
 
  

  TOPPارایه مدل ارزیابی عملکرد واحدهاي سازمانی با رویکرد 

   *مهرداد نیکبخت، نازیال ادب آوازه
  یراننجف آباد، ا ی،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالم یع،انص یگروه مهندس 1

  nikbakht2020@yahoo.com، مهرداد نیکبخت: نویسنده مسئول *

  چکیده
ایجاد بهبود در هر . ناپذیر کرده است کسب و کار و تحوالت شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی عملکرد را اجتناب یايوپ یطحم

 یانسان یهعملکرد سازمان، هوشمندي سیستم و برانگیختن سرما یابینظام ارز یهدف اصل .دشاب عملکرد می یابیسازمانی نیازمند نظام ارز
، ییجامع نسبت به توانا يانداز مشچ TOPPمدل ، عملکرد یابیمختلف و متنوع ارز ياه روش یاندر م. است بدر جهت رفتار مطلو رفتار  اه

ن یک الگوي مناسب و عملیاتی براي ارزیابی به عنوا TOPPهدف پژوهش حاضر  استفاده از  مدل . دارد واحدهاي سازمانی هاي یتو صالح
 یمهن یدوره زمان یط نیپافنی و مهندسی واحدهاي سازمانی شرکت مطالعه ارزیابی  پژوهش حاضر به .است یسازمان يواحدها عملکرد

سه بعد با سه سازه و با استفاده از آمار  ياه داده .پرداخته است» يسازگار/یقبطت یتلباق یی،کارا ی،اثربخش«در سه بعد  1398دوم سال 
سازمان را  ياه عوامل و مولفه یهروش جامع نگر کل یکاب  ردعملک یابیارز .گیرد یقرار م یلو تحل یهمورد تجز یو استنباط یفیصوت
جامع و  ییپژوهش ارائه الگو ینا یجهتن  .نماید یاستفاده م يور بهره یاصل یهبه عنوان سرما یابیمطلوب نظام ارز جینموده و از نتا یریتدم
،  3اب  TOPPبر مدل  ینتبم عملکرد به عنوان بخش اصلی تدوین و اجراي سیاست  یابینظام ارز یجاتن. استگویه  52مؤلفه و 14دعب

  .سازمان قابل کاربرد است
  .، واحدهاي سازمانیTOPPعملکرد،  یابیارز :کلمات کلیدي
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ABSTRACT 
The dynamic business environment and the dramatic changes in management knowledge have made the 
existence of a performance evaluation system inevitable. Improvement in any organization requires a 
performance evaluation system.The main purpose of the evaluation system is the intelligence of the system and 
to stimulate the human capital in the desired direction. Among the various methods of performance 
evaluation, the TOPP model has a comprehensive view of the capabilities, behaviors, and 
competencies of organizational units.This study aims to use the TOPP model as a suitable and operational 
model for evaluating the performance of organizational units. In this study, the evaluation of organizational 
units of Nipa Company in three aspects of effectiveness, efficiency, adaptability is investigated. Data 
of three aspects are analyzed with three structures using descriptive and inferential 
statistics.Performance evaluation manages all the factors and components of the organization and uses 
the desired results of the evaluation system as the main capital of productivitywith a comprehensive 
approach.The results of this study are a comprehensive model based on the TOPP model with 3 
aspects, 14 components and 52 items.The results of the performance evaluation system can be used as 
the main part of making and implementing the organization's policy. 
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  مقدمه -1

یکی . تفاده نمایندتوانند در این شرایط پرتالطم باقی بمانند که به بهترین نحو از منابع خود اس هایی می در جهان رقابتی امروز تنها سازمان
اه  در سازمان يهر گونه تحول و نوآور او منش یادينب هاي یهامرس یسازمان يواحدها. است یسازمان ياز منابع مهم سازمان، واحدها

عملکرد  یابینظام ارز یححص یستمو رغبت به کار در کارکنان در گرو وجود س یلم یجادها و ا سالمت سازمان يراز بقا. دنوش یمحسوب م
  .است

از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود  یضرورت آگاه یان،رتشم انتظارات یشکسب و کار و افزا یعرصه رقابت یطحم یچیدگیامروزه پ
راه حل جامع، قابل اعتماد و  یکهب  یابیدست يوجتسج در یرانرو مد یناز ا. آشکار نموده است یشاز پ یشرا پ يور مستمر بهره

 یو کاف یقخود، بتوانند اطالعات دق ياه ياستراتژ اياز اجر ینانعملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطم یابیارز تهج یرذپ انعطاف
 یابیمتد ارز یک. یندو بهبود سازمان را فراهم نما یاثر بخش ،موجبات ارتقا ینده،را به دست آورده و با نگاه به آ یشامروز خو یگاهاز جا

سازمان را در ارتباط با  یگاهاج یننچمه. یددر هر لحظه ارائه نما یسازمان را نسبت به اهداف سازمان یکل یتوضعباشد که  قادر یستیاب
   ).1394متقی فرد و امیدواري،(د مشخص کن )یگرد ياه بازار ، رقبا و سازمان( یرامونپ یطحم

 محرکه یروو ن یادينب ياه یهامرس یمنابع انسان ینکهظر به او با ن يعلم و تکنولوژ ياه یشرفتامروز، با سرعت گرفتن پ یرقابت یايدر دن
را درك  یمنابع انسان یکنقش مهم و استراتژ خود ادامه دهند که یاتح هب توانند یم ییاه هرگونه تحول در سازمان هستند، تنها سازمان

  امر،  ینتحقق ا يدر راستا. دنرب الاب یریتیدم یدها و فنون جد روش یريبه کارگ یقها را از طر آن يور و بهره یزشانگ یت،رضا ،کرده
  ).1395ی،و سبحان يداود( دشاب یم یمنابع انسان یریتدم یديکل یفازجمله وظا یو سازمان يعملکرد فرد یابیارزش ياه نظام یريبه کارگ
  سنجش عملکرد همچنان نظاماست،  یافته ییرغت یريگ طور چشم چند دهه گذشته به  یمدرن کسب و کار ط ياه که روش یطیدر شرا

ها از  در سازمان ییافزا در عصر دانش، ارزش. دشاب یعملکرد م یلام ياه هجنس رب اه آن يانحصار يو اتکا کنند یم لمع یتنس یوهش هب
امرس)کارکنان ياه دانش و مهارت( یانسان هاي یهامرس لماش ینامشهود سازمان هاي ییدارا یقرط زمان و اس گنهرف( یسازمان هاي یه، 

 یتنها با بررس توان یمن یگرو د شود یم یجادا) يآمار ياه و داده یاطالعات ياه بانک( العاتیاط هاي یهو سرما) حاکم بر آن ياه ارزش
عملکرد  یابیارز يعملکرد به معنا یریتدم. انجام دادرا سازمان  یکعملکرد  یریتاز عملکرد و مد یعماج یابیمشهود، ارز هاي ییدارا

 یرذپ امکان یفقط با توجه به حوزه مال ي،دست آمده در بهبود برنامه راهبرد اطالعات به زآن و استفاده ا يسازمان بر اساس برنامه راهبرد
دنشاب  یم یگرد ياه هبنج رب یهعملکرد خود و تک یابیارز ياه روش ییرها در حال تغ از سازمان یاريمنظور بس ینبه ا. دشاب یمن
  . )1395کجوري،یرهم(

