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 د تکنیکبا رویکر متوازن یکارت امتیاز مدل ر اساستعیین و اولویت بندی استراتژی های منابع انسانی بهدف این مقاله چکیده: 

بستگی هم-پژوهش پیمایشی و به لحاظ هدف؛ کاربردی، به لحاظ فرایند اجرا؛ مقطعی و از نوع توصیفی روش است. تحلیل عاملی

نفر  331بر اساس جدول مورگان حجم نمونه  .( استنفر 2358) ای خوزستانشرکت برق منطقه کارکنانجامعه آماری است. 

های جهت سنجش متغیربندی شده بود. گیری تصادفی طبقهپرسشنامه توزیع شد. شیوه نمونه 350ن برآورد شد که جهت اطمینا

 اظهارنظر صاحب) روایی قضاوتیاز  رسشنامهپبرای بررسی روایی سؤال استفاده شد.  37تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته شامل 

(، ارزیابی عملکرد 78/0میزان ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای ارزیابی عملکرد مالی ) استفاده شد. (نظران

بود که بیانگر  7/0( باالتر از 89/0( و ارزیابی رشد و یادگیری )84/0(، ارزیابی عملکرد مشتریان )85/0فرآیندهای داخلی )

املی های استنباطی )تحلیل عبود. به منظور بررسی سؤاالت تحقیق از آزمونها ها و تأیید پایایی پرسشنامههماهنگی درونی گویه

و جهت بررسی برازش مدل معادالت ساختاری   SPSS22ای و آزمون فریدمن( با کاربرد نرم افزار اکتشافی، تی تک نمونه

شده اند که ارزیابی عملکرد  عامل اصلی شناسایی 4در مجموع  نتایج نشان داد؛ استفاده شد. AMOS22تحقیق از نرم افزار 

درصد و ارزیابی  5/9درصد، ارزیابی رشد و یادگیری حدود  15درصد، ارزیابی عملکرد مالی حدود  23فرآیندهای داخلی حدود 

، از مقدار بحرانی tدرصد از واریانس استراتژی های منابع انسانی را تبیین کردند. همچنین مقدار آماره  7عملکرد مشتریان حدود 

معنادار بود، لذا میانگین  3بزرگتر بود و در ناحیه بحرانی آزمون قرار داشت و به بیان دیگر اختالف میانگین از عدد  96/1

متغیرهای ارزیابی عملکرد مالی، ارزیابی عملکرد فرآیندهای داخلی، ارزیابی عملکرد مشتریان و ارزیابی رشد و یادگیری باالتر از 

این بیانگر این بود که میزان عملکرد مالی، عملکرد فرآیندهای داخلی، ارزیابی عملکرد مشتریان و ( بود و 3میانگین مفروض )

عملکرد رشد و یادگیری شرکت برق منطقه ای خوزستان از نظر جامعه مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است. 

ترین اهمیت را در استراتژی های منابع انسانی از متغیر ارزیابی عملکرد مشتریان باالهمچنین نتایج نشان داد که، 
نظر پاسخگویان داشت. متغیر ارزیابی عملکرد فرایندهای داخلی و ارزیابی عملکرد مالی در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داشتند، 

 از طرف دیگر متغیر عامل ارزیابی رشد ویادگیری از کمترین درجه اهمیت برخوردار بود.

 متوازن یکارت امتیاز، عملکرد مالی، رشد و یادگیری، منابع انسانی ،استراتژیکلید واژه ها: 

                                                             
 (مسئول مکاتبات )،  omid_karavand@yahoo.com ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، امید کاراوند -1 
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 مقدمه
مکانیسم سنتی رقابت به موازات تکامل زندگی تجاری، کارآیی اولیه خود را از دست داده است. به این علت، شرکت ها درصدد 

منابع انسانی امروزی  . در دنیای(1394)رهنورد و شیرین،  دیافتن منابع جدید به منظور بهره گیری از مزایای رقابتی می باشن

ی هر های اساسترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیتبا ارزش

عامل مهم برای (. 2011ترانگ، )آرمس ریزی منابع انسانی استهای سازمانی، برنامه ریزیبرنامه نسازمان است، یکی از عمده تری

 ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی استریزی منابع انسانی، برنامهوجود برنامه

موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمانها از طریق بهبود و (. 2014)فاوینکل، 

ازی آنان است و آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای بهس

ازطرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیک  باید فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه

  (.2012)بولر و همکاران،  بود ذیر نخواهددرقلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پ

ز آنجاکه به تعبیری راهبرد یا استراتژی عبارت است از کلیه اقدامات الزم برای موفق عمل کردن یک سازمان، به عنوان ساز و ا

خدمات عمومی با های شدید بازار و سازمانهای های کسب و کار با رقابتشرایطی که سازمان کار قابل انعطاف منابع انسانی در

، الزم است (1391)مشبکی و موسوی مجد،   تنگناهای اقتصادی از یکسو و توقعات اجتماعی از آنها،از سوی دیگر، مواجه هستند

و کید گردد. تلفیق این دأعالوه برمسئولیت های اقتصادی به مسئولیت های اجتماعی و حتی سیاسی افراد در سازمانها نیز ت

صمیم عملیاتی و اجرایی به سطح ت -ی وزه مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی را ازسطح تاکتیکمفهوم در شکل گیری ح

 (. 2011)گویست،  دهدمی گیری و استراتژیک ارتقاء

منابع انسانی در هر سازمان با توجه به پویایی و تغییرات مستمر محیط نمی تواند یک پدیده ساکن و ثابت باشد.  استرتژی های

ه کردن به سازمانها به عنوان یک پدیده زنده پویا و درحال یادگیری، نگرشی فراتر از نگرش سیستمی اقتضایی را طلب می نگا

 (. 2012)اکبر و اکبر،  کند که می توان آن را نگرش استراتژیک یا راهبردی نامید

 ریزیجزء مهم و الینفک مباحث برنامه باتوجه به اینکه منابع انسانی، منبع استراتژیک برای سازمانها محسوب می شود،

از عمده ترین . (1393)درویش و همکاران،  ریزیهای سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارنداستراتژیک است و اکثر برنامه

یک، ژریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونیهای تکنولوعواملی که موجب نگرش جدید در برنامه

اگر سازمانها می خواهند همسو با این . اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمانهاست که همواره با آن مواجه اند

در  (.2012)عبداهلل و سنتوسا،  تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند

ها درعین حال، بسیاری از سازمان. منبع رقابتی سازمانها، منابع انسانی کارآمد یا کارکنان دانشی هستندترین عصر حاضر، اساسی

گ و همکاران، )کالین فاقد تخصص و مهارت الزم هستند که بتوانند به طور موثر برنامه های استراتژیک منابع انسانی را تهیه کنند

استراتژیهای منابع انسانی مشارکت و همکاری مدیران منابع انسانی با مدیریت  نکته حائز اهمیت آنکه الزمه شکل گیری(. 2015

 (. 2013ارشد سازمان است )سندوگا و همکاران، 

 و توانایی محور و می شوند محسوب سرمایه های سازمانی ارزشمندترین که آن توانمندسازی و توسعه، انسانی منابع به توجه

سازمان  در کننده تعیین و راهبردی شریک به عنوان انسان، که است واقعیت این هستند، مؤید جهانی کالس در دانش افزایی

از  (.2012است )جودی و همکاران،  متوازن و جانبه همه توسعه موجب انسانی، منابع توسعه و پرورش و گرفته مدنظر قرار ها

انی های شرکت، یعنی کارکننگرش استراتژیک و یکپارچه به ارزشمندترین دارایی ؛مدیریت منابع انسانی عبارت است ازرو این

