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تعیین شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد 

 استان البرز استراتژیک در جمعیت هالل احمر

 کارت امتیازی متوازن ه هایمؤلف بر اساس

 2مجیدیمریم ، 1علیخانیتیمور 

اجرایدی،  دانشجوی کارشناسی ارشد مددیری   . 1

 ایران. ساوه، ،دانشگاه آزاد اسالمی

Email:teymor.alikhani@yahoo.com 
اسدددادیار وددروه مدددیری    نویسددنده مسدد و ، .2

 .اجرایی دانشگاه آزاد ساوه، ایران

 دریاف :  پذیرش:

 هچکید

این تحقیق با شناسایی و ارزیابی در   :مقدمه

های موثر بر اجرای مطلوب مدیری   شاخص

اسدان  در جمعی  هال  احمر اسدراتژیکعملکرد 

، بر اساس کارت امدیازی مدوازن، وضعی  البرز

جاری سیسدم را با نگاهی همه جانبه سنجید و به 

دنبا  آن نقاط ضعف وقوت آن را شناسایی کرد تا 

پیشنهادهایی در جه  بهبود عملکرد آن  تعییندر 

 ارائه وردد.

با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات انجام  :روش

 -توصیفی لعهین مطاروش مورد نظر  دراشده، 

پیمایشی می باشد و جامعه آماری تحقیق کارکنان 

 65که تعداد آنان جمعی  هال  احمر اسدان البرز 

وزارش شده اس . در این مطالعه از روش تمام نفر

 برای جمع آوری اطالعات شماری اسدفاده وردید.

از پرسشنامه محقق ساخده اسدفاده شد و برای 

ویری پایایی ابزار از روش الفای کرونباخ با  اندازه

 اسدفاده وردید.SPSSاسدفاده از نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 

 مد  مفهومی پژوهشپیشینه تحقیق و طبق :یافتهها

یابی معادالت ساخداری با اسدفاده از تکنیک مد  و

( آزمون PLSبه روش حداقل مجذورات جزئی )

شد که مقدار بار عاملی برای تمامی شاخص ها 

قابل قبو   اعدباربیانگر که  بود 0.5بیشدر از مقدار

هم چنین ندایج نشان و ه ها بوده اس مؤلف

ه یادویری و رشد، فرآیندهای مؤلفمیانگین داد،

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

مدیری  عملکرد اسدراتژیک تاثیر قابل توجهی 

 داشده اند.

برای هر تحلیل عاملی تأئیدی ندایج  :ینتیجهگیر

توجه کافی به این  ،نشان دادیک از شاخص ها 

ه های مؤلفو  شاخص ها در  جمعی  وجود دارد

کارت امدیازی مدوازن بر اجرای مطلوب مدیری  

و  داشده اندعملکرد اسدراتژیک تاثیر مسدقیم 

از منظر جمعی  شناخدی  ،ندایج نشان داد همچنین 

میان وروه های مخدلف وجود  تفاوت معناداری

 داشده اس .ن

مدیری  عملکرد، مدیری   :یکلیدت کلما

جمعی   ،اسدراتژیک، کارت امدیازی مدوازن

 احمر هال 



 بر اساس مولفه های کارت امدیازی مدوازن جمعی  هال  احمر اسدان البرزتعیین شاخص های موثر بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک در 
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 مقدمه

، منابع مالی قابل توجهی امروزه بسیاری از سازمانها

را صرف تدوین اسدراتژی و تعیین راهبرد اساسی 

سازمان خود  می کنند ولی اکثر آنها از عدم اجرای 

مطلوب اسدراتژیهای خود سخن می وویند.چشم 

اندازی که این مدیران برای سازمان خود تصور می 

ود آنها کامال روشن اس  ولی آواهی و کنند برای خ

درک کارکنان آنها از این چشم انداز بسیار کم 

وهمسویی و همدلی آنها برای تحقق اهداف بسیار 

کمدر اس . بنابراین ، مدیران ارشد همواره در 

جسدجوی راه حلی برای حصو  اطمینان از اجرای 

اسدراتژی خود بوده اند و در این میان ، روشهای 

بی عملکرد را به عنوان ابزاری جه  کندر  ارزیا

 (1)اجرای اسدراتژیهای خود بروزیده اند

آمد که مدیری  و ابزاری اس  کار ،ارزیابی عملکرد

کارکنان از طریق آن به نقاط قوت وضعف سازمان 

پی برده و با ریشه یابی آنها ، اقدامات اصالحی 

. مدیری  ام می دهندبرای بهبود عملکرد انج

ها  قلمرو وسیعی را در مدیری  سازمان عملکرد

شامل می شود. درون فلسفه مدیری  عملکرد 

سنجش عملکرد، ارزیابی، تعیین شایسدگی و نقاط 

قوت و ضعف نیز نهفده اس  و   میدوان وف  این 

مفاهیم ابزاری اس  برای اسدقرار و اجرای مدیری  

 (2)عملکرد. 

