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 چکیده

ریزی استراتژیک )مطالعه موردی: ت های سازمانی بر اثربخشی برنامههدف این پژوهش بررسی تأثیر استقالل مدیران و سیاس

. جامعه ای که این باشد می ای کتابخانه.روش تحقیق با توجه به ماهیت آن میدانی و باشد میصنعت گردشگری شهر کرمانشاه( 

دشگری شهر کرمانشاه می پژوهش به بررسی آن می پردازد، کلیه گردشگران شهر کرمانشاه و مدیران و کارکنان مراکز گر

باشند در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بند ی شده استفاده شده است.که طبق فرمول نمونه آماری ما 

نفر تعین شد.در تحقیق حاضر برای گردآوری داده ها از روش میدانی )توزیع پرسش نامه( و برای تنظیم ادبیات موضوع از  480

برای  αشامل کتب، مقاالت، مجالت علمی و پایان نامه ها و اینترنت استفاده شده است، در این تحقیق مقدار  ای کتابخانهروش 

درصد بزرگتر است. بنابراین پرسشنامه پایاست و عملیات آماری بر  27% محاسبه شده که از مقدار 862پرسش نامه مذکور 

که به تایید استاد  باشد میاضر پرسشنامه محقق ساخته شده شده روی این پرسشنامه می تواند صورت گیرد.روایی پژوهش ح

راهنما و چند تن از اساتید گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد کرمانشاه نیز رسید. جهت بررسی میزان وشدت رابطه بین دو 

پژوهش دارای یک فرضیه این  و آزمونهای آماری مربوطه انجام شده است. AMOSو  SPSSمتغیر با استفاده از نرم افزار 

 که تمامی فرضیات مورد تائید قرار گرفتند. باشد میاصلی و دو فرضیه فرعی 
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 مقدمه

 اخیر سنوات در .است ساخته ضروری را تحوالت از حیطی، آگاهیم پرشتاب تغییرات و امروز درجهان سریع توسعه و پیشرفت

 و اهداف تبیین و با تعیین که دریافته اند فراست به است، مدیران کرده احاطه را ها سازمان که آوری شگفت تغییرات با

 بهتر آنها سازمان که آورند فراهم و ترتیبی رسانده ثمر به را خود هایبرنامه میتوانند مدت، بهتر بلند در سازمان ماموریتهای

 برنامه ریزی، مدیریت نوع این( 87ص1484دانل،  ایگور، مک) دهد نشان واکنش خود پیرامون محیط به نسبت بهتر و کند کار

 مجهز آتی تحوالت و تغییرات مقابل در را خود سازمان و معین ساخته آینده در را خود جهت گیریهای میشوند قادر ها سازمان

، 1سوتیریادو) .است ضروری کلی اهداف به دستیابی برای کارآمد استراتژی صحیح و ومدیریت سازمان مجیط ساییشنا .سازند

 (174ص 7414

 و پیشرفت استراتژیک بر نظارت برای استراتژیک کنترل سیستم اهمیت حامی و طرفدار وضوح به استراتژیک مدیریت ادبیات

 ریزی برنامه تازگی فرآیندهای و ذاتی نااطمینانی. (98ص1994، 7کوین و گول) تاس استراتژیک های برنامه اجرای از اطمینان

 روبرو سازمانی بازیگران توسط نفوذ سیاسی تالشهای با استراتژیک ریزی برنامه که دهد می گسترش را احتمال این استراتژیک

 به که سازمان یک مرکزی ستراتژیکا به مشکل استراتژیک ( کنترل16ص1989پوندی،  ، فدور، چاچر، و4فریس) شد خواهد

 ، کاردینال، و0سیتکین شود ) مقایسه کند می آن رسیدگی استراتژیک اهداف با مدیران عملکرد و ها فعالیت تطبیق دنبال

 اهداف از انحراف اصالح به نسبت اقدامات مورد در گیری تصمیم مبنای نتیجه در و ) 16ص 7414فرانکرما، -بیجلسما

 که گیریم می نظر در فرایندی عنوان به را استراتژیک ما کنترل .(144ص1994کوین،  و گولد) سازد می راهمف را استراتژیک

 اندازه را خود استراتژیک های برنامه کنند، عملکرد می استفاده عنوان استانداردها به استراتژیک اهداف از ها سازمان آن در

 اقدامات منظور به را نامطلوب واریانسهای مورد در اطالعات و کنند می یسهمقا با استانداردها را عملکرد کنند، این می گیری

 های فعالیت از یکی استراتژیک نظارت یا کنترل که دارد وجود ای گسترده اجماع یک چه اگر .گیرند بکار می مرتبط اصالحی

7نیکسون) است استراتژیک کلیدی مدیریت
 برخوردار ها سازمان در کمتری تحقیقی حوزه از آن اما (140ص 7417برنز،  و 

برنامه  تدوین مانند دیگر ها فعالیت از کمتر فعالیت این بر تاکید و (17ص 7449استرینگر،  بری، کد، هریس، اتلی، و) است

 بوده است مکرر انتقاد موضوع استراتژیک کنترل و استراتژی فرایند بین شکاف این (06ص 74146البانا( )است استراتژیک های

 بر کنترل استراتژیک چگونه و آیا اینکه کشف برای کمی نسبتا تجربی مثال، تحقیق عنوان (به82ص 7447ینسون، مارگ)

 استراتژیک مدیریت ادبیات شکاف در یک خود، نمونه خودی این، به .است داشته وجود گذارد می تاثیر سازمانی های سیاست

