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 چکیده

 
های غیر دولتی زیست و عملکرد تشکل ختاریرزیابی عوامل ساااین پژوهش که با هدف 

 باشد. جامعه آماری آن شامل کلیه اعضایانجام یافته است، از نوع توصیفی پیمایشی میمحیطی 
نفر از  90نفر( که تعداد  359است )تعداد  های غیردولتی زیست محیطی استان خوزستانتشکل

ای با انتساب متناسب، انتخاب و گیری طبقهبه روش نمونه با استفاده از فرمول کوکرانها آن
اعضای هیات علمی دانشگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی محتوایی تحقیق با نظرخواهی از  

به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ  تهران، مورد تایید قرار گرفت.
های در نظر گرفته شده جهت سنجش عوامل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مولفه

ساختاری شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، امکانات مالی، یادگیری سازمانی و  رهبری، 
یک درصد با عملکرد سازمانی داشتند. همچنین، نتایج داری در سطح همبستگی مثبت و معنی

 2/64تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که متغیرهای فرهنگ سازمانی و امکانات مالی در مجموع 
 نمایند.درصد از واریانس متغیر عملکرد سازمانی را تبیین می

 

زیست محیطی، های غیردولتی عوامل ساختاری، عملکرد سازمانی، تشکلهای کلیدی: واژه

 محیط زیست

 

 مقدمه

يکی از اهداف توسعه و خصوصا توسعه پايدار بر 

 & Moghimi) .حفاظت از محیط زيست متمرکز است 

Alambeigi, 2012) 

متاسفانه در طی چند دهه گذشته محیط زيست ايران 
طور فزاينده با با مسايل بزرگی مواجه شده است و به

روندهای مخرب، مورد تهديد است. رشد جمعیت و توسعه 
نامتوازن، برخی از داليل فرسايش محیط زيست است 

(Namazi et al., 2000)  .توسعه در  با مطرح شدن مقوله

،  واژه مشارکت مفهوم کاربردی وسیعی به 1960دهه 
خود گرفت. متفکران توسعه معتقدند که مشارکت مردمی 

باشد و امید بر آن محور راهبرد جديدی در توسعه می
کارگیری موثر آن، توسعه متعادل و پايدار است که با به

مشارکت همگانی نوعی  (Faham et al., 2008).بوجود آيد 
سازد و تشويق ز فعالیت پويا است که مردم را قادر میا

شان را در  اجرای توسعه کند که به بهترين نحو، وظايفمی
اين واقعیت که  .(Hedjazi & Arabi, 2009)ايفا کنند 

های انجام برخی امور جز از طريق جلب همکاری گروه
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پذير نیست؛ نکته بسیار مهمی است. مردمی امکان
امر حفاظت از محیط زيست عالوه بر دارا مشارکت در 

 هایبودن فوايد کلی و عمومی مشارکت، به دلیل مزيت
های های مشارکتيابد. ضرورتويژه خود ضرورت می

توان به صورت مردمی در حفاظت از محیط زيست را می
 زير بیان کرد:

های کلیه اشکال تخريب محیط زيست از فعالیت
د بسیار گسترده بحران محیط شود. ابعاانسانی ناشی می

زيست، روابط پیچیده اين بحران با عوامل انسانی و 
های فیزيکی و فراگیر و جهانی بودن آن لزوم مشارکت

های زيست محیطی ضروری مردمی را از طريق تشکل
مسیر اصلی مناسب  (Lahijanian et al., 2010).داند می

ی، طبیعمشارکت همگانی در زمینه محیط زيست و منابع 
 Hedjazi) های غیردولتی است گیری سازمانآغاز و شکل

& Arabi, 2009). ها، نقش موثری در توسعه اين سازمان
-سازمان .(Moghimi & Alambeigi, 2012) پايدار دارند 

 باشندها میای از آنهای غیردولتی زيست محیطی نمونه
که با اهدافی نظیر افزايش دانش زيست محیطی در 

رسانی، سازی، آموزش و ارتباطات، خدماته، آگاهجامع
ريزی و ايجاد تعهد عمومی به تحقیق و مشارکت در برنامه

 اند. شايان ذکر استپايداری زيست محیطی، تاسیس شده
انداز مناسب برای ای بدون ايجاد چشمکه هیچ جامعه
تواند به توسعه پايدار های غیردولتی نمیفعالیت سازمان

 Moghimi & Alambeigi, 2012; Namazi)دست يابد 

et al., 2000 ). 

