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 مقدمه2

شهوند اولیکلهيتسسهیممهيتماممطالعاتمربوطبهارزیابيعملکردبههدودسهته

ههایارزیهابيعملکهردهایيکهبهموضوعاتمرتبطباکلیهتسیسهتممطالعاتوپژوهش

معیارههایعملکهردیدربهارهیدوممطالعاتوتحسیساتيکهپردازندودستهپرداختهومي

یدومنگرهسهتندودسهتهمطالعاتينظری،بنیادیوکلیاولشود.دستهانجامشدهومي

نگرهستند.جزءهایتجربيیانیمهتجربي،میداني،کاربردیوپژوهش

هایارزیابيعملکردکارکردهایمختلفيکارگیریسیستمیمطالعاتبرایبهمجموعه

،(1،1191یکهارکردیدرمسابهلرفتهاری)اوچهياند.اینکارکردهاشاملاستفادهکردهذکر

و1)فلمههولتز،رسميدرمسابلغیررسهمي)1191وپوندی،2)بالندعسالنيدرمسابلذاتي

رغهمعلهي(اسهت.1191واسهتالکر،4(وتشخیصيدرمسابلتعاملي)برنهز1191دیگران،

عواملیواحدیاتوافقروشندربارهیبیناینابعاد،یکنظریههایمشترکوجوددیدگاه

والرکهر،1)ایتنهردهایارزیهابيعملکهردوجهودنهدارکارگیریسیستمومفاهیممؤثربربه

یهایارزیابيعملکردبهمنظورنظارتوتصمیمسازیازجنبههاستفادهازسیستم(.2001

یذاتهينونمندسازیوشناسایينسهاطعطهاازجنبههکارگیریآنبهمنظورقاعسالنيوبه

رسهدعهدمبههنظهرمهيهایارزیابيعملکهرددارنهد.کاربردهایمختلامرتبطباسیستم

دستیابيبهیکتوافقروشنتاحدودیبههدلیهلتیکیهدتحسیسهاتتجربهيبهرمعیارههای

جهکافيبهعوامهلفسدانتوهایارزیابيعملکردوعملکردبهجایتوجهبهکلیتسیستم

فرهنگيباشد.

.ایهندانهترتحسیساتتجربيبرانتخابمعیارهایعملکردتمرکزکهردهامروز،بیشتا

کههبهرترکیهعمعیارههایدانبخشازتحسیسات،عواملاحتماليمختلفيراشناسایيکرده

یت،ثبهاتماليوغیرماليمتنوعتیکیددارند.اینعواملشاملسطوحسلسلهمراتعمهدیر

دپهییریتولیه(،انعطاف1110ودیگران،9)دیکسونابازارویکپارچگيتکنولوژیفراینده

یعمهرچرخههو(،رقابتبازار،اندازه،تولیهدبههکمهککهامپیوتر1119ودیگران،9)پررا

(وعهدمتمرکهزو2001 هوگهوودیگهران،2000وجیمز،9)هوگوواستراتژی،لمحصو

رغمبینشوآگاهيفراهمشهدهدرتحسیسهات(است.علي1،2002)گازلیناطمینانمحیطي
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انتخابمعیارهایعملکردوقبليروابطبینفرهنگسازماني،بهعنوانیکمتغیراحتمالي،

نمهازی،)تهایارزیابيعملکرددرمطالعاتجارینادیدهگرفتهشدهاساستفادهازسیستم

دلیهلبیهانکهرد یکهيوتوانبهاداهمیتاینروابطرامي(.1111و10،1110دنت 1194

اههایمهدیرانارشهدرفعالیهترسازماننظیهلهایفعلوانفعایجنبههمهکهفرهنگاین

ههایکنتهرلوبخشهيازرویهه(پس1112ودیگران،11دهد)چاترجيتحتتیثیرقرارمي

ازفرهنگسازمانياثهرزایعملکردنیازمعیارهههایسازمانیعنيانتخابواستفادفعالیت

(1191وروبها )12اگرارزیهابيعملکهردمطهابقبهااعتسهادکهویینکهپییرد دیگراینمي

انتخهابوههایارزیهابيعملکهردگاهاستفادهازسیستمهااست،آنفعالیتيمبتنيبرارزش

د.هایفرهنگسازمانيراهممنعکسکننمعیارهایعملکردبایدجنبه

کهاثرعواملمختلابرانتخابمعیارهایعملکردتهاحهدودیمشهخ باوجوداین

هایارزیابيعملکردتفاهميوجودیاثراینعواملبراستفادهازسیستمشدهاست،درباره

کارگیریسیستمارزیابيعملکردبرروابهطبهینایهنندارد.عالوهبراین،اثرغیرمستسیمبه

اسهت.بههعبهارتدیگهر،مطالعهاتهمعیارهایعملکردنادیدهگرفتهشدعواملوانتخاب

انتخابواستفادهازمعیارهایعملکهرد،،دهایارزیابيعملکرپیشیندوبعداساسيسیستم

اند.درنظرنگرفتهنزمارابهطورهم

وآزمونروابطبینیهکعامهلبههنهامفرهنهگاازاینروهدفاینمطالعهتوصی

سهؤاالتنيوانتخابواستفادهازمعیارهایعملکردازسویمهدیرانارشهداسهت.سازما

اصلياینمطالعهعبارتنداز:

یعنهيانتخهابواسهتفادهازارزیهابيعملکهردتنوعنزایمچهتافرهنگسازماني-1

دهد؟راتحتتیثیرقرارميمعیارهایعملکرددرسازمان

ههایارزیهابيعملکهردسیسهتمازاسهتفادهههدفبرزانیمچهتافرهنگسازماني-2

است؟ثرؤمدرسازمانارشدرانیمدتوسط

یریارگکههبهههدفبهازانیهمچههتهاارزیابيتنوعوفرهنگسازمانينیبارتباط-1

؟شودميدادهحیتوضهایارزیابيعملکردسیستم

ههایپاسخاینسؤاالتبرایحسابداریمدیریتاهمیتفراوانهيدارد،زیهراسیسهتم
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ارزیابيعملکردرشدزیادیکردهودرحالحاضربهعنوانیکيازمباحثاساسهيپهیش

.دشونهاقلمدادميرویسازمان



پذيریواستفادهازهایکنترلي/اننطاف تبيينروابطمنطقيبينارزش1

هایارزيابيعملکردسيستم
ههاوتحلیهلیاصلياستکهقبلازورودبههگهردآوریدادهتحسیقشاملنهفرضیه

ههابندیمفاهیمواستدالالتمنطسيدرپيدفهاعازآنینظریودستهها،ابتدابامطالعهآن

شود.هاینظریدراینبخشارائهميهایمنطسيوبحثهستیموایناستدالل


نظارت 2-1

استو11هایارزیابيعملکردبراینظارت،ابزارنظارتتشخیصيکارگیریسیستمبه

دهندونیازبهتوجهفوریدارند،سازدتاوقایعغیرمعموليراکهر ميقادرميسازمانرا

(.1119شناسایيکند)کاپالنواتکینسون،

منطهقبرمنطهقسهایبرنتیکاسهت.استفادهبراینظارتنوعيسیستمبازخوردمبتني

ههایکنترلهيکنترلسنتياستکههبهاارزش-ریزییبرنامهسایبرنتیک،بخشيازچرخه

(.چنهین1111تهرسهازگاراسهت)ابرنیتهيولیهز،پییریبیشهایانعطافنسبتبهارزش

شهوند،ضهروریاسهتولهيبهراینظارتيدرجایيکهرشدانحرافات،عهادیتلسهيمهي

یامطلوبندایکههنوزبرایتحسقریزیشدهنظیراهدافبرنامه14هایقابلبازیافتبيارزیا

ایکههنوزمناسعومعتبرند،مناسعنیسهت.بههایهندلیهلنظهارتهایپیادهشدهروش

ههایکنترلهيوجریهانهایسلسهمراتبيکهبرارزشمبتنيبرمنطقسایبرنتیکدرسازمان

شود.ایینومبتنيبرقواعدانعطافناپییرتیکیددارند،مشاهدهميروبهپکماطالعات،

ههایکنترلهيازههایدارایارزشیاساسهيعامهلتمهایزبهینسهازماناینمشخصه

پهییربههجهایهایانعطافپییریاست زیراسازمانهایانعطافهایدارایارزشسازمان

ییهر،خالقیهت،مسهئولیتپهییری،کهارههایينظیهرانطبهات،تغهایکنترليبرارزشارزش

.در(1199)رعنایيکردشولي،یاطالعاتتیکیددارندگروهي،یادگیریوجریاندوسویه
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ههایبهاارزشپهییرنسهبتبههسهازمانهایانعطافتوانادعاکردکهسازماناینزمینهمي

تاازاینطریقهایجمعيدرداخلسازماندارندتریبهتحسقپژوهشکنترليتمایلبیش

هایعملیاتيجدیدتریراکسعکنند.بتوانندروش

هایدارایارزشکنترليتعاملعمودی،ارتباطسلسلهمراتبيوجریهانبسهیارشرکت

ارتبهاطسلسهلههاینظهارتيابزارههایيبهرایکنند.مکانیزممحدوداطالعاتراتسویتمي

هایکنترليمهرتبطهسهتند  بنابراینباارزشکنندمراتبيبینمدیرانوزیردستانفراهممي

(دریافتکهانتسالروبههپهاییناههدافدریهکسهازمان،زیهر1191بهعنوانمثالکینز)

