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 چکیده
 پژوهشند. کایفا می یکه نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان استپویا  یقابلیت ابتکار استراتژیک

-میگری خودکارآمدی با تعدیل سازمانی عملکرد بهبود درآوری تابو  این ابتکارنقش  واکاویحاضر به 

، آماری هامعج. استبا دو سوال و سه فرصیه اصلی  یهمبستگ پیمایشیِ -یتوصیف از نوع ،پژوهشپردازد. 
 ی شدهبندطبقهتصادفی ، گیرینمونهش و روشهر سمنان،  های دولتیمدیران سطوح عالی سازمان کلیه
سازی از مدلها بررسی و تحلیل داده. برای است ایچندگزینهپرسشنامه  مطابق هاآوری دادهجمع. است

ابتکار  داد کهن نشا ی پژوهشهایافته شد. بهره گرفته Smart-Plsافزار نرم ومعادالت ساختاری 
طابق معالوه بر این، آوری سازمانی، بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. تابو  استراتژیک

-ی برنامهآورتاب ولی دارد،عملکرد سازمانی تأثیر معناداری بر انطباقی آوری تاب ،های فرعینتایج فرضیه

رهبری ی؛ سازمان عملکرد حفظ و ارتقا برای لذا. ندارد عملکرد سازمانیمعناداری بر مثبت و تأثیر ریزی شده 
 ازمانهمچنین س متعدد و هاینقش ایفای برای کارمندان توانایی ،جدید هایروش به دانش از استفاده قوی،

 هایعالیتدیگر، ف. از سوی قرار گرفتندتأکید  مورد منتظرهغیر تغییرات جذب برای کافی منابع داشتن با
 عملکرد رب مثبت تأثیر برای خود خودی به تأثیرگذارند اما آوری انطباقیبر تاب فاجعه از قبل ریزیبرنامه
 عملکرد باک ابتکار استراتژی دارمعناه رابطر با ر خودکارآمدی گریتعدیل نقشهمچنین  جنتای .نیستند کافی
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 مقدمه .1

شناسی سازمان و به تبع آن، بهبود مناسب برای آسیب یاخیر، عملکرد سازمانی ابزار هدر ده
و مدیران اجرایی کشور قرار گرفته  گرانپژوهشمورد توجه ر سطوح مختلف سازمانی عملکرد د

های سازمان، به انجام سنجش، نظارت و ارزیابی عملکرد معطوف به اهداف و رسالت زیرااست، 
-هر چند بهرههاست. ها و ادامه بقای آن، الزمه زنده ماندن سازمانمتغیرمحیط صورت علمی در 

 محوری بخش هاهزینهپردازد اما می خروجی و ورودی نسبت بین به که است ویژه مفهومی  وری

پذیری، انعطاف اطمینان، قابلیت نظیر رقابتی فاهدا شوند و مشتمل است برمحسوب می عملکرد از
 نتیجه دقیقاً همان نتیجه واقعی، که آیدمی دست به موقعی بهینه عملکرد .[۳۱] سرعت و کیفیت

ارزیابی  در معیارهای بیشتری دهه، هر در هاسازمان محیط پیچیدگی افزایش با باشد. انتظار مورد
دت های بلندمریزیریزی و برنامهیکی از این معیارها، توجه به طرح. گرفتند قرار نظر مورد عملکرد،
 ریزی استراتژیک است. برنامه در حوزه

و به  یبینهای امروزی، عرصه را برای پیشبا توجه به اینکه محیط دائماً در حال تغییر سازمان
ابتکار وان عن باسازی کند، مفهوم جدیدی از استراتژیهای دقیق تنگ میتبع آن، تدوین استراتژی

 جدید هایهاید کاوش برای فرصت به ،ابتکار استراتژیکاست.  ، مورد توجه قرار گرفتهاستراتژیک
 برای اییندهفزآ طور به استراتژی ابتکار .[۲۷] است شده تعبیر منتظرهغیر وقایع نتیجه مثابهبه

 ستجویج برایمفهوم  این کند.، اهمیت پیدا میمتغیر محیط در فعال هایسازمان و هاتیم کارکنان،
های جدیدی را از خالل ایده ترتیب این به است و ارزشمند متعارف، هایزمینه از های خارجفرصت

های متغیر، در تالش هستند تا ها در محیطاساساً سازمان .[۷۲] آوردوجود میوقایع غیرمنتظره به
 آوری سازمانیو این مهم از طریق گسترش تاب ه بر سازمان را به حداقل برسانندواردهای آسیب

ا های اخیر، جهت انطباق بدر سالکه ی است فرایندآور ساختن سازمان، قابل دستیابی است. تاب
 .[۷8]است  خطرات محیطی مورد توجه قرار گرفته

آوری ابو تابتکار استراتژیک ثیر أت ،ابتکار استراتژیکآوری سازمانی و های تابپژوهشدر 
در این پژوهش برای نخستین بار، دو بعد . [۷1]نشده استبررسی سازمانی بر عملکرد سازمانی 

ی ثیر آنان بر عملکرد سازمانأآوری انطباقی( و تشده و تابریزیآوری برنامهآوری سازمانی )تابتاب
مورد  و عملکرد سازمانیابتکار استراتژیک گری خودکارآمدی در رابطه بین و همچنین نقش تعدیل

و ژیک ابتکار استراتال است که درصدد پاسخ به این سؤ پژوهش این رو،این اند. ازتوجه قرار گرفته
اتژیک ابتکار استر تاثیرخودکارآمدی آیا و دارد؟  یثیرأتچه آوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاب

 کند؟میرا تعدیل عملکرد سازمانی  بر
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 پژوهش و پیشینهمبانی نظری   .2

رد عملک ورد عملکرد سازمانی بیان شده است.های مختلفی در منظریه. عملکرد سازمانی
شود. در ها اطالق مین، وظایف سازمانی و نتایج انجام آهابه چگونگی انجام مأموریت سازمانی

