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راهبردي  اقدامات و کنترل کاري بر هوشمندي اثر

 بیمه صنعت در

 37 تا 13 صفحات

 06/02/96 دریافت:

22/06/96 پذیرش:

 1 سرشت حسین رحمان

2 کرباسی جبارزاده بهرام

  چکیده

هایی در مورد مدیریت هاي مختلف، ضمن ایجاد چالشهاي اخیر، رشد و گسترش تولید داده در حوزهدر سال

تر در مورد تغییرات محیطی فراهم هاي دقیقبینیها به پیشیافتن شرکت هایی را براي دستها، فرصتآن

گیري و کرده است. در حقیقت ابزارهایی مانند هوشمندي کاري با شناسایی روندهاي محیطی، زمینه تصمیم

کند. از سویی دیگر کنترل راهبردي به عنوان عاملی تعیین کننده و موقع را براي سازمان فراهم میاقدام به

ویژه در شرایط متالطم دارد. بر این ها بهوزه مدیریت راهبردي نقشی قابل توجه در موفقیت سازمانمهم در ح

کنترل شامل کنترل ورودي،  ابعاد بر) وکار کسب( کاري هوشمندي ابعاد اساس این مطالعه باهدف بررسی اثر

 این انجام شد. روش مهبی صنعت راهبردي در اقدامات و کنترل حرفه اي، کنترل فرایند و کنترل خروجی

 این آماري است. نمونه پیمایشی تحقیقی ها داده گردآوري شیوة لحاظ از و کاربردي هدف از نظر تحقیق

ها بیمه در ایران است که اطالعات مربوط به آن هاي شرکت کارکنان و مدیران نفر از 348شامل  تحقیق

سازي معادالت ساختاري  ها با استفاده از روش مدلوتحلیل دادهآوري شد. بعد از تجزیهتوسط پرسشنامه جمع

ریزي هوشمندي کاري اثر مثبت و دهی و برنامه ، مشخص شد که عملکرد گزارشAMOSو نرم افزار 

اي و کنترل خروجی دارد. معناداري بر ابعاد کنترل راهبردي یعنی کنترل ورودي، کنترل فرایند، کنترل حرفه

ین ابعاد کنترل راهبردي تنها کنترل فرایند و کنترل خروجی بر اقدامات عالوه براین مشخص شد که از ب

هاي بیمه ایرانی اثري  اي بر اقدامات راهبردي شرکتراهبردي اثرگذار هستند و کنترل ورودي و کنترل حرفه

  ندارند.

 هوشمندي کاري، کنترل راهبردي، اقدامات راهبردي. :کلیدي واژگان
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  مقدمه

گیري در  موقع بازار، اطالعات بروز و مربوط و تصمیم وتحلیل به مانند تجزیهامروزه مواردي 

چنین  در هایی مواجه کرده است. ها را با چالش زمان کوتاه بسیاري از مؤسسات و سازمان مدت

ترین زمان ممکن و انطباق سازمان  منظور اتخاذ سریع تصمیم در کوتاه شرایطی مدیران ارشد به

اساس تجربیات پیشین خود اقدام به اخذ تصمیم کرده که این امر  بر اطراف،با مقتضیات محیط 

افزایش خطر شکست تصمیم اتخاذشده را به همراه دارد. با  عالوه بر کاهش ارزش تصمیم،

هاي مفید و کارا  ها به تصمیم یاز سازمانن گیري، ي پیشین تصمیمالگو گسترش رقابت جهانی،

استخراج  امکان کارگیري ابزار مناسب، ها باید با به یجه سازماندرنت را برآورده نخواهد کرد.

نتایج  ).Lin & et al, 2009: 4137( کنندها را فراهم  اطالعات از میان حجم عظیم داده

افزارهاي  ها از نرم % از سازمان20میالدي، 2010دهد که در  می نشان» گارتنر«تحقیقات موسسه 

 کردند یمجزء استانداردي از فرآیندهاي کاریشان استفاده  عنوان به کاريهوشمندي مربوط به 

وتحلیل و هوشمندي کاري با  درآمد ناشی از بازار تجزیه میالدي، 2016شود تا  بینی می پیش و

 ,Borissova & et al( یدرسمیلیارد دالر خواهد  9/16به  2015درصدي نسبت به  2/5رشدي 

که  شده انجاماي گوناگون در حوزه هوشمندي کاري ه ینهزمیقاتی متعدد در تحق ).220 :2016

هاي  کاري، در یک کار خاص همچون فروشگاههوشمندي سازي و کاربرد  مربوط به پیاده

 کوچک و متوسط هاي بنگاه آموزشی، خدمات کنندگان خدمات اینترنتی، اینترنتی، عرضه

)Phan & Vogel, 2010: 2 ها همچون استراتژي  لهکاري با سایر مقوهوشمندي ) ارتباط میان

رهبري  نوع )Elbashir & et al, 2011ي کنترلی مدیریت (ها سامانه سازمان، عملکرد کار،

 کاريهوشمندي هاي ارزیابی  مدل) Elbashir & et al, 2008: 137یریت دانش (مد سازمان،

و چگونگی اعمال  کاريهوشمندي کاري، بسط و گسترش مفهوم هوشمندي هاي بلوغ  و مدل

  ).Suchánek, 2010: 433است (آن 

 محسوب استراتژیک مدیریت کلیدي اقدامات از استراتژیک یکی رغم اینکه کنترل علی

 این مورد در تأکید و گرفته انجام آن مورد در سازمانی حیطه محدود در مطالعاتی شود می

 ,Elbanna( است استراتژیک هاي برنامه تدوین مانند ها فعالیت سایر از کمتر بسیار اقدامات

2013: 3.(   

 مدیریت جهت ابزاري عنوان به و کشورهاست اقتصادي توسعه عنصري مهم در بیمه صنعت

 وابستگی آن و ایران اقتصاد شرایط به توجه با که دهند می شود. مطالعات نشان استفاده می ریسک
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 شود، اقتصاد می توسط جهانی بازارهاي مالی هاي شوك جذب موجب که جهانی بازارهاي به

 نوسانات بروز و مانع قرارگیرد ها شوك این برابر در حفاظتی سپر یک مانند تواند می بیمه صنعت

از طرفی نتایج مطالعات حاکی از آن است که سهم  شود. اقتصاد حقیقی هاي بخش در شدید

و  03/9 ترتیب به توسعه درحال و یافته توسعه کشورهاي در داخلی تولید ناخالص از بیمه صنعت

   ).234، 1387نژاد،  زاده و کاظم درصد است (حسن 88/1

 استخراج امکان با فراهم کردن کاري هوشمندي هاي اشاره شد، سامانه تر هم  که پیش چنان

را براي  آینده براي ریزي برنامه و راهبردي هاي تصمیم اتخاذ موجود، هاي داده از روندها انواع