و کاربران سازمان  یرانانتظارات مد یزانو م یچیدگیمتناسب با سطح بلوغ، نوع سازمان، سطح پ یستاب یمارزیابی عملکرد مطلوب  ويالگ
  ). 1392مزده و همکاران، یزمان( خود دارند يبرا یسازمان یريذپ یقبا حداکثر تطب ییالگو یبه طراح یلبردار تما بهره ياه سازمان. دشاب

  کنند و  ها تنها مباحث مفهومی و بنیادي را بیان می هاي ارزیابی عملکرد، بسیاري از مدل توجه در سیستم هاي قابل با وجود پیشرفت
هاي عملیاتی در یک سازمان خاص، به منظور ایجاد یک سیستم ارزیابی  لذا چگونگی بکارگیري این چارچوب. اند به ندرت عملیاتی شده

  .دبلط موضوعی است که مطالعه بیشتري را میعملکرد، 
  
  پژوهش یشینهپ -2

 تفرگ آن شکل خواهد یجبراساس نتا یریتدم یفاز وظا یاريسب یراشود، ز یمحسوب م یریتدر مد یادیننب یماز مفاه یکیعملکرد  یابیارز
 یی،و آغشلو یلضف(را برآورده سازد  ینفعانذ یازهاين تواند یاز منابع م یححص یريگ سازمان موفق، با بهره). 1399امیري و همکاران،(

و همکاران  کیاکوجوري( دشاب یها از اهدافشان م انحراف آن یااه  سازمان یلن شجنس تهج ینديها فرا عملکرد سازمان یابیارز). 1387
 ياه از سوابق پژوهش یخرب یانب هب ینجادر  ا. عملکرد انجام گرفته است یابیدر خصوص ارز داخلی و خارجی متعدد ياه پژوهش ).2011،

  :شود یصورت گرفته، پرداخته م
به ارزیابی عملکرد سازمان براساس عوامل اصلی موفقیت زنجیـره تـامین معکـوس صـنایع هـوایی بـا ) 1397(ادب آوازه و نیکبخت  •

عملکـرد  یـابیارز ياه دا شـاخصپژوهش ابت یندر ا. پرداخته استاه  داده یششوپ یلبا استفاده از مدل تحلرویکرد کیفیت خدمات 
 یـششوپ BCCبـا مـدل  هـوایی، یعمعکـوس صـنا ینمات یرهزنج یتقفوم یعامل اصل 24ییکارا یینو سپس به تع یدهمشخص گرد

  یـلمعکـوس اسـت کـه بـا نمـودار تحل ینماـت یـرهزنج یتقفوم یعملکرد عوامل اصل يشاخص ورود. محور پرداخته است یخروج
 »سـروکوالتعـدیل شـده خدمات با مـدل  یفیتشکاف ک« یشاخص خروج. دنوش یم بندي عملکرد در چهار چارك دسته – یتاهم

 يبـرا تواند یمارایه شده عملکرد  یريگ اندازهمدل  . شده است یینعت EMSنرم افزار  طسکارا و ناکارا تو یتقفوم یعوامل اصل. است
 یهو بهبود عملکرد ارا ییبه مرز کارا یدنناکارا جهت رس يواحدها يبرا ییالگوها یراباشد، ز یدفم یارسب عبانم یصصخت تهج یراندم



 
  .شود می

پژوهش به مرور  ینا. پردازد یمبا روش فراتحلیل  یاجتماع ینعملکرد سازمان تام یابیبه ارز يا هعلاطم یط) 1397( سخایی •
 مندي یتشده در حوزه رضا مطالعات انجام یلاصل از فراتحلح یجاتن. پرداخته است یطهح ینمطالعات انجام شده در ا یلیفراتحل

عوامل  ینرت مهم »یالتامکانات و تسه یتکارکنان، وضع ییوگ خساپ ی،خدمات درمان یفیتک«است که  یناز ا یسازمان حاک ینفعانذ
عوامل مؤثر بر  ینرت مهم» کار و پرداخت حقوق و دستمزد یتهام یس،کرپطرح  ياجرا«شهروندان و  مندي یتمؤثر بر رضا

  .اند کارکنان سازمان بوده مندي یترضا
 الگو ینا. اند نموده یطراحرا  یرانا يدر صنعت گردشگر یابیعملکرد بازار یابیارز یارهايعم يالگو) 1397( و همکاران بهبودي •

برند، بازار،  ی،لام ی،عامتجا یتو مسئول ینفعانذ. است یرفتهشاخص صورت پذ 42و ی مقوله اصل 10اب و  منطبق بر رویکرد گلیزر
اور یتو درنها يمرتبط با گردشگر هاي یرساختز ارکنان،ک یادگیري،رشد و  یندي،و فرای گردشگر، عوامل سازمان به عنوان  يفنّ

  .دش هتخانش يدر صنعت گردشگر یابیعملکرد بازار یابیارز یارهايعم
ي کیفی با روش الگو ینا. اند نموده یعملکرد نظام پژوهش آموزش و پرورش را طراح یابیارز يالگو) 1395( و همکاران یوسلیانی •

 .است یندهامقوله، پنج مقوله مرتبط با دروندها و پنج مقوله مرتبط با فرا 15 ینا یاناز م. مقوله است 15 یرندهدربرگ تحلیل محتوا
وپژوهش ادارات  یققحت ياه عملکرد گروه یابیارز يالگو یگرمقوله د یز پنجن شویقوت یپژوه یی،اقدامواثرات،کارا یامدهابروندادها، پ

   . ها است کل آموزش وپرورش استان
از  ییکارا یینعت يبرا .نموده است یینبت یمهعملکرد صنعت ب یابیارز يراهبرد یکپارچه يالگو) 1395(و همکاران یگانیاپلگ یتوکل •

 یجاتن. استفاده شده است یآرمان یزير همانرب یکردمدل از رو یريذپ یکقدرت تفک یشها و به منظور افزا داده یششوپ یللحت یکردرو
   .دشاب یم يکاربرد ياه از روش یکمدل نسبت به هر يو انعطاف باال یريذپ یکتفک قدرتدهنده  نشان یقیمدل تلف

 یريگ یمحسابداران در تصمو مشارکت ) MO( 2بازار یريگ تهج ینو آزمون چارچوب تعامل ب یجادا) 2018( 1نگوینهلاقم  •
عملکرد شرکت  یشاست که به نوبه خود موجب افزا) MAS( 3یریتدم يحسابدار ياه یستمآن بر کاربرد س یرو تاث یکاستراتژ

 -یرغتم یکتکن. مورد آزمون قرار گرفتند يمعادالت ساختار سازي مدل عپژوهش با استفاده از حداقل مرب ياه یهضرف. دنوش یم
و  یعگسترده، به موقع بودن، تجم یطهاز نظر ح(MAS  استفاده از . آزمون انحراف روش مورد نظر به کار گرفته شد يبرا یاببازار

مشارکت حسابداران در  یزانم. شود یبر عملکرد شرکت در نظر گرفته م MO یرثات یانجیبه عنوان واسطه و م) یکپارچگی
  .دهد یم یشرا افزا MAS و کاربرد MOین رابطه مثبت ب یک،استراتژ یريگ یممصت

