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Abstract
The issue of performance appraisal has long been one of the important success
factors in different organizations. Financial management is one of the most
important sectors in public organizations. The performance of financial managers
should be evaluated in terms of criteria and metrics in different areas. The purpose
of the present study is to provide a model for evaluating the performance of
financial managers in the public sector with particular regard to meritocracy criteria
along with financial and management criteria. Structural equation approach and
Smart PLS software were used to analyze the data collected through the
questionnaire. The sample consisted of 62 people from the financial and managerial
statistical population selected through purposive sampling.
In this study, 82 measures were identified and categorized into five components:
"ethical / personality traits", "management skills", "human skills" meritocracy
skills" and "financial criteria". According to the findings of SmartPLS software,
management skills were identified as the most important component and ethical /
personality characteristics were the least important factor. The article adds to
managerial research in the area of evaluating the performance of financial managers
in the public sector and provides a framework for evaluating the performance of
financial managers in the public sector.
Keywords: Performance Evaluation, Financial Manager, Public Sector,
Structural Equations.
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چکیده
مساله ی ارزیابی عملکرد از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمانهای مختلف مطرح بوده
است .عملکرد مدیران مالی باید با توجه به معیارها و سنجههایی در زمینههای گوناگون مورد ارزیابی و سنجش قرار
گیرد .این مقاله به ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی با توجه خاص به معیارهای
جهادی و شایستهساالری در کنار معیارهای مالی و مدیریتی میپردازد .جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری
شده از طریق پرسشنامه ،از رویکرد معادالت ساختاری و نرمافزار  SmartPLSاستفاده شده است .نمونه آماری 22 ،نفر
از میان خبرگان بوده که با روش نمونهگیری تعمدی انتخاب شدهاند .در این مقاله 02 ،سنجه در قالب  5مولفه
«ویژگیهای اخالقی/شخصیتی»« ،مهارتهای مدیریتی»« ،مهارتهای انسانی»» ،مهارتهای جهادی و شایستهساالری»
و «معیارهای مالی» دستهبندی شدند .در این رابطهی مهارتهای مدیریتی مهمترین و ویژگی اخالقی/شخصیتی
کماهمیتترین مولفه شناسا یی شدند .این مقاله به تحقیقات مدیریتی در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش
عمومی میافزاید و ساختاری جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش عمومی ارائه میدهد.
كلیدواژهها :ارزیابی عملکرد ،مدیر مالی ،بخش عمومی ،معادالت ساختاری.
طبقه بندی P47 ،D73 ،H83 ،L32 :JEL
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مقدمه
مسالهی ارزیابی عملکرد از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمانهای
مختلف مطرح بوده است (افشار .)1313 ،تالش صاحبنظران همیشه بر این بوده است که از ابزار
سنجش معتبر در امر ارزشیابی بهره جسته و با استفاده از نتایج آن به عنوان پایه و مبنایی جهت
برنامهریزی برای رفع نواقص و ارتقا و پیشرفت این سازمانها بهرهبرداری کنند .امروزه اهمیت و
ضرورت ارزیابی عملکرد آنچنان محرز گردیده که در هر نظام و دستگاه اداری به عنوان امری
ضروری و اجتنابناپذیر مطرح و الزمه یک مدیریت صحیح و پویا به شمار میرود (گودرزی،
.)1312
طی مصوبه شماره / 44242ت  27781ه مورخ  1301/18/20سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور را مکلف شد تا با همکاری دستگاههای اجرایی کشور هر سال اقدام به ارزیابی عملکرد
وزارتخانهها ،سازمانها ،شرکتها و مؤسسات اجرایی کرده و عالوه بر تهیه گزارش جامع از
عملکرد دستگاهها ،نقاط ضعف و قوت عملکرد آنها را شناسایی کند و با ارائه راهنمایی و
راهکارهای مناسب ،موجبات بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری و روش کار و در نهایت
کارآمدی دستگاه را فراهم سازد .عالوه بر مصوبه یاد شده در مواد  157 ،142و  150قانون برنامه
چهارم توسعه نیز به این موضوع تاکید شده است .اما با تصویب و ابالغ قانون مدیریت خدمات
کشوری که فصل یازدهم (مواد 02 ،01و  )03این قانون استقرار نظام مدیریت عملکرد در
دستگاههای اجرایی کشور را تکلیف کرده است ،اهمیت این موضوع دو چندان شده است.
بنابراین مطابق ماده  01آن قانون ،دستگاههای اجرایی مکلف به استقرار نظام مدیریت عملکرد
هستند .ماده  02سازمان را موظف به نظارت بر چگونگی استقرار آن نظام در دستگاههای اجرایی
کرده و در نهایت ماده  03اشاره به ارزیابی استراتژیک کشورنموده است (صائب)1313 ،
ارزیابی عملکرد در بخشهای مختلف هر سازمانی اهمیت دارد اما امروزه اهمیت جایگاه و
نقش مدیران به عنوان طراحان ،هدایتگران و ادارهکنندگان اصلی سازمان بر کسی پوشیده نیست
و بکارگیری نظامهای موثر انتخاب ،جذب ،نگهداری ،ارزیابی و توسعه آنان نیز بهطور طبیعی از
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جایگاه ویژهای برخوردارست (دانشور .)1315 ،برای انجام ارزیابی عملکرد در هر سطحی ،نیاز به
یک الگو و مدل مرجع میباشد که مطابق با آن ،سازمان و افراد متولی ،امر ارزیابی را به خوبی
اجرا کنند (احمد بورا .)2814،1از طرفی طبق بررسیهای گسترده که انجام شده است ،شایستگی و
ویژگیهای مورد نیاز برای مدیران نظام جمهوری اسالمی ایران ،تفاوتهای عمیق و اساسی با
سازمانهای فعلی در سایر جوامع دارد (حصیرچی .)1318 ،بنابراین ،نیاز به مدلی مرجع برای
ارزیابی عملکرد مدیران در تمامی سطوح که شاخصها و معیارهای مورد نظر نظام جمهوری
اسالمی ایران را در نظر بگیرد ،اهمیت بسیار دارد.
یکی از مهمترین بخشهای سازمانهای عمومی ،معاونت مالی آن میباشد(دهنراج شارما،2
 .)2810مدیران مالی نیز از دسته افرادی هستند که میبایست مرتبا مورد ارزیابی و بازرسی
قرارگیرند (منگونگ .)2817 ،3ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی ،توسط بازرسها
و ارزیابهایی که از طرف هیئت مدیره انتخاب میشوند انجام شده و همچنین ارزیابیهای
بیمهای ،مالیاتی و ...بسیار اهمیت دارد (صائب .)1313 ،بنابراین ،غالبا رویکرد مالی و وظیفهای ـ
ساختاری موردنظر ارزیابها میباشد و الگوی جامعی برای ارزیابی عملکرد مدیران مالی وجود
ندارد .در صورتی که وجود مدلی که جنبههای مختلف را برای مدیران مالی در نظر بگیرد ،بسیار
مهم است زیرا نبود مدل جامعی جهت ارزیابی مدیران منجر به کاهش کیفیت عملکرد آنها
میشود و نتیجه این امر در سازمانهای عمومی منجر به کاهش کارآیی کشور خواهد شد
(تهرانی .)2812 ،از طرفی وجود مدل جامع ارزیابی عملکرد میتواند تاثیرات مثبتی در ایجاد
انگیزش مدیران مالی جهت دستیابی به اهداف سازمانهای عمومی که عمدتا دستیابی به منافع
عمومی است داشته باشد (حصیرچی.)1318،
بنابراین ،طبق موارد بیان شده و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله) در زمینه
شایستگی مدیران و لزوم ایجاد تفکر جهادی در مدیران کشور ،وجود مدلی جامع که در هر بخش
1. Ahmed Bowra
2. Dhanraj Sharma
3. MengWang
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با توجه به معیارهای مذکور ،افراد را ارزیابی کند ،بسیار احساس میشود .در این پژوهش ،هدف
ارائهی الگویی جامع جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی با توجه به معیارهای مالی ،فردی و
شاخصهای نظام جمهوری اسالمی ایران در سازمانهای عمومی میباشد.

