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چکیده
ارزیابی پیامد ،بخش نهایی ارزیابی عملکرد است که میزاا تحقزپ پیامزدوا ه بزه عیزارتی ادزر ا،زداما ،
برنامهوا ه فعالیتوای سازما وا در محیط را مشخص میکند .اعمال یافتزهوزا ه نتزای حاصزا از ارزیزابی
پیامدوا در طرحوا ه برنامهوای سازما وا منجر به اصزالح ه بهیزود عملکزرد ه ارتقزا کزارایی ه ادربخشزی
سازمانی میشود.
ودف اصلی پژهوش حاضر دستیابی به الگزوی ارزیزابی پیامزدوزای عملکزرد سزازمانی در اندیشزه امزا
خامنهای (مدظلهالعالی) میباشد .نوع پژهوش بنیادی ه رهش آ نظریهپردازی داده بنیاد (گراندد تئوری) است که
پژهوشگرا از طریپ مطالعه کتابخانهای نسیت به جمعآهری دادهوا (بیانا
ه بیانا

سالوای  2031تا  )2011ا،دا

معظم له را با فن تحلیا محتوا ه گفتما ه با استفاده از نر افزاار  MAXQUDA 12موردبررسزی ه

تحلیا ،رار داده است.
بر اساس نتای پژهوش ،پژهوشگرا در پاسخ به سؤاال

پژهوش ،ضمن تحلیا بیانا  ،گاارهوای مرتیط

با موضوع را استخراج ،دستهبندی ه بررسی نموده ه نتزای آ را کزه شزاما وفزت عن زر تییزین پیامزدوا،
شاخص سازی پیامدی ،جمعآهری دادهوای محیطی ،تحلیا دادهوای محیطی ،نتیجهگیری ،تولیزد گزاارش ه
تولید کاربست نتای ارزیابی پیامدوا است ،در اندیشه اما خامنزهای (مزدظلزهالعزالی) بزه ومزراه الگزوی ارزیزابی
پیامدوای عملکرد سازمانی ارائه نمودهاند.
 1استادیار مدیریت دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی
 2استادیار علو دفاعی راویردی دانشگاه جامع اما حسین

(علیهالسال )

 3دکتری علو دفاعی ه امنیت ملی دانشگاه جامع اما حسین

(علیهالسال )

 4استاد مدیریت دهلتی دانشگاه عالی دفاع ملی
 5دانشجوی دکتری مدیریت راویردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول)mohaddes10@gmail.com
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واژگان کلیدی :امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،الگو ،پیامد ،عملکرد سازمانی ،ارزيابی عملکرد سازمانی

مقدمه
نظار

ه مدیریت عملکرد از ابتدای خلقت وستی در کا آفرینش انسا ه جها مطرح ه مینای

رفتاروای فطری ه اکتسابی بشر بوده است .ادیا الهی معیار ه شاخصوای رفتزاری ه کزرداری
به انسا وا عرضه کرده ،در ازای تیعیت از آ وا پاداش وای معزین ه در صزور
مجازا

معینی را بشار

خداهند متعال (نظار
ومگانی) ه نظار

دادهاند .انواع نظار
الهی) ،نظار

اسزتنکاف نیزا

ه کنترل در اسزال را مزیتزوا شزاما نظزار

فرد بر اعمال خود (خودکنترلی) ،نظار

سازمانی برشمرد .خداهند در ،رآ میفرماید خلقزت حیزا

عمومی (نظزار
ه مزرر بزرای

ارزیابی عملکرد است «خداهند مرر هزندگی را آفرید تا شمارا بیازماید که کدا یک بهتر عمزا
میکنید» 1.ومچنین میفرماید خلقت آسما وا ه زمین برای ارزیابی عملکزرد اسزت «ه اهسزت
آنکه آسما وا ه زمین را در شش مرحله آفرید ه عرش اه بر آب بود تا اینکزه شزمارا بیازمایزد
که کدا یک بهتر عما

میکنید»2.

اما خامنهای (مدظلهالعزالی) در خ وص سنجش ه ارزیابی پیامدوای عملکرد میفرمایند «آماروایی
وست ،کاروایی وست ،ا،داماتی انجا گرفته ،منتها باید درصزحنه عمزا نتیجزهاش دیزده بشزود،
آنچه مهم است این است که آماری که میدویم ،نتیجهاش در عما مشخص بشزود ...ایزنجزور
نیاشد که صرفاً یک گاارش باشد« ).9/./.( ».در یک ارزیزابی حقیقزی ه درسزت ،حتمزاً بایزد
عالهه بر حجم کار ،نتای ه دستاهردوای آ نیا موردمحاسیه ،رار گیرد)0./2/12( ».
عملکرد یک سازما محدهد ه منح ر به محیط درهنی نیست بلکه مجموعهای از فعالیزتوزا ه
عواملی است که عالهه بر اینکه در ارتیاط با یکدیگر بزوده ،بزا محزیط پیرامزونی نیزا در تعامزا
وستند .در سنجش ه ارزیابی عملکرد یک سزازما  ،بسزیار مهزم اسزت کزه عزالهه بزر ارزیزابی
عملکرد درهنی ه فرآیندوای داخلی ه میاحث مربوط به کارایی ،به ارزیابی نتای ه دستاهردوای
بیرهنی سازما ه ادربخشی فعالیتوای آ در محزیط بیرهنزی نیزا توجزه گزردد .لزتا توجزه بزه
دستاهردوا ه پیامدوای عملکردی در مورد سازما وایی کزه دایزره مخزاطیین هسزیعتزری دارنزد
 - 1سوره ملک ،آیه 1
 - 2سوره وود ،آیه 1
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مهمتر اسزت ،از سزویی دیگزر توجزه بزه آینزده ه نگزرش سزازما در دسزتیابی بزه اوزداف ه
مأموریتوای تعیینشده موجب شده است که پیامدوا ه ادرا

ناشی از عملکرد اومیت یافتزه ه

برای موفقیت ور سازما بخشی از فرآیندوای ارزیابی عملکرد به آ معطوف گردد.
ناکامی سیستموای سنتی ارزیابی عملکرد به دلیا تغییر نوع ه ماویت شرایط محیطزی ،منجزر بزه
پیدایش تغییر پایهوای ارزیابی عملکرد ه درنتیجه ظهزور سیسزتموزای نزوین ارزیزابی عملکزرد
سازمانی شده است .تنوع الگووای ارزیابی عملکرد منجر به سردرگمی ه کاوش اتقا در انتخاب
الگوی اصلح ،متناسب با خاستگاه مدیرا ه هضعیت سازما شده است .بدین منظور طراحی یزا
انتخاب الگویی که ارتیاط ادربخشتری بزا کزاربرا خزود بر،زرار نمایزد ه هیژگزیوزای مثیزت
الگووای دیگر را نیا داشته باشد ،موردنیاز است .در طراحی سیسزتموزای ارزیزابی عملکزرد در
بیشتر موارد به پیامدوا توجه الز نشزده ه در برخزی مزوارد پیامزدوا بزهصزور

