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Abstract
Using of Corporate Performance Management and
supporting the vision by scientific methods are required in
order to evolve and develop, improve performance and
turn a Cooperative Investment Guarantee Fund to the
strategy-based Investment Guarantee Fund. This study
aims to provide the strategic planning model with the
approach of EFQM excellence model to improve the
performance of Cooperative Investment Guarantee Fund.
Therefore, the proposed model leads to acquire
effectiveness and productivity, and these two factors
ultimately lead to increase f efficiency in the Cooperative
Investment Guarantee Fund. According to research
subject, this is a qualitative, applied, and descriptive study
that the data have been collected by documentary and field.
The literature of strategic management, organizational
performance evaluation, and EFQM model is expressed.
The objectives and characteristics of Investment Guarantee
Fund and the mission of Cooperative Investment
Guarantee Fund have been presented. Finally, strategic
planning model of cooperative investment Guarantee Fund
has been proposed that the set of objectives and evaluation
criteria that have acquired the most points have the special
effects in the strategic planning model.
Keywords: Strategic Management, EFQM, Strategic
Map.
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چکیده
 به،استفاده از مدیریت عملکرد سازمانی و پشتیبانی از تحقق چشمانداز
 بهبود عملکرد و تبدیل،روش علمی و پژوهشی موجب تحول و توسعه
 هدف این تحقیق ارائه.سازمان به یک نهاد استراتژی محور خواهد شد
مدل برنامهریزی راهبردی با رویکرد مدل تعالی سازمانی به منظور بهبود
 مدل، بدین منظور.عملکرد صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون میباشد
 که نهایتاً این، کارایی میشود،پیشنهادی باعث تحقق دو عامل اثربخشی
دو عامل منجر به افزایش بهرهوری در صندوق ضمانت سرمایهگذاری
، این تحقیق با توجه به نوع پژوهش و موضوع مورد مطالعه.تعاون میشود
 کاربردی و توصیفی است که با بهرهگیری از روشهای اسنادی و،کیفی
 ابتدا ادبیات.میدانی به گردآوری دادههای مورد نیاز پرداخته شده است
موضوع مدیریت استراتژیک و ارزیابی عملکرد سازمانی و سپس مدل
 اهداف صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و. بیان شده استEFQM
کارکردها و ویژگیهای صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری و همچنین
 سند انتظار و چشمانداز صندوق ضمانت سرمایهگذاری، رسالت،مأموریت
 در آخر مدل برنامهریزی راهبردی صندوق ضمانت. ارائه شده است،تعاون
سرمایهگذاری تعاون ارائه گردید که مجموعه اهداف و معیارهای ارزیابی
-عملکرد که بیشترین امتیاز را کسب کردهاند تأثیر ویژهای در مدل برنامه
.ریزی راهبردی دارند
واژههای کلیدی
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مقدمه
امروزه با توجه به رقابت شدید و سرعت و حجم اطالعات و
چالشهای پیش روی سازمانهای امروزی ،داشتن مدلهای
ارزیابی عملکرد برای تعیین موقعیت سازمان و برنامهریزی
استراتژیک بر اساس نقاط قوت و ضعف ،بیش از پیش
ضروری به نظر میرسد .بروز چنین نیازی و عدم کارایی و
ضعف سیستمهای اندازهگیری با عملکرد سنتی ،باعث خلق
مدلهای جدید ارزیابی عملکرد در سطح سازمانها شده است.
(کاپالن و نورتون .)6311 ،مدیریت استراتژیک در اجرا و
ارزیابی استراتژیها با مشکالت جدی روبرو است و ارزیابی
استراتژی همیشه یکی از فعالیتهای دشوار و وقتگیر
مدیران ارشد است (مهرگان و دهقان نیری.)6311 ،
ارزیابی استراتژیها ،فرایند کامالً پویایی است ،بدین
علت که سازمانها در محیطهایی قرار گرفتهاند که دائماً در
حال تغییر و تحول هستند و شرط بقا در این محیط
پرتالطم ،پویایی در پاسخگویی به تغییرات محیطی است .از
آنجایی که استراتژی به صورت مستمر ارزیابی میشود.
سازمانها میتوانند معیار یا شاخصی به دست آورند و به
کمک آن پیشرفتها را مشخص نماید و دریابد که تا چه
اندازه به هدف مورد نظر نزدیکتر شدهاند (اکبریان و نجفی،
.)6311
بنابراین بر همین اساس هدف اصلی و بالطبع اهداف
فرعی پژوهش حاضر به صورت زیر ارائه میگردد:
ارائه مدل برنامهریزی راهبردی صندوق ضمانت سرمایهگذاری
تعاون با رویکرد مدل تعالی سازمانی
اهداف فرعی:
 تهیه چشماندازها و اهداف بلندمدت صندوق ضمانتسرمایهگذاری تعاون
 بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف مدل EFQM تعیین ابعاد ،معیارها ،زیرمعیارها و شاخصهای مرتبطبا چشمانداز و اهداف ،مبتنی بر مدل یکپارچه
 EFQMبا نظر خبرگان در صندوق ضمانت
سرمایهگذاری تعاون
پیشینه پژوهش
هیچ برنامهای را نمیتوان قطعی دانست زیرا هم پیچیدگی و
هم تغییرات در محیط زیاد است .به همین دلیل باید مدیر از
دو ابزار کمی و کیفی که شامل شهامت خطرپذیری ،صبر و
متانت ،در مواجه با مشکالت برخوردار باشد.
این مسائل و نیز مسائل تخصصی نشان داد که در

