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-1مقدمه

دارند ،از جمله مهمترین آنها مدل جایزه دمینگ ،

یكی از ضرورت ها و الزامات منطقی  ،مهم و

مدل پیترز و واترمن ،مدل مالكوم بالدریج و مدل

اجتناب ناپذیر براي هر كشوري كه بخواهد در عرصه

تعالی اروپایی است  .موضوع پژوهشی كه در پیش

گیتی حضور فعال و پویا داشته باشد  ،عبارت از

روست ،بر مبناي یافته هاي پیترز و واترمن است.

حركت در مسیر پیشرفت  ،ترقی و رسیدن به تعالی

اساس این نظریه بر پایه كارهاي پژوهشی است كه از

سازمانی است ،كه از دیدگاه علمی توسعه نامیده

آغاز دهه  1359توسط پیترز و واترمن انجام گرفته و

میشود .توسعه مدیریت فرایندي است كه طی آن

اكنون در گستره اي وسیع ریشه دوانده است كه با

سطح دانش و مهارت و اطالعات سطوح سهگانه

برخورداري از تجربه بسیاري از سازمان هاي بزرگ و

مدیریت ارتقا یافته ،موجبات استقرار شرایط الزم

كوچک برجسته و موفق به زبانی ساده بسیاري از

براي تكامل مجموعه استعدادها و توانایی هاي این

نظریه هاي تازه دانش رفتاري و شیوه مدیریت

رده فراهم خواهد آورد .مدل تعالی سازمانی نیز یک

امروزین را آشكار می سازد .پیترز و واترمن()1351

ابزار عملیاتی قوي است كه می تواند براي مقاصد

بر اساس تجربیات به دست آمده از شركت هاي

مختلفی توسط سازمان ها به كار گرفته شود ،اما باید

برجسته مدل در جستجوي تكامل خود را بر مبناي

دقت كرد كه تعالی سازمانی برداشتی نظري و

هشت حیطه عنوان كردند .1 :تعصب به عمل ؛

تئوریک نیست ،بلكه به دست آوردن و ارائه نتایج

.1توجه به نیازهاي مشتري؛ .9استقالل و كارآفرینی؛

ملموس و قابل مشاهده اي است كه مبتنی بر شواهد

.4افزایش بهره وري به وسیله كاركنان؛ .5توجه به

بوده ،پایداري و دوام داشته باشد (جعفري.)1954،

ارزش هاي مشترک؛ .6تكیه كردن بر مزیت رقابتی

بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت در سال  1333مدل هاي

خود (پایبندي به كار اصلی)؛ .7ساختارهاي ساده (به

تعالی سازمانی را به عنوان یک ابزار فراگیر می داند

كارگیري ستاد اداري كم) و  . 5انعطاف پذیري (پیترز

كه با نگرش جامع به تمامی زوایاي سازمان ها به

و واترمن .)1351،مدل تعالی پیترز و واترمن كه مدل

كمک مدیران می آیند تا آنها را در شناخت دقیق تر

مورد استفاده در این پژوهش است ،به عنوان نخستین

سازمان خود یاري كنند .این مدل ها براي سنجش و

مدل تعالی سازمانی مطرح در دنیا و به لحاظ در

مقایسه عملكرد سازمان ها به كار می روند و ضمن

برداشتن اصول ،مفاهیم ،فضا و قانونمندي هاي عام

اینكه یک سازمان را قادر می سازند تا میزان موفقیت

می تواند براي سایر جوامع و سازمان هایشان،

خود را در اجراي برنامه ها در مقاطع زمانی مختلف

بخصوص براي جامعه رو به پیشرفت ما مؤثر باشد.

ارزیابی كنند و این امكان را نیز فراهم می كنند تا

از طرفی ،با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت

عملكرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین

جهانی ،صنعت كشور به ناچار باید هر چه زودتر با

مدیریت

استفاده از چارچوب هاي علمی  ،این روند را آغاز

كیفیت .)1333،مدل هاي متفاوتی براي تعالی

یا تكمیل كند و مدیران به عنوان تصمیم گیري نهایی،

سازمانی ارائه شده است كه از آنها در سطح ملی و

نقش اصلی را در حركت به سمت بهره وري و ارتقا

برخی دیگر در سطوح بین المللی مورد توجه قرار

و تعالی سازمان ها بر عهده دارند (فرقانی .)1955،با

آنها

مقایسه

كنند(بنیاد

اروپایی
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توجه به این نكته كه پذیرش و روان سازي

مادرید اسپانیا انجام گرفت ،محقق دریافت كه سرمایه

می تواند

عقالنی به عنوان چارچوب اصلی مدل هاي تعالی

زندگی سازمان ها را حیات مجدد ببخشد ،در این

سازمانی به حساب می آید .شارما و تالور ()1997

تحقیق تعالی سازمانی از دیدگاه پیترز و واترمن در

دریافتند كه تاكید مدل هاي تعالی سازمانی جهانی بر

صنعت فوالد كشور در شركت سرمایه گذاري قائم

سود به عنوان هدف نهایی تجارت مبتنی نیست ،اما

سپاهان اصفهان كه امروزه بخصوص در صنایع

این به معناي دستیابی به موفقیت نهایی است.

زیربنایی كشور ،نقش بسزایی در سازندگی و

عالقهمنديها ،حرفه اي هاي گروه هاي سنی

خوداتكایی به دوش دارد ،بررسی شده است و

مختلف ،كشورهاي مختلف ،و زمینههاي كاري

پیشنهادهایی در براي دستیابی به تعالی سازمانی در

مختلف می توانند مفاهیم متفاوتی از تعالی سازمانی

این شركت ارائه خواهد شد .با توجه به این نكته كه

و مدل هاي متفاوت آن برداشت كنند .داهگارد و

نهادهاي اقتصادي ،اجتماعی ما امروزه به شدت

داهگارد پارک ( )1997در پژوهشی با هدف معرفی و

نیازمند سازمان دهی مجدد و یک نیروي محركه

بحث برخی چارچوب ها و مدلهاي معروف تعالی

جدید هستند ،امید است كه موضوع پیشنهادي بتواند

سازمانی براي درک و توسعه محتویات تعالی در 15

مورد استفاده این سازمان قرار گیرد .در این مقاله ،با

سال قبل و درک مشكالت یا محدودیت هایی كه

توجه به متغیرهاي مورد ارزیابی در مدل پیترز و

هنوز براي بعضی از این مدل ها وجود دارد ،دریافتند

واترمن ،ابتدا به تشریح مبانی نظري این موضوع

كه مدل ها وچارچوب هاي تعالی از عملكرد

پرداخته شده و سپس میزان تعالی سازمانی در شركت

ژاپنی ها الهام شده است وهمچنین ،مهمترین بعد

قائم سپاهان اصفهان ارزیابی میشود.