جنیزی ه غیزر

نظا یافته طرح میگردند (برهدبنت ،1ال،لین .)000 022. ،2ارزیابی پیامدوای نامحسوسِ ناشی
از اوداف ناملموس (ارزشوا ه خزدما ) ،ازجملزه مزواردی اسزت کزه بایزد در سزازما وزای
مأموریتی موردتوجه هیژه ،رار گیرند ،هلی در سازما وا کمتر به آ وا پرداختهشزده ه در بیشزتر
موارد ،بین چیای که نیاز به ارزیابی آ وست ه چیای که ارزیابی میشود ،اختالف هجزود دارد
(بری.)11 022. ،3
مسئله این است که مدیرا سطوح مختلزف سزازمانی چگونزه از صزحت حرکزت پزیشرهنزده
سازما مطمئن شوند؟ آیا میشود پیشاپیش از ایجاد انحرافا

عمیپ درحرکت برنامهای سازما

جلوگیری کرد ه با رفع نوا،ص ه معایب پزیش ره باعزث شزد کزه واینزهوزای ایزن انحرافزا
برنامهای به حدا،ا برسد؟ آیا ممکن اسزت در ایزن راسزتا در جهزت بهیزود تخ زیص منزابع ه
استفاده بهینه از امکانا
برای تغییزرا

ه منابع در اجرای برنامهوا کمک ه یاری رسزاند؟ آیزا ایجزاد عقالنیزت

سزازمانی ه کارکنزا  ،آمزادهسزازی بزرای تزداری پزیشنیازوزا ،جهزتدوزی بزه

برنامهریایوا ه بنیا نهاد یک نظزار

فراگیزر ه جزامع ممکزن اسزت؟ بزرای پاسزخ بزه ایزن

پرسشوا ه به دلیا اینکه ارزیابی عملکرد در سازما وا تاکنو معطوف به خرهجی ه مح زول

1. Broadbent
2. Laughlin
3. Berry
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ه بیشتر ناظر به سنجش کارایی بوده نه ادربخشی ه بهصور

بخشی ه مجاا ه نه در یزک نگزاه

کانگر ه راویردی ،سیاستگتاری شده اسزت (بررسزی پیشزینه پزژهوش بیزانگر ایزن موضزوع
است) ،لتا با توجه به اینکه الگووای ارزیابی عملکرد سازمانی موجود ،ضمن تنوع ه تکثری کزه
دارند ،با نگاه پیامدی به عملکرد ،به ارزیابی پیامدوا نپرداختهاند.
بنابراین دغدغه اصلی پژهوش دستیابی به الگوی مناسب ارزیابی پیامزدوای عملکزرد سزازمانی،
میتنی بر آموزهوای دینی ه منیعث از دیدگاهوای اما خامنهای (مدظلهالعالی) میباشد.
اهمیت و ضرورت موضوع ارزیابی پیامدوای عما را میتوا بهدرستی از منزابع ه آمزوزهوزای
دینی دریافت کرد، .رائتی ( )1..9در تفسیر آیه  0سوره عنکیو

مینویسد «ایما بزا زبزا ه

شعار نیست ،بلکه ومراه با آزمایش است ،ادعا کافی نیست باید عملکرد را دید ه ،ضاه

کرد».

ومچنین از ،ول رَسُولُ اللَّهِ (صلی ا ...علیه ه آله) میفرمایند «مِلَای الْعَمَاِ خَوَاتِیمُهُ یعنزی اینکزه ارزش
ه مالی [ارزیابی] کاروا ،فرجا ه پایا آ واست»( .سایت درسوایی از ،رآ )1.82/10/09 ،
ومچنین میفرمایند «خدای تعالی دهست دارد ه،تی کسی کاری مزیکنزد آ را درسزت انجزا
دود( ».میاا الحکمه ،ح  )10.81ه اما علی (علیهالسزال ) میفرمایند «دائماً کاروا را ارزیابی کنید
تا دریابید به جلو حرکت میکنید یا به عقب برمیگردید( ».نه الیالغه ،خطیه )1.9
درمجموع ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی به تحقپ امور ذیا کمک نموده ه دستیابی به آ وا
را تسهیا خواود کرد.
 -1رصد ه پیگیری مستمر پیامدوا ه ارائه راوکاروای اصالحی یا تقویتی؛
 -0کمک به شناسایی ادربخشترین کاروا ه زمینهوای اصالح ه بهیود؛
 -.فراوم ساختن اطالعا

،ابااطمینزا بزرای اصزالح جهزتگیزریوزای کزال ه اساسزی

(ت میمسازی ه کمک به ت میمگیری مدیرا )؛
 -0پشتییانی از برنامهریایوای آینده؛
 -9بهیود مستمر عملکرد ه ایجاد ومافاایی در راستای رشد ه توسعه ه ایجزاد فرصزتوزای
تحول ه تعالی در سازما .
عد ارزیابی پیامدوا مسائا زیر را باعث میشود
 -1ابها در میاا ادربخشی برنامهوا ه ا،داما ؛
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 -0ناآگاوی از میاا پیشرفت ه دستیابی به اوداف؛
 -.از دست رفتن فرصتوای تعالی سازمانی؛
 -0عد شناسایی چالشوای پیش رهی برنامهوا ،ا،داما
 -9برآهرده نشد انتظارا

ه عملکرد سازما ؛

ذینفعا .

ودف کلی این پژهوش «ارائزه الگزوی ارزیزابی پیامزدوای عملکزرد سزازمانی در اندیشزه امزا
خامنهای (مدظلهالعالی)» ه ودف فرعی« ،شناسایی عناصر ارزیزابی پیامزدوای عملکزرد سزازمانی در
اندیشه اما خامنهای (مدظلهالعالی)» میباشد.
ومچنین سؤال اصلی پژوهش «الگزوی ارزیزابی پیامزدوای عملکزرد سزازمانی در اندیشزه امزا
خامنهای (مدظلهالعالی) کدا است؟» بوده ه سؤال فرعی« ،عناصر ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی
در اندیشه اما خامنهای (مدظلهالعالی) کدا است؟» میباشد.
پژهوشگرا برای رسید به پاسخ سؤاال

ه تحقپ اوداف پژهوش با رهیکزرد آمیختزه ه رهش

نظریهپردازی داده بنیاد نسیت به جمعآهری دادهوا که شاما مجموعه بیانا

سالوای  1.20تزا

 1..8است ،از طریپ مطالعه کتابخانهای ا،دا ه با فن تحلیا محتوا ه گفتمزا ه بزا اسزتفاده از
نر افاار  MAXQUDA 12موردبررسی ه تحلیا ،رار دادهاند.
مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:

