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عملكرد كلي يك سازمان ،پديدهاي پيچيده است و ميبايست تمامي مفاهيمي را كه يك سازمان براي دستيابي به موفقيت و انجام
فعاليتها مورد توجه قرار ميدهد را پوشش دهد .علیرغم تحقيقات زياد و متنوعي كه سازمانها در دستيابي به الگوي مناسب ارزيابي
عملكرد سازمان انجام ميدهند و همچنين بدليل جامعيت مفهوم عملكرد و ساختار چند بعدي آن اكثر نيازهاي سازمان پاسخ داده نشده
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تاریخ دریافت92/4/12 :
تاریخ پذیرش92/7/1 :

است .از طرفی الگوی مطلوب ميبايست متناسب با سطح بلوغ ،نوع سازمان ،سطح پيچيدگي و ميزان انتظارات مدیران و کاربران همان
سازمان باشد .الگوهاي متنوع و تکامل یافتهای كه در این حوزه معرفی شده است هر کدام خاستگاه خود را داشته و مظروف مشخصی را
در خود جای می دهند بنابراین سازمان هاي بهرهبردار تمایل به طراحی الگویی با حداکثر تطبیق پذیری سازماني را براي خود دارند .اين
مقاله با در نظر گرفتن ديدگاه نظام مند (باز) و مبتني بر الگوی منطق ،عينكي را به مخاطب خود ارائه ميكند كه در طراحی الگوی مناسب
سازمان از آموزه های دیگر الگوها بهرهبرداری کند و یا انتخاب يك الگو را از بين ديگر الگوها ،با شناخت نسبی مناسبی انجام دهد .روش
تحقیق انتخاب شده در این پژوهش ،مطالعه تطبیقی بوده است که در نهایت مجموعهای از مفاهیم و مولفههای مورد استفاده طراحان را
در چهار الیه ورودی ،فرایند ،خروجی و پیامد ،به مخاطبين ارائه میكند.

واژه هاي كليدي:
ارزيابي عملكرد ،1سيستم باز ،2الگوی منطق ،3پيامد ،4خروجي ،5فرآيند ،6ورودي

7

 )1مقدمه

سابقه ارزيابي عملكرد به تاريخ بشر برميگردد ،درست
زماني كه افراد كاركردن گروهي را آغاز كردند .شيوه
ارزيابي در آن زمان بر اساس قضاوتهاي شخصي مسئول
گروه بوده است .اين شيوهها در دورههاي زمانی مختلف
و كشورهاي مختلف متفاوت بوده است .در ايران ارزيابي
بصورت نظاممند در اواخر قرن هفتم هجري توسط خواجه
رشيدالدين فضلا ...مطرح شده است و براي اولين بار در
6. Process
7. In put

سال  1349سازمانهاي دولتي از نظر مديريت و نحوه اداره
امور مورد ارزيابي قرار گرفتند (دارياني ،رفيعزاده.)1384 ،

در سالهاي اخير بسياري از حوزههاي دانش مديريت ،با
تحوالت شگفتي همراه بوده است كه از جمله آنها ،ارزيابي
عملكرد سازماني است .ناكامي سيستمهاي سنتي ارزيابي
عملكرد به دليل تغيير نوع و ماهيت شرايط محيطي ،منجر
به تغيير پايههاي ارزيابي عملكرد و در نتيجه ظهور متنوعي
از سيستمهاي نوين ارزيابي عملكرد سازماني شد ه است؛
1. Performance Assessment
2. Open System
3. Logic Model
4. Out come
5. Out put
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بنحوي كه هر روز يك مقاله علمي و يا گزارش جديد در
اين حوزه به چاپ ميرسد (نیلی ،بورنر .)2003 ،در شرايط
سخت و پيچيده دنياي امروز ،براي ماندن و موفق بودن
به سازوكار كنترلي مناسب نیازمندیم .در بعضي مطالعات
انجام گرفته ،الگوي پيشنهادي براي ارزيابي سطوح باالي
سازمان متفاوت از الگوي مربوط به سطوح پايين است
که مشکالت زیادی را با خود همراه داشته است .كيفي
بودن عملكردهاي سطوح باال نسبت به سطوح پايين به
عنوان دليل اين تفاوتها مطرح شده است ولي اين موضوع
نميتواند دليل كافي در ساخت الگوهاي متفاوت براي يك
سازمان باشد .بنابراين شناخت الگوهاي مختلف ارزيابي
عملكرد با توجه به ظرفيت ارزيابي آنها و امكان توسعه و
تعميم ابعادشان در سطح سازمان حائز اهميت است.
عملكرد يك ساختار چندبعدي است كه ارزيابي آن وابسته
به عوامل متعددي است (آرمسترانگ .)3-2 :1380،بسياري
از مواقع افرادي كه ادعاي مفهوم بهروري را دارند ،در
واقع مفهوم گستردهتري به نام عملكرد را تعريف كردهاند
( تنجن .)2004 ،براي مواجهه با مفهوم عملكرد بايستي به
اهداف راهبردي آن سازمان (اولياء )93-92 ،و همچنین
داراييهاي ناملموس و غيرمادي که منجر به توسعه
چارچوبهاي ارزيابي عملكرد شده است ،توجه شود( .مار
شيوما.)2003 ،از آنجایی که عملكرد تقريب ًا هر هدف رقابتي
و تعالي غير مادي را نيز دربرميگيرد (تنجن،)2004 ،
پايههاي سنجش ،خصوص ًا در سازمانهاي پيشتاز تغيير
كرده است (آرماتونگا و همكاران )2001،تا جايي كه حتي
ارتباطات تنگاتنگ بين مديريت عملكرد و مديريت اخالق
نیز مورد بررسي قرار ميگيرد (براون ،استيلول)2005،
(سادرلند ،كنول .)2004،در اين راستا تصميماتی که
آگاهانه ،فوق فعال و بهنگام باشند میتواند بهبود دهنده
عملكرد كلي سازمان باشد (سادرلند ،كنول.)2004 ،
ارزيابي عملكرد فرايندي دائمي است كه طي آن ميزان
تحقق اهداف اندازهگيري ميشود و از فرایند تصمیمگیری
سازمان پشتیبانی میکند .اين اندازهگيريها ،كارايي،
اثربخشي ،فرايندهاي انجام كار ،كيفيت خروجي فرايند و
اجراي برنامهها را دربرمیگیرد (راهنماي مديريت فناوري
اطالعات .)1997 ،این سيستم دربرگیرنده مجموعهاي از