کههههایروبههبهاال،سازدوبرعکسگهزارشدستانراازانتظاراتمدیرانارشدآگاهمي

ههاومسهائلمهدیراناازقابلیتکنند،مدیرانارشدراهدافراباعملکردواقعيمسایسهمي

سازد.ترآگاهميسطوحپایین

عملیهاتویدرمجموع،ارزیهابيعملکهردنظهارتمحهوربهازخوردالزمرادربهاره

هایيکههدردرازیفعالیتکندودربارههایکوتاهمدتومعمولشرکتفراهمميفعالیت

ضوعاتيکهبهعنوانمسهائلمعمهولدهد.مومدتاستراتژیکهستند،بازخوردیارائهنمي

شوندوبرایاینمنظهورشوند،درروشتشخیصينظارتميوغیراستراتژیکشناختهمي

شهود.گریوافشااستفادهميکارکردنظارتيواطالعاتجمعآوریشده،باهدفگزارش

رحهالهایارزیابيعملکردبهعنوانکنترلتشخیصهيومکانیسهمپاسهخدکارکردسیستم

گهریوارزیهابيعملکهرد،بههمنظهورتحسهقاحتیاجهاتحاضربهسیستميبرایگهزارش

(.بهرایهناسها 1190 بارچهلودیگهران،1110داران،تبدیلشدهاست)سهایمونز،سهام

ههایدارایبایدنسبتبهشرکتهایيکهفرهنگغالعکنترليدارند،بهطورمنطسيشرکت

هایارزیابيعملکردبههمنظهورنظهارتاسهتفادهترازسیستمپییر،بیشهایانعطافارزش

تراست.نمایند یعنيهدفاصليآنانازارزیابيعملکرد،اعمالنظارتبیش



شناسايينقاطعطف 1-1

هایارزیابيعملکردبرایمهدیران،اطالعهاتيدرمهوردمشهکالتموجهوددرسیستم

ههایبهتهربهرایایهنکنند.جهتدستیابيبهراهحلفرآیندهایعملیاتيشرکتفراهممي
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مشکالت،مدیرانبایدتوجهکارکنانرابهسویاینمشکالتهدایتکنند.درایهنروش،

حهلدرایجهادیهکراهحهلبهرایننهدنسهشمهؤثریتواتماماعضایدرونسازمانمهي

مشکالتایفانمایند.

هایارزیابيعملکردبهمنظورشناسایينساطعطاسازماناستفادههنگاميکهسیستم

تبهادلمهیاکرات،اسهتراتژیک،مسهائلیهایيدربارهارزیابيعملکردپیامشوند،سیستممي

(.ایهنکهاربردبها1110کننهد)سهایمنز،لمهيسهازمانيارسهایهادگیریترویجواطالعات

ترسازگاراست بهعبارتدیگرهایکنترليبیشپییرینسبتبهارزشهایانعطافارزش

پهییریایهنبینيگویي،تغییرات،پیوستگيووفقپییرینسبتبهنظم،انطباتوپیشپاسخ

نشهانشهرکتسراسهربههشهدههاوعالئهمفرسهتادهکنند.پیامتربازگوميکاربردرابیش

کهباثبهاتورسهمیتهایبازوغیررسميهستندیکنترلیرهنمودهایيدرزمینهدهنده

ههایکهارگیریسیسهتمهایکنترليدرتضاداست.عالوهبراین،بههمنعکسشدهدرارزش

مرتبطیهایپیچیدهینسشارزیابيعملکردبهمنظورشناسایينساطعطامنجربهتوسعه

شود.همانطورکهقبالبحهثشهد،هایجدیدودرکروابطعلتومعلوليميبافعالیت

پییریمهرتبطاسهتوهایانعطافیعنيیادگیریچندبعدیباارزش11یادگیریسطحباال

ههایکنترلهيسهازگاریعنيیادگیریتکبعهدیبهاارزش19درمسابلیادگیریسطحپایین

است.

ههایارزیهابيعملکهردبهرایشناسهایيکارگیریسیستميمرتبطبابهیادگیریسازمان

ههامشهارکتدارد)سهایمونز،هایجدیددرداخهلسهازماننساطعطادرایجاداستراتژی

پهییرینظیهرههایانعطهاف(.ایجاداستراتژی،نیازمندچندینویژگيمرتبطباارزش1111

ههایيبهاویژگهيپییریاسهت.بهرعکسفقآزادی،نوآوری،خالقیت،تغییراتوقابلیتو

سهویبههکههکنترلهيههایارزشبینهيپهییریازپیشپییریوعدمانعطافانطبات،نظیر

پهییریههایانعطهافتمایلدارند،ناسازگاراست.درنهایهت،ارزشموجوداستمراروضع

ارانمایهانههایمختلهروابطجانبيموجوددرسراسرسازمانوروابطبینافرادبادرجه

هایباز،ارتباطاتوامکانجریانآزاداطالعهاتدرسراسهرکنند.بهعبارتدیگرکانالمي

ههایارزیهابيعملکهردرابهاههدفهایيکههسیسهتمکنند.درسازمانسازمانرافراهممي
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دهند،مفاهیميچهونگفتگهو،منها،ره،بحهثوشناسایينساطعطامورداستفادهقرارمي

و19ههسدیطهورمثهالتریدربینکارکنانومدیراندارد بههاطالعاترواجبیشمبادله

هایارزیابيعملکرددرگفتگوههایاسهتراتژیکسهازمانيدر(نسشسیستم1111کیلینگد)

دهدتاهییتموسسانسازمانسراسرسازمانراآزمونکردند.یکچنینگفتگویياجازمي

یمباحهث،عسایهد،آگهاهيوچهارچوبمنهابعدربهارهههاههایمتنهوع،میموریهتنگرش

(نیهز2000ودیگهران)19استراتژیکرابهاشهتراکگیارنهد.ایهندیهدگاهازسهویبهورن

هایارزیابيعملکهردعهالوهشود.اینافرادخاطرنشانکردندکهنسشسیستمپشتیبانيمي

انحرافاتعملکردوبهبهودایبرایمطرحکردنمعیارها،شناسایيبرسنجش،ایجادعرصه

هایارزیابيعملکردشناسهایينسهاطجاکههدفازبهکارگیریسیستمهااست.آنفعالیت

مهدیریتازنهوعمهدیریتآزاداسهت یعنهيمهدیریتيکههاختیهار،یعطااست،شهیوه

رود.ایننوعازمدیریترویکردآنبهشمارميهایاصليمشارکت،خودکنترليازارزش

(.پههساسههتفادهاز1111هههسوکیلینگههد،فرهنههگسههازمانيانعطههافپههییراسههت.)دی

پهییریهایارزیابيعملکردبرایشناسایينساطعطابافرهنگسهازمانيانعطهافسیستم

تریخواهدداشت.سازگاریبیش



گيریاستراتژيکتصميم 9-1

رابههعنهوانبخشهيازگیهریاسهتراتژیکهایارزیابيعملکردفرایندتصمیمسیستم

(.باتوجهبهه2009کنند)کوبر،ودیگران،هایکنترلمدیریتپشتیبانيوتسهیلميسیستم

هامجبورنداطالعاتدقیهقوجزئهيرادرمهوردیتولید،شرکتافزایشرقابتدرعرصه

آنموضوعاتاساسيمانندمشتری،بازار،تکنولوژیوشرایطرقبابهدستآورند.اینبهه

ههایخهودراتجدیهدنظهروتعیهیننماینهد.هابایدهمیشهاستراتژیاستکهشرکتمعنا

هایارزیابيعملکردکارکردیدارندکهکیفیتوموفسیتایهنفراینهدرابههکمهکسیستم

 ویلیامز2002کنند)نیلسون،عملکردتضمینميیاطالعاتيازفرآیندهایعملیاتيدرباره

.(2001وسیمن،

هایتوانبهعنوانانتخاببهترینگزینهازمیانراهحلگیریاستراتژیکراميتصمیم
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هایمنطسهيمختلفهيترمواقع،تحتشرایطمختلاراهحلمختلاتعریاکرد.دربیش

