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 چکیده

 4در فرهنگ سازمانی که بر اساس این نظریه  استفاده شده است( 1991)نظریه اسپیریترزاز سازمانی  بیان فرهنگبه منظور 

نظریه از  و برای ساختار سازمانی بیان شده (مراتبی، فرهنگ توسعه و فرهنگ عقالییفرهنگ گروهی، فرهنگ سلسله )بعد

بیان و  ( پیچیدگی، رسمیت، تمرکز اختیارات)بعد 3در  سازمانی استفاده شده است که طبق این نظریه ساختار( 1991)رابینز

و  تعریف عملیاتی گردیده( مشتری گرایی و خدمات گرایی و نوآورگرایی)وبستر در سه بعدکسب مزیت رقابتی براساس نظریه 

کارکنان بخش بیمه ای جامعه آماری تحقیق حاضر  .فرضیه فرعی تنظیم گردیده است 7فرضیه اصلی و  2در این راستا 

جدول ت حجم نمونه آماری با استفاده از نفر اس 777که تعداد آنها . باشدسازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی می 

ابزار جمع آوری اطالعات، پرسشنامه بوده که پس از . نفر تعیین بر اساس روش تصادفی ساده انتخاب شد 242 مورگان

برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های . سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت

بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و . وری شده از روشهای آماری و توصیفی و استنباطی استفاده شده استجمع آ

اسمیرنف، در سطح استنباطی -تفسیر داده ها، از آمار توصیفی و پس از تعیین نرمال بودن داده ها بوسیله آزمون کلموگروف

نتایج . مون رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه  استفاده شده استبرای آزمون فرضیه های تحقیق ،و تعیین تاثیر از آز

بوده و ( بجز بعد تمرکز اختیارات و فرهنگ سلسله مراتبی)حاصل حاکی از تایید فرضیه های اصلی و تمامی فرضیه فرعی

ربایجان شرقی سازمان تامین اجتماعی استان آذ فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی بر کسب مزیت رقابتیبیانگر آن است 

و همچنین براساس نتایج آزمون رگرسون چندگانه فرهنگ توسعه ای از ابعاد فرهنگ سازمانی از لحاظ تاثیر  موثر است

نسبت به سایر ابعاد اولین اولویت را به خود شرقی  آذربایجان استان اجتماعی تامینسازمان گذاری بر کارآفرینی سازمانی در  

 .اختصاص داده است

 .مزیت رقابتیفرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی،  :واژگان کلیدی     
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 مقدمه  

 مین تأ منظور به .آید می وجود به هدف خاصی تحقق منظور به سازمان هر و هاست سازمان وجودی فلسفة ، جامعه نیاز      

در  کارایی و اثربخشی برساند، بنابراین انجام به کارکنان طریق از را خود کاراتر وظایف و بهتر هرچه باید سازمان نیازها این

 .است سازمانی عوامل به توجه و کاری افراد مشارکت گرو در ها این دوی هر تحقق که گیرد می قرار توجه مورد سازمان

 سازمان در خوب عملكرد .باشد می ساختار سازمانی، عوامل از یكی که تأثیرگذار است کارکنان عملكرد بر مختلفی عوامل

 .باشد سازمان در عملكرد یا مانع و مشوق تواند می سازمان درونی ساختار .است سازمان در خاصی تار ساخ مستلزم وجود

 در آنها رسمیت و ها گیری تصمیم در تمرکز وجود که است ندهندة این نشا گرفته، صورت رابطه این در که مطالعاتی

 افزایش موجب ها پذیری و انعطاف قدرت توزیع که حالی در ؛ شوند می جدید های اندیشه خلق مانع روابط کاری، و فرآیندها

امروزه بر (.1329و همكاران، راستی)نماید می تسهیل سازمان در را های جدید اندیشه خلق که شده سازمان در باال عملكرد

اساس گسترش بازارهای بالقوه سازمانها،تغییرات پیش بینی نشده محیطی و افزایش رقابت،تمایل برای داشتن سازمانی پویا و 

به عنوان پاسخی  در سازمان انعطاف پذیر و افزایش میزان نوآوری به علت شتاب دگرگونی های بازار،الگوی بهبود چابكی

 (.Abdolmohammadi ،  2772)  زهای در حال تغییر مداوم در بازارهای رقابتی مطرح شده استموثر به نیا

 تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر سازمانی فرهنگ و سازمانی ساختار نقش بررسی برای حاضر تحقیق در

 بررسی سازمانی، رفتار مدیریت حوزه در امر متخصصان با مصاحبه ادبیاتی، مطالعه از بعد شرقی آذربایجان استان اجتماعی

 نظریه از سازمانی فرهنگ بیان برای مورد این در اساتید نظر کسب و شده انجام تحقیقات اینترنت، در موجود مقاالت

 رقابتی های ارزش فرهنگ و(6،1991)اسپریتزر و دنیسون نظریه طبق  که است شده استفاده(6،1991)اسپریتزر و دنیسون

آیدیشه  مرادی.)می شود بیان(عقالیی فرهنگ و توسعه فرهنگ مراتبی، سلسله فرهنگ گروهی، فرهنگ)فرهنگ گونه چهار

 ساختار رابینز نظریه طبق که است شده استفاده(1991) رابینز پی استیفن نظریه از سازمانی ساختار بیان برای و( 1397،

 و( 1992) وبستر نظریه از رقابتی مزیت کسب بیان برای و بیان( اختیارات تمرکز رسمیت، پیچیدگی،)بعد سه در سازمانی

 خدمات و گرایی مشتری)بعد 3 در رقابتی مزیت کسب بیان فوستر و وبستر نظریه طبق که است شده استفاده(1926) فوستر

 .شد خواهد بررسی و بیان( نوآورگرایی و گرایی

 فرهنگ و سازمانی ساختار نقش بررسی در سعی تحقیق فرایند طی با موضوع این خاص اهمیت به توجه با لذا 