سازمان ،حوزة مسئولیتی وجود دارد که در حیطه هیچ یک از
مدیریتهای تخصصی قرار نمیگیرد و تخصص خاصی است
که مدیریت استراتژیک نام دارد.
السن وایدی برنامهریزی استراتژیک را تالشی منظم و
سازمانیافته در جهت اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات بنیادی
تعریف نمودند که به موجب آن ،اینکه یک سازمان چیست،
چه میکند و چرا اموری را انجام میدهد ،مشخص خواهد شد.
همچنین از دیدگاه الرنس و کلوک  ،مدیریت استراتژیک
فرایند اتخاذ تصمیماتی است که منجر به توفیق ،ادامه حیات
یا مرگ مؤسسه میگردد (علی احمدی.)6311 ،
"مدیریت راهبردی" عبارت است از فرایندی که از طریق
آن سازمانها محیطهای داخلی و خارجی خود را تحلیل کرده
و از آن شناخت کسب میکنند .عالوه بر آن مسیر راهبردی
خود را پایهگذاری کرده ،راهبردهایی خلق میکنند که آنها را
برای رسیدن به اهداف تعیین شده کمک نماید و آن راهبردها
را به اجرا میگذارند (دیوید.)6331 ،
"مدیریت راهبردی هنر و علم تدوین ،اجرا و ارزیابی
تصمیمات وظیفهای چندگانه ،که سازمان را قادر میسازد به
هدفهای بلندمدت خود دست یابد ،است" (فیض بخش و
همکاران.)6311 ،
برنامهریزی راهبردی در بهترین شکل خود نیازمند
گردآوری اطالعات بسیار وسیع ،جستجوی گزینههای مختلف
و تأکید بر نتایج آیندة تصمیماتی که امروز اتخاذ میشوند،
خواهد بود .این برنامهریزی ،ارتباطات و مشارکت را سهولت
بخشیده ،عالیق و ارزشهای ناهمگرا را با همدیگر همسو و
منطبق نموده و تصمیمگیری منظم و اجرای موفقیتآمیز را
ترویج و تشویق خواهد کرد (مهرگان و دهقان نیری.)6311 ،
برنامهریزی راهبردی به ارزشها ،موقعیت فعلی ،محیط و
عواملی که به آیندة مطلوب سازمانی ارتباط دارد میپردازد و
به طور معمول افق آن دهساله است.
برنامهریزی راهبردی روشی مدیریتی است که به سازمان
در اجرای بهتر کارها ،متمرکزکردن منابع انرژی ،اطمینان از
همراستا بودن تالش اعضا و کارکنان و ارزیابی موقعیت و
تطبیق درست در رویارویی با محیط متغیر کمک میکند .به
طور خالصه برنامهریزی راهبردی یک تالش سازمانیافته،
منسجم و منظم برای تصمیمگیری و انجام کارهای بنیادین
است که به عنوان راهنما ،پیشبینی سازمان از آینده را نشان

1. Olsen wide
2. Lawrence & Klvk
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مرحله تدوین استراتژی آن است که مأموریت شرکت تعیین
شود ،عواملی که در محیط خارجی ،سازمان را تهدید میکنند و
یا برای سازمان فرصت هستند ،شناخته شوند .نقاط قوت و
ضعف داخلی بررسی و هدفهای بلندمدت تعیین گردند .سپس
به بررسی استراتژیهای گوناگون و انتخاب مناسبترین آنها،
تعیین نوع فعالیت ،حذف فعالیتهای زائد و تعیین شیوه
تخصیص منابع پرداخته میشود.
اجرای استراتژیها ایجاب میکنند که سازمان هدفهای
ساالنه در نظر بگیرد ،سیاستها را تعیین کند ،در کارکنان
انگیزه ایجاد نماید و منابع را بهگونهای تخصیص دهد که
استراتژیهای تدوین شده به اجرا درآید .اجرای استراتژیها
مستلزم توسعه فرهنگی است که استراتژیها را تقویت نماید
(مهرگان و دهقاننیری.)6311 ،
در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژیها آخرین مرحله
به حساب میآید .مدیران نیاز شدید دارند که بدانند
استراتژیهای خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز
واقع نمیشود ،اصوالً ارزیابی استراتژی ها بدین معنی است که
باید در این مورد اطالعاتی را گردآوری کرد .برای ارزیابی
استراتژیها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام میشوند)6 :
بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژیهای
کنونی قرارگرفتهاند )2 ،محاسبه و سنجش عملکردها )3
اقدامات اصالحی (همان).
ماهیت برنامهریزی استراتژیک شناسایی منظم فرصتها
و تهدیدهای مربوط به آینده میباشد (الوانی.)6311 ،
چارچوب ارائه شده در ذیل یک الگوی جامع از فرایند
مدیریت استراتژیک است که بسیار متداول و قابلقبول
میباشد .و برای تدوین استراتژیها ،اجرا و ارزیابی آنها روشی
روشن و عملی ارائه مینماید.

میدهد .مهمترین ویژگی برنامهریزی راهبردی ،در سرشت کار
گروهی آن نهفته است .زیرا در چارچوب چنین فرایند و کار
گروهی است که اعتقاد و باور به راهبرد سازمان شکل میگیرد
و افراد درگیر در این فرایند نسبت به آن احساس تعلق و
مالکیت پیدا میکنند (نادری.)6311 ،
از نظر السن و ادی -که در خصوص سازمانهای دولتی مطرح
کرده است -برنامهریزی راهبردی عبارت است از "یک تالش
نظامیافته جهت اخذ تصمیمات بنیادی برای صورتبندی
ماهیت و سمتدادن فعالیتهای دولتی در محدودهی قانون
اساسی" .در این تعریف سه نکته مورد تأکید قرار گرفته است؛
 اول ،تصمیمات راهبردی تصمیماتی بنیادی هستند و ازنوع تصمیمات سطح پایین که بنا بر فرض توسط
ابزارهای بوروکراتیک معمولی اخذ میشوند نیستند.
 دوم ،تصمیمات راهبردی تصمیماتی تلقی میشوند که برماهیت و سمتگیری فعالیتها و کل آیندة سازمان تأثیر
میگذارند.
 سوم ،محدودیتهایی از نوع قانونی و سیاسی در قلمروبرنامهریزی راهبردی وجود دارد.
 از نظر اسبورن و گابلر "برنامهریزی راهبردی به معنایفرایند بررسی موقعیت فعلی و مسیر آیندة سازمان یا
جامعه ،تنظیم اهداف ،تدوین یک راهبرد برای تحقق آن
اهداف و اندازهگیری نتایج است" (خلیلی شورینی.)6311 ،
فرايند مديريت استراتژيک
مدلهای مختلفی در باب فرایند مدیریت استراتژیک وجود
دارد .برخی روی فرایند و برخی دیگر بر نکات اصالحی آخر
فرایند تأکید دارند .فرد آر دیوید فرایند مدیریت استراتژیک را
در برگیرنده سه مرحله میداند :تدوین استراتژی ،اجرای
استراتژی و ارزیابی استراتژیها.
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روششناسی پژوهش
با توجه به تقسیمبندی تحقیقات علمی از نظر هدف ،پژوهش
حاضر از نوع کاربردی میباشد .تحقیق کاربردی در جستجوی
دستیابی به یک هدف علمی است و تأکید آن بر سعادت و
رفاه توده مردم و مطلوببودن فعالیت است .یافتههای تحقیق
کاربردی به میزان بسیار زیادی قایم به زمان و مکان هستند
(دالور .)6313
از نظر ماهیت و روش ،تحقیق حاضر از نوع توصیفی،
همبستگی میباشد.
در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است که
عبارتاند از معیارهای مدیریت پروژه (توانمندسازها) و نتایج
میباشند .با توجه به مدل مفهومی تحقیق میتوان نتایج را که
شامل چهار شاخص نتایج مشتریان ،نتایج کارکنان ،نتایج سایر
طرفهای درگیر و نتایج کلیدی عملکرد میباشد را به عنوان