سازمان ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر 

و یکی از وجوه مدیری  عملکرد اس  که در 

های مالی  وذشده بیشدر از طریق به کارویری شاخص

 (3)اجرا شده اس 

مدیری  اسدراتژیک عبارت اس  از جریان تصمیم 

ها و فعالی  هایی که منجر به ایجاد یک یا چند 

اسدراتژی موثر برای نیل به اهداف می شود. به 

ی  اسدراتژیک یک روشی همین طریق فرایند مدیر

اس  که در آن اسدراتژیس  ها به تعیین اهداف و 

تصمیم ویری اسدراتژیک می پردازند که در آن سه 

عنصر اساسی مطرح می شود که عبارتند از توسعه 

 ارزیابی و کندر  - اسدراتژی اجرای –اسدراتژی 

 ( 4) اسدراتژی

عملکرد  بر یکی از مشهورترین روشهای ارزیابی که

مالی و غیر مالی بنا شده اس ، روش کارت امدیازی 

مدوازن می باشد. مد  کارت امدیازی مدوازن برای 

پرفسور کاپالن نورتون در سا   دو اولین بار توسط

ارائه شد در این مد  هر سازمان از چهار  1992

 –وجه مورد ارزیابی قرار می ویرند : وجه مالی 

 یادویری وجه – داخلی فرایند وجه – مشدریان وجه

 مدوازن ارزیابی مد  اینکه به توجه با.  رشد و

تبدیل اسدراتژی به عمل می باشد  و  جه  تکنیکی

مدلی برای عملیاتی کردن اسدراتژی و تبدیل برنامه 

های عملیاتی و کندر  پیشرف  آن در جه  تحقق 

 اسدراتژی اس .

امدیازی با توجه به امکان انطباق معیارهای کارت 

های غیر اندفاعی و دولدی و نظر  مدوازن در سازمان

به اینکه در طو  سالهای مدمادی معیار علمی و 

 هال اسدانداری برای ارزیابی عملکرد جمعی  

احمر اسدان البرز مورد اسدفاده نگردیده اس ، این 

ه های کارت مؤلفضرورت ایجاد شده که با کمک 

به بررسی مدیری  امدیازی مدوازن در این پژوهش 

 عملکرد اسدراتژیک در جمعی  بپردازیم.



 مجیدیمریم علیخانی، تیمور 
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بنابراین با توجه به اهمی  تحقیق ، ضرورت دارد به 

دلیل اینکه تا کنون در جمعی  هال  احمر اسدان 

البرز در خصوص ارزیابی مدیری  عملکرد 

اسدراتژیک بصورت علمی اقدامی صورت نگرفده 

ی  عملکرد ه های موثر بر مدیرمؤلفاس  و آواهیاز 

اسدراتژیک جمعی  اسدان از جمله عوامل مهمی 

اس  که می تواند بر فرآیند اجرای اسدراتژی و 

تصمیم ویری برای حا  حاضر و آینده سازان تاثیر 

وذار باشد در این تحقیق تالش می وردد با اسدفاده 

از مد  کارت امدیازی مدوازن ، بسدر مناسبی در 

ر بهبود در راسدای جه  اصالح فرآیندها به منظو

دسدیابی به اهداف و اسدراتژیهای جمعی  هال  

 احمر اسدان البرز فراهم وردد.

یکی از مهمدرین نیاز های مدیری  از سوی دیگر، 

جمعی  هال  احمر کشور و بخصدوص جمعید    

هددال  احمددر اسدددان البددرز مدددیری  عملکددرد    

اسدراتژیک و  اسدفاده بهینده از راهکارهدا و روش   

بهبدود مددیری    مدوثر   شاخص های ی وهای علم

 و همسددو کددردن عملکددرد سددازمان بددا  عملکددرد

جهد  پاسدخگویی مدوثر بده      اسدراتژیهای سازمان

وری در عملکددرد ه محددیط پیرامددون و ایجدداد بهددر

میباشددد مدددیری  در جمعیدد  هددال  احمددر بددا   

مشکالت پیچیده ای مواجه اس  و مطالعه علمدی  

اسددقرار  و سیسدماتیکی جهد  بهبدود عملکدرد و    

 مدیری  عملکرد اسدراتژیک بعمل نیامده اس .