سازمان ها  ،بعد نرم سازمانست كه همان توجه به

دگرگونیها و حركت به سوي تعالی

در زمینه بررسی وضعیت تعالی سازمانی بر اساس

انسان است است .جاكوبس و ساكلینگ)1997( 9

مدل پیترز و واترمن تا جایی كه محقق جستجو كرده

نشان دادند كه چگونه مدل تعالی مدیران را به طور

پژوهش مستقلی صورت نگرفته است ولی تحقیقات

مؤثر بر خود ارزیابی از معیارهاي عملكردي در

ذكر شده تا حدودي و با توجه به دیگر جنبه هاي

ارتباط با مشتري مداري قادر می سازد وهمچنین،

تعالی سازمانی به بررسی آن پرداخته است ،از جمله

دریافتند كه چگونه ارزیابان با استفاده از مفاهیم

می توان به موارد زیر در داخل و خارج از كشور

بنیادین مدیریت كیفیت خدمات می توانند عوامل

اشاره كرد :

تاثیرگذار بر روي مشتریان را شناسایی و رتبه بندي
( )1919تعالی سازمانی را به

كنند .ویكاک 4و همكاران ( )1996دریافتند كه كاربرد

عنوان توانایی یا ظرفیت یكی از متغیرهاي عملكرد بر

ابزارهاي تعالی سازمانی در كانادا تابعی از اندازه و

روي دیگر متغیرهاي عملكرد سازمانی در سازمان ها

موقعیت سازمان است .میگوئل ( )1996در پژوهشی

تاثیرگذار دانستند .در تحقیقی كه با هدف تجزیه و

نشان داد كه معرفی چارچوب مدیریت كیفیت

تحلیل مفهومی روابط در بین تعالی سازمانی و

پایه اي براي جایزه ملی كیفیت است وهمچنین ،نقش

سرمایه هاي عقالنی توسط كاستیال )1995( 1در

بسزایی در افزایش كیفیت و بهبود كیفیت خدمات و

آنتونی و باتاچاریا
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عملكرد سازمان ها دارد .به عالوه ،استفاده از این

شرای ط  ،ابزارهاي سنجش مختلفی به صورت مداوم

چارچوب در بیمارستان ها رهبري سازمان ها را در

سازمان ها را از بیرون پایش می كنند و همین امر بر

پیشبرد به سمت تعالی سازمانی حمایت می كند.

شفافیت فضاي كسب وكار می افزاید  .یكی از این

میرفخرالدینی و همكاران ( )1955دریافتند كه بعد

ابزارهاي پایش  ،رتبه بندي كسب و كارهاي مختلف

ابتكار فردي و هدایت رهبري نسبت به سایر ابعاد از

است كه سالیان سال است در دنیا به عنوان یک ابزار

وضعیت بهتري برخوردار است .در مطالعه اي كه
توسط حري و همكاران ( )1955صورت گرفت ،
محققان دریافتند كه هر دانشگاه باید مدلی را انتخاب
كند كه بیشترین همخوانی را با نیازهایش داشته باشد.
همچنین ،بیان كردند كه عدم به كارگیري مدل تعالی
در دانشگاه هاي كشور در اكنونی است كه در جهان
بیش از  79مدل سرآمدي ملی و  39جایزه كیفیت
وجود دارد  .نتایج پژوهش تقی زاده و همكاران
( )1955حاكی از آن بود كه در جامعه آماري مورد
مطالعه ،اصل پروردن و اختیار دادن و اصل كم الیه
بودن ساختار سازمانی نسبت به سایر اصول سازمان
هاي متعالی از اولویت باالتري برخوردارند .ملكی و

شفاف سازي ،رقابتی و حتی انگیزشی مطرح شده
است  .در این زمینه كشورهاي در اكنون توسعه اقدام
به تدارک جوایزي با عنوان جایزه ملی كیفیت نموده
و سازمان هایی كه بتوانند در فرایند ارزیابی ها
امتیازات مناسب را كسب نمایند ،جایزه ملی كیفیت
را بر اساس مدل استقرار یافته دریافت می كنند .مدل
هاي ارزیابی پس از سال ها كار كارشناسی تهیه و
تدوین شده و در واقع ،نقش یک استاندارد مانند
استانداردهاي ایزو  3999را ایفا می كنند با این
تفاوت كه استانداردهاي ایزو  3999به صورت یک
مدل اجرایی بوده ،در اكنونی كه مدل هاي تعالی

ایزدي ( )1955دریافتند كه الگوي تعالی سازمانی در

(همانند مدل پیترز و واترمن) زمینه هاي تغییر

برطرف كردن نارسایی موجود در بخش بهداشت و

فرهنگ ،ارزش ها و باورهاي مدیران را فراهم

درمان از توانایی باالیی برخوردار است .اقبال و

میآورند (پناهیان. )1954،

همكاران ( )1957دریافتند كه دانشگاه علوم پزشكی

در نتیجه تضمین دستیابی به تعالی سازمانی

اصفهان یكی از سازمان هاي متعالی است .سجادي و

مستلزم استفاده و به كارگیري مدل و روش مناسبی

همكاران ( )1957در تحقیق خود نشان دادند كه

براي تعالی و ایجاد مكانیسم و ارزیابی آن است .

توجه به نتایج برتري سازمان ،به ویژه در دو معیار

سازمانی كه می خواهد به تولید در سطح جهانی

نتایج كاركنان و نتایج جامعه ضروري است.

دست پیدا كند ،باید روش ارزیابی را براي خود

 -2بیان مساله
فضاي كسب و كار در این چند دهه آنچنان رقابتی
شده است كه سازمان ها براي تداوم حیاتشان  ،بیش
از توجه به مولفه هاي درون سازمانی ،ناگزیر از
رصد كردن تحوالت پیرامونی خود شده اند  .در این

برگزیند كه به وسیله آن قادر باشد عالوه بر شناخت
صحیح از وضعیت موجود  ،موقعیت خود را نیز
نسبت به سایر سازمان ها (رقبا) درک كند .زیرا پیش
فرض رقابت در عرصه جهانی  ،پی بردن سازمان به
فاصله ها و تفاوت هاي خود  ،با رقباست (فرهی
یزدي . )1955،مدل تعالی پیترز و واترمن كه مدل

بررسی تعالی سازمانی شركت مهندسی قائم سپاهان اصفهان بر اساس مدل پیترز و واترمن53/

مورد استفاده در این پژوهش است ،به عنوان نخستین

-4مدل هاي تعالی سازمانی

مدل تعالی سازمانی مطرح در دنیا و به لحاظ در

بنا بر نظریه بنیاد كیفیت اروپایی مدیریت كیفیت

برداشتن اصول ،مفاهیم  ،فضا و قانونمندي هاي عام

( )1999مدل هاي تعالی سازمانی ابزاري براي كمک

می تواند براي سایر جوامع و سازمان هایشان

به سازمان ها براي سنجش میزان قرار داشتن در مسیر

بخصوص براي جامعه رو به پیشرفت ما مؤثر باشد.

