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  چكيده

کنونی، از طریق بهبود در فرایند تصمیم گیری و مدیریت اعضاء یک سازمان حسابداری مدیریت در عرصه های رقابتی 

نماید. وظیفه حسابداری مدیریت اندازه گیری و تهیه و آینده پژوهی جامعه پیرامونی به خلق ارزش سازمانی کمک می

رهای مناسب را برانگیخته و اطالعات )مالی و غیر مالی( مورد نیاز به نحوی است که فعالیت مدیران را هدایت نموده، رفتا

الف؛ 4809یابی به اهداف استراتژیک سازمان را خلق و پشتیبانی نماید )رهنمای رودپشتی های مورد نیاز برای دستارزش

(. سنجش عملکرد و اتخاذ تصمیمات استراتژیک و آینده نگرانه با هدف بقاء، تداوم فعالیت و بهبود مستمر از موضوعات 80

های کسب دیریت هزینه استراتژیک است. تغییرات مداوم و سریع محیط و تأثیرات فراوان آن بر کلیه جنبهبا اهمیت در م

و کار باعث شده است تا حسابداران مدیریت به عنوان بازوی مدیریت به طور مستمر و هم گام با آن خود را با رویکردهای 

می نوین و پویا در ادامه تکامل دانش حسابداری ایفا نماید. در این آینده نگرانه تغییر داده و نقش خود را به عنوان پارادای

نقش حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد نیروهای سازمان و عوامل تأثیرگذار  و تئوریکی مقاله ابتدا به بررسی فلسفی

ها، محیط )زمینه(، و شرایط اقتضائی در ارزیابی عملکرد شامل عدم اطمینان محیط خارجی، راهبرد سازمان، فن آوری

بی عملکرد در کسب و کار نوین های معیارهای ارزیاساختارهای سازمانی و اندازه واحدهای تجاری پرداخته و سپس نوآوری

نماییم. چنین نتیجه گیری شده است که بایستی جهت طراحی و بکارگیری را با رویکرد آینده پژوهی معرفی و بررسی می

ای و اقتضایی توجه نموده و در نظر داشته باشیم که هیچ یک از معیارهای عملکرد مناسب و پویا، به عوامل زمینه

ها به طور کامل مناسب و مطلوب نمی باشند، لذا بایستی از رویکردهای آینده مه شرایط و زمینهمعیارهای عملکرد در ه

 .نگرانه در این فرآیند پویا بهره جست
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 مقدمه -1

-در بحث عملکرد از دیدگاه مدیریتی چنین گفته می

شود که آنچه را که نمی توانید ارزیابی کنید قادر به 

شود که، یک بیان می مدیریت آن نخواهید بود. همچنین

اندازه دقیق و کمی ازصدها اظهار نظر کلی )کیفی( 

گیری عملکرد در قلب فرآیند ارزشمندتر است. اندازه

توانند کنترل سازمانی قرار دارد. معیارهای عملکرد می

موجب همبستگی اهداف و راهبردهای سازمانی شوند. به 

زنجیره های کلیدی توانند جنبهها میطور بالقوه، آن

ارزش سازمانی را که می تواند سازمان را به سوی 

نمایند تعیین دستیابی به راهبرد و اهداف خود هدایت 

گیری اثربخشی و کارآیی کنند؛ به عالوه، جهت اندازه

توانند عملکرد اشخاص مجری فرایندها، این معیارها می

گیری نموده و معیاری را برای این فرایندها را اندازه

توانند ها فراهم نمایند. این معیارها مین خدمات آنجبرا

ها، و یا واحدهای ساختاری در ارتباط با اشخاص، گروه

توانند حامی نیت های هدف گذاری شوند و همچنین می

ساختار سازمانی قرار گیرند. به گفته دمسکی )به استناد 

ای است که (، حسابداری پدیده4809کرمی و تاجیک، 

گیرد. این حقیقت حیط پیرامون خود قرار میتحت تأثیر م

-ها و روشهای مختلف با مدلشود در محیطموجب می

ها با های حسابداری متفاوتی روبرو شویم که تفاوتهای آن

هاست؛ در های محیطی آنیکدیگر بازتابی از تفاوت

های حسابداری ها و روشنتیجه، ارزیابی و تغییر مدل

شرایط  و عوامل محیطی انجام  متفاوت باید با تکیه بر

توان شود، زیرا  تنها  در چنین شرایطی است که می

های رشد و توسعه حسابداری در محیطی خاص را زمینه

 فراهم آورد.

گیری عملکرد های اندازهبه طور سنتی، معیار

،  (ROI)حسابداری مدیریت از قبیل بازده سرمایه گذاری 

 سود و زیان و ترازنامههای از روابط مالی مابین صورت

های مالی ناشی شده اند. یک نوآوری اساسی در معیار

عبارت است از معیارهای عملکرد اقتضایی که در یک 

های سطح کامالً جزئی، می تواندکنترل بودجه ای، معیار

مرتبط با فروش، تولید، مواد، دستمزد، و مدیریت وجوه 

رها مورد استفاده نماید. زمانی که این معیانقد را فراهم 

گیرند، انتقادات زیادی در ای قرار میوسیع و گسترده

ها و ماهیت ارتباط با به موقع نبودن و متراکم بودن آن

شوند. بسیاری از ایستایی انتظارات عملکرد مطرح می

کنند حسابدارن مدیریت از معیارهای خاصی صحبت می

همچنین از یک نماید، که اقالم غیرمالی را نیز دخیل می

گیری در راستای فراهم نمودن یک رشته سیستم اندازه

های برنامه ریزی یکپارچه از معیارهای مرتبط با مدل

( بحث و  BCSتجاری از قبیل کارت امتیازی متوازن )

های اخیر این معیارهای عملکرد کنند. در سالصحبت می

 هایها توسط سازمانتوسعه یافته و از طریق پذیرش آن

ها نشان می دهند که متعدد، عمومیت یافته اند. پژوهش

انواع معینی از معیارها از قبیل معیارهای غیرمالی، عمدتاً 

های تولیدی باشند که فرایندهایی میمربوط به سازمان

به   (TQM)پیشرفته را از قبیل مدیریت کیفیت جامع 

های ردهایی که از انواع متفاوت راهبکار گرفته اند، و یا آن

کنند.  با وجود این، در حال حاضر تجاری پیروی می

-های اندازهشواهد روشنی در ارتباط با اینکه این نوآوری

گیری عملکرد چگونه می توانند عملکردهای سازمانی را 

بخشند وجود ندارد. دلیل ممکن در ارتباط با علت بهبود 

گیری عملکرد های اندازهشکست و عدم موفقیت نوآوری

های تواند شامل سیستمجهت فراهم نمودن منافع می

ها باشد. با وجود فنی نامناسب یا بکارگیری ناکافی آن

های برتر از لحاظ فنی و به این، حتی با وجود نوآوری

ها برای ها، در صورتی که نوآوریکارگیری مناسب آن

نماید، نامناسب باشد ای که سازمان در آن عمل میزمینه

شود که مثبتی حاصل نخواهد شد. بیان می هایبازده

های عملکرد ارتقاء یافته، وابسته به این امر می بازده

گیری در های اندازهباشند که چگونه انواع مختلف سیستم

ای مناسب توانند مجموعهیک زمینه خاص از سازمان می

یا عالی باشند. در این مقاله از طریق طراحی مبتنی بر 

های اقتضایی، های بکارگیری چارچوبشها و پژوهایده

گیری عملکرد را با های اخیر در اندازهبهبودها و توسعه

رویکرد آینده پژوهی بررسی نموده و زمینه را در داخل 

هایی که به بهترین نحو به مدیران در ارتقای عملکرد آن

کنیم. به طور خاص رسانند ارزیابی میسازمانی یاری می

دنبال بررسی این امر هستیم که  در این مقاله به

متغیرهای محیط خارجی، راهبرد، فن آوری، ساختار 

سازمانی و اندازه سازمان به عنوان عوامل اقتضایی با 
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رویکردهای آینده نگرانه چه نقشی در الگوهای ارزیابی 

 عملکرد دارند؟

 

 2های مطالعه زمينهعلل و ضرورت -2

ها و لعه سازمانتفکر اقتضایی رویکردی مهم برای مطا

ها بوده است. ماهیتاً نقش حسابداری مدیریت در آن

های اقتضایی بر مبنای این دیدگاه قرار دارند که رویکرد

اثر بخشی سازمانی از مناسب سازی عملیات مدیریتی 

گیری عملکرد و نیز از شرایط عملیاتی مانند اندازه

کند ناشی اقتضایی که شرکت در درون آن فعالیت می

هایی را در مورد های اقتضایی، دیدگاهشود. رویکردمی

ها با محیط در حال تغییر خود چگونگی انطباق سازمان

یابد، نماید. زمانیکه زمینه یک سازمان تغییر میفراهم می

آن سازمان به طور تغییر ناپذیری به سمت وضعیتی 

کند که معیارهای عملکرد موجود، در شرایط حرکت می

مناسب نخواهند بود. جهت اجتناب از افول در  جدید اصالً

عملکرد به خاطر نامناسب بودن معیارها، سازمانها خود را 

با معیارهای عملکرد جدیدی که مقتضیات جدید را بر 

تواند یا از نماید وفق خواهند داد؛ این امر میآورده می

طریق پذیرش معیارهای عملکرد فعلی مورد استفاده 

-یی که با آن شرایط جدید مواجه میهاتوسط سازمان

باشند صورت گیرد، و یا در صورتی که این امر امکان 

های جدید به پذیر نباشد بایستی از طریق آزمایش روش

معیارهای مناسبی دست یابند؛ بنابراین رویکردهای 

ها معیارهای عملکرد شوند تا سازماناقتضایی باعث می

د با شرایط در حال خود را در طول زمان جهت تطبیق خو

تغییرشان تغییر دهند تا عملیات خود را اثربخش 

(. حداقل در کوتاه مدت این 0884نگهدارند )دونالدسون 

امر ممکن است که سازمان از راهبردهای خود برای تغییر 

کنند استفاده نماید تا از ها در آن عمل میای که آنزمینه

رد موجود این طریق، زمینه را برای معیارهای عملک

رسدکه یک مناسب سازد، ولی در بلند مدت به نظر می

های زیادی رویکرد قابل تداوم مورد نیاز باشد زیرا سازمان

مجبورند تا با وضعیت خارجی در حال تغییر، جهت ماندن 

 در عرصه رقابت در گیر شوند. 

رویکردهای متنوعی جهت مطالعه روش انطباق 

ابی عملکرد با مقتضیات های مختلف معیارهای ارزیجنبه

؛ گاردین وگریو، 0884خود وجود دارند )دونالدسون، 

(. برخی مطالعات بررسی شده در این پژوهش، به 0881

های مختلف ای مرتبط با جنبهارزیابی عوامل زمینه

معیارهای عملکرد و البته بدون هیچگونه تالشی جهت 

عملکرد ارزیابی چگونگی ایجاد رابطه بین این معیارها با 

پردازند. به عنوان مثال، نوعی  اتکا بر سازمان می

هایی که نسبتاً معیارهای عملکرد حسابداری در وضعیت

شود. در مطالعات باشند یافت میثابت و معین می

« بقای وفق یافته ترین»بسیاری فرض می شود که شرط 

های دارای ترکیب به معنی این است که تنها سازمان

ها و معیارهای عملکرد، در عرصه کسب و هموثری از زمین

مانند؛ بدین ترتیب این امر بی معنی است که کار باقی می

هایی از زمینه تالش نموده و تعیین نماییم که چه ترکیب

و معیارهای عملکرد می توانند منجر به بهبود عملکرد 

شوند، زیرا ترکیب نامناسب در این شرایط اصالً باقی 

« داروین»وجود این، این شکل از عقاید  نخواهد ماند. با

کنند ها تالش میهایی را که از طریق آنها سازمانفرایند

تا به سوی ترکیب بهینه زمینه و معیارهای عملکرد 

ای از زمان گیرد. در هر نقطهحرکت نمایند نادیده می

های هایی وجود دارند که با وضعیتاحتماالً سازمانی

ر مواجه بوده  و در تالش برای ای در حال تغییزمینه

اصالح مجدد معیارهای عملکرد شان جهت پیروی از 

(. 4660باشند )میل گروم و رابرتز، زمینۀ جدید می

هایی مابین  موسسات در نحوه جستجوی بنابراین انحراف

های بهینه وجود خواهد داشت. ها برای انجام انتخابآن

رایط به عنوان آینده پژوهی و مدیریت بحران در این ش

اصل مهمترین مکانیزم های مدیریت راهبردی می باشند. 

، اندیشیدن به آینده است؛ این راهبردیاساسی در تفکر 

 باید  بدان معناست که باید به آینده اهمیت ویژه ای داد.