(. به عبارت 2013)واترز و همکاران،  اندکنند و به صورت فردی و یا گروهی در تحقق اهداف آن سهیمکه در سازمان کار می
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تلقی می شود و برای این که مدیران در نیل  منابع انسانی هر سازمان به عنوان سرمایه های اصلی و بی بدیل هر سازماندیگر، 

 (. 2015)دوید و همکاران،  به اهدافشان موفق باشند، آگاهی نسبت به این سرمایه استراتژیک ضروری است

 کارکردهای دیگر با همتراز آن، مختلف و ابعاد انسانی منابع مدیریت حوزه در گرایانهتحول و آفرین ارزش اقدامات اجرای بنابراین،

 (. 2015)بابائی و همکاران،  آورد خواهد فراهم کسب و کار فضای در را های محوریشایستگی سازمان، مؤثر و راهبردی

 راهبرد و چشم انداز تا سازد می قادر را سازمان ها که است مدیریتی نوین نظام یک متوازن عملکرد ارزیابی از طرفی نظام جامع

 موفق این و کامل استقرار صورت در کنند. تبدیل عمل به آن را و ساخته انسانی روشن در زمینه استراتژی های منابع را خود

 معیار یک متوازن امتیازی کارت واقع، (. در2012کرد )سینگه و همکاران،  عملیاتی را راهبردی ریزی برنامه نظام می توان نظام،

 در جهت بلکه است، نگردیده مالی ارزیابی های شاخص جانشین است که مدیریت استراتژیک سیستم یک و مدیریتی سنجش

 "یادگیری و نوآوری"و  "فرآیندهای داخلی"، "مشتری"، "مالی"است. کارت امتیازی متوازن در چهار وجه  شده مطرح آن تکمیل

داز کلی انبه ارزیابی سازمان ها می پردازد. نقش معیارهای تعیین شده در کارت امتیازی متوازن هدایت افراد به سمت چشم

است. کاپالن و نورتن معتقدند کارت امتیازی متوازن باید به عنوان سیستم یادگیری، اطالع رسانی و ارتباطات استفاده شود نه 

شود. (. بنابراین کارت امتیازی متوازن موجب حرکت رو به جلوی سازمان می1392به عنوان سیستم کنترل  )نصیری و همکاران، 

هایی د. نمونهنمایاز ابتکارات مدیریتی سازگار است و بسیاری از اصول مدیریتی را در یک سند ترکیب میاین رویکرد با بسیاری 

توانمندسازی پرسنل، تولید به موقع، مدیریت ناب، سازمان یادگیرنده، مهندسی  مدار،از این اصول عبارتند از؛ سازمان مشتری

ی، مدیریت زمان، مدیریت کیفیت جامع و مدیریت ارزش، مسئولیت تیمی مجدد، مدیریت ریسک، مدیریت ذینفعان، زمان نوآور

 (. 2015به جای فردی )دالی، 

از آنجا که در حال حاضر، سازمان های ایران به ویژه شرکت های تولیدی و صنعتی با چالش های مهمی نظیر؛ پیوستن 

به سازمان تجارت جهانی و رقابت روزافزون با رقبای توانمند داخلی و خارجی به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار 

ثری در توسعه و بهبود سازمان ایفا کند )سانچز و مواجه شده است، منابع انسانی بدون شک می تواند نقش مؤ

(. بنابراین، مدیران منابع انسانی به چارچوب راهنمایی نیاز دارند تا بر اساس آن و با توجه به شرایط 2015همکاران، 

 سازمانی خود، طرح جامع منابع انسانی خاص شان را برای پاسخ به چالش های سازمانی و منابع انسانی تدوین کنند

 (. 2015)آندرسون و کریستین، 

تصمیماتی است که به سیاست ها و رویه های متعلق به  منابع انسانی الگویی از های استراتژیبا این تفاصیل می توان گفت؛ 

 برق منطقه ایشرکت  منابع انسانی در هایاستراتژیو اولویت بندی فرایند تدوین  لهاین مقا در .منابع انسانی می پردازد

هدف این مقاله اوالً بررسی وضعیت  در کل،. تشریح شده استکاپالن و نورتن  کارت امتیازی متوازنمبنای مدل بر  انخوزست

استراتژی های منابع انسانی در قالب مدل کارت امتیازی متوازن در شرکت برق منطقه ای خوزستان است و ثانیاً اولویت بندی 

 در قالب مؤلفه های کارت امتیازی متوازن از دید کارکنان این شرکت می باشد. هر یک از شاخص های استراتژی منابع انسانی
 

 ادبیات نظری تحقیق
 کارت امتیازی متوازن

را معرفی نمودند. نتیجه  "کارت امتیازی متوازن"شرکت، چارچوبی جامع به نام  12کاپالن و نورتن بعد از یک سال تحقیق روی 

ها دهد. آنای از معیارها بود که به مدیران بینش جامع و سریعی از کسب و کار میتحقیق طبق گفته کاپالن و نورتن مجموعه

های مشهود حفظ دارایی ها نخواهند توانست مزیت رقابتی خود را تنها با ایجاد و توسعهبه این حقیقت پی بردند که شرکت

عامل بحرانی موفقیت در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی خواهد  "سرمایه ذهنی"یا  "های نامشهوددارایی"به عبارت دیگر نمایند. 
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دهد و همچنین در برگیرنده های گذشته را نشان میبود. کارت امتیازی متوازن شامل معیارهای مالی است که نتایج فعالیت

های عملکرد فرآیندهای داخلی و یادگیری و نوآوری است. این معیارها، محركهای رضایت مشتری، معیارهای عملیاتی در حوزه

ها و ابتکارات را به هم مالی آینده هستند. کارت امتیازی متوازن سیستمی است که اهداف کالن، معیارها، اهداف کمی، برنامه

)آل جاردالی  یابدتراتژی سازمان تحقق میدهد و این که چگونه اسسازد. این مجموعه استراتژی سازمان را شرح میمرتبط می

 به تصویر کشیده شده است.  -1این موضوع در شکل  (.2015و همکاران، 

 
 
 

 

 

 
 : کارت امتیازی متوازن، ابزار مدیریت استراتژی 1شکل 

 

ها به منظور پرورش افراد، همسوسازی و تعهد به استراتژی از آن استفاده کارت امتیازی متوازن چارچوبی است که شرکت

سازد. به عبارت دیگر ترجمه ها همسو میاستراتژینمایند. به عالوه سیستم جامعی است که معیارهای عملکرد را با می

 (.2015)کانگ و همکاران،  سازدپذیر میهای کسب و کار را به معیارهای عملکرد قابل کنترل امکاناستراتژی

دی ملکراندار و استراتژی سازمان باید به زبانی بیان شود که انگیزه الزم را در فرد جهت ترجمه آن به عها، چشممأموریت، ارزش

کنندگان های سازمان تضمین نماید. ابداعدر حوزه خودش ایجاد کرده و درك مشترکی از اهداف سازمان را در میان کلیه بخش

سهام داران 
راضی

کارکنان 
سرافراز

مشتریان 
خشنود

جامعه 
راضی

اهداف  
فردی

یکابتکارات استراتژ

کارت امتیازی متوازن

استراتژی

چشم انداز

فلسفه وجودی

ارزش ها 

 

 

 تمرکز عملیاتی چیست؟
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انداز، مأموریت و روش ارزیابی متوازن، کارت امتیازی متوازن را به عنوان یک سیستم مدیریتی بیان کرده و بر نقش چشم

ها بیان کردند که معیارهای روش ارزیابی متوازن بر اهداف استراتژیک سازمان و نیازهای ردند. آناستراتژی سازمان در آن تأکید ک

