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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با
رویکرد فراترکیب انجام گرفته است .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی بوده و در آن از روش
فراترکیب استفاده شده است .محقق با استفاده از روش فراترکیب ،بازنگری دقیق و عمیق در
موضوع ،انجام داده است و یافتههای پژوهشهای کیفی مرتبط را ترکیب کرده است .دراینراستا،
 681پژوهش کیفی در حوزة عملکرد کارکنان ارزیابی شد که در پایان  19پژوهش انتخاب و با
تحلیل محتوای آنها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از
آنتروپی شانون تعیین شد .براساس یافتههای تحقیق ،کدهای توسعه کارکنان ،آموزش کارکنان،
فرصتهای شغلی ،راهبردهای سازمان و مهارتهای مدیریتی ،بیشترین ضریب اهمیت را بین ابعاد
چهارگانۀ بهسازی عملکرد کارکنان دارند .درنهایت ،پس از طی گامهای پژوهش ،الگوی جامع
تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان در سه مرحله :شناسایی ،ساختار اجرا و طراحی برنامۀ
حمایتی بهسازی عملکرد کارکنان ،ارائه شد.
کلیدواژهها :بهسازی عملکرد؛ بهسازی فردی؛ بینفردی و گروهی؛ سازمانی؛ محیطی
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مقدمه
مدیریت منابع انسانی و زیرنظامهای آن در کشورهای مختلف ،بهصورتی متفاوت بررسی،
درك و اجرا میشوند (اصالنیان و همکاران .)410 :9411 ،در محیط آشفته امروزی ،سازمانها
با یک تغییر تدریجی در روابط سنتی اشتغال و استخدام روبهرو هستند (ویزا71 :6091 ،9؛
جوهانسون .)49 :6090 ،6نظامهای مدیریت عملکرد مؤثر ابزاری برای اندازهگیری و بهبود
بهرهوری هستند .بهبود بهرهوری در بسیاری از سازمانها ـ خصوصی یا عمومی ـ اهمیت زیادی
دارد (هامن620 :9172 ،4؛ درمودی .)8 :6004 ،4ارزیابی عملکرد ،اطالعاتی را برای بسیاری از
تصمیمات مهم درمورد منابع انسانی مانند جبران خسارت و مزایا ،نیازهای آموزشی و توسعه،
اخراج ،کارکنان ،افزایش حقوق ،آزمایش موادمخدر و نظم و انضباط ارائه میدهد (خردهگیر،
647 :9412؛ کروپانزنو و استین .)600 :6001 ،1تحوالت اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی ایجاب
میکند که در فرایند مدیریت نظام بهسازی منابع انسانی بر موارد ویژهای تأکید شود و برونداد
نظام ،چیزی بیش از نیاز روزمره سازمان باشد (میرسپاسی .)647 :9416 ،مدیریت منابع انسانی
بهمعنای مدیریت یک منبع راهبردی به نام انسانهای سازمانی است که سازمان ازطریق مـدیریت
صحیح این منبع راهبردی ،میتواند مزیت رقابتی کسب کرده و ارزش افزودة بیشتری را نسـبت به
سایر سازمانها خلق کند (رابی و گیلمن471 :6094 ،2؛ کانفر990 :6096 ،7؛ کوجی:6008 ،8
 .)428الگوهای تخصیص بهسازی عملکرد کارکنان اغلب بر این فرض استوار است که
توانمندیهای فردی و سازمانی باعث بهبود و تغییر عملکرد کارکنان در سازمانها میشود ،اما در
هیچ پژوهشی الگوی کاملی از تعیین ابعاد جامع و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان ارائه نشده
است .درنتیجه ،هدف اصلی این تحقیق تعیین ابعاد تشکیلدهندة بهسازی عملکرد کارکنان در
1. Woyessa
2. Johansson
3. Hackman
4. Dermody
5. Cropanzano & Stein
6. Raby & Gilman
7. Kanfer
8. Kooij
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چارچوب یک الگوی هماهنگ برای بهبود و اصالح عملکرد کارکنان ،ازطریق تعیین ابعاد و
روابط میان اجزاست .ازاینرو ،پژوهش حاضر درنظر دارد به پرسشهای اساسی در حوزة بهسازی
عملکرد کارکنان پاسخ دهد .این پرسشها عبارتند از :چه عواملی مؤلفههای تعیین و استقرار
اثربخش بهسازی عملکرد کارکنان را تشکیل میدهند؟ هریک از مؤلفهها چه اهمیت و وزنی در
تعیین و استقرار اثربخش بهسازی عملکرد کارکنان دارند؟ چارچوب پیادهسازی و استقرار
اثربخش بهسازی عملکرد کارکنان چگونه است؟

مبانی نظری تحقیق
مدیریت منابع انسانی
فرایند مدیریت مؤثر افراد در سازمان ازطریق ایجاد و گسترش محیط کاری اثربخش ،توسعۀ
مشارکت کارکنان و تسهیم موفقیتهای مادی و معنوی در سازمان با کمک کارکنان ،امکانپذیر
میشود (مانیستیتیا و فانگزووان .)920 :6091 ،9مدیریت منابع انسانی در سالهای اخیر به ارزیابی
شایستگیها بهعنوان ابزاری برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد و همچنین شناسایی افراد
مستعد سازمان ،گرایش یافته است (اسماعیل .)420 :6090 ،6بنابراین ،شناسایی افراد مبتنیبر
شایستگیها برای انتخاب ،انتصاب ،ارتقا و همچنین توسعه و برنامهریزی آموزشی ،نتایج
قابلمالحظهای داشته است (سیگزدینینی .)61 :6002 ،4برنامه بهسازی فردی برای هماهنگی
تالشهای مختلف درجهت افزایش شایستگیها و رفع شکافهای عملکردی منابع انسانی است
که در قالب یک فرایند مداوم و پویا ،به سوی تعالی منابع انسانی حرکت میکند (فسیوا:6002 ،
 .)2بهسازی سازمانی بر حیطه سازمانی شامل مجموعه مداخالت سازمانی براساس ارزشهای
دموکراتیک است که نیاز به درگیرشدن همه افراد و گروههای سازمانی میباشد (ویلسون:6009 ،
.)92
1. Manistitya & Fongsuwan
2. Ismail
3. Šiugždinienė
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عملکرد
عملکرد وظیفه را میتوان براساس نتیجه تجزیهوتحلیل شغل اندازهگیری کرد که برای
شناسایی وظیفه و رفتار کارکنان مورد استفاده قرار میگیرد (استارك و فالهرتی.)18 :9111 ،9
مدیریت عملکرد ،نظامی است که ازطریق آن سازمانها به تعیین اهداف کاری و استانداردهای
عملکرد میپردازند (بریسکو و کلوز .)94 :6008 ،6مدیریت عملکرد بهعنوان فرایند نظاممند برای
بهبود عملکرد سازمان و کارکنان با توسعه عملکرد افراد و گروهها تعریف میشود (آرمسترانگ،4
 )948 :6096که شامل برنامه ریزی عملکرد ،مدیریت عملکرد ،ارزیابی عملکرد ،پاداش عملکرد و
توسعه عملکرد است (دب.)11 :6001 ،4
جدول  .9اصطالحات عملکرد شغلی(هی)4194 ،5
توضیحات
مفهوم
عملکرد عملکرد متقابل باید شامل زیرمجموعههای چندگانه مانند کار گروهی ،وفاداری و عزم
متقابل باشد.
عملکرد محتوا براساس "احساس و دیدگاه" که کارمند درمورد همکاران خود ،دارد .یک
عملکرد
نوع احساس همگانی ازطریق کارهای گروهی ایجاد میشود ،درحالیکه کارکنان میتوانند
محتوا
مسائل و مشکالت خود را با یکدیگر بهاشتراك گذارند.