 .شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب در سازمانی

 جهانی آن اصلی مشخصـه کـه شـرکتها متغـیر و مـتالطم اقتصـادی محـیطموضوع مقاله حاضر در مواجهه با   اهمیت

 بطور تا سازد می مجبور را ها شرکت باشد می محصوالت بـازار در رقابـت افـزایش و مشـتریان ی نیازها تغییر ، بازارها شدن

 برای تنها نه که هستند هایی مزیت کسب بدنبال شرکتها ، رقابت عرصه این در.  باشند عملكردشان بهبود بدنـبال مداوم

 مـنابع ، شـرکت مـنابع میان در.  باشد مشكل رقبا توسط آن تقلید و برداری کپی امكان بلكه نمایند می ارزش ایجاد شرکت

 برای پایدار رقابتی مزیت منشـاء توانـد می ، رقابتی مزیت کسب در مسیر به وابستگی و علّی ابهام ویژگی دو بخاطر انسانی

 برای شـده ایجـاد ارزش و انسـانی مـنابع فرآیـندهای میان دار معنی ارتباط مطالعات از بسیاری حالیكه در.  گردد شرکت

 و ساختاری عوامل سوی از ارزش این ایجاد فرآیند بررسی بـه بـندرت مطالعات این اما اند داده نشان را شرکت آوری سود

 سازمان در فرهنگ دهنده تشكیل عناصر اگر. است برخوردار ای ویژه اهمیت از سازمانی فرهنگ امروزه. اند پرداخته  فرهنگی
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 تردید، بدون. دارد حیاتی اهمیت مدیران برای سازمانی فرهنگ شناخت رفت خواهد باال آن بخشی اثر و کارایی باشد، قوی

 بلكه کنند، معطوف خود فنی های واقعیت و مكانیكی عملكرد به صرفاً را خود توجه توانند نمی امروزی، های سازمان مدیران

 از سازمانی فرهنگ میان، این در. کنند توجه نیز نمایند می هدایت را آن و دارند تاثیر عملكرد این بر که عواملی به باید آنها

 تعیین و مهم اجزای از یكی ، سازمانی ساختار طرفی از(.27،1329همكاران، و درگاهی)است برخوردار موثری بسیار نقش

 سازمان عملكرد در را اساسی بهبودهای صحیح سازمانی ساختار از استفاده. شود می محسوب سازمان هر کارایی ی کننده

 مطلوب منابع و ها داده وجود شرایط ردر انتظا مورد هی ستاند به یابی ت دس و مناسب اداری نظام استقرار. شود می موجب

 کارگاه از امروزی، های سازمان اثربخش کارکرد در را نقش ترین مهم سازمان، ساختار. باشد می عامل این حضور محتاج ،

 می ایفا سازمان ساختار به مربوط علمی منابع و ها نوشته مختلف جوامع ملی های دولت تا گرفته کوچك تعمیراتی های

 سرپا رقابتی بازارهای در را سازمان توانند می  داشته ای عمده نقش سازمان در فرهنگی و ساختاری شده ذکر عوامل.کند

 .نگهدارند

 به که است شده انجام کشوردر تحقیقاتی آن جوانب و رقابتی مزیت کسب و سازمانی ساختار و سازمانی فرهنگ با رابطه در  

 .گردد می اشاره زیر شرح به مورد چند

 توسط دانش مدیریت میانجی نقش به توجه با رقابتی عملكرد بر سازمانی های توانمندی اثر عنوان با تحقیقی .1   

 با فرهنگی و ساختاری تكنولوژیك های توانمندی تأثیر و نقش تعیین داد انجام( 1393)سال در همكارانش و آرزمجو

 تحقیق آماری جامعه. بوده مذکور تحقیق هدف سازمان رقابتی عملكرد ارتقای در دانش مدیریت میانجی نقش درنظرگرفتن

 ابزار و شماری تمام روش از که است نفر 277 تعداد به خصوصی بیمه شرکت یك ستادی کارشناسان و مدیران شامل

 حداقل روش از تحقیق مدل برازش و فرضیات آزمون منظور به. است گردیده استفاده اطالعات آوری جمع برای نامه پرسش

 با داری معنی و مثبت همبستگی فرهنگی، توانمندی که دهد می نشان تحقیق های یافته. است شده استفاده جزئی مربعات

 مبنا این بر. کند می تأیید را دانش مدیریت میانجی تأثیر تحقیق های یافته همچنین. دارد سازمان رقابتی عملكرد

 .است شده ارائه سازمان این پژوهشگران و مدیران به پیشنهادهایی

حسینیه اصفهانی  توسط که رقابتی مزیت کسب بر فكری های سرمایه و دانش مدیریت نقش بررسی عنوان با تحقیقی.2     

 رقابتی مزیت کسب بر فكری سرمایه و دانش مدیریت نقش بررسی به تحقیق این در گرفت  انجام( 1397)سال در علیقلیو

 و مثبت تاثیر بیانگر رگرسیون، و پیرسون همبستگی آزمون بكارگیری از حاصل نتایج. شد خواهد پرداخته سایپا شرکت

 دو ابعاد فریدمن، آزمون بكارگیری با ادامه در. بود رقابتی مزیت کسب بر آنها ابعاد و فكری سرمایه دانش، مدیریت معنادار

 ذخیره و دانش کسب همراه به دانش انتقال و تسهیم دانش، مدیریت ابعاد میان در که شدند بندی رتبه پژوهش اصلی متغیر

 قوت از انسانی سرمایه و ای رابطه سرمایه نیز فكری سرمایه اجزای میان در و انتخاب زیرمعیارها مهمترین عنوان به دانش،

 متغیرهای کلیه میان در که داد نشان میانگین آزمون بكارگیری نیز انتها در. بودند برخوردار متغیرها سایر به نسبت بیشتری

 (.1397همكارانش، وحسینیه اصفهانی )ندارد قرار مطلوبی سطح در سازمانی یادگیری تنها تحقیق،

 

 تحقیق اهداف

 . شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر سازمانی ساختار تاثیر  تعیین    
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 . شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر سازمانی فرهنگ تاثیر  تعیین  

 . شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر  مدیریت سطح در اختیارات تمرکز تاثیر  تعیین

 . شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر سازمانی ساختار در پیچیدگی تاثیر  تعیین

 . شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر سازمانی ساختار در رسمیت تاثیر  تعیین

  .شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر مراتبی سلسله سازمانی فرهنگ تاثیر  تعیین

 . شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر گروهی سازمانی فرهنگ تاثیر  تعیین

 .شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر عقالیی سازمانی فرهنگ تاثیر  تعیین

 .شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر ای توسعه سازمانی فرهنگ.تاثیر  تعیین

 تحقیق های فرضیه

 معنی تاثیر شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر  مدیریت سطح در اختیارات تمرکز. 1

 .دارد داری

 داری معنی تاثیر شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر سازمانی ساختار در پیچیدگی .2

 .دارد

 داری معنی تاثیر شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر سازمانی ساختار در رسمیت. 3

 .دارد

 معنی تاثیر شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر مراتبی سلسله سازمانی فرهنگ. 4

 دارد داری

 دارد داری معنی تاثیر شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر گروهی سازمانی فرهنگ. 2

 دارد داری معنی تاثیر شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر عقالیی سازمانی فرهنگ.6

 داری معنی تاثیر شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر ای توسعه سازمانی فرهنگ. 7

 .دارد

 

 (نظری تعاریف) تحقیق متغیرهای معرفی شناسی روش

 تعریف مفهومی متغیر مستقل اول
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 یا تفكر های شیوه و استنباط و درك باورها، ها، ارزش از ای مجموعه از است عبارت سازمانی فرهنگ:  فرهنگ سازمانی

 تازه ی اعضا به درست پدیده یك عنوان به که است چیزی و همان دارند مشترك وجوه آنها در سازمان اعضای که اندیشیدن

 اعضای به است که این فرهنگ هدف است سازمان محسوس و نوشته نا بخش دهنده نشان آن شود، داده می آموزش وارد

 از سیستمی وجود سازمانی فرهنگ کند ایجاد نكردنی تعهد باور های ارزش و باورها به نسبت آنان در و بدهد هویت سازمان

 آداب و ها داستان ها، شعائر، سنبل باورها، از الگوهایی سازمانی هر در است سازمان اعضای میان در مفاهیم مشترك و معانی

 و چیست سازمان که این خصوص در که شوند می باعث اند این الگوها آمده وجود به زمان مرور به که دارند وجود رسوم و

 (.1397مرادی آیدیشه و همكاران ،)آید وجود به یكسانی و مشترك درك کنند ابراز را رفتار خود باید اعضا چگونه

 فرهنگ بر تأکید سازمان هدف و دارد سازمان تأکید درونی محیط بر تمرکز و پذیری انعطاف بر فرهنگ این:  فرهنگ گروهی

سمت  به آن گیری جهت .است آن ای هسته های ارزش مشارکت و اعتماد وابستگی،.هاست گروه حفظ منظور به گروهی

 جویی، مشارکت در سعی رهبران.عضویت است و تعهد و بندی پای ها، ایده به توجه گروه، در شرکت انسانی، منابع بهبود

در نهایت این نوع (. 93،1397مرادی آیدیشه و همكاران،)دارند تیمی کار از طریق تعامالت تسهیل و حمایت و کاری مالحظه

-دولترضایی)است سازمانی های درون فعالیت روی بر آن تمرکز و دارد کید تا تغییر و پذیری انعطاف فرهنگ در سازمان بر

 (.1391آبادی و همكاران ،

 رشد، راستای در آن گرایش و دارد بیرون تأکید محیط بر تمرکز و تغییر و پذیری انعطاف بر فرهنگ این:  فرهنگ توسعه ای

 و یری پذ ریسك و بودن آل ده ای و کارآفرینی در سعی رهبران .است محیط بیرونی با دائم سازگاری و نوآوری خالقیت،

 پذیری انعطاف روی بر نیز ای توسعه فرهنگ ( .Arenas,t.Lavanderos,l،  2772) (دارند سازمان آتی انداز توسعه چشم

 (.1391رضایی دولت آبادی و همكاران،)است  سازمانی برون فعالیتهای روی بر آن تمرکز اما تأکید دارد

 وری، بهره بر تأکید و است متمرکز بیرونی سازمان محیط روی وهم درونی گیری جهت بر هم فرهنگ این  :فرهنگ عقالیی

 تأکید می اند، شده تعریف خوب که اهدافی به نیل و استمرار منظور به عقالیی بر فرهنگ سازمان.دارد هدف به نیل ، عملكرد

و در کل (.93،1397مرادی آیدیشه و همكاران،)دارند گرایی وظیفه و ابزارگرایی گرایی، هدف امور، اداره بر سعی رهبران و کند

 (.1391رضایی دولت آبادی و همكاران،)است  کنترل بر آن تمرکز اما گرایش دارد، سازمان داخل این نوع فرهنگ به

 و قوانین به آن وگرایش دارد یكنواختی تأکید و هماهنگی درونی، اثربخشی بر فرهنگ این : فرهنگ سلسله مراتبی

 اصلی معیار و دارند فنی مسائل به ای ویژه توجه و بوده محتاط و کار فرهنگ محافظه نوع این در رهبران.باشد می استانداردها

 تأکید کنترل و ثبات این فرهنگ بر(. 93،1397مرادی آیدیشه و همكاران،)است  کارایی و ثبات کنترل، شامل اثربخشی آن

 (.1391آبادی و همكاران ،دولترضایی)است داخل سازمان بر آن تمرکز که حالی در دارد

 

 

 تعریف مفهومی متغیر مستقل دوم

محققان و اندیشمندان، ساختار سازمانی را انتصاب افراد در نقاط مختلف نمودار سازمانی، در شغل های : ساختار سازمانی

