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بلوغ سازمانی بر عملکرد  تأثیربررسی نقش میانجی تمرکز بر استراتژی در 

 سازمانی اداره امور مالیاتی استان البرز

 
  *** سوگند صابری کوچصفهانی، **روزبه حبیبی، *ثمرینتورج حسن زاده 1

 
 چکیده
و بر نوع خاصی از  کنندمیمتفاوتی استفاده  هایاستراتژینوظهور از  هایسازمانبالغ در مقایسه با  هایسازمان

 تأثیربررسی نقش میانجی تمرکز بر استراتژی در  هدف باحاضر  پژوهشتمرکز داشته و عملکرد بهتری دارند.  هایاستراتژ
زمان  بر اساسکاربردی،  نوع از این پژوهشانجام شد.  بلوغ سازمانی بر عملکرد سازمانی اداره امور مالیاتی استان البرز

شامل  یجامعه آمارهمبستگی است. -پیمایشی و از نوع توصیفی هادادهنحوه گردآوری  نظر ازو  مقطعی، هادادهگردآوری 
با استفاده نفر نمونه آماری  452نفر بود که  052 تعدادبه  4311کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی استان البرز در سال 

با آلفای  هاپرسشنامهپایایی تصادفی ساده از بین جامعه مذکور انتخاب شدند.  گیرینمونهروش از فرمول کوکران و به
( محاسبه شد. روایی 145/2ی )سازمان عملکرد( و 123/2) یتمرکز استراتژ(، 463/2)بلوغ سازمان کرونباخ برای 

در دو سطح  هاداده تحلیلمناسبی گزارش شد.  در حد تأییدیبا استفاده از روایی ظاهری و تحلیل عاملی  هاپرسشنامه
تمرکز  سازمان بربلوغ  تأثیر، هایافته اسبر اس. انجام شد Lisrelو  SPSS19 افزارنرمتوصیفی و استنباطی با استفاده از دو 

استراتژی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمان  تأثیرشد. همچنین  یدتأیی و خارجی( و عملکرد سازمان لبر استراتژی )داخ
 شد. یدتأیعملکرد سازمان نیز  سازمان بربلوغ  تأثیرنقش میانجی تمرکز بر استراتژی در  نهایت درآمد.  دستبهنیز 
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 مقدمه .1

است که در  یمداوم و و تحوالت شگرف رییتغ ،ی کنونیایپوو و متالطم  پر ابهامدوران  هایویژگی نیبارزتر
 تیاز گذشته اهم شیب هاشرکتعملکرد  یضرورت بررس، طیشرا نی. در ا[01] دهدمی یرو گوناگون هایعرصه

 از .[34] با رقبا، عملکرد خود را بهبود بخشند سهیبهتر در مقا گاهیبه جا دنیرس یبرا دیبا هاشرکت است و افتهی
عملکرد سازمان از  .[36] ندینما و حفظ کسب کردهرا  یداریدارند عملکرد پا لیتما هاسازمانو  هاشرکت رواین
در  تیسنجش موفق اریمع ترینممهاست و بدون شک  یتیریمد هایپروژهدر  بحث مورد هایسازه ترینمهم

 هایشاخصخود به  و سازمان عملکرد شرکت یبررس یبرا یریهر مد بنابراین .[46] آیدمی حساب به هاسازمان
 .[36] خود را بهبود دهد شرکت هاآندارد تا بتواند با توجه به  ازین یمناسب

جهت ارتقای عملکرد، دستیابی به در  ادیز گذاریسرمایه رغمیعل ،یردولتیو غ یدولت هایسازماندر اکثر 
ی اشاره به فقدان بلوغ سازمان توانمیمشکل،  نیا یاصل لیاز دال گیریدمیصورت  کندی بهعملکرد باال  سطوح
از  ایمرحلهشود سازمان در چه  عملکرد سازمان الزم است مشخص شتریارتقای هر چه ب برای رواین از [6]نمود 
فناوری  کمک شده خود با توانمند ندهاییآفر هیکند تا بتواند بر پا یط دیرا با ید و چه مراحلردا قرار خود بلوغ

بلندمدت گام  هایاستراتژیبه  لین اطالعات با منابع داخل و خارج از سازمان تعامل مثبت برقرار کند و در جهت
   .[01، 02]د بردار

د. کردنمطرح  4161در سال  "و همکاران 4چورچیل"اولین بار را بلوغ به معنی کمال یا کامل شدن مفهوم 
 هایمدل مفهوم و هیپا یتئور .[32] گرددمیاصطالحی است که بر مراحل رشد سازمانی اطالق  سازمانی بلوغ