مبانی نظری ،پیشینه پژوهش و ارائه مدل مفهومی
موضوع ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گستردهای است که دامنه وسیعی از رشتهها و
صاحبنظران بر آن اثرگذار بودهاند .منظور از ارزیابی عملکرد ،فرآیندی است که بوسیله آن
کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی مورد ارزیابی قرار میگیرند(دهنراج شارما.)2810 ،
شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ،ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد
آنان و سایر کارکنان ،از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است(استنکیک .)2812 ،1از جمله
اهداف اصلی در ارزیابی عملکرد ،جمعآوری اطالعات ضروری درباره نیروهای شاغل در سازمان
در سطوح مختلف کارمندی و مدیریتی میباشد تا بتوان متناسب با اطالعات موجود ،جهت
باالبردن کمیت و کیفیت کار کارکنان تصمیماتی اتخاذ نمود(موتندی.)2813 ،2
مطالعات مختلفی در زمینه ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمانهای مختلف صورت
گرفته است .بحرانی و همکارش ( )2817در مطالعهی خود یک نظام ارزیابی عملکرد پرسنل اعم
از مدیران و کارکنان ارائه دادند .ساختار ارائه شده در مطالعه بحرانی و همکارش ،قابلیت ارزیابی
عملکرد تمامی کارکنان در راهبردهای مختلف دارد .یافتههای مطالعه مذکور نشان داد که راهبرد
رهبری هزینه ،معیارهای رعایت سلسله مراتبی کاری ،کمیت کار و توانایی تصمیمگیری بیشترین
ضرایب اهمیت را به خود اختصاص دادهاند؛ در حالی که در راهبرد تمرکز ،معیارهای همکاری و
شرکت در کارگروهی ،قدرت سرپرستی و اداره امور و توانایی تصمیمگیری بیشتری اهمیت را
داشتند .در راهبرد تمایز نیز معیارهای ابتکار و خالقیت ،کیفیت و ارائه پیشنهادهای سازنده از
معیارهای دیگر امتیاز بیشتری کسب کردند .شریفیمنش و همکارش( )2817در مقاله خود اقدام
1. Stancic
2. Mutindi
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به ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در دانشگاهها نمودند .در این مطالعه ،معیارهای
ارزیابی تحت ساختار مدل کارت امتیازی متوازن طراحی گردید .مولفههای اصلی مورد نظر در
مدل شامل تحقق بودجه مصوب ،تخصیص متوازن اعتبارات ،دوره وصول اعتبارات ،ملموسات،
همدلی ،قابلیت اعتماد و اطمینان ،پاسخگویی و تعهد ،اصالح و بهبود فرآیندها ،ارتقای سالمت
اداری ،تغییر و تحول سازمانی ،تسهیل ارتباط بین واحدها ،رضایت کارکنان ،اعتالی فرهنگی
سازمانی و توسعه فناوری اطالعات بودند که متناسب با چنین مولفههایی ،کارمندان و مدیران
بخش معاونت فرهنگی مورد ارزیابی قرار میگرفتند.
موحدمنش( )2815نیز چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیران با استفاده از ابزارهای
تاپسیس و تحلیل پوششی دادهها ارائه داد .در این مطالعه ،با بررسی مقاالت داخلی و خارجی04 ،
معیار جهت ارزیابی عملکرد مدیران شناسایی گردید و بعد از کسب نظرات خبرگان 27 ،معیار در
گروههای ویژگیهای شخصیتی مدیران ،مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای تصمیمگیری،
مهایرهای مدیریتی و مهارتهای حرفهای دستهبندی شدند .این معیارها طبق نظر خبرگان و
رویکرد تاپسیس اولویتبندی شده که معیار مهارتهای تصمیمگیری مدیران بیشترین امتیاز را
کسب نمود .در مطالعهای با رویکردی متفاوت ،سیاهی( )2813با بررسی فرضیهای تحت عنوان
بررسی رابطه میان آگاهی مدیران از شرح وظایف خود و ارتباط آن با عملکرد مدیران ،پژوهشی
در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران انجام داد .نتایج نشان داد که میزان آگاهی مدیران از شرح
وظایفشان در حد متوسط میباشد .همچنین بین نمره کلی آگاهی مدیران از وظایفشان و
عملکرد آنان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد .همچنین در زیر مقیاسهای وظایفشان نیز بین
همهی زیر مقیاسها و عملکرد آنان رابطه مثبت و معنیداری مشاهده شد.
در مقاالت التین نیز ،منگ وانگ 1و همکاران ( )2817مدلی جهت ارزیابی عملکرد مدیران
دانشگاهی در دانشگاههای چینی ارائه دادند .طبق مصاحبههای نیمه ساختار یافتهای که با  10خبره
انجام گرفته و  213پرسشنامهای که توزیع گردید ،مولفههای تصمیمگیری ،سازماندهی،
برنامهریزی و طراحی ،بهرهوری منابع انسانی به عنوان مهم ترین مولفههای ارزیابی عملکرد مدیران
1. Meng Wang
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دانشگاهی در دانشگاههای چین شناسایی گردید .میهایو دیانا ( ،)2813ساختاری جهت اندازهگیری
عملکرد مدیران در بخش عمومی ارائه داده است .شاخصهای اصلی که در این مطالعه بیان شده
است شاخص های برنامهریزی ،کنترل و نظارت ،تصمیمگیری ،هدایت و سازماندهی میباشد.
دینیسی 1و همکارش( ،)2817در مطالعهای رویکردهای ارزیابی عملکرد مدیران را طی صد
سال پیش مورد بررسی قرار دادهاند .طبق بررسیهای صورت گرفته دیده میشود که سیستمهای
ارزیابی پیشرفت بسیاری نسبت به گذشته داشتهاند و نکته قابل توجه این است که تمرکز بر
معیارهای شایستگی بیشتر از گذشته شده است.
در مطالعهای دیگر رضایی( ،)2812مدلی جهت ارزیابی و مقایسه عملکرد مدیران در
بیمارستانها ارائه داده است .در این مطالعه که با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی انجام
گرفته است ،مهمترین معیارها شامل برنامهریزی ،کنترل و نظارت ،تصمیم گیری ،هدایت و
سازماندهی شناسایی شدند.
در جدول زیر ،خالصه معیارهای در نظر گرفته شده در مطالعات گوناگون جهت سنجش
عملکرد مدیران بیان شده است.
جدول  .1مولفههای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران در مطالعات بررسی شده
ردیف