کن است در آینده مم اتفاقی چه که کرد شروع اینجا از

بیافتد و آن را به خوبی متصور شد سپس برای واکنش در 

برابر آن برنامه ریزی کرد. برای اثربخش بودن مدیریت 

و مدیریت بحران، مشارکت مدیریت ارشد  راهبردی

 (.0849)رحیمی،  ضروری استها سازمان 

از طریق تعیین ارتباطات  دیدگاه متجانس و متناسب

-ای و معیارهای عملکرد خاص میمینهمابین متغیرهای ز

تواند به ارتقاء عملکرد کمک نماید. این رویکرد نشان می 
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های معینی از زمینه و معیارهای توان ترکیبدهد که می

عملکرد را مشاهده کرد که بسیار مؤثرتر از سایر ترکیبات 

فعلی خواهند شد. بنابراین ممکن است توصیه شود که 

ی از عدم اطمینان و استفاده ترکیبی از سطح باالی

ها، عملکرد بسیار بهتری را نسبت به منعطف تر از بودجه

ترکیبی از عدم اطمینان در سطح باال و استفاده از 

طور مشابه، های کم تر منعطف خواهد داشت؛ بهبودجه

های کمتر منعطف، سطحی پایین از ابهام و بودجه

طح پائینی از های دارای سعملکرد بهتری نسبت به بودجه

های با انعطاف بیشتر خواهد ابهام و استفاده از بودجه

داشت. اعتقاد بر این است که ترکیبات زمینه و معیارهای 

عملکرد با رویکرد آینده نگرانه منجر به عملکرد بهتر 

ای نسبت به سایر ترکیبات مابین همان متغیرهای زمینه

 گیری عملکرد خواهند شد. و اندازه

که بیشتر رویکردهای انتخاب شده و متجانس در حالی

چگونگی ارتباط معیارهای عملکرد با تنها یک یا دو متغیر 

گیرند، ولی دیدگاهی وجود دارد ای را در نظر میزمینه

مبنی بر این که این رویکردها تا حد زیادی مولکولی بوده 

گیری عملکرد در نظر گرفته و بایستی طرحی از اندازه

تر موقعیت زمینه ای های متغیرهایالبشود که در ق

دهد. ارزیابی این امر که عملیاتی را بهتر توضیح می

معیارهای عملکرد چگونه بایستی به بهترین نحو طراحی 

شده باشند بیشتر از طریق در نظر گرفتن مجموع تاثیر 

شود. در نظر ها انجام میای یا ترکیبات آنهر متغیر زمینه

ای چندگانه ملکرد و متغیرهای زمینهگرفتن معیارهای ع

جهت استقرار سیستم عملکرد مناسب، مشکالتی را فراهم 

نماید. پیامدهای دقیق ناشی از مقتضیات چندگانه می

-ممکن است برای پیش بینی مشکل باشد. در این ترکیب

ای ممکن است که از یک معیار ها یک متغیر زمینه

متغیر دیگر دارای  عملکرد پیروی نماید، در حالی که یک

ای اثر متضادی باشد. بطور جایگزین، یک متغیر زمینه

ممکن است به طور هم افزاینده با سایر متغیرها عمل 

نماید، و یا تشدید کننده اثرات زمینه پیرامونی بر روی 

گیری عملکرد باشد. یک جنبه ضروری و الزم از اندازه

چندگانه،  علیرغم این پیچیدگی به وجود آمده از عناصر

باشد که واقعاً سازمان را مجبور به زمینه عاملی می

نماید. گیری عملکرد میپذیرش یک نوع خاص از اندازه

ارزش آینده پژوهی به آن است که یک فرصت ساختار 

یافته را برای نگاه به آینده و بررسی نقش علم و فن آری 

ا (؛ لذ4804در آینده فراهم می آورد )مرکز صنایع نوین، 

در تحقیق حاضر بصورتی ویژه بر این امر تاکید و توجه 

 شده است.

کنند تا بسیاری از طرفداران معیارهای مالی تالش می

اثرات همه گیر و جامع معیارهای عملکرد متفاوت را 

های تعیین نمایند. این امر در راستای تداوم انتشار نوآوری

ن که آن گیری عملکرد جهت تشریح و نشان دادن ایاندازه

باشند، دارای اهمیت معیارها دارای بازده مثبت می

های متوازن ارزیابی فراوانی است. مثالً طراحان سیستم

های موردی برای نشان ( اغلب از مثالBSCعملکرد )

ها به فراهم کردن یک دادن اینکه چگونه این سیستم

نمایند، استفاده تمرکز راهبردی و بهبود عملکرد کمک می

، 0884، 0888، 4669ند )کاپالن و نورتون کنمی

ای از عملیات (. با وجود این، در صورتیکه مجموعه0881

به طور گسترده پذیرفته شود، این امر شواهدی جهت 

ها در دسترس قرار آزمون اثرات همه گیر و جامع آن

خواهد داد و در صورتی که زمینه دارای تاثیراتی در 

ثر بخشی عملیات را کمک رسانی باشد انحراف در ا

 توضیح خواهد داد. 

های حسابداری مدیریت، شرایط بطور کلی در پژوهش

اقتضایی متعددی شناسایی شده است که جهت مطالعه 

تواند مهم باشند. این شرایط شامل اثر بخشی عملیات می

عدم اطمینان محیطی، آینده پژوهی، راهبرد، فن آوری، 

های مربوط به . نظریهشودساختار سازمانی و اندازه می

درک اهمیت این متغیرها در ابتدا به وسیله نظریه 

پردازان سازمانی ارائه شده و سپس با حسابداری مدیریت 

های بعدی این مقاله هر مطابقت داده شده اند. در بخش

-یک از عناصر مهم و تاثیرگذار زمینه توضیح داده می

گیری زههای متعدد انداشوند. سپس به آزمون نوآوری

ها از عملکرد و نحوه تاثیرپذیری بکارگیری هر یک از آن

 شوند. زمینه تشریح می

 

 ها هدف از انجام پژوهش و نوآوری -2-1

بطور منطقی هر کار علمی وپژوهشی در پی یافتن 

های مناسب برای برخی از مسایل و پاسخ و راه حل
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باشد. ارزیابی مشکالت موجود و یا پیش بینی شده می

عملکرد سازمان و نیروهای آن، در عصر بسیار شتابان، 

ترین عوامل متغیر و پر ابهام کنونی، یکی از بنیادی

ها و باشد. بررسی پژوهشها میموفقیت و حفظ بقای آن

ها دهد که بسیاری از سازماننوشتجات مختلف نشان می

به معیارهای مالی و کمی در ارزیابی عملکرد توجه 

از معیارهای غیر مالی نیز که شاید اهمیتی اند، و داشته

باشند؛ بیشتر از معیارهای مالی دارند تا حدودی غافل می

 شود:لذا در این پژوهش بشرح زیر عمل می

مرور و تحلیل جامع همراه با ارزیابی معیارهای  (4

مالی و ارزش اقتصادی موجود برای ارزیابی 

 عملکرد؛

مالی و غیر بررسی و تحلیل نقش معیارهای غیر  (0

 کمی در ارزیابی عملکرد؛

ای و بررسی، تحلیل و معرفی عوامل زمینه (8

اقتضایی موثر بر عملکرد مبتنی بر رویکرد آینده 

 پژوهی؛

بررسی و مرور کامل ادبیات داخلی و خارجی  (1

موجود معیارهای عملکرد مالی، غیر مالی و 

 اقتضایی؛

غیر مالی،  -رتبه بندی معیارهای عملکرد )مالی (5

های پویای ی و غیر کمی و اقتضایی( در محیطکم

 امروزی؛ و

ارزیابی نقش رویکرد آینده پژوهی در طراحی  (9

معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکردهای 

 اقتضایی.

 

 روش شناسی پژوهش  -3
 نوع و روش انجام پژوهش  -الف

-پژوهش حاضر از لحاظ نتایج حاصله، از نوع پژوهش

هایی است د. یعنی در زمره پژوهشباشای میهای توسعه

ها، محصوالت، ها و دستگاهکه عمدتاً به نوآوری در روش

شوند )طبیبی و ها منجر مییا به اصالح و بهبود آن

 (. 404؛4800همکاران، 

 روش گردآوری اطالعات  -ب

با توجه به هدف و روش اجرای پژوهش، اطالعات 

ای یعنی بررسی متون علمی مورد نیاز را به روش کتابخانه

-داخلی و خارجی مربوط به موضوع پژوهش گردآوری می

نماییم. در این پژوهش ابتدا به بررسی متون پژوهشی 

ها و متغیرهای ارائه شده و مورد موجود در ارتباط با مدل

استفاده جهت ارزیابی عملکرد و نظرات حامیان و 

امل زمینه و پردازیم. سپس به تبیین کها میمنتقدان آن

ها در عملکرد ای و شرایط اقتضایی و تاثیر آنعوامل زمینه

و نیز بررسی معیارهای مالی )ارزش اقتصادی( مورد 

شود. استفاده کنونی با رویکرد آینده پژوهی پرداخته می

در نهایت به ارائه متغیرهای مناسب عملکرد در شرایط 

 اقتضایی مختلف پرداخته خواهد شد.

 

 ای ای زمينهمتغيره -4
 محيط خارجی -4-1

باشد ای قدرتمند میمحیط خارجی یک متغیر زمینه

های مبتنی بر اقتضاء و احتمال قرار که در بنیان پژوهش

( و در حسابداری مدیریت راهبردی 4698دارد)گالبریت، 

نیز بطور وسیعی مورد آزمون قرار گرفته است. حسابداری 

و کار، با تهیه مدیریت به عنوان دانش جدید کسب 

تواند به مدیران در تعامل موفق با یک محیط اطالعات می

پویا و متغیر کمک نماید )رهنمای رودپشتی، 

(. در صورتی که رویدادها قابل تعیین نبوده یا 9الف؛4809

باشد، این ابهام و اثر رویدادها بر روی عملیات نامعلوم 

در برنامه عدم اطمینان می تواند سازمان را با مشکالتی 

پژوهی   آیندهسازد؛ در این راستا، ریزی آینده مواجه 

بهتر  لذاابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده است، 

است سازمان های زیرک در کنار مدیریت ریسک به 

پژوهی نیز توجه بیشتری داشته باشند تا با  مقوله آینده 

استفاده از مسیر هایی که این علم در اختیارشان 

سازی را  ارد، راهبرد های معطوف به آینده گذ می

های مطلوب  شناسایی نموده و با سهولت بیشتری به آینده

(. ارزیابی عملکرد مدیران بر 0849)رحیمی،  خود برسند

ها کنترل کمتری دارند، اساس رویدادهایی که بر روی آن

-مشکل خواهد بود. عدم قطعیت زیاد و نااطمینانی می

بر مدیریت یک شرکت داشته باشد،  تواند اثرات شدیدی

های محیط پویا که رقابت ویژگی منحصر به زیرا از ویژگی

های فرد آن است و تغییر در نیازهای مخاطبین از نشانه

رود، وجود تغییرات و ابهام )وجود آشکار آن به شمار می
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ای بر تصمیمات ریسک( است که تاثیر قابل مالحظه

)رهنمای رودپشتی،  برنامه ریزی و کنترلی دارد

(. عالوه بر ابهام، محیط مشکالتی را به علت 6الف؛ 4809

آشفتگی اش )داشتن خطر ، غیر قابل پیش بینی بودن، 

نوسان پذیری، مبهم بودن(، خصومت آمیز بودن 

زایی، حکم فرمایی، محدود کنندگی(، متنوع )استرس

ها، و مشتریان( و بودن )تنوع در محصوالت، داده

نماید؛ ها، و توسعه شتابان( ایجاد می)فن آوری پیچیدگی

هایی و نیز پیچیدگی و پویایی محیط، وابسته به رویداد

که قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل اند، و مبهم بودن یا 

( نیز از سایر 4604چند پهلویی )دافت و مکین تاش، 

ها باشند. این جنبهعوامل مورد توجه در این زمینه می

ها و ه قابل پیش بینی باشند، مدیران را با تهدیدزمانی ک

های بهبود راهبردها و مشکالت بالقوه در به فرصت

سازند. زمانی که ها مواجه میکارگیری این راهبرد

شوند، معموالً به مدیریت این عوامل کارمندان ارزیابی می

ها اثرات با اهمیتی بر روی عملکرد پردازند، زیرا آنمی

 خواهند داشت. کارمندان 

 

 راهبرد -4-2
ها بر مدار راهبرد و اعمال مدیریت امروزه اداره بنگاه

راهبردی تنها راه ایجاد ارزش در بنگاه و ایجاد مزیت 

گیری عملکرد نیز باید با رقابتی است؛ لذا ارزیابی و اندازه

گیری و ارزیابی موفقیت در پیشبرد تاکید بر اندازه

های آشکاری مابین راهبرد . حلقهها انجام گیرداستراتژی

و عدم اطمینان )ابهام( وجود دارد. یک سازمان بر مبنای 

راهبرد سازمانی اش، سعی در انتخاب بازارها، محصول و 

های خود خواهد کرد. این امر ممکن است که فن آوری

کار آینده وابسته به سطوح متنوع ابهام و مشکل باشد. 

 را  صت و عملکردپژوهی آن است که شکافهای فر

ا نشان دهنده تفاوتهای میان شکافه. کند شناسایی

عملکرد رقابتی مطلوب )آینده( و عملکرد رقابتی عملی 

می باشند. شکافها تفاوت میان آنچه شرکت باور   )فعلی(

دارد که باید انجام دهد )قصد و نیت استراتژیک( و آنچه 

را شرکت می تواند انجام دهد )واقعیت فعلی شرکت( 

 (.0849ند )رحیمی، نشان می ده

شود تا اهمیت راهبرد در ارزیابی عملکرد موجب می

بر روی ساختن یک پایه و اساس راهبردی که منجر به 

-های راهبردی میها یا شبکهایجاد یک مجموعه نقشه

گردد، تمرکز شود. این تمرکز حتی به درون کل فرآیند 

ها تقسیم برنامه های استراتژیک، ارزیابی، اهداف وحوزه

های کلیدی ایجاد دهد که چگونه حوزهشده و نشان می

گیرند )رهنمای کننده مدل ارزیابی عملکرد شکل می

-(. معنی راهبرد توسط پژوهش064الف؛ 4809رودپشتی،

گران متفاوت به عنوان یک رویکرد پیش گام یا محافظه 

 -(؛ به عنوان دفاع کردن4600کارانه)میلرو فریسن، 

(؛ ساخت، 4690تجزیه و تحلیل و کاوش)سیلر و اسنو، 

(؛ و یا به 4601نگهداری، برداشت )گوپتا و گوینداراجان، 

( 4608عنوان تمایز محصول یا پیشگامی هزینه )پورتر 

همبسته و توافق شده باشد. شواهد ناشی از پژوهش 

کند که مربوط به طرح راهبرد سازمانی پیشنهاد می

ز طریق تمرکز محافظه کارانه، راهبرد مشخص شده ا

هایی تدافع، برداشت و پیشگامی هزینه مدیران را با محیط

هایی باشند، فن آوریکه دارای عدم اطمینان کمتری می

که دارای پیچیدگی کم هستند، و ساختارهایی که شامل 

باشند، کار مشخص شده و شکل بندی اختیار متمرکز می

سازند. م بستگی روبرو میهای ساده هشده، و نیز مکانیزم

های پیش راهبردهای مشخص شده از طریق جهت گیری

گامانه و جسورانه، پیش بینی، ساخت و تمایز محصول 

باشند که دارای ابهام بیشتر و هایی میمرتبط با محیط

های دارای ابهام وظیفه بیشتر و پیچیدگی باالتر، فن آوری

 باشند. ساختارها و فرایندهای بسیار منعطف می

 

