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 مقدمه
سنجش عملكرد  یبرامورد استفاده  یارهایعملكرد و مع تيريمد مفهوم ،گذشته یهاسال در

مثال، در عصر اقتصاد  عنوانبه ؛(2006 ،ی)ل است کرده تجربه را یجيتدر يیهارییتغ ،هاسازمان
 ،و همكاران یگیب)رجب بود مالی های                   عمدتا  متكی بر سنجه ،عملكرد ارزيابی هایصنعتی، نظام

که  بودرقابتی  هایمزيت به مربوط ،عصر نيا در یمال یهاسنجه يیکارا یاصل لیدل .(1390
 یسو از. شدیم قلمداد انبوهناشی از تولید  ۀشدتمامکاهش بهای  ها،آن اغلبمشترک  یژگيو
 اطالعات فناوری ،محصوالت کیفیت ،مشتريان تيرضا کارکنان، دانش ،طالعاتدر عصر ا ،گريد
 است شدهفیزيكی تبديل  هایدارايی از ارزشمندتر مراتببه هایبه دارايی ،سازمانی فرهنگ و
 ،یعصر اقتصاد صنعت برخالف ،عملكرد مستمر بهبود ،نيبر ا عالوه. (2014 ،و همكاران یعیشف)
 ،و همكاران ی)وانگراسم است شدهمطرح  هاسازمان از یاریبس در یرقابت ازین کي عنوانبه

2003 .) 
با استفاده  یگسترده در سنجش عملكرد سازمان یهارییتغ نيآغاز ةنقط توانیم را 1980 دهة
 از و نيیپا یورو بهره تیفیدر مورد ک یروزافزون ینگران ،زمان نيا در. دانست ديجد یاز الگوها

( و مديران 2008 نسک،یو دال کیوجود داشت )پادبن یجهان یايرقابت در بازار پو شيافزا ،یطرف
 و)کاپالن  شودمی هاآن مؤثر مديريت از مانع مالی، هایسنجه که بودند شده متقاعد هاسازمان
 دو قالبدر  ،یسازمان عملكرد سنجش یبرا جادشدهيا یالگوها ،یکل طوربه(. 1992 نورتون،
 نگیدم یهامانند الگو ؛کنندیم دیتأک یابيارزخود بر که یگروه: شودیم یبندمیتقس ،یاصل گروه

 ،گريد گروهو  1(امویکافیا) تیفیک تيريمد يیاروپا ادیبن(، كايآمر)در  جيبالدر مالكولم)در ژاپن(، 
 ؛و بهبود بخشند کنند یریگاندازه را کاروکسب یندهايتا فرا کنندیکمک م رانيکه به مد یکسان

- یازیامتسنجش عملكرد و کارت  ،مؤثر شرفتیپ عملكرد، هرم ،يیتوانا بلوغ یهاسيمانند ماتر
 (. 2008)درور،  2(یساسیب) متوزان
 یساسیباول و  ةاز دست امویکافیافوق،  یبندبه دسته یقیتلف یكرديحاضر با رو ةمقال در
و  انگي) یسنجش عملكرد در سطح سازمان یهاالگو نيکاربردترپر عنواندوم به ةاز دست

 در نامصاحب یهااز الگو امویکافیاو  یساسیب. ندشویم لیتحل( انتخاب و 2010همكاران، 
 هاقوت مرتبط، یهاکتاب و هامقاله شتریبکه در  شوندیمحسوب م ریفراگ تیفیک تيريمد ةعرص

                                                                                                                                        
1. Deming Prize, Malcolm Baldrige Award, The European Foundation for Quality 

Management  
2. Capability Maturity Matrices, The Performance Pyramid, The Effective Progress and 

Performance Measurement, Balanced Scorecard  
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مختلف نشان  یاهسازمان در هاآن یعمل کاربرد ن،يا وجود. با است شده انیب هاآن یهايیو توانا
 ؛دورزیم دیتأک هاآن ةتوسع لزوم بر ،مسئله نياکه  نددار يیهانقصان هاآن از کيکه هر است داده
 نكردننییتع :از عبارتند یساسیب یهانقصان نيتر مهمموجود،  اتیادب براساس ،مثال عنوانبه

 مشخص روش کي نكردنارائه ؛(167: 2008 ون،ی)ن منظر چهاراز  کيهردر  قیدق یهاسنجه
 پوششو  یدر الگوبردار نداشتنيیکارا ؛(2009 ،و همكاران )گرون یسازمان عملكرد بهبود یبرا

و  نيتدو ،امویکافیا مورد در .(2005)ون و همكاران،  یعناصر عملكرد سازمان ةهم ندادن
 هاراديا نيتر مهم عنوانبه را (2014 ،یلكایو اواس وانويا) یگدیچیو پ راهبردها نكردنیبندتياولو

 یساسیب یعناصر الگو یکاف ندادنپوشش ،فوق یهاراديا نیب از ،انیم نيا در .کنندیم مطرح
 ،مقاله نيا یاصل هدف تر،کامل انیبه ب .استحاضر  ةمقال دیتأک مورد ،مسئله یاز عملكرد سازمان

عملكرد  ترعیوس عناصر دادنپوشش یبرا ،امویکافیا یالگو براساس یساسیب یالگو ةتوسع
اتخاذشده  یقیمشابه روش تلف یروشکه  دهدیم نشان یداخل یهاپژوهش مروراست.  یسازمان
 نيا ریاگرچه روند و مس گر،يد یسو از .است نكرده جلب خود به را محققان توجهمقاله،  نيدر ا

 کي ،پژوهش نيا در شدهارائه یالگو ،است اجرا شده یخارج یهاهمقال از یبعض               مقاله، قبال  در 
 . است نشده آزمون و ارائه تاکنون آن مشابه رسدیم نظربه که شودینوآورانه محسوب م یالگو

 

  پژوهش نةیشیپ

اولیقه   سال تحقیقق  يک از پس( 1992)کاپالن و ديويد نورتون  رابرت یسو از یساسیب یالگو
 مقالی  هایصرف از سنجه ۀناکارامدی استفاد ةمسئلبر  دیتأکآمريكايی، با  ةکارخان دوازدهدر مورد 

عملكقرد   ،الگقو  نيا براساسشد.  یمعرف 1992در سال  ایمقاله در ،یسازمان عملكرد سنجش در
 تيق سازمانی از چهار منظر يادگیری و رشد، فرايندهای داخلی، مشتری و امقور مقالی و بقا محور   

 یتعقال  یاز الگوهقا  یكي امویکافیا گر،يد ی. از سوشودمی ارزيابی یسازمان 1راهبرد و اندازچشم
 آن را اروپققا  ةاتحاديق بقا حمايقت    ،شرکت معتبر اروپايی چهارده 1989است که در سال  یسازمان
 نيتردپرکقاربر  اکنقون، و هقم  آورد دسقت بقه  یجهقان  شهرت 1992 سال درالگو  نيا .دکردن ابداع