نویسنده (سال)

1

بحرانی و همکارش ()2817

مولفه های اصلی ارزیابی عملکرد
رهبری هزینه
سلسله مراتب کاری
کمیت کار
توانایی تصمیمگیری
تمرکز
همکاری و شرکت در کارگروهی
قدرت سرپرستی و اداره امور
تمایز
ابتکار و خالقیت
کیفیت
ارائه پیشنهادهای سازنده
رازدار بودن و صداقت
1. Dinisea
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ادامه جدول  .1مولفههای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران در مطالعات بررسی شده
ردیف

نویسنده (سال)

2

شریفی منش و همکارش ()2817

3

فتحی و همکاران ()2812

مولفه های اصلی ارزیابی عملکرد
تحقق بودجه مصوب
تخصیص متوازن اعتبارات
دوره وصول اعتبارات
ملموسات
همدلی
قابلیت اعتماد و اطمینان
پاسخگویی و تعهد
اصالح و بهبود فرآیندها
ارتقای سالمت اداری
تغییر و تحول سازمانی
تسهیل ارتباط بین واحدها
رضایت کارکنان
اعتالی فرهنگی سازمانی
توسعه فناوری اطالعات
حاشیه سود خالص
مانده سپردههای صفر قیمت
مانده سپردههای مدتدار ریالی
مانده سپردههای مدتدار ارزی
مانده تسهیالت و مطالبات
نسبت مطالبات سر رسید گذشته
تعداد پیشنهادات مشتریان
آموزش حرفهای
ثبات کارکنان
بودجه مربوط به تحقیق و توسعه
میزان دستورالعملهای داخلی
تعداد اشتباهات کارکنان
فرایندهای منطقی
کارایی مبادالت
تعداد خدمات جدید
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ادامه جدول  .1مولفههای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران در مطالعات بررسی شده
ردیف

نویسنده (سال)

3

فتحی و همکاران ()2812

مولفه های اصلی ارزیابی عملکرد
مکان شعبه
ظاهر شعبه
سن و تحصیالت مدیر شعبه
سن و تحصیالت کارکنان
تعداد باجههای خدمتدهی
وضعیت ظاهری و آراستگی کارکنان
ویژگیهای شخصیتی مدیر