رقابتی آن استوار است و لذا با ملزم کردن مدیران به انتخاب تعداد محدودی از معیارهای کلیدی در هر یک از چهار منظر کارت 

این نظام جدید مدیریت دارای سه بعد  (.2015)زوچ،  راتژی تمرکز کنندها کمک کردند تا بر روی استامتیازی متوازن به سازمان

 بود:

ا ههای سازمانی خود سازید. روش کارت امتیازی متوازن این امکان را فراهم کرد که سازماناستراتژی: استراتژی را مرکز و کانون برنامه .1

 ها عمل شود.دهند، به نحوی که فهمیده شوند و بر اساس آنهای خود را تشریح کرده و در سطح سازمان انتقال بتوانند استراتژی

العاده نمایید. یعنی سازمانی استراتژی محور به وجود آورید. با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن به تمرکز: بر استراتژی تأکید فوق .2

 سازید.های سازمان را با استراتژی همسو ، همه منابع و فعالیت"ناوبری"عنوان یک ابزار 

سازمان: همه کارکنان را برای عملکردی که اساساً متفاوت است، بسیج کنید. روش کارت امتیازی متوازن فرهنگ و ساختار جدیدی جهت 

 (.1392)احمدی و همکاران، ارتباطات سازمانی بین واحدهای کسب و کار و واحدهای پشتیبانی و یکایک کارکنان ایجاد کرد 

 

 وازن مناظر کارت امتیازی مت
رابطه  -2کند. شکل به عملکرد از چهار منظر متوازن نگاه میکارت امتیازی متوازن که توسط کاپالن و نورتن ارائه شده است 

 علت و معلولی این چهار منظر و نیز چشم انداز شرکت را نشان می دهد.

 

 : کارت امتیازی متوازن2شکل 

ها بر مشتری تمرکز دارد. برای مثال یک فلسفه وجودی رایج امروزه بیانیه فلسفه وجودی بسیاری از شرکت :3منظر مشتری -1

است. این منظر بر خصوصیاتی از محصول/ خدمت تمرکز دارد که از نقطه نظر  "رتبه اول بودن در تحویل ارزش به مشتری"

کنند مانند زمان، کیفیت، داخلی و خارجی این منظر را تعریف میهای نماید. ترکیبی از سنجهمشتری برای او ارزش ایجاد می

                                                             
3 costumer 

 چشم انداز

 منظر ماليسودآوري رشد، ارزش سهامداران، 

 منظر مشتري قيمت خدمات كيفيت 

 

منظر فرآيندهاي  وري، هزينه زمان چرخه بهره

 داخلي

منظر نوآوري،يادگيري مستمر،دارايي فكري، 

 رشد و يادگيري
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 عملکرد، هزینه و خدمات.

ها بتواند برای در این منظر سازمان باید فرآیندهایی را مشخص کند که با برتری یافتن در آن :4منظر فرآیند داخلی -2

شود، مستلزم انجام فی که در منظر مشتری تعیین میمشتریان و نهایتاً سهامداران خود ارزش بیافریند. تحقق هر یک از اهدا

های یک یا چند فرآیند عملیاتی به صورت کارا و اثربخش است. این فرآیندها باید در منظر فرآیندهای داخلی تعیین شده و سنجه

ها هم یابد. شرکت ها توسعهوری و ... جهت کنترل پیشرفت آنهای کارکنان، بهره، کیفیت، مهارت5مناسبی مانند زمان چرخه

گیری کنند. هایی که تضمین کننده رهبری بازارشان است را شناسایی نموده و اندازههای اصلی و تکنولوژیچنین باید شایستگی

های افرادی که آن وظایف را ها باید بین نظرات مدیران ارشد در مورد فرآیندهای کلیدی کسب و کار و شایستگیاین سنجه

کند که کارگران در سطوح پایین، اهداف کمی روشن و واضحی برای ارتباط برقرار نماید. این ارتباط تضمین میدهند، انجام می

شود. انداز و فلسفه وجودی سازمان میهای بهبود دارند و در نهایت منجر به حصول چشمگیری و فعالیتانجام فعالیت، تصمیم

 شود.های مرتبط با مشتری میمالی و بهبود شاخص های این منظر موجب افزایش نتایجبهبود در سنجه

نمایند که های منظر مشتری و فرآیندهای داخلی کسب و کار، پارامترهایی را شناسایی میسنجه :6منظر رشد و یادگیری -3

دهای فرآین در موفقیت رقابتی سازمان بسیار با اهمیت است. به منظور دستیابی به این هدف، سازمان باید همواره محصوالت و

های خود را بهبود بخشد و همچنین توانایی معرفی فرآیندها و محصوالت کامالً جدید را داشته باشد. در واقع از این اهداف و سنجه

توان به اهداف تعیین شده در منظرهای فرآیند داخلی، مشتری و نهایتاً سهامداران رسید. مربوط به منظر رشد و یادگیری می

شده در سه منظر دیگر هستند و ظرفیت شرکت را در نوآوری، بهبود مستمر اهداف تعیین 7ها، توانمندسازیجهاین اهداف و سن

مندی گذاری جهت توسعه آینده و بهرهپذیری و سرمایهسنجند. اهداف بلندمدت اصلی این منظر، افزایش انعطافو یادگیری می

 های جدید است.از فرصت

اپالن و شود. کاست که اغلب به وسیله دپارتمان منابع انسانی، مالی و تکنولوژی اطالعات اداره می هاییاین منظر شامل فعالیت

 های نامشهود تشکیل شده است که عبارتند از:دارایی نورتن در انتشارات خود بیان نمودند که این منظر از مجموعه

 ها، استعداد و دانش کارگران(؛سرمایه انسانی )مهارت -

 های تکنولوژیکی(؛ها و زیر ساختهای اطالعاتی، شبکهاطالعاتی )پایگاه داده، سیستمسرمایه  -

 سرمایه سازمانی )فرهنگ، رهبری، همسویی کارگران، کارگروهی و مدیریت دانش(؛

ی کارایوری و در این منظر، سازمان نه تنها باید دانش چگونگی درك و ارضای نیازهای مشتری را توسعه دهد، بلکه باید بهره

ها و اند از؛ توسعه مهارتفرآیندها را در حدی نگه دارد که برای مشتریان ارزش ایجاد کند. اهداف رایج این منظر عبارت

 های خاص، فراهم نمودن ابزارهای مناسب فناوری اطالعات و داشتن اطالعات مشتری.شایستگی

هایتاً اند نموفقیت آمیز اهدافی که در سه منظر دیگر تعیین شده گویند که اجرایهای این منظر به ما میسنجه :8منظر مالی -4

ر کند. با تأکید ببه چه نتایج و دستاورد مالی منجر خواهد شد. این منظر از کارت امتیازی متوازن، الزامات سهامداران را بیان می

ارزش افزوده اقتصادی، رشد فروش،  ایه،های این منظر عبارتند از: سودآوری، بازگشت سرمرضایت سهامداران، اهداف و سنجه

 توان اهداف سهامداران را به دو دسته تقسیم نمود.موقعیت و سهام بازار و جریان نقدی. به طورکلی می

 ـ تولید درآمد  1

                                                             
4  Internal Process 
5  Cycle time 
6  Learning and Growth 
7  Enablers 
8 Finance 
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 وری هزینه ـ بهره 2

نند سود بیشتری ایجاد تواکمتر می ها از طریق فروش بیشتر و هزینههای مالی ساده است چرا که شرکتچارچوب استراتژی

وکری )ماهد ش یابدوری بهبود میکنند. به همین علت است که عملکرد مالی شرکت با دو رویکرد اصلی رشد درآمد و ارتقای بهره

  (.2015و راملی، 

 ویژگی های مدل کارت امتیازی متوازن
 بندی کرد : ای طبقههای نتیجهو ویژگیهای ساختاری توان به دو صورت ویژگیهای کارت امتیازی متوازن را میویژگی

ها با یکدیگر در ارتباط : خصوصیاتی که کارت امتیازی متوازن بر پایه آن بنا شده است. این ویژگی9های ساختاریویژگی -

 هستند.