تعالی سازمانی و رشد توازن هستند .این مدل ها به
سازمان ها كمک می كنند تا با مقایسه وضع موجود و

 -3مفهوم تعالی سازمانی

مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی و سپس بر اساس

بالندگی یا تعالی ترجمه لغت  Excellenceاست كه

این یافته ها(عارضه ها) و بررسی علل وقوع آنها ،راه

از ریشه التین  Excellerبه معنی «بر-باالي چیزي

حل هاي بهینه سازي وضع موجود را تامین و آنها را

صعود كردن» مشتق شده است .در ادبیات مدیریت؛

اجرا كنند .به كار گیري مدل هاي تعالی سازمانی می

اصطالح تعالی معانی متفاوتی به خود گرفته است كه

تواند به تشویق سازمان ها براي خود ارزیابی و

این مفاهیم جنبه هاي متفاوت تعالی را نشان میدهد.

شناسایی ،شفاف كردن و تبیین نگرش هاي مرتبط با

از جمله تعاریف تعالی سازمانی می توان به موارد

نتایج عملكرد به خوبی توجه به درون داده ها و

ذیل اشاره كرد :

فرایندها منجر شود (قربانی و نوري.)1959،

تعالی سازمانی را می توان رشد و ارتقاي سطح
یک سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست ،به
گونه اي كه با كسب رضایتمندي مطلوب كلیه
ذينفعان و ایجاد تعادل بین آنها ،احتمال موفقیت
سازمان در بلند مدت افزایش یابد (فرهی
یزدي.)1955،
تعالی سازمانی عبات است از :معرفی تعمدي و
منطقی ،ایجاد ،تقویت و اشاعه تغییر به منظور بهبود
اثربخشی سازمان (لوتانز.5)1999،
«تعالی سازمانی روشی كل گرا براي بهبود بخشیدن
به عملكرد سازمان است ( ».هارینگتون)1995،

6

بنابراین ،هرگاه سازمانی در راه راست ،پایداري و

همچنین ،مدل تعالی سازمانی یک ابزار عملیاتی
قوي است كه می تواند براي مقاصد مختلفی توسط
سازمان ها به كار گرفته شود؛ از جمله
(همایونفر: )1951،
 -1ابزارهایی براي خودارزیابی و سنجش اینكه در
مسیر تعالی در كجا قرار گرفته اند؛
 -1جلوگیري از دوباره كاري ها و هماهنگ كردن
برنامه هاي بهبود در یک چارچوب تعریف شده؛
 -9به عنوان ساختار جامعی براي سیستم مدیریت
سازمان؛
از طرفی ،براي مدل هاي تعالی مزایایی ذكر
كرده اند ،براي مثال ،سالک زمانی ( )1954مزایاي
استفاده از مدل هاي تعالی سازمانی را این گونه بیان

ایستادگی كرده ،سعی كند در مسیر رشد خود به

می كند:

گمراهی نیفتد ،گفته می شود آن سازمان در اكنون

-1كمک به بهبود كاربست هاي عملكرد سازمانی ،

بالندگی یا بالیدگی است (مهرداد. )1959،

توانمندي ها و نتایج آنها؛
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-1تسهیل ارتباطات و به اشتراک گذاشتن اطالعات با

پیترز و واترمن ( )1351در پی طرح پژوهشی

بهترین كاربست ها در سازمان ها؛

گسترده اي درباره كارگردانی و دگرگونی سازمانی و

-9عمل به عنوان ابزاري كاري براي درک و مدیریت

تازه گردانی ،سیاهه اي از پانصد شركت در  59قلمرو

عملكرد؛

صنعتی را انتخاب نمودند كه دو ویژگی همگانی

-4راهنمایی براي برنامه ریزي راهبردي و

داشتند :نخست در شمار بهترین هاي قلمرو كار یا

فرصتهایی براي یادگیري.

صنعت هاي خود بودند ؛ دوم همه آنها خود را تازه

با توجه به اهمیت و مزایاي ذكر شده در مورد مدل

گردان و نوتوان ساخته بودند .آنها به هشت ویژگی

هاي تعالی سازمانی ،صاحبنظران مختلف مدل هاي

شركت هاي موفق دست یافتند كه این هشت ویژگی

متفاوتی را براي تعالی سازمانی ارائه كرده اند؛ از

به صورت خالصه ،شامل  -1 :تعصب به عمل؛ -1

جمله مدل هاي مشهور تعالی سازمانی عبارتند از:

توجه به نیازهاي مشتري؛  -9استقالل و كارآفرینی؛

- 1مدل جایزه دمینگ در ژاپن()1351

 -4بهره وري از طریق كاركنان؛  - 5توجه به

 - 1مدل پیترز و واترمن()1351

ارزش ها؛  -6پایبندي به كار اصلی؛ -7،ساختارهاي

 - 9جایزه مالكوم بالدریج آمریكا ()1357

ساده و  -5انعطاف پذیري است  .اكنون به شرح این

 - 4مدل تعالی اروپایی). )1331( 7(EFQM

هشت ویژگی معرفی شده توسط پیترز و واترمن كه

-5مدل تعالی سازمانی پیترز و واترمن
از زمان هاي بسیار قدیم  ،جستجو براي تعالی و رشد
همه جانبه از مهمترین مسایل نوع بشر بوده است.
فرایندهاي ذهنی انسان با عنوان تئوري هاي متفاوت
مدیریت ارائه شدند ،و عمل به آن تئوري ها به
تعالی نائل شد .اگرچه تئوري هاي مدیریت در
محیط ها و زمان هاي متناسب خود ارائه شدند ،اما
تئوري هاي مشابه در جوامع مختلف نتایج متفاوتی به
بار آورد .این علت به پیشرفت دیگر تئوري هاي
مدیریتی براي غلبه بر كمبود دیگر انواع منجر شد .با
این اكنون ،با عمل به هر تئوري ،مدیریت درس هاي
جدیدي را براي دستیابی به تعالی فرا گرفت .به
عنوان یک مثال ثابت شده ،كتاب معروف پیترز و
واترمن با عنوان «در جستجوي تعالی -درس هایی از
شركت هاي موفق آمریكایی» ،پیشنهاد هاي زیادي را
به عنوان معیارهاي موفق تعالی ارائه كرد (شارما و
تالور. 5 )1997،

