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تاریخ دریافت2931/60/12 :
تاریخ پذیرش2931/60/12 :
چکیده
پوشاک همواره بهعنوان یکی از نیازهای اساسی نوع بشر شناخته میشود .در نیروهای نظامی و انتظامی پوشاک ،عالوه بر فلسفه
ذاتی خود (پوشش بدن) دارای کارکردهای خاص دیگری نیز هست .برابر ابالغیههای ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران ،نیروهای مسلح موظف به تأمین و توزیع البسه خدمتی کارکنان میباشند .در ناجا نیز برابر تدابیر و دستورالعملهای موجود این
مأموریت به آمادوپشتیبانی محول شده است .توزیع پوشاک در ناجا با سیاستگذاری و برنامهریزی اداره کل آماد در مرکز و ادارات و
دوایر آماد در ردههای ناجا صورت میپذیرد .عملکرد سیستم توزیع پوشاک از آنجهت که مستقیما با یکایک کارکنان در ارتباط
میباشد ،دارای اهمیت بسیار زیادی است .پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا و در پاسخ به
این سؤال اصلی که عملکرد سیستم توزیع پوشاک ناجا در چه سطحی ارزیابی میشود؟ بهصورت کاربردی ،توصیفی و به روش
پیمایشی تدوین شده است .ابتدا جامعه آماری  222نفره بهصورت تمام شمار ،متشکل از مدیران و کارشناسان امر در مرکز و ردههای
تابعه ناجا انتخاب ،سپس با بررسیهای بهعملآمده مدل ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن بهعنوان مدل پایه تحقیق انتخاب شد.
برمبنای چهار بعد مشتری ،مالی ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری ،مؤلفه و شاخصها از طریق منابع معتبر و مصاحبه با خبرگان
استخراج و مورد پرسش و سنجش قرار گرفت .روایی و پایایی پرسشنامه با روشهای رایج و با استفاده از خبره سنجی و نیز
بهرهگیری از نرمافزار  spss-20اندازهگیری شد .نتایج حاصله با استفاده از روشهای آمار توصیفی (میانگین ،مد و انحراف معیار) و
استنباطی (آزمون  )Tتحلیل شد که بیانگر عملکرد نامطلوب سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر مشتریان میباشد .که
عمده دالیل آن بازمیگردد به رضایتمندی پایین کارکنان و عدم پاسخگویی سیستم به ایشان .در خصوص فرآیندهای داخلی
سیستم نیز نامطلوب ارزیابی میشود که عمده دلیل آن بازمیگردد به موازی بودن برخی از فرآیندها و وجود فرآیندهای زائد در
سیستم .همچنین عملکرد سیستم از منظر مالی و رشد و یادگیری مطلوب ارزیابی شد.
واژگان کلیدی :ناجا ،آمادو پشتی بانی ،پوشاک ،توزیع ،ارزیابی ،عملکرد ،کارت امتیاز ی متوازن

 -2استاد یار دانشگاه علوم انتظامی امین
 -1کارشناس ارشد مدیریت آمادوپشتیبانی
 -9کارشناسی ارشد مدیریت آمادوپشتیبانی (نویسنده مسئول)
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مقدمه

در طول تاریخ ،مسئله پوشش امری معمول بوده است هرچند که در مرور زمان ،فراز و نشیبهای
زیادی طی کرده و روزبهروز به اهمیت آن افزودهشده و اینک لباس به نمادی از شخصیت فردی ،اجتماعی و
ملی تبدیلشده است .تولید البسه به شاخههای تخصصی مانند لباسهای راحتی ،تشریفات ،ورزشی ،نظامی
و...تقسیمشده که هریک تعریف جداگانه و خاص خود رادارند .نیروهای مسلح یک کشور ،سازمانها و قوای
آفندی و پدافندی هستند که توسط دولت پشتیبانی میشوند .این نیروها به آن دلیل به وجود آمدهاند که
سیاستهای داخلی و خارجی طبقه حاکم کشورهای متبوع خود را بهپیش برده و از آن طبقه و ملت خود
در برابر تجاوزگران داخلی یا بیگانه دفاع کنند .در جمهوری اسالمی ایران برابر ماده سه قانون تأسیس ناجا،
برقراری نظم و امنیت ،تأمین آسایش عمومی و فردی و حفظ و پاسداری از دستاوردهای انقالب اسالمی در
چارچوب مرزهای جمهوری اسالمی ایران به عهده نیروی انتظامی میباشد .برابر شرح وظایف مصوب
ردههای تابعه ناجا تأمین پوشاک کارکنان جزئی از وظایف معاونت آمادوپشتیبانی ناجا میباشد.
بیان مسئله

برابر دستورالعملها و آئیننامههای ابالغی ،فرمها و جداول استحقاقی پوشاک در سقف اعتبارات پیشبینیشده
تهیه و استحقاق پوشاک کارکنان ناجا که نوع اقالم آن در جدول ذیل آمده تحویل کارکنان میگردد:
ردیف

نوع پوشاک

ردیف

نوع پوشاک

2

پیراهن و شلوار کار

دو

کاله کار

9

اورکت

چهار

فرنچ و شلوار

2

کفش بدون بند

شش

پلیور

1

کمربند

هشت

کاپشن

3

پوتین زیپدار

26

جوراب

بدیهی است در خصوص پلیسهای تخصصی ،البسه متناسب تحویل و در خصوص کارکنان آموزشی
نیز نرمهای خاص اعمال میگردد .با توجه به گستردگی کشور و پراکنش نیروهای انتظامی در سراسر این
پهنه وسیع چگونگی رساندن کاال به محل دسترسی کارکنان مصرفکننده از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و
سهم باالیی در عملکرد کلی آمادوپشتیبانی بهعنوان متولی امر تأمین و توزیع پوشاک در سطح ناجا دارا
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ارزیابی عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا با رو یکرد کارت امتیازی متوازن

