2-، مخالفم1-مخالفم کامالا) یریگ

 5نمره  و پایین سطح دهندۀ دهنده نشان پاسخ 1نمره  (.5-موافقم

همکاران  و Weinrauchفرد است.  دیدگاه باالی سطح دهنده نشان

نفر از خبرگان و  1روائی ابزار را بصورت محتوایی با استفاده از 

ساخت و تولید و پایایی آن را  یهاستمیسمتخصصان حوزه بهره وری 

 32/3صنعت،  سال 15نفر از مدیران  01با روش آلفای کرونباخ توسط 

 .[12] اندنموده دییتأ

، "سازمانی استیون و برنت یهااستیسپرسشنامه "در مطالعه حاضر، 

پرسشنامه بهره وری وینروچ و "و  "سیاهه کنترل راهبرد هنسی

توسط پژوهشگران بر طبق پروتکل ترجمه و معادل  "همکاران

 :IQOLA) "ارزیابی بین المللی کیفیت زندگی"سازی
International Quality Of Life Assessment ترجمه شده )

نفر متخصص فارسی زبان که تسلط  0و طی دو مرحله در اختیار  [13]

ا خواسته شد ت هاآنخوبی در زبان انگلیسی دارند، قرار گرفته است. از 

ترجمه شده را بررسی کنند. پس از اعمال  یهاعبارتدرجه دشواری 

به  انگلیسی برگردانده شده و تغیییرات پرسشنامه تعدیل شده به زبان

 و Weinrauchو  Steven & Brent (11 ،)Hensey [14] دییتأ

 رسید. [12]همکاران 

ت نسبروایی نسخه ترجمه شده فارسی با استفاده از در پژوهش حاضر 

 ابتدا محتوا، نسبت روایی بررسی برایشد.  دییتأ( CVR)محتوا  روایی
 صنعتی مدیریت اعضاء هیات علمی گروه از نفر 5رای پرسشنامه ب

 یهاسازماننفر از مدیران ارشد و صاحبنظران  5دانشگاه آزاد زنجان و 

در قالب  محتوا، نظرنسبت روایی از ابزار تا گردید تولیدی ارومیه ارسال

 توانیم 2= غیرمرتبط،  1) یانمره 0یک جدول و مبتنی بر یک مقیاس 

 قرار = مهم و مرتبط( مورد ارزیابی 0استفاده کرد ولی ضرورتی ندارد و 
محتواآن ها کمتر  گیرد. پس از بررسی نمرات، سواالتی که نسبت روایی

بود، اصالح و تجدید نظر شد. درنهایت، بازخورد  2از معیار تعیین شده 

فته گر نظر در پرسشنامه که داد نشان افراد این نظرات از آمده دست به

 محتوایی مناسب بوده و نسبت روایی متغیرها این ارزیابی برای شده
پس از ترجمه فارسی شد. همچنین در این پژوهش  پرسشنامه، تأیید

 بین ابزار از هر یک در 03با توزیع  کرونباخ ابزار، با استفاده از آلفای
تولیدی  یهاسازمانسال سابقه کار  5مدیران و کارشناسان باالی 

میزان  شدند. دییتأمحاسبه و  11/3و  132/3، 12/3 ارومیه بترتیب

سازمانی، کنترل راهبرد و بهره  یهااستیساستقالل مدیران،  یهامؤلفه

 و 11/3، 11/3، 12/3ساخت و تولید بترتیب برابر با  یهاستمیسوری 

 13/3بدست آمد. همانطور که مشخص است تمامی ضرایب باالی  14/3

 .[11]ند که نشان از پایایی ابزار مورد استفاده است هست

ا به مدت دو هفته در نمونه ر هاپرسشنامهبعد از این مرحله، پژوهشگر 

اقدام نمایند. بعد از جمع  هاآنآماری توزیع نمود تا نسبت به تکمیل 
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الزم وارد نرم افزار گردید.  یهالیتحلجهت  هاداده، هاپرسشنامهآوری 

تمایل  یهاشاخصاز آمار توصیفی شامل  هاداده جهت تجزیه و تحلیل

مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای مورد مطالعه در کل نمونه استفاده 

