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تعیین شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد 

 استان البرز احمر هاللاستراتژیک در جمعیت 

 اساس مولفه های کارت امتیازی متوازنبر 

 2مجیدیمریم ، 1علیخانیتیمور 

دانشجوی کارشناسی ارشد مددیری  اررایدی،   . 1

 ایران. ساوه، ،دانشگاه آزاد اسالمی

Email:teymor.alikhani@yahoo.com 
اسدددادیار وددروه مدددیری    مسددلو ، ۀنویسددند.2

 .اررایی دانشگاه آزاد ساوه، ایران

 22/12/95پذیرش: 95 15/8دریاف : 

: در این تحقیق با شناسایی و ارزیابی مقدمه

های مؤثر بر اررای مطلوب مدیری   شاخص

اسدان  احمر هال عملکرد اسدراتژیک در رمعی  

البرز، بر اساس کارت امدیازی مدوازن، وضعی  

به  ه شد.راری سیسدم با نگاهی همه رانبه سنجید

د تا در ش قوت آن شناسایی دنبا  آن نقاط ضعف و

 بهبود عملکرد آن ارائه وردد. برایپیشنهادهایی با 

: با توره به ادبیات تحقیق و مطالعات انجام روش

 -لعه توصیفیین مطاشده، روش مورد نظر درا

کارکنان  ،و رامعه آماری تحقیق اس پیمایشی 

تعداد آنان اس  که اسدان البرز  احمر هال رمعی  

این مطالعه از روش وزارش شده اس . در  نفر 65

برای رمع آوری  تمام شماری اسدفاده وردید.

ساخده اسدفاده شد و  اطالعات از پرسشنامه محقق

ویری پایایی ابزار از روش الفای کرونباخ  برای اندازه

 اسدفاده وردید. SPSSافزار  با اسدفاده از نرم

مد  مفهومی پژوهش : طبق پیشینه تحقیق ویافتهها

یابی معادالت ساخداری تکنیک مد  و با اسدفاده از

( آزمون PLSبه روش حداقل مجذورات رزئی )

ها  شد که مقدار بار عاملی برای تمامی شاخص

قابل قبو   اعدباربیانگر که  بود 0.5 بیشدر از مقدار

همچنین ندایج نشان  و ها بوده اس  مؤلفه

میانگین مؤلفه یادویری و رشد، فرآیندهای داد،

کار، مالی و مشدری به ترتیب بر داخلی و کسب و 

تورهی  مدیری  عملکرد اسدراتژیک تأثیر قابل

 اند. داشده

برای هر تحلیل عاملی تأئیدی ندایج : ینتیجهگیر

توره کافی به این  ،نشان دادها  یک از شاخص

های  مؤلفهو  ها در رمعی  ورود دارد شاخص

کارت امدیازی مدوازن بر اررای مطلوب مدیری  

و  اند داشدهسدراتژیک تأثیر مسدقیم عملکرد ا

از منظر رمعی  شناخدی  ،ندایج نشان دادهمچنین 

های مخدلف ورود  تفاوت معناداری میان وروه

 داشده اس .ن

مدیری  عملکرد، مدیری   :یکلید تکلما

رمعی  ، اسدراتژیک، کارت امدیازی مدوازن

 احمر هال 
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 مقدمه

مالی قابل تورهی ، منابع ها مانامروزه بسیاری از ساز

را صرف تدوین اسدراتژی و تعیین راهبرد اساسی 

ولی اکثر آنها از عدم اررای  ،کنند می سازمان خود

 وویند. میی خود سخن ها یمطلوب اسدراتژ

اندازی که این مدیران برای سازمان خود  چشم

 ،روشن اس  کنند برای خود آنها کامالً میتصور 

انداز  ولی آواهی و درک کارکنان آنها از این چشم

همسویی و همدلی آنها برای تحقق  بسیار کم و

مدیران ارشد  ، اهداف بسیار کمدر اس . بنابراین

حلی برای حصو  اطمینان  همواره در رسدجوی راه

 ، اند و در این میان از اررای اسدراتژی خود بوده

 براین ابزاری ی ارزیابی عملکرد را به عنواها روش

 [1]. اند ی خود بروزیدهها یکندر  اررای اسدراتژ

آمد که مدیری  و ابزاری اس  کار ،ارزیابی عملکرد

کارکنان از طریق آن به نقاط قوت وضعف سازمان 

اقدامات اصالحی برای  ، پی برده و با ریشه یابی آنها

. مدیری  عملکرد دهند میام بهبود عملکرد انج

ها شامل  در مدیری  سازمانقلمرو وسیعی را 

شود. درون فلسفه مدیری  عملکرد سنجش  می

عملکرد، ارزیابی، تعیین شایسدگی و نقاط قوت و 

توان وف  این مفاهیم  می  ضعف نیز نهفده اس  و

ابزاری اس  برای اسدقرار و اررای مدیری  

 [2] عملکرد.

ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر سازمان 

وروه مدیری  عملکرد اس  که در و یکی از 

های  وذشده بیشدر از طریق به کارویری شاخص

 [3]. مالی اررا شده اس 

مدیری  اسدراتژیک عبارت اس  از رریان 

یی که منجر به ایجاد یک یا ها و فعالی  ها تصمیم

شود. به  میبرای نیل به اهداف  مؤثرچند اسدراتژی 

ک روشی همین طریق فرایند مدیری  اسدراتژیک ی

به تعیین اهداف و  ها اس  که در آن اسدراتژیس 

پردازند که در آن سه  میتصمیم ویری اسدراتژیک 

شود که عبارتند از توسعه  میعنصر اساسی مطرح 

 ارزیابی و کندر  -اسدراتژی اررای-اسدراتژی

 [4] .اسدراتژی

 بر ی ارزیابی کهها روشیکی از مشهورترین 

عملکرد مالی و غیر مالی بنا شده اس ، روش کارت 

باشد. مد  کارت امدیازی مدوازن  میامدیازی مدوازن 

در پرفسور کاپالن نورتون  دو برای اولین بار توسط

ارائه شد در این مد  هر سازمان از  1992سا  

 وره، : وره مالیشوند میچهار وره ارزیابی 

 .رشد و یادویری وره ،داخلی فرایند ره، ومشدریان

 برای تکنیکی مدوازن ارزیابی مد  اینکه به توره با

مدلی برای و  باشد میتبدیل اسدراتژی به عمل 

ی عملیاتی ها عملیاتی کردن اسدراتژی و تبدیل برنامه

 تحقق اسدراتژی اس . برایو کندر  پیشرف  آن 

با توره به امکان انطباق معیارهای کارت امدیازی 

ی غیراندفاعی و دولدی و نظر به ها مانمدوازن در ساز

های مدمادی معیار علمی و  اینکه در طو  سا 

احمر  برای ارزیابی عملکرد رمعی  هال  اسدانداری

ه اس ، این ضرورت شداسدان البرز مورد اسدفاده ن

ی کارت امدیازی ها همؤلفایجاد شد که با کمک 

مدوازن در این پژوهش به بررسی مدیری  عملکرد 

 راتژیک در رمعی  بپردازیم.اسد
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ضرورت دارد به  ، بنابراین با توره به اهمی  تحقیق

اسدان  احمر هال دلیل اینکه تا کنون در رمعی  

البرز درخصوص ارزیابی مدیری  عملکرد 

صورت علمی اقدامی صورت نگرفده ه اسدراتژیک ب

بر مدیری   مؤثری ها همؤلفاز  و آواهیاس  

عملکرد اسدراتژیک رمعی  اسدان از رمله عوامل 

تواند بر فرآیند اررای اسدراتژی  میمهمی اس  که 

سازان  ویری برای حا  حاضر و آینده و تصمیم

وردد با  میوذار باشد در این تحقیق تالش تأثیر

بسدر مناسبی  ، اسدفاده از مد  کارت امدیازی مدوازن

منظور بهبود در راسدای  اصالح فرآیندها به برای

ی رمعی  ها یدسدیابی به اهداف و اسدراتژ

 اسدان البرز فراهم وردد. احمر هال 

ی مددیری   ها ترین نیاز یکی از مهماز سوی دیگر، 

خصوص رمعید    هکشور و ب احمر هال رمعی  

اسدددان البددرز مدددیری  عملکددرد     احمددر هددال 

اسددددفاده بهینددده از راهکارهدددا و   اسددددراتژیک و

بهبددود  مددؤثر یهددا شدداخص ی علمددی وهددا روش

و همسوکردن عملکدرد سدازمان    مدیری  عملکرد

بده   مؤثرپاسخگویی  برای ی سازمانها یاسدراتژ با

وری در عملکددرد  همحددیط پیرامددون و ایجدداد بهددر 

بددا  احمددر هددال میباشددد مدددیری  در رمعیدد   

مواره اس  و مطالعه علمی و ای  مشکالت پیچیده

بهبددود عملکددرد و اسدددقرار   بددرایسیسدددماتیکی 

 عمل نیامده اس .ه مدیری  عملکرد اسدراتژیک ب

 احمر هال مدیری  و رهبری در رمعی  

دسدخوش تغییرات زیادی شده اس  و به اهدافی 

روشن و هماهنگی میان کارکنان و دوایر نیاز دارد. 