میباشد .به زبان ساده عملکرد سیستم توزیع پوشاک در ناجا را میتوان به شکل زیر بیان نمود:
"رساندن استحقاق پوشاک به کارکنان مصرفکننده در زمان و مکان خواستهشده با حداقل هزینه".
با توجه به سوابق موجود و کنکاش در سوابق ،تاکنون سیستم توزیع پوشاک کارکنان بهصورت
علمی مورد ارزیابی قرارنگرفته تا عملکرد آن با مدلهای معتبر موجود سنجیده و میزان اثربخشی و
کارایی سیستم مذکور مشخص و بر متولیان امر معلوم شده و بهواسطه نتایج حاصله و شناخت نقاط
ضعف ،قوت و نیز فرصتها و تهدیدات راهبردهای سیستم توسط مدیران ارشد ترسیم گردد .از سویی
دیگر نتایج تحقیقاتی که پیرامون موضوع پوشاک نظیر بررسی میزان رضایتمندی کارکنان پایور
انتظامی مرد از کیفیت پوشاک استحقاقی که توسط آقای حمید جعفری در سال  2936و همچنین
پژوهش الزام ناجا به تأسیس موسسه تأمین توزیع پوشاک در بنیاد تعاون ناجا که توسط محمود شوقی
در سال  2932انجام گرفت ،گواه این موضوع میباشد که رضایتمندی کارکنان از کیفیت پوشاک
استحقاقی مطلوب نبوده و هزینههای تأمین پوشاک نیز در سطح باالیی میباشد که مسلماً بخشی از
این نارضایتی و باال بودن هزینهها میتواند ناشی از روش و سیستم نامناسب توزیع باشد.
لذامسئلهاینتحقیقارزیابیعملکردسیستمتوزیعپوشاک کارکنان کادرانتظامی ناجابا سؤالاصلی زیرمیباشد:
عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان کادر انتظامی ناجا بر اساس مدلهای ارزیابی عملکرد در چه سطحی قرار دارد؟
همچنین سؤالهای فرعی تحقیق عبارتنداز:
عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر مشتریان چگونه است؟عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر مالی چگونه است؟عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر فرآیندهای داخلی چگونه است؟عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر یادگیری و رشد چگونه است؟جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری

با توجه به مفاهیم ،ابعاد ،معیارها و شاخصهای مطرحشده در پژوهش و لزوم پاسخگویی کارشناسان و
خبرگان دخیل در موضوع توزیع پوشاک به سؤاالت مطروحه ،جامعه آماری بهصورت تمام شمار به تعداد 222
نفر شامل مدیران کل و روسای مراکز و کارشناسان مرتبط با موضوع پوشاک و توزیع کاال در معاونت آماد و
پشتیبانی ناجا و نیز معاونین و مدیران آماد در ردههای استانی ،معاونتها و پلیسهای مستقل ناجا انتخاب می-
باشند که از تمامی آنها جمع آوری اطالعات صورت گرفت.
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مبانی نظری

در فرهنگ توصیفی علوم تربیتی نوشته محسن فرمهینی عملکرد واژهای است که مفهوم
فعالیت برای انجام کار و نتیجه آن فعالیت را یکجا در بردارد .از سویی دیگر عملکرد در لغت یعنی
حالت یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین ،عملکرد سازمانی یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام
عملیات سازمانی اشاره دارد .معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( )1661ارائهشده
است " :فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته" .طبق این تعریف ،عملکرد به دو
جزء تقسیم میشود:
 )2کارایی ،که توصیفکنندهی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصوالت
است ،یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و
 )1اثربخشی توصیفکنندهی درجهی نیل به اهداف سازمانی است .عملکرد اثربخش یک شغل عبارت است از
حصول نتایج خاص یا دستیابی به نتایج خاص از پیش تعیینشده برای شغل (نظیر درآمد) ،از طریق انجام اقداماتی
خاص بهطوریکه مطابق با سیاستها ،رویهها و شرایط محیط سازمانی باشد.
با نگرش به تعاریف فوق به زبان ساده عملکرد سیستم توزیع پوشاک در ناجا را میتوان به شکل زیر بیان نمود:
"رساندن استحقاق پوشاک به کارکنان مصرفکننده با کیفیت مناسب در زمان و مکان خواستهشده با حداقل هزینه".
هر سازمانی بهمنظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود بهویژه در
محیطهای پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی به معنای کمی ساختن کارایی و اثربخشی عملیات
خود را دارد .عدم ارزیابی و بهتبع آن کنترل در یک سیستم به معنای عدم ارتباط با محیط درون
و برون سازمان تلقی میگردد که پیامدهای آنکهولت و درنهایت مرگ سازمان است .ممکن است
پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن ،از سوی مدیران عالی سازمان احساس نشود،
لیکن مطالعات نشان میدهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصالحات الزم برای رشد،
توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان را غیرممکن میسازد که سرانجام این پدیده مرگ سازمان
میباشد(.عادلی)212:2929،
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در منابع معتبر علمی مدلهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمانها ارائهشده است که
مهمترین این مدلها عبارتند از :ایزو ،2مدیریت کیفیت فراگیر ،1تحلیل پوشش دادهها ،9مدیریت بر
مبنای هدف ،9مدیریت بر مبنای ارزشها ،5کارت امتیازی متوازن ،0الگوی تعالی سازمانی
بالدریج ،1هزینهیابی برمبنای فعالیت ،8نظام مدیریت هوشین ،9مدل تعالی سازمانی

10

هرکدام از مدلهای اشارهشده برای ارزیابی عملکرد دارای ابعاد ،مؤلفه و شاخصهای خاصی
میباشند که برابر شرایط مجموعهای که مورد ارزیابی قرارمیگیرد میتوان یک مدل و یا ترکیبی
از مدلهای فوق را انتخاب و بکار بست .نکته قابلتوجه آنکه غالب این مدلها بر ابعادی نظیر
مشتری مداری ،رهبری ،برنامهریزی راهبردی ،بهبود مستمر ،توسعه مشارکتها ،مسئولیت ،تمرکز
بر نتایج ،کیفیت ،ارزشمند سازی کارکنان و مدیریت فرآیندها شکلگرفتهاند.
اصوال برابر تعاریف آورده شده در منابع معتبر ،توزیع به زبان ساده به معنای رساندن محصول تولیدشده به
مصرفکنندگان در زمان و مکان مناسب میباشد و عمل توزیع دارای نتیجهای است که عملکرد نامیده میشود.
بهبود مستمر عملکرد سازمانها ،همافزایی ایجاد میکند که این نیرو میتواند پشتیبان برنامه
رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود .دولتها ،سازمانها و مؤسسات ،تالش
جلوبرندهای را در این مورد اعمال میکنند .بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و
دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطالع از
میزان اجرای سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ،بهبود
مستمر عملکرد میسر نخواهد شد .تمامی موارد مذکور بدون اندازهگیری و ارزیابی امکانپذیر