یاطالعاتبههنگاموجهامعبههمهدیریتباارائههایارزیابيعملکردوجوددارد.سیستم

کنند.ارشدکمکمي

گیریاستراتژیکمرتبطهستند.اینعوامهلعبارتنهداز:چهارعاملمشخ باتصمیم

یایهنعوامهلروشهن.مالحظهه22وضرورت21،ریسکوابسته20،پیچیدگي11تناوبعمل

ههایارزیهابيعملکهردکارگیریسیستمپییبابههایانعطافبایستارزشسازدکهميمي

ویژه،نظربهگیریاستراتژیکمرتبطباشند.بهتصمیمیاطالعاتضروریجهتتهیهبرای

هارابهاگویيآنپییربهسویتغییرات،وفقپییریوپاسخهایانعطافگیریشرکتجهت

گیریاستراتژیکاست،روبهروخواهدکرد.ایهنتریکهنیازمندتصمیمهایبیشموقعیت

(.بهه21،1190شوند)پهورترموجعميثباتراتغییراتعملیاتپیچیدهوخطوطتولیدبي

قابهلهمینترتیعمسائلپرریسک،بهتعهدقابلتهوجهينیهازدارنهدوعواقهعوپیامهد

ودیگهران،24دوامدربردارنهد)هیکسهونوانتشهاراهمیهت،ازحیثبنیادیبودن،توجهي

ههاییسیسهتمواسهطه (.بنابراینمدیرانارشدمیزانقابلتوجهيازاطالعاترابهه1199

شهاننیهازدارنهد.درگیریاسهتراتژیکارزیابيعملکردبهمنظورپشتیبانيازفرایندتصمیم

بینهيپهییریوانعطهافهایکنترليبهسویثبات،تداوم،پهیشگیریشرکتمسابل،جهت

تصهمیماتتریازشرایطيکهمستلزمگهرفتنهابامواردکمشودکهآنناپییریموجعمي

خطهوطتهر،روشوند.اینخودمنجربهعملیاتيباپیچیهدگيکهماستراتژیکاست،روبه

تهریبههگردد.بههمیندلیلاطالعهاتکهمميچنینمسائلکمریسکتولیدباثباتوهم

هایارزیابيعملکردبهمنظورپشتیبانيازفرایندتحلیليمدیرانارشدالزمیسیستمواسطه

پهییرضهرورتهایانعطهافگویيمنعکسشدهدرشرکتفوریتوپاسخاست.درنهایت

تهررسهميوههایکنترلهيکههبهیشگیریاستراتژیکرانسبتبهشرکتتربهتصمیمبیش

29گیهرانسهریع(نشهاندادکههتصهمیم1191،)21هاردشود.ایزنموجعميباثباتهستند،

تهریهایبهیشحلگیرندوراهبهکارميتریرااطالعاتبیش29گیرانکندنسبتبهتصمیم

پهییریهایيکهفرهنگغالهعانعطهافکنند.براسا استدالتپیشینشرکترابررسيمي

ههایترازسیستمهایکنترلي،بیشهایدارایارزشنسبتبهشرکتدارند،بهطورمنطسي



 293 ...در عملکرد ارزيابي هايستميس و يسازمان فرهنگ نيب ارتباطبررسي 

.نمایندارزیابيعملکردبهمنظورتصمیمسازیاستراتژیکاستفادهمي



قانونمندسازی 0-1

منهافعحفه یاارتسامنظوربهنفوذ،یآگاهانههایفعالیتعنوانتوانبهراميسیاست

یییکجامعههنمود.هرسازمان،درآنواحدنشاندهندهتعریاهاگروهیاافرادشخصي

صهحبتکهردندرمهوردیهکمعناییکسازمانبهسیاسياست.ازاینرو،بحثدرباره

زندگيمحدودسیاسهياسهتکههدرآنافهرادوافکهارمختلهابهایکهدیگربههرقابهت

تهوانبههعنهوانهایموجوددریکسازمانراازیکحیثميپردازند.قوانینوارزشمي

هابههافرادوگروهاند،جایيکهیتعاملسیاسيایجادشدهقوانینيتعریاکردکهدرنتیجه

.بهصورتخالصه،باوجودهرکننديمیمنافعشخصيخودتالشتوسعهمنظورحف و

هها،کشهمکش،یسیاسهيمتشهکلازمحهدودیتفرهنگسازماني،سازمانیکنهادبالسوه

گیریاست بههمیندلیلمهدیریتیهکسهازمانبایهدبههطهورمبارزاتقدرتوتصمیم

خوددرسازمانرابررسيوقانونمندسازد.یهاوتصمیماتگیشتهمداومفعالیت

هایدارایساختارانعطافپییر،هایدارایارزشکنترليدرمسایسهباسازمانسازمان

تریبههعنهوانابهزارقانونمندسهازیبههکهارهایارزیابيعملکردراباتناوببیشسیستم

ههاکنترلهينگسازمانيآنیفرههایيکهغلبه(.درشرکت1191برند)فیلدمنومارچ،مي

تصمیماتتسلطدارند،نیهازمستدرازاشخاصيکهبرگرفتناست،نظربهوجودیکگروه

چنهینبهراییقدرتبلکههمنهتنهابرایتوسعه هایارزیابيعملکردسیستمبهاستفادهاز

(.2009حف اعتبارقدرت،الزماست)انری،

شواهدیارائهکردندکهسیاسيکاریبینمدیرانارشدبا(،1199هاردوبورژوا)ایزن

هایکنترلياسهت،ارتبهاطدارد.ازایهنرودرایهنشرکتهایتمرکزقدرتکهازویژگي

تریبهعنوانابزارسیاسينسهبتهایارزیابيعملکردبهصورتگستردههاسیستمسازمان

شود.هایانعطافپییربهکارگرفتهميبهشرکت
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پذيریوتنو ارزيابيعملکردهایکنترلي/اننطافیمنطقيبينارزش تبيينرابطه9

انطبهاتوهایکنترليباکنترلشدید،تعاملعمهودیوتمایهلمهدیریتبهرایارزش

یبرنامهههایمهاليبهاچرخههثباتمرتبطهستند.معیارهایعملکردسنتيمبتنيبرسنجه

هایکنترليممکهناسهتبنابراینشرکتارتباطدارند.21وو،ایاعمودی29کنترلریزی،

کهاریرانیهزتسویهتعالوهاطالعاتماليمحافظههتربرمعیارهایماليتیکیدکنند،بهبیش

ههابیهانکردنهدکههشهد.آن(تییید1119واسمت)10کنند.ایندیدگاهازسویلنگفیلدمي

کننهد(،نوآوریراتسویتنمهيROIگیاری)یسرمایهبازدهمعیارهایحسابدارینظیرنر 

پهییریوخالقیهتشهوند.تیکیهدبهرهایکنترلرسميممکناستمانعانعطافوسیستم

ههایاطالعاتماليممکناستبااهمیتاختصاصدادهشدهبهانطباتوثباتدرشرکت

کنترليمرتبطباشد.

مسیرهایافسيتعامالتوارتباطهاتافسهيدر،هایغیررسميوآزاددرمسابلکنترل

پییریوتغییهراتازسهویپییریقراردارندکهبهموجعآنوفقهایانعطافمرکزارزش

شوند.صفاتينظیرقابلیتتعسیعقانوني،قابلیتردیابيبههمدیرانارشد،باارزشتلسيمي

ليفعالیتمدیرانرابهجایکنترلغیرماهایاستراتژیکوبههنگامبودنمعیارهایاولویت

دههد)ایتنهروالرکهر،سوتمي11فرایندهابهسویتیملکردندرفرآیندهایمیانکارکردی

2001.)

پییرممکناستمعیارهایغیرماليمتفاوتيرابههعنهوانمکمهلهایانعطافشرکت

کننهد.عهالوهبهرمعیارهایماليبرایشناسایينساطعطاوپوششروابطداخلياستفاده

بهسهازیگهری،تواندضمنتسویتحسکنجکاویوآزمهایشاین،معیارهایغیرماليمي

نمهازیهاویادگیریجدیدمساعدکنند)وزمینهرابرایایجاداستراتژیسازمانيراتسهیل

ههایپییریوتغییرپییریدرشهرکت(.اینباتیکیدبروفق1110دنت، 1192ورمضاني،

مهدیرانارشهدتهوانایهنگونههبرداشهتکهردکههپییرمرتبطاست.ازاینروميعطافان

ههایپییریدرمسایسههبهامهدیرانارشهدشهرکتهایدارایفرهنگغالعانعطافشرکت

تریبهتنوعارزیابيعملکرددارند.دارایفرهنگغالعکنترلي،گرایشبیش
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هایارزيابيعملکردوتنو سيستم تبيينروابطمنطقيبينهدفاستفادهاز0

ارزيابيعملکرد

نظارتوتنو ارزيابيعملکرد 2-0

یههایارزیهابيعملکهردیهکشهیوهینظهارتيازسیسهتمقبالبحثشدکهاستفاده

یسهایبرنتیکتوانمعیارهایماليوغیهرمهاليرادرشهیوهدهد.ميسایبرنتیکرانشانمي

تهرازیگسهتردهینظهارتيبهااسهتفادهشهودکههاسهتفادهحالبیانمياستفادهکرد.بااین

تهرراگیهریکهمتنوعاندازهمعیارهایمالينسبتبهمعیارهایغیرماليکهبهطورتلویحي

یکنتهرلتربهچرخهکهاطالعاتمالي،بیشبهویژهنظربهاینهستند.دارد،مرتبطبیانمي

اند جایيکهنتایجبااستانداردهایازپیشتنظیمشدهبهمنظهورریزیسنتيوابستهوبرنامه

هایارزیهابيعملکهردسهنتيبهررویشوند،سیستموتصحیحانحرافاتمسایسهميتعیین

:1112(.نانيودیگران)1199اطالعاتحسابداریماليمتمرکزبودند)جانسونوکاپالن،

ههاییکپارچهههسهتند امهاروشوکنتهرلدرماهیهتریزیبرنامه»(نیزبیانکردندکه11

ههارابههوضهعیتریزیسنتيمبتنيبرحسهابداری،بههطهورمصهنوعيآنکنترلوبرنامه

کهوضهعیتمهاليچههای،بهمنظورفهماینمطلوبآتيدرمعیارهایماليوبررسيدوره

گلهدوکهویین«.دکننهریزیشدهنزدیهکشهدهاسهت،تفکیهکمهيهایبرنامهقدربهنر 

مهاهآتهياسهتو12ایفسطبهراههدافمهالي(بیانکردندکهتیکیدکنترلبودجه1110)

دهند.وجودبودجهبههاهدافغیرماليمؤثربرتحصیلسودوتداومرقابتراپوششنمي

عهالوهایاسهت.بههتهالشنظهارتيگسهتردهعنوانیکسیستمکنترلمهاليمههمنیازمنهد

بههعنهوانابهزارارتبهاطيشودبلکههنظارتيبهاهدافکنترلداخليمحدودنميیاستفاده

شودهاو...استفادهميگران،رهبران،دولتگیاران،تحلیلداران،سرمایهخارجيتوسطسهام

گریاطالعاتگیریقابلمسایسه،گزارشواحداندازه(.درمواردضرورت2000)سایمونز،

ههایارزیهابيتواننتیجهگرفتکهاستفادهازسیسهتمازاینروميمالينیزضروریاست.

