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چکیده:

عملکرد کلي یک سازمان، پدیده اي پیچیده است و مي بایست تمامي مفاهیمي را که یک سازمان براي دستیابي به موفقیت و انجام 
فعالیت ها مورد توجه قرار مي دهد را پوشش دهد. علی رغم تحقیقات زیاد و متنوعي که سازمان ها در دستیابي به الگوي مناسب ارزیابي 
عملکرد سازمان انجام مي دهند و همچنین بدلیل جامعیت مفهوم عملکرد و ساختار چند بعدي آن اکثر نیازهاي سازمان پاسخ داده نشده 
است. از طرفی الگوی مطلوب مي بایست متناسب با سطح بلوغ، نوع سازمان، سطح پیچیدگي و میزان انتظارات مدیران و کاربران همان 
سازمان باشد. الگوهاي متنوع و تکامل یافته ای که در این حوزه معرفی شده است هر کدام خاستگاه خود را داشته و مظروف مشخصی را 
در خود جای می دهند بنابراین سازمان هاي بهره بردار تمایل به طراحی الگویی با حداکثر تطبیق پذیری سازماني را براي خود دارند. این 
مقاله با در نظر گرفتن دیدگاه نظام مند )باز( و مبتني بر الگوی منطق، عینکي را به مخاطب خود ارائه مي کند که در طراحی الگوی مناسب 
سازمان از آموزه های دیگر الگوها بهره برداری کند و یا انتخاب یک الگو را از بین دیگر الگوها، با شناخت نسبی مناسبی انجام دهد. روش 
تحقیق انتخاب شده در این پژوهش، مطالعه تطبیقی بوده است که در نهایت مجموعه ای از مفاهیم و مولفه های مورد استفاده طراحان را 

در چهار الیه ورودی، فرایند، خروجی و پیامد، به مخاطبین ارائه می کند. 

واژه هاي کلیدي:

تاریخ دریافت: 92/4/12  
تاریخ پذیرش: 92/7/1

ارزیابي عملکرد1، سیستم باز2، الگوی منطق3، پیامد4، خروجي5، فرآیند6، ورودي7 

1( مقدمه
درست  برمي گردد،  بشر  تاریخ  به  عملکرد  ارزیابي  سابقه 
شیوه  کردند.  آغاز  را  گروهي  کارکردن  افراد  که  زماني 
ارزیابي در آن زمان بر اساس قضاوت هاي شخصي مسئول 
مختلف  زمانی  دوره هاي  در  شیوه ها  این  است.  بوده  گروه 
ارزیابي  ایران  بوده است. در  و کشورهاي مختلف متفاوت 
بصورت نظام مند در اواخر قرن هفتم هجري توسط خواجه 
بار در  اولین  براي  رشیدالدین فضل ا... مطرح شده است و 

سال 1349 سازمان هاي دولتي از نظر مدیریت و نحوه اداره 
امور مورد ارزیابي قرار گرفتند )داریاني، رفیع زاده، 1384(.

با  دانش مدیریت،  از حوزه هاي  بسیاري  اخیر  در سال هاي 
تحوالت شگفتي همراه بوده است که از جمله آنها، ارزیابي 
ارزیابي  ناکامي سیستم هاي سنتي  عملکرد سازماني است. 
عملکرد به دلیل تغییر نوع و ماهیت شرایط محیطي، منجر 
به تغییر پایه هاي ارزیابي عملکرد و در نتیجه ظهور متنوعي 
است؛  شده   سازماني  عملکرد  ارزیابي  نوین  سیستم هاي  از 

1. Performance Assessment
2. Open System
3. Logic Model
4. Out come
5. Out put

6. Process
7. In put
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بنحوي که هر روز یک مقاله علمي و یا گزارش جدید در 
این حوزه به چاپ مي رسد )نیلی، بورنر، 2003(. در شرایط 
بودن  موفق  و  ماندن  براي  امروز،  دنیاي  پیچیده  و  سخت 
مطالعات  بعضي  در  نیازمندیم.  مناسب  کنترلي  سازوکار  به 
انجام گرفته، الگوي پیشنهادي براي ارزیابي سطوح باالي 
است  پایین  سطوح  به  مربوط  الگوي  از  متفاوت  سازمان 
کیفي  است.  داشته  همراه  خود  با  را  زیادی  مشکالت  که 
به  پایین  سطوح  به  نسبت  باال  سطوح  عملکردهاي  بودن 
عنوان دلیل این تفاوت ها مطرح شده است ولي این موضوع 
نمي تواند دلیل کافي در ساخت الگوهاي متفاوت براي یک 
ارزیابي  مختلف  الگوهاي  شناخت  بنابراین  باشد.  سازمان 
عملکرد با توجه به ظرفیت ارزیابي آنها و امکان توسعه و 