را  يعملکرد نام تجار ینرتهب هب یو سازمان یریتیدم عبانم یلدر تبد ينام تجار یريگ تهج شقن) 2018( 4و همکاران اگناچ هعلاطم •
تعنص فلتخم  ياه که در بخش ینیچ یشرکت صنعت 166شده از  يآور عمج ياه مطالعه با استفاده از داده ینا .کند یم یبررس

شرکت دارد و  ينام تجار یريگ تهج رب یتبثم یرثات یابیبازار یتو قابل ینیکارآفر یريگ است که جهت یافتهکنند، در یم یتلاعف
 یجادمشترك در ا ياه یتلاعف یقوشت یقبر عملکرد شرکت از طر یمیقتسم یرو غ یمقتسم یرتواند تاث یم ينام تجار یريگ تهج

  .داشته باشد يارزش مشتر
لدم)2016( 5و دده یگوندر مطالعه او • مدیریت زنجیره عملکرد  یابیارز يبرا یکپارچه، يفاز MCDM 6هاي تکنیکرب  ینتبم ی، 

. شود یم یشنهادمعکوس پ ياه سبز، حمل و نقل سبز و حمل و نقل یدرخ ،زبس یطراح ینهدر زم اه سازمان GSCM)( 7تامین سبز
 8فرایند تحلیل شبکهروابط،  ینا یهاپ رب سپس. ودش یدرك م يفاز یمتلبا استفاده از روش د GSCMابعاد  یاندر م یلروابط ع

)ANP ( با استفاده از  يفاز یسروش تاپس یت،در نها. شود یم يساز یادهپ هطوبرم یارهاياز مع یکمحاسبه اوزان هر  يبرا ي،فاز
 .شود یها اعمال م شرکت یراس GSCMعملکرد  يدنب و رتبه یابیارز يبرا يفاز ANPاوزان به دست آمده از روش 

 یشنهادپ یبرق حرارت يعملکرد شرکت ها یابیارز يبرا یديدج یبیچارچوب ترک یدار،اپ هعسوت یجبه منظور ترو) 2015( 9ژائو و لی •
 یستز« ياه یدگاهکه در آن ها د شده است یینعت یابیارز یهاول یارهايعم یداري،متوازن پا یازيبر اساس اصل کارت امت. اند نموده

 امتیازيکارت  ياه یبا توجه به کاست. دنوش یپوشش داده م یاجتماع یتپرداختن به موضوعات مسئول يبرا »یداريو پا یطیحم

                                                
1- Phong Nguyen 
2 - Market Orientation 
3- Management Accounting Ssystems 
4 - Chang et al. 
5- Uygun and Dede 
6 - Multi Criteria Decision  Making 
7- Green Supply Chain Management 
8- Analytical Network Process 
9-  Zhao and Li 



 
،  یابیبه ارز یابیو دست یارهاعم یتدر درك وزن اهم یداريمتوازن پا کند  یم لمع يفاز یطکه در مح یبیترک یابیمدل ارز یکعماج

 یبسن ياه وزن. شود یآل توسعه داده م یدهبر اساس شباهت به راه حل ا يدنب یتاولو یکتکنو  یلیشبکه تحل یندبر اساس فرا
 یشنهادچارچوب پ. دنوش یم هبساحم یارهاعم ینروابط متقابل ب نمودنلحاظ  يبرا یلیشبکه تحل یندتوسط فرا یابیارز یارهايعم

نوع مساله را  یندامنه ا هعلاطم ینبه عالوه، ا. کمک کند یداراپ هعسوت يبرا یماتبودن تصم یتواند به مقامات در ارتقاء رقابت یشده م
 .دهد یگسترش م فلتخم ياه یطو مح یارهعم دنچ یريگ یممصت فلتخم يابزارها یقاز طر

  

رشد و  يبرا ينقاط ضرور ییوابسته به شغل، به منظور شناسا یفانجام وظا یاز چگونگ یمیو دا یافتهسنجش نظام  یعملکرد نوع یابیارز
اگر روش مورد . متفاوت باشد یداب گیرد یعملکرد مورد استفاده قرار م یابیارز يکه برا ییاه است روش یهیدب. است یبهبود منابع انسان

لذا چگونگی بکارگیري این  .خود را نشان دهد، ارزش خود را از دست خواهد داد ینتواند اثربخش عملکرد یابیاستفاده جهت ارز
 ياه یوهش. موضوعی است که کار بیشتري را می طلبد ،به منظور ایجاد یک سیستم ارزیابی عملکرد منحصر به فرد عملیاتیهاي  چارچوب

 یجتوان به نتا یم TOPP سیستمی یکردبا رو یکهدهد، درحال یرا مد نظر قرار م یستممنتج از عملکرد س یمرسوم عموما سطح خروج
واحدهاي یک الگوي مناسب و عملیاتی را براي ارزیابی عملکرد TOPP استفاده از مدلاب ا ت سعی دارند  ینققحم .یافتدست  يرتهب

، یتفرظ توان یم یریتیدم ابزار ینا  یلهبه وس. در عملکرد برخوردارند ییالاب یتمدل از اهم ینا ياه صخاش .ارائه دهد سازمانی اه  مهارت اه
 ینرا تدو طبترم یآموزش ياه همانرب اه از آن یکبرد و متناسب با هر یپ اه کارکنان را مشخص کرد، به نقاط ضعف آن یلمع ياه و تخصص

به اهداف  یدنه رسیجو در نت يساالر یستهاش ی،در بهبود عملکرد منابع انسان ییموثر نقش بسزا یابیارز ياه روش یريکارگ هب .دومنو اجرا 
   .دارد یسازمان

  
  ينظر مبانی -3
 TOPPمدل ارزیابی عملکرد  -3-1

در آن عملکرد  هکردند ک یطراح یعملکرد، مدل یابیارز يدر نروژ انجام شد، برا 1996ات  1992 ياه سال ینکه ب یقاتیپروژه تحق یکدر 
و تاتل است،  ینکمدل س یهمدل شب ینا ییو کارا ید اثربخشعبدو . قرار دادند یمورد بررس »یو اثربخش يسازگار یی،کارا«را از سه جنبه 

پروژه  محققان .)10،2005نگنات( شرکت مدنظر قرار داده شد یندهآ ییراتغت یبه منظور بررس يسازگار یعنید سوم آن عبکه  یدر حال
TOPP )فی عملکرد را مطابق شکل زیر معر) وري در صنعت تولید و ساخت نروژ پرداخته است  برنامه تحقیقاتی که به مطالعه مبحث بهره

  .اند کرده
  
  
  
  
  
  
  
  

  TOPPمدل سه بعدي  - 1نگاره
  

در عملکرد  ییالاب یتاز اهم اه صخاش یندر صنعت رخ داده است، اما همچنان ا یاريسب ییراتمدل تغ یناگرچه نسبت به زمان ارائه ا
  .پردازد نیز می یطانطباق با مح ییتوانا این مدل این است که به بررسی هاي دیگر یکی از مزیت. سازمان برخوردارند

و  یفیصوت یارعم لثم یفیک ياه و مدل ییو کارا یاثربخش یکردبا رو يکارآمد یارعم لثم یکم ياه عملکرد، مدل یابیارز ینون يدر الگوها
 يور ها بهره پژوهش یدر برخ). 1386یی،الوت( گرفته شده استبکار  یگرر دیاو چند مع یاخالق سازمان ی،تعهد سازمان یکردبا رو یارزش