کند که این امر با توجه به فضاي رقابتی و نیاز به شناسایی و تحلیل مشتریان  فراهم می مدیران

) مشتریان در صنعت بیمه، همانند 2007و همکاران ( 1امري بسیار ضروري است. به اعتقاد پنگ

گیري در مورد ادامه همکاري  ها براي تصمیم سایر بازارها حق انتخاب دارند و شناسایی دالیل آن

هاي بلندمدت مدیران در مورد  یک شرکت و یا انتخاب خدمات شرکتی دیگر براي تصمیمبا 

هاي اطالعاتی  ). استفاده از فناوريFang & et al, 2016: 557آمیخته مشتري بسیار مهم است (

 خدمات فروش بندي مشتریان، بینی و دسته تواند با پیش می کاري هوشمندي هاي مانند سامانه

). بر Wanke & Barros, 2016, 10( را در صنعت بیمه افزایش دهد مشتري فظح نرخ و جانبی

بر  ي اصلی این مطالعه عبارتنداز اینکه آیا ابعاد عملکرد هوشمندي کاريها پرسشاین اساس 

 مؤثرراهبردي  استراتژیک بر اقدامات کنترل است؟ و آیا ابعاد مؤثرابعاد کنترل استراتژیک 

شود: تعیین اثر  هاي مطالعه حاضر به شرح زیر بیان می است؟ با توجه به آنچه بیان شد هدف

 اثر بر ابعاد کنترل در صنعت بیمه، تعیین کاري هوشمندي ریزي دهی و برنامه گزارش عملکرد

 ابعاد کنترل بر اقدامات راهبردي در صنعت بیمه.

 تحقیق ادبیات .1

ها اشاره ادبیات تجربی و نظري است که در ادامه به آن در این مطالعه ادبیات تحقیق شامل

  شود. می

  ادبیات تجربی .1-1

 و وکار پرداختهکسب هوش ارزیابی هايمدل تشریح به خود تحقیق در) 1390( نراقی غفاري

                                                                                                                                  
1. Peng 
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 در سازمان بررسی آمادگی جهت ویلیامز و ویلیامز توسط شده ارائه رویکرد مبناي بر مدلی

 آمادگی سطح مدل از این استفاده با سپس. است داده وکار ارائهکسب هوش نظام استقرار

 قرار سنجش مورد را تهران ارتباطات شهرداري و اطالعات فناوري وکار سازمانکسب هوش

 هوش سازي پیاده جهت مطلوب آمادگی داراي مورد مطالعه، سازمان است گرفته نتیجه و داده

 .نیست تجاري

 و ها قابلیت راستایی هم میزان بررسی پژوهشی با هدف) در 1395بخشنده و رحمتی (

 149 گارتنر بلوغ مدل اساس بر تجاري هوش هاي مزیت ایجاد راستاي در تجاري هوش اجزاي

 هاي قابلیت میان دهد می نشان نتایج. را مورد مطالعه قرار دادند متوسط و کوچک شرکت

 هوش هاي قابلیت میان تنها همچنین. دارد وجود معنادار رابطه آن اجزاي و تجاري هوش

  .دارد وجود مستقیم رابطه آن هاي مزیت و تجاري

وکار بر تسهیم ) در پژوهشی با هدف بررسی اثر هوشمندي کسب2008( 1شارما و دیجاو

رو در خدمات اینترنتی با تحلیل نتایج به دست آمده از کارت دانش در یک شرکت پیش

ها نقش راهبردي در انتقال گیري از این سیستمسیدند که بهرهامتیازي متوازن به این نتیجه ر

 دانش در میان کارکنان دارد. 

سازمان با هدف  229مدیر از  419) در پژوهشی با بررسی 2011البشیر و همکاران (

هاي کنترل مدیریت به این نتیجه رسیدند که وکار بر سیستممطالعه نقش هوشمندي کسب

  هاي مختلف کنترل مدیریت اثرگذار است. شکلوکار بر هوشمندي کسب

وکار بر ) در مطالعه خود با هدف بررسی اثر هوشمندي کسب2012پاپویچ و همکاران (

شرکت اسلونیایی نشان دادند که کیفیت و عملکرد  181دسترسی به اطالعات و عملکرد در 

تواند شیوه ارد و میتوجهی بر رفتار کارکنان دانشی سازمان د وکار اثر قابلهوشمندي کسب

  یري و فرایند تسهیم دانش و اطالعات را تحت تأثیر قرار دهد.گ تصمیم

وکار بر نوسان اي با هدف بررسی اثر هوشمندي کسب) در مطالعه2013( 2روبین و روبین

کردند به این نتیجه ها استفاده میهایی که از این سامانه بازگشت سهام با تمرکز بر شرکت

  شود.وکار باعث کاهش نوسان بازگشت سهام میگیري از هوشمندي کسببهره رسیدند که

                                                                                                                                  
1. Sharma & Djiaw 
2. Rubin & Rubin 
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-وکار بر کیفیت تصمیماثر هوشمندي کسب«) در پژوهشی با عنوان 2015( 1ودر و اوسیمیتز

وکار اثر مستقیم و غیرمستقیم مثبتی بر در استرالیا به این نتیجه رسیدند که هوشمندي کسب» گیري

  ارشد فناوري اطالعات دارد.کیفیت تصمیم مدیران 

چگونگی توانمندسازي چابکی بیمارستان «) در پژوهشی با عنوان 2017و همکاران ( 2شن

وکار اثر مثبتی بر به این نتیجه رسیدند که هوشمندي کسب» وکارتوسط هوشمندي کسب

  گیري پزشکی و رضایت کاربران دارد.کیفیت تصمیم

وکار و اي با عنوان اثربخشی هوشمندي کسب مطالعه) در 2017و همکاران ( 3ریچاردز

شرکت از سراسر دنیا به این نتیجه  337مدیریت عملکرد شرکت با بررسی مدیران ارشد 

تر باشد مدیریت عملکرد وکار اثربخشرسیدند که هرچه اجراي سیستم هوشمندي کسب

  وري بیشتري خواهد داشت.شرکت نیز بهره

گر ریسک در رابطه میان پژوهشی با هدف بررسی اثر تعدیل ) در2013و همکاران ( 4کیل

هاي اطالعاتی به این نتیجه رسیدند که میان کنترل کنترل رسمی و غیر رسمی با عملکرد سیستم

  هاي چینی وجود دارد.اي و فناوري اطالعات رابطه مثبتی در میان شرکتحرفه

هاي رسمی براي بهبود کیب کنترلتر«اي با عنوان ) در مطالعه2013و همکاران ( 5میلر

هاي بزرگ به بررسی اثر ساختاري کنترل ورودي بر عملکرد عملیاتی شرکت» عملکرد شرکت

 ها وجود دارد.نو نشان دادند که رابطه معناداري میان آ موتورسازي آمریکا پرداختند

ي کنترل و استراتژي، فناوري اطالعات برا«) در پژوهشی با عنوان 2006دا و همکاران (

شرکت تایوانی به این نتیجه رسیدند که رابطه قوي بین کاربرد  296با بررسی » ریزيبرنامه

  ریزي و کنترل وجود دارد.فناوري اطالعات و عناصر مختلف استراتژیک مانند برنامه

اي با هدف بررسی عوامل موثر بر کنترل راهبردي ) در مطالعه2016و همکاران ( 6سایین

هاي پیشرفته اطالعاتی نقشی مهم در ردگیري به این نتیجه رسیدند که سیستمیک سیستم 

  پشتیبانی از کنترل ورودي راهبردي دارند.