تعمیم ابعادشان در سطح سازمان حائز اهمیت است.
عملکرد یک ساختار چندبعدي است که ارزیابي آن وابسته 
به عوامل متعددي است )آرمسترانگ،1380: 2-3(. بسیاري 
در  دارند،  را  بهر وري  مفهوم  ادعاي  که  افرادي  مواقع  از 
واقع مفهوم گسترده تري به نام عملکرد را تعریف کرده اند 
) تنجن، 2004(. براي مواجهه با مفهوم عملکرد بایستي به 
همچنین  و   )93-92 )اولیاء،  سازمان  آن  راهبردي  اهداف 
توسعه  به  منجر  که  غیرمادي  و  ناملموس  دارایي هاي 
)مار  توجه شود.  ارزیابي عملکرد شده است،  چارچوب هاي 
شیوما، 2003(.از آنجایی که عملکرد تقریبًا هر هدف رقابتي 
 ،)2004 )تنجن،  دربرمي گیرد  نیز  را  مادي  غیر  تعالي  و 
تغییر  پیشتاز  سازمان هاي  در  خصوصًا  سنجش،  پایه هاي 
کرده است )آرماتونگا و همکاران،2001( تا جایي که حتي 
ارتباطات تنگاتنگ بین مدیریت عملکرد و مدیریت اخالق 
استیل ول،2005( )براون،  مي گیرد  قرار  بررسي  مورد  نیز 

که  تصمیماتی  راستا  این  در  کن ول،2004(.  )سادرلند، 
دهنده  بهبود  می تواند  باشند  بهنگام  و  فعال  فوق  آگاهانه، 
 .)2004 کن ول،  )سادرلند،  باشد  سازمان  کلي  عملکرد 
میزان  آن  طي  که  است  دائمي  فرایندي  عملکرد  ارزیابي 
تحقق اهداف اندازه گیري مي شود و از فرایند تصمیم گیری 
کارایي،  اندازه گیري ها،  این  می کند.  پشتیبانی  سازمان 
و  فرایند  کیفیت خروجي  کار،  انجام  فرایندهاي  اثربخشي، 
را دربرمی گیرد )راهنماي مدیریت فناوري  برنامه ها  اجراي 
از  مجموعه اي  دربرگیرنده  سیستم  این   .)1997 اطالعات، 

معیارها است که براي کمي سازي اثربخشي و کارایي مورد 
استفاده قرار می گیرد )نیلي و همکاران، 1995(.

در ادامه بدلیل ایجاد ارتباط ذهنی بین عملکرد، اندازه گیری 
ارائه  به  عملکرد،  مدیریت  با  عملکرد  ارزیابی  و  عملکرد 
پرداخته مي شود. مدیریت  از مدیریت عملکرد  تعریف    چند 
و  ارتباط  طریق  از  سازماني  عملکرد  بهبود  ابزار  عملکرد، 
 )17  ،1388 بقرآبادي،  )رفیع زاده  است  اهداف  تعدیل 
اطالعات  از  استفاده  و  تجزیه تحلیل  نظارت،  واقع  در  و 
مدیریت   .)2005 استیل ول،  )براون،  است  عملکرد  روي 
موفقیت  که  است  یکپارچه  و  راهبردي  فرآیندي  عملکرد 
 )2001 الراین،  )نالرین،  مي نماید  ایجاد  را  سازمان  پایدار 
توسعه  و  عملکرد  پیوسته  نظارت  انتظارات،  تنظیم  به  و 
در   .)2009 القلین،  )برودبنت،  مي پردازد  اجرایي  ظرفیت 
و  فرآیندها  از  مدیریت عملکرد مجموعه اي  دیگر،  تعریفي 
راهبردها  تحقق  آن  هدف  و  است  کاربردي  سیستم هاي 
این  البته  که  است  راهبردي  رقابت  ابزار  نوعي  و  مي باشد 
فرآیندها انعطاف پذیرند و با چارچوب هاي صلب، ناسازگارند 

)آرمسترانگ، 1380، 23-17(.
در این مقاله الگوهایي  که  بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم 
تجربي  و  علمي  منابع  از  و  دارند  عملکرد  ارزیابي  کارکرد 
بدلیل  ولیکن  است.  ارائه  شده  شده اند،  جمع آوري  مختلف 
حجم باالي توضیحاتي که هر الگو به خود اختصاص خواهد 
از چارچوب ها و مفاهیم کلي  داد صرفًا به توصیف بصري 
مندرج در آنها پرداخته شده است و حجم توضیحات ارائه 
شده در اشکال، نشان دهنده اهمیت نسبي الگوها نمي باشد.