بر  این تغییرات بنیادین به یک برنامه اسدراتژیک

نیازمند اس  که در واقع  مؤثری ها اساس شاخص

ای روشن خواهد بود. نیروی  نقشه راه برای آینده

انسانی عامل اصلی اررای این اسدراتژی اس  و 

بنابراین مدیری  اسدراتژیک عملکرد ابزاری اس  

که رسیدن به اهداف بلندمدت سازمان را تضمین 

 کند. می

مدیری  اسدراتژیک عبارت اس  از رریان 

یی که منجر به ایجاد یک یا ها ی و فعال ها تصمیم

شود.  میبرای نیل به اهداف  مؤثرچند اسدراتژی 

به همین طریق فرایند مدیری  اسدراتژیک یک 

به تعیین  ها روشی اس  که در آن اسدراتژیس 

پردازند که  میاهداف و تصمیم ویری اسدراتژیک 

شود که عبارتند  میدر آن سه عنصر اساسی مطرح 

 و کندر  ،اسدراتژی اررای ،تژیاز توسعه اسدرا

 .اسدراتژی ارزیابی

کندر  فراوردی اس  که در آن عملیات انجام 

ی برنامه ریزی شده تطبیق داده ها شده با فعالی 

این فراورد برای تصحیح مسدمر  ، شوند می

دسدیابی به اهداف سازمانی  برایعملکرد سازمان 

تحقق  برایشود و میزان پیشرف   میبه کار ورفده 

 .دهد میاهداف را نشان 

ی ارزیابی که عملکرد ها روشیکی از مشهورترین 

روش کارت  ، مالی و غیر مالی بنا شده اس 

باشد. مد  کارت امدیازی  میامدیازی مدوازن 

مدوازن برای اولین بار توسط پرفسور کاپالن 

ارائه شد که چارچوبی  1992نورتون در سا  

ها و  عملکرد شرک برای کندر  و ارزیابی 

در این مد  هر سازمان از کند  میفراهم  ها مانساز

ویرند این چهار  میچهار وره مورد ارزیابی قرار 
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 وره ،مشدریان وره ،وره عبارتند از: وره مالی

 .رشد و یادویری وره ،داخلی فرایند

 برای تکنیکی مدوازن ارزیابی مد  اینکه به توره با

عالوه به اینکه  ، باشد می عمل به اسدراتژی تبدیل

مدلی برای  ، باشد مییک ابزار سنجش عملکرد 

ی ها عملیاتی کردن اسدراتژی و تبدیل برنامه

تحقق  برایعملیاتی و کندر  پیشرف  آن 

از این رو، این مطالعه در صدد  اسدراتژی اس .

تعیین آیا پاسخگویی به این سوا  اصلی اس  که 

بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک  مؤثری ها شاخص

سهم به سزایی اسدان البرز  احمر هال در رمعی  

 دارد؟

 تحقیق روش

ی ها از قواعد، ابزار و راهای  روش تحقیق مجموعه

معدبر، قابل اطمینان و نظم یافده برای بررسی 

، کشف مجهوالت و دسدیابی به راه حل ها واقعی 

 [6]مشکالت اس  

روش مبنای ادبیات و مطالعات انجام شده،  بر

 -مورد نظر ما در این تحقیق، روش توصیفی

آوری اطالعات  و برای رمع بوده اس پیمایشی 

خبروان  تأییدساخده مورد  محققاز پرسشنامه 

ی ها تعیین شاخصکه هدف آن  وردید اسدفاده

رد اسدراتژیک در رمعی  مدیری  عملک یر مؤثر

در  ها یهالبرز و اثبات یا رد فرضاسدان  احمر هال 

به دلیل کوچک حوزه عملکرد اسدراتژیک اس .

بودن حجم رمعی  رامعه آماری از روش 

در این  )سرشماری( اسدفاده وردید. شماری تمام

کارکنان رمعی   آماری شامل ۀتحقیق رامع

 نفر 65آنان تعداد که  اسدان البرز احمر هال 

برای  ها آوری دادهابزار رمع  وزارش شده اس .

ای  انجام این پژوهش عالوه بر مطالعات کدابخانه

سری سؤاالت  ساخده که از یک از پرسشنامه محقق

کم تا  بسیاراز ) ای لیکرتبسده با طیف پنج وزینه

ده اس . ساخدار پرسشنامه شاسدفاده  (زیاد بسیار

ی ها شاخصبخش او   داش :دو بخش 

ی مد  ها شاخصو بخش دوم  شناسی رمعی 

 اس . کردهبررسی  مفهومی

برای بررسی فوق پرسشنامه  ،پس از طراحی

قرار ورف  تا اصالح و خبروان روایی در اخدیار 

سپس با اسدفاده از آزمون اس اچ  ،وردد تأیید

ویری از اعدبار قابل  ( ابزار اندازه0.85الوشه )

ویری با  د و پایایی ابزاراندازهشقبولی برخوردار 

بیانگر همبسدگی  از روش آلفای کرونباخاسدفاده 

بوده اس  که ندایج  ها قابل قبولی بین وویهدرونی 

 آمده اس .  1 ۀآن در ردو  شمار

 ی مورد بررسیها همؤلف ندایج آزمون ضریب آلفای کرونباخ در بین مدغیر و :1ۀ ردو  شمار

 کرونباخآلفای  تعداد سوا  ها همؤلف

 0.78 6 ه یادویری و رشدمؤلف

 0.73 5 ه فرآیندهای داخلی و کسب و کارمؤلف
 0.80 5 ه مشدریمؤلف

 0.84 4 ه مالیمؤلف
 0.88 20 پایایی کل
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 رامعه مورد مطالعهرمعی  شناخدی ی آماری ها : یافده 2 شمارۀردو  