ا هدستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی یا فراتر رفتن از آن شاملتعریفی دیگر، عملکرد سازمانی 
 یک عملکرد سازمانی به تواناییدر واقع،  .[۲0]هایی که سازمان به عهده دارد و انجام مسئولیت

 سهم شافزای رقابتی، مزیت داشتن سود، حفظ جهت شده تعیین اهداف به دستیابی برای سازمان
اره دارد اش اجرا قابل سازمانی هایاستراتژی از استفاده مبتنی بر مدت، طوالنی بقای حفظ و بازار

طور سنتی در بخش دولتی، عملکرد سازمانی بر ارائه خدمت متمرکز است و از طریق به .[۳4]
شود شاخصی معرفی می ،عملکرد سازمانی .[۳۲] شودکارآمدی و اثربخشی سازمانی سنجیده می

توان بر اساس تحقق کند. عملکرد را میگیری میتحقق اهداف یک سازمان را اندازه که نحوه
-هامپذیری با محیط، رضایت سها، اکتساب منابع کمیاب، انطباقاهداف، کارایی یا اثربخشی هزینه

 کارکنان و فرهنگ سازمانی لی همانند یادگیری سازمانی، روحیههای داخیندفرآنفعان و داران و ذی
های زیادی که برای اعمال اصالحات صورت اخیراً به دلیل تالش .[۷۲]یف و ارزیابی کرد تعر
 پیشینهی کلطورای شده است. بههای گستردهگیرد، تشکیالت عملکرد سازمانی موضوع پژوهشمی

. تیم یا گروه کوچک ۲. فرد کارمند )ارزیابی عملکرد(؛ ۷کند: درباره عملکرد در چهار سطح بحث می
  .[۳3]. سازمان )عملکرد سازمانی( 0. برنامه )عملکرد برنامه( و ۳)ارزیابی گروه(؛ 

 برای اهر بهترین یگانه و استراتژیک ریزیبرنامه دهه، چندین برای. ابتکار استراتژیک 
 .[۲3]بود  شده مطرح ۷834 دهه اواخر در بزرگ هایشرکت رهبران توسط رقابتی مزیت تضمین

 سریع یهامحیط با انطباق به نیاز و هستند ماندن زنده برای تالش در که هاییسازمان حال، این با
 بر غلبه یندفرآ را ابتکار، (۷883)کیبورا  .[۷۱] آورندروی می ابتکار به دارند، امروز تغییر حال در

 تکارابکند. تعریف می هاآن ساختار و اطالعات در دسترس از استفاده با هاسازمان آشفته شرایط
 .[۲0] ودشمی تعریف اجرای استراتژی و طراحی یندفرآ حقیقی و عمدی گراییهم مثابههمچنین به

 در استراتژیک چالش برای تغییر که صنعتی و شرکت هر در که معتقدند (۷889) ۷ایزنهارت و برون

 به صورت تغییرات تعدیل به قادر را مدیران که است چیزیابتکار استراتژیک  حیاتی است، هاآن

 ریزیبرنامه بدون جدید هایپاسخ خلق و ایجاد یعنی ابتکار استراتژیکسازد. می خالق و مستمر

 .[۷1]کند می خلق را آن ما عمل که ایایده کشف یعنی پیامدهای آن؛ از اطمینان بدون و قبلی

 وردم در هاییحلراه ارائه با که است مدیریت علم در نوظهور یک مفهوم ،استراتژیکابتکار 
 شدید وابستگی .[۳1، ۳9] کندامروز بحث می زیست محیط پویایی با هاسازمان سازگاری چگونگی

 زمانسا برای مناسب برنامه ایجاد در پذیریانعطاف خالقیت، مانع استراتژیک ریزیبرنامه به

                                                                                                                             
۷ Brown & Eisenhardt 
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 ریع،س یادگیری جهت جدید پارادایم یک ابتکار استراتژیکاین،  به توجه با .[۳1] شودمی شناخته
، سازمان را در هماهنگی با ابتکار استراتژیک .[۳9]شود فرض می استراتژیک نوسازی و سازگاری

های سازمان را در جهت انطباق با تغییرات محیطی فعال سازد و ظرفیتپویایی محیط توانمند می
ای سازمان پذیری، بر، از طریق افزایش سرعت یادگیری و قدرت تطبیقابتکار استراتژیککند. می

 رفتهگ نظر و ناگهانی در واقعی شرایط در واکنش یک ،ابتکار استراتژیک .[۲۲]کند ایجاد ارزش می
 جهت رهبران توانایی ،ابتکار استراتژیک .[۲] است خالقیت زیادی مقدار شامل که است شده

 از استفاده یا مشکل یک حل برای ،[۷3] نشده بینیپیش شرایط به ثرگویی هوشمندانه و مؤپاسخ
 رسمی تارساخ از خارج اقدام یا خالقانه گیریتصمیم شاملابتکار استراتژیک . کندمی عمل فرصت
است، زمانی که امور طبق روشی که باید انجام شوند تحقق  ییاستثنالیکن  ،[۳9] شودمی سازمان

یط انحراف از تکنیک یا دانش موجود است که در شراابتکار استراتژیک توان بازگشت. می ،یابندنمی
ها به منظور اصالح و تعدیل ممکن است شرکت .[۲9، ۳۳] دهدبروز مشکل در سازمان روی می

مکن است روی آورند، یا م ابتکارن یا تغییرات سریع محیطی به های کارکنامدیریت نادرست، اشتباه
استفاده  کارابتتر از های خودانگیختهگیریپذیری بیشتر و تصمیممدیریت به منظور ایجاد انعطاف

 زیر را پیشنهاد نمود: توان فرضیهرو، میاز این .[۷۲]کند 
 مثبت و معناداری دارد.بر عملکرد سازمانی تأثیر ابتکار استراتژیک : ۷ فرضیه