را در ارزیابی عملکرد تایید  TOPPها، سه شاخص تعریف شده  که همه این پژوهش ).1394یمی،لس(است  ی و غیرهاثربخش یی،شامل کارا
اغلب  یزن یراندم. عملکرد سازمان دارد همواره مورد توجه محققان بوده است یابیکه در ارز یتیاهم یلبه دل ییکارا یرياندازه گ. نمایند می

 یجتا براساس نتا یندامن یسهرقبا مقا یرقرار دهند و عملکرد سازمان را با عملکرد سا یابیسازمان را مورد ارز یادارند عملکرد واحد  یلامت
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 سازگاري/قابلیت تطبیق

 کارایی

 اثربخشی



 
  ).1399و همکاران، یريام( یندامن یريگ یمو تصم یزيبهتر برنامه ر يا یندهآ يحاصل از آن برا
آن،  یجهاي اساسی سازمان هاي امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا با نتا یکی از دغدغه

یکی از مدل هاي کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان . اطالعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند 
  .متوازن است یازيمدل کارت امت ازدمی پرد

وجوه  یانم یحعدم ارتباط صح یین،اپ هببر سنجش عملکرد از باال  یدتاک یج،اتن رب یدمتوازن با تاک یازيکارت امت یرمتداول نظ ياه روش
منتج از  یمرسوم عموما سطح خروج ياه یوهش). 1387یمی،خواه سل يآزاد) (1395و همکاران، یدريح(دنشاب  یم فعض يمختف دارا
  .یافتدست  يرتهب یجتوان به نتا یم TOPP سیستمی یکردبا رو یکهدهد، درحال یرا مد نظر قرار م یستمعملکرد س

کند که  یفرض م یحبه طور صح يو. نمود یهسازمان ارا یاثربخش یابیارز يرا برا AGILبا نام  یتالکوت پارسونز مدل :اثربخشی •
است و  یادينب ،عبانم یراس ییاسانش يکارکردها برا ینا .دارد یبه عملکرد چهار کارکرد حساس بستگ یاجتماع یستمس ياقب
 یاجتماع ياه یستمکند، بلکه از س یدولت صحبت نم یاجتماع یستماز س اهنتپارسونز . وب شوندستواند اهداف سازمان مح یم

کند  یم تبحص یزشود ن یخوانده م یاز آنچه جامعه جهان یعنیکالنتر  یستماز س یزهستند و ن يکه در سطح خردتر یسازمان
نظام  يچهارگانه ضرور يو براساس مدل کارکردها یهوگ 28 يدارا یسازمان یسازه اثربخش). 1396ی،و درخشان يمحمود(

 یلغش یت، رضا)کسب هدف( ی، تعهد سازمان)انطباق( يمولفه نوآور 4شده است و شامل  یطراح) AGIL(پارسونز  یاجتماع
 .دشاب یم) یهروح -حفظ الگوها( یسازمان یو سالمت) یگانگی(

o  سازمان ضمن تغییر باید . استانطباق به نیاز سیستم براي کنترل محیط خود مربوط ) :انطباق(نوآوري سازمانی
نوآوري سازمانی مشتمل بر تغییرات در ). 1396بنی هاشمی و شجاعی،(توانایی انطباق با محیط را داشته باشد 

لو و (ساختار و فریندهاي سازمان در راستاي به کارگیري مفاهیم جدید مدیریتی، کاري و عملیاتی است 
، نوآوري سازمانی ). 2008آرمبروستر،(سازمان اهمیت بسزایی دارد  پذیري نوآوري سازمانی در رقابت). 2010نچ

کراوس و (خگویی، ایجاد تغییر در تعداد سطوح سلسله مراتبی و جریان اطالعات است ساپشامل مسئولیت پذیري، 
  ). 2012همکاران،

o  اداري کارکنان به مفهوم تعهد سازمانی، بر نگرشی مثبت داللت دارد که از احساس وف ):کسب هدف(تعهد سازمانی
شود و با مشارکت افراد در تصمیمات سازمان، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان تجلی  سازمان حاصل می

نتایج تعهد سازمانی موجب تعالی و کسب اهداف سازمانی شده و جامعه را از منفعت سازمان و تالش . یابد می
این . کسب هدف به منزله پاداش براي سیستم اهداف است). 1389یی،باقري و توال(نماید  کارکنان بهره مند می

  ).1396بنی هاشمی و شجاعی،( کند  سیستم مقاصد خود را تعیین می
o  رضایت شغلی به مجموعه تمایالت یا احساسات مثبتی که افراد به شغل خود دارند اطالق ): یگانگی(رضایت شغلی

شود  وري  و عملکرد سازمان می ضایت شغلی منجر به افزایش بهرهافزایش ر). 1995فلدمن و آرنولد، (می شود 
انسجام به ایجاد و حفظ همکاري و هماهنگی بین واحدهاي فرعی سیستم اطالق ). 1391شکري و همکاران،(

  ).1396بنی هاشمی و شجاعی،(انسجام اتحاد و اشتراك داخل نظام است . شود می
o  حفظ الگو عبارت است از حفظ سیستم ارزشی مانند الگوهاي انگیزشی و ): روحیه -حفظ الگوها(سالمت سازمانی

). 1396بنی هاشمی و شجاعی،(فرهنگی سیستم که در واقع تداوم آن بر حفظ قداست نظام ارزشی تاکید دارد 
 اي از خصایص نسبتا سالمت سازمانی به وضعیتی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمانی داللت داشته و به مجموعه

نماید و عبارت است از دوام و بقاي سازمان در محیط، سازگاري با آن و ارتقا و گسترش توانایی  پردوام اشاره می
اي به امر سالمت  ها توجه ویژه امروزه سازمان). 1391قهرمانی و همکاران،(دشاب  سازمان براي سازگاري بیشتر می

  مودن کارکنان سعی در باال بردن عملکرد آنان دارند زیرادهند و با تمرکز بر آن و توانمند ن سازمانی نشان می
  ).1397منتظري و فردوسی پور،(شود  ها امري الزم و ضروري تلقی می در دنیاي متالطم امروز براي بقاي سازمان

 
). آن یرادر سطح سازمان و دو(است  یرهااز متغ یاديتعداد ز یرندهدربرگ یدارد و بطور ضمن یمفهوم کل یک ییکارا :کارایی •

شود و مورد قضاوت قرار  یم یدهاند، سنج شده ینمات هناگدنچ ياه که هدف یزانیم یا، حدود نسازما ییکارا یینهنگام تع
 ییکه شامل ساخت کارا یاست و تصور سازمان یسازمان ياه یلو تحل یهدر تمام تجز یاصل وعضوم یسازمان ییکارا. یرندگ یم
را  ییکنند و کارا یذکر م یسازمان ياه يرا باعث توسعه تئور یسازمان ییتوجه به موضوع کارانظران  بحاص. مشکل است ،دشابن

و  یانگرپ ینپ يبا استفاده از مدل نظر یسازمان ییکارا .)1398و جعفرپور، یمشاه(دانند  یم یزن یملع يدر فضا یموضوع اصل



 
ساختار  ی،ساختار سازمان ی،سازمان يشامل استراتژ یاثربخش  هفلؤم 7که در آن شود  محاسبه می یهوگ 21و  ياس ینگس
مورد توجه  یکارکنان و  اهداف فرع ياه تعهد کارکنان، مهارت یزشانگ کار کارکنان، یزير توسعه و برنامه ي،و رهبر یریتدم

 .قرار گرفته است
o سازمان یک اقدام هاي زنجیره و اه مشی طخ عمده، هاي هدف که است اي همانرب یا الگو استراتژي :سازمانی استراتژي 

 سازمان یک عبانم تخصیص و یابی تهج هب شده، تدوین بسانم استراتژي. کند می ترکیب پیوسته کامال صورت هب را
 در شده بینی پیش تغییرات سازمان، داخلی نسبی هاي کاستی و اه شایستگی رب مبتنی پایدار و یگانه وضعیت یک در

، رقباي بسانم هاي حرکت و محیط   ).1395اسماعیلی، و تشرس رحمان( نمود خواهد کمک دنمشوه
o شود می گنهامه و سازماندهی تقسیم، سازمانی هاي فعالیت آن وسیله هب که است اي شیوه: سازمانی ساختار.  