 تند.مدل هس اند و بیانگر منافع حاصل از به کار بستنهای ساختاری منتج شدهها از ویژگی: این ویژگی10ایهای نتیجهویژگی -

 ها اشاره شده است.های ساختاری هستند. در زیر به این ویژگیای از ویژگیای زیرمجموعههای نتیجهدر واقع ویژگی

  میان ابعاد مختلف عملکرد سازمان در زمینه استراتژی های منابع  "توازن"استفاده از منظرهای متفاوت برای دستیابی به

 انسانی.

  میان عوامل محرکه عملکرد و نتایج مطلوب.توجه و برقراری توازن 

 .توجه به ذینفعان متفاوت سازمان از جمله سهامداران، مشتریان، تأمین کنندگان، شرکا و کارکنان 

 آفرینی آنها برای سهامدار و مشتری.های نامشهود سازمان و ارزشهمسو سازی دارایی 

 مدت و بلندمدت و ایجاد توازن میان آنها.مدت، میان های زمانی شامل کوتاهدر برگیرنده چهارچوب 

 های ارزیابی منتج از استراتژی و منظرها.ایجاد مدلی برای انتخاب شاخص 

 .برقراری روابط علت و معلولی میان منظرهای متفاوت عملکرد و ایجاد مکانیزمی برای ترسیم نقشه استراتژی سازمان 

  استفاده از روابط علت و معلولی.ایجاد ابزاری برای تعیین صحت استراتژی با 

 .ایجاد مکانیزمی برای ساده سازی استراتژی 

  امکان انتقال و درك ساده تر استراتژی توسط کارکنان و برقراری ارتباطات در رابطه با استراتژی با کارکنان 

  آن در سراسر سازمان.  "تسری"استمرار کارت امتیازی متوازن از طریق 

 ژی سازمان در سطوح بخشی و فردی.عملیاتی ساختن استرات 

 های افراد در جهت تحقق اهداف سازمان.ایجاد تمرکز )بر استراتژی( و همسوسازی فعالیت 

 .ایجاد هم افزایی میان واحدهای سازمانی 

 .ایجاد ابزاری برای برقراری رابطه میان نظام پاداش با استراتژی 

  مدیریت استراتژیک سازمان. قرار گرفتن کارت امتیازی متوازن در مرکز چارچوب 

 های اصلی استراتژی.کنندهتمرکز بر ارزش ها، مأموریت و چشم انداز سازمان به عنوان هدایت 

  (.2015)البانا و همکاران،  های ارزیابی منتج از استراتژی ها و منظرهاامکان انتخاب شاخص

 
 

 

                                                             
9  Structural Feature 
10  Derived Feature 
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 پیشینه تجربی تحقیق
اولویت بندی استراتژی های منابع انسانی با استفاده از تحلیل شبکه ای "عنوان (، پژوهشی با 1392قیاسوند و میرسپاسی ) -

انجام دادند. از آنجاکه منابع سازمان محدود هستند، پس از تدوین استراتژی  "( )مطالعه موردی ایران مرینوس(FAM11فازی )

، با SWOT12مشخص شده در ماتریس  های ایمنی، اولویت استراتژی های پیشنهادی برای اجرا مشخص شود. استراتژی های

به عنوان بهترین گزینه انتخاب شدند.  STنهایت استراتژی های گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند و در  FANP13استفاده از تکنیک 

توانمندی  زبه همین خاطر سازمان باید نسبت به پیاده سازی این نوع استراتژی اقدام نماید. این استراتژی ها عبارتند از؛ استفاده ا

های سازمان برای جذب پشتیبانی های مالی برای پرداخت پاداش و دستمزد؛ سرمایه گذاری سازمان برای جذب افراد متخصص 

و تحصیل کرده بیرون سازمان؛ سرمایه گذاری سازمان برای تهیه تجهیزات پیشرفته و ماشین آالت؛ استفاده از فناوری های 

 رسانی افکار عمومی از برنامه های ایمنی سازمان و توسعه برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای.  اطالعاتی و ارتباطی برای اطالع

ا ب دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوینشناسایی استراتژی های منابع انسانی "(، پژوهشی با عنوان 1392موسی خانی و مجرد ) -

 و نیرو تامین برای بازار کار یعنی SRPدو  ترکیب از که بامبرگر و مشولم یکپارچه مدل اساس بر انجام دادند. "SRP14رویکرد 

 و مشاغل اساتید مختصات درصد، اساس بر معیارها از کدام هر بندی فرض مقیاس با و آید می بدست بازده و فرآیند کنترل

هیئت  اعضای مدیریت برای مناسب استراتژی که دارد این اشاره به درصدها از حاصل مختصات .گردد می استخراج کارکنان

 کارکنان مدیریت جهت مناسب واستراتژی باشد پیمانکارانه می استراتژی قزوین، اسالمی آزاد دانشگاه مدعو( و علمی )رسمی

 استراتژی با اندکی که استراتژی پیمانکارانه مالی(، -اداری و آموزشی قزوین )کارمندان اسالمی آزاد علمی دانشگاه هیئت غیر

 .باشد می بیرون سازمان کار بازار به فوق مشاغل در قزوین اسالمی آزاد دانشگاه تمایل عمومی .باشد می دارد، همپوشانی ثانویه

 سازمان گذاری سرمایه و تخصصی آموزشهای به نیازی و گردد خارجی استفاده بازار از ها نیرو قبیل این تأمین در که ای بگونه

 به توجه نیروها این فراوان بودن دسترس در کار و و کسب محیط خاص شرایط دلیل به که چرا ندارد، وجود مشاغل در این

 پاسخ زعم به که چرا باشد، نتیجه می و بازده کنترل بر اعتقاد نیز کنترل نحوه درباره و است از بازارخارجی نیروها این تأمین

 های در پاسخ که است متعددی های شاخص دارای پیمانکارانه استراتژی. است ازمشاغل، مهم عده این کار نتیجه دهندگان،

کارساز  بتواند دانشگاه این در پیمانکارانه استراتژی که این برای بنابراین .شدند شناسایی ها شاخص آن ها، پرسشنامه از حاصل

میزان مهارت -4انعطاف پذیری.  -3شایستگی. -2خالقیت و نوآوری.  -1: شود داده بیشتری اهمیت زیر های مولفه به باید باشد

 نحوه اعمال کنترل.-5های مختلف. 

شناسایی و اولویت بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران با "(، پژوهشی با عنوان 1392پرهیزگار و رحمانی ) -

اطالعات به عنوان اولین  انجام دادند. نتایج نشان داد؛ ارتباطات و افشای DEMATEL"و  ANP15استفاده از رویکرد ترکیبی 

اقدام شناسایی و پس از آن توانمندسازی مدیران برای بحران و توسعه منابع انسانی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند تا 

از طریق هم استراتژی های کوتاه مدت )انعطاف پذیر( و هم بلند مدت )ساختارسازی مجدد( پشتیبانی شوند. اقداماتی چون 

                                                             
11 Fuzzy Network Analysis Multiple 
 
 تهديدات (T=threats) فرصتها و O=(opportunities) نقاط ضعف (W=weaknesses) نقاط قوت (S=Strengths) مخفف كلمات 12

13 Fuzzy Analysis Network Process  
 
14 Strategic reference point 

15 Analytical network Hierarchy Process  
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روی انسانی و مدیریت هزینه که به عنوان شایع ترین اقدامات مدیران منابع انسانی می باشد، براساس نتایج این پژوهش کاهش نی

 زمانی کارآمد خواهند بود که پس از سایر اقدام ها بکار گرفته شوند.

