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چکيده
زمينه :سازمان از گروهي افراد تشکيل مي شود که با هم کار ميکنند و ضمن داشتن ماموريتي مشخص داراي چشم
اندازي هستند که براي رسيدن به آن نيازمند اجراي استراتژي مناسب ميباشد .کارت امتياز متوازن ابزاري موثر و تاييد
شده براي پاسخ به تحقق استراتژي مي باشد .همچنين مديران حوزه منابع انساني به شدت به دنبال افزايش عملکرد فردي
کارکنان خود ميباشند .محققيق و صاحبنظران بسياري ،عملکرد پايين کارکنان را ناشي از عدم شناخت صحيح آنها از
استراتژي هاي سازمان و عدم تفهيم نقش کارکنان در تحقق استراتژيهاي ترسيمي سازمان ميدانند.
هدف :اين تحقيق به بررسي تاثير مولفههاي رويکرد کارت امتياز متوازن بر روي عملکرد فردي کارکنان بر اساس مدل
آچيو پرداخته است.
روشها :اين تحقيق از نظر هدف ،کاربردي و از نظر شيوه گردآوري دادهها از نوع پيمايشي است .جامعه آماري اين
پژوهش روسا ،مديران و کارکنان مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه ميباشند و براي سنجش متغيرهاي تحقيق از
پرسشنامهاي با طيف  5گزينه ليکرت که شامل  46سوال بود ،استفاده شده است .اين پرسشنامه ميان  100نفر از روسا و
مديران و کارکنان مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه توزيع گرديده است.
يافتهها :بر اساس نتايج بدست آمده همه مولفههاي کارت امتياز متوازن به جز ،اهداف فردي روي عملکرد فردي کارکنان
تاثيرگذار است .بعبارت ديگر نقشه استراتژي ،سنجههاي عملکردي و برنامههاي عملياتي تاثير بسزايي بر عملکرد فردي
کارکنان سازمان ،بخصوص وضوح ،خواهد داشت.
نتيجهگيري :با بکارگيري کارت امتياز متوازن ميتوان عالوه بر اجراي استراتژيهاي سازمان و ارزيابي آنها ،انتظار داشت
عملکرد فردي کارکنان سازمان نيز ارتقاء يابد که اين موضوع يکي از دغدغههاي اصلي مديران حوزه منابع انساني
سازمانها ميباشد.
واژگان کليدي :کارت امتياز متوازن ،عملکرد فردي ،برنامهريزي استراتژيک
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مقدمه
امروزه سازمانها تمام تالش خود را براي افزايش عملکرد فردي افراد سازمان بکار گرفتهاند به طوريکه يکي از
دغدغههاي اصلي مديران ارشد سازمانها بکارگيري ابزارها و روشهايي جهت افزايش حداکثري اين موضوع است.
در واقع تقويت عملکرد فردي افراد سازمان در کنار عملکرد گروهي آنهاست که نهايتا به عملکرد کلي مورد انتظار
سازمان ختم ميشود .يکي از داليل عمده عملکرد فردي پايين کارکنان ،عدم درک صحيح افراد سازمان از نقش
خود در پياده سازي استراتژي سازمان است .با پذيرفتن اين موضوع که در صورت تدوين استراتژي صحيح،
عملکرد باالي سازمان با اجراي مطلوب استراتژي تدوين شده در ارتباط است و ميتوان انتظار داشت که سنجش
عملکرد باالي سازمان ،با بررسي اجراي استراتژي سازمان با در نظر گرفتن بحث منابع مصرفي آن نيز ،امکان پذير
است.
در حال حاضر مديران ارشد بسياري از شرکتها و سازمانها وقت و انرژي و منابع مالي قابل توجهي را صرف
تدوين استراتژيهاي اساسي سازمانهاي خود ميکنند ولي اکثر آنها از عدم اجراي مطلوب استراتژيهاي خود
سخن ميگويند .چشم اندازي که اين مديران براي سازمان خود تصور ميکنند براي خود آنها کامالً روشن است
ولي آگاهي و درک کارکنان از اين چشم انداز بسيار کم و همسويي و همدلي آنها براي تحقق اهداف منبعث از اين
چشم انداز بسيار کمتر است .بنابراين مديران ارشد همواره در جست و جوي راه حلي براي حصول از اطمينان از
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اجراي استراتژيهاي خود بودهاند و در اين ميان روشهاي اجرا و ارزيابي به عنوان ابزاري جهت کنترل اجراي
استراتژيهاي خود برگزيدهاند (پرهيزگار.)1389 ،
کارت امتياز متوازن يک ابزار مديريتي براي اجراي استراتژي است؛ گزارش ساختاربندي شده و نيمه استانداردي
که به مديران اجازه ميدهد بتوانند به راحتي بر روند اجراي فعاليتها توسط کارمندان نظارت داشته باشند و نتايج
اين فعاليتها را بررسي و کنترل کنند .ويژگي اصلي کارت امتيازي متوازن در اختيار گذاردن بستري مناسب براي
شناخت قوانين و روابط علت و معلولي حاکم بر دنياي کسب و کار و همچنين استخراج برنامههاي عملياتي براي
اجرايي کردن استراتژيهاي سازمان است (کاپالن و نورتون)2004 ،
در عصر حاضر ،بهرهوري بعنوان يک روش ،مفهوم و نگرش درباره کار و زندگي فردي و اجتماعي شناخته
شده است .دو تن از محققان به نامهاي هرسي و گلداسميت مدلي را به منظور کمک به مديران در تعيين علت
وجود مشکالت عملکرد فردي و به وجود آوردن استراتژيهاي تغيير در جهت حل اين مشکالت طراحي کردند.
آنها در تدوين اين مدل که  ACHIEVE1نام گرفت هفت متغير مربوط به مديريت عملکرد اثربخش را از ميان بقيه
برگزيده اند که عبارتند از  :توانايي ،2وضوح (درک و تصور نقش)  ،3کمک يا حمايت سازمان ،4انگيزه يا تمايل ،5
ارزيابي يا آموزش و بازخور عملکرد ،6اعتبار 7و محيط يا تناسب محيطي 8بر اساس اين موارد ميتوان عملکرد
نيروي انساني را مطالعه و بررسي نمود (هرسي و بالنچارد.)1992 ،
هدف کارت امتيازي متوازن تهيه عوامل کليدي موفقيت کسب و کار براي مديران و ايجاد هم رديفي بين
عملکرد و استراتژي کلي سازمان ميباشد .نورتون و کاپالن ادعا نمودند که کارت امتيازي متوازن براي مديران ،ابزار
هدايت سازمان جهت رقابت پذيري را فراهم مينمايد .چارچوب کارت امتياز متوازن از چهار مولفه به هم وابسته
تشکيل شده است .اين چهار مولفه عبارتند از (کريلمن و مخيجاني 2008 ،و کاپالن و نورتن :)2004
الف) نقشه استراتژي که اهداف استراتژيک سازمان را شناسايي ميکند و در قالب روابط علّت و معلولي ،ارايه
ميکند .اگر اين اهداف محقق شوند يعني استراتژي با موفقيت اجرا شده است .کارکرد اصلي نقشه استراتژي اين
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است که به صورت روابط علّت و معلولي نشان ميدهد که براي اجراي استراتژي ،اهداف استراتژيک چگونه با
يکديگر تعامل دارند.
ب) سنجههاي عملکردي که ميزان پيشروي به سمت اهداف استراتژيک را رديابي کرده و ارايه ميکنند.
ج) اهداف کمّي که براي تحقق هر يک از سنجههاي عملکردي ،تعيين ميشوند.
د) طرحهاي ابتکاري يا همان برنامههاي عملياتي ،براي اينکه عملکرد سازمان به اهداف کمّي متصل شود و در
نهايت ،اهداف استراتژيک محقق شوند.
مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه در جهت نيل به اهداف عالي و پياده سازي دقيق آنها در سازمان ،نياز
به بهبود عملکرد فردي افراد سازمان و مدلي جهت پياده سازي استراتژي دارد .در اين پژوهش ارتباط بين مولفههاي
کارت امتياز متوازن و عملکرد فردي کارکنان به منظور شناسايي مدلي جهت افزايش عملکرد فردي کارکنان و
همچنين اجرايي استراتژي سازماني به طور همزمان ،مورد بررسي قرار گرفته است .بر اين اساس مدل مفهومي
پژوهش بصورت شکل  1مي باشد.
مولفههایعملکردفردیکارکنانبراساسمدلآچیو 
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شکل  :1مدل مفهومي تحقيق
رابرت کاپالن و ديويد نورتون ،درک محدوديتهاي ارزيابي عملکرد با شاخصهاي مالي ،در سال  1992با
چاپ مقاله اي در مجله مديريت هاروارد ،کارت امتيازي متوازن را به عنوان ابزار مديريتي نويني براي ارزيابي
عملکرد معرفي کردند .آنها کارت امتيازي متوازن را به ابزاري براي تدوين استراتژيها و تسري آنها در سازمان و
کنترل مديريت توسعه دادند .همچنين در اين مدل ،با تاکيد بر روابط علت و معلولي بين جنبهها ،که در قالب نقشه،
براي سطوح مختلف ترسيم مي شود و نيز تعيين اهداف استراتژي ،اهداف کمي ،سنجهها در هر يک از چهار جنبه
و نيز در همه سطوح ،مي توان انتظار داشت برنامههاي ابتکاري استراتژيهاي تدوين شده به اجرا در آيند .امروزه
کارت امتيازي متوازن به عنوان يکي از  15ابزار مديريتي پر کاربرد ،کم خطا و موثر بين مديران شرکتهاي مختلف
در  22کشور دنيا شناخته شده است .پژوهشها نشان مي دهد حدود  70درصد شرکتهاي آمريکايي از اين ابزار
بهره بردهاند يا درصدد استفاده از آن هستند.