اساس كار این پژوهش است پرداخته خواهد شد :
 تعصب به عمل  :دست به كار زدن و از بیحركتی در برابر دشواري ها پرهیز كردن به معنی
آزمودن است و این از ویژگی هاي شركت هاي
برجسته است كه به سود گیري براي شروع به كار
كردن شناخته شده اند .وظیفه مدیریت آن است كه
روحیه آزمودن را در شركت پرورش دهد و اندک
شكست و ناكامی را بپذیرد و براي آزمایش ها وزن و
ارزش كافی قایل گردد و خود پشتیبان مشوقان كار
آزمایشی باشد .می توان گفت كه تعصب به عمل در
شركت هاي موفق داراي زیر معیارهاي  :روانی
سازمانی  ،خرد كردن كارها و استفاده از تجربیات
دیگر سازمان هاست(پیترز و واترمن. )1351 ،
 توجه به نیازهاي مشتري  :پیترز و واترمنتوجه به نیازهاي مشتري را از مهمترین ویژگی هاي
سازمان هاي موفق دانسته اند .نزدیک كردن كسب و
كار با خواست و نیاز مشتریان یک اندرز و پیام
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شركت هاي برجسته است .شركت هاي موفق

ارزشی جستجو كرد ،زیراسازمان ها براي پایایی خود

بسیاري از شیوه هاي كامیابی را از مشتریان خود

و دستیابی به كار تكامل باید از مجموعه اي از

می آموزند؛ آنها در بهبود كیفیت كاال ،خدمت به

باورهاي راستین برخوردار باشند كه بر روي آنها همه

مشتري و قابلیت اعتماد بی نظیرند و به طور كامل در

سیاست ها و كوشش هاي خود را پایه گذاري كنند.

خدمت مشتریان هستند و به عبارتی می توان گفت

پس مهمترین عامل در پیروزي یک شركت پایبندي و

نوعی از قالب دادن به كوشش هاي شركت است كه

پیروي راستین این باورهاست و اگر سازمانی می

در حقیقت ،پیدا كردن راه مناسب ویژه اي كه ضمن

خواهد چالش جهان پر از دگرگونی را بپذیرید ،باید

آن یک شركت می تواند بهتر از دیگران به مشتریان

آماده باشد در مسیر حركت خود به جلو ،همه چیز

خدمت كند .

جز آن مجموعه باورها را دگرگون سازد (پیترز و

استقالل عمل و کارآفرینی  :شركت هاي نوآور در

واترمن. )1351،

درون سازمان خود به پرورش بسیاري از رهبران و

توجه به مزیت رقابتی (پایبندي به کار اصلی) :

مبتكران دست می زنند و با باز گذاشتن میدان عمل

در نظر پیترز و واترمن مزیت یعنی پایبندي به كار

افراد را به آفریدن تشویق می كنند و با تشویق

اصلی؛ به نظر آنها موفق ترین شركت ها آنهایی

خطرجویی ،آزمایش هاي شایسته را پشتیبانی

هستند كه برگرد یک مهارت اصلی به افزایش حیطه

می كنند .اجراي برنامه هاي نوآور و تازه گردان

كاري خود دست زده اند و به طور كلی سیاست آنها

اصول مسلم شركت هاي برجسته است و با ایجاد

در برابر توسعه كار و بر حیطه كار استوار است و

روحیه خطرجویی در میان كاركنان استقالل عمل را

هرگز خود را درگیر دام تنوع و بزرگ شدن نمی

به شیوه اي شگفت انگیز در همه رده هاي سازمانی

كنند .به طور كلی ،شركت هاي تازه گردان به بزرگ

روان می سازند .با نامتمركز كردن كارها ،آسان بودن

كردن خود دست می زنند ،ولی همواره این افزودن و

ارتباطات و نبودن موانع بر سر راه سخن گفتن با

گسترش و متنوع كردن را به شیوه اي تجربی صورت

یكدیگر زمینه را براي نوآفرینی مهیا می سازند (پیترز

می دهند.

و واترمن .)1351 ،

 -ساختارهاي ساده و شمار اندک کارکنان

بهره وري از طریق کارکنان :بر اساس نظر پیترز و

ستادي :ساختار شركت هاي موفق ،در نهایت سادگی

واترمن شركت هاي موفق كاركنان عادي خود را

است و تعداد مقام هاي ارشد این شركت ها به گونه

منبع اساسی باال رفتن كیفیت كار و بهره وري به

حیرت آوري اندک است .در شركت هاي موفق،

شمار می آورند و كارگر را سرچشمه اندیشه هاي
تازه می شناسند و معتقدند كه هرگاه با كاركنان بر
پایه بالندگی رفتار شود ،آنان با رفتار خود پاسخ
مناسب خواهند داد (پیترز و واترمن . )1351،
توجه به ارزش ها  :یكی دیگر از ویژگیهاي بارز
شركتهاي متعالی را باید در اعتقاد آنها به نظام

شرایط كار و ساختار به گونه اي است كه همه از
فرایند كارها آگاهی دارند .این شركت ها با توجه به
حجم كوچک واحدهاي خود با سادگی بیشتري با
شرایط كنار می آیند و در نتیجه می توانند به سادگی
به تكرار و با انعطاف پذیري و روانی بیشتري در كار
خود تجدید سازمان دهند  .بنابراین ،براي بقاي شكل
ساختاري شده یک شركت برجسته یک عامل اساسی
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 -ضرورت دارد  :كارمندان دفتري اندک ،به

به انضباط ،پرداختن به جزییات كار و اجراي وظایفی

خصوص در واحدهاي ستادي شركت و تعداد اندک

كه بر عهده افراد گذاشته می شود ،می تواند زمینه را

رده هاي سازمانی ( .پیترز و واترمن .)1351 ،

براي استقالل عملی كه به طور منظم و مرتب رخ
میدهد ،فراهم آورد (پیترز و واترمن.)1351،

 انعطاف پذیري :بنا بر نظر پیترز و واترمن( )1351شركت هاي موفق در آن واحد هم متمركز و

اكنون در اینجا نكته اي كه به ذهن می رسد ،این

هم غیر متمركز هستند ،در بسیاري از موارد كاركنان

است كه آیا این ویژگی ها را می توان براي سازمان

خط مقدم تولید،گروه تحقیق و توسعه ،استقالل و

ها در شرایط متالطم كنونی و عصر حاضر پیاده كرد

خودمختاري فراوان دارند و با این اكنون و به طور

؟ تام پیترز در مصاحبه اي در سال  1991بیان كرد

همزمان ،مدیریت شركت نسبت به معدودي از ارزش

ویژگی هاي بیان شده در سال  1351براي شركت

هاي مورد باور خود به شدت عالقه نشان می دهند.