از  ایدرجه کنندهمنعکس . مدل بلوغاستسازمان  یبه سطوح باالتر بلوغ در سطوح باالتر عملکرد یبلوغ، دسترس
سطوح  هایویژگی ،کلی طوربه .[6] استاهداف  اءیاح یبرا یدیکل هایفعالیت یو اجرا تیریدر مد تیموفق

سطح از بلوغ،  ترینپاییندر به این صورت تبیین شده است که  و همکاران 0بلوغ توسط فراسر هایمدلمختلف 
 نیباشد و اغلب ا یتالش و ابتکار فرد هیممکن است موقت و تنها بر پا تیفعال کی تیموفق ایعملکرد و 
 شدهمدیریتو  یافتهسازمانو عملکردها،  هافعالیتباالتر،  است. در سطح ریو تکرارناپذ بینیپیش غیرقابلعملکرد 

کسب و  یبرا هاروشو  هاشیوه نیسطح از بلوغ، بهتر نی. در باالترشوندمی بینیپیشاداره و  ف،یتعر خوبی بهو 
 هاسازمانکمک به  یبلوغ برا هایمدل .[1] انددرآمدهو به اجرا  دهیرس تصویبمدنظر به  بهبود مستمر عملکرد

از  یاریدر زمان و بس جوییصرفه ت،یفیبهبود ک ،هاهزینه کاهش ،یرقابت تیکسب و حفظ توان و مز یدر راستا
 .[6] اندکرده پیداگسترش  گریمنافع د

ها صورت گرفته است. از عوامل و عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان نهیدر زم متعددیمطالعات  گرید یاز سو

 ، انتخابپژوهشگران اغلب دگاهیداز  [.5سازمان است ] یاستراتژ شده،یبررس یاریکه در مطالعات بس ییرهایمتغ

در تعریف استراتژی تفاهم  [.05، 45، 44] دارد ایویژه تیبهبود عملکرد، اهم یمناسب برا یاستراتژ و تمرکز بر
گزینش ( استراتژی را تعیین اهداف اساسی و بلندمدت یک سازمان و 4160کلی و جامعی وجود ندارد، چندلر )

پیرس و رابینسون استراتژی را  [.04]اقدامات و تخصیص منابع الزم برای دستیابی به این اهداف است 
سازمان  هایهدفبرای تعامل با محیط رقابتی برای بهینه کردن دستیابی به  نگرآیندهمقیاس بزرگ و  هایبرنامه
 [.04] اندکردهتعریف 
شرایط حاضر خود  بر اساسهایی است که بتواند دنبال استراتژید بهشوزمانی که سازمان بالغ می شده گفته

-چقدر به سمت بلوغ خود پیش می تکنولوژی، منابع انسانی و عمر سازمانی خود مطلوب باشد. سازمان هر نظر از

                                                                                                                                                 
1 Churchill 

2 Fraser 
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که در مرحله اولیه فعالیت خود به دنبال  هاسازمان. بسیاری از آوردمی به وجودرود چرخشی را در استراتژی خود 
دهند و زمانی که این خارجی انجام می هایتراتژیاسزیادی را در  گذاریسرمایهبازارها و مشتریان جدید هستند 

-خود انجام می هایاستراتژیرسند تغییراتی را در آورده و به مرحله بلوغ می به دستتجارب زیادی را  هاسازمان

دهند و تغییراتی را در درون سازمان انجام دهند که از استراتژی خارجی به سمت استراتژی داخلی تغییر جهت می
 و عملکرد را داشته باشند.  برداریبهرهد که از این طریق بتوانند حداکثر دهنمی

عملکرد سازمان در سازمان بالغ  یرا بر رو یو خارج یداخل یکاستراتژ تأثیربررسی مطالعه به دنبال  این
است به  ، که ممکنکنندمیبروز  هافرصتو  هاچالش، هاسازمان. با رشد و بلوغ است( یاتی)سازمان امور مال

را  هاسازمانو عملکرد  یاستراتژ ینگذشته ارتباط ب هایپژوهش [.42]منجر شود  یکدر تمرکز استراتژ ییراتیتغ
 هایگزینهسازمان و  یتموفق یرو بر زمان تأثیرفهم  یبرا یاضاف هایپژوهش، اما [35، 41] اندکرده یبررس

به  تواندمیدانش  یناست. ا یضرور یو خارج یداخل یکتمرکز استراتژ هایزمینهدر  مخصوصاً یک،استراتژ
تجارتی کوچک را در چرخه عمر این  هایشرکتو  هاسازماننیازهای کمک کند تا  گذارانیاستو س پژوهشگران