رضوان يونس و مارک نايت ( )2014در تحقيق خود با عنوان توسعه و پياده سازي يک چارچوب مديريت
دارايي براي شبکههاي خدمات شهري بر اساس کارت امتياز متوازن و هوش مصنوعي ،به ارايه نتايج زير پرداختند:
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 مدل کارت امتياز متوازن ميتواند به اصالح ديدگاه استراتژيک کمک کند.
 کارت امتياز متوازن و نقشه استراتژي مي تواند به استراتژيهاي مديريت دارايي و درک ماموريت و چشم انداز
يک سازمان کمک ميکند.
 مطالعه موردي نشان ميدهد که کارت امتياز متوازن ميتواند ادغام ديدگاههاي اجتماعي ،سياسي ،مالي و
عملياتي و فني و نظارتي را به همراه داشته باشد.
 مدل کارت امتيازي ميتواند به تخصيص منابع محدود کمک کند.
پالدينو و ويليام ( )2008بيان کردند که کارت امتيازدهي متوازن ،موفقترين ابزار اجراي استراتژيهاي سازمان
است ،که توسط آن ميتوان معيارهايي بر اساس اهداف استراتژيک تنظيم کرده و از طريق بهبود آنها عملکرد
سازمان را بهبود داد.
رالف اسميت ( )2008در کتابي با عنوان مديريت فرآيند کسب و کار و کارت امتياز متوازن نشان ميدهد که
مديران چگونه به صورت بهينه و موثر از کارت امتياز متوازن در جهت دستيابي و تقويت موفقيتهاي استراتژيک
در محيطهاي کسب و کار متغير استفاده ميکنند .اين روش به منظور دستيابي به يک عملکرد در سطح کالس
جهاني ،شکاف بين تئوري و عمل را پر نموده تا استفاده از فرآيندها همانند ابزارهاي استراتژيک ،تسهيل يابد .کتاب
مذکور در زمينه مديريت فرآيند و کارت امتياز متوازن با هدف ارائه مفاهيمي مبني بر عرف و توصيههاي کاربردي و
قابل درک تعريف شده است .بزرگترين فرصت مشترک اغلب شرکتها و سازمانهاي دنياي امروز ،درک اين
سال هفتم /ويژه نامه 1395