 اعمال و کرده گنهامه را کار انجام عوامل هاي فعالیت ات آورند می وجود هب را ساختارها اه سازمان منظور همین هب
  ).1394احمدي و همکاران،( نمایند کنترل را اعضا

o سبک بین سناجت عدم).1376پور، قلی( است سازمانی ساختار کننده تعیین رهبري سبک: رهبري و مدیریت ساختار 
 اب بسانتم رهبري سبک اب مدیران انتصاب و انتخاب. دارد دنبال هب منفی پیامدهاي سازمانی ساختار و رهبري
، می فعالیت مشغول آن در که واحدهایی سازمانی ساختار  قلی( است سازمان بخشی اثر و موفقیت بجوم دنوش

  ).1380پور،
o نیازهاي هب نیل تهج ریزي همانرب انسانی، عبانم ریزي همانرب وجود براي مهم لماع: کارکنان کار ریزي همانرب و هعسوت 

 فعلی شرایط در رقابتی مزیت هب دستیابی راه موثرترین. است انسانی عبانم بهسازي درنهایت و آموزشی مهارتی،
 انسانی عبانم هعسوت راستاي در که آنچه و است آنان بهسازي و بهبود طریق از اه سازمان کارکنان کردن کارآمدتر

 استراتژیک مدیریت اعمال اب ءزج مهم این و پرداخت کارکنان هعسوت هب متعدد ازطرق است این دارد اهمیت
  . )1387طالبیان،( بود نخواهد پذیر امکان انسانی عبانم مدیریت درقلمرو

o خود مطلوب هدف هب ،دنشاب نداشته را کاري انجام براي کافی انگیزه فرد که صورتی در: کارکنان دهعت انگیزش 
 سازمان عفن هب مه اقدام، این که چرا نمود فراوان سعی انسانی نیروي کیفی بهبود مورد در باید لذا. رسید نخواهد

 تعدیل و اه نگرش و بهبود بلکه ، گردد نمی اقدام این لماش تخصصی هاي آموزش اهنت اما .نفع افراد هب مه و است
  ).1393اسدي، و فراتی( است سازمانی دهعت اه نگرش این مهمترین از یکی شود می نیز شامل را افراد هاي ارزش

o کار، هویت مهارت، تنوع لماع جنپ از یکی حضور هب که دارد را خود خاص محرك شغلی ره: کارکنان هاي مهارت 
 زیاد تقاضاهاي اب مواجهه هنگام را خود انگیزشی پتانسیل افراد. دارد بستگی بازخورد و خودمختاري کار، اهمیت
 دهند افزایش را هایشان مهارت افراد شود ثعاب تواند می شرایط این. )2004شافلی و باکر،( آورند می دست هب شغلی

باکر و ( دهند بسانم خساپ) هلوحم وظایف در تغییر احساسی، تقاضاهاي کاري، فشار( شغلی تقاضاهاي هب بتوانند ات
  .)2007دمروتی،

o پذیرند می صورت اصلی اهداف شدن ققحم راستاي در که دنتسه اهدافی ، فرعی هاي هدف: فرعی اهداف. 
  

 یازانطباق به ن. اي محاسبه گردیده است اي تک مولفه گویه 3سازگاري با سازه /بعد قابلیت تطبیق :سازگاري/قابلیت تطبیق •
و  یمشاه ینب( را داشته باشد یطانطباق با مح ییتوانا یداب ییرسازمان ضمن تغ. خود مربوط است یطکنترل مح يبرا یستمس
 ).1396ی،عاجش
 

  پژوهش یروش شناس -4
محسوب  یفیصوت یتو به لحاظ ماه يپژوهش کاربرد یکپژوهش حاضر . است یسازمان يعملکرد واحدها یابیپژوهش، ارز ینهدف از ا

 یابیارز يبرا. است 1398دوم سال  یمهن یدر بازه زمان نیپافنی و مهندسی شرکت  یواحد سازمان 8پژوهش حاضر  يجامعه آمار. شود یم
  افزار نرم یقاز طر یو استنباط یفیو با استفاده از آمار توص سه بعد با سه سازه ياه داده. استفاده شده است TOPPاز مدل  نظام عملکرد

Microsoft Excel 2010 عملکرد  يگذار نمره .دشاب یم يا درجه 5 یکرتل یفبر اساس ط يگذار نمره. گیرد میقرار  یلو تحل یهمورد تجز
 52 ینکه نمرات محاسبه شده سازه ب یدر صورت. دشاب یم 260 يو حد باال 52 ییناپدح اب يا درجه 5 یکرتل یفبر اساس ط TOPPمدل 

عملکرد سازمانی سطح متوسط و نمرات  یزاندهنده م نشان 156ات  104یننمرات ب یف،عملکرد سازمانی ضع یزانم یانگرب ،دشاب 104ات 
م رگناشن156 يالاب     .دشاب یم عملکرد سازمانی سطح باال یزان، 



 
  پژوهش يها یافته -5

 فراوانی یشترینها  نشان داد ب یآزمودن یعتوز .واحد سازمانی شرکت مورد مطالعه توزیع شد 8سه سازه اثربخشی، کارایی و سازگاري بین 
 یفیصوت ياه مجموع شاخصعملکرد . دارند بیشتري تعداد کارکنان  2و1واحد سازمانی  یگربه عبارت د. است 2و1 یمتعلق به واحد سازمان

سازه  يداده ها. است) 1-3( جدولقباطم  یواحد سازمان 8ها در  یآزمودن یعتوز يحاصل از سازگار یازو امت یو اثربخش ییکارا یرغتم
و  یهمورد تجز Microsoft Excel 2010 نرم افزار یقاز طر یو استنباط یفیو با استفاده از آمار توص یهوگ 28پارسونز با  یسازمان یاثربخش

که نمرات محاسبه  یدر صورت. دشاب یم 140 يو حد باال 28 ییناپدح اب يدرجه ا 5 یکرتل یفبر اساس ط يگذار نمره. قرار گرفت یللحت
دهنده  نشان 84ات   56یننمرات ب یف،اثربخشی سازمانی ضع یزانم یانگرب دشاب 56ات  28 ینب» اثربخشی سازمانی پارسونزسازه «شده 

م رگناشن84 يح متوسط و نمرات باالاثربخشی سازمانی سط یزانم   .دشاب یخوب م یاراثربخشی سازمانی بس یزان، 
  