 یالمللق نیو بق  یملق  یفق یک یهقا زهيجقا  ارائقة و  تیق فیسنجش ک یدر اروپا برا یچارچوب سازمان
 کنقد یم یابيارز اریمع هن براساسرا  یعملكرد سازمان وامیکافیا(. 2008)درور،  شودیم محسوب

 چهقار  و( نقدها يفراو  منقابع  راهبرد، و یمش کارکنان، خط ،ی)رهبر 2توانمندساز ،آن اریمع پنج که

                                                                                                                                        
1. Vision  & strategy  

2. Enablers criteria: leadership, people, policy & strategy, partnership & resources, processes  
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 عوامقل  اي توانمندساز اریمع پنج. دارند نام( عملكردو  جامعه ،ی)کارکنان، مشتر 1جينتا گر،يد اریمع
 دسقت  آن به سازمان که را «آنچه» ،جينتا اریمع چهار و جينتا به دنیرس «یچگونگ» کننده،نییتع
 امویق کافیاو  یسق اسیبق  یهاضعفو  هاقوت .(2012 ،و همكاران نيدي)آ دهدیم نشان افته،ي

 را هاآندر سنجش عملكرد،  يیاقتضا طيو محققان، با توجه به شرا سندگانيتا نو است شده موجب
مثقال،   عنقوان بقه  ؛کننقد  جاديا رییتغ هاآن یمنظرها و ارهایمع در ايکنند  بیترک گريد یهابا الگو

 افتهيقیتلف ديجد چارچوب کي ،یسازمان یعملكرد نوآور یابيارز ی( برا2014) یلكایو اواس وانويا
 امویق کافیاو  یساسیب قی. تلفدادند ارائه جيبالدر ملمالكوو  امویکافیا ،یساسیب یاز الگوها
و  کيتوسقط پادبقد   زیق ن یفق یروش ک بقه  یمفهقوم  یالگقو  کيق  ارائةو  نگیدم چرخة یبا الگو

    از   ی     بعضق        مختلف،    ی         با الگوها  یساسیب   ق ی            کنار روش تلف    در. است ( انجام شده2008) نسکیدال
   ی  از   یق           کقارت امت   ،     کقار  و     کسقب    ی  از   یق         کارت امت      انند م  الگو   ن ي ا      افتة ي ل ي   تعد   ی  ها ش ي  را ي و   ز ی ن        محققان

     (.      2012   ،         و همكاران        لوپولو )     اند    کرده   ی    معرف    را23     قلمرو   ی  از ی          و کارت امت     نگر    کل
 یبعدچند یمفهوم عملكرد،عملكرد مشخص است،  تيريمد حوزۀ اتیآنچه از ادب ،نيبنابرا
 را آن خود یهاتيو محدود ايبا توجه به مزا امویکافیاو  یساسیب یاز الگوها کيهراست که 

 ريزتمام ابعاد عملكرد را  هااز آن یكيبا استفاده از  نتواناز مواقع  یاریدر بس ديو شا ندسنجیم
 موجب ،عملكرد یابيارز یچند الگو ايدو  قیتلف (.2010 همكاران، و انگي) داد رارق پوشش

با  حاضر، مقالةدر  که (1390 خواه،یذوق و اني)منور شودیمالگوها  نيا يیدر توانا يیافزا هم
از عناصر مختلف  یساسیب یالگو یکاف ندادنپوشش مسئلة رفع یبراموضوع،  نيبر ا دیتأک

  .استفاده خواهد شد امویکافیا یاز الگو ،یعملكرد سازمان
 

  دیجد یساختار یالگو کی یمعرف و امویکافیا با یساسیب ةسیمقا

 گر،يكديفوق با  یابعاد متناظر دو الگو قیو تلف سهيمقا قيقسمت از مقاله، ابتدا از طر نيا در
 افتهيتوسعه یالگو نيا ابعاد ،ترقیدق یابيارز یراو سپس ب ابديیم توسعه یساسیب ةیاول یالگو

ارائه  یعملكرد سازمان يینها ةوابست ریمشتمل بر متغ ،ديجد یساختار یالگو کيدر قالب 
 .شود یم
 نامندیم عملكرد را سازمان یهاتیاز فعال یناش يینها ۀستاند و جهینت: عملكرد یدیکل جينتا .1

 که است بوده آن هدف ،اریمع نيا نییتع با امویکافیا یالگو در(. 32: 1389 لن،يو و)هانگر 

                                                                                                                                        
1. Results criteria: people, customer, society, performance 
2. Business Balanced Scorecard, Holistic Balanced Scorecard and Territory Balanced 

Scorecard 
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 ردیگیم یجا الگو نيا جينتا یارهایمع گرياز د خارج درشاخص عملكرد که  جينتا گونههر به
خدمت به بازار(، توجه  ايکاال  یمعرف مدت بازار، سهم ،ینوآور ،یتكنولوژ ،یمال جينتا)مانند 

 نديو فرا ابدي شيمختلف افزا طيبا شرا الگو یريپذانعطاف تیمبذول شود تا قابل یکاف
 لیدلبه ،یساسیب یالگواست که در  یدر حال نيانجام شود. ا یتربا نگاه جامع ،یابيارزخود
 که شودیچهارگانه م یمحدود به منظرها ،جينتا یتمامعملكرد،  جينتا اریمع نشدننییتع

 در ژهيوبه مختلف، یهاتیموقع و طيشرا به توجه با را آن یبخشتیعموم روند است ممكن
 .دهد قرار شعاعالتحت ايپو یهاطیمح

 یندهايفرا»با منظر  توانیم را «نديفرا» اریمع امویکافیا یالگو: در یداخل یندهايفرا .2
 و یداخل یهاتیبر فعال نديفرا اریمع دیتأک. دکر سهيمقا یساسیب یالگودر  «یداخل

ارتباط با  تيريو مد انيمشتر یهاو انتظار ازهاین براساس محصول دیسازمان، تول یها ارتباط
 یندهايمنظر فرا ،واقعدر(. 2008 محمد، و ندای)چ است نظر مد جينتا به یابیدست یبرا هاآن

 .کرد محسوب امویکافیادر  نديفرا اریاز مع یبخش توانیم را یساسیبدر  یداخل

 کارکنان رشد و وسعهت توانیم که است مداوم یریادگي و آموزش قيطر از: رشد و یریادگي .3
 لیتشك را یانسان منابع تيريمد یاساس یهااز بخش یكيموضوع،  نيکه ا دیبخش تحقق را
در  «کارکنان» اریاز مع یبخش توانیرا م یساسیب در «رشد و یریادگي» ،رونيا. از دهدیم
 عوامل بخش در کارکنان اریمع ،امویکافیاتوجه داشت که در  ديقلمداد کرد. با امویکافیا