معيارها است که براي كميسازي اثربخشي و كارايي مورد
استفاده قرار میگیرد (نيلي و همكاران.)1995 ،
در ادامه بدليل ایجاد ارتباط ذهنی بین عملکرد ،اندازهگیری
عملکرد و ارزیابی عملکرد با مدیریت عملکرد ،به ارائه
چند تعريف از مدیریت عملکرد پرداخته ميشود .مديريت
عملكرد ،ابزار بهبود عملكرد سازماني از طريق ارتباط و
تعديل اهداف است (رفيعزاده بقرآبادي)17 ،1388 ،
و در واقع نظارت ،تجزيهتحليل و استفاده از اطالعات
روي عملكرد است (براون ،استيلول .)2005 ،مديريت
عملكرد فرآيندي راهبردي و يكپارچه است كه موفقيت
پايدار سازمان را ايجاد مينمايد (نالرين ،الراين)2001 ،
و به تنظيم انتظارات ،نظارت پيوسته عملكرد و توسعه
ظرفيت اجرايي ميپردازد (برودبنت ،القلين .)2009 ،در
تعريفي ديگر ،مديريت عملكرد مجموعهاي از فرآيندها و
سيستمهاي كاربردي است و هدف آن تحقق راهبردها
ميباشد و نوعي ابزار رقابت راهبردي است كه البته اين
فرآيندها انعطافپذيرند و با چارچوبهاي صلب ،ناسازگارند
(آرمسترانگ.)23-17 ،1380 ،
در اين مقاله الگوهايي ك ه بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم
كاركرد ارزيابي عملكرد دارند و از منابع علمي و تجربي
مختلف جمعآوري شدهاند ،ارائه شده است .ولیکن بدليل
حجم باالي توضيحاتي كه هر الگو به خود اختصاص خواهد
داد صرف ًا به توصيف بصري از چارچوبها و مفاهيم كلي
مندرج در آنها پرداخته شده است و حجم توضيحات ارائه
شده در اشکال ،نشان دهنده اهميت نسبي الگوها نميباشد.
در ساختار این پژوهش ،ابتدا به مرور مفاهيم نظري و
معرفي الگوهاي ارزيابي عملكرد پرداخته ميشود و سپس
با انجام مطالعه تطبيقي الگوهاي ارزيابي عملكرد و ارائه
جدول مفاهيم و واژهها دراليههاي نظام ،ظرفيت مناسبی
برای مخاطبین به منظور طراحي و بوميسازي الگوی
مطلوب ارزيابي عملكرد سازمان فراهم ميگردد.