متغیرهای وابسته و همچنین مدیریت پروژه (توانمندسازها) که
شامل رهبری ،اهداف ،کارکنان ،مشارکتها و منابع ،فرایندها
میشود را میتوان به عنوان متغیرهای مستقل معرفی نمود.
بخش از پرسشنامه شامل  2قسمت است:
الف) سؤاالت عمومی :در سؤاالت عمومی جنسیت ،سن،
وضعیت تأهل ،تحصیالت ،سابقه خدمت پاسخدهندگان مورد
بررسی قرار گرفته شده.
ب) سؤاالت تخصصی :این بخش شامل  53سؤال است
که  32مورد آن مربوط به توانمندسازها و  23مورد آن مربوط
به نتایج میباشد.
برای طراحی پرسشنامه ،از طیف پنج گزینهای لیکرت
استفاده گردیده است که یکی از رایجترین مقیاسهای
اندازهگیری به شمار میرود .شکل کلی و امتیازبندی این طیف
در جدول  6نشان داده شده است.

د ل .1شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه
مدیریت

شکل کلی

كامالً موافقم

موافقم

نظري ندارم
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نظري ندارم

غيرضروري

كامالً غيرضروري

امتیازبندی

9

7

5

3

1

نتایج

برای این منظور ،بر اساس متغیرهای مورد بررسی و حذف
برخی سؤاالت ،سؤاالت پنج گزینهای تدوین شد ،که در جدول

 2تقسیمبندی سؤاالت بر اساس متغیرها ارائه گردیده است.

د ل  .2سؤالهای مربوط به متغیرها
شاخصها

ساختارهای کلیدی
رهبری

L

… Q6

Q1

اهداف

SP

… Q 12

Q7

کارکنان

PP

… Q 19

Q 13

منابع و شراکتها

R&P

… Q 26

Q 20

فرایندها

Pr

… Q 34

Q 27

نتایج مشتریان

CR

… Q 40

Q 35

نتایج کارکنان

PPR

… Q 46

Q 41

نتایج سایر طرفهای درگیر

SR

… Q 50

Q 47

نتایج کلیدی عملکرد

KPR

… Q 55

Q 51
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از جمعآوری کلیه دادهها پس از تحلیل عاملی توسط نرمافزار
 LISRELنیز یکبار دیگر این آزمون با کلیه دادهها انجام
گرفت که درنهایت ضریب آلفای کرونباخ نشاندهنده آن است

که پرسشنامه مورد استفاده ،از قابلیت اعتماد و یا به عبارت
دیگر از پایایی الزم برخوردار میباشد.

د ل .3مقادیر پایایی پرسشنامه
Cronbach's Alpha Based
on Standardized Items
.864

N of Items
55

جامعه آماری این پژوهش ،شامل مدیران و کارشناسان در
صندوق ضمانت تعاون سرمایهگذاری تعاون در شهر تهران
میباشد که تعداد این افراد  611نفر میباشد که با استفاده از
فرمول کوکران تعداد نمونه آماری به  621نفر رسید که به آن
تعداد پرسشنامه بین کارکنان توزیع گردید.
یافتههای پژوهش
برای اینکه روابط درونی کل مدل را مورد تحلیل قرار دهیم
بهتر است ابتدا از الیهای باالتر به موضوع نگاه شود به

Cronbach's Alpha
.864

طوریکه بررسیهای الزم بر روی این مطلب باشد که آیا
معیارهای توانمندساز به عنوان مجموعهای یکپارچه قادر به
تبیین و تشریح نتایج معرفی شده در مدل  EFQMخواهند
بود یا نه؟
به همین منظور میتوان فرض زیر را مطابق با شکل 2
در نظر گرفت:
 : HTفعالیتهای صندوق ضمانت مطابق با مدل EFQM
تأثیر مثبت معنیداری بر روی عملکرد سازمان در معیارهای
نتایج مدل دارد.

نتایج مشتریان

رهبریL

نتایج کارکنان

کارکنانPP

CR

PPR

عملکرد

توانمندسازی

RE

نتایج سایر

صندوق

طرفها SP

ضمانت
En

نتایج کلیدی
عملکرد KPR

ش

 .2مدل مفهومی ارتباط توانمندسازها با عملکرد سازمان

فرضیات مدل کلی تحقیق(روابط درونی مدل)
در این تحقیق مدل مفهومی جزئی به صورت شکل  3بر
اساس اصول و محورهای اصلی مدل  EFQMمعرفی

ش

اهدافSP
مشارکتها و
منابعRP
فرایندها Pr

گردیده است که روابط فرضی در نظر گرفته شده در قالب 21
فرض به نمایش درآمده است.