 اشاره کارکنان عملكرد و تيرضا به ج،ينتا عوامل بخش در و کارکنان تيريمد به توانمندساز،
 سطح و کارکنان تيريمد یهاروش از ،میمستق طوربه ،یسازمان عملكرد گر،يد یسو از. دارد
 .رديپذیم ریتأثعملكرد کارکنان  و تيرضا

 لیتشك را سازمان کي منابع انواع ناملموس، و یانسان ،یكيزیف ،یمال منابع: یمال منابع .4
 و( شودیم دیتأکو رشد بر آن  یریادگي رمنظ در)که  یانسان منابع ،یساسیب. در دهند یم

 ینگرش با ،امویکافیادر  کهیحالدر ؛نداشده یمعرف مجزا منظر دو عنوانبه ،یمال منابع
 یهاانواع منابع و مشارکت به تا است شده دهيبرگز «مشارکت و منابع» اریمع تر،نگر کل

در  یمنظر مال توانیم رونيتوجه شود. از ا یبه اهداف سازمان لین یبرا ازین مورد یسازمان
 ،نيا وجود با. گرفت درنظر امویکافیامنابع و مشارکت در  اریاز مع یرا بخش یساسیب
منابع  اریمع ،حاضر پژوهش در یشنهادیپ یالگو یرهایمتغ نیدر آزمون روابط ب لیتسه یراب

 و ناملموس است.  یكيزیف ،ی)نه منابع و مشارکت( انتخاب شد که منظور از آن، منابع مال

است که  «راهبرد و یمش خط» ،امویکافیا یارهایاز مع گريد یكيو راهبرد:  یمش خط .5
 نيمجزا با ا یاریاگرچه مع ،یساسیب. در شودیم هگرفت درنظر هاسازمان یابيارزخود یبرا
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 آن یکه به معرف یامقاله نیدر نخست ،1992 سال در آن کنندگانابداع ،وجود ندارد عنوان
از  یبخش را آن و کردند دیتأک آن مرکز و محور در «راهبرد و اندازچشم» گاهيجا برپرداختند، 

اما  ،دارد وجود «راهبرد» مفهوم ،هاوالگ نيا یدوهر در ،یعبارتبه. دادند قرار یمفهوم یالگو
 الحاق شده «راهبرد» به ،«یمش خط» و «اندازچشم» ،بیترتبه ،امویکافیاو  یساسیبدر 
 به توجه با که چرا ؛تصور کرد یساسیب یبرا ترنگرکل دگاهيد ینوع را آن توانیم که است
 ،نيبنابرا ؛(1389و ملک،  ی)دباغ شودیانتخاب م ،یداخل یهایمش خط انداز،چشم

و  یساسیب یقیتلف یالگو یبرا ترکامل اریمع کي توانیم را «راهبرد و انداز چشم»
 یالگو یرهایمتغ نیدر آزمون روابط ب لیتسه یراب ،نيا با وجود کرد. یمعرف وامیک اف یا
و دهقان  (2008) درور خالصه، طوربه. شد انتخاب راهبرد اریمع حاضر، پژوهشدر  یشنهادیپ

و  ندهايفرا یرهایراهبرد سازمان با متغ نایم ارتباط ب،یترتبه (1390) یتهران یفيو شر
 .اندکرده گزارش را منابع و عملكرد با راهبرد نیب ارتباط وکارکنان  تيريمد

را در  «یرهبر یهامهارت ةتوسع»عنصر  خود ةمقال در (1995): کاپالن و نورتون یرهبر
 عنصر تیاهم لیدلتوجه داشت که به دياما با ،دهندیو رشد قرار م یریادگيمنظر  ةموعرمجيز

 یابيارز در دقت شيموجب افزا یساسیب یالگو در ،آن به مجزا بعد کي اختصاص ،یرهبر
 گذارریتأثکارکنان  یریادگيبر  یرهبر ،(2014) و همكاران الوالح دۀیعق هبعملكرد خواهد شد. 

 توانیم ،رونيا از. باشد اشتهو رشد قرار د یریادگي ةمجموعريز ،ینه آنكه مفهوم رهبر ؛است
 پوشش تیقابل ینوعبه ،تیفیک سنجش یهادر الگو عدب نيکرد که حضور ا استدالل نیچن

با  امویکافیا کنندگانکه ابداع یکارکرد د؛ردا همراهبه را یسازمان عملكرد از یشتریب یها جنبه
 معنادار ریتأثخالصه،  طوربه نیهمچن. ندگرفت درنظررا  یرهبر یمجزا اریآن، مع تیدرک اهم

و  انياکبر یهاپژوهشدر  ندهايکارکنان، منابع و فرا تيريبر راهبرد، مد یرهبر روش /سبک
  .است شده ديیأت (2009)و همكاران  سنریو گ (1388) ینجف

متناظر با  توانیفوق را م یالگودو  در «یمشتر جينتا» و «یمشتر» یمنظرها: یمشتر .6
خود  انيمشتر هب طوبمهم مر جينتا ،ریفراگ طوربه ،یمتعال یهاسازمان. گرفت درنظر گريكدي

آن است که در  زيتمام ةنكت. کنندیم میآن تنظ براساسرا  اتیعمل تيريمد و یریگرا اندازه
در خود  زیرا ن نفعانيبالقوه و ذ انيمشتر که «جامعه» سازمان، انيعالوه بر مشتر ،امویکافیا

در  الگو نيا میو مستق شتریتوجه ب ۀدهندکه نشان است دهش ليمجزا تبد اریمع کيدارد، به 
. است سازمان نفعانيذ ،یکل صورتسازمان بر آن و به آثاربه جامعه و  ،یساسیببا  سهيمقا
 یبرا یساسیبشكست  لياز دال یكي (236: 2009 آرمسترانگ، از نقل)به  درمنیچن
 حد تا کندیم دیتأکو  دندایم )جامعه( مردم دادنمشارکت در یناتوان را از کاربران آن یاریبس
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 عملكرد یدیکل یهاشاخص انتخاب در نفعيذ یهاگروه یهاو خواسته ازهایبه ن ديبا ممكن
 کي توجه زانیم یمعنابه که است مطرح يیگرایمفهوم مشتر ان،یم نيدر ا .داشت توجه

 یازهاین نیمأت یالزم برا یراهبردها ةتوسع ان،يمشتر از اطالعات یگردآور در سازمان
بر عملكرد و روش  يیگرایمعنادار مشتر ریتأث. ستهاآن قبال در بودنمسئول و انيمشتر
 روش بر نفعيذ یهامعنادار گروه ریتأث نی( و همچن2001و کوه ) میس پژوهشدر  یرهبر
 .است شده( گزارش 2009) و همكاران سنریگ قیتحق در یرهبر

 
 یقيتلف كردیرو ارائة و واميكافیا و یساسیبابعاد  سةی. مقا1 جدول

   واميكافی+ایساسیب یساسیب واميكافیا 
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ت
 