محقق
برگرمن6007 ،
کوهلی و جاورسکی،
9114

ـ توانمندسازی نقش کار ،رفتار با مشتری و کار گروهی
کندی ،لیسک و برنز
تطبیق
کارکنان،
تکلیف
مهارت
وظیفه،
ـ مهارت فردی ،انطباق کار فردی ،فعالیت فردی
()6009؛ گریفین و
کارکرد کارکنان ،فعالیت کارکرد کارکنان ،مهارت کار سازمانی ،تطابق کارکرد سازمانی
همکاران ()6007؛
عملکرد و فعالیت کارکرد سازمانی
اسچیپر ()6099؛ آدری و
منظم
کارکنان ـ عملکرد کار و تالش
پاتریس ()6096؛
ـ خالقیت ،واکنشپذیری در برابر مشکالت ،سازگاری بینفردی ،تالشهای آموزشی و برهناردس ،کوپمنز،
استرس مربوط به کار
وت ،برك ()6094
ـ عملکرد وظیفه ،عملکرد زمینهای و رفتار کاری کارآمد

1. Stark & Flaherty
2. Briscoe & Claus
3. Armstrong
4. Deb
5. Hee
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ارزیابی عملکرد و بهسازی عملکرد کارکنان
9

ارزیابی عملکرد کارکنان از قرنها پیش توسط سازمانهای متعدد انجام شده است (اسلم ،
 .)921 :6002در هر سازمان ارزیابی عملکرد و شناخت وضع موجود ،آغازی برای تدوین راهبرد،
برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت ،انجام اصالحات و ایجاد بهبود و تحول است (رضایی و
همکاران .)41 :9484 ،رویکردهای رفتاری اطالعات بیشتری را برای کارکنان فراهم میکند و
بنابراین ،ممکن است برای بهسازی کارکنان بهتر باشد .ازسویدیگر ،رویکرد نتیجهگیری بر سهم
قابلاندازهگیری کارکنان برای سازمان تمرکز میکند (احمد .)7 :6094 ،مدرنترین نظام ارزیابی،
نظام ارزیابی رتبهبندی متمرکز بر راهحل )SFR( 6است که در آلمان و اتریش مورد بررسی قرار
گرفت که این مفهوم توسط دو استاد مدیریت آلمانی شازر و ایمسوکیم برگ )6006( 4معرفی
شد .آنها ایده مدیریت مدرن را برمبنای تحلیل دقیق ارزیابی نتایج ارائه دادهاند ،با هدف یافتن
راهحلی برای مشکالت و اشتباهات مختلف ،با اصالح نظام داخلی سازمان به شیوهای که میزان
مشکالت را بهحداقل برسانند و درراستای بهسازی کارکنان و سازمان بتوان از آنها استفاده کرد.
شاید تعیین عملکرد مطلوب تا چند سال پیش بهراحتی امکانپذیر بود .اما امروزه دیگر نمیتوان
چنین شاخصهایی را بهعنوان زیربنای فکری ارزیابی عملکرد درنظر گرفت( .سیمونز:6004 ،4
10؛ گیانگرکو و همکاران .)924 :6096 ،1در قرن  69مباحث و شاخصهای ارزیابی عملکرد تغییر
کرده است (کروپانزانو و استین600 :6001 ،2؛ هاریز498 :6006 ،7؛ سومریک.)48 :6094 ،8
حوزه تحت پوشش اندازهگیری عملکرد میتواند سطح کالن یک سازمان ،یک واحد ،یک
فرایند و کارکنان باشد (نو.)994 :6008 ،1

1. Islam
2. Solution Focused Ranking
3. Shazer & Imsoo Kim Berg
4. Simmons
5. Giangreco & et al
6. Cropanzano & Stein
7. Harris
8. Somerick
9. Noe
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جدول  .4اهداف ارزیابی عملکرد (نو)4112 ،
اهداف بهسازی و توسعه ای

اهداف اداری اجرایی
تصمیمگیری درمورد پاداش و جبران خدمات

فراهمآوردن بازخورد عملکرد

مستندکردن تصمیمات مربوط به کارکنان

شناسایی نقاط قوت و ضعف فردی

تعیین ارتقای کاندیدها

تشخیص عملکرد افراد

تعیین تکالیف و وظایف

کمک به شناسایی اهداف

شناسایی عملکرد ضعیف

ارزیابی میزان دستیابی به اهداف

تصمیم درمورد اخراج یا نگهداری

شناسایی نیازهای آموزشی فردی

اعتبارسنجی مالكهای انتخاب

شناسایی نیازهای آموزشی سازمانی

ارزیابی برنامههای آموزشی

تقویت ساختار قدرت

برآوردن مقررات قانونی

بهبود ارتباطات

برنامهریزی کارکنان

فراهمآوردن زمینه ای برای کمک مدیران به کارکنان

شناخت کارکنانِ شاخص و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ،ایجاد انگیزه برای بهبود
عملکرد کارکنان ،ازجمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است (اوچو .)6090 ،9پس از مطالعۀ
پژوهشهای پیشین ،مشاهده شد که هریک از مطالعات از دیدگاههای گوناگون ابعاد ارزیابی و
بهسازی عملکرد کارکنان را بررسی کردهاند ،اما هیچیک ،الگویی جامع از فرایند تبیین و
استقرار اثربخش بهسازی عملکرد کارکنان ارائه ندادهاند (سؤاالت در پایان مقدمه اصالح شد).