عملکردبراینظارتممکناستاثرمعکو برتنوعارزیابيعملکردداشتهباشد.
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شناسايينقاطعطفوتنو ارزيابيعملکرد 1-0

هایارزیابيعملکردبرایشناسایينساطعطهاسهازمانقصهددارداستفادهازسیستم

هایارتباطيرابهسراسرسازمانارسالکنهد.گهزارشاطالعهاتمهاليدارایئموپیامعال

توانهدبههمنظهوریابنهد،مهيبینياولیههنگاميکهنتایجانتشارمهيانحرافنامساعدازپیش

کندکهاین(بیانمي1111شناسایينساطعطاوشروعبحثاستفادهشوند.واندنبا )

هفعالیتاصالحيمنتهيشود.مطالعاتپیشینبهرایمعیارههایغیرمهاليتواندبمباحثمي

بینهيقابلیهتپهیشتوانبههدرمسایسهبامعیارهایماليچندینحسنداردکهازجملهمي

هایاستراتژیک،قابلیتتعسیعقهانونيوبههکنندگيبهتر،قابلیتردیابيمستسیمبهفعالیت

تواننهد(.بنابراینمعیارهایغیرماليمي2001ایتنروالرکر،تراشارهکرد)هنگامبودنبیش

ضمنتسهیلمباحثوگفتگوههادرسراسهرسهازمانتوجههبههشهرایطعهدماطمینهانو

هایاستراتژیکراتسویتکنندویادگیریوایجادالگوههایاسهتراتژیکجدیهدرااولویت

تراتژیکوقابلیهتتعسیهعقهانونيههایاسهتربهفعالیتپوششدهند.قابلیتردیابيبیش

بینهيوبرنامههریهزیتواندبهمنظورتوجیهاستدالل،مهیاکره،درونتراینمعیارهاميبیش

توانگفتکهمعیارههایمهاليوغیهرمهاليشود.درمجموعميهایجدیداستفادهفعالیت

رتدیگهراسهتفادهازتوانندبهمنظورشناسایينساطعطاسازماناستفادهشوند.بهعبهامي

هایارزیابيعملکردبرایشناسایينساطعطاممکناسهتاثهرمسهتسیمبهرتنهوعسیستم

ارزیابيعملکردداشتهباشد.



تصميمگيریاستراتژيکوتنو ارزيابيعملکرد 9-0

سازیپیوندسنتيدارند)فیلدمنبراسا تئوریتصمیم،استفادهازاطالعاتوتصمیم

ههایارزیهابيعملکهردبههعنهوانمنبهع(.سیستم1192 دستگیرودیگران،1191ومارچ،

هایتصهمیم،گیریمدیرانارشدمشارکتدارند.زمینهوویژگياطالعاتدرفرآیندتصمیم

کنند.تصمیمممکناستضهروریاستفادهیاعدماستفادهازمعیارهایعملکردراتعیینمي

یعلهتومعلهولينهامعلومومبتنهيبهررابطههیا(1190ون،وفوریباشدیانباشد)سایم

تصهمیمممکهناسهتسهطوح(.1190اهدافنامعلومباشدیانباشهد)بارچهلودیگهران،
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ایهن.(1199متفاوتيازپیچیدگيومصلحترامنعکسکندیانکند)هکسهونودیگهران،

گیهریمهؤثرهسهتند.صهمیمعواملبررویماهیتوکمیتاطالعاتموردنیازدرفرایندت

هایارزیابيعملکردبرایتصمیمسازیاستراتژیکممکناسهتبنابرایناستفادهازسیستم

نیازبهمعیارهایعملکردخاصيراتحمیلکند.

انهدکههمعیارههایمهاليبهرایتهیمیناطالعهاتتعدادزیادیازمحسسانبراینعسیده

 انصهاریو1112اند)فیشهر،داخليطراحينشدهگیریمربوطموردنیازدرفرآیندتصمیم

شهودهایمختلامعیارهایماليبهایننتیجهمنتجمهي(.کمبودهاوکاستي1199دیگران،

هادرتمرکزمحدودهستند،ماهیتگیشهتهنگهردارنهدودرمهواردبسهیاریکامهلکهآن

یهبهاهمیهتمشهاهدهشهدهباتوج(2001(.ایتنروالرکر)2001نیستند)هگوودیگران،

هایعملکردبینمدیراناجرایيبیانکردندکهمعیارههایمهاليکوتهاهمهدتبعهدازمعیار

گیرد.ازسویدیگر،سایرشواهدتجربينشهانیپنجمقرارميمعیارغیرماليدررتبهچهار

رشداجرایيبهطورگستردهازسویمدیرانادهندکهمعیارهایماليهنوزمعتبرندوبهمي

.(2000ومهارتین،11کلهت 2000 هوگهووجمهز،12،2002شهوند)گهازلینکارگرفتهمي

یفکهریمهدیریتراعالوهبراین،ا،هارشدهاستکهاستفادهازاطالعاتمهالي،گسهتره

دهندکهشود.اینتناقضاتنشانميدهدوافزایشسطحمدیریتراموجعميگسترشمي

وطالعاتدرقسمتيازاشکالمختلااثربخشيسازمانمشارکتدارند.نتایجهردونوعا

معیارههایشوند،درصورتيکههابهزاروفراینهدهابهامعیارهایماليآشکارميخروجيبا

گیهری،اطالعهاتغیهرمهاليفههمبهتهریازشوند.برایهدفتصمیمغیرماليمنعکسمي

هایمالينتایجرابرحسعههدفاولیههیعنهيمادادهکنند امباحثاستراتژیکرافراهممي

گیریاستراتژیک،ههرروبهمنظورتصمیمکند.ازایندارمنعکسميایجادارزشبرایسهام

ههایتواننتیجهگرفتکهاسهتفادهازسیسهتمشود.بنابراینميدونوعاطالعاتاستفادهمي

یمسهتسیميبهاتنهوعکهناسهترابطههگیریاسهتراتژیکممارزیابيعملکردبرایتصمیم

ارزیابيعملکردداشتهباشد.
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قانونمندسازیوتنو ارزيابيعملکرد 0-0

ایهاممکناستاطالعاترابههشهیوه(بیانکردندکهسازمان1191فیلدمنومارچ)

کارببرند.معیارهایعملکردفسهطپیشبینيشده،به14تصمیمیچهدرنظریهمتفاوتازآن

چنهینبههمنظهورتوجیههشوندبلکهههمگیریاستفادهنميبهمنظورکمکبهفرایندتصمیم

(.بستهبهسهابسهو1190هاوتصمیماتگیشتهنیزکاربرددارند)بارچلودیگران،فعالیت

کارگیریاطالعهاتمهاليوبهانونمندسازی،یسازمانونیازمدیرانارشدبهفعالیتقزمینه

غیرماليمتفاوتخواهدبود.درنگاهنخستهردونوعاطالعهات،پتانسهیلایفهایههدف

هایمهالياثهرنیرومنهدتریدرفراینهدقانونمندسهازیقانونمندسازیرادارند.هرچندداده

یگسهتردهازد.اسهتفادهدهنهکنند.بنابرایننیازبههتنهوعارزیهابيراکهاهشمهياعمالمي

هابههمنظهورگهزارشفعالیهتگیشهتهبهرمعیارهایماليازیکسوبهطراحيخاصآن

شودوازسویدیگر،دربحثيبهوسهیلهچانهگواسا یکزبانمشترکنسبتدادهمي

ههایطهوالنياسهتفادهازآنیتاریخچهه(،رواجاطالعاتمهاليبههوسهیله2002دیگران)

یارزشبهراییایجادکننهدهههایمهالي،ههدفاولیههگیریخروجيسبياندازهسهولتن

چنهیندارانونیازبهسازگاریباانتظاراتبازارسرمایهتوضهیحدادهشهدهاسهت.درسهام

شرایطياطالعهاتمهالي،زبهانمناسهبيرابهرایفعالیهتسیاسهيواعمهالقهدرتارائهه

هههایارزیههابيعملکههردبههرایکههارگیریسیسههتمبهههرودنماینههد.بنههابراینانتظههارمههيمههي

یمعکو داشتهباشد.قانونمندسازی،باتنوعارزیابيعملکردرابطه



 چارچوبمفهوميپژوه 5

ازعوامليچارچوبنظریمیانشماری،یکالگویمفهوميمبتنيبرروابطتئوریک،

اینچارچوبنظهریبهااند.تشخی دادهشدهمهماستکهدرموردمسائلموردپژوهش

کند.بهاتوجههبههایمنطسيجریانپیداميدرقلمرومسیلهبهگونهبررسيسوابقپژوهشي

هایگیشته،دراینپژوهشالگهویمفههوميزیهربهرایتعاریاارائهشدهوبیانپژوهش

یتیثیرگهیاریفرهنهگسهازمانيبههتفکیهکانهواعفرهنهگشهاملفرهنهگبررسينحوه

ههایارزیهابيیری،فرهنگکنترليبرتنوعارزیهابيوههدفاسهتفادهازسیسهتمپیانعطاف
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عملکردموردپییرشوبررسيقرارگرفت.


(1226:چارچوبمفهوميپژوه )انری،1شکل



تحقيقهای فرضيه6

ارشهدهایارزیابيعملکردبراینظارت،بینمهدیرانکارگیریسیستم:به2یفرضيه

یدارایههاشهرکت»دمهدیرانارشهتهرازبهیش«يکنترلهغالعفرهنگیدارایهاشرکت»

است.«پییریافانعطغالعفرهنگ

هایارزیابيعملکردبرایشناسایينساطعطها،بهینکارگیریسیستمبه:1یفرضيه

دمهدیرانارشهتهرازبهیش«پهییریافانعطهغالعفرهنگیدارایهاشرکت»ارشدمدیران

است.«يکنترلعغالیفرهنگدارایهاشرکت»

اسهتراتژیک،سهازیهایارزیابيعملکردبرایتصهمیمکارگیریسیستمبه:9یفرضيه

دترازمهدیرانارشهبیش«پییریافانعطغالعفرهنگیدارایهاشرکت»ارشدبینمدیران

است.«يغالعکنترلیفرهنگدارایهاشرکت»

هایارزیابيعملکردبرایقانونمندسازی،بینمهدیرانکارگیریسیستمبه:0یفرضيه
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یدارایههاشرکت»دترازمدیرانارشبیش«يکنترلغالعفرهنگیدارایهارکتش»دارش

است.«پییریافانعطغالعفرهنگ
فرهنگیدارایهارکتش»دمیزانتنوعارزیابيعملکرد،بینمدیرانارش:5یفرضيه

«يکنترلهغالهعیفرهنهگدارایههاشهرکت»دمدیرانارشترازبیش«پییریافانعطغالع

است.