ها به موضوع تغییر، اصالح و بهبود وضعیت سازمان
دلیل تغییر و تحوالت مستمر و با شتاب محیطی و 

ها به سمت تعالی و برتری با حرکت سازمانضرورت 
غم راست که علی یتوسعه و بالندگی سازمانی از مباحث

ها روز به عوامل اثرگذار بر سازماناين ضرورت، متغیرها و 
. (Tavallaei, 2007) شوندتر میروز، بیشتر و پیچیده

 رهبران و مديران جهان، هایسازمان اکثر در همواره

 خويش هایسازمان بهبود عملکرد و ارتقا پی در سازمانی

 موضوعات .(Allameh & Moghadami, 2009)باشند می

مطرح شده  1990اوايل عملکرد و عملکرد سازمانی از 
های گوناگونی برای مدل (Peterson et al., 2003).     است

 اين بررسی اند.ارزيابی عملکرد سازمانی معرفی شده

 عملکرد تغییرات در گام اول، که دارد آن از نشان الگوها

 در گام دوم،شود.  سنجش و گیریاندازه بايد سازمانی
 سازمان سطوح تمامی در بايد سازمان عملکرد تغییرات

در  بايد سازمان در فردی گروهی اهداف و باشد توجه مورد
 گیریاندازه در نهايت، .گیرد قرار سازمانی اهداف راستای

 گوناگون ابعاد که ابزارهايی از بايد سازمان عملکرد سطح

  کرد استفاده دهند،می قرار توجه مورد را سازمان عملکرد
(Allameh & Moghadami, 2009).  در عملکرد سازمانی

 است.   تعريف شده مختلف یهایوهبه ش مطالعات مختلف
اثربخشی،  کارايی،  حجم  توجه به شامل ی،طورکلاما به

 (MacIndoe & Barman, 2013) .وری است کاری و بهره

های غیردولتی به عنوان سازماندر  اثربخشیعملکرد و 
اگر ها باقی مانده است. اين سالامری دشوار تاکنون در 

 هایسازمانسنجش عملکرد  یاربه عنوان مع یچه اثربخش
اما  کرده است را به خود جلب یتوجه علمغیردولتی، 

توافق کمی است که چگونه تعريف و اندازه گیری شود. 
آنچه را که به منزله عملکرد سازمان های غیردولتی است 

(Abdel Kader & Biilly, 2011).  موضوعات ساختاری
ا هنیز يکی از مسايل مهم در کارايی و اثربخشی سازمان

است. همچنین، به عنوان عامل اثربخش در عملکرد 
عوامل  در واقع .(Nasirpour et al., 2010)ها است سازمان

ها، صفات و هستند که ويژگی ی، عناصرختاریسا
 ,Tavallaei) کنندکارکردهای سازمانی را تعريف می

 خصوصیات بیانگر غیردولتی، سازمان هر ساختار .(2007

 رشد سطح آن، یواسطه به و بوده سازمان آن هایويژگی و

 ر طبقب و شودمی داده تشخیص غیردولتی سازمان يک

 اهداف و گرايش غیردولتی، سازمان هر ساختاری عناصر

 ,.Lahijanian et al).د گردمی مشخص سازمان آن اصلی

در اين راستا، به سبب اهمیت عوامل ساختاری در  (2010
های زيست محیطی، اين پژوهش به بررسی عملکرد تشکل

ها با عملکرد اين های عوامل ساختاری و ارتباط آنمولفه
پردازد. در ادامه به برخی از مطالعات انجام ها میتشکل

