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 چکیده
ناپذیر نمووده اسوت    امروزه تحوالت شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزیابی اثربخش را اجتناب

سورممدی سوازمانی   ارزیابی عملکورد یوس سوازمان نظوامی براسوا  مودل       هدف از این پژوهش 

(EFQM  بود )اسوت کوه بوه ارزیوابی سورممدی       پیمایشوی  -توصویيی  یا پژوهش حاضر، مطالعه

نيور از   739اسوت  جامعوه پوژوهش شوام       پرداخته 7932در سال  یس سازمان نظامیسازمانی 

 منود  سوامان گیوری تصوادفی   نمونوه صوورت   باشد که بهمیفرماندهان، مدیران یس سازمان نظامی 

کوه شوام     (EFQMسرممدی سازمانی ) ها از پرسشنامه مدل دهانتخاب شدند  جهت گردموری دا

ها نیز ید گردید  دادهتائ 30/6 پایایی من با محاسبه مليای کرونباخکه  سؤال است، استياده شد 41

ای و نمونوه توس های ممار استنباطی نظیر تیهای ممار توصیيی، از روشبر استياده از شاخصعالوه

 مدل معوادالت سواختاری   ها مبتنی بریافته( تحلی  گردید  SEM) سازی معادالت ساختاریمدل

و  NFI=30/6و  RMSEA=620/6های بورازش ) با مقادیر شاخص شده ارائهنشان داد، کلیت مدل 

30/6=GFI ی هوا  مؤليوه تائید کرد که از میوان  ای نیز نمونهتستینتایج مزمون  ید است تائ(، مورد

عملکرد در حوزه توانمندسازها دارای مطلوبیوت نسوبی، اموا     همؤلياصلی مدل سرممدی سازمانی، 

درمجموع عملکرد سازمانی با  باشد عملکرد در حوزه نتایج از وضعیت مناسبی برخوردار نمی مؤليه

 نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد  مدل سرممدی سازمانیتوجه به 
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 مقدمه

ناپوذیر  اجتنواب  هوا در سازمان وجود تحوالت شگرف دانش مدیریت ایجاد نظام ارزیابی راامروزه 

فقودان ارزیوابی در ابعواد مختلوم اعوم از ارزیوابی اسوتياده از منواب  و          که یطور به ،نموده است

هوای سوازمان قلموداد    عنووان یکوی از عالئوم بیمواری    به هاامکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی

شود  از طرف دیگر فقدان وجود نظوام ارزیوابی و کنتورل در یوس سیسوتم بوه معنوای عودم          می

گردد کوه پیامود من کهولوت و نهایتوا      رون سازمانی تلقی مییب برقراری ارتباط با محیط درون و

هووا و ارزیووابی عملکوورد سووازمان بووراین اسووا ، ( 752، 7904موورس سووازمان اسووت )عووادلی، 

گیرد و در نظوام  صورت مداوم صورت میبه یافته توسعهامروزه در کشورهای  اجراییهای  دستگاه

 توسعه درحالاین امر در کشورهای  که یدرصورتریزی این کشورها جایگاهی شایسته دارد  برنامه

شود  پس وجوود یوس سیسوتم    یناکارممد به من نگریسته م صورت بهچنان مغيول مانده و یا هم

نظور  ارزیابی عملکرد که سازمان را از ابعاد مهم و با دید جوام  و فراگیور بررسوی کنود، الزم بوه     

 ( 5665، 7رسد )کانج می

 تمهیوداتی  گورفتن  پویش  و در خوود  فعلی وضعیت تعیین دنبالبه هابیشتر سازمان بدون شس 

 انکارناپوذیری  زمینه و کارا مؤثر عملکرد و ارزیابیر این از  باشندمی مینده در شرایط بهبود برای

 در اساسوی  و ضوروری  عنصور  یوس  عملکورد  ارزیوابی  عموما   رودشمار میبه نوین مدیریت برای

هوا  ارزیابی عملکرد سوازمان  درواق  رود می شمار به اثربخش گیریتصمیم و کنترل ریزی،برنامه

ه خاصی برخووردار بووده و شوایان توجوه زیوادی      شناسایی نقاط قوت و ضعم، از جایگا منظور به

ها از گویی به این نیاز سازمانعنوان ابزاری قوی در پاسخهسازمانی ب سرممدیهای باشد  مدلمی

شناسی سوازمانی و تعیوین   گیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در مسیبموفقیت چشم

 سورممدی قرار گیرند  مدل  مورداستياده مناب  انسانی سرممدیمسیر حرکت جهت دسترسی به 

EFQMسازمانی 
ابزار مناسبی برای مسابقات و هم  عنوان بهاست که هم  شده یطراحای گونهبه 5

توان ادعا کرد، مودیریت  کاربرد دارد  می یسازمان توسعههای شناسی و طراحی برنامهبرای مسیب

هوا  بسیاری از سازمان مورداستياده 36و اوای  دهه  06( که در اواخر دهه TQMکیيیت جام  )

ای اسوت  فلسويه  ،(5661، 9شدلر و سامرماترگویی به تغییرات محیطی قرار گرفت )به علت پاسخ

 یابیخودارزهای جدیدتر و مدل EFQMچون های ارزیابی عملکرد همکه مبنای بسیاری از مدل

هوای سوازمان و نتوایج من بور     تو جام  از فعالی سامانمندیس بازنگری منظم  یابیخودارزاست  
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ای شویوه  عنووان  بهاست  استياده از خودارزیابی  EFQMعملکرد مانند  سرممدیاسا  یس مدل 

بوا افوزایش    یوابی خودارز(  7332، 7گواد برای بهبوود مسوتمر عملکورد، چیوز جدیودی نیسوت )      

، 5اوکلنود ) گرددمی سرممدیفکری موجب قرار گرفتن سازمان در مسیر ها و ایجاد همتوانمندی

های سنتی ارزیابی عملکرد به انقالبی در مدیریت عملکورد  نواقص و کمبودهای سیستم(  7333

هایی حرکت کردند کوه اهوداف   طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستمبه ،منجر شد

و محیط فعلی را مورد توجه قورار دهنود و بودین ترتیوب فراینودهای متعوددی بورای اسوتياده         

های بسیاری برای پشتیبانی ایون فراینودها   چنین چارچوبهای مختلم ایجاد گردید  همسازمان

ها برای ارزیابی درسوت و شایسوته   ها، کمس به سازمانگونه چارچوبپیشنهاد شد که هدف این

وکوار معرفوی گردیود کوه در من     کسوب  سرممدیعنوان مدلهب  EFQMمدل   عملکردشان است

  دریافت پاداش کیيیت اروپایی ارائه شد سازمانی و نهایتا  یابیودارزخچارچوبی برای قضاوت و 

 میوزان  سونجش  بورای  قوی ابزاری عنوانبه کار،وکسب سرممدی یا سازمانی سرممدی هایمدل 

 هوا، مودل  ایون  کوارگیری بوه  بوا  شوند می گرفته کاربه مختلم هایسازمان در هاسیستم استقرار

 در بهبوددهنده هایبرنامه اجرای برای را خود موفقیت میزان اندتومی سازمان یس کهاین ضمن

 هوا سوازمان  سوایر  بوا  نیوز  را خود عملکرد تواندمی دهد، قرار ارزیابی مورد مختلم زمانی مقاط 

 ( 5674و همکاران،  9کند )اُالرو مقایسه هامن بهترین با یژهو به

 سیاسی، اجتماعی، فرهنگوی، اقتصوادی   ایهمحیط فزون بهرو هایپیچیدگی و شتابدار تغییرات 

 و هوا شیوه جستجوی از ناگزیر راهای نظامی و بخصوص سازمان هاسازمان کنونی، دنیای در    و 

 یوافتن   اسوت  نمووده  و برتوری طلبوی   رقابوت  عرصه در پیشرفت و ارتقاء جهت ادارکی ابزارهای

 بوا  سوازمان،  نیواز  بوه  سوته ب مورتبط،  هوای مدل طراحی و خصوص دراین مناسب هایاستراتژی

 یوا  هاشرکت عملکرد گردد  ارزیابیمی میسر سازمان من نامحسو  و محسو  مناب  از استياده

  شودمی محسوب مدرناین محیط متالطم  در بزرس چالش یس عنوانبه ی نظامیهاسازمان

نبوود   کوه  اسوت  یا انودازه  به سازمان هر در عملکرد ارزیابی نظام وجود اهمیت و ضرورتامروزه  

 سوازمان نارسایی و مشک   عالئم از یکی عنوانبه سازمان مختلم ابعاد در ارزیابی نظامچارچوب 