1 -ISO
2 - TQM
3 - DEA
4 - MBO
5 - MBV
6 - BSC
7 - BALDRIGE
8 - ABC
9 - HOSHIN
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نیست .لرد کلوین 2فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازهگیری میگوید هرگاه توانستیم آنچه
درباره آن صحبت میکنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم میتوانیم ادعا کنیم
درباره موضوع موردبحث چیزهایی میدانیم .در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و
هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید (.رحیمی) 90 :2922 ،
علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است .هرچه را که نتوانیم اندازهگیری کنیم نمیتوانیم
کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکانپذیر نخواهد بود .موضوع اصلی
در تمام تجزیهوتحلیلهای سازمانی ،عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازهگیری است و ازاینرو
سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابلتصور نمیباشد .همچنین صاحبنظران و محققین
معتقدند که ارزیابی عملکرد ،موضوعی اصلی در تمامی تجزیهوتحلیلهای سازمانی است و تصور
سازمانی که شامل ارزیابی و اندازهگیری عملکرد نباشد ،مشکل است .ارزیابی و اندازهگیری عملکرد
موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب میشود و بخش اصلی تدوین
و اجرای سیاست سازمانی است.
هر تالشی که بهمنظور دستیابی به موفقیت صورت میگیرد باید دارای چارچوبی باشد و
بهبود عملکرد سازمانی باید بر آگاهی فرآیندی باشد که "چرخه عملکرد" نامیده میشود .هر
برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازهگیری عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع
نماید(.الهی .)21: 2912،ضرورت و اهمیت وجود ارزیابی عملکرد در هر سازمان بهاندازهای است
که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات،
اهداف ،راهبردها و ...بهعنوان یکی از عالئم بیماری سازمان محسوب میشود .ازاینرو ،هر سازمان
بهمنظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود ،بهویژه در محیطهای پیچیده و
پویا ،نیاز مبرم بهنظام ارزیابی دارد.
پس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که اگر یک سازمان میخواهد از عملکرد مناسبی برخوردار
باشد باید کارکردش را مورد ارزیابی قرار دهد .ارزیابی عملکرد ،مشخص میکند مشکل در کجاها
وجود دارد و کجاها نیاز به بهبود دارد.

1- Kelvin

05

ارزیابی عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا با رو یکرد کارت امتیازی متوازن

ارزیابی عملکرد ،به سازمان کمک میکند تا فرآیندهایش را بهخوبی بشناسد و به این شناخت
برسد که چه چیز را میداند و چه چیز را نمیداند و اطمینان یابد از اینکه تصمیمات مبتنی بر
واقعیت هستند و نه مفروضات و حدسیات.
همانگونه که در مقدمه پژوهش اشاره شد ،نیروی انتظامی در اجرای قانون استخدام ناجا 2به جهت
حفظ آراستگی ظاهری و تقویت نظم و انضباط و نیز پوشش متحدالشکل بین کارکنان خود موظف به
تأمین و توزیع پوشاک مناسب برابر البسه مصوب میباشد .از سویی دیگر مطابق ابالغیه ستاد کل
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 1بجای پرداخت ارزش لباس به پایوران ،سربازان وظیفه و پایوران
آموزشی ،باید پوشاک تحویل آنان شود .لذا برابر شرح وظایف و مأموریتهای ردههای تابعه ناجا موضوع
تأمین و توزیع پوشاک کارکنان ناجا به معاونت آمادوپشتیبانی ناجا محول شده است .با توجه به مباحث
مطرحشده میتوان دریافت که موضوع توزیع پوشاک جزئی الینفک از زنجیره تأمین ناجا میباشد که با
عنایت به ارتباط مستقیم آن با یکایک کارکنان ،نقش مهمی را در حفظ آراستگی ظاهری و نیز تقویت
روحیه ایشان داشته که این مسئله مسلماً در نحوه انجام مأموریت کارکنان و سازمان ناجا مؤثر خواهد بود.
از طرفی دیگر با توجه به پهناور بودن کشور و پراکندگی نیروهای انتظامی در سرتاسر این پهنه وسیع،
توزیع اقالم آمادی ازجمله پوشاک مستلزم هزینه کردنهای پیدا و ینهان زیادی میباشد لذا ارزیابی
عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان پایور انتظامی بهعنوان بخش بزرگی از خانواده نیروی انتظامی،
بازخوردهایی را در موارد زیر ارائه میکند:
 - 2با پیگیری میزان پیشرفت ،در جهت اهداف تعیینشده ،مشخص میشود که آیا سیاستهای
تدوین شده بهصورت موفقیتآمیزی به اجرا درآمدهاند یا خیر( .سیاستهای ناجا درزمینه پوشاک
کارکنان طی دستورالعمل جامع پوشاک به شماره  2922/61/11مورخ  2922/60/19ابالغ شده است).
 - 1با اندازهگیری نتایج مورد انتظار سازمان و همچنین ارزیابی میزان رضایت کارکنان مشخص
میشود ،آیا سیاستها بهطور صحیح تدوین شدهاند یا خیر؟
 - 9ارزیابی و اندازهگیری عملکرد ،امکان شناسایی زمینههایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آنها
بنماید را میسّر میسازد و به شناسایی نقاط قوت ،ضعف و نیز فرصتها و تهدیدات کمک میکند.

