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 چکیده:

 و راهبردها اهداف، انداز،چشم تحقق به كمک آن، موفقیت مالک و امروز مديريت هدف كه آنجاي ازمقدمه:  و هدف

 و جامع نگاه عملکردي، حوزه در سازمان مديريت موفقیت هاي گام مهمترين از يکي و بوده سازمان عملکرد مستمر بهبود

 كه عملکرد مديريت قالب در پايش و ارزيابي نظام همچنین يک. است سازمان در عملکرد مديريت بحث به راهبردي

 صرفا   نه شدهگرفته بازخوردهاي از و دهد قرار پايش مورد سطوح تمام در سیستمي نگاه يک با را قرارگاه كالن هايبرنامه

 يکي نمايد ارائه شدهتعیین هايبرنامه و راهبردي اهداف به رسیدن تحقق و آن مداوم اصالح باهدف بلکه ارزيابي، منظوربه

 مهندسي بزرگ هايسازمان در راهبردي عملکرد مديريت الگوي طراحي مقاله، اين اصلي هدف .هاستضرورت از

 است. آن شدن منتفع راستاي در ((ص) االنبیاخاتم سازندگي قرارگاه: موردمطالعه)

 منظور. است پیمايشي -توصیفي ها،داده گردآوري شیوه و نوع لحاظ از و كاربردي هدف نظر از مقاله اينشناسی: روش

 است شده انجام میداني-نظري صورت به مطالعات راهبردي، عملکرد برمديريت موثر عوامل خصوص ها درداده آوريجمع

 روش از پنل اعضاي انتخاب شد. در انتخاب آن براي مناسب اعضاي و تشکیل دلفي پنل پژوهش، پیشینه بررسي از پس

 خبرگان دوم گروه و قرارگاه به آشنا خبرگان اول گروه. شدند انتخاب گروه دو كه است؛ شدهاستفاده قضاوتي گیرينمونه

 ۵1 پنلي درمجموع كه كردند آمادگي اعالم نفر  ۰4 دوم گروه از و نفر 24 اول گروه از. سازمان در عملکرد مديريت حوزه

 كه شد؛ حاصل اجماع راهبردي عملکرد برمديريت موثر عوامل مورد در اجرا، دور سه از پس درنهايت. گرفت شکل نفره

 جهت متخصان و مديران از نفر 24 تعداد مرحله اين در. گرفت قرار ISM پرسشنامه تهیه مبناي شدهشناسايي عوامل

 اين در. شد گرفته بکار نهايي الگوي تعیین براي پرسشنامه اين از و شناسايي عوامل بندياولويت و ارتباط نوع تعیین

 استفاده به فقط تواننمي عنوان،هیچبه مربوطه، سازمان يچنداليه واحدهاي و هاسیستم باالي پیچیدگي دلیل به تحقیق،

 در دلیل همین به. يافتدست تحقیق موقعیت به نسبت كافي شناخت به آن، با و كرده اكتفا( كیفي يا كمي) روش يک از

 از آمیخته، يا تركیبي تحقیق هايروش عنوان تحت كیفي، و كمي هايروش تركیب از نیاز، اين نمودن برطرف راستاي

 لحاظ به پژوهش اين. است قیاسي -استقرايي پژوهش اين رويکرد و است شدهاستفاده اكتشافي تركیبي روش نوع

 و اسناد بررسي هاداده گردآوري شیوه درنهايت و كندمي استفاده شناسيگونه و مضمون تحلیل استراتژي از استراتژي

 است. پرسشنامه
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 مورد دلفي روش با( ص) االنبیاخاتم سازندگي قرارگاه راهبردي عملکرد مديريت بر مؤثر عوامل تحقیق، اين درها: یافته

: باشدمي زير موارد شامل سازندگي قرارگاه راهبردي عملکرد مديريت بر مؤثر عوامل ۰۵ تعداد كه گرفت قرار شناسايي

 عملکرد؛ بازخورد ارزيابي و راهبردي؛ سنجش انتظار؛ كنترل مورد سطح تعريف ذينفعان؛ درنظرگرفتن با راهبردي اهداف

 و هاسنجه انتخاب و موفقیت كلیدي عملکرد؛ عوامل اصالح و بازنگري اطالعات؛ انتشار و دهي عملکرد؛ گزارش مداوم

 مفهومي محوري؛ كنکاش اقدام اطالعات؛ برنامه جريان و گردآوري سازماني؛ عملیاتي؛ ساختار كلیدي؛ كنترل هايشاخص

 محیطي. و كنکاش

 بنايي زير عامل نفعان،ذي گرفتن درنظر با راهبردي اهداف عامل ،ISM مدل نهايي دياگرام اساس برنتایج:  و بحث

 خود درون در عامل اين. است گرفته قرار ديگر عوامل به نسبت اولويت باالترين در راهبردي عملکرد مديريت بر موثر

 و محوري هايارزش سازمان؛ كالن و خرد هايهدف سازمان؛ مقصود و رسالت كه شودمي شامل را بسیاري عوامل

 كه است عوامل اين جمله از سازمان محیطي تهديدهاي و هافرصت سازمان؛ داخلي ضعف و قوت نقاط سازمان؛ فرهنگ

 . دراست شده طراحي الگوي صحت و عامل اين جامعیت و اهمیت دهنده نشان اولويت، باالترين در عامل اين قرارگرفتن

 و ضعف و قوت )نقاط محیطي كنکاش و ها(ارزش و منابع انداز،چشم )ماموريت، مفهومي كنکاش عامل دو بعدي، سطوح

 اهداف عامل پشتیبان عامل دو اين خبرگان، اكثريت نظر به بنا كه است؛ قرارگرفته محیطي( تهديدات و هافرصت

 كنترل محیطي، و مفهومي كنکاوش از بعد آمد . سطح دست به درستيبه مطلب اين نیز دياگرام در كه است راهبردي

 كنکاش هايخروجي از) خارجي و داخلي مسائل گرفتن نظر در با راهبردي كنترل واقع در است قرارگرفته راهبردي

 قرارگاه كهآنجايي از و نمايدمي اصالح شرايط بنابه لزوم درصورت و رصد را راهبردي اهداف همواره( محیطي و مفهومي

 حتما، باشد انجام به نیاز سازمان در اصالحي اگر است الزم لذا است مراتب سلسله داراي و نظامي سازمان يک سازندگي

 موضوع اين دياگرام، در درستي به كه شود انجام( اطالعاتي ساختار چه و سازماني ساختار چه) قرارگاه ساختار در تغییر آن

 است كلیدي هايشاخص انتخاب و موفقیت كلیدي عوامل تعیین و محوري اقدام برنامه به نوبت حال،. است شده مشخص

 مناسبي اهداف هرچند درهرسازماني درواقع، .است آمده ديگري از پس يکي درستيبه عامل دو اين ISMنمودار   در كه

 الزم راستا، همین در داشت نخواهد چنداني ارزش درواقع نشود سازي پیاده و اجرايي درسازمان كه تازماني اما شود تعیین

 اين كه شود تعیین سازمان راهبردي اهداف از برگرفته آن، هاي شاخص همچنین و سازمان موفقیت كلیدي عوامل تا است

 عامل دو بعدي سطح در .است آن شدن اجرايي در تضمیني ،(اطالعات انتشار و گردآوري عامل) بعدي گام و گام

 سطح آخرين در و شدهكسب دارند دوسويه ايرابطه باهم كه اطالعات جريان و گردآوري و اطالعات انتشار و دهيگزارش

 و بازنگري عملکرد؛ مداوم بازخورد عملکرد؛ ارزيابي و سنجش انتظار؛ مورد سطح تعريف مانند مرتبطي كامال  عوامل نیز

 است. آمدهدستبه عملیاتي كنترل و عملکرد اصالح

 مداوم موفقیت، بازخورد کلیدی موفقیت، عوامل مالکها: راهبرد، عملکرد راهبردی، کلیدواژه

 عملکرد
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 مقدمه .1

هاي اصلي هر سازمان و بالطبع مديريت آن ترين دغدغهيکي از مهمعملکرد سازمان و بهبود مستمر آن، 
گیري ارتقا دهد و مديريت عملکرد صورت چشمتواند عملکرد كل سازمان را به. درواقع، مديريت عملکرد مياست

ديريت عملکرد، فرايندي م .[۰۵] شد خواهد سازمان راهبردهاي مستمر بهبود و اجرا ارزيابي، سازي،شفافباعث 
هاي فردي ها اشتغال دارند و با توسعه قابلیتراهبردي و يکپارچه است كه با بهبود عملکرد افرادي كه در سازمان

نمايد. مديريت عملکرد، رويکردي منطقي است كه از طريق ها را فراهم ميو گروهي، موفقیت پايدار سازمان
كارگیري هاي عملکرد، بهها، بازنگري گزارش دادهآوري دادهفرايندهاي تعیین اهداف راهبردي، سنجش، جمع

الزم به توضیح است  .[۰1]انجامد كارگیري نتايج آن، به بهبود عملکرد سازمان ميد و بههاي عملکرگزارش داده
 كه در مورد تعريف مديريت عملکرد و مديريت عملکرد راهبردي، تفاوت ماهوي وجود ندارد و تفاوت اصلي آنان

ظ، در مواردي از لفظ البته الزم به توضیح است كه در زبان فارسي در تلف استدر سطح استفاده از آن  شايد
يک معني شود كه تفاوتي با مديريت عملکرد راهبردي نداشته و هر دوبهمديريت راهبردي عملکرد نیز استفاده مي