 عنوان به) کند می رسیدگی سازمانی کنترل، مانند کنترلهای دیگر انواع هب یا است شده انجام که این، تحقیقاتی بر عالوه .است

 های مثال، مهارت عنوان هتل، به بخش در مختلف سیاست های جنبه بررسی به یا و (69ص 7410همکاران،  و مثال، کروتزر

2مثال، هانگ عنوان به) پردازد می سیاسی
 (106ص 7417همکاران،  و 

 نوبه به است که الزم سیاسی های فعالیت محدود در استراتژیک کنترل نقش درک برای تحقیقات مانند بنابراین، تحقیقات

 در قبلی تحقیقات بر نتایج تجربی محیط که میزانی و حد عالوه، ما به . گذارد می تأثیر سازمانی اهداف به دستیابی بر خود

                                                           
1 Sotiriyadio 
2 Gol & koeen 
3Frees & Partners 
4 Septkin & Partners 
5 Nikson & bertez 
6 Albana 
7 Hang & Partners 
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 صنایع دیگر از سازمانی های به سیاست مربوط های یافتهیعنی،  زنیم؛ می حدس را گذارد می تأثیر سازمانی سیاستهای مورد

 اثربخشی بهبود های راه خصوص در های مدیریتی بینش تواند می که شود داده تعمیم هتل بخش به تواند می حد چه تا

 آگاهی اه هتل گسترده طیف سراسر در عوامل این اثر در مورد کمّی روابط استخراج .کند تأمین را استراتژیک ریزی برنامه

 هیچ ما، تقریبا دانش منتهای اساس بر .داد خواهد افزایش را هتل در بخش سازمانی های سیاست نتایج و کننده تعیین عوامل

 کلیدی صنعت یک هتل بخش اگرچه است نشده انجام شوند می بررسی مطالعه این که در روابطی روی بخش این در پژوهشی

 ) . 77ص 7410کپیتال،  الپن) است (GCC) فارس خلیج همکاری شورای این جمله از اقتصادها از بسیاری در

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

 پیشینه داخلی:

در پژوهشی با عنوان نقش کنترل استراتژیک و خود مختاری مدیران در ارتقای اثر بخشی برنامه ریزی 1496زارعی و علیقلی

ریزی استراتژیک  مورد مطالعه: بانک ملت( بیان کردند که برنامه)استراتژیک استراتژیک سازمان: تاثیر میانجیگری انعطافپذیری 

در سالهای اخیر بار دیگر به عنوان یک فرآیند کلیدی مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق تالش شده است تا 

زی استراتژیک سازمان پرداخته شود. به بررسی نقش کنترل استراتژیک و خودمختاری مدیران در ارتقای اثربخشی برنامهری

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظرگردآوری و پردازش اطالعات، توصیفی است. در این تحقیق با استفاده از روش 

بررسی میدانی و ابزار پرسشنامه به جمعآوری دادهها پرداخته شده است. جامعه آماری متشکل از مدیران و کارشناسان بانک 

نفر میباشد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری تعداد نمونه با توجه به  944ر شمال غرب تهران است که تعداد آنها ملت د

وتحلیل -نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی سیستماتیک میباشد. تجزیه 007فرمول کوکران برابر با 

بی معادالت ساختاری در دو بخش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری و با استفاده از ها در این تحقیق با استفاده از مدلیا¬داده

نرمافزار اسمارت انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد خودمختاری مدیران و کنترل استراتژیک بر سیاستهای 

مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد  سازمانی تأثیر معنادار و معکوسی دارد ولی بر انعطافپذیری استراتژیک سازمان تاثیر

پذیری استراتژیک سازمان بر سیاستهای سازمانی و از آن سو سیاستهای سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک  انعطاف

تأثیرات معکوسی دارد. در آخر نیز مشخص شد انعطاف پذیری استراتژیک سازمان بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک تأثیر 

بت و معناداری دارد. مبتنی بر نتایج حاصل شده اینگونه برداشت میشود که در جامعه مورد مطالعه خودمختاری و وجود مث

کنترل استراتژیک ابزارهای مناسبی را به منظور پیاده سازی و اجرای مناسب برنامه های استراتژیک برای مدیران فراهم 

 میسازد

قش استقالل شخصی در عملکرد شغلی مدیران بیان می کتد که مطالعات بسیاری در پژوهشی با عنوان ن1494نیما قربانی

، در شرایط پر فشار روانی به عنوان سپری در برابر بروز آسیبهای "استقالل شخصی"نشان دادهاند که سازه و الگوی رفتاری 

د که این دو سازه، ضمن داشتن جسمی عمل میکنند. با توجه به مفهومسازیهای نظری ارائه شده در این طرح، پیشبینی ش

مدیر مدرسه در تهران انتخاب، و استقالل  000ارتباط مثبت با یکدیگر، در کارایی شغلی مدیران نیز نقشی اساسی دارند. 

شخصی آنها ارزیابی شد. همچنین، عملکرد شغلی مدیران نیز از طریق مقیاسی که در آن سواالتی درباره چگونگی عملکرد 

ائه شده بود و به وسیله معلمان و کارکنان مدرسه تکمیل میگشت، بررسی شد. این مقیاس بر مبنای شرح مدیر مدرسه ار

وظایفی که آموزش و پرورش برای مدیران معین کرده بود، تهیه گردید. نتایج به دست آمده نشان داده، آن دسته از مدیرانی 
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قالل شخصی پایین، عملکرد بهتری از نظر معلمان و کارکنان که استقالل شخصی باالتری داشتند، نسبت به مدیران با است

 مدرسه شان داشتند.