با توجه به تحقیقا

انجا شده ،تاکنو ویچ تحقیقی پیرامو طراحی الگزوی ارزیزابی پیامزدوای

عملکرد سازمانی در اندیشه اما خامنهای (مدظلهالعالی) انجا نشده است .منابعی که بهنوعی ازلحزا
موضوع ه یا رهش با این تحقیپ مرتیط بوده ه در مطالعا

اکتشافی یافت شزده ،موردمطالعزه ه

بررسی ،رار گرفت ه نسیت به ابعاد ه جوانزب موضزوع ه برخزی از مفزاویم ،سزابقه ،الگووزا ه
مطالب مرتیط با ارزیابی عملکرد سازمانی ه نیا رهششناسی تحقیپ آگاوی حاصا گردید که در
تأمین بخشی از نیازمندیوای نظری ه مطالعاتی تحقیپ مؤدر است .با اینکه منابع موردمطالعزه ه
پیشینهوا از آ نظر که از جهت کسب اطالعا

ه افزاایش حزوزه آگزاوی محققزین مزؤدر بزوده

است ،اما ویچیک با تعمپ در اندیشه مقا معظم رویزری (مدظلزهالعزالی) ه پزرداختن بزه پیامزدوای
عملکرد انجا نشده است .در ادامه به تعدادی از این پیشینهوا پرداختهشده است.
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آ،ای محمدعلی فر،انی در سال  1.0.در رساله دکتری خزود تحزت عنزوا «طراحزی ه ارائزه
الگوی مناسب کنترل راویردی (سازما وای صنایع دفاعی ومگو )» بزا شناسزایی ه تعیزین سزه
معیار پویایی محیط ،گستردگی محیط ه پیچیدگی محیط بهعنوا مهمترین مؤلفهوزای تأدیرگزتار
بر نحوه انتخاب مکانیسم کنترل راویردی ،امکا تعیین بهترین مکانیسزم کنترلزی تحزت شزرایط
متفاه

برای مدیرا فراومشده است .بر اساس یافتهوای این پژهوش در محیطوای کامالً متغیر

میبایست از مکانیسموای مدیریت مسائا راویردی ه تجایههتحلیزا حزوزه راویزردی اسزتفاده
کرد .در حقیقت در محیطوای متغیر ه متالطم باید از شیوه کنتزرل بنیزادی بهزره گرفزت لزیکن
درزمانی که میاا شد

تغییرا

محیطی متوسط یا کم وست میتوا از شیوه تزدریجی کنتزرل

راویردی که شاما مکانیسموای ادامه مسیر فعلی ،کنترل مراکا مسزئولیت ،کنتزرل مفرهضزا

ه

عواما حیاتی ه کنترل راویردوای عمومی است استفاده نمود.
آ،ای مهدی زمانی ماده در سال  1..0در پایا نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوا «ارائه
الگوی راویردی ارزیابی عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مؤسسه کودر)» مشکال

ه موانع

اساسی ارزیابی عملکرد سازمانی را برمیشمارد ه الگویی بهمنظور تحقپ کارکردوای ناب این
بعد از علم مدیریت ارائه میکند .مؤلفهوایی که از این حوزه برگرفتهشده عیار

است از

مؤلفهوای سیستمی بود  ،راویردی بود  ،پویایی ه پایداری ،شکاپتیری ،جامعیت ابعاد ه
سنجشپتیری .مؤلفهوای ذکرشده با آخرین آموزهوای علمی موردبررسی ،رارگرفته ه تییین
شده است.
آ،ای سید جواد امینی در سال  1..0در مقالهای با عنوا «مدل ارزیابی راویردی پیامدوای
فرونگی اجتماعی خطمشیوای آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایرا » نشا میدود که
توانایی تولید سرمایه اجتماعی فرونگی ،ارتقا فرونگ عمومی ،بهیود سطح خدما

آموزشی،

رشد ،توسعه ه ا،تدار علمی ،ارزشمندی علم ه ترهی رهحیه علمی ،بازتعریف ساختار کارکرد
فرونگی اجتماعی ،توسعه آموزش عالی ،هضعیت نخیگا  ،کمک به تحقپ ودفوای اجتماعی،
تربیت نیرهی انسانی متخ ص ،بازنگری – تغییر ه یا خاتمه خطمشی دارای بیشترین اومیت
در بین پیامدوا وستند.
 -مفهوم شناسی:

الگوی ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در اندیشه اما خامنهای
الگو:
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(مدظلهالعالی)

«الگو ،نقشه جامع است؛ به ما میگوید که به کدا طرف ،به کدا سمت ،برای کدا

ودفداریم حرکت میکنیم ...هضعیت مطلوب باید ت ویر شود ه چگونگی رسید از هضع
موجود به آ هضع مطلوب وم بایستی بیا شود» (بیانا

مقا معظم رویری

(مدظلهالعالی)

در

نخستین نشست اندیشهوای راویردی)1.0././12 ،
پیامد :در متو خارجی پیامزد معزادل هاهه ( )Outcomeبزوده ه بزه گونزهوزای مختلزف زیزر
تعریفشده است
حالت ،رهیداد یا پدیدهای که در سازما وا ،جوامع ه افراد درنتیجه یک برنامه ،فرآینزد ،پیشزامد،
تالش یا ور ا،دا ه رخداد مشابهی رخ میدود ،پیامد گفته میشود .پیامدوا به رفتار ،مهار وزا،
دانایی ،نگرشوا ،ارزشوا ،شرایط ،یا چنین مشخ هوایی مربوط میشوند( .کل )0220 ،1
ازنظر نوشزتاری ،پیامزدوا بزا هاههوزایی ومچزو کزاوش ،گسزترش ،توسزعه ،افزاایش ،زدهد ،
شکاگیری ،پیدایش ه ...آغاز میشزوند .نمونزه یزک پیامزد عیزار
شهرهندا از نشانهوا ه خطرا

اسزت از «افزاایش آگزاوی

افسردگی ه تالش برای درما آ » .پیامدوا را میتوا از دیدگاه

زمانی به چند دسته جدا نمود .پیامدوایی که در  1تا  .سال دسزتیزافتنی باشزند ،کوتزاهمزد
نامیده میشوند ،درحالیکه پیامدوای میا مد
پیشرفت منطقی از پیامدوای کوتاهمد

در یک بزازه  0تزا  2سزاله بزه دسزت مزیآینزد.

به بلندمد

در ادرا

که در  8تا  12سال رخ میدوند،

انعکاس مییابد( .وما )
نایگره معتقد است «با ارزیابی پیامدوا نهتنها به دانستن اینکه چه ت میموایی اتخاذشزده عال،زه
داریم ،بلکه این را نیا میخواویم بدانیم که این ت میموزا تزا چزه میزاا دمزربخش بزودهانزد».
(نایگره)0.2 1.80 ،
بهطورکلی میتوا چنین پنداشت که پیامد به رفتاروا ،مهار وا ،داناییوا ،نگرشوزا ،ارزشوزا،
شرایط ،یا چنین مشخ هوایی مربوط میشوند.
عملکرد سازمانی :با جمعبندی تعاریف ارائهشده در خ وص عملکرد ،میتوا نظریزهپزردازا را
در سه گرهه دستهبندی کرد

1. Kellogg
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ه فعالیتوای یک فرد یا سازما میداننزد کزه در یزک دهره

گرهه اهل عملکرد را تما ا،داما
زمانی معین انجا میگیرد.