بهراینظهارت،بهاتنهوعارزیهابيعملکردارزیابيهایسیستمکارگیریبه:6یفرضيه

یمعکو دارد.عملکردرابطه

برایشناسهایينسهاطعطها،بهاعملکردارزیابيهایسیستمکارگیریبه:7یفرضيه

یمستسیمدارد.تنوعارزیابيعملکردرابطه

اسهتراتژیک،بهاسازیبرایتصمیمعملکردارزیابيهایسیستمکارگیریبه:1یفرضيه

یمستسیمدارد.تنوعارزیابيعملکردرابطه

نهوعبهرایقانونمندسهازی،بهاتعملکهردارزیابيهایسیستمکارگیریبه:3یفرضيه

یمعکو دارد.ارزیابيعملکردرابطه



هایآماری،حجمنمونهوروشجمعآوریداده جامنه7

ههایتولیهدیپییرفتههشهدهدریآماریدراینپژوهش،مدیرانارشدشرکتجامعه

شرکتومحدودفرضشهده400یآماریتعدادجامعهبور اوراتبهادارتهرانهستند.

شرکتانتخابشده220ایباحجمیمحدودنمونهگیریازجامعهنهبرطبقفرمولنموو

است.

  
    

          

          
          

 

Zمسدارمتغیرنرمالواحدمتناسعباسطحاطمینان:-1استکهدرایهنمطالعهه

%است.11برابر

Pچههمسهدارچنهانمطالعاتقبلياسهتو:برآوردنسبتصفتمتغیربااستفادهازP

فرضکرد.1/0توانآنرابرابرمشخ نباشد،مي
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برایناسها درنظرگرفتهشدهاستکه019/0دراینتحسیقمسداراشتباهمجاز

خواهیمداشت:

  
            

                       
     

کهامالمسهتسلیهاواحهدفرعهيهایمطالعهشدهدراینتحسیقیکشخصیتشرکت

صهورتشخصهیتمسهتسلدربهور ههابههیموارد،آندرهمههستند.ترشرکتبزرگ

ایمیهل،ههاویحضوریبهدفاترمرکزیشرکتمراجعهباهااند.دادهثبتشدهاوراتبهادر

رهاازاردیبهشتتاشههریونامهبهمدیرانارشدشرکتیچاپيوالکترونیکيپرسشنسخه

یصحیحوقابلاستفادهدرایهنفرآینهدنامهپرسش11گردآوریگردید.تعداد1110سال

یقابلاسهتفادهبهههایبرگشتدادهشدهنامهگویيازتسسیمپرسشحاصلشد.نر پاسخ

%29/42نامهههایپرسهشهایارسالشده،محاسبهشدهاست.نر برگشتفرمنامهپرسش

است.



یمتغيرهاگير اندازه1

گیریشدهاست.روایهيهایرقابتياندازهفرهنگسازمانيبراسا چارچوبارزش

رعنایکردشوليوودرمطالعاتحسابداریاستفادهشدهاست)تاینابزاراثباتشدهاس

گویانخواسهتهشهدازپاسخ(.2001 بهیماني،2009 انری،2001اکرواکر، 1199قرآني،

یفرهنگيائدالازنظرهریکازابعادچهارگانهزیرتوزیهعرابینچهارگونهامتیاز100که

د(تاکیهد19ج(انسهجامسهازماني19ب(رهبهریسهازمان19کنند:الها(ویژگهيسهازماني

11سازمان.

یاولامتیازرابینچهارجملهکهدرآنجملهه100بایستگوميبرایهربعد،پاسخ

یسومبهفرهنگسلسهمراتبيای،جملهدومبهفرهنگتوسعهیبهفرهنگگروهي،جمله

یچهارمبهفرهنگعسالیياشارهدارد،توزیعکند.وجمله

هدفایهنمطالعههتعیهینموقعیهتخهاصههرسهازمانبهررویپیوسهتارکنتهرلو

نهوعغالهعاززبرایاینمنظورامتیااست.پییریبهعبارتدیگرتعییننوعغالعانعطاف
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آمارتوصیفيهریکازاین1نگارهشود.رویامتیازنوعفرهنگوامتیازارزشمحاسبهمي

یمیانگینمسادیربهدستآمدهبرایابعادچهارگانه،محاسبهکند.ابتداباامتیازهاراارائهمي

شهود.بهرایههرشهرکتمجمهوعامتیهازامتیازنوعفرهنگبرایهرفرهنهگمحاسهبهمهي

دومامتیههازارزشبههررویپیوسههتارکنتههرلواسههت.100فرهنگههيبرابههرچهارگونههه

شود.پییریبهشرحزیرمحاسبهميانعطاف

ای(متیازفرهنگگروهي+امتیازفرهنگتوسعه)اپییری=امتیازارزشانعطاف

متیازفرهنگسلسلهمراتبي+امتیازفرهنگعسالیي()اامتیازارزشکنترلي=

غالههعازطریههقکههمکههردنامتیههازارزشکنترلههيازامتیههازارزشسههوم،امتیههازنههوع

پهییریدوآید.باتوجهبهاینکهامتیازارزشکنترليوانعطهافپییریبهدستميانعطاف

هایرقابتيهستند،تفاوتامتیازمحاسبهشده،موقعیتخاصهرسوییکپیوستارارزش

ینهوعغالهع.یکامتیازمثبهتنشهاندهنهدهدهدسازمانبررویاینپیوستاررانشانمي

است.ینوعغالعکنترليامتیازمنفينشاندهندهپییریوانعطاف


 هاونو غالب:نو فرهنگ،ارزش9نگاره

انحرافمعیارمیانگینماکزیمممینیممتعداد
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سازمان

گروهالاگروهب



ایعسالیيتوسعه

پییریکنترلانعطاف

گروهيسلسلهمراتبي



 
مردم

(1226هایرقابتيبرایفرهنگسازماني)انری،مدلارزش:2شکل



(،2009انری)یابزاراستفادهشدهتوسطیتعدیلشدهتنوعارزیابيعملکردبانسخه

هنامهپرسهشگیریشدهاست.ایهن(،اندازه2001(،هوگوودیگران)2000هوگووجیمز)

پرسهد.ایهنرابراسا طیاهفتسطحيلیکرتمهيدمعیارعملکر20میزاناستفادهاز

یعنيجنبهمالي،مشتری،فرایندداخلهينیکارتامتیازمتوازهابراسا چهارجنبهمعیار

ورشدویادگیریارائهشدهاست.ازشرکتکنندگانخواستهشدهاستتامشخ کننهد

برندیهانهه.بهرایایهنمهوردازيمالیکررابهکارمعیارهایفوتشانمتبوعیهاشرکتکه

گویهانعهددیبهینیهکتهاطیاهفتسطحيلیکرتاستفادهشدهاستکهدرآنپاسخ

میانگینامتیازاست.یمیزاناستفادهازاینمعیارهاکنندکهنشاندهندههفتراانتخابمي

میهانگینبهاالترنشهان.ماليوغیرماليمحاسهبهشهدهاسهتمعیار20بهدستآمدهبرای

کند.یمعیارهارابهطورگستردهاستفادهميدهدکهشرکتهمهمي

گیریعملکرد)نظهارت،شناسهایينسهاطعطها،هایاندازههدفاستفادهازسیستم

یانهریشهدهنامههتعهدیلبااستفادهازپرسش(تصمیمسازیاستراتژیکوقانونمندسازی

9گویه،شناسهایينسهاطعطها4گیریشدهاست.اینبخششاملنظارت(اندازه2009)

اینمهواردبراسها است.گویه9گویهوقانونمندسازی9گویه،تصمیمگیریاستراتژیک

اند.متوسطامتیازهابهرایهریهکازچههاربعهدیکمسیا هفتسطحيامتیازبندیشده
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شرکتبااسهتفادهازلگهاریتمطبیعهيیهیعنياندازلمتغیرکنترنهایتدرشود.محاسبهمي

شود.گیریميتعدادکارکنانشرکتاندازه



 رواييوپاياييپژوه 3

ایومسهاالتخانههیمنهابعکتهابتحسیق،بامطالعهیمورداستفادهدرایننامهپرسش

وجامعههآمهاریاستاداننفرازنامهبهچندطراحيوسپسپرسشISIمنتشرهدرمجالت

یروایي،سادگي،مفههومومشهخ بهودنسهؤاالتجمهعارائهشدونظراتآناندرباره

آوریوسپسبهتنظهیمنههایيآناقهدامگردیهد.بههبیهانيدیگهر،بهرایسهنجشروایهي

فهاینامهازآلبرایتعیینپایایيپرسشنامهازروشروایيمحتوااستفادهشدهاست.پرسش

نگهارهاستفادهکردیم.مسدارآلفایمحاسبهشدهبرایمتغیرهایپژوهشحاضردرکرونبا 

است.یقابلقبولبودنپایایيپژوهشحاضرزیرارائهشدهاستکهنشاندهنده


محاسبهضريبآلفایکرونباخدرآزموناصلي:0نگاره

تعدادسوالضریعآلفایکرونبا هایامتغیرهاعامل

911/020تنوعاندازهگیریعملکرد

992/04نظارت

999/09شناسایينساطعطا

912/09تصمیمگیریاستراتژیک

919/09قانونمندسازی

111/024درسطحکل



ها تجزيهوتحليلداده22

ههایویژگهيیمسایسهبرایمسدماتيگامیکعنوانیمستسلبهدونمونهtازآزمون

وکنترلهيغالهعنهوعیکننهدهمهنعکسههایشهرکتبهینهایارزیهابيعملکهردسیستم

هاارزشغالهعمشهخ کهشرکتاینازاطمینانبهمنظور.شودپییریاستفادهميانعطاف

شوندکهقهدربندیميپییرطبسهانعطافکنترليیاهایشرکتعنوانهایيبهدارند شرکت
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11مسهاوییهاتهرهابزرگانعطافپییریوارزشکنترلي(آنارزش)ارزشینمرهمطلق