                                                                                                                                  
1. Wieder & Ossimitz 
2. Shen  
3. Richards 

4. Keil 
5. Miller 
6. Sayin 
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هاي رسمی و غیررسمی بر ) در پژوهشی با هدف بررسی اثر کنترل2016( 1خان و نظیر

ی میان ابعاد هاي فناوري اطالعات در صنایع پاکستانی نشان دادند که رابطه مثبتعملکرد پروژه

  هاي فناوري اطالعات وجود دارد.کنترل و عملکرد راهبردي شرکت

اي با بررسی کنترل فرایند به این نتیجه رسید که استفاده از ) در مطالعه2016( 2مولهولند

  ریزي اثر مثبتی بر کنترل فرایند راهبردي دارد.هاي نوین اطالعاتی و برنامهسیستم

هاي رسمی و عملکرد کنترل«) در پژوهشی با عنوان 2017و همکاران ( 3استوتایسون

سازمان نشان دادند که اشکال مختلف کنترل خروجی و فرایند اثر مثبتی  326با بررسی » اتحاد

  هاي راهبردي اشتراك راهبردي دارند.بر هدف

) در پژوهشی براي شناسایی اقدامات راهبردي تولید 2003واسراس و همکاران ( -مینارو

عنوان فرایندها و جلب  ین نتیجه رسیدند که نظارت و کنترل زمان، هزینه و کیفیت بهبه ا

رضایت و متقاعد کردن کارکنان در مورد راهبردي بودن اقدامات از فاکتورهاي ضروري براي 

  اجراي اقدامات راهبردي است.

ي اقدامات اي با هدف بررسی اثر اینترانت بر اجرا) در مطالعه2006دنتون و ریچاردسون (

هاي موردنظر در اجراي اقدامات راهبردي باید راهبردي با تأکید بر اینکه براي رسیدن به هدف

 اطالعات مدیریت ابزارهاي که رسیدند نتیجه این سازوکارهاي کنترلی مؤثري ایجاد شود، به

  باشند.توانند در تسهیم اطالعات و ارائه بازخوردهاي مؤثر سودمند اینترانت می مانند

اجراي اقدامات راهبردي: چارچوبی «) در پژوهشی با عنوان 2008ساندرز و همکاران (

براي شناسایی عوامل مؤثر بر اجراي اقدامات راهبردي با بررسی مدیران » براي رهبري اقدامات

وکار، ساختاریافته نشان دادند که کنترل نتایج کسبهاي نیمههفت سازمان از طریق مصاحبه

و نظارت بر نیروي انسانی و کنترل و مدیریت فرایند به همراه تحلیل اطالعات، تمرکز تمرکز 

ریزي راهبردي عوامل کلیدي دستیابی به نتایج مطلوب در اقدامات بر بازار، رهبري و برنامه

  راهبردي هستند.

 ساختاریافته باهاي نیمه) در مطالعه خود که از طریق مصاحبه2016کانالس و کالدارت (

هاي خودروسازي انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که وجود حس فوریت در مدیران شرکت

هاي قوي و گسترده در سطح راهبردي سطح شرکت و نیز وجود خطوط راهنما و کنترل
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  یافتن به مزایاي اقدامات راهبردي را افزایش دهد.ها براي دستتواند توسعه همکاري می

شود که در مورد اثر ابعاد عملکرد هوشمندي کاري  خص میبا مرور پیشینه تحقیقات مش

ریزي) بر چهار بعد معرفی شده براي کنترل راهبردي در قالب یک مدل دهی و برنامه(گزارش

اي به تبیین نقش نشده است. از طرف دیگر تا کنون در ایران مطالعه اي انجامهیچ مطالعه

هاي بیمه نپرداخته است. مات راهبردي شرکتوکار و کنترل راهبردي بر اقداهوشمندي کسب

بر ابعاد کنترل  با توجه به این امر این مطالعه به بررسی اثر ابعاد عملکرد هوشمندي کاري

شود)  راهبردي و اقدامات راهبردي در صنعت بیمه (که صنعت مهمی براي کشور تلقی می

  پردازد. می

  ادبیات نظري. 1-2

  راهبردي . اقدامات1-2-1

عنوان تعهدات هماهنگ شده و  راهبردي در مرکز مدیریت استراتژیک قرار دارد و به اتاقدام

صورت اساسی یا بالقوه بر  هاي یک سازمان که به موقت براي تجدید یا گسترش ظرفیت

) و به دلیل Kreutzer & et al, 2015:1320اند ( شده عملکرد و تکامل آن اثر دارد تعریف

ویژه  هاي متخصصان حوزه مدیریت استراتژیک بهیکی از چالش اهمیت بسیار زیاد همواره

). اهمیت اقدامات راهبردي از Minarro-Viseras & et al, 2005: 153اند (درزمینه اجرا بوده

گذاري، اي از امور مانند توسعه کاال یا خدمات جدید، سرمایهآنجایی است که حیطه گسترده

 Walter & etگیرد (وکار را دربرمیین سازمانی و کسبادغام، مدیریت امور مالی، همکاري ب

al, 2016: 771 آمیز بوده است. سندرز و همکاران  درصد موارد موفقیت 50تا  30) اما تنها در

ها، معتقدند که اقدامات راهبردي متمرکز ) با ایجاد تمایز میان اقدامات راهبردي و پروژه2008(

نظر دیگري که مورد اقدامات شوند. اختالفپدیدار میبر استراتژي هستند و در طول زمان 

نظران آن را  ها است که برخی از صاحبگیري آنراهبردي وجود دارد مربوط به نحوه شکل

باال و خودجوش بهپایین و دستوري و برخی دیگر آن را فرایندي از پایینبهفرایندي از باال

هاي د ساختاري، اقدامات کنترلی و استراتژيکنند که در بسیاري مواقع توسط ابعاتوصیف می