مدیری  و رهبری در جمعی  هال  احمر 

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

قع نیازمند اس  که در وا اساس شاخص های موثر

ای روشن خواهد بود. نیروی  نقشه راه برای آینده

انسانی عامل اصلی اجرای 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 جریان 

جاد یک تصمیم ها و فعالی  هایی که منجر به ای

یا چند اسدراتژی موثر برای نیل به اهداف می 

شود. به همین طریق فرایند مدیری  اسدراتژیک 

یک روشی اس  که در آن اسدراتژیس  ها به 

تعیین اهداف و تصمیم ویری اسدراتژیک می 

پردازند که در آن سه عنصر اساسی مطرح می 

 اجرای –شود که عبارتند از توسعه اسدراتژی 

 .اسدراتژی ارزیابی و کندر  - اسدراتژی

کندر  فراوردی اس  که در آن عملیات انجام 

شده با فعالی  های برنامه ریزی شده تطبیق داده 

می شوند ، این فراورد برای تصحیح مسدمر 

عملکرد سازمان در جه  دسدیابی به اهداف 

سازمانی به کار ورفده می شود و میزان پیشرف  

 .ان می دهددر جه  تحقق اهداف را نش

یکی از مشهورترین روشهای ارزیابی که عملکرد 

مالی و غیر مالی بنا شده اس  ، روش کارت 

امدیازی مدوازن می باشد. مد  کارت امدیازی 

مدوازن برای اولین بار توسط پرفسور کاپالن 

ارائه شد که چارچوبی  1992نورتون در سا  

ها برای کندر  و ارزیابی عملکرد شرکدها و سازمان

فراهم می کند در این مد  هر سازمان از چهار 

وجه مورد ارزیابی قرار می ویرند این چهار وجه 
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 وجه – مشدریان وجه –عبارتند از: وجه مالی 

 توجه با.  رشد و یادویری وجه – داخلی فرایند

 تبدیل جه  تکنیکی مدوازن ارزیابی مد  اینکه به

اینکه یک ی باشد ، عالوه به م عمل به اسدراتژی

ابزار سنجش عملکرد می باشد ، مدلی برای 

عملیاتی کردن اسدراتژی و تبدیل برنامه های 

عملیاتی و کندر  پیشرف  آن در جه  تحقق 

از این رو، این مطالعه در صدد  اسدراتژی اس .

تعیین آیا پاسخگویی به این سوا  اصلی اس  که 

بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک  ی موثرشاخص ها

سهم به سزایی جمعی  هال  احمر اسدان البرز در 

 دارد؟

 ها روش

روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های 

معدبر، قابل اطمینان و نظم یافده برای بررسی 

واقعی  ها، کشف مجهوالت و دسدیابی به راه حل 

 ( 6)مشکالت اس  

روش مورد برمبنای ادبیات و مطالعات انجام شده، 

پیمایشی  -نظر ما در این تحقیق، روش توصیفی

و برای جمع آوری اطالعات از  بوده اس 

 اسدفاده محقق ساخده مورد تایید خبروان پرسشنامه 

 های موثر یر  شاخصتعیین که هدف آن  وردید

رد اسدراتژیک در جمعی  هال  احمر مدیری  عملک

در حوزه  یه هااسدان البرز و اثبات یا رد فرض

به دلیل کوچک بودن عملکرد اسدراتژیک اس .

حجم جمعی  جامعه آماری از روش تمام 

در این تحقیق  شماری)سرشماری( اسدفاده وردید.

کارکنان جمعی  هال  احمر  جامعه آماری شامل 

 وزارش شده اس . نفر 65آنان تعداد که  اسدان البرز

ابزار جمع آوری داده ها برای انجام این پژوهش 

عالوه بر مطالعات کدابخانه ای از پرسشنامه محقق 

ساخده که از یک سری سؤاالت بسده با طیف پنج 

اسدفاده  (زیاد بسیارکم تا  بسیاراز  )ای لیکرتوزینه

وردیده اس . ساخدار پرسشنامه شامل دو بخش 

و  شاخص های جمعی  شناسیبخش او   بود،

را مورد  شاخص های مد  مفهومیبخش دوم 

پرسشنامه  ،پس از طراحیبررسی قرار داده اس . 

قرار خبروان برای بررسی روایی در اخدیار فوق 

وردید سپس با اسدفاده از ورف  تا اصالح و تأیید 

( ابزار اندازه ویری از 0.85ون اس اچ الوشه )آزم

اعدبار قابل قبولی برخوردار وردید و پایایی 

ابزاراندازه ویری با اسدفاده از روش آلفای کرونباخ  

قابل قبولی بین وویه ها بیانگر همبسدگی درونی 

آمده  1بوده اس  که ندایج آن در جدو  شماره 

اس . 