در تحقیق خود با عنوان سنجش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک بیان 1491محمدرضا معتدل، محمدمهدی جعفری منش

ابسته به آگاهی از نقاط قوت کردند که در محیط رقابتی و پیچیدة کسب وکار امروزی، موفقیت سازمان ها به طور گسترده ای و

. از اینرو یکی از دغدغه های اساسی مدیران این سازمان ها باشد میو ضعف خود و بهبود مستمر در شاخص های کلیدی 

که بتوانند به کمک آن تصویری دقیق از سازمان خود و عملکرد آن کسب  باشد میدستیابی به یک روش ارزیابی جامع و کامل 

دل های کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد مدل کارت امتیازی متوازن نمایند. یکی از م

که عالوه بر ارزیابی مالی سازمان، عملکرد سازمان را از ابعاد مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نیز مورد  باشد می

از مدل کارت امتیازی متوازن بههمراه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، به ارزیابی قرار می دهد. در این تحقیق با بهره گیری 

ارزیابی اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک شرکت مورد مطالعه پرداخته شده است. برای این منظور شکاف موجود در عملکرد 

ین سهم را در ایجاد شکاف در مناظر مختلف کارت امتیازی متوازن تعیین و با بررسی آن، به رتبه بندی عواملی که بیشتر

 عملکرد مناظر مختلف داشته اند، پرداخته شده است

وی در تحقیق خود با عنوان کاربرد برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در سازمان بیان می کند یکی از مهمترین 1494مقدسی

وان ازطریق اصولی و باتوجه به منابع و فعالیت ها در زندگی اجتماعی بشر امروز مدیریت است که به کمک این فعالیت می ت

امکانات موجود به نحو احسن به اهداف سازمان دست یافت. برای رسیدن به این چنین اهدافی مدیران فرایندی را دنبال می 

کنند که شامل اجزایی همچون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت وکنترل و هدایت و تصمیمگیری است. برنامه ریزی به عنوان 

کی از وظایف اصلی و با اهمیت در بحث مدیریت صحیح مورد تاکید قرارمی گیرد. برنامه ریزی یکی ازفعالیت های پیچیده ی

مدیریتی است. فرایندی است که تعیین می کند سازمان به آنجایی که می خواهد برسد، چگونه برسد. دربرنامه ریزی، مدیران 

 می کنند و استراتژیها را به منظور نیل به اینگونه اهداف بسط می دهند.آینده رامی نگرند، اهداف سازمان را مشخص 

 

 پشینه خارجی:

بیان می کنند که نااطمینانی ذاتی و تازگی فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک این احتمال را گسترش  (7412گولد و کوین )

 ران سازمانی روبرو خواهد شدمی دهد که برنامه ریزی استراتژیک با تالشهای نفوذ سیاسی توسط بازیگ

( در مقاله ای به این تیجه می رسند که کنترل استراتژیک به مشکل استراتژیک مرکزی 7416فریس، فدور، چاچر، و پوندی )

 یک سازمان که به دنبال تطبیق فعالیت ها و عملکرد مدیران با اهداف استراتژیک آن رسیدگی می کند.

اساس منتهای دانش ما، تقریبا هیچ پژوهشی در این بخش روی روابطی که در این مطالعه بر  (7417فراج، ماتوت، و ملرو )

بررسی می شوند انجام نشده است اگرچه بخش هتل یک صنعت کلیدی در بسیاری از اقتصادها از جمله این شورای همکاری 

 ( است.GCCخلیج فارس )

سیاست در بخش هتل، به عنوان مثال، مهارت های سیاسی می و یا به بررسی جنبه های مختلف  (7410کروتزر و همکاران )

بنابراین، تحقیقات مانند تحقیقات برای درک نقش کنترل استراتژیک در محدود فعالیت های سیاسی الزم است که به نوبه خود 

حقیقات قبلی در مورد بر دستیابی به اهداف سازمانی تأثیر می گذارد. به عالوه، ما حد و میزانی که محیط تجربی بر نتایج ت

سیاستهای سازمانی تأثیر می گذارد را حدس می زنیم؛ یعنی، یافته های مربوط به سیاست های سازمانی از دیگر صنایع تا چه 
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حد می تواند به بخش هتل تعمیم داده شود که می تواند بینش های مدیریتی در خصوص راه های بهبود اثربخشی برنامه 

ین کند. استخراج روابط کمّی در مورد اثر این عوامل در سراسر طیف گسترده هتل ها آگاهی عوامل ریزی استراتژیک را تأم

 تعیین کننده و نتایج سیاست های سازمانی در بخش هتل را افزایش خواهد داد.

 

 سیاست های سازمانی

 از طریق یا قدرت کارگیری به طریق از توانند می ها سازمان اعضای که است مرتبط روشهایی با سازمان در سیاسی دیدگاه

 از استفاده ؛بندی زمان های تاکتیک کار؛ دستور کنترل ائتالف؛ تشکیل مانند دهند می انجام نفوذ اعمال برای که اقداماتی

 سازمانی گیری تصمیمبر  اطالعات کاری دست و کنترل به مربوط های تاکتیک و مذاکره؛ یا زنی چانه خارجی؛ مشاوران

 آن در که هستند نتیجه فرایندی سازمانی های گزینه که شده است فرض دیدگاه این (.در88، ص7414، 8لباناا) تأثیرگذارند

 ترین قدرتمند اهداف آن در و ؛دهند می تشکیل ائتالف خود های اولویت از دفاع منظور به و دارند مختلف های اولویت مردم