اجتماعی و شغل هایی که بر روابط سازمانی این افراد اثر می گذارد تعریف کرده اند و ان را به عنوان وسیله و ابزاری بسیار 
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،  2772)قابل اعضاء را تعیین کرده و آن را کنترل و هماهنگ می کند، می شناسندپیچیده که به صورت دائم روابط مت

Board Conference  .) ،به بیان دیگر ساختار سازمانی آیینه تمام نمای مقررات، رویه ها، استانداردها، جایگاه تصمیم گیری

عالیتها، جریان اطالعات، سلسله مراتب الگوهای ارتباطات، روابط گزارش دهی و گزارشگیری، تفكیك و تلفیق وظایف و ف

 (   Ballarpur Industries،2772 )اختیارات و مسئولیت است

پیچیدگی، مشكالت کنترل و هماهنگی را افزایش می دهد و سازمان برای حفظ موقعیت خود در مقابل رقبا، باید : پیچیدگی 

چیدگی ساختاری می تواند و اکنشی به پیچیدگی پی.پیچیدگی حاصل عدم اطمینان محیطی است.نوآوری را افزایش دهد

تصور شده از محیط یا نتیجه تفكیك در هسته فنی می باشد البته اندازه سازمان عامل اصلی در پیچیدگی سازمان 

 (.1322دانایی فرد،،)است

برای مثال .اردرسمیت به حدی که قوانین، مقررات، خط مشی ها و رویه ها در سازمان اعمال می شوند، اشاره د: رسمیت

شاخص های رسمیت در یك سازمان مواردی نظیر خط مشی های مدون، شرح وظایف، دفترچه های مدون رویه ها، 

نمودارهای سازمانی، سیستمهای مدیریت نظیر مدیریت بر مبنای هدف سیستمهای فنی نظیر تكنیكهای بررسی و ارزیابی 

 .(1397رحمان سرشت و همكاران،)گیرد برنامه و فهرست رسمی قواعد و مقررات را در بر می

تمرکز به درجه ای از متمرکز بودن تصمیمات در یك نقطه از سازمان و ارزیابی فعالیتها، بصورت متمرکز : تمرکز اختیارات

تمرکز به توزیع اختیار در سازمان بر می گردد و تعیین می کند که چه کسی حق تصمیم گیری دارد، تمرکز به .اشاره دارد

 (.1397رحمان سرشت و همكاران،)شت قدرت تصمیم گیری در سطوح باالی روابط سلسله مراتب اشاره داردانبا

 تعریف مفهومی متغیروابسته

مزیت رقابتی، میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا است مزیت : کسب مزیت رقابتی 

ابعاد هر بانك است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند و در کل رقابتی، تمایز در ویژگی ها یا 

مزیت رقابتی، ارزشی است که بانك به مشتریان خود عرضه می کند، به نحوی که سازمان به مشتریان خود عرضه می کند، 

 .(1329رجبی پورمیبدی،)ی شودبه نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نم

 

 (عملیاتی تعاریف) تحقیق متغیرهای معرفی شناسی روش

 تعریف عملیاتی متغیر مستقل اول

 و بر طبق نظریه دنیسون.استفاده گردید،(6،1991)اسپریتزر و نظریه دنیسوناز  برای بیان فرهنگ سازمانی :فرهنگ سازمانی

فرهنگ گروهی، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ توسعه و فرهنگ عقالیی می  ، ، ابعاد فرهنگ سازمانی(6،1991)اسپریتزر

 .باشد

 تعریف عملیاتی متغیر مستقل دوم
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بر طبق نظریه استیفن پی .استفاده گردید، (1991)نظریه استیفن پی رابینز از  سازمانی برای بیان ساختار :ساختار سازمانی

 .دگی، رسمیت، تمرکز اختیارات می باشد، پیچی ا ، ابعاد ساختار سازمانی(1991)رابینز 

 تعریف عملیاتی متغیر وابسته

بر طبق .استفاده گردید(1926) و فوستر( 1992) نظریه های وبستراز  برای بیان کسب مزیت رقابتی :کسب مزیت رقابتی

 . ،می باشد(مشتری گرایی و خدمات گرایی و نوآورگرایی)بعد 3و فوستر کسب مزیت رقابتی ، در  نظریه وبستر

 

 ها داده تحلیل و تجزیه شیوه و گیری نمونه فرایند ، تحقیق روش

پژوهش کاربردی با استفاده از نتایج . تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی و همبستگی است       

ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد  قات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشتحقی

هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یك زمینه خاص است و نیز سطح . شود استفاده جوامع انسانی انجام می

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن (. 122، 1393آذر، )گفتمان انتزاعی و کلی اما در یك زمینه خاص است

به عبارت دیگر، تحقیق توصیفی وضع موجود را . موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب چگونه است

عه و در صورت بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطال

در تحقیقات همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس (.  1391،29بازرگان، )لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید

در این تحقیقات اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به . هدف پژوهش تحلیل می گردد

همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق . غیر مستقل متغیر پیش بین گویندمتغیر وابسته متغیر مالك و به مت

پس با توجه به آنچه گفته (. 42، 1392نیا، حافظ)آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستكاری نمی شوند

ی در کسب مزیت رقابتی در بررسی نقش ساختار سازمانی و فرهنگ سازمان»شد می توان به این نتیجه رسید که پژوهش 

 .یك پژوهش کاربردی و از حیث روش توصیفی و همبستگی است« سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

که تعداد . جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی می باشد       

برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه زیر استفاده شده است که حجم نمونه آماری با استفاده از  .نفر است 777آنها 

 .نفر بدست آمده است 242جدول مورگان  

به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق، از پرسشنامه ایی که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی       

 .استفاده گردیده استنمودن آنها تنظیم شده، 

 و توصیفی آماری روشهای از شده آوری جمع های پرسشنامه از آمده بدست های داده تحلیل و تجزیه منظور به       

 از حاضر تحقیق های پرسشنامه سؤاالت به شده داده های پاسخ توصیف برای ترتیب بدین. است شده استفاده استنباطی

 های داده دادن نشان برای و است شده استفاده سؤاالت از یك هر به مربوط پاسخهای درصد و فراوانی توزیع های جدول