كنند كه مديريت عملکرد راهبردي همان مديريت واسطه شباهت لفظي، افراد تصور مي. در ضمن گاهي بهاست
 آشکار تشريح خواهد شد.  طوري اين موضوع بهتوضیحات ادامه با كه درراهبردي است درحالي

هاي مرتبط با آن اي دارد ازجمله رشتهرشتهرشته نبوده و كامال  ماهیتي بینمديريت عملکرد متعلق به يک
طور خاص و به توان به مديريت راهبردي، رفتار سازماني، تئوري سازمان و حسابداري مديريت اشاره كرد؛مي

 براي سازمان فردمنحصربه هايفعالیت از ايكنترل مجموعه و سازيپیاده تدوين، شامل راهبردي مديريت
 كارگیريبه و سازمان، رشد ارشد سازمان بوده و وظیفه اصلي مديران اصلي هايويژگي و اهداف به رسیدن
 خود برد،راه تدوين است كه اين در حالي .استپايدار  رقابتي مزيت كسب سازماني، براي اصلي هايتوانايي
 اساس، اين شود. برجزء آن محسوب مي قطعا  اما فرايند اجرايي شدن راهبرد، نیست، عملکرد مديريت از بخشي
 و تدوين يک سازمان و راهبرد اجراي تدوين و بین است. عملکرد مديريت ازميمه بخش راهبردي مديريت

 يک چگونه اينکه از نظرصرف خاص، طوربه. ورزشي ارتباط وجود دارد تیم يک بازي يبرنامه يک سازيپیاده
 به .كنند اجرا را برنامه اين بازيکنان اينکه افتد مگراتفاقي نمي هیچ اجراست،قابل ورزشي در تیم ورزشي برنامه
 كمک يا هیچ نشود، اجرا كه زماني تا اما باشد، خوب كاغذ روي بر است ممکن سازمان راهبرد ترتیب همین
 .[۳] «است عمل يک توهم بدون راهبرد» المثل ژاپنيبه قول ضرب .نخواهد داشت اي را دربرنتیجه

دار درباره آن، هنوز هاي دامنهرغم وجود بحث( معتقدند مديريت عملکرد علي2111لیگان )هابوكارت و
اي مديريت عملکرد مجموعه هاي منسجم است.مانده و فاقد فرا تحلیلمعما باقي مديريت عملکرد مانند يک

منظور برقراري ارتباط میان هر فرد و راهبرد كه سازمان به استريزي و بازنگري هاي برنامهيکپارچه از روش
هاي مرتبط با يکديگر براي بهبود عملکرد اندازد. مديريت عملکرد از راهبردها و فعالیتكلي سازمان به جريان مي

معتقد است اهمیت مديريت عملکرد تا آنجايي است كه  [۰۳] نمايد. مارتفاده ميها اسها و سازمانافراد، تیم
صورت چشم گیري ارتقا دهد و مديريت عملکرد را تواند اثربخشي، كارايي و عملکرد كل سازمان را بهمي

. مويینهان شد خواهد را منجر سازمان راهبردهاي مستمر بهبود و اجرا ارزيابي، سازي،داند كه شفافرويکردي مي
 هايدهه گرفته است. درمعتقد است كه با آغاز قرن بیست و يکم، حکمراني برمبناي مديريت عملکرد شکل [۰2]

 شده است.بوده و به هدف محوري آن تبديل مديريت تحوالت مركز در عملکرد مفهوم اخیر،
سازي مديريت عملکرد در دو سطح پیادهگذار در قالب فصل يازدهم مديريت خدمات كشوري، به دنبال قانون

اي كه چارچوب جامع و يکپارچهاما ازآنجا ( بوده است؛۲۳ماده ) ( و سطح استراتژيک۲2و  ۲۰ملي )ماده 
خوبي مشخص نشده است ها بهشده براي دستگاهنشده است لذا ارتباط بین اسناد باالدستي و اهداف تعیینتدوين

ها و اسناد باالدستي صورت منظور اصالح برنامهاستفاده جامعي به، هانتايج ارزيابيو همین عامل باعث شده تا از 
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 با بیشتر طوركليبه است پذيرفته صورت عملکرد، مديريت حوزه تحقیقات اكثر پیرامون كه بررسي بانگیرد.
 فردي سطح در يا عملکرد مديريت موجود الگوهاي و نظريات و شدهمطرح عملکرد سنجش و ارزيابي رويکرد
 البته باشندنمي يکپارچه نظام و پیوستههمبه صورتبه نیز سازماني عملکرد مديريت الگوهاي يا و هستند متمركز

 و داشته غلبه شركتي و خصوصي هايسازمان با متناسب هايمدل سازماني، عملکرد مديريت  الگوهاي در
 اين در بسیاري هايپژوهش جاي و نیافته بلوغ هنوز سازماني عملکرد مديريت پیشینه كه كرد بیان توانمي

 و ابزار سنجش عملکرد سازماني است؛ميبوميلذا اين بخش از سازمان فاقد يک الگوي عل. [2۰] خالیست زمینه
هاي بزرگ مهندسي و كه مجموعه كاملي از عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانميدر همین راستا، داشتن الگوي بو

وتحلیل قرارگاه سازندگي و ابعاد آن را درنظرگرفته و با توجه به شرايط خاص آن سازمان، تجزيهطور خاص به
 هاست.نمايد يکي از ضرورت

مهندسي و  بزرگ هايسازمان در راهبردي عملکرد مديريت مقاله حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر بر
( به نگارش در آمده ISMمدلسازي ساختاري تفسیري )طور خاص قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا)ص( با رويکرد هب

 مهندسي بزرگ هايسازمان در راهبردي عملکرد مديريت الگويو به دنبال پاسخ به اين سوال اصلي است كه 
 هاي فرعي پژوهش عبارتنداز:چیست؟ و سوال(( ص) االنبیاخاتم سازندگي قرارگاه: موردمطالعه)

 قرارگاه: موردمطالعه) مهندسي بزرگ هايسازمان در راهبردي عملکرد مديريت هاي الگويبعاد و مؤلفها 
 چیست؟(( ص) االنبیاخاتم سازندگي

 مهندسي بزرگ هايسازمان در راهبردي عملکرد مديريت الگوي هايابعاد و مؤلفه نیارتباط ب 
 چیست؟(( ص) االنبیاخاتم سازندگي قرارگاه: موردمطالعه)

 مهندسي بزرگ هايسازمان در راهبردي عملکرد مديريت الگوي هايابعاد و مؤلفهبندي بین اولويت 
 چگونه است؟ ((ص) االنبیاخاتم سازندگي قرارگاه: موردمطالعه)

از رويکرد تحقیق درعملیات نرم با بندي آن درضمن براي مشخص شدن رابطه بین اين عوامل و اولويت
 میان روابط خصوص در را بینشي تنهانه اين رويکردشد ( استفاده ISMعنوان مدلسازي ساختاري تفسیري )

 همديگر بر عناصر تأثیرگذاري يا و اهمیت بر مبتني را ساختاري بلکه نمايدمي فراهم سیستم يک مختلف عناصر
 اين میان روابطي آيا كه نمايدمي تعیین افراد از گروهي قضاوت چون است، تفسیري روش اين. نمايدمي فراهم
 روابط كه است سازيمدل تکنیک يک روش اين اساس چون است ساختاري روش اين. خیر يا دارد وجود عناصر

 .شودمي داده نشان دياگراف، مدل يک در كلي ساختار و مشخص
 
  پیشینه پژوهشمبانی نظری و  .2

. اين استچندگانه درسطوح مختلف  يک مفهوم ،«عملکرد» دهد كهميم مرتبط نشان مفاهینگاه تحلیلي به 
پردازاني مانند آرمسترانگ هاي بسیاري از نظريه پردازان اين حوزه قابل مشاهده است. نظريهموضوع در ديدگاه

كه ، [۰۲]رضايیان ، [۰4]استیپل  و مدوري، [1]ديويد  ،[۰۰]، اولوو [۰2] ، مويینهان[۰] لیگانهاو ، بوكارت[۰]
اند. كه در يک هاي مختلفي از بحث، مديريت عملکرد اشاره كردهعه خود، به جنبههريک براساس موضوع مطال

 نهادينه و تثبیتكردن و  عملیاتي شیوهتوان موضوع مديريت عملکرد را در سه دسته كلي طراحي، بندي ميجمع
طراحي كردن )فرهنگ سازماني( تقسیم نمود. برخي از محققان در حوزه مديريت عملکرد صرفا در حوزه 

اند. گروه دوم، به بحث طراحي و شیوه عملیاتي كردن پرداخته و توجهي به فرهنگ سازماني نکردهاند. كاركرده
 . اندكردهگروه سوم، توجه به هرسه جنبه را مورد تاكید قرارداده و در الگوي خود لحاظ 
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حوزه مديريت عملکرد داشته  بهميبررسي صورت گرفته، گروه سوم رويکردي جامع و سیست همین راستا با در
هاي مديريت عملکرد منطبق بوده و مبناي كار طراحي الگوي مديريت عملکرد راهبردي قرار كه با تمام چارچوب

 گیرد.مي
به دنبال  دتحقیقاين  اما  است دو مبحث مديريت عملکرد در سطوح فردي و سازماني  براي تحقیقات 

 از: عبارتندپردازد كه مياين حوزه سازماني ترين تحقیقات عمدها به لذ استالگوي مديريت عملکرد سازماني 
 اندمنتشر كرده ۰۳12هاي دولتي و غیرانتفاعي در سال ياوري و زاهدي الگوي مديريت عملکردي را براي سازمان