گرهه ده عملکرد فرد ه سازما را صرفاً خرهجی حاصاشده میدانند ه تزوجهی بزه ا،زداما
صور

گرفته (هرهدیوا) ندارند.

گرهه سو توجه به ور ده جنیه را ضرهری میدانند ،ازنظر این گرهه ،عملکرد وم به معنی نتای
(تحقپ ،اجرا ه انجا ) کسبشده ه وم به معنی رفتار (داده) صور

گرفتزه مزیباشزد .تعریزف

ارائهشده از سوی گرهه سو  ،تعریف جامعی است که مطابپ با چارچوب تما مدلوای ارزیابی
عملکزززرد بزززوده ه مینزززای کزززار در اسزززتقرار نظزززا مزززدیریت عملکزززرد ،زززرار مزززیگیزززرد.
(رفیع زاده)12 1..2 ،
ارزیابی عملکرد سازمانی :1عیار

اسزت از رسزیدگی ،اح زا ه تحلیزا دسزتاهردوا ه پیامزدوای

سیاستوای اجراشده سازما ( .اشتریا )109 1..2 ،
اهمیت بررسی ارزیابی پیامدهای عملکرد در اندیشه امام خامنهای (مدظلهالعالی) :بیانا
جایگاه مقا معظم رویری حضر

ه اندیشه ه

اما خامنهای (مدظلهالعالی) از سه منظر ،اباتوجه میباشد

 -2جایگاه رویری ه ودایت فکری ه ،لیی
ایشا دارای نقش رویری (ودایت فکری ه ،لیی) ،شروای مختلف جها ه الیته برخورداری از
هیژگیوای نایب اما مع و در ع ر غییت ه هلیفقیه ،ایشا را از رویرا سایر جوامع متمایا
ه برجسته میسازد .بسیاری از رفتاروا ،تعامال

ه سخنرانیوایی که ایشا داشته ه دارند

متناسب با شرایط زما ه مکا ه مسائا میتالبه دنیا است؛ شأ رویری ایشا موجب گردیده
است که مخاطیا متنوعی برای تحقپ این پیامدوا در سطح دنیا به هجود آید.
 -1برخورداری از شأ یک صاحبنظر ه عالم دینی
عالهه بر برخورداری از شأ رویری ،بعد دیگر شخ یتی ایشا را میتوا با اندیشمند بود ه
نظریهپردازی معظم له ،رین دانست .هجود یک بینش نظری منسجم صرفاً از دره یک
سخنرانی ،ابااستخراج نیست بلکه سلسله بیانا

ه تجمیع مطالب بیا شده در آ وا منت به یک

دیدگاه منسجم ه جامع درزمینه مسئله ه یا موضوعی معین گردیده است.
1. Organizational performance evaluation

الگوی ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در اندیشه اما خامنهای

(مدظلهالعالی)
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 -0برخورداری از شأ هلیفقیه ه مجتهد دینی
عالهه بر ده بعد یادشده جنیه شخ یتی دیگر رویر انقالب ،دارا بود هیژگیوایی ومچو
اجتهاد ه مرجعیت دینی است .ازآنجاکه ایشا هلیفقیه ه مجتهد دینی وم به شمار میآیند ده
بعد ،یلی تحتالشعاع این جنیه شخ یتی ،رار میگیرند ،به بیا رساتر ،هجهه مرجعیت دینی
ایشا وم در رویری ه وم در صاحبنظر بود ایشا نمود ه نماد هیژهای دارد .تسلط باالی
ایشا در حوزهوایی مثا فقه ه تاریخ اسال غیر،اباانکار است.
تما سخنرانیوا ه ا،وال رویر انقالب ،متأدر از این بعد شخ یتی است؛ چه ه،تیکه بهطور
مف ا ه عمیپ ومه ابعاد مربوط به یک موضوع تحلیا ه تییین میشود ه چه زمانی که به
نحوی کلی ه اجمالی در باب یک مسئلهای صحیت میشود؛ یک جریا پرخرهش از بینش
الهی ه دینی در «پیشزمینه ،زمینه ه پسزمینه» نظرا

ه اندیشهوای مختلف ا،ت ادی ،اجتماعی،

سیاسی ه فرونگی مقا معظم رویری ،ابامشاوده است؛ درها،ع رویر انقالب ،در پرداخت د،یپ
ه کاما یک موضوع ،تجویاوا ه بایدوا ه نیایدوای معینی را وم بیا کرده ه اینگونه نیوده که
صرفاً بر اومیت ه توصیف برخی ابعاد یک مسئله متمرکاشده باشند (دغدغهوای فرونگی،
 .)29 1..0منویا

هالیتفقیه برای جامعه ه سازما وا ه نهادوا حکم بوده ه ارجحیت

اجرایی ه عملی دارد لتا الز است احکا ه نظرا

ایشا را در خ وص ارزیابی پیامدوا نیا

بدانیم.
ارزیابی پیامدهای عملکرد در اندیشه امام خامنهای (مدظلهالعالی):

 -0طرحريزی و برنامهريزی و توجه به تحقق کارها در خارج (اثر خروجی در محیط):
« ...طراحی ه برنامهریای ،نیمی از ،ضیه است؛ نیم مهمتر آ است که توجه بشود این کاروایی
که ت میم گرفتهشده است که بشود ،در خارج تحقپ پیدا کند؛ بعد خرهجی آنچه انجا گرفته
است ،مورد مالحظه ،رار بگیرد؛ اگر در کیفیت طراحی ه برنامهریای یا در کیفیت اجرا نق ی ه
عییی هجود دارد ،بهد،ت ه با چشموای تیابین مشاوده ه دیده شود ه برای برطرف کرد آ وا
ومت گماشته شود .اینوا الز است)11/1/21( »... .

 -2توجه همزمان به نتايج و اهداف در طراحی و اجرا:
در اندیشه اما خامنهای (مدظلهالعالی) ،طراحی «ودف ه نتیجه» بایستی حتماً در ابتدا انجا شود ه
بهصور

معکوس بعد از طراحی «ودف ه نتیجه» ،فرآیند انجا کار ه سپس منابع ه هرهدیوا.
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اما خامنهای (مدظلهالعالی) در این رابطه میفرمایند
« ...ما چه میخواویم؟ مح ول ه خرهجی ...را چه میخواویم باشد؟ اهل این را مشخص
بکنیم؛ ترسیم بکنیم؛ بعد بیینیم که برای ساختن یک چنین موجودی ...چهکاروای مهم ه
اساسی ...الز ]است[ ...تا این موجود پرهرش پیدا کند .آ ه،ت آد وای کارآمدما بنشینند آ
نظا را تعریف ه تدهین کنند ه با شجاعت الز هارد میدا شوند ...این ،میشود تحول حقیقی
ه بنیانی ...این ،میشود فلسفهی ]کار[ ...آ ه،ت بر اساس این فلسفه ،نظا مطلوب ...به دست
خواود آمد .آ نظا بایستی مثا یک جدهل ،پُر بشود از برنامهوای گوناگو ه الیته بخش مهم
ه اساسی آ  ،اجراست)13/5/30( »... .