 )2مروري بر منابع نوشتاري موضوع (مفاهيم
نظري نظام ،الگوی منطق و الگوهاي ارزيابي
عملكرد)
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نظريه سيستمها
این نظريه كه در سال  1950طرح شده است ،سازمانها را
به عنوان نظام های باز در نظر ميگيرد؛ نظام هايي كه با
محيطهاي پيرامون خود نوعي بد ه و بستان فعال دارند.
مرزهاينظام هاي باز نفوذپذيرند به این معنی که در تعامل
با محیط هستند (محيط به هر آنچه خارج ازنظام قرار دارد،
اشاره دارد) .هدف از بيان اين موضوع ،تاکید بر اهميت آن
در ايجاد نگاه جامع و ارزيابي نظاممند سازمان (شكل)1
است .این نظریه که توسط كانوكتز 1ارائه شده است يكي
ازموثرترين و ارزشمندترین ابزارهاي مفهومي براي درك
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پويايي سازمان وتغيير سازماني است (فرنچ.)69 :1389 ، 2
نظام مجموعهاي از اجزاست كه با ارتباط و پيوند متقابل،
يك كل واحد را تشكيل ميدهند و نقش معيني را ايفا
ميكنند (زاهدي .)10 :1366 ،محيط هرنظام را مجموعهاي
از عوامل تشكيل ميدهد كه علی رغم اینکه جزو نظام
نيستند اما تغيير در هر يك از آنها ميتواند باعث تغييراتي
در نظام شود .نظام براي بقا در محيط بايد پاسخگوي

نيازهاي محيطي باشد و خود را با شرايط و اوضاع و احوال
محيط خود تطبيق دهد (زاهدي )13-11 :1366 ،و تعاملی
پويا با محيطش برقرار سازد (رابينز .)31 :1386 ،ويژگي
منحصربفرد ديدگاه سيستمي ،نحوه ارتباط اجزاء آن با خود
نظام است .هر سيستمي از دو نيروي متضاد تفكيك و
ادغام شناخته ميشود .هر نظام به منظور مشخص نمودن
قسمتهاي فرعي خود نيازمند به فرايند تفكيك بوده و از
طرفي جهت حصول اطمينان از اينكه سيستم به عناصري
مجزا كه ارتباطي با هم ندارند ،تقسيم نشده باشد نيازمند به
فرايند ادغام است (رابينز.)30 :1386 ،
از آنجایی که هدف از این تحقیق ایجاد ظرفیت طراحی و
بومیسازی الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد برای سازمان
است؛ نگرش سيستمي بهترين طريق براي وحدت
بخشيدن به مفاهيم و نظريههاي مديريت و دستيابي به
نظريهاي جامع است (فيضي .)48 :1388 ،با توجه به اینکه
ماهيت ،پوياييها و مشخصههاي نظام هاي باز كامال
شناخته شدهاند و از طرفی سازمانها سيستمهايی باز هستند
از اين رو مطالعه نظام هاي باز منجر به درك خوبي از
سازمان ميشود.

شكل .1سيستم در تعامل با محيط (فرنچ )27-96 :9831 ،

1. Kahn & Katz
2. French
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11. Sink & Tuttle
12. performance based budgeting
13. ECOGRAI
14. SCOR
15. Wisner & Fawcett
16. BSC: balanced scorecard
17. Tree Dimensional Model
18. Result & Determinations Model
19. Performance Prism

1. Hana
2. Logic Model
3. Taylor-Power &Henert
4. Mayer
5. LFA
6. HOSHIN
7. CED
8. Comparative Evaluation
9. Salminen, Lehtinen
10. MalkomBaldrige
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سيستمهاي باز اهداف و مقاصدي دارند كه بر فلسفه وجودي
آنها داللت دارد .ذكر اين موضوع از آن جهت اهميت دارد
كه اين اهداف بايد در راستاي اهداف يا نيازهاي درون
محيط باشند.
1
سيستم به دو نوع بازخورد منفي و مثبت نياز دارد .هانا
مينويسد :بازخورد منفي ميسنجد كه آيا ستادهها در
راستاي مقاصد و اهداف سيستم عرضه شدهاند يا خير.
بازخورد مثبت ميسنجد كه آيا اهداف و مقاصد سازمان در
راستاي نيازهاي محيط هستند يا خير .مزيت اين دو مفهوم آن
است كه تبيين مينمايند صرف سنجش ستادهها در برابر اهداف از
پيش تعيين شده كفايت نميكند (فرنچ .)72-70 :1389 ،
بنابراین ويژگيهاي يك سيستم باز عبارتند از (رابينز:)36 :1386 ،
 .1آگاهي از محيط  .2بازخورد  .3دوراني بودن  .4آنتروپي
منفي  .5وضعيت ثبات  . 6حركت به سوي رشد و توسعه .7
تعادل بين فعاليتهاي نگهدارنده و انطباقي
 . 8همپاياني.
2
الگوی منطق
اين الگو در دهه  70طرح شده است و چارچوبي اثربخش در
طراحي ،اجرا ،نظارت و ارزيابي ايجاد ميكند .الگوی منطق
تمركز مضاعفي بر ارزيابي ايجاد ميكند و با برقراري ارتباط
اگر ،آنگاه بين ورودي ،خروجي و پيامد كه خود در طيفي
از پيامدهاي نزديك تا دور دستهبندي ميشود به تحقق
كاركردهاي خود ميپردازد (تيلور پاور ،هنرت.)2008 ، 3
برداشت های متفاوتی از بكارگيري روش ارزيابي تطبيقي
شده است .برخی روش تطبيقي را بررسي مشابهتها و
تفاوتها در جوامع و سيستمهاي بشري ميدانند (سالمينن،
لتينن .)1982 ،محققان ديگر نيز اين تعريف را پذيرفتهاند و
ادعا كردهاند كه ارزيابي تطبيقي مقايسهاي است به منظور
جامعنگري ،توضيح و تفسير پديدهها (مایر.)1989 ، 4