 شود.شده در ايران و جهان اشاره می
 (2012) Dukell & Edet ای با مطالعه در

کننده عملکرد فرهنگ سازمانی به عنوان تعیین"عنوان
نشان دادند که فرهنگ سازمانی،  "های غیردولتیسازمان

 (2011)کند. نقش مهمی در عملکرد سازمانی ايفا می

Zehira et al.  های اثرات سبک"در تحقیقی با عنوان
های چند رهبری و فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت

 های رهبری وکه سبک ندنشان داد "ملیتی در استانبول
است. ها موثر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت

Allameh & Moghadami  (2009)عنوانای با مطالعه 
)در شرکت ايران سازمانی يادگیری میان رابطه بررسی"
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فرضیات  آزمون .ندانجام داد "سازمانی عملکرد و خودرو (
 با معناداری  رابطه يادگیری سازمانی که داد نشان تحقیق

  دارد. سازمان عملکرد
Kuang Chi et al. (2008) ای با عنوان در مطالعه

گرا، فرهنگ سازمانی و رضايت شغلی اثرات رهبری تحول"
در تايوان،  "های غیردولتیبر عملکرد سازمانی در سازمان

 گرا، فرهنگبه اين نتايج دست يافتند که رهبری تحول
داری بر عملکرد سازمانی و رضايت شغلی، اثرات معنی

 ابعاد تأثیر Yilmaz and Ergan (2008)سازمانی دارند. 

های شرکت عملکرد بر را دنیسون سازمانی فرهنگ مدل
 مشخص تحقیق اين دادند. در قرار مطالعه مورد تولیدی،

 بعد و امتیاز بیشتريندارای پذيری که بعد انطباق شد

 از بوده است همچنین، امتیاز دارای کمترينسازگاری 

رسالت سازمان  بعد که آيدبر می تحقیق اين نتايج
 تولیدی هایشرکت افزايش عملکرد بر را تأثیر بیشترين

در بررسی عوامل موثر  Faghihi & Paktinat (2006) دارد.
های غیردولتی جوانان به اين نتیجه بر اثربخشی سازمان

امکانات مالی يکی از عوامل موثر در دست يافتند که 
 های غیردولتی استاثربخشی سازمان

شود در مطالعات انجام شده طور که مشاهده میهمان
داری بین متغیرهای بررسی شده شامل: ارتباط معنی

گرا، فرهنگ سازمانی، يادگیری سازمانی، رهبری تحول
ی ارامکانات مالی )از اين متغیرها تحت عنوان عوامل ساخت

نام برده شده است(و عملکرد سازمانی وجود دارد. لذا، با 
توجه به اهمیت و ادبیات پژوهش به بررسی رابطه بین 

شود عوامل ساختاری و عملکرد سازمانی پرداخته می
بنابراين، هدف کلی بررسی رابطه بین عوامل ساختاری و 

های غیردولتی زيست محیطی است و عملکرد تشکل
 آن عبارتند از: اهداف اختصاصی

های غیردولتی سنجش عوامل ساختاری در تشکل -1
 زيست محیطی

بررسی رابطه بین عوامل ساختاری و عملکرد -2
 های غیردولتی زيست محیطیتشکل
تعیین میزان تاثیر عوامل ساختاری بر عملکرد -3
 های غیردولتی زيست محیطی  تشکل

 

 هامواد و روش
 کمی، هایپژوهش نوع از ماهیت نظر از پژوهش اين

از نظر  های کاربردی، از نوع پژوهشهدف اساس بر

 
 
 

از نظر شیوه  و میدانی هایپژوهش جزو ها داده گردآوری
 همبستگی بود. -ها توصیفیتحلیل داده

های جامعه آماری پژوهش شامل اعضای تشکل
غیردولتی زيست محیطی فعال استان خوزستان بود. 

حجم نفر بود.  359های استان تعداد کل اعضای تشکل
دست نفر به 90نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 

ای با انتساب متناسب گیری طبقهآمد که به روش نمونه
جامعه آماری به دو طبقه تقسیم گرديد، اين  انجام گرفت.

