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 چکیده
بخش نهایی ارزیابی عملکرد است که میزاا  تحقزپ پیامزدوا ه بزه عیزارتی ادزر ا،زداما ،         ،ارزیابی پیامد

ه نتزای  حاصزا از ارزیزابی    وزا  کند. اعمال یافتزه می در محیط را مشخصوا سازما وای ه فعالیتوا برنامه

 یادربخشز ه  ییکزارا منجر به اصزالح ه بهیزود عملکزرد ه ارتقزا      وا سازما وای ه برنامهوا در طرحوا پیامد

 شود.میسازمانی 

امزا    شزه یانددر  عملکزرد سزازمانی  وزای  پیامزد  ی به الگزوی ارزیزابی  ابیدست حاضرپژهوش اصلی  ودف

که  استی داده بنیاد )گراندد تئوری( پردازهینظرباشد. نوع پژهوش بنیادی ه رهش آ  می ی(العالمدظله) یاخامنه

( ا،دا  2011تا  2031وای بیانا  سالوا )دادهی آهرجمعی نسیت به اکتابخانهگرا  از طریپ مطالعه پژهوش

ی ه موردبررسز  MAXQUDA 12 افزاار نر ه گفتما  ه با استفاده از تحلیا محتوا  فنه بیانا  معظم له را با 

 است. دادهتحلیا ،رار 

ی مرتیط واگاارهپژهوش، ضمن تحلیا بیانا ،  سؤاال گرا  در پاسخ به بر اساس نتای  پژهوش، پژهوش

، امزدوا یپ نیزی تیی ه بررسی نموده ه نتزای  آ  را کزه شزاما وفزت عن زر       بنددستهبا موضوع را استخراج، 

، تولیزد گزاارش ه   گیرینتیجهمحیطی، وای محیطی، تحلیا دادهوای داده یآهرجمعی، امدیپ یساز شاخص

 بزه ومزراه الگزوی ارزیزابی     العزالی( ظلزه )مزد  یااما  خامنزه  شهیاند، در استوا امدیپ یابیارز  یکاربست نتا دیتول

 .اندنمودهعملکرد سازمانی ارائه وای پیامد
                                                                 

 استادیار مدیریت دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی  1

 السال ()علیه استادیار علو  دفاعی راویردی دانشگاه جامع اما  حسین  2

 السال ()علیه امنیت ملی دانشگاه جامع اما  حسینی علو  دفاعی ه دکتر  3

 استاد مدیریت دهلتی دانشگاه عالی دفاع ملی  4

 mohaddes10@gmail.com نویسنده مسئول()یملی مدیریت راویردی نظامی دانشگاه عالی دفاع دانشجوی دکتر  5
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 الگو، پیامد، عملکرد سازمانی، ارزيابی عملکرد سازمانی، العالی(ظله)مد ایخامنهامام  کلیدی:واژگان 

 مقدمه
مینای  ه فرینش انسا  ه جها  مطرحنظار  ه مدیریت عملکرد از ابتدای خلقت وستی در کا آ

رفتزاری ه کزرداری    یوارفتاروای فطری ه اکتسابی بشر بوده است. ادیا  الهی معیار ه شاخص

وای معزین ه در صزور  اسزتنکاف نیزا     وا پاداشتیعیت از آ  یازا وا عرضه کرده، دربه انسا 

نظزار   شزاما    تزوا  را مزی  نظار  ه کنترل در اسزال   انواع اند.مجازا  معینی را بشار  داده

نظار  عمومی )نظزار    نظار  فرد بر اعمال خود )خودکنترلی(، خداهند متعال )نظار  الهی(،

فرماید خلقزت حیزا  ه مزرر بزرای     خداهند در ،رآ  میبرشمرد. نظار  سازمانی  هومگانی( 

یک بهتر عمزا  بیازماید که کدا  شمارای را آفرید تا هزندگخداهند مرر »  ارزیابی عملکرد است

ه اهسزت  » ه زمین برای ارزیابی عملکزرد اسزت    وافرماید خلقت آسما ومچنین می 1.«کنیدمی

کزه شزمارا بیازمایزد    تا این وا ه زمین را در شش مرحله آفرید ه عرش اه بر آب بودآنکه آسما 

 2.«کنیدیک بهتر عما میکه کدا 

آماروایی »فرمایند  در خ وص سنجش ه ارزیابی پیامدوای عملکرد می العزالی( ظله)مدای اما  خامنه

اش دیزده بشزود،   عمزا نتیجزه   درصزحنه منتها باید  ،گرفتهانجا وست، کاروایی وست، ا،داماتی 

 جزور ایزن اش در عما مشخص بشزود...  دویم، نتیجهآنچه مهم است این است که آماری که می

بایزد   حتمزاً در یک ارزیزابی حقیقزی ه درسزت،    » (9././.) «.یک گاارش باشد صرفاًنیاشد که 

 (.12/2/0) «.،رار گیرد موردمحاسیهکار، نتای  ه دستاهردوای آ  نیا  حجم برعالهه 

ه  وزا تیز از فعال یابلکه مجموعه ستین یدرهن طیسازما  محدهد ه منح ر به مح کیعملکرد 

در تعامزا   ایز ن یرامزون یپ طیبزوده، بزا محز    گریکدیدر ارتیاط با  نکهیاست که عالهه بر ا یعوامل

 یابیز مهزم اسزت کزه عزالهه بزر ارز      اریسزازما ، بسز   کیعملکرد  یابیوستند. در سنجش ه ارز

 یه دستاهردوا  ینتا یابیبه ارز ،ییه میاحث مربوط به کارا یداخل یندوایه فرآ یعملکرد درهن

توجزه گزردد. لزتا توجزه بزه       ایز ن یرهنز یب طیآ  در محز  یواتیفعال یسازما  ه ادربخش یرهنیب

دارنزد   یتزر عیهسز  نیمخزاطی  رهیز کزه دا  ییوادر مورد سازما  یعملکرد یامدوایدستاهردوا ه پ

                                                                 

 1سوره ملک، آیه  - 1

 1سوره وود، آیه  - 2
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بزه اوزداف ه    یابیه نگزرش سزازما  در دسزت    نزده یتوجزه بزه آ   گزر ید ییتر اسزت، از سزو  مهم

ه  افتزه ی تیاز عملکرد اوم یه ادرا  ناش امدوایموجب شده است که پ شدهنییتع یواتیمأمور

 عملکرد به آ  معطوف گردد. یابیارز یندوایاز فرآ بخشیسازما ور  تیموفق یبرا

 بزه  محیطزی، منجزر   شرایط ماویت ه نوع تغییر دلیا به ارزیابی عملکرد سنتی وایسیستم اکامین

 عملکزرد  نزوین ارزیزابی   یوزا سزتم یس ظهزور  جهیدرنت ه عملکرد ارزیابی یواهیپا تغییر پیدایش

