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مدلسازی مولفه ها و ابعاد ارزیابی عملکرد سازمانی متناسب با شرایط محیطی ایران
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چکیده
هرچه را که نتوان انداز ه گیری کرد ،نمیتوان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد ،مدیریت آن امکانپذیر
نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیهوتحلیلهای سازمانی ،عملکرد است و بهبود آن مستلزم انداز ه گیری
است و ازاینرو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابلتصور نیست .یکی از مهمترین ابزارها جهت اندازهگیری
عملکرد ،کارت ارزیابی متوازن ( )BSCاست .بر همین اساس تدوین مدلی جهت ارزیابی عملکرد سازمانی متناسب با
شرایط محیطی ایران در جوامعی که خواهان حاکمیت ارزشهای اخالقی و معنوی در سازمانهای خود هستند،
ضروری است .روش پژوهش بهصورت کیفی (مصاحبههای نیمه ساختاریافته) و مبتنی بر نظریهپردازی داده بنیاد و با
بهرهگیری از نرمافزار maxqdaاست .نمونهگیری ،با روش گلوله برفی انجامشده که بر مبنای آن  92مصاحبه صورت
گرفته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد بعد جدیدی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی با رویکرد اسالمی بهعنوان
زیربناییترین عنصر در ارزیابی عملکرد سازمانی به ابعاد مدل سنتی اضافه شود .همچنین بر مبنای یافتههای
تحقیق ،مدل پارادایمی پیشنهادی شامل عوامل علی (محیط ارزشی ،تحقق اهداف استراتژیک ،ارتقاء تصمیمگیری،
مدیریت عملکرد) ،عوامل مداخلهگر (شرایط سازمانی ،شرایط محیط کالن) ،عوامل زمینهای (جهانبینی اسالمی،
فرهنگ عمومی کشور) ،پدیده محوری (ارزیابی عملکرد سازمانی در شرایط محیطی ایران) ،راهبردها
(مسئولیتپذیری اجتماعی با رویکرد اسالمی ،رشد و یادگیری ،فرآیندهای داخلی ،تکریم مشتریان و مالی) و پیامدها
(رضایت الهی ،تعالی انسان ،تعالی سازمانی) است.
واژههای کلیدی :ارزیابی عملکرد سازمانی ،شرایط محیطی ایران ،کارت ارزیابی متوازن ،نظریه داده بنیاد.
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دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران.
دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران.
گروه حسابداری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران( .نویسنده مسئول)accountghom@gmail.com .
گروه حسابداری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران.
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مسعود بختیاری ،محمد کاشانی پور ،رضا غالمی جمکرانی و حسین جهانگیر نیا