شکا  2مراحا طراحی

اما در اجرا «هرهدیوا ،الااما  ،منابع ،سرمایه» را فراوم میکنیم ه سپس با «فرآیند ،رهش ،کار،
ا،دا ه خدمت» به اوداف ه نتای یا پیامدوا میرسیم.
Output
هدفهای کوتاهمدت و
ملموس-خروجی-
محصول-ثمره

شکا  1مراحا اجرا

 -3لزوم معلوم بودن هدف نهايی (پیامد) دهه چهارم انقالب:
« ...امرهز ما در دوه چهار انقالب وستیم اگر ما نگاوما نگاه به آینده است ،باید بدانیم که نیاز
چیست؟ با ب یر

بفهمیم که چکار میخواویم بکنیم؟ کجا میخواویم برهیم؟ ودف چیست؟

چگونه باید رفت؟ اگر بخواویم بدانیم چگونه باید رفت ،باید بدانیم اآل اهضاع چه جوری
است؟ راه چگونه است؟ شرایط امرهز را مشاوده بکنیم ،شرایط فردا را حدس بانیم ،آ ه،ت
برنامه حرکت را فراوم کنیم)11/0/10( »... .

الگوی ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در اندیشه اما خامنهای
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(مدظلهالعالی)

 -8توجه به نتايج و دستاوردها در کنار توجه به حجم و کمیت کار:
در اندیشه معظم له بایستی وم به ادر ،نتای ه دستاهردوا ه وم به حجم ه کمیت کار توجه
بشود ،ایشا در این رابطه میفرمایند « ...ومه این کاروایی که انجا گرفته است ،نتیجهاش
چیست؟ خرهجی این کاروا چیست؟ این مهم است ...این مجموعه کار عظیمی که انجا گرفته
در این مق ود چقدر ادر گتاشته است؟ این مهم است ...باید نتیجه گاارشوا معلو بشود که
باالخره دررهی زمین ه در ها،عیت مطلب چقدر خرهجی داشته است؟ )11/2/21( »...
« ...اگرچه میتوا حجم خدما

در دستگاهوا را بهتقریب ،مشخص کرد ،هلی ارزیابی حقیقی ه

درست ،آنگاه میسر میگردد که نتای ه دستاهردوا نیا محاسیه شود)10/3/23( »... .

شکا  0تطییپ الگوی سیستمی (منطپ) با الگوی ارزیابی حقیقی در اندیشه
اما خامنهای (مدظلهالعالی)(محقپ)

ومچنا که در شکا باال مشخص است میتوا بر اساس اندیشه اما خامنهای

(مدظلهالعالی)

ه با

نگاوی عمیپ تر به مدل سیستمی عملکرد ،هرهدی ه فرآیند را معادل حجم کار در نظر گرفت ه
به ومین ترتیب خرهجی را معادل نتای ه پیامدوا را نیا متناظر با دستاهردوا ه ادرا

برشمرد.

 -5توجه به انتظارات و شفافیت و واقعبینی ،الزمه ارزيابی درست:
« ...ارزیابی درست ازآنچه مورد تو،ع ه انتظار است ،امر مهمی است لتا باید سطح تو،عا
انتظارا

معلو باشد ه متناسب با آ تو،ع ه انتظار خاص ،ارزیابی کرد)11/0/1( )... .

ه
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« ...الزمه ارزیابی درست سیاستوای کلی ،شفافیت ،صراحت ه ها،عبینی آ واست .تکالیف ه
انتظارا

نیا اینچنیناند)11/2/1( )... .

 -6ارزيابی با شاخص و محاسبه دقیق:
« ...باید بادید حسی مسائا را ارزیابی کرد نه بادید حدسی ...« )31/1/5( »... .برای سنجش ه
ارزیابی درست ،بایستی یک برنامه بلندمد  ،یک راویرد کلی ه یک استراتژی تدهینشده هجود
داشته باشد تا بتوا در ور بروهای از زما  ،پیشرفتوا را با آ سنجید .ضمن آنکه ومه
راویردوای کمی ه کیفی را باید ،اباتشخیص ه ،ابا ارزیابی کرد)12/22/25( )....
 -7توجه به شرايط محیطی و نگاه از بیرون (پیامدی) به ارزيابی:
« ...برای ارزیابی درست باید به شرایط محیطی توجه شود)31/1/11( »... .
«  ...افرادی که نگاه از بیره دارند ،بهتر ارزیابی میکنند)31/22/21( »... .
 -4جمعآوری دادهها و ارزيابی با ابزارهای کیفی توسط افراد خبره و متعهد:
« ...در ارزیابی ،سنجش کیفی اومیت بیشتری از سنجش کمی دارد ،منتها باید این را انسا وای
امین ،ووشمند ه زیری بسنجند)12/22/25( »... .
 -9کاربست نتايج ارزيابیهای واقعگرايانه:
« ...پس از ارزیابی ه مشخص شد عیبوا حتماً باید برای رفع آ وا برنامهریای ه ت میم
جدی داشت ]این[برنامهریای برای آینده باید برمینای نتای ارزیابیوای ها،عگرایانه باشد»... .
()11/1/3
 -01پیگیری و دنباله گیری مستمر نتايج:
« ...خرهجیوا را باید دائماً مرا،یت کرد ،پیشرفت کاروا را باید مرا،یت کرد ...نتیجه آ ه،تی
حاصا خواود شد که این کاروا با د،ت دنیال شود ،پیگیری شود، ،د به،د رعایت ه مرا،یت
شود تا اینکه بتوانیم به آ نتیجه مطلوب برسیم)11 /0 /5( »... .
« ...ضعف مهم ما در جمهوری اسالمی مسئله پیگیری است .کاروایما را درستهحسابی
پیگیری نمیکنیم ،دستوری میدویم ه اصرار وم میکنیم هلی بعداً دنیاله گیری نمیکنیم»... .
()11/2/21

