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مقدمه
در سالهای گذشته ،مفهوم مديريت عملكرد و معیارهای مورد استفاده برای سنجش عملكرد
سازمانها ،تغییرهايی تدريجی را تجربه کرده است (لی)2006 ،؛ بهعنوان مثال ،در عصر اقتصاد
صنعتی ،نظامهای ارزيابی عملكرد ،عمدتا متكی بر سنجههای مالی بود (رجببیگی و همكاران،
 .)1390دلیل اصلی کارايی سنجههای مالی در اين عصر ،مربوط به مزيتهای رقابتی بود که
ويژگی مشترک اغلب آنها ،کاهش بهای تمامشدۀ ناشی از تولید انبوه قلمداد میشد .از سوی
ديگر ،در عصر اطالعات ،دانش کارکنان ،رضايت مشتريان ،کیفیت محصوالت ،فناوری اطالعات
و فرهنگ سازمانی ،به دارايیهای بهمراتب ارزشمندتر از دارايیهای فیزيكی تبديل شده است
(شفیعی و همكاران .)2014 ،عالوه بر اين ،بهبود مستمر عملكرد ،برخالف عصر اقتصاد صنعتی،
بهعنوان يک نیاز رقابتی در بسیاری از سازمانها مطرح شده است (وانگراسمی و همكاران،
.)2003
دهة  1980را میتوان نقطة آغازين تغییرهای گسترده در سنجش عملكرد سازمانی با استفاده
از الگوهای جديد دانست .در اين زمان ،نگرانی روزافزونی در مورد کیفیت و بهرهوری پايین و از
طرفی ،افزايش رقابت در بازار پويای جهانی وجود داشت (پادبنیک و دالینسک )2008 ،و مديران
سازمانها متقاعد شده بودند که سنجههای مالی ،مانع از مديريت مؤثر آنها میشود (کاپالن و
نورتون .)1992 ،بهطور کلی ،الگوهای ايجادشده برای سنجش عملكرد سازمانی ،در قالب دو
گروه اصلی ،تقسیمبندی میشود :گروهی که بر خودارزيابی تأکید میکنند؛ مانند الگوهای دمینگ
(در ژاپن) ،مالكولم بالدريج (در آمريكا) ،بنیاد اروپايی مديريت کیفیت (ایافکیوام) 1و گروه ديگر،
کسانی که به مديران کمک میکنند تا فرايندهای کسبوکار را اندازهگیری کنند و بهبود بخشند؛
مانند ماتريسهای بلوغ توانايی ،هرم عملكرد ،پیشرفت مؤثر ،سنجش عملكرد و کارت امتیازی -
متوزان (بیاسسی)( 2درور.)2008 ،
در مقالة حاضر با رويكردی تلفیقی به دستهبندی فوق ،ایافکیوام از دستة اول و بیاسسی
از دستة دوم بهعنوان پرکاربردترين الگوهای سنجش عملكرد در سطح سازمانی (يانگ و
همكاران )2010 ،انتخاب و تحلیل میشوند .بیاسسی و ایافکیوام از الگوهای صاحبنام در
عرصة مديريت کیفیت فراگیر محسوب میشوند که در بیشتر مقالهها و کتابهای مرتبط ،قوتها

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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و توانايیهای آنها بیان شده است .با وجود اين ،کاربرد عملی آنها در سازمانهای مختلف نشان
داده است که هريک از آنها نقصانهايی دارند که اين مسئله ،بر لزوم توسعة آنها تأکید میورزد؛
بهعنوان مثال ،براساس ادبیات موجود ،مهمترين نقصانهای بیاسسی عبارتند از :تعییننكردن
سنجههای دقیق در هريک از چهار منظر (نیون)167 :2008 ،؛ ارائهنكردن يک روش مشخص
برای بهبود عملكرد سازمانی (گرون و همكاران)2009 ،؛ کارايینداشتن در الگوبرداری و پوشش
ندادن همة عناصر عملكرد سازمانی (ون و همكاران .)2005 ،در مورد ایافکیوام ،تدوين و
اولويتبندینكردن راهبردها و پیچیدگی (ايوانو و اواسیلكای )2014 ،را بهعنوان مهمترين ايرادها
مطرح میکنند .در اين میان ،از بین ايرادهای فوق ،پوششندادن کافی عناصر الگوی بیاسسی
از عملكرد سازمانی مسئله ،مورد تأکید مقالة حاضر است .به بیان کاملتر ،هدف اصلی اين مقاله،
توسعة الگوی بیاسسی براساس الگوی ایافکیوام ،برای پوششدادن عناصر وسیعتر عملكرد
سازمانی است .مرور پژوهشهای داخلی نشان میدهد که روشی مشابه روش تلفیقی اتخاذشده
در اين مقاله ،توجه محققان را به خود جلب نكرده است .از سوی ديگر ،اگرچه روند و مسیر اين
مقاله ،قبال در بعضی از مقالههای خارجی اجرا شده است ،الگوی ارائهشده در اين پژوهش ،يک
الگوی نوآورانه محسوب میشود که بهنظر میرسد مشابه آن تاکنون ارائه و آزمون نشده است.
پیشینة پژوهش
الگوی بیاسسی از سوی رابرت کاپالن و ديويد نورتون ( )1992پس از يک سال تحقیقق اولیقه
در مورد دوازده کارخانة آمريكايی ،با تأکید بر مسئلة ناکارامدی استفادۀ صرف از سنجههای مقالی
در سنجش عملكرد سازمانی ،در مقالهای در سال  1992معرفی شد .براساس اين الگقو ،عملكقرد
سازمانی از چهار منظر يادگیری و رشد ،فرايندهای داخلی ،مشتری و امقور مقالی و بقا محوريقت
چشمانداز و راهبرد 1سازمانی ارزيابی میشود .از سوی ديگر ،ایافکیوام يكی از الگوهقای تعقالی
سازمانی است که در سال  1989چهارده شرکت معتبر اروپايی ،بقا حمايقت اتحاديقة اروپققا آن را
ابداع کردند .اين الگو در سال  1992شهرت جهقانی بقهدسقت آورد و هقماکنقون ،پرکقاربردترين
چارچوب سازمانی در اروپا برای سنجش کیفیقت و ارائقة جقايزههقای کیفقی ملقی و بقینالمللقی
محسوب میشود (درور .)2008 ،ایافکیوام عملكرد سازمانی را براساس نه معیار ارزيابی میکنقد
که پنج معیار آن ،توانمندساز( 2رهبری ،کارکنان ،خط مشی و راهبرد ،منقابع و فراينقدها) و چهقار