تشريک مساعي بين استراتژي و فرآيند ميباشد.
کارت امتياز متوازن ،يک ابزار معتبر براي اندازهگيري عملکرد ميباشد که در حالحاضر در انواع متنوع در
شرکت تدوين ميشود .اين ابزار توسط مجموعهاي از روشهاي مديريت ميتواند ديدگاههاي مفيدي در رابطه با
روند عملکرد سازمان از طريق تجزيه و مربوطه ارايه دهد .اين روشها پتانسيل افزايش حمايت از تصميمگيري در
بهبود مستمر شرکت را افزايش ميدهد (ايزابال کتينلي و همکاران.)2013 ،
عبدالشاه و همکاران ( )1391در تحقيق خود با عنوان کاربرد رهيافت هوش تجاري و کارت امتياز متوازن براي
ايجاد يک سازمان کارآفرين به بررسي رابطه کارآفريني و هوش تجاري در سازمانها پرداختند بعبارت ديگر به
منظور تحليل و ساخت سازمانهاي کارآفرين از هوش تجاري و کارت امتياز متوازن استفاده کردند .با استفاده از
قابليتها و مزيتهاي هوش تجاري و کارت امتياز متوازن ،سازمان محيط خارجي خود را مورد تجزيه و تحليل
قرار داده و نقاط قوت و ضعف و نيازهاي محيط بيرون و خواستههاي مورد انتظار جامعه را شناسايي و در اختيار
سطح عملياتي سازمان قرار مي دهد که در آن اطالعات مورد نياز براي اتخاذ تصميمات استراتژيک مورد نياز
سازمان در اختيار مديران ارشد در سطح راهبردي قرار ميگيرد تا بستر الزم براي ايجاد يک سازمان کارآفرين فراهم
شود .در انتها با استفاده از هوش تجاري در غالب کارت امتياز متوازن تصميمات استراتژيک مورد نياز سازمان به
صورت اجرايي در سطح سازمان پياده ميشود تا مديران بتوانند نتايج تصميمات و کارکرد اعضاي سازمان را کنترل
و به اصالح امور بپردازند.
صالحي زاده و همکاران ( )1391در تحقيق خود با عنوان عوامل موثر بر بهرهوري کارکنان بر اساس مدل آچيو
(مطالعه موردي کارکنان بيمارستان شريعتي اصفهان) به شناسايي عوامل موثر بر ارتقاي عملکرد کارکنان بيمارستان
دکتر شريعتي اصفهان با استفاده از مدل آچيو از نظر کارکنان پرداختند .در تحقيق آنها انگيزش به عنوان موثرترين
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عامل و عواملي مانند حمايت سازمان از کارکنان و توانايي و مهارت کارکنان در اولويتهاي بعدي ،بيشترين تاثير را
بر ارتقاي عملکرد کارکنان داشتند.
ضياپور و همکاران ( )2015در تحقيق خود با عنوان شناسايي و تحليل بهرهوري کار بر اساس مدل آچيو
(مطالعه موردي :کارکنان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه) به شناسايي و تحليل اجزاي بهرهوري نيروي کار بر اساس
مدل آچيو در ميان کارکنان در بخشهاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال  2014پرداختند و بر
اساس نتايج بدست آمده ،بهرهوري منابع انساني در مي ان کارکنان دانشگاه مطلوب بوده است و با توجه به نقش مهم
عملکرد کارکنان در سازمانها ،مهم است که به شناخت عوامل موثر بر عملکرد و بهره وري کارکنان مانند محيط
زيست ،ارزيابي ،اعتبار ،انگيزه ،پشتيباني ،وضوح و توانايي پرداخته شود.
عباس پور و باروتيان ( )1389در تحقيقي به بررسي رابطه ارتباطات اثربخش و عملکرد سازماني (بر اساس مدل
اچيو) در واحدهاي ستادي شرکت ملي گاز ايران در سال  " 1388پرداختند .نتايج بدست آمده رابطه قوي و معنادار
بهرهوري سازمان و عملکرد سازماني کارکنان با يکديگر مي باشد.
زواريپور و همکاران ( )2015به تحليل رابطه با استفاده از سيستمهاي اطالعاتي و جنبههاي بهرهوري کارکنان
بر اساس مدل هرسي و گلداسميت با هدف تجزيه و تحليل رابطه بين استفاده از سيستمهاي اطالعاتي و جنبههاي
بهرهوري کارکنان بر اساس مدل هرسي و گلداسميت در يک شرکت صنعتي پرداختند.
اجرا و ارزيابي استراتژيهاي پرداخت و بطور همزمان عملکرد فردي کارکنان را افزايش داد ،از خواستههاي مديران
است که در اين تحقيق سعي شده است رابطه کارت امتياز متوازن (با در نظر گرفتن اجزاي آن) بعنوان ابزار اجرا و
ارزيابي استراتژي سازمان و عملکرد فردي کارکنان سازمان ( بر اساس مدل آچيو) مورد بررسي قرار گيرد .همچنين
با توجه به اين موضوع که ارتقاي عملکرد فردي کارکنان ،عملکرد سازمان را به همراه خواهد داشت ،کشف و
تجزيه و تحليل عوامل و متغيرهايي که در ارتقاء عملکرد فردي کارکنان تاثير گذار باشند ،بسيار حايز اهميت است.
لذا در اين تحقيق ،متغيير مستقل و وابسته در رابطه با تجزيه و تحليل اين موضوع مهم ،شکل گرفتهاند .به منظور
بررسي تاثير مولفههاي کارت امتياز متوازن بر عملکرد فردي کارکنان فرضيههاي زير مورد بررسي قرار گرفتند:
فرضيه اصلي :مولفههاي کارت امتياز متوازن بر عملکرد فردي کارکنان بر اساس مدل آچيو در مرکز آمار و
فناوري اطالعات قوه قضاييه ،تاثير گذار است.
فرضيههاي فرعي :همانطور که پيشتر اشاره شد سيستم کارت امتياز متوازن داراي چهار جز اساسي ميباشد که
عبارتند از نقشه استراتژي ،سنجههاي عملکردي ،اهداف کمّي و طرحهاي ابتکاري ،همچنين بر اساس مدل آچيو
عملکرد فردي کارکنان داراي هفت مولفه ميباشد که عبارتند از :توانايي ،وضوح ،کمک ،انگيزه ،ارزيابي ،اعتبار و
محيط .با توجه به فرضيه اصلي تحقيق ،بيست و هشت فرضيه فرعي در نظر گرفته شده است ،که يکي از آنها
بعنوان فرضيه فرعي يک ،عبارت است از:
فرضيه فرعي يک" :نقشه استراتژي" از مولفههاي کارت امتياز متوازن بر "توانايي" به عنوان مولفه اول از عملکرد
فردي کارکنان بر اساس مدل آچيو ،در مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه ،تاثيرگذار است،
ساير فرضيههاي فرعي بطور مشابه ميباشند و به صورت شماتيک با ذکر شماره فرضيه ،در شکل  2نمايش داده
شدهاند.
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با توجه به تحقيقات بررسي شده و نيز همانطور که پيشتر اشاره شده استفاده از ابزاري که بتوان بوسيله آن ،به
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فرضيه