 بدنبال قدرت از مخرب استفاده یک به عنوان را سیاسی فتارر سنتی، نویسندگان طور به.(84، ص7447استون، ) است غالب

 ، البانا، و9چایلد) گیرند می نظر در کند می را نقض سازمانی منافع یا و قوانین آن که ای نقطه به شخصی، حتی اهداف

قدرت،  رسمی های سیستم دیگر مقابل در مبارزه گود در مردم دادن قرار با اغلب تواند می این (.142ص 7414رودریگز، 

 (.142، ص1987واترز،  و مینتزبرگ) باشد اندار تفرقه رسمی اقتدار مانند

 برای که وجود دارد کسانی برای نامعلوم بزرگ معامله یک که است معنی بدان سازمانی های سیاست اهمیت ما استدالل بر بنا

 سیاسی رفتار اینکه به توجه با. دهند می انجام تشهر یا مادی لحاظ خود، از پیامدهای از حاصل دادن دست از یا آوردن دست

گرو،  )پتی . رود بکار آن مضر نتایج از برای ممانعت است ممکن رفتاری چنین خوب است، درک عادی امری ها سازمان در

 (.142ص 1984

 معمول بطور ها سازمان چون بگیرند فاصله عقالنیت از اغلب است ممکن کار محل در مدیران (1987) مینتزبرگ استدالل بنابر

 7417مارچ،  و )سیرت .برد می باال را منطقی مدل صحت مورد در قطعیت عدم که گیری نتیجه هستند، یک سیاسی عرصه

 بر منافع تضاد که می کنند استدالل آنها .کنند می تلفیق خود شرکت رفتاری نظریه با را سیاسی واقع گرایی این (.142ص

 بنابراین .است سازمانی فرهنگ جنبه طبیعی همچنین که است سازمانی مختلف های گروه اهداف و منافع در واریانسها اساس

 گیرندگان تصمیم چون گیرند می نظر در روندهای سیاسی عنوان به را سازمانی گیری تصمیم فرآیندهای نویسندگان این

دیگر،  عبارت به (.142ص 7447باتلر، ) دارند مختلف های گیری تصمیم در شرکت برای مجزا های انگیزه و هستند مختلف

 رقابت ای گونه به محدود منابع برای که شده است ایجاد میان افرادی در تنوع و متقابل وابستگی ترکیب با اساسا سیاسی رفتار

 ها سازمان در افراد بین تضاد و قدرت، منافع متقابل اثر(. پتیگرو و مامفورد) شود آنها بین تضاد موجب تواند می که کنند می

 7447ویلسون، ) شود گرفته نظر در سیاسی روند عنوان به طبیعی طور به تواند می ها گیری تصمیمروند  که است معنی بدان

 .گیرند می بکار سازمان در خود منافع و مواضع از دفاع برای را سیاسی رفتار ها گروه افراد و چون (.42ص

 

                                                           
8 Albana 
9 Jabled & Partners 
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 گردشگری صنعت در استراتژیک مدیریت و گذاری سیاست

 صنعت حاکمیتی متولی نهادهای و دولت سوی از گذاری سیاست عنوان به اغلب گردشگری صنعت سطح در استراتژی تدوین

 یا ملی دولتهای که توسط میشود اطالق اقداماتی به دولتی گذاری منظر، سیاست این از .میشود گرفته نظر در گردشگری

 قاعده این از نیز گردشگری سیاست گذاری و میشود اجرا و طراحی وندانشهر عموم حال رفاه منظور به محلی حکومتهای

 (170ص 7417، 14نیست ) لو، تزنگ و لیی مستثنا

 نظر در اجرایی ها ودستورات اهداف، استراتژیها، رویه از ای مجموعه تعیین ی منزله به را گردشگری گذاری سیاست توان می

 (176ص 7448، 11آورند )ادگال می گردشگری فراهم صنعت ی توسعه نظورم به گیری تصمیم برای را چارچوبی که گرفت

 ماهیتی خصوصی بخش های بنگاه و دولتی نهادهای ای از مجموعه آفرینی نقش سبب به گردشگری حال، صنعت درعین

 ایفای و فعانذین تمامی مشارکت نیازمند دلیل همین به و ذینفعان دارد میان سیاسی تعامالت از برخاسته و پیچیده بسیار

 صورت در حتی که داشت نظر در باید دیگر سوی از است گذاری و سیاست ریزی برنامه فرایند در آنان سوی از فعال نقش

 مشارکت با و خصوصی بخش طریق از باید سیاستها گردشگری، این گذاری سیاست در نهادهای دولتی مطلق آفرینی نقش

و  صنایع سایر و ونقل حمل گردشگری، شرکتهای خدمات تفریحی، دفاتر اماکن و هتلداری، رستورانها وکارهایی نظیر کسب

 وظیفه عنوان یک به که آن از بیش اخیر سالیان در گردشگری گذاری دلیل، سیاست همین به .شوند اجرایی وابسته خدمات

 موردتوجه خصوصی دولتی و بخش میان محور تعامل و پویا استراتژیک گیری تصمیم یک قالب شود، در شمرده دولتها برای

 (.67ص7446، 17است )درج تغییر نموده تأثیرگذار ذینفعان از یکی به نهایی گذار سیاست از دولت نقش و است قرارگرفته

 

 استراتژیک ریزیبرنامه اصول -

 قواعد و ولاین اص (19ص 1480 ،فرهمند فقهی نظر از .است برخوردار خود خاص قواعد و اصول از استراتژیک ریزیبرنامه