1. Vision & strategy
2. Enablers criteria: leadership, people, policy & strategy, partnership & resources, processes
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معیار ديگر ،نتايج( 1کارکنان ،مشتری ،جامعه و عملكرد) نام دارند .پنج معیار توانمندساز يا عوامقل
تعیینکننده« ،چگونگی» رسیدن به نتايج و چهار معیار نتايج« ،آنچه» را که سازمان به آن دسقت
يافته ،نشان میدهد (آيدين و همكاران .)2012 ،قوتها و ضعفهای بقیاسسقی و ایافکیقوام
موجب شده است تا نويسندگان و محققان ،با توجه به شرايط اقتضايی در سنجش عملكرد ،آنها را
با الگوهای ديگر ترکیب کنند يا در معیارها و منظرهای آنها تغییر ايجاد کننقد؛ بقهعنقوان مثقال،
ايوانو و اواسیلكای ( )2014برای ارزيابی عملكرد نوآوری سازمانی ،يک چارچوب جديد تلفیقيافته
از الگوهای بیاسسی ،ایافکیوام و مالكولم بالدريج ارائه دادند .تلفیق بیاسسی و ایافکیقوام
با الگوی چرخة دمینگ و ارائة يقک الگقوی مفهقومی بقه روش کیفقی نیقز توسقط پادبقديک و
دالینسک ( )2008انجام شده است .در کنار روش تلفیق بیاسسی با الگوهای مختلف ،بعضقی از
محققان نیز ويرايشهای تعديليافتة اين الگو مانند کارت امتیقازی کسقبوکقار ،کقارت امتیقازی
کلنگر و کارت امتیازی قلمرو32را معرفی کردهاند (لوپولو و همكاران.)2012 ،
بنابراين ،آنچه از ادبیات حوزۀ مديريت عملكرد مشخص است ،عملكرد ،مفهومی چندبعدی
است که هريک از الگوهای بیاسسی و ایافکیوام با توجه به مزايا و محدوديتهای خود آن را
میسنجند و شايد در بسیاری از مواقع نتوان با استفاده از يكی از آنها تمام ابعاد عملكرد را زير
پوشش قرار داد (يانگ و همكاران .)2010 ،تلفیق دو يا چند الگوی ارزيابی عملكرد ،موجب
همافزايی در توانايی اين الگوها میشود (منوريان و ذوقیخواه )1390 ،که در مقالة حاضر ،با
تأکید بر اين موضوع ،برای رفع مسئلة پوششندادن کافی الگوی بیاسسی از عناصر مختلف
عملكرد سازمانی ،از الگوی ایافکیوام استفاده خواهد شد.
مقایسة بیاسسی با ایافکیوام و معرفی یک الگوی ساختاری جدید