  ی واحدهاي سازمانی سازمان یمولفه اثربخش یازامت -1جدول
وري آون  واحد سازمانی

  سازمانی
دهعت 
  سازمانی

رضایت 
  شغلی

تمالس 
  سازمانی

اثربخشی 
  سازمانی

تفسیر سطح 
  اثربخشی

  طسوتم  82.36  17.36  21.09  22.18  21.73 1واحد سازمانی
  طسوتم  78.64  18.64  20.27  20.45  19.27 2واحد سازمانی
  طسوتم  83.00  19.67  19.67  22.00  21.67 3واحد سازمانی
  طسوتم  73.38  16.63  19.00  18.38  19.38 4واحد سازمانی
  بسیار خوب  108.25  26.75  26.25  28.00  27.25 5واحد سازمانی
  بسیار خوب  92.33  21.40  22.60  25.13  23.20 6واحد سازمانی
  ضعیف  53.40  13.00  12.60  14.40  13.40 7واحد سازمانی
  بسیار خوب  105.10  25.90  25.50  27.40  26.30 8واحد سازمانی

  
 7اب  یسازمان ينوآور یاسخرده مق یانگینم. دنشاب یم یاسخرده مق 4 يدارا یاثربخش یرغتم. است 56/84 یانگینم يدارا یاثربخش یرغتم
برابر  یهوگ 7اب  یلغش یترضا یاسخرده مق یانگین، م24/22برابر  یهوگ 7اب  یتعهد سازمان یاسخرده مق یانگین، م52/21برابر  یهوگ

 مربوط به واحد یسازمان یاثربخش یرغتم یازامت ینکمتر. دشاب یم 92/19برابر  یهوگ 7اب  یسالمت سازمان یاسقم خرده یانگینو م 87/20
 8و 6،5سه واحد یاثربخش یزانم) 2( و نگاره) 1( جدول ياه یافتهبراساس . است 5 سازمانیمتعلق به واحد  یازامت یشترینو ب 7 سازمانی

  .واحدها متوسط برآورد شد یراس یاثربخش یزانو م یفدر سطح ضع 7واحد یاثر بخش یزانار خوب، میدر سطح بس
  

  
   هعلاطم مورد سازمانی واحدهاي سازمانی اثربخشی متغیر) عنکبوتی(راداري نمودار  - 2نگاره



 
  افزار نرم یقاز طر یو استنباط یفیو با استفاده از آمار توص یهوگ 21اب  »ياس ینگو س یانگرپ ینپ یسازمان ییسازه کارا« ياه داده

Microsoft Excel 2010 105 يو حد باال 21 ییناپدح اب يدرجه ا 5 یکرتل یفبر اساس ط يگذار نمره. قرار گرفت یلو تحل یهمورد تجز 
دهنده  نشان 63ات   42یننمرات ب یی،کارا یینابعاد پا یزانم یانگرب دشاب 42ات  21 ینکه نمرات محاسبه شده سازه ب یدر صورت. دشاب یم

  .دشاب یم یسازمان یی، نشانگر ابعاد باال کارا63 يو نمرات باال  یسازمان ییابعاد متوسط کارا
  

  ی واحدهاي سازمانی سازمان کارایی هفلوم  یازامت -2جدول

  واحد سازمانی
استراتژي 
 سازمانی

ساختار 
 سازمانی

ساختار 
مدیریت و 

 رهبري

 توسعه و
  ریزي همانرب

 کار کارکنان

انگیزش تعهد 
 کارکنان

مهارت هاي 
 کارکنان

اهداف 
 فرعی

کارایی 
 سازمانی

  ابعاد کارایی

طسوتم 62.45 5.82 10.00 15.09 9.00 9.00 8.45 5.09 1واحد سازمانی  
طسوتم 57.91 6.36 8.36 13.55 8.09 8.36 8.00 5.18 2واحد سازمانی  
الاب 67.33 7.33 11.00 15.33 9.00 9.00 11.00 4.67 3واحد سازمانی  
طسوتم 51.38 5.75 8.00 12.00 7.13 7.13 7.63 3.75 4واحد سازمانی  
الاب 66.25 6.50 9.75 15.00 9.25 10.00 10.25 5.50 5واحد سازمانی  
الاب 65.27 6.53 9.13 16.93 9.40 8.80 9.60 4.87 6واحد سازمانی  
طسوتم 53.40 6.00 8.20 13.00 7.20 8.00 7.00 4.00 7واحد سازمانی  
الاب 78.60 7.40 12.50 18.30 11.40 11.60 10.10 7.30 8واحد سازمانی  

  
 یاسخرده مق یانگینم. دنشاب یم یاسخرده مق 7 يدارا یسازمان ییکارا یرغتم. است 82/62 یانگینم يدارا یسازمان ییکارا یرغتم

ساختار  یاسخرده مق یانگین، م00/9برابر  یهوگ 3اب  یساختار سازمان یاسخرده مق یانگین، م04/5برابر  یهوگ 2اب  یسازمان ياستراتژ
خرده  یانگین، م81/8برابر  یهوگ 3کار کارکنان با  یزير توسعه و برنامه یاسخرده مق یانگین، م99/8برابر  گویه 3اب  يو رهبر یریتدم
خرده  یانگینو  م 62/9برابر  یهوگ 3کارکنان با  ياه مهارت یاسخرده مق یانگین، م 90/14برابر  یهوگ 5تعهد کارکنان با  یزشانگ یاسقم
 ییکارا یرغتم یازامت ینکمتر. است 82/62 یانگینم يدارا یسازمان ییکارا متغیر. دشاب یم 46/6 برابر یهوگ 2اب  یاهداف فرع یاسقم

چهار واحد  یسازمان ییکارا) 2(جدول ياه یافتهبراساس  .است 8 یمتعلق به واحد سازمان یازامت یشترینو ب 4مربوط به واحد  یسازمان
 .واحدها در ابعاد متوسط برآورد شد یراس نیسازما ییدر ابعاد باال و کارا 8و3،5،6

  
   هعلاطم مورد سازمانی واحدهاي سازمانی کارایی متغیر ) عنکبوتی(راداري نمودار  - 3نگاره

  



 
مورد  Microsoft Excel 2010افزار نرم یقاز طر یو استنباط یفیو با استفاده از آمار توص یهوگ 3اب  »یسازمان سازگاريسازه « ياه داده

که نمرات  یدر صورت. دشاب یم 15 يو حد باال 3 ییناپدح اب يدرجه ا 5 یکرتل یفبر اساس ط يگذار نمره. قرار گرفت یلو تحل یهزجت
و نمرات   یسازمان ییدهنده ابعاد متوسط کارا نشان 9ات   6یننمرات ب یی،کارا یینابعاد پا یزانم یانگرب دشاب 6ات  3 ینمحاسبه شده سازه ب

  .دشاب یم یسازمان یی، نشانگر ابعاد باال کارا9 يالاب
  

  ی واحدهاي سازمانی سازمان سازگاري هفلوم  یازامت -3جدول
  تفسیر سازگاري سازگاري  واحد سازمانی
 خوب 9.27 1واحد سازمانی
 خوب 10.64 2واحد سازمانی
 خوب 10.67 3واحد سازمانی
طسوتم 8.25 4واحد سازمانی  
 خوب 10.00 5واحد سازمانی
طسوتم 6.93 6واحد سازمانی  

طسوتم 6.80 7سازمانیواحد   
 خوب 9.10 8واحد سازمانی

  