عملکرد؛ در مدل خود فرآيند مديريت عملکرد را در سه مرحله كلي شناخت ابعاد و معیارهاي عملکرد؛ سنجش  كه
هايي را مطرح كرده و در اين الگو در مورد هر يک از مراحل، گامالبته اند. گرفته و اصالح و بهبود عملکرد در نظر

هاي چنین، پیشرانزمان ابعاد و معیارهاي عملکرد و همكنار توجه به فرآيند مديريت عملکرد، بر تعیین هم
كه شامل  الگوي نظام مديريت عملکرد را معرفي كرده است 211۲موينیهان در سال  نمايد.عملکرد نیز تأكید مي

نفعان؛ سنجش عملکرد ريزي راهبردي با محوريت تعیین اهداف با توجه به نقطه نظرات ذيبرنامه چهار مرحله،
هاي براي آن؛ انتشار اطالعات عملکرد؛ و اتصال اطالعات به حوزهميها و اهداف كبا محوريت تعیین سنجه

 . استكه منظور از آن ارزيابي، رصد و بهبود عملکرد سازمان تصمیم 
دهد كه در آن هفت گام جهت پیاده شدن اي را پیشنهاد ميبراي مديريت عملکرد چرخه (2111 ) اولوو

 نفع محور؛تدوين راهبرد ذي نمايد كه به ترتیب اولويت عبارتند از:مديريت عملکرد دريک سازمان را بیان مي
هاي مناسب؛ همسوسازي و اتخاذ شاخص گیري؛هاي عملکرد راهبردي؛ انتخاب چارچوب اندازهاولويتتعريف 
 براي ۰1۲۵در سال  ريسهاو رد ها. بکگويي؛ ايجاد فرهنگ عملکرد و پايدار نمودن بهبود عملکردپاسخ
ها در دهد آنپیشنهاد ميهفت گام را  گردند،مي عمده تحوالت دچار كه هاييسازمان در راهبردي ريزيبرنامه

 منابعي جانب از چندگانه، هايخواسته به بايد كه تصور كرده بازي هاينظام مثابهرا به هاالگوي خود سازمان
 دوم، سپس در مرحله. است سازمان اصلي مأموريت تعیین شانكه اولین مرحله پیشنهادي دهند؛ پاسخ چندگانه

 چهارم نظام، مرحله. كنندمي ترسیم را واكنش فعلي نظام سوم، در مرحلهكنند مي ترسیم را تقاضا فعلي نظام
 و هاشکاف پنجم، مرحله. كنندمي تعیین شود،مي بینيپیش آينده سال چهار تا سه براي كه را هاييخواسته
 بر مشتمل ششم، مرحله شودمي مطرح گردد، محقق مطلوب وضعیت تا شوند رفع بايد كه هايياختالف
 / هزينه پذيري،امکان سپس در مرحله انتهايي، است مطلوب وضعیت تحقق براي ضروري، اقدامات ريزيبرنامه

  گیرد.مي قرار موردبررسي ششم مرحله در شدهمطرح عملي هايطرح غیرعمدي و عمدي تبعات اثربخشي،
كه عناصر آن عبارتنداز: نیازها، اند الگوي مديريت عملکردي را پیشنهاد داده 2111لیگان در سال هابوكارت و

ها، اثرها، محیط، صرفه اقتصادي، كارايي، اثربخشي ها، خروجياهداف خط و مشي، اهداف عملیاتي، منابع، فعالیت
در اين  اند كهنگر را پیشنهاد دادهالگويي مديريت عملکرد كل (2111) و هزينه اثربخشي. اندرسون و همکارانشان

ريزي راهبردي موردتوجه قرار گیرند. كه بايد در برنامه استنفعان، نیازها و انتظارات ذي لترين عوامالگو، اصلي
ديگر، اين موضوع با عبارتبه .باشندهاي مهم اين ساختار ميهاي بازار و تقسیمات اين زمینه، از بخشپژوهش

سازمان، توسعه فرايندهاي كاري، هاي داخلي رويکردهاي مشتري نیز مرتبط است. با در نظر گرفتن توانمندسازي
ها، شود و اين، همان استفاده بهینه از زمان و ارزش است. نقشيک عامل كلیدي براي سازمان محسوب مي

و سبک رهبري و  نگر بودهعنوان زيربناي الگوي مديريت عملکرد كلهاي سازماني، بهها و ظرفیتشايستگي
ها ها در تمام سطوح سازمانكه مديريتطوريموفقیت است؛ به كلیدينیز از عوامل  سازمان رويکرد مديريتي در
كند به چاپ رسانده است بیان مي ۰۳۲1عباس زادگان در كتاب مديريت عملکرد خود در سال  باهم ارتباط دارند

عنوان سیستمي فعال درون يک دستیابي به حداكثر نتايج عملکرد، الزم است كه مديريت عملکرد به كه جهت
 تر در نظر گرفته شود. ستم بزرگسی
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جانبه ابزار مديريت عملکرد توسط مديريت كارگیري همهيکي از داليل شکست مديريت عملکرد عدم به
باشد. ايشان تأكید عنوان صحیح نميهیچارزيابي عملکرد همان مديريت عملکرد است به كه. اعتقاد به ايناست
 ساير) تر سازمانهاي بزرگسیستم مطرح گرديده و با بخشصورت يک مديريت عملکرد به كند كهمي

كتابي تحت عنوان مديريت عملکرد  ۰۳11ضايیان و گنجعلي در سال ر كاركردهاي مهم سازمان( در ارتباط باشد.
الگوي محتوايي مديريت عملکرد سازمان بانام  رسانند كه در آنچیستي چرايي و چگونگي را به چاپ مي

كه در بعد  استها و نتايج كنندهكه اين الگو داراي دو بعد تعیین كنند؛( را معرفي مي2) اختصاري رضا گنج
هاي فرهنگ و جوسازماني، قابلیت فلسفه وجودي، اصول غايي و ابزاري(؛) ها: مباني و اصول سازمانكنندهتعیین

داف و راهبردها(، رهبري و انداز، اهچشم) پذيري(، برنامه راهبرديمفهومي، همسوسازي و انعطاف) سازمان
و در بعد  فناورانه، دانش و اطالعات(، ساختار سازماني و فرايندهاي سازمان؛ انساني، مالي،) منابع سازمان مديريت،

 نمايند.و آثار )مالي و غیرمالي( بیان مي مالي و غیرمالي() هانتايج: خروجي
 

 لکرد راهبرديهاي مربوط به محور طراحي در مديريت عممضمون .۰جدول 

 تکرار الگوها متغیرها ردیف

 مأموريت ۰
رد، برودلین، ديويد، ياوري و هاريس و بکهافراتلي، آرمسترانگ،

 زاهدي، شوهارت، خالقي
۲ 

 1 (؛ بقرآباديS۰اس ) (، هفتبار 2هانا، برودلین، فراتلي ) ساختار 2

 1 لیگانهابوكارت وهانا، فرااتلي، ياوري و زاهدي، هوشین كانري، ديويد،  محیط ۳

 اندازچشم ۵
وري ، برودلین، هوشین كانري، الگوي پنل بهره۰رضاگنج فراتلي، 

 انگلستان، ياوري و زاهدي، خالقي، ديويد نورتون و رابرت كاپالن
۲ 

 اهداف راهبردي 4
بوكارت، مويینهان، ديويد نورتون و رابرت كاپالن، ارايزر، خالقي، ياوري 

 فراتلي، سینتل، شوهارت، خالقيو زاهدي، مار، 
۰۰ 

 ۵ رضاگنج، آرمسترانگ، عباس زادگان، گروت ريزي عملکردبرنامه 1

 2 هفت اس، آرمسترانگ هاارزش ۰

 ۳ لیگان، سايمونزهاديويد، بوكارت و هاخطي مشي و سیاست ۲

 ۳ لیگان، سینتلهاديويد، بوكارت و اهداف عملیاتي 1

 منابع ۰1
لیگان، مار، پويستر، ديويد نورتون هاريس، ديويد، بوكارت وهارد وهابک

 و رابرت كاپالن، ديويد، بقرآبادي
۲ 

 نفعانتحلیل ذي ۰۰
ياوري و زاهدي، منشور عملکرد، ديويد نورتون و رابرت كاپالن، 

 سايمونز، اولوو، مويینهان
1 

 2 هانا، اسپاير و بکر تعريف شغل ۰2

 ۰ زارگان عباس ارتباط عملکرد جاري ۰۳

 ۰ بقر آبادي مديريت زنجیره تأمین ۰۵

۰4 
تعیین ابعاد عملکرد )كارايي و 

 اثربخشي(
 2 لیگان، سلوماهابوكارت و

 2 آرمسترانگ، مار رهبري ۰1

 ۰ هانا اطالعات ۰۰

 نحوه درباره گیريتصمیم .بندي شودبايد دستهميمنسج و مشابه هايگروه در متن از آمدهدستبه مضامین
 كه كرد توجه بايد. گیردمي صورت نظري مباني بر اساس لزوم صورت در و محتوا اساس بر مضامین، بنديگروه