مبانی تحقیق
در این بخش با مروری بر پيشينه تحقيقاتي كه بر روي
الگوهاي ارزيابي عملكرد سازماني انجام گرفت ،صرف نظر
از هدف طراحان و اينكه ارزيابي عملكرد ،كاركرد اصلي و يا
جنبي آنها بوده است ،به معرفی عناوین الگوها به شرح زير
پرداخته شده است:
الگوي چارچوب منطقی( 1960، 5احمدي جوقي:1386 ،
 ،)37الگوي هوشين كانري( 1960، 6غالمي ،نورعليزاده،
 ،)1381الگوي منطق( 1970،تيلور پاور ،هنرت ،)2008 ،
الگوي اندازهگيري عملكرد كليدي( 1980،رازاني،
 ،)4 :1381الگوي رهنگاشت( 1980،جمالي،11 :1389 ،
 ،)14الگوي شناخت برتري سازماني( 1980، 7رفيعزاده
8
بقرآبادي ،)180-177 :1388 ،الگوي ارزيابي تطبيقي
(1982،سالمينن ،لتينن ،)1982 ،9الگوي برتري سازماني
مالكوم بالدريج( 1987، 10رازاني ،)7 :1381 ،الگوي سينك
و تاتل( 1989،11اولياء و همكاران،)25-24 :1384 ،
بودجهريزي عملياتي( 1990،12حسنآبادي-128 :1387 ،
 ،)138الگوي ارزيابي سرمايهگذاري در منابع انساني1990،
(قليچلي ،)156-155 :1386 ،الگوي اندازهگيري عملكرد
ایکوگرای( 1990 ،13رفيعزاده بقرآبادي،)54 :1388،
الگوي اسکور( 1990،14روغنيان ،)2 :1381 ،فرآيند
ويسنروفاست( 1991، 15اولياء وهمكاران،)39-38 :1384،
الگوي كارت ارزيابي متوازن( 1992،16كاپالن ،نورتون،
 ،)148-147 :1385الگوي سه بعدي عملكرد1996، 17
(اولياء ،بهجت ،مدرسي ،)29-28 :1384 ،الگوي نتايج
و داليل( 1996 ،18نيلي و كنرلي  ،)2000الگوي مميزي
استاندارد ،توسعهگر منابع انساني( 1997،قليچلي:1386 ،
 ،)176 ،169الگوي تعالی سازمان( 1998،رازاني:1381،
 ،)7الگوي منشور عملكرد( 2001،19رفيعزاده بقرآبادي،
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 ،)61-57 :1388الگوي تحلیل ذینفعان( 2001 ،روغنيان،
،)4-3 :1381الگوي ارزش فرايند( 2001،1اولياء و همكاران،
 ،)30 :1384الگوي ارزيابي عملكرد نيروي دريائي آمريكا،
( 2006کتاب راهنمای عملکرد برتر نیروی دریایی ،)2الگوي
مديريت عملكرد اچ ،پی ،ام ،اف( 2006، 3رفيعزاده بقرآبادي،
 ،)90-89 :1388الگوي گارتنر( 2007،اسکات،)2007 ،4
الگوي انگيزشي( 2008،بودوارد ،دنیسی،)43-24 :2008 ،5
الگوي جامع( 2009،فرریرا ،اتلی ،)2009 ،6الگوي تحول
و تعالي ودجا (فرتوكزاده ،وزيري ،)1391 ،الگوي ارزيابي
براساس الگوي جامع مديريت استراتژيك (ديويد:1379 ،
 ،)543-542الگوي ارزيابي عملكرد سازماني چندسطحي
(عليرضائي ،ميرحسني ،)3-2 :1381 ،الگوي اندازهگيري
كارت امتياز پاسخگويي( 7روغنيان ،)4-3 :1381 ،الگوي
مميزي عملياتي (روغنيان ،)4-3 ,1831 ،الگوي تحليل
و گزارشدهي سنجش استراتژيك( 8زالي،)10-9 :1381،
الگوي ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي (آيين نامه
ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور،)1384 ،
الگوي ماتريس اندازهگيري عملكرد (اولياء و همكاران،
 ،)25 :1384الگوي جايزه تعالي كانادا( 9اولياء وهمكاران،
 ،)50 :1384الگوي فرانهوفر( 10اولياء و همكاران:1384 ،
 ،)48-47الگوي ديدگاههاي كلي (سنتي و نوين) ارزيابي
عملكرد (اولياء وهمكاران ،)93-92 :1384 ،الگوي ارزيابي
منابع انساني مالكوم بالدريج (قليچلي،)142 ،138 :1386 ،
الگوي اندازهگيري عملكرد اینپس( 11رفيعزاده بقرآبادي،
12
 ،)56-55 :1388الگوي ارزيابي عملكرد سازماني اپس
(رفيعزاده بقرآبادي ،)92-91 :1388 ،الگوي مديريت
عملكرد ارایز( 13رفيعزاده بقرآبادي ،)99-92 :1388 ،الگوي
كاهش استراتژيك هزينهها و بهبود عملكرد( 14رفيعزاده
بقرآبادي ،)170 :1388،الگوي عملكرد سازماني هانا (فرنچ،
 ،)224 :1389الگوي ماموريت اشريج( 15رالف استيسي،
 ،)143 :1389الگوي هفت اس( 16رالف استيسي:1389 ،
10. Fraunhofer
11. ENAPS
12. OPAS
13. ORISE
14. SCR: Strategic Cost Reduction & Performance
Improvment
15. Ashridge Mission Diamond
16. S7
17. Burke-Litwin
18. Farmer & Richman