و  نظري  مفاهیم  مرور  به  ابتدا  پژوهش،  این  ساختار  در 
معرفي الگوهاي ارزیابي عملکرد پرداخته مي شود و سپس 
ارائه  و  عملکرد  ارزیابي  الگوهاي  تطبیقي  مطالعه  انجام  با 
جدول مفاهیم و واژه ها درالیه هاي نظام، ظرفیت مناسبی 
الگوی  بومي سازي  و  طراحي  منظور  به   مخاطبین  برای 

مطلوب ارزیابي عملکرد سازمان فراهم مي گردد.
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2( مروري بر منابع نوشتاري موضوع )مفاهیم 
نظري نظام، الگوی منطق و الگوهاي ارزیابي 

عملکرد(
نظریه سیستم ها

این نظریه که در سال 1950 طرح شده است، سازمانها را 
به  عنوان نظام های باز در نظر مي گیرد؛ نظام هایي که با 
دارند.  فعال  بستان  و  بده   نوعي  خود  پیرامون  محیط  هاي 
مرزهاي  نظام هاي باز نفوذپذیرند به این معنی که در تعامل 
با محیط هستند )محیط به هر آنچه خارج از  نظام قرار دارد، 
اشاره دارد(. هدف از بیان این موضوع، تاکید بر اهمیت آن 
)شکل1(  سازمان  نظام مند  ارزیابي  و  جامع  نگاه  ایجاد  در 
است. این نظریه که توسط کان وکتز1 ارائه شده است یکي 
درک  براي  مفهومي  ابزارهاي  ارزشمندترین  و  ازموثرترین 

پویایي سازمان وتغییر سازماني است )فرنچ2 ، 1389: 69(.
نظام مجموعه اي از اجزاست که با ارتباط و پیوند متقابل، 
ایفا  را  معیني  نقش  و  مي دهند  تشکیل  را  واحد  کل  یک 
مي کنند )زاهدي، 1366: 10(. محیط هر  نظام را مجموعه اي 
اینکه جزو   نظام  از عوامل تشکیل مي دهد که علی رغم 
نیستند اما تغییر در هر یک از آنها مي تواند باعث تغییراتي 
پاسخگوي  باید  محیط  در  بقا  براي  شود.  نظام  در  نظام 

نیازهاي محیطي باشد و خود را با شرایط و اوضاع و احوال 
محیط خود تطبیق دهد )زاهدي، 1366: 11-13( و تعاملی 
ویژگي   .)31  :1386 )رابینز،  سازد  برقرار  محیطش  با  پویا 
منحصربفرد دیدگاه سیستمي، نحوه ارتباط اجزاء آن با خود 
و  تفکیک  متضاد  نیروي  دو  از  سیستمي  هر  است.  نظام 
ادغام شناخته مي شود. هر نظام به منظور مشخص نمودن 
قسمت هاي فرعي خود نیازمند به فرایند تفکیک بوده و از 
طرفي جهت حصول اطمینان از اینکه سیستم به عناصري 
مجزا که ارتباطي با هم ندارند، تقسیم نشده باشد نیازمند به 

فرایند ادغام است )رابینز، 1386: 30(.
از آنجایی که هدف از این تحقیق ایجاد ظرفیت طراحی و 
سازمان  برای  عملکرد  ارزیابی  مطلوب  الگوی  بومی سازی 
وحدت  براي  طریق  بهترین  سیستمي  نگرش  است؛ 
به  دستیابي  و  مدیریت  نظریه هاي  و  مفاهیم  به  بخشیدن 
نظریه اي جامع است )فیضي، 1388: 48(. با توجه به اینکه 
کامال  باز  هاي  مشخصه هاي  نظام  و  پویایي ها  ماهیت، 
شناخته شده اند و از طرفی سازمانها سیستم هایی باز هستند 
از  خوبي  درک  به  منجر  باز  هاي  مطالعه  نظام  رو  این  از 

سازمان مي شود. 

1. Kahn & Katz
2. French

شکل1. سیستم در تعامل با محیط )فرنچ ، 9831: 27-96(
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سیستم هاي باز اهداف و مقاصدي دارند که بر فلسفه وجودي 
آنها داللت دارد. ذکر این موضوع از آن جهت اهمیت دارد 
درون  نیازهاي  یا  اهداف  راستاي  در  باید  اهداف  این  که 

محیط باشند. 
هانا1  دارد.  نیاز  مثبت  و  منفي  بازخورد  نوع  دو  به  سیستم 
در  ستاده ها  آیا  که  مي سنجد  منفي  بازخورد  مي نویسد: 
خیر.  یا  شده اند  عرضه  سیستم  اهداف  و  مقاصد  راستاي 
بازخورد مثبت مي سنجد که آیا اهداف و مقاصد سازمان در 
راستاي نیازهاي محیط هستند یا خیر. مزیت این دو مفهوم آن 
است که تبیین مي نمایند صرف سنجش ستاده ها در برابر اهداف از 

پیش تعیین شده کفایت نمي کند )فرنچ ، 1389: 72-70(.
بنابراین ویژگي هاي یک سیستم باز عبارتند از )رابینز، 1386: 36(: 
1. آگاهي از محیط 2. بازخورد 3. دوراني بودن 4. آنتروپي 
منفي 5. وضعیت ثبات 6 . حرکت به سوي رشد و توسعه 7. 

تعادل بین فعالیت هاي نگهدارنده و انطباقي 
8 . همپایاني.