). طرفداران رویکرد خودجوش، Ecker & et al, 2013: 998شوند (سطح شرکت متوقف می

هاي گذار بودن ایدهدادن به اقدامات راهبردي ابزاري است براي بیان اثرمعتقدند که شکل

 :Keupp & Gassmann, 2009اند (کنشگرانی که در سازمان از داشتن قدرت محروم مانده
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پایین معتقدند که این اقدامات براي کسب مزایاي به). از طرفی طرفداران رویکرد از باال196

). Canales & Caldart, 2016: 5شوند (راهبردي موردنظر مدیریت عالی سازمان طراحی می

کنند از ا میشوند و تکامل پیدبا توجه به اینکه اقدامات راهبردي در طول زمان پدیدار می

طور مشخص  توان فهمید که در آینده و بهکنند میعالئمی که در این فرایند ایجاد می

) اقدامات راهبردي 1997( 1بلندمدت، مسیر و قلمرو فعالیت سازمان چگونه است. به اعتقاد روپر

مربوط به اثربخشی هزینه شرکت شامل دودسته اصلی هستند: اقدامات راهبردي مربوط به 

ها؛ که براي اجراي ها و اقدامات راهبردي مربوط به مدیریت سازمان و تکنیکیریت سامانهمد

هاي موردنظر نیاز به بازخوردهاي منظم، سریع و مربوط دارند. آمیز و رسیدن به هدف موفقیت

تواند توسط سطوح نکته قابل توجه در مورد اقدامات راهبردي این است که این مقوله هم می

-ریزي و هدایت شود. به همین دلیل شکلزمان و هم توسط ساختار غیررسمی برنامهباالي سا

 دهی آن موثر باشد. تواند بر جهتهاي مختلف کنترل راهبردي می

  . عملکرد هوشمندي کاري1-2-2

 توانایی را هوش وي. کرد استفاده وکارکسب هوش واژه از اي مقاله در الن ،1958 سال در

 معرفی اهداف به دستیابی جهت عمل راهنماي عنوان به شده ارائه حقایق متقابل روابط درك

-پشتیبانی تصمیم هاي سیستم شامل شود می درك امروزه که آنگونه وکارکسب هوش .کندمی

 سال در. کرده است پیدا توسعه 1980 دهه اواسط تا و آغاز 1960 دهه از که است گیري

 گیريهاي تصمیمروش و مفاهیم که کرد توصیف چتري را وکار کسب دریسنر هوش ،1989

 پشتیبانی هايسیستم« وسیله به را کاوي و یا انبار دادهکار، دادهوکار مانند تحلیل کسبوکسب

-). هوشمندي کسب167: 1393مقدم، زادگانخدائی و کریمگیرد (دربرمی »واقعیت بر مبنی

ها در هدایت و رسیدن به تصمیمات و مانبه ابزارهایی اشاره دارد که به مدیریت ساز وکار

). عملکرد هوشمندي Borissova & et al, 2016: 220کند (عملکرد اثربخش کمک می

صورت اطالعات تبدیل و پردازش  هایی اشاره دارد که داده را به به کیفیت سامانه وکارکسب

به معناي  وکارکسب). به بیانی دیگر عملکرد هوشمندي Peters & et al, 2016: 4( کنند می

هاي چندبعدي  مراتب داده سازي و تعامل با سلسله هاي کاربردي براي مدل قابلیت استفاده برنامه

). بر این اساس عملکرد سامانه هوشمندي Clark & et al, 2007: 581( شده است تعریف
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کند و  گیرد ایفاتوجهی در آنچه در اختیار کاربر قرار می تواند نقش قابلمی وکارکسب

 ,vom Brocke & et al, 2014دهد (ها را تحت تأثیر قرار میپذیري تصمیمنوعی انعطاف به

 هاي سامانه و ارزیابی انتخاب بر مؤثر عوامل )2012همکاران ( و 1). راماکریشنان250

 هوشمندي سیستم عملکرد -1از:  اند عبارت که اندبندي کردهطبقه را وکارکسب هوشمندي

 یکپارچگی تجمیع: مانند امکان توانایی و خدمات -2دهی؛  زمان پاسخ مانند وکار: کسب

 سازمان، کارایی از مانند پشتیبانی سازمان: نیازهاي ساختن برآورده - 3موجود؛  هاي سامانه

 کردن سفارشی قابلیت ها، گزارش پذیري پذیري: مانند انعطاف انعطاف -4مناسب؛  هزینه

 وتحلیل تجزیه اطالعات، کسب اثربخشی و مانندکارایی اطالعاتی: نیازهاي-5سیستم؛ 

-ریزي هوشمندي کسبدهی و برنامه اطالعات.  گزارش کارگیري به سازي و ذخیره اطالعات،

-دهند. برنامهوکار را شکل میوکار دو بعد هستند که با هم عملکرد سیستم هوشمندي کسب

هاي ماهانه است و بینیرد مانند بودجه ساالنه و پیشهاي عملکریزي ابزاري براي ایجاد برنامه

 ,Peters & et alهاي مدیریت است (گیري عملکرد تحلیل دهی ابزاري براي اندازهگزارش

) با توجه به این موارد نشان دادند که عملکرد هوشمندي 2016). پیترز و همکاران (2 :2016

عملکرد و درنتیجه مزیت رقابتی بازي کاري با تسهیل یادگیري در سازمان نقش مهمی در 

  کند. می

  . کنترل استراتژیک1-2-3 

 هاي باهدف فردي هاي هدف ساختن اي براي همسو شیوه عنوان به استراتژیک کنترل

 کنترل از . در تعریفی دیگر مقصود)Sitkin et al, 2010: 56( شود استراتژیک تعریف می

خود  راهبردهاي اجراي در سازمان موفقیت میزان کنترل به که است راهبردي، فرایندي

محققان ابعاد مختلفی براي کنترل  .)56: 1393سرشت و حبیبی بدرآبادي، رحمان( پردازد می

توان به کنترل قواعد رسمی، کنترل خروجی، اند که از آن جمله میاستراتژیک درنظر گرفته

) کنترل Callaway & Jagani, 2015: 50هاي رسمی و کنترل قواعد غیررسمی (کنترل هدف

) و Kreutzer & et al, 2015:1320) رفتاري (Musarra et al, 2016: 14فرایند و خروجی (

اشاره کرد. اما آنچه باعث پیوند   )Thomas & Ambrosini, 2015: 107( اي حرفه کنترل

هبردي شود توجه به این نکته است که اقدامات راکنترل استراتژیک با اقدامات راهبردي می
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) و Lechner & Floyd, 2012: 408اند ( خورده نوعی با مفاهیم سیاسی در سازمان گره به

هاي اداره سازمان هستند. در این رابطه تترالت سیرسلی و ها و شیوهشدت تحت تأثیر ائتالف به

ود شها اداره میگذاران آنهایی که توسط بنیان ) به این نتیجه رسیدند که سازمان2013( 1سور