 -1مقدمه
آنچه نیاز به حسابداری را منجر میشود نیاز
اطالعاتی است و این اطالعات موردنیاز میتواند مالی
(مادی) یا حتی معنوی (ارزشی) باشد و در بعد ارزشی
تفاوتهای فرهنگی ،قانونی و حتی دینی میتواند
بهخوبی آشکار شود (دیانتی دیلمی و مشهدی.)1321،
از دیدگاه اسالمی سیستم حسابداری چارچوبی کلی و
دربرگیرنده گروهی از اجزا یا بخشهای بههمپیوسته
بر طبق مجموعهای از قواعد حسابداری بر اساس
الزامات شریعت اسالمی است این سیستم بر طبق
زنجیرهای از روشها عمل میکند که در رسیدگی و
بحث ارزیابی عملکرد کمک میکند (پور
حیدری .)1333،ارزیابی الزمه مدیریت است .این
عبارت یکی از کلیدیترین عوامل مدیریت است .لذا
برای نیل به این مقصود ،بحث ارزیابی عملکرد مطرح
میشود (احمدوند و همکاران .)1321،اندازهگیری
عملکرد از طریق شفافسازی عملکرد سازمان درحرکت
به سمت اهداف ،به مدیران کمک میکند تا نقاط ضعف
و قوت عملکرد مجموعه را مشخص ساخته ،میزان
موفقیت شرکت و ارکان آن را در جهت انجام
مسئولیتهای محوله سنجیده و اقدامات مقتضی جهت
اصالح کاستیها را در دستور کار قرار دهند
(آژنگ .)1323،برای ارزیابی عملکرد سازمانها از
مقیاسهای مالی استفاده میشد اما در سال ،1229
کاپالن و نورتون 1مدلی جدید ارائه کردند که عالوه بر
سنجههای مالی ،شاخصهای غیرمالی را هم
موردتوجه قراردادند (شور ورزی و همکاران )1321،که
یکی از ابزارهای بسیار پرکاربرد ارزیابی عملکرد در
حسابداری مدیریت است و کارت ارزیابی متوازن نام
دارد (تاپورا و دیگران.)9111 ،2
پاسخگویی در اسالم دارای دو بعد پاسخگویی
نسبت به خدا و دیگری پاسخگویی نسبت به انسانها
و سایر مخلوقات خداوند است .ازآنجاکه در رأس هرم
پاسخگویی نظام اقتصادی اسالم ،خداوند متعال قرار
دارد و کارفرما در ذیل آن است ،مسئولیت پاسخگویی
حساب داران عالوه بر کارفرما متوجه خالق هستی نیز
است (غالمی جمکرانی و همکاران .)1323،با در نظر
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گرفتن شرایط فرهنگی اجتماعی ایران و الزامات سند
چشمانداز ملی ایران که باید سعی کرد الگوهای دینی
را در جامعه علمی گسترش داد (موسوی داوودی و
همکاران )1321،و ضرورت تحول در علوم انسانی یکی
از خواستههای مقام معظم رهبری است که همواره در
سالیان اخیر مورد تأکید ایشان بوده است؛
بهعنوانمثال ایشان در دیدار اعضای شورای انقالب
فرهنگی در  29/12/12فرمودند :اساسیترین کار این
است که مبنای علمی و فلسفی تحول علوم انسانی
باید تدوین بشود .این کار اساسی و کار اولی است که
بایستی انجام بگیرد (صادقی )1321،و از طرف دیگر
در نظر گرفتن این نکته که منابع غنی اسالمی سرشار
از الگوهای عملی برای مدیریت سازمانها در راستای
سعادت مادی و معنوی بشریت است و میزان و معیار
سنجش ،یکی از نعمتهای الهی است که مورد تأکید
خداوند است (مقیمی ) 1321،بنابراین طراحی مدل
ارزیابی عملکرد سازمانی با توجه به شرایط محیطی
ایران ضروری است.
انتظار میرود نتایج این پژوهش بتواند به پیشبرد و
ارتقای سطح ارزیابی عملکرد ،واکاوی و شناخت
چالشها و پیچیدگیهای ناشی از عوامل زمینهای و
بومی مرتبط با ارزیابی عملکرد سازمانی کمک نماید.
همچنین ازآنجاکه قوانین و ساختار محیطی کشور
ایران نسبت به سایر کشورها کامالً متفاوت است؛ لذا
نتایج پژوهش میتواند موجب گسترش مبانی نظری
پژوهشهای گذشته در ارتباط ارزیابی عملکرد و
افزایش قدرت توضیح دهندگی نظریههای مرتبط با این
مباحث در کشورهای درحالتوسعه ایران شود .درنهایت
نتایج پژوهش میتواند ایدههای جدیدی را برای انجام
پژوهشهای جدید در حوزه ارزیابی عملکرد سازمانی
در شرایط محیطی ایران پیشنهاد نماید .در ادامه مبانی
نظری و پیشینه پژوهش ،روششناسی ،یافتههای
پژوهش و بحث و نتیجهگیری ارائه میگردد.
سؤاالت اصلی این پژوهش شامل موارد زیر است:
سؤال اول -آیا کارت ارزیابی متوازن مرسوم از
قابلیتهای الزم برای ارزیابی عملکرد شرکتها در
ایران باارزشهای اسالمی ،برخوردار است؟
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سؤال دوم -مؤلفههای کارت ارزیابی متوازن متناسب
باارزشهای اسالمی کدام است؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مطابق آیه شریفه ﴿فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ،
وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَه﴾ عملکرد انسان اگر بهقدر
ذرهای هم باشد ارزیابی و سنجیده خواهد شد و بر
همین اساس صاحبنظران و محققین امروزه معتقدند
که ارزیابی عملکرد ،موضوعی اصلی در تمامی
تجزیهوتحلیلهای سازمانی است (سید نقوی و
فرهادی .)1321،در رابطه با ارزیابی عملکرد مباحث
بسیار زیادی مطرح است ،نقلقول معروفی از لرد کوین
است که بیان میکند ":وقتی شما بتوانید آنچه را که
دربارهاش صحبت میکنید موردسنجش قرار دهید و
آن را با اعداد و ارقام بیان کنید درواقع میتوانید ادعا
کنید که چیزی در مورد آن میدانید؛ اما وقتی نتوانید
آن را بسنجید و زمانی که نتوانید آن را با اعداد و ارقام
بیان کنید دانش و آگاهی شما دربارهی آن موضوع
بسیار ناچیز و ناراضی کننده است (کریم
نجاتی. )1321،تاکنون مدلها و الگوهای مختلفی در
خصوص ارزیابی عملکرد ارائهشدهاند که میتوان آنها
را از منظر حوزهای در سه دسته زیر تقسیمبندی نمود؛
دسته اول مدلهای مبتنی بر زمان و هزینه از قبیل
نمودار نیمهعمر واسکور 3که تأکید بر ارزیابیهای حوزه
مالی و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و مبتنی بر
کنترل زمان و هزینه صرف شده میباشند .دسته دوم
مدلهای برتری سازمانی و خودارزیابی از قبیل مالکوم
بالدریج 4وتعالی سازمانی 5که تأکید بر ارزیابیهای
حوزه مدیریت و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و

مبتنی بر ارتقای کیفیت فرایندها و نتیجهگیری
میباشند .دسته سوم مدلهای یکپارچه از قبیل
سیستم اسمارت ،6منشور عملکرد  ،7مدل الگو گذاری،8
مدیریت بر مبنای هدف 9و نظام هوشین 10وکارت
ارزیابی متوازن 11که تأکید بر ارزیابیهای حوزه
مدیریت ،فرآیندهای ساخت و تولید ،مالی و نیروی
انسانی داشته و مبتنی بر اجرای استراتژی میباشند
(همایونفرو امیر تیموری)1323،