الگوی منطق2 
این الگو در دهه 70 طرح شده است و چارچوبي اثربخش در 
طراحي، اجرا، نظارت و ارزیابي ایجاد مي کند. الگوی منطق 
تمرکز مضاعفي بر ارزیابي ایجاد مي کند و با برقراري ارتباط 
اگر ، آنگاه بین ورودي، خروجي و پیامد که خود در طیفي 
تحقق  به  مي شود  دسته بندي  دور  تا  نزدیک  پیامدهاي  از 

کارکردهاي خود مي پردازد )تیلور پاور، هنرت3 ، 2008(.
برداشت های متفاوتی از بکارگیري روش ارزیابي تطبیقي 
و  مشابهت ها  بررسي  را  تطبیقي  روش  برخی  است.  شده 
تفاوت ها در جوامع و سیستم هاي بشري مي دانند )سالمینن، 
لتینن، 1982(. محققان دیگر نیز این تعریف را پذیرفته اند و 
ادعا کرده اند که ارزیابي تطبیقي مقایسه اي است به منظور 

جامع نگري، توضیح و تفسیر پدیده ها )مایر4 ، 1989(.

مبانی تحقیق
روي  بر  که  تحقیقاتي  پیشینه  بر  مروری  با  بخش  این  در 
الگوهاي ارزیابي عملکرد سازماني انجام گرفت، صرف نظر 
از هدف طراحان و اینکه ارزیابي عملکرد، کارکرد اصلي و یا 
جنبي آنها بوده است، به معرفی عناوین الگوها به شرح زیر 

پرداخته شده است:
 :1386 جوقي،  )احمدي   1960، منطقی5  چارچوب  الگوي 
نورعلیزاده،  )غالمي،   1960، کانري6  هوشین  الگوي   ،)37
 ،)2008 ، پاور، هنرت  )تیلور  منطق،1970  الگوي   ،)1381
)رازاني،  کلیدي،1980  عملکرد  اندازه گیري  الگوي 
 ،11  :1389 )جمالي،  ره نگاشت،1980  الگوي   ،)4  :1381
)رفیع زاده   1980، سازماني7  برتري  شناخت  الگوي   ،)14
تطبیقي8  ارزیابي  الگوي   ،)180-177  :1388 بقرآبادي، 
سازماني  برتري  الگوي   ،)1982 لتینن9،  ،1982)سالمینن، 
مالکوم بالدریج10 ،1987 )رازاني، 1381: 7(، الگوي سینک 
 ،)25-24  :1384 همکاران،  و  )اولیاء  تاتل1989،11  و 
-128  :1387 )حسن آبادي،  عملیاتي1990،12  بودجه ریزي 

138(، الگوي ارزیابي سرمایه گذاري در منابع انساني،1990 
عملکرد  اندازه گیري  الگوي   ،)156-155  :1386 )قلیچ لي، 
 ،)54 بقرآبادي،1388:  )رفیع زاده   1990 ایکوگرای13، 
فرآیند   ،)2  :1381 )روغنیان،  اسکور1990،14  الگوي 
 ،)39-38 وهمکاران،1384:  )اولیاء   1991، ویسنروفاست15 
نورتون،  )کاپالن،  متوازن1992،16  ارزیابي  کارت  الگوي 
 1996، عملکرد17  بعدي  سه  الگوي   ،)148-147  :1385
نتایج  الگوي   ،)29-28  :1384 مدرسي،  بهجت،  )اولیاء، 
ممیزي  الگوي   ،)2000 کنرلي  و  )نیلي   1996 دالیل18،  و 
 :1386 )قلیچ لي،  انساني،1997  منابع  توسعه گر  استاندارد، 
)رازاني،1381:  سازمان،1998  تعالی  الگوي   ،)176  ،169
بقرآبادي،  )رفیع زاده  عملکرد2001،19  منشور  الگوي   ،)7