 .3مدل مفهومی تحقیق و روابط فرضی

دلیر و همکاران :مدل برنامهریزی راهبردی با رویکرد تعالی سازمانی

د ل  .4معادالت مدل مفهومی بررسی وزن معیارها

معادالت اندازهگیری برای متغیرهای درونی

برازش مدل مفهومی ارتباط توانمندسازها با
عملکرد سازمانی
در هر معادله برای هر پارامتر آزاد ،سه نوع اطالعات ارائه شده
است که عبارتاند از )6 :تخمین مقدار استاندارد نشده پارامتر
 )2خطای استاندارد و  )3مقدار .t
به عنوان مثال در معادلهای که ارتباط بین متغیر اهداف
( )SPو متغیر رویکردهای  SWOTرا نشان میدهد مقدار
برآورد استاندارد نشده برابر با  ،6/15خطای استاندارد برابر با
 1/66و مقدار  tبرابر با  66/11خواهد بود.
برآوردهای استاندارد نشده پارامترها ،نشان میدهد که هر
واحد تغییر در متغیر مستقل در صورتی که سایر متغیرهای
مستقل ثابت فرض شوند چه میزان تغییر در متغیر وابسته
ایجاد میکند جهت تغییر نیز از طریق عالمت مثبت یا منفی
پارامتر مربوطه مشخص میگردد به نحوی که عالمت مثبت
نشاندهنده افزایش در مقدار متغیر وابسته و عالمت منفی
بیانگر کاهش در مقدار آن است.
در پایین معادالت تخمین پارامترها ،خطای استاندارد

مربوط به آنها در داخل پرانتز نشان داده شده است این آماره
نشان میدهد که مقدار پارامتر با چه دقتی برآورد شده است.
هر چه خطای استاندارد کوچکتر باشد نشاندهنده این است
که برآورد انجام شده دقیقتر میباشد .البته بزرگی و کوچکی
خطای استاندارد بستگی به واحد اندازهگیری متغیرهای آشکار
و پنهان دارد به همین دلیل در عمل اغلب مقدار  tکه تحت
تأثیر واحد اندازهگیری نمیباشد مبنای قضاوت قرار میگیرد.
برای اینکه یک پارامتر خاص در جامعه آماری به طور
معنیداری با صفر تفاوت دارد یا نه از مقدار  tاستفاده میشود
و در اینجا مقدار  tاین فرض که یک پارامتر برابر با صفر
است را مورد آزمون قرار میدهد .زمانی که مقدار  tبین
 -6/31و  +6/31باشد نشان میدهد که پارامتر مورد نظر در
سطح  5درصد تفاوت معنیداری با صفر ندارد .همانطور که
در جدول  5مشخص است مقادیر  tبرای تمامی پارامترها
مربوط به متغیرهای آشکار بزرگتر از  +6/31میباشد و این
نشاندهنده این موضوع است که تمامی پارامترهای تخمین
شده معنیدار میباشند (تفاوت معنیداری با صفر دارد).

د ل  .5کواریانس شاخصهای اندازهگیری
PR

2.10

PPR

CR
1.91

RP

PP

SP

L

KPR

SR

CR

2.25

1.13

PPR

1.26

0.68

0.55

SR

1.24

0.41

0.82

0.97

KPR

2.29

0.98

0.64

1.18

1.16

L

3.70

2.19

1.39

0.89

1.59

1.66

SP

2.02

1.89

1.47

0.92

0.63

1.34

1.11

PP

2.01

1.34

1.99

1.45

0.87

0.72

1.24

0.84

RP

1.24

1.56

1.83

1.54

1.00

0.71

1.29

1.34

PR
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این آماره خطای اندازه گیری را برای بخش اندازهگیری
مدل و کمیته های باقیمانده را برای بخش ساختاری مدل
نشان میدهد .اینها درواقع خطاهای موجود در متغیرها و
خطای موجود در معادالت میباشد که در دیاگرام مسیر نیز
مشخص شده است .آماره دیگر مجذور همبستگی چندگانه
 R2است که شبیه  R2در تحلیل رگرسیون است و نشان
می دهد که چه میزان از تغییرات متغیر وابسته به وسیله
متغیرهای مستقل موجود در مدل تبیین میشود .به عنوان
نمونه در معادله مربوط به نتایج مدل( )REبیان میکند که
 89درصد از واریانس نتایج مدل ( )REمتغیر رویکردهای
 SWOTتوانمندسازها ( )ENتشریح می گردد .این بدان
معنی است که توانمندسازها به طور کلی بیش از  89درصد
از تغییرات در حوزه نتایج را تبیین می نمایند .این میتواند
به عنوان شاهدی برای ارتباط قوی بین توانمندسازها و
نتایج در مدل EFQMتفسیر شود.
مقدار  R2برای سایر معا دالت به غیر از معادله مربوط
به نتایج جامعه بزرگ تر از  1/5میباشد که خود تأییدکننده
این موضوع است که درصد باالیی از تغییرات در معیارهای
توانمندساز (رهبری ،کارکنان ،اهداف ،منابع و شراکتها و
فرایندها) و نتایج (نتایج کارکنان ،نتایج مشتری و نتایج
کلیدی عملکرد) به ترتیب توسط عوامل پنهان
توانمندسازها و نتایج تشریح می گردد و به بیان دیگر
مشخصکننده این موضوع خواهد بود که
شاخصهای مشخص کننده توانمندسازها دارای اعتبار
باالیی بوده و در بخش نتایج نیز به غیر از شاخصهای
مربوط به معیار نتایج سایر طرف های درگیر()R2 = 0.25
سایر شاخص ها اعتبار قابل قبولی را دارند.
از طرفی همان طور که در معادالت مربوط به هر یک
از متغیرهای آشکار بیرونی(توانمندسازهای مدل) و
متغیرهای آشکار درونی(نتایج مدل) مشاهده میگردد
مشخص است که تمامی برآوردهای استاندارد نشده -
پارامترها از نظر آماری معنیدار میباشد زیرا تمامی مقادیر
 tبرای این پارامترها بزرگتر از  6/31میباشد.
برای ارزیابی برازش کل مدل برنامه  LISRELبرخی
از شاخص های برازش را تولید می کند که تحت عنوان
 Goodness of Fit Statisticsارائه میشود .آماره کای
اسکویر روشی سنتی برای ارزیابی برازش کل مدل می-
باشد .بر اساس این آماره فرض صفر این است که «مدل
به طور کامل با داده های جامعه آماری برازش دارد ».زمانی
که این آماره از نظر آماری معنی دار باشد منجر به رد شدن