 ،)157-155الگوي هفت مرحلهاي بكهارد و هاريس
(فرنچ ،)223 :1389 ،الگوي عملكرد فردي سازماني
بورك -ليتوين( 17فرنچ.)68 :1389 ،
به دو دلیل نگارنده از توضیح هر چند مختصر الگوها در این
بخش از مقاله خودداری کرده است .اول ،درج کامل محل
ارجاع هر کدام از الگوها و امکان مطالعه دقیق تر آنها توسط
محققان و دوم ،توضیح بصریای از مفاهیم اساسی شکل
دهنده الگوها در الیههای سیستمی ،که در اَشکال آتی به
نمایش گذارده شدهاند و بنوعی معرف الگوها خواهند بود.

 )3مطالعه تطبیق

تحليل تطبيقي ،كاربرد روشي است كه به مدد آن ميكوشيم
تا اختالفات و تشابهات دو يا چند پديده را از طريق مقايسه
دريابيم .تحليل تطبيقي در تطبيق پديدههاي ذهني و
نظري نيز بكارگرفته ميشود .تحليل تطبيقي هر چند بر
اساس چارچوب مفهومي انجام ميگيرد ،خود ميتواند زمينه
دستيابي به چارچوب مفهومي تازهاي را فراهم کند .مطالعه
تطبيقي به پژوهشگر اين امكان را ميدهد تا ضمن آشنايي با
ايدههاي مختلف و متغييرهاي متعدد ،نظرات و ديدگاههايش
را بهتر و دقيقتر تبيين کند (اعرابي.)11-10 :1382 ،

 )1-3گزينش نگرش در تحليل تطبيقي

نگرشهاي مختلفي نسبت به تحقيق تطبيقي در مديريت
مطرح ميباشد .نگرش مورد نظر در اين تحقيق که برگرفته
از ديدگاههاي پنجگانه در تحقيق تطبيقي با موضوع
مديريت است ،تلفيقي از نگرشهاي محيطي و سيستمي
خواهد بود.
18
نگرش محيطي :اين نگرش توسط فارمر و ريچمن
( )1965ارايه شده است .فرضيه اصلي اين نگرش آن است
كه اثربخشي مديريت ،تابعي از عوامل محيطي بيروني
است.
نگرش سيستمي :همانطور که قب ً
ال ذکر گردید ،اين نگرش
1. Value for Money/Business Process Model
2. Navy Performance Excellence Guidebook
3. HPMF
4. Scott
5. Budhwar&denisi
6. Ferreira &Otley
7. ASC: Accountability Score Card
8. SMART: strategic measurement analysis andreporting technique
9. CAE

در قالب سيستم باز ،سازمان را در تعادلی پويا با محيط قرار داده و
برالگوهاي رفتاري و اثربخشي توجه دارد (اعرابي.)16-14 :1382 ،