موحد منش
()2815

مهارتهای ارتباطی
مهارت تصمیمگیری
مهارتهای مدیریتی
قابلیتها و مهارتهای حرفهای
رعایت انضباط و مقررات
احساس مسئولیت
صداقت
دلسوز بودن
پیگیر بودن
جدیت در کار
احترام به مراجعین

4

همازاده ابیانه ()2814

5

اسماعیلزاده ()2812

فداکاری و ایثار
افزایش معلومات شغلی
حفظ اسرار شغلی
احترام به همکاران
انتقال اطالعات شغلی
خودداری از اتالف وقت
مراقبت از ابزار کاری
رعایت انضباط و مقررات
تاثیر مشارکت در بودجه بندی
سیستم های حسابداری مدیریت
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ادامه جدول  .1مولفههای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران در مطالعات بررسی شده
ردیف

مولفه های اصلی ارزیابی عملکرد

نویسنده (سال)

توانمندسازها
رهبری و مدیریت تحقیقات
خط مشی و راهبردهای تحقیقاتی
سرمایههای انسانی
2

حاجیان و همکاران
()2812

شراکتها و منابع مالی و اطالعاتی
فرایندهای داخلی
نتایج
نتایج کاربران و بهرهوران تحقیقات
نتایج سرمایههای انسانی
نتایج جامعه
نتایج کلیدی عملکرد
شاخصهای عملکردی

7

فرقدانی و همکاران ()2812

0

حصیرچی و همکاران ()2818

11

منگ وانگ و همکاران ()2817

شاخصهای فرایندی
شاخصهای اخالقی
مبانی اعتقادی معرفتی
دانش
مهارت
تواناییها
آمادگیها
بینش و بصیرت
تصمیمگیری
سازماندهی
برنامهریزی و طراحی
بهرهوری منابع انسانی
عملکرد مدیریت
عملکرد مدیران

12

دینیسی و همکارش
()2817

بهرهوری مدیران
رسیدن به اهداف
تصمیمگیری
آیندهنگری
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ادامه جدول  .1مولفههای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران در مطالعات بررسی شده
ردیف

نویسنده (سال)

13

میهایو دیانا ()2813

14

رضا تهرانی و همکاران ()2812

مولفه های اصلی ارزیابی عملکرد
برنامهریزی
کنترل و نظارت
تصمیمگیری
هدایت
سازماندهی
روایی امور
فعالیتها
نفوذ
ارزش افزوده
نرخ سود

منبع :تلخیص محقق

در ادامه مطالعات بررسی شده و نظرسنجی از خبرگان ،اینگونه نتیجه حاصل شد که برای
ارزیابی عملکرد مدیران مالی ،رویکردهای متفاوتی در گذشته و امروزه پیادهسازی میشود .به
طور کلی شاخصها و معیارهای ارزیابی مدیران مالی را میتوان به سه دسته معیارهای حسابداری،
اقتصادی و بازار دستهبندی نمود (خواجوی .)1314 ،بنابراین در مطالعات مختلف ،هر کدام از
دسته معیارهای بیان شده ،به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند .از طرف دیگر ،در
مطالعهای که حصیرچی و همکارانش ( )1318از طریق بررسی بیانات ،نامهها ،احکام و فرمانها و
مصاحبههای مقام معظم رهبری طی سالهای  1320تا  1318انجام دادند به این یافته رسیدند که
معیارهای ارزیابی عملکرد در نظام جمهوری اسالمی ایران با دیگر کشورها تفاوتهای اساسی
دارد و توجه به معیارهای شایستگی و الگوهای مدیریت جهادی از اهمیت باالیی در نظام
جمهوری اسالمی ایران برخوردار است.
بنابراین ،در این مطالعه ،با توجه به معیارهای ویژگیهای فردی ،شاخصهای مدیریت
جهادی و شایستهساالری و شاخصهای ارزیابی مالی مدیران ،الگویی جهت ارزیابی عملکرد
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مدیران مطابق با مدل مفهومی زیر ارائه میشود.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ روش کار ،توصیفی میباشد ،چرا که به شناسایی معیارها و
شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی با بهرهگیری از ابزارهای متعارف
موجود در زمینهی مورد بحث ،نسبت به برداشتن گامهای الزم به منظور دستیابی به اهداف تحقیق
و رسیدن به پاسخ سواالت تحقیق اقدام میشود .در این پژوهش دخل و تصرفی در مساله صورت
نخواهد گرفت و وضعیت موجود مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد(خاکی .)1318،از لحاظ
هدف نیز ،این تحقیق در زمرهی تحقیقات کاربردی است.
جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران مالی ،حسابداران ،حسابرسان ،پژوهشگران حوزه
مالی ،اساتید دانشگاهی ،کارشناسان مالی با سابقه و به طور کل افرادی که در زمینه امور مالی
تخصص و تجربه کاری دارند ،میباشد .روش تحلیل دادهها و مدلُسازی در پژوهش حاضر،
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استفاده از روش معادالت ساختاری بوده است .نمونهی آماری مطالعه شامل  22نفر از خبرگان
جامعه آماری بوده است .روش نمونهگیری به صورت تعمدی از میان جامعه آماری انتخاب شده
است.
روش مورد استفاده در این مطالعه ،رویکرد معادالت ساختاری بوده است .روش مدل سازی
معادالت ساختاری ،تعمیمیافته رگرسیون خطی است .رگرسیون خطی یکی از تکنیکهای پیچیده
آماری برای دادههایی است که معموال در سطح سنجش فاصلهای میباشد .رگرسیون خطی به دو
صورت رگرسیون ساده و رگرسیون خطی چندمتغیره مطرح میگردد .در رگرسیون ،تاثیر
متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مشخص میگردد .مدلیابی معادالت ساختاری یک رویکرد
جامع بر آزمون فرضیات ،دربارهی روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است (آذر و همکاران،
 .)1311در این پژوهش ،از مدلیابی معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی و
نرمافزار  PLSجهت آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده است.

