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 چکیده:
گوي هاي ها و شاخص این مقاله با هدف تبیین ابعاد، مؤلفه کرد  ال عمل مدیریت 

گوي اثربخش و قابل عالی و ارائه ال آموزش  ر توسعه پایدار در  کنترل انجام   مبتنی ب
آمیخته بود پژوهش مطالعهاین پذیرفت.  خبرگان  انینفر از م 15 ،یفیدر مرحله ک.اي 

کرد تیریمد جهت انجام مصاحبه  ،هدفمند يریگ با نمونه وزارت و توسعه پایدار عمل
 انیساده از م یتصادف يها نمونه ،یانتخاب شد. در مرحله کم ،افتهیساختار مهین

علوم، تحق رانیکارکنان و مد را 170به تعداد  يو فناور قاتیوزارت  کم ينفر، ب  لیت
شنام ها، با  داده لیو تحل يآور جمع ،یبررس .دیگر ساخته انتخاب گرد پژوهش هپرس

ستفاده از روش تحل ستقرا یفیمحتواي ک لیا از، محوري و  یمبتن ییا ر کدگذاري ب ب
شد. در مرحله کدگذار مصاحبه میمفاه یانتخاب ساس شباهت  يمحور يها، انجام  ر ا ب

ع ع ،یاسیبعد س 5مقوله و  26 یموضو  یو فرهنگ ياقتصاد ،یطیمح ستیز ،یاجتما
کرد مبتن بانتخا عمل ر توسعه پا یو مدیریت   شناخته شد. یاصل ریعنوان متغ به داریب

انجام گرفت  )Pls( یبا مدل معادالت ساختاري با روش حداقل مربعات جزئ یبخش کم
راي مدل ساختاري و مدل F2و  R2،Q2 ،GOFو معیارهاي  دازه يها ب محاسبه  يریگ ان

ش  باشد. یمدل م دییأاز ت یو حاک ندتشد که همگی مقادیر مجاز و قابل قبولی دا
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 مسأله یانب و دمهمق
 ي در علم مدیریت، مفهوم عملکرد، مفهومی اساسی است و بسیاري از محققان از دهه

شده  را تعریف نمایند، اما هنوز هم تعریف پذیرفتهاند تا آن  تاکنون تالش کرده 1980
به  یابیعملکرد، دست). Berland, 2004براي این مفهوم در ادبیات وجود ندارد ( یمشترک

با توجه به تکامل ). Bourguignon, 2000( است تیبا هر ماه یهر نوع هدف سازمان
یافته است  امعه، تکاملها در اقتصاد و در سطح جهانی، مفهوم عملکرد در ج نقش سازمان

)Cramer, 2002) دیدگاه سنتی عملکرد که .(Friedman, 1970 (طور اشاره نمود، به 
 ،بعدي جدیدتر سهجهانی انداز  تدریج چشم کلی، محدود به یک تعریف کوتاه است. به

 يسودآور «). مفهوم Elkington, 1997انداز مالی سازمان شده است ( جایگزین چشم
. دینمایم یرا معرف ،شده  اقامه انسانو  سیاره زمین ،ياقتصاد يسودها يبرا که» 1گانه سه

گانه  سه يها حوزه ی، الزم است در تمامباشند داریها پا آن که سازمان يبرا ،يو ي به گفته
به  ،یعملکرد مال دگاهید رییتغ نیا). Cramer,2002( ابندیسود، به حداقل عملکرد، دست 

، یو اهداف اجتماع یسنت دگاهید یزمان به اهداف مال هم یابیدست دار،یپا یدگاهید
 این  به)؛  Germain؛Cramer, 2002( ردیگ یرا در برم دیجد دگاهید یستیز طیمح

به همزمان  محیطی را  جتماعی و زیستاهداف مالی / اقتصادي، ا تمام یسازمان ترتیب، اگر 
شناسایی شرایطی باشد که بتوان  دست آورد خوب عمل کرده است. مدیریت باید به دنبال

برد  ـ زمان به دست آورد. این پارادایم برد محیطی و اجتماعی را هم اهداف اقتصادي، زیست
زیست و مسئولیت  شود که بر طبق آن، حفاظت از محیط کار پایداري نامیده می و  کسب

 Hockerts, 2002 Salzmann & et al, 2005شود ( ها انجام می اجتماعی توسط سازمان
 ر،یاخ يها در سال هاست. سازمان يامروز نیآفر ارزش يها ياز استراتژ یکی يداریپا). &
 يدیکل يتوجه قرارگرفته و استراتژ ها و محققان مورد سازمان نبیدر  جیتدرب يداریپا
عملکرد ارزیابی  دار،یپا ي توسعه ياستراتژ يمنظور اجرا  به ها شده است. سازمان شتریب

 ,.Wicher & .et al( است ازین مؤثر، داریعملکرد پا یابیارز ستمیبه س وري وضر داریپا
 يعملکردها تیریو مد یابیارز ازمندین ،یسازمان يها وهیدر ش يداریپا بیتعق ).2019
به اهداف از  یابیاست. چنانچه عملکرد سازمان، دست یو اجتماع یستیز طیمح ،ياقتصاد

به اهداف  دنیرس يعملکرد برا تیریترل و مدکن ،یابیارز باشد، شده نییتع شیپ
 یاتیح نده،یعالج آن در آ زیبه اهداف و ن یابیعدم دست لیدال نییو تع يضرور کیاستراتژ

1 triple-p bottom line (people, pelanet, profit) 
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 ي در کنار جنبه دیبا یو اجتماع یطیمح ستیمختلف عملکرد، اعم از ز يها است. جنبه
عملکرد  تیریه مداست ک يزیهمان چ نیکه ا ردینظر قرار گ مورد یروشن  به ياقتصاد

 ییشناسا رايب ردد،و اجرا گ نیتدو يداریپا ياستراتژ که ی. زمانشودمی  خوانده دار،یپا
  نییتع کیبهبود مستمر عملکرد، سنجش و کنترل اهداف استراتژنیز براي اجرا و  ي نحوه
 & ,Chams( است ي، ضروريداریپا ياستراتژ  با آنها تطابق مستمر قیاز طر شده

Blandón, 2019.( توجه قرار  مورد یخوب  ها به که مدیریت عملکرد در دانشگاه آنجا از
 ي و توسعه طیعملکرد موجود متناسب با شرا تیریمد يها ستمیس ینگرفته است و طراح

 يبرا داریپا ي متناسب با توسعه ییالگو ي . ارائهشود یاجرا م يمؤثرطور نا و به ستین دار،یپا
فقدان و ها  در دسترس سازمان بعمنامحدودیت  .رسد ینظر م به يعملکرد ضرور تیریمد
موجب ها و مؤسسات  ازماني سارهایها و مع شاخص تعیین مناسب در يبند تیاولو

