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 :چكیده

های اخیر اين  صاحب نظران مديريت در سال. شود ها شامل می موضوع مديريت عملكرد قلمرو وسیعی را در مديريت سازمان

ای که در درون فلسفه مديريت عملكرد؛ سنجش عملكرد، ارزيابی عملكرد،  اند، به گونه واژه را جايگزين ارزيابی عملكرد کرده

توان گفت اين مفاهیم ابزاری برای استقرار و اجرای مديريت  ا و نقاط قوت و ضعف نیز نهفته است و میه تعیین شايستگی

 .عملكرد هستند

روش تحقیق .در اين مقاله بررسی تاثیر محیط بیرونی بر مديريت عملكرد  در شرکت توزبع نیروی برق استان لرستان می باشد

 جامعه آماری پژوهش را تعداد. پیمايشی و از شاخه میدانی می باشد/ ش توصیفیاز نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و رو

 832= N  نفراز کارکنان شرکت توزبع نیروی برق استان لرستان تشكیل می دهند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه

در اين پژوهش برای . انتخاب شده اندنفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان نمونه  n =941مورگان تعداد 

و مديريت عملكرد مايكل ( 8002)گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه های استاندارد سنجش محیط بیرونی هاير و همكاران

برای تجزيه وتحلیل داده های پژو هش از آزمون رگرسیون خطی ساده و تكنیک مدل . ، استفاده شده است(9313)آرمسترانگ 

يافته های پژوهش نشان می دهد که . استفاده شده است AmosوSPSS ادالت ساختاری به کمک نرم افزارهایيابی مع

 .محیط بیرونی بر مديريت عملكرد تاثیر دارد

 

 مديريت عملكرد، ارزيابی عملكرد، محیط بیرونی، عناصر محیط بیرونی: کلمات کلیدی
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 مقدمه

باشد، نیروی انسانی  ها می یار موثر است و همواره مد نظر مسئوالن و مديران سازمانها بس از جمله عواملی که در بقای سازمان

دهد که نیروی انسانی در فرايند تحول جامعه سنتی به  مطالعه و بررسی تاريخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می. است

ترين عامل توسعه جوامع و  ترين و اصلی مهمجامعه صنعتی تاثیر انكارناپذير داشته است، به نحوی که نیروی انسانی را 

 .اند ها قلمداد نموده سازمان

های کارمند از لحاظ اجرای وظايف محوله پس از  شد عملكرد نیروی انسانی که عبارت است از حاصل فعالیت زمانی تصور می

نی مورد ارزيابی قرار گیرد اما در پذيری نیروی انسا ها و مسئولیت بايد از روی توانايی( 91: 8000، 9مای)مدت زمان معین 

مند است که از راه فرايندهای  در واقع، مديريت عملكرد رويكردی نظام. های اخیر به مديريت عملكرد تاکید شده است ديدگاه

 های عملكرد و به کارگیری نتايج آن، به ها و بازنگری گزارش داده آوری و تحلیل داده تعیین اهداف استراتژيک، سنجش، جمع

به عبارت ديگر، مديريت عملكرد ابزار بهبود عملكرد (. 9329میرزا صادقی و همكاران، )کند  بهبود عملكرد سازمان کمک می

آورد که اين موضوع با عملكرد نیروی  گروهی و سازمانی فراهم می  سازمانی را از راه ارتباط و تعديل اهداف و نتايج فردی،

آن ابزاری برای شناسايی و تشويق عملكرد برتر و اداره کردن امور بر اساس نتايج ارزيابی عالوه بر . باشد انسانی متفاوت می

 .است

ها دارد و تحت تاثیر عوامل مختلفی در درون و بیرون سازمان است  همچنین مديريت عملكرد پیامدهای مختلفی برای سازمان

 .ملكرد مورد مطالعه قرار گیردکه در اين پژوهش تالش شده است تا نقش محیط بیرونی بر مديريت ع

 

 تعريف و مفهوم مديريت عملكرد

 

 :شود یاشاره م یبه موارد ريعملكرد ارائه شده که در ز تيرياز مد یمتعدد فيدر تحقیقات انجام شده تعار

امكانات و  از نهیسطح استفاده به شيکرد که جهت افزا یاز اقدامات و اطالعات تلق یا مجموعه توان یعملكرد را م تيريمد -

و برنامه  تيريسازمان مد) ردیگ یصورت م یو اثربخش يیتوأم با کارا یاقتصاد یا وهیبه اهداف به ش یابیمنابع در جهت دست

 (. 9328کشور،  یزير

و  یشغل یها تیامور و مسئول تيرياست که با مد یسازمان یها تیآن دسته از فعال یبرا یعملكرد اصطالح عام تيريمد -

کارکنان و سرپرستان است و به  نیتفاهم ب جاديارتباط و ا یبرقرار لیتسه یبرا یآن راه. رکنان سر و کار داردکا یرفتار

 .شود یخدمات  منجر م تیفیبه ک نسبت شتریو تعهد  ب یتر کار مطلوب طیمح شيدایپ

را به  اتيبه شكا یدگیرس یها یمش و خط یانضباط یها عملكرد و هم نظام یابیاست که هم ارزش ینديعملكرد فرا تيريمد -

 یرقابت تيکارکنان و کسب مز یور باال بردن بهره یبرا تيريمد نيفنون و ابزار ا. ردیگ یخود در بر م یتيريعنوان ابزار مد

 .رود یسازمان به کار م

 کند ید را فراهم مکارآم یا وهیبه اهداف به صورت موثر و مداوم و با ش دنیاست که رس يیها تیعملكرد شامل فعال تيريمد -

موارد  یلیخ اي یخدمت رسان ايمحصول  کي دیروند تول یحت ايسازمان، ساختمان، کارمندان و  کيبر عملكرد  تواند یکه م

                                                           

1 - Ma, H. 
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اهداف و  یها برا و کارمندان سازمان ستمیبه منابع، س یده نظم نديبه عنوان فرا دعملكر تيريمد نیهمچن. متمرکز شود گريد

 .شود یهم شناخته م کياستراتژ یها تياولو

نلراين و الراين مديريت عملكرد را فرايندی برای دستیابی به اهداف تجاری و کلی سازمان از طريق مشارکت بیشتر کارکنان  -

ای مؤثر برای نظارت و توسعه کارکنان در  به عنوان وسیله( در قلمرو مديريت عملكرد)ها و ارزيابی عملكرد را  در فعالیت

نلراين مديريت عملكرد را تبیین حداقل استاندارد برای عملكرد کاری در مقايسه با  نین،همچ. کنند ری تعريف میهای کا گروه

دهد و قلمرو مديريت عملكرد را شامل استراتژی کلی سازمان و به تبع آن  میزان استاندارد الزم رفتاری مورد تأکید قرار می

اه با عوامل ديگر نظیر ارزيابی خارجی، بهسازی و توسعه مديريت نظام اطالعات، داند که همر راهبرد مديريت منابع انسانی می

مجموعه استراتژی مديريت عملكرد را تشكیل ... های مديريت رفتار و  های پاداش، سیستم نظام ارزشیابی فردی و گروهی، نظام

 (.8009نلراين و الراين، )دهند  می

عملكرد سازمان، از طريق به  یریگ اطالعات مربوط به اندازه یریبه کارگ یبرا یاممديريت عملكرد، عبارت است از ايجاد نظ -

 یفعل یمش خط رییحفظ يا تغ یدادن به مديران برا یمنابع و آگاه صیاهداف، تخص نییکارگیری نتايج ارزيابی عملكرد در تع

 (.8009لی، )به اهداف  یابیبه منظور دست

سرپرستان و  نیدانست که با استفاده از ارتباطات دوجانبه ب یكرديعملكرد را رو تيريمد توان یفوق م فيتوجه به تعار با