هاي موفق همچنان پا برجاست و نباید این ویژگی ها

این شركت ها از یک سو در نهایت سخت گیري

را تغییر داد ،اما می توان یک مورد دیگر به آن اضافه

هستند و از سوي دیگر حداكثر خود مختاري و

كرد و آن «توانایی هاي مربوط به عقاید  ،آزادي و

استقالل و نوآوري را براي كاركنان خود فراهم

سرعت» است (پیترز .)1993 ،همچنین ،بنیاد در

میسازند .آنها به ارتباطات به شدت منظم و

جستجوي تعالی ( )1919عامل «راز تناسب فرهنگی»

بازخوردهاي سریع معتقدند؛ هرگز اجازه نمی دهند

را به عنوان یكی دیگر از ویژگی هاي سازمان هاي

كه ارزش زیر پا گذاشته شود .در نزد شركت هاي

موفق بیان كرده است

برجسته مجموعه اي از ارزش ها و مقررات مربوط
.

منابع

نتایج

فرایند ها
تعصب به

تکنولوژي
علم

عمل

توجه به
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نیازهاي مشتري

كارآفرینی

مشتري م وري

افزایش

نیروي انسانی

بهره وري
توجه به ارزش

بهره وري با

هاي مشترک

كاركنان

سرمایه
و.....

مزیت رقابتی
انعطاف پذیري

پایبندي به كار

استفاده از

اصلی

ساختارهاي ساده
انعطاف پذیري

شكل ( )1مدل سیستمی تعالی پیترز و واترمن (منبع :محقق ساخته)
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می توان مدل تعاالی ساازمانی پیتارز و واتارمن را از

- 6روش ت قیق
با در نظر گرفتن مدل مورد نظر محققاان و الگاوي

نگاه سیستمی به صورت شكل ( )1نشان داد

تحقیق ،مقاله حاضر می كوشاد تاا از طریاق بررسای

مشاركت كنندگان این تحقیاق  53نفار ( 5زن و51

تعالی سازمانی پیترز و واترمن چاارچوبی باه منظاور

ماارد) از كاركنااان و ماادیران شااركت قااائم سااپاهان

ارزیابی تعالی سازمانی در صنعت فوالد ایران با تاكید

هستند ..اطالعات مربوط به مشااركت كننادگان ایان

بر شركت مهندسی قائم سپاهان ارائه دهد .در مجموع

تحقیق در جدول شماره ( )1ارائه شده است .

جدول  -1بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

تعداد

سن پاسخ دهندگان:
 99-19سال
 49-91سال
 59-41سال
 59سال به باال

16
54
6
9

جنسیت پاسخ دهندگان:
مرد
زن

51
5

سطح ت صیالت پاسخ دهندگان:
دیپلم
فوق دیپلم
كارشناسی
كارشناسی ارشد و دكترا

16
11
95
6

پست سازمانی پاسخ دهندگان:
مدیر
سرپرست
كارمند

19
15
45

سابقه کاري پاسخ دهندگان:
زیر  5سال
 5 -19سال
 19 -15سال
 19-15سال
 15-11سال
 99 -15سال

95
94
3
7
1
1

درصد
13/1
69/6
6/5
9/4
31/1
5/3
13/1
14/7
93/9
6/5
14/6
91/5
59/3
93/9
95/9
19/1
7/5
1/1
1/1
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پرسشاانامه تعااالی سااازمانی كااه توسااط محققااان

استقالل و كارآفرینی كاركنان ،افازایش بهاره وري از

،براساس مدل پیترز و واترمن طراحی شاد ،داراي دو

طریااق كاركنااان  ،توجااه بااه ارزش هاااي مشااترک ،

بخش است :بخاش اول پرسشانامه شاامل متغیرهااي

پایبندي به كار اصلی  ،استفاده از ساختارهاي سااده و

جمعیت شناختی و بخش دوم شامل  45سؤال كاه باا

انعطاااف پااذیري) ماارتبط بااا چهااارچوب پااژوهش

هدف سنجش هشت بعد تعالی سازمانی (تعصاب باه

بود.جدول( )1تناظر هر یک از سؤالهااي پرسشانامه

عمل ،توجه به نیازهااي مشاتري ،تعصاب باه عمال،

را برحسب متغیرهاي پژوهش نشان می دهد.

جدول  -1تناظر هر یک از سوالهاي پرسشنامه برحسب متغیرهاي پژوهش
متغیرها
تعصب به عمل

سؤالهاي متناظر
عالقه كاركنان به كارهاي تخصصی ،یادگیري از تجربه هاي قبلی ،تعهد كامل به بیانیه

شماره سوال
15 ، 17 ، 3 ، 1

ماموریت سازمان ،نظارت بر فرایندها تا حصول نتایج اعمال
توجه به نیازهاي

تعهد پاسخگویی به نیازهاي مشتري از باالترین رده سازمان  ،تمایل به خدمتگزاري به

مشتري

مشتریان از اهداف اصلی سازمان ،حضور فعال مدیر ارشد در برنامه ارائه خدمت به مشتریان ،

95 ،19،15،16،99، 1

طبقه بندي مشتریان بر اساس نیازها  ،درک كامل نیازهاي مشتریان توسط كاركنان  ،توجه به
نیازهاي مشتریان از جمله مهمترین نگرانی هاي سازمانی
استقالل و كارآفرینی

برخورداي كاركنان از آزادي عمل نسبت به انجام وظایف شغلی  ،تقویت روحیه كار آفرینی

9،11،13،17،94،93،41،44

با تفویض اختیار  ،ایجاد فرصت مناسب براي نوآوري و ابتكار عمل  ،لحاظ كردن میزان
نوآوري هر قسمت به عنوان ضریبی در پاداش  ،تحمل خصوصیات منفی افراد خالق توسط
سازمان  ،تقویت روحیه تحمل شكست  ،استقبال از نظرهاي متفاوت از سوي كاركنان ،
افزایش اختیارات كاركنان متناسب با توانایی هاي آنها
افزایش بهره وري با

اعتقاد به كیفیت گرایی  ،ارائه برنامه هاي جامع و عملی براي افزایش بهره وري ،ایجاد

استفاده ازكاركنان

فرایندهایی براي مشاركت تمام كاركنان  ،پرداخت پاداش بر اساس عملكرد هر فرد ،

4،11،19،15،95،49

همسویی و هماهنگی اهداف و آموزش هاي فردي با نیازهاي سازمان  ،تقدیر از افزایش
تالش كاركنان در ایجاد بهبود و گسترش موفقیت سازمان
ارزش هاي مشترک

اهمیت ارزش هاي اساسی حاكم بر جامعه  ،هماهنگی بین ارزش هاي كاركنان و اهداف

11،13،96،41،45،49،5،19

سازمان  ،تحكیم ارزش هاي سازمان با نصب شعارهایی در سازمان  ،اعتماد و اطمینان به
كاركنان  ،احترام به ارزش هاي مشتریان  ،اهمیت ارزش هاي مرتبط با سود آوري  ،حمایت و
تاكید بر ارزش هاي سازمان توسط مدیران ارشد  ،حمایت كامل از ارزش هاي سازمان توسط
خط مشی ها
مزیت رقابتی