دلیل پرداختن به مدل کارت ارزیابی متوازن در
این پژوهش در حقیقت این نکته است که در سالهای
اخیر در بین الگوهای ارزیابی عملکرد ،مدل کارت
ارزیابی متوازن ( )BSCاز اقبال بیشتری برخوردار بوده
است (شاهین و همکاران .)9119،درواقع ،کارت
ارزیابی متوازن یک ابزار استراتژیک جهت ارزیابی
عملکرد سازمان است (ورمرزیار و همکاران)9111،12
که در آن در کنار توجه به سنجههای مالی ،به ملزومات
مشتریان ،فرآیندهای کسبوکار ،پایداری یا ثبات
بلندمدت نیز توجه میشود (کیارزم و کوهکن.) 2013،
مدل کارت ارزیابی متوازن برای مدیران ارشد سازمان
یک قضاوت سریع اما جامع را امکانپذیر میسازد
(هادنورکار و راتد.) 2017،13
تحقیقات در حوزه مدل کارت ارزیابی متوازن
فراوان است .شواهد نشان میدهد که محققان بسیاری
در کشورهای مختلف با توجه به شرایط فرهنگی و
اجتماعی اقدام به تعدیل کارت ارزیابی متوازن
نمودهاند که در جدول  1خالصهای از پیشینه پژوهش
ارائهشده است:

جدول  -1خالصهای از پیشینه پژوهش
ردیف

1

9

پژوهشگر

سال

عنوان

نتیجه

باتوجهبه ویژگی های بانک انصار ،یک مدل کارت امتیازی متوازن )(BSC
پنج بعدی بومیشده ،توسعه دادهشده است تا بانک انصار همزمان بتواند
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد
نصرت پناه و
چشمانداز خود را جامه عمل پوشانده و به اهداف موردنظر دست یابد .ابعاد
1321
سازمانی بانک انصار
همکاران
کارت امتیازی متوازن توسعهیافته شامل ابعاد مالی ،رشد و یادگیری،
فرایندهای داخلی ،پایداری و مشتریان است.
الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی را در چهار بعد فرآیندی ،محتوایی،
طراحی الگوی مدیریت عملکرد
ادیب زاده و
1321
زمینهای و بهبود و توسعه تفکیک کردند.
در سازمانهای دولتی
همکاران
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ردیف

پژوهشگر

سال

عنوان

نتیجه

3

نمازی و
قدیریان آرانی

1321

حسن شهرت منظر پنجم
ارزیابی متوازن

حسن شهرت ارزیابی کلیه ذینفعان از شرکت در طول زمان است و ارزیابی
عملکرد اقیانوس آبی را دارا است و این مزیتها منجر به گسترش دانش
درزمینهٔ حسابداری مدیریت میشود.

4

سید نقوی و
فرهادی

1321

ارزیابی عملکرد سازمانی از
منظر نهجالبالغه

ویژگیهای ارزیابی عملکرد در اندیشه امیرالمؤمنین (ع) شامل دو بعد؛
ویژگیهای اجرایی و اهداف و رویکردها (استراتژی محوری ،نتیجه گرایی و
تعالی و بهبود مستمر) است و انواع ارزیابی عملکرد نیز در اندیشه آن حضرت
شامل؛ ارزیابی الهی یا معنوی و ارزیابی غیر الهی یا سازمانها است.

1

عالم و
همکاران

ارزیابی پایداری صنعت معدن سازمانهایی که در بخش صنعت معدن فعال بوده و در پی ارزیابی سازمان
خود با توجه به اهداف توسعه پایدار هستند ،باید توجه ویژهای را به منظر
با رویکرد کارت امتیازی
1329
مالی سازمان خود مبذول بدارند.
متوازن تحلیل سلسله مراتبی

1

جعفری و
همکاران

1332

توسعه مدل کارت امتیازی
متوازن مدیریت دانش

در مدل کارت ارزیابی متوازن مدیریت دانش ،چهار جنبه متوازن دانش
یعنی دانش همفکری ،دانش مفهومی ،دانش اصولی و دانش عملیاتی زمینه
برای استقرار و ارزیابی عملکرد استراتژی ایجاد دانش فراهم خواهد شد.

1

الوانی و
همکاران

1334

توسعه مدل امتیاز متوازن در
بخش دولتی

برای غلبه بر نارساییهای مدل امتیازات متوازن برای ارزیابی عملکرد
سازمانهای دولتی ،مسئولیت اجتماعی بهعنوان حوزه جدیدی به مدل
امتیازات متوازن اضافه شود.

3

هریستو و
همکاران

9112

در این زمینه با مصاحبه با مدیران شرکتهای ایتالیایی ارائه یک چارچوب
ایجاد ارزش پایدار ،بقا و رشد استراتژیک جدید با عنوان کارت ارزیابی متوازن پایدار تعدیلشده ارائه
شرکت :دیدگاه انتقادی در دادند که این امکان را فراهم میکند که جنبههای انتقادی را بهعنوان یک
کارت ارزیابی متوازن پایدار بعد در نظر بگیریم که مدل مفهومی ارائهشده آنها شامل ابعاد مفهومی،
ساختاری ،محیطی ،اجتماعی و اقتصادی و انتقادی است.