 كه در اين تحقیق، مضامین باشد؛ مشابهي موضوعات درباره و مناسب به تعداد بايد شبکه هر تحت مضامینِ
 ۲بندي توسط پژوهشگر با همکاري ستهمتن مورد د در تکراري، منسجم و متمايز رعايت سه ويژگي با محوري
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شرط آشنايي كامل با سازمان( انجام شد كه درنتیجه سه مضمون اصلي، طراحي،  نفر از خبرگان دانشگاهي )با
دست آمد كه تحلیل مضمون مديريت عملکرد راهبردي در سه  كردن به نهادينه و شیوه عملیاتي كردن و تثبیت

 شده است.ارائه ۳و  2، ۰محور مذكور، در جداول 

 در مديريت عملکرد راهبردي سازيهاي مربوط به محور شیوه پیادهمضمون . 2جدول 
 تکرار هامدل متغیرها ردیف

 عوامل كلیدي موفقیت ۰
بار(، برودلین، مار، كوريست، كريستوفر، مدوري  2آرمسترانگ، فراتلي )

 اولوو، رازاني، و استپل
 
۰1 

2 
گزارش دهي و انتشار 

 اطالعات
، سلوما، كوريست، برودلین، ارايزر، ياوري و ۰ مار، مويینیهان، رضاگنج

 زاهدي، سايمونز، اولوو
۰1 

 ۰ شوهارت، خالقي، مار، كوريست، عباس زادگان، فراتلي، پويستر اطالعات گرداوري و جريان ۳

۵ 
هاو انتخاب سنجه

 هاي كلیديشاخص
، برودلین، كريستوفر، پويستر، ۰آرمسترانگ، فرااتلي، مار، الوو، رضاگنج 

 مويینهان، ديويد، سايمونز، شوهارت، خالقي، هوشین كانري
۰۵ 

 ۰ ناهامار، پويستر، كوريست، سلوما، سايمونز، نیلي، پیامدها 4

 ۵ ديويد نورتون و رابرت كاپالن، نیلي، منشور عملکرد فرايندهاي داخلي 1

 ۰ اسپاير و بکر اجتماعي سازي/ آموزش ۰

 ۵ ۰رضاگنج  رد،هاريس و بکهاآرمسترانگ، سینک، اقدام/برنامه ۲

 4 بقرآبادي، ديويد نورتون و رابرت كاپالن، منشور، سلوما، فراتلي ها و فرايندهاي راهبردنظام 1

 ۰ كريستوفر نوآوري ۰1

 2 كريستوفر، سلوما وريبهره ۰۰

 ۰ كريستوفر مسئولیت پذيري ۰2

 
 در مديريت عملکرد راهبردي سازيهاي مربوط به محور تثبیت و نهادينهمضمون .۳جدول 

 تکرار هامدل متغیرها ردیف

 ۰ ، ياوري و زاهدي، سايمونز، عباس زادگان، هوشین كانري۰مويینهان، فرااتلي، رضاگنج  بازخورد مداوم عملکرد ۰

2 
سنجش و ارزيابي 

 عملکرد
، سینتل، فراتلي، مدوري و استپل، اسپاير و بکر، گروت، ۰وري انگلستان، رضاگنج پنل بهره

 عباس زادگان، خالقي، سلوما، آرمسترانگ، مويینهان
۰2 

 بازنگري واصالح عملکرد ۳
، آرمسترانگ، شوهات، الوو، كوريست، ياوري و زاهدي، خالقي، ۰مار، رضاگنج 

هوشین كانري، ديويد،  رد، گروت، عباس زادگان، سلوما، سینتل،هاريس و بکهاكريستوفر،
 وري انگلستانمدوري و استپل، مويینهان، پنل بهره

۰1 

 ۳ كوريست، مار، فراتلي يادگیري ۵

 2 كوريست، الوو پايداري بهبود عملکرد 4

 ۰ كريستوفر هاي كلیديكنترل حوزه 1

 ۰ منشور عملکرد توانمندي ۰

 ۰ بقرآبادي ممیزي مديريت عملیات ۲

 4 مار، فراتلي، برودلین، كوريست، سلوما پاداش و تنبیه 1

 ۰ رضاگنج تقويت عملکرد ۰1

 2 ناهااولوو، ايجاد فرهنگ عملکرد ۰۰
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 جدول و تطبیقي جدول اساس بر مربوطه مضامین و هامؤلفه ابتدا ،مذكور  ابعاد آوردن دست به براي
 است شدهبنديدسته محوري مضامین عنوانبه ،دسته سه در شده،استخراج مضامین سپس شد استخراج مضامین،
  .(۰)شکل 
 

 

 )منبع: محقق( اولیه مديريت عملکرد راهبرديميالگوي مفهو .۰ شکل

 

 پژوهش شناسیروش .3

 يا فرضیه آزمودن جهت پژوهش، هدف تحقق براي جستجوگرايانه اقدامات يا عملیات ارچوبچ تحقیق روش

 اكتشاف، به تحقیق مختلف يهاروش با تواندمي گرپژوهش آورد.مي فراهم را تحقیق يهاسوال دادن به پاسخ

 يهاگزاره اساس بر مناسب تحقیق وش. ربپردازد معلولي علي و نیز رابطه و همزماني رابطه توصیف، برقراري

 پاداش و تنبیه

 بازنگري عملکرد

 ارزيابي عملکرد

 بازخورد مداوم عملکرد

 منابع

 اهداف راهبردي

 انتخاب شاخص

 گردآوري اطالعات

 گزارشدهي و انتشار

 عوامل كلیدي موفقیت

 عاننفيذتحلیل 

 چشمانداز

 محیط

 ساختار

 ماموريت

 طراحي

 شیوه عملیاتي كردن مديريت عملکرد راهبردي

 تثبیت و نهادينهسازي
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، مطالعات به مديريت عملکرد راهبردي عوامل موثر بر هايداده آوري منظور جمعبه. [21] شودمي انتخاب تحقیق
و ، پیشینه پژوهش پس از بررسيمیداني انجام شده است. در اين تحقیق تالش شده است -صورت نظري

آن انتخاب شد كه از  براي مناسب اعضاي و دلفي تشکیل پنل، با روش تحلیل مضمون استخراج عوامل اولیه
آيد. در اين پنل از افرادي مي حساببه روش اين ترين مراحلمهم از دلفي اعضاي پنلآنجايي كه  انتخاب 

شده كه عالوه بر دانش الزم، تجربه كافي را در سازمان موردمطالعه دارا باشند. براي انتخاب اعضاي پنل استفاده
خبرگان آشنا به قرارگاه و  كه دو گروه انتخاب شدند. گروه اول شده است؛گیري قضاوتي استفادهاز روش نمونه

نفر انتخاب و  24نفر و از گروه دوم  ۳2در سازمان. از گروه اول  مديريت عملکردگروه دوم خبرگان حوزه 
نفر اعالم آمادگي كردند كه درمجموع  ۰4دوم  از گروه و نفر 24 از گروه اول توضیحات الزم به آنان داده شد.

 نفره شکل گرفت.  ۵1پنلي 
كه عوامل  اجماع حاصل شد؛راهبردي  عملکرد برمديريت موثر عواملاز سه دور اجرا، در مورد درنهايت پس 

نفر از مديران و متخصان جهت  24قرار گرفت. در اين مرحله تعداد  ISMشده مبناي تهیه پرسشنامه شناسايي
 نهايي بکار گرفته شد. ويالگبندي عوامل شناسايي و از اين پرسشنامه براي تعیین تعیین نوع ارتباط و اولويت

 این اینکه در به توجه با و کندمی مضمون استفاده تحلیل استراتژي از استراتژي لحاظ به پژوهش این

 هدف هستیم، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(الگوي مدیریت عملکرد راهبردي در  دنبال به پژوهش

 شیوه درنهایت و پذیردمی انجام مقطعی تک صورتبه که است تبیینی و توصیفی اکتشافی، پژوهش این

 کامل طوربه را حاضر تحقیق بنديدسته 2 شکل که و پرسشنامه است اسناد بررسی هاداده گردآوري

 دهد:می نشان
اي، میداني هاي كتابخانههاي گردآوري اطالعات شامل انواع روشروشها. داده روش و ابزار گردآوری

اطالعات در اين تحقیق پرسشنامه بوده است. البته در اين تحقیق از مصاحبه نیمه بوده و ابزار گردآوري 
 شده است.ها استفادهساختاريافته و تکنیک پنل دلفي براي رسیدن به اجماع در مورد مؤلفه

 مشاركت آن كالن سطح در كه است بیروني كارفرمايان و سپاه سازمان از هاييبخش تحقیق، آماري جامعه
 :است ذيل شرح به تحقیق آماري جامعه هايويژگي كه اند؛داشته
a. مشغول( هاپروژه سطح تا ستاد از) قرارگاه مختلف هايبخش در راهبردي ريزيبرنامه و طرح قسمت در 

 .هستند فعالیت به
b. گیرندمي قرار مديريتي سطح در شغلي جايگاه ازنظر. 
c. جايگاه يا درجه ازلحاظ كهنظاميرسمي و كارمنديرسمي شامل جامعه اين در مختلف هايعضويت 

 .اندداشته قرار ۰1 تا ۰4 از خدمتي
d. شودمي تقسیم مهندسي و فني و اداري دودسته به طوركليبه افراد تخصص. 
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 صورت خالصهپیاز روش تحقیق حاضر به .2شکل 

 

 
 هایافتهها و تحلیل داده .4

 ۵دهندگان شامل سن، سطح تحصیالت به شرح جدول شناختي پاسخي جمعیتهاخالصه برخي از ويژگي
 آمده است.