  
   هعلاطم مورد سازمانی واحدهاي سازمانی سازگاري متغیر ) عنکبوتی(راداري نمودار  - 4نگاره

  
  

متعلق به واحد  یازامت یشترینو ب 7مربوط به واحد  یسازمانسازگاري  یرغتم یازامت ینکمتر. می باشد 96/8میانگین متغیر سازگاري برابر 
واحدها در  یراس نیسازما سازگاريو  سطح خوب 8و5،3،2،1چهار واحد  یسازمان سازگاري) 3(جدول ياه یافتهبراساس  .است 3 یسازمان

  .دندد شمتوسط برآور حطس
داراي میانگین  TOPPمتغیر عملکرد سازمانی مدل . شده است یهارا) 4(در جدول TOPPبراساس مدل  عملکرد سازمان ياه هفلوم یازامت
 8و6،5،3عملکرد واحدهاي سازمانی. است 8و بیشترین عملکرد متعلق به واحد سازمانی 7کمترین عملکرد مربوط به واحد. است 33/156

  .عملکرد سایر واحدهاي سازمانی در سطح متوسط برآورد شده استدر سطح باال و 
  
  



 
  ی واحدهاي سازمانی سازمان عملکرد هفلوم  یازامت -4جدول

  TOPPعملکرد مدل   قابلیت تطبیق/سازگاري  کارایی سازمانی  اثربخشی سازمانی  واحد سازمانی
 154.08 9.27 62.45 82.36 1واحد سازمانی
 147.19 10.64 57.91 78.64 2واحد سازمانی
 161 10.67 67.33 83.00 3واحد سازمانی
 133.01 8.25 51.38 73.38 4واحد سازمانی
 184.5 10.00 66.25 108.25 5واحد سازمانی
 164.53 6.93 65.27 92.33 6واحد سازمانی

 113.6 6.80 53.40 53.40 7واحد سازمانی
 192.8 9.10 78.60 105.10 8واحد سازمانی

  
  
  یريگ یجهبحث و نت - 6
را  یستممنتج از عملکرد س یمرسوم عموما سطح خروج ياه یوهش. برخوردار است يا یژهو یتاز اهم یسازمان يعملکرد واحدها یریتدم

 يواحدهاصحیح عملکرد  یريگ اندازه .یافتدست  يرتهب یجتوان به نتا یم TOPP سیستمی یکردبا رو یکهدهد، درحال یمد نظر قرار م
،  3اب  TOPPبر مدل  ینتبم ییارائه الگواب رضاح ژوهش پ. یدآ یبه شمار م یگذران موضوع مهم یهو سرما یراندم يبرا یسازمان  14دعب

 یو استنباط یفیسه بعد با سه سازه و با استفاده از آمار توص ياه داده .استواحد سازمانی پرداخته  8به ارزیابی عملکرد  یهوگ 52مؤلفه و
 پارسونز یعامتجنظام ا يچهارگانه ضرور يکارکردها مدلو براساس  یهوگ 28 يدارا یسازمان یسازه اثربخش. شده است یلو تحل یهزجت

با استفاده از مدل  یسازمان ییکارا.دشاب یم »یسازمان یو سالمت یلغش یت، رضای، تعهد سازمانينوآور«هفلوم  4و شامل  گردید یطراح
 ی،ساختار سازمان ی،سازمان يشامل استراتژ یاثربخش«  هفلؤم 7که در آن  دشهبساحم  یهوگ 21و  ياس ینگو س یانگرپ ینپ يرظن

مورد توجه قرار  »یکارکنان و  اهداف فرع ياه تعهد کارکنان، مهارت یزشکار کارکنان، انگ یزير توسعه و برنامه ي،و رهبر یریتساختار مد
کمترین عملکرد دهد  نتایج نشان می. است یدهمحاسبه گرد يا تک مولفه اي یهوگ 3با سازه  يسازگار/یقبطت یتلباق دعب .گرفته است

عملکرد سایر در سطح باال و  8و6،5،3عملکرد واحدهاي سازمانی. است 8و بیشترین عملکرد متعلق به واحد سازمانی 7مربوط به واحد
 یداب واحدهاي سازمانیدر  یفعض عملکرداز  یشان یاحتمال یراتکاهش تاث يبرا .واحدهاي سازمانی در سطح متوسط برآورد شده است

اب  یسازمان يتجارب واحدها از یريگ و بهره یزير همانرب ،سازمانی يواحدها جهت تعالی عملکرد. یدرا بهبود و ارتقا بخش عملکرد سازمانی
  :نمود یشنهادپ یسازمان يعملکرد واحدها یتارتقا و بهبود وضع يراهکار عمده برا دنچتوان  یم .شود توصیه می سطح عملکرد باال

 مهمترین عنوان هب کار محیط روانی بهداشت ارتقاي و بهسازي تهج در بایستی عملکرد بهبود و سازمان کارایی افزایش تهج •
  .انجام شود الزم اقدام هنوگره انسانی عبانم هعسوت ابعاد

، در کارکنان صحیح کارگیري هب مشارکتی، مدیریت اعمال •  شرح تدوین و بسانم آموزش پاداش، نظام سازي شفاف لغاشم
 .دش خواهد سازمانی اثربخشی افزایش بجوم شفاف سازمانی الگوریتم و شغلی

گیري،  هاي ارتباط اجتماعی در کار، مشارکت کارکنان در تصمیم جهت افزایش تعهد سازمانی راهکارهایی چون بهبود شبکه •
درك حمایت سازمانی موجبات ایجاد سالمت . شود ارزیابی عملکرد کارکنان، استقالل نسبی براي انجام وظایف پیشنهاد می

 . نماید می سازمانی را فراهم
 .سوق دهند عملکرد بهینه يدر راستا ی را سازمان يواحدهایات، لمع یحو انجام صح یریتیروند مد یححصت اب •
 یابد یاختصاص م یسازمان يکه به واحدها یعبانم. است یسازمان يواحدها ینبه ا یازمنابع مورد ن یصتالش در جهت تخص •

 .واحدها کامال منطبق باشد یازهاين اب یتو کم یفیتک یثاز ح یداب
مختلف اجرا  ياه در دوره یللحت ینتا ا شود یم یشنهادپ. صورت گرفته است یبصورت مقطع ارزیابی عملکردحاصل از  نتایج •

 .شود 
 

  مراجع - 7
، 2سال یریت،عملکرد، مجله عصر مد ياه روش یرمتوازن و ارتباط آن با سا یازيکارت امت). 1387( یدجم یمی،خواه سل يآزاد •

 .70- 77ص ،8شماره
  .یریتدر مد ینون ياه شلاچ یالملل ینکنفرانس ب). 1394(اقدس  یکوروش،ن یم،مهرپور، مر ی،لعمالغ احمدي، •



 
عملکرد سازمان براساس عوامل  یابیها جهت ارز داده یششوپ یلاستفاده از تحل ).1397(مهرداد نیکبخت،  و یالناز ،آوازه ادب •

و  یریتها در مد یافتهتازه  یکنفرانس مل ینخدمات، ششم یفیتک یکردبا رو ییهوا یعمعکوس صنا ینمات یرهزنج یتقفوم یاصل
 .دانشگاه عالمه طباطبایی یع،انص در ینیبر کارآفر یدبا تاک یعانص یسدنهم