در اين قسمت از مقاله ،ابتدا از طريق مقايسه و تلفیق ابعاد متناظر دو الگوی فوق با يكديگر،
الگوی اولیة بیاسسی توسعه میيابد و سپس برای ارزيابی دقیقتر ،ابعاد اين الگوی توسعهيافته
در قالب يک الگوی ساختاری جديد ،مشتمل بر متغیر وابستة نهايی عملكرد سازمانی ارائه
میشود.
 .1نتايج کلیدی عملكرد :نتیجه و ستاندۀ نهايی ناشی از فعالیتهای سازمان را عملكرد مینامند
(هانگر و ويلن .)32 :1389 ،در الگوی ایافکیوام با تعیین اين معیار ،هدف آن بوده است که
1. Results criteria: people, customer, society, performance
2. Business Balanced Scorecard, Holistic Balanced Scorecard and Territory Balanced
Scorecard
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به هرگونه نتايج شاخص عملكرد که در خارج از ديگر معیارهای نتايج اين الگو جای میگیرد
(مانند نتايج مالی ،تكنولوژی ،نوآوری ،سهم بازار ،مدت معرفی کاال يا خدمت به بازار) ،توجه
کافی مبذول شود تا قابلیت انعطافپذيری الگو با شرايط مختلف افزايش يابد و فرايند
خودارزيابی ،با نگاه جامعتری انجام شود .اين در حالی است که در الگوی بیاسسی ،بهدلیل
تعییننشدن معیار نتايج عملكرد ،تمامی نتايج ،محدود به منظرهای چهارگانه میشود که
ممكن است روند عمومیتبخشی آن را با توجه به شرايط و موقعیتهای مختلف ،بهويژه در
محیطهای پويا تحتالشعاع قرار دهد.
فرايندهای داخلی :در الگوی ایافکیوام معیار «فرايند» را میتوان با منظر «فرايندهای
داخلی» در الگوی بیاسسی مقايسه کرد .تأکید معیار فرايند بر فعالیتهای داخلی و
ارتباطهای سازمان ،تولید محصول براساس نیازها و انتظارهای مشتريان و مديريت ارتباط با
آنها برای دستیابی به نتايج مد نظر است (چیندا و محمد .)2008 ،درواقع ،منظر فرايندهای
داخلی در بیاسسی را میتوان بخشی از معیار فرايند در ایافکیوام محسوب کرد.
يادگیری و رشد :از طريق آموزش و يادگیری مداوم است که میتوان توسعه و رشد کارکنان
را تحقق بخشید که اين موضوع ،يكی از بخشهای اساسی مديريت منابع انسانی را تشكیل
میدهد .از اينرو« ،يادگیری و رشد» در بیاسسی را میتوان بخشی از معیار «کارکنان» در
ایافکیوام قلمداد کرد .بايد توجه داشت که در ایافکیوام ،معیار کارکنان در بخش عوامل
توانمندساز ،به مديريت کارکنان و در بخش عوامل نتايج ،به رضايت و عملكرد کارکنان اشاره
دارد .از سوی ديگر ،عملكرد سازمانی ،بهطور مستقیم ،از روشهای مديريت کارکنان و سطح
رضايت و عملكرد کارکنان تأثیر میپذيرد.
منابع مالی :منابع مالی ،فیزيكی ،انسانی و ناملموس ،انواع منابع يک سازمان را تشكیل
میدهند .در بیاسسی ،منابع انسانی (که در منظر يادگیری و رشد بر آن تأکید میشود) و
منابع مالی ،بهعنوان دو منظر مجزا معرفی شدهاند؛ درحالیکه در ایافکیوام ،با نگرشی
کلنگرتر ،معیار «منابع و مشارکت» برگزيده شده است تا به انواع منابع و مشارکتهای
سازمانی مورد نیاز برای نیل به اهداف سازمانی توجه شود .از اينرو میتوان منظر مالی در
بیاسسی را بخشی از معیار منابع و مشارکت در ایافکیوام درنظر گرفت .با وجود اين،
برای تسهیل در آزمون روابط بین متغیرهای الگوی پیشنهادی در پژوهش حاضر ،معیار منابع
(نه منابع و مشارکت) انتخاب شد که منظور از آن ،منابع مالی ،فیزيكی و ناملموس است.
خط مشی و راهبرد :يكی ديگر از معیارهای ایافکیوام« ،خط مشی و راهبرد» است که
برای خودارزيابی سازمانها درنظر گرفته میشود .در بیاسسی ،اگرچه معیاری مجزا با اين
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عنوان وجود ندارد ،ابداعکنندگان آن در سال  ،1992در نخستین مقالهای که به معرفی آن
پرداختند ،بر جايگاه «چشمانداز و راهبرد» در محور و مرکز آن تأکید کردند و آن را بخشی از
الگوی مفهومی قرار دادند .بهعبارتی ،در هردوی اين الگوها ،مفهوم «راهبرد» وجود دارد ،اما
در بیاسسی و ایافکیوام ،بهترتیب« ،چشمانداز» و «خط مشی» ،به «راهبرد» الحاق شده
است که میتوان آن را نوعی ديدگاه کلنگرتر برای بیاسسی تصور کرد؛ چرا که با توجه به
چشمانداز ،خط مشیهای داخلی ،انتخاب میشود (دباغی و ملک)1389 ،؛ بنابراين،
«چشمانداز و راهبرد» را میتوان يک معیار کاملتر برای الگوی تلفیقی بیاسسی و
ایافکیوام معرفی کرد .با وجود اين ،برای تسهیل در آزمون روابط بین متغیرهای الگوی
پیشنهادی در پژوهش حاضر ،معیار راهبرد انتخاب شد .بهطور خالصه ،درور ( )2008و دهقان
و شريفی تهرانی ( )1390بهترتیب ،ارتباط میان راهبرد سازمان با متغیرهای فرايندها و
مديريت کارکنان و ارتباط بین راهبرد با عملكرد و منابع را گزارش کردهاند.
رهبری :کاپالن و نورتون ( )1995در مقالة خود عنصر «توسعة مهارتهای رهبری» را در
زيرمجموعة منظر يادگیری و رشد قرار میدهند ،اما بايد توجه داشت که بهدلیل اهمیت عنصر
رهبری ،اختصاص يک بعد مجزا به آن ،در الگوی بیاسسی موجب افزايش دقت در ارزيابی
عملكرد خواهد شد .به عقیدۀ الوالح و همكاران ( ،)2014رهبری بر يادگیری کارکنان تأثیرگذار
است؛ نه آنكه مفهوم رهبری ،زيرمجموعة يادگیری و رشد قرار داشته باشد .از اينرو ،میتوان
چنین استدالل کرد که حضور اين بعد در الگوهای سنجش کیفیت ،بهنوعی قابلیت پوشش
جنبههای بیشتری از عملكرد سازمانی را بههمراه دارد؛ کارکردی که ابداعکنندگان ایافکیوام با
درک اهمیت آن ،معیار مجزای رهبری را درنظر گرفتند .همچنین بهطور خالصه ،تأثیر معنادار
سبک /روش رهبری بر راهبرد ،مديريت کارکنان ،منابع و فرايندها در پژوهشهای اکبريان و
نجفی ( )1388و گیسنر و همكاران ( )2009تأيید شده است.
 .6مشتری :منظرهای «مشتری» و «نتايج مشتری» در دو الگوی فوق را میتوان متناظر با
يكديگر درنظر گرفت .سازمانهای متعالی ،بهطور فراگیر ،نتايج مهم مربوط به مشتريان خود
را اندازهگیری و مديريت عملیات را براساس آن تنظیم میکنند .نكتة متمايز آن است که در
ایافکیوام ،عالوه بر مشتريان سازمان« ،جامعه» که مشتريان بالقوه و ذينفعان را نیز در خود
دارد ،به يک معیار مجزا تبديل شده است که نشاندهندۀ توجه بیشتر و مستقیم اين الگو در
مقايسه با بیاسسی ،به جامعه و آثار سازمان بر آن و بهصورت کلی ،ذينفعان سازمان است.
چنیدرمن (به نقل از آرمسترانگ )236 :2009 ،يكی از داليل شكست بیاسسی برای
بسیاری از کاربران آن را ناتوانی در مشارکتدادن مردم (جامعه) میداند و تأکید میکند تا حد
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ممكن بايد به نیازها و خواستههای گروههای ذينفع در انتخاب شاخصهای کلیدی عملكرد
توجه داشت .در اين میان ،مفهوم مشتریگرايی مطرح است که بهمعنای میزان توجه يک
سازمان در گردآوری اطالعات از مشتريان ،توسعة راهبردهای الزم برای تأمین نیازهای
مشتريان و مسئولبودن در قبال آنهاست .تأثیر معنادار مشتریگرايی بر عملكرد و روش
رهبری در پژوهش سیم و کوه ( )2001و همچنین تأثیر معنادار گروههای ذينفع بر روش
رهبری در تحقیق گیسنر و همكاران ( )2009گزارش شده است.
جدول  .1مقایسة ابعاد بیاسسی و ایافكيوام و ارائة رویكرد تلفيقی
ایافكيوام