سرمایه گذاري در فعالیت هاي گوناگون در براي پایبندي به كار اصلی  ،همسویی چشم انداز

14،11،99،6

سازمان در براي پایبندي به كار اصلی  ،خودداري از انجام فعالیت هایی كه مدیریت با آن
آشنایی ندارد  ،توسعه فعالیت هاي مرتبط با توانایی هاي اصلی
ساختارهاي ساده

اطالع كامل كاركنان از فرایند كارها به علت ساختار ساده  ،واگذاري اختیارات به رده هاي

7،15،19،91،97

پایین سازمان ،ابالغ اهداف كلی به صورت دستورالعمل به كلیه قسمت ها  ،تدوین برنامه
هاي اساسی توسط واحدهاي ستادي  ،انجام كارهاي اجرایی توسط واحدهاي صفی
انعطاف پذیري

تدوین اهداف سازمان به گونه اي كه قابل تغییر در شرایط متغیر محیطی باشند  ،احترام به
ارزش هاي كاركنان توسط مدیر  ،انجام وظایف به بهترین نحو توسط كاركنان  ،انعطاف پذیر
بودن ضوابط كار

5،16،14،91

بررسی تعالی سازمانی شركت مهندسی قائم سپاهان اصفهان بر اساس مدل پیترز و واترمن35/

درابتدا میزان پایایی پرسشنامه محاسابه شاد .نتاایج

تحلیل عاملی تاییدي استفاده شده .به منظور مشخص

حاصل از روش آلفاي كرونباخ نشاان دهناده پایاایی

نمودن اینكه هر یک از ساؤالهااي پرسشانامه ،كادام

مطلوب براي ابزاراندازه گیري است .نتایج حاصال از

یک از عوامل مربوط به تعالی سازمانی را مایسانجد،

بررسی پایایی در جدول شماره ( )9نشاان داده شاده

از تحلیل عاملی اكتشافی استفاده شده است .نتایج این

است .

آزمون به صورت خالصه در جدول شماره ( )4ارائاه

جدول  -9پایایی ابزار اندازه گیري و ابعاد آن
متغیرهاي مورد بررسی
تعصب به عمل
توجه به نیازهاي مشتري
استقالل و كارآفرینی
افزایش بهره وري توسط
كاركنان
ارزش هاي مشترک
مزیت رقابتی
ساختارهاي ساده
انعطاف پذیري
پایایی محاسبه شده براي كل
ابزار اندازه گیري

پایایی
محاسبه شده
9/79
9/57
9/51
9/77
9/75
9/76
9/74
9/76
9/346

مقدار استاندارد
بیشتر از9/7
بیشتر از9/7
بیشتر از9/7
بیشتر از9/7
بیشتر از9/7
بیشتر از9/7
بیشتر از9/7
بیشتر از9/7
بیشتر از9/7

شده است.
جدول  -4آزمون كی ام اُ و بارتلت براي شركت قائم
سپاهان
عامل KMO
آزمون Bartlett

مقدار  2

9/549
1454/491

درجه آزادي

339

sig

9/999

پس از انجام تحلیل عااملی اكتشاافی ،محققاان باه
انجام تحلیل عامل تاییدي مرتبه دوم با اساتفاده از 45
آیتم از تحلیل عاملی اكتشافی پرداختند .مادل تحلیال

اعتبار محتواي ابازار باا بررسای پرسشانامه تعاالی

عاملی مرتبه دوم پرسشنامه تعالی سازمانی باه هماراه

سااازمانی توسااط اساااتید دانشااگاه ،صاااحبنظران و

بارهاي عاملی آن در شكل شماره ( )1نشان داده شده

محققان دیگر در ایران بررسی شد كاه پاس از انجاام

است .عالوه برآن ،خالصه اي از شاخصهاي مناسب

اصالحات و تغییرات مورد نظر خبرگان تایید گردیاد.

بودن بارازش مادل در جادول ( )5نشاان داده شاده

اعتبار عاملی پرسشنامه از تحلیال عااملی اكتشاافی و

است.

جدول  -5بررسی شاخص هاي مناسب بودن مدل
نام 2شاخص



P-Value
GFI
AGFI
NFI
CFI
RMSEA

مقدار استاندارد شاخص
بیشتر از 9/95
بیشتر از 9/3
بیشتر از 9/3
بیشتر از 9/3
بیشتر از 9/3
كمتر از 9/1

باتوجه به كلیه شاخص هاي مناسب باودن بارازش
مدل می توان نتیجه گیري كرد كه مدل تحلیل عااملی
مرتبه دوم پرسشنامه تعالی سازمانی از برازش مناسبی

مقدار شاخص در مدل مورد نظر
1169/79
9/93693
9/31
9/39
9/35
9/35
9/9791

نتیجه گیري
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

برخوردار است  .این مدل در شكل شماره ( )1نشاان
داده شده است
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.

شكل  -1مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم تعالی سازمانی و ابعاد آن
- 7یافتهها

استقالل و كارآفرینی ،افزایش بهره وري با استفاده از

در این بخش فرضیات پژوهش درمورد متغیرهاي

پرورش كاركنان ،ارزش هاي مشترک ،پایبندي به كار

مستقل ،تعصب به عمل ،توجه به نیازهاي مشتري،

بررسی تعالی سازمانی شركت مهندسی قائم سپاهان اصفهان بر اساس مدل پیترز و واترمن37/

اصلی ،ساختارهاي ساده و انعطاف پذیري تجزیه و

انعطافپذیري از مقدار بحرانی جدول در سطح

تحلیل می گردد.

خطاي  5درصد بزرگتر است .در نتیجه فرض H0

3

براساس نتایج جدول ( t ، )6مشاهده شده

رد می شود .وهمچنین ،میانگین این متغیرها باالتر از

متغیرهاي تعصب به عمل ،توجه به نیازهاي مشتریان،

سطح متوسط است .بنابراین ،در شركت قائم سپاهان

استقالل و كارآفرینی كاركنان ،افزایش بهرهوري

اصفهان متغیرهاي تعالی سازمانی بر اساس مدل پیترز

توسط كاركنان،

توجه به ارزش هاي مشترک،

و واترمن باالتر از سطح متوسط قرار دارد.