ها جهت همراهی با محیط پویا و بشدت متغیر حاکم بر امروزه سازمان. آوری سازمانیتاب
 .انندتغییرات محیطی را برای خود به حداقل برس هایی هستند که بتوانند آسیبیندفرآ، نیازمند هاآن

توانایی یک سازمان به منظور جذب  .۷شود: آوری سازمان اغلب به دو صورت بیان میتاب [۷4]
توانایی یک سازمان به منظور  .۲ها و اختالالت؛ فشار و حفظ یا بهبود عملکرد با وجود سختی

بر اساس تعریفی که  .[9، ۲۳] از مواجهه با یک رویداد نامساعد ترمیم و بازگشت به حالت اولیه بعد
نده کنها یا شرایط تهدیدمنفعل در برابر آسیبآوری، مقاومت است، تاب ( ارائه داده۲44۱) ۷ماستن

 .[۳]کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است آور مشارکتنیست، بلکه فرد تاب

 .[۳۷] آوری انطباقی. تاب۲شده ریزیآوری برنامه. تاب۷عد است، آوری سازمانی دارای دو بُتاب 
 آوریتاب کهحالی در گیرد،قبل از رخداد فاجعه صورت می معموالً  شده ریزیآوری برنامهتاب

 داخلی، همکاری خارجی، ارتباطات رهبری، نیازمند و دهدمی رخ فاجعه از بعد معموالً انطباقی
 فاجعه از قبل بازیابی هایاستراتژی .[۲8] است کارکنان رفاه و گذشته تجارب از یادگیری توانایی

 عوامل رتأثی تحت فاجعه از پس سازمانی عملکرد ،خاص طوربه. گذاردمی تأثیر شغلی عملکرد بر
. دارد برداری قراربهره بخش و شرکت اندازه ،فاجعه از قبل ریزیبرنامه میزان جمله از بسیاری

 و ندک تسهیل را سازمانی هایزیرساخت آوریتاب بازسازی تواندمی فاجعه برابر در ریزیبرنامه

                                                                                                                             
۷ Masten 



 888 یبر عملکرد سازمان آوریو تاب یکنقش ابتکار استراتژ یواکاو

 پیچیدگی گرنشان همچنین مطالعات ،حال این کند. با کمک شده ریزیبرنامه آوریتاب به بنابراین
 ایالحظهم قابل طور به فاجعه ریزیاست. برنامه انطباقی و شده ریزیبرنامه آوریتاب بین رابطه در
 را هفاجع از پس سازمانی بهبود حدی تا فقط ریزیبرنامهگذارد. نمی تأثیر سازمان آوریتاب بر

 ایجاد نه نندک تمرکز انطباقی آوریتاب ایجاد بر بیشتر باید هاسازمان ،بنابراین. کندمی تسهیل
ری آوتاب بر فاجعه بروز از قبل ریزیبرنامه هایفعالیتاز سوی دیگر؛ گام.  به گام هایبرنامه

 همچنین .[۷9] نیست کافی عملکرد بر مثبت تأثیر برای خود خودی به اما ،گذارندمی تأثیر انطباقی
 .[۳8] زیادی دارد بسیار ارتباط عینی هایگیریاندازه با یسازمان عملکرد ذهنی هایگیریاندازه
 ر واقع ازشود. دمی آن پیشرفت باعث بلکه کندمی کمک مقابله برای سازمان به تنها نه آوریتاب

 مواجهه در زآمیموفقیت و سریع بهبودی مؤثر، دهیپاسخ توانایی همچون آوری انطباقیتاب قابلیت
ودن در مانده و صادق بآوری انطباقی ظرفیتی برای تولید باقیتاببرند. می بهره جانبی حوادث با

برابر هدف اصلی و هویت در عین جذب اختالل و انطباق با درستی در پاسخ به تغییر شرایط است. 
 هب های از پیش تعیین شدهو ظرفیت هاریزیامهبرن از استفاده شامل شده ریزیبرنامه آوریتاب

 تندهس فاجعه از قبل هایفعالیت عمدتاً که است ریسک مدیریت و تجارت تداوم در نمونه عنوان
[۷9]. 

 شود:های زیر پیشنهاد میبنابراین، فرضیه
 آوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. : تاب۲ فرضیه
 معناداری دارد.مثبت و ریزی شده بر عملکرد سازمانی تأثیر آوری برنامه: تاب۷-۲ فرضیه
 آوری انطباقی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.تاب : ۲-۲ فرضیه

سو شدن با تغییرات محیطی نیاز به خودکارآمدی نیروی ها برای همسازمان. خودکارآمدی

ای است که کند که خودکارآمدی، توان سازنده( مطرح می۷88۱) ۷باندورا .[3] انسانی خود دارند
های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، بدان وسیله، مهارت

و دستاوردهای قبلی افراد،  داشتن دانش، مهارت .[3]شود ای اثربخش سازماندهی میبه گونه
ای هبرای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان درباره توانایی ای مناسببینی کنندهپیش

دانند که باید چه وظایفی را ثر است. افراد کامالً میبر چگونگی عملکرد فرد مؤ هاآنخود در انجام 
باشند اما اغلب در اجرای مناسب های الزم برای انجام وظایف را دارا میانجام دهند و مهارت

های های افراد برای واکنش در موقعیتها در انتخابنقش ارزش .[۳0]موفق نیستند ها مهارت
شکل خاصی از انتظار ( ۷88۱) باندوراخاص، از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به این گزاره، 

خودکارآمدی به باورهای فرد در مورد  .[۲4]شود را مشخص کرد که خودکارآمدی نامیده می
های مختلف اشاره دارد که از این ها و استعدادهای خود برای یادگیری و عملکرد در موقعیتتوانایی

                                                                                                                             
۷ Bandura 
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رین تای افراد درباره اثربخشی خود، مهمکند. این باورهطریق بر عملکرد خود نیز اعمال کنترل می
 .[۱]هایی در نظر گرفته شده است رجهت اعمال چنین کنترلهای مدیریت شخصی دمکانیسم