تحلیل دادهها و یافتهها
همانطور که در بخش روش پژوهش بیان گردید ،نمونه آماری مطالعه شامل  22خبره
میباشد که با روش تعمدی از میان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند .نمونه آماری مطالعه
شامل  37درصد زن و  23درصد مرد بوده است .همچنین مقطع تحصیلی خبرگان مورد بررسی
شامل دیپلم ( 3درصد) ،لیسانس ( 32درصد) ،فوقلیسانس ( 44درصد) ،دکتری و باالتر (21
درصد) بوده است .رده سنی افراد نمونه پژوهش شامل کمتر از  25سال ( 0درصد) 25 ،ـ  38سال
( 21درصد) 31 ،ـ  45سال ( 40درصد) و بیش از  45سال ( 15درصد) میباشد.
بعد از بررسی مقاالت و مطالعات گوناگون و برگزاری جلسات مصاحبه نیمهساختاریافته
متعدد 02 ،معیار در  5دسته شناسایی گردید .در جدول زیر ،مولفههای ارزیابی عملکرد مدیران
مالی به همراه بار عاملی و ضرایب معناداری آنها بیان شده است.
جدول  .2مولفهها و سنجههای ارزیابی عملکرد مدیران مالی
معیار

كد

زیرمعیار
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ویژگیهای اخالقی /شخصیتی ()B
مهارتهای مدیریتی ()C

B1

آراستگی ظاهر

82525

B2

رعایت شعائر ،اخالق و رفتار

82715

B3

صداقت

82217

B4

فن بیان و سخن گفتن

82403

B5

انتقادپذیری

82370

B6

انعطافپذیری

82783

B7

صراحت و قاطعیت در گفتار و رفتار

82222

B8

قابل اعتماد بودن

82257

B9

امانتداری و پاکدستی

82510

B10

عدم توقع بیمورد

82241

B11

رعایت نظم و انضباط اداری

82522

B12

قضاوت

82032

B13

رازداری

82042

C1

ریسکپذیری

0.483

C2

قدرت تنبیه و پاداش

82200

C3

به روز بودن دانش و اطالعات

82782

C4

به کارگیری فناوریهای نوین

82221

C5

برنامهریزی

82352

C6

حسن سابقه کار

82750

C7

نظارت و کنترل

82448

C8

حمایت و دفاع از پرسنل

82225

C9

تخصیص بهینه منابع

82727

C10

شایسته ساالر

82251

C11

توان هدفگذاری

82527

ادامه جدول  .2مولفهها و سنجههای ارزیابی عملکرد مدیران مالی
C
)
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C12

سازماندهی
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مهارتهای انسانی ()D
معیارهای جهادی و شایستهساالری ()E

C13

تسلط به زبانهای خارجی

82215

C14

خالقیت و نوآوری

82211

C15

حلکننده مشکالت

82515

C16

توانایی پیشبینی پیامدها

82515

C17

قدرت تصمیمگیری

82527

C18

داشتن تفکر سیستمی

82451

D1

شرکت در فعالیتهای اجتماعی سازمان

82014

D2

رفتار و برخورد مناسب با همکاران

82221

D3

آموزش ،یادگیری و رشد

82242

D4

انتقال دانش ،تجربه و مهارت

82525

D5

شرکت فعال و موثر در جلسات

82575

D6

توانایی ایجاد انگیزه در کارکنان

82234

D7

ایجاد هماهنگی

82788

D8

ایجاد محیط برد  -برد

82788

D9

تیمسازی

82507

D10

آگاهی

82308

E1

اجتناب از تهمت

82282

E2

از خودگذشتگی

82240

E3

تعهد کاری

82427

E4

داشتن روحیه تحولی و نوشوندگی

82730

E5

نشاط ،امید و نگرش مثبت

82081

E6

خستگی ناپذیری

82314

E7

اطمینان به توانمندیهای شخصی

82440

E8

ثبات در رفتار

82752

E9

منطقی بودن

82774

E10

حفظ کرامت و حرمت خود

82425

E11

قانع بودن و طمع نداشتن

82421

E12

سادهزیستی

82452

ادامه جدول  .2مولفهها و سنجههای ارزیابی عملکرد مدیران مالی
كد

معیار
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شای
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جهاد
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معیار

E13

زیرمعیار
دقت در به کارگیری و حفظ بیتالمال
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معیارهای مالی ()F

E14

محبوبیت و مقبولیت در بین مردم

82573

E15

والیتمداری و عمل به فرامین مقام معظم رهبری (مدظله)