توان شوند. با توجه به این امر میهاي راهبردي تعیین و اجرا می اقدامات راهبردي همسو باهدف

هاي مدیریت عالی به  هاي فردي و سازمانی، گروهنتیجه گرفت که براي همسو شدن هدف

 ,Musarra et al) فرایندها (Elbanna, 2016, 212دنبال کنترل رفتار مدیران و کارکنان (

 & Callaway & Jagani, 2015: 52; Thomasها (ها و خروجی) ورودي12 :2016

Ambrosini, 2015: 108گیري اثربخش هستند. بر این اساس، کنترل استراتژیک با  ) و تصمیم

پذیرد؛ به هدایت  هایی که مدیریت می ها، اقدامات و سایر فعالیتها، ارزش تنظیم قواعد، سامانه

هاي شخصی کمک  جاي هدف هاي سازمانی به دن به هدفرفتار کارکنان در جهت رسی

هاي  تواند معیارهایی را ارائه کند که به هدف کند. از طرف دیگر کنترل استراتژیک می می

هاي افراد براي اطمینان از اینکه در مسیر نتایج  اند، درنتیجه کنترل فعالیت سازمانی مربوط

). آنچه در کنترل Malmi & Brown, 2008, 209( شود مطلوب سازمانی قرار دارند میسر می

استراتژیک از اهمیت بسیاري برخوردار است توجه به محیط و انطباق دادن استراتژي با آن 

). Gleißner & et al, 2013: 55براي درك روندهاي بازار و حفظ موقعیت رقابتی است (

هاي هوشمند وجود سامانهزمانی که محیط با پیچیدگی و تغییرات زیادي همراه باشد نیاز به 

-اعتمادتري به گیري قابلها تصمیمشود و با کمک آنوتحلیل اطالعات بیشتر حس میتجزیه

توان با انتقال دانش در سراسر سازمان در زمان ) و میDuh & et al, 2066: 941آید (دست می

فی فرایند کنترل ). از طرSchryen, 2013: 142مناسب به فرایند یادگیري سرعت بیشتري داد (

زمان با تسهیل یادگیري مقدمات تغییر  کردن سازمان نسبت به محیط و هم استراتژیک با حساس

کند. در حقیقت زمانی که پیچیدگی محیط توسط عناصر سازمان درك شد، را نیز ایجاد می

 ,Tavakoli & Perksهاي مختلف صورت گیرد (باید براي انطباق با آن تغییراتی در بخش

2001: 299.(  

  شود: هاي پژوهش به شرح زیر ارائه میبا توجه به آنچه بیان شد مدل مفهومی و فرضیه
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دهی هوشمندي عملکرد گزارش

 کاري

ریزي هوشمندي عملکرد برنامه

 کاري

 فرایند کنترل

 ورودي کنترل

 خروجی کنترل

 راهبردي اقدامات
 ايحرفه کنترل

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

دهی هوشمندي کاري اثري مثبت بر کنترل ورودي، کنترل : عملکرد گزارش1فرضیه 

  اي، کنترل فرایند و کنترل خروجی دارد. حرفه

اي، ریزي هوشمندي کاري اثري مثبت بر کنترل ورودي، کنترل حرفه: عملکرد برنامه2فرضیه 

 کنترل فرایند و کنترل خروجی دارد

  کنترل ورودي بر اقدامات راهبردي مؤثر است.: 3فرضیه 

 اي بر اقدامات راهبردي مؤثر است.: کنترل حرفه4فرضیه 

 : کنترل فرایند بر اقدامات راهبردي مؤثر است.5فرضیه 

 : کنترل خروجی بر اقدامات راهبردي مؤثر است.6فرضیه 

  شناختی چارچوب روش .2

 .است تحلیلی-پیمایشی و توصیفی شرو لحاظ به و کاربردي هدف لحاظ به حاضر مطالعه

هاي بیمه است. به دلیل نامحدود  جامعه آماري این تحقیق شامل مدیران و کارکنان شرکت

نفر  384بودن جامعه آماري در این تحقیق تعداد نمونه موردنظر با توجه به جدول مورگان به 

نمونه موردنظر  ادفیتص گیري نمونه روش از استفاده با تحقیق، این در در نظر گرفته شد.

 این وتحلیل مورداستفاده قرارگرفت. درپرسشنامه براي تجزیه 348انتخاب و در نهایت تعداد 

 همکاران و پیتر مطالعه مورداستفاده پرسشنامه از کاري هوشمندي عملکرد سنجش براي مطالعه

 4 شامل کاري هوشمندي دهی گزارش عملکرد مؤلفه دو قالب در که شد استفاده) 2016(

 سنجش براي .شود می پرسش بررسی 4 شامل کاري هوشمندي ریزي برنامه عملکرد و پرسش

 جاگانی و کالوي مطالعه پرسشنامه پرسش 4 با ورودي کنترل: مؤلفه چهار از استراتژیک کنترل
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 فرایند کنترل ؛)2015( آمبروسینی و توماس مطالعه پرسشنامه پرسش 6 اي حرفه کنترل ؛)2015(

 مطالعه پرسش 4 با خروجی کنترل و) 2015( آمبروسینی و توماس مطالعه پرسشنامه پرسش 3 با

 شاخص 11 از راهبردي اقدامات سنجش براي .استفاده شد )2015( همکاران و کروتزیر

  .شد استفاده) 2015( همکاران و کروتزیر مطالعه در مورداستفاده

  پایایی پرسشنامه   .2-1

ابزار سنجش متغیرها بر اساس آلفاي کرونباخ محاسبه شد که در در این مطالعه مقدار پایایی 

شده است و با  مقدار این شاخص براي هر یک از متغیرها و کل پرسشنامه گزارش 1جدول 

توان گفت که ابزار سنجش از  هستند می 0,7توجه به اینکه تمامی مقادیر باالتر از استاندارد 

  اعتبار مناسبی برخوردار است.