های زيست محیطی با بیش از تشکل دو طبقه عبارتند از
محیطی کمتر از ده عضو. با ده عضو و تشکل های زيست 

ه به سمتناسب  بندی با انتساباستفاده از روش طبقه
 10تشکل زيست محیطی موجود در استان که کمتر از 

 9پرسشنامه توزيع گرديد و به  9عضو داشتند تعداد 
-ابزار جمع پرسشنامه، توزيع شد. 81تشکل ديگر تعداد 

 عملکردسنجش  آوری اطالعات پرسشنامه بود. جهت
شاخص محقق ساخته در نظر گرفته شد که  سازمانی

 9های مردمی )مشتمل بر چهار متغیر جلب مشارکت
 7سازی عمومی و آموزش )رسانی و آگاهگويه(، اطالع

-گويه( و فعالیت 3های دولتی )گويه(، همکاری با سازمان

بر اساس طیف لیکرت )از خیلی گويه(  5های تحقیقاتی )
اين متغیرها از برخی مطالعات،  بود.کم تا خیلی زياد( 

تحقیق  درKazemi (1999) استخراج شده است. از جمله 
-های مردمی را از اهداف مهم تشکلخود جلب مشارکت

 Amini  (1999) های زيست محیطی نام برده است.
های زيست محیطی سازی و آموزش و انجام پروژهفرهنگ

 ها دانسته است.های تشکلرا از فعالیت

Chaharsogh Amin and Daraei (2002)  
های مردمی رسانی و جلب مشارکتسازی و اطالعفرهنگ

 های زيست محیطی نام برده است.نهای سازمارا از نقش
ای شامل برای سنجش عوامل ساختاری نیز پرسشنامه

گويه(، فرهنگ  6) ساختار سازمانی)بعد تمرکزگرايی(
پذيری، مشارکت، سازگاری، سازمانی)ابعاد انطباق

 5در قالب طیف لیکرت ( گويه 41شامل )ماموريت(  
يادگیری  کامال موافقم، -5کامال مخالفم تا  -1ای از درجه

سازمانی)کسب دانش، توزيع دانش، تفسیر دانش، حافظه 
از گويه(  12گرا )رهبری تحولگويه(،  15سازمانی( )

 در گويه(  6)  الیامکانات م ،1پرسشنامه بولدن و همکاران
خیلی زياد،  -5اصال تا  -0ای از درجه 5قالب طیف لیکرت 

برای سنجش پايايی ابزار تحقیق از  استفاده شده است.

1 -Bolden et al 
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ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار اين ضريب 
های اصلی پرسشنامه شامل عملکرد سازمانی برای مقیاس

سازمانی، و عوامل ساختاری )فرهنگ سازمانی، يادگیری 
ساختار سازمانی، رهبری تحول آفرين و امکانات مالی( در 

 دو در هاداده تحلیل و تجزيه( آورده شده است. 1جدول )
استنباطی با استفاده از نرم افزار  و توصیفی آمار بخش
spss  صورت گرفت. برای تجزيه و تحلیل اطالعات حاصل

درصد و های توصیفی نظیر فراوانی، از تحقیق از آماره
های استنباطی نظیر ضريب همبستگی میانگین و آماره

 پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
 

های اصلی مقیاسمیزان آلفای کرونباخ برای   -1جدول 
 پرسشنامه

 متغیر ضريب آلفای کرونباخ

89/0  عملکرد سازمان 
93/0  فرهنگ سازمانی 
79/0  ساختار سازمانی 

95/0 سازمانیيادگیری    

96/0  رهبری تحول آفرين 
  

 نتایج
توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب ارزيابی آنان از 

فرهنگ سازمانی،  ساختار سازمانی، رهبري، يادگيري 

 سازمانی و امکانات مالی

( بر اساس نظرات 2های حاصل از جدول )طبق يافته

درصد از اعضا بیان نمودند که  1/81ها، اعضای تشکل

درصد  1/41امکانات مالی در تشکل آنها کم است. از نظر 

ها، متوسط ارزيابی از اعضا، فرهنگ سازمانی در تشکل

ها دارای ساختار سازمانی نیمه شده است. اکثر تشکل

درصد از اعضا،  8/37متمرکز و غیرمتمرکز هستند. از نظر  

درصد  5/45ها کم و از نظر  گری در تشکلمیزان تحول

ها در حد متوسط ارزيابی اعضا میزان يادگیری در تشکلاز 

 شده است. 