پیشینۀ تحقیق
باتوجهبه سابقه طوالنی تحقیقات در زمینه منابع انسانی و ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در
حوزه مدیریت ،بررسی پیشینه موضوع تحقیق نشان میدهد که پژوهشهایی کمی در زمینه
بهسازی و بهبود عملکرد کارکنان صورت گرفته است که در ادامه به چند مورد اشاره میشود.
رجوعی و همکارانش ( )9412در تحقیق باعنوان طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با
استفاده از روشهای  BSCو  AHPدر سازمان تأمین اجتماعی مشهد که نتایج آن نشان داد که
1. Ocho
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دیدگاه مشتری ،رشد و یادگیری ،فرایندهای داخلی و مالی بهترتیب در اولویت قرار دارند.
مهمترین شاخص در منظر مشتری ،رضایتمندی مشتری؛ درمنظر رشد و یادگیری ،برقراری
آموزشهای ضمن خدمت؛ درمنظر مالی ،افزایش وصول مطالبات و درمنظر فرایندهای داخلی،
بهروزرسانی قوانین سازمان تأمین اجتماعی باتوجهبه مقتضیات زمان است .یافتههای مبینی
دهکردی ( )9411در تحقیقی باعنوان" تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهرهوری سازمان
با استفاده از نظریه دادهبنیاد" هدف از پژوهش را تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام ارزشیابی
عملکرد و نقش آن در بهرهوری سازمان بیان کرد .نتایج حاصل در قالب چهار فرضیه :عوامل
انگیزشی ،عوامل آموزشی ،عوامل ساختاری و عوامل محیطی مشخص شدهاند.آلفاری ( )6098در
تحقیقی باعنوان "مدلسازی عملکرد کارکنان تولید براساس رویکرد پویایی سیستم" نشان داد که
ابتکارات بهبود عملکرد با طیف گستردهای از رویکردها در تالش برای بهبود عملکرد کارکنان
هستند .انگیزه یا تعهد سازمانی نمونههایی از چنین برنامههایی است .در این پژوهش مدل مفهومی
ازطریق پویایی سیستمعاملهایی ارائه شده است که بر عملکرد کارکنان و طرحهای مختلف بهبود
تأثیر میگذارد .کروز )6091( 9در پژوهشی باعنوان" مشارکتکارکنان در بهبود عملکرد نیروی
انسانی :توجه به دانش ضمنی ،تعهد و اعتماد" نشان داد که تولید با کیفیت عالی ،نیازمند تجهیزات
عالی و پایه خوب مهارت کارکنان است و همچنین به مفاهیم جدید مدیریت ،ارتباطات ،تعهد
پایدار و مشارکت گسترده کارکنان بستگی دارد .در این مقاله ،انتقال چارچوب مفهومی اصلی در
سه بعد اساسی مورد بررسی قرار میگیرد .9 :تمرکز بر بهبود روند که مسائل جدیدی را برای
دخالت کارکنان ایجاد کرد؛  .6توجه به سهم دانش ضمنی کارکنان در بهبود عملکرد؛ .4
تجدیدنظر از مفهوم سنتی تعهد کارکنان به سازمان به سمت مفهوم جدید اعتماد متقابل براساس
عالقه شخصی.

1. Crauise
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روش تحقیق
هدف این پژوهش کاربردی و برحسب نحوة گردآوری دادههای پژوهش از نوع اسنادی
فراترکیب است .جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل پژوهشهای پیشین (مقاالت ،طرحها و
پایاننامهها) در زمینۀ ارزیابی و بهسازی عملکرد کارکنان است .مرتبطترین مطالعات با استفاده از
رویکردی هدفمند در زمینۀ نمونهگیری انتخاب شدند که در بررسیهای انجام گرفته در این
زمینه  19پژوهش انتخاب شد که در آنها دربارة ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان بهطورمستقیم
و همچنین در زمینۀ سایر متغیرها بحث شده بود .برای تحلیل دادهها از رویکرد کیفی استفاده
شد که در این تحقیق از نرمافزار اطلس تی.ای  8و  SPSSبرای کدگذاریهای تحقیق و
رتبهبندی استفاده شد.
در ادامه و در بخش یافتههای پژوهش ،چگونگی انجامدادن جستجوی نظاممند و انتخاب
مقالههای مناسب برای تحلیل کیفی شرح داده میشود.

یافتهها
گام اول :تنظیم پرسشهای پژوهش؛ پارامترهای تحقیق شامل چه چیز ) ،(Whatچه
جامعهای ) ،(Whoمحدودیت زمانی ) (Whenو چگونگی روش ) (Howاست که براساس
پرسشهای پژوهش ،شکل گرفته است.
گام دوم :بررسی نظاممند متون؛ جامعۀ آماری پژوهش را تمام اسناد علمی ،گزارشهای
پژوهشی ،پایگاههای داده و نشریههای داخلی و خارجی در زمینۀ ارزیابی عملکرد و بهسازی
عملکرد کارکنان طی سالهای  9170تا  6098تشکیل دادند .واژههای کلیدی تحقیق در
پایگاههای ،SID (Scientific Information Database) ،Science Direct ،Scopus

 Google Scholarو  Emeraldجستجو شد .درمورد بهسازی عملکرد کارکنان از واژههای
گوناگونی استفاده میشود که به این تنوع واژهها در جستجوی نظاممند توجه شد .از واژههای
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کلیدی متنوعی ازجمله افزایش عملکرد ،9ارزیابی عملکرد ،6اصالح عملکرد ،4تغییر عملکرد،4
بهبود عملکرد 1و توسعۀ توانمندیهای کارکنان 2برای جستجوی مقالههای پژوهش استفاده شد.
در نتیجۀ جستجو ،فهرستی از اسناد گوناگون شامل  681مقاله ،پایاننامه ،کتاب و گزارشهای
نهادهای مرتبط با این حوزه بهدست آمد.
گام سوم :جستجو و انتخاب مقالههای مناسب؛ برای انتخاب مقالههای مناسب براساس
الگوریتم مشاهدهشده در شکل  ،9عوامل مختلفی مانند عنوان ،چکیده ،محتوا ،دسترسی و کیفیت
روش پژوهش ،ارزیابی شده است.
:

شکل  .9الگوریتم انتخاب مقالههای نهایی
1. Performance Enhancement
2. Performance Evaluation
3. Performance Modification
4. Performance Change
5. Performance Improvement
6. Staff Development Capabilities
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گام چهارم :استخراج نتایج؛ اطالعات مقالهها براساس مرجع مربوط به هر مقاله شامل نام و
نام خانوادگی نویسنده ،همراه سال انتشار مقاله و اجزای هماهنگی بیانشده در هر مقاله،
طبقهبندی شد.
گام پنجم :تجزیهوتحلیل و تلفیق یافتههای کیفی؛ در این تحقیق ،براساس مطالعات پیشین
برای تمام اطالعات استخراجشده کدی درنظر گرفته شد و سپس با درنظرگرفتن مفهوم هریک
از این کدها ،در یک مفهوم مشابه دستهبندی شد .برایناساس ،مفاهیم تحقیق مشخص شدند؛
برایمثال ،اعتماد گروهی و بهکارگرفتن افراد مناسب که بارها در تحقیقات پیشین در مورد آنها
بحث شده است ،بهعنوان کد ،انتخاب شدند .این کدها در سطح ایدهپردازی در فرایند،
تیمسازی میشوند و جزء رویکرد بینفردی درنظر گرفته میشوند که همراه کار گروهی و
ارتباطات میانفردی ،مقولۀ بهسازی بینفردی و گروهی را تشکیل میدهند.
براساس تحلیلهای صورتگرفته و تحلیل محتوای مقاالت 19 ،مقالۀ نهایی انتخاب شد و
درمجموع  4مقوله و  91مفهوم و 991کد برای مؤلفههای تعیین و استقرار بهسازی عملکرد
کارکنان در این تحقیق کشف و برچسب گذاری شدند .یافتهها در این مرحله نشان داد در
مطالعات گذشته تاکنون چنین مطالعۀ نظاممندی انجام نگرفته است و هریک از مطالعات پیشین،
فقط به جنبهای ویژه از مقولۀ شناسایی و استقرار بهبود و بهسازی عملکرد کارکنان توجه داشته و
هیچیک از تحقیقات ،چارچوبی منسجم و نظاممند نداشتهاند.

یافتههای تحقیق
در جدول  ،9کدهای نهایی استخراجشدة مرتبط با هر مقوله و مفهوم نشان داده میشود.

00

ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب

جدول  .9مقولهبندی یافتهها
کد
مفاهیم
مقوله
اعتمادبهنفس ،دقت ،استعداد ،سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت ،وجدان کار ،انضباط در کار،
عوامل شخصیتی
کلنگری و جامعنگری ،درك موقعیت و قضاوت عادالنه ،تفکر سیستمی
عوامل آموزشی شناسایی ضعفها ،شناسایی توانایی و قوتها ،فرهنگ یادگیری
هوش هیجانی خودمدیریتی ،خودآگاهی ،مدیریت روابط ،آگاهی اجتماعی
مهارتهای فردی (داشتن مهارت فنی ،توانمندی در تبدیل گفتار به رفتار ،مهارت نوشتاری ،مهارت
شنیداری ،دانش و مهارت کاری ،خالقیت و نوآوری ،عالقه ،پشتکار ،مدیریت زمان ،خود توسعهای،
خود تنظیمی ،هدفمندی)

توانمندسازی
فردی

مهارتهای ارتباطی (ارتباط مؤثر با همکاران ،ارتباط مؤثر با ارباب رجوع ،ایجاد ارتباط مؤثر سازمانی
پایین به باال ،شناخت نیازهای ذینفعان ،توانایی ایجاد انگیزه در دیگران ،شناخت نیازهای اربابرجوع،
توانایی متقاعدکردن دیگران ،توانایی ایجاد هماهنگی ،شرکت در فعالیتهای اجتماعی و مدیریت
جلسات ،قابلیت انجام کارهای تیمی ،قابلیت تیمسازی ،ایجاد محیط برد ـ برد ،انتقال تجربه و دانش)
مهارتهای مدیریتی (برنامهریزی ،استفاده مؤثر از زمان ،جذب کارکنان مناسب ،سازماندهی و تقسیم
کار ،کنترل و نظارت ،تفویض اختیار ،رهبری ،تدوین راهبرد ،هدفگذاری)

بهسازی فردی

مهارتهای حرفهای (بهروزبودن دانش فنی ،اطالعات و مهارت مستندسازی ،یادگیری ،کارایی
حرفهای ،سابقه شغلی (تجربه) ،پایبندی به قوانین و مقررات ،تدوین استاندارد کار ،سابقه شغلی،
رضایت شغلی ،مسئولیت پذیری ،قابلیت بازاریابی ،تخصیص بهینه منابع ،توان تجزیهوتحلیل،
ریسکپذیری و مدیریت ریسک ،مدیریت منابع انسانی)
قدرت مثبتاندیشی (ترس کیفیت اجرا ،عدم نگرانی واکنش مخاطبین ،ترس نتایج اجرا ،ترس
بیکفایتی ،وجود تفکر آگاهانه)
روحیه (انتقادپذیری ،روحیه پرسشگری ،روحیه انعطافپذیری ،روحیه مشارکتجویی)
انگیزه بیرونی (جو سازمانی ،اجتماعیشدن ،انگیزه مشوقی ،فرصتهای رهبری)
عوامل انگیزشی انگیزه درونی (انگیزه موفقیت ،انگیزه قدرت ،استقالل کاری ،رشد حرفهای)
مرکزکنترل بیرونی (توجه به شانس ،تعیین مسیر تجارب زندگی توسط دیگران)
مرکزکنترل درونی (کنترل بر سرنوشت خود ،تعیین مسیر تجارب زندگی خود)
صداقت و روراستی (درستی و پاکی ،راستگویی ،سازگاری بین گفتار و نگرش ،روح صمیمت ،ثبات
نظر و دادن اطالعات بهصورت آزاد ،بیان کل حقایق ،شفافیت و صراحت)
ثبات رویه (قابلیت اعتماد و توان پیشبینی ،قضاوت خوب و بهنگام ،رویاروی با شرایط مختلف ،عدم
عوامل اخالقی تناقض میان حرف و عمل ،ثبات رفتاری ،ثبات احساسی)
وفاداری (حفظ آبرو و حیثیت ،ارزشقائلشدن برای کارکنان ،حمایتکردن از افراد ،قابلیت اعتماد)
ارزشهای اخالقی (کار بامعنا ،احساس همبستگی ،همسویی با ارزشهای سازمان ،رعایت موازین
اخالقی و مذهبی ،متانت و تواضع ،پاکیزگی و آراستگی ،عدالت)
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ادامه جدول  .9مقولهبندی یافتهها
مقوله
و گروهی