راهبرد (با در نظر  نیتر يو کاربرد نیتر انتخاب مهم گردد.می يا منابع در هر دوره هدررفت
منابع را  صیها) که ارزش تخص بردبودن راه بر نهیو هز یمنابع سازمان تیگرفتن محدود

). کشور ایران در Mohammadi, 2016( رود یبه شمار م رانیمد یداشته باشد، چالش اصل
 يها ها و چالش پایدار با بحران ي توسعه یابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست

کالن خود  يها مهو برنا ها یمش ، خطاه دولت .در حال و آینده مواجه است يا دهیاساسی عد
 رامونیپ یعمل يها یاما بررس ند؛ینما یم نیو تدو هیها، ته آوردن آن هدف به اجرا در را با
ساده هم در اجرا، با شکست روبرو  يها برنامه یبرنامه، نشان داده است که گاه ياجرا

از  یکی انعنو به ،یکه عملکرد آموزش عال شود یمسئله تصور م نی. اشوند یم
 ي دوره زیساخت و ن انسان یطیمح ستیکشور در عصر مسائل ز ي توسعه يها رساختیز

 دیرا تهد یو آت یفعل يها که رفاه و سالمت نسل یجهان یو اجتماع ياقتصاد يها بحران
 دار،یعملکرد پا تیری). مدMajd & et al, 2016اثربخش و مناسب نبوده است ( ند،ینما یم
را با  یو اجتماع یطیمح ستیز تیریست که مدمستدل ا یتیریچارچوب مد کی ازمندین

را با  یو اجتماع یطیمح ستیمرتبط ساخته و اطالعات ز يو تجار یرقابت تیریراهبرد و مد
 ,Crutzen( دیادغام نما ،يداریپا يگزارشگر نیو همچن يو اقتصاد ياطالعات تجار

2011(. 
 

 پژوهش اهداف
 ي بر توسعه یعملکرد مبتن تیریمد يالگو يها ها و شاخص ابعاد، مؤلفه ییشناسا

 .يو فناور قاتیدر وزارت علوم، تحق داریپا
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و  قاتیدر وزارت علوم، تحق داریپا ي بر توسعه یعملکرد مبتن تیریمدل مد ي ارائه
 آن. یابیو اعتبار يفناور

 
 تحقیقات پیشین

 الف) تحقیقات داخلی
یژه از طریق آموزش، و پایدار به ي عنوان ابزاري نوین در توسعه آموزش عالی به

هاي  ها و مشارکت ها، همکاري تواند باعث بهبود شبکه ها و خدمات می پژوهش، زیرساخت
هاي  ن برنامهزیست و تدوی  هاي تدریس و رویکردهاي آموزش محیط علمی، بازنگري شیوه

آموزش عالی پایدار؛ اتخاذ رویکرد سبز در  ي اي در بستر توسعه رشتهاي و فرا رشته میان
پایدار و ممانعت از تأثیر منفی بر جوامع انسانی یا  یدانشگاه ي ملیات روزمرهع

اي سالم  المللی براي تضمین آینده خدمات به جوامع محلی، ملی و بین ي ها؛ ارائه اکوسیستم
 ).& Pazooki Nejad, 2013 Salehi( نظر محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادي گردد از

ها،  راهبردي، دستورالعمل يزیر یجاد مراکز پیشرو و برنامهبا ا توانند یم ها دانشگاه
پایدار فراهم نمایند که از آن  ي تحقق توسعه ي نهیالزم را درزم يها يها و راهنما برنامه

به اصالح دروس دانشگاهی با تلفیق نگرش توسعه پایدار خصوصاً در دروس  توان یجمله م
 النیالتحص ها براي فارغ العمر دانشگاه مادامآموزش  يها تیفعال ي سعهطراحی مهندسی، تو

پایدار و آموزش و پژوهش سبز  ي توسعه يها با مفاهیم جدید و نگرش ییمنظور آشنا  به
آن  يها تیدانشگاهی است که در تمام فعال» دانشگاه سبز«اشاره نمود. بر اساس تعریف، 

 ها، شگاهیمالی، آزما(امور اداري،  وجوداعم از آموزشی و پژوهشی و تمامی خدمات م
کارآمد  ي و استفاده ستیز  طیبهداشتی، ایمنی و حفاظت از مح يها دگاهی.)، د.. ها و کارگاه

پایدار جامعه مورد  ي و بهینه از منابع و مواد مصرفی را در راستاي تحقق اهداف توسعه
 ي کلیهباید  سبزیک دانشگاه  گر،ید  عبارت قرار داده و به آن عمل نماید. به دیتأک
 ها، شگاهیآموزشی، پژوهشی و تمامی خدمات موجود امور (اداري، مالی، آزما يها تیفعال

پایدار و حفظ  ي ...). را به سمتی هدایت کند که متناسب با اهداف عالیه توسعه ها و کارگاه
  .)Alavi Moghadam & et. al., 2010( باشد ستیز  طیمح

کند که روش مدیریتی آن شامل خصوصیات آفرینی  تواند ارزش سازمان زمانی می
محیطی و اجتماعی باشد.  سازي ابعاد اقتصادي، زیست ویژه در ارتباط با یکپارچه مختلف به

گیري با  وجود ذینفعان با منافع اقتصادي متضاد و ناهمگون، سبب افزایش تقاضا براي اندازه
تواند تداوم فعالیت  زمانی میزعم ذینفعان یک سازمان، سازمان  شود. به ابعاد چندگانه می
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داشته باشد که از طریق مدیریت و حسابداري عملکرد پایداري قادر به ایجاد، حفظ و 
تقویت روابط پایدار و بادوام با تمامی ذینفعان خود باشد. مدیریت عملکرد پایداري نیازمند 

اً بررسی و باید دائم ها، ها و شاخص تعریف اهداف پایداري است که از طریق استراتژي
 ). Sajjadi & Bonabi Ghadim, 2014( ارزیابی شوند

 یشدن مرزها) بر آموزش عال دهیاختالط و در هم نورد ی(به معن شدن یجهان ي دهیپد
ها و  به فرصت ییپاسخگو ياست که برا يا نهیشدن آن، گز یالملل نیاست و ب رگذاریتأث

در خدمت  ،یشدن آموزش عال یالملل نی. راهبرد بشود یم اریاخت شدن یجهان يها چالش
بر  یمبتن داریپا ي به توسعه یابیدست ریدر مس ،يا فهو حر یشهروندان جهان ي توسعه

در  تیفیو ک يبرابر ،یرا بر عهده دارد. دسترس ینقش حساس شدن یمالحظات جهان
ر ب یالملل نیو روابط ب یدر سطح مل يساز شبکه يارتقا شدن، یدر عصر جهان یآموزش عال

 & Barkhordar( است داریپا ي به توسعه یابیدست ياساس احترام متقابل، در راستا
Fatahi, 2016( . 