 هلدینگ با استفاده از در تدوین استراتژی منابع انسانی"پژوهشی با عنوان  (،1392) خانی رودآبادیو  بردبارکوچصفهانی -

مبنای مدل به کارگرفته شده دراین پژوهش مدل انجام دادند.  "مطالعه موردی شرکت فراوری و ساخت هلدینگ عظام srp مدل

این مدل باتوجه به ماهیت هلدینگ بودن سازمان و امکان استفاده ازنیروهای متخصص  .یکپارچه بامبرگر و مشولم می باشد

مده حاکی ازآن است که استراتژی مناسب برای آنتایج بدست  .تابعه ازاهمیت دوچندانی برخوردار است دردیگر شرکت های

دهند استراتژی متعهدانه و برای مشاغل خدماتی استراتژی ثانویه  مشاغلی که هسته اصلی استراتژی رقابتی سازمان را تشکیل می

اولویت بندی مشاغل برنامه ریزی برای منابع  :این موارد اشاره کردتوان به  مده ازاین پژوهش میآازدیگر نتایج بدست  .است

تعیین ضریب امادگی نیروی انسانی برای  و مشاغل حساس و استراتژیک تعیین شایستگی در ،جهت استراتژی ها انسانی در

و تعهد سازمانی: یک  ارتباط بین عملکردهای مدیریت منابع انسانی"(، پژوهشی با عنوان 2013. سنداگو و همکاران )هرشغل

و تعهد سازمانی در شرکت  مدیریت منابع انسانیاین مطالعه درصدد آنالیز ارتباط بین عملکردهای انجام دادند.  "مطالعه میدانی

برای این  مدیریت منابع انسانی عملکرد 65هایی می باشد که در استان کُنیای ترکیه قرار دارند. با توجه به مطالعات متعدد، 

تناسب تولید و منابع انسانی، رفتار و کردار، فعالیت های تیمی، تسهیالت تعاملی، انگیزه  ؛ه مورد پذیرش واقع شد که شاملمطالع

عملکردی  16هایی برای تحقق اهداف، آموزش مهارت های شغلی، آموزش عملکردهای متعدد، ارتباطات استراتژی و بازخوراند

 ارتباط قوی و آماری مثبت بین متغیرهای ،آمده از مدیران ارشد، متوسط و ردیف اولبوده است. نتیجه تحلیل یافته های بدست 

(، پژوهشی 2014سالویچ و همکاران ) و تعهد سازمانی به استثنای آموزش مهارت های شغلی وجود داشت.  مدیریت منابع انسانی

رای چند شعبه )برند(: نقش نام های بررسی رابطه بین شیوه های منابع انسانی و ترك کار کارمندان در شرکت های دا"با عنوان 

با استفاده از تحقیقات کیفی تجسسی در مدل های شرکت های دارای چند برند، این مقاله به بررسی نقشی انجام دادند.  "تجاری

که تصاویر واحدها با برند در ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و ترك خدمت داخلی و خارجی کارمندان بازی می 

که وجود تصاویر نامتوازن و جذاب متفاوت واحدها با برند ممکن است اثربخشی اقدامات مدیریت  دادکند، پرداخت. نتایج نشان 

این به این دلیل است  منابع انسانی شرکت ها را در نگه داشتن میزان خروج کارمندان داخلی و خارجی تضعیف و یا حذف کند.

که ممکن است کارمندان عالقه مند به انتقال به جذاب ترین برندها و یا، اگر این کار ممکن نباشد، ترك شرکت باشند. این مقاله 

به بحث در مورد استفاده از شیوه های مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دارای چند برند، به ویژه در صنایعی که در آن هم برند 

که واحدهای تجاری با  پیشنهاد شدهم محصول دارای محتوای بسیار نمادین هستند کمک می کند. بر اساس نتیجه گیری و 

خاص برای جذب و حفظ کارکنان خود جبران  مدیریت منابع انسانیاعتبار کمتر جذابیت پایین خود را با شیوه های برند واحد 

یر هوش هیجانی ثأعدالت سازمانی و ناامنی شغلی به عنوان میانجی های ت"نوان (، پژوهشی با ع2015اویانگ و همکاران ) کنند.

در چین، مقیاس هوش هیجانی  IT 17کارمند از شرکت 420 مجموعاًانجام دادند.  "روی رضایت شغلی: مطالعه ای از چینه ب

گزارش شده از خود مقیاس عدالت سازمانی، مقیاس ناامنی شغلی و پرس نامه رضایت شغلی مینسوتا را کامل کردند. نتایج نشان 

 .ت سازمانی، نا امنی شغلی و رضایت شغلی به صورت قابل مالحظه ای با همدیگر در ارتباط بودندهوش هیجانی، عدال ؛داد که

تعدیل ساختاری در حال الگو برداری نشان داد که هوش هیجانی می تواند به طور قابل توجهی بروی رضایت شغلی تاثیر بگذارد 

 .زمانی و ناامنی شغلی بودثر از عدالت ساأو رضایت تا حدودی مت هوش هیجانی و رابطه بین

 

                                                             
16 Feedback 
17 Information technology 
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 مدل مفهومی
ی بدین صورت ترسیم م این پژوهشمدل مفهومی  مربوطه به موضوع تحقیقو پیشینه تجربی نظری براساس مطالعه ادبیات 

 گردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق -3شکل 

 

 سؤاالت تحقیق
 کدامند؟ متوازن یکارت امتیاز مدل ر اساساستراتژی های منابع انسانی بمؤلفه های  -1

 چقدر است؟ کارت امتیاز متوازن مدل ر اساساستراتژی های منابع انسانی بمیزان اهمیت و تأثیر گویه های  -2

 )ارزیابی عملکرد کارت امتیاز متوازن مدل ر اساسبشرکت برق منطقه ای خوزستان استراتژی های منابع انسانی وضعیت مؤلفه های  -3

 مالی، ارزیابی عملکرد فرآیندهای داخلی، ارزیابی عملکرد مشتریان، ارزیابی رشد و یادگیری( باالتر از حد متوسط است؟

)ارزیابی عملکرد مالی، ارزیابی عملکرد فرآیندهای داخلی،  کارت امتیاز متوازن مدل ر اساساستراتژی های منابع انسانی بمؤلفه های  -4

 ارزیابی عملکرد مشتریان، ارزیابی رشد و یادگیری( قابل اولویت بندی هستند؟

 ارائه داد؟ کارت امتیاز متوازن مدل ر اساسنی باستراتژی های منابع انساچه مدلی را می توان با توجه به مؤلفه های  -5

 

 روش تحقیق

-به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایش بود. که به لحاظ هدف؛ کاربردی، به لحاظ فرایند اجرا؛ مقطعی و از نوع توصیفی روش

با استفاده  .نفرند 2358که  باشدمی ای خوزستانشرکت برق منطقه کارکنانکلیه شامل جامعه آماری این تحقیق همبستگی بود. 