 
 

 ه های مورد بررسیمؤلفضریب آلفای کرونباخ در بین مدغیر و. ندایج آزمون 1جدو  شماره

 آلفای کرونباخ تعداد سوا  ه هامؤلف

 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



 مجیدیمریم علیخانی، تیمور 
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 جامعه مورد مطالعهجمعی  شناخدی : یافده های آماری  2جدو  شماره 

 ه هامؤلفتوزیع  ه هامؤلف

 

 جنسی 

 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 

 

 سابقه کار

 سا 25باالی  سا  25-16 سا  16کمدر از 

32  

44.6 

 29  

44.6 

4  

6.2 

 

سواالت پرسشنامه و مدغیرهای اصلی با اسدفاده از 

های آماری فراوانی و درصد فراوانی، میانگین، شاخص

و نمودار سدونی پرداخده شد. در  انحراف اسداندارد

آزمون فرضیه های بخش یافده های اسدنباطی و جه  

پژوهش از آزمونهای مد  ساخداری به روش حداقل 

مجذورات جزئی، تی تک نمونه ای و آزمون 

بندی فریدمن اسدفاده شد. در این پژوهش تجزیه  رتبه

و SPSS 23افزارهای و تحلیل داده ها به کمک نرم 

Excel وSmart PLS2.انجام شد 

 ها یافته

با اسدفاده از مد  مفهومی پژوهش در این تحقیق 

یابی معادالت ساخداری به روش حداقل تکنیک مد 

 Smart PLS( با نرم افزار PLSمجذورات جزئی )

آزمون شد و بررسی مقادیر بار عاملی نشان داد که 

مقدار بار عاملی برای تمامی شاخص ها بیشدر از 

اس  که نشان می دهد تمامی شاخص ها  0.5مقدار 

ها دارای اعدبار و روایی قابل قبولی  همؤلفدر تمامی 

ه های کارت امدیازی مؤلفهسدند و میانگین های 

ه یادویری و رشد، فرآیندهای داخلی و مؤلفمدوازن )

کسب و کار، مالی و مشدری( به ترتیب بر مدیری  

در جمعی  تاثیر قابل توجهی عملکرد اسدراتژیک 

 شده اند. دا

های  ه، یافدهپس از بررسی داده های جمع آوری شد

آماری بیانگر خصوصیات جامعه مورد مطالعه بوده و 

حاوی یافده های ارزشمندی در راسدای اثربخشی 

 تحقیق می باشد.

میانگین تمامی  ،ندایج بدس  آمده نشان می دهد

میانگین یادویری و رشد از مقدار  ه های شاخصمؤلف

( بیشدر اس  که نشان می دهد همه 3) فرضی

ها تاثیری بیشدر از مدوسط بر اجرای مطلوب شاخص

مدیری  عملکرد اسدراتژیک دارند. باالترین میانگین 

یادویری و رشد  شاخص ه های مؤلف( در بین 4.46)
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برخورداری کارکنان ازفضای "مربوط به شاخص 

 .اس  "فیزیکی کارمناسب

 فرآیندهای داخلی و کسب و شاخص ندایج در مورد  

 شاخص  ه هایمؤلف  میانگین تمامی  داد،کار نشان 

میانگین فرآیندهای داخلی و کسب و کار از مقدار 

ه مؤلف( بیشدر اس  که نشان می دهد همه 3) فرضی

تاثیری بیشدر از مدوسط بر اجرای مطلوب مدیری   ها

( در 4.39عملکرد اسدراتژیک دارند. باالترین میانگین )

و کسب و فرآیندهای داخلی  شاخص  ه هایمؤلفبین 

 وتشریفات بروکراسی کاهش" همؤلفمربوط به  ،کار

 اس . بوده   "اداری

ندایج بدس  ، مشدری شاخص ی ها همؤلف  در مورد

 ی ها همؤلفمیانگین تمامی  ،آمده نشان می دهد

( بیشدر 3) میانگین فرضیمشدری از مقدار  شاخص

ها تاثیری بیشدر اس  که نشان می دهد همه شاخص

از مدوسط بر اجرای مطلوب مدیری  عملکرد 

( در بین 4.26اسدراتژیک دارند. باالترین میانگین )

ی ها همؤلف  مشدری مربوط به  شاخصه های مؤلف

 "دوسدانه نسانامدادونجات،حمایدی اارتقاخدمات "