82238

E16

استقبال و پذیرش کارهای سخت

82782

E17

عمل به موقع و دقت در کار

82571

E18

انعکاس بیان صحیح و صادقانه مطالب

82085

E19

پیگیری مصرانه امور

82700

E20

اختصاص وقت به فکر کردن و اندیشیدن

82723

E21

خوش کالمی و حسن رفتار

82728

E22

هوشمندی و حرکت مبتنی بر علم و درایت

82782

E23

توکل و توسل به خدا

82712

E24

جلوگیری از تخلفات

82744

F1

حسابرسی و گزارشهای دورهای

82533

F2

تهیه صورتهای مالی

82332

F3

رعایت استانداردهای حسابداری

82232

F4

تسلط به قوانین و مقررات

82205

F5

امور بانکی

82412

F6

افشای حقایق مالی

82382

F7

پیگیری رفع معایب و نقایص

82230

F8

جابجایی مشخص اعتبارات مالی

82354

F9

سازماندهی امور درآمدی

82723

F10

رعایت قوانین معامالت

82417

F11

رعایت قوانین مربوط به کسورات قانونی

82403

F12

تسویه حساب

82700

F13

رعایت زمانبندی گزارش دهی

82081

F14

به روز بودن اسناد و اطالعات

82735

F15

نظارت ستادی

82707

F16

بایگانی مناسب و ثبت و ضبط

82722

F17

گردش مالی سازمان

82747

متناسب با مدل مذکور و دادههای جمعآوری شده ،مدل پژوهش حاضر در نرمافزار PLS

شبیهسازی گردید .نخستین مرحله در ارزیابی مدلهای اندازهگیری ،بررسی پایایی سنجههای
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مربوط به سازههای پژوهش است .بارهای عاملی هر متغیر آشکار و پنهان ،میبایست بیش از 823
باشد و در صورتی که کمتر باشد ،سنجه مورد نظر حذف میشود .طبق یافتههای حاصل از
نرمافزار و جدول  1دیده شده است که بار عاملی تمامی سنجهها به جز یک مورد از زیر مجموعه
مولفه شاخصهای مدیریت جهادی و شایستهساالری (از خودگذشتگی) بیش از  823بوده است.
بنابراین ،تنها یک سنجه از میان  02سنجه از مدل حذف میشود.
برای بررسی سازگاری درونی سازهها ،به طور سنتی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
میشود .آلفای کرونباخ فرض میکند که همه معرفها به یک اندازه پایا هستند ،همچنین این
معیار به تعداد عوامل هر شاخص حساس است و به طور کلی به کم برآوردی پایایی سازگاری
درونی تمایل دارد .به دلیل وجود این معایب در ضریب آلفای کرونباخ ،باید پایایی مرکب برای
همه سازهها محاسبه شود .پایایی مرکب باید بیشتر از مقدار  82780باشد .همچنین مقدار آلفای
کرونباخ باید بیش از  827باشد (آذر و همکاران .)1311 ،از دیگر شاخصها جهت اعتبارسنجی
مدل ،بررسی روایی همگرا است .روایی همگرا اندازهای است که یک سنجه با سنجههای
جایگزین همان سازه به صورت مثبت همبسته است .سنجههای مربوط به هر سازه با شیوههای
متفاوتی برای سنجش همان سازه بکار گرفته میشوند ،بنابراین عواملی که معرفهای یک سازه
خاص هستند ،باید همگرا باشند یا بخش زیادی از واریانس را به اشتراک گذارند .برای ایجاد
روایی همگرا ،محققان بارهای بیرونی سنجهها و همچنین میانگین واریانس استخراجی را بررسی
میکنند .اگر مقدار میانگین واریانس استخراجی برای هر سازه بیش از  825باشد ،روایی همگرای
آن سازه تایید میشود (آذر و همکاران.)1311 ،
در جداول زیر ،ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی و میانگین واریانس
استخراجی برای تمامی سازهها نشان داده شده است.
جدول  .9ضرایب آلفای كرونباخ ،پایایی تركیبی و میانگین واریانس استخراجی سازههای مدل
سازه

ضریب آلفای كرونباخ ضریب پایایی تركیبی میانگین واریانس استخراجی
𝛂

𝛂
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ویژگیهای شخصیتی ()B

82002

82188

82713

مهارتهای مدیریتی ()C

82187

82112

82232

مهارتهای انسانی ()D

82043

82022

82747

معیارهای جهادی و شایستهساالری ()E

82138

82130

82230

معیارهای مالی ()F

82182

82111

82088

منبع :یافتههای تحقیق

مطابق با نتایج مندرج در جدول فوق ،روایی همگرا و پایایی سازهها به تایید میرسد .بعد از
بررسی موارد بیان شده ،میبایست تمامی مسیرهای نشان داده شده در مدل مفهومی(فرضیهها) و
روابط بین سازهها باهم یا روابط بین هر سازه با سنجههای مربوط به خودش از لحاظ آماری
معنادار شوند .نرمافزار  ،PLSبه صورت پیشفرض روابط را در سطح اطمینان  15درصد آزمون
میکند و چون مقدار  tاین سطح اطمینان برابر با  1212است ،هر یک از روابط که مقدار  tبرای
آن خارج از بازه  -1212تا  +1212باشد ،از لحاظ آماری ،در سطح اطمینان  15درصد تایید
میشود .طبق خروجیهای نرمافزار  ،PLSتمامی روابط علی مدل قابل قبول است ،چون مقدار t

آن ها خارج از بازه مشخص شده به دست آمده است .معناداری روابط بین متغیرها بیانکننده
تناسب بین سنجهها و سازههای مدل است.
در شکل زیر ،مقدار  tبرای متغیرهای مورد نظر پژوهش نشان داده شده است.
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شکل  .2مدل تحقیق در حالت نمایش ضرایب معناداری