 و ریزی، پیوستگیبرنامه تشکیل گروههای و سازمان واحدهای بین توازن نگری، ایجاد آینده و اولویتها به توجه :از عبارتند

 برنامه گرفتن نظر برنامه، در اجرای مسئول مشخص کردن و ریز برنامه انسانی نیروی به سازمان، توجه های واحد بین ارتباط

 برنامه کیفی، ارتباط و کمّی رشد بین هماهنگی و کیفی به جنبه های برنامه، توجه کل از جزئی نوانع به سازمانی واحد هر

 بهبود برای اطالعات سیستم سعه تو و اطالعات و آمار به بینی، توجه و واقع ملّی، تداوم، انعطاف توسعه برنامه با سازمان

اجرا،  و گیری تصمیم در افراد مشارکت و مشترک هدف سوی هب کارکنان و همکاری، هدایت مشارکت به ، توجهگیری تصمیم

 حمایت و اجرایی عوامل به آینده، توجه و حال تحوالت و تغییر به توجه و پایداری و های پژوهشی، استمرار یافته از استفاده

 و بینی کننده پیش عوامل لفیقت و برآوردها در علمی و معتبر مدلهای از موجود، استفاده منابع از استفاده های قانونی، حداکثر

 از های تشویقی، استفاده مکانیزم به توجه و ارزیابی و کنترل جهت الزم های مکانیزم و ها ابزار بینی کننده، پیش تشریح

 و هزینه سینجش، تحلیل و قابل عینی صورت به اهداف بیان و ها برنامه قبلی مجریان و متخصصان عملی و علمی تجارب

 وضع و موجود وضع بین فاصله کاهش در و سعی برنامه اصلی اهداف به سازمان، توجه ظرفیتهای و قابلیتها بیارزیا و فایده

 مدیریت صحیح اعمال و مسؤلیت سازمان، احساس در و تغییر امور، نوآوری انجام در سرعت، دقت اصل به مطلوب، توجه

 نوع این در تدوین سازمان یک که است، بطوری استراتژیک یریز مه برنا وسعت و گستردگی از حاکی مووعات این .استراتژیک

                                                           
10 Liu, Tzeng & Lee 
11 Edgell et.al 
12 Dredge 
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 برنامه بتوانند تا بگیرد نظر پژوهشی در و تحقیقاتی های فعالیت از استفاده با ویژه به را زیادی اصول و موارد باید ریزیبرنامه

 .نماید تدوین را مناسبی

 

 استقالل مدیران

 .گذارد تاثیر می آنها سازمانی سیاستهای درک بر که است آنها استقالل ردکارک مدیران قدرت که دهد می نشان (1989) دفت

 و درافک) دارند خود آزادی کار کنترل و وظایف انجام در مدیران که شود تعریف حدی عنوان به تواند می مدیران استقالل

 استراتژیک تصمیمات خودشان توانند می حد چه تا ارشد مدیریت تیم زیر سطح یک مدیران دهد می نشان آن (.7447کاسن، 

 (.7441اندرسن، ) شود سازمان استفاده در تمرکز عدم سطح ارزیابی برای تواند می این و کنند اتخاذ

 و هیوز) کند می دخالت بدون عمل و گیری تصمیمتفکر،  به تشویق را آنها که است مدیران آزادی معنای به استقالل همچنین

 مدیران که حدی-1است:  جنبه دو شامل دادند، استقالل توضیح (.7410همکاران،  و اکواککو که همانطور . 7442مورگان، 

 و نظارت بدون کار برای مدیران توانایی-7 و هستند؛ باالتر- مراتبی سطوح سلسله از تایید به نیاز بدون گیری تصمیم به مجاز

 (.7440ویلکینسون، ) بسیار کنترل

 باشد پیچیده تواند می نتایج و ها شایستگی مانند سازمانی متغیرهای سایر و استقالل ینب ارتباط که دهد می نشان مقاالت

 مستقیم است ارتباط ها ممکن اول، این . شود دیده منظر دو از تواند می پیچیدگی این(. 7410یانگ،  و دیمیتراتوس، لیوکا)

 یا سیاستها مانند سازمانی سایر متغیرهای تسهیل یا جهیزت طریق از سازمانی نتایج بر موثر استقالل با مستقیم، همراه غیر یا

 (7410همکاران،  و کواکواک) باشد سازمانی های قابلیت

 منفی اثرات بالقوه بصورت تواند می و (7449 زاموسی سایکوجیوس، ویلکینسون، و) شوند می تلفیق هم استقالل با دوم، نتایج

 (.7410همکاران،  و دیمیتراتوس ؛1999ریدرسترال،  و رکینشاوبی) باشد داشته ها سازمان بر مثبت و همچنین

 

 :تحقیق شناسی روش

 و ها، تجزیه آوری داده مشکالت، گرد شناسایی برای دقیق و گام، منطقی، منظم به گام روش یک از است عبارت علمی تحقیق

 و شخصی های برداشت یا بر تجربه مبتنی صرفاّ علمی تحقیق رو این از .باشد می آنها از معتبر های استنتاج و ها داده تحلیل

 علمی، به هر قوانین اعتبار و ارزش و است شناخت آن روش علمی هر پایه .است دقیق و هدفمند نیست، بلکه مستقیم درک

 مشخص که است تحقیق انجام تحقیق، شیوه شناسی از روش منظور .رود می بکار علم آن در که است مبتنی شناختی روش

 تحقیق روش انتخاب از هدف .باشد می اجرا و عمل در نتایج به دستیابی موضوع و بررسی در شده گرفته بکار های روش کننده