توانمندسازها

1

فرايند

فرايندهای داخلی

فرايند

2

کارکنان

يادگیری و رشد

کارکنان

3

مشارکت و منابع

منابع مالی

مشارکت و منابع

نتایج

5

خط مشی و راهبرد

چشمانداز و راهبرد

چشمانداز و راهبرد

6

مشتری

مشتری

مشتری

7

نتايج کلیدی عملكرد

___

نتايج کلیدی عملكرد

8

کارکنان

يادگیری و رشد

کارکنان

9

جامعه

مشتری

جامعه

نتایج

4

رهبری

___

رهبری

توانمندسازها

بیاسسی

بیاسسی+ایافكيوام

رويكرد کیفی تطبیقی فوق در بندهای هفتگانه ،زمینة توسعة الگوی بیاسسی (پوشش
بیشتر عملكرد سازمانی) را فراهم آورد .در اين زمینه ،همراستا با مقايسههای انجامشده در اين
قسمت از مقاله براساس پژوهشهای مختلف ،ابعاد دو الگوی بیاسسی و ایافکیوام با يكديگر
تلفیق و در ستون سوم جدول  1ارائه شد .درنهايت ،متغیرهای حاصل از رويكرد تلفیقی اين دو
الگو ،زمینة ارائة الگوی توسعهيافتة بیاسسی در قالب يک الگوی ساختاری جديد را فراهم کرد.
اين الگو که در نمودار  1ارائه شده است ،مشتمل بر  15فرضیه و  8متغیر مكنون است که در آن،
متغیر عملكرد ،متغیر وابستة (درونزاد) نهايی ،متغیرهای سطح اثربخشی فرايندها ،نوع راهبرد،
سطح اثربخشی مديريت کارکنان ،روش رهبری و نیز سطح اثربخشی منابع ،متغیرهای وابستة
میانجی و متغیرهای ذينفعان و سطح مشتریگرايی بهعنوان دو متغیر مستقل (برونزاد) مطرح
شده است.

صن
مدرييت عتی

 754ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثربخشی
مديريت
کارکنان

H12

ذينفعان

H11

H15

روش
رهبری

H14

H8

H9

سطح
مشتریگرايی

H10
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H2
H7

نوع
راهبردها

H4

عملكرد
H3

H6

H5
H1

اثربخشی
منابع
H13

اثربخشی
فرايندها

نمودار  .1الگوی مفهومی و فرضيههای پژوهش

روششناسی پژوهش
ساختار پرسشنامه و نمونهگیری

نويسندگان اين مقاله سعی دارند تا ابعاد مختلف هر متغیر ،با حداقل سنجههای الزم سنجیده
شود تا از طوالنیشدن پرسشنامه و در پی آن ،کاهش دقت پاسخگويان جلوگیری شود .بهلحاظ
روششناسی ،اين روند ،کارايی و پايايی نتايج يک تحقیق را افزايش میدهد (شريفی تهرانی و
همكاران .)2013 ،پس از مرور پژوهشهای مختلف ،سنجههای اين هشت متغیر ،همگی با طیف
لیكرت هفتتايی با دامنة «کامال مخالفم» با امتیاز  1تا «کامال موافقم» با امتیاز  7طراحی شد و
در اين میان ،جملههای بعضی از سنجهها بهصورت معكوس نوشته شد تا پاسخهای غیر دقیق،
شناسايی و حذف شود .شايان ذکر است که سنجههای پرسشنامة پژوهش حاضر بهطور کلی،
خطاب به «سازمانها» و نه يک سازمان خاص است؛ زيرا هدف اصلی ،اعتبارسنجی الگوی جديد
ارائهشده در سنجش ابعاد مختلف عملكرد و نه سنجش عملكرد يک سازمان خاص است .برای
افزايش روايی سنجهها ،پرسشنامه در اختیار دو نفر از کارشناسان حوزۀ مديريت صنعتی قرار
گرفت که مشورت با آنها منجر به تعديل ،حذف و الحاق بعضی از سنجهها شد .درنهايت44 ،
سنجه برای سنجش هشت متغیر الگوی تحقیق درنظر گرفته شد که تعداد سنجههای مربوط به
هر متغیر و منابع آنها از قرار ذيل است .1 :عملكرد سازمانی :هشت سنجه (لی)2006 ،؛
 .2فرايندها :شش سنجه (چیندا و محمد)2008 ،؛  .3راهبرد :چهار سنجه (دهقان و شريفی
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تهرانی)1390 ،؛  .4منابع :شش سنجه (وو و لیو)2010 ،؛  .5مديريت کارکنان :شش سنجه (لی،
)2006؛  .6روش رهبری :شش سنجه (گیسنر و همكاران)2009 ،؛  .7مشتریگرايی :سه سنجه و
 .8ذينفعان :پنج سنجه (اسكیلدسن و همكاران .)2001 ،همچنین بخش آخر پرسشنامه به سه
سؤال مربوط به ويژگیهای سن ،جنسیت و تحصیالت اختصاص يافت.
برای سنجش اعتبار الگوی پژوهش حاضر براساس يک رويكرد کلنگر الزم است تا از نظر
خبرگان و کارشناسان دو بخش دانشگاه و صنعت ،بهعنوان جامعة آماری استفاده شود .در اين
راستا ،پرسشنامة طراحیشده با روش نمونهگیری تصادفی ساده در میان دانشجويان مقاطع
تحصیالت تكمیلی رشتههای مختلف مديريت در دانشگاههای سراسری اصفهان و آزاد نجفآباد
اصفهان و با روش نمونهگیری غیر تصادفی دردسترس ،در اختیار اساتید رشتههای مختلف
1
مديريت در اين دانشگاهها قرار گرفت .همچنین با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
(انتخاب نمونههای آماری از بخشهای مختلف يک سازمان ،متناسب با درصد شاغالن هر
بخش) ،کارکنان شاغل در بخشهای مختلف دو شرکت ذوب آهن و فوالد مبارکة اصفهان ،به
مشارکت در اين تحقیق دعوت شدند .بهدلیل شرايط کاری محیط اين دو شرکت و برای
جلوگیری از کاهش دقت پاسخگويان ،پرسشنامهها با روش مصاحبه تكمیل شد .در اين راستا،
سعی بر آن بود که تا حد امكان ،تعداد نمونههای بخش دانشگاه ،با تعداد نمونههای دو شرکت
فوق برابر باشد؛ تا بدينترتیب ،نتايج به بخش خاصی گرايش نداشته باشد .بهلحاظ تعداد کل
نمونة آماری در روش اس ای ام ،روش مورد استفاده در اين پژوهش ،کالين ()12 :2011
پیشنهاد میکند که به ازای هر سنجه ،در حدود  10نمونه وجود داشته باشد؛ چرا که نسبت کمتر
از  10به  ،1کاهش اعتماد به نتايج و افزايش احتمال نبود برازندگی ايدهآل الگو را بهدنبال خواهد
داشت .از اينرو 470 ،پرسشنامه در مدت  23روز نمونهگیری ،توزيع و گردآوری شد و از بین آنها
 24پرسشنامه ،بهعلت دادههای ناقص يا غیر دقیق (اغلب در مورد دانشجويان) حذف شد و
درنهايت ،تحلیلهای آماری اين مقاله ،با  446پرسشنامة مفید (بهترتیب 183 ،232 ،و 31
پرسشنامه از نمونههای دانشجويان ،کارکنان و اساتید) انجام گرفت.
یافتههای پژوهش
بررسی اولیة دادهها