انتظارات متصور یک فرد در موفقیت در یک کار یا شامل؛ شناسی رآمدی از لحاظ روانخودکا
 یندفرآبنابراین خودکارآمدی یک  .[۳0] های فردیرسیدن به یک نتیجه مطلوب از طریق فعالیت

های الزم برای رسیدن به آن اهداف ذهنی است که شامل شناسایی هدف، برآورد تالش و توانایی
. افراد دارای خودکارآمدی باال، به توانایی خود باور دارند و برای رسیدن استبینی نتیجه آن و پیش

رو در متقاعد کردن دیگران موفق عمل شوند، از اینکنند و تسلیم نمیبه هدف خود پافشاری می
 زیر را ارائه داد: توان فرضیهبا توجه به مباحث مطرح شده، می .[۷۷]کنند می

 ند.کو عملکرد سازمانی را تعدیل میابتکار استراتژیک بین  ودکارآمدی رابطه: خ۳فرضیه 
های انجام شده مطالعات بسیار اندکی در سطح کشور به بررسی نقش ابتکار با توجه به بررسی

 یزن اند. در بین مطالعات خارجیآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی پرداختهاستراتژیک و ابعاد تاب
 .(۷)جدول  انجام شده استپیشینه مرتبط با موضوع پژوهش حاضر  ۳تنها 

 
  انجام شده مطالعاتاهم  .خالصه۷جدول 

 ردیف
پژوهشگر 

 )سال(
 موضوع مطالعه

جامعه و 

 نمونه
 نتایج

۷ 
و  ۷ابراهیم

 همکاران
(۲4۷9) 

و ابتکار استراتژیک 
عملکرد موسسات 

آموزش عالی؛ با نقش 
گری فرهنگ تعدیل

 سازمانی

مدیران 
سسات مؤ

آموزش 
 عالی

با  ابعاد فرهنگ سازمانیو ابتکار استراتژیک بین 
سسات آموزش عالی رابطه مستقیم عملکرد مؤ

وجود دارد و فقط فرهنگ نوآورانه رابطه بین 
 .ندکو عملکرد را تعدیل میابتکار استراتژیک 

[۷۱] 

۲ 
و  ۲پرایاگ

همکاران 
(۲4۷9) 

 آوری سازمانیرابطه تاب
 با عملکرد مالی

های شرکت
 گردشگری

آوری سازمانی با  ابعاد رابطه معناداری بین تاب
 .دهای گردشگری وجود دارعملکرد مالی شرکت

[۳۷] 

۳ 
محمود و 

 ۳باکار
(۲4۷3) 

ابتکار  بررسی رابطه
 و عملکرداستراتژیک 

های شرکت
کارآفرینی 

 کوچک

رد و عملکابتکار استراتژیک رابطه معنادار بین 
 .[۲۲]یید شد های کارآفرینی کوچک تأشرکت

                                                                                                                             
۷ Ibrahim 

۲ Prayag 

۳ Mahmood & Bakar 
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 یمفهومالگوی  

 شود.ارائه می ۷صورت شکل  یافته، مدل پژوهش بهتوسعه هایبا توجه به فرضیه
 

عملکرد سازمانی

خودکارآمدی

تاب آوری برنامه ریزی 
شده

تاب آوری انطباقی

ابتکار استراتژیک

تاب آوری سازمانی

H2b

H2a

 
 ([.1، 0، ۳۷های ]برگرفته شده از پژوهش )منبع: مدل مفهومی پژوهش .۷شکل 

 
  ناسی پژوهششروش .3

 وجز ها،داده گردآوری نحوهماهیت و به  توجه با و کاربردی هدف، لحاظ از حاضر پژوهش
 از پژوهش حاضر، ها،داده وتحلیلتجزیهنحوه  به توجه با است. همچنین پیمایشی هایپژوهش

 های دولتیمدیران سطوح عالی سازمان کلیه ،آماری پژوهش حاضر هجامع. است همبستگی نوع
فرهنگ و ارشاد  رورش، ادارهوپآموزش اداره ثبت احوال، ادارهشهر سمنان )شامل استانداری، 

تصادفی گیری پژوهش، نمونهش رو. است( امور مالیاتی هراه و شهرسازی و ادار ی، ادارهاسالم
نفر تعیین گردید.  84حداقل حجم نمونه  ،با استفاده از فرمول کوکرانبدین منظور  .استای طبقه

 8۱این تعداد، از که  شدپرسشنامه در بین افراد نمونه توزیع  ۷۷4 ، تعدادبه منظور حصول اطمینان
 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.

 نشان داده شده است. ۲ دهندگان در جدولشناختی پاسخهای جمعیتیژگیو
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 شناختی پاسخ دهندگانهای جمعیتیژگیو .۲جدول

 درصد فراوانی شناختیجمعیتهای ویژگی

 جنسیت
 %۷۷ ۷۷ زن

 %98 93 مرد

 سن

 %۷ ۷ سال ۲8تا  ۲4بین 

 %۲۱ ۲3 سال ۳8تا  ۳4بین 

 %1۳ 1۷ سال 08تا  04بین 

 %۷8 ۷8 سال 14بیشتر از 

سطح 

 تحصیالت

 %۳8 ۳9 کارشناسی

 %1۱ 11 کارشناسی ارشد

 %0 0 دکتری

 
 آوری سازمانیتاب هپرسشنام چهارکه از ه بود از طریق پرسشنامه، هادادهآوری روش جمع

 ۲محمود و باکارخودکارآمدی  ،[۳] و همکاران ۷باکار استراتژیکابتکار  ،[۳۷] پرایاگ و همکاران
پرسشنامه با استفاده از طیف  سؤاالت استفاده شده است. [8] ۳چای و رینی یسازمانو عملکرد  [۲۲]