گیری پرسشنامه توزیع شد. شیوه نمونه 350نفر برآورد شد که در نهایت جهت اطمینان  331از جدول مورگان حجم نمونه 

سانی، برگه های فعالیت نیروی انباشد. به این صورت که برمبنای شماره پرسنلی و به تفکیک قسمتبندی شده میتصادفی طبقه

 37جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته شامل ه کشی با شماره پرسنلی سازمانی تهیه شد. های قرع

برای  ( تنظیم گردیدند.1( تا خیلی ضعیف )5ای لیکرت از خیلی قوی )درجه 5ها در قالب طیف ی گویهسؤال استفاده شد. کلیه

 ها ازروایی محتوایی که شامل روایی قضاوتیبا توجه به ماهیت موضوع، در فرایند تنظیم پرسشنامه هارسشنامهپبررسی روایی 

از  ،آلفای کرونباخ استفاده شد ضریباز  پرسشنامه هابرای بررسی پایایی  و صوری است استفاده شد. (اظهارنظر صاحب نظران)

(، ارزیابی عملکرد فرآیندهای داخلی 78/0ارزیابی عملکرد مالی )آنجا که میزان ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای متغیر 

 استراتژی های منابع انسانی

 ارزیابی عملکرد مالی  متغیر

 ارزیابی رشد و یادگیری متغیر 

 ارزیابی عملکرد فرآیندهای داخلی متغیر 

 ارزیابی عملکرد مشتریان متغیر
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ها و بود بیانگر هماهنگی درونی گویه 7/0( باالتر از 89/0( و ارزیابی رشد و یادگیری )84/0(، ارزیابی عملکرد مشتریان )85/0)

ای مونه)تحلیل عاملی اکتشافی، تی تک ن های استنباطیها بود. به منظور بررسی سؤاالت تحقیق از آزمونتأیید پایایی پرسشنامه

 AMOS22جهت بررسی برازش مدل معادالت ساختاری تحقیق از نرم افزار  و  SPSS22و آزمون فریدمن( با کاربرد نرم افزار 

 استفاده شد.

 

 هایافته

 
 کدامند؟ کارت امتیاز متوازن مدل ر اساساستراتژی های منابع انسانی بمؤلفه های  سؤال اول:

 چقدر است؟ کارت امتیاز متوازن مدل ر اساساستراتژی های منابع انسانی بمیزان اهمیت و تأثیر گویه های  سؤال دوم:

را به خود اختصاص  6/0در جامعه آماری عددی باالتر از  KMOدیده می شود با توجه به اینکه شاخص 1همانطور که در جدول 

درصد است که  5آزمون بارتلت، کوچکتر از  sigی کفایت می کند. همچنین مقدار داده است لذا تعداد نمونه برای تحلیل عامل

نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی، رد می 

 شود. 

واریانس تبیین شده نشان می  2ه به جدول با توجارائه شده است. همچنین  2میزان تأثیر هر یک از گویه ها در جدول شماره 

درصد  23عامل اصلی شناسایی شده اند. جدول کل واریانس تبیین شده نشان می دهد که عامل اول حدود  4دهد در مجموع 

درصد واریانس را  5/9درصد از واریانس را تبیین می کند. عامل سوم حدود  15از واریانس را تبیین می کند. عامل دوم حدود 

 4درصد از واریانس را تبیین می کند.در مجموع نیز همانطور که مشاهده می شود این  7بیین می کنند. عامل چهارم حدود ت

می باشد نشان  5/0درصد از واریانس را تبیین می کنند. با توجه به اینکه میزان تبیین واریانس بیشتر از  54.5عامل حدود 

 دهنده نوعی از روایی همگرا می باشد.

عامل به عنوان عامل های اصلی شناسایی  4می توان مشاهده نمود که  2ا توجه به ماتریس چرخش یافته عاملی در جدول ب

عامل با توجه به بررسی ادبیات موضوعی تحقیق و مدل مفهومی از پیش طراحی شده بصورت زیر نام گذاری  4شدند. این 

 ارزیابی رشد و یادگیری -4ارزیابی عملکرد مشتریان،  -3عملکرد فرآیندهای داخلی، ارزیابی  -2ارزیابی عملکرد مالی،  -1گردیدند: 

 

 

 آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت 1جدول 

 71. اندازه گیری کفایت تعداد نمونه کایزر میر

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2.610E3 

 349 درجه آزادی

 0.000 عدد معناداری

 نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی 2جدول 

ضریب 

 آلفا
واری

 انس

مقدار 

 ویژه

 هاعامل

 وزن عاملی وزن عاملی وزن عاملی وزن عاملی

 ازیابی عملکرد مالی ارزیابی عملکرد فرآیندهای داخلی ارزیابی رشد و یادگیری ارزیابی عملکرد مشتریان   

   .28 
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زیابی )ار متوازن یکارت امتیاز مدل ر اساسبشرکت برق منطقه ای خوزستان استراتژی های منابع انسانی وضعیت مؤلفه های  سؤال سوم:

 عملکرد مالی، ارزیابی عملکرد فرآیندهای داخلی، ارزیابی عملکرد مشتریان، ارزیابی رشد و یادگیری( باالتر از حد متوسط است؟

تحقیق که تفاوت آماری معنادار بین دو  ای جهت بررسی سؤال سوم، مقدار سطح معناداری آزمون تی تک نمونه3مطابق جدول 

میانگین واقعی و مفروض متغیرهای ارزیابی عملکرد مالی، ارزیابی عملکرد فرآیندهای داخلی، ارزیابی عملکرد مشتریان و ارزیابی 

کوچکتر است، لذا فرض صفر مبنی بر اینکه مقدار میانگین این  05/0است، از مقدار رشد و یادگیری را مورد سنجش قرار داده

)حد باال و  %95گردد. از طرفی دو عدد نشان داده شده در ستون مربوط به فاصله اطمینان است، تأیید نمی 3متغیرها برابر با 

مثبت بودن حد پایین و باالی این فاصله، بیانگر این پایین( حاکی از آن است که، این مقادیر برای این متغیرها هم جهت است. 

78/0 2/15 

 

033/26 .22 

.53 

.80 

.67 

.67 

85/0 3/23 
 

467/43 .41  

.46 

.53 

.57 

.78 
76. 

.08 

.48 

.63 

.54 

.43 

.70 

.73 

.45 

.16 

.35 
89/0 9/6 387/51  32.   

.39 

.65 

.61 

.63 

.37 

.12 

.53 

.56 

.66 

.74 

.35 
84/0 5/9 

 

629/56 .36    

.19 

.53 
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است و در مجموع نتایج تجزیه و تحلیل میانگین  3بیشتر از عدد  هانکته است که میانگین نظرات پاسخگویان در مورد این مؤلفه

ون قرار دارد و به بیان دیگر بزرگتر است و در ناحیه بحرانی آزم 96/1، از مقدار بحرانی tدهد که مقدار آماره ها نشان میداده

معنادار است، لذا میانگین متغیرهای ارزیابی عملکرد مالی، ارزیابی عملکرد فرآیندهای داخلی، ارزیابی  3اختالف میانگین از عدد 

الی، ( است و این بیانگر این است که میزان عملکرد م3عملکرد مشتریان و ارزیابی رشد و یادگیری باالتر از میانگین مفروض )

عملکرد فرآیندهای داخلی، ارزیابی عملکرد مشتریان و عملکرد رشد و یادگیری شرکت برق منطقه ای خوزستان از نظر جامعه 

 مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است.