 
 ي جمعیت شناختي پاسخ دهندگانهاويژگي. ۵جدول 

ی هاویژگی

 شناختی
 هاشرح ویژگی

 سن
 جمع كل به باال 4۰ ۵۰-41 ۳1-۵1 سال ۳1كمتر از  وضعیت

 ۵1 ۰۰ ۰2 ۲ ۳ تعداد

 ۰11 ۵24/1 ۳1/1 21/1 1۰4/1 درصد فراواني

 تحصیالت
  دكتري يا معادل كارشناسي ارشد كارشناسي 

 ۵1 ۰1 ۰4 1 تعداد

 ۰11 ۵۰4/1 ۳۰4/1 ۰4/1 درصد فراواني
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 بیشترين .است بوده ۵24/1 فراواني درصد با باال به سال 4۰ سني طبقه در موجود افراد فراواني بیشترين
 افراد اكثريت متوسط طوربه و است بوده آن معادل يا و دكتري تحصیالت به مربوط تحصیالت، طبقه در فراواني
 .است بوده خوب خیلي آن، وضعیت و بوده دانشگاهي تحصیالت داراي

 سؤال اصلی پژوهش

 در قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا )ص( كدام است؟ عوامل موثر برمديريت عملکرد راهبردي
تکنیک دلفي  و پیشینهبر اساس مرور  راهبرديمديريت عملکرد  عوامل موثر بربراي پاسخ به اين سؤال، 

 شده است.نشان داده 4ها در سه دور اجراي تکنیک در جدول شماره پرسشنامه محتواي  استفاده شد. 
 

 ها در سه دور تکنیک دلفيتعداد پرسشنامه .4جدول 

 نرخ پاسخگویی شدهپرسشنامه تکمیل شدهپرسشنامه توزیع دورهای تفکیک دلفی

 ۲۰4/1 ۳4 ۵1 دور اول

 ۲۳/1 21 ۳4 دور دوم

 ۲1/1 24 21 دور سوم

 
كه براي پي بردن به  ، مالک تدوين اولین پرسشنامه قرارگرفته است؛مباني نظريعوامل مرور اولیه لیست 

كه مقدار دست آمد و ازآنجاييبه ۳4۰/1ها از آزمون دبیلیو كندال استفاده شد كه نتیجه دور اول داري پاسخامعن
شاخص حذف و دو شاخص  چهار آزمون اصالح و مجددا انجام شد. در اين مرحله. [۲]بوده است  4/1آن كمتر از 

محاسبه و  ۵۰/1شاخص براي دور دوم تدوين شد كه نتايج دبیلیو كندال  ۰۳اضافه شد. در پايان دور اول، 
عامل اضافه شد  دوو  حذفعامل ديگر  ۰با اصالحات مدنظر خبرگان،  .استدهنده تفاوت باالي میانگین نشان

به دست آمد و  ۲2/1كه در دور سوم مقدار ضريب توافق  عامل براي دور سوم مشخص شد؛ ۰۵كه درمجموع 
 ۰۵كه درنهايت  گردد؛داري قوي استنباط ميو نزديک به يک است لذا معني 4/1كه اين مقدار بیش از ازآنجايي
در قسمت  عواملكه نام اين  ه عنوان عوامل موثر بر مديريت عملکرد راهبردي قرارگاه برگزيده شد.عامل ب

 آورده خواهد شد. ISMمرحله اول 
 ISM روش مراحل

ه ك گرفته قرارر مورد بررسي ضبا تحقیق حا رابطه در هاگام اين كه است گام هفت داراي ISM روش
 :استي آن به شرح ذيل هاگام

 از نفر ۵1 تعداد وسیله پنل دلفي بابه اول مرحله در. مسئله با مرتبط متغیرهای شناسایی: اول گام

 كاري باسابقه) دانشگاهي نخبگان و سازندگي قرارگاه در مديريت عملکرد راهبردي متخصصین شامل كهخبرگآن
 شامل سازندگي احصا شد كهعامل مؤثر بر مديريت عملکرد راهبردي قرارگاه  ۰۵تعداد  بودند( سال ۰1 باالي
 :است زير موارد
 ذينفعان درنظرگرفتن با راهبردي . اهداف۰
 ؛تعريف سطح مورد انتظار. 2
 كنترل راهبردي؛. ۳
 ؛سنجش و ارزيابي عملکرد. ۵
 بازخورد مداوم عملکرد؛ .4
 ؛گزارش دهي و انتشار اطالعات. 1
 ؛بازنگري و اصالح عملکرد. ۰
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 ؛هاي كلیديها و شاخصانتخاب سنجهعوامل كلیدي موفقیت و . ۲
 ؛. كنترل عملیاتي1
 . ساختار سازماني؛۰1
 ؛گردآوري و جريان اطالعات .۰۰
 ؛برنامه اقدام محوري. ۰2
 ومي. كنکاش مفهو۰۳
 . كنکاش محیطي؛۰۵

 باهم زوجي و دودوبه صورتبه مسئله متغیرهاي مرحله اين در.  تعاملی خود ماتریس تشکیل: دوم گام
 به منجر سطر عامل .شدمستخرج  متغیر هر بین موجود رابطه زير مقیاسبا   و  قرارگرفته موردبررسي و تحلیل

 .شودمي ستون عامل

V :i منجر به j  شود(شود. )سطر منجر به ستون ميمي A : j  منجر بهi .)شود )ستون منجر به سطر شود 
X : رابطه دوطرفهi, j O: .رابطه معناداري وجود ندارد 

 مديريت عملکرد متخصصین شامل كه خبرگان از نفر 24جلسه اي با  (1) جدول آوردن دست به براي
كه اجماع الزم در مورد . برگزار شد بودند( سال ۰1 باالي كاري باسابقه) دانشگاهي نخبگان و سازندگي قرارگاه

 عنوان تحت 1 جدول در آمدهدستبه نتايج .است شدهارائه ۲جدول در درنهايت . كه نتايج آنشدروابط كسب 
 شده است.نشان داده SSIMماتريس 
 

 SSIMپرسشنامه  از آمدهدستبه نتايج ماتريس .1 جدول
j 

i 
 عامل
۰ 

 عامل
2 

 عامل
۳ 

 عامل
 ۵ 

عامل 
4 

 عامل
1 

 عامل
۰ 

 عامل
۲ 

 عامل
1 

 عامل
۰1 

 عامل
۰۰ 

 عامل
۰2 

 عامل
۰۳ 

 عامل
۰۵ 

 V V V V V V V V V V V V V  ۰عامل 

 O X X A X O X O A A O O   2عامل 

 O O O O O V V O V A A    ۳عامل 

 X A X O X A O A O O     ۵عامل 

 A X O X A O A O O      4عامل 

 V O V A A A O O       1عامل 

 O X A O A O O        ۰عامل 

 O A V A O O         ۲عامل 

 O O O O O          1عامل 

 V V A A           ۰1عامل

 A O O            ۰۰عامل

 A A             ۰2عامل

 X              ۰۳عامل

               ۰۵عامل

 
 اولیه دسترسی ماتریس ایجاد: سوم گام

قرار دادن  با اولیه دسترسي آيد. درواقع ماتريسمي يک به پرسشنامه، تبديل نتايج ماتريس مرحله اين در
با اعداد يک و صفر  X, O, V, A در اين ماتريس نمادهاي آيد.جاي عالئم به دست مياعداد صفر و يک به
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جا شوند بدين ترتیب كه تأثیر هر متغیر بر ديگري با عدد يک و عدم تأثیر، با عدد صفر، جابهجايگزين مي
 آورده شده است. ۰جدول شود. ماتريس دسترسي اولیه در مي

 
 اولیه دسترسي ماتريس .۰ جدول

     j 
i 

 عامل
۰ 

 عامل
2 

 عامل
۳ 

عامل 
۵ 

عامل 
4 

 عامل
1 

 عامل
۰ 

 عامل
۲ 

 عامل
1 

 عامل
۰1 

 عامل
۰۰ 

 عامل
۰2 

 عامل
۰۳ 

 عامل
۰۵ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰عامل 

 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 2عامل

 1 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 1 1 1 1 ۰ 1 1 ۳عامل 

 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۵عامل 

 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 4عامل 

 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 1 1عامل 

 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰عامل 

 1 1 1 ۰ 1 1 ۰ 1 1 1 1 1 1 1 ۲عامل 

 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 1عامل 

 1 1 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 1 1 ۰1عامل

 1 1 1 ۰ 1 1 1 1 ۰ 1 1 1 ۰ 1 ۰۰عامل

 1 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰2عامل

 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 1 1 1 1 1 1 ۰ 1 1 ۰۳عامل

 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 1 1 1 1 1 1 ۰ 1 1 ۰۵عامل

 
 نهایی دسترسی ماتریس ایجاد: چهارم گام

منجر  A آنگاهشود  C منجر به B و Bمنجر به  Aپذيري )اگر ماتريس دسترسي نهايي با وارد نمودن انتقال
  ۲دست آوردن ماتريس دسترسي نهايي در جدول و به آيد. پس از بررسي روابط ثانويهشود(. به دست ميمي  Cبه

 متغیرهايي جمع از نیز متغیر وابستگي و میزان سطر( )جمع هر آن از متأثر متغیرهاي جمع طريق از نفوذ قدرت
كه جهت همسانسازي در اين مرحله از نرم افزار  آمده استدستبه ستون( جمع هر) پذيرندمي تأثیر آن از كه