هاهمؤلفتوزیعهاهمؤلف



جنسیت

 زن مرد

21 

32.7 

44 

67.7 



تحصیالت

 دیپلم و

 فوق دیپلم
 فوق لیسانس و باالتر لیسانس

11 

16.9 

42 

64.6 

12 

18.5 



سن

 سا  60-51 سا  50-41 سا  31-40

24 

36.9 

33 

50.8 

8 

12.3 



کارۀسابق

 سا 25باالی  سا  25-16 سا  16کمدر از 

32 

44.6 

29 

44.6 

4 

6.2 

 

االت پرسشنامه و مدغیرهای اصلی با اسدفاده از لوس

های آماری فراوانی و درصد فراوانی، میانگین، شاخص

و نمودار سدونی پرداخده شد. در  انحراف اسداندارد

ی ها آزمون فرضیه برایی اسدنباطی و ها بخش یافده

های مد  ساخداری به روش حداقل  پژوهش از آزمون

بندی  و آزمون رتبهی ا مجذورات رزئی، تی تک نمونه

فریدمن اسدفاده شد. در این پژوهش تجزیه و تحلیل 

  و SPSS،Excel-23افزارهای به کمک نرم ها داده

Smart PLS2 .انجام شد 

 ها یافته

مد  مفهومی پژوهش با اسدفاده از در این تحقیق 

یابی معادالت ساخداری به روش حداقل تکنیک مد 

 Smart PLS افزار نرم( با PLSمجذورات رزئی )

آزمون شد و بررسی مقادیر بار عاملی نشان داد که 

بیشدر از مقدار  ها مقدار بار عاملی برای تمامی شاخص

در تمامی  ها دهد تمامی شاخص میاس  که نشان  0.5

ها دارای اعدبار و روایی قابل قبولی هسدند و  همؤلف

ه مؤلفی کارت امدیازی مدوازن )ها همؤلفی ها میانگین

یادویری و رشد، فرآیندهای داخلی و کسب و کار، 

مالی و مشدری( به ترتیب بر مدیری  عملکرد 

 اند. شدهقابل تورهی دا تأثیردر رمعی  اسدراتژیک 

های  ی رمع آوری شده، یافدهها پس از بررسی داده

آماری بیانگر خصوصیات رامعه مورد مطالعه بوده و 

ی ارزشمندی در راسدای اثربخشی ها حاوی یافده

 باشد. میتحقیق 

میانگین تمامی  ،دهد میآمده نشان  به دس ندایج 

میانگین یادویری و رشد از مقدار  ی شاخصها همؤلف

دهد همه  میبیشدر اس  که نشان  [3] فرضی

ی بیشدر از مدوسط بر اررای مطلوب تأثیرها  شاخص

مدیری  عملکرد اسدراتژیک دارند. باالترین میانگین 

یادویری و رشد  شاخص یها همؤلف( در بین 4.46)
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فضای  برخورداری کارکنان از"مربوط به شاخص 

 .اس  "فیزیکی کارمناسب

فرآیندهای داخلی و کسب و  شاخص ندایج در مورد 

 شاخص یها همؤلف میانگین تمامی داد،کار نشان 

میانگین فرآیندهای داخلی و کسب و کار از مقدار 

 ها همؤلفدهد همه  می( بیشدر اس  که نشان 3) فرضی

ی بیشدر از مدوسط بر اررای مطلوب مدیری  تأثیر

( در 4.39عملکرد اسدراتژیک دارند. باالترین میانگین )

فرآیندهای داخلی و کسب و  شاخص یها همؤلفبین 

 تشریفات و بروکراسی کاهش" همؤلفمربوط به  ،کار

 اس . بوده  "اداری

 به دس ندایج ، مشدری شاخص یها همؤلف در مورد

 شاخص یها همؤلفمیانگین تمامی  ،دهد میآمده نشان 

بیشدر اس  که  [3] میانگین فرضیمشدری از مقدار 

ی بیشدر از مدوسط تأثیرها دهد همه شاخص مینشان 

بر اررای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک دارند. 

 شاخصی ها همؤلف( در بین 4.26باالترین میانگین )

 و مداداخدمات ی ارتقا"ی ها همؤلف  مشدری مربوط به

 س . ابوده  "دوسدانه نساناحمایدی  نجات،

ندایج ندایج نشان داد،  مالی شاخص یها همؤلف در مورد

ی ها همؤلف دهد میانگین تمامی میآمده نشان  به دس 

( بیشدر اس  3) میانگین فرضیه مالی از مقدار مؤلف

بر  یی بیشدرتأثیرها دهد همه شاخص میکه نشان 

داشده اند، اررای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک 

( در بین 4.37باالترین میانگین ) به طوری که

 میزان"مالی مربوط به شاخص  شاخصی ها همؤلف

 اس .  "دولدی مخدلف یها ردیف از اعدبار رذب

ی، تأییدهای تحلیل عاملی در ادامه با اسدفاده از آزمون

پژوهش  یهابه بررسی فرضیهای  آزمون تی تک نمونه

 پرداخده شد.