و مشاغل  هاشرکتبقای از بیشتر در این زمینه به درک بهتر  هایپژوهشتشخیص دهند و همچنین  هاشرکت
 زیرا این مشاغل نقش اساسی در ایجاد اشتغال و ارتقای نوآوری در اقتصاد ملی دارند. ،نمایدمیکوچک کمک 

 
 و پیشینه پژوهش نظریمبانی  .2

و عملکرد شرکت وجود دارد  کیاستراتژ گیریجهت، به منابع یدسترس نیارتباط ب دهدمینشان  هاپژوهش
در این . [41]دارند  نوپا هایشرکتدر  کیاستراتژ گیریجهترا در  تأثیر نیشتریصاحبان مشاغل غالباً ب [.3]

 دیجد گذاریسرمایهشروع  یعوامل برا ترینمهماز  کیکه درک استراتژ افتندیدر [31] 4رابطه ویکلوند و شفرد
که  دادنشان  [34] 0وست و نوئلپژوهش را بهبود بخشد.  کیاستراتژ گیریتصمیم تواندمیتجربه  نیاست و ا
 کیاستراتژ کردیرو نیو اتخاذ بهتر ازارب یهافرصتبه دانش و  دیجد هایگذاریسرمایه یبرا وکارکسبعملکرد 

درازمدت در بازار  تیحفظ موفق یبرا کیدانش استراتژ روازاینتوجه دارد.  یبه اهداف سازمان یابیدست یبرا
 [.35]است  یضرور
 کردیبا رو مشاغل. [0] تمرکز دارند )داخلی و خارجی( کیاز دو جهت استراتژ یکی یمشاغل رو شتریب

 جادیو ا یمنابع انسان مدیریتمؤثر در  هایروش ازجمله، یداخل یندهایبر توسعه فرآ ی،داخل کیاستراتژ
 هاشرکتبه  کردیرو نیا .[43] کنندمی، متمرکز هاهزینه کنترلسازمان و  آییکار شیافزا در راستای هاییندیفرآ

 نیا نیهمچن .متمرکز شوند یو اهداف مال های داخلیندیآفر آییکارمحصول ،  هایویژگی یتا رو دهدمیاجازه 
 ،محصول، بر درک محصوالت و خدمات خود شتریب یبه نوآور یابیدست یتا برا دهدمیاجازه  هاشرکتبه  کردیرو

 .[01]شوند تمرکز 
بر را اتخاذ کنند ، که در درجه اول  یرونیب یاستراتژ کیکه  گیرندمی میتصم هاسازمان یدر مقابل ، برخ

 گذاریسرمایهاغلب  یخارج هایاستراتژی. [43]دارد  تمرکز یمشتر افزایشو  فروشرشد به  یابیدست روی
 .[01] دارند تأکیدو سهم بازار  یو بر مشتر دهندمیانجام  یو فروش تهاجم یابیبازار هایشیوهدر  یشتریب

باشد  هاشرکتباعث ایجاد مزیت رقابتی در  تواندمی از عواملی که ،بر منابع از بنگاه یمبتن دگاهید بر طبق
 آورندمی دستبهیک شرکت در طول حیات خود با فرآیندهای ملموس و ناملموسی دانش و اطالعاتی است که 

از نقاط قوت  تواندمی یتیریمد یندهایآفرو  باشد یرقابت تیمنبع مز تواندمیشرکت  تیریمد. عالوه بر این [4]

                                                                                                                                                 
1 Wiklund and Shepherd 

2 West and Noel 
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عامل  تواندمینابالغ  هایشرکتفقدان تخصص مدیریتی در  رواین از. [33]اعتبار شرکت را ارتقا دهد شرکت، 
تخصص مدیریت  فقدانچهار ویژگی [ 30] 4عملکرد باال و موفقیت سازمان باشد. استینچکامبهبازدارنده 
پایین  دانش (4: کندمیمعرفی  گونهاینرا  کندمیرا مستعد شکست  هاسازمانکه این جوان و نابالغ  هایسازمان

 فقدان (3 ،تجربه فقدانداخلی سازمان به دلیل  ساختارهایدر  مشکالت (0 ،اولیه هایسالاز ساختار بازار در 
 رکت یا سازمان.کم مشتریان اصلی ش تعداد (1 ،ندینما لیسازمان را تسه یازهاشبکه با افرادی که ممکن است نی
خود را نداشته  یکامل استراتژ یتوسعه و اجرا یمنابع الزم برانابالغ  هایشرکتاز سوی دیگر ممکن است 