  ها براي متغیرهارایب آلفاي کرونباخ و بارهاي عاملی گویه. ض1جدول

  متغیر
الفاي 

  کرونباخ
  هاگویه

بارهاي 

  عاملی

 عملکرد

 دهی گزارش

    مدیریت: دهی گزارش و وتحلیل تجزیه هاي سامانه شرکت این در 0,865

  0,78  است اي پیچیده هاي ویژگی و چارچوب داراي

  0,81  است کرده فراهم را سامانه و کاربر میان اطالعات مبادله قابلیت

  0,76  است استفاده قابل آسانی به کاربران همه براي

  0,79  شوند می رسانی بروز سرعت به تغییرات مقابل در

 عملکرد

 ریزيبرنامه

    ریزي: برنامه و بندي بودجه بینی، پیش هاي سامانه شرکت این در  0,829

  0,76  شوند می رسانی بروز سرعت به تغییرات مقابل در

  0,75  شوند می روزرسانی به واقعی و اساسی اطالعات با سرعت به

  0,74  کنند می ممکن را تجدیدنظر با و سریع بینی پیش و بندي بودجه امکان

  0,67  سازند می ممکن را پیچیده ریزي برنامه هاي مدل ساده تغییر و اجرا

 
کنترل 

 ورودي

  

0,836 

  0,64  شود می صرف زیادي وقت کارگزینی فرایند بهترین ایجاد براي

  0,72  بالیم می خود به کنیم می استخدام مشاغل براي را افراد بهترین اینکه از

  0,65  دارد وجود مدیران هاي مهارت ارتقاء و آموزش براي زیادي تعهد

  0,63  شود می داده آموزش مسئولیت/سمت پذیرش براي مدیران به

 
 

کنترل 

 ايفه حر

  

  

0,853 

  0,59  شود می گذاشته بحث به اي حرفه افراد میان در کار به مربوط مباحث

  0,57  گذارند می احترام یکدیگر کار به اي حرفه افراد که ایجادشده فضایی

  0,62  دارند آگاهی یکدیگر سودمندي به نسبت اي حرفه افراد اکثر

  0,56  رادارند یکدیگر کار از دقیق هاي ارزیابی ارائه توانایی اي حرفه افراد اکثر

  0,65  کند می تشویق را اي حرفه افراد بین همکاري شرکت این

  0,64  کند می ایجاد اي حرفه افراد در را کار محیط به تعلق احساس شرکت این کاري محیط
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  متغیر
الفاي 

  کرونباخ
  هاگویه

بارهاي 

  عاملی

   کنترل فرایند

0,793 

  0,72  کند می اصالح را کاري هاي روش نشود حاصل دلخواه نتایج که درصورتی من سرپرست

  0,62  کند می ارزشیابی را کنم می استفاده کار انجام براي که هایی روش من سرپرست

 نظارت امور انجام در رایج استانداردهاي و مقرر هاي روش از استفاده میزان بر من سرپرست

  کند می

0,68  

 
 

کنترل 

 خروجی

  

  

0,859  

  0,70  شود می نظارت آن بر و شده گرفته نظر در ها هدف به رسیدن براي مشخصی هاي تاریخ

  0,74  شود می نظارت آن بر و شده تنظیم مشخصی عملکردي هاي هدف

  0,63  شود می نظارت آن بر و شده تنظیم بودجه و ها هزینه مورد در مشخصی هاي هدف

  0,72  است شده داده قرار نتایج بر اصلی وزن عملکرد ارزشیابی در

 
 
 
 
 

اقدامات 

  راهبردي

  

  

  

  

  

0,943  

  0,70  بندي بودجه هاي هدف به رسیدن

  0,68  استخدامی هاي هدف به رسیدن

  0,65  مهم سررسیدهاي به رسیدن

  0,75  کیفیت به مربوط هاي هدف به رسیدن

  0,66  نتایج سنجش هاي شاخص اعتبار مورد در اجماع به رسیدن

  0,70  اي هزینه هاي هدف به رسیدن

  0,74  کارایی هاي هدف به رسیدن

  0,72  مشتري رضایت به مربوط هاي هدف به رسیدن

  0,68  خدمت به مربوط هاي هدف به رسیدن

  0,66  درآمدي معیارهاي به رسیدن

  0,61  ها هدف به رسیدن کل طور به

کل 

 پرسشنامه

0,978  -  -  

  تحلیل تجربی .3

  شناختی جمعیت متغیرهاي توصیفی آمار .3-1

 30ها کمتر از  درصد سن آن4/18درصد مرد،  8/59درصد زن و  2/40 فرد موردبررسی 348از 

 50ها باالي  درصد سن آن 8/17سال و  40- 49درصد 6/27سال،  30- 39درصد 8/34سال، 

درصد  8/21دیپلم،  درصد فوق 1/41تر،  درصد تحصیالت دیپلم و پایین 3/21سال بوده است. 

درصد در حوزه  7/47اند.  لیسانس و باالتر داشته درصد تحصیالت فوق 7/14 لیسانس و

ها  درصد سایر حوزه 8/6درصد منابع انسانی و  6/16درصد مالی،  7/28بازاریابی و فروش، 

سال،  10- 20درصد  5/36سال،  10ها کمتر از  درصد سابقه خدمت آن 1/24اند. فعالیت داشته

  سال بوده است. 30ها بیش از  درصد سابقه خدمت آن 4/14سال و  21- 30درصد  9/23
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  ارزیابی الگوي پیشنهادي با استفاده از مدل معادالت ساختاري .3-2

منظور ارزیابی الگوي پیشنهادي، الگوي مدل معادالت ساختاري  مورداستفاده قرار گرفت.  به

یه نتایج مرحله گیري و در مرحله دوم بخش ساختاري الگو بر پا در مرحله اول الگوي اندازه

و  SPSS 19افزارهاي  با استفاده از نرم واول و با استفاده از الگویابی معادالت ساختاري  

AMOS 18  انجام گرفتند. تعیین برازش الگوي پیشنهادي با استفاده از چندین شاخص

هاي برازندگی مورداستفاده در  برازش الگوي اولیه بر اساس شاخص .برازندگی انجام گرفت

  .که حاکی از برازش مناسب الگوي ساختاري استشده  گزارش 2این مطالعه در جدول 

   پژوهش الگوي ساختاري . 2شکل 

  

  الگوي نهایی و شده هاي برازندگی براي الگوهاي تدوین شاخص . 2جدول 

RMSEA  NFI  CFI  TLI  IFI  GFI  X2/Df 
هاي     شاخص

  برازندگی  الگو

 مدل نهایی  882/2  901/0  923/0  931/0  933/0  90/0  053/0

 مقدار قابل قبول  ≥3  9/0≥  9/0≥  9/0≥  9/0≥  9/0≥  ≥08/0
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 88/2 هاي نسبی باید گفت در این جدول مقدار کاي اسکوئر نسبی در مورد شاخص

شاخص ریشه دوم  053/0قبول براي مدل حکایت دارد. مقدار  است که از وضعیتی قابل

قبول بودن مدل است. در  شده حاکی از قابل میانگین مربعات باقیمانده براي مدل عاملی تدوین

و شاخص برازش تطبیقی برابر با  91/0لوئیس برابر با  -الذکر شاخص برازش توکر جدول فوق

ها، مدل  است، لذا بر اساس این شاخص 90/0ها باالي  که مقادیر آن ازآنجاییاست و  93/0

و  90/0شود. مقدار شاخص برازش هنجار شده مقتصد برابر با  قبول تلقی می شده قابل تدوین