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

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
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1388: 57-61(، الگوي تحلیل ذی نفعان، 2001 )روغنیان، 
1381: 3-4(،الگوي ارزش فرایند2001،1 )اولیاء و همکاران، 
1384: 30(، الگوي ارزیابي عملکرد نیروي دریائي آمریکا، 
2006 )کتاب راهنمای عملکرد برتر نیروی دریایی2(، الگوي 
مدیریت عملکرد اچ، پی، ام، اف3 ،2006 )رفیع زاده بقرآبادي، 
 ،)2007 )اسکات4،  گارتنر،2007  الگوي   ،)90-89  :1388
الگوي انگیزشي،2008 )بودوارد، دنیسی5، 2008: 43-24(، 
تحول  الگوي   ،)2009 اتلی6،  )فرریرا،  جامع،2009  الگوي 
و تعالي ودجا )فرتوک زاده، وزیري، 1391(، الگوي ارزیابي 
)دیوید، 1379:  استراتژیک  مدیریت  جامع  الگوي  براساس 
چندسطحي  سازماني  عملکرد  ارزیابي  الگوي   ،)543-542
اندازه گیري  الگوي   ،)3-2  :1381 میرحسني،  )علیرضائي، 
الگوي   ،)4-3  :1381 )روغنیان،  پاسخگویي7  امتیاز  کارت 
تحلیل  الگوي   ،)4-3  ,1831 )روغنیان،  عملیاتي  ممیزي 
 ،)10-9 )زالي،1381:  استراتژیک8  سنجش  گزارش دهي  و 
نامه  )آیین  اجرایي  دستگاههاي  عملکرد  ارزیابي  الگوي 
 ،)1384 کشور،  اجرایي  دستگاههاي  عملکرد  ارزیابي 
همکاران،  و  )اولیاء  عملکرد  اندازه گیري  ماتریس  الگوي 
وهمکاران،  )اولیاء  کانادا9  تعالي  جایزه  الگوي   ،)25 :1384
و همکاران، 1384:  )اولیاء  فرانهوفر10  الگوي   ،)50  :1384
ارزیابي  الگوي دیدگاههاي کلي )سنتي و نوین(   ،)48-47
عملکرد )اولیاء وهمکاران، 1384: 92-93(، الگوي ارزیابي 
منابع انساني مالکوم بالدریج )قلیچ لي، 1386: 138، 142(، 
بقرآبادي،  )رفیع زاده  اینپس11  عملکرد  اندازه گیري  الگوي 
اپس12  سازماني  عملکرد  ارزیابي  الگوي   ،)56-55  :1388
مدیریت  الگوي   ،)92-91  :1388 بقرآبادي،  )رفیع زاده 
عملکرد ارایز13 )رفیع زاده بقرآبادي، 1388: 92-99(، الگوي 
)رفیع زاده  عملکرد14  بهبود  و  هزینه ها  استراتژیک  کاهش 
بقرآبادي،1388: 170(، الگوي عملکرد سازماني هانا )فرنچ، 
استیسي،  )رالف  اشریج15  ماموریت  الگوي   ،)224  :1389
 :1389 استیسي،  )رالف  اس16  هفت  الگوي   ،)143  :1389

هاریس  و  بک هارد  مرحله اي  هفت  الگوي   ،)157-155
سازماني  فردي  عملکرد  الگوي   ،)223  :1389 )فرنچ، 

بورک- لیتوین17 )فرنچ، 1389: 68(. 
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 بصری ای از مفاهیم اساسی شکل 
دهنده الگوها در الیه های سیستمی، که در اَشکال آتی به 

نمایش گذارده شده اند و بنوعی معرف الگوها خواهند بود.

3( مطالعه تطبیق
تحلیل تطبیقي، کاربرد روشي است که به مدد آن مي کوشیم 
تا اختالفات و تشابهات دو یا چند پدیده را از طریق مقایسه 
و  ذهني  پدیده هاي  تطبیق  در  تطبیقي  تحلیل  دریابیم. 
بر  چند  هر  تطبیقي  تحلیل  مي شود.  بکارگرفته  نیز  نظري 
اساس چارچوب مفهومي انجام مي گیرد، خود مي تواند زمینه 
دستیابي به چارچوب مفهومي تازه اي را فراهم کند. مطالعه 
تطبیقي به پژوهشگر این امکان را مي دهد تا ضمن آشنایي با 
ایده هاي مختلف و متغییرهاي متعدد، نظرات و دیدگاه هایش 

را بهتر و دقیق تر تبیین کند )اعرابي، 1382: 11-10(.
3-1( گزینش نگرش در تحلیل تطبیقي

نگرش هاي مختلفي نسبت به تحقیق تطبیقي در مدیریت 
مطرح مي باشد. نگرش مورد نظر در این تحقیق که برگرفته 
موضوع  با  تطبیقي  تحقیق  در  پنجگانه  دیدگاه هاي  از 
از نگرش هاي محیطي و سیستمي  تلفیقي  مدیریت است، 

خواهد بود.
ریچمن18  و  فارمر  توسط  نگرش  این  محیطي:  نگرش 
)1965( ارایه شده است. فرضیه اصلي این نگرش آن است 
بیروني  محیطي  عوامل  از  تابعي  مدیریت،  اثربخشي  که 

است.
نگرش سیستمي: همانطور که قباًل ذکر گردید، این 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

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

3-2( تعیین الگوي مطالعه تطبیقي
طبقه بندي واحدي که مورد پذیرش عموم بوده و جوابگوي 
براي  بنابراین  ندارد.  وجود  باشد  مسائل  و  مباحث  تمامي 
موضوع هاي  بتواند  باید  پژوهشگر  تطبیقي،  تحقیق  انجام 
مبنایي  و  نگرش  بر  مبتني  که  مجموعه اي  در  را  مختلف 
از  را  مجموعه اي  چنین  یا  و  کند  طبقه بندي  بوده،  واحد 
انتخاب کرده و بپذیرد. در این حالت  طبقه بندي هاي رایج 
خود  که  مي شود  حاصل  تطبیقي  مطالعات  الگوي  نوعي 
که  است  هماهنگي  و  منسجم  طبقه بندي هاي  از  متشکل 
مابین  في  روابط  آن  در  و  مي سازند  را  نظام  مجموعًا یک 
طبقه ها و اجزاء، به صورت طولي و عرضي مشخص مي شود 
اطالق  تطبیقي((  مطالعات  ))الگوي  مجموعه  این  به  که 