عداد ت ۳در جدول ای از کامالً مخالف تا کامالً موافق مورد سنجش قرار گرفته است. گزینه پنج
 شده است. ارائهمرتبط با هر یک از ابعاد پرسشنامه و منبع مورد استفاده  سؤاالت

 
 هر یک از ابعاد  سؤالمنبع و تعداد  .۳جدول

 متغیر مکنون
تعداد 

 سؤاالت
 پایایی مأخذ

آوری تاب

 سازمانی

 سؤال 1 ریزی شدهآوری برنامهتاب
[۳۷] 

900/4 

 9۲4/4 سؤال 1 آوری انطباقیتاب

 ۱۱1/4 [۷۱] سؤال 0 استراتژیکابتکار 

 ۱39/4 [۲۲] سؤال 8 خودکارآمدی

 91۱/4 [8] سؤال 9 یعملکرد سازمان

 
 أییدیت ایی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملیهمچنین به منظور ارزیابی پای

. همانطور که مشخص است ضریب پایایی دهدرا نشان مینتایج پایایی ، ۳جدول استفاده شد. 

                                                                                                                             
۷ Bakar 

۲ Mahmood & Bakar 

۳ Choi & Rainey 
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از روش رجوع به  ی،روایبرای ارزیابی است.  (درصد۱4 )تمامی متغیرها باالتر از سطح قابل قبول 
ی قرار نهای تأییدخبرگان استفاده شد که بعد از چندبار رفت و برگشت و اعمال نظرات آنان مورد 

 گرفت.
 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

استفاده سازی معادالت ساختاری مدل روشاز  ،ها در این پژوهشتحلیل دادهو بررسی برای 
( بررسی شد. K-Sاسمیرنوف ) -است. ابتدا نرمال بودن متغیرها از طریق آزمون کولموگروف شده

از  ؛همچنین با توجه به کمبود تعداد حجم نمونهنرمال بودند، با توجه به اینکه بعضی متغیرها غیر
 تطابق آزمون یک ،آزمون این. گردیدسازی معادالت ساختاری استفاده مدل برایPLS روش 

 خواهد نشان آزمون این باشد، بزرگ کافی قدر به آن اختالف اگر است. یکمّ یهاداده برای توزیع

 معیار اگر آزمون این در ندارد. تطابق نظر مورد نظری هاییعتوز از یکی با شما یهاداده داد که

 خاص توزیع یک از توانندینم هاداده در این صورت باشد درصد 1از  کمتر( P-Value) تصمیم

ارائه  0 دست آمده از این آزمون در جدولهباشند. نتایج ب یکنواخت یا نمایی پواسن، نرمال، مانند
  .شده است

 
 فواسمیرن -نتایج آزمون کلموگرف .0جدول

 وضعیت Sigسطح معناداری  متغیرهای پژوهش

 نرمال  4۱/4 ریزی شدهآوری برنامهتاب

 غیر نرمال  44۷/4 آوری انطباقیتاب

 غیر نرمال  44۲/4 ابتکار استراتژیک

 نرمال  43/4 خودکارآمدی

 غیر نرمال  444/4 یعملکرد سازمان

 

 بررسی برازش مدل بیرونی

های میانگین شــاخصهای ســنجش و اعتبار مدل از برای ارزیابی شــاخص. روایی و پایایی
دهد ن میزیر نشاشود. نتایج جدول اسـتخراج شـده، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ اسـتفاده می

و روایی همگرا ابزار ســنجش به نتایج پایایی  1از حد مطلوب باالتر اســت. در جدول  تمام مقادیر
 است.طور کامل آورده شده 
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 ضرایب پایایی و روایی همگرا .1جدول

 CR AVE بار عاملی آلفای کرونباخ N آیتم متغیرهای مکنون

-آوری برنامهتاب

 ریزی شده

PR1 8۱ 

99/4 

۱۷1/4   

PR2 8۱ 9۲9/4 

98/4 30/4 
PR3 8۱ 901/4 

PR4 8۱ ۱۳۲/4 

PR5 8۱ 943/4 

 آوری انطباقیتاب

AR1 8۱ 

9۲/4 

۱30/4 

9۱/4 34/4 
AR2 8۱ ۱۲4/4 

AR3 8۱ 948/4 

AR4 8۱ ۱31/4 

AR5 8۱ ۱۳9/4 

 ابتکار استراتژیک

SI1 8۱ 

۱8/4 

۱04/4 

۱8/4 1۱/4 
SI2 8۱ ۱3۲/4 

SI3 8۱ ۱13/4 

SI4 8۱ 31۲/4 

 خودکارآمدی
 

SE1 8۱ 

91/4 
 

94۱/4 

- 
 

- 
 

SE2 8۱ 9۲۳/4 

SE3 8۱ 90۲/4 

SE4 8۱ 931/4 

SE5 8۱ ۱88/4 

SE6 8۱ 908/4 

SE7 8۱ ۱41/4 

SE8 8۱ ۱08/4 

SE9 8۱ 9۷1/4 

 یعملکرد سازمان

OP1 8۱ 

9۱/4 

۱۳۲/4 

93/4 33/4 

OP2 8۱ ۱10/4 

OP3 8۱ ۱۲۲/4 

OP4 8۱ ۱0۱/4 

OP5 8۱ 31۲/4 

OP6 8۱ 9۷۲/4 

OP7 8۱ 398/4 

OP8 8۱ 911/4 
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ین شده های میانگین تبیضریب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ، شاخص پایایی از طریق
با توجه به اینکه مقدار مناسب ارائه شده است.  1پذیرد که در جدول و پایایی ترکیبی صورت می

 طورهمان، است AVE ،1/4و برای  ۱/4، پایایی ترکیبی ۱/4آلفای کرونباخ  ،0/4بار عاملی،  برای
ها تمامی این معیارها در مورد متغیرهای مکنون مطابق با یافته دهدیم نشان 1 جدول نتایج که

توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش که می ،اندمقدار مناسب اتخاذ نموده
  حاضر را تأیید ساخت.