 فرضیه آزمون برای استنباطی سطح در و. است گردیده استفاده ستونی نمودارهای از مجسم، بصورت عمومی سؤاالت آماری

 .است شده استفاده چندگانه و متغیره دو رگرسیون اسمیرنف، کولموگورف آزمون از ها

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

A
b

s
tr

a
c

t 

بدین ترتیب که . در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع آوری اطالعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید

پرسشنامه اولیه تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحبنظران دانشگاهی رشته مدیریت و روانشناسی قرار گرفت تا در رابطه با 

سپس نظرات اساتید و . ر است، اندازه گیری می کند یا خیر؟ اظهار نظر نماینداینكه سؤاالت مطرح شده، آنچه را که مد نظ

 .صاحبنظران در پرسشنامه لحاظ و تغییرات الزم در سؤاالت به وجود آمد

 27براساس این روش با یك مطالعه مقدماتی روی .  برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است

،  242/7میزان پایایی سؤاالت ساختار سازمانی  spssش بیمه ای مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار آماری کارمند بخ

 . بدست آمد 211/7و کسب مزیت رقابتی  741/7فرهنگ سازمانی 

از   پرسشنامه تحقیق ،مقدار این آماره ها نشان می دهدکه اوالً سؤاالت پرسشنامه همبستگی باالیی با یكدیگر دارند و ثانیاً 

 .پایایی باالیی برخوردار می باشد

 

 و استنباطی توصیفی های یافته

سوال  12و  سازمانی پرسشنامه ساختارسوال  24سوال پرسشنامه که ترکیبی از  42این فرضیه بوسیله :1فرضیه      

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون مشخص . اندازه گیری شده است رقابتی مزیت کسبمربوط به پرسشنامه 

یا  71/7می باشد، می توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای  77/7گردید سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 

Rه ضریب تشخیص با توجه ب. رد می گردد H0تأیید و فرض  H1پس فرض . معنی دار می باشد 99/7سطح اطمینان 
که   2

می توان بیان نمود که . می باشد 7/ 471به تغییرات کل،  xعبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر 

و همچنین ضرایب  .تبیین می گردد سازمانی ساختار توسط تغییرات در رقابتی مزیت کسب میزاندرصد تغییرات  47

واحد افزایش در  7/ 622باعث  سازمانی ساختارمی توان بیان کرد یك واحد افزایش در  بوده که  7/ 622حاصله  βپارامتری 

پس می توان نتیجه گرفت که مدل . می شود  شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب

 اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسببر  سازمانی رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی دار می باشد و ساختار

 .تاثیردارد شرقی آذربایجان استان

سوال  12و  سازمانی پرسشنامه فرهنگسوال  22سوال پرسشنامه که ترکیبی از  47این فرضیه بوسیله : 2فرضیه      

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون مشخص . اندازه گیری شده است رقابتی مزیت کسبمربوط به پرسشنامه 

یا  71/7می باشد، می توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای  77/7گردید سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 

Rه ضریب تشخیص با توجه ب. رد می گردد H0تأیید و فرض  H1پس فرض . معنی دار می باشد 99/7سطح اطمینان 
که   2

می توان بیان نمود که . می باشد 7/ 373به تغییرات کل،  xعبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر 

 βو همچنین ضرایب پارامتری  .تبیین می گردد سازمانی فرهنگ توسط تغییرات دررقابتی  مزیت کسبدرصد تغییرات  37

 واحد افزایش در کسب 7/ 224باعث  سازمانی فرهنگمی توان بیان کرد یك واحد افزایش در  بوده که  7/ 224حاصله 

پس می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی . شرقی می شود آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت
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 استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر سازمانی فرهنگاین آزمون از لحاظ آماری معنی دار می باشد و  

 .تاثیردارد شرقی آذربایجان

 سطح در اختیارات پرسشنامه تمرکزسوال  17سوال پرسشنامه که ترکیبی از  22این فرضیه بوسیله  :1-1فرضیه       

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون . اندازه گیری شده است رقابتی مزیت کسبمربوط به پرسشنامه سوال  12و   مدیریت

می باشد، می توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق  726/7رگرسیون مشخص گردید سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 

ان پس می توتأیید می گردد  H0رد و فرض  H1پس فرض . معنی دار نمی باشد 92/7یا سطح اطمینان  72/7با خطای 

 بر  مدیریت سطح در اختیارات تمرکزنتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد و  

 .شرقی تاثیرندارد آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب

و  سازمانی ساختار در پرسشنامه پیچیدگیسوال  7سوال پرسشنامه که ترکیبی از  22این فرضیه بوسیله :  2-1فرضیه      

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون . اندازه گیری شده است رقابتی مزیت کسبمربوط به پرسشنامه سوال  12

می باشد، می توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای  737/7مشخص گردید سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 

با توجه به ضریب تشخیص . رد می گردد H0تأیید و فرض  H1پس فرض . معنی دار می باشد 92/7طح اطمینان یا س 72/7

R
می توان بیان . می باشد 142/7به تغییرات کل،  xکه عبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر   2

و  .تبیین می گردد سازمانی ساختار در پیچیدگی توسط تغییرات در رقابتی مزیت کسبدرصد تغییرات  14نمود که 

 سازمانی ساختار در پیچیدگیمی توان بیان کرد یك واحد افزایش در  بوده که  227/7حاصله  βهمچنین ضرایب پارامتری 

پس می توان . شرقی می شود آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت واحد افزایش در کسب 227/7باعث 

 کسببر  سازمانی ساختار در پیچیدگینتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی دار می باشد و  

 .تاثیرداردشرقی  آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت

پرسشنامه سوال  12و  پرسشنامه رسمیتسوال  7سوال پرسشنامه که ترکیبی از  22این فرضیه بوسیله  :3-1فرضیه      

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون مشخص گردید سطح . اندازه گیری شده است رقابتی مزیت کسبمربوط به 