(-2فصل هشتم ،ماده )212
-1ابالغیه شماره /1222/29ط مورخه  2922/9/12ستاد کل
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کارت امتیازی متوازن

مدل ارزیابی متوازن عملکرد 2در سال  2331توسط رابرت کاپالن و دیوید نورتون 1ارائه گردید.
این مدل با ابعاد چهارگانه "مالی ،فرایندهای داخلی ،مشتری و یادگیری و رشد" در پی کنترل
عملیات کوتاهمدت سازمان با چشمانداز و راهبردهای بلندمدت آن است .لذا سازمان تأکید خود را
بر نسبتهای کلیدی عملکرد در محدوده اهداف متمرکز میسازد .ارزیابی متوازن بر سه بعد زمانی
 )2گذشته )1 ،حال و  )9آینده تأکید مینماید ،چراکه ممکن است عملکرد گذشته ،منجر به
نتیجه در امروز یا فردا گردد .همچنین در این مدل ،شاخصها به دو نوع شاخصهای محرک
عملکردی 9و پیامد 9دستهبندی میگردند.
دالیل انتخاب کارت امتیازی متوازن

به دالیل ذیل مدل کارت امتیازی متوازن بهعنوان مناسبترین مدل ارزیابی عملکرد موضوع
تحقیق انتخاب میگردد.
دلیل اول :کارت امتیازی متوازن یک مفهوم دوبعدی در سیستمهای مدیریت القاء میکند که
میتواند سیستمی برای مدیریت بر راهبرد سازمان باشد بهطوریکه موارد ذیل را منتج شود:
 راهبرد را شفاف نماید و فهم و دیدگاههای مدیران و افراد مختلف سازمان را به یکدیگر نزدیک نمودهبهنحویکه افراد سازمان همگی تعریف و درک یکسانی از راهبرد و اهداف سازمان کسب نمایند.
 انتقال چشمانداز و راهبرد سازمان به سطوح مختلف مدیریت را تسهیل نماید( .از طریق تعیینمعیارها و اهدافی که برای فرآیندهای کلیدی در راستای استراتژی تعیین میشود).
 برنامههای عملیاتی و راهبردی را همراستا و هدفمند نماید( .از طریق تعریف اهداف کمی برایمعیارهای چهارگانه و برنامهریزی مدیریتی در راستای این اهداف ،جهت بهبود در راهبردی و
اجرای آن بازخوردهای مناسب ارائه نماید)

2- The Balanced Score Card: BSC
2- Kapalan and Norton
9- Performance Drivers
9- Outcomes Measures
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دلیل دوم :کارت امتیازی متوازن با تمامی مدلهای ارزیابی عملکرد ارتباط برقرار نموده و
بهنوعی از تجربههای همه آن روشها در خود استفاده مینماید و میتواند به رفع دغدغههای
مدیریتی سازمانهای صنعتی در انتخاب و استفاده از مناسبترین روش ،کمک کند و بین اهداف
و فرآیندهای سازمان در راستای اهداف برنامههای راهبردی سازمان همگرایی ایجاد نماید .از
شاخصهای آیندهنگر و گذشتهنگر بهطور موازی استفاده نماید .به رشد و یادگیری سازمان
بهعنوان کلیدیترین عنصر مؤثر بر عملک رد سازمان توجه نماید و نسبت به کاهش و یا افزایش
منظرها با توجه به شرایط هر سازمان انعطافپذیر باشد.
دلیل سوم :استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ساده بوده و برای تکتک افراد سازمان قابلدرک
میباشد و نگهداری و ابقاء آن برای سازمانهای صنعتی ،اقتصادی است .از طرفی بر مشتریان و مشتری
مداری متمرکز است و به صاحبان فرآیندها برای بهبود عملکردشان قدرت و اختیار میدهد و
تسهیلکننده ارتباطات و همچنین تسریعکننده تغییرات فرهنگی در یک سازمان است.
دلیل چهارم :تحقیقی وجود دارد که در آن ابتدا سیستمهای مختلف اندازهگیری عملکرد
(سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت ،ارزیابی متوازن و )...بررسی و شاخصهای مقایسه این
سیستمها نیز مشخص گردید .سپس امتیاز هر سیستم در شاخصهای مختلف با استفاده از نظرات
خبرگان و برای شرایط موجود در سازمانهای ایرانی تعیینشده است .چون این امتیازات توسط
خبرگان بیان میشود دارای عدم اطمینان است و ازاینرو برای نشان دادن آن از متغیرهای زبانی
فازی استفادهشده است .نهایتاً سیستمها با استفاده از روش  TOPSISفازی ،رتبهبندی و بهترین
سیستم اندازهگیری عملکرد انتخاب شده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که بهترین
سیستم اندازهگیری عملکرد کارت امتیازی متوازن میباشد(.مهرزاد)93 : 2939،
دلیل پنجم :با عنایت به مطالعات و بررسیهای بهعملآمده و با نگرش به ساختار ناجا و نوع
مأموریتهای معاونت آمادوپشتیبانی در زمینه تدارک و پشتیبانی ردههای ناجا ،همچنین
عدمکفایت معیارهای مالی برای سنجش عملکرد سازمانهای غیرانتفاعی مانند نیروی انتظامی (در
اغلب مدلهای ارزیابی عملکرد معیارهای مالی اصلیترین معیار سنجش میباشد ).و با مصاحبه و
کسب مشورت از خبرگان امر مدل  BSCبهعنوان مدل پایه پژوهش انتخاب شد.
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مدل مفهومی پژوهش

ارزیابی
سیستم

عملکرد

توزیع

پوشاک

کارکنان کادر ناجا بر اساس
مدل کارت امتیازی متوازن

تعاریف مفاهیم اصلی تحقیق
بعد مالی

تعریفی که در منابع معتبر جهت مقوله مالی آمده عبارت است از مجموعهای از واقعیتها ،اصول و نظریه
هایی که با تأمین و بهکارگیری منابع مالی توسط افراد و واحـدهای مختلف ارتباط دارد .جهت ارزیابی عملکرد
سازمانها از منظر مالی مؤلفههای گوناگونی نظیر سودآوری ،بهرهوری ،نگاه سهامداران ،قابلیت توسعه منابع
مالی و ...وجود دارد لیکن در سازمانی همچون ناجا که سازمانی غیرانتفاعی میباشد مؤلفههای مالی بهطور غالب
محدود به بهرهوری است ،بهرهوری نیز خود دارای دو شاخص عمده کارایی و اثربخشی میباشد.
کارایی :مفهومی است که هزینه منابع صرف شده در فرآیند کسب هدف را ارزیابی میکند .
بدینصورت که مقایسه خروجیهای بهدستآمده با ورودیهای مصرفشده میزان کارایی را
05
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مشخص میکند .برای سنجش کارایی هزینه تأمین منابع انسانی ،هزینه استفاده از تجهیزات،
نگهداری تسهیالت و نرخ بازگشت سرمایه و نظایر آن مورد مالحظه قرار میگیرد.
اثربخشی :اثربخشی درجه نزدیکی یک سازمان به هدفهایش را نشان میدهد .بهعبارتدیگر
اندازهای است که یک سازمان به اهدافش تحقق میبخشد.
به عبارت سادهتر اثربخشی به معنای انجام دادن کار صحیح و کارایی انجام دادن صحیح کار میباشد.
حاصل ترکیب این دو بهرهوری میباشد .بهرهوری در منابع علمی بدین شکل تعریف شده است :مقدار
کاال و یا خدمات تولیدشده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده با حفظ و ارتقا کیفیت.
بعد مشتریان