شد. همچنین از آمار استنباطی، شامل شاخص نیکویی برازش، میانگین 

 AVE: Average Variance) شدهواریانس استخراج 
Extracted )،آلفای کرونباخ جهت پایایی  جهت بررسی روایی همگرا

جهت بررسی ( CR: Composite Reliability) شاخص، ابزارها

 رنفیاسم -پایایی ترکیبی ابزار پژوهش، آزمون کالموگروف

(Kolmogorov-Smirnov ) جهت نرمال بودن پارامترها، تحلیل

 هایهمبستگمعادالت ساختاری جهت بررسی  یابیمدلعامل تأییدی و 

 پی اس افزار نرم با استفاده از هادادهاستفاده گردید. در نهایت تحلیل 

 شد. انجام 2 اس آلو اسمارت پی  1، لیزرل 25 نسخه اس

 هاافتهی

درصد از نمونه آماری را  درصد 0/11داد که  نشان توصیفی آمار نتایج

درصد از  2/15درصد الباقی نیز شامل زنان بوده است.  1/21مردان و 

 1/45سال،  03نمونه آماری این مطالعه را افراد با گروه سنی کمتر از 

. اندداشتهسال سن  43درصد باالی  1/03سال و  43تا  03درصد بین 

راد با تحصیالت درصد اعضای نمونه را اف 1/21به لحاظ تحصیالت، 

اند که که درصد کارشناسی ارشد بوده 20، انددادهدکتری تشکیل 

 0/15اند و های تحصیلی داشتهباالترین درصد و فراوانی را در بین رده

. به انددادهدرصد اعضای نمونه را افراد با تحصیالت کارشناسی تشکیل 

درصد  0/41سال،  13 تا 5درصد افراد بین  1/45لحاظ سابقه کاری 

سال سابقه کاری  23درصد افراد باالی  10سال و  23تا  13افراد بین 

 .اندداشته

آماری نشان داد که استقالل مدیران دارای میانگین  یهاشاخص

و کشیدگی  -134/3، چولگی 3051/1، انحراف معیار 2/0، میانه 231/0

، 2/0، میانه 513/0دارای میانگین  . کنترل راهبردباشدیم -541/3

است.  -414/3و کشیدگی  -013/3، چولگی 1315/3انحراف معیار 

، انحراف معیار 1/0، میانه 251/0دارای میانگین  های سازمانیسیاست

 . بهره وریباشدیم -215/3و کشیدگی  -420/3، چولگی 312/3

، انحراف 0، میانه 140/0دارای میانگین  ساخت و تولید یهاستمیس

است. نتیجه  -131/3و کشیدگی  -330/3، چولگی 1341/1معیار 

بخش آمار توصیفی بیانگر اینست که باالترین درصد نمونه آماری مربوط 

سال، دارای مدرک کارشناسی و باالتر  03به آقایان، گروه سنی باالی 

سال بوده است، باالترین میانگین مربوط به  13و سابقه کاری باالی 

مربوط به شاخص بهره وری  نیترنییپاهای سازمانی و شاخص سیاست

استقالل  مؤلفه، همچنین در باشدیمساخت و تولید  یهاستمیس

مدیران چولگی به سمت راست و کشیدگی منفی و در سایر متغیرها 

چولگی به سمت چپ و کشیدگی منفی است. در کشیدگی منفی، 

به  ، در چولگیباشدیمیا پخ تر  ترکوتاهمنحنی حاصل از منحنی نرمال 

سمت راست، میانگین به سمت راست منحنی و در چولگی به سمت 

کند. از آنجائی که چپ میانگین به سمت چپ منحنی تمایل پیدا می

میزان چولگی و کشیدگی متغیرها نزدیک به صفر و قابل اغماض 

گفت که میزان چولگی و کشیدگی تاثیری بر  توانیم، لذا باشندیم

جهت سنجش برازش  ندارند. هاآنیا نرمال بودن  هادهداتقارن توزیع 

 آمده است. 1جدول مدل بشرح زیر اقدام شده است و در 
 

 روایی، پایایی ترکیبی و برازش مدل هایشاخص: 1جدول 

𝑨𝑽𝑬̅̅√ آلفای کرونباخ AVE CR 2R متغیرهای پنهان ̅̅ ̅̅ √𝑹𝟐̅̅̅̅ GOF 

 552/3 133/3 115/3 122/3 3 131/3 531/3 استقالل مدیران
 552/3 133/3 115/3 111/3 5/3 3/3 232/3 کنترل راهبرد