رایجترین ضریبی که برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده میشود ،ضریب تعیین است .این
ضریب سنجه دقت پیش بینی مدل بوده و برابر با توان دوم همبستگی میان مقادیر واقعی و پیشبینی
شده یک سازه درونزای معین است .مقدار ضریب تعیین برای یک سازه درونزا ،گویای درصد
واریانسی است که توسط سازههای اثرگذار بر سازه مذکور تبیین میشود .هر چه این مقدار برای
یک سازه بیشتر باشد ،بیانکننده این است که مدل طراحی شده توسط محقق از برازش بهتر و
قدرت پیشبینیکنندگی بیشتری برخوردار است .طبق ادبیات تحقیق ،در این زمینه مقادیر
کوچکتر از  8211برای ضریب تعیین کم ،مقادیر بین  8233تا  8227متوسط و مقادیر بیش از 8227
زیاد ارزیابی میشوند (آذر و همکاران .)1311 ،مقادیر ضریب تعیین برای سازههای درونزای
مدل تحقیق در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  .4ضریب تعیین برای سازههای درونزا
مقدار R2

متغیر
ویژگیهای اخالقی/شخصیتی

82148

مهارتهای مدیریتی

82502

مهارتهای انسانی

82238

مهارتهای جهادی و شایستهساالری

82201

معیارهای مالی

82284
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همانگونه که در جدول نشان داده شده است ،مقادیر ضریب تعیین برای سازههای درونزای
الگو متوسط ارزیابی میشوند و این نتیجه نشاندهنده قدرت خوب پیشبینیکنندگی مدل است.
به طور کلی ،در این مطالعه و مدل بیان شده 5 ،فرضیه به طور کلی مورد بحث قرار گرفته
است .این فرضیهها که در مدل مفهومی مطالعه نیز بیان گردید ،مطابق با یافتههای حاصل از
نرمافزار  PLSو جدول زیر ،تایید شدهاند.
جدول  .5آزمونهای فرض مدل
فرضیه

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

82374

32018

پذیرش

82723

112320

پذیرش

82408

42144

پذیرش

82538

02185

پذیرش

82452

32287

پذیرش

ویژگیهای شخصیتی ـ اخالقی بر ارزیابی عملکرد
مدیران مالی بخش عمومی تاثیرگذار است.
مهارتهای مدیریتی بر ارزیابی عملکرد مدیران مالی
بخش عمومی تاثیرگذار است.
مهارتهای انسانی بر ارزیابی عملکرد مدیران مالی
بخش عمومی تاثیرگذار است.
معیارهای جهادی و شایستهساالری بر ارزیابی عملکرد
مدیران مالی بخش عمومی تاثیرگذار است.
معیارهای مالی بر ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش
عمومی تاثیرگذار است.

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که در جدول فوق دیده میشود ،تمامی ضرایب مسیر از مقدار  823بیشتر بوده و
همچنین آماره  tنیز در تمامی آزمونها از مقدار  1212بیشتر میباشد .بنابراین ،در سطح معناداری
 ،%15تمامی آزمون های فرض رد شدند ،رد شدن آزمون فرض به معنای تاثیرگذاری هر کدام از
عوامل بر ارزیابی عملکرد مدیران مالی میباشد.

بحث و نتیجهگیری
همانطور که در مطالعه پیش رو شرح داده شد 5 ،مولفه کلی بر ارزیابی عملکرد مدیران مالی
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در بخش عمومی تاثیرگذار هستند که  02سنجه در  5مولفه مذکور دستهبندی شدهاند.
همانطور که در شکل  3دیده میشود ،از میان مولفههای مدل« ،مهارتهای مدیریتی»،
مهمترین مولفه میباشد که از میان  10سنجه زیرمجموعه آن ،مهمترین سنجهها شامل «قدرت تنبیه
و پاداش»« ،ریسکپذیری» و «سازماندهی» میباشد.

شکل  .9وزن معیار و سنجههای مهارتهای مدیریتی بر عملکرد مدیر مالی

دومین معیار مهم در مدل« ،مهارتهای انسانی» میباشد که شامل  18زیرمعیار بوده و
مهمترین آنها شامل «ایجاد محیط برد ـ برد»« ،تیمسازی» و «شرکت در فعالیتهای اجتماعی
سازمان» میباشد که در شکل  4نشان داده شده است.
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شکل  .4وزن معیار و سنجههای مهارتهای انسانی بر عملکرد مدیر مالی

سومین معیار موثر در مدل« ،معیارهای جهادی و شایستهساالری» میباشد که شامل  24زیر
معیار بوده و مهمترین آنها شامل «اختصاص وقت به فکر کردن و اندیشیدن»« ،تعهد کاری» و

«پیگیری مصرانه امور» میباشد .در شکل  5موارد مذکور بیان شده است.

شکل  .5وزن معیار و سنجههای معیارهای جهادی و شایستهساالری بر عملکرد مدیر مالی
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در شکل  2نیز دیده میشود که چهارمین معیار موثر «معیارهای مالی» بوده که از میان 17
سنجه آن« ،سازماندهی امور درآمدی»« ،رعایت استانداردهای حسابداری» و «بایگانی مناسب و
ثبت و ضبط» مهمترین سنجهها بودهاند.

شکل  .6وزن معیار و سنجههای معیارهای مالی بر عملکرد مدیر مالی

کماهمیتترین مولفه در ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی نیز «ویژگیهای
شخصیتی» بودهاند .در معیار مذکور ،مهمترین سنجهها شامل «رازداری»« ،قضاوت» و «رعایت
شعائر ،اخالق و رفتار» میباشد.
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شکل  .7وزن معیار و سنجههای معیارهای مالی بر عملکرد مدیر مالی

در شکل زیر ،الگوی نهایی ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی به طور کامل
ارائه شده است.