مد  مفهومی پژوهش با اسدفاده از تکنیک براساس  

ی تأیید)تحلیل عاملی یابی معادالت ساخداریمد 

( PLSبه روش حداقل مجذورات رزئی ) مرتبه دوم(

ی ها روش آزمون شد. Smart PLSافزار  با نرم

معادله ساخداری میزان و شدت روابط فرضی میان 

زند. این مدغیرها را در یک مد  نظری تخمین می

اثر مسدقیم یک مدغیر بر مدغیر دیگر و نیز اثر  ها تکنیک

شوند مدغیر دیگری که بین این دو مدغیر واقع می

دهند.  میای(، را نشان ور یا واسطه)مدغیرهای مداخله

در صورتی که بدوان تصور کرد که مد  فرضی صحیح 

توان وف  که اطالعات مندج از مد  دقیقاً باشد، میمی

ی( بین مدغیرها را نشان فراوردهای اساسی )علّ

 [13]. دهند می

PLS بر اساس برآورد کمدرین مجذورات با هدف

ی وابسده ها اولیه بهینه ساخدن تبیین واریانس در سازه

در ابددا برای PLSی ساخداری اس . روش ها مد 

ی بسیار پیچیده به کار ها یا مد  ها تحلیل موقعی 

ورود  رود که اطالعات نظری کمی در مورد آنها می

پیش بینی  ها این مد  دارد، یا این که هدف از آزمون

یا کاربرد اس . کمدرین مجذورات رزئی به عنوان 

یک روش خطی، پیش بینی و تبیین و نه تفسیری 

شود. اسدفاده از این روش، قبل از اسدفاده  میمعرفی 

ی تفسیری مانند رورسیون خطی چندوانه یا ها روش

 [14]. وردد میی توصیه مد  یابی معادالت ساخدار

در این پژوهش مقدار بار عاملی مورد پذیرش به دلیل 

در  0.5رعای  احدیاط و دق  بیشدر، معیار حداقل 
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از شاخص میانگین واریانس اسدخراج نظر ورفده شد. 

 بررسی اعدبار همگرا اسدفاده شد. برای( AVEشده )

برای ارزیابی اعدبار محدوا  AVEعموماً از شاخص 

اسدفاده شده اس . این شاخص، مقدار واریانسی را 

آورد  می به دس که یک مدغیر پنهان از نشانگرهایش 

هایی )ابزارهایی( که با یکدیگر وویه.ویرد میرا اندازه 

همبسدگی باالیی داشده باشند برای اندازه ویری سازه 

یکسانی طراحی شده و مناسب هسدند. در ندیجه برای 

، هردوی این PLSسنجش بهدر پایایی در روش 

که مقدار  یشوند. درصورتِ میمعیارها به کار برده 

ری شود، نشان از پایدا 0.5پایایی ترکیبی بیشدر از 

 [15]. ی اندازه ویری داردها درونی مناسب برای مد 

دهد که مقدار بار  میبررسی مقادیر بار عاملی نشان 

اس   0.5بیشدر از مقدار  ها همؤلف عاملی برای تمامی

دارای  این شاخصدر  ها همؤلف دهد تمامی میکه نشان 

اعدبار و روایی قابل قبولی هسدند که این امر با بررسی 

اس  حاصل شده  0.5بارهای عاملی که بیشدر از 

برای شاخص  0.55اس . بارهای عاملی از حداقل 

ه یادویری و رشد تا حداکثر مؤلفپنج برای  شمارۀ

ه مؤلفکه مدعلق به  17 شمارۀبرای شاخص  0.89

 آمده اس . به دس ساخدار اس  

از آماره میانگین  ها همؤلفبررسی اعدبار همگرای  برای

(اسدفاده شد. مقادیر AVEواریانس اسدخراج شده )

برای  0.59میانگین واریانس اسدخراج شده از حداقل 

ه فرآیندهای داخلی و کسب و کار تا حداکثر مؤلف

آمده اس  که در  به دس ه مالی مؤلفبرای  0.67

مجموع تمامی میانگین واریانس اسدخراج شده قابل 

یا  ها قبو  بوده و اعدبار همگرای تمامی مقیاس

 شود. می تأیید ها همؤلف

ه مؤلفبرای  0.82مقادیر پایایی ترکیبی از حداقل  

 0.89فرآیندهای داخلی و کسب و کار تا حداکثر 

 دس  آمده اس .ه ه مالی بمؤلفبرای 

با  ها همؤلفآمده بین  به دس مقادیر همبسدگی  بررسی

دهد که  میمدغیر مدیری  عملکرد اسدراتژیک نشان 

ه یادویری و رشد، فرآیندهای داخلی و مؤلفهر چهار 

کسب و کار، مشدری و مالی با مدیری  عملکرد 

 0.01اسدراتژیک دارای همبسدگی معنی دار هسدند )

>P قوی ترین رابطه با مدیری  عملکرد اسدراتژیک .)