 خوود، ی هوا فعالیوت  از میوزان مطلوبیوت   یمنظور مگاه به سازمان هر ،رو ینازا شود می محسوب

 هوای یوز سوازمان  ن یاز طرفو   دارد ارزیابی نظام به مبرم نیاز پویا، و پیچیده هایمحیط در ویژه به

تحوت   شدت بههستند که  هر جامعهدر  یفرد و متمایزبههای منحصرگروهها و سازماننظامی از 
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مگواه باشوند  بوه    در مسویر توسوعه   باید از وضعیت خود  دائما محیط و شرایط قرار دارند و  یرتأث

د و و کسب برتوری در اهوداف نظوامی و رسویدن بوه رشو       منظور حيظ موقعیتهمین دلی  و به

بوراین اسوا ، ایون      های نظامی وجود نودارد در سازمان سرممدیتوسعه واقعی، راهی جز ایجاد 

( EFQMسازمانی ) سرممدیارزیابی عملکرد یس سازمان نظامی براسا  مدل پژوهش به دنبال 

 است 
 

 پژوهش و پیشینه نظری مبانی

رکت عملیات روزانه خوود را  ش یس منیس سیستم که توسط  عنوان بهتوان ارزیابی عملکرد را می

وو و باشود، تعریوم کورد )   کند که میا این شرکت در مسیر رسیدن به اهداف خود میارزیابی می

عنووان  تووان بوه  را موی  شوده  یوین تععملکرد و پارامترهای از پویش   ازمنجاکه(  5663، 7همکاران

گیوری  ر دانسوت، انودازه  داهوای معنوی  گیری و توانایی برای نظارت بر رویودادها و فعالیوت   اندازه

)ربوانی و  عنوان فرمیند تعیین میوزان اثربخشوی و کوارمئی عمو  نیوز باشود       تواند بهعملکرد می

 ( 5660، 9؛ نیون5674، 5همکاران

های مودیریت، بوه وضوعیت و نووع     تحلی  عملکردوهای تحلیلی و ابزار برای تجزیهانتخاب روش 

هوای مشوترکی   هوای موفوق دارای ویژگوی   سوازمان  بسویاری از  وجود ینبااسازمان بستگی دارد  

گیوری  بورای انودازه   موؤثر هوای  انداز خواص، اقودامات متبوت و روش   سند چشم ازجملههستند، 

است که اهداف فراتر از متغیرهای عملیاتی و  مؤثرعملکرد  عالوه بر این، مدیریت عملکرد زمانی 

هوای مناسوب   یس فعال توسط سیسوتم استراتژ یرتأثمنطقی گنجانیده شده و با درک درستی از 

 ( 5675، 4وو؛ 5663)وو و همکاران، و تحلی  باشد  تجربهمماری و 

شوود؛ ابتودا توسوعه    توان گيت که عملکرد افراد و واحدها در سازمان به دو دلی  ارزیابی میمی 

ام بوه نقواط قووت و ضوعم انجو      هوا منکه این کار از طریق ارائه بازخورد و مگاه کوردن   کارکنان

شود  دوم، مرتبط کردن نتایج ارزیوابی بوه سیسوتم جبوران خودمات اسوت  البتوه محققوان          می

کنند که در طراحی یس سیستم ارزیابی مؤثر، عالوه بور معیارهوای ارزیوابی بایود     می خاطرنشان

توجه به این عام ، نهایتا  موجوب خشونودی    یندبرم ؛ کهبافت اجتماعی سازمان نیز توجه داشت

هوای  یکی از ویژگی درواق ، موفقیت سازمان را در پی خواهد داشت یجهدرنتشود و کارکنان می
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های ارزیابی موؤثری اسوت کوه بازخوردهوای من بوه سوطو        های پیشرو، داشتن سیستمسازمان

 ( 5664و همکاران،  7مختلم مدیریت ارائه شود )هید 

هوای مختليوی بورای    مودل  کنونبا توجه به اهمیت موضوع پرداختن بوه ارزیوابی عملکورد، توا     

اموروزه تواکنون    ( 5677، 5هسو و همکاراناست ) شده ارائهگیری و مدیریت عملکرد پایدار  اندازه

شوود  گیوری عملکورد سوال سوازمانی اسوتياده موی      تحلیو  بورای انودازه   وچندین مودل تجزیوه  

(، EFQM) سوازمانی  سورممدی مودل  تولید؛  وتحلی  یهتجزنسبت؛  وتحلی  یهتجز: متال عنوان به)

(؛ فرمینود تحلیو    BSCدليوی؛ کوارت امتیواز متووازن )     وتحلی  یهتجزرگرسیونی؛  وتحلی  یهتجز

؛ 5675، 9؛ وو و چانوو 5675وو، (( )DEAهوا ) و تحلیو  پوششوی داده   (AHPمراتبوی ) سلسوله 

 ( 5674، 2؛ لین و همکاران5675، 4راجش و همکاران

 صوورت  بوه کوه  عملکرد سازمان گیری ی اندازههایکی دیگر از چارچوبگونه که اشاره شد همان 

اسوت  ایون چوارچوب    ( EFQM) سوازمان  سورممدی گیرد مدل قرار می مورداستيادهای گسترده

تقسویم  « نتوایج »و « توانمندسازها»صورت کلی به جدا از هم است که به شاخص دودستهشام  

هوا، منواب  و   و اسوتراتژی هوا  سوت از: رهبوری، کارکنوان، سیا   انود  عبوارت شوند  توانمندسازها می

از: نتوایج حاصو  از افوراد، نتوایج حاصو  از       انود  عبوارت چنوین نتوایج   نيعان و فرایندها  هوم  ذی

هوایی هسوتند   مشتریان، نتایج حاص  از جامعه و نتایج کلیدی عملکرد  توانمندسازها مانند اهرم

یکی از نقاط ضوعم    ده کنندتر به نتایج متی استياتوانند از من برای رسیدن سری که مدیران می

کار رفتوه در ایون مودل    ها و مياهیم بهچرا که عبارت  مشک  عملیاتی کردن من است ،این مدل

توانند تيسیر شوند و هر سازمانی قادر خواهد بود های مختليی میقدری کلی است که به گونهبه

؛ 5676، 0ونکوو و کوکوکاسوتا  توت) های ارزیابی متياوتی را ایجاد کنود ها، شاخصبا این سرعنوان

 ( 5672، 1برگر و مندزلیم

کننود  نگواه اول در   ها را برای رسیدن به اهوداف مشوخص موی   ها مسیر حرکت سازمانشاخص 

هوا متوجوه چشوم انوداز و مأموریوت و اهوداف کوالن، راهبردهوای بلندمودت و          تدوین شواخص 

شود  مناب  احصاء و اقتبوا   مرکز میهای اصلی متهای عملیاتی و به فعالیتو برنامه مدت کوتاه

های دولتی، قوانین و مصوبات مجلوس و هیوات   های ارزیابی عملکرد سازمانبرای تدوین شاخص
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ساله کشوور  انداز بیستچنین چشمتوسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هم هایدولت و برنامه

های عملیاتی و نامه و برنامهباشد  در بخش غیردولتی اساسو استراتژی توسعه صنعتی کشور می

 گیرد باشد مالک قرار میسهم بازار و هر هدفی که مد نظر سازمان می

 گونه توصیم کرد:توان اینرا می توانمندسازها

 کلوی  دورنموای  و هوا ارزش مرموان،  مأموریوت،  متعالی و سرممد سازمان یس در رهبران :رهبری

    نمایندمی تسهی  را منها به دستیابی و نموده تعریم و تعیین را سازمان

را از طریق یس  مرمان خود روشی که سازمان، مأموریت و عبارت است از: یو استراتژ یمش خط

 اهوداف راهبوردی و   هوا، هوای مورتبط، برناموه   متمرکز بر ذیني  که با خط مشی راهبرد روشن و

    شودفرمیندها پشتیبانی می نیز عملیاتی و

خوود را در سوطو  فوردی، تیموی و      تمامی توان بوالقوه کارکنوان  الی متعهای سازمان: کارکنان

ها عودالت و برابوری را ترویووج کورده و کارکنوان      من سازد و شکوفا می دیریت نمودهوسازمانی م

    سازنداین طریق منها را توانمند می سازمان مشارکت داده و از اداره امور خود را در

 بیرونوی،  تجواری  هوای همکواری  و هوا مشوارکت  الی،متعو  هوای سوازمان  :هاا و منااب   کتشرا

 اجورای  اسوتراتژی،  و مشوی خوط  از پشوتیبانی  منظور به را خود مناب  داخلی و کنندگان ینتأم