 

 

 

 توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب ارزيابی آنان از عوامل ساختاری -2جدول 

 عوامل ساختاری سطوح تغییر فراوانی درصد ضريب تغییرات

 1/81   کم 73 

093/0 9/18  امکانات مالی متوسط 17 
  زياد 0  

6/7میانگین: 715/0انحراف معیار:      9بیشینه:  6کمینه: 

 7/26   کم 24 

108/0  1/41  فرهنگ سازمانی متوسط 37 
 2/32   زياد 29 

78/157میانگین:  07/17انحراف معیار:   107کمینه:  197بیشینه:     

 2/42   غیرمتمرکز 38 

113/0 6/35  ساختار سازمانی نیمه متمرکز            32 

 2/22   متمرکز            20 

30/26میانگین: 99/2انحراف معیار:  18کمینه:  33بیشینه:    

  کم 34 8/37 

168/0  4/34  گرايی(رهبری)میزان تحول متوسط 31 

 8/27   زياد 25 

32/47میانگین: 99/7انحراف معیار:  30کمینه:     60بیشینه: 

 4/34   کم 31 

204/0  6/45  يادگیری سازمانی متوسط 41 
  زياد 18 20 

17/59میانگین: 10/12انحراف معیار:  80: بیشینه  39کمینه:    
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توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب ارزيابی آنان از 

 عملکرد سازمانی

نظرات  ( بر اساس3های حاصل از جدول )طبق يافته

درصد از اعضا بیان کردند که جلب  3/42ها، اعضای تشکل

 1/41ها کم است. های مردمی در تشکل آنمشارکت

درصد از اعضا بیان کردند که اطالع رسانی و آگاه سازی 

ها در حد متوسط است. از عمومی و آموزش در تشکل آن

های دولتی درصد از اعضا، همکاری با سازمان 3/42نظر 

-درصد از اعضا فعالیت 8/47ها، زياد و از نظر  کلدر تش

ها در حد متوسط ارزيابی شده های تحقیقاتی در تشکل

 است.

 
 توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب ارزيابی آنان از عملکرد سازمانی -3جدول 

 عملکرد سازمانی سطوح تغيير فراوانی درصد ضريب تغييرات

 3/42   کم 39 

172/0  جلب مشارکت های مردمی متوسط 18 20 

 7/36   زياد 33 

66/17ميانگين: 05/3انحراف معیار:     24بیشینه:  11کمینه: 

 3/33   کم 30 

206/0 1/41 سازی رسانی و آگاهاطالع متوسط 37 

 عمومی و آموزش
 6/25   زياد 23 

80/14ميانگين: 06/3انحراف معیار:     21بیشینه:  9کمینه: 

 4/34   کم 31 

217/0  3/23 های دولتیهمکاری با سازمان متوسط 21   

 3/42   زياد 38 

16/6ميانگين: 34/1انحراف معیار:  9بیشینه:  3کمینه:    

 3/33   کم 30 

217/0  8/47 های تحقیقاتیفعالیت متوسط 43   

 9/18   زياد 17 

40/9ميانگين: 04/2انحراف معیار:  5: کمینه     15بیشینه: 