 552/3 133/3 115/3 112/3 534/3 141/3 512/3 های سازمانیسیاست
 552/3 133/3 115/3 143/3 543/3 323/3 212/3 ساخت و تولید یهاستمیسبهره وری 

میانگین واریانس استخراج  شودیممشاهده  1جدول همانطور که در 

متغیرهای  یبرا( AVE: Average Variance Extracted) شده

بدست آمده است و بیانگر روایی همگرا در پژوهش  5/3پژوهش باالتر از 

( جهت بررسی Composite Reliability) CR شاخصاست. 

پایایی ترکیبی سه ابزار استفاده شده است. تمامی این ضرایب باالتر از 

، 10باشند )باشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیری میمی 13/3

 های سازمانیسیاست(، 5/3) کنترل راهبرد(. ضرایب همبستگی 15

همگی  که( 543/3) دیتولساخت و  یهاستمیسبهره وری (، 534/3)

. باشندیمکمتر از ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده برای هر سازه 

ها با یکدیگر مشابه نیستند و بیانگر به عبارت دیگر، هیچ یک از سازه

 (GOF) مدلروایی واگرا در پژوهش است. شاخص نیکویی برازش 

سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازه گیری شده را نشان 

 دهد و برابر است با:یم

𝑮𝑶𝑭 = √𝑨𝑽𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ √𝑹𝟐̅̅̅̅  

𝐴𝑉𝐸̅̅که در آن  ̅̅ باشد. باال بودن می R2و  AVEمیانگین  𝑅2̅̅̅̅و  ̅̅

دهد. برازش مدل را نشان می 4/3از  GOFشاخص نیکویی برازش مدل 

تر بزرگ 4/3شده است و از مقدار  552/3مقدار شاخص برازش برابر 

 هایتر دادهشده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد. به بیان ساده

این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش مناسبی 

های نظری است. برای دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازه

 رنفیاسم –ال بودن پارمترهای مدل از آزمون کالموگروف بررسی نرم

(Kolmogorov-Smirnov استفاده شده است. مقادیر بدست آمده )

 آمده است. 2جدول در 

 35/3از مقدار خطای  کنترل راهبرد( در متغیر 324/3) احتمالمقدار 

رد  35/3باشد پس فرض صفر در سطح خطای کمتر از کمتر می

طح در س های سازمانیسیاستشود، و در نتیجه از نرمال بودن متغیر می

حمایت نشده است. اما مقدار احتمال در متغیرهای بهره  %35اطمینان 

 ( و111/3( استقالل مدیران )113/3) دیتولساخت و  یهاستمیسوری 

باشد بیشتر می 35/3( از مقدار خطای 432/3)سازمانی  یهااستیس

شود، و در نتیجه رد نمی 35/3ض صفر در سطح خطای کمتر از پس فر

حمایت  %35از نرمال بودن تمامی متغیرهای مطالعه در سطح اطمینان 

 شده است.
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 اسمیرنف –نتایج آزمون کالموگروف : 2جدول 

 نتیجه Z Sig تعداد متغیرهای پژوهش

 نرمال هست 111/3 232/1 131 استقالل مدیران
 نرمال نیست 324/3 43/1 131 کنترل راهبرد

 نرمال هست 432/3 100/3 131 های سازمانیسیاست
 نرمال هست 113/3 111/1 131 ساخت و تولید یهاستمیسبهره وری 

 های پژوهش و نتایج تحلیل مسیربررسی دیاگرام

 

 تاییدی و معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب استانداردتحلیل عاملی : 1تصویر 

تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری را در حالت تخمین  1تصویر 

 لدهد. متغیرهای استقالل مدیران و کنترضرایب استاندارد نشان می

)میانجی( و بهره وری  های سازمانیسیاستراهبرد )برون زا(، 

ص شاخباشند. تمامیساخت و تولید )وابسته( درون زا می یهاستمیس

 .اندداشتههستند و روایی الزم را  5/3ها دارای بارعاملی بیشتر از 

 