    کنندمی و مدیریت ریزیبرنامه شانفرمیندهای اثربخش

 بوه هوا  طوی من نهواده   کوه در  اقودامات متووالی   ها وفعالیت ای است ازفرمیند سلسله :فرآیندها

ای هو سوازمان   گوردد من حاصوو  موی   ارزش افوزوده از  شووند و  تبدی  می های مورد نیازستانده

سرممد فرمیندهای خود را به منظور جلب رضایت کام  مشتریان و ایجواد ارزش فزاینوده بورای    

ای بهبوود  دوره مودیریت کورده و بوه صوورت مونظم و     ، نيعان طراحوی نمووده ذی ایشان و سایر

  بخشد می

 گونه توصیم کرد:توان اینرا می نتایجطرفی نیز حوزه از 

 عبارت است از منچه که سازمان در رابطه با مشتریان بیرونوی خوود بدسوت    نتایج ارباب رجوع: 

    موردمی

    موردعبارت است از منچه که سازمان در رابطه با کارکنان خود بدست می: نتایج کارکنان

المللوی خوود   بین و که سازمان در رابطه با جامعه محلی، ملی عبارت است از منچه :نتایج جامعه

   موردبدست می مطلوب به طور

ریوزی شوده خوود چوه     که سازمان در ارتباط با عملکرد برناموه یعنی این :نتایج کلیدی عملکرد

  موردنتایجی را بدست می
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ایده و عمو ، سورممد   کنند که در  ه میئیس سازمان ارا از وکار، الگوییکسب سرممدیهای لمد 

دهد در فضای رقابتی برای رشد، ماندگاری و برتوری، چگونوه    است و نشان می دیگر هایسازمان

کنند که محرک  می ءها، جوایزی را اعطااین مدل بر یهتکجهان با  کشورهای باید عم  کرد  اکتر

ونوه کوه بیوان    گهموان سوی سرممدی و ثروت مفرینی است  وکار برای حرکت بههای کسببنگاه

دلی  تکام  ، به7334از طر  در سال  پس EFQM ها، مدل اروپاییدر میان انواع این مدلشد، 

 یافتوه و الگووی بسویاری از    مودل، عمومیوت بیشوتری در سوطا جهوانی     بیشتر و قابلیت توسعه

 ( 7901)محبی مقدم،  در طراحی جوایز بوده است کشورها

 را هوا من موفقیوت  میزان و کند می متمایز سرممدی به ابیدستی در را ها سازمان ،سرممدی مدل 

 سوطو   دارای سازمانی، سرممدی و وری بهره ملّی جایزه  دهد می نشان ،سرممدی به دستیابی در

  اسوت  زرّین و سیمین بلورین، های تندیس و سرممدی برای تقدیرنامه ،سرممدی به تعهد گواهی

 و وری بهوره  ملوی  جوایزه  هوای  بخوش  از هرکودام  در و سوطو   ایون  از هرکودام  در جایزه فرمیند

-هبو  گوروه،  هر در سطو  از یس هر برندگان و شده گذاشته اجرا به تيکیس به سازمانی سرممدی

 از یوس  هر به مربوطه یها حدنصاب و متقاضیان شرایط  شوند می معرفی و انتخاب جداگانه طور

 تواننود  می کنند، پیدا دست سرممدی  سطو از یس هر به که هایی سازمان  مید می پی در سطو 

 سوطو   از یوس  هور  بوه  دستیابی  کنند استياده خود تبلیغات در سطا همان به مربوط نشان از

 ( 7936دارد )غياری و یزدانی،  بستگی ارزیابی در شده کسب امتیاز میزان به فوق

ازمان در ایون  سوازد و بوه سو    این مدل برای سازمان نگرشی جام  بر عملکرد خود را میسر موی  

سوازی   اثرگذاری سازمان در جواری  میزان از مناسبی درک به دستیابی (7 نماید: موارد کمس می

 (9 ،هوا  میان اقدامات سازمان و نتایج حاص  از من معلولی و علی روابط شناسایی (5 ،ها استراتژی

اهوداف  دار حوال حاضور سوازمان بورای ارتقوا در جهوت        اولویوت  هوای  فرصت و ها قوت شناسایی

توانود بوا سوایرین تسوهیم      های الگوبرداری و منچه سوازمان موی   فرصت شناسایی (4 ،استراتژیس

من سوازمان رونود پیشورفت خوود را      کمس با که مبنایی تعیین (2 و ها بیاموزد نموده و یا از من

 د گیری نمای اندازه

نواگونی دارد  از دیودگاه   های کارکنان، مدیران و مشتریان معانی و تعوابیر گو از دیدگاه سرممدی 

ریزی کرده و های مطلوبی طر هدف بلندمدتمدیران یس سازمان برتر، سازمانی است که برای 

مودیران   ازنظور ها دست یابود  موفقیوت و برتوری    راهکارهای رسیدن به اهداف را تبیین و به من

یش میوزان سوود   داران و افوزا گویی مناسب بوه سوهام  سازمان منوط به عملکردهای بهتر و پاسخ

(  اگر از دید یس مشتری به سازمان 7331، 7؛ زینس7333، 7نابیتز و کالزینگاسهام خواهد بود )

                                                           
1. Nabitz & Klazinga 
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نگاه کنیم، موضوع کمی متياوت خواهد بوود  مشوتری از سوازمان انتظوار دریافوت محصوول یوا        

به هنگام سازمان قرار بگیرد و  مورداحترامخدمت مناسب و در زمان مناسب دارد  او انتظار دارد 

مراجعه برای دریافت خدمات یا محصول برای وی ارزش قائ  شووند و در وهلوه اول نیازهوای و    

صوورت  سازمانی است که بوه  یسرممدسپس انتظارات او را پاسخ دهند  از نگاه مشتری، سازمان 

طورف  نمایود  از   ینتأمکند و نظرات او را  ینظرخواه، از او اندیشه یبمندی او پیوسته به رضایت

 یگرد عبارت بهگذارد  های او بر جامعه اثر میکند که فعالیتدیگر سازمان در محیطی فعالیت می

سازمانی است که مسئولیت اجتماعی داشته و در قبال جامعه بوه واوایم خوود     سازمان سرممد

 ( 5667، 5لندوستعم  نماید )

رند، لزوم دقت نظر باال در امور  داهای نظامی فردی که سازمانبا توجه به خصوصیات منحصر به 

از جملوه   باشود  تور موی  سازی تعوالی سوازمانی و نظوام ارزیوابی مناسوب در من محسوو       پیاده

هوا،  سازد، گسترگی و تنووع بخوش  ها متمایز میها را از سایر سازمانخصوصیاتی که این سازمان

ای که بعضوا  خیلوی از   گونهبه خورد چشم میها بهو واایيی است که در این سازمان ها یتمأمور

که نیازمند طراحوی الگوو و سوازکار     پردازندصورت منيرد از یکدیگر به فعالیت میاین واحدها به

 ( 7900نژاد، خاصی برای خود است )نخعی

هوای    ایون ویژگوی  هسوتند هوای خاصوی   در ساختار خود دارای ویژگوی  نیز های نظامیسازمان 

 :از اند عبارتهای نظامی سازمان

 (4وجود هماهنگی و یکپارچگی در هموه سوطو ؛    (9بودن؛  یدائم (5قانونی و دولتی بودن؛  (7

 مراتوب  سلسوله ها و لزوم حيوظ  گیریوجود شیوه مدیریت خاص و وجود تمرکزگرائی در تصمیم

فرماندهی واحود و وحودت فرمانودهی در هموه      نظر یرزفرماندهی منسجم و انجام هرگونه اقدام 

وجوود منواب     (0و وجود نظم، انضباط، مقوررات و دیوانسواالری شودید؛     ییگرا قانون (2ها؛ یگان

در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات با تنوع  (1و کارممد؛  یدهد مموزشو  یافته سازمانانسانی مماده، 

حساسویت   (0گرایوی در اموور؛   های نوین و پیشرفته و به دنبال من لوزوم تخصوص  باال و فناوری

وجوود و   (3تور بور عملکورد واحودها و کارکنوان؛ و      زوم اعمال نظارت و واپایش دقیوق شغلی و ل

و محرمانگی باالتر در اطالعات، اسناد و کارکنان و لزوم رعایوت دقیوق    یبند طبقهبرخورداری از 

 ( 7939عات )سلطانی و همکاران، حياات از اطال
 

                                                                                                                                                    
1. Zink 

2. Westlund 
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 پیشینه پژوهش

-در حوزه ارزیابی عملکرد سوازمان ه خارج از کشور چه در داخ  و چ گوناگونیتاکنون تحقیقات 