2

دامان و
همکاران

11

هرواتی و
16
پرمنا

11

عبداهلل و
همکاران

19

هتای و
سلمان

13

02

14

15

17

18

این تحقیق در امریکا انجام و یافتههای تحقیق نشان میدهد شرکتها
ادغام پایداری محیطی و
اجتماعی در ارزیابی عملکرد :جهت پایدارماندن ،عالوه بر شاخصهای اقتصادی باید جنبههای محیطی،
 9113کارت ارزیابی متوازن بر مینای اجتماعی و اقتصادی را ترکیب کنند .همچنین چشمانداز مالی با بقیه ابعاد
 BSCروابط قویتری دارد ،درحالیکه دیدگاه مشتری بیشترین تأثیر را بر
رویکرد گری DANP-در
دیگر ابعاد دارد.
صنایع غذایی

9111

ارزشهای اسالمی که به چهار منظر کارت ارزیابی متوازن در کشور
اندونزی اضافهشده است از طریق مصاحبه با خبرگان شناسایی شد که
ارزشهای اسالمی در اصالح عبارتاند از انتخاب مؤسسات مالی منطبق با شریعت در دیدگاه مالی ،روش
پرداخت توسط مشتری در دیدگاه مشتریان ،تعداد محصوالت با گواهی
مدل کارت ارزیابی متوازن
حالل در دیدگاه فرآیندهای داخلی ،دقت و صحت زمان پرداخت در دیدگاه
رشد و یادگیری

شکلگیری یک سیستم
متغیرهایی معرفی که برای اندازهگیری عملکرد مؤسسات بشردوستانه
اندازهگیری عملکرد با استفاده
اسالمی کشور مالزی بر اساس سیستم  BSCدر چهار دیدگاه اصلی مالی،
9111
از  bscدر مؤسسات
ذینفعان ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری مناسب است.
بشردوستانه اسالمی
کارت ارزیابی متوازن پیشنهادی آنها در مالزی بر اساس نظرات هفت
کارت ارزیابی متوازن بر مبنای نماینده از بانکهای اسالمی و  1کارگر نماینده از اپراتورهای تکافل (بیمه
 9113حاکمیت شرکتی منطبق با اسالمی) تهیهشده است و مدل پیشنهادی آنها دارای شش بعد جامعه،
فرآیندهای داخلی منطبق با شریعت ،ذینفعان ،وامگیرندگان ،فرآیندهای
شریعت
بلندمدت/رشد و مشارکت بیمههای اسالمی است.
9111

طراحی مجدد مدل کارت
ارزیابی متوازن در افریقا

در کشور افریقا بر اساس پرسشنامه ،چهار منظر مدل کارت ارزیابی متوازن
پیشنهادشده است که عبارتاند از )1( :روابط و بعد فرهنگ ( )9بعد
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ردیف

پژوهشگر

سال

نتیجه

عنوان

19

کومبا
14

راملی و جی
20
نور

ذینفعان ( )3بعد ایجاد ارزش و ( )4بعد وجدان شرکتی (تخصیص منابع).
محققین در این پژوهش در کشور بحرین و با استناد به قرآن ،کارت ارزیابی
کارت ارزیابی متوازن با رویکرد
متوازن پیشنهادی کاپالن و نورتن را اصالح و چشمانداز پیشرفت انسانی و
9111
اسالمی( :در کشور بحرین)
معنوی را به آن اضافه کردهاند.

 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،بنیادی و با جهتگیری
اکتشافی از نوع مطالعات کیفی است .جدول 9
خالصهای از روششناسی پژوهش را نشان میدهد.
روش پژوهش ،نظریهپردازی داده بنیاد مبتنی بر
دیدگاه اشتراوس و کوربین )1223( 91است که طی
سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شد
تا درنهایت پارادایمی منطقی یا تصویری عینی از نظریه
خلقشده ارائه گردد .نظریه داده بنیاد روشی نظاممند و
کیفی برای خلق نظریهای است که در سطحی گسترده
به تبیین فرآیند ،کنش یا کنش متقابل موضوعی با
هویت شخصی میپردازد (نوروزی و همکاران.)1323،
نمونهگیری بهصورت نظری انجامشده است .نمونهگیری
نظری نوعی نمونهگیری هدفمند است که پژوهشگر را
در خلق یا کشف نظریه یا مفاهیمی که ارتباط نظری
آنها با نظریه در حال تکوین اثباتشده است ،یاری
میکند .راهنمای نمونهگیری نظری ،پرسشها و
مقایسههایی هستند که در خالل تجزیهوتحلیل مفاد
مصاحبهها با افراد بروز مییابند و موجب میشوند
مقولههای مناسب ،خصوصیات و ابعاد آنها کشف
شوند .کدگذاری دادهها نیز همزمان با گردآوری آنها
انجام میگیرد .مصاحبهها ضبط گردید تا با مرور
چندباره گفتگوها ،تحلیل و بررسی دقیقتری نسبت به
دیدگاههای طرحشده مشارکتکنندگان انجام شود.