الگوی ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در اندیشه اما خامنهای

(مدظلهالعالی)
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 -00توجه به نتايج و اثر برنامهها و اقدامات:
« ...ومه این کاروایی که انجا گرفته است ،نتیجهاش چیست؟ خرهجی این کاروا چیست؟ این
مهم است ...این مجموعه کار عظیمی که انجا گرفته در این مق ود چقدر ادر گتاشته است؟ این
مهم است ...باید نتیجه گاارشوا معلو بشود که باالخره دررهی زمین ه در ها،عیت مطلب
چقدر خرهجی داشته است؟ )11/2/21( »...
« ...آماروایی وست ،کاروایی وست ،ا،داماتی انجا گرفته ،منتها باید درصحنه عما نتیجهاش
دیده بشود ،آنچه مهم است این است که آماری که میدویم ،نتیجهاش در عما مشخص بشود...
اینجور نیاشد که صرفاً یک گاارش باشد)15/1/0( »... .
روششناسی
نوع تحقیپ بنیادی ،رهیکرد آ کیفی ه رهش تحقیپ نظریهپردازی داده بنیاد (گراندد تئوری)
بوده ه جامعه آماری در پژهوش حاضر ،مجموعه بیانا  ،سخنرانیوا ،احکا  ،پیا وا ،خطیهوا
ه( ...سالوای  1.20تا  )1..8رویر معظم انقالب اما خامنهای

(مدظلهالعالی)

حدیث هالیت ه ومچنین پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ ه نشر آدار حضر
خامنهای

(مدظلهالعالی)

که مجموعه بیانا

در ،الب نر افاار

آیتاهللالعظمی اما

ه دیدگاهوای ایشا را منتشر میکنند بوده ه ومه

گاارهوای اح ا شده (نمونهوای نظری) در جداهل کدگتاری مورد تحلیا ،رارگرفته است.
درها،ع حجم نمونه آماری با جامعه برابر بوده ه بهصور

تما شمار (سرشماری) انجا گرفته

است .رهش گردآهری دادهوا از طریپ مطالعه کتابخانهای (اسنادی) ه با استفاده از پایگاهوای
اطالعرسانی ،بههیژه پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ ه نشر آدار حضر
خامنهای (مدظلهالعالی) ه ومچنین نر افاار حدیث هالیت که مجموعه بیانا

آیتاهللالعظمی اما
ه دیدگاهوای ایشا را

منتشر میکنند ،میباشد؛ ومچنین رهش تجایههتحلیا در این پژهوش میتنی بر فن تحلیا محتوا
ه اباار مورداستفاده نر افاار تخ

ی  MAXQUDA 12بوده که بیانا

موردبررسی ه تحلیا ،رارگرفته است.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق

هالیت بر اساس آ
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بیانا

دفاعی استراتژیک  -سال نوزدوم ،.شماره ،10تابستا 2033

ه متو را میتوا با فنو مختلف ازجمله فن تحلیا محتوا موردتوجه ،رارداد ه اندیشه

گوینده را کشف نمود؛ تکنیک تحلیا محتوا حد هاسطی بین رهشوای تجایههتحلیا کمی ه
کیفی است که در آ

محتوای دادهوای کیفی (متن ،کال  ،ت اهیر ،عالئم ه )...مورد

تجایههتحلیا ،رار میگیرد .در این رهش ابتدا مضامین نهفته در محتوای دادهوا استخراج ه
کدبندی ه سپس ور یک از آ وا برحسب خ وصیا

موردنظر تجایههتحلیا میشود .این

خ وصیا

معموالً مواردی نظیر فرکانس تکرار (میاا تکرار در دادهوا) ،جهتگیری (سمت

اشاره) ،شد

(،در ) ه فضای تخ ی ی (اندازه محتوا) را شاما میشود .تجایههتحلیا این

خ وصیا

به تخ ص در موضوع تحقیپ نیاز دارد .تحلیا محتوا رهشی است که به کمک آ

سعی میشود از م احیهوا ،مشاهرهوا...،ه یا ور عن ر دیگری که راوگشای فهم ه دری فرد
باشد ،به اطالعاتی دستیافت که مینای کشف پاسخ سؤاال

ه بررسی فرضیهوا ،رار گیرد.

تحلیا محتوا فنی است که امرهز در تمامی زمینهوای علو اجتماعی ه انسانی ،بهخ وص
رهانشناسی ،جامعهشناسی ،سیاست ،تیلیغا  ،ارتیاطا

ه غیره کاربرد یافته ه مورداستفاده

فراها پژهوشگرا ،رارگرفته است( .حسن دانایی ه دیگرا )0. 1.02 ،
مراحل انجام تحقیق
مراحا تنظیم ه نتیجهگیری این تحقیپ بهصور

ذیا میباشد

گام اول :جستجو واژهها
در این تحقیپ هاههوای «ارزیابی»« ،عملکرد»« ،شاخص»« ،مح ول»« ،خرهجی»« ،نتیجه»،
«ودف»« ،دمر»« ،ادر»« ،دستاهرد»« ،ارزش کار»« ،برای چه» ه ...به ومراه مشتقاتشا در اندیشه
معظم له جستجو شده است.
گام دوم :استنباط عنوان برای متن
در استنیاط عنوا برای متن ،در ور پاراگراف سعی شده عنوانی مرتیط باودف تحقیپ انتخاب
شود.
گام سوم :کدگذاری داده
پس از انتخاب ه استنیاط عنوا برای متو  ،عناهین در  9موضوعِ پیامد ،شاخص ،اطالعا
محیطی ،تحلیا دادهوا ه کاربست نتای دستهبندیشدهاند؛ ه نهایتاً تیدیا به گااره ،کد یا نکا
مورد تأکید ه مفهو گردیده که در جمعبندی در ،الب پن موضوع متکور ارائهشده است.

الگوی ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در اندیشه اما خامنهای

(مدظلهالعالی)
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کدگتاری بامطالعه د،یپ متن ه استخراج تفسیر گوناگونی که در متن هجود دارد شرهع میشود.
سپس پژهوشگر بخشوایی از متن را که حاهی هاحد معنایی وستند را مشخص ه برای آ کد
یا نا تعیین میکند .سه مرحله کدگتاری باز ،کدگتاری محوری ه کدگتاری انتخابی را به
ترتیب برای ح ول به یک نظریه داده بنیاد پیشنهاد دادهاند( .رحمدل).. 1..0 ،
 -1کدگتاری باز مح ول کدگتاری باز ،مفاویم وستند که در ادامه در ،الب مقولهوا
گرههبندی میشوند.
 -0کدگتاری محوری در این مرحله کدگتاری حول یک مقوله تحقپ مییابد ه مقولهوا،
هیژگیوا ه ابعاد حاصا از کدگتاری باز ،تدهینشده ه سر جای خود ،رار میگیرد.
 -.کدگتاری انتخابی در این مرحله رهابط فیمابین مقولهوای موجود در مدل کدگتاری
محوری به نگارش درمیآید .اصطالح «انتخابی» بهاینعلت برای این مرحله به کار میرهد که
تحلیلگر بههضوح یک جنیۀ مرکای از دادهوا را بهعنوا «مقوله وستهای» انتخاب میکند ه
رهی آ متمرکا میشود .ه،تی این انتخاب صور

بگیرد ،تحلیا نظری محدهد ه کدگتاری

باز متو،ف میشود .به عیارتی کدگتاری انتخابی ،فرآیند یکپارچهسازی ه بهیود مقولهواست.
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دفاعی استراتژیک  -سال نوزدوم ،.شماره ،10تابستا 2033
جدهل  2نمونه کدگتاری باز

آدرس

گزاره احصاء شده منتخب

کد /مفاهیم

()11/0/1
()11/2/1

 ارزیابی درست ازآنچه مورد تو،ع ه انتظار است ،امر مهمیاست لتا باید سطح تو،عا ه انتظارا معلو باشد ه متناسب
با آ تو،ع ه انتظار خاص ،ارزیابی کرد.
 الزمه ارزیابی درست سیاستوای کلی ،شفافیت ،صراحته ها،عبینی آ واست.