کوه در ایون مجوال نتوایج      صورت پذیرفته است (EFQM) سازمانی سرممدیمدل ها با توجه به 

 شود:این تحقیقات در قالب پیشینه تجربی پژوهش ارائه می

ی های نظوامی مبتنو   هدف ارزیابی عملکرد دانشگاه(، درتحقیقی با 7932سیدنقوی و همکاران ) 

سواخته و بوا اسوتياده از     بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی با استياده از پرسشونامه محقوق  

و  1530/5هوای نظوامی بوا میوانگین      که عملکرد کلی دانشوگاه  دریافتندای  تس نمونه T  مزمون

بوا وضوعیت    1275/5و  1606/5هوای   همچنین وضعیت حوزه توانمندسازها و نتایج با میوانگین 

  دارند صله مطلوب فا

ی سوازمان سورممدی سازی معیارهای مدل بومی( در تحقیقی با عنوان 7939سلطانی و همکاران ) 

(EFQM) مودیریت   سورممدی سوازی معیارهوای مودل     بوومی  باهدفو  های پژوهشی در سازمان

 بوا  مموده دسوت بوه  نتایج  کردندطراحی جدیدی مدل ميهومی ، یپژوهش های کیيیت در سازمان

رهبوری و مودیریت   متغیرها، معیوار  میان که در داد  مراتبی نشانسلسلهفرمیند تحلی  استياده از

 بوه خوود  سوازها را   عود توانمنود  ترین امتیاز در بُ پایین ها و شراکت مناب یریتمدباالترین امتیاز و 

 یوی ارزش افزابرای کاربران بواالترین امتیواز و    ییافزاارزشعد نتایج نیز اختصاص داده است  در بُ

 ت ترین امتیاز را کسب کرده اس نيعان پایینبرای ذی

سازمانی شرکت ملی گاز ایران بور   سرممدیارزیابی ه (، در پژوهش خود ب7935اور )ادیب و گ  

معیار  3تمام دریافتند که مزمون تی استیودنت،  گیری ازبهرهو با  پرداختند EFQM اسا  مدل

 چنین در ارزیوابی معیارهوای  هم  یشرفت کمی داشتندسازمانی شرکت ملی گاز ایران پ سرممدی

داری وجوود  معنی رهبری و راهبرد شرکت ملی گاز ایران، میان نظر مدیران و کارشناسان تياوت

  داشت

سوازمانی   سورممدی ارزیوابی   باهودف ( نیز در تحقیقوات خوود   7939جعيرپور زرندی و قادری ) 

(EFQM )عملکورد شوهرداری   که ، دریافتند   انسانی منشهرداری تهران از دیدگاه مدیریت مناب

هوا و منواب ، فرمینودها، نتوایج     معیار رهبری، راهبورد، کارکنوان، شوراکت    3در هر یس از تهران 

نتوایج  وکار، باالتر از حود متوسوط ارزیوابی شود      مشتریان، نتایج کارکنان و نتایج جامعه و کسب

، ابوزار مناسوبی بورای شناسوایی     شوده  یمتوصو دهد که ارزیابی در قالب مودل  پژوهش نشان می

 شهرداری تهران است  بهبود قاب وضعیت عملکرد و نقاط قوت و 

 وپورورش  مموزشارزیابی عملکرد مدیریت  باهدفپژوهشی را ( 7937موارسین و همکاران )ملکی 

بوه انجوام    (EFQM) بنیاد مدیریت کیيیت اروپوا  سرممدیلگوی ا شهرستان میاندومب بر مبنای
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پورورش  وکه امتیاز عملکورد مودیریت ممووزش   بود  شده مطر در این پژوهش دو سؤال د  رساندن

امتیاز مودل برابور بوا     7666 از( EFQM) سازمانی سرممدیشهرستان میاندومب بر مبنای مدل 

درصود و معیوار نتوایج     09/43ممد و امتیاز مدیریت در معیوار توانمندسوازها    به دست 23/260

شهرسوتان   وپورورش  ممووزش عملکورد مودیریت    داد کهنتایج نشان   ممد به دستدرصد  40/27

یار توانمندسازها نتایج بهتر از مع یاردر مع( EFQM) سازمانی سرممدیمیاندومب بر مبنای مدل 

 د باش می

-(، در تحقیقی به این نتایج دست یافتند که؛ معیارهای رهبری، خوط 5661) 7همکاران و ورنرو 

 کوه  یدرصوورت بود،  شده یابیارزو مناب  در سطا باالیی  ها، مشارکتا()راهبرده واستراتژیومشی

 است  شده یابیارزتری معیارهای نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج مشتریان در حدود پایین

های فعالیت بدنی برای افراد مسن با (، در تحقیقی با عنوان بررسی برنامه5677) 5مارکز و ماریا 

%(، 69/07%(، رهبوری ) 90/02نشان دادند که؛ معیارهای فراینود )  EFQMرهای استياده از معیا

و در مقاب  معیارهوای   شده یابیارز%( در سطا باالیی 50/27%( و جامعه )40/20نتایج مشتری )

%(، نتایج 37/91مشی و استراتژی )%(، خط69/47%(، نتایج جامعه )11/42ها و مناب  )مشارکت

گیوری  %( در سوطا و میوزان پوایینی انودازه    59/73و نتایج جامعوه )  %(59/73کلیدی عملکرد )

 د شدن

های اسوتياده  قابلیت و توانایی EFQM(، در تحقیقی با عنوان میا مدل 5674) 9رودریگز و الوارز 

-بوه  اطالعوات  کیيیت کهنشان دادند  ؟کنداز اطالعات را در یس سازمان، شناسایی و تقویت می

 کنود  تکیوه  کیيیت اطالعات، به تواندمی زمانی شرکت یس و است نتایج متأثر از مستقیم، طور

 و کیيیت جوام   مدیریت مدل باشد  استقرار داشته را از اطالعات استياده توانایی و که ارفیت

را  سوازمانی  اطالعوات  از اسوتياده  ارفیوت  توانود موی  یس سوازمان  در EFQM من مدل کنار در

 کند  تقویت

افوراد  ، بوا توجوه بوه معیارهوای     بررسی نقش کارکنوان  باهدف (5670) 4رانونزالز و همکاگ-پارا 

، ، در اجورای پیشورفت در عملکورد سووازمانی   (EFQMسووازمانی ) سورممدی مودل  از  )کارکنوان( 

یس عنصر ضروری در بهبود نتایج سازمانی از طریق  EFQM از مدلکارکنان  که معیاردریافتند 

  سرمایه انسانی است

                                                           
1. Vernero et al., 

2. Marques & Maria 

3. Rodriguez & Álvarez 

4. Para-González 
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 سورممدی مودل   میوا  کوه ایون  در تحقیق خود بوه بررسوی  (، 5679) 7دالگارد پسیس وجلکویچنا 

سوازی کوارت امتیوازی متووازن     عنوان شاخص موفقیت پیواده به (EFQM)مدیریت کیيیت اروپا 

(BSCمی ) کوارت امتیوازی   هوای  جنبوه کوه بوین    دادایج نشان قرار گیرد؟  نت مورداستيادهتواند

  متبوت وجوود دارد   یا رابطوه  (EFQM)کیيیت اروپوا  مدیریت  سرممدی( و مدل BSCمتوازن )

( و مودل  BSCکوارت امتیوازی متووازن )    هوای جنبهضریب رگرسیون برای روابط بین  چنینهم

  بود توجه قاب  (EFQM)مدیریت کیيیت اروپا  سرممدی
 

 شناسی پژوهشروش

دو دسوته  معیار در غالب  3است که از  یزیتجو یرغ( یس مدل EFQMسازمانی ) سرممدیمدل 

هوا  ند که مبنای ارزیوابی سوازمان  تساست  درواق  این معیارها هسته و قلب مدل ه شده ی تشک

( را در ایون دو  EFQMسوازمانی )  سرممدیمدل توان معیارهای گیرند  براین اسا ، میقرار می

 :(7935مور، ب و گ ی)اد دسته مشاهده کرد

سازمان بورای رسویدن بوه    ه و عواملی هستند که پنج معیار اول این مدل بودالم: توانمندسازها: 

 کند نتایج عالی، توانمند می

کند و ها دست پیدا میهای مختلم به من، در حوزهنتایج: نتایجی هستند که سازمان سرممد ب:

 دستاوردهای حاص  از اجرای مناسب توانمندسازها هستند  کننده یانب

 
                                                           