 

PR

Q1

Q2

Q3

Q4

AR

Q2

Q3

Q4

SI

Q5

Q1

Q2

Q3
Q4

Q5

Q1

OR

OP

Q1 Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

 
 پژوهشاصلی  هایهمدلسازی معادالت ساختاری برای فرضیداری بدست آمده از . مقادیر معنی۲شکل 

 
آزمون  هستند. جهت تی دهنده مقادیرنشان هافلش روی بر شده مشخص اعداد ،۲ شکل در

 وجود معنای ، به83/۷قدر مطلق  مساوی و تربزرگ درصد مقادیر 81فرضیات در سطح اطمینان 

  .استمتغیر  دو بین معنادار تاثیر
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PR

Q1

Q2

Q3

Q4

AR

Q2

Q3

Q4

SI

Q5

Q1

Q2

Q3
Q4

Q5

Q1

OR

OP

Q1 Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

 
 پژوهشاصلی  هایسازی معادالت ساختاری برای فرضیهدست آمده از مدله . ضرایب استاندارد ب۳شکل 

 
 مسیرها روی اعداد .است شده است مشخص رابطه شدت انگرنش که مسیر ضرایب ۳در شکل 

در . است عاملی بارهای نشانه پنهان های متغیرهایفلش روی اعداد مسیر و ضریبدهنده نشان
بررسی شد که  81/4دار بودن ضرایب مسیر و بارهای عاملی در سطح مدل آزمون شده ابتدا معنی

 ربادار هستند )ای عاملی در این سطح اطمینان معناشود که تمام بارهمشاهده می ۳مطابق شکل 
ی همبستگ بیضر که معناست نبدا نیا. (هستند 0/4از  االتربدر حد قابل قبول  رهایمتغ هیکلی عامل
 هو در نتیج برخوردارند الزمی یتوانا از خود به مربوط پنهان ریمتغ برآورد در آشکاری رهایمتغ

 است.  دهنده این است که روایی سازه مدل مورد قبول واقع شدهنشان
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PR

Q1

Q2

Q3

Q4

AR

Q2

Q3

Q4

0/809

Q5

Q5

Q1 OP

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7
Q8

 
 های فرعی معادالت ساختاری برای فرضیهدست آمده از مدلسازی ه . ضرایب استاندارد ب0شکل

  

  Smart PLSنرم افزار در گرتعدیل متغیرهای تأثیر بررسی قابلیت. گرآزمون فرضیه تعدیل
 متغیرهای تحلیل برای رواین از شود.می محسوب  آن برای مزیت یک لحاظ این از که دارد وجود

نرم  از حاصل نتایج نمونه است. برای شدهاستفاده  جزئی مربعات حداقل روش از ،مدل گرتعدیل
 است. برای شده ارائه 1شکل  در خودکارآمدی گرتعدیل فرض بررسی برای Smart PLS افزار

 مستقل متغیر تعاملی، بین اثر نقش در جدید متغیر یک ، PLSروش در گرتعدیل متغیر یک بررسی

 ترسیم مستقل متغیرهای مانند گرتعدیل شود. متغیرهایمی اضافه مدل به گرتعدیل متغیر و اصلی

 در عملکرد سازمانی و مستقل متغیر نقش درابتکار استراتژیک  ،1 شکل در نمونه شوند. به طورمی

 همچنین کنند.می نقش ایفای مدل در گرتعدیل متغیر مثابهخودکارآمدی به و وابسته متغیر نقش

 است ضریب مشخص شکل که از گونهدهد. همانمی نشان را تعاملی اثر )خودکارآمدی( جدید متغیر

که به دلیل  شده است ۳9/۲خودکارآمدی  *ابتکار استراتژیک  متغیرجدید به مربوط tداری معنی
 را خودکارآمدی متغیر تأثیر توانمی 81/4 اطمینان سطح دهد درنشان می 83/۷بیشتر بودن از 

 ساخت. تأیید گرتعدیل متغیر یک همچون
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 ابتکار استراتژیکگر خودکارآمدی* . نتایج آزمون متغیر تعدیل1شکل 

 

 پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی 

ها های تناسب مدل هستند. در این شاخصشاخص  AGFIو  NFI ,GFIهایی قبیلشاخص
ها دهد که همه این شاخصمینشان   3هر چقدر ارزش بیشتر باشد، مدل تناسب بهتری دارد. جدول 

، ۳های مشاهده شده است؛ زیرا نسبت خی دو بر درجه آزادی کمتر از حاکی از تناسب مدل با داده
 پژوهشمدل قابل قبول قرار دارند.  ها نیز در دامنهو مابقی شاخص 49/4کمتر از  RMSEAشاخص 

 معنادار و قابل قبول است.

 
 پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی .3جدول 

 مقادیر بدست آمده حد مجاز شاخص

 81/4 84/4بیشتر از  (GFI)برازش  نیکویی

 119/۲ ۳کمتر از  آزادی درجۀ بر دو خی

 80/4 84/4بیشتر از  (CFI)یافته تعدیل برازندگی

 8۳/4 84/4بیشتر از  (AGFI)شده  تعدیل برازش نیکویی

 419/4 49/4از کمتر  (RMSEA)برآورد  خطای مربعات میانگین ریشه

  

خواهد  83/۷داری برای فرضیه اصلی نیز باالتر از مقدار بحرانی ابا توجه به این که مقدار معن
 واقع خواهد شد.  پذیرشمورد این فرضیه بود؛ لذا 
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 پژوهش فرضیات . بررسی۱جدول