پایبندي به كار اصلی ،استفاده از ساختارهاي ساده ،و
جدول  -6مقایسه میانگین متغیرهاي تحقیق با میانگین فرضی 9
آماره

میانگین

انحراف معیار

خطاي معیار

df

t

sig

متغیر
تعصب به عمل

4/95

9/46

9/95

11

55

9/999

توجه به نیازهاي مشتریان

9/51

9/46

9/95

16/4

55

9/99

استقالل و كارآفرینی كاركنان

9/76

9/46

9/95

5/769

55

9/99

افزایش بهره وري توسط كاركنان

9/55

9/54

9/96

14/16

55

9/999

توجه به ارزش هاي مشترک

4/91

9/53

9/93

11/11

55

9/99

پایبندي به كار اصلی

9/56

9/57

9/96

14/99

55

9/99

استفاده از ساختارهاي ساده

9/66

9/61

9/96

11

55

9/99

انعطاف پذیري

9/59

9/56

9/96

19/99

55

9/99

تعالی سازمانی

9/55

9/19

فرضیه اصلی :تعالی سازمانی بر اساس مدل پیترز و

سازمانی در شركت مهندسی قائم سپاهان كه بااالتر از

واترمن در شركت مهندسی قائم سپاهان اصفهان در

میانگین فرضی  9است ،می توان نتیجاه گرفات كاه

سطح خوبی قرار دارد.

این شركت بر اساس مدل پیترز و واترمن نیز ساازمان

بر اساس یافته هاي جدول ( f ، )7مشاهده شده در
سطح (

) معنی دار بوده است .بناابراین،

متعالی است.
جدول  -7بررسی تعالی سازمانی در شركت مهندسی

بین میانگین متغیرهاي تعالی سازمانی بر اسااس مادل

قائم سپاهان

پیترز و واترمن تفاوت معناداري وجود دارد .با توجاه

sig

f

به جادول ( )6از باین ایان متغیرهاا بیشاتر میاانگین

9/946

1/55

11/35

مربوط به تعصب به عمل با میانگین  4/95و كمتارین
میانگین مربوط به ساختارهاي ساده با میاانگین 9/66
است .به طور كلی ،با توجه باه میاانگین كلای تعاالی

در نهایت ،اثرات متغیرهااي جمعیات شاناختی بار
متغیرهاي تحقیق بررسی شد.
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جدول  -5آزمون معنیداري تحلیل واریانس چند
متغیره ( مانوا )
ویژگی
جمعیت
شناختی
جنسیت
تحصیالت
سابقه
خدمت
سن
سمت
رشته
تحصیلی

توان
آماري

المبداي
ویلكز

F

1/99
9/579
9/159

9/79
9/37

سطح
معنی
داري
9/746
9/591

9/145
9/155

9/996
9/644

1/995
9/555

9/477
9/536

9/995
9/135

9/155

1/134

9/139

9/941

براساس یافته هاي جدول ( F ، )5مشاهده شده در
خصوص متغیرهاي تعالی سازمانی برحسب جنسیت،
تحصیالت ،سابقه خدمت ،سمت و رشته تحصیلی در
سطح  P ≥/95معنی دار نبوده است .

هیچ یک از خصوصیات جمعیت شناختی كاركنان بر
میزان تعالی سازمانی در این شركت تاثیر گذار نیست.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهاي زیر ارائه می
گردد:
 -1با توجه به یافته هاي حاصل از جدول ( )6با
توجه به اینكه در این شركت میزان تعصب به عمل
باالتر از سطح متوسط قرار دارد ،پیشنهاد می شود كه
در این شركت  ،كارهایی متناسب با تخصص افراد
به آنها واگذار شود تا انگیزه بیشتري براي فعالیت در
كاركنان بوجود آید .همچنین ،سعی شود از
تجربههاي افراد با سابقه و از تجربههاي دیگر
سازمانها در دستیابی به موفقیت استفاده شود.
 -1درک كامل نیازهاي مشتریان توسط كاركنان نیز
طبق یافتهها تاثیر فراوانی بر تعالی سازمانی در شركت
قائم سپاهان دارد ،لذا پیشنهاد می شود كه به كاركنان

- 8ب ث

سازمان آموزش داده شود كه از زمان ورود مشتري

با توجه به یافتههاي تحقیق  tمشاهده شده از مقدار

به سازمان تا زمان ترک سازمان ،تمامی نیازهاي

بحرانی در سطح خطاي  5درصد بزرگتر است،

مشتري را مورد توجه قرار دهند و تعهد كامل به

بنابراین ،متغیرهاي تعالی سازمانی بر اساس مدل

پاسخگویی به نیازهاي مشتریان داشته باشند.

پیترز و واترمن در شركت قائم سپاهان اصفهان باالتر

 -9استقالل و كارآفرینی كاركنان نقش اساسی در

از سطح متوسط هستند .كه ارزیابی این هشت

كلیه فعالیت هاي هر سازمانی دارد ،اگر زمینه الزم

شاخص در سطحی باالتر از سطح متوسط نشان

براي كارآفرینی كاركنان بوجود آید ،كاركنان تعهد و

دهنده متعالی بودن این شركت است و حاكی از

مسئوولیت پذیري بیشتري در قبال اهداف سازمانی

توجه به تعالی سازمانی به عنوان شاخص برتري

پیدا خواهند كرد .یافته نشان می دهد كه از نظر

سازمان در این شركت است .نتایج این تحقیق با

كاركنان این شركت استقالل و كارآفرینی كاركنان در

نتایج حاصل از تحقیقات اقبال و همكاران( )1957و

سطح باالیی قرار دارد .در نتیجه پیشنهاد میشود

سجادي و همكاران ( )1957مبنی بر استفاده كردن از

مدیران سازمانی سعی در ایجاد فضایی در سازمان

تعالی سازمانی در سازمان ها و شركتها مطابقت دارد.

كنند ،كه كاركنان از آزادي عمل بیشتري نسبت به

شایان ذكر است با توجه به یافته هاي جدول ( )7بین

انجام وظایف شغلی خود برخوردار شوند ،روحیه

متغیرهاي تعالی سازمانی تفاوت وجود دارد.همچنین،

كار آفرینی كاركنان با تفویض اختیار تقویت شود،
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فرصت هاي مناسب براي نوآوري و ابتكار عمل

كاركنان سازمان شود ،اعتماد و اطمینان به كاركنان از

ایجاد گردد ،میزان نوآوري هر قسمت به عنوان

طرف مدیران و سرپرستان در حد باالیی افزایش یابد،

ضریبی در پاداش لحاظ شود ،توجه بیشتري به

به ارزش هاي مشتریان توسط كلیه كاركنان سازمان

نظرات كاركنان شود تا به كارآفرینی كاركنان افزوده

اهمیت داده شود ،ارزش هاي مرتبط با سود آوري

شود كه این خود یكی از عوامل دستیابی به تعالی

مانند دیگر ارزش ها از اهمیت باالیی برخوردار شود،

سازمانی است .

حمایت و تاكید بر ارزش هاي سازمان توسط مدیران

 -4با توجه به نتایج مشاهده شد كه افزایش بهره

ارشد انجام گیرد ،ارزش هاي سازمان توسط خط مشی

وري از طریق كاركنان در این شركت باالتر از سطح

ها و استراتژي ها حمایت شود .