 نديفرا یداخل یندهايفرا نديفرا 1
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 کارکنان رشد و یریادگي کارکنان 2

 منابع و مشارکت یمال منابع منابع و مشارکت 3

 یرهبر ___ یرهبر 4

 راهبرد و اندازچشم راهبرد و اندازچشم راهبرد و یمش خط 5

ینتا
 ج

 یمشتر یمشتر یمشتر 6

ینتا
ج

 عملكرد یدیکل جينتا ___ عملكرد یدیکل جينتا 7 

 کارکنان رشد و یریادگي کارکنان 8

 جامعه یمشتر جامعه 9

 
)پوشش  یساسیب یالگو توسعة ةنیزم ،گانههفت یدر بندها فوق یقیتطب یفیک كرديرو

 نيا در شدهانجام یهاهسيمقابا  همراستا ،نهیزم نيآورد. در ا فراهم را( یسازمان عملكرد شتریب
 گريكديبا  وامیکافیا و یساسیب یالگو دو ابعاد ،مختلف یهاپژوهش براساسقسمت از مقاله 

 دو نيا یقیتلف كرديرو از حاصل یرهایمتغ ت،ينهادر. شد ارائه 1جدول  سوم ستونو در  قیتلف
. کردرا فراهم  ديجد یساختار یالگو کيدر قالب  یساسیب افتةيتوسعه یالگو ةارائ ةنیزم الگو،

است که در آن،  مكنون ریمتغ 8و  هیفرض 15مشتمل بر  ،ارائه شده است 1 نمودارالگو که در  نيا
نوع راهبرد،  ندها،يفرا یسطح اثربخش یرهایمتغ ،يی( نهازاد)درون وابستة ریعملكرد، متغ ریمتغ

 وابستة یرهایمنابع، متغ یاثربخش سطح زینو  یکارکنان، روش رهبر تيريمد یسطح اثربخش
( مطرح زاد)برون مستقل ریمتغ دو عنوانبه يیگرایمشتر سطح و نفعانيذ یرهایمتغ و یانجیم

 شده است. 
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 های پژوهش. الگوی مفهومی و فرضيه1نمودار 

 

 پژوهش یشناسروش

 یریگنمونه و پرسشنامه ساختار
 دهیسنج الزم یهابا حداقل سنجه ،ریدارند تا ابعاد مختلف هر متغ یسعمقاله  نيا سندگانينو

 لحاظبه. شود یریجلوگ انيپاسخگو دقت کاهش آن، یپ در و پرسشنامه شدنیتا از طوالن شود
و  یتهران یفي)شر دهدیم شيرا افزا قیتحق کي جينتا يیايو پا يیروند، کارا نيا ،یشناسروش

 فیبا ط یهمگ ،ریمتغ هشت نيا یهامختلف، سنجه یهاپژوهش مرور از پس(. 2013 ،همكاران
و  شد یطراح 7 ازیامت با «موافقم      کامال »تا  1 ازیامت با «مخالفم      کامال » ةدامن با يیتاهفت كرتیل

 ،قیدق ریغ یهاپاسخ تا شد نوشته معكوس صورتبه هاسنجه از یبعض یهاجمله ان،یم نيدر ا
 ،یکل طورحاضر به پژوهش ةپرسشنام یهاسنجه که است ذکر انيشا و حذف شود. يیشناسا
 ديجد یالگو یاعتبارسنج ،یهدف اصل رايز ؛است خاص سازمان کي نه و «هاسازمان» به خطاب
 یرااست. ب خاصسازمان  کيو نه سنجش عملكرد  عملكرددر سنجش ابعاد مختلف  شدهارائه
قرار  یصنعت تيريمد ۀحوز کارشناسان از نفر دو اریاخت در پرسشنامه ها،سنجه يیروا شيافزا

 44 ،تينهادر. شد هاسنجه از یبعضالحاق  وحذف  ل،يمنجر به تعد هاگرفت که مشورت با آن
 به طوبمر یهاکه تعداد سنجه شد هگرفت درنظر قیتحق یالگو ریسنجش هشت متغ یسنجه برا

 (؛2006 ،ی)ل سنجه هشت: یسازمان عملكرد. 1 :است ليذ قرار از هاآن منابع و ریمتغ هر
 یفيشر و)دهقان  سنجه چهار: راهبرد. 3(؛ 2008 محمد، و ندای)چ سنجه شش: ندهايفرا. 2
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 ،ی)ل سنجه ششکارکنان:  تيريمد. 5(؛ 2010 و،یل و)وو  سنجه شش: منابع. 4(؛ 1390 ،یتهران
 و  سنجه سه: يیگرایمشتر. 7(؛ 2009 ،و همكاران سنری)گ سنجه شش: یرهبر روش. 6(؛ 2006

 سه به پرسشنامه آخر بخش نیهمچن(. 2001 ،و همكاران لدسنی)اسك سنجه پنج: نفعانيذ. 8
 .افتي اختصاص التیتحص و تیجنس سن، یهایژگيو هب طوبمر الؤس

از نظر  تا است الزم نگرکل كرديرو کي براساسپژوهش حاضر  یالگو اعتبار سنجش یبرا
 ني. در اشود استفاده یآمار جامعة عنوانبه ،صنعت و دانشگاه دو بخش کارشناسانو  خبرگان
 مقاطع انيدانشجو انیم در ساده یتصادف یریگنمونه روش با شدهیطراح پرسشنامةراستا، 
 آبادنجف آزادو  اصفهان یسراسر یهادانشگاهدر  تيريمختلف مد یهارشته یلیتكم التیتحص

 مختلف یهارشته دیاسات اریاخت در دسترس،در یتصادف ریغ یریگنمونه روش با و اصفهان
 1یاطبقه یتصادف یریگبا استفاده از روش نمونه نیقرار گرفت. همچن هادانشگاه نيادر  تيريمد

 هر نشاغال درصد با متناسب سازمان، کي مختلف یهابخش از یآمار یها)انتخاب نمونه
به  ،اصفهان ةمبارک فوالد و آهن ذوب شرکت دو مختلف یهابخش در شاغل کارکنان(، بخش

 یراب و شرکت دو نيا طیمح یکار طيشرا لیدلشدند. به دعوت قیتحق نيمشارکت در ا
راستا،  نيشد. در ا لیتكم مصاحبه روش با هاپرسشنامه ان،ياز کاهش دقت پاسخگو یریجلوگ
 شرکت دو یهانمونه تعداد با ،دانشگاه بخش یهانمونهتعداد  امكان، حد تابر آن بود که  یسع

 کل تعداد لحاظبه نداشته باشد. شيگرا یبخش خاص به جينتا ،بیترتنيتا بد ؛باشد فوق برابر
( 12: 2011) نيکال پژوهش، نيا در استفاده مورد روش ،ام یا اسدر روش  یآمار ةنمون