 فن آوری -4-3
های کاری سازمان فن آوری به نحوه عمل فرایند

ها را تبدیل به کند)مسیر وظایفی که دادهاشاره می

ها کند( و شامل سخت افزار )از قبیل ماشینها میستانده

شود. فن و ابزارآالت(، مواد، افراد، نرم افزار، و دانش می

-ازمان ارایه میآوری، شرایط اقتضایی مهمی را برای س

-آورند که پیچیده مینماید، مثاالً شرایطی را به وجود می

شود. بوده و شامل ابهام وظیفه و وابستگی متقابل می

های بزرگ و تولید پیچیدگی از یکسان سازی کار با بسته

های کامالً خودکار( فرایندها و فن انبوه )از قبیل کارخانه
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سطوح باالتری از های کوچک که های واحد دستهآوری

شود)وودوارد نمایند ناشی میپیچیدگی را ارایه می

گر متغیر بودن در وظایف و (. ابهام وظیفه بیان4695

های اجرای وظایف، با وظایف دارای تحلیل پذیری روش

تغییر پذیری و تحلیل ناپذیری باال که مطابقت کنترلی را 

فه هم (. ابهام وظی4694باشد)پی رو، کند میالقا می

های انتقال و غیر قابل چنین از طریق فقدان دانش فرایند

ها تحت تأثیر گیری خروجیپیش بینی بودن در اندازه

گیرد. وابستگی متقابل، سطح رو قرار میمشکالت پیش

مشکالت ناشی از هم بستگی را افزایش داده و دارای 

باشد. همان های کنترلی میکاربردهایی برای سیستم

های متقابل از انباشته شدن )یعنی هیچ وابستگی گونه که

گونه ارتباط مستقیم بین فرایندهای مجاور وجود ندارد( 

به متوالی بودن )وابستگی متقابل تک مسیره( و به دو 

جانبه بودن )وابستگی متقابل دو مسیره( حرکت داده 

هایی را برای طراحی شوند، این مقتضیات چالشمی

 آورند. وجود میمعیارهای عملکرد به 

-پیچیدگی فن آوری، ابهام و وابستگی متقابل می

توانند جهت توضیح دو گونه شرایط اقـتضایی مربـوط بـه 

ها ، سازماناولآوری آرمانی شده ترکیب شوند. فـن

محصوالتی با خصوصیات باال، غیر استاندارد و متمایز شده 

ای هتولید نمایند که در این حالت احتماالً فن آوری

کنند. این موارد ای را استخدام میهای دستهپیچیده واحد

های ممکن است شامل فرایندهایی باشد که دارای فرایند

با تحلیل پذیری پایین و انتظارات باال هستند. هم چنین، 

مدیران احتماالً دارای دانش کافی از فرایندها و توانایی 

ی نیاز به ها باشند. نوعگیری خروجیپایین برای اندازه

مسؤلیت در قبال مشتریان خاص، وابستگی متقابل را در 

طول زنجیره ارزش شامل تعامالت دو جانبه با مشتریان، 

های عملکرد همچون بازاریابی، عرضه کنندگان، و واحد

دهد. شاید تولید، خرید و تحقیق و توسعه افزایش می

ی هاها مستلزم مسئولیتآوریانتظار رود که این نوع فن

منعطف، سطوح باالیی از رابطه آزاد در درون فضای کاری 

های متقابل باشند. هایی برای مدیریت وابستگیو سیستم

های طراحی معیارهای عملکرد بایستی به این مشخصه

رسدکه معیارهای سازمان حساس باشد. چنین به نظر می

عملکرد مالی طراحی شده، چندان رضایت بخش نباشند؛ 

-های بازتر، منعطف و بنیانی به نظر میلدر عوض کنتر

هایی که ، سازماندومباشند. تر میرسد که مناسب

کنند، از محصوالت استاندارد و غیر متمایز تولید می

های سرمایه بر و خودکار استفاده نموده و به نظر فرایند

ای را آوری تولید مرحلهرسد که روش تولید انبوه و فنمی

پذیری ن موارد شامل فرایندهای با تحلیلبه کار گیرند. ای

باشد. البته ممکن است که دانش باال و استثناهای کم می

ها در حال حاضر فرایندها و معیارهای مربوط به خروجی

های متقابل قابل دسترسی باشند. همچنین این وابستگی

-آوری مستلزم کنترلباشند. این فنتا حدودی مداوم می

)استاندارد شده( و مدیریت شده، از قبیل های یکسان 

باشد. یک انحراف از معیارهای مالی سنتی و مرسوم می

افتد که محصوالت غیر این فن آوری زمانی اتفاق می

ها به خوبی درک شده و استاندارد وجود دارند ولی فرایند

باشد. وابستگی متقابل با مشتریان احتماال دو جانبه می

از تولید سازمانی محصوالت معمول، این فن آوری نوعی 

-های خودکار و معقول میاما از طریق به کارگیری فرایند

باشد. در این گونه موارد الزم است تا معیارهای عملکرد 

های متقابل منعطف بوده و مطابق با مدیریت وابستگی

 باشند. 

های مرتبط با  در طی بیست سال گذشته، پژوهش 

های ت، اهمیت فن آوریهای کنترل مدیریسیستم

(، JITپیشرفته را از قبیل سیستم تولید به هنگام )

( به  FM( و تولید منعطف )TQMمدیریت کیفیت جامع )

عنوان ابعاد زمینه شناسایی نموده است. درک توافق 

های پیشرفته مناسب مابین معیارهای عملکرد و فن آوری

که در از طریق انعکاس مفاهیم اصلی و بنیانی فن آوری 

 رسان خواهد بود.باال ارایه شدند، یاری

JIT   ،TQM  وFM ای را از مسایل کنترلی بالقوه

های محکم در طول زنجیره ارزش که طریق بسط پیوند

تواند باعث تغییر پذیری )ابهام شغلی بر اثر استثنائات می

زیاد( و نیز وابستگی متقابل عناصر فرایند تولید شود 

-توان چنین بیان نمود که فن آوریمی نمایند.ایجاد می

گیری های پیشرفته کامالً مناسب با سیستم اندازه

باشد و به طور ای میعملکرد بوده و دارای تنوع گسترده

توانند گیرد. این معیارها میمنعطف مورد استفاده قرار می

به خوبی پیوندهای نزدیک را مدیریت کرده و در داخل 
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توانند متغیربودن عواملی را که میهای پیشرفته فن آوری

های متقابل را تحت تأثیر قرار دهند، جفت و و وابستگی

های های دارای فن آوریپیوسته نماید. در موقعیت

پیشرفته نیاز به نوعی مسئولیت منعطف در قبال 

های باشد که شامل هم بستگی وابستگیمشتریان می

ه و نیز متقابل دو جانبه در طول زنجیره ارزش بود

عملیات تولیدی پیشرفته را به منظور بهبودهای متداوم 

شوند )کاالگ نانام و به کار گرفته و متعهد به تغییر می

 (.4666لیندسی، 

 

 ساختار سازمانی  -4-4

ساختار سازمانی عبارت است از تعیین و مشخص 

های متفاوت برای اعضای سازمان یا وظایف کردن نقش

های سازمان به از این که فعالیت ها، جهت اطمینانگروه

باشند. مقدمات ساختاری، کارآیی خوبی در حال انجام می

فعالیت، تحریک و تشویق اشخاص، جریان اطالعات و 

تواند به های کنترلی را تحت تأثیر قرار داده و میسیستم

شکل دهی آینده سازمان کمک نماید. بطور معمول در 

اختار سازمانی در های حسابداری مدیریت، سپژوهش

قالب توسعه مواردی که عدم تمرکز مسئولیت، منجر به 

شود، نوعاً ها پیرامون مراکز سود میمتمایز کردن فعالیت

-بر روی نواحی جغرافیایی یا محصوالت خاص به کار می

رود. جهت ارزیابی عملکرد اشخاص، معیار مورد استفاده 

میزان مسئولیت دهند، ها انجام میبایستی کاری را که آن

ها در این کار، و این که چگونه اقدامات انجام شده در آن

-ها را تحت تأثیر قرار میجاهای دیگر سازمان عملکرد آن

ها دارای اثراتی در دهد، و همچنین اگر اقدامات آن

جاهای دیگر سازمان باشند را منعکس نماید. به طور 

های شمشابه، معیارهای عملکرد بایستی نسبت به تال

مدیران واحدهای زیر دستی به منظور انطباق با اهداف 

های زیر دستی حساس شرکتی و یا سایر اهداف واحد

باشند. هدف از این کار، اطمینان از این امراست که 

معیارهای عملکرد یکپارچگی واحدهای زیر دست تمرکز 

زدایی شده به طور باال را منعکس نماید؛ زیرا ممکن است 

گیری کارآیی )اثر بخشی( آیند در مورد اندازهدر این فر

 های زیر دستی تناقض وجود داشته باشد. بین واحد

 

 اندازه سازمان  -4-5

اندازه سازمان یکی از متغیرهای اقتضایی با اهمیت 

های است، زیرا این متغیر دارای اثراتی بر روی سایر جنبه

دارای های بزرگ، زمانی که باشد. سازمانزمینه نیز می

های تولید انبوه با های باالی استخدام و تکنیکشاخص

باشند مایل به ای میسطوح نسبتاً پایینی از ابهام وظیفه

شان داشتن قدرت بیشتر جهت کنترل محیط عملیاتی

ها بزرگ باشند، با وجود این، هم چنان که سازمانمی

ت شوند نیاز به مدیرانی که از مقادیر بیشتری از اطالعامی

استفاده نمایند، جهت نیل به هدفی که سازمان مجبور به 

تغییر ساختارها از طریق تفویض اختیار )عدم تمرکز 

هایی برای حصول یکپارچگی از اختیار( و معرفی کنترلی

ها و قبیل قواعد مستند سازی، اختصاصی کردن نقش

یابد )چلید و مان سفیلد، باشد افزایش میعملکردها می

های بزرگ معاصر اغلب روابط و اتحاد مان(. ساز4690

دهند، خود را با عرضه کنندگان و مشتریان توسعه می

ها را تیره و نامشخص طوری که مرزهای بین سازمان

نموده و از این طریق سازمان را بیشتر از اندازه آن بزرگ 

ها را در راستای بسط سازد. اندازه هم چنین سازمانتر می

رساند. ظریف فرد و ناظمی اری میبه منابع جهانی ی

ها دارای تأثیر معنی ( نشان دادند که اندازه شرکت4808)

های نقدی به منظور دار بر روی روابط سود و جریان

ها نیز شواهدی باشد؛ اما آنها میسنجش عملکرد شرکت

در ارتباط با تأثیر نوع صنعت بر روی متغیرهای نقدی و 

از طریق ادغام کنندگان، انتقال تعهدی ارایه نکردند.اغلب 

دهندگان، اخذ مجوز، یا سایر قراردادهای همکاری 

های اضافی را برای طراحان ها چالشمشترک، این بسط

گیری عملکرد به خاطر افزایش سطوح های اندازهسیستم

پیچیدگی درون فرایند تولید و با مدیریت وابستگی 

نمودار شماره نماید. متقابل با شرکای جهانی ایجاد می

ای ارایه شده ( شکلی را برای تشریح متغیرهای زمینه4)

نماید. الزم به ذکر است که ماهیت در این مقاله فراهم می

ها خاص روابط مابین معیارهای عملکرد، زمینه و بازدهی

های در این شکل مشخص نشده است. در عوض پیکان

را جهت های ارتباطی مابین زمینه ارتباطی، صرفاً حلقه

نشان دادن ارتباط مابین معیارهای عملکرد و بازدهی 

 دهند. نشان می
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 (. ارتباط مابين معيارهای عملكرد و متغيرهای زمينه ای1نمودار شماره )

 

 گيری عملكرد های اندازهنوآوری -4-6
در طی یک دهه ی گذشته یک سری از روندها وجود 

معیارهای عملکرد خلق هایی را در داشته اند که نوآوری

ای به توسعه و بسط معیارهای کمّی ، عالقهاولاند. کـرده

)مقداری( وجود داشته است که مسیری را که سازمان از 

نمایند منعکس طریق آن برای سهامداران ایجاد ارزش می

کنند تا نشان دهند که نمایند. این معیارها تالش میمی

بازدهی مازاد بر چگونه وجوه نقد حاصل از عملیات، 

نماید، مانند هزینه سرمایه یک شرکت را فراهم می

ها ، این پژوهشدوممعیارهای مبتنی بر ارزش اقتصادی؛ 

به دنبال  آگاهی از این امربوده اند که معیارهای عملکرد 

که در مدیریت عملیاتی، بازاریابی و مدیریت منابع انسانی 

ای جهت انگیزه اند، چگونه منجر به ایجادتوسعه یافته

توسعه معیارهای غیرمالی به عنوان بخشی از سیستم 

گیری عملکرد رایج سازمان در راستای انعکاس بهتر اندازه

، نوعی رشد در سومبازده در این نواحی شده است. 

ارتباط با اهمیت یک رویکرد راهبردی جهت مدیریت 

ها توسط حسابداران مدیریت برای توسعه سازمان

های ی منعکس کننده مدلعملکرد یکپارچهمعیارهای 

ها با راهبرد سازمان تجاری و ایجاد ارتباط مابین فعالیت

، چهارمدر طول زنجیره ارزش توسعه داده شده است. 

پژوهی ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده   آینده

است، پس بهتر است سازمان های زیرک در کنار مدیریت 

وهی نیز توجه بیشتری داشته پژ ریسک به مقوله آینده 

باشند تا با استفاده از مسیر هایی که این علم در 

سازی  گذارد، راهبرد های معطوف به آینده  اختیارشان می

های  را شناسایی نموده و با سهولت بیشتری به آینده

های بعدی این مقاله هر در بخش .مطلوب خود برسند

رفته و شواهد ها مورد آزمون قرار گیک از این نوآوری

شوند. از این شواهد ها بررسی میمربوط به اثر بخشی آن

ها در شود که این نوآوریاین گونه نتیجه گیری می

معیارهای عملکرد منجر به فراهم نمودن منابع همگانی و 

شود که یک رویکرد قابل تعمیم نشده اند. لذا توصیه می

-وضعیتتواند موجب ایجاد شفافیت بر روی اقتضایی می

های درون هر یک از معیارهای عملکرد متفاوت و شاید 

 کامالً متناسب بشود.
 