فرض می گردد و نشاندهنده این است که مدل از برازش
کامل برخوردار نیست و مدل رد میشود.
در خروجی  LISRELحاصل از تحلیل نرمافزار دو
و
(ماتریسLAMBDA-Y
ابتدایی
ماتریس
 ) LAMBDA-Xمقادیر تخمین پارامترها ،خطای
استاندارد و مقادیر  tبرای متغیرهای ( Y, Xیعنی برای
شاخصه ای مربوط به متغیرهای نهفته بیرونی و درونی)
نشان داده شده است .خالصه این دو ماتریس در جدول 1
بیان شده است .دیده می شود که همگی بارهای عاملی
شاخصها ،معنی دار هستند و قدر مطلق مقادیر  tبسیار
بزرگتر از  6/31می باشد (جدول  THETA-EPSو
 )THETA-DELTAاین مقادیر خود شواهدی برای
اعتبار متغیرهای آشکار استفاده شده در اندازهگیریها می-
باشد .به منظور بر رسی اعتماد و پایایی شاخصهای اندازه-
گیری می توان مجذور همبستگی چندگانه )R²( 6را بررسی
نمود .مقادیر  R²سهم واریانس هر شاخص را که به وسیله
متغیر نهفته مربوطه تبیین می شود را نشان می دهند (بقیه
واریانس ناشی از خطای اندازهگیری می باشد) مقدارR²
برای متغیرهای  X, Yبه طور مجزا در ماتریس
 Completely Standardized Solutionتحت عنوان
 LAMBDA-Y , LAMBDAY-Xمشخص گردیده
است و این مقادیر به طور خالصه در جدول  1بیان شده
است.بررسی بارهای استاندارد شده در این جدول
مشخص کننده این موضوع است که متغیر نتایج کلیدی
عملکرد  KPRبا بار عاملی برابر  0.758معتبرترین
شاخص برای اندازه گیری متغیر نهفته نتایج ( )REمیباشد
و متغیر نتایج سایر طرف های درگیر ()SRضعیفترین
شاخص برای اندازه گیری متغیر نهفته درونی نتایج میباشد.
به طور مشابه دیده می شود که متغیر اهداف ( )SPبیشترین
اعتبار را برای اندازه گیری متغیر توانمندسازها ( )ENدارد
( .) R² =0.856اطالعاتی که در سایر ماتریسها آمده عینأ
همان اطالعاتی می باشد که در معادالت خروجی
 SIMPLISوجود دارد.

. Squared Multiple Correlations

دلیر و همکاران :مدل برنامهریزی راهبردی با رویکرد تعالی سازمانی
د ل  .6مقادیر پارامترهای خروجی LISREL
تأیيدیه

R²

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

0.752
0.718
0.504
0.758
0.834
0.856
0.843
0.786
0.839
0.945

مقدار t

خطاي استاندارد

8.006
5.501
8.497
11.387
11.872
11.576
10.414
11.493
9.080
1.777
6.635
6.905
7.647
6.577

)(0.134
)(0.103
)(0.099
)(0.111
)(0.139
)(0.103
)(0.107
)(0.106
)(0.104
)(0.060
)(0.125
)(0.158
)(0.123
)(0.080

ضریب مسير
1.040
1.076
0.565
0.845
1.262
1.647
1.197
1.115
1.215
0.945
0.106
0.832
1.091
0.938
0.528

ارتباط
RE → CR
RE → PPR
RE → SR
RE → KPR
EN → L
EN → SP
EN → PP
EN → RP
EN → PR
EN → RE
RE
CR
PPR
SR
KPR

ماتریس
LAMBDA-Y

LAMBDA-X

GAMMA
PSI

THETA-EPS

د ل  .7اثرهای ترکیبی متغیرها
مقدار t

خطاي استاندارد

ميزان اثر

ارتباط متغيرها

8.006
5.501
8.497
9.080
8.549
5.658
9.177
9.080

)(0.134
)(0.103
)(0.099
)(0.108
)(0.119
)(0.094
)(0.087
)(0.104

1.040
1.076
0.565
0.845
0.984
1.017
0.534
0.799
0.945

RE
RE
RE
RE
EN
EN
EN
EN
EN

به طور خالصه نتایج به دست آمده داللت بر موارد زیر دارد:
 -6ارتباطات بین توانمندسازها و نتایج معنیدار میباشد.
 -2مجموعه معیارهای توانمندسازها یک اثر مثبت قوی بر
روی مجموعه نتایج اعمال میکنند.
این نتایج فرضیه اصلی مدل  EFQMرا که
"توانمندسازها نتایج مدل را تشریح مینمایند" را اثبات
مینماید.
بحث و بررسی
تا اینجا برخی شاخصهای کلی مدل مورد بررسی قرار گرفت
ولیکن برای قضاوت بهتر بایستی این شاخصها همراه با
یکسری از اندازهگیری دیگر در قسمت ساختاری مدل همراه
گردد .همانطور که در باال دیده شد معیار کل برازش کل

→ CR
→ PPR
→ SR
→ KPR
→ CR
→ PPR
→ SR
→ KPR
→ RE

نوع اثر

Total Effects of ETA on Y

Total Effects of KSI on Y
Total Effects of KSI on ETA

مدل ،تصویر غیرقابل قبولی از برازش مدل ارائه داده ولیکن
برخی از شاخصها وجود مشکلی در مدل را مشخص میکنند
که در این صورت الزم است تا مشخص گردد که دالیل
برازش ضعیف چیست ،زیرا اندازهگیری برازش کل مدل
ممکن است نشان دهد که مشکلی در مدل وجود دارد ولیکن
نشان نمیدهد که این مشکل چیست و در کدام قسمت مدل
قرار دارد.
در اینجا هدف تشخیص این موضوع میباشد که آیا روابط
تئوریکی فرض شده بین معیارهای تعالی ،به وسیله دادهها
تأیید گردیدهاند یا نه .در رابطه با این موضوع سه مسئله
مدنظر قرار میگیرد.
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میدهد .هر چه مقدار ( )R2بزرگتر باشد قدرت تبیین باالی
واریانس را بیان میکند.
در خروجی  LISRELحاصل از تحلیل نرمافزار دو
LAMBDA-Yو
(ماتریس
ابتدایی
ماتریس
 ) LAMBDA-Xمقادیر تخمین پارامترها ،خطای
استاندارد و مقادیر  tبرای متغیرهای ( Y,Xیعنی برای
شاخصهای مربوط به متغیرهای نهفته بیرونی و درونی)
مشخص مینماید که به صورت خالصه در جدول  1ارائه شده
است و مطابق با معادالت تخمینی خروجی  SIMPLISکه
قبالً ارائه شده بود میباشد.