نمونهگیری نظری تا رسیدن مقولهها به اشباع نظری
ادامه دارد ( رازینی و عزیزی .)1324،جامعه آماری
پژوهش ،خبرگان دانشگاهی در رشتههای حسابداری،
مدیریت و اقتصاد است .نمونه آماری نیز شامل  92نفر
از خبرگان رشتههای حسابداری و مدیریت و اقتصاد
است .جدول  3مشخصات مصاحبهشوندگان را ارائه
میدهد.
مصاحبه شوندگان با استناد بهه پهنج معیهار زیهر بهرای
شرکت در تحقیق شناسایی شدند که عبارتاند از:
الف-کلیدی بودن :آیها فهرد شناسهاییشهده بهرای
مشهههارکت در تحقیهههق نقشهههی کلیهههدی در
موردمطالعه دارد؟
ب -شناساییشده توسط پاسخدهنهدگان :آیها ایهن
افراد به عنوان کسهانی کهه در فرآینهد ارزیهابی
عملکههرد سههازمانی بهها رویکههرد اسههالمی نقههش
کلیدی بر عهدهدارند ،معرفیشدهاند؟
ج -فهم نظری موضوع :آیا این افراد فههم مطلهوبی
از برخی ابعاد نظریه در حال تکوین دارند؟
د -تنههوع :بهههعنههوان یههک مجموعههه ،آی ها افههراد در
رشتهها و زمینههای متنوعی در حهال فعالیهت
هستند؟
ه -موافقت با مشارکت :آیها افهراد بها مشهارکت در
تحقیق موافق هستند؟(فلینت)1223،22

جدول  -2خالصهای از روششناسی پژوهش
منطق اجرا

استقرایی

نوع پژوهش
هدف

نتیجه

رویکرد

بنیادی

اکتشافی

کیفی

استراتژی

روش گردآوری

جامعه

روش

حجم

پژوهش

داده

آماری

نمونهگیری

نمونه

مصاحبه نیمه
ساختاریافته

خبرگان

هدفمند تا
رسیدن به
نقطه اشباع

 92نفر

نظریه داده بنیاد
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مسعود بختیاری ،محمد کاشانی پور ،رضا غالمی جمکرانی و حسین جهانگیر نیا
جدول  -3مشخصات مصاحبهشوندگان
ردیف

تحصیالت

رتبه علمی-رشته

ردیف

تحصیالت

رتبه علمی-رشته

1
9

ضیاءالدین کیاالحسینی (حوزوی)
محمد نمازی

استادیار-اقتصاد
استاد -حسابداری

11
11

محمدجواد ارسطا (حوزوی)
ناصر الهی

دانشیار-حقوق عمومی
دانشیار-اقتصاد

3

فریدون رهنمای رود پشتی

استاد -حسابداری

13

مهدی محمدی نسب

استادیار-مدیریت

4

مجدالدین مدرس زاده

استادیار-مدیریت

12

جعفر انصاری (حوزوی)

استادیار-اقتصاد

1

امین ناظمی

استادیار -حسابداری

91

علیاصغر عیوضی حشمت

استادیار  -حسابداری

1

محمدرضا مهربان پور

استادیار -حسابداری

91

ابوطالب خدمتی (حوزوی)

استادیار-مدیریت

1
3

امید فرجی
غالمرضا کردستانی

استادیار -حسابداری
دانشیار -حسابداری

99
93

رحیم فوکردی
عبدالرضا موسوی

استادیار-مدیریت
استادیار-مدیریت

2

زهرا دیانتی دیلمی

دانشیار -حسابداری

94

جعفر رحمانی

دانشیار -مدیریت

11

نرگس سرلک

دانشیار -حسابداری

91

عباس شفیعی

استادیار-مدیریت

11

مرتضی سلطانی

استادیار -مدیریت

91

علی سعیدی

استادیار  -حسابداری

19

محمد ضیاء فیروزآبادی

استادیار-اقتصاد

91

محمدحسین رحمتی

استادیار -مدیریت

13
14

سید مهدی معلمی
حسن زارعی متین

استادیار-مدیریت
استاد -مدیریت

93

محمدحسین باقری فرد

استادیار-مدیریت

11

هوشنگ عاشقی اسکویی

استادیار-مدیریت

92

سعید فراهانی فرد (حوزوی)

دانشیار-اقتصاد

 -4یافتههای پژوهش
رویه تحلیل دادهها با روششناسی نظریه داده
بنیاد مبتنی بر تحلیل متون حاصل از مصاحبهها،
کدگذاری باز (خلق مفاهیم و مقولهها) ،کدگذاری
محوری (شناسایی مقوله محوری ،شرایط علی ،شرایط
مداخلهگر ،زمینه ،راهبردها و پیامدها) و کدگذاری
انتخابی (خلق نظریه) و توسعه مدل ارزیابی عملکرد
سازمانی متناسب با شرایط محیطی ایران است .در این
پژوهش با بهرهگیری از نرمافزار  MAXQDA10در سه
مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
انتخابی تجزیهوتحلیل دادهها انجام و بر اساس آن
مدل کیفی پژوهش طراحی شد .در این زمینه92،
مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام و  911گزاره
معنادار استخراج و  194مفهوم متناظر ایجاد و 1
مقوله محوری شناسایی گردید.
فرآیند کدگذاری باز بدینصورت بوده است که
پس از بررسی دادهها ،برچسبزنی به رویدادها
استخراج مفاهیم ،هر یک از این مفاهیم با یکدیگر
مقایسه شده تا شباهتها و تفاوتهایشان مشخص
شود .این کار بهمنظور تشکیل مقولهها صورت پذیرفته
است .بهعنوانمثال با مقایسه مفاهیم مختلف ،محقق
00