بهسازی بین فردی

مفاهیم
تیمسازی
کار گروهی

کد
اعتماد گروهی ،بهکارگرفتن افراد مناسب
فعالیتهای گروهی ،برقراری ارتباطات شفاف

ارتباطات میان ارتباط بین همکاران ،ارتباط با اربابرجوع ،ارتباط با سرپرستان و مدیران ،رفتار منصفانه ،ترغیب اعضا
به ابراز نظر ،هدایت جریان گفتگو
فردی
تمرکز (فرایند تصمیم گیری ،دسترسی به اطالعات ضروری کارکنان)
رسمیت (استانداردسازی مشاغل ،مقررات و قوانین مکتوب ،انجام وظایف مشخص و تکراری)
پیچیدگی (تقسیم کار ،عناوین شغلی ،سطوح سلسلهمراتبی ،تقسیمات و واحدها ،مهارت)
فشار برنامههای سازمانی (اضافه کاری ،کیفیت نتایج کار مورد انتظار سازمان)
عوامل ساختاری نظام حقوق و پاداش (کاهش هزینهها ،افزایش حس شایستگی ،حس عدالت ،تقویت درك تالش و
عملکرد ،پاداش مالی ،اشتراك سود ،مشوقهای پولی ،فعالیتها و تقویت مثبت)
توسعه کارکنان (نظام ارزیابی ،تخصص در نظام ارزیابان عملکرد ،روشهای اجرایی ارزیابی)
طراحی شغل
فناوری اطالعات و ارتباطات (دورههای  ،ICDLاتوماسیون اداری)
رعایت قانون (رعایت ضوابط قانونی ،ترویج ارزشهای اخالقی ،افزایش حضور در کار ،اعمال کنترل
و نظم در کار)
شفافیت روابط (شفافیت روابط بین مدیران و کارکنان ،شفافیت ارتباطات در تمامی سطوح سازمانی)

بهسازی سازمانی

راهبردهای سازمان (راهبرد مدیریت منابع انسانی ،خطمشیها و سیاستهای سازمانی)
منابع قدرت (قدرتِ اجباری ،قدرتِ قانونی ،قدرتِ پاداش ،قدرتِ مرجع و قدرت کاریزماتیک،
قدرتِ تخصص)

عوامل محتوایی

تناسب فناوری با سازمان (ظرفیتهای سازمانی ،دانش مرتبط ،تنوع دانشی ،تناسب وظیفه ـ فناوری،
ثروت و دارایی سازمان)
کمک شغلی (شرح وظایف ـ شرح شغل ،فرهنگ کار)
کیفیت زندگی کاری (مسئولیت ،خشنودی ،مشارکت ،احترام ،عملکرد ،رضایت شغلی ،ارتقا ،کاهش
تنیدگی ،فرایند تصمیمگیری ،استفاده مؤثر از مهارتها ،افزایش پیشرفت شغلی ،افزایش مهارتها و
تخصصها ،کار انعطافپذیر (تعادل کار و زندگی))
تعلق سازمانی (اطاعت سازمانی ،وفاداری سازمانی ،مشارکت سازمانی)
انتظارات کارمندان (قابلاعتمادبودن ،احترام ،پاسخگویی ،صداقت ،آسیبپذیری ،اختیار ،صراحت)
سبکهایمدیریتی (پشتیبانیسرپرست) (رهبری تحولگرا ،شکوهمند ،انتصابی ،انتخابی ،آزادمنش،
استبداد ،شبکهای ،جامع)

فرصتهای شغلی (برنامهریزی و توسعه حرفهای ،آموزش کارکنان ،مربی و مربیگری ،بازخورد
عوامل زمینهای عملکرد)
مدیریت منابع سازمانی (منابع مالی ،منابع فیزیکی ،منابع انسانی و راهبردها و رویههای سازمانی)
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ادامه جدول  .9مقولهبندی یافتهها
مقوله

مفاهیم

کد
رفتار شهروندی (رفتارهای کمککننده ،رادمردی وگذشت ،ابتکار شخصی ،رفتار مدنی ،توسعه خود)
اعتماد سازمانی (اعتبار ،صالحیت ،خیرخواهی)

بهسازی سازمانی

آموزش کارکنان (آموزش ضمن خدمت ،آموزش قبل از خدمت)
عوامل زمینهای

امنیت شغلی (ثبات شغلی ،بیمه)
توسعه شغلی (غنیسازی شغلی (تنوع مهارت ،هویت شغل ،اهمیت شغل ،استقالل ،بازخورد شغل)،
چرخش شغلی)
محیط کار سالم (نظافت محیط کار ،نور محیط کار ،حفظ تعادل ارگونومی ،حفظ نظم ،هوای تازه،
ترویج سالمتی در محل کار)