یا سطح اطمینان  72/7مود که آزمون فوق با خطای می باشد، می توان چنین ادعا ن 741/7معنی داری آزمون مربوطه برابر 

Rبا توجه به ضریب تشخیص . رد می گردد H0تأیید و فرض  H1پس فرض . معنی دار می باشد 92/7
که عبارت است از   2

درصد تغییرات 2می توان بیان نمود که . می باشد 722/7به تغییرات کل،  xنسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر 

می  بوده که  122/7حاصله  βو همچنین ضرایب پارامتری  .تبیین می گردد رسمیت توسط تغییرات در رقابتی مزیت کسب

 اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت واحد افزایش در کسب 122/7باعث  رسمیتتوان بیان کرد یك واحد افزایش در 

پس می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی دار می . شرقی می شود آذربایجان استان

 .تاثیردارد شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسببر  رسمیتباشد و 

سوال  12و  مراتبی سلسله فرهنگپرسشنامه سوال  2سوال پرسشنامه که ترکیبی از  23این فرضیه بوسیله  :1-2فرضیه      

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون مشخص . اندازه گیری شده است رقابتی مزیت کسبمربوط به پرسشنامه 
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یا  72/7می باشد، می توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای  762/7گردید سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 

پس می توان نتیجه گرفت که مدل . تأیید می گردد H0رد و فرض  H1پس فرض . معنی دار می باشد 92/7سطح اطمینان 

 تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب بر مراتبی سلسله فرهنگرگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد و  

 .شرقی تاثیرندارد آذربایجان استان اجتماعی

پرسشنامه سوال  12و گروهی  پرسشنامه فرهنگسوال  6سوال پرسشنامه که ترکیبی از  24این فرضیه بوسیله  :2-2فرضیه 

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون مشخص گردید سطح . اندازه گیری شده است رقابتی مزیت کسبمربوط به 

یا سطح اطمینان  71/7می باشد، می توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای  77/7معنی داری آزمون مربوطه برابر 

Rه ضریب تشخیص با توجه ب. رد می گردد H0تأیید و فرض  H1پس فرض . معنی دار می باشد 99/7
که عبارت است از   2

درصد  33می توان بیان نمود که . می باشد 7/ 332به تغییرات کل،  xنسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر 

 267حاصله  βو همچنین ضرایب پارامتری  .تبیین می گردد گروهی فرهنگ توسط تغییرات در رقابتی مزیت کسبتغییرات 

 در رقابتی مزیت واحد افزایش در کسب 7/ 267باعث  گروهی فرهنگمی توان بیان کرد یك واحد افزایش در  بوده که  7/

پس می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ . می شود شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان

 شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسببر  گروهی فرهنگآماری معنی دار می باشد و  

 .تاثیردارد

پرسشنامه سوال  12و  عقالنی پرسشنامه فرهنگسوال  2سوال پرسشنامه که ترکیبی از  23این فرضیه بوسیله  :3-2فرضیه 

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون مشخص گردید سطح . اندازه گیری شده است رقابتی مزیت کسبمربوط به 

یا سطح اطمینان  71/7می باشد، می توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای  77/7معنی داری آزمون مربوطه برابر 

Rه ضریب تشخیص با توجه ب. رد می گردد H0تأیید و فرض  H1پس فرض . معنی دار می باشد 99/7
که عبارت است از   2

درصد  34می توان بیان نمود که . می باشد 347/7به تغییرات کل،  xنسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر 

حاصله  βو همچنین ضرایب پارامتری  .تبیین می گردد عقالنی فرهنگ توسط تغییرات در رقابتی مزیت کسبتغییرات 

 رقابتی مزیت واحد افزایش در کسب 276/7باعث  عقالنی فرهنگمی توان بیان کرد یك واحد افزایش در  بوده که  276/7

پس می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از . می شود شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در

  شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسببر  عقالنی فرهنگلحاظ آماری معنی دار می باشد و 

 .تاثیردارد

سوال  12و  ای توسعه پرسشنامه فرهنگسوال  6سوال پرسشنامه که ترکیبی از  24این فرضیه بوسیله  :4-2فرضیه 

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون مشخص . اندازه گیری شده است رقابتی مزیت کسبمربوط به پرسشنامه 

یا  71/7می باشد، می توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای  77/7گردید سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 

Rه ضریب تشخیص با توجه ب. رد می گردد H0تأیید و فرض  H1پس فرض . معنی دار می باشد 99/7سطح اطمینان 
که   2

 34می توان بیان نمود که . می باشد 342/7به تغییرات کل،  xعبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر 

 βو همچنین ضرایب پارامتری  .تبیین می گردد ای توسعه فرهنگ توسط تغییرات در  رقابتی مزیت کسبدرصد تغییرات 
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 واحد افزایش در کسب 277/7باعث  ای توسعه فرهنگمی توان بیان کرد یك واحد افزایش در  بوده که  277/7حاصله 

پس می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی . می شود شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت

 استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسببر  ای توسعه فرهنگاین آزمون از لحاظ آماری معنی دار می باشد و  

 .تاثیردارد شرقی آذربایجان

 

 نتیجه گیری

سازمانی با سطح  فرهنگ و سازمانی با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها بوسیله آزمون رگرسیون مشخص گردید ساختار

تاثیر داشته این در حالیست که شرقی  آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان  در رقابتی مزیت بر کسب% 99اطمینان 

 در رقابتی مزیت سازمانی بر کسب فرهنگ و سازمانی کلیه فرضیه های فرعی مربوط به بررسی تاثیر گذاری ابعاد ساختار

 و سازمانی شرقی مورد تایید قرار گرفته و نشان داد که هرچه بیشتر به ساختار آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان

توجه شود می تواند سازمان را در دستیابی به شرقی  آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان ی از سویسازمان فرهنگ

 یاری نمود رقابتی مزیت کسب

 تضمین که است اقتصادی های فعالیت ارکان از بیمهادبیات تحقیق این تاثیر گذاری را مورد تایید قرار داده است چرا که     