ه فرآیندهای داخلی و کسب و کار با مؤلفمربوط به 

ه یادویری و مؤلفو بعد از آن مدعلق به  0.86ضریب 

اس . شدت یا نیرومندی  0.779رشد با ضریب 

اس  که در  0.6تمامی ضرایب همبسدگی بیشدر از 

ی بین ندیجه تمامی روابط قوی اس  و رابطه قو

 دهد. میمدغیرها را نشان 

، آمده از آزمون مد  ساخداری به دس  مطابق ندایج

یادویری و رشد، فرآیندهای داخلی و  شاخصچهار 

کسب و کار، مشدری و مالی بر مدیری  عملکرد 

 اند.  بوده مؤثراسدراتژیک 

 عملکرد اسدراتژیک مدیری بر ها همؤلف تأثیردر مورد 

 میانگین تمامی ،نشان دادای  نمونهندایج آزمون تی تک 

یادویری و رشد، فرآیندهای  شاخصچهار  یها همؤلف

داخلی و کسب و کار، مشدری و مالی با مقدار مدوسط 

( P< 0.01) داشده اس داری ( تفاوت آماری معنی3)

یادویری و رشد، فرآیندهای  همؤلفمیانگین چهار  و

داخلی و کسب و کار، مشدری و مالی به طور معنی 

دهد از  میداری بیشدر از مقدار مدوسط اس  که نشان 

کارت امدیازی  یها همؤلف نظر پاسخگویان، تمامی

زیاد یا خیلی زیادی بر مدیری  عملکرد  تأثیرمدوازن 
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اسدان البرز  احمر هال اسدراتژیک در رمعی  