 بیانا دراجالس سراسری
نماز()10/3/23
()20/8/9)12/22/25(-

 اگرچه میتوا حجم خدما در دستگاهوا را بهتقریب،مشخص کرد ،هلی ارزیابی حقیقی ه درست ،آنگاه میسر
میگردد که نتای ه دستاهردوا نیا محاسیه شود ...مهمترین
شاخص در تعیین موفقیت باغیا  ،کمیت ه کیفیت میوهای
است که در عرصه تالش ه مجاود اه به دست میآید.
 باید بادید حسی مسائا را ارزیابی کرد نه بادید حدسی. برای سنجش ه ارزیابی درست ،بایستی یک برنامهبلندمد  ،یک راویرد کلی ه یک استراتژی تدهینشده هجود
داشته باشد تا بتوا در ور بروهای از زما  ،پیشرفتوا را با آ
سنجید .ضمن آنکه ومه راویردوای کمی ه کیفی را باید
،اباتشخیص ه ،ابا ارزیابی کرد.

توجه به انتظارا  ،الزمه
ارزیابی درست
شفافیت ه ها،عبینی در
سیاستوا ،الزمه ارزیابی
درست
محاسیه نتای ه دستاهردوا

()11/1/3

پس از ارزیابی ه مشخص شد عیبوا حتماً باید برای رفع
آ وا برنامهریای ه ت میم جدی داشت ]این[ برنامهریای
برای آینده باید برمینای نتای ارزیابیوای ها،عگرایانه باشد.

اندازهگیری با شاخصوای کمی
ه کیفی
ارزیابی حسی (با شاخص)

،ابا ارزیابی بود راویردوا

برنامهریای رفع معایب
برنامهریای برای آینده برمینای
نتای ارزیابیوای ها،عگرایانه

جدهل  0نمونه کدگتاری محوری
گااره اح ا شده منتخب

آدرس

کد /مفاویم

محور/
مقوله

 ارزیابی درست ازآنچه مورد تو،ع ه()11/0/1
()11/2/1

انتظار است ،امر مهمی است لتا باید سطح
تو،عا

ه انتظارا

معلو باشد ه متناسب

با آ تو،ع ه انتظار خاص ،ارزیابی کرد.
 الزمه ارزیابی درست سیاستوای کلی،شفافیت ،صراحت ه ها،عبینی آ واست.

توجه به انتظارا ،

بیا

الزمه ارزیابی درست

ها،عبینانه ه

شفافیت ه ها،عبینی در
سیاستوا ،الزمه
ارزیابی درست

شفاف
انتظارا

ه

سیاستوا

الگوی ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در اندیشه اما خامنهای
گااره اح ا شده منتخب

آدرس
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(مدظلهالعالی)

محور/

کد /مفاویم

مقوله
 -اگرچززه مززیتززوا حجززم خززدما

در

دستگاهوا را بهتقریب ،مشخص کزرد ،هلزی

محاسیه نتای ه

ارزیززابی حقیقززی ه درسززت ،آنگززاه میسززر

دستاهردوا

میگردد که نتای ه دستاهردوا نیا محاسزیه
شود ...مهم ترین شاخص در تعیین موفقیت
-بیانا

در

اجالس
سراسری نماز

()2010/3/23
-)20/8/9(-

()12/22/25

باغیا  ،کمیت ه کیفیت میوهای است که در
عرصززه تززالش ه مجاوززد

اه بززه دسززت

اندازهگیری با
شاخصوای کمی ه
کیفی

میآید.

 برای سنجش ه ارزیابی درست ،بایسزتییک برنامه بلندمد  ،یزک راویزرد کلزی ه

نتای ه
دستاهردوا

 باید بادید حسی مسائا را ارزیزابی کزردنه بادید حدسی.

محاسیه

با
ارزیابی حسی (با
شاخص)

شاخصوای
کمی ه
کیفی

یک اسزتراتژی تزدهینشزده هجزود داشزته
باشززد تززا بتززوا در وززر بروززهای از زمززا ،
پیشرفتوا را بزا آ سزنجید .ضزمن آنکزه

،ابا ارزیابی بود

ومززه راویردوززای کمززی ه کیفززی را بایززد

راویردوا

،اباتشخیص ه ،ابا ارزیابی کرد.
پس از ارزیابی ه مشخص شد عیبوا
حتماً باید برای رفع آ وا برنامهریای ه
()11/1/3

ت میم جدی داشت ]این[ برنامهریای
برای آینده باید برمینای نتای ارزیابیوای
ها،عگرایانه باشد.

تشخیص ه
برنامهریای رفع معایب
برنامهریای برای آینده
برمینای
ارزیابیوای
ها،عگرایانه

نتای

به کار بستن
نتای
ارزیابیوا
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دفاعی استراتژیک  -سال نوزدوم ،.شماره ،10تابستا 2033
جدهل  .نمونه کدگتاری انتخابی
کد /مفاویم

آدرس

توجه به انتظارا  ،الزمه ارزیابی
()11/0/1

درست

()11/2/1

شفافیت ه ها،عبینی در سیاستوا،
الزمه ارزیابی درست

بیانا

در

اجالس
سراسری نماز
()0./2/12

محاسیه نتای ه دستاهردوا
اندازهگیری با شاخصوای کمی ه
کیفی

)20/8/9(-

ارزیابی حسی (با شاخص)

)01/11/19(-

،ابا ارزیابی بود راویردوا
تشخیص ه برنامهریای رفع معایب

()11/1/3

برنامهریای برای آینده برمینای نتای
ارزیابیوای ها،عگرایانه

انتخابی،/ضیه

محور /مقوله
بیا ها،عبینانه ه
شفاف انتظارا

ه

تییین پیامدوا

سیاستوا

محاسیه نتای ه
دستاهردوا با

شاخص سازی

شاخصوای کمی ه

پیامدی

کیفی

به کار بستن نتای
ارزیابیوا

تولید کاربست
نتای ارزیابی
پیامدوا

تشکیا مقولهوای مفهومی از طریپ کدگتاری باز ه ارتیاط بین مقولهوای مفهومی اهلیه به شکا
گاارهوا از طریپ کدگتاری محوری ه یکپارچه کرد آ وا ه توصیف ه تییین مقولهوای
،ضیهای (وستهای) از طریپ کدگتاری انتخابی در یک نگاه در ،الب شکا شماره  0ارائهشده
است.