 به بستگی روش برساند، این احتمالی های پاسخ به تر آسان و تر دقیق چه هر را که محقق است مشخص ای شیوه اتخاذ

 می تقسیم دسته سه به تحقیق اهداف اساس بر علمی تحقیقات .دارد منابع و امکانات همچنین موضوع و ماهیت و اهداف

 (07ص 1481حجازی،  و سرمد، بازرگان) توسعه و تحقیق و بنیادی، کاربردی شوند؛

 دلیل این به.باشد می کمی و پیمایشی نوع از ها، توصیفی داده گردآوری شیوه وبراساس کاربردی هدف برحسب تحقیق این

 به توجه با و گردشگری شده است صنعت برای استراتژیک برنامه یک تدوین به طرح نتایج از استفاده که است کاربردی

 و میدانی آن ماهیت به توجه تحقیق با روش.میکنیم بررسی کرمانشاه شهر گردشگری صنعت در آن را شده ذکر متغیرهای

 .باشد می ای کتابخانه
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 نمونه حجم و گیری نمونه آماری، روش جامعه

 آماری جامعه

جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک 

(. جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که پژوهشگر می خواهد به 117ص1422باشند )حافظ نیا، 

 (.87ص1487پژوهش درباره آن ها بپردازد )سکاران، 

 شهر گردشگران شهر کرمانشاه و مدیران و کارکنان مراکز گردشگری پردازد، کلیه می آن بررسی به پژوهش این که ای جامعه

 . باشند می کرمانشاه

 

 گیری نمونه روش

 هر ساده تصادفی گیری نمونه روش در .است شده طبقه بند ی شده استفاده ساده تصادفی گیری نمونه روش از تحقیق این در

 که دارای ممکن هایی نمونه همه دیگر عبارتی به یا .دارند یکسانی شانس شدن انتخاب برای نظر مورد جامعه عناصر یک از

 (117ص 1426هومن، ) داشته یکسان احتمال شدن انتخاب برای هستند ثابت تعداد

 

 نمونه حجم

ب گردید. در خصوص تعیین حجم نمونه، میتوان از از میان واحدهای جامعه، تعدادی به صورت نمونه گیری تصادفی، انتخا

چند روش استفاده کرد و حجم نمونه متناسب با پژوهش را به دست آورد. این روش ها عبارتند از: به کارگیری پژوهشات 

(. 1486مقدماتی، استفاده از پژوهشات پیشین و کسب شناخت از مشخصات واحدهای جامعه آماری )سرمد و همکاران، 

 ه از این روش ها برای آن صورت میپذیرد که بتوان از میزان پراکندگی صفت اصلی پژوهش اطالع حاصل کرد.استفاد

تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی درقابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعه دارد. در این پژوهش، جامعه آماری به روش نمونه 

ست که جهت تعین نمونه آماری از فرمول ککران با جامعه نامحدود گیری تصادفی ساده، طبقه بندی شده نمونه برداری شده ا

 نفر تعین شد. 480استفاده نمودیم که طبق فرمول نمونه آماری ما 

 

 روش های گردآوری داده ها و اطالعات

 ای کتابخانهدر تحقیق حاضر برای گردآوری داده ها از روش میدانی )توزیع پرسش نامه( و برای تنظیم ادبیات موضوع از روش 

 .شامل کتب، مقاالت، مجالت علمی و پایان نامه ها و اینترنت استفاده شده است

آوری در نمونه ابزارهای جمع کارگیری بههایی که از طریق است که طی آن داده ایها، فرآیندی چند مرحلهتجزیه و تحلیل داده

ها و  شوند؛ تا زمینه برقراری انواع تحلیلو در نهایت پردازش میبندی... اند، خالصه، کدبندی و دستهآمده)جامعه( آماری فراهم

ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی ها فراهم آید. در این فرآیند داده منظور آزمون فرضیهها بهها بین این دادهارتباط

های مورد نیاز تحقیق  ا به عهده دارند. دادههها و تعمیمهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجشوند و تکنیکپاالیش می

باشد. در این فصل موضوعات  پرسشنامه است که حاوی سواالت مشخصات فردی و سواالت مربوط به فرضیات می 480شامل 

باشد که به  های استنباطی می های و بخش دوم شامل یافته شوند که بخش اول شامل یافته مورد بررسی در دو بخش ارائه می

 پردازد. های تحقیق می سی فرضیهبرر
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 طیستنباآمار ا

ها، صحت و سقم فرضیات  منظور تحلیل یافته های بدست آمده از جامعه آماری در این بخش به پس از توصیف متغیرها و پاسخ

سی روابط جهت بررشود.  های آماری انجام شده در پژوهش پرداخته می های مطرح شده و آزمون از نظر آماری، به بررسی فرضیه

شود. در ادامه با به کارگیری تحلیل عاملی تأییدی،  کلی بین متغیرهای مورد بررسی، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می

های  سپس برای بررسی فرضیه شود. بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده )عامل( برای هر متغیر مورد بررسی مشخص می

 استفاده خواهد شد و در نهایت یک مدل کلی برازش داده خواهد شد.پژوهش، از تحلیل معادالت ساختاری 

 

 ها بررسی نرمال بودن داده

اسمیرنف بررسی شده است. فرض صفر و فرض مقابل در آزمون -توزیع متغیرهای پژوهش از طریق آزمون کلموگروف

 شود: اسمیرنف به صورت زیر تعریف می-کلموگروف

 بررسی نرمال است. توزیع متغیر مورد :

 : توزیع متغیر موردبررسی نرمال نیست.