از دیدگاه بازرگانی ،خریدار یا مشتری به کسی میگویند که تمایل به معاوضه دارایی خود با دارایی
دیگری را دارد .این دارایی میتواند کاالیی مشخص ،یا یک موضوع معنوی باشد ،لیکن در سازمانهای
غیرانتفاعی که مأموریت محور میباشند ،مشتری مصرفکننده کاال یا خدمت ارائهشده است .لذا در این
تحقیق منظور از مشتری ،کارکنان ناجا بهعنوان خدمت گیرنده سیستم توزیع پوشاک میباشد.
رضایتمندی مشتریان :رضایتمندی واکنش احساسی مشتری است که از تعامل با سازمان
عرضهکننده یا مصرف محصول حاصل میگردد .رضایت از درک متفاوت مابین انتظارات مشتری و
عملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل میشود .تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول ما و
همچنین تجربه او از تعامل با سازمان عرضهکننده ،در شکلدهی انتظارات وی ،نقشی اساسی ایفا
میکند .پاسخگویی و اطالعرسانی به مشتریان :پاسخگویی در اساسیترین مفهوم خود ،به جوابگویی در
برابر مشتری ،به خاطر عملکرد مورد انتظار تعبیر میشود .پاسخگویی و اطالعرسانی به مشتری در
سازمانها در دو حوزه قبل و بعد از فروش یا انجام خدمت صورت میپذیرد .همانگونه که ذکر شد
اطالعرسانی در مورد نحوه انجام خدمترسانی میتواند به افزایش کیفیت درک شده توسط مشتری
بیانجامد .ضمن اینکه اطالعرسانی در مورد مقدورات و محدودیتهای موجود سبب شکلدهی و
تلطیف نمودن سطح انتظارات مشتری میگردد که این موضوع افزایش رضایتمندی مشتری را به
دنبال خواهد داشت .همچنین رسیدگی به شکایات و بازخورگیری و نظر سنجی نیز موجب ایجاد
اطمینان خاطر در ایشان خواهد شد.
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بعد فرآیندهای داخلی

این بعد متمرکز بر عملیات درونسازمانی است ،که با ایجاد ارزش برای مشتریان ،دیدگاه
مشتری و با افزایش ثروت سهامداران ،دیدگاه مالی را بهپیش میبرد .در این منظر سازمان باید
فرآیندهایی را مشخص کند که با برتری یافتن در آنها بتواند برای مشتریان و نهایتاً سهامداران
خود ارزش بیافریند .و فرآیندهایی را که زائد و کمارزش هستند و باعث هدر رفت منابع میگردد
را حذف نماید.
مهندسی مجدد :به معنی آغازی دوباره ،از نو متولد شدن ،از نو شروع کردن است .مهندسی
مجدد یعنی دگرگون سازی ،دگرگونی در ذهن ،طرز فکر و نگرش مدیران و کارکنان ،در فرهنگ و
نظام ارزشی ،در فرایندها و پردازشها ،در ساختار و سازماندهی و در روش استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات در سازمانها است .در مهندسی مجدد ،طراحی ریشه ای فرایندها ،تشکیالت
و فرهنگ یک سازمان برای دستیابی به جهشهایی خارق العاده در عملکرد آن سازمان صورت
میگیرد و به کنار نهادن شیوههای قدیمی و سنتی و نگرشی جدید به کار برای به وجود آوردن
محصول و یا خدمتی مناسب و نیز ارزش دادن به مشتری مدنظر است .در مهندسی مجدد ،هدف
دستیابی به نیازهای امروزی همچون کیفیت برتر ،خدمات ،انعطافپذیری و هزینههای پایین است
و درنتیجه باید فرایندها را ساده نمود .تعاریف فوق نشان میدهند که مهندسی مجدد معموالً در
کل پیکره یک سازمان و یا شرکت صورت میپذیرد و اقدام به آن تنها در یک بخش سازمان را
نمیتوان مهندسی مجدد نامید ،اگرچه میتوان فرایندهای کاری مختلف یک زیرمجموعه را نیز
مهندسی مجدد نمود اما شاید اعمال نمودن این بحث مدیریتی در تمام آن مجموعه با توجه به
چالشهای پیش رو ،الزم باشد .عصر حاضر بهگونهای است که در معرض تغییرات سریع و مداوم
قرار دارد و این تغییرات بر رفتار و نیازهای مشتریان نیز اثر میگذارد بنابراین ،سازمانها نیز الزم
است که این تغییرات را و اثر آن را بر مشتری تجزیهوتحلیل کرده و در فرآیند فعالیتهای خود
اعمال نمایند.

04
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بعد یادگیری و رشد

رشد به تغییرات پیدرپی و منظمی گفته میشود که از زمان تولد تا مرگ اتفاق میافتد.
این تغییرات در ابعاد گوناگون جسمانی ،عاطفی ،شناختی و اجتماعی به وجود میآید و دارای الگو
و نظم خاصی است و دارای آثار بلندمدتی در زندگی فرد میباشد.
2

یادگیری عبارت است از تغییر نسبتاً پایدار در احساس ،تفکر و رفتارفرد.رفتارگرایانی از قبیل جان واتسون و اسکینر
سرشت انسان را انعطافپذیر میدانستند ،و معتقد بودند که در رشد ،یادگیری نقش اصلی را ایفا میکند.