مي شود )اعرابي، 1382: 27-26(.
و  متنوع  حدي  به  پدیده،  دو  مقایسه  و  تطبیق  زمینه هاي 
و  مطلق  طور  به  تطبیق  و  مقایسه  انجام  که  است  وسیع 
احصاي تمام تفاوت ها و تشابهات دو یا چند پدیده، امري 
تقریبًا محال است. بنابراین براي استفاده بهینه از مطالعات 
در  موضوع  این  کرد.  طبقه بندي  به  اقدام  باید  تطبیقي، 

مباحث منطق جایگاه خاصي دارد )مظفر، 1366: 127(.
بعنوان  منطق  الگوی  و  سیستمي  الگوي  تحقیق  این  در 
به  توجه  با  که  شده اند  انتخاب  تطبیقي  مطالعه  الگوي 
طبقه بندي  منسجم و هماهنگی که در آنها وجود دارد، نظام 

جامعي در فهم روابط بین الیه های تطبیق ایجادمي شود.

4( مطالعه تطبیقی
در این بخش 34 الگو از الگوهای مطالعه شده که امکان 
تحلیل سیستمي شفاف تري را نسبت به مابقی داشته است 
از بین 50 الگوي معرفي شده در بخش قبل، انتخاب و به 
منظور تحلیل تطبیقی در اشکال 2 تا 8 نمایش داده شده اند. 
الزم بذکر است، الگوهاي عملیاتي، راهبردي و نرم افزاري 
در  موفق  سازمان  چند  از  برگرفته   8 شکل  در  شده  ارائه 
بررسي  به  توجه  با  که  مي باشد  سازماني  عملکرد  ارزیابي 
سوابق تحقیقاتي سازمان هاي بهره بردار، در تحلیل تطبیقي 
مورد استفاده قرار گرفته اند. همانطور که در تحلیل تطبیقي 

به صورت  ارزیابي عملکرد  الگوهاي  داده مي شود،  نمایش 
سیستمي(،  )دیدگاه  تطبیق  الگوي  بر  مبتني  و  الیه اي 
در  )ستون سمت چپ(  الگومنطق  تطبیقي شده اند.  تحلیل 
هر نمایش تصویری تحلیل، به فهم تطبیق کمک مي کند. 
و  در الیه هاي سیستم  الگوها  از  بر گرفته  اساسي  مفاهیم 
منطبق بر الگوی منطق جایابی شده اند. مفاهیم درج شده بر 
روی هر شکل )که خود حاوي چند الگو است( نتیجه مطالعه 
دقیق هر کدام از الگوها و تعیین مفاهیم و کلمات اساسی 
این  در  که  است  بین الیه های سیستم  دادن  قرار  در  آنها 
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 باکس های حاوی مفاهیم، بین خطوط نقطه چین )افقی( 
است  بوده  الگو  طراح  منظور  از  پژوهشگر  برداشت  بدلیل 
که به هر دو الیه از الیه های سیستم اشاره داشته است 
انجام نگرفته است. مفاهیم درج شده قبل از الیه  و سهواً 
ورودي و بعد از الیه پیامد به منظور قرابت ذهن مخاطب با 
دیگر مفاهیم درج شده در آن ستون بوده است و برداشت 
مفهومی مناسبی را برای مخاطب ایجاد می نماید. هر شکل 
از کنارهم قرار گرفتن چند الگو تشکیل شده است که الگوها 
مي شوند.  داده  نمایش  باکس ها  از  ستون هایي  بصورت 
الگوها  کننده  متمایز  عمودي،  نقطه چین  خطوط  بنابراین 
است و عنوان هر الگو نیز زیر آنها درج گردیده است. قرار 
گرفتن برخي از الگوها در کنار هم )در اَشکال زیر( بدلیل 
امکان نمایش بهتر آنها بوده است و دسته بندي خاصي بر 
روي آنها انجام نگرفته است. خطوط نقطه چین افقي متمایز 
کننده الیه هاي سیستمي است که هم در الیه اي دیدن یک 
الگو کمک کننده است و هم امکان نمایش مفاهیم مندرج 

در یک الیه خاص را در بین الگوها به همراه دارد.  
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شکل2. تحلیل تطبیقي شش الگوي اول

شکل3. تحلیل تطبیقي پنج الگوي اول
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شکل5 . تحلیل تطبیقي پنج الگوي سوم

شکل4. تحلیل تطبیقي پنج الگوي دوم
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شکل6 . تحلیل تطبیقي چهار الگو

شکل7. تحلیل تطبیقي سه الگو
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شکل8 . تحلیل تطبیقي شش الگوي دوم

با توجه به مفاهیم و واژگان درج شده در الگوهاي ارزیابي 
اَشکال صفحات قبل(، عموم مفاهیمی  با  عملکرد )مطابق 

که در الیه های سیستمی الگوها به آنها پرداخته شده است 
بدون درج موارد تکراری، در جدول1 خالصه سازی  شده است. 