وقت و تالش فراوان برای تدوین استراتژی مناسب در شرایط  صرف به. این امر شرکت را وادار [41] باشند
 یفضا یابیارزنابالغ با  هایسازمان .[31] کندمی هااستراتژیاین  مؤثرکنونی شرکت و آموزش چگونگی اجرای 

استراتژی  دیگر عبارتبه ؛نمایندمیبقا را کسب  یالزم برا یدرآمدهابه آن  و واکنش مناسبی خارج یرقابت
برای استراتژیک خود را  هایانتخاب هاسازماننابالغ فرآیندی تطبیقی است به این صورت که این  هایسازمان

 .[42] کنندمیمداوم مدیریت  صورت بهعملکرد بهتر، 
 

 
 پژوهش مفهومیمدل  .4نمودار 

 
 ریدر تأث یتمرکز بر استراتژ یانجینقش م یبررسمبانی نظری پژوهش، پژوهش حاضر با هدف با توجه به 

های زیر در و فرضیه (4)نمودار  شدهانجام  استان البرز یاتیاداره امور مال یبر عملکرد سازمان یبلوغ سازمان
 پژوهش حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 دارد. ریاستان البرز تأث یاتیاداره امور مال یعملکرد سازمان سازمان بربلوغ  .4

 دارد. ریاستان البرز تأث یاتیسازمان امور مال یداخل یاستراتژ سازمان بر بلوغ .0

 دارد. ریاستان البرز تأث یاتیسازمان امور مال یخارج یاستراتژ سازمان بر بلوغ .3

 دارد. ریاستان البرز تأث یاتیبر عملکرد سازمان امور مال یداخل یاستراتژ .1

 دارد. ریاستان البرز تأث یاتیبر عملکرد سازمان امور مال یخارج یاستراتژ .5

 
 شناسی پژوهشروش .3

به  یشیمایپ-یفیو از نوع توص یکاربرد یهدف بررس نظر ازو  یکم   پژوهش تیماه نظر ازحاضر  پژوهش
عملکرد  ریو متغ یانجیم ریمتغ یمستقل، تمرکز استراتژ ریبلوغ سازمان متغ ریدر پژوهش حاضر متغ .آیدمیشمار 

 یاتیسازمان امور مال رانیکارکنان و مد حاضر پژوهش یجامعه آمار است. شدهگرفته در نظر وابسته ریسازمان متغ

                                                                                                                                                 
1 Stinchcombe 
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( به تعداد 4)رابطه  فرمول کوکرانبا استفاده از حجم نمونه است. نفر  052 با تعداد 4311در سال استان البرز 
 انتخاب شد. موردنظراز بین جامعه  ساده یتصادف گیرینمونهنفر برآورد شده و به روش  452

𝑛 (4رابطه ) =
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n 

=N حجم جامعه آماری 
=n حجم نمونه 
=Z  است 16/4برابر  درصد15استاندارد، که در سطح اطمینان مقدار متغیر نرمال واحد . 
=p  در نظر گرفت. در این  5/2آن را  توانمیمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد

 .رسدحالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می

=q  درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)  

=d   است. شدهگرفتهدر نظر  25/2مقدار اشتباه مجاز که 

 
تمرکز پرسشنامه (، 4314قوچانی و قوچانی ) بلوغ سازماناز پرسشنامه  هاداده آوریجمعدر این پژوهش برای 

. ( استفاده شد0244) و همکاران بسونیگی عملکرد سازمانپرسشنامه ( و 0221) و همکاران سیویداستراتژی 
پرسشنامه روایی این . است ایدرجه 5طیف با  سؤال 41دارای  (4314) یو قوچان یبلوغ سازمان قوچان پرسشنامه

است  شده گزارش (11/2) آن در حد باالیی پایایی و قرارگرفته بررسی مورددانشگاه و مدیران صنایع  اساتید با
، این پرسشنامه کردندو هنجاریابی  ابداع 0221در سال  و همکاران سیویدرا ی پرسشنامه تمرکز استراتژ. [40]

 گیریاندازهی را خارج یاستراتژی و داخل یاستراتژلیکرت بوده و دو بعد  ایدرجه 5گویه با طیف  43دارای 
و  بسونیگرا  یسازمانپرسشنامه عملکرد . [4]گزارش نمودند  14/2. دیویس و همکاران پایایی آن را کندمی

گویه با  6این پرسشنامه دارای  د.کردن ابداعدولتی  هایسازمانارزیابی عملکرد  منظوربه 0244در سال  همکاران
استفاده از »، «برای خدمات شدهسازماندهی گذاریقیمت»مانند  هاییمؤلفهه و لیکرت بود ایدرجه 5طیف 
و  بسونیگ. دهدمیقرار  سنجش موردرا  «هابدهیتوانایی پرداخت »، «هاهزینهکارآمدتر برای مدیریت  هایروش