تاثير "اجزاي سيستم کارت امتياز متوازن"

بر "مولفههاي عملکرد فردي بر اساس مدل آچيو"

يک

توانايي

دو

وضوح

سه

کمک

چهار

انگيزه

نقشه استراتژي

پنج

ارزيابي

شش

اعتبار

هفت

محيط

هشت

توانايي

نه

وضوح

ده

کمک

يازده

انگيزه

سنجههاي عملکردي
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دوازده

ارزيابي

سيزده

اعتبار

چهارده

محيط

پانزده

توانايي

شانزده

وضوح

هفده

کمک

هجده

انگيزه

اهداف کمّي

نوزده

ارزيابي

بيست

اعتبار

بيست و يک

محيط

بيست و دو

توانايي

بيست و سه

وضوح

بيست و چهار

کمک

بيست و پنج

انگيزه

برنامههاي عملياتي

بيست و شش

ارزيابي

بيست و هفت

اعتبار

بيست و هشت

محيط

شکل  :2فرضيههاي فرعي تحقيق
روش شناسي تحقيق
اين تحقيق بر حسب هدف کـاربردي و بـر اسـاس شيوه اجرا و گردآوري داده هـا ،توصـيفي -پيمايشـي از
نوع همبستگي است .جامعه آماري اين تحقيق روسا ،مديران و کارکنان مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه
است که مشتمل بر  110نفر ميباشند .جهت انجام نمونه از روش نمونهگيري تصادفي طبقاتي استفاده شده است.
در اين تحقيق براي تعيين حجم نمونه از جدول کرجسي و مورگان استفاده شده است که بر اساس آن ،به تعداد 86
نمونه نياز بوده است .در اين تحقيق به منظور تحليل دادهها و بدست آوردن نتايج با استفاده از روش معادالت
ساختاري از نرم افزار  Amos 18استفاده شده است.
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تحليل يافتههاي پژوهش
تحليل عاملي تاييدي
جدول  ،1نتايج معادالت اندازهگيري (تحليل عاملي تاييدي) را نشان ميدهد .هر متغير پنهان در اين تحقيق
توسط شاخصهايي اندازهگيري شده است .تحليل عاملي آزمون ميکند که آيا هر يک از شاخصهاي تعريف شده
در تحقيق را ميتوان با توجه به نمونه اخذ شده به عنوان شاخصي براي متغير پنهان دانست يا خير؟ نتيجه آزمون را
با توجه به مقدار احتمال ميتوان دريافت .اگر مقدار احتمال مربوط به هر متغير از  0.05کوچکتر باشد آن عامل ،به
عنوان شاخصي براي متغير پنهان خود است.
جدول  :1تحليل عاملي تاييدي مربوط به متغيرهاي پژوهش
متغيرهاي پنهان