صورتقراردارد،به11و41بینهاارزشآننمراتهایيکهشرکت،ترتیعاینباشد.به

اختیهاریشدهحیفتحلیلوتجزیهبراینمونهازخودکار اند.انتخابامتیازبهرشکهامالا

ههافهراهمشهود.بندیبدونابهامشهرکتطبسهشودکهامکاناستوبهایندلیلانجاممي

ارزشههایدارایشهرکتعنهوانبهشرکت19تحلیل،وتجزیهازمورد11حیفازپس

کنترليطبسههبنهدیشهدند.ارزشهایدارایشرکتعنوانبهشرکت91پییریوانعطاف

یاولتاچهارمخالصهکردهاست:برایفرضیهراtنتایجآزمون1نگاره


یاولتاچهارمبرایفرضيهt نتايجآزمون5نگاره

میانگیننوعشرکتنوعاستفاده
تفاوت
درجهآزادی tهامیانگین

سطح
معناداری

نظارت
11/4پییرانعطاف

249/0-01/1-90299/0
20/1کنترلي

شناسایينساطعطا
10/1پییرانعطاف

99/099/190000/0
14/4کنترلي

تصمیمگیری
استراتژیک

44/1پییرانعطاف
01/141/490000/0

41/4کنترلي

قانونمندسازی
121/4پییرانعطاف

0111/0-009/0-90111/0
1211/4کنترلي



هایارزیابيعملکردبهمنظهورشناسهایيکندکهبهکارگیریسیستمایننتایجبیانمي

ههایانعطهافبینمدیرانشهرکتگیریاستراتژیکپشتیبانيتصمیمنساطعطاسازمانيو

( امهاتفهاوتمعنهاداریبهرای>p/.05تهراسهت)هایکنترليبهیشپییرنسبتبهشرکت

(.هرچنهد<p/.05شهود)ینظارتيوقانونمندسازیبینایندوگروهمالحظهنمهياستفاده

تراست.هایکنترليدرهردوموردبیشمیانگینمربوطبهگروهشرکت

کهبههمنظهورشود.ضمناینازروشفوتاستفادهميیپنجمنیزبرایآزمونفرضیه

ترمتغیروابستهیعنيتنوعارزیابيعملکردایهنمتغیهربههدوجهزءمعیارههایبررسيدقیق
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یپنجمرابرایفرضیهt(نتایجآزمون9)نگارهشود.فکیکميماليومعیارهایغیرماليت

خالصهکردهاست:


برایفرضيهپنجمtنتايجآزمون:6نگاره

میانگیننوعشرکت
تفاوت
هامیانگین

t 
درجه
آزادی

سطح
معناداری

تنوعارزیابيعملکرد
21/1پییرانعطاف

01/114/990000/0
29/4کنترلي

معیارهایمالي
001/9پییرانعطاف

19/001/290049/0
91/1کنترلي

معیارهایغیرمالي
19/4پییرانعطاف

21/191/990000/0
999/1کنترلي



دهنهدکههتنهوعارزیهابيعملکهرددرشود،نتایجنشانمهيهمانطورکهمشاهدهمي

چنهین(،ههم>p/.01تهراسهت)کنترليبیشهایهایانعطافپییرنسبتبهشرکتشرکت

دهدکهدوگروهدراستفادهازمعیارهایماليوغیرمالينیزباهمتفهاوتشواهدنشانمي

تهرتهروبهیش(تفاوتدربهکارگیریمعیارهایغیرماليمحسو >p/.05معناداردارند.)

گیهریواسهتفادهازانهدازهپییربههایانعطافشزکتتریتمایلبیشاستکهنشاندهنده

یدوم،سهوموهایفهوتفرضهیهبهطورخالصهبایدگفتنتایجآزموناست.اینمعیارها

کههمعناکنندبهآنیاولوچهارمراتیییدنميفرضیهکنند اماپنجمراتیییدوپشتیبانيمي

نهدسهازیبهینههایارزیهابيعملکهردبهراینظهارتوقانونمکارگیریسیستمازحیثبه

هایدارایارزشکنترليوانعطافپییریتفاوتمعناداروجودندارد.شرکت

گهردههد.نتهایجبیهاننتایجآزمونهمبستگيپیرسونرابینمتغیرهانشانمي9نگاره

ههایانعطهافپهییریودواسهتفادهازیمثبتمعنهاداریبهین)الها(ارزشوجودرابطه

یعنهيشناسهایينسهاطعطهاوتصهمیمسهازیاسهتراتژیک،هایارزیابيعملکردسیستم

(05./p<ارزش)(و)ب(01هههایانعطههافپههییریوتنههوعارزیههابيعملکههرد./p<)ج(،)



 219 ...در عملکرد ارزيابي هايستميس و يسازمان فرهنگ نيب ارتباطبررسي 

هایارزیابيعملکردبراینظارت،شناسایينساطعطا،تصهمیمسهازیکارگیریسیستمبه

چنهینایننتایجهمست.ا(p<0.05استراتژیکوقانونمندسازیوتنوعارزیابيعملکرد،)

یمعنهاداروجهودنهدارددهندکهبینمتغیرکنترلباهیچکهدامازمتغیرههارابطههنشانمي

(p>0.05.)پهییریبههرویتنهوعههایانعطهافاثرمستسیموغیرمسهتسیمارزش9نگاره

کند.دهد بهعبارتدیگراثرکلآنرامحاسبهميارزیابيعملکردرانشانمي


نتايجآزمونهمبستگيپيرسونبينمتغيرها:7نگاره

توصیامسیرفرضیه
ضریع

مسیر

سطح

معناداری
نتیجه

رد224/0-09/0نظارتکنترل/انعطافپییری1

پییرش101/0001/0شناسایينساطعطاکنترل/انعطافپییری2

پییرش211/0002/0گیریاستراتژیکتصمیمکنترل/انعطافپییری1

رد019/0211/0قانونمندسازی کنترل/انعطافپییری4

پییرش242/001/0تنوعارزیابيعملکرد کنترل/انعطافپییری1

رد212/002/0تنوعارزیابيعملکردنظارت9

پییرش422/0000/0تنوعارزیابيعملکردشناسایينساطعطا9

پییرش909/000/0تنوعارزیابيعملکردگیریاستراتژیکتصمیم9

رد219/0009/0تنوعارزیابيعملکردقانونمندسازی1

-291/0-091/0تنوعارزیابيعملکرداندازه

-092/0-111/0نظارتاندازه

-121/0-011/0شناسایينساطعطااندازه

-422/0-022/0تصمیمگیریاستراتژیکاندازه

-11/0-019/0قانونمندسازیاندازه
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هایاننطافپذيربررویتنو ارزيابيعملکرديموغيرمستقيمارزشق اثرمست1نگاره

توصیامسیرفرضیه
اثر

مستسیم

اثر

غیرمستسیم
اثرکل

تنوعارزیابيعملکردنظارت

تنوعارزیابيعملکردشناسایينساطعطا

تنوعارزیابيعملکردگیریاستراتژیکتصمیم
تنوعارزیابيعملکردقانونمندسازی

0191/0-

110/0

191/0

0149/0

242/01099/0149/0تنوعارزیابيعملکردکنترل/انعطافپییری1



بهراینظهارت،بهاتنهوعارزیهابيعملکهردارزیهابيهایسیستمکارگیریبه:6فرضيه

یمعکو دارد.عملکردرابطه


ضريبهمبستگيبيناستفادهبراینظارتوتنو ارزيابيعملکرد:3نگاره

ضریعرگرسیونسطحمعناداریمحاسبهشدهFضریعتعیینضریعهمبستگي

212/0041/0211/4041/0B β


902/1212/0

192/0



رگرسیون:یخطيمعادله

Y= 902/1  + 192/0 X 

(است،وجود01/0ترازسطحخطا)(کوچک041/0کهسطحمعناداری)باتوجهبهاین

یشودوليباتوجهبهعالمهتضهریعهمبسهتگيوجهودرابطههیمعنادارتیییدميرابطه

براینظهارت،اثهرعملکردرزیابيهایاسیستمکارگیریشود یعنيبهمعکو پییرفتهنمي

مثبتومعناداریبرتنوعارزیابيعملکرددارد.برایتعیهینمیهزانتهیثیراسهتفادهنظهارتي

رویتنوعارزیابيعملکردازتحلیلرگرسیونخطياستفادهشدهاسهتکههنتهایجتحلیهل
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ینظهارتيبهاتنهوعدهدکهضریعهمبستگياسهتفادهرگرسیونبرخالفانتظارنشانمي

اسهت.بهه041/0استوضریعتعیینبرابرمعهادل212/0بيعملکردمثبتومعادلارزیا

ازتغییراتدرتنوعارزیابيعملکهردناشهيازتغییهردرمتغیهر041/0عبارتدیگرحدود

هایارزیابيعملکرداست.ینظارتيازسیستممستسلاستفاده

برایشناسهایينسهاطعطها،بهاعملکردارزیابيهایسیستمکارگیریبه:7یفرضيه

یمستسیمدارد.تنوعارزیابيعملکردرابطه


ضريبهمبستگيبيناستفادهبرایشناسايينقاطعطفوتنو ارزيابيعملکرد:22نگاره

ضریع

همبستگي
ضریعتعیین

Fمحاسبه

شده
ضریعرگرسیونسطحمعناداری

422/0199/091/1100/0B β


99/2422/0

191/0



یخطيرگرسیون:معادله

Y= 99/2  + 191/0 X 

(اسهت،وجهود01/0ترازسطحخطا)(کوچک00/0کهسطحمعناداری)باتوجهبهاین

بهرایعملکهردارزیهابيهایسیستمکارگیریشود یعنيبهیمستسیممعنادارتیییدميرابطه

شناسایينساطعطا،اثرمثبتومعناداریرویتنوعارزیابيعملکرددارد.نتهایجتحلیلهي

بهرایعملکردرزیابيهایاسیستمکارگیریدهدکهضریعهمبستگيبهرگرسیوننشانمي

199/0وضهریعتعیهینبرابهر422/0شناسایينساطعطاباتنوعارزیابيعملکردمعهادل

ازتغییراتدرتنوعارزیابيعملکردناشيازتغییهردر199/0رحدوداست.بهعبارتدیگ

هایارزیابيعملکرداست.متغیرمستسلاستفادهبهمنظورشناسایينساطعطاازسیستم

اسهتراتژیک،بهاسازیبرایتصمیمعملکردارزیابيهایسیستمکارگیری:به9یفرضیه

ارد.یمستسیمدتنوعارزیابيعملکردرابطه
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استراتژيکوتنو ارزيابيعملکردسازیضريبهمبستگيبيناستفادهبرایتصميم:22نگاره