 
 ب) تحقیقات خارجی

کند که براي اینکه  در پژوهشی با عنوان تحلیل عملکرد در طراحی صنعتی، بیان می
ظام کارکنان سازمان تبدیل به منابع ارزشمندي براي سازمان شوند، ضرورت دارد تا ن

مدیریت عملکرد کارکنان با نیازها و انتظارات ذینفعان سازمان ارتباط مؤثري برقرار کند تا 
هاي بهبود خود را بر آن اساس تنظیم  ها و برنامه ها بدانند انتظار از آنان چیست و تالش آن

 ).Clark, 2018( کنند
Tseng & levy (2019) متوازن،  يازیبا عنوان محور پنجم کارت امت یر پژوهشد

ها  است که به سازمان يروند ،يداریکار امروز، پا و  کسب طیکه در مح دهند ینشان م
سازمان  تیریرا با راهبرد و مد یطیمح ستیو ز ياقتصاد ،یاجتماع يمحورها دهد یاجازه م

ها هنوز  از سازمان ياریبس یول ست،ین دیجد يداریچه مفهوم پا . اگرندینما ریدرگ
هدف نگاه  پژوهش با نیکنند. ا يریگ اندازه اینموده و  يساز ادهیآن را پ چگونه دانند ینم

عنوان محور پنجم  که به آن به یمسائل نیتر از مهم یکیعنوان  به يداریپا ي کردن به مسئله
عملکرد جامع  تیریمد ستمیس کی بهرا  یمال ریو غ یمتوازن که مسائل مال يازیکارت امت
 يبرا ایسراسر دن يها متوازن توسط سازمان يازیکارت امت کند؛ یکمک م کند، یمتصل م

 يساز ادهیپ يبرا یعنوان پل به تواند یم نیکه ا شده  رفتهیراهبرد سازمان پذ يساز ادهیپ
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در نظر گرفته  لکردعم جیبا اقدامات و نتا یسازمان يداریاهداف پا وندیو پ يداریراهبرد پا
 .شود

Lee & et. al. (2018) يمدل جامع عملکرد، برا انیتحت عنوان ب یدر پژوهش 
گسترش  لیکه به دل دهند ینشان م ،يریگ میاز تصم یبانیو پشت یعملکرد صنعت تیریمد
 ،یصنعت رییدر حال تغ يها طیدر مح میتصم يها شدن داده زیو سرر یابیارز يارهایمع

. در رددگ دجایا يریگ میعملکرد و تصم تیریمد يو کارآمد برا عیرس یالزم است که روش
 يریگ میاز تصم یبانیعملکرد و پشت یابیارز يخطر را برا ـ ارزش ـ نهیراستا، روش هز نیا

 .دهند یارائه م
اجتماعی، فرهنگی و  شده براي دانشگاه پایدار، به بعد در الگوهاي داخلی ارائه

 محیطی کمتر توجه شده است. لزوم توجه پایدار در مقابل بعد زیست ي هاقتصادي توسع
هاي اجتماعی، نظارت و ارزیابی، پژوهش و اداري، مالی در خصوص پایداري  بیشتر به حوزه

محیطی فضاي دانشگاهی، آموزش پایدار،  ها، در کنار توجه به مدیریت زیست دانشگاه
نگر در خصوص  کنندگان و مدیریت پایدار تأکید شده و طراحی الگویی جامع و کل مشارکت

فرهنگ ایران اسالمی  هاي بزرگ کشور، مطابق با ر یک از دانشگاهپایداري دانشگاه توسط ه
   (Raad & et al, 2017).شود ها توصیه می هاي آن ها و مأموریت و متناسب با توانایی

پژوهشی با عنوان چارچوب فرآیند رهبري چند سطحی مدیریت عملکرد نشان  در
یریت عملکرد است. مدیران دادند که فرآیندهاي رهبري، یک سازوکار اساسی سیستم مد

گذارند. تعامالت اجتماعی پویا،  در نقش رهبر بوده و تأثیر مستقیم در سطوح مختلف می
عناصر اساسی عملکرد هستند. متأسفانه، گفتمان اخیر در میان محققان و کارشناسان 

بخش بوده و  ها کمتر رضایت هاي مدیریت عملکرد فعلی در سازمان دهد که شیوه نشان می
 ). (Tuğçe Kalender & Vayvay, 2016 مؤثر نیستند

اي با عنوان پیشنهاد سیستم مدیریت عملکرد یکپارچه براي وزارت علوم،  در مقاله
خانه تحقیقات و آموزش عالی در اندونزي، مدلی را ارائه نمودند که ضمن تناسب با وزارت

پایدار اندونزي باشد و  يعهدر جهت بهبود مستمر و نیز دستیابی به اهداف در راستاي توس
بخش سیستم سیاسی، سیستم آموزشی، سیستم  5گانه را که در  5ها مدل حلزونی  آن

محور و فرهنگ اجتماعی (رسانه ي زیست طبیعی و اطالعات و سرمایه اقتصادي، محیط
 & Stella( هم هستند را ارائه نمودند محور) در خلق و انتقال دانش در ارتباط با

Wibisono, 2015 .(پایداري در مؤسسات آموزش  ي در پژوهشی با عنوان موانع بازدارنده
گردد.  عالی، نشان دادند که عواملی مانع از اجراي پایداري در مؤسسات آموزش عالی می
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هاي پایداري وجود نداشته و موانعی وجود  آمیز برنامه شرایط مناسب براي اجراي موفقیت
دانشگاه در سرتاسر دنیا  ي هاي پایداري در محوطه ارات و طرحدارد که مانع از موفقیت ابتک

شود، بخشی از این موانع را عدم آگاهی، عالقه و مشارکت ساختار سازمانی، کمبود  می
ها، کمبود  بودجه، عدم پشتیبانی مدیران دانشگاه، کمبود وقت، عدم دسترسی به داده

 ). Velazquez & Others, 2008( اند ... نشان داده آموزش و
در پژوهشی تحت عنوان بیان مدل جامع عملکرد، براي مدیریت عملکرد صنعتی و 

دهند که به دلیل گسترش معیارهاي ارزیابی و سرریز  گیري، نشان می پشتیبانی از تصمیم
هاي در حال تغییر صنعتی، الزم است که روشی سریع و  هاي تصمیم در محیط شدن داده

 ـ در این راستا، روش هزینه گردد.گیري ایجاد  د و تصمیمکارآمد براي مدیریت عملکر
 Lee & et( دهند گیري ارائه می خطر را براي ارزیابی عملکرد و پشتیبانی از تصمیم ـارزش 

al, 2018.(  
ساالن در  در پژوهشی با عنوان ارزیابی عملکرد مراکز آموزش پیشرفته بزرگ