 )2-3تعيين الگوي مطالعه تطبيقي

در اين بخش  34الگو از الگوهای مطالعه شده كه امكان
تحليل سيستمي شفافتري را نسبت به مابقی داشته است
از بین  50الگوي معرفي شده در بخش قبل ،انتخاب و به
منظور تحلیل تطبیقی در اشكال  2تا  8نمايش داده شدهاند.
الزم بذکر است ،الگوهاي عملياتي ،راهبردي و نرمافزاري
ارائه شده در شكل  8برگرفته از چند سازمان موفق در
ارزيابي عملكرد سازماني ميباشد كه با توجه به بررسي
سوابق تحقيقاتي سازمانهاي بهرهبردار ،در تحليل تطبيقي
مورد استفاده قرار گرفتهاند .همانطور كه در تحليل تطبيقي
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طبقهبندي واحدي كه مورد پذيرش عموم بوده و جوابگوي
تمامي مباحث و مسائل باشد وجود ندارد .بنابراين براي
انجام تحقيق تطبيقي ،پژوهشگر بايد بتواند موضوعهاي
مختلف را در مجموعهاي كه مبتني بر نگرش و مبنايي
واحد بوده ،طبقهبندي کند و يا چنين مجموعهاي را از
طبقهبنديهاي رايج انتخاب كرده و بپذيرد .در اين حالت
نوعي الگوي مطالعات تطبيقي حاصل ميشود كه خود
متشكل از طبقهبنديهاي منسجم و هماهنگي است كه
مجموع ًا يك نظام را ميسازند و در آن روابط في مابين
طبقهها و اجزاء ،به صورت طولي و عرضي مشخص ميشود
كه به اين مجموعه ((الگوي مطالعات تطبيقي)) اطالق
ميشود (اعرابي.)27-26 :1382 ،
زمينههاي تطبيق و مقايسه دو پديده ،به حدي متنوع و
وسيع است كه انجام مقايسه و تطبيق به طور مطلق و
احصاي تمام تفاوتها و تشابهات دو يا چند پديده ،امري
تقريب ًا محال است .بنابراين براي استفاده بهينه از مطالعات
تطبيقي ،بايد اقدام به طبقهبندي كرد .اين موضوع در
مباحث منطق جايگاه خاصي دارد (مظفر.)127 :1366 ،
در اين تحقيق الگوي سيستمي و الگوی منطق بعنوان
الگوي مطالعه تطبيقي انتخاب شدهاند که با توجه به
طبقهبندي منسجم و هماهنگی که در آنها وجود دارد ،نظام
جامعي در فهم روابط بين اليههای تطبیق ايجادميشود.

نمايش داده ميشود ،الگوهاي ارزيابي عملكرد به صورت
اليهاي و مبتني بر الگوي تطبيق (ديدگاه سيستمي)،
تحليل تطبيقي شدهاند .الگومنطق (ستون سمت چپ) در
هر نمايش تصویری تحليل ،به فهم تطبيق كمك ميكند.
مفاهيم اساسي بر گرفته از الگوها در اليههاي سيستم و
منطبق بر الگوی منطق جایابی شدهاند .مفاهیم درج شده بر
روی هر شکل (كه خود حاوي چند الگو است) نتیجه مطالعه
دقیق هر کدام از الگوها و تعیین مفاهیم و کلمات اساسی
آنها در قرار دادن بین الیههای سیستم است که در این
بخش ،پژوهشگر نهایت دقت و وسواس در جایابی مفاهیم
را داشته است .همچنین در این بخش سعی شده است که از
برداشت های شخصی استفاده نشود و حداالمکان واژگان و
مفاهیم بصورت یک به یک منتقل گردد .قرار گرفتن برخی
از باکسهای حاوی مفاهیم ،بین خطوط نقطه چین (افقی)
بدلیل برداشت پژوهشگر از منظور طراح الگو بوده است
که به هر دو الیه از الیه های سیستم اشاره داشته است
و سهواً انجام نگرفته است .مفاهيم درج شده قبل از اليه
ورودي و بعد از اليه پيامد به منظور قرابت ذهن مخاطب با
دیگر مفاهيم درج شده در آن ستون بوده است و برداشت
مفهومی مناسبی را برای مخاطب ایجاد می نماید .هر شكل
از كنارهم قرار گرفتن چند الگو تشكيل شده است كه الگوها
بصورت ستونهايي از باكسها نمايش داده ميشوند.
بنابراين خطوط نقطهچين عمودي ،متمايز كننده الگوها
است و عنوان هر الگو نيز زير آنها درج گرديده است .قرار
گرفتن برخي از الگوها در كنار هم (در اَشكال زير) بدليل
امكان نمايش بهتر آنها بوده است و دستهبندي خاصي بر
روي آنها انجام نگرفته است .خطوط نقطهچين افقي متمايز
كننده اليههاي سيستمي است كه هم در اليهاي ديدن يك
الگو كمك كننده است و هم امكان نمايش مفاهيم مندرج
در يك اليه خاص را در بين الگوها به همراه دارد.
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شكل . 6تحليل تطبيقي چهار الگو
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شكل .7تحليل تطبيقي سه الگو

فصل نامه ی علمی ،ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شكل . 8تحليل تطبيقي شش الگوي دوم