گونه که هرگاه مقدار  دست آمده از آزمون است. بدین های پژوهش، بر اساس سطح معناداری به عالوه استنباط در مورد آزمون به

 شود و در غیر این صورت فرض  رصد رد مید 97آزمون در سطح اطمینان  باشد، فرض  47/4سطح معناداری کمتر از 

منظور نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی  ، بهاسمیرنف، پذیرش -شود. در آزمون نرمال بودن کلموگروف پذیرفته می

 .است

 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش .1جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره متغیر

ستقالل مدیرانا  466/4 92 744/4 

 744/4 92 467/4 سیاست های سازمانی

 744/4 92 478/4 اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک

اسمیرنف و در نتیجه -آزمون کلموگروف است و فرض  47/4سطح معناداری آزمون برای همه متغیرهای پژوهش، بزرگتر از 

 شود. پذیرفته میدبررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مور

 

 آزمون همبستگی پیرسون

های آزمون همبستگی  جهت بررسی روابط کلی بین متغیرهای پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. فرضیه

 شرح زیر است: به

 : دو متغیر از هم مستقل هستند.

 : دو متغیر از هم مستقل نیستند.

ماتریس همبستگی متغیرهای مورد منظور معناداری رابطه بین دو متغیر مورد بررسی است.  ، بهر آزمون همبستگی، رد د

 آورده شده است. بررسی در جدول
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 نتیجه گیری و پیشنهادها

توانند مبنایی برای رفع می های تحقیق گیری سزایی برخوردار است، چرا که نتیجه در فرآیند هر تحقیق، نتایج از اهمیت به 

کنندگان از یک تحقیق بیش  مشکالت موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد و از طرف دیگر استفاده

پردازد.  های تحقیق می از هر چیز دیگر به نتایج تحقیق توجه دارند. این قسمت به ارائه نتایج حاصل از بررسی هر یک از فرضیه

بررسی تاثیر قابلیت رهبری بر عملکرد و رقابت پذیری شرکت با تاکید بر نقش میانجی بازارگرایی و  صلی پژوهش حاضرمسئله ا

ها و پیشنهادات  یادگیری )مطالعه موردی: بانکهای خصوصی اورامانات(است. در این فصل به بررسی نتایج تحقیق، محدودیت

 تحقیق پرداخته شده است.

ریزی استراتژیک )مطالعه ی بررسی تأثیر استقالل مدیران و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامهدر این پژوهش به بررس

نظرات تمام پاسخ این بررسی بر اساس اطالعات حاصل از موردی: صنعت گردشگری شهر کرمانشاه(، پرداخته شده است. 

ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ل دادهدر این پژوهش، نتایج حاصل از تجزیه و تحلی، انجام شده است. دهندگان

 ای از نتایج آزمون فرضیات پژوهش ارائه شده است. در ادامه خالصهارائه شده است. 

 

 نتایج آزمون فرضیه اصلی

 گردشگری شهر کرمانشاه صنعت در استراتژیک ریزیبرنامه اثربخشی بر سازمانی های سیاست و مدیران فرضیه اصلی: استقالل

 .دارد و معناداری مثبت تاثیر

استقالل مدیران و سیاست های سازمانی بر شود که سطح معناداری آزمون تأثیرگذاری  با توجه به نتایج پژوهش مشخص می

استقالل مدیران و سیاست های (. لذا تأثیرگذاری <444/4باشد ) می 47/4کوچکتر از  اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک،

درصد فرضیه صفر رد شده و  97توان نتیجه گرفت با احتمال  معنادار است و میخشی برنامه ریزی استراتژیک سازمانی بر اثرب

استقالل مدیران و (، میزان تاثیرگذاری 772/4گردد.عدد گزارش شده در ستون تخمین استاندارد ) فرضیه پژوهش تأیید می

استقالل مدیران و سیاست کند. بنابراین تأثیرگذاری  گزارش می راسیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک 

معنادار است و چون عالمت ضریب استاندارد مثبت است لذا رابطه موجود، های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک 

 گردد. ش تأیید میدرصد است. بنابراین فرضیه اصلی پژوه 76باشد. این تأثیر تقریباً به میزان  مثبت یا مستقیم می

 و مثبت تاثیر گردشگری شهر کرمانشاه صنعت در استراتژیک ریزیبرنامه اثربخشی بر مدیران استقالل-1 فرضیه فرعی

 . دارد معناداری

ریزی استقالل مدیران بر اثربخشی برنامهشود که سطح معناداری آزمون تأثیرگذاری  با توجه به نتایج پژوهش مشخص می

معنادار  ریزی استراتژیکاستقالل مدیران بر اثربخشی برنامه(. لذا تأثیرگذاری <444/4باشد ) می 47/4چکتر از کو استراتژیک،

گردد.عدد گزارش شده در  درصد فرضیه صفر رد شده و فرضیه پژوهش تأیید می 97توان نتیجه گرفت با احتمال  است و می

کند.  را گزارش میریزی استراتژیک تقالل مدیران بر اثربخشی برنامهاس(، میزان تأثیرگذاری 788/4ستون تخمین استاندارد )

معنادار است و چون عالمت ضریب استاندارد مثبت ریزی استراتژیک استقالل مدیران بر اثربخشی برنامه بنابراین تأثیرگذاری

ست. بنابراین فرضیه فرعی اول پژوهش درصد ا 79باشد. این تأثیر تقریباً به میزان  است لذا رابطه موجود، مثبت یا مستقیم می