خالصه مفاهیم اساسي پیامدي در الگوی منطق

وضعیت سازمان، تبعات عمدي و غیرعمدي، رسالت سازمان، ماموریت، مقصود سازمان، نتایج مالي، اهداف غیرمستقیم، اهداف بنیادین ، نتایج کلیدي عملکرد، رضایت 
 سهامداران، اثربخشي، نماي سازمان/ محیط، اهداف بلندمدت، رضایتمندي، مقبولیت، منظور، هدف، پیشران، چشم انداز، انعطاف پذیري، اثرات، ذي نفعان بیروني، ارزیابي بیروني، 

مالي، انتظارات ذي نفعان، رقابت پذیري، تاثیرات خارجي، دستاورد، عملکرد کلي سازمان، پیامد، هدف بیروني، بازخورد، نتایج راهبردي

خالصه مفاهیم اساسي نتایج در الگوی منطق

نتایج سازمان، خواسته هاي آینده، نتایج مشتري، اهداف عملیاتي، نتایج، اهداف بلندمدت، کارکردها، نتایج  )مشتري، کارکنان، جامعه(، محصول کارایي، نتایج کسب وکار، اثربخشي 
مدیریتي، اهداف ساالنه، ستاده ها، دالیل، خروجي )محصوالت، خدمات، سیستم ها، کاربردها(، برون داده، تقسیمات بازار، سطح سازمان )اهداف استراتژیک، پاسخگویي عملکرد(، 

خدمات )کیفیت(، بازار )مشتري، محصول، رقبا(

خالصه مفاهیم اساسي فرایندي در الگوی منطق

برنامه ها و اقدامات ضروري و خاص، استانداردهاي رفتاري، راهبرد اصلي، فرایندهاي اصلي، اهداف راهبردي، برنامه ریزي معطوف به مقصود، برنامه ریزي راهبردي، خط مشي، 
فرایندهاي تکاملي، توسعه محصول، مشارکت مشتري، مدیریت فعالیت ها، فرایندهاي داخلي )سازمان(، مضمون ها )توسعه،بلوغ،اقتصادي سازي، ساماندهي، بازنگري(، مدیریت  

فرایند، سیاست ها، میان داد، روش ها، عملیات اصلي، جهت گیري ها درحوزه هاي تخصصي )بازاریابي، عملیات، تحقیق و توسعه(، نوآوري، عملکردهاي کلیدي

خالصه مفاهیم اساسي ورودي در الگوی منطق

عناصر طرح سازمان، راهبرد پشتیبان، اهداف پشتیبان، ارزیابي سازمان، رهبران، کارکنان، منابع وشراکت ها، فرایندهاي پشتیبان )مالي، منابع انساني(، مدیریت منابع،  قابلیت ها، 
رشد و یادگیري، پشتیبان ها، فرهنگ سازمان، اطالعات و تحلیل، ممیزي محیط داخلي، نظام هاي کاري، زیرساخت، نهاده ها، درون داد، سیستم هاي پشتیبان، تحقیقات، 
 توانمندسازها، ظرفیت ها، توانایي ها، مهارت ها، ساختار، انگیزش، سبک، جهت گیري ها درحوزه هاي تخصصي )منابع انساني، مدیریت مالي، ستاد(، ورودي ها، قوانین، تامین 

کنندگان، محیط کاري )کیفیت(

جدول1. تجمیع مفاهیم 
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واژه ها و مفاهیم ذکر شده در هر بخش )الیه های سیستم( 
عملکرد  ارزیابي  مناسب  الگوي  طراحي  در  جدول1،  از 
الگوهاي جاري  یا بومي سازي  برای یک سازمان خاص و 
در تحلیل  تحلیل گران  به  سازمان ها و همچنین در کمک 
و  سازمان  ارزیابي  با  مرتبط  مولفه هاي  و  ابعاد  غني تر 
بهره برداري هایی متناسب با موقعیت می توانند مورد استفاده 
قرار گیرند. بدیهي است انتخاب و ترکیب منطقي و هدفمند 
واژگان ذکر شده توسط محققان و طراحان، امکان تحقق 
پویایي هاي  حفظ  با  پایدار  و  راهبردي  جامع،  ارزیابي ای 
الزم و افزایش انعطاف پذیري متناسب با نوع و سطح بلوغ 

سازمان هارا به همراه خواهد داشت.