عملکرد فردي

شده

استاندارد

استاندارد

توانايي

1

0.64

-

وضوح

0.822

0.705

6.623

0.001

معنادار است

کمک

0.797

0.586

5.238

0.001

معنادار است

انگيزه

0.737

0.596

5.339

0.001

معنادار است

ارزيابي

0.974

0.68

6.316

0.001

معنادار است

اعتبار

0.723

0.415

3.503

0.001

معنادار است

محيط

0.43

0.252

2.077

0.038

معنادار است

1

0.43

-

نقشه استراتژي
کارت امتياز متوازن

*

-

*

معنادار است

*

-

*

معنادار است

سنجههاي عملکردي

1.271

0.568

5.354

0.001

معنادار است

اهداف

0.477

0.198

1.693

0.09

معنادار نيست

برنامههاي عملياتي

2.271

0.93

11.405

0.001

معنادار است

* در اولين متغيرها اين گزينهها سنجيده نمي شود چون ضرايب غيراستاندارد آنها  1ميباشد
با توجه به آنچه گفته شد ،به جز متغير "اهداف" در متغير کارت امتياز متوازن که مقدار احتمال بزرگتر از 0.05
دارد ،معناداري تمام متغيرها را در سطح اطمينان  %95ميتوان پذيرفت و لذا اين متغير از مجموعه متغيرهاي مشاهده
شده کارت امتياز متوازن حذف ميشود .در نهايت متغير اهداف را از مدل حذف و مدل جديد دوباره اجرا شده
است .جدول  2نتايج تحليل عاملي تاًييدي حاصل از مدل جديد را نشان ميدهد .در جدول ،2پس از اجراي مجدد
مدل ،با توجه به ستون سطح معناداري ،همه مقادير احتمال کوچکتر از  0.05هستند ،بنابراين معناداري تمام متغيرها
را در سطح اطمينان  %95ميتوان پذيرفت يا به عبارتي ،اين سواالت در اندازهگيري متغيرهاي پنهان مربوط به خود
در سطح اطمينان  %95نقش معنادار دارند .همچنين با استفاده از ضرايب استاندارد جدول 2ميتوان به رتبهبندي
شاخصهاي هر متغير پنهان پرداخت .در ميان شاخصهاي يک متغير پنهان ،آن شاخصي که ضريب استاندارد
بزرگتري داشته باشد اهميت و نقش بيشتري در اندازهگيري متغير پنهان خود دارد .که اين رتبهبندي در ستون آخر
جدول 2انجام شده است .به عنوان نمونه ،در متغير مکنون عملکرد فردي کارکنان" ،وضوح" بيشترين تاثير را در
اندازهگيري متغير مربوطه دارد و کمترين امتياز مربوط به متغير "محيط" است .در متغير مکنون کارت امتياز متوازن،
بيشترين تاًثير مربوط به "برنامههاي عملياتي" و کمترين ،مربوط به "نقشه استراتژي" است.
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کارکنان

متغيرهاي مشاهده

ضرايب غير

ضرايب

آماره

t

سطح معناداري

نتيجه
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جدول  :2نتايج حاصل از معادالت اندازهگيري پس از حذف متغير آشکار اهداف تحليل عاملي تاييدي
متغيرهاي

متغيرهاي مشاهده

ضرايب غير

ضرايب

پنهان

شده

استاندارد

استاندارد

توانايي

1

0.64

-

آماره

t

*

سطح
معناداري

رتبهبندي

معنادار است

3

وضوح

0.821

0.705

6.622

0.001

معنادار است

1

عملکرد

کمک

0.796

0.586

5.234

0.001

معنادار است

5

فردي

انگيزه

0.738

0.597

5.349

0.001

معنادار است

4

کارکنان

ارزيابي

0.971

0.68

6.31

0.001

معنادار است

2

اعتبار

0.724

0.416

3.513

0.001

معنادار است

6

محيط

0.431

0.253

2.086

0.038

معنادار است

7

نقشه استراتژي

1

0.43

-

کارت امتياز
متوازن

*

-

*

نتيجه

-

*

9

معنادار است

3

سنجههاي عملکردي

1.264

0.565

5.329

0.001

معنادار است

2

برنامههاي عملياتي

2.272

0.93

11.407

0.004

معنادار است

1

مدل تحقيق
در اين مرحله ،پس از ارزيابي مدل ،ميتوان فرضيههاي مطرح شده در پژوهش را مورد آزمون قرار داد .نمودار
و نتايج حاصل از نرم افزار  Amos 18براي مدل تحقيق با توجه به نمونه اخذ شده ،در شکل  3نشان داده شده
سال هفتم /ويژه نامه 1395

است.
تفسير و تعبير مدل

10

به طور كلي ،هر يک از شاخصهاي بدست آمده براي مدل به تنهايي دليل برازندگي مدل يا عدم برازندگي آن
نيستند ،بلكه اين شاخصها را بايد در كنار يكديگر و با هم تفسير كرد .جدول  3بيانگر برخي از مهمترين
شاخصها بوده و نشان ميدهد كه الگو در جهت تبيين و برازش از وضعيت مناسبي برخوردار است ،تمامي اين
شاخصها حاکي از تناسب مدل با دادههاي مشاهده شده ميباشد .شاخصهاي تناسب مدل ،بيانگر مناسب بودن مدل
اندازهگيري ميباشد ،زيرا نسبت کاي دو بر درجه آزادي کمتر از  ،3شاخص  RMSEAكمتر از  0/08و مابقي شاخصها نيز
قابل قبول هستند .به بيان ديگر ،مدل و چارچوب كلي معنادار و قابل پذيرش است.