شکل  .8مدل نهایی پژوهش

در شکل ارائه شده ،دیده میشود که دو متغیر ویژگیهای شخصیتی و معیارهای جهادی و
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شایستهساالری به عنوان متغیرهای مستقل ،هم بر دو دسته متغیرهای مولفههای مهارتهای مدیریتی
و مهارت های انسانی تاثیر گذاشته و هم به طور مستقیم بر عملکرد مدیریت مالی تاثیرگذار هستند.
وزن هر کدام از مولفهها و معیارهای آنها در شکل نشان داده شده است .دو متغیر مهارتهای
مدیریتی و مهارت های انسانی نیز که متغیرهای رابط هستند ،از دو متغیر بیان شده تاثیرگرفته و بر
متغیر معیارهای مالی تاثیرگذار هستند .همچنین به طور مستقیم ،بر عملکرد مدیر مالی نیز تاثیرگذار
می باشند .متغیر معیارهای مالی نیز یک متغیر وابسته بوده که از متغیرهای بیان شده تاثیر میگذارد
اما بر عملکرد مدیر مالی تاثیرگذار است .وزن تاثیر هر کدام از متغیرها بر عملکرد مدیر مالی نیز
در شکل به خوبی نشان داده شده است.
اما از میان مولفههای 5گانه ،وزن و اهمیت هر کدام از معیارها متفاوت است .مهمترین معیار
در ارزیابی عملکرد مدیران مالی «مهارتهای مدیریتی» میباشند .این دسته معیار 10 ،زیرمعیار
دارد که مهمترین آنها نیز عبارتند از:
ـ قدرت تنبیه و پاداش
ـ ریسکپذیری
ـ سازماندهی
دومین معیار مهم در ارزیابی عملکرد مدیران مالی «مهارتهای انسانی» میباشد .این دسته
معیار نیز شامل  18زیرمعیار میباشد که مهمترین زیرمعیارهای آن عبارتند از:
ـ ایجاد محیط برد ـ برد
ـ تیمسازی
ـ شرکت در فعالیتهای اجتماعی سازمان
سومین معیار موثر در ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش دولتی« ،معیارهای جهادی و
شایستهساالری» میباشد که شامل  24زیر معیار بوده است .مهمترین زیرمعیارهای آن عبارتند از:
ـ اختصاص وقت به فکر کردن و اندیشیدن
ـ تعهد کاری
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ـ پیگیری مصرانه امور
چهارمین معیار مهم در ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش دولتی «معیارهای مالی» میباشد.
مهمترین زیرمعیارهای آنها عبارتند از:
ـ سازماندهی امور درآمدی
ـ رعایت استانداردهای حسابداری
ـ بایگانی مناسب و ثبت و ضبط
کماهمیتترین دسته معیارها در ارزیابی عملکرد مدیران مالی نیز مولفه «ویژگیهای
شخصیتی» میباشد.
از مقایسه دیگر مطالعات با پژوهش حاضر ،برخی تشابهات در نتایج و یافتههای آنها با
مطالعه حاضر یافت شده است؛ بدین صورت که عیسی صائب ( )1313در مطالعه خود عوامل
مختلف بر عملکرد مدیران مالی را مورد بررسی قرار داده است که معیارهای صحت و انسجام
سیستم اطالعات حسابداری ،به روز بودن مدیر و تعهد کاری و قدرت سازماندهی از جمله
مهمترین معیارهای مذکور بودند .همچنین مطلبی زاده ( )1312در مطالعه خود به بررسی عوامل
موثر بر ارتقا عملکرد مدیران مالی پرداخته است .معیارهای اجتماعی و ارتباطگیری ،تیمسازی و
دریافت خروجیهای مالی موثر بر ارتقا و ارزیابی موثر مدیران مالی از اهمیت بیشتری برخوردار
بوده است .در دیگر مطالعه مورد بررسی ،سلیمانی ( )1313به طور خاص رابطه میان معیارهای
مالی و مدیریت سود با ارزیابی عملکرد مدیران را مورد بررسی قرار داده است .طبق یافتههای این
پژوهش ،معیارهای مالی تاثیر بسزایی بر عملکرد مدیران مالی دارد اما توجه به دیگر عوامل که در
این پژوهش به آنها توجهی نشده است ،از اهمیت بیشتری میتواند برخوردار باشد.
در انتهای مقاله نیز اینگونه پیشنهاد میشود که در ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش
عمومی ،توجه اصلی و نخست ارزیاب و بازرس ،میبایست به معیارهای جهادی و شایستهساالری
و همچنین ویژگیهای شخصیتی و اخالقی باشد .در بخش دوم ،مهارتهای انسانی و مدیریتی
می بایست مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در گام آخر معیارهای مالی مدیر سنجیده شود.
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نکته قابل توجه در این یافتهها بدین صورت است که در صورتی که فرد معیارهای جهادی و
شایستهساالری و همچنین ویژگیهای شخصیتی و اخالقی را در خود پرورش دهد ،مهارتهای
انسانی و مدیریتی را نیز می تواند به طور کامل و خوب یاد گرفته و نهایتا با یادگیری مباحث مالی،
امور مالی را نیز مسلط شود.
این یافتهها ،اهمیت باالی معیارهای جهادی و شایستهساالری را میرساند .به طور کلی ،طبق
یافته های پژوهش در بخش تحلیل ساختاری تفسیری نیز این نتایج به دست آمد که جهت کامل
بودن یک مدیر ،سه دسته ویژگیها و معیار را باید در خود تقویت کند .نخست معیارهای جهادی
و شایستهساالری و ویژگیهای اخالقی و شخصیتی است که با عنوان شایستگیهای پایه در مدل
سطحبندی پژوهش نامگذاری شده است .در گام بعد ،شایستگیهای میانی شامل مهارتهای
مدیریتی و انسانی را باید یک مدیر در خود تقویت کند و در گام نهایی ،شایستگیهای تخصصی
که معیارهای مالی میباشد را باید به طور کامل یاد بگیرد.
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