 معيارهای مالی و معيارهای ارزش اقتصادی -4-7
در حسابداری مدیریت، معیارهای عملکرد اصوالً به 

منظور ارزیابی عملیات داخل سازمان و به کار گیری 

شوند، اطالعاتی که در قالب حسابداری مالی تهیه می

-توسعه یافته اند. معیارهای عملکرد مالی عمدتاً از صورت

های مالی مانند صورت سود )زیان( و ترازنامه مانند بازده 

( ناشی شده اند و برای ارزیابی ROIسرمایه گذاری )

گیرند. عملکرد بخشی و مدیریتی مورد استفاده قرار می

ز ای نیز اغلب به عنوان یک مدل مالی اکنترل بودجه

گیرد. سیستم عملیات سازمان مورد استفاده قرار می

که توسط موسسات تولیدی « بودجه»ارزیابی عملکرد 

خصوصی پس از انقالب صنعتی و با ظهور تیلوریسم مورد 

استفاده قرار گرفت و این سیستم با تفاوت هایی در سایر 

موسسات غیر خصوصی و غیر تولیدی نیز مورد استفاده 

فضایی ایجاد شد که در آن، شرایط زیر قرار گرفت، در 

 حاکم بود :

 عرضه کمتر از تقاضا بود ؛ 

  شدت رقابت و تعداد رقبا از امروز کمتر بود؛ 

 راهبرد

 معيارهای عمل کرد      بازدهی های مطلوب    

 

 فن آوری        ساختار سازمانی          

 اندازه       

 محيط خارجی
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  چرخه عمر محصوالت و خدمات طوالنی تر از امروز

 بود؛

  مشتریان وفادارتر از امروز بودند؛ و 

  وابستگی تأمین کنندگان به موسسه بیشتر از امروز

 بود؛ و

 رها و مکانیزم های آینده پژوهی آسانتر و امکان ابزا

پذیرتر از امروز بود؛ یعنی تعیین اهدافی ثابت برای 

موسسه و برای یک دوره طوالنی میسر بود، اهدافی 

توانند به عنوان معیار ارزیابی عملکرد به کار که می

های فروش، درآمدهای (. بودجه4809روند )مهدی، 

های نمایند؛ بودجهن میها را تعییناشی از فروش

تولید مواد، دستمزد و سربار منابع کلیدی مورد نیاز 

-در تولید کاالها یا خدمات سازمان را مشخص می

نمایند که اعداد های نقدی مشخص مینمایند؛ بودجه

حسابداری مالی از دریافت و مخارج نقدی متفاوت 

بوده و تا حدودی وابسته به مدیریت سرمایه در 

های متمادی باشد. این ابزار در طول دههگردش می

های  حسابداری ای در فعالیتبه طور گسترده

مدیریت به کار گرفته شده اند. البته یک بودجه، 

زمانی موفق است که شخص مسئول پیاده  سازی آن 

را به خوبی به اجرا درآورد. اگر شرکت نتواند از ایجاد 

شوند، میمعیارهایی که باعث دلسرد شدن کارکنان 

در امر بودجه بندی ممانعت نماید، ممکن است که 

کارکنان اخالقیات را زیر پا بگذارند )رهنمای 

های (. با توجه به پژوهش886ب؛  4890رودپشتی، 

ها و معیارهای ارزیابی متعدد انجام شده، رویکرد

عملکرد مالی به شرح زیر طبقه بندی شده اند 

 (: 4809)انصاری و کریمی، 

رد حسابداری: از ارقام مندرج در صورت های رویک (4

 شود.مالی جهت ارزیابی عملکرد استفاده می

رویکرد تلفیقی: از تلفیقی از ارقام صورت های  (0

 شود.مالی و ارزش های بازار استفاده می

رویکرد مدیریت مالی: بیشتر از تئوری های  (8

و مفاهیم ریسک و  CAPMمدیریت مالی مانند 

 شود.بازده استفاده می

رویکرد اقتصادی: از مفاهیم اقتصادی استفاده  (1

شده و عملکرد واحدتجاری با تأکید برقدرت 

سودآوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ 

بازده و نرخ هزینه سرمایه شرکت و با رویکرد 

 شود.آینده نگرانه ارزیابی می

این اعتقاد که اتکاء بر معیارهای مالی سنتی باعث 

شود، منجر به توسعه تصمیمات نه چندان بهینه میاتخاذ 

(. این 4609معیارهای ارزش اقتصادی گردید )راپاپورت، 

معیارها بر مبنای این ایده قرار دارند که استنتاج هزینه 

سرمایه از درآمد جهت حصول یک معیار عملکرد، کمک 

کند تا اطمینان حاصل نمود که مدیران تصمیماتی را می

دکرد که درآمد را که به عنوان جریان وجوه اتخاذ خواهن

نقدی محاسبه مجدد شده است مازاد بر هزینه سرمایه 

نماید. بنابراین چنین معیارهایی ارزش اقتصادی را 

های متنوعی از طریق افزایش خواهند داد. روش

پیشنهادات اولیه مربوط به محاسبه ارزش سهام دار به 

آتی توسعه یافته اند؛ های نقدی عنوان ارزش فعلی جریان

که توسط استرن  (EVA)ازجمله  ارزش افزوده اقتصادی 

(، و بازده جریان نقد که در 4664استوارت و همکاران )

های اند. تفاوتتوسط اشنایدر ارائه شده 4665سال 

موجود در این رویکردها از نحوه شامل شدن هزینه 

سرمایه و نیز در اصالحات ایجاد شده در گزارشات 

حسابداری مالی جهت اطمینان از انعکاس جریان وجه 

 شوند. نقد و سود اقتصادی ناشی می

موضوع مهم این است که چگونه معیارهای ارزش 

های اقتصادی بهترین معیارهای عملکرد هستند؟ پژوهش

مرتبط با محاسن ارزش اقتصادی محدود بوده و نتایج 

بیدل و  باشند.ها نیز عمدتاً مبهم و دو پهلو میآن

( یافتند که معیارهای ارزش اقتصادی در 4660همکاران )

های سهام بوده اند، بهتر از زمانی که مرتبط با بازده

( نشان داد که 4660عایدات نمی باشند. واالس )

معیارهای ارزش اقتصادی )روش سود باقیمانده( رفتارهای 

ها بسیار سفت و سخت مدیریت را در مصرف دارایی

های جدید را کاهش داده و مایه گذارینموده، سر

ها به سهامداران را از طریق خرید مجدد سهام پرداخت

افزایش داده است. شواهد ضعیفی در ارتباط با واکنش 

های هایی که معیارمثبت بازار سهام نسبت به شرکت

اند، وجود دارد. یک مورد ارزش اقتصادی را به کارگرفته

معیارهای ارزش اقتصادی بسیار قابل توجه  در مورد 
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عبارت است از استفاده از این معیارها برای جبران 

خدمات. این امر برای تشویق استفاده از معیارها به عنوان 

شود. به نظر اساس و بنیاد مدیریت مالی در نظر گرفته می

ها از رسد که احتماالً تعداد کمتری از سازمانمی

خدمات استفاده معیارهای ارزش اقتصادی برای جبران 

( ادعا نماید 4665کنند. این امر باعث شد تا استوارت )می

که نتایج ضعیف حاصل از معیارهای ارزش اقتصادی، به 

های جبران خدمات ها در برنامهخاطر فقدان شمول آن

رسد که در حال باشد. به طور خالصه،چنین به نظر میمی

لکرد ارتقا حاضر رابطه بین معیارهای ارزش اقتصادی و عم

 یافته سازمان چندان روشن و واضح نیست. 

 

 اثرات اقتضایی و معيارهای ارزش اقتصادی  -4-7-1
فقدان شواهد مربوط به برتری معیارهای ارزش 

ای همانند چگونگی متناسب اقتصادی باعث ایجاد مسئله

ای بودن معیارهای ارزش اقتصادی با ساختارهای زمینه

همچنان که در حال حاضر شواهد متفاوت شده است. 

مستقیم اندکی در رابطه با اثرات اقتضایی مربوط به 

معیارهای ارزش اقتصادی وجود دارد. با وجود این، 

هایی را ای نشانههای معین متغیرهای زمینهمشخصه

مبنی بر مناسبت بالقوه معیارهای ارزش اقتصادی برای 

های شرکت کنند. معموالًهای متفاوت فراهم میوضعیت

ها تعقیب کننده راهبردهای پیش گامانه، زمانی که آن

ها از اقدام به یافتن بازار و کشف و جستجوی فرصت

نمایند، تمایل  دارند تا خود طریق تمایز محصوالتشان می

های دارای پیچیدگی نسبتاً باال که دارای را در موقعیت

قرار درجه باالیی از غیر قابل پیش بینی بودن هستند 

 دهند. 

مدیران ممکن است به علت رویدادهای خارج از 

ها در زمانی که ارزش اقتصادی واقعی بیش تر کنترل آن

یا کم تر از میزان مورد انتظار باشد، منتفع شده و یا 

نویسند که در ( می4660جریمه شوند. ایتنر و الرکر )

صنایع گردشی )چرخشی( معیارهای ارزش اقتصادی 

طور معمول منفی باشد، حتی زمانی که  ممکن است به

مدیران اقدامات مناسبی انجام داده باشند.  انگیزش 

مدیران جهت حداکثر نمودن معیارهای ارزش اقتصادی 

هایی مستلزم یک دوره نسبتاً در زمانی که چنین نوآوری

های نقدی مثبت باشند.  بلند مدت جهت خلق جریان

ش سرمایه ممکن است منجر به سست کردن و کاه

گذاری در نوآوری شود. این امر نیز احتمال دارد که 

ها در معیارهای های نوآوری و ساختن آنتعیین محرک

هایی که از راهبرد محافظه ارزش اقتصادی در سازمان

کارانه پیروی نموده و در جایی که محیط نسبتاً معین و 

 باشند،های نقدی پایدار و قابلیت پیش بینی تر میجریان

 تر باشد. مناسب

آوری سازمان ممکن است مناسب بودن معیارهای فن

های ارزش اقتصادی را تحت تأثیر دهد. در فن آوری

های راهبردی بسیار پیچیده، ارتباطات علّی مابین اولویت

تواند کامالً پیچیده باشد. عالوه بر این، و عملیات می

ال و برخی عملکردها تمایل به داشتن قابلیت تغییر با

های مورد استفاده برای تحلیل پذیری پایین در روش

شکل دهی وظایف دارند. عامل کلیدی معیارهای ارزش 

داشتن رویکردی آینده اقتصادی اثربخش عبارت است از 
های کلیدی مربوط به عملکرد ، یعنی تعیین محرکنگرانه

آینده. این روش یک رویکرد با ساختار بندی باال و 

و بیانگر این است که ارتباطات علّی مابین مکانیکی بوده 

راهبرد و عملیات و وظایف خودشان در شرایط پر ابهام 

 امروزین به خوبی درک شده است. 

ارزش افزوده اقتصادی شاخصی است مبتنی بر 

( که به کنترل کل ارزش VBMمدیریت مبتنی بر ارزش )

پردازد. هدف از ارایه ارزش ایجاد شده در یک تجارت می

-هایی بود که شرکت، بیان چالش(EVA)افزوده اقتصادی

با  EVAگیری عملکرد با آن مواجه اند. ها در زمینه اندازه

گیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار اندازه

کند. گیری میسهامداران، سودآوری اقتصادی را اندازه

زمانی که ارزش افزوده اقتصادی نقطه کانونی و مرکزی 

رآیندهای مدیریتی به شمار رود، سازمان در در تمامی ف

کند )رهنمای اثربخش ترین حالت خود فعالیت می

(. موضوع تأثیر ساختار بر روی 098الف؛4809رودپشتی، 

مناسب بودن ارزش اقتصادی در بخش بعد بحث خواهد 

 شد. 

ساختار سازمانی احتماالً بر روی زمینه از جهت این 

توانند توسط سازمان یکه معیارهای ارزش اقتصادی م

باشد. اگر معیارهای مورد استفاده قرار بگیرند، موثر می
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ارزش اقتصادی در سطح مدیران عملیاتی مورد استفاده 

قرار بگیرند، آن مدیران نیازمند تفویض اختیار و 

های ارزش مسئولیت بر روی تصمیمات مرتبط با محرک

واهند دهند خکه ارزش اقتصادی سازمان را افزایش می

شود که حتی اگر مدیران دارای اختیار بود. چنین ادعا می

جهت اتخاذ تصمیمات مرتبط با بهبود ارزش اقتصادی 

باشند، کارمندان خارج از هئیت رئیسه شرکت این امر را 

ها معیارهای ارزش اقتصادی را که چگونه اقدامات آن

ه دهند، و اینکه چگونه می توانند آیندتحت تاثیر قرار می

های پژوهی مطلوبی داشته باشند، حتی با وجود آموزش

(. b4660وسیع درک نخواهند کرد )ایتنر و الرکر، 

کنند که طرفداران معیارهای عملکرد اقتصادی ادعا می

جهت نیل به موفقیت، این معیارها باید روشی از زندگی 

در شرکت بشوند، مرتبط با جبران خدمات شوند، دارای 

-وی مدیران عالی باشند، و توسط آموزشتعهد اجرا از س

های مناسب حمایت شده باشند )استرن و همکاران، 

(. دو موضوع وجود دارند که مرتبط با این 4665

، ضروری است که فرهنگ اولباشند. پیشنهادها می

سازمانی با یک رویکرد کامالً رسمی و مقداری با مدیریت 

تا از طریق ها تمایل دارند همساز شود. برخی سازمان

اعداد و ارقام اداره شوند، در حالیکه برخی دیگر چنین 

-ها وابسته به آسانی عملیاتی میتمایلی ندارند. تفاوت

توانند از طریق معیارهای عملکرد مقداری به باشند که می

گیری شوند. باوجود این، جهت آسانی و صحت اندازه

ری گیری مدیریت و برتری شناختی اغلب نوعی جانب دا

، در دومدهند. برای یک جهت گیری عددی را توضیح می

صورتی که پذیرش معیارهای ارزش اقتصادی معموالً 

ای باشند، ممکن است انتظار شامل تغییرات قابل مالحظه

هایی برای تغییر وجود داشت که به طور بالقوه مقاومت

هایی که خطر شکست باالیی داشته باشد. در سازمان

بهامات اساسی درباره آینده وجود دارد، وجود دارد و ا

مقاومت در برابر تغییر کمتر بوده و ممکن است که 

معیارهای ارزش اقتصادی به راحتی پذیرفته شوند. 