 -باید شرایط فردا را حزدس

بانیم ،آ ه،ت برنامه حرکزت
را فراوم کنیم.

 توجه به انتظزارا  ،الزمزهارزیابی درست.

 شززفافیت ه ها،ززعبینززی درسیاسززتوززا ،الزمززه ارزیززابی

درست.
 -ما چه میخواویم؟ مح ول

ه خرهجزززززی ...را چززززززه
میخواویم باشد؟ اهل ایزن را

مشخص بکنیم.
 -ارزیابی حقیقی ه درسزت،

شود.

آنگاه میسر میگردد که نتزای
ه دسززتاهردوا نیززا محاسززیه

تبیین پیامدها

دستاهردوا

 -محاسزززیه نتززززای ه

 -انزززدازهگیزززری بزززا

شززاخصوززای کمززی ه

کیفی

 -ارزیززابی حسززی (بززا

شاخص)

، -ابززا ارزیززابی بززود

راویردوا

 اگزر در کیفیزت طراحززی هبرنامه ریای یا در کیفیت اجرا
نق ززی ه عییززی هجززود دارد،
به د،ت ه با چشم وای تیابین
مشاوده ه دیده شود.

 باید دائماً رصد کنیم بیینیمخرهجززی ایززن تالشززی کززه

درزمینهٔ نخیگا انجا مزی-
گیززرد ،چقززدر اسززت؛ چقززدر

نتیجهگیری

 ور کزاری کزهانجززا مززیگیززرد
نتیجزززه آ نیزززا
بایستی مشخص
شود.
 بایزززد نتیجزززهکززاروززا معلززو
بشود.
 خرهجی ایزنکاروا چیست؟
 مح ززززول هآدزززار کاروزززای
کیفی مزی توانزد
دمززرا کمززی ه
کیفی باشد.

کدهای اساسی (حاصل از کدگذاری باز)

 جمعآهری دادهوزابا ابااروای سزنجش
کیفی ه کمی
 توجه بزه شزرایطمحیطززی ه نگززاه از

بیره (پیامزدی) بزه
ارزیابی
 خرهجیوا را بایددائماً مرا،یزت کزرد،
متناسب است ایزن خرهجزی

شاخص سازی

پیامدی

پیشززرفت کاروززا را
باید مرا،یت کرد

با سرمایهگتاریای که شده.
 آگزززاوی ه بیزززدار بزززود ،،در تحلیا داشتن ،به مو،ع
ومه چیا را فهمید ه به مو،ع

جمعآوری
دادههای

ا،دا کرد .

تحلیل دادههای
محیطی

محیطی

کد قضیهای (ارزیابی پیامدهای عملکرد)

 تشززززززززززخیص هبرنامهریای رفع معایب.
 -گزارشی که انسا از

نادیک آدار آ را لمس
کنزززد ،ان زززافاً تزززأدیر
دیگری دارد.

 باید درصزحنه عمزانتیجه کاروا دیده بشود.
 باید کار را بهگونهایتنظیم کنید کزه بتوانیزد
مح ول ه نتیجزه آ را
به مرد نشا دوید
 ایززن کاروززایی کززهت میم گرفته شده است
کززه بشززود ،در خززارج
تحقپ پیدا کند.
 -برنامززهریززای بززرای

آینززده برمینززای نتززای

تولید گزارش
پیامدسنجی

ارزیززززززابیوززززززای
ها،عگرایانه.

تولید کاربست
نتايج

الگوی ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در اندیشه اما خامنهای
(مدظلهالعالی)
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شکا  0در یک نگاه تشکیا ،ارتیاط ،یکپارچه کرد  ،توصیف ه تییین مقولهوا (نگارنده)
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نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف -نتیجهگیری:

محققین در پاسخ به سؤال اصلی تحقیپ یعنی «الگوی ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در
اندیشه اما خامنهای

(مدظلهالعالی)

کدا است؟» با توجه به اینکه الگوی متکور یک الگوی

محتوایی نیست بلکه یک الگوی سیستمی وست که در شکا  .نیا به آ پرداخته شد؛ لتا با
استفاده از تطییپ الگوی سیستمی با اندیشه اما خامنهای (مدظلهالعالی) (شکا  ).الگوی نهایی را در
،الب شکا ( )12ارائه نمودهاند.

شکا  5الگوی ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در اندیشه اما خامنهای
دهمین سؤال تحقیپ عیار است از «عناصر ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در اندیشه اما
(مدظلهالعالی)

خامنهای (مدظلهالعالی) کدا است؟»
محققین پاسخ این سؤال را از تحلیا بیانا
 -1تییین پیامدوا
 -0شاخص سازی پیامدی
 -.جمعآهری دادهوای محیطی
 -0تحلیا دادهوای محیطی

به شرح زیر استخراج نمودهاند

الگوی ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی در اندیشه اما خامنهای

(مدظلهالعالی)
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 -9نتیجهگیری
 -2تولید گاارش
 -8تولید کاربست نتای ارزیابی پیامدوا
ب -پیشنهادها:

بهطورکلی این تحقیپ ،ابا توسعه است ه پیشنهاد میشود
 -1برای کاربردی نمود الگوی سیستمی ارائهشده در این تحقیپ الز است تا برنامهوای
میا مد

ه بلندمد

سازما وا با نگاه پیامدی طراحی ه پیادهسازی شود ه به عیارتی

فرونگسازی ه گفتما رهیکرد پیامدی در طرحریای ،برنامهریای ،اجرا ه ارزیابی عملکرد
صور

گیرد.

 -0پیشنهاد میشود ،الگوی طراحیشده بهصور

بومی در سطح نهادوا ه سازما وای

لشگری ه کشوری بسط داده ه مورد آزمو علمی ه میدانی ،رار گیرد تا ضمن غنای آ ،
بهعنوا الگویی مناسب هارد ادبیا

مدیریت ه ارزیابی عملکرد سازمانی در حوزهوای

دفاعی ،امنیتی ،فرونگی ،سیاسی ،ا،ت ادی ه  ...شود.
 -.با توجه به طراحی الگوی ارزیابی پیامدوا عملکرد سازمانی در این تحقیپ ،پیشنهاد
میشود نظا جامع پایش ه پیامدسنجی راویردی میتنی بر میانی ارزشی ه مکتیی اسال
(،رآ  ،نه الیالغه ،صحیفه سجادیه ،منویا

امامین انقالب ه سایر منابع دینی) طراحی شود.

 -0جایگاه ه نقش آیندهپژهوی در سنجش ه ارزیابی پیامدوای عملکرد سازمانی موردبررسی
ه پژهوش ،رار گیرد.
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