 انتخاب در اتقا  کاوش ه سردرگمی به منجر عملکرد ارزیابی الگووای تنوع. است شده سازمانی

بدین منظور طراحی یزا  . است شده سازما  هضعیت ه مدیرا  با خاستگاه اصلح، متناسب الگوی

ی مثیزت  وزا یژگز یهی بزا کزاربرا  خزود بر،زرار نمایزد ه      ترادربخشانتخاب الگویی که ارتیاط 

وزای ارزیزابی عملکزرد در    . در طراحی سیسزتم است ازیموردنالگووای دیگر را نیا داشته باشد، 

 ریز غجنیزی ه   صزور  بزه توجه الز  نشزده ه در برخزی مزوارد پیامزدوا      مدواایپبیشتر موارد به 

ارزیابی پیامدوای نامحسوسِ ناشی . (000  022.، 2، ال،لین1)برهدبنت گردندیمطرح  افتهینظا 

وزای  ه خزدما (، ازجملزه مزواردی اسزت کزه بایزد در سزازما        وا ارزش) ناملموساز اوداف 

ه در بیشزتر   شزده وا پرداختهکمتر به آ وا هیژه ،رار گیرند، هلی در سازما  موردتوجهمأموریتی 

 شود، اختالف هجزود دارد بین چیای که نیاز به ارزیابی آ  وست ه چیای که ارزیابی می موارد،

 (.11  .022، 3بری)

 رهنزده شیپز مسئله این است که مدیرا  سطوح مختلزف سزازمانی چگونزه از صزحت حرکزت      

ای سازما  برنامه درحرکتپیشاپیش از ایجاد انحرافا  عمیپ  شودمیسازما  مطمئن شوند؟ آیا 

وزای ایزن انحرافزا     جلوگیری کرد ه با رفع نوا،ص ه معایب پزیش ره باعزث شزد کزه واینزه     

 ه منزابع  تخ زیص  ی به حدا،ا برسد؟ آیا ممکن اسزت در ایزن راسزتا در جهزت بهیزود     ابرنامه

ایجزاد عقالنیزت    وا کمک ه یاری رسزاند؟ آیزا  برنامه اجرای در منابع ه امکانا  از بهینه استفاده

دوزی بزه   نیازوزا، جهزت  سزازی بزرای تزداری پزیش    برای تغییزرا  سزازمانی ه کارکنزا ، آمزاده    

ممکزن اسزت؟ بزرای پاسزخ بزه ایزن       وا ه بنیا  نهاد  یک نظزار  فراگیزر ه جزامع    ریایبرنامه

تاکنو  معطوف به خرهجی ه مح زول  وا یابی عملکرد در سازما ارز کهنیا ایبه دله  واپرسش

                                                                 
1. Broadbent 

2. Laughlin 

3. Berry 
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ه مجاا ه نه در یزک نگزاه    بخشی صور بهه بیشتر ناظر به سنجش کارایی بوده نه ادربخشی ه 

شده اسزت )بررسزی پیشزینه پزژهوش بیزانگر ایزن موضزوع         گتاریسیاستنگر ه راویردی، کا

است(، لتا با توجه به اینکه الگووای ارزیابی عملکرد سازمانی موجود، ضمن تنوع ه تکثری کزه  

 اند.دارند، با نگاه پیامدی به عملکرد، به ارزیابی پیامدوا نپرداخته

امزدوای عملکزرد سزازمانی،    بنابراین دغدغه اصلی پژهوش دستیابی به الگوی مناسب ارزیابی پی

 .باشدیم العالی()مدظلهای اما  خامنه وایدیدگاه از منیعث هوای دینی میتنی بر آموزه

ی وزا آمزوزه ی از منزابع ه  درستبه توا یمموضوع ارزیابی پیامدوای عما را  اهمیت و ضرورت

بزا زبزا  ه    ما یا»  سدینوسوره عنکیو  می 0 هی( در تفسیر آ9..1،رائتی ) دینی دریافت کرد.

 «اه  کرد.ضه ، دیعملکرد را د دیاست، ادعا کافی نیست با شیشعار نیست، بلکه ومراه با آزما

  یعنزی اینکزه ارزش   مِلَای الْعَمَاِ خَوَاتِیمُهُ»  فرمایندمی علیه ه آله( ا...صلی )ومچنین از ،ول رَسُولُ اللَّهِ 

( 09/10/1.82 ،وایی از ،رآ سایت درس) .«واستآ  مالی ]ارزیابی[ کاروا، فرجا  ه پایا ه 

کنزد آ  را درسزت انجزا     خدای تعالی دهست دارد ه،تی کسی کاری مزی »فرمایند  ومچنین می

کاروا را ارزیابی کنید  دائماً»فرمایند  میالسزال (  )علیه اما  علی ( ه10.81)میاا  الحکمه، ح  «دود.

 (1.9، خطیه الیالغهنه ) .«گردیدبرمیکنید یا به عقب تا دریابید به جلو حرکت می

وا ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی به تحقپ امور ذیا کمک نموده ه دستیابی به آ  درمجموع

 را تسهیا خواود کرد.

 اصالحی یا تقویتی؛ه ارائه راوکاروای  رصد ه پیگیری مستمر پیامدوا -1

 ؛ه بهیوداصالح  یوانهیزم ه کاروا نیترادربخش کمک به شناسایی -0

ی کزال  ه اساسزی   وزا یریز گجهزت بزرای اصزالح    نزا  یاطم،ابا اطالعا  ساختن فراوم -.

 ی مدیرا (؛ریگمیت مسازی ه کمک به )ت میم

 ی آینده؛وایایربرنامهپشتییانی از  -0

ی وزا فرصزت یی در راستای رشد ه توسعه ه ایجزاد  ااافومه ایجاد  مستمر عملکردبهیود  -9

 .سازما  درتحول ه تعالی 

 شود عد  ارزیابی پیامدوا مسائا زیر را باعث می

 ه ا،داما ؛ وابرنامهابها  در میاا  ادربخشی  -1
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 ؛آگاوی از میاا  پیشرفت ه دستیابی به اودافنا -0

 ؛وای تعالی سازمانیفرصتاز دست رفتن  -.