همچنین احتمال دارد که یک مدیر ارشد اجرایی درک 

نماید که بقاء سازمان وابسته به استفاده از معیارهای 

ی از تفکرات و ارزش اقتصادی، تغییر فرهنگ به یک

مالحظات هماهنگ تر، آشکارتر و ارزش اقتصادی  

 باشد. تصمیمات می

در نهایت، اندازه سازمان احتمال دارد که داللت بر 

نقش ارزش اقتصادی داشته باشد. معیارهای ارزش 

اقتصادی ممکن است کامالً مناسب برای سازمان های 

بزرگ  بزرگ باشند. البته این امر در صورتی که اندازه

مرتبط با درجه باالیی از کنترل بر روی محیط خارجی و 

دارا بودن آینده پژوهی مطلوب، یک ساختار سازمانی که 

در آن مدیران دارای سطح باالیی از اختیار بر روی 

هایی که به آوریتصمیمات خلق ارزش باشند، و فن

صورت کامالً خودکار بوده و با عدم اطمینان وظیفه پایین 

های باشد، پیروی خواهند شد. همچنین سازمان همراه

بزرگ ممکن است دارای منابع بیشتری جهت آزمایش با 

معیارهای ارزش اقتصادی بوده و یاد بگیرند که چگونه 

هایی را پذیرفته و برای نیازهای شان مورد سیستم

 استفاده قرار دهند. 

 

 معيارهای عملكرد غير مالی  -4-8
الی به منظور پوشش و جبران معیارهای عملکرد غیرم

های مشاهده شده در معیارهای حسابداری محدودیت

اند. دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه سنتی توصیه شده

های بالقوه معیارهای مالی قادر به نشان دادن بازدهی

تصمیمات مدیران نمی باشند، و در واقع معیارهای غیر 

معیارهای مالی قابل  کنند که درمالی اطالعاتی را وارد می

ها در ارزیابی مدیران دسترسی نمی باشند، و لذا آن

(.  هر 4661باشند )فلتهام و ایکسی، تر میآگاهی دهنده

-واحد تجاری دارای دو نوع عملکرد مالی و غیر مالی می

باشد، ولی سیستم حسابداری به دلیل محدودیت های 

لکرد مالی واحد موجود در ارتباط با اندازه گیری، اکثراً عم

کند؛ با وجود این، جهت ارزیابی های تجاری را گزارش می

بهتر عملکرد مدیریت واحدهای تجاری باید عملکرد 

ها نیز اندازه گیری و گزارش شود )مهرانی و غیرمالی آن

(. دالیل نظری مرتبط با توانائی و نحوه 4809نونهال نهر،  

ر مالی عمدتاً از ارتقاء عملکرد مدیران توسط معیارهای غی

شوند )لوک و  های هدف و بازخورد ناشی مینظریه

مبنایی را بـرای یادگیری در   بازخورد(. 4604همکاران، 

نماید و لذا توجه به آن در راستای تجویز آینده فراهم می
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رویکرد آینده پژوهی بسیار مهم می باشد. نظریه هدف 

ند اثر بخش تر توانماید که بازخورد زمانی میپیشنهاد می

شود که با اهداف خاصی در ارتباط باشد. چنین 

تواند در زمانی که ارتقاهای عملکرد مرتبط بازخوردی می

های ممتاز و های راهبردی بوده، بازدهو متعهد با اولویت

دهد، انتظارات را روشن کرده و ابهام وظیفه ای را کاهش 

ند که شوهایی متمرکز و لذا اشخاص بر روی فعالیت

-مرتبط با اهداف خاصی بوده و سایر اهداف را نادیده می

رسد که اثربخشی بازخورد از معیارهای گیرند. به نظر می

عملکرد، زمانی دارای اثر بیشتری باشد که این معیارها 

برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار گیرند 

 (.4660)برانس و مک کینون، 

ده حاصل از معیارهای غیر مالی، با توجه به منافع عم

ای رسد که این معیارها به طور گستردهچنین به نظر می

ها مورد استفاده قرار گرفته و منجر به توسط سازمان

ارتقای عملکرد خواهند شد. یک سری از مطالعات ارتباط 

بین معیارهای غیرمالی و عملکرد سازمانی را مورد آزمون 

ات به بررسی معیارهای غیر مالی قرار داده اند. این مطالع

مرتبط با تولید و نیز بازاریابی پرداخته اند. مطالعات 

مربوط به معیارهای تولید، نتایج دو پهلو  و مبهمی را 

اند؛ با وجود این، چندین مطالعه که به ارزیابی ارائه کرده

اثر بخشی معیارهای رضایت مشتریان پرداخته اند، 

ا و عملکرد یافته اند، اگرچه این ارتباطی مثبت مابین آنه

باشند. برای مثال، ها عمدتاً در صنایع خاصی مییافته

عملکرد مرتبط با معیارهای رضایت مشتری در مورد 

های غیر (، برای سازمان4660ها )بانکر و همکاران، هتل

خدماتی، ولی نه خدماتی در کشور سوئد )اندرسون و 

( 4669و همکاران ) ( بوده است. بانکر4661همکاران، 

نشان دادند که کارکنان فروش، باعث افزایش فروش در 

های مالی مرتبط با طی زمان در راستای واکنش به پاداش

های میزان  فروش که از طریق تعیین کیفیت فروش

شوند، شده است. به بیشتر از فروش هدف ارزش یابی می

ای هایی مابین معیارهطور خالصه، روشن  است که حلقه

ها احتماالً رضایت مشتری و عملکرد وجود دارد، اما آن

 باشند.وابسته به نوع معیار و یا نوع صنعت می

 

 

اثرات اقتضایی و معيارهای عملكرد غير  -4-8-1

 مالی 

رسد که منافع سازمانی نیرومندی چنین به نظر می

در معیارهای غیر مالی با پذیرش گسترده وجود داشته 

های مستقیم مربوط به عملکرد جود، حلقهباشد. با این و

باشند. این امر های موجود روشن نمیحاصل از پژوهش

داللت بر این دارد که ارزیابی زمینه در درون معیارهایی 

شوند، بایستی تضمین شده باشد. که به کار گرفته می

شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه راهبرد سازمان و 

رون و محیط خارجی در موقعیت یابی نتیجه بخش د

ارزیابی مناسب بودن  معیارهای غیر مالی مخصوصاً 

باشد. گووینداراجان و معیارهای بسیار ذهنی، مهم می

-( نشان می4609( و سیمونز)4609(، گوپتا)4605گوپتا)

های پاداش از دهند که ارزیابی عملکرد عینی و سیستم

برای  نمایند. در حالی کهراهبردهای تدافعی حمایت می

راهبردهای اکتشافی، ارزیابی عملکرد ذهنی شامل احداث 

)ساخت( راهبرد از طریق جستجوی محصوالت جدید 

باشد. راهبرد تدافعی شامل رقابت کردن درون مناسب می

خطوط محصولِ موجود است. جستجو برای محصوالت 

جدید به طور ذاتی در راهبردهای معموالً همراه با سطوح 

م محیطی وجود دارد، لذا این امر ممکن باالیی از ابها

است که برای تنظیم اهداف اکتشافی صحیح مشکل بوده 

گیری عملکرد مدیریتی در رویکرد آینده و نیز برای اندازه

 نگرانه مشکل باشند.

( 4605شواهد اضافی توسط گووینداراجان و گوپتا)

نیز نشان دادند که اتکای گسترده تر بر روی معیارهای 

ای ت، ذهنی و غیر مالی منافع عملکرد ارتقا یافتهبلندمد

را در راهبردهای ساخت به جای برداشت )درو( فراهم 

هایی وجود  دارد که بیانگر اهمیت نسبی نماید. نشانهمی

باشند، اما این امر وابسته به معیارهای خدمت مشتری می

ها در صنایع خدماتی )اندرسون و همکاران بکارگیری آن

( 4665ز قبیل مهمان پذیری )بانکر و همکاران، ( ا4661

 باشد. می

رسد که ابتکارات درون مدیریت عملیات به نظر می

همراه با رویکرد آینده نگرانه، نقش مهمی در  ارتقاء 

نمودار معیارهای غیر مالی تولید در حوزه حسابداری 

مدیریتی داشته باشند. بررسی موضوع چگونگی مناسب 
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های )تنظیمات( غیر مالی برای مجموعهبودن معیارهای 

باشد. بسیاری از شواهد تجربی، تولیدی خاص جالب می

هایی بیانگر سودمندی معیارهای غیر مالی برای فن آوری

-باشند که روش های تولید پیشرفته را به کار میمی

دهند که معیارهای غیرمالی گیرند. این شواهد نشان می

های های دارای سیستمهای در مجموعبه طور گسترده

و   (TQM)(، مدیریت کیفیت جامع JITتولید به هنگام )

پذیرفته شده است. با وجود این،   (FM)تولید منعطف 

پیوندهای مربوطه با عملکرد بهبود یافته سازمان به طور 

-اند.  مطالعات زیادی پیشنهاد میوسیعی ترکیب شده

های موعهکنند که معیارهای مالی، عملکرد را در مج

( 4665دهند. سمیونز و جاکوبس)تولید پیشرفته ارتقا می

با  TQMهای پاداش مبتنی بر نشان دادند که در سیستم

خروجی تولید باال، تغییر پذیری کاهش یافته محصول 

)این مطالعه سودآوری کلی را در نظر نمی گیرد( 

( چنین یافت که 4669پیوندخورده است. چن هال)

در زمانی که  TQMهای دارای عهعملکرد در مجمو

های معیارهای عملکرد تولید اطمینانی بر روی سیستم

( نیز 4665وجود دارد، ارتقاء می یابد. آبرنتی و لی لیس)

هایی که از تولید منعطف یافتند که عملکرد در سازمان

های رابطه نمایند از طریق استفاده از مکانیزمپیروی می

 ی یابد.مدار )غیرمالی( ارتقاء م

مطالعات  بسیاری نیز در جهت یافتن روابط بین 

معیارهای غیرمالی و عملکرد ناکام شده اند. برای مثال 

-( یافتند که عملکرد در سازمان4669پررا و همکاران)

پیروی کرده و  TQMهایی که از برنامه مشتری مداری و 

نمودند ارتقا نیافته بود، از معیارهای غیر مالی استفاده می

های ( نیز یافتند که در موقعیت4665و ایتنر و الرکر)

پایین تا متوسط، معیارهای  غیر مالی،  TQMدارای 

عملکرد را ارتقا داده اند. با این وجود این مورد در 

باال مورد نداشت. این نتایج، این  TQMهای دارای سازمان

ادعا را که معیارهای غیر سنتی در ارتقای عملکرد در 

پیشرفته یاری رسان  TQMای دارای سیستم  همجموعه

کشد. با این وجود، ممکن است که  باشند به چالش میمی

هایی که در مراحل ابتدایی های غیرمالی به شرکتسیستم

قرار دادند در راستای  TQMهای به کارگیری برنامه

 ارتقای عملکرد یاری رسان باشند.

معیارها نیز شوند، ها  موفق تر میهمچنان که برنامه

-دارای اهمیت کمتری برای پشتیبانی از تالش و کار می

توسعه یافته تر ممکن است  TQMهای شوند. برنامه

بازخورد قابل توجهی را بر روی اثربخشی از طریق 

ابزارهای کامالً غیر رسمی )غیر مالی( حاصل نمایند و یا  

های فرآیند( بازخورد ممکن است بخشی از فرآیند )کنترل

بشود. در نظر گرفتن مطالعاتی که به ارزیابی اثرات 

های عملکردی معیارهای غیر مالی در درون مکانیزم

-پردازند، این مسئله را به وجود میتولیدی پیشرفته می

توان نقش معیارهای غیرمالی را ارزیابی آوردکه چگونه می

کرد. یعنی این سوال مطرح می شود که آیا  آن برای 

باشد، یا اثرات معیارهای غیر مالی، کافی می ایجاد اهمیت

ها معیارهای غیرمالی وابسته به چگونگی استفاده از آن

خواهد بود؟ این امر ممکن است جهت مطالعه پیوندها با 

های چن هال عملکرد مهم باشد. برای مثال، یافته 

(  را در نظر بگیرید 4669( و  پررا و همکاران )4669)

رسد که در واقع متناقض هم، به نظر می که، در مواجهه با

هم باشند؛ چن هال نشان می دهد که عملکرد از طریق 

را به  TQMهایی که کاربرد معیارهای غیرمالی در شرکت

گیرند، ارتقا می یابد؛ در حالی که پررا و همکاران  کار می

ای را ارایه نمی کنند. البته در بررسی این چنین نتیجه

های معیارهای لحاظ که چگونه این سیستمنتایج، از این 

باشد. در عملکرد آزمون شده اند، دارای اهمیت خاصی می

پژوهش چن هال  پس از تأسیس سازمانی که معیارهای 

تولیدی را مورد استفاده قرارداده، ابزارها با توجه به این 

که چگونه از طریق جستجوی مدیران  به دنبال ارزیابی 

در ارتباط با نوع استفاده  از یک سری از سؤاالت 

معیارهای غیرمالی مانند توسعه چگونگی استفاده از 

معیارهای کمی مربوط به فرآیند تولید جهت ارزیابی 

گیرند؛ شوند، مورد ارزیابی قرار میعملکرد استفاده می

ارزش یابی عملکرد از طریق مقایسه مجموعه اهداف 

با عملکرد واقعی خاص برای معیارهای کمی فرآیند تولید، 

 گیرد.صورت می

استفاده از  اهداف به عنوان معیارهای کمّی تولید، 

بستگی به تجدید نظر بر مبنای نیاز به بهبود مستمر با 

گیرد. معیارهای کمی رویکرد آینده نگرانه انجام می

مربوط به فرآیند تولید معموالً در تعیین اجر و پاداش 
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های ارتقا و ترفیع نیز از نبهگیرد. جمورد استفاده قرار می

طریق در نظر گرفتن معیارهایی کمی از فرآیند تولید 

شوند. این امر ممکن است مغایر با روش پررا و تعیین می

گیری معیارهای غیر ( باشد که در اندازه4669همکاران )

مالی مورد استفاده قرار دادند. البته الزم به ذکر است که 

ت نسبی یازده  معیار غیر مالی و این مورد ناشی از اهمی

ها در چهار معیار مالی با توجه به بسط استفاده از آن

گیری عملکرد بوده است. ابزارهای پررا های اندازهسیستم

( اشاره به نحوه ومیزان استفاده از 4669و همکاران )

گیری عملکرد دارند. این امر های اندازهمعیارها در سیستم

عنوان بخشی از معیارهای پاداش یا ارتقاء ها به که اگر این

مورد استفاده قرار گیرند چه نتایجی خواهد داشت، 

-باشد. شواهد موجود پیشنهاد مینامشخص و مبهم می

کنند که معیارهای عملکرد در زمانی که به عنوان بخشی 

باشند، بسیار اثر بخش های پاداش مدیران میاز سیستم

(. ساختار سازمانی، 0888ران،  باشند )بانکر و همکاتر می

سطوحی از اختیارات تصمیم گیری را از میان عوامل 

ای به نوع نماید. توجه قابل مالحظهسازمان ایجاد می

معیارهای عمل کردی که به بهترین نحو برای 

ساختارهای متفاوت مناسب هستند وجود دارد. این 

یت موضوع از موارد کامالً مورد عالقه حسابداران مدیر

بوده است که درگیر ادغام و تطبیق معیارهای کامالً 

مناسب از سود با ساختارهای تقسیم بندی شده بوده اند. 