متوسط است .با توجه به این یافته ها پیشنهاد میشود

 -6با توجه به نتایج مبنی بر اینكه شركت قائم

كیفیتگرایی به عنوان یک ارزش در سازمان بیان

سپاهان از لحاظ پایبندي به كار اصلی باالتر از سطح

شود ،برنامههاي جامع و عملی براي افزایش بهرهوري

متوسط قرار دارد پیشنهاد می شود در این شركت

به طور مستمر ارائه گردد  ،فرایندهایی براي مشاركت

براي دستیابی بیشتر به مزیت رقابتی شركت در

تمام كاركنان در كارها ایجاد شود ،پاداش و تشویق

فعالیت هاي گوناگون كه در براي پایبندي به كار

بر اساس عملكرد هر فرد پرداخت شود  ،همسویی و

اصلی آن است ،سرمایه گذاري نماید ،چشم انداز

هماهنگی الزم بین اهداف و آموزشهاي فردي با

سازمان در جهت پایبندي به كار اصلی تدوین شود،

نیازهاي سازمان برقرار شود  ،از افزایش تالش

از انجام فعالیت هایی كه مدیریت با آن آشنایی ندارد

كاركنان در ایجاد بهبود و گسترش موفقیت سازمانی

خودداري شود ،فعالیت هاي مرتبط با تواناییهاي

تقدیر به عمل آید.

اصلی سازمان توسعه داده شود .

-5ارزشهاي سازمانی موجود در شركت نقش

 -7با توجه به اینكه نتایج حاكی از این بود كه میزان

اساسی در كلیه فعالیتهاي سازمان دارد ،اگر به

استفاده از ساختارهاي ساده در این شركت باالتر از

ارزشهاي سازمانی توجه كافی و الزم شود زمینههاي

سطح متوسط قرار دارد ،بنابراین ،با توجه به این نكته

الزم را در سازمانها براي دستیابی به عملكرد بهتر

كه ساختار ساده یكی از مولفههاي اصلی در دستیابی

فراهم میآورد .با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد

به تعالی سازمانی است پیشنهاد میشود كه این

میشود در شركت قائم سپاهان زمینه هاي الزم براي

شركت از افزایش دیوانساالري در سازمان خود با

اقدامات ذیل فراهم آید:

كاهش سلسله مراتب  ،استفاده از ساختار تخت،

به ارزش هاي اساسی حاكم بر جامعه اهمیت داده

كاهش نیروهاي ستادي ،واگذاري اختیارات به

شود به خصوص ارزش هاي مذهبی كاركنان مورد

ردههاي پایین سازمان و عدم تمركز گرایی جلوگیري

توجه قرار گیرد ،اهداف سازمان در براي ارزش هاي

كند .

كاركنان تدوین و پایه گذاري شود ،ارزش هاي

-5نتایج جداول هم چنین ،نشان دهنده انعطاف

سازمان با نصب شعارهایی در سازمان ملكه ذهن

پذیري باالي این سازمان است .بنابراین ،پیشنهاد
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میشود كه اهداف سازمان به گونهاي كه قابل تغییر

مدل تعالی سازمانی پیترز و واترمن باالتر از سطح

در شرایط متغیر محیطی باشد ،تدوین شود و ضوابط

متوسط قرار دارد .در نتیجه ،این شركت بر اساس

كار به صورت منعطفتري نوشته و اجرا شود .

مدل پیترز و واترمن شركت متعالی است.

- 9نتیجه گیري
تجزیه و تحلیال داده هاا در ایان تحقیاق باه منظاور
بررسی ( )aفرضیه اصلی  :تعالی سازمانی بار اسااس
مدل پیترز و واترمن در شركت قائم ساپاهان اصافهان
در سااطح خااوبی قاارار دارد ،و ( )bبررساای هشاات
فرضیه فرعی به شرح زیر بود )1(:تعصب به عمل در
شركت قائم سپاهان اصفهان در سطح خوبی قرار دارد
؛( )1توجااه بااه نیازهاااي مشااتریان در شااركت قااائم
سااپاهان اصاافهان در سااطح خااوبی قاارار دارد؛ ()9
استقالل و كارآفرینی در شركت قائم سپاهان اصافهان
در سطح خوبی قرار دارد؛ ( )4افزایش بهاره وري باا
استفاده از كاركنان در شركت قائم سپاهان اصفهان در
سطح خوبی قارار دارد؛ ( )5ارزش هااي مشاترک در
شركت قائم سپاهان اصافهان در ساطح خاوبی قارار
دارد؛ ( )6پایبناادي بااه كااار اصاالی در شااركت قااائم
سااپاهان اصاافهان در سااطح خااوبی قاارار دارد؛ ()7
استفاده از ساختارهاي ساده در شركت قاائم ساپاهان
اصاااافهان در سااااطح خااااوبی قاااارار دارد و ()5
انعطافپذیري در شاركت قاائم ساپاهان اصافهان در
سطح خوبی قرار دارد .درابتدا هر كدام از این ابعاد باا
میانگین فرضی  9مقایسه شد تا مشاخص گاردد هار
كدام از این متغیرها در چه سطحی قرار دارد و سپس
این آماره ها با یكدیگر مقایسه گردید.

تحقیق انجام شده همانند سایر تحقیقات باه دور از
محدودیت نیسات محادودیت هااي ایان تحقیاق در
برگیرنده موارد زیر است:
اول از همه در ایران باه علات شارایط فرهنگای و
اجتماعی محقق نمی تواند دامنه وسیعی از سازمان ها
را بررسی كند لذا محققان در تحقیاق ماذكور تاالش
كردند با انتخاب نمونهاي مناساب باه بررسای تعاالی
سازمانی در صنعت فوالد ایاران بپردازناد .باه هماین
علت ،نیاز به انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه است
تا بتوان به نتایج دقیقتري دست یافت .عالوه بر ایان،
در این تحقیاق فقاط مادل تعاالی ساازمانی پیتارز و
واترمن بررسی شده است در صورتی كاه مادل هااي
دیگري هم وجود دارد.
با وجود بررسی انجام گرفته ،باه انجاام تحقیقاات
بیشتري نیاز است تاا چاارچوب جاامعتري از تعاالی
سازمانی در ایاران و ساازمان هااي آن حاصال آیاد.
بنابراین ،توصایه مای شاود ایان پاژوهش در ساایر
سازمان هاي تولیدي و خدماتی در سطح خصوصی و
دولتی انجام شود ،پژوهشی در مورد سایر مادل هااي
تعالی سازمانی به عمل آید ،پژوهشی با هدف مطالعاه
دالیل استفاده نكردن سازمان هاي ایرانی از مدل هاي
تعالی انجام گیرد.
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