 س . ابوده 

ندایج نشان داد،  مالی شاخص ی ها همؤلف  در مورد

 ندایج بدس  آمده نشان می دهد میانگین تمامی 

( 3) میانگین فرضیه مالی از مقدار مؤلفی ه هامؤلف

ها تاثیری بیشدر اس  که نشان می دهد همه شاخص

بر اجرای مطلوب مدیری  عملکرد  یبیشدر

باالترین میانگین  داشده اند، به طوری کهاسدراتژیک 

وط به مالی مرب شاخصهای ه مؤلف( در بین 4.37)

 مخدلف های ردیف از اعدبار جذب میزان"شاخص 

 اس .  "دولدی

های تحلیل عاملی تاییدی، در ادامه با اسدفاده از آزمون

 یهاآزمون تی تک نمونه ای به بررسی فرضیه

 پژوهش پرداخده شد.

مد  مفهومی پژوهش با اسدفاده از تکنیک براساس  

تاییدی )تحلیل عاملی یابی معادالت ساخداریمد 

( PLSبه روش حداقل مجذورات جزئی ) مرتبه دوم(

های معادله آزمون شد.روشSmart PLSبا نرم افزار 

ساخداری میزان و شدت روابط فرضی میان مدغیرها را 

زند. این تکنیک ها اثر در یک مد  نظری تخمین می

مسدقیم یک مدغیر بر مدغیر دیگر و نیز اثر مدغیر 

شوند )مدغیرهای دغیر واقع میدیگری که بین این دو م

ای(، را نشان می دهند. در صورتی ور یا واسطهمداخله

باشد، که بدوان تصور کرد که مد  فرضی صحیح می

توان وف  که اطالعات مندج از مد  دقیقاً می

فراوردهای اساسی )علّی( بین مدغیرها را نشان می 

 .(13)دهند

PLS بر اساس برآورد کمدرین مجذورات با هدف

اولیه بهینه ساخدن تبیین واریانس در سازه های وابسده 

در ابددا برای PLSمد  های ساخداری اس . روش 

تحلیل موقعی  ها یا مد  های بسیار پیچیده به کار 

می رود که اطالعات نظری کمی در مورد آن ها 

مد  ها  وجود دارد، یا این که هدف از آزمون  این

پیش بینی یا کاربرد اس . کمدرین مجذورات جزئی به 

عنوان یک روش خطی، پیش بینی و تبیین و نه 

تفسیری معرفی می شود. اسدفاده از این روش، قبل از 

اسدفاده روش های تفسیری مانند رورسیون خطی 

چندوانه یا مد  یابی معادالت ساخداری توصیه می 

 (.14)وردد
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ر بار عاملی مورد پذیرش به دلیل در این پژوهش مقدا

در  0.5رعای  احدیاط و دق  بیشدر، معیار حداقل 

از شاخص میانگین واریانس اسدخراج نظر ورفده شد. 

 ( جه  بررسی اعدبار همگرا اسدفاده شد.AVEشده )

برای ارزیابی اعدبار محدوا  AVEعموماً از شاخص 

اسدفاده شده اس . این شاخص، مقدار واریانسی را 

که یک مدغیر پنهان از نشانگرهایش بدس  می آورد 

هایی )ابزارهایی( که با یکدیگر وویه.را اندازه می ویرد

همبسدگی باالیی داشده باشند برای اندازه ویری سازه 

یجه برای یکسانی طراحی شده و مناسب هسدند. در ند

، هردوی این PLSسنجش بهدر پایایی در روش 

که مقدار  یمعیارها به کار برده می شوند. درصورتِ

شود، نشان از پایداری  0.5پایایی ترکیبی بیشدر از 

 (.15)درونی مناسب برای مد  های اندازه ویری دارد

بررسی مقادیر بار عاملی نشان می دهد که مقدار بار 

اس   0.5بیشدر از مقدار  ه هامؤلف عاملی برای تمامی 

 این شاخصدر  ه هامؤلف که نشان می دهد تمامی 

دارای اعدبار و روایی قابل قبولی هسدند که این امر با 

اس  حاصل  0.5بررسی بارهای عاملی که بیشدر از 

برای  0.55شده اس . بارهای عاملی از حداقل 

ه یادویری و رشد تا مؤلفشاخص شماره پنج برای 

که مدعلق به  17شماره برای شاخص  0.89داکثر ح

 ه ساخدار اس  بدس  آمده اس .مؤلف

از آماره  ه هامؤلفبررسی اعدبار همگرای جه  

(اسدفاده شد. AVEمیانگین واریانس اسدخراج شده )