نگرانی اصلی در این گونه موارد، ایجاد یک معیار سود 

ها کنترل هایی را که مدیریت روی آنباشد که فعالیتمی

هایی که توصیه به دارد منعکس نماید. بسیاری از نوشته

ستنتاج تنها اقالم قابل ردیابی ولی قابل کنترل جهت ا

 تعیین سود قابل کنترل دارند، به این مثابه پرداخته اند.

های مدیریتی قابل استفاده بوده و این امر در ارزیابی

از سود کلی نیز که به منظور ارزیابی ماندگاری و قابلیت 

ه باشد، متمایز شدتداوم سود اقتصادی مورد استفاده می

ها و پیشنهادهای ارائه شده در است. علیرغم توصیه

های مختلف جهت ارزیابی مدیران بر اساس سود پژوهش

قابل کنترل، مطالعات نشان دهنده این است که بسیاری 

ها مدیران را در قبال اقالم غیر قابل کنترل نیز از سازمان

(؛ این امر باعث ارزیابی 4609مسئول می دانند )مرچانت، 

 قتر معنی قابل کنترل بودن اقالم گردیده است.دقی

در ابتدا، معنی معیار قابل کنترل، عبارت از یک اندازه 

مقداری بود و  این امر را نیز که یک مدیر چگونه دارای 

گیری می های مورد اندازهاختیار تصمیم بر روی فعالیت 

نمود. اخیراً، معنی مقدار قابل کنترل به باشد منعکس می

محتمل بودن این که آیا اقدامات مدیر معیار  معنی

دهد یا خیر، تغییر ارزیابی بالقوه را تحت تأثیر قرار می

کند که قابلیت کنترل در واقع یک یافته است، و بیان می

؛ فلتهام و 4661باشد )مکسی، ای میموضوع درجه

(. مخصوصاً، قابلیت کنترل ممکن است 4661ایکسی، 

یار )تغییرات در متوسط ارزش وابسته به حساسیت مع

معیار در پاسخ به اقدامات مدیر، برای همبستگی با سایر 

معیارهایی که ممکن است تغییر نمایند( و دقت معیار 

)فقدان سر و صدا یا  تغییر پذیری در معیار به علت 

رویدادهای مبهم که مستقل از  اقدامات مدیر است( 

 (.4606تغییر یافته است )بانکر و داتار،  

( دالیلی را در مورد اینکه چرا 4609مرچانت)

ها رویدادهای غیر قابل کنترل را در ارزیابی سازمان

کنند، ارائه نمود؛ معیارهای عملکرد یک مدیر وارد می

باشند، عملکرد که شامل رویدادهای غیر قابل کنترل می

نمایند. این زیر دستان را  در ریسک باال دستان سهیم می

ها بر روی ان را در مورد نحوه تأثیر تصمیم آنامر مدیر

سازد، یا اطالعاتی را ها آگاه مینواحی خارج از کنترل آن

در مورد رویدادهای تعیین نشده و آینده نگرانه فراهم 

نمایند )با فرض وجود رابطه مثبت بین رویدادهای می

تعیین شده و رویدادهای تعیین نشده(؛ همچنین، این امر 

نماید که رزیابی عملکرد نسبی را فراهم مییک نوع ا

مقایسه عملکرد مدیر را با سایر افرادی که با همان محیط 

 سازد.باشند ممکن میمواجه می

توان علیرغم این معنی دقیق از قابلیت کنترل، می

چنین گفت که معیارهای غیرمالی قابلیت کنترل بیشتری 

(. 0888رکر، نسبت به معیارهای مالی دارند )ایتنر و ال

این موضوع معموالً به دلیل اینکه معیارهای مالی کامالً 

شود، و ممکن نیست باشند پیروی میمتراکم می

اطالعاتی را درباره جزئیات عملکرد مدیریتی نیز فراهم 

نماید؛ بنابراین، اگر معیارهای عملکرد، عملکرد مدیران را 

ی را فراهم کنند، معیارهای غیرمالی نیز شرایطارزیابی می

تواند کامالً دقیق و مرتبط با رویدادهای کنند که میمی
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قابل کنترل باشد. با وجود این، جهت ارزیابی عملکرد 

اقتصادیِ قسمت ها، همچنان معیارهای مالی مورد نیاز 

 (.56؛  0885؛ گوش،   4669باشند )شیف و هافمن، می

دیدگاه دیگری در مورد مناسب بودن معیارهای  

الی جهت ارزیابی مدیرانِ قسمت ها این است که غیرم

باشند. معیارهای مالی خالصه شده کامالً مناسب تر می

کند که استفاده از معیارهای غیرمالی این دیدگاه بیان می

-مسئولیت را از قسمت ها به مدیران شرکتی منتقل می

نمایند. معیارهای غیرمالی مسئولیت مدیران را در راستای 

دل مابین فعالیت های ضروری اندازه گیری شده  ایجاد تبا

دهد )آبرنتی و جهت بهینه سازی قسمت ها کاهش می

(. با وجود این، اگر معیارهای غیر مالی 0881همکاران، 

در قالب اصل قابلیت کنترل همزمان ایجاد شده باشند، 

ها در ارزیابی عملکرد مدیر ممکن است مطابق با ورود آن

به نظر برسد. ارزیابی عملکرد، ارزش  اختیار تفویض شده

متوسط معیار را ارزیابی خواهد کرد، زیرا به اقدامات غیر 

دهد و برابر سایر متمرکز شده مدیر واکنش نشان می

معیار هایی هم که ممکن است تغییر نماید اصالح شده 

 است .

-ها مییک عنصر مهم از ساختار های معاصر، تیم

ات اندکی وجود دارد که نقش باشند. البته هنوز مطالع

معیارهای عملکرد را در ساختارهای مبتنی بر فعالیت 

( نشان 4666نمایند. اسکات وتی سن)تیمی لحاظ می

دادند که ساختارهای تیم محور مرتبط با پیچیدگی های 

وظیفه باال بوده و عملکرد تیم نیز مرتبط با استفاده از 

الی و مالی(، و معیارهای عملکرد جامع )معیارهای غیرم

همچنین مداخله گری فرموله شده و مورد استفاده برای 

جبران خدمات بوده است. در یک مطالعه شبه تجربی، 

( چنین یافتند که در ساختار 4666دراک و همکاران)

های تیمی تعامل مابین هزینه یابی برمبنای فعالیت 

(ABC و پاداش )برخالف حسابداری مبتنی بر حجم( )

انگیزه های گروه )برخالف ارزیابی انفرادی هر  مبتنی بر

شخص در مقایسه با سایر کارکنان( مرتبط با نوآوری های 

ها و همچنین باالترین تشریک مساعی، پایین ترین هزینه

ها به عنوان راهی برای ها بوده است. اغلب، تیمسود

تشویق کارکنان جهت توسعه یک تعهد برای سازمان و 

شود. در فتار صادقانه بکار گرفته مینیز جهت توسعه ر

ها استفاده از کنترل های رسمی ممکن است این وضعیت

نامناسب بوده و کنترل های شخصی غیر رسمی از یک 

ماهیت غیرمالی که مطابق با بسط امانت داری و تعهد 

 –باشند، مناسب تر باشند)چن هال و النگ فیلد می

 (.0888اسمیت، 

 

 عملكرد یكپارچهمعيارهای  -4-9

اخیراً، حسابداران مدیریت خواستار انتشار مبنای 

گیری مبتنی بر معیارهای عملکرد جهت فراهم اندازه

نمودن یک مجموعه یکپارچه از معیارهایی ایجاد کننده 

الگوی تجاری از سازمان بوده اند. این رویکرد در فرانسه با 

در جای (، و 4661)لیباس،  " Tableau de bord "عنوان 

دیگر نیز به عنوان سلسله مراتب های عملکرد )لینچ و 

(، منشور عملکرد )نیلی و همکاران، 4665کراس، 

)کاپالن ونورتون،   BSC(، و بسیار عمومی همانند 0880

ها اندازه گیری ( توسعه یافته است. این رویکرد0881

عملکرد را از تنوعی ساده از هردویِ معیار های مالی و 

های بسیار پیچیده مبتنی بر یک به چارچوب غیرمالی

رشته متوازن از معیارهایی که به طور واضح این معیارها 

نمایند. سازد، منتقل میرا به راهبرد سازمان مرتبط  می

این امر اغلب شکلی از نقشه های علّی را در بردارد که 

دهد. کاربردهای عملیاتی راهبرد های متفاوت را نشان می

ها ابزار قدرتمندی را برای ارتباط BSCشود که گفته می

دادن نیت راهبردی و تحریک و تشویق عملکرد به سوی 

اهداف راهبردی سازمان با رویکرد آینده پژوهی فراهم 

(. رویکرد کاپالن و 4660نمایند )ایتنر و الرکر، می

( نیز شامل اندازه گیری کلیه عوامل مرتبط 4669نورتون)

ها و همچنین، سپس به مشتریان، فرآیند با دیدگاه مالی و

 باشد.تمرکز بر یادگیری و رشد می

( رویکردی را فراهم نمودند که 0880نیلی و همکاران)

باشد. این رویکرد شامل یک رابطه قسمت می 5شامل 

باشد که از مندی و مشارکت ذینفعان میمرکزی با رضایت

نایی همه ها و ظرفیت و تواها، از فرآیندطریق راهبرد

شود. مهرگان و شاهبندر ها استفاده میقسمت

( در یک مطالعه موردی برای عملکرد شعب 4801زاده)

بانک از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه استفاده 

ها تحت یک مدل مفهومی ارزیابی عملکرد و با کردند. آن
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 New)کارت امتیازی متوازن پایدار جدید "به کارگیری 

SBSC)" ای ارزیابی عملکرد سازمانی با روشی را بر

های مختلف کمی و کیفی و از  هفت شناسایی شاخص

چشم انداز کلیدی )مالی، مشتری، داخلی، یادگیری و 

 BSCرشد، محیطی، اجتماعی( که با الهام از مدل 

( تکمیل و طراحی شده است، 4600)کاپالن و نورتون، 

با رویکرد آینده نگری به یک نتیجه عملیاتی دست 

در حال حاضر به صورت مناسبی   BSC یافتند. سیستم

مستند شده و در یک دامنه وسیعی از مجالت حرفه ای 

از آن تقدیر شده است. از طریق فراهم کردن حلقه های 

آشکار مابین راهبرد، اهداف، معیارهای عملکرد و 

به عنوان کلیدی جهت دستیابی به  BSCمشتریان، 

با ابهامات آینده ارایه شده سطوح عملکرد باال و مواجهه 

(. با وجود این، علیرغم 0881است )کاپالن و نورتون، 

ها BSCبرش باال و سطوح کامالً روشن حاصل از پذیرش 

در عمل، تنها پژوهش های محدودی وجود داشته است 

و فرآیندهایی را که   BSCهای ادعا شده از که بازده

باشد مورد می  BSCها مبتنی بر سیستم بکارگیری آن

( نشان دادند 0888ارزیابی قرار داده است. هاگ و جیمز)

ها  به صورت با  اهمیتی BSCکه استفاده وسیع و کلی از 

باشد. در یک مطالعه از با عملکرد سازمانی همبسته می

( نشان دادند که یک 0881ها، داویس و آلبرایت )بانک

استفاده کرده  بودند،  BSCگروه از شعبی که از 

استفاده نکرده بودند،  BSCعملکردی بهتر از شعبی که از 

از لحاظ معیارهای مالی مرکب داشته اند. چن هال و 

ها  BSC( گزارش کردند که 4660اسمیت) -النگ فیلد

های برتر از نظر عملکرد باال بوده اند. با بخشی از شرکت

های دارای ها نشان دادند که  شرکتوجود این آن

های مدیریت کمتر تر، دارای تکنیکعملکرد ضعیف 

( و ساندت 0884توسعه یافته ای بودند. بانکر و همکاران)

( شواهدی فراهم کردند که محدودیت 0884و همکاران)

پیوندهای سیستماتیک مابین معیارها و رضایت عملکردی 

دهد. مالینا  و ها ارتقاء میرا از طریق سیستم

رائه کردند که بر ( نیز یک مطالعه موردی ا0884سلتو)

ها به عنوان یک کنترل مدیریتی BSCروی اثر بخشی 

 جهت انتقال راهبرد متمرکز بود.