 يعملکرد واحدها یابیبه منظور ارز یطخ یارائه مدل). 1399. (حسام ،يافتخار و یقتدمحم ،فرد يوقت ،مقصود ،یريام •
شده در بورس اوراق  یرفتهذپ ییدارو يشرکتها: ها و اوزان مشترك مورد مطالعه داده یششوپ یللحت یکردبا رو گیري یممصت

 .یریتو مد یعانص یسدنهم، نشریه بهادار تهران
 یبر عملکرد سازمان ها، دوماهنامه توسعه انسان یتعهد سازمان یرثات یبررس). 1389(اله  یی،روحالوت باقري،مسلم، •

 .73-96،ص30،شماره7یس،ساللپ
عملکرد  یابیارز یارهايعم يالگو یطراح). 1397(گلنار  ینی،غاب یعاجش و یمظع ی،زراع ی،ضترم ی،رجوع ید،ام ي،بهبود •

 .61-82ص، 4، شماره7و توسعه، سال يگردشگر یپژوهش یملع همانلصف یران،ا يدر صنعت گردشگر یابیبازار
بررسی و ارزیابی اثربخشی سازمانی بر اساس مدل پارسونز در یک واحد ). 1396(شجاعی، احسان  و هاشمی، سید علی بنی •

 .95-115ص، 50، شماره12نظامی، فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال
 یابیارز يراهبرد یکپارچه يالگو ینببت). 1395( یرضالع ی،نمتومو  مقصود یري،اکبر، ام یز،ربت ملاع یم،رم یگانی،اپلگ یتوکل •

 .151-171ص ،25شماره ي،راهبرد یریتمطالعات مد یمه،عملکرد صنعت ب
   ،12شماره یس،لپ یها، دوماهنامه توسعه انسان عملکرد سازمان یابیبه ارز ینون یکردهايرو). 1386( روح اهللا توالیی، •

 .9-30ص
ارزیابی عملکرد  .)1395(سیدعلی ، هاشمی حیدري، مرضیه، مسعود قربانی دولت آبادي، داوود قربانی دولت آبادي، و  •

هاي نوین مدیریت هوشمندي تجاري  ها با استفاده از مدل کارت امتیازي متوازن، نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم دانشگاه
 .و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

و  یریتدم یالملل ینعملکرد کارکنان؛ ضرورت، اهداف و روشها، کنفرانس ب یابیارز ).1395( عبدالرضا، یو سبحان یمرم ،داودي •
 .یکانن یتهران، موسسه آموزش عال ي،حسابدار

 ياه شرکت یبر اثربخش یککنترل استراتژ یرهايغتم یرثات یبررس). 1395(محمود رضا  یلی،اسماع ین،رحمان سرشت، حس •
  .37-68، ص43- 44شماره یریت،نمونه فعال در بازار بورس تهران، مطالعات مد

 يعملکرد با الگو یابیارز يالگوها یقیبطت یللحت). 1392(اضرمالغ  ي،نورمحمد نصرآباد و احمد ي،دمحم ي،مزده، مهد یزمان •
 .54-67ص، 8، شماره3دوره یفیت،استاندارد و ک یریتدم یجیترو یملع همانلصف ،قطنم

 ینمات همانلصف ی،اجتماع ینعملکرد سازمان تأم یابیو ارز سنجی یترضا ياه پژوهش یلفراتحل). 1397( یوبا ،ییاخس •
  .55-90، ص4، شماره14دوره ی،اجتماع

کار و  یو فرهنگ یملع ي،اقتصاد ی،دانش، ماهنامه اجتماع یریتو مد یمنابع انسان ينقش بهره ور ).1394( هموصعم یمی،لس •
 .49-63ص، 188جامعه، شماره

واحد  یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم یلغش یتعوامل موثر بر رضا). 1391(طاهره  ی،موسح ید،هان یخانی،بهنام، سار شکري، •
  .119-135، ص14، شماره5دوره ی،رودهن، پژوهش اجتماع

  .139شماره-سال چهاردهم-یربدت همانهام یک،استراتژ یکرديبا رو یمنابع انسان یزيبرنامه ر). 1387(احمدرضا طالبیان، •
 ،17شماره ي،فصلنامه رشد فناور یربیدي،با استفاده از مدل ه يعملکرد فناور یابیارز واحد،). 1387( ییصفر، آغشلو ی،لضف •

 .2-7ص
 یشنوراستان لرستان، هما یامکارکنان دانشگاه پ یبر تعهد سازمان یزشانگ یرثات یبررس). 1393(اسد  ی،قطان ،نسح فراتی، •

  .یریتدم یالملل ینب
همان  یاندر شرکت شتاب خودرو،پا یکننده ساختار سازمان یینعت یبه عنوان عامل يسبک رهبر یینعت). 1376( ینپور، آر قلی •

  .دانشگاه تهران یریتارشد، دانشکده مد یکارشناس
 .75-100،ص985شماره یریت،فصلنامه دانش مد ی،کننده ساختار سازمان یینعت لماع يسبک رهبر). 1380( ینپور، آر قلی •
 ياه دانشکده یسالمت سازمان یابیارز).  1391( یرحامدم ی،متاخ ،هبوبحم ی،محمود، عارف ی،محمد، ابوالقاسم قهرمانی، •

  .13-30،ص10، شماره4ی،سالو سازمان یفصلنامه مشاوره شغل ی،تشهب یددانشگاه شه
 ینها، دوم متوازن در سازمان یازيعملکرد و کارت امت یابیضرورت ارز ).1394( یدواريو منوچهر ام یرضالع ،فرد یقتم •

 .تهران یدار،اپ هعسوت یتبا محور یریتعلوم مد یالملل ینب یومسمپوز



 
همانلصف  ی،در دانشگاه آزاد اسالم یسازمان یبر اثربخش یاثر ساختار سازمان). 1396( یدام ی،درخشان و رمع ي،محمود •

 .15-48ص ،18، شماره3سال ي،و حسابدار یریتدر مد یددج ياه پژوهش
 یریت،فصلنامه مطالعات مد کارکنان، یبر عملکرد شغل یسالمت سازمان یرثات). 1397( یل یپور، ل یمحمد، فردوس منتظري، •

   .45-64، ص90، شماره27سال
سه بندر  ،يمطالعه مورد(آنان  يدنب منظور رتبه هب یعملکرد بنادر و ارائه مدل یسهو مقا یابیارز). 1395(دمحم  ،مهیرکجوري •

  .20-26ص،3، شماره2، دروهیاییصنعت حمل و نقل در ،)کشور یلامش
 مدیران و معلمان سازمانی کارایی اب روحی تمالس و سازمانی وج رابطه). 1398( هبوبحم جعفرپور،و  احمد سید هاشمی، •

 .روانشناسی و تربیتی علوم اجتماعی، علوم در پژوهشی نوین هاي دستاورد المللی بین کنفرانس چهارمین ابتدایی، مدارس
عملکرد نظام  یابیارز يالگو یطراح). 1395( یژنب ی،عبدالله و یدرضامحمدرضا، آراسته، حم ی،گنرهب ی،لعمالغ یوسلیانی، •

لعت همانلصف)و پژوهش ادارات کل آموزش و پرورش استان ها یققحت يگروه ها: مورد مطالعه(پژوهش در آموزش و پرورش   یم، 
 .31-51ص، 134شماره یت،و ترب
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