 نتیجه آزمون t آماره ضریب مسیر مسیر

 تأیید  94۱/۳ ۲48/4 عملکرد سازمانی آوری سازمانی تاب

 تأیید  ۳01/۲ ۷93/4 عملکرد سازمانی ابتکار استراتژیک 

 رد  914/۷ - 40/4 عملکرد سازمانی ریزی شده آوری برنامهتاب

 تأیید  4۲9/۲ ۲01/4 عملکرد سازمانیآوری انطباقی تاب

 تأیید  ۳9/۲ ۲99/4 عملکرد سازمانی ابتکار استراتژیکخودکارآمدی  *

 کند.را تعدیل می یو عملکرد سازمانابتکار استراتژیک بین  گر: خودکارآمدی رابطهفرضیه تعدیل*

 
 گیری و پیشنهادنتیجه .5

ها و برداری از فرصتها به منظور بهرههای محیطی، سازمانها و پیچیدگیدر جریان تالطم
رایط عمل هستند. در این شالبداهه و تکوین آن حین فیبهبود عملکرد ناگزیر به اتخاذ تصمیمات 

بود رود که نقش مهمی در بهشمار مییک قابلیت پویا بهابتکار استراتژیک توان بیان کرد می
-موقعیت در سازمانی عملکرد بر ماهیتتواند فاکتور دیگری که می کند.ایفا می یعملکرد سازمان

 مقابل در افراد پذیریانعطاف نوعی آوریتاب. است آوریتاب باشد، تأثیرگذار سازمانی و شغلی های

آوری بو تاابتکار استراتژیک  نقش حاضر به واکاوی پژوهشدر این راستا، است.  محیطی مشکالت
با  .پرداخته استگری خودکارآمدی با توجه به نقش تعدیل سازمانی عملکرد بهبود سازمانی در

 نتایج زیر را ارائه نمود:  توانمیانجام شده  یمعادالت ساختار مدلسازی استفاده از نتایج
( ۳01/۲آزمون ) ( و آماره۷93/4با ضریب معناداری )بر عملکرد سازمانی ابتکار استراتژیک  تأثیر

ابتکار سویی دارد. مطالعات قبلی هم [۷۱] پژوهشهای که این با یافته واقع گردید تأییدمورد 
که ارتباط مثبتی بین ها نشان دادند بررسی .[۷] اندرا با عملکرد سازمانی مرتبط دانستهاستراتژیک 

 میزان تحققبا استفاده از اقداماتی همچون  و و عملکرد سازمانی وجود داردابتکار استراتژیک 
شاخص  اهداف سازمان، میزان توسعه یادگیری کارکنان و میزان افزایش رضایت ارباب رجوع

ابتکار  .[۷، ۲] دهندعملکرد سازمانی نشان می وابتکار استراتژیک عملکرد، ارتباط مثبتی را بین 
ود های جدید و نوآوری شحلباشد و ممکن است منجر به راهموقع میه بیشتر واکنش باستراتژیک 

ک قابلیت پویا یکار گرفته شود. همچنین، هها بمزیت اصلی شایستگی برای این سازمان مثابهکه به
ه فنون ، مدیران بشودکند. بنابراین پیشنهاد میایفا مینقش مؤثری در بهبود عملکرد سازمانی 

ریزی استراتژیک و مهارت کاربرد این فنون در مواقع بحرانی و ضروری تسلط کافی داشته برنامه
    باشند. 
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آوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد دهد که تابدوم نشان می هنتایج آزمون فرضی
خوانی دارد. بر اساس مبانی نظری این احتمال مطرح هم [۳۷]مطالعه با نتایج  سازمانی دارد، که این

 دچار اختالل ولی گیرندمی قرار خطر در معرض که رودمی کار به کسانی مورد در آوریتابشد که 

 برای الزم شرط با خطر شدن مواجه که کرد گیرینتیجه بتوان شاید رواین شوند. ازنمی

 ( است،۲48/4ضریب معناداری مثبت ) اینکه به توجه نیست. با شرط کافی اما هست پذیریآسیب

 افزایش نیز هاآن شغلی عملکرد کارکنان آوریمیزان تاب افزایش با که گرفت نتیجه توانمی

 سالم لهمسأ حل هایروش از افراد شود کهمی موجب باال آوریتاب از طرفی دیگر؛ داشتن .یابدمی

 سعی آیدمی وجود به در شغلشان مشکلی که زمانی افراد این کرده، استفاده مشکالتبا  مقابله برای

 سر پشت را شکیبایی مشکالت و تدبیر با و نشوند شرایط تسلیم مقاومت کرده و سریع کنندمی

 این و یک تهدید تا است فرصت یک بیشتر مشکالت، با افراد مبارزه این برای واقع بگذارند. در

 آوری و قدرتمفاهیم تابشود که بنابراین پیشنهاد می .شودمی هاآن شغلی عملکرد افزایش موجب
 مورد توجه قرار گیرد. استخدام به مربوط هایاریگذو سیاست هاگیریتصمیمپردازی در بداهه

وری آریزی شده )از ابعاد تابآوری برنامهدهد که تابنشان می های فرعینتایج آزمون فرضیه
( تأثیر آوری سازمانیآوری انطباقی )تابتأثیری منفی بر عملکرد سازمانی دارد، ولی تاب سازمانی(

ازمانی گری فرهنگ سآوری انطباقی با توجه به نقش تعدیلتابمعناداری بر عملکرد سازمانی دارد. 
 قوی، رهبری مندی ازبهرهدر پایان، بر  .[۲8، ۳۷] شرکت دارد تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد

ایجاد  و متعدد هاینقش ایفای برای کارکناندر  تواناییایجاد  جدید، هایشیوه در دانش از استفاده
 مطالعاتود. شتأکید می بهینه عملکرد حفظ جهت منتظرهغیر تغییر جذب برای نیسازما کافی منابع

 ریزیامهاست. برن انطباقی و شده ریزیبرنامه آوریتاب بین رابطه در پیچیدگی بیانگر همچنین
 بهبود یحد تا فقط ریزیگذارد. برنامهنمی تأثیر سازمان آوریتاب بر ایمالحظه قابل طور به فاجعه