البته شواهد دیگری نیز وجود دارند که از منافع  

ها حمایت نکرده اند؛ ایتنر و BSCمثبت حاصل از 

( بیان می کنند که موسسات مالی که از 0888همکاران)

BSC کنند، مجبور بودند برای پاداش مدیران استفاده می

های پاداش تا بطور بالقوه با بسیاری از انتقادات سیستم

کوتاه مدت مبتنی بر حسابداری مقابله نمایند. با وجود 

این، متنوع سازی وزن دهی ذهنی معین توسط مدیران 

در مورد معیارهای عملکرد، به ناظران اجازه داده تا 

معیارهای عملکرد را در زمانی که ارزیابی و  بسیاری از

ها را بر عهده دارند نادیده بگیرند، حتی اعطای پاداش

زمانی که برخی از آن معیارها نشان گرهای عمده اهداف 

راهبردی عملکرد مالی بانک و رشد مشتری بودند. درباره 

به روشن کردن  BSCبسط در مورد این که چگونه 

(، گزارش a ،4660 تنر و الرکرکند)ایراهبرد کمک می

های امتیاز متوازن تنها به تعداد کمی از کردند که کارت

مدیران در درک اهداف و راهبردها و یا در ارتباط دادن 

رسانند. ایتنر و کارشان به اهداف واحد تجاری یاری می

هایی از قبیل ( چنین یافتند که تکنیک0888همکاران )

BSC گذاری تجاری در ارتباط با ، ارزش اقتصادی و مدل

گیری افزایش یافته بود، ولی های اندازهرضایت سیستم

هیچیک از آنها مرتبط با عملکرد اقتصادی نبوده است، 

همچنین ایتنر و همکاران  تصدیق کردند که مدیران 

تالش کمتری جهت مرتبط کردن معیارهای عملکرد 

ده غیرمالی جهت افزایش پیشرفت راهبردهای انتخاب ش

درصد از این  08شان داشته اند. عالوه بر این، تنها 

-ها مدلمدیران قادر به نشان دادن این امر بودند که آن

های علّی را های علّی ساخته اند و بیشترشان نیز حلقه

هایی که پیوندهای علت و دانستند. شرکتمعتبر نمی

 و (ROA)ها اند دارای بازده داراییمعلولی را ایجاد کرده

باالتری در مقایسه با  (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام 

باشند که این روابط و پیوندها را ایجاد هایی میشرکت

نکرده بودند. عالوه بر این، ایتنر و همکاران  چنین یافتند 

های فعال در بخش خدمات مالی دارای که شرکت

گیری عملکرد بسیار منطقی و مناسب سیستم اندازه

یت مندی افزایش یافته با معیارهای عملکرد مرتبط با رضا

-ها نشان داد که این سیستمبودند. با وجود این، نتایج آن

ها مرتبط با عملکرد اقتصادی بهبود یافته نبوده است. 



   کيو تئور يفلسف ي: بررسيپژوه ندهيآ کرديبر رو يعملکرد مبتن يابيارز یارهايمع يياقتضا يطراح/    67

 

ها ( تنها یک ارتباط ضعیف مابین شرکت0885چن هال )

-هایی که سیستمو بسط آن به شرکت BSCبا سیستم 

نمایند کردشان اطالعاتی فراهم میگیری عمل های اندازه

نمایند گزارش ها یکپارچه میها را با راهبرد آنکه فعالیت

ها در هایی را در طول زنجیره ارزش آنکرده و حلقه

شرایط پر ابهام و متغیر کنونی با رویکرد آینده نگرانه 

 فراهم نمود. 

 

 اثرات اقتضایی و عملكرد یكپارچه  -4-9-1
های کننده ادعاهای طرفداران سیستمشواهد حمایت 

BSC ها عملکرد سازمانی را ارتقا میمبنی بر اینکه آن-

-های اندازهباشد. همانند سایر نوآوریبخشند محدود می

گیری عملکرد که در این مقاله ارزیابی شده اند، دالیلی 

قوی وجود دارد مبنی بر اینکه اثر بخشی معیارهای 

باشد که ای وابسته به زمینه عملکرد یکپارچه ممکن است

گیرند. یک  مشکل در مطالعه در آن مورد استفاده قرار می

این است که اغلب ماهیت دقیق کارت  BSCهایسیستم

امتیازی یک سازمان مشخص نشده است. در همین راستا 

در حال ظهور  BSCها  نیز از بکار گیری برخی حمایت

؛ هاگ 4660یت اسم –می باشند )چن هال و النگ فیلد 

ها ها یا ابعاد اطالعاتی سیستم(، ولی ویژگی0888و جیمز 

در این مطالعات ارزیابی نشده اند. ولی این امر واضح به 

ها به BSCای در ماهیت رسد که انحراف گستردهنظر می

وسعت ترکیب معیارهای مالی و غیرمالی تا سیستم بسیار 

های متنوع به جامع جهت ارتباط دادن عملیات به دیدگاه

 (.0888راهبرد اصلی سازمان وجود دارد )ایتنر و الرکر، 

اگر در نظر باشد که معیارهای عملکرد یکپارچه از 

ها، به عنوان ابزاری برای یاری رساندن در BSCقبیل 

مدیریت راهبردی استفاده شوند، این امر به طور ضمنی 

تجاری ها درون برخی اشکال مدل بیانگر این است که آن

کنند تا ارتباطات علت ها تالش میاند. این مدلایجاد شده

و معلولی را مابین راهبرد و عملیات مورد نیاز برای دست 

های اقتضایی یابی به آن راهبردها نشان دهند. ایده

کنند که رویکردهای دارای ساختار دهی باال پیشنهاد می

ابهام های دارای جهت برنامه ریزی و کنترل در وضعیت

باال موثر باشند؛ از اینرو، الگوبندی تجاری با جزئیات باال و 

جامع و معیارهای عملکرد مرتبط در صورتی که شرایط 

اثر گذاری بر الگوها در مسیرهای غیرقابل پیش بینی 

تغییر نمایند، غیر مؤثر خواهند بود. به طور مشابه، اگر 

سهم بازار  ها راهبردهای پیشگامانه را برای ایجادسازمان

تعقیب نمایند و همچنین سطوح باالیی از متمایز سازی را 

های مبهم و معکوس گیرند، خودشان را در محیطبکار 

خواهند یافت و معیارهای عملکرد نیز ممکن نیست که 

ها ایجاد نمایند. عالوه بر ای را برای آنمنافع تعهد شده

کرد این، ممکن است که ماهیت مکانیکی معیارهای عمل

یکپارچه، نوآوری و انعطاف پذیری را محدود نمایند، که 

در این صورت ممکن است  که این معیارها مانع عملکرد 

هایی که نوآوری یکی از موثر نیز شوند؛ به ویژه در سازمان

باشد این امر پر رنگ تر نیز می اجزاء با اهمیت بقاء می

ارتباط (. شواهد تجربی اندکی در 4609باشد )مینتزبرگ، 

با نقش محیط و راهبرد روی اثربخشی معیارهای عملکرد 

ای در مورد یکپارچه وجود دارد. با وجود این، در مطالعه

های غیرمالی ( چنین یافت که محرک4660ها ناقر)بانک

متنوع عملکرد آتی حسابداری وابسته به راهبرد رقابتی 

( 4660اسمیت)-باشند. چن هال و النگ فیلدبانک می

هایی از معیارهای ان دادند که استفاده ازترکیبنش

، بر اساس نوع تمایز محصول، متفاوت BSCعملکرد شامل 

(همچنین نشان می دهد که  0885خواهد بود. چن هال)

ای مابین ابعاد متنوع معیارهای عملکرد یکپارچه، حلقه

ها را در عملیات و راهبرد را منعکس نموده و سازمان

های تنوع از تمایز محصول و راهبرد دست یابی به نوعی

 رسانند. مبتنی بر هزینه یاری می

فن آوری سازمان درجات متنوعی از پیچیدگی را 

های دارای پیچیدگی کمتر دارای نماید . راهبردایجاد می

باشند، های روزمره و وظایف کامالً درک شده میفرآیند

ست های پیچیده تر شامل وظایفی ادر حالی که وضعیت

که کمتر روزمره بوده، کمتر درک شده و امکان دارد 

های متقابل در طول دارای سطوح باالیی از وابستگی

تواند منتج از زنجیره ارزش باشند. این پیچیدگی می

الگوگذاری تجاری پیچیده تر با شمار بزرگی از ارتباطات 

ها در راستای علّی مابین راهبرد و عملیات باشند . تالش

ها ر معیارهای عملکرد جهت انعکاس این مدلساخت د

ای از معیارها حاصل شوند. توانند از یک تنوع گستردهمی

ممکن است این امر باعث اضافه بار اطالعات درجایی شود 
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ها جهت مدیریت عملکرد درمقابل معیارهای که تالش

های پردازش اطالعات توسط مدیران، که مازاد بر قابلیت

توانست منجر به کاهش در عملکرد شوند در بی نهایت می

باشند. با یک مجموعه متنوع از معیارها، در حال انجام می

-مدیران بایستی در مورد چگونگی گسترش و بسط تالش

-های مجموعه متفاوت تصمیمهای شان بر روی حوزه

گیری نمایند. به طور آرمانی، یک مجموعه متوازن از 

-ام نواحی تصمیم مزیتمعیارها نشان خواهند داد که کد

هایی را کسب خواهند کرد، به طوری که روابط علّی ما 

آوری کرد را روشن نماید. اگر فنبین این نواحی عمل

مربوطه پیچیده و مبهم باشد، مدیران نیازمند انجام 

هایی بر روی این  تبادالت خواهند بود. البته این قضاوت

ه یک امر غیر محتمل است که بتوان مشخص کرد ک

های رویکرد غیر مبهم و متوازن چگونه در مجموعه

پیچیده حاصل خواهند شد. سر انجام، ممکن است که 

های معیارهای عملکرد جهت سنجش در فن آوری

های روزمره تر باشد. پیچیده ومبهم، سخت تر از وضعیت

های توام با پیچیدگی فن آورانه، البته این امر در وضعیت

تقابل ممکن است که از معیارهای ابهام و وابستگی م

احتمالی و ذهنی استفاده نماید. با وجوداین، برخی 

های نرم تر قابلیت ها نشان داده اند که این معیارپژوهش

دستکاری بیشتری توسط مدیران ارشد دارند. اگرچه، این 

گیری فشرده تر شود، امر نیز امکان دارد که دامنه اندازه

نجربه تمایز کمتر در ارزیابی که این امر ممکن است م

ها کارکنان شده و یک درک کلی از غیر منصفانه بودن آن

 (.  0885را فراهم نماید )مورس، 

توسعه ساختار سازمانی مربوط به اثر بخشی 

معیارهای عملکرد یکپارچه، وابسته به استفاده ازمعیارهای 

باشد . اگر معیارهای عملکرد به عنوان عملکرد می

یی برای ارزیابی عملکرد مدیریتی مورد استفاده قرار ابزارها

گیرند، در آن جا کاربردی مبنی بر تطبیق اصول قابلیت 

های گوناگون درون سیستم، وجود کنترل توسط معیار

خواهد داشت؛ همان گونه که در باال بحث شد، به طور 

ای از معیارها، تعیین واضح، در صورت وجود تنوع گسترده

ای دشوار ل معیارهای انفرادی به طور فزایندهقابلیت کنتر

شده و ممکن است که ارزش تفاضلی اطالعات با 

معیارهای اضافی کاهش یابد. یکی از منافع  اضافی حاصل 

توانند به عنوان یک ها میها این است که آنBSCاز 

کانال ارتباطی برای انتقال راهبرد از طریق ساختار 

( 0884ر گیرند . مالینا و سلتو)سازمانی مورد استفاده قرا

ها در انتقال راهبرد BSCشواهدی را فراهم نمودند که 

( 000؛ 4600موفق بودند . با وجود این ایتنر و الرکر)

گزارش نمودند که بیش از یک سوم پاسخ دهندگان به 

یک بررسی توسط شرکت مشاوره و برج سازها، تجزیه 

زمان را ها برای سطوح کوچک تر در ساBSCکردن 

های سلسله مراتبی بسیار پیچیده دانند. ساختارمشکل می

های ممکن است در ایجاد دشواری تعیین چگونگی مدل

تجاری ضمنی شده که در طول ساختار سازمانی تعبیه 

های عملکرد شوند، مشارکت نمایند. سر انجام معیارمی

یکپارچه ممکن است به طور ویژه برای استفاده به عنوان 

کنترل متعامل در نظر گرفته شوند)سیمونز، یک 

های عملکرد (. استفاده تعاملی از معیار0888؛4665

ها شود که به موجب آنهایی مییکپارچه شامل فرایند

معیارها برای خلق یک پارچه سیستم اطالعاتی درون 

-سازمانی که بر مبنای تغییر، اقدام به پویش و گزارش می

های ر گیرند . در این روش رویدادنماید، مورد استفاده قرا

های پدید ها شامل ایدهحیاتی جهت دست یابی راهبرد

 توانند توسط سازمان تعیین شوند. آورنده می

هایی را جهت مؤثر بودن در این نقش، سازمان ساختار

نیاز دارد که به طور کافی برای حصول اطمینان از این که 

ها ( جهت زینهها ) گکارکنان جهت جستجوی جایگزین

ها به طور قانونی های راهبردی و این که اینپاسخ به ابهام

در مواجهه رو در رو بر آورده و تفویض اختیار شده اند، باز 

 (. 0888؛ 4665و منعطف باشند )سیمونز 

با در نظر گرفتن این واقعیت که طراحی و بکارگیری 

د که روباشند، انتظار میمعیارهای عملکرد پر هزینه می

متغیر اندازه بتواند توسعه و بسط را به سازمانهای دارای 

دهد. همانند سایر ها نشان منابعی برای آزمایش با سیستم

معیارهای عملکرد، انداره ممکن است به عنوان یک 

جایگزین برای یک محیط امن و دارای ابهام کمتر، فن 

های دارای سلسله آوری دارای پیچیدگی کمتر، و ساختار

مراتب بیشتر تلقی شده و از آنجائیکه این موارد مقتضیات 

نمایند، ممکن است انتظار داشته مهمی را فراهم می
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باشیم که معیارهای عملکرد یکپارچه مؤثرتری را در  