نتايج مربوط به ويژگیهای جمعیتشناختی ،بیانگر آن است که از  446نمونة آماری ،بهلحاظ
جنسیت 329 ،نفر ( 73/7درصد) را مردها و بهلحاظ تحصیالت ،بیشترين تعداد را کارشناسان

1. Stratified random sampling
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ارشد يا دانشجويان اين مقطع ،با  215نفر ( 48/2درصد) تشكیل میدهند .دلیل بیشتربودن تعداد
مردها ،نمونة آماری کارکنان دو شرکت ذوب آهن و فوالد مبارکه است که از کل  183نفر175 ،
نفر آنها ( 95/6درصد) را مردها تشكیل میدادند .شايان ذکر است که در بسیاری از پژوهشهای
حوزۀ مديريت بازاريابی مشتمل بر متغیرهای ادراکی (مانند رضايت ،اعتماد ،وفاداری و تبلیغات
کالمی) ،رابطهای معنادار بین جنسیت مشتريان و متغیرهای مختلف مشاهده میشود (کفاشپور
و همكاران )1390 ،و بنابراين ،تعداد تقريبا برابر مردها و زنها ،نتايج قابل اطمینانتری را ارائه
خواهد کرد ،اما در پژوهش حاضر ،نمونة آماری را خبرگان و کارشناسان بخش مديريت تشكیل
میدهند که به نظر نمیرسد جنسیت ،سبب تعديل نظرهای آنان شود .عالوه بر اين ،انتظار
میرود که حضور يک نمونة آماری ترکیبی از دو بخش صنعت و دانشگاه (اگرچه مشتمل بر يک
جنسیت غالب باشد) ،نتايج کلنگرتری را در مقايسه با زمانیکه تنها يک نمونة آماری از بخش
دانشگاه شرکت داشته باشد (اگرچه در آن ،تعداد مردان و زنان ،برابر باشد) عرضه خواهد کرد.
درنهايت ،نتايج مرتبط با سن ،بیانگر آن است که میانگین سنی نمونة آماری 32 ،سال (با دامنة
 23تا  65سال) است.
بهدلیل ماهیت اکتشافی پژوهش حاضر (تعیین سنجههای پرسشنامه از پژوهشهای مختلف
و ارائة يک الگوی جديد) الزم است تا قبل از آزمون الگوی پیشنهادی ،از تحلیل عاملی اکتشافی
برای بررسی اولیة  .1ابعاد مختلف متغیرهای مكنون .2 ،مطابقت سنجهها (متغیرهای مشهود) با
متغیرهای مكنون و  .3کاهش احتمالی سنجهها استفاده کرد .در اين راستا ،نتايج آزمون بارتلت
(ضريب معنادار  122/433در سطح خطای  1درصد) و کايزر -میر -اولكین (ضريب  )0/736نیز
قابلیت اجرای تحلیل عاملی اکتشافی بر متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .اجرای اين تحلیل،
بهوسیلة نرمافزار  SPSSبه روش «مؤلفههای اصلی» و «چرخش واريمكس» و انتخاب ضريب
بیشتر از  1برای «ارزش ويژه» نشان داد که سه سنجه ،از آمارۀ «اشتراکها»1ی کمتر از ضريب
( 0/6يک سنجه از هريک از متغیرهای فرايند ،ذينفعان و روش رهبری) و دو سنجه ،از بار عاملی
کمتر از  0/5برخوردارند (يک سنجه از متغیر روش رهبری و يک سنجه از متغیر روش مديريت
کارکنان) که بههمین دلیل ،اين پنج سنجه ،از تحلیلهای بعدی حذف شدند .اجرای مجدد تحلیل
عاملی اکتشافی بر  39سنجة باقیمانده نشان داد که با درنظرگرفتن ارزش ويژۀ بیشتر از  ،1پنج
دستة کلی با تبیین واريانس کلی  63درصد وجود دارد که بیشترين واريانس ،مربوط به متغیرهای
روش رهبری ( 35درصد) و عملكرد ( 21درصد) است .با وجود اين ،بررسی دقیقتر اين دو متغیر،

1. Principle components, Varimax rotation, Eigen value, Communalities
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بیانگر امكان دستهبندی بیشتر و همراستاسازی نتايج با الگوی پژوهش بود .اجرای تحلیل عاملی
اکتشافی بر اين دو بعد کلی ،به ايجاد يک دستة بیشتر از هريک از متغیرهای روش رهبری و
عملكرد منجر شد که درنهايت ،هفت دستة کلی با واريانس تبیینشدۀ  58درصد بهدست آمد .در
مقايسه با الگوی اولیة پژوهش ،نتايج بار عاملی تبیینشده بر هر دسته نشان داد که دو متغیر
مكنون ذينفعان و سطح مشتریگرايی ،در يک دسته قرار میگیرند .از اينرو ،با توجه به
سنجههای اين دو متغیر ،عنوان کلی «ذينفعان» که مشتمل بر دو گروه مشتريان بالقوه و فعلی
است ،انتخاب شدند و بنابراين ،فرضیههای  13و  14الگوی پژوهش حذف شدند .همچنین يک
سنجه از هريک از متغیرهای مكنون عملكرد و فرايندها ،بهترتیب ،به متغیرهای ذينفعان و روش
رهبری منتقل شد که بررسی اين سنجهها بیانگر منطقیبودن اين انتقال بود .بقیة سنجهها نیز
مطابق ساختار اولیة پرسشنامه تنظیم شدند.
الگویابی معادلههای ساختاری (اسایام)