شکل  3مدل معادالت ساختاري تحقيق در حالت برآورد ضرايب استاندارد
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تحليل فرضيات پژوهش بر اساس روش معادالت ساختاري ()SEM
نوع ديگر روابط بين متغيرهاي مكنون در مدل معادالت ساختاري از نوع اثر مستقيم 11ميباشد .اثر مستقيم در
واقع يكي از اجزاء سازنده مدلهاي معادالت ساختاري است و رابطه جهتداري 12را ميان دو متغير نشان ميدهد.
اين نوع روابط عمدتاً به وسيله آناليز واريانس يک طرفه 13مورد ارزيابي قرار ميگيرد .اين نوع اثر در واقع بيانگر
تأثي ر خطي علي فرض شده يك متغير بر متغير ديگر است .در درون يك مدل هر اثر مستقيم ،رابطهاي را ميان يك
متغير وابسته و متغير مستقل ،مشخص و بيان ميکند ،هر چند که يك متغير وابسته در يك اثر مستقيم ديگر ميتواند
متغير مستقل باشد و برعكس .جدول  4ضرايب مسير و ضرايب مسير استاندارد شده را براي فرضيه اصلي تحقيق
نشان داده شده است.
جدول ،5ضرايب مسير و ضرايب مسير استاندارد شده را براي مسيرهايي که به طور غير مستقيم بين متغيرهاي
مشاهده شده و متغيرهاي مکنون وجود دارد نشان ميدهد .اعداد اين جدول از حاصلضرب اعداد جدول  2به
دست آمدهاند .در اين قسمت ،يک مورد از اعداد جدول  5به عنوان مثال توضيح داده شده است .در يکي از
فرضيات تحقيق ،تاثير نقشه استراتژي بر توانايي فرض شده است .بعد نقشه استراتژي به عنوان يک شاخص براي
متغير کارت امتياز متوازن است .در مدل مفهومي تحقيق ،به طور مستقيم بين بعد نقشه استراتژي و توانايي ،مسيري
وجود ندارد بلکه نقشه استراتژي با يک خط به کارت امتياز متوازن متصل شده است و مسيري نيز بين کارت امتياز
غير مستقيم ميگويند (مسيرهاي غير مستقيم مسيرهايي هستند که يک متغير به عنوان واسطه بين دو متغير هدف
قرار گرفته است) .براي بررسي معنادار بودن مسيرهاي غير مستقيم ،الزم است تمام مسيرهاي مستقيم که
تشکيلدهنده مسير غير مستقيم هستند مورد بررسي قرار گيرند .به عنوان مثال براي بررسي معنادار بودن مسير بين
نقشه استراتژي و توانايي ،مسيرهاي مستقيم بين نقشه استراتژي و کارت امتياز متوازن ،کارت امتياز متوازن و
عملکرد فردي و مسير بين عملکرد فردي و توانايي بايد مورد بررسي قرار گيرند .اگر همه اين مسيرهاي مستقيم از
نظر آماري معنادار بودند نتيجه گرفته ميشود که مسير غير مستقيم بين نقشه استراتژي و توانايي نيز معنادار است.
همچنين ضريب اين مسير غير مستقيم از حاصلضرب سه ضريب مسير مستقيم به دست ميآيند.
ضريب مسير بين نقشه استراتژي و کارت امتياز متوازن و با استفاده از جدول  3برابر است با  1و ضريب مسير
مستقيم بين کارت امتياز متوازن و عملکرد فردي  1.505و ضريب مسير بين عملکرد فردي و توانايي نيز برابر 1
است .حاصلضرب اين سه عدد در يکديگر برابر 1.505خواهد بود که ضريب مسير غيرمستقيم بين نقشه استراتژي
و توانايي ميباشد .نحوه به دست آوردن ضريب مسير استاندارد نيز به همين صورت است .ساير ضرايب مسير و
ضرايب مسير استاندارد در جدول  5و همچنين نتيجه فرضيه تحقيق ،به همين صورت به دست آمدهاند .اکنون
ميتوان به آزمون فرضيهها پرداخت .براي آزمون فرضيههاي اصلي و فرعي ميتوان از جداول  2و 4استفاده نمود.
با توجه به اين جداول ،اگر مقدار آمارهي  tخارج بازه  -1/96تا  +1/96قرار گيرد ،ضريب مسير و بار عاملي در
سطح اطمينان  %95معنادار ميباشد و اگر مقدار آمارهي  tدرون اين بازه باشد ،در نتيجه بار عاملي يا ضريب مسير،
معنادار نيست .ضريب مسير و يا بار عاملي در سطح اطمينان  %99معنادار ميباشد اگر مقدار آمارهي  tخارج بازه
 -2/58تا  +2/58قرار گيرد .همچنين ،از مقدار احتمال نيز ميتوان به آزمون فرضيهها پرداخت .اگر مقدار احتمال از
 0.05بزرگتر باشد ،فرض صفر در سطح اطمينان  %95پذيرفته ميشود و اگر کوچکتر باشد در سطح اطمينان %95
فرض صفر را ميتوان رد کرد.
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متوازن و عملکرد فردي و همچنين مسيري بين عملکرد فردي و توانايي وجود دارد .به اينگونه مسيرها ،مسيرهاي
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جدول :3شاخصهاي برازش مدل
نام شاخص

حد مجاز

برآوردهاي مدل

(كاي دو)

1.371

کمتر از 3

 ( RMSEAريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد)

0.068

کمتر از 0.08

CFI

0.915

بيش از 0.9

IFI

0.915

بيش از 0.9

TLI

0.915

بيش از 0.9

جدول :4ضرايب مسير ،آماره  ،tمقدار احتمال و نتيجه فرضيه اصلي تحقيق
فرضيات تحقيق
عملکرد فردي کارکنان ← کارت امتياز متوازن