نسبت کمتر  که چرا ؛نمونه وجود داشته باشد 10در حدود  ،سنجه هر یازا به که کندیم شنهادیپ
 خواهد دنبالبه را الگو آلدهيا یبرازندگ نبوداحتمال  شيو افزا جي، کاهش اعتماد به نتا1به  10از 

 هاآن نیو از ب شد یگردآور و عيتوز ،یریگروز نمونه 23پرسشنامه در مدت  470 رو،نيا از. داشت
( حذف شد و اني)اغلب در مورد دانشجو قیدق ریغ ايناقص  یهاداده علتبه ،پرسشنامه 24

 31 و 183، 232 ،بیترت)به دیمف پرسشنامة 446با  ،مقاله نيا یآمار یهالیتحل ،تيدرنها
 .گرفت انجام( دیاسات و کارکنان ان،يدانشجو یهانمونه از پرسشنامه

 

 پژوهش یهاافتهی

 هاداده ةیاول یبررس

 لحاظبه ،یآمار ةنمون 446آن است که از  انگریب ،یشناختتیجمع یهایژگيو هب طوبمر جينتا
 کارشناسان را تعداد نيشتریب الت،یتحص لحاظدرصد( را مردها و به 7/73نفر ) 329 ،تیجنس

                                                                                                                                        
1. Stratified random sampling  
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تعداد  شتربودنیب لی. دلدندهیم لیدرصد( تشك 2/48نفر ) 215با  ،مقطع نيا انيدانشجو اي ارشد
 175نفر،  183است که از کل  کارکنان دو شرکت ذوب آهن و فوالد مبارکه یآمار ةنمون مردها،
 یهاپژوهشاز  یاریکه در بس است ذکر انيشا. نددادیم لیتشك مردها را( درصد 6/95) هانفر آن
 غاتیو تبل یوفادار اعتماد، ت،يرضا نند)ما یادراک یرهایمتغ بر مشتمل یابيبازار تيريمد ۀحوز
 پور)کفاش شودیم مشاهده مختلف یرهایمتغ و انيمشتر تیجنس نیمعنادار ب یارابطه ،(یکالم

را ارائه  یترنانیاطم قابل جينتا ها،زن و مردها برابر    با يتقر تعداد ن،يبنابرا و( 1390 ،و همكاران
 لیتشك تيريمد بخش کارشناسان ورا خبرگان  یآمار ةنمون حاضر، پژوهشدر  اما ،خواهد کرد

 انتظار ن،يا بر عالوه شود. انآن یهانظر ليسبب تعد ،تیجنس رسدینم نظر به که دندهیم
 کي بر مشتمل)اگرچه دانشگاه  و بخش صنعت دو از یبیترک یآمار ةنمون کي حضورکه  رود یم

 بخش از یمارآ ةنمون کي تنها کهیزمان با سهيمقا در را یترنگرکل جينتا ،(باشد غالب تیجنس
. کرد خواهد عرضهباشد(  برابر ،مردان و زنان تعداد در آن، )اگرچه شرکت داشته باشد دانشگاه

 ةسال )با دامن 32 ،یآمار ةنمون یسن نیانگیآن است که مانگر یب ،سن با مرتبط جينتا ت،ينهادر
 سال( است. 65تا  23

مختلف  یهاپژوهشپرسشنامه از  یهاسنجه نییحاضر )تع پژوهش یاکتشاف تیماه لیدلبه
 یاکتشاف یعامل لیاز تحل ،یشنهادیپ ی( الزم است تا قبل از آزمون الگوديجد یالگو کي ةو ارائ
 با( مشهود یرهای)متغ هامطابقت سنجه .2مكنون،  یرهایابعاد مختلف متغ .1 یةاول یبررس یبرا
 بارتلت آزمون جينتا راستا، نيا در. کرد استفاده هاسنجه یکاهش احتمال .3 و مكنون یرهایمتغ
 زین( 736/0 بي)ضر نیاولك -ریم -زريدرصد( و کا 1 یدر سطح خطا 433/122 معنادار بي)ضر
 ،لیتحل نيا یاجرا. دهدیم نشان را قیتحق یرهایبر متغ یاکتشاف یعامل لیتحل یاجرا تیقابل
 بيانتخاب ضر و «مكسيوار چرخش» و «یاصل یهالفهؤم» روش هب SPSS افزارنرم ةلیوسهب
 بياز ضر کمتر ی1«هااشتراک» ۀآمار از سنجه، سه که داد نشان «ژهيو ارزش» یبرا 1از  شتریب
 یعامل از بار ،سنجه دو و( یرهبر روش و نفعانيذ ند،يفرا یرهایمتغاز  کيهرسنجه از  کي) 6/0

 تيريروش مد ریسنجه از متغ کيو  یروش رهبر ریسنجه از متغ کي) برخوردارند 5/0کمتر از 
 لیمجدد تحل ی. اجراندشد حذف یبعد یهالیاز تحل ،پنج سنجه نيا ،لیدل نیهمبهکارکنان( که 

، پنج 1از  شتریب ژۀيوارزش  نگرفتدرنظرنشان داد که با  ماندهیباق سنجة 39بر  یاکتشاف یعامل
 یرهایمربوط به متغ ،انسيوار نيشتریب که دارد وجود درصد 63 یکل انسيوار نییتب با یکل دستة

 ،ریمتغ دو نيا ترقیدق یبررس ،نيا وجود با. استدرصد(  21( و عملكرد )درصد 35) یروش رهبر

                                                                                                                                        
1. Principle components, Varimax rotation, Eigen value, Communalities   



 757  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ....یاز الگوها یقيتلف دیجد یساختار یالگو کیبر  یليتحل

 

 یعامل لیتحل یاجرا. بود پژوهش یالگو با جينتا یراستاسازهمو  شتریب یبنددسته امكان انگریب
و  یروش رهبر یرهایاز متغ کيهراز  شتریب ةدست کي جاديا به ،یکل بعد دو نيا بر یاکتشاف

آمد. در  دستبه درصد 58 شدۀنییتب انسيبا وار یکل دستةهفت  ت،ينهادر که شد منجرعملكرد 
 ریهر دسته نشان داد که دو متغ بر شدهنییتب یعامل بار جينتا ،پژوهش ةیاول یبا الگو سهيمقا

با توجه به  ،رونيا. از رندیگیدسته قرار م کيدر  ،يیگرایو سطح مشتر نفعانيمكنون ذ
 یفعل و بالقوه انيمشتر گروه دو بر مشتمل که «نفعانيذ» یکل عنوان ر،یمتغ دو نيا یها سنجه
 کي نیهمچن. ندحذف شد پژوهش یالگو 14و  13 یهاهیفرض ن،يو بنابرا شدند انتخاب ،است
و روش  نفعانيذ یرهایبه متغ ،بیترتبه ،ندهايمكنون عملكرد و فرا یرهایاز متغ کيهر از سنجه
 زین هاسنجه ةیبق. بودانتقال  نيا بودنیمنطق انگریب هاسنجه نيا یمنتقل شد که بررس یرهبر