 انطباقی وریآتاب ایجاد بر بیشتر باید هاسازمان ،بنابراین. کندمی تسهیل را فاجعه از پس سازمانی
 فاجعه بروز زا قبل ریزیبرنامه هاییگر؛ فعالیتگام. از سوی دبهگام هایبرنامه ایجاد نه کنند تمرکز

نیست.  افیک عملکرد بر مثبت تأثیر برای خود خودی به اما ،گذارندمی تأثیر آوری انطباقیتاب بر
های مؤلفه مثابهها بهفرایندپذیری و انطباق ساختاری و چاالکی سرعت پاسخگویی محیطی، انعطاف

 هاآن در پیشبرد اهداف عملکرد بهابتکار استراتژیک روند که به شمار می یکلیدی عملکرد سازمان
 کند. کمک می

ن گری بیعامل مؤثری بر رابطه تعدیل، اثر خودکارآمدی پژوهشهمچنین با توجه به نتایج 
ود عملکرد در تواند سبب بهبمیابتکار استراتژیک  و عملکرد سازمانی تأیید شد.ابتکار استراتژیک 

-نعطافتر با محیط از طریق انطباق، اسریع محیطی شود، زیرا منجر به تطبیق سریعمقابل تغییرات 

گسترش خودکارآمدی، باعث افزایش قدرت  .گرددمیبه تغییرات محیطی پذیری و پاسخ سریع 
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از اهمیت  ابتکار استراتژیکدر شود که این امر بینی نشده میواکنش افراد نسبت به مسائل پیش
های مطالعه حاضر، بینشی قابل توجه در رابطه با ابتکار ست. اگرچه یافتهزیادی برخوردار ا

 مهم هایمحدودیت دهد، اما از چندین محدودیت نیز برخوردار است. یکی ازاستراتژیک ارائه می

است. صرف ابتکار استراتژیک  مورد پژوهش در نبود و داخلی کافی منابع وجود عدم پژوهش، این
از است.  پژوهشهای مهم این از محدودیتزمان زیاد و عدم دسترسی به تمامی مدیران سازمان 

آوری های آن در بازه زمانی مشخصی جمعمقطعی است و داده پژوهشی، پژوهشطرفی دیگر، این 
 تری ارائه بدهند.توانند نتیجه غنیطولی می هایپژوهششده است، در حالی که 
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 پرسشنامه.  ۷پیوست
 االتسؤ مؤلف

ب
تا

ی برنامه
آور

شده
ی 

ریز
 

 تمرین هاآن اثربخشی از اطمینان برای را خود اضطراری هایبرنامه که است متعهد ما سازمان
 کند. آزمایش و

حائز  ظرهمنتشرایط غیر برای ریزیبرنامه نحوه ما، به دیگران وابستگی چگونگی به توجه با
 اهمیت است.

 باشیم.را دارا می غیرمنتظرهشرایط  کافی برای پاسخ به تمرکز ما

 .ایمکرده تعریفآن را به روشنی  از پس و اقدام در زمان بحران هایاولویت ما

را  وظهورن مسائل مورد در اولیه اخطار تا کنیممی رصد را خود فعالیت پیشگیرانه صورت به ما
 درک کنیم.

ب
تا

ی
ی انطباق

آور
 

 .کنیم گیریبه سرعت تصمیم دشوار مسائل درباره توانیممی ما

 ایم.شده شناخته جدید هایروش به دانش از استفاده در خود توانایی به ما

 شود.به خوبی رهبری می سازمان درون شویم، بحران گرفتار اگر

 را زینجایگ نقش توانند می که دارند وجود دیگری افراد نباشند، دسترس در کلیدی افراد اگر
 کنند. ایفا

 کند.می حفظ غیرمنتظره تغییرات برخی جذب برای را کافی منابع ما سازمان

ک
ستراتژی

ابتکار ا
 

 .کندبینی در محل فعالیت میسازمان با رویدادهای غیرقابل پیشاین 

 .کندهای کاری جدید مشخص میفرایندی الزم را برای هااین سازمان فرصت

 .دهدغیرمنتظره پاسخ میلحظه به مشکالت  این سازمان هر

 .آورداین سازمان رویکردهای جدیدی را برای مشکالت بوجود می

ی
خودکارآمد

 

 کنم.رو شدن با مشکالت اجتناب میه ب از رو

 توانم آن را انجام دهم.ریزم مطمئنم که میوقتی طرحی می

 توانم تکالیفم را به خوبی انجام دهم. یکی از مشکالتم این است که نمی

 دهم.به تالشم برای انجام آن ادامه می ،انجام دهم نخستاگر نتوانم کاری را برای بار 

 دارد. باز نمی هاآنمرا از پایداری تا انجام کامل  ،نامطلوب بودن تکالیف

 نم.کهمان کار تمرکز میوقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم، به طور جدی و دقیق روی انجام 

ا آن را ره راحتی بهکنم چیز جدیدی بیاموزم اگر در ابتدا موفق نشوم هنگامی که سعی می
 کنم.نمی

 به خود متکی هستم.

 آید دارم. توانایی برخورد با اغلب مشکالت را که در زندگی برایم پیش می
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ی
عملکرد سازمان

 

 کند؟ریزی را برای شما فراهم میانجام طراحی و برنامه شما زمینه شغلتا چه میزان 

 تا چه میزان سازمان سعی در آشنا نمودن افراد با شغلشان دارد؟

 ؟گرددتا چه میزان فقدان امکانات مانع از انجام امور محوله می

 شوید؟دهید مطلع میتا چه میزان از کیفیت کاری که انجام می

 گیرید؟های بهبود عملکرد خود قرار میمسئولین در جریان روش طرفتا چه میزان از 

 ؟استکننده تا چه میزان شغل شما از نظر محتوا و تنوع ارضا

 پذیر هستید؟تا چه میزان در انجام امور محوله مسئولیت

 شوید؟تا چه میزان از نقاط قوت عملکرد خود مطلع می