کارکنان به  یها و تقاضاها سو و انتقال خواست کيها و انتظارات سازمان از کارکنان از  خواست میکارکنان، باعث تفه

امكانات و منابع در جهت تحقق اهداف  هیاز کل نهیرا جهت استفاده به یطیحم گر،يد یسازمان از سو تيريسرپرستان و مد

و در جهت  صیکارکنان را تشخ فیعملكرد ضع یتا سرپرستان به آسان شود یعملكرد باعث م تيريمد. آورد یم ديسازمان پد

و  بیمطلوب را ترغ یعملكردها ،مناسب به عملكرد مطلوب کارکنان یها با دادن پاداش گريد یاز سو. نديبهبود آن اقدام نما

 . ابدي یم شيآنها افزا یريرپذتكرا

 

 

 ارزيابی عملكرد در مقابل مديريت عملكرد

 

ها در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مديريت  گیری عملكرد در سازمان عملكرد، عبارت است از، فرايند سنجش و اندازه ارزيابی

رزيابی عملكرد يكی از شرايط مورد نیاز توانايی تعريف، سنجش و ا(. 9321آرمسترانگ، )برای تحقق اهداف و وظايف سازمانی 

پیش از اين که يک سازمان بتواند عملكرد خود را بهبود بخشد، نیازمند توانمند کردن خود در . برای بهبود در هر سازمانی است

 .زمینه سنجش؛ ارزيابی و ارائه عملكرد خود است

. آورد گروهی و سازمانی فراهم می  تعديل اهداف و نتايج فردی،عملكرد ابزار بهبود عملكرد سازمانی را از راه ارتباط و  مديريت

 .عالوه بر آن ابزاری برای شناسايی و تشويق عملكرد برتر و اداره کردن امور بر اساس نتايج ارزيابی است

 یاساس دگاهيدو د. قرار داد یمورد بررس یمتفاوت یاياز زوا توان یتوان گفت مباحث مربوط به عملكرد را م اين توصیف می با

ارزيابی عملكرد به دنبال قضاوت و  ،یسنت دگاهيدر د. باره وجود دارد نيدر ا( مديريت عملكرد)و نو ( ارزيابی عملكرد) یسنت

 زیگذشته ن اتیگذشته است و با مقتض یو صرفاً معطوف به عملكرد دوره زمان. شونده است یابيعملكرد و کنترل ارز یادآوري

افراد و سازمان و  یشونده، بهبود و بهساز یابيارز یها تیديريت عملكرد، آموزش، رشد و توسعه ظرفاما م. شكل گرفته است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

و  تیفیبهبود ک یبرا یريپذ تیو مسئول زشیگان جاديا نفعان،يذ یو مشارکت عموم یا عملكرد آن، ارائه خدمات مشاوره

 . دهد یم لیتشك یسازمان ینقاط ضعف و قوت و تعال يیشناساآن را  یرا هدف قرار داده و مبنا اتیو عمل ها تیفعال یساز نهیبه

 یها و روش ها کیعملكرد با استفاده از تكن یستمیس یابيمعاصر بوده و به ارز اتیمديريت عملكرد مقتض دگاهيد خاستگاه

. و کارکنان باشد نديفرا کيواحد،  کيسازمان،  کيسطح کالن  تواند یحوزه تحت پوشش آن نیز م. کند یم دایمدرن، توسعه پ

 .عملكرد و مديريت عملكرد پرداخته است یبه مقايسه رويكرد ارزياب 9جدول شماره 

 مقايسه رويكرد ارزيابی عملكرد و مديريت عملكرد: 9جدول شماره 

 رويكرد مديريت عملكرد رويكرد ارزيابی عملكرد ويژگیها

 رزيابی شوندهرشد، توسعه و بهبود ظرفیت ا کنترل ارزيابی شونده هدف عمده

 مشورت دهنده و تسهیل کننده عملكرد گیری عملكرد قضاوت و اندازه نقش ارزيابی کننده

 آينده گذشته دوره ارزيابی

 خود استاندارد گذاری نظر سازمان و مديران مافوق استانداردهای ارزيابی

 گفتگو دستوری سبک مصاحبه پس از ارزيابی

 پیامدهای ارزيابی
ترين و اعطای پاداش  يی موفقتعیین و شناسا

 مالی به مديران

ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون 

 فعالیتها

 رشد، توسعه و بهبود عملكرد کنترل عملكرد خروجی نظام

 

ر ابعاد مختلف با ارزيابی عملكرد د یاساس یها مديريت عملكرد تفاوت باشد ینیز قابل مالحظه م 9چنانچه در جدول شماره      

در . سازمان است یها تیفعال یاثربخش تاًيبر رويكرد مديريت عملكرد، بهبود کارکرد و نها یمبتن یابيوجود نظام ارز امدیپ. دارد

رشد، توسعه و بهبود  یدر راستا یابيمرتبط با انجام ارز یکه اهداف اساس نديها با تمام وجود لمس نما که سازمان یصورت

ها و کارکنان خود به  صورت سازمان نيندارد، در ا یگاهيدر آن جا یریگ قضاوت و مچ دهيآنها است و پد یها تیعملكرد و فعال

ها  تالش نيا نديبر آ. ندينما یآن تالش م یها زمیبهبود مكان جهتو به طور مرتب در  روند یم یابينظام ارز یاستقبال برقرار

تحقق اهداف  تاًيرشد، توسعه و بهبود عملكرد و نها ،ینگرش نیوجود چن امدیپها است که  در سازمان یابينظام خودارز جاديا

 .خواهد بود یسازمان

 

 

 اهداف مديريت عملكرد

امروز است که بحث  تيريمد یها مختلف از جمله شاخه یها مربوط به آن در سازمان یها و روش ها ستمیعملكرد و س تيريمد

کردن  يیو اجرا یسازمان فيتحقق اهداف و وظا یرا برا تيريمد میوب اصول و مفاهدر چارچ يیپاسخگو تیو قابل یتوانمندساز

در تحقیقات انجام شده در مورد مديريت عملكرد اهداف متعددی را برای آن مطرح . کند یهای سازمانی را دنبال م برنامه

 .شود اند که به چند مورد از آنها اشاره می کرده

 ؛یور بهره تيريازمان و استقرار چرخه مدامور در س انيکنترل مداوم جر -

 ها؛ تیو اصالح فعال ها تیقابل شيو افزا يینقاط ضعف و قوت و مشكالت سازمان و تالش در جهت شكوفا يیشناسا -

 سازمان؛ ندهيها و اهداف آ برنامه ها، تیدر مورد حوزه و عمق فعال یریگ میبهبود تصم -

 ؛یها برنامه یدر جهت اجرا یز امكانات و منابع انسانمنابع و استفاده بهتر ا صیبهبود تخص -
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 ها؛ در مورد عملكرد برنامه يیپاسخگو یارتقا -

 . یالملل نیو ب یمل یدر فضا یريپذ خدمات و رقابت یفیو ک یسازمان در ارائه کم یتوانمند یارتقا -

 .سازمان یو اثربخش يیکارا شيافزا -

 :مطرح شده است ريها موارد ز ديريت عملكرد در سازمانمقصود عمده از م گر،يد دگاهياز د     

 آن؛ یسازمان یسازمان و واحدها فيها و وظا هدف يیشناسا -

 سازمان؛ یها تیبرنامه فعال يیشناسا -

آنان با توجه به حدود  اراتیاخت زانیم یو بررس کنند یخدمت م یکه در سلسله مراتب سازمان یافراد تينحوه هدا يیشناسا -

 شان؛فيوظا

 به هدف مطلوب؛ لیدر جهت ن یسازمان یها با واحدها نحوه هماهنگ بودن سازمان یبررس -

 سازمان؛ نهيدارند و هز اریانجام کار در اخت یکه برا یو امكانات ليوسا يیشناسا -

تا چه حد  رسانند، یرف مکه به مص یا نهيدارند و هز اریکه در اخت یموضوع که افراد با توجه به منابع و امكانات نيا يیشناسا -