روان شناسان ،شایستگی را محرک ،ویژگی یا مهارت برجسته تعریف کردهاند که منجر به
عملکرد شغلی بهتر میشود .طبق تعریف ارائهشده توسط جامعه بینالمللی عملکرد )(ISPI
مجموعه دانش ،مهارت و نگرشهایی که کارکنان را قادر میسازد به صورتی اثربخش فعالیتهای
مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند شایستگی نامیده
میشود .شایستگی دارای جنبههای مختلفی نظیر شایستگی فردی ،بین فردی ،سازمانی و بینشی
میباشد .شایستگی فردی داللت بر دانش و قابلیتهای فردی ،مهارتهای بالقوه کارکنان دارد.
شایستگی سازمانی از ترکیب شایستگیهای فردی با دیگر منابع سازمان مانند دانش سیستم ها،
امور جاری و رویهها حاصل میشود .شایستگی بین فردی نیز بر ارتباط افراد درون سازمان
محوریت دارد و شایستگی بینشی نیز ناظر بر پایبندی افراد سازمان به ارزشها و باورها میباشد.
ابزار جمعآوری دادهها و اطالعات

در این تحقیق برای جمعآوری دادهها و اطالعات موردنیاز از پرسشنامه (پیمایشی) استفادهشده است .در
مطالعات میدانی با توجه به اینکه جهت جمعآوری دادهها و اطالعات میبایست مستقیماً با نمونههای تحقیق
سروکار داشت و با حضور در محیط تحقیق (جامعه تعریفشده) به بررسی و جمعآوری دادهها پرداخت لذا پس از
ارزیابی تحقیقات و نظریات مرتبط با موضوع به تدوین شاخصها و مؤلفههای تحقیق پرداخته شد و درنهایت با
استفاده از گونهسازی ،پرسشنامه تحقیق ساخته شد .در جریان تنظیم و طراحی پرسشنامه و شکلدهی
قسمتهای مختلف آنکه ابزار اصلی جمعآوری دادههای این تحقیق را تشکیل میدهد از راهنماییها و نظرات
کارشناسی استادان مشاور و راهنما و دیدگاههای خبرگان آمادوپشتیباتی ناجا استفاده شد.

1-Watson and Skiner
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روایی پرسشنامه

منظور از روایی ،آن است که ابزار اندازهگیری برای هدف موردنظر ،یعنی اندازهگیری متغیرهای تحقیق از
کارایی الزم برخوردار باشد به معنای دیگر روایی مستلزم آن است که ابزار پژوهش همان متغیری را
اندازهگیری کند که پژوهشگر قصد اندازهگیری آن را دارد ،برای سنجش اعتبار پرسشنامه ،ابتدا پرسشنامه
مقدماتی تهیه و به تعداد  22نفر از خبرگان و اساتید حوزه آمادوپشتیبانی ارائه و با مشورت و استفاده از نقطه
نظرات آنها و اعمال اصالحات الزم پرسشنامه نهایی تهیه و اعتبار آن به دست آمد.
پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد که واژههایی مانند پایایی ،ثبات و اعتبار برای آن بهکاربرده میشود ،یکی از ویژگیهای ابزار
اندازهگیری (پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمونهای علوم اجتماعی) است .مفهوم یادشده با این امر سروکار
دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد.
برای سنجش پایایی پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه استفاده شد .در این
روش برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیرمجموعه سؤالهای پرسشنامه (یا
زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد .سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را به دست آورد.
در خصوص پرسشنامه پژوهش حاضر گویههایی که همبستگی کمتری باهم داشتند ،حذف و اصالح و گویه-
های متناسب دیگری جایگزین آنها شد و درنهایت ضریب آلفای کرونباخ  6/101محاسبه شد که نشانگر
برقراری بسیار خوب پایایی پرسشنامه میباشد.
روشهای تجزیهوتحلیل دادهها

بهمنظور بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه ،ابتدا گزینههای مربوط به سؤاالت پرسشنامه بر اساس جدول
طیف لیکرت (خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد وخیلیزیاد) از سمت راست به ترتیب با شمارههای یک ،دو ،سه،
چهار و پنج کدگذاری و دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار اس .پی .اس .اس 220 .مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت سپس دادهها با تشکیل جدول فراوانی از شاخصهای مرکزی مانند میانگین ،مد،
انحرافاستاندارد ،فراوانی و درصد فراوانی ،توصیف گردیده است.

1 -S.P.S.S61
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توصیف و تحلیل جمعیت شناسی نمونه آماری

 )1سن پاسخ دهندگان
سن

جواب

درصد فراوانی نسبی

درصد فروانی تجمعی

 96و کمتر از 96
سال

3

1/2

1/2

 92تا  96سال

19

09/9

12/96

 92تا  26سال

92

10/3

32/1

باالی  22سال

1

2/1

266

جمع

222

266

6

 )2میزان تحصیالت پاسخ دهندگان
تحصیالت

جواب

درصد فراوانی نسبی

درصد فروانی تجمعی

دیپلم

12

12 /1

12 /1

کاردانی

12

22 /1

96

کارشناسی

20

92 /0

22 /0

29

22 /9

266

222

266

6

کارشناسی ارشد و باالتر
جمع
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 )3درجه/رتبه پاسخ دهندگان
درجه /رتبه

جواب

درصد فراوانی
نسبی

درصد فراوانی تجمعی

 3و کمتر (درجهدار)

22

29

29

 26تا (29افسر جز)

90

96

29

 29تا (20افسر ارشد)

29

90/3

266

 21و باالتر

6

6

6

جمع

222

266

6

 )4جایگاه شغلی پاسخ دهندگان
جایگاه شغلی

جواب

درصد فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

 3و کمتر

23

20/2

20/2

 26تا 29

12

12/1

92/1

 29تا 20

10

11/0

06/2

 21و باالتر

92

93/2

266

جمع

222

266

6
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 )5میزان سابقه پاسخ دهندگان در آماد وپشتیبانی
درصد فراوانی نسبی

درصد فراوانی تجمعی

سابقه خدمت در آمادوپشتیبانی

جواب

کمتر از 26سال

29

22/9

22/9

 22تا  16سال

06

21/2

09/9

 12سال به باال

91

90/2

266

جمع

222

266

6

تجزیهوتحلیل توصیفی سؤالهای پرسشنامه

رتبه بندی شاخص های عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا (که از طریق مطالعه کتابخانه ای و
خبره سنجی تعیین شده) بر اساس میانگین نمرات ارزیابی صورت گرفته به شرح جدول ذیل است:
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رتبه