 .متلب استفاده شد

 
 سطوح بندیبخش: پنجم گام

 از استفاده با مرحله اين در. هاي مختلف تقسیم شودبايد به سطح نهايي دسترسي ماتريس مرحله اين در
 نشئت متغیر آن از كه است اعدادي مجموعه متغیر يعني يک خروجي مجموعه نهايي، دسترسي ماتريس

ي ها«۰» تعداد و كرد بررسي را آن متغیرهاي از يک هر بايد سطر هر هايخروجي مجموعه براي تعیین. گیردمي
 .شودمي خارج متغیر آن از است كه خطوط دهندهنشان سطر اين

 
 
 

 نهايي دسترسي ماتريس .۲ جدول

j 
i 

 عامل
۰ 

 عامل
2 

 لمعا
۳ 

عامل 
۵ 

عامل 
4 

 عامل
1 

 عامل
۰ 

 عامل
۲ 

 عامل
1 

 عامل
۰1 

 عامل
۰۰ 

 عامل
۰2 

 عامل
۰۳ 

 عامل
۰۵ 

 نفوذ

 ۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰عامل 

 4 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 2عامل
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 4 1 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 1 1 1 1 ۰ 1 1 ۳عامل 

 4 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۵عامل 

 4 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 4عامل 

 1 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 1 1عامل 

 4 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰عامل 

 2 1 1 1 ۰ 1 1 ۰ 1 1 1 1 1 1 1 ۲عامل 

 4 1 1 1 1 1 ۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 1عامل 

 ۲ 1 1 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 1 1 ۰1عامل

 ۳ 1 1 1 ۰ 1 1 1 1 ۰ 1 1 1 ۰ 1 ۰۰عامل

 ۲ 1 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰2عامل

 4 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 1 1 1 1 1 1 ۰ 1 1 ۰۳عامل

 4 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 1 1 1 1 1 1 ۰ 1 1 ۰۵عامل

  ۳ ۳ 1 1 4 ۲ ۵ 1 4 1 1 ۵ 1 ۰ وابستگي

 
 مجموعه تعیین براي .شودمي منتهي متغیر، آن به كه اعداد از ايمجموعه يعني متغیر يک ورودي مجموعه

 تعیین از بايد بررسي شود. پس ستون ي اينها«۰» تعداد متغیرهاي از يک هر بايد ستون هر ورودي
 كه متغیرهايي. شودمي متغیرها تعیین از يک هر براي هاي مشترکمجموعه خروجي، و ورودي هايمجموعه
 و گیرند؛مي قرار تفسیري ساختاري مدل سطح باالترين در باشند مشابه كامال  هاآن مشترک و خروجي مجموعه
آنجا كه  تا كار اين و شدهحذف از مابقي عناصر اين مشخص شد سطح باالترين عناصر تکرار اولین در كه زماني
تا هشتم  اول مراحل ۰1-1 جداول در كه گردد؛مي شوند تکرار مشخص دهنده سطوحتشکیل عناصر و اجزا تمام
 .آورده شده است دسترسي ماتريس بندي سطوحبخش جدول تشکیل براي تکرار
 

 دسترسي ماتريس سطوح بنديبخش تکرار اولین. 1 جدول

 سطح مجموعه مشترک مجموعه خروجی مجموعه ورودی عوامل

 - ۰ ۰۵الي۰ ۰ ۰عامل 

 ۰ 22۵242۰21 22۵242۰21 ۰222۵214212۰212۰۰2۰2 2عامل

 - ۳ ۰2-۰۰-۰1-1-۳ ۰۵-۰۳-۳-۰ ۳عامل 

 ۰ -1-۰-4-۵-2 1-۰-4-۵-2 ۰2-۰1-1-۰-1-4-۵-2-۰ ۵عامل 

 ۰ 1-۰-4-۵-2 1-۰-4-۵-2 ۰2-۰1-1-۰-1-4-۵-2-۰ 4عامل 

 - - 22۵24212۰21 ۰2-۰۰-۰1-1-۰ 1عامل 

 ۰ 22۵242۰21 22۵242۰21 ۰222۵24212۰212۰12۰2 ۰عامل 

 - ۲ ۲2۰۰ ۰2۲2۰12۰2 ۲عامل 

 ۰ 22۵242۰21 22۵242۰21 ۰222۳2۵24212۰21 1عامل 

 - ۰1 ۵24212۰2۲2۰۰2۰2 ۰2۳2۰12۰۳2۰۵ ۰1عامل

 - ۰۰ 2212۰۰ ۰2۳2۲2۰12۰۰2۰2 ۰۰عامل 

 - ۰2 22۵24212۰2۲2۰۰2۰2 ۰2۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2عامل 

 - ۰۳2۰۵ ۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۳عامل 

 - ۰۳2۰۵ ۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۵عامل 

 
 دسترسي ماتريس سطوح بنديبخش دومین تکرار. ۰1 جدول

 سطح مجموعه مشترک مجموعه خروجی مجموعه ورودی عوامل

 - ۰ ۰2۳212۲2۰12۰۰2۰22۰۳2۰۵ ۰ ۰عامل 

 - ۳ .۳2۰12۰۰2۰2 ۰2۳2۰۳2۰۵ ۳عامل 
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 2 1 1 ۰212۰12۰۰2۰2 1عامل 

 - ۲ ۲2۰۰ ۰2۲2۰12۰2 ۲عامل 

 - ۰1 12۲2۰12۰۰2۰2 ۰2۳2۰12۰۳2۰۵ ۰1عامل

 - ۰۰ 12۰۰ .۰2۳2۲2۰12۰۰2۰2 ۰۰عامل 

 - ۰2 12۲2۰۰2۰2 ۰2۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2عامل 

 - ۰۳2۰۵ ۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۳عامل 

 - ۰۳2۰۵ ۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۵عامل 

 
 دسترسي ماتريس سطوح بنديبخش تکرار سومین .۰۰جدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه خروجی مجموعه ورودی عوامل

 - - ۰2۳2۲2۰12۰۰2۰22۰۳2۰۵ ۰ ۰عامل 

 - ۳ ۳2۰12۰۰2۰2 ۰2۳2۰۳2۰۵ ۳عامل 

 - ۲ ۲2۰۰ ۰2۲2۰12۰2 ۲عامل 

 - ۰1 ۲2۰12۰۰2۰2 ۰2۳2۰12۰۳2۰۵ ۰1عامل

 ۳ ۰۰ ۰۰ ۰2۳2۲2۰12۰۰2۰2 ۰۰عامل 

 - ۰2 ۲2۰۰2۰2 ۰2۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2عامل 

 - ۰۳2۰۵ ۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۳عامل 

 - ۰۳2۰۵ ۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۵عامل 

 
 بندي سطوح ماتريس دسترسيچهارمین تکرار بخش. ۰2 جدول

 سطح مجموعه مشترک مجموعه خروجی مجموعه ورودی عوامل

 - ۰ ۰2۳2۲2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰ ۰عامل 

 - ۳ ۳2۰12۰2 ۰2۳2۰۳2۰۵ ۳عامل 

 ۵ ۲ ۲ ۰2۲2۰12۰2 ۲عامل 

 - ۰1 ۲2۰12۰2 ۰2۳2۰12۰۳2۰۵ ۰1عامل

 - ۰2 ۲2۰2 ۰2۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2عامل 

 - ۰۳2۰۵ ۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۳عامل 

 - ۰۳2۰۵ ۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۵عامل 

 
 بندي سطوح ماتريس دسترسيپنجمین تکرار بخش .۰۳ جدول

 سطح مجموعه مشترک مجموعه خروجي مجموعه ورودي عوامل

 - ۰ ۰2۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰ ۰عامل 

 - ۳ ۳2۰12۰2 ۰2۳2۰۳2۰۵ ۳عامل 

 - ۰1 ۰12۰2 ۰2۳2۰12۰۳2۰۵ ۰1عامل

 4 ۰2 ۰2 ۰2۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2عامل 

 - ۰۳2۰۵ ۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۳عامل 

 - ۰۳2۰۵ ۳2۰12۰22۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۵عامل 

 
 

 بندي سطوح ماتريس دسترسيششمین تکرار بخش .۰۵ جدول

 سطح مجموعه مشترک مجموعه خروجی مجموعه ورودی عوامل

  ۰ ۰2۳2۰12۰۳2۰۵ ۰ ۰عامل 

 - ۳ .۳2۰1 ۰2۳2۰۳2۰۵ ۳عامل 

 1 ۰1 ۰1 ۰2۳2۰12۰۳2۰۵ ۰1عامل
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  ۰۳2۰۵ ۰2۰12۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۳عامل 

  ۰۳2۰۵ ۰2۰12۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۵عامل 

 
 بندي سطوح ماتريس دسترسيهفتمین تکرار بخش. ۰4 جدول

 سطح مجموعه مشترک مجموعه خروجی مجموعه ورودی عوامل

  ۰ ۰۵-۰۳-۳-۰ -۰ ۰عامل 

 ۰ ۳ ۳ ۰2۳2۰۳2۰۵ ۳عامل 

  ۰۳2۰۵ ۳2۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۳عامل 

  ۰۳2۰۵ ۳2۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۵عامل 

 
 بندي سطوح ماتريس دسترسيهشتمین تکرار بخش .۰1 جدول

 سطح مجموعه مشترک مجموعه خروجی مجموعه ورودی عوامل

 - ۰ ۰2۰۳2۰۵ ۰ ۰عامل 

 ۲ ۰۳2۰۵ ۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۳عامل 

 ۲ ۰۳2۰۵ ۰۳2۰۵ ۰2۰۳2۰۵ ۰۵عامل 

 
 تفسیری ساختار نهایی و اولیه مدل ساخت: ششم گام

 حذف از طريق و رسم اولیه مدل يک نهايي، دسترسي ماتريس و متغیرها سطوح به توجه با مرحله اين در
 مدل شد، مشخص طور كههمان. آيدمي دست به تفسیري ساختاري نهايي مدل اولیه، مدل در هاپذيريانتقال
 شدهمشخص زير شکل در كه است شدهتشکیل سطح ۰ از تحقیق اين در آمدهدستبه تفسیري ساختاري نهايي
هستند.  برخوردار بیشتري تأثیرگذاري از اندسطح قرارگرفته ترينپايین در كه هاييشاخص داشت توجه بايد. است