 . ندشد میتنظپرسشنامه  ةیاول ساختار بقاطم
 

 (امیااس) یساختار یهاهمعادل یابیالگو

 نیتخم» و «یریگاندازه یالگو» نیمراحل تخم ،پژوهش نيا در ،امیااسدر  جيروش را مطابق
مراحل،  نيدر ا بیترتکه به شد اجرا مجزا صورتهب( زرلیل برنامة از استفاده)با 1«یساختار یالگو
 با مكنون یرهایمتغ نیب روابط و مكنون یرهایمتغ با مشهود یرهایمتغ /سنجه نیب روابط
 ،یديیأت یعامل لیتحل از استفاده با ،یریگاندازه یالگو نیتخم ةمرحل در. شد لیتحل ،مكنون

 یخطا»مجزا در حالت  صورتبه ،هاآن با متناظر یهامكنون با سنجه یرهایاز متغ کيهر
 انگریب ،جينتا .(یریگاندازه یالگو فته ،مجموع در) شد لیتحل هاسنجه یتمام بر «آزاد انسيوار

منابع و  ریسنجه از متغ کي) 5/0 ةآستان از سنجه دو یعامل بار سنجه، 39 کل نیب ازآن بود که 
 96/1 ة( از آستاننفعانيذ ریسنجه )از متغ کي t-value بي( و ضرنفعانيذ ریسنجه از متغ کي

 در یریگاندازه یالگو ،تيدرنها .شدند حذف یبعد یهالیاز تحل ،لیدل نیهمکمتر است که به
R) نییتع بيضر نشان داد که یکل حالت

 نيکه ا است شتریب 50/0 آستانةاز  ،هاسنجه شتریب( 2
 .(2008 محمد، و ندای)چ کندیم ديیتأرا  یریگاندازه یالگو يیهمگرا يیروا افته،ي

 یرهایمتغ نیب «یخطهم یخطا»ابتدا الزم است تا  ،یساختار یالگو نیتخم مرحلة در
راستا،  نيا در .شود یبررس -آوردیم فراهم را23«زيتما يیروا» نبود نةیزم ،که وجود آن -مكنون
از  ،سيماتر نيا بيضرا از کيچیهمكنون مد نظر قرار گرفت که  یرهایمتغ یهمبستگ سيماتر

 ديیتأ یساختار یدر الگو یخطهم یخطا نبودو  زيتما يیروا ن،ينبود و بنابرا شتریب 7/0 آستانة

                                                                                                                                        
1. Measurement model and structural model  

2. Multicollinearity error, Discriminant validity    
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 نياست که ا یساختار یالگو کي ةیاولشروط  گرياز د ،آلدهيا يیايپا گر،يد یسو از. شودیم
 ریهفت متغ یبرا ،آماره نيا بيضرا. شد یبررس کرونباخ آمارۀ یسو ازحاضر  قیموضوع در تحق

. دارد دیتأک یشنهادیپ یالگو آلدهيا يیايبر پا ،افتهي نيا که است فراتر 6/0 آستانةاز  ،مكنون
حاصل شد که در  544/0برابر  کرونباخ آمارۀ بيضر ،«راهبرد نوع»ریمتغ مورد در تنها

 .رسدیم نظربه معمول د،يجد یو الگوها هاپرسشنامه یطراح لیدلبه ،یاکتشاف یها پژوهش
 
  

    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 های پژوهش. نتایج الگوی مفهومی و فرضيه2نمودار 

 
 مرحله دو از بعد «يینمابزرگ حداکثر» روش یمبنا بررا  پژوهش يینها یالگو ،2 نمودار

 نیب بيضرا آن، در که دهدیم نشان یساختار یالگو نیتخم و یریگاندازه یالگو نیتخم
 یرهایمتغ و مشهود یرهایمتغ نیب بيضرا و ریمس استاندارد بيضرا به مربوط مكنون یرهایمتغ

 مشهود ریمتغ چهار یكيزیف شينما ،یکاف یفضا نبود لیدل)به است یعامل بار بهمربوط  ،مكنون
 حالت در یساختار یالگو یبرازندگ یهاشاخص(. است حذف شده 2راهبرد در نمودار نوع  ریمتغ
2از:  ندعبارت يینها

/df= 3/7χ  (؛ 5-1: آلدهيا)سطحGFI= 0/924 (؛90/0<: آلدهي)سطح ا 

AGFI= 0/875  (؛ 80/0<: آلدهيا)سطحNFI= 0/911 (؛90/0<: آلدهي)سطح ا 
RMSEA= 0/078 ديیتأرا  قیتحق یقابل قبول الگو اعتبار ج،ينتا ني(. ا08/0>: آلدهي)سطح ا 

 .کندیم
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 پژوهش یساختار یالگو جینتا. 2 جدول

 ريمتغ
 بیضر
 نييتع

 كرونباخ
 كل

 تعداد
 سنجه

 هيفرض

 (ميمستق)اثر 

 بیضر
 استاندارد

 ةآمار
t-value 

 ةجينت
 هيفرض

 ميمستق آثار مجموع
 ميمستق ريغ و

 7 764/0 833/0 عملكرد

 عملكرد ← نديفرا
 عملكرد ←کارکنان
 عملكرد ← منابع
 عملكرد ← راهبرد
 عملكرد ← یرهبر

− 

137/0 
336/0 
315/0 
113/0 
147/0 
− 

27/12 
04/3 
13/5 
45/14 
87/6 
− 

 ديیأت
 ديیأت
 دیيأت
 ديیأت
 ديیأت

− 

 عملكرد ~ نديفرا
 عملكرد ~ کارکنان
 عملكرد ~ منابع
 عملكرد~  راهبرد
 عملكرد ~ یرهبر