قبول را نشان  است که هر دو مقادیري قابل 92/0مقدار شاخص برازش افزایشی برابر با 

گیري  دهد مدل اندازه هاي کلی برازش نشان می ی مقادیر شاخصطورکل دهند. بنابراین به می

 قبولی برخوردار است.  این پژوهش کامالً از وضعیت قابل

  ها در الگوي نهایی الگوي ساختاري مسیرها و ضرایب استاندارد آن .3جدول 

 نتیجه β P مسیر

  تائید فرضیه 001/0  439/0  کنترل ورودي     کار                   ودهی هوشمندي کسبعملکرد گزارش

  تائید فرضیه 001/0  476/0   ايکنترل حرفه                       وکار دهی هوشمندي کسبعملکرد گزارش

  تائید فرضیه 001/0  467/0  کنترل فرایند                       وکار دهی هوشمندي کسبعملکرد گزارش

  تائید فرضیه 001/0  50/0  کنترل خروجی                       وکار کسبدهی هوشمندي عملکرد گزارش

  تائید فرضیه 001/0  618/0  کنترل ورودي                       وکار ریزي هوشمندي کسبعملکرد برنامه

  فرضیهتائید  001/0  606/0 ايکنترل حرفه                       وکار ریزي هوشمندي کسبعملکرد برنامه

  تائید فرضیه 001/0  665/0 کنترل فرایند                       وکار ریزي هوشمندي کسبعملکرد برنامه

  تائید فرضیه 001/0  678/0 کنترل خروجی                       وکار ریزي هوشمندي کسبعملکرد برنامه

  رد فرضیه 739/0  259/0 راهبردي اقدامات                  کنترل ورودي

  رد فرضیه  386/0  -751/0  راهبردي اقدامات                 ايکنترل حرفه

  تائید فرضیه  002/0  727/0  راهبردي اقدامات                    کنترل فرایند

  تائید فرضیه  001/0  757/0  راهبردي اقدامات                کنترل خروجی

دهی بر کنترل ورودي رگرسیون اثر عملکرد گزارشآمده از مدل ضریب  دست طبق نتایج به

 α=05/0داري  تر از سطح معنی و کوچک 001/0داري برابر  معنی است و چون مقدار 439/0برابر با 

آمده از  دست کنترل ورودي اثرگذار است. نتایج به دهی برتوان گفت که عملکرد گزارش است می

است و چون  476/0اي برابر با کنترل حرفه دهی برمدل ضریب رگرسیون اثر عملکرد گزارش

توان گفت که  است می α=05/0داري  تر از سطح معنی و کوچک 001/0داري برابر  معنی مقدار

آمده از مدل ضریب رگرسیون  دست اي اثرگذار است. نتایج به کنترل حرفه دهی برعملکرد گزارش

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 96زمستان  ،67 شماره ،سومو بیست سال راهبردي، مدیریت هاي پژوهش

 

28  

 001/0داري برابر  معنی است و چون مقدار 467/0دهی بر کنترل فرایند برابر با اثر عملکرد گزارش

کنترل  دهی برتوان گفت که عملکرد گزارش است می α=05/0داري  تر از سطح معنی و کوچک

دهی بر آمده از مدل ضریب رگرسیون اثر عملکرد گزارش دست فرایند اثرگذار است. نتایج به

تر از سطح  و کوچک 001/0بر داري برا معنی است و چون مقدار 50/0کنترل خروجی برابر با 

دهی بر کنترل خروجی اثرگذار است. توان گفت که عملکرد گزارش است می α=05/0داري  معنی

ریزي بر کنترل ورودي برابر با آمده از مدل ضریب رگرسیون اثر عملکرد برنامه دست نتایج به

است  α=05/0داري  یتر از سطح معن و کوچک 001/0داري برابر  معنی است و چون مقدار 618/0

آمده از مدل  دست کنترل ورودي اثرگذار است. نتایج به ریزي برتوان گفت که عملکرد برنامه می

 است و چون مقدار 606/0اي برابر با ریزي بر کنترل حرفهضریب رگرسیون اثر عملکرد برنامه

توان گفت که عملکرد  است می α=05/0داري  تر از سطح معنی و کوچک 001/0داري برابر  معنی

آمده از مدل ضریب رگرسیون اثر  دست اي اثرگذار است. نتایج بهکنترل حرفه ریزي بربرنامه

و  001/0داري برابر  معنی است و چون مقدار 665/0ریزي بر کنترل فرایند برابر با عملکرد برنامه

کنترل  ریزي بررد برنامهتوان گفت که عملک است می α=05/0داري  تر از سطح معنی کوچک

ریزي بر کنترل آمده از مدل ضریب رگرسیون اثر عملکرد برنامه دست فرایند اثرگذار است. نتایج به

داري  تر از سطح معنی و کوچک 001/0داري برابر  معنی است و چون مقدار 678/0خروجی برابر با 

05/0=α وجی اثرگذار است. ضریب ریزي بر کنترل خرتوان گفت که عملکرد برنامه است می

تر از سطح  و بزرگ 739/0داري برابر  معنی است و چون مقدار 259/0رگرسیون فرضیه سوم برابر با 

توان گفت که کنترل ورودي بر اقدامات راهبردي  اثرگذار نیست.  است می α=05/0داري  معنی

و  386/0اري برابر د معنی است و چون مقدار  -751/0ضریب رگرسیون فرضیه چهارم برابر با 

اي بر اقدامات راهبردي توان گفت که کنترل حرفه است می α=05/0داري  تر از سطح معنی بزرگ

برابر  داري معنی است و چون مقدار 727/0اثرگذار نیست. ضریب رگرسیون فرضیه پنجم برابر با 

یند بر اقدامات توان گفت که کنترل فرا است، می α=05/0داري  تر از سطح معنی و کوچک 002/0

 است و چون مقدار 757/0راهبردي اثرگذار است. ضریب رگرسیون فرضیه ششم برابر با 

توان گفت که کنترل  است می α=05/0داري  تر از سطح معنی و کوچک 001/0داري برابر  معنی

  خروجی بر اقدامات راهبردي اثرگذار است.
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  گیري . نتیجه4

ي زیر و برنامهدهی مطالعه حاضر به بررسی اثرات عملکرد گزارشازاین نیز اشاره شد  که پیشچنان

اي، کنترل فرایند شامل کنترل ورودي، کنترل حرفه وکار بر ابعاد کنترل راهبرديهوشمندي کسب

پردازد. عالوه بر این اثرات ابعاد کنترل راهبردي بر هاي بیمه می و کنترل خروجی در شرکت

موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه اول مطالعه نشان داد که اقدامات راهبردي نیز 

اي (ج) کنترل فرایند و دهی اثري مثبت بر (الف) کنترل ورودي (ب) کنترل حرفهعملکرد گزارش