 (|T-Value|) یمعناداراری در حالت قدر مطلق تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساخت: 2تصویر 
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تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساختاری را در حالت قدر  2تصویر 

دهد. بر طبق این مدل، ( نشان میt-valueمطلق معناداری ضرایب )

 t آمارهباشد اگر مقدار معنادار می %35ضریب مسیر در سطح اطمینان 
خارج بازه معناداری  tبا توجه به این که مقدار آماره بیشتر باشد.  32/1از 

ادعای  35/3(، با احتمال P < 35/3شده است( ) 32/1)بیشتر از  است

 های سازمانیمدیران بر سیاست پژوهشگر مبنی بر این که استقالل

گردد. با توجه به وجود ضریب بتای معنی داری دارد، تأیید می ریتأث

 ریتأثهای سازمانی توان گفت استقالل مدیران بر سیاستمثبت می

مستقیم و مثبت دارد. همچنین ادعای پژوهشگر مبنی بر این که کنترل 

دد. گرمی دییتأدارد،  معنی داری ریتأثهای سازمانی راهبرد بر سیاست

توان گفت کنترل راهبرد بر با توجه به وجود ضریب بتای مثبت می

( 2R) نییتعمستقیم و مثبت دارد. ضریب  ریتأثهای سازمانی سیاست

شده است. بنابراین، متغیرهای  411/3های سازمانی برابر برای سیاست

از تغییرات  %1/41 اندتوانستهکنترل راهبرد و استقالل مدیران، در کل 

های سازمانی را توضیح دهند. با توجه به مقدار ضریب بتا سیاست

(. )باالترین بتا را دارد استگفت سهم کنترل راهبردها بیشتر  توانیم

مانی های سازتوان گفت سیاستبا توجه به وجود ضریب بتای مثبت می

د. رمستقیم و مثبت دا ریتأثساخت و تولید  یهاستمیسبر بهره وری 

های سازمانی بر بهره وری ادعای پژوهشگر مبنی بر این که سیاست

 گردد.معنی داری دارد، تأیید می ریتأثساخت و تولید  یهاستمیس

سازمانی و بهره وری با ضریب  یهااستیسبین  داد که نشان نتایج

سازمانی با  یهااستیس، بین استقالل مدیران و 113/3همبستگی 

سازمانی  یهااستیسو بین کنترل راهبرد و  222/3ضریب همبستگی 

 رابطه وجود دارد. α=  31/3در سطح  551/3 یهمبستگبا ضریب 

 511/3ساخت و تولید برابر  یهاستمیسضریب تعیین برای بهره وری 

های سازمانی به صورت مستقیم و شده است. بنابراین، متغیر سیاست

های د و استقالل مدیران به واسطه متغیر میانجی )سیاستکنترل راهبر

 یهاستمیساز تغییرات بهره وری  درصد 1/51 اندتوانستهسازمانی( 

 ساخت و تولید را توضیح دهند.

 بحث

هدف این مطالعه تعیین همبستگی استقالل مدیران و کنترل راهبرد با 

 یهاستایسساخت و تولید با میانجی گری  یهاستمیسبهره وری 

نتایج مطالعه حاضر تولیدی ارومیه، است.  یهاسازمانسازمانی در 

گی های سازمانی همبستاستقالل مدیران با سیاست بیانگر این است که

معنی داری دارد و هر چه مدیران استقالل بیشتری داشته باشند با 

بیین ، قادر به تکنندیمتوجه به نقش کلیدی که مدیران در سازمان ایفا 

 واندتیمهای سازمانی کارآمدتر و اثر بخش تری خواهند بود که سیاست

اجرایی متناسب با راهبردهای سازمان  یهابرنامهمنجر به پیاده سازی 

ا کردند که مدیریت با دار دییتأشود. مبینی دهکردی و سلمان پور نیز 

انی های سازمستبودن استقالل قادر خواهد بود به طور مستقیم بر سیا

جرای ها برای اای باید باشد که آنگذارد، استقالل مدیران به اندازه ریتأث

. همچنین شریف و [5]وظایف و کنترل کارشان آزادی داشته باشند 

را در  های تفکر راهبردی، دانش، مشارکت و توافقآقاسی، مولفه

. درنتیجه، در صورت وجود استقالل [2] انددانسته مؤثراستقالل مدیران 

مدیران و استفاده از آن در جهت درست و همسو با منافع سازمان، 

انایی قابل قبولی برای توان انتظار داشت که سازمان از تومی

 داشته باشند. هاآنسیاستگذاری صحیح و اجرای بهینه 

های نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که کنترل راهبرد با سیاست