 کنند؛ یمطلوب سازمان کوشش م یها به هدف دنیدر رس

 .موانع، مشكالت و مسائل موجود نییتع -

 یفاينقاط ضعف و قوت در ا نییوضع موجود، تع يیبرنامه مديريت عملكرد را شناسا یمقصود از اجرا توان یهمچنین م     

 . ها در بهبود وضع کار آنها دانست سازمان يیو راهنما یآموزش تاجایاحت صیو تشخ نییتع ها، تیو مسؤول فيوظا

 فرايند مديريت عملكرد

در فرايند مديريت . باشد ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می ای از فعالیت فرايندی شامل مجموعه هر

 : باشد های ذيل ضروری می توالی فعالیت عملكرد نیز هر مدل و الگويی که انتخاب شود، طی مراحل و رعايت نظم و

 

 .ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها تدوين شاخص -9

 .ها، به لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه تعیین وزن شاخص -8

 .استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص -3

 .كرد واقعی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شدهگیری از طريق مقايسه عمل سنجش و اندازه -4

 (.9320ديويد و میچائیل، )استخراج و تحلیل نتايج  -1

 :ديگری نیز فرايند مديريت عملكرد را به اين شكل مطرح ساخته است محقق

 : ها یاهداف کالن و استراتژ  ها، تيمأمور  ها، رسالت یبررس ايو  نيتدو -9

 دنیرس یها را برا حرکت سازمان ریهای مطرح در مديريت عملكرد مس شاخص: عملكرد یابيارز یها شاخص میو تنظ نيتدو -8

بلندمدت و  یاهداف کالن، راهبردها ت،يانداز، مأمور ها متوجه چشم شاخص نينگاه اول در تدو. کند یبه اهداف مشخص م

 . ودش یمتمرکز م یاصل یها تیو به فعال ،یاتیعمل یها مدت و برنامه کوتاه

 یها و ابالغ و اعالم انتظارات شاخص یابيارز یها مرتبط با شاخص یعملكرد)و استانداردها  ارهایمع یو برقرار نيتدو -3

 ؛(یعملكرد واقع یریگ شونده و اندازه یابيارز

 شونده؛ یابيبه آنها به ارز لیو نحوه ن جيهر شاخص و اعالم نتا یبا استانداردها یعملكرد واقع سهيمقا -4
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 . بازخورد سمیمكان قيشونده از طر یابيبه منظور بهبود مستمر عملكرد ارز یاصالح اتیعمل یریبه کارگ یاقدام برا -1

 :دهد های زير بازخوردهای الزم را ارائه می مديريت عملكرد در زمینه سیستم

شده به صورت  نيوتد یها استیس ايکه آ شود یشده مشخص م نییدر جهت اهداف تع شرفتیپ زانیم یریگیبا پ -

 .ریخ اياند  به اجرا در آمده یزیآم تیموفق

 ايآ شود یمشخص م ها یکارکنان و مشتر تيو رضا یریگ و اندازه یابيارز نیو همچن یمورد انتظار سازمان جينتا یریگ با اندازه -

 .ریخ اياند  شده نيتدو حیبه طور صح ها استیس

و به  سازد یم سریرا م ديبه آنها بنما یشتریتوجه ب ديبا تيريکه مد يیها نهیزم يیاساعملكرد امكان شن یریگ و اندازه یابيارز -

 .کند یکمک م ها تيها و محدود فرصت يیشناسا

از اطالعات  یاديچرا که بخش ز. خواهد بود یتيريمد یها یریگ میدر تصم رانيمد یاطالعات برا جاديمديريت عملكرد باعث ا -

 .ديآ یعملكرد و مديريت عملكرد فراهم م ستمیس یابيو ارز یریگ اندازه قياز طر یتيريمد یها یریگ میتصم یالزم برا

 

 مزايای و معايب مديريت عملكرد

مديريت عملكرد ضمن حفظ شئون سرپرستی و کارمندی، پايبندی کارمندان به استانداردهای سازمان را تقويت  رويكرد

 : توان به موارد ذيل اشاره نمود از جمله مزايای اين رويكرد می اين روش با مزايای زيادی همراه است. کند می

 . شوند های سازمانی تقويت می با اعمال رويكرد مذکور ارزش -9

 . يابد دشمنی بین افراد سازمان کاهش يافته و خطر ناشی از اعمال خشونت بین کارکنان کاهش می -8

 . گیرد بر اساس ارزش عملكرد افراد صورت می ها پرداختی ريپرداخت حقوق و مزايا، پاداش و سا -3

 . گردد ها بیشتر بر عملكرد و کارايی افراد متمرکز می شود و پرداخت با ساختار سنتی و ناکارآمد حقوق و دستمزد مقابله می -4

 . گردد کنند و اهداف مورد نظر سازمان بهتر محقق می تر با هم گفتگو می کارمندان و سرپرستان راحت -1

 . گردد وری کارکنان بیشتر می ها در افزايش بهره شود و تأثیر ارزشیابی تر انجام می ارزشیابی کارکنان راحت -6

 . شود تر می ارزشیابی کارکنان برای سرپرستان راحت -2

 . يابد های سرپرستی کاهش می فشارهای روحی و چالش -2

 . نمايند رپرستان در رسیدن به اهداف سازمان تالش میکارکنان وظايف خود را بهتر درك کرده و با راهنمايی س -1

 .نمايند سرپرستان با هدايت کارکنان، اهداف آنها را با اهداف سازمان همسو می -90

های زيادی برای کارکنان، سرپرستان و  تواند مزيت دهند مديريت عملكرد می های انجام شده نشان می واقع، نتايج بررسی در

های دقیق و منظم، باز خورد عملكرد مشخصی را برای بهبود عملكرد کارکنان  گیری از ارزشیابی آن با بهره .سازمان بوجود آورد

را هموار و  یو سازمان یو روند توسعه فرد نییمورد نیاز برای پیشرفت و ارتقاء کارکنان را تع یآورد، الزامات کارآموز فراهم می

وری کارکنان را  کند و سراجام انگیزش و بهره عملكرد، ارتباط نزديكی برقرار می کارکنان و یریگ میتصم نیب د،ينما یم لیتسه

های  و مزايای مديريت عملكرد در سه حوزه و از ديدگاه ها گیاز ديدگاه محققان ديگری، تعدادی از ويژ. دهد افزايش می

 : دگردن بندی و بررسی می گوناگون سازمانی، کارکنان و سرپرستان  به شرح ذيل طبقه

 : از ديدگاه سازمانی( الف

 . های سازمانی واضح و مشخص وجود اهداف، مقاصد و اولويت -9
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 . ای کارکنان مدت برای تولید و نیاز بلندمدت رشد و توسعه حرفه ايجاد موازنه بین فشارهای کوتاه -8

 . ل کارهای برتر در مح های الزم به فعالیت ايجاد تعهد سازمانی پايدار جهت دادن پاداش -3

 . های ارزشیابی آن مشی برقراری نوعی تناسب بین فرهنگ سازمان و خط -4

 : از ديدگاه سرپرستان( ب

 . تكلف و دو جانبه بین سرپرستان و کارکنان ايجاد فضای مناسب جهت برقراری ارتباط و گفتگوی صريح، بی -9

 . گیری سرپرستان و کارکنان زير مجموعه به طور مشترك تصمیم -8

 . مجموعه رياعتماد متقابل و کافی بین سرپرستان و کارکنان ز -3

 . باشد های مثبت عملكرد آنها بیشتر مورد توجه می کنند و جنبه سرپرستان صرفاً به ابعاد منفی عملكرد کارکنان تأکید نمی -4

د و در توضیح فرآيند مذکور باشن سرپرستان عالقمند به تشريح نظام ارزشیابی و چگونگی اعمال آن برای کارکنان می -1