1. Andjelkovic Pesic & Dahlgaard 

 نتایج ندسازهاتوانم

 کارکنان فرآیندها رهبری

خطراهبرد )

 (استراتژیومشي

ها و شراکت

 منابع

 نتایج کارکنان

 نتایج مشتری

 نتایج جامعه

 نتایج کلیدی

 نوآوری و یادگیری
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 (1131)سلطانی و همکاران،  0212( EFQMسازمانی ) سرآمدی مدل (1) شکل

 

 سؤاالت پژوهش

و هودف تحقیوق کوه ارزیوابی      شوده  ارائهتجربی، مدل ميهومی  پیشینه نظری، با توجه به ادبیات

، سوؤاالت پوژوهش   است( EFQMسازمانی ) سرممدیمدل  بر اسا عملکرد یس سازمان نظامی 

 :گردندگونه بیان میاین

سوازمانی   سورممدی در تحقیق حاضور بورای مودل     شده ارائهمیا برازش و کلیت مدل  :اول سؤال

(EFQM) مورد تأیید است؟ 

من  هوای ليوه ؤم و (EFQMسوازمانی )  سورممدی میا عملکرد سازمان براسوا  مودل   : سؤال دوم

 و و منواب   هوا شوراکت ، کارکنوان اسوتراتژی،  ومشوی رهبری، خوط : توانمندساز معیار پنج شام :

، نتوایج کارکنوان، نتوایج جامعوه و نتوایج کلیودی       رجوع اربابنتایج  :چهار معیار نتایج ؛ندهافرمی

 دارند؟ قرار مطلوبی در وضعیتمنتخب  نظامی سازمان، در عملکرد
 

 یقروش تحق

 دالت سواختاری اسازی معو مبتنی بر مدل شده استيادهپیمایشی  -این پژوهش از روش توصیيی

(SEM)7 فرماندهان، معاونین و مودیران یوس سوازمان    را، کلیه  موردمطالعه است  جامعه مماری

گیوری  دهنود  بوا اسوتياده از روش نمونوه    نير تشوکی  موی   936به تعداد  7932نظامی در سال 

عنوان نمونه مناسب انتخاب نير به 739گیری کوکران و براسا  فرمول نمونه سامانمندتصادفی 

 وتحلیو   یوه تجزپرسشنامه مناسوب   707در جامعه مماری،  شدند و پس از توزی  ابزار و پیگیری

بووده اسوت کوه بورای      39/6موری شد، درواق  نورخ بازگشوت پرسشونامه برابور بوا      ها جم داده

 است  موردقبولها این نرخ بازگشت داده وتحلی  یهتجز

و  ای بوا گوردموری مودارک   خانهچنین در این پژوهش، ضمن بررسی و انجام مطالعات کتابهم 

در سازمان براسوا  مودل    سؤاالتگیری از نظرات خبرگان به تبیین معیارها و مستندات و بهره

و توزیو  بوین   محقوق سواخته   ( پرداخته و سپس با تهیه پرسشنامه EFQMسازمانی ) سرممدی

بوراین  تحقیق انتخواب شودند     سؤاالت مماری، وتحلی  یهتجزها و نمونه مماری و گردموری پاسخ

رهبری، توانمندساز:  معیار پنج من شام : هایليهؤم و (EFQMسرممدی سازمانی )اسا ، مدل 

؛ چهوار معیوار نتوایج: نتووایج    فرمینوودها و و منواب   هوا شوراکت ، کارکنوواناسوتراتژی،  ومشوی خوط 

از  سوؤاالت برای سونجش  ، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد است  رجوع ارباب

                                                           
1. Structural Equation Model 
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، مقودار کموی پیشورفت،    توجوه  قاب )کامال  به نتیجه رسیده، پیشرفت ای هگزینلیکرت پنج یمط

نمونه مماری از ی به گروهنامه تحقیق پرسش شهوپژدر این استياده شد  نظر( و بی شروع نشده

 کرونبواخ و مقدار مليامحاسبه  SPSSافزار نرم نمرات حاص  از طریق و داده شد نير 96به تعداد 

  اسوت مماری معنادار بوده و بنابراین اعتبار پرسشنامه مورد تأییود   ازلحاظ که ممده دست به 30/6

 22/6و حتوی   0/6باشد اموا مقودار   می 1/6برای این ضریب باید  قبول قاب حداق  مقدار  اگرچه

(  در تحقیق حاضر، مقدار 7313، 5دوِن و فری؛ ون7310، 7و پذیرش است )نونالی قبول قاب نیز 

تووان گيوت کوه پرسشونامه از قابلیوت اعتمواد       % بوده، پس می12ها بیشتر از پایایی همه متغیر

 است  خوبی برخوردار

ن نووع  اسوت  ایو   قرارگرفتوه ا مورد تائیود  دراین تحقیق روایی ابزار از نوع روایی وابسته به محتو 

ها و مواردی که محتوای مزمون تا چه اندازه معرف و نماینده واقعی موقعیتدهد روایی نشان می

و  کارشناسوان نيور از   3است که قصد داریم نتایج را به من تعمیم دهویم  بوراین اسوا  تعوداد     

شدند، قرار داده شدند و در ، کارشنا  و خبره محسوب میموردپژوهشجامعه  ازنظرافرادی که 

 تکراری و مترادف و چگونگی سؤاالتچند مرحله نسبت به رف  اشکال پرسشنامه ازجمله حذف 

 و نه معیوار کوه   سؤال 41ای دارای نامهپرسش یتدرنهااقدام شد و  موردنظر باهدفتطبیق من 

 و مناب ، فرمیندها هاشراکت، کارکناناستراتژی، ومشیرهبری، خط توانمندساز شام ؛ معیار پنج

 ، نتوایج کارکنوان، نتوایج جامعوه و نتوایج کلیودی      رجووع  اربواب و چهار معیار نتایج شام ؛ نتایج 

معیارهوای  یکوی از   عنووان  بهکه  GFI شاخصعالوه بر این،  ، تهیه و توزی  شد باشدعملکرد می

 مموده  دسوت  بوه  36/6 ( در ایون تحقیوق بیشوتر از   7330، 9هایر و همکارانسنجش روایی است )

 است 

برای سنجش برازش مدل نظری پژوهش از روش تحلی  چندمتغیره مدل معوادالت سواختاری    

(SEM به کمس )افزار تحلی  مماری لیزرل و برای سنجش و مزمون فرضیات از مزموون توی  نرم-

 استياده شد  SPSSافزار ای با کمس نرمنمونهتس
 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 کوه  یناشود  با توجه به های مماری و توزی  فراوانی متغیرهای تحقیق توصیم میدرابتدا ویژگی

بوا اسوتياده از مموار    اداموه   بوده است، در سامانمندصادفی گیری تگیری، روش نمونهروش نمونه

 توصیيی و ممار استنباطی جامعه مماری برمورد شد 

                                                           
1. Nunnally 

2. Van de ven & Ferry 

3. Hair & et al., 
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زن % 1هوا مورد و   از من %39نير بوده است کوه   707دراین پژوهش حجم نمونه مماری برابر با  

ویس و ین سیب% 06سال، کمتر از سی% 79بود که  یا گونه بهگویان هم بودند  توزی  سنی پاسخ

بیشوتر از پنجواه سوال سون     % 3 یوت درنهاو  ویس و پنجواه سوال  نیز بین چه % 70چه  سال، 

کارشناسوی ارشود و   % 74لیسوانس و  % 20کاردانی و کمتور،  % 96تحصیالت هم  ازنظرداشتند  

، در جودول ذیو  نیوز    مموده  دسوت  بوه نتوایج  چنین در این پژوهش براسوا   هم اند دکتری بوده

مليوای  اسومیرینوف(،   -مزموون نرموال بوودن متغیرهوا )کوالموگروف     داری ا معنیسطمیانگین، 

 است  شده ارائهکرونباخ و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 
 

 پژوهشانحراف معیار متغیرهای و  میانگین (1) جدول

آلفای 

 کرونباخ
-kداری معنی

s 

میانگین 

 متغیرها

انحراف 

 معیار
 معیار ردیف اختصار متغیر

 C1 7 رجوع اربابنتایج  04/6 13/5 60/6 09/6

ج
تای
ه ن
وز
ح

 

 C2 5 نتایج کارکنان 37/6 06/5 74/6 06/6

 C3 9 نتایج جامعه 39/6 39/5 93/6 36/6

02/6 47/6 09/5 00/6 
نتایج کلیدی 

 عملکرد
C4 4 

 مجموع عملکرد در حوزه متغیرهای نتایج 11/6 13/5 12/6 39/6

 C5 2 یهبرر 04/6 33/5 76/6 13/6

ها
از
دس
من
وان
ه ت
وز
ح

 