 گردد. تأیید می
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 تاثیر گردشگری شهر کرمانشاه صنعت در گردشگری استراتژیک ریزیبرنامه اثربخشی بر سازمانی های سیاست-7 فرضیه فرعی

 . دارد و معناداری مثبت

ی سازمانی بر اثربخشی برنامه سیاست هاشود که سطح معناداری آزمون تأثیرگذاری  با توجه به نتایج پژوهش مشخص می

سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی (. لذا تأثیرگذاری <444/4باشد ) می 47/4، کوچکتر از ریزی استراتژیک

گردد.عدد  درصد فرضیه صفر رد شده و فرضیه پژوهش تأیید می 97توان نتیجه گرفت با احتمال  معنادار است و میاستراتژیک 

سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی (، میزان تأثیرگذاری 712/4ستون تخمین استاندارد )گزارش شده در 

معنادار است و  سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیککند. بنابراین تأثیرگذاری  را گزارش میاستراتژیک 

درصد  77باشد. این تأثیر تقریباً به میزان  یا مستقیم میچون عالمت ضریب استاندارد مثبت است لذا رابطه موجود، مثبت 

 گردد. است. بنابراین فرضیه فرعی دوم پژوهش تأیید می

 

 های تحقیق محدودیت

 ها است.در این پژوهش محدودیت خاصی وجود نداشت تنها محدودیت قابل ذکر، محدودیت ذاتی پرسشنامه در گردآوری داده

 

 قپیشنهادهای برگرفته از تحقی

 پیشنهادهای کاربردی فرضیه اصلی پژوهش:

با توجه به تأیید فرضیه اصلی پژوهش، مبنی بر قابلیت رهبری بر بازارگرایی تاثیر مثبت و معناداری دارد پیشنهادات زیر ارائه 

 شود: می

 تجزیه و تحلیل محیطی -

 ارزیابی نقاط قوت و ضعف/ محدودیت ها، فرصت ها و تهدید ها ی موجود. -

 یگاه اطالعاتی رقبا توسط کارکنانایجاد پا -

 افزایش فعالیتهای کارکنان نسبت به شناسایی بازارهای جدید -

 روشن ساختن اهداف سازمان و نیازهای جدید سازمان به بازاراهای جدید. -

 پاداش به کارکنان خالق در ایجاد راه حلهای خالقانه در رقابت با سایر رقبا -

 سبت به تالشهای فردی افرادپاداش های نقدی وغیر نقدی مدیران ن -

 

 1پیشنهادهای کاربردی فرضیه فرعی 

 تاثیر گردشگری شهر کرمانشاه صنعت در استراتژیک ریزیبرنامه اثربخشی بر مدیران استقالل-1 با توجه به تأیید فرضیه فرعی

 شود: پیشنهادات زیر ارائه می دارد معناداری و مثبت

 از جمله روشن ساختن چشم انداز و برنامه استراتژیک گردشگری .تأمین نیازهای تیمی افراد توسط مدیر  -

 نظارت و قضاوت منصفانه نسبت به عملکرد افراد و افزایش یادگیری سازمانی. -

 ایجاد تغییرات سازمانی و بصیرت نسبت به آینده -
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 2پیشنهادهای کاربردی فرضیه فرعی 

ریزی استراتژیک گردشگری در صنعت گردشگری شهر رنامهسیاست های سازمانی بر اثربخشی ب-7بر اساس فرضیه فرعی 

 شود: کرمانشاه تاثیر مثبت و معناداری دارد .با توجه به تأیید فرضیه پژوهش، پیشنهادات زیر ارائه می

 پرداخت مزایای جانبی در سازمان به کارکنان و محاسبه میزان افزایش عملکرد -

 عملکرد سازمان مثال سخنرانی و جلسات هم اندیشی برگزار کند رهبری فرهمند و الهام بخش جهت افزایش میزان -

 ارتباط دوستانه کارکنان با مشتریان مثال سیستم ارتباط تصویری و تلگرام راه اندازی شود -

 آگاه سازی کارکنان از اهداف آتی سازمان و تغییرات بازار با ارائه بروشور و کتابچه راهنما -

 کنانبرگزاری کالسهای تخصصی برای کار -

 ایجاد دوره های جدید و شناسایی نیازهای کارکنان از لحاظ علمی -

 شناسایی ساختار صنعت گردشگری و استراتژی های عمومی و تخصصی در رقابت -

 

 پیشنهادات پژوهشی

 شود در تحقیقات آتی به بررسی مسائل زیر پرداخته شود: پیشنهاد می

 بتی شرکتهای گردشگری.بررسی تاثیر قابلیت رهبری بر عملکرد و مزیت رقا -

 بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد و رقابت پذیری شرکتهای گردشگری -

 بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکتهای گردشگری با تاکید بر نقش استراتژیکی منطقه و بازار اولویت -
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، تهران، موسسه 71کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ، (: دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالمکارکنان )مورد مطالعه
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سومین کنفرانس بین المللی ، تفکر استراتژیک با رویکردی کارآفرینانه، 1482تاج الدین، مهدی و اسماعیل اقبالی،  .2
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سومین کنفرانس بین المللی ، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تفکر استراتژیک سازمان، 1482خواستار، حمزه،  .8

 .گروه ناب، موسسه مدیریت و توسعه ، تهران،مدیریت استراتژیک

همایش سراسری سازمان ها،  ، بررسی نقش و اهمیت سرمایه فکری در عملکرد1490درودی، هما و بهجت آب چر،  .9
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