بهسازی محیطی

هنجارهای
اجتماعی

تعهد اجتماعی ،مسؤلیت اجتماعی ،پاسخگویی اجتماعی

محدودیتهای شرایط اقتصادی ،شرایط فرهنگی ،سیاستها ،بازار
موقعیتی

گام ششم :کنترل کدهای استخراجی؛ شاخص کاپا زمانی استفاده میشود که دو رتبهدهنده،
پاسخگویان را رتبهبندی میکنند و قصد سنجش میزان توافق این دو رتبهدهنده را دارند
(حبیبپور و صفری .)9488 ،بهمنظور کنترل مفاهیم استخراجی ،از مقایسۀ نظر پژوهشگر با یک
خبره استفاده شده است .شاخص کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد و هرچه مقدار سنجه به عدد
یک نزدیکتر باشد ،نشان میدهد توافق بین رتبهدهندگان وجود دارد (محقر .)9416 ،مقدار
شاخص با استفاده از نرمافزار  SPSSدر سطح معنیداری  0/000عدد  0/894محاسبه شد که در
جدول  4نشان داده میشود .باتوجهبه کوچکتربودن عدد معنیداری از  0/01فرض استقالل
کدهای استخراجی رد میشود .همچنین ،استخراج کدها پایایی مناسبی داشته است.
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جدول  .4مقولهها و مفاهیم بهسازی عملکرد کارکنان
مقوله

مفاهیم
عوامل شخصیتی
عوامل آموزشی

بهسازی
فردی

هوش هیجانی
توانمندسازی فردی
عوامل انگیزشی
عوامل اخالقی
تیمسازی

بهسازی
بینفردی و

کار گروهی

گروهی
ارتباطات میانفردی
عوامل ساختاری
بهسازی
سازمانی

عوامل محتوایی
عوامل زمینهای

بهسازی
محیطی

هنجارهای اجتماعی

برخی منابع استخراج کدها
(گورا ـ لوپز ( ،)6094 ،ون دام( ،)6001 ،الفاری( ،)6098 ،کامفورت و کاتیکا( ،)6096 ،جونیپر،
( ،)6090اولچین.)6004 ،
(وود و همکاران( ،)6097 ،کاهیا ( ،)6001 ،دیسینگر( ،)6096 ،ریچارد ای .سوانسون،)6001 ،
(فوس و همکاران( ،)6001 ،دی وارو بروکیر( ،)6007 ،کانگ ،کیم و چانگ.)6008 ،
(گریسنز و دای ( ،)9117 ،ماسارو( ،)6094 ،هاروید( ،)6094 ،بیکر( ،)6001 ،ویشر.)6007 ،
(ون دام( ،)6001 ،کاواناوق( ،)6004 ،احمدی و همکاران( ،)9419 ،کوپر ودوو( ،)6004 ،اکینلی،
( ،)6090سام( ،)6001 ،ویلیام( ،)6002 ،پاتریک)6094 ،
(دیسینگر( ،)6096 ،تركزاده و همکاران( ،)9411 ،ون دام( ،)6001 ،گاواناوق( ،)6004 ،احمدی
و همکاران( ،)9419 ،ریچارد ای .سوانسون( ،)6001 ،فوس و همکاران.)6001 ،
(گاواناوق( ،)6004 ،آویسنا و همکاران( ،)6094 ،مازین( ،)6007 ،انجلیوس.)6099 ،
(وود و همکاران( ،)6097 ،کانگ ،کیم و چانگ( ،)6008 ،هی( ،)6094 ،چاندراسکار،)6099 ،
(اسالم( ،)6090 ،ریچارد ای .سوانسون( ،)6001 ،فوس و همکاران.)6001 ،
(پاتریک( ،)6094 ،جونیپر( ،)6090 ،سلطانی( ،)9412 ،ریچاردز( ،)6004 ،رابینسون ،پریمان و
هادی( ،)6004 ،اسمیت.)6090 ،
(پاتریک( ،)6094 ،الفاری( ،)6098 ،احمدی و همکاران( ،)9419 ،ریچاردز( ،)6004 ،رابینسون،
پریمان و هادی( ،)6004 ،اسمیت.)6090،
(داوانیس( ،)6096 ،امینی و همکاران( ،)9419 ،موسز( ،)9114 ،آمینا و شیهال( ،)6001 ،خالد،
( ،)6008کاکایرر( ،)6096 ،ابراهیم پور ازبری.)9412 ،
(موسز( ،)9114 ،مایر و یالووی( ،)9111 ،پیتر( ،)6007 ،خالد( ،)6008 ،کاکایرر،)6096 ،
(جوزف( ،)6090 ،جین( ،)6094 ،استیونز( ،)6001 ،ریچاردز( ،)6004 ،ابراهیمپور ازبری.)9412 ،
(چی( ،)6004 ،ابراهیم پور ازبری( ،)9412 ،جونیپر( ،)6090 ،نیجمن( ،)6004 ،آمینا و شیهال،
( ،)6001خالد( ،)6008 ،کاکایرر.)6096 ،
(اسکارلیکی و همکاران( ،)6094 ،رمزگویان( ،)9416،فوچز،)6004 ،

(دینسی،)6002 ،

(تركزاده و همکاران.)9411 ،

محدودیتهای موقعیتی (تركزاده و همکاران( ،)9411 ،ویشر( ،)6007 ،دینسی( ،)6002 ،رابرت( ،)6002 ،فوچز.)6004 ،

جدول  .4مقادیر اندازة توافق
مقدار

انحراف استاندار

عدد معنیداری

کاپای مقدار توافق

0/894

0/016

0/000

تعداد موارد معتبر

991
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روش آنتروپی شانون ،پردازش دادهها را در مبحث تحلیل محتوا بسیار قوی انجام میدهد.
(آذر و همکاران .)9487 ،در روش آنتروپی شانون ،ابتدا پیام برحسب مقولهها در قالب فراوانی
براساس تناسب هر پاسخ شمارش میشود و با بار اطالعاتی هر مقوله ،درجۀ اهمیت هریک
محاسبه میشود .میزان پشتیبانی پژوهشهای گذشته از یافتههای این پژوهش بهصورت آماری
در جدول  4مشاهده میشود که برای محاسبۀ بار اطالعاتی عدم اطمینان و ضریب اهمیت استفاده
شده است .رابطهها به شکل زیر است:

برای محاسبۀ وزن هریک از مفاهیم ،مجموع وزن کدهای آن مفهوم ،محاسبه شده است و
براساس وزنهای بهدستآمده در جدول  4رتبهبندی صورت گرفته است (بهعلت طوالنیبودن
کدها در جدول  4فقط کدهای که رتبه باالیی آوردهاند در جدول ذکر شده است).
جدول  .4رتبهبندی و ضریب اهمیت کدهای شناسایی و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان
مفاهیم