همبستگی بين متغيرهاي بررسی شده و ميزان عملکرد 

 هاي غيردولتی زيست محيطیتشکل

شود که دست آمده مالحظه میبر طبق نتايج به

تمامی متغیرهای در نظر گرفته شده جهت سنجش عوامل 

داری در سطح يک ساختاری، همبستگی مثبت و معنی

با عملکرد سازمانی داشتند. به عبارتی با افزايش و  درصد

کاهش اين متغیرها، عملکرد سازمان نیز افزايش و يا 

 .(4)جدول يابدکاهش می
 

همبستگی بین متغیرهای عوامل ساختاری و  -4جدول

 های غیردولتی زيست محیطیعملکرد تشکل

 ضريب همبستگی متغیر دوم متغیر اول 

 **0/381 ساختار سازمانی 

 **0/604 فرهنگ سازمانی 

 **0/554 يادگیری سازمانی عملکرد سازمانی

آفرينرهبری تحول   0/521** 

 **0/333 امکانات مالی 

 داری در سطح يک درصدمعنی**
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تحليل رگرسيون عوامل ساختاري موثر بر عملکرد 

  هاي غيردولتی زيست محيطیتشکل

 متغیر عملکرددر تحلیل رگرسیون عوامل ساختاری و 

 زيست محیطی، از بین پنجغیردولتی های سازمانی تشکل

عامل سازمانی در نظر گرفته شده )ساختار سازمانی، 

 آفرينفرهنگ سازمانی، يادگیری سازمانی، رهبری تحول

و امکانات مالی( در گام اول، متغیر مستقل فرهنگ 

سازمانی وارد معادله رگرسیون شده است که مقدار ضريب 

و ضريب تعیین برابر  719/0بستگی چندگانه برابر هم

درصد تغییرات  8/51دست آمد. به عبارتی به 518/0

عملکرد سازمان توسط فرهنگ سازمانی، تبیین شد. در 

از امکانات  هاتشکل گام دوم، متغیر مستقل برخورداری

مالی وارد معادله گرديد که اين متغیر، ضريب همبستگی 

افزايش  642/0و ضريب تعیین را به  801/0چندگانه را به

درصد تغییرات متغیر وابسته  4/12داد به عبارتی ديگر، 

درصد  2/64گردد. در مجموع توسط اين متغیر تبیین می

های غیردولتی زيست عملکرد تشکلاز متغیر وابسته 

توسط دو متغیر فرهنگ سازمانی و برخورداری از محیطی 

 امکانات مالی، تبیین شد.

 

 های غیردولتی زيست محیطیوثر بر عملکرد تشکل تحلیل رگرسیون عوامل ساختاری -5جدول

 گام  متغیر ضريب همبستگی ضريب تعیین ضريت تعیین تعديل شده

0/513 518/0  719/0  1 فرهنگ سازمانی 

0/639  642/0   801/0  2 برخورداری از امکانات مالی    

 
های غیردولتی زيست محیطیمقدار تاثیر عوامل سازمانی تاثیرگذار در عملکرد تشکل -6جدول   

Sig T ضريب استانداردBeta ضريب غیراستاندارد خطای معیارB متغیر 

002/0  169/3-   867/7  934/24-  مقدار ثابت 

000/0  083/9  708/0  031/0  285/0  فرهنگ سازمانی 

000/0  528/4  353/0  808/0  657/3  برخورداری از امکانات مالی    

 

با توجه به توضیحات ارايه شده در باال و نتايج جدول 

 (، معادله غیر استاندارد6)

 باشد: رگرسیون به شکل زير می
Y=-24/934+0/285X1+3/657X2 

 که در آن:

Y: های زيست محیطیعملکرد تشکل 

1X  فرهنگ سازمانی : 

2X    برخورداری از امکانات مالی : 

شود ( مشاهده می6بر اساس نتايج حاصل از جدول )

، بیشترين (Beta=0/708)فرهنگ سازمانی  که متغیر

 متغیر و ها، است عملکرد تشکلمتغیر تاثیرگذار بر 

 در مرحله بعدی قرار  =Beta)   0/353امکانات مالی )