مطابق روش رايج در اسایام ،در اين پژوهش ،مراحل تخمین «الگوی اندازهگیری» و «تخمین
الگوی ساختاری»(1با استفاده از برنامة لیزرل) بهصورت مجزا اجرا شد که بهترتیب در اين مراحل،
روابط بین سنجه /متغیرهای مشهود با متغیرهای مكنون و روابط بین متغیرهای مكنون با
مكنون ،تحلیل شد .در مرحلة تخمین الگوی اندازهگیری ،با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدی،
هريک از متغیرهای مكنون با سنجههای متناظر با آنها ،بهصورت مجزا در حالت «خطای
واريانس آزاد» بر تمامی سنجهها تحلیل شد (در مجموع ،هفت الگوی اندازهگیری) .نتايج ،بیانگر
آن بود که از بین کل  39سنجه ،بار عاملی دو سنجه از آستانة ( 0/5يک سنجه از متغیر منابع و
يک سنجه از متغیر ذينفعان) و ضريب  t-valueيک سنجه (از متغیر ذينفعان) از آستانة 1/96
کمتر است که بههمین دلیل ،از تحلیلهای بعدی حذف شدند .درنهايت ،الگوی اندازهگیری در
حالت کلی نشان داد که ضريب تعیین ( )R2بیشتر سنجهها ،از آستانة  0/50بیشتر است که اين
يافته ،روايی همگرايی الگوی اندازهگیری را تأيید میکند (چیندا و محمد.)2008 ،
در مرحلة تخمین الگوی ساختاری ،ابتدا الزم است تا «خطای همخطی» بین متغیرهای
مكنون -که وجود آن ،زمینة نبود «روايی تمايز»32را فراهم میآورد -بررسی شود .در اين راستا،
ماتريس همبستگی متغیرهای مكنون مد نظر قرار گرفت که هیچيک از ضرايب اين ماتريس ،از
آستانة  0/7بیشتر نبود و بنابراين ،روايی تمايز و نبود خطای همخطی در الگوی ساختاری تأيید
1. Measurement model and structural model
2. Multicollinearity error, Discriminant validity
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میشود .از سوی ديگر ،پايايی ايدهآل ،از ديگر شروط اولیة يک الگوی ساختاری است که اين
موضوع در تحقیق حاضر از سوی آمارۀ کرونباخ بررسی شد .ضرايب اين آماره ،برای هفت متغیر
مكنون ،از آستانة  0/6فراتر است که اين يافته ،بر پايايی ايدهآل الگوی پیشنهادی تأکید دارد.
تنها در مورد متغیر«نوع راهبرد» ،ضريب آمارۀ کرونباخ برابر  0/544حاصل شد که در
پژوهشهای اکتشافی ،بهدلیل طراحی پرسشنامهها و الگوهای جديد ،معمول بهنظر میرسد.

نمودار  .2نتایج الگوی مفهومی و فرضيههای پژوهش

نمودار  ،2الگوی نهايی پژوهش را بر مبنای روش «حداکثر بزرگنمايی» بعد از دو مرحله
تخمین الگوی اندازهگیری و تخمین الگوی ساختاری نشان میدهد که در آن ،ضرايب بین
متغیرهای مكنون مربوط به ضرايب استاندارد مسیر و ضرايب بین متغیرهای مشهود و متغیرهای
مكنون ،مربوط به بار عاملی است (بهدلیل نبود فضای کافی ،نمايش فیزيكی چهار متغیر مشهود
متغیر نوع راهبرد در نمودار  2حذف شده است) .شاخصهای برازندگی الگوی ساختاری در حالت
نهايی عبارتند از( 2/df= 3/7χ :سطح ايدهآل)5-1 :؛ ( GFI= 0/924سطح ايدهآل)0/90> :؛
( AGFI= 0/875سطح ايدهآل)0/80> :؛ ( NFI= 0/911سطح ايدهآل)0/90> :؛
( RMSEA= 0/078سطح ايدهآل .)0/08< :اين نتايج ،اعتبار قابل قبول الگوی تحقیق را تأيید
میکند.
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جدول  .2نتایج الگوی ساختاری پژوهش
متغير

ضریب كرونباخ تعداد
سنجه
كل
تعيين

عملكرد 0/764 0/833

7

فرايند

0/676 0/342

4

منابع

0/691 0/121

5

کارکنان 0/723 0/441

5

راهبرد 0/544 0/142

4
5
6

فرضيه
(اثر مستقيم)

آمارة نتيجة
ضریب
استاندارد  t-valueفرضيه

فرايند ← عملكرد 0/137
کارکنان← عملكرد 0/336
منابع ← عملكرد 0/315
راهبرد ← عملكرد 0/113
رهبری ← عملكرد 0/147
−
−
راهبرد← فرايند 0/374
رهبری← فرايند 0/216
−
−
0/127
راهبرد← منابع
رهبری← منابع 0/142
−
−
راهبرد←کارکنان 0/293
رهبری←کارکنان 0/372
−
−
رهبری← راهبرد 0/246
−
−
ذينفعان← رهبری 0/321