اي از  مجموعه ي هدف مطالعه و توسعه باها بر اساس کارت امتیازي متوازن،  دانشگاه
هاي ارزیابی عملکرد مناسب عمدتاً بر اساس کارت امتیازي متوازن براي مراکز  شاخص

علی بین چهار منظر  ي گیري، رابطه ها، با استفاده از روش تصمیم آموزش عالی در دانشگاه
ا ارائه نمودند. نتایج هاي ارزیابی ر کارت امتیازي متوازن و همچنین، وزن نسبی بین شاخص

عامل مهم و تأثیرگذار بر سه منظر دیگر است. عالوه » یادگیري و رشد«قبلی، نشان داد که 
نقش مهمی در گسترش » انداز مالی چشم«و » فرآیند داخلی«بر این دریافتند که منظر 

اند از:  ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی دارد. سه شاخص کلیدي عملکرد اصلی عبارت
است. مدل ارزیابی » درآمد خالص«و » حجم گردش مال» «دمات پس از فروشخ«

 ها استفاده گردد عنوان یک مرجع براي مراکز آموزشی در دانشگاه تواند به شده می پیشنهاد
)Wu, Lin Chang, 2011.(  

کنند که براي طراحی هر مدل در  در موضوع مدیریت عملکرد کارکنان، بیان می
از موضوع انگیزش کارکنان شروع کرد. در این مدل در نظر گرفتن اهمیت و ابتداي امر باید 

شود. این  گذاري انگیزشی کارکنان با اهداف سازمان از ابتداي فرآیند عملکرد آغاز می ارزش
مابین کارکنان و سازمان است که از تعیین اهداف و  هدف تطبیق انتظارات فی کار با
آن تعیین انتظارات کارکنان است. این مدل  ي نتیجه شود و هاي سازمانی شروع می ارزش

که فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان منجر به تعریف درستی از  صورتی کند در بیان می
کارکنان شود، میزان ماندگاري در شغل و سطح کیفیت عملکرد  ي سطح انتظارت و انگیزه
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عنوان گزارشگري  ). در پژوهشی باJonse &lowukud, 2013( یابد نیز افزایش می
 ي ها و مزایا) براي کمک به تهیه ها (چالش پایداري و مدیریت عملکرد در دانشگاه

اندازي بر گزارشگري پایداري و مدیریت عملکرد در بخش دانشگاه موردي را براي  چشم
عملکرد و نوآوري بیشتر در رویکرد مدیریت عملکرد انجام  ي افزایش پاسخگویی، توسعه

 طور قابل داد که روش دانشگاه در گزارشگري پایداري و مدیریت عملکرد بهداده و نشان 
اثربخشی بر تغییر تحولی از  ي مانده که به کاهش توان بالقوه ها عقب توجهی از سایر بخش 

محیطی و اقتصادي  انجامد و خواستار ادغام پایداري اجتماعی، زیست طریق انتقال دانش می
ها تأثیر  گذاران و رؤساي دانشگاه این پژوهش بر سیاستدر فرآیندهاي دانشگاه شد. 

 ).Adams, 2013( گذارد می
 

 پژوهششناسی روش
بر  یعملکرد مبتن تیریمد يالگو ي و ارائه نییتب يپژوهش حاضر به جهت تالش برا

 يپژوهش دارا نیا نی. همچنرود یبه شمار م يادیبن ینظر هدف، پژوهش از داریپا ي توسعه
 یابیارز يو برا یفیک کردیمدل از رو یطراح ي) است که برایکم ـ یفی(ک یبیترک کردیرو

منظور درك و شناخت   پژوهش به نی. در بخش اول ابرد یبهره م یکم کردیمدل از رو
 قیعم ي مطالعه با دار،یپا ي بر توسعه یعملکرد مبتن تیریمد يها ها، ابعاد و شاخص مؤلفه

 يمند آن در کنار بهره ينظر اتیعملکرد در ادب تیرید مدموجو يها و با اتکا بر نمونه مدل
 لیبا استفاده از روش تحل د،تجربه هستن يکه در موضوع مطالعه دارا يافراد دگاهیاز د

گرفته شد تا  از ابزار مصاحبه مدنظر قرار يریگ و بهره یصیتلخ يکردیبا رو یفیک يمحتوا
ارتباطات  یتمام ،یمهندس یبتوان در قالبشده   انجام يها مصاحبه يمحتوا لیبا انجام تحل

 يبراپژوهش  یفیبخش ک يآمار ي کرد. الزم به ذکر است که جامعه فیشده را تعر  ثبت
 آشنا به مسائل مبتال یاز خبرگان و متخصصان دانشگاه يا استخراج مدل، شامل مجموعه

 تیریدمرتبط با م يستاد يها حوزه نیو متخصص یعملکرد در بخش دولت تیریبه مد
هدفمند در  یانتخاب يریگ اول با استفاده از روش نمونه ي . در مرحلهباشند یعملکرد م

 يها پژوهش مشخص و سپس داده هینمونه خبرگان اول نوانع نفر به 7امر تعداد  يابتدا
 شدند که در ییشناسا يدیدر طول مصاحبه افراد جد .)یشد (گلوله برف يآور الزم جمع
حاصل  يحاصل شد. اشباع نظر يو اشباع نظر رفتیصاحبه صورت پذم نفر، 15مجموع با 

و مشخص کردن  لیبه تکم یکمک ،یاضاف يها حاصل شد که داده یپژوهش زمان نیدر ا
شانزدهم مشابه به نظر  ي احصاء شده پس از مصاحبه يها و داده کرد یابعاد پژوهش نم
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 ي از اعضاء جامعه یل به برخمد ي موضوع ضمن ارائه نیاز ا نانیاطم ي. برادندیرس یم
پژوهش  ينظر نییبازخوردها نشان داد که افراد سؤال شده از تب ،یفیبخش ک يآمار
نداشتند.  یافراد خاص ایبا فرد  دیجد يها انجام مصاحبه يبرا يا هیدارند و توص نانیاطم
 ي سابقه ينمونه دارا نیدرصد از ا 60که  دهد یخبرگان پژوهش نشان م ي نمونه تیوضع
و کار در  ییاجرا ي سابقه يدارا زیها ن درصد آن 40ها و  در دانشگاه یو پژوهش یعلم

. باشند یمطالعه م در موضوع مورد گاهدر دانش یتیریمد يها در پست یمنابع انسان ي حوزه
که  باشند یعملکرد م تیریمد ي در حوزه تیسال فعال 14 ي سابقه نیانگیم يدارا