 . آورند جديت الزم را به عمل می

باشد که اشراف کامل بر عملكرد واقعی  اعمال نظام ارزشیابی مديريت عملكرد بر عهده سرپرستان آماده و آگاه و جدی می -6

 . کارکنان زير مجموعه خود را دارند

 : از ديدگاه کارکنان( ج

 . شوند گیری و هدايت می ل و به صورت ملموس، واضح و روشن اندازهعملكردهای کارکنان به طور کام -9

 . نمايد ای شده و انتقال فرهنگ آن را تسهیل می ارزشیابی عملكرد کارکنان باعث افزايش و تشويق رشد حرفه -8

شود تا در  آنها داده میها و همچنین بحث و تبادل نظر درباره  به کارکنان فرصت اظهار نظر در باره مسايل، اهداف و برنامه -3

 . محیطی صمیمی نظرات خود را به سرپرست منتقل نمايند

کنند تا از  دريافت می( سرپرستان، مشتريان، همكاران و غیره)کارکنان باز خورد کافی و مستمر را از طريق منابع مختلف  -4

 . موقعیت خود در مورد عملكرد مورد انتظار آگاهی کسب نمايند

 . بی کارکنان بخشی از فرآيند باز خورد رسمی استخود ارزشیا -1

 . باشد ها هم بر مبنای عملكرد فردی و هم بر مبنای عملكرد گروهی می ها و افزايش پرداخت های جبرانی، پاداش پرداخت -6

در صورتی که های مديريت عملكرد  تمام محاسن و مزايايی که برای مديريت عملكرد مطرح شد باز بايد توجه نمود که نظام با

باشند و در غیر اين صورت بعنوان منبع هزينه يا  به صورت اثر بخش اعمال شوند، منبع فايده و پديد آورنده ارزش افزوده می

اگر رويكرد مديريت عملكرد باعث بهبود عملكرد فرد نشود و باعث پیشرفت و ارتقاء . شوند سر بار غیر ضرور در نظر گرفته می

د، به دلیل از دست دادن زمان و منابع مصرف شده برای طراحی و اجرای آن، بعنوان منبع هزينه تلقی عملكرد سازمان نگرد

از سوی . گردد آن بعنوان منبع هزينه تلقی می رایگردد، به دلیل از دست دادن زمان و منابع مصرف شده برای طراحی و اج می

ديريت عملكرد آنها يک منبع سود است يا يک منبع هزينه؟ زيرا اين ها به اين نكته واقف نیستند که نظام م ديگر برخی سازمان

که نظام مديريت  ودش دهند و همین امر باعث می ها ابعاد اقتصادی خود نظام را مورد سنجش و ارزيابی مداوم قرار نمی سازمان

 : باشند يريت عملكرد به شرح زير میها و معايب نظام مد برخی از کاستی. عملكرد به يک نظام تشريفاتی و بی فايده مبدل گردد

 . کنند گیرند و آنها را معادل هم قلمداد می های ارزيابی عملكرد اشتباه می های مديريت عملكرد را با نظام ها نظام سازمان -9

 . باشند های مديريت عملكرد به جای جوهره و ذات دارای و پیش پا افتادگی و عرض می بیشتر نظام -8
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ای در نظر  کنند تا اين که آن را بعنوان يک نظام توسعه يت عملكرد را بعنوان نظام نظارت تحمیلی تلقی میبعضاً مدير -3

 . بگیرند

 . باشند های الزم برای اعمال يا بهبود مديريت عملكرد می بسیاری از سرپرستان فاقد مهارت -4

 . باشند طراحی و کنترل نظام مديريت عملكرد می ها، واحدهای منابع انسانی تنها واحدهای مسئول در بیشتر سازمان -1

 

 مفهوم محیط بیرونی

ريزی استراتژيک در هر سازمانی بررسی محیط بیرونی سازمان و پارامترهای بیرونی  يكی از مراحل بسیار مهم مديريت و برنامه

و ارتباط آنها با دنیای بیرون است که به کنند  ها در خالء زندگی نمی سازمان. است که خواه يا ناخواه بر سازمان تأثیر گذارند

توان کشور، جامعه و فرهنگ آن، دولت و قوانین آن، مشتريان و  اين دنیای بیرون را می. دهد آنها موجوديت و هويت می

هر  .های بین المللی، چندملیتی و غیره دانست ها، نیازها و سالئق آنها، تأمین کنندگان، رقبا، کشورهای ديگر، شرکت خواسته

در نظر گرفتن همین . کدام از عوامل تأثیرگذار بیرونی، تأثیری مثبت و سازنده و يا اثری مخرب و بازدارنده بر سازمان دارند

هايی صحیح، علمی و کاربردی بررسی  ها و مديران ارشد آنها، ضرورت محیط بیرونی خود را با شیوه نكته کافی است که سازمان

کشند، مشخص  ها و تهديدهايی را که در بیرون، سازمان را انتظار می يابی نمايند و در نهايت، فرصتو عوامل مؤثر خارجی را ارز

ها و رويكردهايی ثمر  توان استراتژی تنها در اين صورت و در کنار تحلیل مناسب محیط درونی سازمان است که می. نمايند

ی بتواند گلیم خود را از آب بیرون بكشد، تا پس از کسب اطمینان بخش و کارا را به کار گرفت تا در محیط متغیر امروز، سازمان

 .از بقاء و ادامه حیات خود در پی گسترش و توسعه کسب و کار برآيد

ها از موضوعات مهمی است که پیوسته مطرح و بر اهمیت و چگونگی ايجاد محیطی مناسب و کارا برای  در سازمان محیط

وری آنان اثرگذار باشد  های پرسنل، افزايش توان و بهره تواند بر رشد ارزش محیط خوب، می شود؛ يک نیروهای انسانی تاکید می

امروز با . باشد یبرای رهبران و مديران سازمان از اهمیت بااليی برخوردار م نومیبه همین دلیل علم مديريت انسانی يا ارگو

ها طوری که منجر  ور در سازمان ر و ايجاد محیطی آرام و بهرهها، سازماندهی محیط کا تر شدن ساختار و عملكرد سازمان پیچیده

ها، رشد  کیفیت در کار، کاهش افسردگی فزايشبه فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، حذف خطرات احتمالی، ا

. ها است سازمان های مديران اجرايی و سرپرستان وری مورد نظر شود، از دغدغه خدمات مثبت و در نهايت دستیابی به بهره

 رور به طور مستقیم د دهد که توسعه نیروهای انسانی بهره نتايج حاصل از مطالعات مربوط به نیروهای انسانی، نشان می

های بسیار مناسب و  دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانی نقش بسزايی دارد ارائه  خدمات موثر، بر اثر ايجاد فضا و محیط

. اين که اين فضا و محیط در سازمانی دولتی باشد يا خصوصی و يا فضای باز باشد يا بسته، مهم نیست. آيد سالم به دست می

ای شاد و احساس امنیت در شغل  در نیروی انسانی است تا بتواند با روحیه رضايتمندیآنچه اهمیت دارد ايجاد خشنودی و 

 .ای را نصیب سازمان خود کند و نتايج ارزندهخود به فكر يا تالش در انجام هر چه بهتر وظايف خود بپردازد 

 

 بیرونی نحوه تجزيه و تحلیل عوامل محیط

چهار عنصر اصلی  شود بايد بهتحلیل محیط و فرايندی که در نتیجه شناخت و تجزيه و تحلیل آن حاصل می به منظور تجزيه و

 :توجه شود
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از اين دقت و  منظور. و تیزبینی و عمیق به آن نگريستن جزء به جزء کردن فاکتورهای محیطی و با دقت يعنی: پويشگری -

که محتمل است در محیط به وقوع بپیوندد، دقیقاً  بررسی جزء به جزء آن است که از هر نوع عالمت خطر يا تغییر جزئی و کلی