جمع

میانگین

شاخص

امتیاز

2

انتشار دانش

920

9/16

1

شایستگی بین فردی

999

9/36

9

شایستگی فردی

992

9/26

9

شایستگی سازمانی

990

9/26

2

کسب دانش

912

9/16

0

قابلیت پیادهسازی فرآیندهای ارزشآفرین

910

9/96

1

میزان فرآیندهای ارزشآفرین

902

9/16

2

شایستگی بینشی

922

9/26

3

کارایی

929

9/62

26

اثربخشی

992

1/39

22

شناسایی فرآیندهای زائد و کمارزش

990

1/36

21

اطالعرسانی به مشتریان

999

1/236

29

مهندسی مجدد فرآیندها

912

1/22

29

پاسخگویی به مشتریان

919

1/262

22

حذف فرآیندهای زائد و کمارزش

912

1/13

20

شناسایی فرآیندهای زائد و کمارزش

921

1/12

21

رضایتمندی مشتریان

922

1/19

22

انتقال و کاربرد دانش جدید

123

1/96

23

نوآوری

192

1/16

16

خلق دانش جدید

191

1/26
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تجزیه وتحلیل سؤال های تحقیق
تجزیه وتحلیل عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر مشتریان

فاصله
سطح
معنی دار
6 /621

آماره T

ماکزیمم

2/621

1 /3

مینیمم

1 /19

درجه

انحر اف

آزادی

استاندارد

229

6 /22

میانگین

1/2292

اطمینان
کران

کران

پایین

باال

1/090

6/609

ازآنجاکه سطح معنی دار به دست آمده از آماره  Tبیشتر از خطای آزمون  A =6/62می باشد
فرض صفر در سطح اطمینان  32درصد تائید می شود .بنابراین مطلوب بودن عملکرد سیستم
توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر مشتریان رد می گردد .از طرفی میانگین این سؤال 1/2292
می باشد که در طیف لیکرت پائین تر از میانگین است.
تجزیه وتحلیل عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر مالی

فاصله اطمینان
سطح
معنی دار

6 /669

آماره

T

9 /691

ماکزیمم

9 /62

مینیمم

1 /39

درجه

انحراف

آزادی

استاندارد

229

6 /10

میانگین

9 /669

کران

کران

پایین

باال

0/435 0/5544

ازآنجاکه سطح معنی دار به دست آمده از آماره  Tکمتر از خطای آزمون  A =6 /62می باشد
فرض صفر در سطح اطمینان 32درصد رد می شود .بنابراین فرضیه  Hمبنی بر مطلوب بودن
عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر مالی تائید می گردد .از طرفی میانگین این
سؤال  9/669می باشد که در طیف لیکرت باالتر از میانگین است.

 02

فصلنامه علمی -ترویجی اندیشه آماد  /شماره  / 00سال هفدهم

تجزیهوتحلیل عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر فرآیندهای داخلی
فاصله اطمینان
سطح

آماره

معنی دار

T

6 /269

6 /011

ماکزیمم

9 /9

مینیمم

1 /2

درجه

انحراف

آزادی

استاندارد

6 /99

229

میانگین

9 /69

کران

کران

پایین

باال

6 /291

6 /6012

ازآنجاکه سطح معنی دار به دست آمده از آماره  Tبیشتر از خطای آزمون  A = 6/62می باشد
فرض صفر در سطح اطمینان 32درصد تائید می شود .بنابراین مبنی بر مطلوب بودن عملکرد
سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر فرآیندهای داخلی رد می گردد .از طرفی میانگین
این سؤال 9 /69می باشد که در طیف لیکرت در باالتر از حد میانگین محسوب می گردد.
تجزیه وتحلیل عملکرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا از منظر یادگیری و رشد

سطح
معنی دار
6 /662

آماره T
ماکزیمم مینیمم
1 /111

9 /1

1 /2

درجه

انحراف

آزادی

استاندارد

229

6 /121

فاصله اطمینان
میانگین

9 /121

کران پایین

کران باال

6 /6231

6 /912

ازآنجاکه سطح معنی دار به دست آمده از آماره  Tکمتر از خطای آزمون  A =6/62می باشد
فرض صفر در سطح اطمینان 32درصد رد می شود .بنابراین مطلوب عملکرد سیستم توزیع
پوشاک کارکنان ناجا از منظر یادگیری و رشد تائید می گردد .از طرفی میانگین این سؤال
 9/121می باشد که در طیف لیکرت باالتر از حد میانگین می باشد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

با توجه به اینکه ارزیابی صورت گرفته در پژوهش پیش رو که با رویکرد کارت امتیازی متوازن
صورت پذیرفته میتوان از نتایج حاصله برای دستیابی به راهبرد سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا
بهره برد .لذا موارد زیر با نگرش به نتایج بهدستآمده بهعنوان پیشنهاد این تحقیق مطرح میگردد:
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پیشنهاد میگردد جهت افزایش رضایتمندی و پاسخگویی به مشتریان (کارکنان ناجا) ،کانالهایی نظیر ارتباط با
مشتری ،صدای مشتری ،سامانه رسیدگی به شکایات ایجاد نمود .بهواسطه این کانالها میتوان ضمن جمعآوری
اطالعات و تشکیل بانک اطالعاتی (شامل سایز کارکنان و )..از مواردی که باعث نارضایتی میشود نظیر عدم تناسب
سایز پوشاک توزیعشده با سایز واقعی موردنیاز مشتری و یا توزیع غیر از فصل مناسب جلوگیری نمود و با ایجاد
سامانه رسیدگی به شکایات و ایجاد کانالهایی برای تعویض پوشاک و ..سطح رضایتمندی مشتریان را افزایش داد.



پیشنهاد میگردد جهت افزایش بهرهوری در سیستم توزیع پوشاک کارکنان ناجا با تشکیل بانک اطالعاتی قوی
نسبت به توزیع عادالنه بر اساس نوع مأموریت (صفی و یا ستادی) متناسب با استهالک البسه اقدام نمود و با
اجرای طرحهای ارسال مستقیم اقالم پوشاک با صرفه جویی درهزینههای بهرهوری سیستم را افزایش داد .از
دیگر پیشنهاداتی که در این زمینه میتوان داد ،استفاده از ظرفیت و توانایی کانالهای توزیع برون سازمانی موجود
در کشور نظیر سیستم های توزیع فروشگاه های زنجیره ای (اتکا ،رفاه و )..میباشد.



پیشنهاد میگردد سیستم نسبت به مهندسی مجدد فرآیندهای خود بهصورت مستمر
توجه داشته و با تشکیل کارگروههایی این مهم را امکانپذیر و اجرایی نماید .در این
راستا شناسایی و حذف فرآیندهای زائد و موازی موجب روانسازی و ناب سازی سیستم
خواهد شد .همچنین با بهرهگیری از پیشرفتهای روزافزون رویهها و با بهرهگیری از
فناوری بانکهای اطالعاتی میتوان نسبت به ایجاد فرآیندهای ارزشآفرین اقدام نمود.