خالصه مفاهيم اساسي پيامدي در الگوی منطق
وضعيت سازمان ،تبعات عمدي و غيرعمدي ،رسالت سازمان ،ماموريت ،مقصود سازمان ،نتايج مالي ،اهداف غيرمستقيم ،اهداف بنيادين  ،نتايج كليدي عملكرد ،رضايت
سهامداران ،اثربخشي ،نماي سازمان /محيط ،اهداف بلندمدت ،رضايتمندي ،مقبوليت ،منظور ،هدف ،پيشران ،چشمانداز ،انعطافپذيري ،اثرات ،ذينفعان بيروني ،ارزيابي بيروني،
مالي ،انتظارات ذي نفعان ،رقابتپذيري ،تاثيرات خارجي ،دستاورد ،عملكرد كلي سازمان ،پيامد ،هدف بيروني ،بازخورد ،نتايج راهبردي
خالصه مفاهيم اساسي نتايج در الگوی منطق
ج (مشتري ،كاركنان ،جامعه) ،محصول كارايي ،نتايج كسبوكار ،اثربخشي
نتايج سازمان ،خواستههاي آينده ،نتايج مشتري ،اهداف عملياتي ،نتايج ،اهداف بلندمدت ،كاركردها ،نتاي 
مديريتي ،اهداف ساالنه ،ستادهها ،داليل ،خروجي (محصوالت ،خدمات ،سيستمها ،كاربردها) ،برونداده ،تقسيمات بازار ،سطحسازمان (اهداف استراتژيك ،پاسخگوييعملكرد)،
خدمات (كيفيت) ،بازار (مشتري ،محصول ،رقبا)
خالصه مفاهيم اساسي فرايندي در الگوی منطق
برنامهها و اقدامات ضروري و خاص ،استانداردهاي رفتاري ،راهبرد اصلي ،فرايندهاي اصلي ،اهداف راهبردي ،برنامهريزي معطوف به مقصود ،برنامهريزي راهبردي ،خطمشي،
فرايندهاي تكاملي ،توسعه محصول ،مشاركت مشتري ،مديريت فعاليتها ،فرايندهاي داخلي (سازمان) ،مضمونها (توسعه،بلوغ،اقتصاديسازي ،ساماندهي ،بازنگري) ،مديريت
فرايند ،سياستها ،ميانداد ،روشها ،عمليات اصلي ،جهتگيريها درحوزههاي تخصصي (بازاريابي ،عمليات ،تحقيق و توسعه) ،نوآوري ،عملكردهاي كليدي
خالصه مفاهيم اساسي ورودي در الگوی منطق
عناصر طرح سازمان ،راهبرد پشتيبان ،اهداف پشتيبان ،ارزيابي سازمان ،رهبران ،كاركنان ،منابعوشراكتها ،فرايندهاي پشتيبان (مالي ،منابعانساني) ،مديريت منابع ،قابليتها،
رشد و يادگيري ،پشتيبانها ،فرهنگ سازمان ،اطالعات و تحليل ،مميزي محيط داخلي ،نظامهاي كاري ،زيرساخت ،نهادهها ،درونداد ،سيستمهاي پشتيبان ،تحقيقات،
توانمندسازها ،ظرفيتها ،تواناييها ،مهارتها ،ساختار ،انگيزش ،سبك ،جهتگيريها درحوزههاي تخصصي (منابعانساني ،مديريت مالي ،ستاد) ،وروديها ،قوانين ،تامين
كنندگان ،محيطكاري (كيفيت)
جدول .1تجميع مفاهيم

تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق

با توجه به مفاهيم و واژگان درج شده در الگوهاي ارزيابي
عملكرد (مطابق با اَشکال صفحات قبل) ،عموم مفاهیمی

که در الیههای سیستمی الگوها به آنها پرداخته شده است
ی شده است.
بدون درج موارد تکراری ،در جدول 1خالصهساز 
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واژهها و مفاهيم ذكر شده در هر بخش (الیه های سیستم)
از جدول ،1در طراحي الگوي مناسب ارزيابي عملكرد
برای یک سازمان خاص و یا بوميسازي الگوهاي جاري
سازمانها و همچنين در کمک به تحلیلگران در تحليل
غنيتر ابعاد و مولفههاي مرتبط با ارزيابي سازمان و
بهرهبرداريهايی متناسب با موقعيت میتوانند مورد استفاده
قرار گیرند .بديهي است انتخاب و تركيب منطقي و هدفمند
واژگان ذكر شده توسط محققان و طراحان ،امكان تحقق
ارزيابيای جامع ،راهبردي و پايدار با حفظ پوياييهاي
الزم و افزايش انعطافپذيري متناسب با نوع و سطح بلوغ
سازمان هارا بههمراه خواهد داشت.