کد
اعتماد به نفس

عوامل
شخصیتی
عوامل
آموزشی
هوش هیجانی
توانمندسازی
فردی

رتبه
رتبه
عدم ضریب
فراوانی PijLN
اطمینان اهمیت کدها در کل
k
Pij
 Wijمفاهیم مفاهیم
Ej
7
0/0016 118881/0 0/6699194- 70801/691

کل نگری و جامع نگری

94

0/0010 184249/0 0/6699194- 24102/6-

8

وضعیت تأهل

94

0/0010 184249/0 0/6699194- 24102/6-

8

سن

91

0/0016 118881/0 0/6699194- 70801/6-

7

شناسایی ضعفها

42

0/0966 716100/0 0/6699194- 18416/4-

6

فرهنگ یادگیری

44

0/0960 771820/0 0/6699194- 16242/4-

4

آگاهیاجتماعی

61

0/0990 799811/0 0/6699194- 69888/4-

4

خودآگاهی

91

0/0909 219927/0 0/6699194- 14444/6-

4

مهارتهای فردی

40

0/0962 891809/0 0/6699194- 28888/4-

4

قدرت مثبتاندیشی

42

0/0966 716100/0 0/6699194- 18416/4-

1

88

9

99
1
1
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ادامه جدول  .4رتبهبندی و ضریب اهمیت کدهای شناسایی و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان
مفاهیم

کد

عوامل
انگیزشی

مرکزکنترل بیرونی

عدم ضریب
فراوانی PijLN
k
اطمینان اهمیت
Pij
Wij
Ej
0/0901 706849/0 0/6699194- 97801/464

رتبه
رتبه
کدها در کل
مفاهیم مفاهیم
4
7
1

مرکزکنترل درونی

91

0/0909 219927/0 0/6699194- 14444/6-

صداقت و روراستی

91

0/0016 118881/0 0/6699194- 70801/6-

4

ثبات رویه

98

0/0011 241690/0 0/6699194- 81047/6-

4

اعتماد تیمی

91

0/0909 219927/0 0/6699194- 14444/6-

6

بهکارگرفتن افراد مناسب

64

0/0901 706849/0 0/6699194- 97801/4-

9

فعالیتهای گروهی

62

0/0999 760144/0 0/6699194- 61890/4-

9

برقراری رتباطات شفاف

64

0/0901 706849/0 0/6699194- 97801/4-

6

ارتباطات

ارتباط با ارباب رجوع

92

0/0011 294926/0 0/6699194- 77611/6-

2

میانفردی

ارتباط با سرپرستان و مدیران

98

0/0011 241690/0 0/6699194- 81047/6-

1

اعتماد تیمی

91

0/0909 219927/0 0/6699194- 14444/6-

9

بهکارگرفتن افراد مناسب

91

0/0909 219927/0 0/6699194- 14444/6-

9

عوامل
ساختاری

نظام حقوق و پاداش

40

0/0992 716980/0 0/6699194- 40960/4-

7

طراحی شغل

68

0/0994 742166/0 0/6699194- 44660/4-

8

عوامل

کمک شغلی

91

0/0016 118881/0 0/6699194- 70801/6-

1

محتوایی

کیفیت زندگی کاری

91

0/0909 219927/0 0/6699194- 14444/6-

8

عوامل زمینهای

عوامل اخالقی
تیمسازی
کار گروهی

تیمسازی

هنجارهای
اجتماعی
محدودیتهای
موقعیتی

مدیریت منابع سازمانی و
مزیت رقابتی

62

0/0999 760144/0 0/6699194- 61890/4-

7

رفتار شهروندی

67

0/0994 768871/0 0/6699194- 61184/4-

2

تعهد اجتماعی

98

0/0011 241690/0 0/6699194- 81047/6-

6

مسؤلیتاجتماعی

94

0/0010 184249/0 0/6699194- 24102/6-

4

شرایط اقتصادی

61

0/0991 744286/0 0/6699194- 42740/4-

4

شرایط فرهنگی

44

0/0960 771820/0 0/6699194- 16242/4-

4

90
94
94
2
91
4
6

4

96
8

همانطورکه در جدول  4مشخص شده است ،مفاهیم عوامل شخصی (اعتمادبهنفس،
کلنگری و جامعنگری ،وضعیت تأهل و سن) عوامل محتوایی (کمک شغلی و کیفیت زندگی
کاری) و عوامل زمینهای (مدیریت منابع سازمانی ،مزیت رقابتی و رفتار شهروندی) بیشترین
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اهمیت را دارند و درکل باالترین رتبهها را کسب کردهاند؛ یعنی در بحث تعیین و استقرار
بهسازی عملکرد کارکنان این موضوعات بیشتر مطالعه شده و تکرارپذیری بیشتری نسبت به
سایر کدها داشته است .ازاینرو ،توجه به ابعاد بهسازی محیطی و فردی ،اهمیت داشته است.
گام هفتم :ارائه یافتهها؛ براساس مطالعات پیشین و کدهای استخراجشده ،مؤلفههای اصلی
بهسازی عملکرد کارکنان در سه مرحله تعیین ،استقرار الگوی بهسازی عملکرد کارکنان و مرحله
حمایتی برنامه اجرایی در کنار طراحی مفهومی شامل موارد زیر میشود:
 .9تعیین :در سازمانها برای اجرای الگوی جدید بهسازی عملکرد کارکنان ،تمامی
برنامهریزان آموزشی و پژوهشی باید الگوی جدید را بپذیرند و پیشنیازهای آموزشی و پژوهشی،
مدیریتی ،نیروی انسانی ،زیرساختها و ...برای شناسایی و تعیین الزامات مورد بررسی قرار گیرند.
 .6استقرار الگوی بهسازی عملکرد کارکنان :در فرایند استقرار بهسازی عملکرد کارکنان
باتوجهبه خروجی مرحله قبل یعنی تعیین و نیز بررسی وضع مطلوب ،مؤلفههای بهسازی عملکرد
کارکنان شامل :بهسازی فردی ،گروهی ،سازمانی و محیطی در سطح موردنیاز شناسایی شده و در
وضع مطلوب قرار داشته باشند .پس وارد مرحله عملیاتی استقرار بهسازی عملکرد کارکنان
خواهیم شد که سازمانها براساس زیرساختها میتوانند برنامه عملیاتی ویژهای طراحی کنند ،اما
بهطورکلی شامل بسترسازی شناسایی ،جذب و پرورش براساس ساختار سازمانی ،تقویت
زیرساختها متناسب با تحلیل شکاف ،تدوین خطمشیهای ارتباط با سازمانها و واحدهای
مرتبط ،تشکیل دورههای آموزشی ،برگزاری سخنرانیهای هفتگی ،برگزاری کارگاههای
استعدادیابی و شناسایی توانمندیها ،فرهنگسازی ،پیادهسازی فرایندهای بهسازی عملکرد
کارکنان و پایش نظاممند عملکرد کارکنان در سازمانهاست.
 .4مرحله حمایتی برنامه اجرایی :طراحی راهبرد بهسازی عملکرد کارکنان باید متناسب با
اهداف سازمانها در زمینه جذب و پرورش استعدادها و توانمندیها توسط متخصصان راهبردهای
سازمانی تدوین شود که طراحی برنامه اجرایی ازطریق تعریف چشمانداز ،مأموریت ،اهداف کالن
و راهبردها و ...مشخص میشود که در این مرحله نشان داده شده است.
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شکل  .4الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان (منبع پژوهش حاضر)