12/27
3/04
5/13
14/45
6/87
−

تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
−

3/76
3/09
−
1/65
13/56
−
11/47
4/01
−
10/16
−
8/12

تأيید
تأيید
−
رد
تأيید
−
تأيید
تأيید
−
تأيید
−
تأيید

مجموع آثار مستقيم
و غير مستقيم

فرايند ~ عملكرد
کارکنان ~ عملكرد
منابع ~ عملكرد
راهبرد ~ عملكرد
رهبری ~ عملكرد
ذينفعان~ عملكرد
راهبرد ~ فرايند
رهبری ~ فرايند
ذينفعان~ فرايند
راهبرد ~ منابع
رهبری ~ منابع
ذينفعان~ منابع
راهبرد ~ کارکنان
رهبری ~ کارکنان
ذينفعان~ کارکنان
رهبری ~ راهبرد
ذينفعان~ راهبرد
ذينفعان ~ رهبری

0/137
0/336
0/315
0/262
0/342
0/123
0/374
0/308
0/099
0/127
0/142
0/046
0/293
0/444
0/143
0/246
0/079
0/321

رهبری 0/771 0/231
0/667
−
−
−
−
−
ذينفعان −
2
آمارههای برازندگی الگوی ساختاری( /df= 3/7χ :سطح ايدهآل)5-1 :؛ ( GFI=0/924سطح ايدهآل)0/90> :؛
( AGFI=0/875سطح ايدهآل)0/80> :؛ ( NFI=0/911سطح ايدهآل)0/90> :؛ ( RMSEA=0/078سطح ايدهآل)0/08< :

دربارۀ ضرايب مسیر و نتايج فرضیههای پژوهش ،همانطور که جدول  2نیز نشان میدهد ،از
بین  13فرضیه ،شواهد کافی در تأثیرگذاری نوع راهبرد بر اثربخشی منابع (فرضیة  )6حاصل
نشد ،اما بقیة روابط بین متغیرهای مكنون ،براساس پیشبینی اولیه ،تأيید شد .نتیجة فرضیة ،6
مغاير با ادبیات پژوهشهای مرتبط است (بهعنوان مثال ،دهقان و شريفی تهرانی )1390 ،که بر
مبنای آنها ،راهبردهای سازمانی ،مسیر حرکت يک سازمان برای دستیابی به اهداف ازپیش
تعیینشده را در وضعیت حداقل استفاده از منابع میسر میسازد (اثربخشی منابع) .همچنین
براساس نتايج جدول  ،2بهلحاظ تأثیر مستقیم ،سطح اثربخشی مديريت کارکنان و بهلحاظ
مجموع آثار مستقیم و غیر مستقیم ،روش رهبری بیشترين نقش را در عملكرد سازمانی ،متغیر
وابستة نهايی الگوی تحقیق ،بهترتیب با ضرايب  0/336و  0/342داشتهاند .شايان ذکر است که
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در ادبیات حوزۀ مديريت ،پژوهشهايی وجود دارد که در آنها ،برای تحلیل الگوی بیاسسی از
روش اسایام استفاده شده است؛ بهعنوان مثال ،پرلمن ( )2013و هانگ و همكاران ( )2009با
استفاده از روش اسایام و نمونة آماری شرکتهای فعال در بخش فناوری اطالعات نتیجه
گرفتند که میان چهار منظر الگوی بیاسسی ،روابط علی وجود دارد؛ يافتهای که اگرچه روايی
اين الگو را تأيید میکند ،کمكی به توسعة آن نخواهد کرد .قوت اصلی پژوهش حاضر در مقايسه
با اين پژوهشها آن است که الگوی توسعهيافتة بیاسسی و نه الگوی اولیة آن و از سوی ديگر
میزان تأثیر هريک از ابعاد توسعهيافته بر عملكرد سازمانی ،اعتبارسنجی شده است .نتايج کار
ديدگاه جامعی را برای شناخت يک ابزار چابک ارزيابی عملكرد سازمانی ،در اختیار محققان و
دستاندرکاران قرار میدهد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی مقالة حاضر ،رفع مسئلة نبود پوشش کافی الگوی بیاسسی از عناصر مختلف
سازمانی از طريق توسعة آن بر مبنای الگوی ایافکیوام و درنهايت ،آزمون الگوی پیشنهادی در
قالب يک الگوی ساختاری بود .اين رويه و همچنین استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی برای
اعتبارسنجی سازۀ پیشنهادی موجب شد تا منظرهای مشتری ،مالی ،فرايندهای داخلی و يادگیری
و رشد در بیاسسی ،بهترتیب به منظرهای ذينفعان ،اثربخشی منابع ،اثربخشی فرايندها و
اثربخشی مديريت کارکنان ،توسعه يابد .عالوه بر اين ،سه منظر روش رهبری ،نوع راهبرد و
عملكرد به اين الگو الحاق شد که به اين ترتیب ،انتظار میرود الگوی حاضر در مقايسه با الگوی
اولیة بیاسسی ،عملكرد سازمانی را با نگاهی کاملتر ارزيابی کند؛ بنابراين ،اولین پیشنهاد اين
پژوهش ،مربوط به استفادۀ مديران از الگوی توسعهيافتة بیاسسی برای ارزيابی عملكرد
سازمانی است .اگرچه اين الگو تاکنون بهطور عملی در يک سازمان پیادهسازی نشده است ،تأيید
آن از سوی جامعة آماری خبرگان و کارشناسان حوزۀ مديريت از طريق روش آماری اسایام ،بر
قابلیت اثربخشی آن تأکید میکند .در اين زمینه ،نكتة حائز اهمیت ،وزندهی ابعاد الگوی
توسعهيافتة بیاسسی در فرايند ارزيابی عملكرد است که نتايج حاصل از روش اسایام میتواند
يک منبع پیشنهادی برای مديران محسوب شود .همانطور که در جدول  2نشان داده شد،
بهترتیب ،سطح اثربخشی مديريت کارکنان ،سطح اثربخشی منابع (منابع مالی ،فیزيكی و
ناملموس) ،روش رهبری ،سطح اثربخشی فرايندها و راهبردها بیشترين تا کمترين «تأثیر
مستقیم» را بر عملكرد يک سازمان دارند .اين نتايج تا حدی مشابه با نتايج پژوهش شمس
لیالستانی و همكاران ( )1392است که در آن ،بعد يادگیری و رشد (متناظر با متغیر سطح
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اثربخشی مديريت کارکنان در پژوهش حاضر) ،پس از بعد مشتری ،جايگاه دوم تأثیرگذار بر
عملكرد سازمانی را از ديدگاه کارشناسان و مديران به خود اختصاص داد .البته نتايج متناقضی نیز
در ادبیات وجود دارد که بهعنوان مثال میتوان به پژوهش میرفخرالدينی و امیری ( )1389اشاره
کرد .آنها با بهکارگیری بیاسسی و منطق فازی برای ارزيابی خدمات الكترونیكی بانکهای
دولتی منتخب استان فارس نشان دادند که منظر مالی ،در مقايسه با ديگر منظرهای اين الگو در
تعريف عملكرد سازمانی ،بیشترين اهمیت را دارد .ايوانو و اواسیلكای ( )2014نیز برخالف نتايج
اين پژوهش ،راهبرد را بهعنوان مهمترين معیار تأثیرگذار بر عملكرد معرفی میکنند.
از سوی ديگر ،براساس نتايج اين پژوهش ،بهترتیب ،روش رهبری ،سطح اثربخشی مديريت
کارکنان ،سطح اثربخشی منابع ،نوع راهبرد ،سطح اثربخشی فرايندها و درنهايت ،ذينفعان،
بیشترين تا کمترين «تأثیر مستقیم و غیر مستقیم» را بر عملكرد سازمانی دارند؛ بنابراين ،دومین
پیشنهاد پژوهش حاضر به استفادۀ مديران (در بخش کاربردی) يا محققان (در بخش آکادمیک) از
نتايج تأثیرهای کلی (مستقیم و غیر مستقیم) ابعاد مختلف الگوی توسعهيافته بیاسسی بر
عملكرد سازمانی برای وزندهی به اين ابعاد ،در فرايند ارزيابی عملكرد مربوط است .درواقع،
پژوهش حاضر صرفا ابعاد جديدی را برای الگوی بیاسسی پیشنهاد نمیکند؛ بلكه معرفی میزان
تأثیر هريک از اين ابعاد ،بر عملكرد سازمانی نیز از ديگر قابلیتهای الگوی فوق است .البته بايد
جانب احتیاط را نیز رعايت کرد؛ زيرا همانطور که در پژوهشهای شمس لیالستانی و همكاران
( )1392و میرفخرالدينی و امیری ( )1389بیان شد ،ممكن است در سازمانهای مختلف ،اهمیت
ابعاد يک الگوی ارزيابی عملكرد متفاوت باشد؛ بنابراين ،الزم است تا از قبل از پیادهسازی الگوی
توسعهيافتة پژوهش حاضر ،مديران نسبت به میزان اهمیت ابعاد مختلف اين الگو در عملكرد
سازمانهای خود پژوهشهای اولیه را انجام دهند .در اين راستا ،به پژوهشگران عالقهمند به
استفاده از الگوی توسعهيافتة پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که در گام اول ،با مشورت مديران و
خبرگان ،سنجههای مد نظر خود برای ارزيابی عملكرد سازمانی را در هريک از ابعاد هفتگانة
ذينفعان ،اثربخشی منابع ،اثربخشی فرايندها ،اثربخشی مديريت کارکنان ،روش رهبری ،نوع
راهبرد و عملكرد ،انتخاب کنند و در گام دوم ،به روش تحلیل سلسلهمراتبی و با درنظرگرفتن
ضرايب مربوط به روابط بین اين ابعاد در پژوهش حاضر ،آنها را وزندهی کنند .از آنجا که تعیین
سنجههای دقیق و وزندهی آنها برای الگوی توسعهيافتة بیاسسی در پژوهش حاضر و
عمومیتبخشیدن نتايج به همة سازمانها با رويكرد مديريت اقتضايی و روش تحقیق علمی در
تضاد است ،اين مهم به مديران و محققان حوزۀ ارزيابی عملكرد در هر سازمان وابسته خواهد
بود .نكتة مهم ديگر دربارۀ محدوديت تعمیم نتايج پژوهش حاضر آن است که جامعة آماری