سازمانی در ارتباط است. در حقیقت کنترل راهبردی با درگیر شدن در 

رفتارهای سیاسی شکلی مداخله گرانِه بر رفتارهای سیاسی مدیران 

های ایجادشده در فرایندهای سازمانی به احساس از طرفی کنترل دارد.

ته انجامد که این یافقدرتی و افزایش برداشت از سیاست سازمانی میبی

. آقازاده بیان نمود [4]قرار گرفت  دییتأنیز توسط فانی و همکاران مورد 

های مختلف در زمینه هاسازمانموجود بین  یهاتفاوتکه با توجه به 

مانند میزان و ماهیت فعالیت، میزان فروش یا درآمد، تعداد کارکنان، 

 تاا ینها های راهبردی مختلف ومیزان سرمایه گذاری و... منجر به کنترل

. لذا، کنترل راهبردی، مدیران [1]های متفاوتی نیز خواهد شد سیاست

ی هامنظور بهره بردن از فرصتبه قدرتشانرا از سوء استفاده کردن از 

 ،هااستیسرا درراستای اجرای دقیقتر  هاآندارد و ایجادشده بر حذر می

 .کندیممتمرکز 

های دهد که سیاستنتایج حاصل از مطالعه نشان داد که نتایج نشان می

ساخت و تولید در ارتباط است و  یهاستمیسسازمانی با بهره وری 

ساخت و  یهاستمیسهای سازمانی نقش مهمی در بهره وری سیاست

نیز مورد تائید و همکاران  Weinrauch وسطتتولید دارد. نتایج نیز 

پنج  ریتأث . حقیقی و همکاران بیان نمودند که[12]قرار گرفته است 

عامل مشارکت مدیران ارشد در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، آگاهی 

مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک، مشارکت 

گروهی کارکنان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک مدیریت تغییر در 

فرایند برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی درست محیطی درموفقیت 

. همچنین یغمایی و [0]امه ریزی استراتژیک نقش به سزایی دارد برن

گی کاری با برخی از همکاران بیان نمودند که بین ابعاد کیفیت زند

های جمعیت شناسی کارکنان مراکز آموزشی بهزیستی ویژگی

با باالبردن سطح کیفیت  توانیم. بنابراین، [23]همبستگی وجود دارد 

زندگی کاری کارکنان، پنج عامل مشارکت مدیران و کارکنان را ارتقاء 

 شودیمسازمان  یراهبردهامنجر به اثربخشی بیشتردر کنترل داده که 

 ساخت و تولید است. یهاستمیسکه خود عامل بهبود بهره وری 

 نتیجه گیری

سازمانی همبستگی  یهااستیسکه  داد نشان مطالعه این یهاافتهی

ساخت و تولید، کنترل راهبرد و  یهاستمیسمستقیم با بهره وری 

مسئولین برای ارتقا بهره  تا شودیم پیشنهاد استقالل مدیران دارد. لذا

ساخت و تولید، سیاست گذاری اثربخشی را جهت  یهاستمیسوری 

 کنترل صحیح راهبردها و استقالل مدیران در سازمان لحاظ نمایند.

در  افراد است ممکن پژوهشگران، اهتمام به توجه با حاضر، در مطالعه

گذشته  در که استقالل مدیران یهامؤلفه نمره دهی به بعضی از

 یهاتیمحدود از که باشند نموده اغراق نداشتند، مناسبی وضعیت

 .باشدیمپژوهش 

 سپاسگزاری

بخشی از رساله دکتری دانشجو رحیم رنجبر و به  نتیجه مقاله این

راهنمایی دکتر امیر نجفی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان به 
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