 سازما ؛ ، ا،داما  ه عملکردوابرنامه پیش رهی یواچالششناسایی عد   -0

 .نفعا یذ انتظارا برآهرده نشد   -9

امزا    شزه یدر اند یعملکزرد سزازمان   یامزدوا یپ یابیز ارز یالگزو ارائزه  »ودف کلی این پژهوش 
در  یعملکزرد سزازمان   یامزدوا یپ یابیز ارزشناسایی عناصر » ،ودف فرعی ه «(العالیمدظله) یاخامنه

 باشد.می «(العالیمدظله) یاخامنه  اما شهیاند
 امزا   شزه یدر اند یعملکزرد سزازمان   یامزدوا یپ یابیز ارز یالگزو »پژوهش  اصلی سؤالومچنین 

 یعملکرد سازمان یامدوایپ یابیارزعناصر »، فرعی سؤال بوده ه «کدا  است؟ (العالیمدظله) یاخامنه

 باشد.می «است؟کدا   (العالیمدظله) یااما  خامنه شهیدر اند
ه تحقپ اوداف پژهوش با رهیکزرد آمیختزه ه رهش    سؤاال گرا  برای رسید  به پاسخ پژهوش

 تزا  1.20ی واسالکه شاما مجموعه بیانا   وادادهی آهرجمعی داده بنیاد نسیت به پردازهینظر
تحلیا محتوا ه گفتمزا  ه بزا اسزتفاده از     فنی ا،دا  ه با اکتابخانه، از طریپ مطالعه است 8..1

 .اندهدادی ه تحلیا ،رار موردبررس MAXQUDA 12 افاارنر 

 مبانی نظری

 :تحقیقپیشینه  -

 یامزدوا یپ یابیز ارز یالگزو طراحی  ، تاکنو  ویچ تحقیقی پیرامو شدهانجا با توجه به تحقیقا  

 ازلحزا  نوعی بهاست. منابعی که  نشدهانجا  (العالیمدظله) یااما  خامنه شهیدر اند یعملکرد سازمان

ه  موردمطالعزه  ه،فی یافت شزد کتشاه در مطالعا  ا همرتیط بود تحقیپموضوع ه یا رهش با این 

بررسی ،رار گرفت ه نسیت به ابعاد ه جوانزب موضزوع ه برخزی از مفزاویم، سزابقه، الگووزا ه       

شناسی تحقیپ آگاوی حاصا گردید که در مطالب مرتیط با ارزیابی عملکرد سازمانی ه نیا رهش

ه  موردمطالعزه منابع که با این. نظری ه مطالعاتی تحقیپ مؤدر استوای مندیاز نیاز بخشی تأمین

بزوده   مزؤدر  یناطالعا  ه افزاایش حزوزه آگزاوی محققز     کسباز جهت وا از آ  نظر که شینهپی

ه پزرداختن بزه پیامزدوای     (العزالی مدظلزه ) رویزری  معظم با تعمپ در اندیشه مقا  یکویچاست، اما 

 است. شدهپرداختهوا است. در ادامه به تعدادی از این پیشینه نشدهانجا عملکرد 
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 ارائزه  ه یطراحز » عنزوا  رساله دکتری خزود تحزت    در .1.0سال  فر،انی در محمدعلیآ،ای 

ه تعیزین سزه   بزا شناسزایی    «وای صنایع دفاعی ومگو (سازما ) یراویرد کنترل مناسب یالگو

 گزتار تأدیری وزا مؤلفه ترینمهمعنوا  معیار پویایی محیط، گستردگی محیط ه پیچیدگی محیط به

کنترلزی تحزت شزرایط     سزم یمکانکنترل راویردی، امکا  تعیین بهترین  سمیمکانبر نحوه انتخاب 

متغیر کامالً ی واطیمحی این پژهوش در واافتهی اساس براست.  شدهفراوممتفاه  برای مدیرا  

حزوزه راویزردی اسزتفاده     ایز هتحلهیتجای مدیریت مسائا راویردی ه واسمیمکاناز  ستیبایم

ی متغیر ه متالطم باید از شیوه کنتزرل بنیزادی بهزره گرفزت لزیکن      واطیمحکرد. در حقیقت در 

توا  از شیوه تزدریجی کنتزرل   می وستی که میاا  شد  تغییرا  محیطی متوسط یا کم درزمان

ی ادامه مسیر فعلی، کنترل مراکا مسزئولیت، کنتزرل مفرهضزا  ه    واسمیمکانراویردی که شاما 

 .است استفاده نمودعواما حیاتی ه کنترل راویردوای عمومی 

ارائه » عنوا کارشناسی ارشد خود تحت نامه پایا در  0..1در سال  آ،ای مهدی زمانی ماده

ه موانع  مشکال « الگوی راویردی ارزیابی عملکرد سازمانی )مطالعه موردی  مؤسسه کودر(

ناب این تحقپ کارکردوای  منظوربهه الگویی  شماردیبرماساسی ارزیابی عملکرد سازمانی را 

از   است عیار شده یی که از این حوزه برگرفتهوامؤلفهکند. بعد از علم مدیریت ارائه می

ی، جامعیت ابعاد ه ریپتشکای، داریپای سیستمی بود ، راویردی بود ، پویایی ه وامؤلفه

ه تییین  ،رارگرفتهی موردبررسی علمی واآموزهآخرین  با ذکرشدهی وامؤلفهپتیری. سنجش

 .شده است

مدل ارزیابی راویردی پیامدوای »با عنوا  ای مقاله در 0..1در سال آ،ای سید جواد امینی 

که  دودیمنشا   «یرا ای آموزش عالی در جمهوری اسالمی وایمشخطفرونگی اجتماعی 

توانایی تولید سرمایه اجتماعی فرونگی، ارتقا  فرونگ عمومی، بهیود سطح خدما  آموزشی، 

کارکرد  ساختار فیبازتعررشد، توسعه ه ا،تدار علمی، ارزشمندی علم ه ترهی  رهحیه علمی، 

ی اجتماعی، واودففرونگی اجتماعی، توسعه آموزش عالی، هضعیت نخیگا ، کمک به تحقپ 

ی دارای بیشترین اومیت مشخطتغییر ه یا خاتمه  –انسانی متخ ص، بازنگری تربیت نیرهی 

 .وستند امدوایپدر بین 

 مفهوم شناسی: -
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کدا   یکه به کدا  طرف، به کدا  سمت، برا دیگویجامع است؛ به ما م نقشه الگو،» :الگو

از هضع  د یرس یشود ه چگونگ ریت و دیمطلوب با تیهضع ...میکنیحرکت م میدارودف

در  العالی()مدظله یمقا  معظم رویر انا ی)ب« شود ا یب یستیموجود به آ  هضع مطلوب وم با

 (.1.0/./12 ،یراویرد یواشهینشست اند نینخست

 ریز مختلزف ز  یوزا ( بزوده ه بزه گونزه   Outcomeمعزادل هاهه )  امزد یپ یمتو  خارج در :امدیپ

 است  شدهفیتعر

یک برنامه، فرآینزد، پیشزامد،    جهیوا، جوامع ه افراد درنتدر سازما ای که رهیداد یا پدیدهحالت، 

وزا،  شود. پیامدوا به رفتار، مهار دود، پیامد گفته میتالش یا ور ا،دا  ه رخداد مشابهی رخ می