ضریعرگرسیونسطحمعناداریمحاسبهشدهFضریعتعیینضریعهمبستگي

909/0191/011111900/0B β


104/2909/0

491/0



یخطيرگرسیون:معادله

Y= 104/2  + 491/0 X 

(اسهت،وجهود01/0ترازسطحخطا)(کوچک00/0کهسطحمعناداری)باتوجهبهاین

بهرایعملکهردارزیهابيهایسیستمکارگیریشود یعنيبهیمستسیممعنادارتیییدميرابطه

استراتژیک،اثهرمثبهتومعنهاداریرویتنهوعارزیهابيعملکهرددارد.نتهایجسازیتصمیم

ارزیهابيههایسیسهتمکهارگیریدهدکهضهریعهمبسهتگيبههتحلیليرگرسیوننشانمي

وضریعتعیین909/0استراتژیکباتنوعارزیابيعملکردمعادلسازیبرایتصمیمعملکرد

ازتغییراتدرتنوعارزیابيعملکردناشي191/0است.بهعبارتدیگرحدود191/0برابر

هههایاسههتراتژیکازسیسههتمسههازیازتغییهردرمتغیههرمسههتسلاسههتفادهبهههمنظهورتصههمیم

گیریعملکرداست.اندازه

بهرایقانونمندسهازی،بهاتنهوععملکهردرزیابيهایاسیستمکارگیریبه:3یفرضيه

یمعکو دارد.ارزیابيعملکردرابطه


ضريبهمبستگيبيناستفادهبرایقانونمندسازیوتنو ارزيابيعملکرد:21نگاره

ضریعرگرسیونسطحمعناداریمحاسبهشدهFتعیینضریعضریعهمبستگي

219/0099/0111/9011/0B β


149/1219/0

211/0
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یخطيرگرسیون:معادله

Y= 149/1  + 211/0 X 

(است،وجود01/0ترازسطحخطا)(کوچک011/0کهسطحمعناداری)باتوجهبهاین

یشودوليباتوجهبهعالمهتضهریعهمبسهتگيوجهودرابطههیمعنادارتیییدميرابطه

بههرایعملکههردارزیههابيهههایسیسههتمکههارگیریشههود یعنههيبهههمعکههو پییرفتهههنمههي

نوعارزیابيعملکرددارد.نتایجتحلیهلرگرسهیونقانونمندسازی،اثرمثبتومعناداریبرت

هایارزیابيعملکردکارگیریسیستمدهدکهضریعهمبستگيبهبرخالفانتظارنشانمي

وضهریعتعیهینبرابهر219/0برایقانونمندسازیباتنوعارزیابيعملکردمثبتومعهادل

ارزیهابيعملکهردناشهيازازتغییراتدرتنوع099/0است.بهعبارتدیگرحدود099/0

هایارزیابيعملکرداست.تغییردرمتغیرمستسلاستفادهجهتقانونمندسازیازسیستم


بررسيمنناداریمدلرگرسيوننهايي:29نگاره

مدل
مجموع
مربعات

مربعمیانگین
Fمحاسبه

شده
سطح
معناداری

نتیجهآزمون

مدل
نهایي

011/19114/4رگرسیون

پییرشمدل49/1100/0 499/21111/0پسماند

141/49مجموع



تهرازمیهزانکههسهطحمعنهاداریکوچهکدرصدباتوجهبهاین11درسطحاطمینان

شود یعنهيبهینمتغیرههایمسهتسلخطاست،بنابراینمعناداریمدلرگرسیونپییرفتهمي

وجوددارد.یمعنادارپیشبینوتنوعارزیابيعملکردرابطه
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بررسيمنناداریضرايب:20نگاره

سطحمعناداریضرایعمدل




مدلنهایي

412/200/0مسدارثابت

x1141/0-21/0نظارت

x2019/0-10/0شناسایينساطعطا

x3914/000/0تصمیمسازی

x4091/010/0قانونمندسازی



شرحزیراست:باتوجهبهنتایجباالالگویرگرسیونبه
Y2= 2.452 – 0.143x1 - 0.018x2+ 0.654x3 + 0.081x4


بررسيبرازشالگو:25نگاره

ضریعتعیینضریعهمبستگيمتغیرهایپیشبینمدل

x1،x2،x3،x4919/0190/0



%ازتغییهراتمتغیهرتنهوعارزیهابي19دراینمدلدرمجموعچهارمتغیرپهیشبهین

یتغییراتدرمتغیرتنوعارزیابيعملکردناشيازعواملغیرکنند.بسیهميعملکردراتبیین

ازمتغیرهایپیشبیناست.


هانتايجآزمونفرضيه:26نگاره
آزمونفرضیه

1

بهکارگیری
هایسیستم

ارزیابي
عملکردبرای

نظارت

بین

مدیرانارشد
هایدارایشرکت»

فرهنگغالع
 «پییریانعطاف


کمتراز
مدیرانارشد

هایشرکت»
دارایفرهنگ
 «غالعکنترلي



رد

2
شناسایينساط

عطا
پییرشبیشتراز

1
سازیتصمیم

استراتژیک
پییرشبیشتراز

ردکمترازقانونمندسازی4
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آزمونفرضیه

پییرشبیشترازمیزانتنوعارزیابيعملکرد1

9

هایبهکارگیریسیستم
ارزیابيعملکردبرای

نظارت

باتنوعارزیابي
عملکردرابطه

معکو 

دارد

رد

9
شناسایي
نساطعطا

پییرشمستسیم

9
سازیتصمیم

استراتژیک
پییرشمستسیم

1
قانونمند
سازی

ردمعکو 



 بحثونتايج22

ههایارزیهابيعملکهردبهراینظهارتتوسهطتهرازسیسهتمرغماسهتفادهبهیشعلي

پهییرهایدارایفرهنهگانعطهافهاباشرکتکنترلي،تفاوتآنهایدارایفرهنگشرکت

ههایکهارگیریسیسهتمشهود.زیهرابههتیییدنمي1یومعنادارنیست بنابراینفرضیهمهم

ههایکنتهرلمهرتبطاسهت کاربردسنتيومعمولسیسهتمارزیابيعملکردبراینظارتبا

درهرسازمانيوجودداشتهباشد.استفادهازسیستمارزیهابيعملکهردبنابراینممکناست

نوعيفعالیتمشترکواساسيبینمدیراناستوایناحتمهالوجهوددارد«نظارت»برای

یعواملمختلفهياسهتکههتیجههایکنترليوانعطافپییرینباشد امانکهمعرفارزش

کننهد.ایهنعوامهلعبارتنهداز:نظارتبرمعیارهایعملکردفشارواردمهيبرایبرمدیران

تغییردرشرایطرقابتيجهان،خصوصيسازی،پیشهرفتتکنولهوژیسهاختمحصهولو

ههاینهوینیعمرمحصولوشهیوهفرآیندها،رشدفنآوریاطالعات،کوتاهشدنچرخه

.تولید

ههایارزیهابيعملکهردبهرایکهارگیریسیسهتمرا،به9یعالوهبرایننتایجفرضیه

کننهد.نتهایجنشهانپشهتیبانينمهينظارتبرتنوعارزیابيعملکرداثرمنفهيمعنهاداردارد،

ینظارتيوتنهوعارزیهابيعملکهردوجهودیمثبتمعناداریبیناستفادهدهدکهرابطهمي

ریزی،کنتهرلیبرنامهچرخهباسنتيطورنظارتيبهیشده،استفادهذکرکهطوردارد.همان

واخیهرههایسالدرمعیارهایغیرمالياهمیتبهتوجهومعیارهایماليمرتبطاست.با
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ینظارتيبهشکليگستردهشهدهاسهتکههبندیاستفادهبودجهدرنوینیرشدوتوسعه

دهد.شميمعیارهایماليوغیرماليراپوش

ههایارزیهابيکهارگیریسیسهتمیدومرا،یعنهيبههفرضهیه9نگارهو1نگارهنتایج

غالهعفرهنهگیدارایههاشهرکت»ارشدعملکردبرایشناسایينساطعطا،بینمدیران

اسهت«يکنترلهعغالهیفرهنهگدارایههاشرکت»دمدیرانارشترازبیش«پییریافانعط

دههدبهینشهودکههنشهانمهينیهزتیییهدمهي9یبراینفرضهیهکنند.عالوهپشتیبانيمي

هایارزیابيعملکردبرایشناسایينساطعطاوتنوعارزیابيعملکهردکارگیریسیستمبه

(.ایننتایجبهاحتمهالزیهادبهه>05/0P 422/0همبستگيمثبتومعناداریوجوددارد)