ضريب

ضريب مسير

مسير

استاندارد

1.505

0.316

آماره

مقدار

t

احتمال
<0.001

4.769

نتيجه فرضيه
تاييد ميشود

جدول :5ضرايب مسير مربوط به مسيرهاي غير مستقيم
فرضيات تحقيق

ضريب مسير

ضريب مسير

نتيجه فرضيه

استاندارد

محقق
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نقشه استراتژي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← توانايي

1.51

0.09

تاييد ميشود

نقشه استراتژي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← وضوح

1.24

0.10

تاييد ميشود

نقشه استراتژي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← کمک

1.20

0.08

تاييد ميشود

نقشه استراتژي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← انگيزه

1.11

0.08

تاييد ميشود

نقشه استراتژي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← ارزيابي

1.46

0.09

تاييد ميشود

نقشه استراتژي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← اعتبار

1.09

0.06

تاييد ميشود

نقشه استراتژي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← محيط

0.65

0.03

تاييد ميشود

سنجههاي عملکردي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← توانايي

1.90

0.11

تاييد ميشود

سنجههاي عملکردي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← وضوح

1.56

0.13

تاييد ميشود

سنجههاي عملکردي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← کمک

1.51

0.10

تاييد ميشود

سنجههاي عملکردي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← انگيزه

1.40

0.11

تاييد ميشود

سنجههاي عملکردي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← ارزيابي

1.85

0.12

تاييد ميشود

سنجههاي عملکردي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← اعتبار

1.38

0.07

تاييد ميشود

سنجههاي عملکردي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← محيط

0.82

0.05

تاييد ميشود

برنامههاي عملياتي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← توانايي

3.42

0.19

تاييد ميشود

برنامههاي عملياتي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← وضوح

2.81

0.21

تاييد ميشود

برنامههاي عملياتي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← کمک

2.72

0.17

تاييد ميشود

برنامههاي عملياتي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← انگيزه

2.52

0.18

تاييد ميشود

برنامههاي عملياتي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← ارزيابي

3.32

0.20

تاييد ميشود

برنامههاي عملياتي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← اعتبار

2.48

0.12

تاييد ميشود

برنامههاي عملياتي ← کارت امتياز متوازن ← عملکرد کارکنان← محيط

1.47

0.07

تاييد ميشود
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فرضيه اصلي :مولفههاي کارت امتياز متوازن بر عملکرد فردي کارکنان مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه
قضاييه بر اساس مدل آچيو تاثير گذار است .با توجه به مقدار احتمال در جدول  4که از  0.05کوچکتر است و
همچنين مقدار آماره  tکه خارج بازه  -1.96تا  +1.96قرار دارد نتيجه ميشود که در سطح اطمينان  %95کارت امتياز
متوازن بر عملکرد فردي کارکنان مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه بر اساس مدل آچيو تاثير معنادار دارد.
جدول  :6نتيجه معناداري فرضيهها
فرضيههاي فرعي

تاثير "اجزاي سيستم

بر "مولفههاي عملکرد

تاثير معنادار

فرضيه پذيرفته

کارت امتياز متوازن"

فردي بر اساس مدل آچيو"

دارد

مي شود؟

دو

وضوح



بلي

سه

کمک



بلي

انگيزه



بلي

پنج

ارزيابي



بلي

شش

اعتبار



بلي

هفت

محيط



بلي

هشت

توانايي



بلي

نه

وضوح



بلي

ده

کمک



بلي

انگيزه



بلي

دوازده

ارزيابي



بلي

سيزده

اعتبار



بلي

چهارده

محيط



بلي

پانزده

توانايي



خير

شانزده

وضوح



خير

هفده

کمک



خير

انگيزه



خير

نوزده

ارزيابي



خير

بيست

اعتبار



خير

بيست و يک

محيط



خير

بيست و دو

توانايي



بلي

بيست و سه

وضوح



بلي

بيست و چهار

کمک



بلي

انگيزه



بلي

بيست و شش

ارزيابي



بلي

بيست و هفت

اعتبار



بلي

بيست و هشت

محيط



بلي

چهار

يازده

هجده

بيست و پنج

نقشه استراتژي

سنجههاي عملکردي

اهداف کمّي

برنامههاي عملياتي
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يک

توانايي



بلي
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با توجه به عالمت ضريب مسير که مثبت است نتيجه ميشود نوع تاثير کارت امتياز متوازن بر عملکرد فردي
کارکنان مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه بر اساس مدل آچيو ،مستقيم است .به عبارتي ،با تقويت کارت
امتياز متوازن ،عملکرد فردي کارکنان مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه زياد ميشود و فرضيه اول در سطح
اطمينان  %95پذيرفته ميشود .با توجه به جدول  5و اينکه ،مسير بين نقشه استراتژي و کارت امتياز متوازن در سطح
اطمينان  %95معنادار است و همچنين مسير بين کارت امتياز متوازن و عملکرد فردي کارکنان و مسير بين عملکرد
فردي کارکنان و توانايي نيز در سطح اطمينان  %95معنادار هستند نتيجه ميشود که نقشه استراتژي به عنوان مولفهاي
از کارت امتياز متوازن بر توانايي به عنوان مولفهاي از اجزاي عملکرد فردي کارکنان بر اساس مدل اچيو در مرکز
آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه تاثير معنادار دارد .پس فرضيه فرعي اول در سطح اطمينان  %95پذيرفته ميشود.
ساير فرضيهها نيز به همين صورت معنادار و بي معنا بودنشان ثابت خواهد شد که نتايج در جدول شماره  6نمايش
داده شده است.
نتيجهگيري
در اين تحقيق به بررسي رابطه مولفههاي کارت امتياز متوازن و عملکرد فردي کارکنان پرداخته شد .به عبارت
ديگر هدف اصلي تحقيق بررسي رابطه مولفههاي کارت امتياز متوازن و عملکرد فردي کارکنان مرکز آمار و فناوري
سال هفتم /ويژه نامه 1395