ها ). نیاز شرکتPopovic & et al, 2012; Gleißner & et al, 2013(د) کنترل خروجی دارد(

بینی نوسانات اقتصادي و ارائه خدمات متنوع ش مالی به آگاهی و پیشویژه مؤسسات فعال در بخ به

هاي محیطی هستند، موضوعی است ها از مباحث مربوط به جهشو نوین به مشتریان، که هر دوآن

وتحلیل دهد. با توجه به دامنه فعالیت ابزارهاي نوین تجزیهها را به کنترل راهبردي پیوند میکه آن

توجهی در آنچه در  تواند نقش قابلدهی سامانه هوشمندي کاري میگزارشاطالعات، عملکرد 

  ). vom Brocke & et al, 2014: 250گیرد ایفا کند (اختیار کاربر قرار می

طرف در دسترس بودن اطالعات  در حقیقت آنچه در حوزه کنترل اهمیت دارد، ازیک

انه با تغییرات و رویدادهاي محیط درست در زمان مناسب و در سوي دیگر قابلیت هماهنگی سام

دور و نزدیک سازمان است. آنچه در مورد کنترل ورودي در مؤسسات خدماتی مدنظر است، در 

گام نخست اطمینان از ورود منابع باارزش، متعهد و شایسته انسانی و در گام بعد همسوسازي 

هاي تحلیلی هدف گزارشهاي سازمان است که براي رسیدن به این  توانمندي این منابع باهدف

). Dias & Sousa, 2015: 107وکار بسیار مورداستفاده و سودمند خواهدبود (هوشمندي کسب

اي است که تمرکز اصلی موضوع دیگري که در این مطالعه موردتوجه قرار گرفت، کنترل حرفه

مندي هاي هوشهاي سامانهآن بر همکاري و ارزیابی افراد در سازمان است. کیفیت گزارش

تواند با ارائه اطالعات مناسب از طریق گسترش ارتباطات تعاملی در پیوند دادن و وکار می کسب

ها اي در سازمان نقش مؤثري ایفا کند. از طرف دیگر این گزارشتسهیل همکاري میان افراد حرفه

استفاده از  با در اختیارقراردادن اطالعات پیرامون فرایندهاي سازمان، نظارت و ارزیابی چگونگی

توان بر اساس نتایج آن اقدامات اصالحی را براي جلوگیري از کند و می ها را ممکن میرویه

). آنچه در مورد کنترل خروجی مدنظر Fang et al, 2016: 557ها به کاربرد (انحراف از هدف

 هاي صحیح و مربوط به هدفها است. گزارشهاي عملکردي و نظارت بر آناست تعیین هدف

ها، سازمان را هاي یادگیري با بازنگري در هدفتواند همانند حلقههاي هوشمندي کاري میسامانه
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ریزي به نحوي با تحوالت محیطی منطبق کند. نتیجه دیگر مطالعه، اثر مثبت عملکرد برنامه

  هوشمندي کاري بر چهار بعدکنترل بود. 

ها را به کنترل ورودي ارتباط سامانه ریزي اینطور مستقیم عملکرد برنامه درواقع آنچه به

دهد، ارائه اطالعات دقیق در موردنیاز سازمان به منابع مختلف است. با توجه به اینکه این  می

ریزي براي انتخاب نوع شوند برنامهاطالعات بر اساس اسکن محیطی و روندهاي آتی آن فراهم می

هاي ریزي سامانهگیرد. قابلیت برنامههاي منابع با دقت و عملکرد بهتري صورت میو ویژگی

روز و تخصیص اثربخش منابع با توجه به تغییرات محیطی امکان پیشبرد هوشمند با ارائه اطالعات به

ریزي هوشمندي کاري با دریافت و تحلیل اطالعات کند. برنامهفرایند و نیز اصالح آن را فراهم می

ها ایجاد بینی و در صورت نیاز اصالح هدفیشمربوط به تغییرات محیطی، سازوکاري براي پ

نوعی تغییر تصمیم در مورد مسیر حرکت آتی  براین با تغییر احتمالی هدف و بهکند. عالوه می

هایی متناسب با چنین رویدادهایی تدوین شود که با در نظر گرفتن فضایی پیچیده شرکت باید برنامه

توان انتظار داشت چنین اقداماتی نیازمند داشتن یویژه در صنعت بیمه موکار بهدر محیط کسب

ابزارهایی هوشمند است. نتیجه دیگر این مطالعه مربوط به فرضیه سوم است که نشان داد کنترل 

ورودي اثري بر اقدامات راهبردي ندارد. کنترل ورودي با اطمینان از همسو بودن هنجارها و 

  ). Frey & et al, 2013: 952کند (دام کمک میاي افراد به فرایند استخاستانداردهاي حرفه

توان حاصل عدم با توجه به حوزه موردمطالعه، یعنی صنعت بیمه در ایران، این نتیجه را می

ها عنوان ویژه در سطوح پایین سازمان و نمایندگیشده به این صنعت به تناسب تخصص افراد جذب

اي نیز اثري بر اقدامات راهبردي ندارد. با توجه به هکرد. نتایج فرضیه چهارم نشان داد که کنترل حرف

اي در ایجاد شرایط متفاوت در سازمان ازنظر تحت تأثیر اي و نقش افراد حرفهتعریف کنترل حرفه

توان نتیجه گرفت که اقدامات راهبردي ) میYu & Levy, 2010: 760قرار دادن هنجارها و منابع (

پذیرند. در مقابل آنچه در فرضیه پنجم و توجهی از این منابع نمی در صنعت بیمه ایران تأثیر قابل

ششم مطالعه مشخص شد حاکی از آن است که کنترل فرایند و کنترل خروجی بر اقدامات 

یافتند  ) در مطالعه خود به آن دست2015راهبردي اثرگذار هستند که با آنچه کروتزیر و همکاران (

هاي ) به دلیل قابلیت آسان محاسبه و شاخص2013مکاران (همگرایی دارد. به اعتقاد فري و ه

نوعی در آن تخصص بیشتري دارند  کنند و بهها بر کنترل خروجی تمرکز میکمی، بیشتر شرکت

شود قابل توجیه است. از که این مطلب با آنچه عمالً در مؤسسات مالی مانند بیمه بر آن تأکید می

توان نتیجه گرفت که مشخص بودن ایند بر اقدامات راهبردي میطرف دیگر با توجه به اثر کنترل فر
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هاست. ها و نیز تسلط سرپرستان بر این استانداردها رویکرد غالب در این شرکتاستانداردها و رویه

ها و استانداردهاي اجرایی و هاي بیمه بر رویهتوان گفت که توجه و تمرکز شرکتبر این اساس می

ها در مورد اقدامات راهبردي نقش مهمی  تواند در افزایش موفقیت آنمیهاي عملکردي  نیز هدف

 ایفا کند.  
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