 )6عالئم (مثبت و منفی) پارامترهای مربوط به مسیرهای
ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان میدهند که آیا
پارمترهای محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید
قرار دادهاند.
 )2مقدار پارامترهای برآورد شده نشان میدهد که تا چه حد
روابط پیشبینی شده قوی میباشند .در اینجا پارامترهای
تخمینی باید معنیدار باشند (یعنی مقدار قدر مطلق t
بایستی بزرگتر از  6/31باشد) هر چه قدر مقادیر tبزرگتر
باشند مشخصکننده رابطه قوی بین دو متغیر میباشد و
تأییدکننده فرض در نظر گرفته شده خواهد بود.
 )3مجذور همبستگی چندگانه ( )R2برای معادالت
ساختاری ،مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیله
متغیرهای نهفته مستقل (بیرونی) تبیین میشود را نشان

د ل .8شاخصهای برازش قسمت ساختاری مدل
ض ت تأي د فرض
















مقدا t

ط

است ندا

ضريب
مس ر

ات ط

0.25

)(0.221

0.055

SP → PP

1.835

)(0.189

0.348

SP → RP

1.248
4.371
-1.924
2.899
1.999
-0.569
2.170

)(0.173
)(0.181
)(0.338
)(0.257
)(0.109
)(0.166
)(0.181

0.216
0.792
-0.650
0.744
0.294
-0.095
0.392

→ PR
→ PR
→ CR
→ PPR
→ SR
→ PR
→ SR

SP
PP
PP
PP
PP
RP
RP

2.906

)(0.172

0.501

RP → KPR

3.209
0.279
1.493
1.135
2.063
1.864
0.470
-1.563

)(0.279
)(0.240
)(0.252
)(0.217
)(0.182
)(0.172
)(0.141
)(0.176

0.896
0.067
0.377
0.246
0.375
0.320
0.066
-0.274

PR → CR
PR → PPR
PR → SR
PR → KPR
CR → KPR
PPR → CR
PPR → KPR
SR →KPR

-0.59

)(0.092

-0.084

SR → CR

9.431

)(0.094

0.892

L → SP

3.446

)(0.238

0.821

L → PP

3.006

)(0.195

0.585

L → RP

0.69

)(0.27

0.19

L → PR
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به عنوان مثال در معادلهای که ارتباط بین اهداف ( )SPو
شاخص نهم ( )PPرا نشان میدهد مقدار برآورد استاندارد
نشده برابر با  ، 1/155خطای استاندارد برابر با  1/226و مقدار
 tبرابر با  1/25خواهد بود.
همانطور که در جدول  1دیده میگردد قدرتمندترین
ارتباط بین معیار رهبری با معیارهای اهداف و معیار کارکنان
برقرار است و این موضوع با توجه به مقادیر  tبر معیار اهداف
بهشدت مورد تأیید قرار گرفته  ،این موضوع به نحوی
تأییدکننده فرضهای

و

خواهد بود البته رابطه
) نیز مورد تأیید

بین رهبری با منابع و شراکتها (فرض
قرار گرفته است.
بر اساس اطالعات جدول مشخص است که تأثیر معیار
اهداف بر روی معیارهای کارکنان ،فرایندها و منابع و
) معنیدار نمیباشد ،دلیل
،
شراکتها (فرضهای
این موضوع شاید این باشد که در ساختار فعالیتهای صندوق
ضمانت مفاهیم مدیریت استراتژیک و جاریسازی آن از طریق
اقدامات و ابتکارات استراتژیک مورد توجه جدی قرار نمیگیرد
و استراتژیهای تدوین شده به خوبی متناسب با ساختار
عملیاتی سازمانها نمیباشد یا اینکه استراتژیها به خوبی
تعریف میگردد ولیکن در مرحله پیادهسازی استراتژیها در
قالب فرایندهای سازمان این موضوع تقویت و اجرایی نگردیده
است که برای بررسی بیشتر بایستی به سراغ تأثیر هر یک از
شاخصهای اندازهگیری مربوط به معیار اهداف بر روی سایر
متغیرهای نهفته درونی مدل برویم که از حوصلة این مقاله
خارج میباشد.
در خصوص روابط تأثیرگذار معیار نتایج مشتری بر روی
معیارهای نتایج کلید عملکرد (فرض

) و نتایج مشتری (

) با توجه به مقادیر  tعالوه بر اینکه این ارتباطات
فرض
تأیید نشده ،جهت ارتباط به طور معکوس بیان شده است و
مشخصکننده این موضوع می باشد که در ساختار فعالیتهای
صندوق ضمانت به نظر میرسد عاملی که تأثیرگذار بر روی
نتایج سایر طرفهای درگیر باشد دو موضوع برداشتهای
مشتریان و نتایج کلیدی کسبوکار خواهد بود ،به این صورت
که برداشتهای سایر طرفهای درگیر نسبت به صندوق و
عملکرد صندوق در قبال سایر طرفهای درگیر تأثیرپذیر از
دستاوردهای کلیدی صندوق و نتایج مشتریان خواهد بود.
از طرفی از بین سایر معیارهای دیگر که بر روی نتایج جامعه
تأثیرگذار میباشند معیار منابع و شراکتها بیشترین تأثیر و