عملکرد  تیریکامل به ابعاد موضوع مد ییوب و به دنبال آن آشناخ ي تجربه ي دهنده نشان
 ي با ارائه ،یفیدر بخش ک ییایو پا ییروا شیمنظور افزا  دولت در سطوح مختلف هستند. به

 ریمس انیها در جر و با قرار دادن آن ییباال بردن روا يشوندگان برا بازخورد به مصاحبه
 یداخل ییروا شیافزا ي نهینگذارد، زم ریها تأث آن ییپاسخگو ي بر نحوه که يطور پژوهش به
آمده تا آن مرحله،   دست به يالگو ي منظور پس از انجام هر مصاحبه نی. به ادیفراهم گرد
را که نسبت به الگو داشتند، طرح  یشوندگان نکات شده و مصاحبه  ارائه انشوندگ به مصاحبه

گونه  از هر یه انجام شد تا مصاحبه خالکار پس از انجام هر مصاحب نیموضوع نمودند. ا
ها  از بطن مصاحبه ازین مورد يها پژوهش مقوله نیانجام شود. در ا يریگ و جهت فرض شیپ

بتوان  نکهیا يمدل و برا دیأیمنظور ت  شد. به راجپاسخ به سؤاالت پژوهش استخ يو برا
روابط را در سطح مدل  نیا نییتوان تب زیمستقل و وابسته و ن يرهایمتغ انیم یروابط عل

 لیها دارد، از تحل با داده ینشان داد و اثبات شود که مدل موردنظر تناسب و برازش مناسب
شده از   مدل استخراج يساختار تمحاسبه معادال يعلت برا نیاستفاده شد. به هم ریمس
 یابیارز يبرا زیپژوهش ن یشد. در بخش کم يبردار بهره PLS و اسمارت SPSSافزار  نرم

مدل با استفاده از ابزار  ،یفیتوص یشیمایبا استفاده از پ یفیشده از بخش ک  مدل استخراج
 يپژوهش برا یبخش کم بزارقرار گرفت. ا یابیمورد ارز کرتیل فیبر ط یمبتن ي پرسشنامه

استاندارد محسوب  يها الزم جزء پرسشنامه ییایو پا ییمدل در پنج بعد از روا یابیارز
 دیچند نفر از اسات اریپرسشنامه در اخت نیابزار، ا ییروا تر قیسنجش دق يرااما ب شود؛ یم

 شبخ يآمار ي خبرگان و کارشناسان عضو جامعه نیچن وزارت عتف و هم يها دانشگاه
شد که با توجه به  یو روشن بودن سؤاالت نظرخواه تیشفاف زانیقرار گرفت و از م ،یکم

محاسبه  يبرا نیبرخوردار است. عالوه بر ا یخوب ییشده پرسشنامه از روا  نظرات ارائه
 نیا يآمار ي جامعه انیپرسشنامه در م یینها عیپژوهش قبل از توز یابزار بخش کم ییایپا

شد و سپس با  عیتوز لوتیعنوان پا به يآمار ي نمونه ينفر از اعضا 30 نیپرسشنامه ب
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 يشاخص برا نیا زانی. مدیدکرون باخ آن محاسبه گر يآلفا SPSSافزار  استفاده از نرم
که در قبل بدان اشاره  یدرصد به دست آمد که با توجه به مطالب 19مذکور  ي پرسشنامه

قابل  ییو روا ییایاز پا یدر بخش کم هاستفاد گفت که ابزار مورد توان یم نانیشد، با اطم
  یینجاآ بخش الزم به ذکر است از نیا يآمار ي برخوردار است. در خصوص جامعه یقبول
 دیبا تینها است و در یعملکرد در بخش دولت تیریمد ينهیزم شده در  مدل استخراج که

کنند  یابیارزمدل را  نیا يشود، الزم بود تا افراد یابیارز دیبودن با ینظر عمل مدل از نیا
 تیریمد یمدل فعل يدر موضوع، تجربه و تخصص الزم در اجرا یکه عالوه بر خبرگ

 یکرده و نظر جامع یابیپژوهش را ارز نیا ییداشته باشند تا بتوانند مدل نها زیعملکرد را ن
افراد داشتن  نیبدهند. شاخص انتخاب ا يو نه صرفاً تئور یبرگرفته از تجربه و مهارت عمل

است که  یمنابع انسان ي عملکرد در حوزه یابیارز نهیسال درزم 10 يکار باال ي سابقه
خدمات  تیریقانون مد ازدهمیفصل  ي درباره ،یل فعلبا مد ییضمن آشنا ستیبا یم

و کارشناسان خبره  رانیعلت مد نیباشند. به هم زینظر ن و صاحب دهیا يدارا يکشور
 یبخش کم يآمار ي عنوان جامعه عتف به انهعملکرد وزارتخ یابیدفاتر ارز يو ستاد یوزارت

و  یجداول فراوان میرست ،يطور که ذکر شد کدگذار پژوهش در نظر گرفته شد. همان
 آنجا است، اما از یفیک يمحتوا لیپژوهش بر اساس روش تحل نیمقوالت ا ينمودارها برا

 يها دهتر است، دابه صحت کیو نزد حیصح يها پژوهش بنا بر استخراج داده نیکه در ا
ها  واژه ایکه کلمات  آنجا شدند. از يبند دسته زین یصورت کم  شده به  استخراج
بخش، کلمات  نیدر ا ند،یآ یپژوهش به شمار م نیمحتوا در ا لیتحل يواحدها نیرت کوچک

 یکلمات گرید  عبارت شدند. به نیو مع نییتع یفراوان زانیشده بر اساس م استخراج يدیکل
جامعه خبرگان پژوهش  کردیبرده شد که رو کار به یاکتشاف يها که در خالل مصاحبه

 نیا یاست. قلمرو مکان شده يگردآور دار،یپا ي ر توسعهب یعملکرد مبتن تیرینسبت به مد
پژوهش  نیدر ا گرید  عبارت . بهشود یها و ستاد وزارت علوم را شامل م پژوهش دانشگاه
فراهم گردد تا بتواند با  داریپا ي سعهبر تو یعملکرد مبتن تیریمد يبرا ییتالش شد تا الگو
 نیداشته باشد و بر هم یالذکر همخوان فوق یو الزامات قانون ییاجرا يها ساختار دستگاه

موضوع  ي نهیزم در یو پژوهش ينظر اتیاساس سؤاالت مصاحبه که از قبل بر اساس ادب
از نوع  ها بهمصاح شود، یم دهیمشابه پرس يها دهندگان، پرسش و از تمام پاسخ شده یطراح

عملکرد در وزارت  تیریمد يالگو تیوضع -1 جمله سؤاالت بود و از افتهیساختار مهین
 يها ها و شاخص به نظر شما مؤلفه -2 چگونه است؟ يو فناور قاتیعلوم، تحق