کهمعموالبهااستهایجانبيارتباطاتکانالچنینهایغیررسميوهمدلیلوجودکنترل

ههابههجهایکنتهرلمهدیران،هایانعطافپییریمرتبطهستند.هدفایهنشهرکتارزش

بهرایهااست.ازاینرویازمعیارههایمهاليوغیهرمهاليراهنمایيوهدایتفعالیتآن

کنند.هابهسراسرشرکتوانگیختنمباحثسازمانياستفادهميارسالپیام

پهییروکنترلهيازحیهثههایانعطهافتفاوتمعناداریبهینشهرکت1نگارهنتایج

دههد.درهایارزیابيعملکردبرایتصمیمسازیاستراتژیکنشهانمهيکارگیریسیستمبه

یمثبهتومعنهاداروجودرابطه11و9نگارهتوانردکرد.نتایجیسهرانمينتیجهفرضیه

هایارزیابيعملکردبرایتصمیمسازیاستراتژیکوتنوعارزیهابيستمکارگیریسیبینبه

(.بهاتوجههبههحرکهتوجههتگیهری>05/0pو909/0کننهد)عملکردراپشتیبانيمهي

هاباشهرایطگویي،آنپییربهسویایجادتغییرات،وفقپییریوپاسخهایانعطافشرکت

تصمیماتاستراتژیکاست.گرفتنتریروبروخواهندشدکهمستلزمبیش

ههایارزیهابيکارگیریسیسهتمبهیچهارمرا،یعنيفرضیه9نگارهو5نگارهنتایج

«کنترلهيغالهعفرهنهگیدارایهاشرکت»ارشدعملکردبرایقانونمندسازی،بینمدیران

پشهتیبانياسهت،«پهییریانعطهافعغالیفرهنگدارایهاشرکت»دمدیرانارشترازبیش

کنند.بهعبارتدیگر،تفاوتمعناداریازاینحیثبینایهندوگهروهمشهاهدهنشهدهنمي

دههدکههتمرکهزقهدرتدربهینیپیشبینينشدهنشهانمهياست.بههرحالایننتیجه

ههایارزیهابيعملکهردبهراییاسهتفادهازسیسهتممدیرانممکناستعاملتعیینکننهده
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کننهد.بهرخهالفانتظهارراتیییدنمي1یفرضیه12و9نگاره.نتایجقانونمندسازینباشد

برایقانونمندسازی،اثرمثبتومعناداریعملکردارزیابيهایسیستمکارگیریپژوهش،به

ههایگیریعملکرددارد.ایننتیجهممکناستبهایندلیلباشدکهشهرکتبرتنوعاندازه

ههایکههدرمسایسههبهاشهرکتگیرنهدمهيیتصمیماتيپییردارایفرهنگغالعانعطاف

ازایهنروینیهازبههتوجیههتریدارند.مهمتروپیامدهایبیشهستندوترکنترلي،پیچیده

تربامسائلهایکنترليبیشدرمسابل،شرکتاست.تصمیمات،قبلوپسازآنبسیارمهم

انهد،هامدیرانازپیشآمادهنشرکتوموضوعاتمعمولوتکراریروبهروهستند.درای

هاقابلپیشبینيهستند.مخاطراتروشناستوخروجي

هایانعطافکنند.بهعبارتدیگربینشرکتیپنجمراتیییدميفرضیه9نگارهنتایج

یبهینپییروکنترليازحیثتنوعارزیابيعملکردتفهاوتمعنهاداریوجهوددارد.رابطهه

ههدفبهاهایانعطافپییریوتنوعارزیهابيبههصهورتمسهتسیموغیهرمسهتسیمارزش

نگهارهنشاندادهشدهاست.نتایجایهن9نگارهرهایارزیابيعملکرددکارگیریسیستمبه

(وغیهر>05/0P 242/0هایانعطافپییریبههصهورتمسهتسیم)دهدکهارزشنشانمي

گونههارزیابيعملکردتیثیردارد.درنهایتبایدگفهتنتهایجههیچ(برتنوع109/0مستسیم)

هایارزیابيعملکردریسیستمکارگییمعناداریبینمتغیرکنترل)اندازهشرکت(وبهرابطه

دهند.وتنوعارزیابيعملکردنشاننمي



 نتيجهگيری21

یروابهطبهینفرهنهگیحاضرباهدفکسعشناختيجامعوعمیقدربهارهمطالعه

یمهدیرانارشهدانجهامشهد.بهوسهیلههایارزیابيعملکرداستفادشدهسازمانيوسیستم

ومطالعهات42یاحتیاطيمدیریتبااستفادهازرویکردوشیوهیادبیاتحسابداریتوسعه

هایارزیابيعملکردازطریقآزمهوناثهرفرهنهگسهازمانيبهررویسیستمیدربارهقبلي

هایارزیابيعملکردراشایدبتواندسهتاورداصهليایهنمسالههطراحيواستفادهازسیستم

درتحسیسهاتقبلهي،روابهطبهینفرهنهگرغمبینشوآگهاهيفهراهمشهدهعليبیانکرد.

هایارزیابيعملکهرددرمطالعهاتانتخابمعیارهایعملکردواستفادهازسیستمسازماني،
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.فرهنگمتغیریسراسریوحاضهردرهمههجهااسهتکههتجارینادیدهگرفتهشدهاس

دهد.هایفعلوانفعالسازمانيراتحتتیثیرقرارميیجنبههمه

ترکیهعبهرهایارزیابيعملکردسیستمیدربارهتجربيتحسیساتازبسیاریامروزه،

اساسهيبعهددوههاازپهژوهشایهندسهتهاند.غیرماليمتنوعتیکیدکردهومعیارهایمالي

تنهوعوههایارزیهابيعملکهردازسیستماستفادهیعنيهدفهایارزیابيعملکرد،سیستم

گهویيبههسهؤاالتاندوقهادربههپاسهخنگرفتهنظرزماندرهمطوررابهارزیابيعملکرد

ارزیابيعملکردوههدفتنوعمسالهایننظری،دیدگاههانیستند.ازمرتبطباارتباطبینآن

کههسازدبرجستهميتنیدههمدربعددوعنوانبههایارزیابيعملکردرااستفادهازسیستم

ازاسهتفادهدرایهنپهژوهشبهرایهن،عهالوه.گیهردقهراربررسهيمهوردبهصراحتباید

معیارههایترکیعبرکهاحتماليعواملازدیگریکيعنوانبههایارزیابيعملکردسیستم

وماهیهتبههبسهتهکههدهدمينشاننتایج.گیارد،ارائهشدهاستمالياثرميغیرومالي

بود.خواهدمتفاوتارزیابيتنوعهایارزیابيعملکرد،سیستمازاستفادههدف

زیراچهارکارکردنهاممدیریتدارد،هایشیوهبرایمهميمفاهیمچنینهممطالعهاین

ههایههایکنترلهيیهاارزشبهطورلزومباارزشهایارزیابيعملکردبردهشدهازسیستم

آوردنبهمنظهوربههدسهتاستممکنهایسازمانفعالیتنیستند.پییریسازگارانعطاف

ههایارزشازبایهدمهدیران.هایارزیابيعملکردتعدیلشهونداطمینانازموفسیتسیستم

مسهیربههدرههایارزیهابيعملکهردسیسهتمازاسهتفادهبرایتالشازپیشسازمانخود،

اسهتفادهسهازمانيبههمنظهورپوشهشدادنفرآینهدهایتطبیقوسازگارکردنیاخصوص

اسهتفادهبههنهوعارزیهابيعملکهردتنوعکهدهدمينشاننتایجنچنیهم.باشندآگاه،خاص

بایهدههاسهازمانهایارزیهابيعملکهرد،سیستمپیادهسازیازقبلرواینازوابستهاست.

ههاییموردانتظارشانرابهمنظورهدایتبهترفرایندطراحهيواسهتسرارسیسهتماستفاده

ارزیابيعملکردتعریاکنند.



هایتحقيقمحدوديت 29
هایبالسوهبرحسعروایيداخليوخارجياسهت.اینمطالعهدرمعرضمحدودیت
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هایارزیابيعملکردویهکبعهدفرهنهگیچهارگانهازسیستمکهمدلبراستفادهابتدااین

کند.اگرسایرکاربردهایقابلقبولوابعادممکنموردبررسيقرارگرفتهبودنهد،تیکیدمي

گیهریحتهياگهرابزارههایانهدازهکهدیگراینآمد.تریبهدستميمکنبودنتایجدقیقم

مفههوميگسهتردهسهازمانيهمباشند،فرهنگکنندهیروایيوپایایيمتساعدمنعکسکننده

محهدودیتدیگهرثابهتوگیهرینمهود.توانبهطورکاملاندازهآنرانمياستکهغنای

هایارزیهابيعملکهردوتوانآنرابرایارزیابيسیستمیعنينميلعهاست ایستابودنمطا

روشتحسیهقاسهتفادهشهدهبهرایکههدیگراینفرهنگسازمانيدرهرزمانبهکاربست.

کنهد.گویمشهترکراایجهادمهيیتورشبهسبعپاسخها،پتانسیلبالسوهجمعآوریداده

هااستفادهشدهاست.درنهایت،باتوجهبههتفهاوتآناثرچندینتکنیکبهمنظورکاهش

انهدازهوههایمتفهاوتازحیهثهایکنترلدرمیانشرکتدرطراحيواستفادهازسیستم

ینمونهفعليقابلتعمیمنباشد.صنعت،نتایجممکناستدرخارجازمحدوده



 سویکارهایآتي20
وزوجههایارزیهابيعملکهردیسیسهتمکهارگیرتریازبهههایوسیعبررسيجنبه-

 هایرقابتي.دیگریازارزش

بررسيتفاوتدرانتخابواستفادهازمعیارهایعملکرددرمیانمواردزیر:-

 هایمتمرکزوغیرمتمرکزشرکت

 هایدارایعملکردباالوپایینشرکت

یارههایعملکهردوهایسازماني،انتخابمعبررسياثرتناسعبینپارامترهایارزش-

هایارزیابيعملکردبررویبهبودعملکردسازمان.بهکارگیریسیستم
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