مورد
قدرتمندترین ارتباط ( )t=2/13را داشته و فرض
تأیید قرار گرفته .تأثیر معیارهای کارکنان بر روی معیار نتایج
جامعه(فرض ) نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
اثر معیار فرایندها بر روی معیارهای نتایج کارکنان ،نتایج
)
،
،
کلیدی عملکرد و نتایج جامعه (فرضهای
معنیدار نمیباشد و فرضهای مربوطه تأیید نشده است .این
موضوع که جای تأمل دارد نشاندهنده این موضوع میباشد
که ساختار مدیریت فرایند و رویکردهای دیگری که در قالب
معیار فرایندها در فعالیتهای صندوق ضمانت اجرا میگردد،
تضمینکننده دستیابی به نتایج متعالی و پایدار کسبوکار
نخواهد بود و با توجه به این موضوع که تأثیر معیار فرایندها بر
معیار نتایج مشتری مورد تأیید قرار گرفته ،میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که فعالیتهای مربوط به فرایند که عمدتاً مربوط
به سیستمهای مدیریت کیفیت بوده اثربخشی الزم را در
صندوق ضمانت نداشتهاند.
نت ج گ ر
همانگونه که مشخص گردید فرض در نظر گرفته شده جهت
سنجش میزان تأثیرپذیری نتایج و عملکرد سازمان از اجرای
رویکردهای توانمندساز به طور قوی مورد تأیید قرار گرفته ،به
نحوی که متغیر پنهانی بنام توانمندساز با ضریب مسیر
استاندارد شده در حدود  1/35بر روی نتایج سازمان تأثیرگذار
خواهد بود و فرض HTکه در بخش  6-63-3در نظر گرفته
شده بود را مورد تأیید قرار میدهد ،به این صورت که
توانمندسازها  %35از تغییرات به وجود آمده در مجموعه نتایج
را توجیه مینمایند و این نشان میدهد که مجموعه
معیارهایی که در مدل  EFQMبه عنوان معیارهای
توانمندساز مشخص گردیده است یک اثر مثبت قوی بر روی
مجموعه معیارهای نتایج اعمال خواهد نمود و این نتیجه به
خوبی فرضیه اصلی مدل تعالی را که "توانمندسازها نتایج
مدل را تشریح مینمایند" را اثبات مینماید.
نت يج آ مون مدل مف وم

ات ط

ا

مدل

EFQM

با توجه به بررسیها و آنالیزهای صورت گرفته در فصل چهارم
نتایج حاصل از فرضیات مرتبط با ارتباطات درونی مدل
 EFQMپس از اصالح مدل در جداول  3به طور خالصه
ذکر شده است.
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د ل  .9نتایج حاصل از فرضیات مرتبط با ارتباطات درونی مدل  EFQMپس از اصالح مدل

فرضیات

تأیید فرضیه

 :رهبری اثر مثبت معنیداری بر روی مدیریت کارکنان دارد.



 :رهبری اثر مثبت معنیداری روی منابع و مشارکتها دارد




 :رهبری اثر مثبت معنیداری روی مدیریت فرایندها دارد.
 :رهبری اثر مثبت معنیداری روی اهداف دارد.

عدم تائید فرضیه




 :اهداف اثر مثبت معنیداری روی مدیریت کارکنان دارد.
 :اهداف اثر مثبت معنیداری روی مدیریت فرایندها دارد.



 :اهداف اثر مثبت معنیداری روی منابع و مشارکتها دارد.



 :مدیریت کارکنان اثر مثبت معنیداری روی نتایج کارکنان دارد.



 :مدیریت کارکنان اثر مثبت معنیداری روی نتایج مشتریان دارد.



 :مدیریت کارکنان اثر مثبت معنیداری روی مدیریت فرایندها دارد.



 :مدیریت کارکنان اثر مثبت معنیداری روی نتایج سایر طرفهای درگیر دارد.



 :شراکتها و منابع اثر مثبت معنیداری روی مدیریت فرایندها دارد.



 :شراکتها و منابع اثر مثبت معنیداری روی نتایج مشتریان دارد.



 :شراکتها و منابع اثر مثبت معنیداری روی نتایج کلیدی عملکرد دارد.



 :شراکتها و منابع اثر مثبت معنیداری روی نتایج سایر طرفهای درگیر دارد.



 :مدیریت فرایندها اثر مثبت معنیداری بر روی نتایج مشتریان دارد.



 :مدیریت فرایندها اثر مثبت معنیداری بر روی نتایج کارکنان دارد.



 :مدیریت فرایندها اثر مثبت معنیداری بر روی نتایج کلیدی عملکرد دارد.



 :مدیریت فرایندها اثر مثبت معنیداری بر روی نتایج سایر طرفهای درگیر دارد.



 :نتایج مشتریان اثر مثبت معنیداری بر روی نتایج کلیدی عملکرد دارد.



 :نتایج کارکنان اثر مثبت معنیداری بر روی نتایج مشتریان دارد.



 :نتایج کارکنان اثر مثبت معنیداری بر روی نتایج کلیدی عملکرد دارد.



 :نتایج سایر طرفهای درگیر اثر مثبت معنیداری بر روی نتایج مشتری دارد.