 (0220، 1)کل  .شوندوایی مربوط میوا، شرایط، یا چنین مشخ هوا، ارزشدانایی، نگرش

وزایی ومچزو  کزاوش، گسزترش، توسزعه، افزاایش، زدهد ،       نوشزتاری، پیامزدوا بزا هاهه    ازنظر

افزاایش آگزاوی   »شزوند. نمونزه یزک پیامزد عیزار  اسزت از        گیری، پیدایش ه... آغاز میشکا

توا  از دیدگاه پیامدوا را می«. وا ه خطرا  افسردگی ه تالش برای درما  آ شهرهندا  از نشانه

مزد   یزافتنی باشزند، کوتزاه   سال دسزت  .تا  1ه جدا نمود. پیامدوایی که در دست ندزمانی به چ

آینزد.  سزاله بزه دسزت مزی     2تزا   0مد  در یک بزازه  پیامدوای میا  کهیشوند، درحالنامیده می

دوند، سال رخ می 12تا  8مد  به بلندمد  در ادرا  که در پیشرفت منطقی از پیامدوای کوتاه

 ( )وما .یابدانعکاس می

اتخاذشزده عال،زه    ییوامیچه ت م نکهیتنها به دانستن انه امدوایپ یابیبا ارز»معتقد است  گرهینا

 «.انزد دمزربخش بزوده   اا یز تزا چزه م   وزا میت م نیکه ا میبدان میخواویم ایرا ن نیبلکه ام، یدار

 (0.2  1.80نایگره، )

وزا،  وزا، ارزش نگرشوا، ییوا، داناپنداشت که پیامد به رفتاروا، مهار  نیچن توا یم یطورکلبه

 .شوندیمربوط م ییواشرایط، یا چنین مشخ ه

را  پزردازا  نظریزه توا  در خ وص عملکرد، می شدهارائهبندی تعاریف با جمع :سازمانی عملکرد

 بندی کرد در سه گرهه دسته

                                                                 
1. Kellogg 
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داننزد کزه در یزک دهره    وای یک فرد یا سازما  میفعالیتگرهه اهل عملکرد را تما  ا،داما  ه 

 گیرد.زمانی معین انجا  می

دانند ه تزوجهی بزه ا،زداما     می شدهحاصاخرهجی  صرفاًگرهه ده  عملکرد فرد ه سازما  را 

 ( ندارند.واهرهدیصور  گرفته )

د وم به معنی نتای  این گرهه، عملکرازنظر  دانند،گرهه سو  توجه به ور ده جنیه را ضرهری می

تعریزف   باشزد. ه وم به معنی رفتار )داده( صور  گرفتزه مزی   شدهکسب)تحقپ، اجرا ه انجا ( 

وای ارزیابی از سوی گرهه سو ، تعریف جامعی است که مطابپ با چارچوب تما  مدل شدهارائه

                     .گیزززردنظزززا  مزززدیریت عملکزززرد ،زززرار مزززیعملکزززرد بزززوده ه مینزززای کزززار در اسزززتقرار 

 (12  2..1رفیع زاده، )

 یامزدوا یدسزتاهردوا ه پ  ایز ه تحل اح زا   ،یدگیعیار  اسزت از رسز   :1عملکرد سازمانی ارزیابی

 (109  2..1 ا ،ی. )اشترسازما  اجراشده یوااستسی

بیانا  ه اندیشه ه : (العالیمدظله) یاامام خامنه شهیدر اندعملکرد های پیامد ارزیابی یبررس تیاهم

 باشد می توجه،ابااز سه منظر  (العالیمدظله)ای جایگاه مقا  معظم رویری حضر  اما  خامنه

 جایگاه رویری ه ودایت فکری ه ،لیی  -2

ودایت فکری ه ،لیی( ،شروای مختلف جها  ه الیته برخورداری از ) رویریایشا  دارای نقش 

، ایشا  را از رویرا  سایر جوامع متمایا فقیههلیوای نایب اما  مع و  در ع ر غییت ه هیژگی

وایی که ایشا  داشته ه دارند سازد. بسیاری از رفتاروا، تعامال  ه سخنرانیه برجسته می

دنیا است؛ شأ  رویری ایشا  موجب گردیده  میتالبه مسائاه متناسب با شرایط زما  ه مکا  

 آید. هجود بهسطح دنیا  در پیامدوااست که مخاطیا  متنوعی برای تحقپ این 

 ه عالم دینی  نظرصاحببرخورداری از شأ  یک  -1

توا  با اندیشمند بود  ه عالهه بر برخورداری از شأ  رویری، بعد دیگر شخ یتی ایشا  را می

پردازی معظم له ،رین دانست. هجود یک بینش نظری منسجم صرفاً از دره  یک نظریه

منت  به یک  واآ در  شدهبیا نیست بلکه سلسله بیانا  ه تجمیع مطالب  استخراج،اباسخنرانی 

 ه یا موضوعی معین گردیده است. مسئله درزمینهدیدگاه منسجم ه جامع 

                                                                 
1. Organizational performance evaluation 
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  ه مجتهد دینی فقیههلیبرخورداری از شأ   -0

وایی ومچو  جنیه شخ یتی دیگر رویر انقالب، دارا بود  هیژگی یادشدهعالهه بر ده بعد 

آیند ده ه مجتهد دینی وم به شمار می فقیههلیایشا   ازآنجاکهاجتهاد ه مرجعیت دینی است. 

گیرند، به بیا  رساتر، هجهه مرجعیت دینی الشعاع این جنیه شخ یتی ،رار میبعد ،یلی تحت

ای دارد. تسلط باالی بود  ایشا  نمود ه نماد هیژه نظرصاحبوم در رویری ه وم در ایشا  

 است. انکارغیر،اباوایی مثا فقه ه تاریخ اسال  ایشا  در حوزه

طور به کهه،تیوا ه ا،وال رویر انقالب، متأدر از این بعد شخ یتی است؛ چه تما  سخنرانی

ه شود ه چه زمانی که بوضوع تحلیا ه تییین میمف ا ه عمیپ ومه ابعاد مربوط به یک م

شود؛ یک جریا  پرخرهش از بینش صحیت می اینحوی کلی ه اجمالی در باب یک مسئله

وای مختلف ا،ت ادی، اجتماعی، نظرا  ه اندیشه« زمینهزمینه، زمینه ه پسپیش»الهی ه دینی در 

رویر انقالب، در پرداخت د،یپ درها،ع است؛  مشاوده،اباسیاسی ه فرونگی مقا  معظم رویری 

نیوده که  گونهاینه کاما یک موضوع، تجویاوا ه بایدوا ه نیایدوای معینی را وم بیا  کرده ه 

وای فرونگی، دغدغه) باشند متمرکاشده مسئلهصرفاً بر اومیت ه توصیف برخی ابعاد یک 

ادوا حکم بوده ه ارجحیت وا ه نهبرای جامعه ه سازما فقیه هالیت(. منویا  29  0..1

اجرایی ه عملی دارد لتا الز  است احکا  ه نظرا  ایشا  را در خ وص ارزیابی پیامدوا نیا 

 بدانیم.