 عملكرد ~نفعانيذ

137/0 
336/0 
315/0 
262/0 
342/0 
123/0 

 4 676/0 342/0 نديفرا
 نديفرا ←راهبرد
 نديفرا ←یرهبر

− 

374/0 
216/0 

− 

76/3 
09/3 
− 

 ديیأت
 ديیأت

− 

 نديفرا ~ راهبرد
 نديفرا ~ یرهبر

 نديفرا ~نفعانيذ

374/0 
308/0 
099/0 

 5 691/0 121/0 منابع
 منابع ←راهبرد
 منابع ←یرهبر

− 

127/0 
142/0 
− 

65/1 
56/13 

− 

 رد
 ديیتأ

− 

 منابع ~ راهبرد
 منابع ~ یرهبر

 منابع ~نفعانيذ

127/0 
142/0 
046/0 

 5 723/0 441/0 کارکنان
 کارکنان←راهبرد
 کارکنان←یرهبر

− 

293/0 
372/0 
− 

47/11 
01/4 
− 

 ديیأت
 ديیأت

− 

 کارکنان ~ راهبرد
 کارکنان ~ یرهبر

 کارکنان ~نفعانيذ

293/0 
444/0 
143/0 

 راهبرد ←یرهبر 4 544/0 142/0 راهبرد
− 

246/0 
− 

16/10 
− 

 ديیأت
− 

 راهبرد ~ یرهبر
 راهبرد ~نفعانيذ

246/0 
079/0 

 321/0 یرهبر ~ نفعانيذ ديیأت 12/8 321/0 یرهبر ←نفعانيذ 5 771/0 231/0 یرهبر

 − − − − − 6 667/0 − نفعانيذ

2: یساختار یالگو یبرازندگ یهاآماره
/df= 3/7χ  (؛ 5-1: آلدهيا)سطحGFI=0/924 (؛90/0<: آلدهي)سطح ا  

AGFI=0/875  (؛ 80/0< :آلدهيا)سطحNFI=0/911 (؛ 90/0<: آلدهي)سطح اRMSEA=0/078 (08/0>: آلدهي)سطح ا 

 
 
 از دهد،ینشان م زین 2که جدول  طورهمان ،پژوهش یهاهیفرض جيو نتا ریمس بيضرا بارۀدر

 حاصل( 6 ةیفرض) منابع یاثربخش بر راهبرد نوع یگذارریتأثدر  یشواهد کاف ،هیفرض 13 نیب
، 6 ةیفرض جةینت. شد ديیأت ،هیاول ینیبشیپ براساسمكنون،  یرهایمتغ نیب روابط ةیبقاما  ،نشد
 بر که( 1390 ،یتهران یفيدهقان و شر ،مثال عنوانبه) است مرتبط یهاپژوهش اتیادب با ريمغا
 شیپبه اهداف از یابیدست یسازمان برا کيحرکت  ریمس ،یسازمان یراهبردها ها،آن یمبنا
 نیمنابع(. همچن ی)اثربخش سازدیم سریم منابع از استفاده حداقل تیوضع در را شدهنییتع

 لحاظبه و کارکنان تيريمد یاثربخش سطح م،یمستق ریتأث لحاظبه ،2جدول  جينتا براساس
 ریمتغ ،یسازمان عملكرد درنقش را  نيشتریب یروش رهبر م،یمستق ریغ و میمستق آثارمجموع 
 که است ذکر انيشا. اندداشته 342/0 و 336/0 بياضر با بیترتبه ق،یتحق یالگو يینها وابستة
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 از یساسیب یالگو لیتحل یبرا ،هاآن در که دارد وجود يیهاپژوهش ت،يريمد ۀحوز اتیادب در
( با 2009) و همكاران هانگ( و 2013پرلمن ) ،مثال عنوانبه ؛است شده استفاده امیااس روش

 جهینت اطالعات یفناور بخش در فعال یهاشرکت یآمار ةنمون و امیااساستفاده از روش 
 يیروا اگرچه که یاافتهي دارد؛ وجود ی         روابط عل  ،یساسیب یالگو منظر چهار انیم که گرفتند

 سهيپژوهش حاضر در مقا یقوت اصل آن نخواهد کرد. ةبه توسع یکمك ،دکنیم ديیأت را الگو نيا
 گريد یو از سو آن ةیاول یو نه الگو یساسیب ةافتيتوسعه یآن است که الگو هاپژوهش نيبا ا
 کار جينتا .است شده یسنجاعتبار ،یسازمان عملكرد بر افتهياز ابعاد توسعه کيهر ریتأث زانیم
محققان و  اریدر اخت ،یعملكرد سازمان یابيابزار چابک ارز کيشناخت  یرا برا یجامع دگاهيد

 .دهدیمقرار  اندرکاراندست

 

 شنهادهایپ و گیریتیجهن
مختلف  عناصراز  یساسیب یالگو یپوشش کاف نبود ةمسئلحاضر، رفع  ةمقال یاصل هدف
 در یشنهادیپ یالگو آزمون ،تيدرنهاو  امویکافیا یالگو یمبنا برآن  ةتوسع قيطر از یسازمان
 یبرا یاکتشاف یعامل لیتحل از استفاده نیهمچن و هيرو نيابود.  یساختار یالگو کي قالب

 یریادگيو  یداخل یندهايفرا ،یمال ،یمشتر یشد تا منظرها موجب یشنهادیپ ۀساز یاعتبارسنج
 و ندهايفرا یاثربخش منابع، یاثربخش نفعان،يذ یمنظرها به بیترتبه ،یساسیبو رشد در 

نوع راهبرد و  ،یسه منظر روش رهبر ن،ي. عالوه بر اابديتوسعه  ،کارکنان تيريمد یاثربخش
 یبا الگو سهيدر مقا حاضر یالگو رودیانتظار م ب،یترت نيالگو الحاق شد که به ا نيعملكرد به ا

 نيا شنهادیپ نیاول ،نيبنابرا ؛دکن یابيارز ترکامل ینگاه را با یعملكرد سازمان ،یساسیب ةیاول
عملكرد  یابيارز یبرا یساسیب ةافتيتوسعه یالگو از رانيمد استفادۀبه  مربوط ،پژوهش
 ديیتأ ،است نشده یسازادهیپ سازمان کي در یعمل طوربه تاکنون الگو نيا اگرچهاست.  یسازمان

 بر ،امیااس یارآم روش قيطر از تيريمد حوزۀ خبرگان و کارشناسان یآمار جامعة یسو از آن
 یابعاد الگو یدهوزن ت،یاهم حائز نكتة نه،یزم نيا در. دکنیم دیتأک آن یاثربخش تیقابل

 تواندیم امیااساز روش  حاصل جينتا که استعملكرد  یابيارز نديفرا در یساسیب ةافتي توسعه
 شد، نشان داده 2که در جدول  طورهمان .محسوب شود رانيمد یبرا یشنهادیپ منبع کي
 و یكيزیف ،یمال)منابع  منابع یاثربخش سطح کارکنان، تيريمد یاثربخش سطح ،بیترت به

 ریتأث» نيکمتر تا نيشتریبراهبردها  و ندهايفرا یسطح اثربخش ،یرهبر روش(، ناملموس
 شمس پژوهش جيبا نتا مشابه یحد تا جينتا نياسازمان دارند.  کيبر عملكرد  را «میمستق

سطح  ری)متناظر با متغ رشد و یریادگي عدب ،است که در آن (1392) و همكاران یالستانیل



 761  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ....یاز الگوها یقيتلف دیجد یساختار یالگو کیبر  یليتحل

 