و  قاتیدر وزارت علوم، تحق داریپا يبر توسعه یعملکرد مبتن تیریمد یطیمح ستیز
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عملکرد  تیریمد یاجتماع يها و شاخص ها مؤلفهبه نظر شما  -3؛ چگونه است؟ يفناور
پس از انجام  چگونه است؟... يو فناور قاتیدر وزارت علوم، تحق داریپا يبر توسعه یمبتن

ها  قرار گرفتند. پس از اتمام مصاحبه لیتحل و  هیها بالفاصله مورد تجز هر مصاحبه داده
کد اختصاص داده  کی دهشون و به هر مصاحبه هیته ازین با اطالعات مورد یفهرست کامل

 يها شونده و گزاره دول شامل کد مصاحبهج کیدقت مرور و در   ها به شد. سپس داده
 ینیباز انتخاب شدند. سپس کدها مجدداً مورد بازب يکدگذار میوارد شدند و مفاه یکالم
باز و  يکدگذار يبر اساس محتوا یشده و در جدول عمده ادغام يها گرفته و در دسته قرار
 يها ات و گفتهها و نظر مرحله، مصاحبه نیا يمرتب شدند. در اجرا يمحور يذارکدگ

 یدر جدول شده يآور جمع داریپا ي بر توسعه یعملکرد مبتن تیریمد ي خبرگان درباره
 ي شد. مرحله دهیبرگز یها، عنوان مناسب از آن کیهر  ينوشته شدند و در دو مرحله، برا

عملکرد و  تیریکارشناسان حوزه مد يدوم از سو ي اول توسط خود محقق و مرحله
با مصاحبه و  گر،یکدیبا  ریمغا ایمتفاوت  نیو عناو تیمشترك تثب نیعناو دار،یپا ي توسعه
از  يا شد. نمونه ییمفهوم (کدباز) شناسا163مرحله،  نی. در ادینظر، اصالح گرد تبادل
مدل  برازشمنظور  باز در جدول به يو جمالت مستخرج شده حاصل از کدگذار میمفاه

احصاء شده  يمحتواها لیپس از انجام تحل آن یو درواقع تست و اعتبارسنج یاستخراج
 ریپژوهش را به جهت قرار گرفتن در مس یفیک شده يآور جمع يها الزم است تا داده

شد و  يکدگذار یفیمنظور مباحث ک نیمتصل نمود. به ا یکم یبه روش يآمار يها آزمون
 قرار گرفت. یاعتبارسنج ي در بوته یمناسب مدل استخراج يها ونسپس با استفاده از آزم
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 نتایج کدگذاري محوري :1جدول 
Table 1: Axial Coding Results 

 فرعی) ي مقوله( میمفاه
 يمحور ي مقوله

 ها) (مؤلفه
اصلی  يمقوله
 ابعاد)(

در  تیفیتعهد به ک ،يراهبرد يها در برنامه يداریاهداف پا قیتلف
صاد اقت یکل يها استیس يریکارگ به ،یتمام سطوح سازمان

انداز، تعامل  در سند چشم داریپا ي توسعه قیتلف ،یمقاومت
با  عیسر قیتطب افته،ی توسعه يبا کشورها ژهیو به یالملل نیب
از  زیپره دار،یپا ي واحد توسعه ایدفتر  سیتأس د،یجد يها يفناور

 یدر تمام ییگراسازمان، تخصص تیریمد ندیدر فرآ يکار یاسیس
 یسطوح سازمان

Po1 ي اندهیفرا
 داخلی سازمان

 po یاسیس

 لیتشک ،يداریعملکرد پا یدهکارکنان، گزارشي ستقالل کارا
 يها کمبود شاخص ،یسازمان يعملکردهای بررس يها تهیکم

در  تیموفق يدیعوامل کل ییشناسا ،یختصاصا عملکرد مناسب
به  داریپا يتوسعه کردیرودر سازمان،  ییگراتیکمدانشگاه، 
از  ، استفادهيعلم و فناور يها ترش پاركو گس جادیعملکرد، ا

 هیدوسو یارتباط ک، نظامیو خدمات دولت الکترون ونیاتوماس

Po2 و  راهبردها
 ها برنامه

اصالح  ،سازمان يو راهبردها ها یمش کارکنان به خط یدسترس
ساختار متناسب با  اصالح ،در سازمان یابیارزش يها ستمیس

 پایدار يتوسعه

Po3 و  ساختار
 کیالتتش

 یشناخت کارکنان مستعد و قدردان ،یشناخت نقاط ضعف تخصص
 ها، اطالع کارکنان از توقعات و انتظارات از آن ها، آن يریکارگ و به

 يندهایفرا یابیارز ها، از آن یشناخت کارکنان مستعد و قدردان
نظارت بر عملکرد  مستمر عملکرد، پایشو  یابیارز ،يزیر برنامه

 به کارکنان جینتا دبازخور ،کارکنان

Po4 ی ابیارز
 عملکرد

مستمر عملکرد،  لیتحل و  هیتجز )،داریسبز (پا يو معمار یطراح
 و ریپذ بینقاط آس رفع دار،یعملکرد پا تیریاستقرار نظام مد

 مقاومتی و توسعه اقتصاد ر،دایپا يتوسعه ییاجرا يها گلوگاه

Po5 به  التزام
ي ها استیساجراي 

 کلی نظام

 به خواست و انتظارات ذینفعان توجه ،سازمان نفعانیذ تیرضا
Po6 وجود 

مشارکت ذینفعان 
 گیري در تصمیم

 به عملکرد ییپاسخگو ،یاجتماع ییو پاسخگو تیمسئول
So1 یی پاسخگو

 So یاجتماع اجتماعی
 ارتباطات So2(از باال به  هیسو کیارتباطات  رییشفاف، تغ يها تیقوق و مسئولح
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 فرعی) ي مقوله( میمفاه
 يمحور ي مقوله

 ها) (مؤلفه
اصلی  يمقوله
 ابعاد)(

رجوع، موانع ارتباط مؤثر   با ارباب نهیبه) در سازمان، ارتباط نییپا
 یاجتماع يها با شبکه

اعتماد  جلب سازمانی، تیحما ی،اجتماع يهیسرما دیوسعه و تولت
 و اطمینان کارکنان

So3 و  دیتول
سرمایه  يتوسعه

 اجتماعی

 ها اصول برابري در استفاده از فرصت تیدر سازمان، رعا عدالت
So4 رابري ب تیرعا

 و عدالت اجتماعی

ي ساز منیا ،بهداشت و بهبود کیفیت کار و زندگی، ارتقاء سالمت
 محیط کار

So5  ارتقاء سالمت
و بهبود کیفیت 

 زندگی و رفاه
برگزاري  ،یو رفع موانع ارتباط ارتباطات مؤثر آموزش

 يها تیقابل شیافزا دار،یپا يتوسعه یبخش یآگاه يها یسخنران
 داریخدمات منعطف و پا يهارائ سازمانی،