و  SPSS19  افزارنرمبا استفاده از دو  ی این ابزارهاهاداده .[43]گزارش نمودند  11/2پایایی آن را   همکاران
LISREL8.8 یبرا ی. از روش مدل معادالت ساختارشدند لیتحل یبرا یآمارو استنباط  فیتوص سطحدو  در 

 یبررس یو برا پژوهشمدل  یمشخص کردن برازندگ یبرازش برا ییکویاز مدل ن ،پژوهش اتیفرض یدأیت ایرد 
 استفاده تأییدی یعامل وتحلیلتجزیه( مرتبط در پرسشنامه از یی)روا سؤاالتاز  کیهر های ریمتغ نییتب زانیم

 است. شده
 

 هاها و یافتهتحلیل داده .4

، در این بخش به متغیرهای جمعیت شناختی آنان از قبیل جنسیت، مطالعه موردمنظور آشنایی با جامعه  به
برحسب  مطالعه مورد نمونه یفراوان عیتوزنتایج  بر این اساس است. شده پرداختهسن، تحصیالت و سابقه شغلی 

 اغلب آنانزن بودند. ( درصد4/10نفر ) 61( مرد و تعداد  درصد3/54نفر ) 16تعداد به این صورت بود که  تیجنس
 بودند. همچنین در رابطه با محدوده سنی بیشترین فراوانی با دیپلمفوقو  پلمیمدرک د یدارا (درصد56نفر ) 11
ی بازه سن( مربوط به درصد4/2نفر ) 4و کمترین فراوانی با سال،  05-32 مربوط به بازه سنی (درصد52)نفر  45
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 5سابقه کمتر از ( مربوط به درصد4/11نفر ) 64بیشترین فراوانی با سال بودند. درباره سابقه خدمتی  52باالتر از 
 سال بود. 02( مربوط به سابقه باالی درصد4/2نفر ) 4سال و کمترین فراوانی با 

( تأییدی یعامل لیتحل ییسازه )روا یی(، و روادی)نظر اسات ییمحتوا ییاز روا یریگابزار اندازه ییروا دیأیت یبرا
 شده است. استفاده

  
 )ب( )الف(
 یدر حالت معنادار)ب(  استاندارد نیحالت تخم، )الف( هاهیگو ییروا .4شکل

 
بلوغ سازمانی، تمرکز استراتژیک )داخلی و خارجی( و عملکرد  متغیرهایهای همه گویه 4به شکل  با توجه

هستند تنها گویه را دارا ( روایی الزم 16/4سازمانی برای توضیح متغیرهای مربوطه )ضریب معناداری باالی 
 .شدحذف  از مدلاست که این گویه  16/4مربوطه به بلوغ سازمانی دارای ضریب معنایی کمتر از  4شماره 
 یی(، نکوR2) نییتع بیسپس از ضر، رنوفیاسم -ابتدا از آزمون کولموگوروف یمدل ساختار یابیارز یابر

نشان داد  هاداده عیآزمون نرمال بودن توزنتایج  شده است. استفاده یمعنادار بیو ضر ریمس بیبرازش و ضر
 عملکرد( و برای 342/2) کیاستراتژتمرکز (، برای 314/2) بلوغ سازمانبرای  رنوفیاسم -مقدار کولموگوروف

نرمال  پژوهش هایداده عیتوزاست، بنابراین  25/2از  تربزرگدر تمامی موارد مقدار معناداری ( بوده که 125/2)
تمرکز و  ،یمستقل بلوغ سازمان ریمتغآمد. به این معنی که  دستبه( 41/2نیز ) (R2) نییتع بیضرنتایج  است.
ی برازش مدل کل یینکونتایج  کند. نییعملکرد سازمان را تب ریمتغ راتییاز تغ درصد41توانسته است  کیاستراتژ

 .استبرازش مناسب مدل  دهندهنشاناست که  شده دادهنشان  4نیز در جدول 
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 نکویی برازش مدل هایشاخص .4جدول