5( جمع بندی و نتیجه گیری
در  الگوها  از  زیادي  تنوع  انجام شده،  مطالعات  از  برگرفته 
حوزه ارزیابي عملکرد سازمان ارائه شده اند. هر کدام از این 
الگوها با توجه به خواست طراحان، سطحي از کارکردهاي 
برآورده  عملکرد  مطلوب  ارزیابي  یک  از  را  انتظار  مورد 
ارزیابي  الگوهاي  از آنجایي که تکامل در حوزه   مي نمایند. 
موثر  کاربران  نیازمندي هاي  رفع  در  مي تواند،  عملکرد 
ارزیابی عملکرد سازمان در  به موضوع  اهتمام  واقع گردد؛ 
سال هاي اخیر چندین برابر گردیده است و مطالعات علمی 

گسترده ای در این حوزه در حال انجام می باشد. 
مفاهیم  است،  قرارگرفته  بررسي  مورد  مقاله  این  در  آنچه 
پایه، ابعاد و مولفه هایي از ارزیابي عملکرد مي باشد که در هر 
کدام از الگوها به شکلي خاص و با منطقي مشخص طراحي 
و در قالب یک الگو ارائه شده اند. هدف از این تحقیق پي 
را تشکیل  الگوها  این  به واژگاني است که آجربناي  بردن 
داده اند. برقراري نوعي ارتباط تطبیقي بین مفاهیم و واژگان 
در الگوها، روشي است که در این پژوهش مورد استفاده قرار 
گرفته است. همانطور که در مطالعه تطبیقي بصورت مبسوط 
بیان گردیده است، دیدگاه سیستمي مبتني بر الگوی منطق، 
عینک تحلیل و فهم در شناخت اجزاء شکل دهنده الگوها را 

بصورت ساده و شفاف ایجاد کرده است.
پس از انجام تحلیل تطبیقي، واژگان متناظر در هر کدام از 
الیه هاي سیستم، کنار هم قرارگرفته و با تقلیل هوشمندانه 
درج  مفاهیم،  تجمیع  جدول  در  منتخب،  مفاهیم  برخي 

گردیده است.
استفاده  مورد  تحقیق  این  یافته هاي  از  مي توان  که  آنچه 
مورد  الگوي  بهتر  انتخاب  در  تسهیل گري  اول،  داد؛  قرار 
بدلیل  که  مي باشد  سازمان  تصمیم گیران  و  مدیران  نظر 
عدم تناسب با خاستگاه مدیران از ارزیابي عملکرد، بخش 
داد.  خواهد  پوشش  را  ایشان  خواسته هاي  از  توجهي  قابل 
و  شرایط  با  متناسب  الگو،  طراحي  ظرفیت  افزایش  دوم، 
ویژگي هاي یک سازمان )هر نوع( مي باشد که با توجه به 
یافته هاي این تحقیق، امکان بیشترین بهره برداري مفهومي 
حس  و  سازمان ها  بلوغ  شد.  خواهد  مهیا  الگوها  دیگر  از 
پیدا  عملکرد  ارزیابي  نظام هاي  از  بهره برداران  که  واقعي 
کرده اند، آنها را به سمت تمرکز بر طراحي ابعاد و مولفه هاي 
الگوي جدید  ارائه یک  اثربخش سازماني در قالب  ارزیابي 
با حداکثر انطباق پذیري سوق داده است. مفاهیم و واژگان 
متداول استفاده شده در ارزیابي و کنار هم قرار گرفتن آنها، 
طراح را با چارجوب کلي طراحي دیگر الگوها آشنا ساخته و 

به مثابه یک مشاور قوي عمل خواهد کرد.
مي توان  تحقیق  این  از  که  دیگري  استفاده  نهایت  در  و 
سازمان  در  جاري  الگوهاي  مي توان  که،  است  این  داشت 
یا  و  بومي سازي  مفاهیم،  و  واژگان  این  از  استفاده  با  را 
غني سازي کرد و با پویایي ارزش هاي مستخرج از این حوزه 

علمي از علم مدیریت اثربخشي ارزیابي را افزایش داد.
استفاده موثر از الگوي مناسب ارزیابي عملکرد، راهگشاي 
خیلي از چالش هاي مدیریتي سازمان خواهند بود و همچنین 
نتایج، پیامدها و آموزه هاي ناشي از بکارگیري آنها در تقویت 
سازمان،  خارجي  و  داخلي  مقایسات  انجام  راهبردي،  تفکر 
ایجاد  و  ارزش افزایي  تصمیم سازي،  در  باز  فضاي  ایجاد 
موفقیت،  ابعاد مختلف شناختي سازمان، رصد  در  انگیزش 
تحقق چشم انداز و دیگر مشخصه ها و کارکردهاي حیاتي 
سازمان موثر خواهد بود. بنابراین انتخاب صحیح الگو و یا 
طراحي یک الگوي ایده آل و نحوه استفاده از آنها و شناخت 
ابعاد دیگر الگوها در موفقیت و پایداري سازمان موثر خواهد 
ارائه شده، این شناخت را ایجاد کرده  بود. تحلیل تطبیقي 
است که هوشمندانه و با شناخت کافي از این حوزه علمي 

بهره برداري شود و در توسعه موضوع موفق تر عمل شود.
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