So6 ي و نوآور
 ها سازي روش بهینه

 يها دوره نیتدو دار،یپا يي متناسب در راستاي توسعهها آموزش
 فردي، يمدیریت یادگیري سامانمند و توسعه دار،یپا یآموزش

 داریپا يتوسعه يدر راستا يها و کارگاه نارهایسم يبرگزار

So7 آموزش 
رسمی مبتنی بر 

 پایدار يتوسعه

 تیحما دار،یپا يتوسعه ينهیزم سبز در يها یاز پژوهش تیماح
 عملکرد تیریمربوط به مد يها یاز پژوهش

So8 از  تیحما
هاي مبتنی  پژوهش

 داریپا يبر توسعه
 سبز)(

 ،یقبول تنوع فرهنگ و آموزش نظام مدیریت سبز، يساز فرهنگ
 يفسادها شکاه ،یفرهنگ يها و کنفرانس نارهایسم برگزاري

سازي پایداري با توجه به تنوع و  فرهنگ در سازمان، یاخالق
بر  دیتأک ،اختالفات فرهنگی با توجه به تنوع و اختالفات فرهنگی

 یسازمان يها رده يدر همه يا اصول اخالق حرفه

Cu1 سازي  فرهنگ
پایداري با توجه به 
تنوع و اختالفات 

 فرهنگی

 Cu فرهنگی
و  يفرد ،یرفع مشکالت فرهنگ ها، استرس و یفشار روان مدیریت

 يها در برنامه داریپا يا اصول اخالق حرفهتدوین  کارکنان، یتیامن
 در سازمان، ياخالق محور يو ارتقا جیسازمان، ترو يراهبرد

نمودن  یعمل کار، طیدر مح یاخالق يها به ارزش يبندیپا
در  يا اصول اخالق حرفه آموزش ،يا منشور اخالق حرفه تمصوبا

 کارکنان نیروابط ب یتعامل يفضاهاایجاد  کار، طیمح

Cu2  و ترویج ارتقاء
 اخالق محوري

رویکرد  جادیا Cu3فرهنگ تفکر  جادیا دار،یناپا ينقادانه به عملکردها کردیور
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 فرعی) ي مقوله( میمفاه
 يمحور ي مقوله

 ها) (مؤلفه
اصلی  يمقوله
 ابعاد)(

 نقادانه در کارکنان يریانتقادپذ يهیروح جادیا ،يانتقاد

در  یائل مالمس يباال تیاهم در سازمان، یمال يکاهش فسادها
در  يوجود رانت ادار آمار و اطالعات، يها سامانه جادیا ،سازمان

 ها سازمان

Ec1  شفافیت و
دهی و گزارش

گزارشگري عملکرد 
 پایدار

 EC ياقتصاد

و  بودجه ،يو اقتصاد یدر مسائل مال يو نوآور ییکار آ بر  هیتک
 ،يداریعملکرد پا تیریو نوآوري در مد يور بهره اعتبار مناسب،

 داریبر عملکرد پا یمبتن يزیر بودجه

Ec2 آیی کار
 ياقتصاد

از مواد  استفاده بهینه از مواد و لوازم مصرفی، ي استفاده
 ي پاكغذا ي از اسراف و تبذیر،ریجلوگ پذیر، بازیافت

Ec3 پایدار مصرف 

 ارزش با داریپا یمنابع مال جادی، ایسازي منابع تأمین مالتنوعم
 افزوده 

Ec4 سازي  وعمتن
 پایدار منابع مالی

 درآمد پایدار Ec5 یآموزشو  هاي پژوهشی استفاده از ظرفیتکسب درآمد با 
مصرف  تیریو مد ییجو صرفه ،يمصرف انرژ يساز نهیبه

 يالگو رییتغ ،ياصالح نقاط پرمصرف انرژ ،يانرژ يها حامل
 در منابع ییجو صرفه يساز فرهنگ ،يداریمصرف به سمت پا

En1 تیریمد 
مصرف و کاهش 
 ضایعات و پسماند

 یستیز محیط
EN 

بهینه از مواد و لوازم مصرف ستفاده ي اها مهارتآموزش و ایجاد 
اتالف  کاهش عات،ینسبت ضا کاهش ،شدنی و مصرف نشدنی

 شیافزا به جامعه، رسان بیآساز مواد و لوازم غیر  استفاده ،منابع
 یطیمح ستیجامعه، آموزش سواد ز یستیز طیمح يها یآگاه

 سبز در سازمان تیریکارگروه مد جادیا دار،یپا

En2 سواد 
ی طیمح ستیز

 پایدار

 یندگیآال )، کاهشدارینقل پاك (پا و  حمل ستمیس
و مواد  ها زباله)، امحا و دفع وخاك آب ی (اعم از هوا،طیمح ستیز

 و ضایعات زائد

En3  کاهش
آالیندگی (هوا، 

وخاك) و حفظ  آب
 اکوسیستم

در  یمیمالحظات اقل ،یسازمان يفضا یطیمح ستیز تیریمد
 يامکانات مناسب برا وجودپاك،  ییسازمان، مواد غذا يفضا

 کارکنان

En4 سبز  تیریمد
ي و معمار (طراحی،

 نظارت)
 

 هاي نظري به ها، ابزار مقایسه بندي کدها در قالب مقوله براي بهبود فرایند طبقه
کد مستخرج نهایی در  74است. بر این اساس،  شده دشنهایپ نیاشتراوس و کورب ي لهیوس 
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 الگوي ریدر شکل ز دیکن یطور که مالحظه م است. همان شده  يبند مفهوم دسته 26قالب 
 »يو فناور قاتیدر وزارت علوم، تحق داریپا ي توسعهبر  یعملکرد مبتن تیریمد«نظري 

 مطابق با ابعاد مدل آورده است.
 