 وژيكی، سیاسی واقتصادی، اجتماعی، تكنول)بررسی کلی در تمام فاکتورهای پنجگانه  در اين مزحله تحقیق و. مطلع شويم

تا هرگونه تغییرات محیطی  گیردمورد بررسی قرار می( های هر يک از عوامل روی سازمانالعملها و عكسدولتی و عمل

در اين حالت مديريت استراتژيک معیارهايی در . کشف گردد محتمل آشكار گردد و تغییراتی که در زمان حاضر در شرف است

 ها،يعنی با استفاده از ضوابط، عالئم، شواهد، قرائن، حدس و گمان. کندغییرات اعمال میت بینی اين جهت شناسايی و پیش

-بینیرديابی و پیدا کردن روند گذشته، پیش سپس با گردآوری اطالعات و آمار و. کندهايی درباره آينده برآورد میبینیپیش

 .رسدبه نكات جديدی می کند ياهای قبلی خويش را رد يا تأيید می

اين مرحله شامل کلیه عملیاتی است . است رديابی، تجسس و عملیات برای شناخت روند و الگويی مشخص در محیط: رديابی -

آورد مانند تطبیق حوادث يا جريان  تاريخی عامل محیطی به عمل می که مديريت برای رديابی و شناخت رشد تدريجی و

 .هافعالیت

دلفی يا روش  مديريت استراتژيک در اين مرحله از تكنیک. يعنی سمت و جهت تغییرات محیطی در آينده: بینیپیش -

 .کنديا روش استقرايی استفاده می( رسیدن از معلوم به مجهول)استنتاجی 

در واقع، اين  .سازمان يعنی ارزيابی تغییرات محیطی در زمان حال و آينده به منظور کاربرد تغییرات محیطی در: ارزشیابی -

به چه صورت اين تغییرات محیطی رخ داده است؟ تنها شناخت  مرحله عبارت از تشخیص و ارزيابی اين نكته که چرا و چگونه و

 .ريزی مورد استفاده قرار گیردتواند در برنامهاست که می داليل و علت تغییر و تحوالت

 

 بیرونی تجزيه و تحلیل عوامل محیط اهداف

 :گردد اهداف تجزيه و تحلیل محیط بیرونی به اين صورت خالصه میبه طور کلی 

 .تر به وضع فعلیفعلی و تغییرات آينده يا شناخت آينده و پی بردن عمیق شناخت وضعیت -

 .سازمان گیری صحیح مديران استراتژيک به منظور تنظیم استراتژیاطالعات الزم برای تصمیم فراهم نمودن -

استراتژيكی بجای تنها فكر کردن به امور  ت و تسهیالت و آمادگی الزم در سازمان برای دستیابی به تفكرفراهم کردن امكانا -

 .روزمره

 های مختلفاستراتژی بینی درصد احتمال وقوع حوادث و تغییرات و اولويتهای متعدد و محتمل و پیشاستراتژی طرحريزی -

 (.9111پلهام، )

 

 عناصر محیط بیرونی

 :شود های مختلف مورد توجه قرار گرفته است که به طور خالصه در ادامه مطرح می ی و عناصر آن از جنبهمحیط بیرون

 

 شرايط اقتصادی-9
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 بر اقتصاد کلی وضعیت) کند مل میع آن در سازمان که اقتصادی سیستم حیات و سالمت حالت شرايط اقتصادی تمامیت

 با اقتصادی شرايط(. است اقتصاد سالمت به مربوط های شاخص و ديگر یملی، بیكار ناخالص تولید درآمد، سطح تورم، حسب

 .است مشكل آنها بینی و پیش کنند می تغییر  زمان گذشت

توان به نیروهای اقتصادی، اشاره کرد که تأثیر مستقیم و به سزايی بر  از مهم ترين عوامل موثر بر کسب و کار سازمان، می

 .ها دارد وصضعیت سازمان

و پايین بودن نرخ  ر که قابل توجه است شرايط خوب اقتصادی که با پايین بودن نرخ تورم، پايین بودن نرخ بهرههمان طو

پايین بودن نرخ بهره، باعث عدم کاهش قدرت خريد مصرف . کند ها می کند، منافع زيادی نصیب سازمان بیكاری، معنا پیدا می

های جديد و تأمین سرمايه در  گذاری ن و کم هزينه منابع مالی جهت سرمايهکنندگان، پايین بودن نرخ بهره، باعث تأمین آسا

ها و پايین بودن نرخ بیكاری، باعث افزايش تعداد نفرات دارای درآمد و طبیعتا قادر به خريد محصوالت  گردش مورد نیاز سازمان

ی، يعنی افزايش تقاضای محصوالت و خدمات ها در کنار هم يعنی رونق اقتصاد گردد و همه اين و يا برخورداری از خدمات می

 .باشد که بزرگترين فرصت برای سازمان های تولیدی و خدماتی می

طبیعی و منطقی است که شرايط بد اقتصادی يعنی نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بیكاری باال، تأثیر معكوس و نامطلوبی بر 

توان به ارزش پول ملی در برابر پول  ديگر عوامل موثر اقتصادی می از. باشد ها داشته و يک تهديد بزرگ برای آنها می سازمان

های خارجی، شرايط بازار بورس و سرمايه، تولید ناخالص ملی، نرخ مالیات، شرايط اقتصادی بین المللی و میزان نقدينگی در 

حاظ تهديد و يا فرصت بودن آن ها جامعه اشاره کرد که مقدار اين عوامل و سیر صعودی و نزولی آن ها شرايط متفاوتی را به ل

 .آورد به وجود می

 

 قانونی -سیاسی شرايط -8

ها  مقررات دولتی يعنی دولت همچنین قوانین و های سیاسی دولت و هدف قانونی وضعیت کلی فلسفه غالب و -سیاسیشرايط 

های تجارتی تاثیر  انند بر فرصتتو قوانین تجارت بین المللی می های اقتصادی و سیاست) .از طريق وضع قوانین مالیاتی

 .تواند به اين صورت مطرح شود اين عوامل می. (بگذارند

 بوروکراسی پیچیده و کاغذ بازی يا مقررات زدايی دولت؛ -

 ها و عوارض گمرکی؛ قوانین مالیاتی، تعرفه -

 قوانین حفظ محیط زيست و ايمنی کار؛ -

 مللی؛های بین ال روابط با کشورهای خارجی و سازمان -

 مقررات صادرات و واردات؛ -

 گذاری خارجی در کشور؛ قوانین سرمايه -

 . سازی تصدی دولت در همه امور يا خصوصی -

 

 تكنولوژيكیشرايط -3
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روشهای قابل  ی علمی وها پیشرفت شاملدر دسترس بودن تكنولوژی در محیط  شرايط تكنولوژيكی وضعیت کلی توسعه و

های بهتر مديريت  راه های پیشرفته جديد و آوری فن تكنولوژی تولیدات و. )حصوالت يا خدماتدسترس جهت تبديل منابع به م

 .(کند ارتباطات را ايجاد می و

میزان تولید علم در جهان، سرعتی شگرف يافته و به جرأت می توان گفت که دوره زمانی دو برابر شدن علم به سال کاهش 

ايه، تأثیر خود را در علوم مهندسی و تولید محصوالت جديد به خوبی نشان داده است دستاوردهای جديد در علوم پ. يافته است

تكنولوژی ها و فن آوری های . تكنولوژی های ساخت و فرآيندهای تولید به سرعت در حال پیشرفت و بهینه شدن می باشند . 