 :نتایج سایر طرفهای درگیر اثر مثبت معنیداری بر روی نتایج کلیدی عملکرد دارد.
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ضرایب نهایی مسیر مدل پس از اعمال شاخصهای اصالح،
نتایج زیر مشخص میگردد:
فرضهای و مورد تأیید قرار میگیرد .این موضوع با
وزن پیشنهادی معیارهای مدل که در بخش 3-1
بیان شد در تطابق میباشد و اهمیت معیار خطمشی و
استراتژی را بیشتر مشخص مینماید.
ارتباط مستقیم بین معیار رهبری با معیارهای اهداف,
معیار کارکنان و معیار منابع و شراکتها مورد تأیید میباشد به
خواهد
و
و
نحوی که تأییدکننده فرضهای
بود و تنها رابطه مستقیم رهبری با معیار فرایندها مورد تأیید
نمیباشد البته با توجه به مقادیر جدول 65-1که
مشخصکننده اثرات کل متغیر نهفته بیرونی (معیار رهبری) بر
روی متغیرهای نهفته درونی (سایر معیارهای مدل) میباشد
دیده میشود که معیار رهبری اثر مستقیمی برابر با 1/131
داشته که در حد سایر اثرات مستقیم این معیار میباشد و از
طرفی دارای باالترین اثر غیرمستقیم ( )1/131میباشد .این
موضوع مشخصکننده این واقعیت میباشد که رهبری در هر
پروژه هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم بر روی
سایر معیارها و رویکردهای مدل تأثیرگذار خواهد بود.
اثر معیار فرایندها تنها بر روی معیار نتایج مشتریان مورد
تأیید واقع شده است( .فرض) ارتباط معیار نتایج مشتریان با
موضوعاتی که در ارتباط با مشتریان و نظرسنجی و خدمات
پس از فروش در آنها مطرح میگردد کامالً منطقی به نظر
میرسد ولیکن دیده میشود که این معیار بر روی سایر
معیارهای حوزه نتایج اثر معنیداری ندارد .با توجه به اینکه
کلیه رویکردهای اجرای پروژه در قالب فرایندهای
سیستماتیک بایستی نهادینه گردد و نتایج اجرای آنها را در
معیار نتایج کلیدی عملکرد و سایر معیارهای نتایج ظاهر می-
گردد ,عدمتأیید فرضهای فوق به این مفهوم میباشد که
استقرار و بهبود فرایندها در صندوق ضمانت به طور مناسب و
اثربخش تعریف و اجرا نگردیده تا بتواند پشتوانه اجرای
سیستماتیک تمامی رویکردهای سازمان باشد.
اثر معیار منابع و شراکتها بر روی معیارهای نتایج سایر
طرفهای درگیر و نتایج کلیدی عملکرد معنیدار بوده و
مورد تأیید قرار گرفته است.
و
بنابراین فرضهای
برای تشریح این حالت میتوان اینگونه استدالل نمود که
معیار شراکتها و منابع دارای زیر معیارهایی میباشد که عمده
نتایج مرتبط با آنها را میتوان در معیار نتایج کلیدی عملکرد
مشاهده نمود و از اینرو معنیدار بودن این فرض منطقی
خواهد بود .از طرف دیگر یکی از زیر معیارها که شخصکننده

تجاربی از قبیل بازنگری تمامی جنبههای زیستمحیطی ،
ایمنی و بهداشتی عملیات سازمان ،ایجاد مکانیزمهای کاهش
مصرف انرژی ،میباشد .فلذا در این مورد نیز معنیدار بودن
ارتباط بین زیر معیار شراکتها و منابع با نتایج جامعه نیز
منطقی خواهد بود.
موضوعی که توجه به آن بایستی مدنظر قرار گیرد این
است که ارتباط بین معیار شراکتها و منابع و معیار فرایندها
دارای ارتباطی معکوس ضعیف بوده و همین ارتباط معکوس
نیز معنی نمیباشد.
تأثیر مثبت فعالیتهای صورت گرفته در خصوص
مدیریت منابع انسانی بر روی رضایت کارکنان با تأیید فرض
مشخص میگردد ،از طرفی بررسی تأثیرات غیرمستقیم
معیار کارکنان مشخص مینماید که اثر آن بر روی نتایج
کلیدی عملکرد و نتایج مشتری به طور غیرمستقیم معنی-
داری می باشد این موضوع مواردی از قبیل اینکه چگونه
کارکنانی که از شغل و محیط کاریشان راضی میباشند در
رفتار و برخوردشان با مشتریان میتوانند به مقدار زیادی تاثیر-
گذار بر رضایت آنها باشند و همچنین مشخص مینماید که
کارکنان راضی و وفادار با تالش بیشتر دستیابی به نتایج
کلیدی و مالی صندوق را تسهیل مینمایند.
ا

پ شن
مطابق با مقادیر ضرایب مسیر مشخص شده و همچنین
مقادیر  ،tمشخص میگردد که تمامی معیارهای در نظر گرفته
شده به عنوان توانمندسازها ،به خوبی تبیینکننده رویکردهای
اجرایی صندوق ضمانت بوده و این موضوع با توجه معنیدار
بودن ضرایب مسیر بهشدت تأیید خواهد شد .به طور مشابه
برای معیارهای نتایج نیز به خوبی تبیینکننده عملکرد صندوق
میباشند و تنها موردی که در اینجا میتوان بیان نمود این
موضوع است که نقش معیارهای "نتایج سایر ذینفعان و
"نتایج کلیدی عملکرد" نسبت به معیارهای "نتایج مشتریان"
و "نتایج کارکنان" در تشریح عملکرد صندوق کمتر بوده و
بایستی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد .با توجه به
نتیجه بهدست آمده مشخص شده است که رهبری نقش بسیار
بزرگ و تعیینکنندهای در صندوق دارد که بایستی مورد توجه
ویژه قرار گیرد .اثرات معیار کارکنان بر روی معیارها
(نتایج)کارکنان ،فرایندها و نتایج مشتریان ) با توجه به مقادیر
 tدر جدول معنیداری میباشد و فرضهای

و

و

مورد تأیید میباشد .ردپای این موضوع را میتوان در
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زیر معیارهای معیار کارکنان و نکات راهنمای ارائه شده در
مدل جستجو نمود به طوری که که با نگاه دقیقتر در نکات
راهنمای معیار کارکنان مشخص می¬گردد که موضوعاتی
مانند افزایش دانش و شایستگی کارکنان ،مشارکت و تفویض
اختیار به کارکنان ،تعامل و ارتباطات کارکنان و مراقبت ،تقدیر
و حمایت از کارکنان به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی
ارتباط کارکنان با مشتریان و ایجاد برداشت و ادراک مشتری
نسبت به مدیریت صندوق تأثیرگذار خواهد بود که میتوان از

آن به نحو شایستهای استفاده نمود .اثر معیار کارکنان بر روی
نتایج سایر طرفهای درگیر معنیدار نمیباشد و فرض تأیید
نشده است .این موضوع با توجه به اینکه موضوعاتی چون
حمایتها و مراقبتهای ایمنی و رضایتمندی و بهداشتی از
کارکنان در معیار کارکنان مطرح می¬گردد و نتایج مدیریت و
میزان رضایتمندی کارکنان با این معیار در ارتباط می¬باشد
بایستی به طور دقیق¬تر مورد آزمون قرار گیرد.
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