 
 ای جهت بررسی تفاوت آماری بین دو میانگین واقعی و مفروض متغیرهای تحقیقتک نمونه t: آزمون 3جدول 

 
)ارزیابی عملکرد مالی، ارزیابی عملکرد فرآیندهای  کارت امتیاز متوازن مدل ر اساسانسانی باستراتژی های منابع مؤلفه های  سؤال چهارم:

 داخلی، ارزیابی عملکرد مشتریان، ارزیابی رشد و یادگیری( قابل اولویت بندی هستند؟

های مؤثر بر متغیر ارزیابی استراتژی های منابع انسانی از نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی میانگین رتبه شاخص -4در جدول

ها، فرض یکسان بودن میانگین رتبه 05/0، در سطح معناداری Sig=.000نظر پاسخگویان گزارش شده است. با توجه به مقدار 

، گزارش شده 3ها در جدول بندی آنها و اولویتبندی هستند که میانگین رتبهقابل رتبهتوان گفت متغیرها شود. لذا میرد می

باالترین اهمیت را در استراتژی های منابع انسانی از نظر پاسخگویان  مشتریاندهد که، متغیر ارزیابی عملکرد است. نتایج نشان می

در درجه دوم و سوم اهمیت قرار دارند، از طرف دیگر متغیر لکرد مالی ارزیابی عمدارد. متغیر ارزیابی عملکرد فرایندهای داخلی و 

 عامل ارزیابی رشد ویادگیری از کمترین درجه اهمیت برخوردار است.

 
 

 بندی متغیرهای مؤثر بر استراتژی های منابع انسانینتایج آزمون رتبه :4جدول

 متغیر مکنون میانگین رتبه اولویت

 مشتریان ارزیابی عملکرد 5.16 اول

 ارزیابی عملکرد فرآیندهای داخلی 4.05 دوم

 ارزیابی عملکرد مالی 3.74 سوم

 ارزیابی رشد و یادگیری 3.35 چهارم

X2= 513.004                                d.f= 3                                   Sig=.000 

 ارائه داد؟ کارت امتیاز متوازن مدل ر اساساستراتژی های منابع انسانی بچه مدلی را می توان با توجه به مؤلفه های  سؤال پنجم:

 متغیر مکنون

 

 میانگین

 

انحراف 

 معیار

 

 3 =ارزش آزمون

 tمقادیر 
درجه 

 آزادی

 سطح

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 %95سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین
 14.6653 13.1034 13.88435 000. 349 35.138 4.79085 16.8844 ارزیابی عملکرد مالی

ارزیابی عملکرد فرآیندهای 

 7.4812 6.8265 7.15385 000. 349 43.084 2.39472 10.1538 داخلی

 11.0779 10.4221 10.75000 000. 349 64.635 2.39867 13.7500 ارزیابی رشد و یادگیری

 8.7763 7.7045 8.24038 000. 349 99.146 5.23572 10.2404 ارزیابی عملکرد مشتریان
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 مدل در مقدارش و ها آن تفسیر و معیارهای برازش ترین مهم از تعدادی ، 5جدول در .است خوب کلی طور به مدل برازش

 ترسیم مدل بنابراین .هستند قبول قابل مدل برازش شاخص های عمده گفت که توان می کلی طور به .است آمده مفروض

 های داده که دهد نشان می ما مدل دیگر، عبارت به .دهد تطبیق نظری مدل با را ما های داده تواند می که مدلی است شده،

  .شوند داده پوشش نظریه با حدودی تا تواند می ما تجربی

 تفسیر برازش قابل قبول. معیارهای برازش مدل و 5جدول

 حاصل در ارمقد برازش مدل معیار

 مدل

وضعیت  تفسیر

 پذیرش

 برازش نیکویی

(GFI) 

 قابل قبول منعکس کننده یک برازش مطلوب است. 95/0مقدار نزدیک به  97/0

 قبولقابل  منعکس کننده یک برازش مطلوب است. 95/0مقدار نزدیک به  94/0 (AGFI)نیکویی برازش اصالح شده 

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

(RMSEA) 

 قابل قبول یک برازش خوب را نشان می دهد. 08/0مقدار کمتر از  06/0

 توکر لوئیس

(TLI) 

 قابل قبول منعکس کننده یک برازش مطلوب است. 95/0مقدار نزدیک به  94/0

 قابل قبول کننده یک برازش مطلوب است.منعکس  95/0مقدار نزدیک به  95/0 (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

منعکس  5نشان دهنده ضعف برازش و مقدار بیشتر از  1مقدار کمتر از  82/2 (CMIN/DF)کای اسکوئر نسبی 

 کننده نیاز به بهبود است.

 قابل قبول

 شاخص برازش هنجار شده مقتصد

(PNFI) 

 قابل قبول 6/0یا  5/0باالتر از  58/0

 قابل قبول 6/0یا  5/0باالتر از  59/0 (PCFI)شاخص برازش تطبیقی مقتصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در زیر مدل معادله ساختاری در حالت استاندارد مشاهده می شود:

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

15 

 
 . مدل معادالت ساختاری تحقیق در حالت ضرایب استاندارد4شکل 

 

 

 نتیجه گیری
 در اینجا خالصه ای از یافته ها ارائه می گردد:

 15درصد، عامل دوم حدود  23عامل اصلی شناسایی شده اند که عامل اول حدود  4واریانس تبیین شده نشان داد در مجموع 

با توجه به بررسی ادبیات موضوعی درصد از واریانس را تبیین کردند.  7درصد و عامل چهارم حدود  5/9درصد، عامل سوم حدود 

ارزیابی عملکرد فرآیندهای  -2ارزیابی عملکرد مالی،  -1صورت زیر نام گذاری گردیدند: تحقیق و مدل مفهومی از پیش طراحی شده ب

 .ارزیابی رشد و یادگیری -4ارزیابی عملکرد مشتریان،  -3داخلی، 

 بزرگتر بود و در ناحیه بحرانی آزمون قرار داشت و به بیان دیگر اختالف 96/1، از مقدار بحرانی tبر اساس نتایج مقدار آماره 

معنادار بود، لذا میانگین متغیرهای ارزیابی عملکرد مالی، ارزیابی عملکرد فرآیندهای داخلی، ارزیابی عملکرد  3میانگین از عدد 

( بود و این بیانگر این است که میزان عملکرد مالی، عملکرد 3مشتریان و ارزیابی رشد و یادگیری باالتر از میانگین مفروض )

بی عملکرد مشتریان و عملکرد رشد و یادگیری شرکت برق منطقه ای خوزستان از نظر جامعه مورد فرآیندهای داخلی، ارزیا

 مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است.
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همچنین نتایج نشان داد که، متغیر ارزیابی عملکرد مشتریان باالترین اهمیت را در استراتژی های منابع انسانی از نظر پاسخگویان 

ر ارزیابی عملکرد فرایندهای داخلی و ارزیابی عملکرد مالی در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داشتند، از طرف دیگر داشت. متغی

 بود. از کمترین درجه اهمیت برخوردارعامل ارزیابی رشد ویادگیری  متغیر

 تطبیق نظری مدل با را ما های داده تواند می که مدلی است شده، ترسیم مدل بنابراین .خوب بود کلی طور نیز به مدل برازش

  .شوند داده پوشش نظریه با حدودی تا تواند می ما تجربی های داده که دهد نشان می ما مدل دیگر، عبارت به .دهد

 

 پیشنهادات
با توجه به اینکه مؤلفه عملکرد مالی در شرکت برق منطقه ای خوزستان در اولوّیت اوّل قرار گرفته است و با توجه به ترتیب  -

 ؛و ترازنامه صورت سودوزیان ،مانندهای مالیدانش تفسیر گزارششاخص، میزان درآمدهای اختصاصی شرکت؛  6اهمیّت هریک از 

ه انتقال دانش و اطالعات )هزینه عضویت در سایت های دانشی، هزینه های خرید و انتقال هزینه سرانه آموزشی کارکنان؛ هزین

اطالعات؛ پرداخت ها )حقوق،دستمزد و پاداش ها(، لذا پیشنهاد  فناوری های زیرساخت توسعه از مالی فن آوری و ....(؛ پشتیبانی