مقادیر میانگین واریانس اسدخراج شده از حداقل 

ه فرآیندهای داخلی و کسب و کار تا مؤلفبرای  0.59

ه مالی بدس  آمده اس  که مؤلفبرای  0.67حداکثر 

در مجموع تمامی میانگین واریانس اسدخراج شده 

قابل قبو  بوده و اعدبار همگرای تمامی مقیاس ها یا 

 ه ها تایید می شود.مؤلف

ه مؤلفبرای  0.82مقادیر پایایی ترکیبی از حداقل  

 0.89فرآیندهای داخلی و کسب و کار تا حداکثر 

 دس  آمده اس .ه ه مالی بمؤلفبرای 

ه ها با مؤلفبررسی مقادیر همبسدگی بدس  آمده بین 

مدغیر مدیری  عملکرد اسدراتژیک نشان می دهد که 

ه یادویری و رشد، فرآیندهای داخلی و مؤلفهر چهار 

د کسب و کار، مشدری و مالی با مدیری  عملکر

 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 

ندیجه تمامی روابط قوی اس  و رابطه قوی بین 

 مدغیرها را نشان می دهد.

-مطابق ندایج بدس  آمده از آزمون مد  ساخداری می

یادویری و رشد،  شاخصچهار ورف ، توان ندیجه 

فرآیندهای داخلی و کسب و کار، مشدری و مالی بر 

 بوده اند. مدیری  عملکرد اسدراتژیک موثر 

 عملکرد اسدراتژیک مدیری ه ها برمؤلفتاثیر مورد در 

میانگین  ،ندایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد

یادویری و رشد،  شاخصچهار  یه هامؤلف  تمامی

فرآیندهای داخلی و کسب و کار، مشدری و مالی با 

داشده داری ( تفاوت آماری معنی3مقدار مدوسط )

یادویری و  همؤلفمیانگین چهار  و( P< 0.01) اس 

رشد، فرآیندهای داخلی و کسب و کار، مشدری و 

مالی به طور معنی داری بیشدر از مقدار مدوسط اس  
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ه مؤلف  که نشان می دهد از نظر پاسخگویان، تمامی

کارت امدیازی مدوازن تاثیر زیاد یا خیلی زیادی  یها

بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک در جمعی  هال  

 شاخص. بررسی میانگین ده اندداشاحمر اسدان البرز 

یادویری و رشد )با  شاخصها نشان می دهد که 

فرآیندهای داخلی و کسب  شاخص( و 4.24میانگین 

( دارای باالترین میانگین 4.17و کار )با میانگین 

دارای  شاخصهسدند که بدین معناس  که این دو 

باالترین تاثیر بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک در 

جمعی  هال  احمر هسدند. البده میانگین های بدس  

ه های کارت مؤلفآمده نشان از این دارد که تمامی 

یادویری و رشد، شاخص های امدیازی مدوازن )

مشدری و مالی( بر   فرآیندهای داخلی و کسب و کار

جمعی  هال  احمر  مدیری  عملکرد اسدراتژیک در

 تاثیر قابل توجهی دارند.