متوجه شده است که کدهای در نظر گرفتن بعد
معنوی (ارزشی) رویدادها ،تأمین نیازهای اطالعاتی
غیرمادی و عقالنیت جوهری اشاره به یکچیز دارند؛
اینکه عالوه بر تأمین استراتژی سازمان ،باید استراتژی
کالن کشور نیز تأمینشده باشد و فرآیند استقرار
کارت ارزیابی متوازن را تحت تأثیر قرار داده و آن را
هدایت نماید .با توجه به این مطلب محقق از همه
عناوین فوق مفهوم محیط ارزشی را استخراج نموده
است.
کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیهوتحلیل در
نظریهپردازی داده بنیاد است و فرآیند ربط دهی
مقولهها به زیر مقولهها و پیوند دادن مقولهها در سطح
ویژگیها و ابعاد است .در این مرحله مقولهها ،ویژگیها
و ابعاد حاصل از کدگذاری باز ،تدوینشده و سر جای
خود قرار میگیرد تا دانش فزایندهای در مورد روابط
ایجاد گردد (لی .)9111،23پس از تعریف مقوله
محوری ،با کدگذاری مجدد دادهها انواع شرایط
تأثیرگذار بر مقوله محوری شامل شرایط علی ،زمینهای،
شرایط مداخلهگر ،کنشها و واکنشهایی که برای
اداره ،کنترل یا پاسخ به مقوله محوری به وجود میآیند
(راهبردها) و پیامدهای ناشی از آنها نیز تعریف
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میشوند (کرسول .)9113،24از بین مقولههای
استخراجشده ،مقوله مدل کارت ارزیابی متوازن در

گرفتهشده و در مرکز مدل قرارگرفته است .جدول 4
مقولهها و کدهای نهایی استخراجشده از مصاحبه با

شرایط محیطی ایران بهمنزله مقوله مرکزی در نظر

خبرگان را نشان میدهد:

جدول  -4مقوله ها و کدهای نهایی
مقوله مرکزی

مقوله

عوامل علی

عوامل
مداخلهگر
عوامل
زمینهای

مفاهیم

کدهای نهایی

محیط ارزشی

درنظرگرفتن بعد معنوی (ارزشی) رویدادها ،تأمین نیازهای اطالعاتی غیرمادی ،عقالنیت
جوهری

ارتقاء تصمیمگیری

ایجاد مبنایی مناسب برای تصمیمگیری ،ایجاد مبنایی برای پیشبینی آینده ،ارتقاء کیفیت
گزارشگری حسابداری

مدیریت عملکرد

ایجاد مبنایی برای تشویق و تنبیه مناسب ،تدارک اطالعات در جهت مدیریت عملکرد

بهبود مستمر

بهبود مستمر

تحقق اهداف استراتژیک

عامل حرکت در مسیر اهداف تعیینشده ،ایجاد امکان مناسب برای تحقق اهداف استراتژیک

شرایط محیط کالن

مطابقت با اسناد باالدستی و سند چشمانداز ،میزان و شدت رقابت در جامعه هدف ،متناسب
بودن با الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت

شرایط سازمانی

در نظر گرفتن عنصر زمان ،محیط قانونی متفاوت ،نظر رقبا نسبت به سازمان ،چرخه عمر
سازمان

جهانبینی اسالمی

جهانبینی اسالمی

فرهنگ عمومی کشور

ارزش ها و فرهنگ اسالمی ،در نظر گرفتن شرایط و الزامات جامعه هدف

اخالقیات خداوند مبنای انسانها ،توجه به زندگی شخصی کارکنان ،خدمترسانی عالی ،کرامت
انسانی ،منفعت غیرمادی و معنوی ،توزیع عادالنه منابع ،اطالع از نیروی انسانی زیرمجموعه
خود ،آخرت گرایی در کارها ،معنویت در سازمان ،نیت در کار ،به رسمیت شناخته شدن
فرهنگسازمانی با رویکرد اسالمی
معامالت با رویکرد ارزشی ،دستگیری از زیردستان ،وجود فضای دوستانه بین کارکنان ،رهبری
مشارکتی ،مفروضات و باورهای اساسی ،اعتقاد به برکت ،عدالت سازمانی ،اعالم تواناییهای خود
برای انجام بهتر کارهای سازمانی ،اقامه قسط و عدل ،انسانشناسی اسالمی

مدل ارزیابی
عملکرد
سازمانی
متناسب با
شرایط محیطی
ایران

رشد و یادگیری

یادگیری در حین انجام کار ،توانمندسازی کارکنان ،عدم مساوی بودن دو روز ،اتاق فکر و میز
دانش

فرآیندهای داخلی

گزینش مناسب ،شفافیت در فرآیندها ،خودکنترلی ،شایستهساالری ،آزمودن قبل از انتصاب،
نظام انگیزشی در مقابل نظام داروینی ،اعتماد در فرآیندهای داخلی ،در نظر گرفتن هزینه
منفعت فرآیندهای داخلی ،صداقت در معامالت ،آسان بودن معامالت ،تقسیم وظایف بین
کارگزاران