 ملیاتی در نظر داشته باشند. می گردد مدیران شرکت در این خصوص برنامه ریزی ها و راهکارهای ع

با توجه به یافته های پژوهش و اولوّیت دوّم که مربوط به مؤلفه های ارزیابی عملکرد فرایندهای داخلی است پیشنهاد می  -

گردد تا در شرکت توجه کافی به شاخص های شناسایی شده و دارای اهمیّت؛ کیفیت آموزشی در شرکت؛ فعالیت های پژوهشی 

یع مطلوب و استفاده اثربخش از منابع مالی و انسانی؛ به کارگیری روش های موثر در ارزشیابی و بهبود عملکرد در شرکت؛ توز

ی برای هایایجاد فرایندکارکنان؛ مهارت های میان فردی جهت تسهیل در انجام وظایف تجاری خارج از حوزه منابع انسانی؛ 

 یدانش ؛ بهره مندی و ارائهتجاری شرکت های تکمیل استراتژی کمک بهدر راستای  ،منابع انسانی برنامه های مرتبط کردن

 در راستای کسب وکاردانش عمومی  ؛ بهره مندی ازپاداش( ، آموزش،منابع انسانی )مانند استخدام وظایف در رابطه با امعج

های ارتباطی اده از سرویساستف؛ مدت بلندریزی شرکت برای کمک به برنامه خدماتآگاهی از تجاری؛  های اجرای استراتژی

فناوری  ؛ استفاده از(اعالن شغلی و ترفیعات داخلیهای منابع انسانی)مانند فعالیت تسهیل در ابالغ در راستای)مانند اینترنت( 

یرات رخ از آخرین تغیکارکنان  به منظور اطالع به موقع ،های پاسخگویی خودکار، سیستمگویا تلفن مانند سیستم های پیشرو

های متقاضیان کار و شرایط آنان را در بر داشته که رزومه کامپیوتری هایپایگاه داده کاری؛ استفاده ازهای برنامه های داده در

و  ملکردعبرای ارزیابی  یکامپیوتر ؛ استفاده از برنامه ها ونرم افزارهایتا به مدیران در استخدام نیروی انسانی کمک کند ،باشد

ه منظور ب ،کاری خالقانه ساعات تعییننگرشی فراگیر در  اتخاذعملکرد؛ به مدیران در ارتقای  ه منظور کمکفعالیت ها، ب سایر

 ، کار پاره وقتمنعطفتر کار مجازی و یا ارتباط از راه دور، ساعت کاری ااز طریق دف خانوادگی،و  یکار زندگی ایجاد تعادل بین

هش هستند، کا زندگی شخصیکه بر مبنای ایجاد تعادل بین کار و  الیت هاییفع تندرستی از طریق برنامه های ...؛ ترویجو 

فعالیت فیزیکی؛ مساعدت در رفع مشکالت شخصی و نیز کمک به پیشرفت شغلی کارکنان، با برطرف کردن ، افزایش استرس

 ، بشود. شرکت رقابتیمزایای  به خطر افتادنبدون  تعارضات میان کار و مسئولیت های خانوادگی،

با توجه به اهمیّت و اولویت سوّم در مؤلفه های عامل ارزیابی رشد ویادگیری، پیشنهاد می شود تا مدیران شرکت به مؤلفه  -

های، وجود روش های مسأله یابی و تجزیه و تحلیل شناخت و راه حل آنها؛ نیازسنجی مستمر از کارکنان و ارائه آموزش های 

أکید ؛ تهاآن وتنقاط ضعف و ق آگاهی از شناخت رقبای شرکت وربیات سازمان های مرتبط؛ موثر؛ استفاده از منابع آموزشی و تج

بر رشد و یادگیری مستمر از سوی مدیران، مقررات و آئین نامه ها و فرهنگ سازمانی؛ درك اثرگذاری فرهنگ سازمان بر روی 

تدوین استراتژی های بلندمدت مرتبط با منابع  پیاده سازی یک طرح استراتژیک؛ استفاده از دانش روندهای صنعت به منظور

( Benchmarkingو تکنیک  SWOTانسانی؛ جمع آوری و بررسی داده های حاصل از تحلیل محیطی کسب وکار )مانند تحلیل 
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ی نهدر زمی برای بررسی شرایط محیطی مرتبط با منابع انسانی؛ مشارکت در تدوین استراتژی های شرکت؛ داشتن تخصص

یی برای هافرصت ؛ ایجاددنباشکه در راستای استراتژی شرکت می ،بینی نیازهای آموزشی در آیندهپیش؛منابع انسانی فناوری

 وپرورشی، توجه کافی مبذول فرمایند. های آموزشیبرنامه ازطریق ،ان اعم از کارمندان بخش منابع انسانیکنپیشرفت کار

مؤلفه های ارزیابی عملکرد مشتریان الزم است تا عنایت ویژه ای نیز به مؤلفه بر اساس یافته های تحقیق و در اولویت چهارم  -

های، میزان رضایت مشتریان؛ میزان ارتباط و همکاری شرکت با مشتریان؛ ارزیابی کیفیت خدمات شرکت بر اساس شاخص های 

 استاندارد، بشود.

 

 منابع

، مدل سازی شایستگی های منابع انسانی بر 1392فاضلی کبریا، حامد ،احمدی، علی اکبر؛ درویش، حسن؛ سبحانی فر، محمدجواد؛  -

اساس آموزه های نهج البالغه )مطالعه موردی؛ سنخیت سنجی شایستگی های منابع انسانی در دانشگاه امام صادق )ع(،  فصلنامه مدیریت 

 84-108، 1سازمان های دولتی، سال دوم، شماره 

مطالعه موردی شرکت  srp تدوین استراتژی منابع انسانی درهلدینگ با استفاده ازمدل، سهیل بادی،خانی رودآ ؛رش، آبردبارکوچصفهانی -

 ،اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان، شرکت علم و صنعت طلوع فرزین، دانشگاه بوعلی سینا .فراوری و ساخت هلدینگ عظام

1392 

ی و اولویت بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران با استفاده از ،. شناسای1392پرهیزگار، محمدمهدی؛ رحمانی، نیما ، -

 1-22، 3، شماره 3. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. دوره DEMATELو  ANPرویکرد ترکیبی 

لی پتروشیمی ، تبیین شایستگی های منابع انسانی در شرکت م1393درویش، حسین؛ موغلی، علیرضا؛ موسوی، محمد؛ پناهی، بالل ، -

 93-111، 11ایران، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال ششم، شماره 

، ارزشیابی اثربخشی آموزش های بهبود مدیریت و شناسایی عوامل بازدارنده آن. پژوهش های 1394رهنورد، فرج اله؛ شیرین، علی ، -

 73-96، 2، شماره 5مدیریت منابع انسانی، دوره 

( FAM،. اولویت بندی استراتژی های منابع انسانی با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی )1392ناصر،قیاسوند، نورمحمد؛ میرسپاسی،  -

 99-36،119)مطالعه موردی ایران مرینوس(. نشریه مدیریت فردا، سال دوازدهم، شماره 

فصلنامه مدیریت توسعه و  .SRPبا رویکرد  QIAU، شناسایی استراتژی های منابع انسانی 1392موسی خانی، مرتضی؛ مجرد، ناهید ، -

 1-11، 12تحول، شماره 

، رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی های تجاری، استراتژی های منابع انسانی و 1391مشبکی، اصغر؛ موسوی مجد، سیدمحمد ، -

 33-59(، 25)پیاپی  1، شماره 10ساختار سازمانی، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 
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