88

ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر درراستای اهمیت شناسایی بهسازی عملکرد کارکنان انجام گرفت ،تا افراد و
سازمانها با شناخت ظرفیتها و توانمندیها ،راهبردها و سیاستهای آینده خود را درجهت
بهسازی عملکرد کارکنان درراستای بهرهوری و بهبود عملکرد سازمانی اتخاذ نماید .یافتههای این
پژوهش براساس تحلیل تحقیقات صورتگرفته در زمنیه بهسازی عملکرد کارکنان نشان میدهد،
برای تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان در سازمانها باید به ابعاد بهسازی فردی ،بهسازی
بینفردی و گروهی ،بهسازی سازمانی و بهسازی محیطی توجه داشت .با تحلیل وضعیت موجود و
وضعیت مطلوب و تحلیل شکاف موجود ،میتوان برنامهها و سیاستهای شناسایی و استقرار
بهسازی عملکرد کارکنان را پیشبینی و اجرایی کرد .الگوی ارائهشده در این پژوهش میتواند
نقشه راه مناسبی برای شناسایی و استقرار مؤثر بهسازی عملکرد کارکنان در سازمانهای کشور
محسوب شود و براساس مطالعات انجامشده در این زمینه و استخراج بیش از  400کد ابعاد مهم
بهسازی عملکرد کارکنان مشخص شد و باتوجهبه نتایج پژوهشهای پیشین و مقایسه آنها میتوان
گفت که نتایج و ابعاد شناسایی و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان در پژوهشهای گذشته
موردبحث ،در تعیین بهسازی عملکرد کارکنان این پژوهش منظور شده و در تدوین الگوی نهایی
مورد استفاده قرار گرفته است .لذا برنامههای پرورش توانمندیهای کارکنان ،ایجاد گروهها و
گروههای فعال در زمینه شناخت ویژگیهای کارکنان ،ایجاد فرهنگ بهسازی کارکنان در
سازمان ،راهبرد فعالسازی واحدها درراستای بهسازی کارکنان و ایجاد مخزن و مرکز استعدادیابی
و شناخت توانمندیهای کارکنان میتواند درجهت تسهیل اجرا و پیادهسازی مدیریت بهسازی
عملکرد کارکنان درنظر گرفته شود .باتوجهبه الگوی ارائهشده ،به محققان آینده پیشنهاد میشود
به بررسی مدیریت بهسازی عملکرد کارکنان در سازمانها و بخشهای مختلف بهخصوص
سازمانهای دولتی و مراکز علمی و آموزشی بپردازند.

88

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال دهم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)44زمستان 9417

منابع
ابراهیمپور ازبری ،مصطفی؛ اکبری ،محسن؛ عبدالهی ،عاطفه و موحدمنش ،ویدا ( ،)9412ارائه چارچوبی
برای ارزیابی عملکرد مدیران با استفاده از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی دادههای فازی،

مجله

تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ،سال چهاردهم ،شماره چهارم (پیاپی .)11
احمدی ،علیاکبر؛ مرادی ،مرتضی و کمالآبادی ،فرانک ( ،)9419تأثیر رابطهبازی بر نگرش و رفتار
کارکنان سازمان ،دو فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،سال
چهارم ،شماره  991 :9تا .941
اصالنیان ،مهران؛ کرد ،باقر؛ خزایی صحنه ،سعید؛ یعقوبی ،نورمحمد و روشن ،سیدعلیقلی (،)9411
رویکردی آیندهپژوهانه به برنامهریزی راهبردی منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب،

فصلنامه

مدیریت شهری ،شماره  481 :1 ،41ـ .492
تركزاده ،جعفر؛ مرزوقی ،رحمتاله؛ محمدی ،مهدی؛ سلیمی ،قاسم و کشاورزی ،فهیمه ( ،)9411تدوین
چارچوب ارزشیابی اثربخشی برنامههای درسی آموزش عالی براساس رویکرد راهبردی ،پژوهشهای

برنامه درسی ،دوره ششم ،شماره  49 :6تا .24
رضایی ،محسن و ابنالرسول ،اصغر ( ،)9484کاربرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد؛

مجله

مدیریت فردا ،9484 ،شماره  1و .10 - 44 :2
رمزگویان ،غالمعلی و حسنپور ،کاووس ( ،)9416بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد کارکنان در وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،مجله اقتصادی ،شمارههای  4و  44 :4ـ .48
روحالهی ،احمدعلی و رجبی فرجاد ،حاجیه ( ،)9414بررسی آثار خطمشیهای مدیریت منابع انسانی بر
عملکرد سازمانی ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،سال هفتم،
شماره .940-901 :4
سلطانی ،محمدرضا و علیانی ،موسی ( ،)9412مقایسۀ تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام
ارزشیابی شایستگیها در سازمان،

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام

حسین(ع) ،سال نهم ،شماره  ،9شماره پیاپی . 67
مبینی دهکردی ،الهه و ابراهیمی ،مسیح ( ،)9411تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهرهوری سازمان
با استفاده از نظریه دادهبنیاد،

فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)،
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.7  ـ74 :)67  (شماره پیاپی7  شماره،سال هشتم
. 100  ـ9 : میر: ناشر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار،)9416(  ناصر،میرسپاسی
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