قیمت کمتر و کارکردهای متفاوتی، تولید  کنند اما محصوالتی با کیفیت باالتر، جديد ، سرمايه گذاری بااليی را طلب می

 .کنند می

اين تحوالت سريع، سلیقه و ذائقه مشتريان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و آنها را بیش از پیش، تشنه و طالب محصوالت 

خواهان بسیاری  همانطور که کیفیت و قیمت اهمیت دارد، نوآوری و متفاوت بودن نیز. نوين و با کارکردهای متمايز نموده است

 .پیدا کرده است

ای، هوافضا، نانوتكنولوژی، اينترنت و پردازنده های قوی  آوری مانند بیوتكنولوژی، فن آوری هسته دستاوردهای جديد دنیای فن

ای ه انتقال الكترونیكی پول، بانک. های خدماتی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است به جز کسب و کارهای تولیدی، فعالیت

اطالعاتی گسترده، پردازش سريع اطالعات، دنیای مجازی، تجارت الكترونیک، آموزش از راه دور و بسیاری عوامل ديگر باعث به 

اند و تهديدهای جدی برای  ها را شناخته، درك کرده و به کار گرفته های بزرگ برای سازمان هايی که آن وجود آمدن فرصت

سرعت تغییرات نوآوری بسیار زياد است و هر . کار و شیوه ی قديمی خود دارند، شده استهايی که بی اعتنا، سر به  سازمان

ها با هوشیاری اين تحوالت را زير نظر دارند و از اين  برخی سازمان. ها را از صحنه فعالیت حذف می کند روزه تعدادی از سازمان

های مديريت تكنولوژی را در دستور کار خود قرار داده  و برنامهها حتی جلوتر رفته  برخی سازمان. کنند برداری می ها بهره فرصت

 .اند تا به صورت سیستماتیک و مدون برای استفاده از تكنولوژی و پیامدهای مثبت آن برنامه ريزی نمايند

 

 اجتماعی -فرهنگی شرايط  -4

روند  محیط زيست، و حقوق بشرهای متداول جامعه در خصوص اموری مانند  وضعیت کلی ارزش اجتماعی -شرايط فرهنگی

ها و خصوصیات جمعیت  عادات و سنن، حقوق، ارزش) همچنین الگوهای جمعیتی نهادهای اجتماعی مربوط و تربیت و تعلیم و

 (. کند ای که سازمان در آن کار می شناختی از جامعه

وضعیت کنونی . باشند تأثیر گذاری بااليی میعواملی که در دسته نیروهای اجتماعی و فرهنگی قرار دارند بسیار متنوع و دارای 

اثرات اين عوامل و تهديدها و . و تغییرات اين عوامل می تواند اثرات عمده ای در محصوالت، خدمات، بازارها و مشتريان بگذارد

یاری هايی که ناشی از تغییرات در ترکیب جمعیت، پراکندگی سنی، میزان تحصیالت، طرز فكر و رفتار مردم و بس فرصت

های دولتی و غیر انتفاعی را با چالش مواجه  های تولیدی، صنعتی، خدماتی و حتی سازمان پارامترهای ديگر، کلیه سازمان

 .کنند می

 

 نمونه آماری
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در اين . نمونه آماری عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه باشد

 .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده استتحقیق 

 

 

 

 

 N =حجم جامعه آماری 

 n =حجم نمونه 

Z  = می باشد 9916درصد برابر  11مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان  

P  =در اين حالت نقدار . ر گرفتدرنظ 0/1نباشد می توان آن را  اگر در اختیار. مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است

  .مقدار خود می رسد واريانس به حداکثر

q  =درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)  

d =مقدار اشتباه مجاز 

پرسشنامه  960آيد اما برای جلوگیری از افت نمونه  به دست می 942با توجه به جايگزاری مقادير در فرمول تعداد نمونه      

ای  گیری از نوع تصادفی طبقه همچنین روش نمونه. پرسشنامه به دست آمده مبنای تحلیل قرار گرفت 941ش و تعداد پخ

 .نسبی است

 

 هاآوری دادهروش گرد

صحیح  چنانچه اين کار به شكل منظم و. دهد تشكیل می ها دادهآوری  های هر کار پژوهشی را جمع ترين بخش يكی از اصلی

های گردآوری اطالعات  روش. ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد گیری از داده تجزيه و تحلیل و نتیجهصورت پذيرد کار 

گردآوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و اين پژوهش برای در . دنشو ای و میدانی تقسیم می پژوهش به دو دسته کتابخانه

و  های پژوهش از روش میدانی ری اطالعات برای تايید يا رد فرضیهآو ای و جهت جمع ههای کتابخان پیشینه پژوهش از روش

  . گرديده استاستفاده  پرسشنامه

 

 ها  ابزار گردآوری داده

پرسشنامه . های تحقیق است داده اطالعات در مورد کسب مهمی برایپرسشنامه يكی از ابزارهای رايج تحقیق و روش 

اين پاسخ، داده مورد نیاز . دهد سخ دهنده با مالحظه آنها پاسخ الزم را ارائه میاست که پا( گويه ها)ای از سوال ها  مجموعه

محقق برای کسب اطالعات در ارتباط با متغیرهای درگیر در پژوهش از پرسشنامه رجیناتو و  ، لذادهد پژوهشگر را تشكیل می

ت شناسی و بخش سواالت است که تعداد های جمعی های مقدمه، ويژگی استفاده نموده است که شامل بخش( 8093)گووريرو 

 .ارائه گرديده است 8سواالت هر کدام از متغیرها در جدول شماره 

 

 يک از متغیرهای پرسشنامهبرای هر سؤالهای مطرح شده : 8جدول شماره 

 تعداد سوال متغیر
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 4 (بعد اقتصادی)عوامل محیطی 

 4 (بعد تكنولوژی)عوامل محیطی 

 4 (نیبعد قانو)عوامل محیطی 

 4 (بعد اجتماعی)عوامل محیطی 

 1 (ريزی عملكرد بعد برنامه) مديريت عملكرد

 2 (رسانی استانداردهااطالعبعد ) مديريت عملكرد

 1 (آموزش مبتنی بر استانداردبعد ) مديريت عملكرد

 2 (سنجش و درجه بندی عملكردبعد ) مديريت عملكرد

 2 (تنی بر عملكردبازخور و پاداش مببعد ) مديريت عملكرد

 

 بندی پرسشنامه نحوه امتیاز

-در اين روش از پاسخگو خواسته می. ای طیف لیكرت استفاده شده استهای اين تحقیق از مقیاس رتبهبرای امتیازبندی داده

ريق اين از ط. بر مبنای يک طیف مشخص نمايد "خیلی زياد"تا  "خیلی کم"های  شود که میزان نظر خود را بر مبنای گزينه

مشخص  3رتبه هر گويه اين طیف طبق جدول شماره . توان حساسیت، نگرش و تعلق و باور پاسخگو را تعیین نمودمقیاس می

 .شده است

 

 های پرسشنامه نحوه امتیازبندی گويه: 3جدول شماره 

 خیلی زياد زياد تاحدی زياد متوسط تاحدی کم کم خیلی کم

9 8 3 4 1 6 2 

 

 

 ها ابزار گردآوری داده پايايی و روايی

ها الزم جهت تجزيه و  چرا که داده. گیری آن است های هر تحقیق، مناسب بودن و شايسته بودن ابزار اندازه از مهمترين شاخصه

های مناسب بودن يک ابزار روايی و  از مهمترين مالك. آيدگیری به دست می تحلیل و کسب نتايج نهايی، از طريق ابزار اندازه

 .ی آن استپاياي

 

 روايی ابزار تحقیق

گیری ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهتواند ويژگی و خصیصهگیری می مقصود از روايی آن است که آيا ابزار اندازه

ی به روايی محتواي. کند يا خیر؟ در اين تحقیق برای تعیین روايی پرسشنامه از نظر روايی محتوايی و صوری استفاده شده است

دنبال پاسخ به اين سؤال است که آيا عبارات يک پرسشنامه به قدر کافی عامل يا وجهی را که پرسشنامه يا مقیاس برای 