اطالعات قوه قضاييه بر اساس مدل آچيو ميباشد .از اين رو ،پس از اينکه نقش متغيرها از طريق بررسي پيشينه و
ادبيات موضوعي تحقيق شناسايي شدند توسط پرسشنامه نظرات مديران ،کارشناسان و کارمندان راجع به متغيرهاي
تحقيق مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به نتايج تحقيق حاضر ميتوان بيان کرد بهبود مولفههاي کارت امتياز
متوازن تاثير بسزايي بر عملکرد فردي کارکنان سازمان بخصوص وضوح خواهد داشت .همچنين مولفههاي کارت
امتياز متوازن و عملکرد فردي کارکنان مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه با هم رابطه مستقيم دارند .توجه و
بکارگيري چنين سيستمي در مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه ،منجر به ايجاد يک بانک اطالعاتي ميگردد
که از بررسي آنها ميتوان از طريق تمرکز بر رفع کاستيها و تقويت قوتها با در نظر گرفتن محيط سازمان ،با
افزايش عملکرد فردي کارکنان و در نهايت افزايش عملکرد سازمان ،به سمت تحقق چشم انداز سازمان حرکت
کرد .بر اساس نتايج بدست آمده متغير اهداف کمي با عملکرد فردي کارکنان رابطهاي ندارد و در متغير مکنون
عملکرد فردي کارکنان" ،وضوح" بيشترين تاثير را در اندازهگيري متغير مربوطه دارد و کمترين امتياز مربوط به متغير
"محيط" است .در متغير مکنون کارت امتياز متوازن ،بيشترين تاًثير مربوط به "برنامههاي عملياتي" و کمترين ،مربوط
به "نقشه استراتژي" است ،همچنين "سنجههاي عملکردي" از نظر اولويت بينابين "برنامه عملياتي" و "نقشه
استراتژي" ميباشد.
با توجه به اينکه در تحقيق انجام شده مولفه اهداف کمي از متغير مولفههاي کارت امتياز متوازن تاثيري روي
مولفههاي هفت گانه عملکرد فردي بر اساس مدل آچيو ندارد ،پيشنهاد ميشود اين رابطه از ساير تکنيکها نيز مورد
بررسي قرار گيرد و به بررسي علت اين عدم تاثير پرداخته شود .همچنين ميتوان با اجراي نمونه مشابه اين تحقيق
در ساير سازمان بررسي کرد که رابطه بين اهداف فردي و عملکرد فردي به چه صورت است .پيشنهاد ميشود
محقيق در مورد علت بيشترين تاثيرگذاري "برنامههاي عملياتي" روي "عملکرد فردي کارکنان" ،تحقيقات بيشتري
انجام دهند و اين موضوع از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

تاثير مولفههاي رويکرد کارت امتياز متوازن بر عملکرد فردي کارکنان بر اساس مدل آچيو 319 /...

همچنين پيشنهاد ميشود با توجه به دغدغه مديران سازمان مربوطه در مورد اجراي استراتژيهاي سازمان و
افزايش عملکرد فردي کارکنان ،با توجه به نتايج اين تحقيق در خصوص برگزاري کارگاههاي آموزشي آشنايي با
سيستم کارت امتياز متوازن در خصوص اجرا و ارزيابي استراتژيهاي سازمان برنامهريزي کرده و ضمن ترسيم نقشه
استراتژي سازمان ،و تعيين شاخصها و هدف گذاري براي آنها ،با تعيين برنامههاي کاربردي ،زمانبندي و تخصيص
منابع و مجري هر يک از برنامهها تعيين گردد .اين امر موجب ميشود ،ضمن اجراي استراتژيهاي سازمان ،با
ارزيابي مجريان و تيمهاي آنها در خصوص برنامههاي محول شده به آنها ،توانايي ،وضوح ،انگيزه ،اعتبار ،کمک،
بعنوان مولفههاي عملکرد فردي هر يک از کارکنان افزايش يابد.
منابع و مآخذ
اعتباريان ا ،.آذربايجاني ک ،.صالحي زاده س ،.هنرمند ا ،.عوامل موثر بر بهرهوري کارکنان بر اساس مدل
( ACHIEVEمطالعه موردي کارکنان بيمارستان شريعتي اصفهان) ،مديريت اطالعات سالمت ،دوره  ،9شماره ،7
 ،1391ص .1047-1057
پرهيزگار م.م ،.مطالعه ارزيابي عملکرد پروژههاي کالن با رويکرد کارت امتيازي متوازن (موردي پروژههاي سد
سازي ،ششمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه.1389 ،
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عبدالشاه م ،.رضايي ا ،.کالنتري ثقفي م ،.کاربرد رهيافت هوش تجاري و کارت امتياز متوازن براي ايجاد يک
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A= Ability
C =Clarity
4
H = Help
5
I = Incentive
6
E = Evaluation
7
V = Validity
8
E = Enviroment
9
Loading factor
10
Model Interpretation
11
Direct Effect
12
Directional
13
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