 می تأثیر قرار تحت را خود درونی ساختار آن، نامناسب عملكرد بنابراین .شود می اقتصادی محسوب های حرکت بقای کننده

 44 اصل های سیاست قانون اجرای اقتصادی، توسعه برنامه ، 1474 انداز چشم مانند کشور توسعه کالن های دهدبرنامه

 افزایش و غیردولتی بخش به دولتی بزرگ صنایع واگذاری صنعت بیمه، تحول بر اقتصادی های برنامه تأثیر اساسی، قانون

 خصوصی، بیمه های شرکت ظهور اخیر دهه در .است شده صنعت این توسعه لزوم سبب بیمه، های بین شرکت رقابت شدت

 اند و شده مشكل دچار مشتریان حفظ و جذب در پیشین های شرکت از بسیاری .کرده است تر تنگ را رقابت عرصه

 و فعال های سازمان از یكی عنوان به سازمان تامین اجتماعی .است یافته کاهش بازار سهم کسب برای آنها، خدمات جذابیت

ساختار سازمانی و (.1393آرزمجو و همكاران،)بخشد بهبود رقبا سایر مقابل در را خود رقابتی حوزه بیمه باید توان در رقابتی

 تعیین و مهم ی اجزا از یكی سازمانی، محسوب می شود چراکه ساختارفرهنگ سازمانی دو عامل موثر بر عملكرد سازمانی 

سازمان  عملكرد در را اساسی بهبودهای صحیح سازمانی ساختار از استفاده.شود محسوب می سازمان هر ایی کار ی کننده

 ، مطلوب منابع و ها ه داد وجود شرایط انتظاردر مورد ی ستانده به یابی دست و مناسب اداری نظام استقرار .شود می موجب

، ای توسعه فرهنگ)لذا الزم است که به ساختار سازمانی و (. 1323آقاجانی و همكاران ،)باشد می عامل این حضور محتاج

 اجتماعی تامین سازمان  در رقابتی مزیت سازمانی جهت توسعه کسب بعنوان ابعاد فرهنگ( فرهنگ عقالنی، فرهنگ گروهی

 . شرقی توجه ویژه شود آذربایجان استان

 اثربخشی بر سازمانی ساختار و فرهنگ تاثیر بررسی عنوان با تحقیقی عنوان با تحقیقی نتایج با حاضر تحقیق نتایج      

( 1392)سال در کفاشپور و صادقیان توسط که( مشهد فناوری و علم پارك: موردی مطالعه) دانش مدیریت طریق از سازمانی

 بخشی اثر با سازمانی ساختار و سازمانی فرهنگ بین که است این از حاکی مطالعه این های یافته بوده همسو گرفت انجام

 دارد، وجود معنادار رابطه دانش مدیریت با سازمانی ساختار و سازمانی فرهنگ بین و دارد وجود معناداری رابطه سازمان

 است داشته سازمانی اثربخشی با سازمانی ساختار و سازمانی فرهنگ رابطه در واسط متغیر نقش نیز دانش مدیریت همچنین

 و کسب در رقابتی مزیت افزایش بر سازمانی فرهنگ تاثیر بررسی  عنوان با تحقیقی نتایج با حاضر تحقیق نتایج همچنین

 تحقیق هدف بوده ناهمسو گرفت انجام( 1392)سال در خسروشاهیبابایی  و  سبحانی توسط که ایرانی کوچك کارهای
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 و کسب در رقابتی مزیت افزایش و کسب بر سازمان فرهنگ از استفاده و ارتقاء جهت راهكارهایی ارائه و بررسی مذکور

 بررسی مورد های نمونه در بنیادی و ساختاری مشكالت نشانگر مطالعات، این از حاصل نتایج. است ایرانی کوچك کارهای

 از رفت برون راهكارهای انتها در. دارد ایرانی کارهای و کسب موفقیت بر منفی تأثیر سازمانی  فرهنگ آن، موجب به که است

 همچنین. شود می پیشنهاد ایرانی کوچك کارهای و کسب در موثر سازمانی فرهنگ سطح ارتقا و موجود مشكالت و مسائل

  ك ی  ه ارائ و  ی اع م ت اج  ن ی ام ت  ان ازم س در رد ك ل م رع ب  ی ان ازم س ار ت اخ س ر ی اث ت  ی ررس ب عنوان با تحقیقی نتایج با حاضر تحقیق نتایج

 ر ی اث ت  ی ررس ب مذکور تحقیق  دف ه  بوده همسو گرفت انجام( 1397)سال در همكارانش و  ی روش  دی اب ع توسط ه ن ی ه ب ار ت اخ س

  الزم  ای اره ك راه و  ادات ه ن ش ی پ  ق طری از  ه ن ی ه ب ار ت اخ س  ك ی  ه ارائ و  ی اع م ت اج  ن ی ام ت  ان ازم س در رد ك ل م ع ر ب  ی ان ازم س ار ت اخ س

 این بطوریكه و دارد ود وج  داری  ی ن ع م  طه راب  ی ان ازم س رد ك ل م ع و  ی ان ازم س ار ت اخ س  ن ی ب که داد نشان تحقیق ایج ت ن د اش ب ی م

 ار ت اخ س  ش زای ااف ب  ی ن ع ی. د اش ب ی م  وس ك ع م  آن  طه راب گیرد می خود به معكوس حالت سازمانی ساختار شدن تر پیچیده با رابطه

 و مسئوالن مسئوالن استفاده جهت راستا این در کاربردی پیشنهادات آخر در و د اب ی ی م  ش اه ک  ان ازم س رد ك ل م ع ، ی ان ازم س

 ارائه رقابتی مزیت کسب جهت مناسب سازمانی فرهنگ و ساختار از وری بهره جهت اجتماعی تامین سازمان ریزان برنامه

 .شد خواهد

 :گردد می ارائه منظور دو به پیشنهادها حاضر تحقیق در

 تحقیق نتایج راستای در پیشنهادها .1

 با سازمانی فرهنگ  و( پیچیدگی رسمیت،)ابعاد با سازمانی ساختار که دهد می نشان تحقیق نتایج اینكه به توجه با       