 نشان داده شده است. ۳ شکلدر  ISMخروجي نهايي  نرم افزار 

 

 
 ISMخروجي نرم افزار . ۳شکل

 



 02  یبزرگ مهندس یهادر سازمان یعملکرد راهبرد تیریمد یالگو

 

 

 االنبیا )ص(مديريت عملکرد راهبردي قرارگاه سازندگي خاتم لگوي. ا۵شکل 

 
شود. عامل اهداف راهبردي با درنظر گرفتن ذينفعان، عامل زير ميدر ادامه به توضیح الگوي طراحي شده 

بنايي موثر بر مديريت عملکرد راهبردي در باالترين اولويت نسبت به عوامل ديگر قرار گرفته است. اين عامل در 
؛ هاي خرد و كالن سازمانهدف؛ رسالت و مقصود سازمانشود كه ميدرون خود عوامل بسیاري را شامل 

 ها و تهديدهاي محیطي سازمانفرصت؛ نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان؛ محوري و فرهنگ سازمان هايارزش
كه قرارگرفتن اين عامل در باالترين اولويت، نشان دهنده اهمیت و جامعیت اين عامل و  استاز جمله اين عوامل 

 . استصحت الگوي طراحي شده 

طي و كنترل راهبردي قرار گرفته است كه به ش محیوكنکا-ميدر سطوح بعدي، دوعامل كنکاش مفهو
ش و. كه كنکااستنحوي اين عوامل، برگرفته از اهداف راهبردي و بسیار تاثیرگذار بر روي عامل ساختارسازمان 

نیز شامل ماموريت، چشم  ميش مفهووو تهديدات محیطي و كنکا هامحیطي شامل نقاط قوت و ضعف و فرصت
دهد، سازمان، . عامل كنترل راهبردي درواقع فرايندي است كه اين اطمینان را مياست هاانداز، منابع و ارزش

 .طور كارا و موثر از آن استفاده نمايدهاهداف راهبردي مناسب را انتخاب و ب
همچنین درهرسازماني الزم است باتوجه به سرعت تغییرات محیطي، درمقابل اين تغییرات سازمان خود را  

در همین راستا در دياگرام طراحي شده به درستي عامل كنترل راهبردي بادرنظرگرفتن اهداف  پويا و چابک نمايد
نمايد و درصورت نیاز ميصورت مداوم بررسي هو محیطي، ساختار سازمان را نیز بميراهبردي و كنکاش مفهو

 در ساختار تغییراتي ايجاد نمايد.تواند مي

 ذينفعان درنظرگرفتن با راهبردي اهداف

 كنکاش مفهومي محیطي كنکاش

 ساختار سازماني
 

 برنامه اقدام محوري

هاي ها و شاخصعوامل كلیدي موفقیت و انتخاب سنجه
 كلیدي

 كنترل راهبردي

 

 گزارش دهي و انتشار اطالعات گردآوري و جريان اطالعات 

تعريف سطح 
 مورد انتظار

كنترل 
 عملیاتي

بازنگري و 
 اصالح عملکرد

بازخورد مداوم 
 عملکرد

سنجش و 
 ارزيابي عملکرد
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نیز اين  شکلگیرند كه در مياگر عامل ساختارسازمان دچار تغییر شود بسیاري از عوامل تحت تاثیر آن قرار  
، مطلب نشان داده شده است. پس از مشخص شدن اهداف راهبردي با درنظرگرفتن ذينفعان و كنترل راهبردي

كه در دياگرام  استي كلیدي هاخصتعیین عوامل كلیدي موفقیت و انتخاب شانوبت به برنامه اقدام محوري و 
ISM  اين دوعامل به درستي يکي پس از ديگري آمده است. درواقع، درهرسازماني هرچند اهداف مناسبي تعیین

شود اما تازماني كه درسازمان اجرايي و پیاده سازي نشود درواقع ارزش چنداني نخواهد داشت در همین راستا، 
ته از اهداف راهبردي سازمان ي آن، برگرفهاالزم است تا عوامل كلیدي موفقیت سازمان و همچنین شاخص

 .استتعیین شود كه اين گام و گام بعدي )عامل گردآوري و انتشار اطالعات(، تضمیني در اجرايي شدن آن 
دهي و انتشار اطالعات و گردآوري و جريان اطالعات كه باهم رابطه اي در سطح بعدي دو عامل گزارش

ه بدلیل حجم فعالیت گسترده و پراكندگي جغرافیايي در داخل و دست آمد در واقع سازمان قرارگاهدوسويه دارند ب
خارج از كشور، بصورت روزانه، انباري از اطالعات بوده كه بدون وجود يک سیستم گردآوري و جريان اطالعات و 

توان استفاده چنداني كرد كه ميسپس درنظرگرفتن سیستم انتشار و گزارش دهي صحیح، عمال از اطالعات آن، ن
م است در اين قسمت از سیستم هوش تجاري هم استفاده شود تاتجربیات گرانسنگ سازمان قرارگاه  در الز

 نده و هم افزايي را بازي نمايد. ي آن نقش پیشبرهاگیريها و جهتگیريتصمیم
د بازخور؛ سنجش و ارزيابي عملکرد؛ تعیین سطح مورد انتظارعوامل كامال مرتبطي مانند در آخرين سطح نیز 

طور در توضیح اين عوامل همان مده است.آدست هب كنترل عملیاتيوبازنگري و اصالح عملکرد  ؛مداوم عملکرد
كه در الگو نیز مشخص است ابتدا براي هر واحدي بايد سطح مورد انتظار تعريف شود در واقع سطح مورد انتظار 

توان سنجش و ارزيابي ميسطح است كه  رود. پس از تعیین اينميهمان چیزي است كه از آن واحد انتظار 
شود اماهدف دهي پرداخته ميبندي و امتیازعملکردي را انجام داد. برخالف اكثر سیستم ارزيابي كه در آن به رتبه

 .استدر ارزيابي عملکرد اين الگو، اصالح و بهبود عملکرد 
مربوطه ارائه شود. همچنین در اين  در همین راستا درگام بعد الزم است بازخورد مداوم  عملکرد به واحد 

ي ارزيابي را مورد بررسي و هاطور مداوم عوامل و شاخصهبه نام بازنگري و اصالح وجود داشته كه بميالگو، گا
دهد چرخه ميدهد و عامل كنترل عملیاتي نیز خود يک فرايند اطمینان بخشي است كه نشان ميارزيابي قرار 

 دهد.ميالیت خود را انجام مذكور بطور كارا و موثر فع
 (MICMAC نمودار )ترسیم وابستگی میزان و نفوذ قدرت وتحلیلتجزیه: هفتم گام

 .(۰)نمودار  شوندمي بنديطبقه گروه ۵ در متغیرها مرحله اين در
 اين در .دارند بسیار ضعیفي و نفوذ وابستگي قدرت كه است (۰ )ناحیه خودمختار متغیرهاي شامل گروه اولین
 قدرت از كه هستند وابسته متغیرهاي 2دارند. در ناحیه  قرار گروه اين در ۰۵و  ۰۳،۰۰،۲، ۳متغیرهاي  بررسي
 سوم گروه .انددر اين گروه قرارگرفته 2و  ۵، 4، ۰، 1برخوردارند كه متغیرهاي   بااليي وابستگي اما ضعیف نفوذ

پیوندي جز آن دسته از  متغیرهاي. برخوردارند بااليي وابستگي و نفوذ هم قدرت كه هستند پیوندي متغیرهاي
متغیرها خواهد شد كه هیچ متغیري  ساير تغییر به منجر متغیرها، اين روي بر عملي هرگونه باشند كهمتغیرها مي

و  باال نفوذ قدرت داراي متغیرها اين .است نفوذ يا مستقل متغیرهاي چهارم در اين دسته قرار نگرفته است. گروه
 گويند؛مي متغیرهاي كلیدي را هستند بااليي نفوذ قدرت داراي كه متغیرهايي طوركليبه. هستندپايیني  وابستگي

از  متغیرها وابستگي میزان و نفوذ قدرت اند.در اين دسته قرارگرفته ۰2و ۰212۰1كه در اين بررسي متغیرهاي 
 آمده است.دستن، بهستو و سطر هر در «۰» هايورودي و هاخروجي كردنجمع طريق
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      میزان وابستگي     

     

 و پیشنهادها گیری نتیجه .5

و بهبود  راهبردهاداف، انداز، اهاز آنجايي كه هدف مديريت امروز و مالک موفقیت آن، كمک به تحقق چشم
ي موفقیت مديريت سازمان در حوزه عملکردي، نگاه جامع هاترين گامو يکي از مهم بودهسازمان  مستمر عملکرد