  :(العالیمدظله) یاامام خامنه شهیاندعملکرد در های پیامد ارزیابی
 :اثر خروجی در محیط(خارج )ی و توجه به تحقق کارها در زيرو برنامه یزيرطرح -0

 ییکاروا نیآ  است که توجه بشود ا ترمهم میاست؛ ن هیاز ،ض یمین ،یایره برنامه یطراح... »
 گرفتهانجا  آنچه یکند؛ بعد خرهج دایاست که بشود، در خارج تحقپ پ شدهگرفته میکه ت م

ه  ینق  اجرا تیفیدر ک ای یایره برنامه یطراح تیفیاگر در ک رد؛یاست، مورد مالحظه ،رار بگ
 واآ برطرف کرد   یشود ه برا دهیمشاوده ه د نیابیت یواه با چشم د،تبههجود دارد،  یییع

 (21/1/11)« ... .الز  است وانیاومت گماشته شود. 

 :و اجرا یو اهداف در طراح جيبه نتا زمانهمتوجه  -2

در ابتدا انجا  شود ه  حتماًبایستی « ودف ه نتیجه»، طراحی (العالیمدظله)ای اما  خامنهدر اندیشه 

 وا.، فرآیند انجا  کار ه سپس منابع ه هرهدی«ودف ه نتیجه»معکوس بعد از طراحی صور  به
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 فرمایند در این رابطه می (العالیمدظله)ای اما  خامنه

این را مشخص  اهلخواویم باشد؟ . را چه میخواویم؟ مح ول ه خرهجی..ما چه می... »

مهم ه  یکارواچهبیینیم که برای ساختن یک چنین موجودی...  بعدبکنیم؛ ترسیم بکنیم؛ 

وای کارآمدما  بنشینند آ  آد  ه،تآ ... تا این موجود پرهرش پیدا کند. ]است [... الز اساسی

شود تحول حقیقی نظا  را تعریف ه تدهین کنند ه با شجاعت الز  هارد میدا  شوند... این، می

بر اساس این فلسفه، نظا  مطلوب... به دست  ه،تآ ... ]کار [یشود فلسفهه بنیانی... این، می

ه الیته بخش مهم  وای گوناگو نامهبرخواود آمد. آ  نظا  بایستی مثا یک جدهل، پُر بشود از 

 (30/5/13) «... .جراسته اساسی آ ، ا

 
 مراحا طراحی  2شکا 

فرآیند، رهش، کار، »کنیم ه سپس با را فراوم می« وا، الااما ، منابع، سرمایههرهدی»اما در اجرا 

 رسیم.به اوداف ه نتای  یا پیامدوا می« ا،دا  ه خدمت

 
 مراحا اجرا  1شکا 

 :پیامد( دهه چهارم انقالب) يینهاهدف لزوم معلوم بودن  -3

نگاه به آینده است، باید بدانیم که نیاز  نگاوما امرهز ما در دوه چهار  انقالب وستیم اگر ما ... »

خواویم برهیم؟ ودف چیست؟ خواویم بکنیم؟ کجا میچیست؟ با ب یر  بفهمیم که چکار می

اگر بخواویم بدانیم چگونه باید رفت، باید بدانیم اآل  اهضاع چه جوری  چگونه باید رفت؟

 ه،تآ ردا را حدس بانیم، است؟ راه چگونه است؟ شرایط امرهز را مشاوده بکنیم، شرایط ف

 (10/0/11) «... .برنامه حرکت را فراوم کنیم

 

 

Output 
و  مدتکوتاه یهاهدف

-خروجی-ملموس

ثمره-محصول  
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 توجه به نتايج و دستاوردها در کنار توجه به حجم و کمیت کار: -8

ه وم به حجم ه کمیت کار توجه  ه دستاهردوادر اندیشه معظم له بایستی وم به ادر، نتای  

اش است، نتیجه گرفتهانجا ... ومه این کاروایی که » فرمایند بشود، ایشا  در این رابطه می

 گرفتهانجا این مجموعه کار عظیمی که  ...چیست؟ خرهجی این کاروا چیست؟ این مهم است

وا معلو  بشود که باید نتیجه گاارش ...در این مق ود چقدر ادر گتاشته است؟ این مهم است

 (21/2/11) «... ی داشته است؟زمین ه در ها،عیت مطلب چقدر خرهج یدررهباالخره 

حقیقی ه  ، مشخص کرد، هلی ارزیابیبیتقربهوا را توا  حجم خدما  در دستگاهاگرچه می... »

 (23/3/10) «. ...گردد که نتای  ه دستاهردوا نیا محاسیه شوددرست، آنگاه میسر می
 

 

                                الگوی ارزیابی حقیقی در اندیشه  منطپ( با) یستمیسالگوی  پیتطی  0شکا 

 )محقپ((العالیمدظله)ای اما  خامنه

ه با  (العالیمدظله) ایتوا  بر اساس اندیشه اما  خامنهومچنا  که در شکا باال مشخص است می

تر به مدل سیستمی عملکرد، هرهدی ه فرآیند را معادل حجم کار در نظر گرفت ه نگاوی عمیپ

 .برشمردوا ه ادرا  وا را نیا متناظر با دستاهرده پیامد به ومین ترتیب خرهجی را معادل نتای 

 :درست یابيارز الزمه، ینیبواقعتوجه به انتظارات و شفافیت و  -5

سطح تو،عا  ه  دیاست لتا با یمورد تو،ع ه انتظار است، امر مهم ازآنچهدرست  یابیارز»... 

 (1/0/11). ...( کرد یابیانتظارا  معلو  باشد ه متناسب با آ  تو،ع ه انتظار خاص، ارز
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ه  فی. تکالواستآ  ینیبصراحت ه ها،ع ت،یشفاف ،یکل یوااستیدرست س یابیارز زمهال»... 

 (1/2/11) . ...(اندنیچننیا ایانتظارا  ن

 :ارزيابی با شاخص و محاسبه دقیق -6

سنجش ه  یبرا( »... 5/1/31) . ...«یحدس دیبادکرد نه  یابیمسائا را ارز یحس دیباد دیبا»... 

هجود  شدهنیتده یاستراتژ کیه  یراویرد کل کی، بلندمد برنامه  کی یستیدرست، با یابیارز

. ضمن آنکه ومه دیرا با آ  سنج واشرفتیاز زما ، پ یاداشته باشد تا بتوا  در ور بروه

 (25/22/12) ...(کرد. یابیه ،ابا ارز صیتشخ،ابا دیرا با یفیه ک یکم یراویردوا

 :پیامدی( به ارزيابی) رونیبتوجه به شرايط محیطی و نگاه از  -7

 (11/1/31) . ...«توجه شود یطیمح طیبه شرا دیدرست با یابیارز یبرا»... 