00/6 54/6 30/5 15/6 
-مشیخط

 واستراتژی
C6 0 

 C7 1 کارکنان 02/6 10/5 61/6 00/6

 C8 0 و مناب  هاشراکت 10/6 34/5 75/6 19/6

 C9 3 فرآیندها 11/6 00/5 73/6 03/6

 مجموع عملکرد در حوزه متغیرهای توانمندساز 01/6 37/5 16/6 35/6

30/6 35/6 00/5 00/6 
 سرآمدیکل عملکرد سازمان براساس مدل 

 سازمانی

 

تئووریکی مشوخص    سواختار  یوس ، از قبو   شوده  ارائوه دراین پژوهش براسا  چوارچوب نظوری   

گیوری و مزموون نیکوویی    ای ابوزار انودازه  ه شده بود، بنابراین برای مزمون اعتبار سازهتدرنظرگرف

های مربوط به متغیرهوا تحلیو    افزار لیزرل از دادهنرم، با استياده از مورداستيادهبرازش ساختار 

 مووردنظر گیری( به عم  ممد و در مرحلوه بعود مودل سواختاری     های اندازهعاملی تائیدی )مدل
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در پژوهش بوه شور  زیور     شده یانبها و روابط تصحیا و مزمون شد که مدل برازش شده فرضیه

 حاص  شد:

 

 وردیبرآ یبضرا T-Valuesداری معنی یبضرا

  
 متغیرها میانمدل معادالت ساختاری روابط  (0)شکل 

 

و مقودار بهینوه    ی بورازش الزم مودل معوادالت سواختاری    هوا در جدول ذی  شرحی از شواخص 

 است  شده ارائهپیشنهادی 

 

 

 

 

 



 7931، تابستان 44فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال چهاردهم، شماره                                                      795

 

 

 
 

 در ارزیابی الگوهای سنجش و ساختاری مورداستفادههای شاخصبرخی از  شرح (0) جدول

 های برازش مدل معادالت ساختاریاخصش شرح هاشاخص
 حدود

 معقول

χ
2
/df 

نمونه حسا  است و تنها در حالتی  ۀانداز بهکه مزمون مجذور کای یا کای اسکوئر نسبت به دلی  این

های مزادی تعداد درجه یلۀوس بهمورده شوند و ارزش من  حساب بههای مزادی دار است که درجهمعنی

 شود تقسیم می

 9-7یا  7-5

RMSEA 
-قرار می موردتوجههای مزادی را خوبی برازش مدل ماتریس کوواریانس جامعه را نشان و تعداد درجه

 دهد 

6176 :

 معقول

GFI 
های مزادی های واقعی، برای درجهپیشگوئی نسبت به داده ۀواسط بههای مجذور مقایسۀ باقیمانده

 تعدی  نشده 
6136< 

AGFI GFI  6136 های مزادی شده برای درجهتعدی< 

NNFI 
 طور بهدهد که تا چه اندازه برازش الگو نیکوتر است، مقایسه شده با یس الگوی خط صير، نشان می

 های باالتر از یس را بگیرد( تواند ارزشهای مزادی )میشده برای درجهنرمال الگوی پوچ، تعدی 
6136< 

CFI 
های شده برای درجهشده با یس الگوی خط صير، تعدی  اندازه برازش نیکوتر الگو، مقایسه دهنده نشان

 مزادی 
6136< 

 

هوای من دارای  که مدل ساختاری یا همان نمودار مسیر تائید شود، در ابتدا باید شاخصبرای این

دار باشوند  اگور   اسوتاندارد معنوی   یبضورا و  T-Valueچنین مقادیر برازش مناسبی باشند  و هم

χمقدار 
χکم، نسبت  2

و نیوز   76/6تر از کوچس RMSEA، 9تر از کوچس (،dfه درجه مزادی )ب 2

GFI  وAGFI چنوین  درصد باشد، هم 36تر از بزرسNFI  وNNFI   درصود   36تور از  هوم بوزرس

-هوم   اسوت دارای برازشی مناسب و مطلوب  شده ارائهتوان دریافت که مدل ميهومی باشند، می

درصود   32باشود، در سوطا    30/7و یا بیشتر از  -30/7نیز اگر کمتر از  T-Valueمقادیر  چنین

جودول    (7930)صمدی میارکالئی و صمدی میارکالئی،  داری من یقین داشتتوان به معنیمی

 دهد ذی  نتایج برای تحقیق حاضر را نشان می
 

 برای تحقیق حاضر های برازش مدل ساختاری شاخص (1)جدول 

 هاشاخص نام کامل مقدار مطلوبیت

 Degrees of Freedom df 57 مدل دیتائ

 Chi Square χ2 00/99 مدل یدتائ

 Chi Square Divided to Degrees of Freedom χ2/df 06/7 مدل یدتائ
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 Root Mean Square Error of Approximation RMSEA 620/6 مدل یدتائ

 Non-Normed Fit Index NNFI 30/6 مدل یدتائ

 Normed Fit Index NFI 30/6 مدل یدتائ

 Adjusted Goodness of Fit Index AGFI 37/6 مدل یدتائ

 Goodness of Fit Index GFI 30/6 مدل یدتائ

 Comparative Fit Index CFI 33/6 مدل یدتائ

 Incremental Fit Index IFI 33/6 مدل یدتائ

 Root Mean Square Residual RMR 65/6 مدل یدتائ

 Standardized Root Mean Square Residual SRMR 629/6 مدل یدتائ

 Parsimony Goodness of Fit Index PGFI 42/6 مدل یدتائ

 

مقودار  ، است شده ارائه جدول فوقنتایج حاص  از مزمون مدل معادالت ساختاری که در براسا  

بووده اسوت کوه حواکی از بورازش مقبوول مودل سواختاری          76/6تور از  کوم  RMSEAشاخص 

به صير نیز معنای برازش مطلووب مودل اسوت کوه در      SRMRاست  نزدیکی مقدار  شده ینتدو

 30/6، 30/6بوه ترتیوب    CFI و NFI ،NNFIهای بوده است  اما مقدار شاخص 62/6اینجا مقدار 

به معنای بورازش مطلووب مودل     36/6ها از مقدار است  باالتر بودن مقادیر این شاخص 33/6و 

نیز نزدیس به یوس   AGFAو  GFIمقدار  یتدرنهااست و  شده یمور جم های با داده شده یینتع

در جودول نیوز حواکی از وجوود ایون       شوده  ارائوه هوای  سایرشواخص (  37/6و  30/6بوده است )

، این شاخص نیز بر برازش مقبول مودل سواختاری   ترتیب ینا بهمطلوبیت و سازگاری مدل است  

بورای شواخص    مموده  دسوت  بههای عا کرد که کمیتتوان ادداللت دارد  بنابراین، می شده ینتدو

هوای  متعدد ارزیابی نیکویی برازش از مقبول بودن مدل پیشنهادی شده در جهوت تحلیو  داده  

 حکایت دارد  شده مشاهده
 

 بررسی روابط ساختاری مدل برازش شده

نمونه های با داده شده ینتدوهای نیکویی برازش تنها در صورت کلی میزان برازش مدل شاخص

کند  بنابراین، برای بررسی روابط علّی و مقادیر من و در اینجا میزان تبیوین  مماری را ارزیابی می

واریانس متغیرها برای متغیر اصلی تحقیق یعنی عملکورد سوازمانی بررسوی شود  ایون روابوط و       

میزان تبیین متغیر اصلی توسط سوایر متغیرهوا هموان فرضویه پوژوهش بووده و بورای مزموون         

در سوطا اطمینوان    tاست  مقدار ممواره   شده استياده 32/6در سطا  tها از مماره داری من نیمع

پوذیری پیودا   دار بووده و تعمویم  است  بنابراین، زمانی روابط سواختاری معنوی   30/7برابر  32/6

صومدی  ) باشود  ±30/7در هریس از روابط برابر یا بیشتر از  شده محاسبه tخواهد کرد که مقدار 
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اسا  روابط ساختاری و مقودار تبیوین واریوانس     ینبرا  (7939، صمدی میارکالئیو  الئیمیارک