 های بزرگ مشاهده نماییم.سازمان

 

 تمرکز زدایی و ارزیابی عملكرد  -4-11
ه های قبلی مقاله بشرایط اقتضایی که در بخش

تفصیل تشریح شدند، از قبیل ابهام محیطی، پیشرفت فن 

آوری، اداره سازمان بر محور راهبرد،  ساختار سازمانی 

ها، و لزوم پیش بینی مختلف و نیز تأثیرات اندازه شرکت

مطلوب از آینده محیط و سازمان ها باعث شده است تا 

مدیریت واحدهای تجاری بسیار تخصصی تر و پیچیده تر 

مدیران در قبال مسایل بسیاری پاسخگو باشند. در شده و 

این شرایط در ادبیات مدیریت سازمانی بحث تمرکزگرایی 

ها مطرح شده است. تمرکز و تمرکز زدایی در سازمان

زدایی با افزایش اختیار و به تبع آن افزایش مسئولیت و 

در مقابل، تمرکز گرایی با کاهش اختیار و به تبع آن 

همراه شده است؛ افزایش اختیار الزمه کاهش مسئولیت 

اش پاسخگویی بیشتر است )رهنمای رودپشتی، 

 (.084الف؛ 4809

با توجه به شرایط نوین حاکم بر فضای کسب و کار و 

ها و نیز محاسن بی شمار تمرکز زدایی، بسیاری از شرکت

ها  به این امر مبادرت ورزیده اند. سنجش مسئولیت بنگاه

ر متمرکز براساس پذیرش اصل اختیار، های غیدر سازمان

های متمرکز بسیار با اهمیت تر در مقایسه با سازمان

است. در ادبیات حسابداری مدیریت، جهت سنجش 

های غیر متمرکز سیستمی عملکرد مدیران در سازمان

« (RA)حسابداری سنجش مسئولیت »تحت عنوان 

طراحی شده است. این سیستم براساس اصل بنیادین 

یف شده یعنی پاسخگویی در مقابل اختیارات تفویضی تعر

شود. پیچیدگی نظارت در طراحی و به کار گرفته می

های غیر متمرکز و نیز فرمان دهی کار و فعالیت و سازمان

منابع توسط مدیران متعدد بر اهمیت سنجش مسئولیت 

افزاید. در حسابداری سنجش و ارزیابی عملکرد می

ض اختیار و پاسخ گویی حائز مسئولیت دو نکته تفوی

اهمیت است. تفویض اختیار از باال )مدیران رده باال( به 

پایین )مدیران رده پایین ( و در مقابل پاسخگویی نیز از 

گیرد. پاسخگویی در این سیستم از پایین به باال انجام می

گیرد )مهرانی طریق تهیه گزارش های عملکرد انجام می

ر حسابداری سنجش مسئولیت (. د4809ونونهال نهر، 

عالوه بر اعداد و ارقام )اطالعات حسابداری( به مقدار 

 شود.)اطالعات مدیریتی( نیز توجه می

 

12الگوبرداری )محک زدن رقبا(  -4-11
 

در شرایط اقتضایی و پویای حاکم بر کسب و کار 

امروزی، انتخاب و به کارگیری بهترین راهبردها، اهداف، 

ها و ابزار، و داشتن دیدی مناسب و ها و تکنیکروش

دقیق از آینده سازمان و زمینه های آن دارای نقش 

اساسی و حیاتی در موفقیت یا شکست یک شرکت در 

باشند؛ به عبارت دیگر در فضای فضای رقابتی خود می

کسب و کار رقابتی امروزی اتخاذ تصمیمات بهینه معادل 

های قبل شبا مفهوم مدیریت تعریف شده است. در بخ

ها جهت انتخاب اهداف، ابزار و گفته  شد که شرکت

های بهینه جهت انجام عملیات و نیز جهت تکنیک

ها و توانند از روشطراحی معیارهای عملکرد مناسب می

هایی که با این شرایط مواجه بوده اند معیارهای شرکت

پیروی نمایند و یا این که خود از  طریق آزمایش به 

ش بهینه بپردازند. ذکر این نکته  الزم است که انتخاب رو

های آزمون و خطا به در شرایط امروزی استفاده از روش

هیچ وجه توجیه مدیریتی ندارد؛ اوضاع در قرن بیست و 

یکم به گونه ای دیگر است. در شرایط امروزین هدف 

گذاری ثابت یا تعیین حد نصاب های ثابت ممکن نیست؛ 

نمی توان تعیین کرد که آیا کسب  به بیان دیگر از پیش

درصد بازده سرمایه گذاری بازده مناسبی است یا نه؟  08

باید دید رقبا به چه نتایجی دست یافته اند؛ باید دید که 

-رقبا چه درصدی از فروش را صرف بهبود و توسعه می

ها در موسسات رقیب چه کنند؛ باید دید که بازده دارایی

ها از (. از این رو اکثر شرکت4809میزانی است )مهدی، 

طریق الگوبرداری یعنی شناخت سازمان )هایی( به عنوان 

های بهترین و ارزیابی عمل کردها ، معیارها و تکنیک

ها و معیارهایی را ها، تکنیکمورد استفاده توسط آن

ها شکاف موجود بین کنندکه از طریق آنانتخاب می

یین و با رویکردی های پیش رو را تعسازمان تا سازمان

آینده نگرانه آن را به حداقل رسانید. الگوبرداری ]تراز 

سنجی[ فرآیند به دست آوردن اطالعات درباره فلسفه، 

عملیات و معیارهای سنجشی است که به سازمان در 
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(. بعیارت 4809کند )مهدی، بهبود عملکرد کمک می

ر گیری و سنجش خود ددیگر، الگوبرداری، عملکرد اندازه

کند چگونه مقابل برترین سازمان هاست که تعیین می

ها به چنین سطوحی از کارآیی رسیده اند و از این سازمان

این اطالعات به عنوان مبنایی برای استقرار اهداف و 

شود )رهنمای ها استفاده میراهبردها و پیاده سازی آن

 (.848الف؛ 4809رودپشتی، 

 

 قيقنتيجه گيری و پيشنهادهای تح -5
هدف از این مقاله ارزیابی و بررسی فلسفی و تئوریک 

گیری عملکرد با های اندازههای اخیر در سیستمنوآوری

رویکرد اقتضایی و آینده پژوهانه و تعیین این که اگر 

ها را در راستای یاری شواهد، کارایی و اثر بخشی آن

هایشان رساندن به مدیران جهت بهبود عملکرد سازمان

یط موجود و نیز در شرایط آینده بوده است. این در شرا

ها عبارتند از معیارهای ارزش اقتصادی، معیارهای نوآوری

غیر مالی و معیارهای عملکرد یکپارچه، تمرکز زدایی و 

ریزی مبتنی بر تفکر اقتضایی، یک الگوبرداری. در طرح

ها برای ادعای پایه این است که مناسب بودن این نوآوری

ها غیر متحمل است. جهت اتخاذ تصمیمات مانهمه ساز

آگاهانه تر و مناسبتر بایستی از اطالعات متنوع و از منابع 

گوناگون استفاده نمود و نه صرفاً از اطالعات حسابداری. 

توانند شامل این منابع اطالعاتی به طور خالصه می

اطالعات حسابداری/ غیر حسابداری، کمی/ کیفی، مالی/ 

نیز داخلی/ خارجی باشند. اگرچه هنوز هم  غیر مالی، و

عمده تصمیمات مدیریتی تنها با استفاده از ترکیبی از 

مقداری و حسابداری اتخاذ  –مالی  –اطالعات داخلی 

شوند ولی رفته رفته نقش و اهمیت اطالعات غیر مالی می

خارجی )محیطی( و غیر حسابداری در این امر  –کیفی  –

ابد. در این مقاله نیز با در نظر یافزایش چشم گیری می

گرفتن شرایط اقتضایی و محیطی )خارجی( در ارزیابی 

غیر  –کیفی  -عملکرد سازمان بر عوامل غیر مالی

حسابداری و خارجی با رویکردی آینده پژوهانه تاکید 

شده است. این عوامل و معیارها به عنوان مکمل و نه 

های . از یافتهباشندجایگزین معیارهای عملکرد سنتی می

موجود چنین نتیجه گیری شده است که منافع مثبت این 

معیارها قابلیت تعمیم و عمومیت دادن را ندارند. با 

های موجود از مطالعات اقتضایی در استفاده از یافته

-تئوری سازمانی و حسابداری مدیریت این مقاله بیان می

است  های عملکرد نوآورانه متفاوت ممکندارد که معیار

های خاص باشند؛ در حالیکه بهترین معیارها برای زمینه

های موجود در مورد اثرات شرایط اقتضایی بر پژوهش

های کافی باشند، گرهروی معیارهای عملکرد محدود می

وجود دارند تا پیشنهاد نمایند که محیط خارجی، راهبرد، 

فناوری، ساختار و اندازه احتماالً در زمانی که مناسب 

گیریم، با های عملکرد گوناگون را در نظر میودن معیارب

 اهمیت باشند. 

در بسیاری از مطالعات انجام شده اخیر، ارتباطات 

اقتصادی نحوه توسعه به جنبه منفردی از زمینه را که 

تواند مطلوبیت نسبی یک معیار عملکرد را نشان دهد می

مشخص نموده است؛ این رویکرد تا حدودی حالت 

ولی دارد و در آن توجهی به لزوم عملکرد  زمینه یک مولک

سازمان به عنوان یک سیستم کامل و مطلوب نمی شود. 

-های زیادی را میالبته چنین مشاهده می شود که چیز

توان با در نظر گرفتن نقش معیارهای عملکرد  نوآورانه 

های مربوط به الگوهای گسترده تر روابط درون زمینه

 با رویکردهای آینده نگرانه یاد گرفت.سازمانی همراه 

نتیجه دیگر این تحقیق این است که با توجه به 

های دارای قابلیت تعمیم مثبت در محیط فقدان بازده

های اقتصادی کنونی، می توان چنین بیان نمود که 

ها در معیارهای عملکرد در نتیجه عالقه و مُدهای نوآوری

ت عمدتاً به این دلیل باشند؛ لذا این اقدامازودگذر می

ها از همدیگر پیروی و تقلید پذیرفته شده اند که سازمان

نمایند و انتظار دارند که نگرانی کمتری را در ارتباط می

با چگونگی تبدیل این اقدامات به سود )منافع( اقتصادی 

داشته باشند؛ البته چنین نتیجه گیری ممکن است قبل 

قدامات واقعاً انجام شوند از آزمون این امر که اگر این ا

ای های زمینهمنجر به اثرات عملکرد مثبت در مجموعه

معین خواهند شد یا نه، نا به هنگام و زود باشد. همچنین 

بایستی عالوه بر عوامل و شرایطی که در این مقاله تشریح 

شد، به سایر  عوامل اقتضایی تأثیرگذار بر طراحی و 

-قبیل نوع مالکیت شرکتبکارگیری معیارهای عملکرد از 

ها )دولتی، نهادی و خصوصی(، نوع صنعت و غیره نیز 

توجه کافی مبذول شود. در نهایت، به عنوان بخشی از 
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های این بررسی، این امر نیز مهم است که بتوانیم پویایی

شرایط اقتضایی الزامات آینده پژوهی مطلوب را مطالعه 

معیارهای  هانماییم؛ به ویژه اینکه چگونه سازمان

ای خود در عملکردشان را به عنوان تغییرات محیط زمینه

 شرایط پر ابهام امروزی پذیرفته اند. 

در راستای نتایج و پیشنهادهای کاربردی تحقیق که 

در این بخش بیان شد، به منظور تکمیل مسیر این 

تحقیق توسط پژوهشگران آتی و همچنین جلب توجه 

پیشنهادهایی را به شرح  مخاطبان و بهره وران تحقیق،

 زیر ارائه می نماییم:

شود تا عوامل و متغیرهای ارائه شده پیشنهاد می (4

های در این پژوهش را با استفاده از روش

فرآیند تحلیل سلسله "ای همچون پیشرفته

به صورت دقیق تر رتبه بندی  "(AHP)مراتبی 

 نمایند. 

شود تا از مدل های و رویکردهای پیشنهاد می (0

مختلف آینده پژوهی جهت تکمیل یافته ها و 

 الگوهای ارایه شده در تحقیق حاضر استفاده شود. 

های مستقل به شود تا در پژوهشپیشنهاد می (8

بررسی تجربی تأثیر به کارگیری هر یک عوامل و 

-متغیرهای ارایه شده در این پژوهش، در بخش

 کشور پرداخته شود.های مختلف اقتصادی 

شود تا حسابداران مدیریت و مدیران پیشنهاد می

مالی واحدهای اقتصادی کشور به کارگیری عوامل و 

متغیرهای ارایه شده در این پژوهش در واحدهای خود 

ها اهتمام جدی ورزند تا از منافع بحث شده حاصل از آن

 .منتفع شوند
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Abstract 

In the recent competitive Business environments, the role of management accounting as a 
useful means for managers are important and vital. Management accounting can be used to 
improve the decision making process to create added values. The role of management 
accounting is the measurement & providing useful information (financial & nonfinancial) to 
manage and to motivate create the values to achieve the strategic objectives (Rahnamay, 1387a; 
38). Performance measurement and making strategic decisions to keep permanence, continuing 
operations, and continuous improvement are important issues in strategic cost management.  

Frequent changes in business environment and its extreme effects on all aspects of 
businesses, causes to, management accounting as arm of managers in this environment, changes 
continually and demonstrates its roles as new paradigm in evolution of accounting knowledge. 
In this paper, first we investigate the role of management accounting in assessing an 
organization performance, and affecting context and contingent context elements including 
external uncertainties, organization strategy, technologies, organization structures and size of 
businesses, then introduce the innovations in performance measures in new business based on 
futurology approach.  We concluded that to designing and implementing the perfect and 
appropriate performance measures, we should consider the contingent and contextual elements 
and futurology. 

 
Keywords: Strategic Management Accounting, Performance Assessment, Contingent 
Conditions, Performance Measures, Futurology Approach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