مسئولیت اجتماعی با رویکرد
اسالمی

اهمیت عقالنیت جوهری در مقابل ابزاری ،نیازسنجی دقیق مشتری و جامعه ،مسئولیت در برابر
جامعه ،توجه به اثربخشی فعالیت ها ،فراتر از حوزه شرکت بودن ارزیابی عملکرد دینی ،عدم ضرر
به دیگران ،توازن بین منافع شرکت ،مشتری و جامعه ،مسئولیت در برابر محیطزیست ،عدم
اسراف منابع ،منافع اجتماعی فعالیت اقتصادی

تکریم مشتریان

توجه به کیفیت کار ،در نظر گرفتن مصلحت مشتری ،رعایت حقوق مشتریان ،گسترش
ذینفعان ،حمایت از گروههای ضعیف ،ذیحقان بهجای ذینفعان ،تأمین نیازهای مادی کارکنان
زمینه خودسازی ،افزایش رفاه مشتریان ،رضایت کارکنان ،افزایش رفاه مشتریان ،قیمتگذاری
منصفانه کاال و خدمات ،رفتار منصفانه با کارکنان ،فعالیتهای منطبق با شریعت ،عدم نگاه
بازاری به مشتری

مالی

فرآیند مالی عادالنه ،حداکثر کردن سود در چارچوب ارزشهای اسالمی ،سرمایه پاک،
محدودیتهای فقهی در معامالت ،سود مادی در چارچوب ارزشهای اسالمی

راهبردها
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مقوله مرکزی

مقوله

پیامدها

مفاهیم

کدهای نهایی

اخالق کار اسالمی

اخالق فضیلت محور ،سود (زیان) منصفانه ،کسب حالل از فعالیت اقتصادی ،وجدان کاری در
سازمان ،میانهروی در کسب درآمد ،اخالق در اسالم

رضایت الهی

رضایت الهی

تعالی انسان

کمال نیروی انسانی

تعالی سازمانی

افزایش تعالی سازمانی ،افزایش اثربخشی سازمانی ،افزایش کارایی سازمانی

مرحله سوم کدگذاری انتخابی است که در این
مرحله ،یک نظریه از روابط فیمابین مقولههای موجود
در مدل کدگذاری محوری به نگارش درمیآورد .در
یک سطح ،این نظریه شرحی انتزاعی برای فرآیندی که
در پژوهش مطالعه میشود ،ارائه میدهد .فرآیند

کدگذاری دادهها توسط پژوهشگران ،از دو نفر دیگر
خواسته شد که برخی از مصاحبهها را کدگذاری کنند
تا صحت و اعتبار کدگذاری و مقولههای بهدستآمده
ارزیابی شود.

یکپارچهسازی و بهبود بخشی نظریه در کدگذاری
انتخابی از طریق تکنیکهایی نظیر نگارش خط داستان
که مقولهها را به هم متصل میکند .در یک خط
داستان پژوهشگر بررسی میکند که چگونه فاکتورهای
مخصوصی بر پدیده اثر میگذارند و منجر به استفاده از
راهبردهایی خاص با خروجیهای ویژه میشوند
(صادقی نیارکی و همکاران)1324،؛ بهعبارتدیگر،
کدگذاری انتخابی ،یافتههای مرحله کدگذاری قبلی را
گرفته ،مقوله محوری را انتخاب میکند و مقولههایی را
که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند تکمیل میکند
(اشتراوس و کوربین.)1223،

 -6بحث و نتیجهگیری
فرض اولیه طراحی مدل ارزیابی عملکرد سهازمانی
در شرایط محیطی ایران ،این است که نیاز به یک نظام
ارزیابی عملکرد برای دستیابی به چشماندازهای کهالن
سازمانی و اهداف سازمانی ضرورت دارد .اکنون باید به
دنبال این امر باشیم که الگوی جهامع ارزیهابی عملکهرد
سازمانی در شرایط محیطی ایران چگونه است؟ اولهین
مسئله در این الگو ،بررسی شرایط علهی تأثیرگهذار بهر
استقرار آن است.
بر اساس یافته های پژوهش ،شهرایط علهی شهامل
محیط ارزشی است که عامل بسیار مهم است .ارزشها
میتوانند بهعنوان اعتقهادات اساسهی افهراد و گهروههها
نگریسته شود و مجموعه بایدها و نبایدهایی هستند که
اعمال ما را هدایت میکنند .نکته بسیار مهم این است
که ارزشها در فرهنگههای مختلهف متفهاوت اسهت .
ارزشها از باورهای اساسی سرچشمه مهیگیرنهد و بهر
نگرش و رفتهار فهردی و عملکهرد سهازمانی تأثیرگهذار
هستند .با توجه به اینکه نظام ارزشی حاکم در کشور ما
اسالم است ،شایسته است در طراحی ارزشهای کاری
جهانبینی اسالم موردنظر قرار گیرد .شهرایط زمینههای
ویژگیهایی است کهه بهرای اجهرا و موفقیهت بهتهر در
اجههرای فرآینههدها موردتوجههه قههرار گیههرد کههه شههامل
جهانبینهی اسهالمی و فرهنهگ عمهومی کشهور ایهران
است.
بههرخالف شههرایط زمینهههای ،شههرایط مداخلهههگههر
عبارت اند از شهرایطی کهه بهر انتخهاب مکهانیزم ههای