 (21/22/31)...«  .کنندیم یابیدارند، بهتر ارز ره یکه نگاه از ب یافراد» ... 

 :و ارزيابی با ابزارهای کیفی توسط افراد خبره و متعهدها داده یآورجمع -4

 یواانسا را  نیا دیدارد، منتها با یاز سنجش کم یشتریب تیاوم یفیسنجش ک ،یابیدر ارز»... 

 (25/22/12) . ...«بسنجند رییووشمند ه ز ن،یام

 :انهيگراواقعهای یابيارز جينتاکاربست  -9

ه ت میم  ریایبرنامهوا باید برای رفع آ  حتماًوا پس از ارزیابی ه مشخص شد  عیب»... 

...«  باشد. انهیگراها،عوای نتای  ارزیابی یبرمینابرای آینده باید  ریایبرنامه]این[ جدی داشت

(3/1/11) 

 :مستمر نتايج یریدنباله گپیگیری و  -01

 یه،تآ  نتیجهکرد...  وا را باید دائماً مرا،یت کرد، پیشرفت کاروا را باید مرا،یتخرهجی... »

رعایت ه مرا،یت  ،د به،د خواود شد که این کاروا با د،ت دنیال شود، پیگیری شود،  حاصا

 (11/ 0/ 5« ). ...مطلوب برسیم جهینتتا اینکه بتوانیم به آ   شود

 یهحسابدرستضعف مهم ما در جمهوری اسالمی مسئله پیگیری است. کاروایما  را ... »

 «. ...کنیمنمی یریدنیاله گ بعداًکنیم هلی دویم ه اصرار وم میکنیم، دستوری میپیگیری نمی

(21/2/11) 
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 :و اقداماتها اثر برنامهتوجه به نتايج و  -00

اش چیست؟ خرهجی این کاروا چیست؟ این است، نتیجه گرفتهانجا ومه این کاروایی که »... 

در این مق ود چقدر ادر گتاشته است؟ این  گرفتهانجا این مجموعه کار عظیمی که  ...مهم است

زمین ه در ها،عیت مطلب  یدررهوا معلو  بشود که باالخره باید نتیجه گاارش ...مهم است

 (21/2/11) «... چقدر خرهجی داشته است؟

اش عما نتیجه درصحنه، منتها باید گرفتهانجا آماروایی وست، کاروایی وست، ا،داماتی »... 

اش در عما مشخص بشود... دویم، نتیجهدیده بشود، آنچه مهم است این است که آماری که می

 (0/1/15) . ...«رش باشدیک گاا صرفاًنیاشد که  جورنیا

 شناسیروش
)گراندد تئوری( ی داده بنیاد پردازهینظرنوع تحقیپ بنیادی، رهیکرد آ  کیفی ه رهش تحقیپ 

وا وا، خطیهوا، احکا ، پیا جامعه آماری در پژهوش حاضر، مجموعه بیانا ، سخنرانیبوده ه 

افاار در ،الب نر  ی(العالمدظله) ایخامنهرویر معظم انقالب اما   (8..1 تا 1.20ی واساله... )

اما   العظمیاهللآیتی دفتر حفظ ه نشر آدار حضر  رساناطالعحدیث هالیت ه ومچنین پایگاه 

بوده ه ومه  کنندیمی ایشا  را منتشر وادگاهیدکه مجموعه بیانا  ه ی( العالمدظله)ی اخامنه

است.  ،رارگرفتهدر جداهل کدگتاری مورد تحلیا  (وای نظریوای اح ا  شده )نمونهگااره

 گرفتهانجا سرشماری( ) شمارتما  صور  بهحجم نمونه آماری با جامعه برابر بوده ه  درها،ع

وای ی )اسنادی( ه با استفاده از پایگاهاکتابخانهطریپ مطالعه از  وارهش گردآهری داده است.

اما   العظمیاهللآیتی دفتر حفظ ه نشر آدار حضر  رساناطالعپایگاه  ژهیهبهرسانی، اطالع

ی ایشا  را وادگاهیدحدیث هالیت که مجموعه بیانا  ه  افاارنر ه ومچنین  ی(العالمدظله)ی اخامنه

تحلیا محتوا  فندر این پژهوش میتنی بر  ایهتحلهیتجارهش باشد؛ ومچنین می، کنندیممنتشر 

آ   اساس بربوده که بیانا  هالیت  MAXQUDA 12ر تخ  ی افاانر ه اباار مورداستفاده 

 است. ،رارگرفتهه تحلیا  موردبررسی

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه 
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،رارداد ه اندیشه  موردتوجهفن تحلیا محتوا ازجمله توا  با فنو  مختلف بیانا  ه متو  را می

کمی ه هتحلیا تجایهوای تکنیک تحلیا محتوا حد هاسطی بین رهش گوینده را کشف نمود؛

وای کیفی )متن، کال ، ت اهیر، عالئم ه...( مورد کیفی است که در آ  محتوای داده

ه وا استخراج گیرد. در این رهش ابتدا مضامین نهفته در محتوای داده،رار میهتحلیا تجایه
شود. این میهتحلیا تجایهموردنظر خ وصیا   برحسبوا کدبندی ه سپس ور یک از آ 

گیری )سمت وا(، جهتخ وصیا  معموالً مواردی نظیر فرکانس تکرار )میاا  تکرار در داده

این هتحلیا تجایهشود. اندازه محتوا( را شاما می) تخ ی یاشاره(، شد  )،در ( ه فضای 
آ   کمک بهخ وصیا  به تخ ص در موضوع تحقیپ نیاز دارد. تحلیا محتوا رهشی است که 

دیگری که راوگشای فهم ه دری فرد  عن ر وروا،...ه یا وا، مشاهرهشود از م احیهسعی می
گیرد.  وا ،رار  ه بررسی فرضیهسؤاالکه مینای کشف پاسخ  یافتدستباشد، به اطالعاتی 

خ وص بهوای علو  اجتماعی ه انسانی، ی است که امرهز در تمامی زمینهتحلیا محتوا فن

مورداستفاده ه  ه غیره کاربرد یافته شناسی، سیاست، تیلیغا ، ارتیاطا رهانشناسی، جامعه

 (.0  1.02)حسن دانایی ه دیگرا ،  .است ،رارگرفتهفراها  پژهوشگرا  

 مراحل انجام تحقیق
 باشد ذیا میصور  بهاین تحقیپ  گیرینتیجهمراحا تنظیم ه 

 هاواژهگام اول: جستجو 
، «نتیجه»، «خرهجی»، «مح ول» ،«شاخص» ،«عملکرد» ،«ارزیابی»وای در این تحقیپ هاهه 
ه... به ومراه مشتقاتشا  در اندیشه « برای چه»، «ارزش کار»، «دستاهرد»، «ادر»، «دمر»، «ودف»

 جستجو شده است. له معظم

 عنوان برای متن استنباط گام دوم:
تحقیپ انتخاب  باودفدر استنیاط عنوا  برای متن، در ور پاراگراف سعی شده عنوانی مرتیط 

 شود.