 )5جمعبندی و نتیجهگیری
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برگرفته از مطالعات انجام شده ،تنوع زيادي از الگوها در
حوزه ارزيابي عملكرد سازمان ارائه شدهاند .هر كدام از اين
الگوها با توجه به خواست طراحان ،سطحي از كاركردهاي
مورد انتظار را از يك ارزيابي مطلوب عملكرد برآورده
مينمايند .از آنجايي كه تكامل در حوزه الگوهاي ارزيابي
عملكرد ميتواند ،در رفع نيازمنديهاي كاربران موثر
واقع گردد؛ اهتمام به موضوع ارزیابی عملکرد سازمان در
سالهاي اخیر چندین برابر گردیده است و مطالعات علمی
گستردهای در این حوزه در حال انجام میباشد.
آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرارگرفته است ،مفاهيم
پايه ،ابعاد و مولفههايي از ارزيابي عملكرد ميباشد كه در هر
كدام از الگوها به شكلي خاص و با منطقي مشخص طراحي
و در قالب يك الگو ارائه شدهاند .هدف از اين تحقيق پي
بردن به واژگاني است كه آجربناي اين الگوها را تشكيل
دادهاند .برقراري نوعي ارتباط تطبيقي بين مفاهيم و واژگان
در الگوها ،روشي است كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار
گرفته است .همانطور كه در مطالعه تطبيقي بصورت مبسوط
بيان گرديده است ،ديدگاه سيستمي مبتني بر الگوی منطق،
عينك تحليل و فهم در شناخت اجزاء شكلدهنده الگوها را
بصورت ساده و شفاف ايجاد كرده است.
پس از انجام تحليل تطبيقي ،واژگان متناظر در هر كدام از
اليههاي سيستم ،كنار هم قرارگرفته و با تقليل هوشمندانه
برخي مفاهيم منتخب ،در جدول تجميع مفاهيم ،درج

گرديده است.
آنچه كه ميتوان از يافتههاي اين تحقيق مورد استفاده
قرار داد؛ اول ،تسهيلگري در انتخاب بهتر الگوي مورد
نظر مديران و تصميمگيران سازمان ميباشد كه بدليل
عدم تناسب با خاستگاه مديران از ارزيابي عملكرد ،بخش
قابل توجهي از خواستههاي ايشان را پوشش خواهد داد.
دوم ،افزايش ظرفيت طراحي الگو ،متناسب با شرايط و
ويژگيهاي يك سازمان (هر نوع) ميباشد كه با توجه به
يافتههاي اين تحقيق ،امكان بيشترين بهرهبرداري مفهومي
از ديگر الگوها مهيا خواهد شد .بلوغ سازمانها و حس
واقعي كه بهرهبرداران از نظامهاي ارزيابي عملكرد پيدا
كردهاند ،آنها را به سمت تمركز بر طراحي ابعاد و مولفههاي
ارزيابي اثربخش سازماني در قالب ارائه يك الگوي جديد
با حداكثر انطباقپذيري سوق داده است .مفاهيم و واژگان
متداول استفاده شده در ارزيابي و كنار هم قرار گرفتن آنها،
طراح را با چارجوب كلي طراحي ديگر الگوها آشنا ساخته و
به مثابه يك مشاور قوي عمل خواهد كرد.
و در نهايت استفاده ديگري كه از اين تحقيق ميتوان
داشت اين است كه ،ميتوان الگوهاي جاري در سازمان
را با استفاده از اين واژگان و مفاهيم ،بوميسازي و يا
غنيسازي كرد و با پويايي ارزشهاي مستخرج از اين حوزه
علمي از علم مديريت اثربخشي ارزيابي را افزايش داد.
استفاده موثر از الگوي مناسب ارزيابي عملكرد ،راهگشاي
خيلي از چالشهاي مديريتي سازمان خواهند بود و همچنين
نتايج ،پيامدها و آموزههاي ناشي از بكارگيري آنها در تقويت
تفكر راهبردي ،انجام مقايسات داخلي و خارجي سازمان،
ايجاد فضاي باز در تصميمسازي ،ارزشافزايي و ايجاد
انگيزش در ابعاد مختلف شناختي سازمان ،رصد موفقيت،
تحقق چشمانداز و ديگر مشخصهها و كاركردهاي حياتي
سازمان موثر خواهد بود .بنابراين انتخاب صحيح الگو و يا
طراحي يك الگوي ايدهآل و نحوه استفاده از آنها و شناخت
ابعاد ديگر الگوها در موفقيت و پايداري سازمان موثر خواهد
بود .تحليل تطبيقي ارائه شده ،اين شناخت را ايجاد كرده
است كه هوشمندانه و با شناخت كافي از اين حوزه علمي
بهرهبرداري شود و در توسعه موضوع موفقتر عمل شود.
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