 -5روایی و پایایی ابزار تحقیق
پس از انجام پژوهش ،الزم است که مشخص شود
آیا تبیین نظری ما ازنظر شرکتکنندگان معنیدار
است یا نه؟ و نیز از صحت وقایع و توالی آنها در فرایند
نظریه اطمینان حاصل شود (دانیالی ده حوض و
همکاران .)1321،بهمنظور رسیدن به این هدف ،نتایج
تحلیل به پنج نفر از مصاحبهشوندگان نشان دادهشده
است و فرآیند رسیدن به مدل برای آنها تشریح شد.
یافتههای حاصل از این کار ،باید یافتههای کلی پژوهش
را تأیید نماید .همچنین از تکنیک زاویهبندی کرسول
هم برای ارزیابی اعتبار و کیفیت یافتهها استفادهشده
است .بر این مبنا ،سعی شده است با درگیری مداوم و
مستمر ذهنی با دادهها ،وسعت اطالعات و عمق
اطالعات امکانپذیر شود .برای نیل به این هدف ،پس از
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ارزیابی عملکرد سازمانی در شرایط محیطی ایران مؤثر
و میتواند اجرای مکانیزم ها را تسهیل نمایهد .در بعهد

نظر گرفتهشده است .الزم به ذکر است شاخص
پیشنهادی رضایت مشتری در چارچوب اقتصاد متعارف

پدیههده اصههلی ،ارزیههابی عملکههرد سههازمانی در شههرایط
محیطی ایران و ابعهاد آن موضهوع اصهلی ایهن تحقیهق
بوده است.
در بعد راهبردها و اقدامات کنشها و فعالیتهای
اصلی است که میتواند در اجرای ارزیابی عملکرد
سازمانی مبتنی بر ایجاد ارزش راهگشا باشد که ابعاد
مالی ،تکریم مشتریان ،فرآیندهای داخلی ،رشد و
یادگیری و مسئولیت اجتماعی با رویکرد اسالمی در

و الگوی توسعه غربی مطرحشدهاند که در آن ،هدف از
توجه به رضایت مشتریان ،کسب سود بیشتر است .
ازآنجاکه در بینش ا سالمی هدف از جلب رضایت
مشتری کسب رضایت الهی است ،شاخص رضایت
مشتری شکل دیگری به خود میگیرد و بر اساس
آموزههای اسالمی میتوان مفهوم تکریم مشتری را که
فراتر از رضایت مشتری است ،مطرح کرد (پناهی
بروجردی.)1321،

نمودار  -1مدل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی در شرایط محیطی ایران
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درنهایت در بعد پیامدها ،نتایج مورد انتظار از
بهکارگیری الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی در شرایط

محدودیتهای وارد بر روششناسی تحقیق عبارتاند
از:

محیطی ایران موردتوجه قرارگرفته است .پیامدهای
مورد انتظار شامل تعالی سازمانی ،تعالی انسانی و
رضایت الهی است.
ضرورت این پژوهش ازآنجا ناشی میشود که
بسیاری از مدلهای ارزیابی عملکرد سازمانی دارای
ریشههای غربی هستند که در برخی موارد ممکن است
بافرهنگ سازمانی و غیرسازمانی جامعه ایرانی
همخوانی نداشته باشد .روش نظریۀ داده بنیاد تأکید بر
این دارد که مدلهای بهدستآمده باید بر مبنای
فرهنگسازمانی جامعه ایرانی باشد .پژوهش حاضر در
این راستا عمل نموده است و بستر فرهنگی و اجتماعی
و اقتصادی ایرانی را برای احصاء مدل لحاظ نموده است
که این خود یکی از نوآوریهای آن است .در ادامه،
موضوعاتی چند برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود:
 )1با توجه به اهمیت نظام ارزیابی در الگوی تعالی
سازمانی تبیین عملیاتی نظام خودارزیابی
الگوی تعالی سازمانی اسالمی بر مبنای مدل
پیشنهادی این تحقیق ،میتواند بهعنوان
موضوعی مستقل موردمطالعه قرار گیرد.
 )9با توجه به اینکه امروزه با در نظر گرفتن تنوع
سازمانهای مختلف ،ارائه مدلهای اختصاصی
و متناسب با انواع مختلف سازمانها موردتوجه
قرارگرفته است ،طراحی الگوی ارزیابی عملکرد
سازمانی برای سازمانهای فعال در عرصههای
مختلف ،بهویژه در حوزههای عمومی ،فرهنگی
و نظامی ،میتواند در دستور کار فعالیتهای
تحقیقاتی آتی قرارگیرد.
 )3تالش برای ارائه مدل های کاربردی در سایر
مسائل مدیریتی بر اساس رویکرد اسالمی
بهمنظور تکمیل الگوی کالن اسالمی  -ایرانی
پیشرفت باید موردتوجه پژوهشگران دغدغه
مند قرار گیرد.

 )1همانند اغلب مطالعات مبتنی بر نظریه
برخاسته از دادهها ،یافتههای این مطالعه با
اتکا به دیدگاهها و تجربیات افراد معدودی
حاصلشده است میتواند تعمیمپذیری نظری
یافتههای تحقیق را با محدودیتهایی همراه
میکند.
 )9ماهیت استقرایی روش شناسی تحقیهق حاضهر
تعمهههیمپهههذیری آمهههاری نتهههایج آن را بههها
محدودیتهایی فراوان روبهرو کرده است.
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