دهد که  مینشان  ها شاخص. بررسی میانگین اند داشده

 شاخص( و 4.24یادویری و رشد )با میانگین  شاخص

( 4.17فرآیندهای داخلی و کسب و کار )با میانگین 

دارای باالترین میانگین هسدند که بدین معناس  که 

بر مدیری   تأثیردارای باالترین  شاخصاین دو 

هسدند.  مراح هال عملکرد اسدراتژیک در رمعی  

آمده نشان از این دارد که  به دس ی ها البده میانگین

ی ها شاخصی کارت امدیازی مدوازن )ها همؤلفتمامی 

 یادویری و رشد، فرآیندهای داخلی و کسب و کار

مشدری و مالی( بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک در 

 قابل تورهی دارند. تأثیر احمر هال رمعی  

ی کارت امدیازی ها شاخص ،فرضیه اصلیدر مورد 

مدوازن بر اررای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک 

بر ندایج  .دارند تأثیراسدان البرز  احمر هال در رمعی  

ی ها همؤلفبین  نشان داد،اساس آزمون مد  ساخداری 

کارت امدیازی مدوازن با مدیری  عملکرد اسدراتژیک 

 (. P</.05) دار ورود داشده اس  رابطه معنی

ای( تک نمونه t)آزمون  ها ندایج آزمون بررسی میانگین

ی کارت امدیازی مدوازن ها همؤلفنشان داد که تمامی 

 مؤثربر اررای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک 

 تأییدی چهاروانه ها همؤلفتمامی  تأثیرهسدند و 

 ها همؤلفآمده برای تمامی  به دس شود. میانگین  می

اس  و ندایج آزمون تی بوده بیشدر از مقدار مدوسط 

ی کارت ها همؤلف تأثیرنشان داد که ای  تک نمونه

امدیازی مدوازن بر اررای مطلوب مدیری  عملکرد 

 اس .بوده اسدراتژیک به میزان زیاد یا خیلی زیاد 

مالی بر اررای مطلوب  شاخص ،فرضیهدر مورد 

 احمر هال مدیری  عملکرد اسدراتژیک در رمعی  

ندایج آزمون مد  ساخداری  دارد. تأثیراسدان البرز 

مالی با مدیری   شاخص یها همؤلف نشان داد که

عملکرد اسدراتژیک رابطه دارد و توانسده اس  به طور 

 رمعی داری مدیری  عملکرد اسدراتژیک در  معنی

ای  را بسنجد. ندایج آزمون تی تک نمونه احمر هال 

مالی بر اررای  شاخص تأثیربررسی میزان  برای

مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک نشان داد که با 

 شاخص تأثیر(، 4.03) شاخصتوره به میانگین این 

مالی بر اررای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک 

با توره به همچنین ( P< 0.01) شده اس  تأیید

ه مالی بر مؤلف تأثیرتوان  میآمده  به دس میانگین 

اررای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک را زیاد 

 (3 شمارۀ)ردو  . دانس 

مشدری بر اررای مطلوب  شاخصدر مورد فرضیه 

 احمر هال مدیری  عملکرد اسدراتژیک در رمعی  

براساس آزمون مد   ها یافده دارد. تأثیراسدان البرز 

مشدری  شاخص یها همؤلف نشان داد که بینساخداری 

و مدیری  عملکرد اسدراتژیک رابطه معنی دار ورود 

ه مؤلف تأثیربررسی میزان ندایج ( P<0.01) داشده اس 

مشدری اررای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک 

ه مشدری که برابر با مؤلفبا توره به میانگین  ،نشان داد

تفاوت  میانگین فرضیاس  و با مقدار  3.97

ه مؤلفویریم که  می( ندیجه P< 0.01داری دارد ) معنی

مشدری توانسده اس  به میزان زیادی بر اررای 

 وذار باشدتأثیرملکرد اسدراتژیک مطلوب مدیری  ع

 (3 شمارۀ)ردو  

یادویری و رشد بر اررای  شاخص فرضیهدر مورد 

مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک در رمعی  

 یها همؤلف ندایج دارد. تأثیراسدان البرز  احمر هال 
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ه یادویری و مؤلفآزمون مد  ساخداری نشان داد که 

و  داشدهرشد با مدیری  عملکرد اسدراتژیک رابطه 

توانسده اس  به طور معنی داری مدیری  عملکرد 

را بسنجد. ندایج  احمر هال اسدراتژیک در سازمان 

ه مؤلف تأثیربررسی میزان  برایای  آزمون تی تک نمونه

یادویری و رشد بر اررای مطلوب مدیری  عملکرد 

ه مؤلفاسدراتژیک نشان داد که با توره به میانگین این 

یادویری و رشد بر اررای مطلوب ه مؤلف تأثیر(، 4.24)

 0.01شود ) می تأییدمدیری  عملکرد اسدراتژیک 

>P توان  میآمده  به دس ( که با توره به میانگین

ه یادویری و رشد بر اررای مطلوب مؤلف تأثیر

مدیری  عملکرد اسدراتژیک را زیاد دانس . مقایسه 

ه یادویری و مؤلفدهد که  مینشان  ها ندایج و میانگین

ی کارت امدیازی مدوازن بیشدرین ها همؤلفرشد در بین 

را بر اررای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک  تأثیر

 (3شمارۀ )ردو   دارد.

ه فرآیندهای داخلی و کسب مؤلف ، فرضیهدر مورد 

بر اررای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک  کارو

 ها یافده دارد. تأثیراسدان البرز  احمر هال در رمعی  

فرآیندهای داخلی  شاخص یها همؤلف نشان داد که بین

و کسب و کار و مدیری  عملکرد اسدراتژیک رابطه 

و بر اساس آزمون مد   داشدهمعنی دار ورود 

ه فرآیندهای داخلی و کسب و کار و مؤلفساخداری 

داشده مدیری  عملکرد اسدراتژیک با یکدیگر رابطه 

ه فرآیندهای مؤلف تأثیر( بررسی میزان P<0.01). اس 

اررای مطلوب مدیری  برداخلی و کسب و کار 

عملکرد اسدراتژیک نشان داد که با توره به میانگین 

فرآیندهای داخلی و کسب و کار که برابر با  شاخص

تفاوت معنی  میانگین فرضیاس  و با مقدار  4.17

 شاخصویریم که  می( ندیجه P< 0.01) داشدهداری 

فرآیندهای داخلی و کسب و کار توانسده اس  به 

میزان زیادی بر اررای مطلوب مدیری  عملکرد 

 (3 شمارۀ)ردو  . وذار باشدتأثیراسدراتژیک 
 

 

 

 و سطح معنی داری روابط مد  پژوهش tضرایب اسداندارد شده، مقدار  .ندایج3 شمارۀردو  

 ضریب سازه مستقلاثرمتغییر

 استانداردشده

 نتیجه Pمقدار tمقدار

 فرضیه تأیید <0.01 11.74 0.720 مدیری  عملکرد اسدراتژیک مالیشاخص

 فرضیه تأیید < 0.01 8.45 0.769 مدیری  عملکرد اسدراتژیک مشتریشاخص

 فرضیه تأیید < 0.01 17.23 0.779 مدیری  عملکرد اسدراتژیک یادگیریورشدشاخص

 فرضیه تأیید >0.05 33.45 0.860 مدیری  عملکرد اسدراتژیک یداخلیهافرآیندشاخص
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ه مؤلفنشان داد که  ها مقایسه ندایج و میانگین

ی کارت امدیازی ها همؤلفیادویری ورشد در بین 

را بر اررای مطلوب مدیری   تأثیرمدوازن بیشدرین 

 داشده اس .عملکرد اسدراتژیک 

ی کارت ها همؤلفی هر کدام از ها همؤلف ترین مهم

بر اساس میزان اثر  ها همؤلفامدیازی مدوازن و رتبه 

وذاری بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک اسدان تعیین 

 وردید.