 تامین سازمان  در رقابتی مزیت کسب بر% 99 اطمینان سطح با(  گروهی فرهنگ عقالنی، فرهنگ ای، توسعه فرهنگ)ابعاد

  سازمانی فرهنگ  و سازمانی ساختار به به باید رقابتی مزیت کسب توسعه برای و بوده مؤثر شرقی آذربایجان استان اجتماعی

 بكارگیری جهت پیشنهاداتی نمود توجه ،(گروهی فرهنگ عقالنی، فرهنگ ای، توسعه فرهنگ و پیچیدگی رسمیت،)ابعاد و

 .گردد می ارائه زیر شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان سطح در

 اجتماعی تامین سازمان  در رقابتی مزیت کسب بهبود باعث سازمانی ساختار که داد نشان تحقیق نتایج آنجائیكه از       

 :گردد می ارائه ذیل بصورت راستا این در پیشنهاداتی شود می شرقی آذربایجان استان

  مشارکتی گیری تصمیم گیری بكار با عمل آزادی دادن و کارکنان روی بر مستقیم نظارت سطح کاهش.1

  کاری فرآیندهای بهبود جهت در کارکنان نظرات و ها ایده بكارگیری.2

 سازمان مسائل برای گیری تصمیم زمان کاهش جهت در توانمند کارکنان به مدیران سوی از اختیار تفویض.3

 روز نیازهای برآورد اساس بر ها نامه آیین و ها بخشنامه نمودن بروز و قدیمی و گیر پا و دست مقررات و قوانین حذف .4

 شدگان بیمه

 سازمان برای پایین بازده با امور سازی بهبنه و حذف جهت ای بیمه امور در کاری فرآیندهای مجدد مهندسی .2

 ای بیمه امور انجام فرآیند به بخشیدن سرعت راستای در خصوصی بخش به جزئی فعالیتهای سپاری برون.6

  گروهی فرهنگ به توجه راستای در رقابتی مزیت کسب بهبود جهت پیشنهادات

 استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب  باعث گروهی فرهنگ که داد نشان تحقیق نتایج آنجائیكه از       

 :گردد می ارائه ذیل بصورت راستا این در پیشنهاداتی شود می شرقی آذربایجان

 ای بیمه امور زمینه در تخصصی های همایش و جلسات برگزاری قبیل از گروهی کارهای توسعه.1

 سازمانی فرهنگ اعتالی راستای در گروهی بحثهای برگزاری.2

 کارکنان اطالعات و آگاهی باالبردن جهت سازمانی برون بازدیدی و گروهی اردوهای برگزاری.3
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 واحدهای و گروهها در شغلی سازگاری توسعه هدف با استان سطح در ای بیمه امور کارکنان بین مناسب شغلی جابجایی.4

 سازمانی

  ای توسعه فرهنگ به توجه راستای در رقابتی مزیت کسب بهبود جهت پیشنهادات

 استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب  باعث گروهی فرهنگ که داد نشان تحقیق نتایج آنجائیكه از       

 :گردد می ارائه ذیل بصورت راستا این در پیشنهاداتی شود می شرقی آذربایجان

 موثر خدمت ضمن آموزشهای طریق از مشتری با ارتباط مدیریت روابط توسعه.1

 آنان معنوی و مالی نیازهای برآورد جهت در تالش و کارکنان نیازهای به توجه.2

 مشتری نیازهای برآورد و مشتری جذب جهت در ای بیمه نوین خدمات ارائه.3

 ای بیمه زمینه در مستعد کارکنان بكارگیری و نگهداری و جذب.4

  سازمان موفق تجربیات بكارگیری و ثبت جهت دانش مدیریت استقرا و دانش گذاری اشتراك به.2

  جدیدالورود کارکنان و کارکنان سایر به تجربیات انتقال جهت واجدالشرایط بازنشسته همكاران تجربیات از استفاده .6

  عقالئی فرهنگ به توجه راستای در رقابتی مزیت کسب بهبود جهت پیشنهادات

 استان اجتماعی تامین سازمان در رقابتی مزیت کسب  باعث گروهی فرهنگ که داد نشان تحقیق نتایج آنجائیكه از       

 :گردد می ارائه ذیل بصورت راستا این در پیشنهاداتی شود می شرقی آذربایجان

 ای بیمه امور در سازمانی های گیری تصمیم در کارکنان سازنده نظرات از استقبال.1

 ای بیمه امور در کارکنان هوشی ضریب بردن باال جهت سازمان سطح در تخصصی و عمومی آزمونهای برگزاری.2

 آتی تحقیقات برای پیشنهادات.2

 پیشنهاد است، شده گرفته نظر مد شرقی آذربایجان استان اجتماعی تامین سازمان حاضر، تحقیق در که این به توجه با  .1

 این در مختلف تحقیقات از حاصل نتایج مقایسه با تا دهند، انجام سازمانها سایر در را بررسی چنین بعدی محققان گردد، می

 گردد حاصل نتایج، بكارگیری در بیشتر اعتماد و اطمینان زمینه

 بهره جمله از متغیرها سایر بر را سازمانی ساختار و سازمانی فرهنگ توسعه تاثیر تا گردد می پیشنهاد آتی محققان به .2

 را رقابتی مزیت کسب بر موثر عوامل شناسایی ازجمله دیگر متغیرهای تاثیر همچنین و سازمانی کارآفرینی و سازمانی وری

 دهند قرار بررسی و مطالعه مورد

 سازمانی ساختار پذیری انعطاف  بر موثر عوامل شناسایی ازجمله دیگر متغیرهای تاثیر گردد می پیشنهاد آتی محققان به .3

 دهند قرار بررسی و مطالعه مورد را رقابتی مزیت کسب و

 .مختلف شهرهای و مناطق بین ای مقایسه تحلیلهای هدف با ملی سطح در تحقیق این مطالعه مورد موضوع بررسی. 4
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