 ممد: به دستشر  ذی  متغیر اصلی توسط سایر متغیرها به 
 

 داریاستاندارد و معنی یبضرا (4)جدول

 اولویت /ردیدتائ داریاعداد معنی ضریب استاندارد مسیر ارتباط

 دوم ارتباط یدتائ 90/0 02/6 نیسازما سرآمدی ←رجوع اربابنتایج 

 اول ارتباط یدتائ 92/3 19/6 سازمانی سرآمدی ←نتایج کارکنان

 هيتم ارتباط یدتائ 06/2 40/6 سازمانی سرآمدی ←نتایج جامعه

 سرآمدی ←نتایج کلیدی عملکرد

 سازمانی

 پنجم ارتباط یدتائ 37/0 20/6

 هارمچ ارتباط یدتائ 50/1 20/6 سازمانی سرآمدی ←هبریر

 ششم ارتباط یدتائ 00/0 06/6 سازمانی سرآمدی ←واستراتژیمشیخط

 نهم ارتباط یدتائ 35/9 95/6 سازمانی سرآمدی ←کارکنان

 هشتم ارتباط یدتائ 74/2 45/6 سازمانی سرآمدی ←و مناب  هاشراکت

 سوم ارتباط یدتائ 03/1 23/6 سازمانی سرآمدی ←فرآیندها

 

روابوط  توان دریافت که میجدول فوق، در  مالحظه قاب  ممده دست بهادیر و مق یبضرابا توجه به 

دار بوده است و دارای ضریب استاندارد باالیی معنی گر با مکنونمشاهدهموجود میان متغیرهای 

من هسوتند    کننوده  یینتبو  یرگذارتأثگر بر متغیر مکنون ی مشاهدههستند، یعنی همه متغیرها

نتوایج  دارای باالترین اثر بوده است، و یوا بوه بیوانی دیگور، بُعود       یج کارکناننتا در این میان بعد

را تبیوین  ( EFQMسوازمانی )  سورممدی مودل   یوانس وار، به گونه بهتری توانسته است کارکنان

 کند  می

 پژوهش وضعیت متغیرهای بررسی

تغیرهوای  ، بوه بررسوی وضوعیت م   اییوس نمونوه   tدر این قسمت از تحقیق با استياده از مزمون 

از حیث مناسوب بوودن   من و ابعاد  (EFQMسازمانی ) سرممدیهای مدل شاخصتحقیق، یعنی 

 یموردبررسو در جامعه ( EFQMسازمانی ) سرممدیمدل  که میا وضعیت در جامعه پرداخته شد

 یا خیر؟ استمناسب 

مقودار   ( پرسشونامه تحقیوق،  2الوی   7ای )گزینوه  2ای با توجه به مقیا  یس نمونه tمزمون در 

اما در این تحقیق بعد از مصاحبه بوا خبرگوان   ؛ شودمی شده گرفتهدر نظر  9برابر با اغلب مزمون 

 گرفته شد  در نظر 0/5، این مقدار برابر با شده محاسبهامر و میزان میانگین 

 H0 :μ ≥ 2.8 است  0/5حداق   یموردبررس هایمیانگین متغیر
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 H1 :μ < 2.8 نیست  0/5حداق   یموردبررس هایمیانگین متغیر

 

 

 پژوهشبررسی وضعیت متغیرهای  (5)جدول 

 (test value =2.8مقدار آزمون )

آماره  متغیرها
T 

درجه 

 آزادی

سطح 

-معنی

 داری

اختالف 

 میانگین

 درصد 35فاصله اطمینان 

 مطلوبیت حدباال یینحدپا

 رد 77/6 -79/6 -660/6 035/6 706 -790/6 رجوع اربابنتایج 

 رد -60/6 -99/6 -73/6 664/6 706 -36/5 نتایج کارکنان

 قبول 51/6 667/6 79/7 641/6 706 667/5 نتایج جامعه

 رد 70/6 -63/6 69/6 095/6 706 40/6 نتایج کلیدی عملکرد

 قبول 97/6 61/6 73/6 665/6 706 76/9 هبریر

 قبول 53/6 60/6 70/6 667/6 706 49/9 واستراتژیمشیخط

 رد 76/6 -74/6 -61/6 105/6 706 -51/6 انکارکن

 قبول 52/6 69/6 74/6 677/6 706 21/5 و مناب  هاشراکت

 رد 73/6 -65/6 60/6 790/6 706 43/7 فرآیندها

 رد -76/6 -75/6 -663/6 01/6 706 -70/6 عملکرد در حوزه نتایج

عملکرد در حوزه 

 توانمندسازها

 ولقب 57/6 67/6 77/6 673/6 706 92/5

 سرآمدیعملکرد مبتنی بر 

 سازمانی

 رد 70/6 -69/6 60/6 552/6 706 50/7

 

دهد کوه  بر روی پرسشنامه نشان می شده انجامهای مماری ، مزمونممده دست بهبا توجه به نتایج 

و  هوا و شوراکت  واسوتراتژی مشوی خط، هبریمتغیرهای نتایج جامعه، ر یموردبررساز میان ابعاد 

عملکورد   مؤليوه اصلی عملکرد،  یها مؤليهو از طرفی از میان  مطلوبی قرار دارنددر شرایط  مناب 

از وضعیت مناسبی برخووردار  در حوزه توانمندسازها نیز دارای مطلوبیت است، اما سایر متغیرها 

 سورممدی عملکرد مبتنوی بور   برای ک   ممده دست بهداری که سطا معنیبا توجه به ایننیستند  

درصد و  32در سطا اطمینان  ،(Sig=0/000<0/05تر از سطا خطا )کوچس( EFQM) سازمانی

در وضو   عملکورد سوازمان    درمجمووع توان دریافت کوه  ، میاست مقدار تی محاسبه شده منيی

 مطلوبی قرار ندارند 
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه

( EFQMسوازمانی )  سرممدیعملکرد یس سازمان نظامی براسا  مدل ارزیابی تحقیق حاضر به 

هوای مختليوی   را به شک ها ارزیابی عملکرد سازمان، تبیین و شده انجاممطالعات  پرداخته است 

، (EFQMسوازمانی )  سورممدی اند  در تحقیق حاضر ایون عوامو  بور اسوا  مودل      تقسیم کرده

در تحقیوق حاضور ابتودا یوس مودل       است  قرارگرفتهو مزمون تحلی  عاملی تأییدی  یموردبررس

عملکرد یس سازمان نظامی براسا  مدل ارزیابی گیری و برای اندازه شده یبوماری معادله ساخت

است کوه متغیرهوای    ییدشدهتأو  در قالب یس کلیت یکپارچه ارائه (EFQMسازمانی ) سرممدی

 سورممدی عملکورد براسوا  مودل    ارزیوابی  کننوده فرمینود   توانند تبیوین می موردمطالعهگانه نه

است  ایون امور بوه     شده دادهنشان  وضو  بهنیز  هرکداماثرات تبیینی بوده و ( EFQMسازمانی )

براسوا    را سوازمان  ایون عملکرد ارزیابی تغییر و بهبود در  هرگونهمدیران کمس خواهد کرد تا 

مشوخص   صوورت  بهرا  موردمطالعهگانه نهاز طریق متغیرهای  (EFQMسازمانی ) سرممدیمدل 

بوا   شوده  ارائوه نشان داد، کلیت مودل   مدل معادالت ساختاری ها مبتنی بریافته پیگیری نمایند 

یود  تائ(، موورد  GFI=30/6و  NFI=30/6و  RMSEA=620/6هوای بورازش )  مقادیر شواخص 

 است 

 سورممدی عملکورد براسوا  مودل    وضوعیت  که  توان دریافتمیبر اسا  هدف تحقیق حاضر،  

گیوری من بوه صوورتی     و انودازه که رؤیوت   یا گونه بهمتغیری نامشهود است،  (EFQMسازمانی )

گرهووایی در دنیووای واقعووی ملمووو  و عملووی مقوودور نیسووت، بلکووه الزم اسووت از طریووق نشووان

 معیوار  کوه پونج  متغیور مشوهود    نوه  یلهوسو  بوه که این کار در تحقیق حاضور   ،گیری شود اندازه

و چهوار   او منواب ، فرمینوده   هاشراکت، کارکناناستراتژی، ومشیرهبری، خطتوانمندساز شام : 

، نتوایج کارکنوان، نتوایج جامعوه و نتوایج کلیودی عملکورد        رجوع اربابمعیار نتایج شام : نتایج 

 است  شده استخراجو معادله ساختاری مربوط به من نیز  شده انجام

نتایج مزمون فرضیات اصلی تحقیق، یعنی بررسی وضعیت متغیرهای تحقیوق نشوان داد کوه از     

 هوا و شراکت واستراتژیمشیخط، هبری، متغیرهای نتایج جامعه، ریررسموردبگانه میان ابعاد نه