⁄𝒙𝟐 𝒅𝒇 شاخص  p-value RMSEA NFI CFI IFI RFI GFI AGFI 

 >1/2 >1/2 >1/2 >1/2 >1/2 >1/2 <21/2 >25/2 <3 مجازمقدار 

 10/2 13/2 16/2 11/2 14/2 13/2 213/2 21161/2 24/0 مقدار

 
 های فرعی. آزمون فرضیه0جدول

 هافرض ردیف
ضریب 

 مسیر

ضریب 

 معناداری
 نتیـجه

4 
بلوغ سازمان بر عملکرد سازمانی اداره امور مالیاتی استان 

 البرز تأثیر دارد.
 صورت مثبت و مستقیم( تأیید )تأثیر به 13/42 45/2

0 
بلوغ سازمان بر استراتژی داخلی سازمان امور مالیاتی 

 استان البرز تأثیر دارد.
 صورت مثبت و مستقیم(تأیید )تأثیر به  34/3 44/2

3 
بلوغ سازمان بر استراتژی خارجی سازمان امور مالیاتی 

 استان البرز تأثیر دارد.
 صورت مثبت و مستقیم( تأیید )تأثیر به 11/1 61/2

1 
استراتژی داخلی بر عملکرد سازمان امور مالیاتی استان 

 البرز تأثیر دارد.
 صورت مثبت و مستقیم(تأیید )تأثیر به  64/3 12/2

5 
استراتژی خارجی بر عملکرد سازمان امور مالیاتی استان 

 البرز تأثیر دارد.
 صورت مثبت و مستقیم(به تأیید )تأثیر  40/0 31/2

 
پژوهش مورد  هایفرضیهآورده شده است،  0شکل در که  یمدل مفهوم یخروج بر اساسبخش  نیدر ا
 تأثیرمستقیم( و سپس به فرض اصلی پژوهش ) تأثیرفرعی ) هایفرضدر این رابطه ابتدا به  .اندقرارگرفتهآزمون 

 است. شده پرداختهمتغیر میانجی( 
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 )الف(

 

 )ب(

 یمعنادار بیدر حالت ضرا)ب(  استاندارد نیدر حالت تخم)الف( پژوهش  یمدل کل .0 شکل
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 )الف(

 

 )ب(

 یمعنادار بیدر حالت ضرا)ب(  استاندارد نیدر حالت تخم)الف( پژوهش  یمدل کل .3 شکل

 
 ریو مس یبلوغ سازمان و تمرکز استراتژ ریدو مس بیضرا توانمی یانجیم ریآوردن نقش متغ دستبه یبرا

تمرکز  ریمتغ یانجیآن )نقش م غیرمستقیم تأثیر زانیضرب کرد تا م هم باو عملکرد سازمان را  یتمرکز استراتژ
 قیعملکرد سازمان از طر سازمان بربلوغ  ریمتغ تأثیر ریمس بیضر 3بر اساس جدول  ( مشخص شود.یبر استراتژ

 دهدمیآمده است که نشان دست( به60/2و  66/2 بیضرا ضربحاصل) 12/2 کیتمرکز استراتژ یانجیم ریمتغ
 . کندمی یبلوغ سازمان و عملکرد سازمان نقش باز نیدر ب یانجیم ریمتغ کیتمرکز استراتژ

 
 آزمون فرضیه اصلی .3جدول

 هافرض
ضریب 

 مسیر

ضریب 

 معناداری
 نتیجه

بر عملکرد  یبلوغ سازمان تأثیردر  یتمرکز بر استراتژ
 دارد. یانجینقش م یاتیاداره امور مال یسازمان

 مثبت و مستقیم( صورتبه تأثیر) یدتأی -- 12/2
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بر عملکرد  یدر تأثیر بلوغ سازمان یتوان گفت که تمرکز بر استراتژمی درصد15 نانیبا سطح اطم نیبنابرا
 دارد. یانجینقش م یاتیاداره امور مال یسازمان
 

 گیری و پیشنهادنتیجه .5

بلوغ سازمانی بر عملکرد سازمانی با متغیر میانجی تمرکز بر  تأثیربررسی  منظوربهحاضر  پژوهشمدل 
لیزرل مورد  افزارنرمیابی معادالت ساختاری با استفاده از است. این مدل با استفاده از مدل شده طراحیاستراتژی 

 آزمون قرار گرفت.
چقدر  مثبتی دارد بدین معنی که هر تأثیریافته مشخص شد که بلوغ سازمانی بر عملکرد سازمان  تحلیلبا 
. کنندمیدر عملکرد خود نتیجه بهتری را کسب  کنندمیتجربه بیشتری کسب و عمر بیشتری را سپری  هاسازمان

کنان، تعامل بهتر بین اعضای سازمان انجام کار به کار هایشیوهو  هادستورالعملبالغ، ارائه دقیق  هایسازماندر 
و سطح مشارکت باالی کارکنان، اطمینان باالی کارکنان به مسئوالن باالدستی، نهادینه شدن نظم و آرامش در 
محیط کاری بدون نظارت مداوم توسط سرپرستان، مدیریت دانش و استفاده از خالقیت و نوآوری کارکنان در 