قابل توجه است که در اين . سنجد؟ و روايی صوری به شكل ظاهری پرسشنامه توجه دارد سنجش آن به وجود آمده است را می

پرسشنامه بین افراد  30ی بر تايید شدن روايی آنها است با اين وجود در ابتدا تعداد ها دلیل پژوهش استاندارد بودن پرسشنامه

جامعه پخش و بر اساس نظرات ايشان، اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال و نیز از اساتید دانشگاهی و استاد راهنما، 

 .های الزم گرفته شد و در نهايت پرسشنامه اصلی پخش گرديد راهنمايی
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 بزار تحقیقپايايی ا

در اين تحقیق به منظور کسب . ه پرسشنامه، پايايی يا اعتماد آن استژگیری، به وي های ديگر ابزارهای اندازه يكی از ويژگی

برای . های عمده برآورد ضريب پايايی از روش ضريب آلفای کرونباخ استفاده گرديده است پايايی پرسشنامه از میان روش

و واريانس کل ( يا زير آزمون)های پرسشنامه های هر زير مجموعه سؤال ابتدا بايد واريانس نمره محاسبه ضريب آلفای کرونباخ

 .سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه کرد. را محاسبه کرد
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j ═  تعداد نمونه 

Sj ═  آزمونواريانس هر 

S ═ واريانس کل 

نفر از افراد جامعه مورد  30های جمع آوری شده اولیه از  ای کرونباخ و پرسشنامهبرای اين منظور، با استفاده از روش آلف

همچنین برای افزايش اعتماد پايايی برای هر . درصد مورد تأيید است 26تحقیق، مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر 

 .ارائه شده است 4ماره کدام از ابعاد به صورت مجزا به دست آمد که مقادير آن به ترتیب در جدول ش

 

 مقدار آلفای کرونباخ مربوط به هر کدام يک از متغیرها: 4جدول شماره 

 آلفای کرونباخ متغیرها

 

 

 محیط بیرونی

 29/0 بعد اقتصادی

 22/0 بعد تكنولوژی

 29/0 بعد قانونی

 23/0 بعد اجتماعی

 28/0 کل

 

 

 مديريت عملكرد

 14/0 ريزی عملكرد برنامه

 19/0 رسانی استانداردهاعاطال

 22/0 آموزش مبتنی بر استاندارد

 28/0 سنجش و درجه بندی عملكرد

 26/0 بازخور و پاداش مبتنی بر عملكرد

 22/0 کل

 

 های آماری روشهای تجزيه و تحلیل داده

 

، مورد پردازش قرار گرفته و SPSSزار ها با استفاده از نرم اف بندی آنها، داده ها و طبقه آوری داده در اين پژوهش برای جمع

های زير بهره گرفته  جهت تجزيه و تحلیل اطالعات از روش. اند های حاصل از آن در جداول مختلف توصیف و تحلیل شده يافته

 :خواهد شد
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-ابتدا داده در اين قسمت پژوهشگر. شود از روش توصیفی برای تشريح بهتر و بیشتر نتايج کار استفاده می: بخش توصیفی( الف

دهد  آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزيع فراوانی خالصه کرده و سپس به کمک نمودار آنها را نمايش داده میهای جمع

 . های آمار توصیفی آنها را خالصه کرده است و سرانجام با استفاده از ساير شاخص

اسمیرنوف  -ها با استفاده از آزمون کولموگروف توزيع دادهدر اين بخش ابتدا نرمال يا غیرنرمال بودن : بخش استنباطی( ب

های آماری پارامتريک برای  های آماری در چارچوب آزمون با توجه به تايید شدن نرمال بودن توزيع داده. بررسی خواهد شد

عامل متغیرها از تر و تفصیلی ت همچنین جهت تحلیل دقیق. ها از آزمون رگرسیون استفاده خواهد شد  تأيید يا رد فرضیه

 . های مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است روش

های کمی بخواهیم آزمون نیكويی برازش را به کار  زمانی که برای داده(: آزمون نرمال بودن)اسمیرنف   -آزمون کلموگروف -

اسمیرنف  -مطالعه از آزمون کلموگروفهای مورد  بخصوص برای آزمون نرمال بودن نمونه. کنیم ببريم از اين آزمون استفاده می

 :های زير را آزمون کنیم خواهیم فرض به عبارت ديگر می. شود استفاده می

H0                  :توزيع متغیر اختالف معناداری با توزيع نرمال ندارد. 

H1                  :توزيع متغیر اختالف معناداری با توزيع نرمال دارد. 

درصد رد شده و در نتیجه  1باشد فرض صفر در سطح خطای  0901کمتر از ( P-value)که مقدار احتمال در صورتی      

باشد فرض صفر مورد قبول  0901ولی اگر سطح معناداری آزمون بیشتر از . توزيع متغیر اختالف معناداری با توزيع نرمال دارد

 .با توزيع نرمال ندارد شود که در اين حالت توزيع متغیر اختالف معناداری واقع می

خواهیم بدانیم  در مبحث رگرسیون می. بررسی و شناخت رفتار بین متغیرها اساس کار رگرسیون است: آزمون رگرسیون -

در کل تكنیک تحلیل رگرسیون برای تعیین . آورد تغییر در متغیرهای مستقل چه تاثیری در متغیرهای وابسته به وجود می

در . شود د متغییر و پیش بینی تغییرات يک متغیر از روی متغیرهای ديگر در سطح وسیع معنی میشدت تاثیر بین دو يا چن

به طوری که بتوان به کمک آن کمیت يک متغیر مجهول را با استفاده از . رگرسیون به دنبال برآورد شدت و تحلیل آن هستیم

از آنجايی که در اين تحقیق به دنبال . ه صورت خطی باشدمتغیر يا متغیرهايی معلوم، تعیین کرد با فرض اينكه اين رابطه ب

هستیم لذا می بايست از آزمون رگرسیون ( مديريت عملكرد)بر متغیر وابسته ( محیط بیرونی)بررسی شدت اثر متغیر مستقل 

 .استفاده نمايیم

 تحلیل و تجزيه منظور هب( SEM) ساختاری تكنیک مدلسازی معادالت از پژوهش اين در: مدلسازی معادالت ساختاری -

 که است متغیری چند تحلیل و تجزيه های روش ترين قوی و جديدترين از يكی روش اين. استفاده گرديده است مشاهدات

 ای متغیره چند موضوعات در آن کاربرد اصلی. کنند می اطالق علی الگوسازی و کوواريانس ساختاری تحلیل آن به هم برخی

 و تجزيه. داد انجام وابسته متغیر يک با مستقل متغیر يک هر بار گرفتن نظر در با متغیری دو شیوه به را آنها توان نمی که است

 چند همزمان تحلیل و تجزيه آنها، اصلی ويژگی که شودمی اطالق تحلیل و تجزيه های روش يكسری به متغیره چند تحلیل

 بینی پیش متغیرهای با را خود متغیر وابسته خواهید می شما وقتی ديگر عبارت به. است چند متغیر وابسته با مستقل متغیر

 خواهید آن به قادر ساختاری معادالت مدلسازی از استفاده با که بپردازيد آن ارزيابی و علی مدل يک طراحی به بايستی کنید

 .بود

مدل )و تحلیل رگرسیون ( مدل اندازه گیری)دو تحلیل عاملی تائیدی  شامل ساختاری مدلسازی معادالت های تكنیک     

بینی دارند  های پژوهش قابلیت پیش است که در اين تحقیق بنا بر چارچوب نظری و تعامالتی که در اهداف و فرضیه( ساختاری
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دو،  -هايی که به تايید مدل کمک کرده است شاخص مجذور کای  از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است و مهمترين شاخص

 .باشد می( RMR)و ريشه دوم میانگین مربعات ( GFI)شاخص برازندگی 

 