، نتوایج کارکنوان،   رجوع اربابدر وضعیت نسبتا  مطلوبی قرار دارند، ولی متغیرهای نتایج  و مناب 

در وضعیت کوامال  مناسوبی قورار دارنود  از طرفوی از       فرمیندهانتایج کلیدی عملکرد، کارکنان و 

عملکرد، مجمووع عملکورد در حووزه توانمندسوازها نیوز دارای مطلوبیوت        ی اصلیها مؤليهمیان 

باشود  نتوایج   نسبی است، اما مجموع عملکرد در حوزه نتایج از وضعیت نامناسبی برخووردار موی  

( EFQMسوازمانی )  سرممدیبراسا  مدل  موردمطالعهعملکرد سازمان  درمجموعنشان داد که 
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چهوارچوبی کوالن بورای کلیوه      EFQMسوازمانی   رممدیسو مدل  در شرایط نامطلوبی قرار دارد 

 نمایند  ارزیابی را خود سرممدی فعلی سطامن  واسطه بهمورد تا  ها فراهم می سازمان

 سورممدی ایجاد فضای رقابتی بورای  های نظامی باعث در سازمان سازمانیسرممدیاجرای مدل  

مانی و فرمانودهان نظوامی   شود  بوراین اسوا  بوه مودیران سواز     مختلم سازمانی میهای  بخش

شود با توجه به کارممد بودن این مدل بوا بررسوی ميواهیم و زیور معیارهوای مودل       پیشنهاد می

EFQM در سوازمان نماینود، زیورا بورای نیو  بوه        یموردبررسو ، سعی بر بهبود همه معیارهای

زبینی مجودد  هوا، بررسوی و بوا   ریزی و اجرای منها پس از برنامهموفقیت و اجرایی نمودن برنامه

که این مدل وضعیت عملکرد به سبب اینکلید اصلی برای موفقیت و بهبود سازمانی خواهد بود  

نماید، این امکوان را بوه سوازمان    نتایج و حوزه توانمندسازها مشخص می دو بخشسیستم را در 

 د نماین ریزیدهد که با درک وضعیت، برای رسیدن به سطا بهتر و بهبود مستمر برنامهمی

 متناسب با ابعاد پیشنهادهای تحقیق

-رهبری: مدیران سازمان در قدردانی به موق  از افرادی که باعث بهبود عملکرد سازمان موی  -7

نحوه انجوام   واایم و سازمان مدیرانمشی و استراتژی: خط -5  شوند، مشارکت بیشتری نمایند

وزشی برای مشنایی بیشوتر کارکنوان   های ممدوره ؛ وطور واضا مشخص نمایندبهکار کارکنان را 

 کارکنان استخدام به معیارهای کارکنان: مدیران سازمان -9  های سازمان برگزار نمایندبا برنامه

منطبوق و بور اسوا  رشوته      سوازمانی  نیازهوای  بوا  کارکنان اسوتخدامی  تا نماید بیشتری توجه

مموزشی  نیازهای برای شیمموز هایچنین برنامهتحصیلی و سطو  تخصص بکارگیری شوند  هم

 : و منواب  هوا شوراکت  -4  سازمان متناسب با نیاز طراحی و اجورا شوود   در هامن رشد و کارکنان

توری  مدیران مناب  مالی، ساختمان و تجهیزات، تکنولوژی، اطالعات و دانش را به نحوو مطلووب  

: فرمینودهای  هافرمینود  -2  مدیریت کنند و نحوه و توزی  امکانات دقت بیشوتری صوورت گیورد   

نيعوان،  کلیدی به طور منعطيی تعریم شوند تا بتوانند بنا به تامین نیاز ارباب رجوع و سوایر ذی 

 در سوازمان بازخوردهوای   بایود  : کارکنوان نتایج ارباب رجووع  -0  قاب  بازنگری و نوموری باشند

 -1  نماینود  توامین  را اربواب رجووع   نیازهای بهتر بتوانند تا کنند دریافت عملکردشان از سازنده

: مدیران سازمان برای مگاهی از رضایت شغلی کارکنان بوه عوواملی چوون محویط     نتایج کارکنان

  توجه بیشوتری نماینود   هاکاری، بهداشت، ایمنی، انتظارات شغلی، پرداخت ارزیابی و پاداش من

قتضائات محیط ها و ابرای کسب موفقیت بیشتر به تمام ویژگی : مدیران سازماننتایج جامعه -0

 و هوای فیزیکوی  دارایوی  بر : مدیران سازماننتایج کلیدی عملکرد -3  پیرامون خود توجه کنند

 گیرند  بهره هامن از ممکن شک  بهترین به تا بتواند مورند عم  به صحیا مدیریت خود مالی
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ا و نقاط هاین پژوهش نیز به مانند سایر تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت دارای محدودیت

باشد  نخست این که این مطالعه تنها به ارزیابی عملکرد براسا  مدل تعالی سوازمانی  ضعيی می

EFQM گویان و همچنوین  پرداخته است، دیگر نقطه ضعم این مطالعه، عدم پاسخگویی پاسخ

 های نظامی بوده است کمبود مناب  در حوزه ارزیابی عملکرد در سازمان

دهود، زمینوه را بورای مطور  شودن سوؤاالت       االتی که به منها پاسخ موی هر تحقیق عالوه بر سؤ

توانود مبنوای   شوود کوه موی   سازد  در ایون بخوش بوه موواردی اشواره موی      جدیدتری فراهم می

 های دیگر قرار گیرد: تحقیق

 ,DEA, AHPهووای ریاضووی )موودل از اسووتياده بوواهووای نظووامی سووازمان عملکوورد ارزیووابی

DEMATEL, VIKOR, TOPSIS & …) 

 کارت امتیاز متوازن  مدل از استياده باهای نظامی سازمان عملکرد ارزیابی

 های تعالی سازمانی مدلدیگر  از استياده باهای نظامی سازمان عملکرد ارزیابی
 

 مناب 
  بر اسا  ایران گاز ملی شرکت سازمانی سرممدی ارزیابی(  7935مور، مرتضی  )ادب، حسین و گ 

  52-40  59(16)  تحول( و )بهبود مدیریت مطالعات پژوهشی - علمی هفصلنام  EFQMمدل 

      (  7932سیدنقوی، میرعلی؛ صحت، سوعید؛ دهقانوان، حامود و فرهوادی، علوی  )   ارزیوابی عملکورد
هووای نظووامی مبتنووی بوور چهووارچوب تعووالی و بالنوودگی سووازمانی )موردمطالعووه: یکووی از  دانشووگاه
  93-09  0(72  )گیری و ارزشیابی مموزشی(  مطالعات اندازهیهای افسر دانشگاه

      (  7939سلطانی، محمدرضا؛ نیکوکار، غالمحسوین؛ تابوان، محمود و صويری، علوی  ) سوازی  یبووم 
هوای  پوژوهش   هوای پژوهشوی نظوامی   ( در سوازمان EFQMمعیارهای مدل سورممدی سوازمانی )  

  773-745  4(7)  مدیریت مناب  انسانی

 بررسی رابطه توانمندسازی روان(  7939ارکالئی، حمزه  )صمدی می و صمدی میارکالئی، حسین-

فصلنامه علمی و پژوهشی رهبری و مودیریت    شناختی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدار 

  03-774  0(5گرمسار  ) مزاد واحد مموزشی دانشگاه

 وندی تبیین وضوعیت رفتوار شوهر    ( 7930)حمزه  صمدی میارکالئی، و  صمدی میارکالئی، حسین
فصولنامه    های من در پرستاران بیمارستان با رویکرد مودل معوادالت سواختاری   سازمانی و شاخص
  06-03  77(4)  دانشگاه علوم پزشکی قم علمی و پژوهشی

 (  7936غياری، رحمان و یزدانی، سمانه  )وپورورش  ممووزش های اداره ک  ارزیابی عملکرد معاونت 
مطالعۀ موردی: معاونت پرورشی اداره  (EFQM) یسازمان دیسرمماستان مازندران بر اسا  مدل 

 استان مازندران  وپرورش مموزش  طر  پژوهشی سازمان وپرورش مموزشک  
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  7903در سوال   (EFQM) یسازمان سرممدی مدل شهرستان میاندومب بر مبنای وپرورش مموزش

  79-52، 2(71مجله مموزش و ارزیابی  )

 سازمانی  سرممدیمدل (  7901اکبر  )مقدم، علیمحبیEFQM ها و رویکوردهای اجرایوی تکنیس  

  انتشارات یا  بهشت

 (  7939محمدپور زرندی، حسین و قادری، جعير  )بور  تهران شهرداری سازمانی سرممدی ارزیابی 
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