 گام سوم: کدگذاری داده
موضوعِ پیامد، شاخص، اطالعا   9پس از انتخاب ه استنیاط عنوا  برای متو ، عناهین در 

نهایتاً تیدیا به گااره، کد یا نکا   ه ؛اندشدهیبنددستهه کاربست نتای  وا محیطی، تحلیا داده
 است. شدهارائهپن  موضوع متکور  در ،البی بندجمعه مفهو  گردیده که در  تأکیدمورد 
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شود. می د،یپ متن ه استخراج تفسیر گوناگونی که در متن هجود دارد شرهع بامطالعه کدگتاری

از متن را که حاهی هاحد معنایی وستند را مشخص ه برای آ  کد وایی بخش گرپژهوشسپس 

انتخابی را به  کدگتاریمحوری ه  کدگتاریباز،  کدگتاریکند. سه مرحله می یا نا  تعیین
 (..  0..1. )رحمدل، انددادهترتیب برای ح ول به یک نظریه داده بنیاد پیشنهاد 

وا وستند که در ادامه در ،الب مقولهباز، مفاویم کدگتاری باز  مح ول کدگتاری   -1

 شوند.میبندی گرهه

، وامقولهیابد ه می حول یک مقوله تحقپکدگتاری محوری  در این مرحله کدگتاری   -0

 گیرد.می خود ،رار جای سره  شدهتدهینه ابعاد حاصا از کدگتاری باز، وا هیژگی

موجود در مدل کدگتاری وای مقوله مابینفیانتخابی  در این مرحله رهابط کدگتاری   -.

که  رهدیمرحله به کار م نیا یبرا علتنیابه «یانتخاب»اصطالح . آیددرمیمحوری به نگارش 
ه  کندیانتخاب م «یامقوله وسته»عنوا  وا را بهاز داده یمرکا ۀجنی کیهضوح به لگریتحل

 یمحدهد ه کدگتار ینظر ایتحل رد،یانتخاب صور  بگ نیا ی. ه،تشودیآ  متمرکا م یره
 .واستمقولهه بهیود  سازییکپارچه ندیفرآ ،یانتخابکدگتاری  عیارتی به. شودیباز متو،ف م
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 بازکدگتاری   نمونه 2جدهل 

 

 

 محوریکدگتاری نمونه   0 دهلج

/ محور کد/ مفاویم گااره اح ا  شده منتخب آدرس
 قولهم

(1/0/11 )
(1/2/11) 

مورد تو،ع ه  ازآنچهدرست  یابیارز -
سطح  دیاست لتا با یانتظار است، امر مهم

تو،عا  ه انتظارا  معلو  باشد ه متناسب 
 کرد. یابیبا آ  تو،ع ه انتظار خاص، ارز

 ،یکل یوااستیدرست س یابیارز الزمه -
 .واستآ  ینیبصراحت ه ها،ع ت،یشفاف

توجه به انتظارا ، 
 الزمه ارزیابی درست

بیا  
ه بینانه ها،ع

شفاف 
انتظارا  ه 

 واسیاست

در  بینیها،عشفافیت ه 
، الزمه واسیاست

 ارزیابی درست

 کد/ مفاهیم گزاره احصاء شده منتخب آدرس

(1/0/11 )
(1/2/11) 

 یمورد تو،ع ه انتظار است، امر مهم ازآنچهدرست  یابیارز -
سطح تو،عا  ه انتظارا  معلو  باشد ه متناسب  دیاست لتا با

 کرد. یابیبا آ  تو،ع ه انتظار خاص، ارز
صراحت  ت،یشفاف ،یکل یوااستیدرست س یابیارز الزمه -

 .واستآ  ینیبه ها،ع

توجه به انتظارا ، الزمه 
 ارزیابی درست

در  بینیها،عشفافیت ه 
، الزمه ارزیابی واسیاست

 درست

بیانا  در  -
اجالس سراسری 

 (23/3/10)نماز
-(9/8/20) 
-(25/22/12) 

، بیتقربهوا را توا  حجم خدما  در دستگاهاگرچه می -
مشخص کرد، هلی ارزیابی حقیقی ه درست، آنگاه میسر 

 ترینمهم ...گردد که نتای  ه دستاهردوا نیا محاسیه شودمی
ای شاخص در تعیین موفقیت باغیا ، کمیت ه کیفیت میوه

 .آیدمی به دستاست که در عرصه تالش ه مجاود  اه 
 ی.حدس دیبادکرد نه  یابیمسائا را ارز یحس دیباد دیبا -
برنامه  کی یستیدرست، با یابیسنجش ه ارز یبرا -

هجود  شدهنیتده یاستراتژ کیه  یراویرد کل کی، بلندمد 
را با آ   واشرفتیاز زما ، پ یاداشته باشد تا بتوا  در ور بروه

 دیرا با یفیه ک یکم ی. ضمن آنکه ومه راویردوادیسنج
 کرد. یابیه ،ابا ارز صیتشخ،ابا

 محاسیه نتای  ه دستاهردوا

کمی وای با شاخص گیریاندازه
 ه کیفی

 با شاخص() حسیارزیابی 

 راویردوا ،ابا ارزیابی بود 

 (3/1/11) 
باید برای رفع  حتماًوا پس از ارزیابی ه مشخص شد  عیب

 ریایبرنامه ]این[ ه ت میم جدی داشت ریایبرنامهوا آ 
 باشد. انهیگراها،عوای نتای  ارزیابی یبرمینابرای آینده باید 

 رفع معایب ریایبرنامه

 برمینای ندهیآ یبرا ریایبرنامه
 گرایانهها،عوای یابیارز  ینتا
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/ محور کد/ مفاویم گااره اح ا  شده منتخب آدرس
 قولهم

بیانا  در -
اجالس 

         نماز  یسراسر
(23/3/2010) 
-(9/8/20)-
(25/22/12) 

تززوا  حجززم خززدما  در  اگرچززه مززی  -
، مشخص کزرد، هلزی   بیتقربهوا را دستگاه

ارزیززابی حقیقززی ه درسززت، آنگززاه میسززر  
گردد که نتای  ه دستاهردوا نیا محاسزیه  می
شاخص در تعیین موفقیت  ترینمهم ...شود