یادگیری و رشد در سازمانها از طریق کسب دانش امکانپذیر میباشد .دانش در حقیقت مجموعهای
از داشتههای تئوری ،عملی ،مهارتی و تجربی بشر است .در طول تاریخ ،داشتههای متعددی نظیر
زمین ،تجهیزات سختافزاری ،منابع طبیعی و اطالعات ،جوهره اصلی کسبوکار بشر را تشکیل
میدادند .در روزگار کنونی ،این دانش است که جوهره اصلی سازمانها را تشکیل میدهد .البته باید در
نظر داشت که دانش باید کاربردی شود .بر اساس نتایج حاصل از تحقیق میتوان گفت سیستم توزیع
پوشاک کارکنان ناجا از حیث دانش و نیروهای دانشی در سطح خوبی میباشد و آنچه حلقه مفقوده
سیستم میباشد کاربردی نمودن دانش موجود میباشد .جهت این امر مهم نیز میبایست مدیریت
دانشی را بر سیستم حاکم و شایستگی سازمانی افراد را بهواسطه آموزشهای ضمن خدمت ارتقا و
نسبت به فرآیندهای سیستم رویکرد علمی داشت .برای این منظور بهرهگیری از تجربیات سایر
سازمانهای مشابه (سپاه و ارتش) میتواند راهنمای عمل قرارگیرد.
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ابن الرسول ،سید اصغر )2929( ،ارزیابی عملکرد سازمانهای تحقیقاتی وزارت صنایع دفاع ،پایاننامه
دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران
آذر ،عادل )2922( ،آمار و کاربرد آن در مدیریت ،انتشارات سمت
اکبریان ،مجتبی ،)2922( ،همراستا سازی مدل تعالی کیفیت اروپایی و مدیریت استراتژیك برای
رسیدن به بهبود عملکرد ،نشریه مدیریت صنعتی ،دوره ،2 :شماره1:
امیران ،حیدر ،)2921( ،راهنمای گامبهگام سرآمدی سازمانی ،سازمان مدیریت صنعتی
انواری رستمی ،علیاصغر و حسینی ،سید حمید ،)2929( ،بررسی تحلیلی الگو و مدل ارزیابی عملکرد
دستگاههای اجرایی کشور ،دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت کیفیت فراگیر و تجارت جهانی
بشیری ،مجتبی )2922( ،ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از مدل ترکیبی
 ،BSCنشریه مدیریت صنعتی ،دوره ،2 :شماره9 :
بهمن پور ،محمد )2923( ،ارزیابی عملکرد شرکت تولیدی و صنعتی ساحل مازندگاز با استفاده
از مدل تعالی سازمانی ،اولین همایش ملی مدیریت
پرهیزگار ،محمدمهدی )2923( ،مطالعه ارزیابی عملکرد پروژههای کالن با رویکرد کارت امتیازی
متوازن (موردی پروژههای سدسازی) ،ششمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه
پل آر نیون ،)2920( ،ارزیابی متوازن گامبهگام راهنمای طراحی و پیادهسازی ،مترجمین ،پرویز
بختیاری و آناهیتا خزاعی ،صنم اله قلی ،شیما مشایخی ،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
تبریزی ،پرگل ،)2920(.بررسی عملکرد و ارائه الگوی مناسب برای نظام ارزیابی عملکرد
شهرداری تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری
دالور .علی ،)2921( ،روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ،انتشارات دانشگاه پیام نور
رابرت کاپالن و دیوید نورتون ( ،)1662دستاورد اجرا :متصل ساختن استراتژی به عملیات
برای دستیابی به مزیت رقابتی ،ترجمه محمدرضا عاطفی ،انتشارات هاروارد
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رابرت کاپالن و دیوید نورتون ( ،)2922سازمان استراتژی محور ،ترجمه پرویز بختیاری ،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
رابرت کاپالن ،دیوید نورتون ،)2922( ،نقشه راهبرد :تبدیل داراییهای نامشهود به
پیامدهای مشهود ،مترجمین ،حسین اکبری ،مسعود سلطانی ،امیر ملکی ،انتشارات آسیا
سازمان مدیریت صنعتی ،)2921( ،گزارش متدولوژی عارضهیابی سازمان (بخش دوم) ،اردیبهشت
شاه بندر زاده ،محمد ( ،)2922تدوین مدلی بهمنظور شناسایی و رتبهبندی شاخصهای ارزیابی استراتژیك
سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازن ،نشریه :فرهنگ مدیریت ،دوره ،2 :شماره20 :
شوقی ،محمود ( ،)2932آمادوپشتیبانی  ،،معاونت تربیت و آموزش ناجا ،اداره کل منابع و متون درسی
غضنفری مهدی ,ابن الرسول سید اصغر ,نوجوان ،مجید« ،)2929( ،مقایسه سیستمهای اندازهگیری عملکرد
و انتخاب بهترین آنها با استفاده از روش  TOPSISفازی» ،نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت
تولید (فارسی) (نشریه بینالمللی علوم مهندسی)
کریمی ،تورج ( ،)2920مطالعه تطبیقی مدلهای ارزیابی عملکرد سازمانی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
نقیان ،محمد ،)2926( ،راهنمای تدوین گزارشهای علمی و فنی (به روش تحقیق) ،انتشارات یا مهدی (عج)
نصرت پناه ،سیاوش ( ،)2929مدیریت و فرماندهی لجستیك ،مرکز مطالعات و پژوهشهای پشتیبانی و مهندسی ناجا
مهرگان ،محمدرضا ،)2922( ،رویکرد منسجم  BSC-TOPSISجهت ارزیابی دانشکدههای
مدیریت برتر دانشگاههای استان تهران ،نشریه مدیریت صنعتی ،دوره ،2 :شماره1 :
یلس یوران اولوه ،آنا شوستراند )2920( ،کارت امتیازی متوازن ،ترجمه علیرضا علی سلیمانی،
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
جلد  12شماره  ،1صفحات  ،91-21سال نشر (« )2920ارزیابی فضای کسب وکار صنعتی ایران در حمایت از
بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن» نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)،

 03

