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 با تهران استان اجتماعی تامیه پسشکی اسناد به رسیدگی دفتر عملکرد ارزیابی

 متوازن امتیازی کارت از استفاده
 

 2اشرفی مهدیساده علی ،1توالیی فاطمه

 فیريزکًٌ ياحذ اسالمی آزاد داوشگاٌ ديلتی، مذیریت ارشذ کارشىاس 1

 زکًٌفیري ياحذ اسالمی آزاد داوشگاٌ ديلتی، مذیریت دکترای 2

 

 چکیده

در عصر حاضر، مذیران سازماوُا تٍ دوثال استفادٌ تُیىٍ از کلیٍ ظرفیتُای مًجًد در سازمان خًد میثاشىذ تا تتًاوىذ در عرصٍ 

پًیای تازار کىًوی گامُای محکمی ترداروذ ي تا ارزیاتی عملکرد ياحذَای تاتعٍ خًد تا ارائٍ تازخًرد ي شىاسایی وقاط قًت ي 

تررسی ا کىترل صحیح، استراتژیُای مىاسة را جُت تُثًد عملکرد خًد تذيیه ومایىذ. ایه پژيَش تا َذف ضعف تتًاوىذ ت

اوجام گرفت.  ارزیاتی عملکرد دفتر رسیذگی تٍ اسىاد پسشکی تامیه اجتماعی استان تُران تا استفادٌ از کارت امتیازی متًازن

قات اوجام شذٌ در ایه مًرد، یک متغیر ي چُار مًلفٍ ترای تررسی در ایه تحقیق پس از تررسی مثاوی وظری ي پیشیىٍ تحقی

متغیر عملکرد دفتر رسیذگی تٍ اسىاد پسشکی تامیه اجتماعی استان تُران شىاسایی گردیذ. ترای اطمیىان از ريایی محتًایی 

، ريایی ایه پرسشىامٍ ًرد ویازُایت تا اعمال تغییرات مپرسشىامٍ تحقیق، ایه پرسشىامٍ در اختیار خثرگان قرار گرفت ي در و

 600ویس مًرد تأییذ قرار گرفت. پس از ريایی سىجی، پرسشىامٍ َا در میان مذیران ي کارشىاسان، کارکىان ي مشتریان تٍ تعذاد 

دٌ اوذ ي در وُایت وتایج حاصل از تجسیٍ ي تحلیل داپرسشىامٍ قاتل تحلیل تًدٌ 520عذد تًزیع گردیذ کٍ از ایه میسان تعذاد 

َای پرسشىامٍ استخراج گردیذ. وتایج تٍ دست آمذٌ از آزمًن تی تک ومًوٍ ای ومایاوگر يضعیت متًسط تا مطلًب عملکرد 

 سازماوی در سازمان اسىاد پسشکی تامیه اجتماعی استان تُران می تاشذ.

 

 .اجتماعی تأمیه سازمان ،متًازن امتیازی کارت ،عملکرد ارزیاتیهای کلیدی:  واشه
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