 762ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صن
مدرييت عتی

 ،دورة  ،6شمارة  ،4زمستان 1393

متعلق به بخش صنعت در اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ،کارکنان دو شرکت فعال در صنعت
فوالد بودند و از اينرو ،در تعمیم نتايج به صنايع ديگر ،بايد جانب احتیاط را رعايت کرد؛ بنابراين،
برای دستیابی به يک الگوی فراگیر بیاسسی در ادامة مسیر پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود تا
محققان اين حوزه ،الگوی ارائهشده در اين تحقیق را با نمونة آماری متعلق به صنايع متنوع
بخش تولید يا بخش خدمات ،آزمايش و اعتبارسنجی کنند .همچنین شايان ذکر است که انتظار
میرود الگوی توسعهيافتة بیاسسی ،از میان نقصانهای مختلف مطرحشده در قسمت ادبیات
پژوهش ،تنها مسئلة نبود پوشش کافی الگوی اصلی بیاسسی از عناصر مختلف عملكرد
سازمانی را برطرف کرده باشد؛ بنابراين ،رفع نقصانهای ديگر يا تعديل اين الگو در صنايع
مختلف ،مستلزم پژوهشهای ديگر در آينده است که اين مهم ،خارج از اهداف پژوهش حاضر
بود.
در انتها ،شايان ذکر است که سنجش عملكرد ،نقطة آغازين بهبود کارايی و عملكرد محسوب
میشود (عظیمیان و همكاران .)1392 ،درواقع ،پیادهسازی الگوهای سنجش عملكرد ،بهصورت
طبیعی به بهبود عملكرد منجر نمیشود؛ بلكه برای دستیابی به کارايی ايدهآل ،الزم است تا
الگوهای سنجش ،در يک مجموعة مؤثر از نظامهای کنترل ،با طراحی دقیق جايگذاری شوند.
عالوه بر اين ،حتی در حدود  70درصد تالشها برای اجرای بدون نقص الگوهای مختلف
سنجش عملكرد ،با شكست روبهرو میشود (کاوالیری و همكاران )2007 ،که اين مسئله ،بر لزوم
توجه به موضوع آموزش مستمر و از سوی ديگر ،بر چگونگی پیادهسازی و بهکارگیری
مهارتهای اخذشده از آموزش ،برای تغییر نتايج و دستیابی به موفقیت تأکید میکند.
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