های کارت امدیازی  شاخص ،فرضیه اصلیدر مورد 

مدوازن بر اجرای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک 

بر .ندایج   احمر اسدان البرز تاثیر دارنددر جمعی  هال

ه های مؤلفبین  نشان داد،اساس آزمون مد  ساخداری 

  عملکرد اسدراتژیک کارت امدیازی مدوازن با مدیری

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

ای( تک نمونه tآزمون بررسی میانگین ها )آزمون 

ه های کارت امدیازی مدوازن مؤلفنشان داد که تمامی 

بر اجرای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک موثر 

ه های چهار وانه تایید می مؤلفهسدند و تاثیر تمامی 

ه ها بیشدر مؤلفشود. میانگین بدس  آمده برای تمامی 

اس  و ندایج آزمون تی تک بوده از مقدار مدوسط 

ه های کارت امدیازی مؤلفنمونه ای نشان داد که تاثیر 

مدوازن بر اجرای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک 

 اس .بوده به میزان زیاد یا خیلی زیاد 

مالی بر اجرای مطلوب  شاخص ،فرضیهرد در مو

مدیری  عملکرد اسدراتژیک در جمعی  هال  احمر 

اسدان البرز تاثیر دارد.ندایج آزمون مد  ساخداری نشان 

مالی با مدیری  عملکرد  شاخص هایه مؤلف داد که

اسدراتژیک رابطه دارد و توانسده اس  به طور معنی 

هال   جمعی داری مدیری  عملکرد اسدراتژیک در 

احمر را بسنجد. ندایج آزمون تی تک نمونه ای جه  

مالی بر اجرای مطلوب  شاخصبررسی میزان تاثیر

مدیری  عملکرد اسدراتژیک نشان داد که با توجه به 

مالی بر  شاخص(، تاثیر 4.03) شاخصمیانگین این 

شده اجرای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک تایید 

با توجه به میانگین بدس  ن هم چنی( P< 0.01) اس 

ه مالی بر اجرای مطلوب مؤلفآمده می توان تاثیر 

)جدو  مدیری  عملکرد اسدراتژیک را زیاد دانس 

 . (3شماره 

مشدری بر اجرای مطلوب  شاخصدر مورد فرضیه 

مدیری  عملکرد اسدراتژیک در جمعی  هال  احمر 

براساس آزمون مد  اسدان البرز تاثیر دارد.یافده ها 

مشدری  شاخص هایه مؤلف نشان داد که بینساخداری 

و مدیری  عملکرد اسدراتژیک رابطه معنی دار وجود 

بررسی میزان تاثیر ندایج (. P<0.01) داشده اس 

ه مشدری اجرای مطلوب مدیری  عملکرد مؤلف

ه مشدری مؤلفبا توجه به میانگین  ،اسدراتژیک نشان داد

 میانگین فرضیاس  و با مقدار  3.97که برابر با 

( ندیجه می ویریم P< 0.01تفاوت معنی داری دارد )

ه مشدری توانسده اس  به میزان زیادی بر مؤلفکه 
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ملکرد اسدراتژیک تاثیروذار اجرای مطلوب مدیری  ع

 (.3)جدو  شماره باشد

یادویری و رشد بر اجرای  شاخص فرضیهدر مورد 

مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک در جمعی  

 یه هامؤلف  ندایج هال  احمر اسدان البرز تاثیر دارد.

ه یادویری و مؤلفآزمون مد  ساخداری نشان داد که 

و  داشدهرشد با مدیری  عملکرد اسدراتژیک رابطه 

توانسده اس  به طور معنی داری مدیری  عملکرد 

اسدراتژیک در سازمان هال  احمر را بسنجد. ندایج 

آزمون تی تک نمونه ای جه  بررسی میزان تاثیر 

ه یادویری و رشد بر اجرای مطلوب مدیری  مؤلف

عملکرد اسدراتژیک نشان داد که با توجه به میانگین 

ادویری و رشد بر ه یمؤلف(، تاثیر 4.24ه )مؤلفاین 

اجرای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک تایید می 

( که با توجه به میانگین بدس  آمده P< 0.01شود )

ه یادویری و رشد بر اجرای مؤلفمی توان تاثیر 

مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک را زیاد دانس . 

ه مؤلفمقایسه ندایج و میانگین ها نشان می دهد که 

ه های کارت امدیازی مؤلفدر بین یادویری و رشد 

مدوازن بیشدرین تاثیر را بر اجرای مطلوب مدیری  

 (.3)جدو  شماره عملکرد اسدراتژیک دارد.

ه فرآیندهای داخلی و کسب مؤلف ،فرضیه در مورد 

بر اجرای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک  کارو

یافده ها  در جمعی  هال  احمر اسدان البرز تاثیر دارد.

فرآیندهای  شاخص هایه مؤلف نشان داد که بین

داخلی و کسب و کار و مدیری  عملکرد اسدراتژیک 

و بر اساس آزمون مد   داشدهرابطه معنی دار وجود 

ه فرآیندهای داخلی و کسب و کار و مؤلفساخداری 

داشده مدیری  عملکرد اسدراتژیک با یکدیگر رابطه 

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

اجرای مطلوب مدیری  برداخلی و کسب و کار 

عملکرد اسدراتژیک نشان داد که با توجه به میانگین 

فرآیندهای داخلی و کسب و کار که برابر با  شاخص

تفاوت معنی  میانگین فرضیاس  و با مقدار  4.17

 شاخص( ندیجه می ویریم که P< 0.01) داشدهداری 

کار توانسده اس  به فرآیندهای داخلی و کسب و 

میزان زیادی بر اجرای مطلوب مدیری  عملکرد 

 (.3)جدو  شماره اسدراتژیک تاثیروذار باشد
 

 و سطح معنی داری روابط مد  پژوهش tضرایب اسداندارد شده، مقدار  .ندایج3جدو  شماره 

 سازه اثر متغییر مستقل
 ضریب

 استاندارد شده
 نتیجه Pمقدار  tمقدار 

 تایید فرضیه <0.01 11.74 0.720 مدیری  عملکرد اسدراتژیک مالی شاخص

 تایید فرضیه < 0.01 8.45 0.769 مدیری  عملکرد اسدراتژیک مشتری شاخص

 تایید فرضیه < 0.01 17.23 0.779 مدیری  عملکرد اسدراتژیک یادگیری و رشد شاخص

 تایید فرضیه >0.05 33.45 0.860 مدیری  عملکرد اسدراتژیک فرآیند های داخلی شاخص

 