شمار ه مهم اعضای این نوع سازمان ب هایویژگیرکنان در محیط کاری از باالی کا پذیریانعطافسازمان و 
به واحد دیگر  هر واحدیو چون  کنندمیبه وظایف خود عمل  درستی به ءآن هریک از اعضا نتیجه در. رودمی

انجام  [00]. در تحقیقی که توسط یابدمیوابسته است با تعامل بهتر بین واحدها عملکرد کلی سازمان نیز ارتقاء 
چقدر به سمت بلوغ  آمد. در این مطالعه مشخص شد که سازمان هر به دستنتیجه مشابه پژوهش حاضر  ،شد

 شوندمیبالغ  هاسازمانگفت زمانی که  توانمیها ین این یافتهیدر تب پیش رود منجر به بهبود عملکرد خواهد شد.
خود را  کار و کسب هایظرفیتند توانمی هاآن، آورندمی به دستو درک بیشتری نسبت به استراتژی بازار خود را 

 هایروشیندهای داخلی و بالغ درباره فرآ هایسازمانمالکان  .[44]ارتقاء داده و عملکرد مالی را بهبود ببخشند 
و  . دسوزا[1]تأثیر مستقیمی بر عملکرد مالی داشته باشد  تواندمیمنطقی، دانش بیشتری را دارند که  وکارکسب

شمار ه نوپا و نوظهور ب هایسازمانبه این نتیجه رسیدند که دانش صنعت عامل مهمی در موفقیت  [1] 4کملگور
یات بیشتری از سازمان خود را یاد ئوالن آن، قادر خواهند بود تا جزئ، مسشوندمیبالغ  هاسازمان. زمانی که رودمی

 تا بر ارتقای عملیات داخلی تمرکز کنند. دهدمیاجازه  هاآنبگیرند، که به 
مثبتی داشت.  تأثیربلوغ سازمانی بر تمرکز بر استراتژی )داخلی و خارجی(  هادادهنتایج حاصل از  بر اساس
 تأثیر( 61/2( نسبت به استراتژی خارجی )44/2بلوغ سازمانی بر تمرکز بر استراتژی داخلی ) تأثیرهمچنین 

دو استراتژی خارجی و داخلی تمرکز دارند  بر اینکه بر هر عالوهبالغ  هایسازمانکه  بیشتری دارد به این معنی
بالغ با سپری شدن عمر بیشتر به سمت تمرکز بر استراتژی داخلی پیش خواهند رفت. در  هایسازمانولی این 

تژیک رابطه وجود آمد و نشان داد که بین سن شرکت و انتخاب استرا دستبهمطالعات قبلی نیز نتیجه مشابهی 
علت مشکل تازگی و جدید بودن، تمرکز بر استراتژی بیرونی را نوپا و جوان، به هایسازمان، هایافته اساسبردارد. 
و بالغ، با تغییرات سازمانی سازگار هستند و به دلیل مسن شدن، از  ترمسن هایسازمان کهحالی در، دهدمینشان 

بیرونی تمرکز  هایاستراتژیجوان، اغلب بر  هایسازمان. مالکان کنندمیتمرکز استراتژیک داخلی استفاده 
 بر بالغ هایسازمان، در حالی دهندمیکه سهم بازار را گسترش داده و پایگاه مشتریان را توسعه  کنندمی
جدید  هایسازمان. مالکان بخشندمییندهای داخلی تمرکز دارند که اثربخشی عملیاتی و ثبات مالی را بهبود فرآ

 دهدمیرا کاهش  هاسازماناستراتژی را برای این  هایگزینهاغلب دسترسی کمی به منابع دارند، که دسترسی به 
سازگاری  نتیجه درسابقه، تجربه بیشتر و شناخت بهتری از بازار دارند که  با هایسازمانبرعکس، مالکان  .[3]

                                                                                                                                                 
1 D’Souza and Kemelgor, 2008, 2009 
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بالغ از یک  هایسازمانکه  دهدمیقبلی نشان  هایپژوهشهمچنین  .کندمیاستراتژی بیشتری را میسر 
. [35]جای محیط بازار بیرونی تمرکز دارد ه یند و منابع داخلی بکه بر فرآ کنندمیاستفاده  پذیرسازگاراستراتژی 
سازمانی را دارا  هایشایستگیمسئوالنی را دارند که تجربیات بیشتر و درک وسیعی از  معموالًبالغ  هایسازمان

اجرای استراتژی را در سازمان  تواندمیسازمانی، نیز  هایشایستگیتند. بنابراین دانش جامع درباره فرهنگ و هس
  .[04]قرار دهد  تأثیرتحت 