ي مختلفي مانند مديريت ها. البته مديريت عملکردحوزهاستو راهبردي به بحث مديريت عملکرد در سازمان 
راشامل شده كه اين عوامل بر  انگیزشي سازماني، مباحث مالي و ي محیطهاراهبردي، فرهنگ سازماني، فرصت

 افزايد. ميپیچیدگي و اهمیت موضوع 
االنبیا )ص( با روش دلفي در اين تحقیق، عوامل مؤثر بر مديريت عملکرد راهبردي قرارگاه سازندگي خاتم

ود عامل اهداف طور كه مورد انتظار هم ب، همانISMكه بر اساس دياگرام نهايي مدل  مورد شناسايي قرار گرفت
عنوان عامل زير بنايي مؤثر بر مديريت عملکرد راهبردي در باالترين اولويت راهبردي با درنظر گرفتن ذينفعان، به

 نسبت به عوامل ديگر قرارگرفته است. 
گردد چراكه اين درواقع بسیاري از مشکالت فعلي و آينده قرارگاه به نداشتن دقیق اهداف راهبردي آن برمي

نمايد. در سطوح ميي فردي جلوگیري هاچراغ راه هدايت ساير امور در قرارگاه بوده و از اعمال سلیقه اهداف
عامل  كه بنا به نظر اكثريت خبرگان، اين دو و كنکاش محیطي قرارگرفته است؛ميعامل كنکاش مفهو بعدي، دو

ي به دست آمد. سطح بعد از كنکاش درستكه در دياگرام نیز اين مطلب به استپشتیبان عامل اهداف راهبردي 
و محیطي، كنترل راهبردي  قرارگرفته است در واقع كنترل راهبردي با در نظر گرفتن مسائل داخلي و ميمفهو

و محیطي( همواره اهداف راهبردي را رصد و درصورت لزوم بنابه  ميي كنکاش مفهوهاخارجي )از خروجي
لذا الزم  استو داراي سلسله مراتب ميرارگاه سازندگي يک سازمان نظانمايد و از آنجايي كه قميشرايط اصالح 

است اگر اصالحي در سازمان نیاز به انجام باشد حتما، آن تغییر در ساختار قرارگاه )چه ساختار سازماني و چه 
ه برنامه نوبت ب ساختار اطالعاتي( بايد انجام شود كه به درستي در دياگرام، اين موضوع مشخص شده است. حال،

اين دو  ISMكه در دياگرام  استهاي كلیدي اقدام محوري و تعیین عوامل كلیدي موفقیت و انتخاب شاخص
 درستي يکي پس از ديگري آمده است.عامل به
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اي در سطح بعدي دو عامل گزارش دهي و انتشار اطالعات و گردآوري و جريان اطالعات كه باهم رابطه
سنجش و ؛ تعريف سطح مورد انتظارعوامل كامال  مرتبطي مانند آخرين سطح نیز  شده و دردوسويه دارند كسب

 آمده است.دستبه عملیاتي و كنترلبازنگري و اصالح عملکرد  ؛بازخورد مداوم عملکرد؛ ارزيابي عملکرد

 پیشنهادها

 و ميمفهو كنکاش گرفتن نظر در با و راهبردي اهداف برمبناي بايد( ص) االنبیاخاتم سازندگي قرارگاه 
 درادامه مسیر گام بردارد.  محیطي،

 عملکرد مديريت بر مؤثر عوامل اجراي و سازيپیاده شیوه به بايد( ص) االنبیاخاتم سازندگي قرارگاه 
 درستيبه را خود موفقیت كلیدي عوامل بايد قرارگاه سازمان درهمین راستا،. نمايد ويژه توجه راهبردي
 مسیر حركت نمايد.و در آن  كرده تعیین

 و  شود گرفته نظر در الزم، سازوكار قرارگاه، عملکرد راهبردي اهداف به مربوط هايداده گردآوري جهت 
 )تکمیل پروژه ياس( صورت پذيرد. قرارگاه در يکپارچه گیريگزارش و دهي گزارش سیستم

 كه سازماني( توجه ويژه نمايد. سازي )فرهنگتثبیت و نهادينه ص( بايد به) االنبیاقرارگاه سازندگي خاتم
 از: اهم اقدامات در اين زمینه عبارتند

 .تعیین سطح مورد انتظار عملکردي واحدها مشخص شود -
 باشد.گري و بازخور مداوم عملکرد روابط بین سرپرست و زيردست در هر واحد از شیوه مربي -

كنترل عملیاتي و و گرفته شود ارزيابي عملکرد و بازنگري و اصالح مداوم آن در قرارگاه در نظر  -
 قرار گیرد.در قرارگاه مدنظر همزمان،  طورهبكنترل راهبردي 

 :شودمي پیشنهاد آينده تحقیقات براي ،مقاله اين در
 در) تروسیع سطحي در مشابهي تحقیق كه شودمي پیشنهاد گیري،نمونه هايمحدوديت به توجه با (۰

 الگوي كارايي و يافتهافزايش نیز هايافته پذيريتعمیم قابلیت تا گیرد انجام( ملي و دولتي هايبخش
 تعداد با متمركز هايمصاحبه بر بیشتري تأكید ضمن در. گردد آشکار نیز ملي سطح در پیشنهادي

 در الگو بهبود براي كانون هايگروه از حاصل نتايج از گیرد انجام دولتي بخش متخصصان از كثیري
 .شود استفاده ملي سطح

 اين كردنميباك بتوان تا پذيرد صورت عملکرد مديريت رياضي سازيمدل كه شودمي پیشنهاد (2
 .شود حاصل موردنظر نتايج رياضي مدل ارائه و هاموضوع

 شنايي پويايي مانند هاييروش از استفاده و الگو بازخور گرفتن نظر در با حاضر تحقیق انجام (۳
 صورت پذيرد.هاسیستم

 به سازمان، عملکردي فرايند دقیق رصد بر عالوه تا سازمان در كاربردي و جامع افزارنرم يک طراحي (۵
 .نمايد كمک آن بهبود

 سازمان عملکردي وضعیت بیان به كاركنان ترغیب جهت در مناسب( كاري بازي) گیمیفیکیشن طراحي (4
 .باشد كنندهكمک تواندمي جذاب و كنندهسرگرم فضايي در

 
 

  



 20  یبزرگ مهندس یهادر سازمان یعملکرد راهبرد تیریمد یالگو

 

 :منابع
1. Armstrong, M. (2006). Performance management (individual, team, organization), 

translated by Qelich Lee, Behrooz, Gholamzadeh, Dariush, Iran Industrial Training 

and Research Center Publications, First Edition. (In Persian) 

2. Armstrong, M. (2006). Performance management (Key Strategies and Practical 

Guide), Safari Translation, Saeed, Wahhabis, Amir, University Jihad Publications, 

first edition. (In Persian) 

3. Adler. R. W. (2018). Strategic performance management: Accounting for 

Organizational Control. First published 2018, Park Square, Milton Park, Abingdon, 

Oxon OX14 4RN. 

4. Armstrong, M., & Born, A. (2005). Managing performance: Performance 

management in action. CIPD: Charted Institute Personnel and Development  

5. Armstrong, M. (2006). Performance management: Key Strategies and Practical 

Guidelines. 3nd Editin. Kogan page: London &Philadelphia  

6. Andersen, B., Henriksen, B., & Aarseth, W. (2006). Holistic performance 

management: an integrated framework, International Journal of Productivity and 

Performance Management. 55(1), 61-78  

7. Bouckaert, G., & Halligan, J. (2006). Performance and performance management. 

Handbook of public policy, pp.443-460, CA, UA  

8. Corder, G. W., & Foreman, D. I. (2009). Nonparametric statistics for non-

statisticians: A step-by-step Approach. Wiley Press.        

9. David, F. R. (2000). Strategic Managment. Translated by Parsaiyan, Ali; Arabi, 

Seyed Mohammad; Tehran. Cultural Research Office. (In Persian)  

10. French, W. B. (1984). Organization development, prentice hall, Englewood cliffs, N, 

J  

11. Grote, D. (2002). The performance appraisal question and answer book: a survival 

guid for manager AMACOM  

12. Moynihan, D. (2008). The dynamics of performance management: Constructing 

information and reform", Washington, D.C: Georgetwon university Press.     

13. Marr, B. (2006). Strategic performance management: Leveraging and measuring 

your intangible value drivers. Elsevier Ltd.All rights reserved.        

14. Mar, B. (2008). Managing and delivering performance, Oxford botterworth-

heinemann/Elsevier. 

15. Medori, D. & Steeple, D. (2000). A framework for auditing and enhancing 

performance measurement systems", international journal of operation & production 

management, 20(5), 520-533.                  

16. Nalarine, C. & Larraine, G. (2001). Perrformance management: strategy, systems and 

rewards, Thomson learning, London.      

17. Olowu, D. (2009). Strategic performance management in the public sector, paper 

commissioned by the commonwealth secretariat. London.              

18. Rezaian, A., & Ganjali, A. (2011). Performance management, what, why and how, 

Tehran, Imam Sadegh (AS) University, First Edition. (In Persian) 

19. Razani, A. S. (2002). International performance appraisal models. The First National 

Conference on Performance Management, University Jihad School of Management - 

University of Tehran. (In Persian) 

20. Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, G. (2004). Book of research methods in 

behavioral sciences, Agah Publications, Tehran. The eighth turn. Page 1-408. (In 

Persian) 

21. Yavari, V., & Zahedi, Sh. S. (2013). Designing a conceptual model of organizational 

performance management for governmental and non-profit organizations, Strategic 

Management Thought, 7(1), 79-122. (In Persian) 
 