 بر گذارریتأثدوم  گاهيجا ،یمشتر عدب از پس ،(حاضر پژوهشدر  انکنکار تيريمد یاثربخش
 زین یمتناقض جيالبته نتا .داد اختصاص خود به رانيمد و کارشناسان دگاهيد از را یسازمان عملكرد
( اشاره 1389) یریو ام ینيرفخرالدیم پژوهشبه  توانیمثال م عنوان وجود دارد که به اتیدر ادب
 یهابانک یكیخدمات الكترون یابيارز یبرا یو منطق فاز یساسیب یریکارگبا به هاآن. کرد
 در الگو نيا یمنظرها گريد با سهيمقا در ،یمال منظر که دادند نشان فارس استان منتخب یدولت
 جينتا برخالف زی( ن2014) یلكایو اواس وانويا .داردرا  تیاهم نيشتریب ،یسازمان عملكرد فيتعر
  .کنندیم یمعرف عملكرد بر گذارریتأث اریمع نيتر مهم عنوان به را راهبرد ،پژوهش نيا

 تيريمد یسطح اثربخش ،یروش رهبر ب،یترتبه ،پژوهش نيا جينتا براساس ،گريد یسو از 
 نفعان،يذ ،تيدرنهاو  ندهايفرا یمنابع، نوع راهبرد، سطح اثربخش یکارکنان، سطح اثربخش

 نیدوم ن،يبنابرا ؛دارند یسازمان عملكرد بر را «میمستق ریغ و میمستق ریتأث» نيتا کمتر نيشتریب
 از( کی)در بخش آکادممحققان  اي( ی)در بخش کاربرد رانيمد ۀاستفاد به حاضر پژوهش شنهادیپ
 بر یساسیب افتهيتوسعه یالگو مختلف ابعاد( میمستق ریو غ می)مستق یکل یهاریتأث جينتا

 درواقع،است.  مربوطعملكرد  یابيارز نديفرا در ،ابعاد نيا به یدهوزن یبرا یسازمان عملكرد
 زانیم یمعرفبلكه  ؛کندینم شنهادیپ یساسیب یالگو یرا برا یدي                   حاضر صرفا  ابعاد جد پژوهش

 ديبا البته .است فوق یالگو یهاتیقابل گرياز د زین یبر عملكرد سازمان ،ابعاد نيااز  کيهر ریتأث
 و همكاران یالستانیل شمس یهاپژوهشکه در  طورهمان رايز کرد؛ تيرعا زیرا ن اطیجانب احت

 تیاهممختلف،  یهاسازمان دراست  ممكنشد،  انی( ب1389) یریو ام ینيرفخرالدی( و م1392)
 یالگو یسازادهیاز قبل از پ تا الزم است ،نيبنابرا ؛باشد متفاوت عملكرد یابيارز یالگو کي ابعاد

 عملكرد در الگو نيا مختلفابعاد  تیاهم زانینسبت به م رانيمد ،حاضر پژوهش افتةيتوسعه
 به مندهقعال گرانپژوهش هبراستا،  نيا دررا انجام دهند.  هیاول یهاپژوهشخود  یهاسازمان
 و رانيمدمشورت  با ل،او گام درکه  شودیم شنهادیپ حاضر پژوهش ةافتيتوسعه یالگو از استفاده

 گانةهفتاز ابعاد  کيهررا در  یعملكرد سازمان یابيارز یمد نظر خود برا یهاخبرگان، سنجه
 نوع ،یرهبر وشکارکنان، ر تيريمد یاثربخش ندها،يفرا یاثربخش منابع، یثربخشا نفعان،يذ

 نگرفتدرنظرو با  یمراتبهلسلس لیبه روش تحل ،دوم گام در و کنندانتخاب  عملكرد، و راهبرد
 نییتع که جااز آن .کنند یدهوزن را آنهاحاضر،  پژوهشابعاد در  نيا نیروابط ب هب طوبمر بيضرا

حاضر و  پژوهشدر  یساسیب ةافتيتوسعه یالگو یبرا هاآن یدهوزن و قیدق یهاسنجه
 در یعلم قیتحق روشو  يیاقتضا تيريمد كرديبا رو هاسازمان همةبه  جينتا دنیبخشتیعموم
وابسته خواهد  سازمانهر  درعملكرد  یابيارز ۀحوز محققان و رانيمد به مهم نيا است،تضاد 
 یآمار ةپژوهش حاضر آن است که جامع جينتا میتعم تيمحدود بارۀدر گريمهم د ةنكتبود. 
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کارکنان دو شرکت فعال در صنعت  ،یشنهادیپ یالگو یمتعلق به بخش صنعت در اعتبارسنج
 ن،يبنابرا کرد؛ تيرعارا  اطیجانب احت ديبا ،گريد عيبه صنا جينتا میتعم در رو،نيو از ا بودندفوالد 

 تا شودیم شنهادیپ پژوهش حاضر، ریمس ةدر ادام یساسیب ریفراگ یالگو کي به یابیدست یراب
متنوع  عيمتعلق به صنا یآمار ةرا با نمون قیتحق نيا در شدهارائه یالگو حوزه، نيا محققان
 انتظار که است ذکر انيشا نیهمچن. دکنن یاعتبارسنج و شيآزما ،بخش خدمات اي دیبخش تول

 اتیادب قسمت در شدهمطرح مختلف یهانقصان انیم از ،یساسیب ةافتيسعهتو یالگو رودیم
از عناصر مختلف عملكرد  یساسیب یاصل یالگو یپوشش کاف نبود ةمسئل تنها پژوهش،
 عيالگو در صنا نيا ليتعد اي گريد یهارفع نقصان ن،يبنابرا ؛باشد کرده برطرفرا  یسازمان

مهم، خارج از اهداف پژوهش حاضر  نياست که ا ندهيدر آ گريد یهاپژوهشمختلف، مستلزم 
 بود. 

 محسوب عملكردو  يیکارابهبود  نيآغاز ةنقط عملكرد، سنجشذکر است که  انيانتها، شا در
 صورتبه ،عملكرد سنجش یالگوها یسازادهیپ درواقع، .(1392 ،و همكاران انیمیعظ) شودیم
الزم است تا  ،آلدهيا يیکارا به یابیدست یبرابلكه  ؛شودینم منجربهبود عملكرد  به یعیطب

شوند.  یگذاريجا قیدق یبا طراح ،کنترل یهامؤثر از نظام ةمجموع کيسنجش، در  یالگوها
 مختلف یالگوها نقص بدون یاجرا یبرا هادرصد تالش 70در حدود  یحت ن،يعالوه بر ا

 لزوم بر ،مسئله ني( که ا2007 ،و همكاران یری)کاوال شودیم روهبا شكست روب ،عملكرد سنجش
 یریکارگبه و یسازادهیپ یچگونگ بر گر،يد یتوجه به موضوع آموزش مستمر و از سو

 .دکنیم دیتأک تیبه موفق یابیو دست جينتا رییتغ یبرا ،آموزش از اخذشده یها مهارت
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