 دتأییتمرکز بر استراتژی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمان امور مالیاتی استان البرز  تأثیردر پژوهش حاضر 
جدی،  صورت بهاز طریق تمرکز بر استراتژی داخلی )نظارت بر وظایف کارکنان  هاسازمانشد. بدین معنی که 

 صورتبهتوجه به اخالق و انضباط کاری کارکنان توسط مسئوالن باالدستی، توانمندسازی و مشارکت کارکنان 
د دارای مشارکت تیمی، حفظ کارکنان با عملکرد باال و جذب کارکنان جدی بر اساسمستمر، پاداش به کارکنان 

مهارت و تخصص باال، آموزش مداوم کارکنان و سهیم کردن کارکنان در سودآوری بیشتر سازمان( و همچنین 
پیوسته، برآورده کردن رضایت مشتریان از طریق  صورت بهتمرکز بر استراتژی خارجی )بهبود خدمات سازمان 

ات باکیفیت به مشتریان( منجر به عملکرد مناسب، توجه بیشتر به تبلیغات و ترفیعات، ارائه خدم دهیخدمات
، استفاده از دهندگانمالیاتمختلف برای حفظ  هایشیوهخدمات، استفاده از  گذاریقیمت دهیسازمانبهتر)
( سازمان امور مالیاتی دهندگانمالیاتو توسعه خدمات جدید برای  هاهزینهکارآمد برای مدیریت  هایروش
 هایسازمانگزارش کردند تمرکز خارجی با کمک به رشد بازار به [ 03]و پیتاوی  4یموریس در این رابطه .شودمی

شد که  مشخص [35]ویرینی و مایر  مطالعۀدر تا عملکرد خود را ارتقا دهند. همچنین  کندمیجوان کمک 
 سازمان بر کهدرصورتیعملکرد بهتری داشته باشند.  تواندمیبالغ از طریق تمرکز بر استراتژی  هایسازمان

ی هادستورالعملو  روندهامثل  سازمانیدروناستراتژی داخلی تمرکز داشته باشد بیشتر به سمت انجام تغییرات 
 کهصورتی درو  کندمیتکنولوژی حرکت  هایزیرساختکاری، توجه بیشتر به مهارت و تخصص کارکنان و 

آوردن  به دستتمرکز بر استراتژی خارجی تمایل داشته باشد به سمت بازیابی و گسترش سهم بازار،  سازمان بر
درست و  صورت به هااستراتژی. انجام هرکدام از این کندمیمشتریان جدید، انجام تبلیغات و ترفیعات حرکت 

 در موفقیت سازمان نقش مهمی را داشته باشد.  تواندمیاصولی 
شد.  یدتأیبلوغ سازمانی بر عملکرد سازمان  تأثیرگذاریمتغیر میانجی تمرکز بر استراتژی در  ثیرتأ نهایت در

 ایویژهبر تمرکز بر استراتژی توجه  بایداینکه بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند  بالغ برای هایسازمانبنابراین 
مسیر  واقع درکنند  سازیپیادهمشخص کردن نوع استراتژی که قصد دارند تا  بالغ با هایسازمانداشته باشند. 

مک مطالعه  ند از منابع موجود برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. در توانمیخود را مشخص کرده و بهتر 
 هایانسازماین مطالعه،  بر اساسمتغیر میانجی تمرکز بر استراتژی مشخص شد.  نقش [00]دول و همکاران 

بالغ نیاز دارند تا در جهت رسیدن به عملکرد بهتر استراتژی خود را مشخص نمایند و بر استراتژی خاص تمرکز 
 داشته باشند.
و بودجه،  بازمانهایی در رابطه مختص به خود بود. عالوه بر محدودیت هایمحدودیتحاضر دارای  پژوهش
بود، همچنین محدود پژوهش حاضر  هایمحدودیتاز  نجام یافت،که با استفاده از پرسشنامه ا هادادهگردآوری 

به نتایج پژوهش،  با توجهبودن قلمرو مکانی پژوهش به استان البرز ممکن است محدودیت دیگر پژوهش باشد. 
نسبت به شرایط بازار و موقعیت شرکت استفاده کنند.  پذیرسازگار یاستراتژنابالغ از  هایشرکتشود پیشنهاد می

تواند در انتخاب استراتژی مناسب در مدیریت شرکت می باتجربهاستفاده از ترکیب مدیران جوان و مدیران بالغ و 
  باشد. تأثیرگذار هاشرکتدرونی و بیرونی نسبت به شرایط در موفقیت 

                                                                                                                                                 
1 Morrissey & Pittaway 
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