 
 

 علوم، وزارت درپایدار  توسعه بر مبتنی عملکرد هاي الگوي مدیریت فهابعاد و مؤل :1 نمودار
 فناوري و تحقیقات

Chart 1: Components & Dimensions of Sustainable Performance 
Management Model 

 
 محور، استفاده انسیوار کردیاز رو يمعادالت ساختار يساز مدل يپژوهش، برا نیدر ا

 نیهم روابط ب  است که در آن يو ساختار يریگ دو مدل اندازه بیمدل ترک نیشده است. ا 
پنهان  يرهایمتغ نی) و هم روابط بيریگ آشکار (مدل اندازه يرهایپنهان با متغ يرهایمتغ

و مدل  اتیآزمون فرض يروش برا نی. استفاده از اردیگ یقرار م هتوج ) موردي(مدل ساختار
متغیرهاي اصلی، در ارتباط با مدل  قیا از طرکند تیپژوهش، به پژوهشگر کمک م ينظر
 ي را در محاسبه يریگ در قالب متغیرهاي مکنون برخورد کرده و خطاهاي اندازه ،ينظر
 شتریها از دقت ب محاسبه جهینت مربوط به آزمون مدل، دخالت دهد و در يرهایمتغ

حداقل  کردیرو قیطر تنها از يساختار يها ، مدلPLS افزار اسمارت برخوردار باشند. در نرم
نشان  ی. برازش حداقل مربعات جزئشوند یشده و محاسبه م  داده شینما یمربعات جزئ

شده،  که توسط پژوهشگر اجرا یشده با مدل تجرب  ارائه يمدل نظر زان،یتا چه م دهد یم
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 یتجرب يها یمنحن انیسنجش شباهت م يبرازش مدل برا يها دارد. از شاخص یهماهنگ
 يبرا یبیترک ییایواگرا و پا ییهمگرا، روا یی. از رواشود یاستفاده م ينظر يها یو منحن

 یابعاد اصل ایپنهان  يرهایها، همان متغ . سازهشود یاستفاده م يریگ بخش اندازه یابیارز
سؤاالت پرسشنامه هستند.  ایمشاهده  قابل يرهایهمان متغ زین ها هی. گوتندمسئله هس

شده   استخراج انسیوار نیانگیهمگرا در سطح سازه، م ییوار جادیا يبرا جیرا ي سنجه
. شود یفورنل و الرکر استفاده م اریاز مع ،يریگ مدل اندازه يواگرا ییروا یاست. جهت بررس

سازه در  کیاز آن است که  یمدل حاک کیقبول   قابل ياواگر ییروا ار،یمع نیبر اساس ا
) CR( یبیترک ییایدارد. پا شیها با شاخص يشتریتعامل ب گرید يها مدل، نسبت به سازه

 یعامل يمقدار بارها ج،ینتا يریگ همگرا دارد. در بخش اندازه ییبه روا يادیشباهت ز
از  زیها ن آن t ي و مقدار آماره 0,               3) در نقطه برش 0,               855 – 0,               319آشکار ( يرهایمتغ

اعداد  یدر مدل پژوهش، تمام دهد ی) و نشان مP >0,               05تر بود ( بزرگ 1,               96برش  ي نقطه
ها با شاخص انسیمعنا که وار نی) است؛ بد0,               3از ( شتریپرسش ها ب یعامل يبارها بیضرا
 اریمع نیمناسب بودن ا ي دهنده قبول بوده و نشان  ها در حد قابل مربوط به آن ي هساز

. در برازش کند یپنهان را مشخص م يرهایمتغ نیروابط ب ،يپژوهش است. مدل ساختار
)، یاندازه اثر و شاخص برازش مدل کل ،ینیب شیقدرت پ ن،ییتع بی(ضر يمدل ساختار

مدل در  ییتوانا یبررس ،ینیب شیشاخص قدرت پ نیب شیپ ریمقاد ن،ییتع بیضر ریمقاد
بر  یعملکرد مبتن تیریمد يالگو يازش مناسب مدل ساختارکردن نشان از بر ینیبشیپ

 يوابسته ریمتغ يآمده برا  دست به ینیب شیاست. با توجه به مقدار قدرت پ داریپا ي توسعه
قرار  يمستقل در سطح قو يرهایمتغ يمدل برا ینیبشیمدل مشخص است که قدرت پ

 دیأیشود و با تیم يو ساختار يریگشامل هر دو بخش مدل اندازه یمدل کل یابیدارد. ارز
 يبرازش برا ییکویشود. مقدار شاخص نیمدل کامل م کیبرازش در  یبرازش آن، بررس

 دهش  محاسبه 0.614پژوهش برابر با  نیا داریپا ي بر توسعه یعملکرد مبتن تیریمد يالگو
رابر با ب یمتوسط اشتراک ریمناسب مدل دارد. مقاد اریو بس يقو یکه نشان از برازش کل

پنهان پژوهش و  يرهایمتغ نیاست. مجموع اثرات ب 0.536برابر با  نییتع بیو ضر 0.704
 ياقتصاد طی)، شراr=0.558( یاسیس طیاست که شرا نیا انگریبرآورد شده ب ریمقاد

)230               ,0 =r0.361( یفرهنگ طی)، شرا=r ،(یاجتماع طیشرا )0.470=r ،(طیو در شرا 
مثبت و  ریتأث داریپا ي بر توسعه یعملکرد مبتن تیریبر مد)، r=0.628( یطیمح ستیز

 56 یاسیس طیشده مسیر، شرا ا توجه به ضرایب استاندارد). بP ≥0,               05دارند ( يمعنادار
 طیشرا کند، یم نییتب میطور مستق را به داریپا ي بر توسعه یعملکرد مبتن تیریدرصد مد
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 نییتب میطور مستق را به داریپا ي بر توسعه یعملکرد مبتن تیریددرصد م 23 ياقتصاد
طور  را به داریپا ي بر توسعه یعملکرد مبتن تیریدرصد مد 36 یفرهنگ طیشرا کند، یم

 ي بر توسعه یعملکرد مبتن تیریدرصد مد 47 یاجتماع طیشرا کند، یم نییتب میمستق
عملکرد  تیریدرصد مد 63 یطیمح ستیز طیشرا کند، یم نییتب میطور مستق را به داریپا

پژوهش راد،  جیبا نتا جینتا نی. اکند یم نییتب میطور مستق را به داریپا ي بر توسعه یمبتن
 دارد. یهماهنگ و توچه و همکاران  یپاول و همکاران، استال، ثابت
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Abstract: 
 

This paper aimed to explain the dimensions, components and 
indicators of performance management model based on sustainable 
development in higher education and to present an effective model. The 
research was a mixed study. In the qualitative stage, 15 persons were 
selected by purposive sampling from the ministry's performance 
management experts for semi-structured interviews. In the quantitative 
stage, simple random samples were selected from the staff and managers 
of the Ministry of Science, Research and Technology (170 people) to 
complete the researcher-made questionnaire. Data were collected and 
analyzed using inductive qualitative content analysis based on open, axle 
and selective coding of interview concepts. In the pivotal coding stage 
based on thematic similarity of 26 categories and 5 political, social, 
environmental, economic and cultural categories, the selection and 
performance management based on sustainable development was 
identified as the main variable. Quantitative section was performed using 
structural equation modeling with partial least squares (PLS) method and 
R2, Q2, GOF and F2 criteria were calculated for structural model and 
measurement models, all of which had permissible and acceptable values 
and indicated the model's approval. 
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