 گیرد. می
 ري و پيشنهادهاگينتيجه

دست آمده تمامی متغیرهای در نظر بر اساس نتايج به

گرفته شده به عنوان عوامل ساختاری، همبستگی مثبت 

و معناداری در سطح يک درصد با عملکرد سازمانی 

داشتند. به عبارتی با افزايش و کاهش اين عوامل، عملکرد 

کاهش پیدا خواهد کرد که با سازمان نیز افزايش و يا 

    Allammeh and Moghadami  (2008),تحقیقات

,(2010)  Nasirpour et al.  , (2011) Zehira et al.  
 Elenkov   ,(2008)   KuangChi (2000)  مطابقت دارد.

et al. براساس نتايج حاصل از رگرسیون دو متغیر فرهنگ

 که با تحقیقات سازمانی و امکانات مالی، وارد معادله شد 

(2006) Faghihi & Pakniat  ,(2008) Kuang Chi et al. 

,(2012) Dukell & Edet دارد. مطابقت 

فرهنگ سازمانی يکی از  های تحقیق،بر اساس يافته

های غیردولتی متغیرهايی است که در عملکرد تشکل

زيست محیطی موثر است و در گام اول وارد معادله 

ر تغیرگرسیون شد و درصد بسیار بااليی از واريانس م

درصد(. براين  8/51وابسته را به خود اختصاص داده است )

-اساس، بايد در صدد باال بردن فرهنگ سازمانی در تشکل

از طريق ايجاد انسجام بیشتر بین اعضای ها اقدام کرد. 

توان در جهت تحقق اهداف، گام برداشت. ها، میتشکل

اندازهای ها و چشمهمچنین، مشخص کردن ماموريت
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ها، برگزاری جلسات در برای تمامی اعضای تشکل سازمان

-بندی و اطالعسازمان به منظور تدوين اهداف، اولويت

ه تواند برسانی در خصوص مسايل و مشکالت تشکل، می

مک ها، کيکپارچگی بیشتر و جريان بهتر کار در تشکل

 کند.

امکانات مالی، دومین متغیر تاثیرگذار در عملکرد 

 هایتشکلهای غیردولتی زيست محیطی است. تشکل

غیردولتی زيست محیطی با کمبود منابع مالی مواجه 

در تشکل  هستند. بر طبق گفته اعضا، اکثر منابع درآمدی

شود و تنوع درآمدی از طريق حق عضويت اعضا تامین می

ای که از گونه ها وجود دارد بهپايینی در نظام مالی آن

ن توامانند که میها، باز میاز فعالیت ادامه انجام بسیاری

با استفاده از برخی راهکارها نظیر برعهده گرفتن برخی از 

های آموزشی های دولتی و برگزاری کارگاهها و پروژهطرح

 ها کمک کرد. به افزايش توان مالی در تشکل

 بر طبق نتايج بدست آمده، از ديگر متغیرهای

  

های غیردولتی زيست تاثیرگذار بر عملکرد سازمان

محیطی، يادگیری سازمانی است. يادگیری سازمانی ابزار 

مهمی برای رسیدن به عملکرد سازمانی باالتر است. 

ها ضروری است برای آموزش بنابراين، مديران تشکل

، تشويق و ترغیب افراد در همه سطوح برای يادگیری اعضا

تشکل منظم از کارشان، ورود دانش و اطالعات جديد به 

فرآيندهای الزم را در اختیار  ،اطالعات بین اعضاو انتشار 

زايش ها به افهمچنین يادگیری سازمانی در تشکلبگیرند. 

ا همشارکت و پتانسیل سازمانی و اثربخشی، در تشکل

 کندکمک می

 که سبکباشند ها بايد در جستجوی راهکاری تشکل

 زيرا آفرين سوق داده شودرهبری به سمت رهبری تحول

های سازمان را مشخص انداز، چشمآفرينرهبران تحول

 .ندکنانداز تشويق میراجهت تحقق اين چشم عضاو اکرده 

 اهآفرين سبب تشويق افراد به انجام فعالیترهبران تحول

 ، خواهند شد.و مشارکت در کارها
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