 

 



 بر اساس مولفه های کارت امدیازی مدوازن جمعی  هال  احمر اسدان البرزتعیین شاخص های موثر بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک در 
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ه مؤلفمقایسه ندایج و میانگین ها نشان داد که 

ه های کارت امدیازی مؤلفیادویری ورشد در بین 

مدوازن بیشدرین تاثیر را بر اجرای مطلوب مدیری  

 داشده اس .عملکرد اسدراتژیک 

ه های کارت مؤلفه های هر کدام از مؤلفمهمدرین  

ه ها بر اساس میزان اثر مؤلفامدیازی مدوازن و رتبه 

وذاری بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک اسدان تعیین 

 وردید.

 بحث

 شاخص نشان داد ندایج یافده های فرضیه های اصلی

های کارت امدیازی مدوازن بر اجرای مطلوب 

مدیری  عملکرد اسدراتژیک در جمعی  هال  احمر 

این پژوهش با ندایج  داشده اند.اسدان البرز تاثیر 

در تحقیقی با  (1389)سپهریان و پرهیزوارمطالعات 

عنوان ارزیابی عملکرد مدیری  پروژه های کالن با 

ژه های بزرگ رویکرد کارت امدیازی مدوازن در پرو

 د.مطابق  دارسد سازی کشور 

نشان داد،  ندایج یافده های آزمون فرضیه او 

مالی بر اجرای مطلوب مدیری  عملکرد  شاخص

اسدراتژیک در جمعی  هال  احمر اسدان البرز تاثیر 

 مطالعاتاین پژوهش با ندایج  داشده اس .

به بررسی فرآیند  (که2006)چهارسوقی و ساجدی

مدیری  اسدراتژیک در سازمان های غیر اندفاعی 

 مطابق  دارد.پرداخده اند، 

نشان داد، ندایج یافده های آزمون فرضیه دوم 

مشدری بر اجرای مطلوب مدیری  عملکرد  شاخص

اسدراتژیک در جمعی  هال  احمر اسدان البرز تاثیر 

دی، توحی مطالعاتاین پژوهش با ندایج .داشده اس 

به بررسی تحقیق  (2010)جعفری و عظیمی افشار

برنامه ریزی اسدراتژیک در سازمان های غیر اندفاعی 

 مطابق  دارد.پرداخده اند،ایرانی 

نشان داد، ندایج یافده های آزمون فرضیه سوم 

یادویری و رشد بر اجرای مطلوب مدیری   شاخص

عملکرد اسدراتژیک در جمعی  هال  احمر اسدان 

 مطالعاتاین پژوهش با ندایج  .داشده اس البرز تاثیر 

به بررسی که  (2006)نیازی و برادران کاظم زاده 

 اند رویکردهای موجود 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  ندایج یافده های آزمون فرضیه 

فرآیندهای داخلی و کسب وکار بر اجرای  شاخص

مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک در جمعی  

 .داشده اس هال  احمر اسدان البرز تاثیر 

(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، زنکارت امدیازی مدوا

 نتیجه گیری

های هر کدام  همؤلف در این پژوهش مالحظه شد که

مدیری  عملکرد اسدراتژیک در بر ها شاخصاز 

جمعی  هال  احمر اسدان البرز اثر وذارند و درجه 

 اثروذاری هریک از  این عوامل نیز مدفاوت اس . 

فرایند های داخلی نسب  به سایر عوامل  شاخص

مورد بررسی، بیشدرین میزان اثروذاری بر مدیری  

عملکرد اسدراتژیک در جمعی  هال  احمر اسدان 

  .البرز را دارد



 مجیدیمریم علیخانی، تیمور 
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ه های کارت امدیازی مدوازن بر مؤلف تمامیهم چنین 

اجرای مطلوب مدیری  عملکرد اسدراتژیک موثر 

ه های فرآیند های داخلی و یادویری مؤلفبوده اند و 

و رشد دارای باالترین تاثیر بر مدیری  عملکرد 

اسدراتژیک در جمعی  هال  احمر اسدان البرز 

ه های کارت امدیازی مؤلفالبده تمامی  داشده اند.

مدوازن بر مدیری  عملکرد اسدراتژیک در جمعی  

 داشده اس .هال  احمر تاثیر قابل توجهی 
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