 بحث

 نشان داد ی اصلیها ی فرضیهها ندایج یافده

ی کارت امدیازی مدوازن بر اررای مطلوب ها شاخص

 احمر هال مدیری  عملکرد اسدراتژیک در رمعی  

  اند. داشده تأثیراسدان البرز 

 سپهریان و پرهیزوارمطالعات این پژوهش با ندایج 

در تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد  (1389)

ی کالن با رویکرد کارت امدیازی ها مدیری  پروژه

ی بزرگ سد سازی کشور ها همدوازن در پروژ

 د.مطابق  دار

 نشان داد، شاخص ی آزمون فرضیه او ها ندایج یافده

مالی بر اررای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک 

 داشده اس . تأثیراسدان البرز  احمر هال در رمعی  

چهارسوقی و  مطالعاتاین پژوهش با ندایج 

به بررسی فرآیند مدیری   (که2006)ساردی

پرداخده اند، ی غیر اندفاعی ها ماناسدراتژیک در ساز

 مطابق  دارد.

 نشان داد، شاخصی آزمون فرضیه دوم ها ندایج یافده

مشدری بر اررای مطلوب مدیری  عملکرد 

 تأثیراسدان البرز  احمر هال اسدراتژیک در رمعی  

دی، توحی مطالعاتاین پژوهش با ندایج .داشده اس 

به بررسی تحقیق  (2010)رعفری و عظیمی افشار

ی غیراندفاعی ها مانریزی اسدراتژیک در ساز برنامه

 مطابق  دارد.پرداخده اند،ایرانی 

نشان داد، ی آزمون فرضیه سوم ها ندایج یافده

یادویری و رشد بر اررای مطلوب مدیری   شاخص

اسدان  احمر هال عملکرد اسدراتژیک در رمعی  

 مطالعاتاین پژوهش با ندایج  .داشده اس  تأثیرالبرز 

به بررسی که  (2006)نیازی و برادران کاظم زاده 

 اند رویکردهای مورود در سنجش عملکرد پرداخده

کارت امدیازی مدوازن به عنوان یک سیسدم  و

سنجش عملکرد چند بعدی اقدام و توسعه کارت 

امدیازی مدوازن و کاربرد آن در فرآیند مدیری  

 مطابق  دارد. ،اسدراتژیک را تشریح نموده اند

نشان داد، چهارم  ی آزمون فرضیهها ندایج یافده

فرآیندهای داخلی و کسب وکار بر اررای  شاخص

مدیری  عملکرد اسدراتژیک در رمعی   مطلوب

 .داشده اس  تأثیراسدان البرز  احمر هال 

(که 1385)بابایی مطالعاتاین پژوهش با ندایج 

تحقیقی در راسدای طراحی و پیاده سازی یک 

سیسدم اندازه ویری عملکرد با اسدفاده از روش 

 مطابق  دارد. انجام داده بود، کارت امدیازی مدوازن

 گیری نتیجه

ی هر کدام ها همؤلف در این پژوهش مالحظه شد که

مدیری  عملکرد اسدراتژیک در بر ها شاخصاز 

اسدان البرز اثر وذارند و درره  احمر هال رمعی  

 این عوامل نیز مدفاوت اس .  اثروذاری هریک از

ی داخلی نسب  به سایر عوامل ها فرایند شاخص

مورد بررسی، بیشدرین میزان اثروذاری بر مدیری  



 احمر اسدان البرز ثر بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک در رمعی  هال ؤهای م تعیین شاخص
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اسدان  احمر هال عملکرد اسدراتژیک در رمعی  

  .البرز را دارد

ی کارت امدیازی مدوازن بر ها همؤلف تمامیهمچنین 

 مؤثراررای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک 

ی داخلی و یادویری و ها ی فرآیندها همؤلفبوده اند و 

بر مدیری  عملکرد  تأثیررشد دارای باالترین 

اسدان البرز  احمر هال اسدراتژیک در رمعی  

ی کارت امدیازی ها همؤلفالبده تمامی  اند. داشده

مدوازن بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک در رمعی  

 داشده اس .قابل تورهی  تأثیر احمر هال 

 سپاسگزاری

؟؟؟؟
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Abstract 

Background: This study aims to identify and assess the factors affecting the optimal 

implementation of strategic performance management in Alborz Province Red 

Crescent society based on the balanced scorecard. Then, its strengths and weaknesses 

were identified and some recommendationd provided in order to improve 

performance. 

Method:   In this descriptive study, all staff of Alborz province Red Crescent society 

(65) were studied by using census method. The researcher made questionnaire was 

used for gatheing data. In order to measure the reliability, Cronbach's alpha was 

performed using SPSS software. 

Findings: Structural equation using partial least squares (PLS) was tested based on 

the literature, conceptual model and by using modeling technique. Load factor  was 

higher than 0.5 for all indicators and represent the components' reliability. The results 

showed that average of the component of learning and growth, internal business 

processes, financial and customer have a significant impact on strategic performance 

management respectivly. 

Conclusion: According to the confirmatory factor analysis for each indexes, there are 

enough attention to this indicator in the society; balanced scorecard components have 

a direct impact on optimal implementation of strategic performance management. 

Also, the results show that there is no significant difference between groups in terms 

of demographic. 

Keywords: performance management, strategic management, balanced scorecard, 

Red Crescent society 
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