ای است که در باغیا ، کمیت ه کیفیت میوه
 بززه دسززتعرصززه تززالش ه مجاوززد  اه 

 .آیدمی
کزرد   یابیز مسائا را ارز یحس دیباد دیبا -
 ی.حدس دیبادنه 
 یسزت یدرست، با یابیسنجش ه ارز یبرا -
ه  یراویزرد کلز   کیز ، بلندمد برنامه  کی
هجزود داشزته    شزده نیتزده  یاسزتراتژ  کی

از زمززا ،  یاباشززد تززا بتززوا  در وززر بروززه
. ضزمن آنکزه   دیرا بزا آ  سزنج   واشرفتیپ

 دیززرا با یفززیه ک یکمزز یومززه راویردوززا
 کرد. یابیه ،ابا ارز صیتشخ،ابا

محاسیه نتای  ه 
 دستاهردوا

محاسیه 
نتای  ه 

دستاهردوا 
با 
وای شاخص

کمی ه 
 کیفی

با گیری اندازه
کمی ه وای شاخص

 کیفی

با ) حسیارزیابی 
 شاخص(

،ابا ارزیابی بود  
 راویردوا

 (3/1/11) 

وا پس از ارزیابی ه مشخص شد  عیب
ه  ریایبرنامهوا باید برای رفع آ  حتماً

 ریایبرنامه ]این[ ت میم جدی داشت
وای نتای  ارزیابی یبرمینابرای آینده باید 

 باشد. گرایانهها،ع

تشخیص ه 
 رفع معایب ریایبرنامه

به کار بستن 
نتای  
 واارزیابی

برای آینده  ریایبرنامه
نتای   برمینای
وای ارزیابی
 گرایانهها،ع
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 انتخابیکدگتاری   نمونه . جدهل

 

ی مفهومی اهلیه به شکا وامقولهه ارتیاط بین  طریپ کدگتاری بازی مفهومی از وامقولهتشکیا 

 یوامقولهه توصیف ه تییین  واآ از طریپ کدگتاری محوری ه یکپارچه کرد   واگااره

 شدهارائه 0در یک نگاه در ،الب شکا شماره  از طریپ کدگتاری انتخابی ی(اوسته) ای،ضیه

 است.

  

 انتخابی/،ضیه قوله/ ممحور کد/ مفاویم آدرس

(1/0/11 )

(1/2/11) 

توجه به انتظارا ، الزمه ارزیابی 

 درست
ه بینانه ها،عبیا  

شفاف انتظارا  ه 

 واسیاست

 تییین پیامدوا
، واسیاستدر  بینیها،عشفافیت ه 

 الزمه ارزیابی درست

بیانا  در 

الس اج

نماز  سراسری

(12/2/0.) 

-(9/8/20) 

-(19/11/01) 

 محاسیه نتای  ه دستاهردوا
محاسیه نتای  ه 

دستاهردوا با 

کمی ه وای شاخص

 کیفی

شاخص سازی 

 پیامدی

کمی ه وای با شاخصگیری اندازه

 کیفی

 با شاخص() حسیارزیابی 

 ،ابا ارزیابی بود  راویردوا

 (3/1/11) 

 بیرفع معا ریایبرنامهه  صیتشخ
به کار بستن نتای  

 واارزیابی

تولید کاربست 

نتای  ارزیابی 

 امدوایپ

  ینتا یبرمینا ندهیآ یبرا ریایبرنامه

 گرایانهها،عوای یابیارز
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تحلیل 
داده

های
 

محیطی
 

- 
ت طراحززی ه   

اگزر در کیفیز
برنامه

ت 
ی یا در کیفی

ریا
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 (نگارندهوا )مقوله نییه تی فیتوص ،کرد  کپارچهی ،ارتیاط ،ایتشک در یک نگاه  0شکا 
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 گیری و پیشنهاد:نتیجه

 :گیرینتیجه -الف

در  یعملکرد سازمان یامدوایپ یابیارز یالگو» یعنیاصلی تحقیپ  سؤالمحققین در پاسخ به 

الگوی متکور یک الگوی  کهاینبا توجه به  «کدا  است؟ (العالیمدظله) یااما  خامنه شهیاند

با  لتا ؛نیا به آ  پرداخته شد .محتوایی نیست بلکه یک الگوی سیستمی وست که در شکا 

نهایی را در  ( الگوی. شکا) (العالی)مدظله ایخامنهاستفاده از تطییپ الگوی سیستمی با اندیشه اما  

 .اندنموده ارائه( 12) شکا،الب 
 

 
 

اما   شهیدر اند یعملکرد سازمان یامدوایپ یابیارزعناصر »از  است عیار تحقیپ  سؤالدهمین 

 «کدا  است؟ (العالیمدظله) یاخامنه

  اندنمودهرا از تحلیا بیانا  به شرح زیر استخراج  سؤالمحققین پاسخ این 

 امدوایپ نییتی -1

 یامدیپ یساز شاخص -0

 محیطیوای داده آهریجمع -.

 محیطیوای تحلیا داده -0

 

 شکا 5  الگوی ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در اندیشه اما  خامنهای )مدظلهالعالی(
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 گیرینتیجه -9

 تولید گاارش -2

 پیامدوا یابیارز  یکاربست نتا دیتول -8

 :هاپیشنهاد -ب 

  شودیمطورکلی این تحقیپ ،ابا توسعه است ه پیشنهاد به

وای در این تحقیپ الز  است تا برنامه شدهارائهبرای کاربردی نمود  الگوی سیستمی   -1

 عیارتی بهشود ه  سازیپیادهبا نگاه پیامدی طراحی ه وا سازما  بلندمد ه  مد میا 

، اجرا ه ارزیابی عملکرد ریایبرنامه، ریایطرحه گفتما  رهیکرد پیامدی در  سازیفرونگ

 صور  گیرد.

وای نهادوا ه سازما در سطح  یبومصور  به شدهطراحی یشود، الگومی شنهادیپ  -0

آ ،  یتا ضمن غنا ردی،رار گ یدانیه م یبسط داده ه مورد آزمو  علملشگری ه کشوری 

وای هدر حوزسازمانی عملکرد  یابیه ارز تیریمد ا یمناسب هارد ادب ییالگو عنوا به

 شود. ا،ت ادی ه ...دفاعی، امنیتی، فرونگی، سیاسی، 

 عملکرد سازمانی در این تحقیپ، پیشنهادوا با توجه به طراحی الگوی ارزیابی پیامد  -.

 اسال شود نظا  جامع پایش ه پیامدسنجی راویردی میتنی بر میانی ارزشی ه مکتیی می

 سجادیه، منویا  امامین انقالب ه سایر منابع دینی( طراحی شود. صحیفه ،الیالغهنه ،رآ ، )

 موردبررسیدر سنجش ه ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی  پژهویآیندهجایگاه ه نقش   -0

 ه پژهوش ،رار گیرد.
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