 های توصیفی و پراکندگی متغیرهای تحقیق شاخص

پردازيم که نتیجه آن به صورت فشرده در جدول شماره  در اين مرحله به توصیف شاخصهای آماری برای متغیرهای پژوهش می

 .ارائه شده است 1

 های تحقیقهای توصیفی و پراکندگی متغیر شاخص: 1جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین تعداد سوال متغیرها

 
 

 محیط بیرونی

 286/0 61/1 4 بعد اقتصادی

 622/0 14/1 4 بعد تكنولوژيكی

 241/0 46/1 4 بعد قانونی

 218/0 68/4 4 بعد اجتماعی

 609/0 33/1 96 محیط بیرونی

 
 

 مديريت عملكرد

 413/9 98/4 1 ريزی عملكرد برنامه

 206/0 82/4 2 ع رسانی استانداردهااطال

 810/9 21/6 1 آموزش استانداردها

 612/0 24/8 2 سنجش عملكرد

 012/9 26/4 2 بازخورد از عمكلرد

 248/0 81/4 33 مديريت عملكرد

 

ر سنجش عملكرد تنها در متغی. باشد می 4ای بودن پرسشنامه مقدار  برای تمام متغیرها میانگین نظری به دلیل هفت گزينه   

 4است و در بقیه متغیرها مقدار میانگین بیشتر از  4های کنترل مديريت میانگین محاسبه شده کمتر از  های سیستم از مولفه

 .بیشترين مقدار نیز به متغیر آموزش استانداردها مربوط است. است

 

 نرمال بودن توزيع متغیرها

 
های مشخصی نیاز دارند، مانند های پارامتريک به پیش فرضندارند، ولی آزمونهای ناپارامتری به هیچ فرض خاصی نیاز آزمون

گیری از آزمون که دقت آزمون پارامتری از آزمون ناپارامتری بیشتر است جهت بهرهنرمال بودن توزيع جامعه، از آنجايی

ع جامعه از آزمون کولموگروف در نتیجه جهت بررسی نرمال بودن توزي. کنیمپارامتری شرايط اجرای آن را بررسی می

 . کنیماسمیرنوف استفاده می

مورد  درصد 1 خطای سطح در را است نرمال ها داده توزيع که اين بر مبتنی صفر فرض ها داده بودن نرمال بررسی هنگام     

 :شود می تنظیم زير صورت به ها ، فرضیهآماری های داده بودن نرمال آزمون برای. دهیمآزمون قرار می
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 H0.                              :ها نرمال است توزيع داده

 H1.                             :ها نرمال نیست توزيع داده

 . ارائه شده است 6اسمیرونوف در جدول شماره  -های کلموگروف نتايج آزمون

 

 اسمیرينوف -نتیجه آزمون کلموگروف : 6جدول شماره 

تعداد  متغیرها
 نمونه

 سطح معناداری آماره آزمون در مطلق بیشترين انحرافق

 
 

 محیط بیرونی

 429/0 818/0 922/0 941 بعد اقتصادی

 918/0 004/9 801/0 941 بعد تكنولوژيكی

 323/0 22/0 941/0 941 بعد قانونی

 939/0 991/9 912/0 941 بعد اجتماعی

 993/0 911/9 012/0 941 محیط بیرونی

 
 

 ردمديريت عملك

 920/0 023/9 913/0 941 ريزی عملكرد برنامه

 906/0 698/9 011/0 941 اطالع رسانی استانداردها

 906/0 698/9 011/0 941 آموزش استانداردها

 419/0 269/0 998/0 941 سنجش عملكرد

 011/0 681/9 933/0 941 بازخورد از عمكلرد

 062/0 103/9 902/0 941 مديريت عملكرد

 

ها  است، نرمال بودن توزيع داده α= 0901شود، به سبب اينكه برای تمام متغیرها سطح معناداری بیشتر از  چنانچه ديده می     

 .های پژوهش پرداخت سازی معادالت ساختاری به تحلیل فرضیه توان از روشهای آمار پارامتريک و مدل حال می. شود تأيید می

 

 .رد تاثیر داردمحیط بیرونی بر مديريت عملك:فرضیه

 :شود فرضیه فرعی اول پژوهش به اين صورت در قالب فرضیه آماری نوشته می     

 H0.            :محیط بیرونی بر مديريت عملكرد تاثیر ندارد

 H1.             :محیط بیرونی بر مديريت عملكرد تاثیر دارد

 : ارائه شده است 2نتیجه رگرسیون خطی ساده برای چنین تحلیلی در جدول شماره 

 رگرسیون خطی ساده برای فرضیهنتیجه آزمون : 2جدول شماره 

 سطح معناداری مقدار آماره ضريب تعیین ضريب همبستگی ضرايب

 رگرسیونی مستقل

941/8 124/0 111/0 398/0 224/49 000/0 
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 09124تاثیر محیط بیرونی بر مديريت عملكرد در واقع، شدت . دهد اطالعات جدول شماره  تايید شدن فرضیه را نشان می     

 .لذا معادله رگرسیون به صورت زير خواهد بود. به دست آمده است 09398و مقدار تعیین کنندگی آن 

Y = 89941 + 09124  x   

 Y =مديريت عملكرد 

 X = محیط بیرونی 

 .ارائه شده است 6-4ره در ادامه تحلیل فرضیه از طريق مدلسازی معادالت ساختاری در شكل شما     

 
 

 
 تحلیل فرضیه: 9شكل شماره 

 

 0916تحلیل انجام گرفته از طريق مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که شدت تاثیر محیط بیرونی بر مديريت عملكرد      

و  RMRاخص دو ش. است که با توجه به سطح معناداری مورد تايید است 9469881همچنین مقدار کای دو برای مدل . است

GFI  در میان چهار . دهد کنند مدل ارائه شده از شرايط واقعی نمود مناسبی را ارائه می هستند که تايید می 0911بیشتر از

 0916بیشترين تاثیر و شرايط قانونی با ضريب رگرسیونی  0922مولفه محیط بیرونی، شرايط تكنولوژيكی با ضريب رگراسیونی 

های مديريت عملكرد، مولفه سنجش عملكرد بیشترين  همچنین در میان مولفه. ت عملكرد داردکمترين تاثیر را بر مديري

 .اند تاثیرپذيری را از محیط بیرونی داشته( 0946)و اطالعات عملكرد کمترين ( 0921)

 :نتیجه گیری
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يب رگرسیونی بین دو بر اساس اطالعات جداول ارائه شده و تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری در خصوص اين فرضیه، ضر

است و به طور کلی، در هر دو تحلیل فرضیه مورد ( مدلسازی معادالت ساختاری) 0916و ( رگرسیون خطی ساده) 09124متغیر 

 .تايید قرار گرفته و نتايج نشان دهنده اين است که بین محیط بیرونی و مديريت عملكرد تاثیر مثبت و مستقیمی وجود دارد

د شدن اين فرضیه بايد اشاره شود که افراد نمونه معتقد هستند که عوامل اقتصادی، تكنولوژيكی، قانونی و در توجیه تايی     

های مديران  ها و مهارت ها و ويژگی ها، فرايند کنترل نتايج حاصل از اجرای برنامه ريزی، اجرای برنامه اجتماعی بر فرايند برنامه

 .اند مديريت عملكرد موثر واقع شده اند که در نتیجه بر شرکت تاثیرگذار بوده

 پیشنهادات

شود  با توجه به تايید شدن اين فرضیه که محیط بیرونی بر مديريت عملكرد تاثیر مثبت و مستقیمی دارد، پیشنهاد می -

های رقیب از بازار، اهداف بلندمدت و  مديران به شناسايی عوامل بیرونی از جمله تهديدها، فرصت ها، سهم شرکت

 .های خود مبادرت نمايند های مربوط به رقبا بپردازند و مبتنی بر آن به تدوين استراتژی اتژیاستر

شود مديران سازمان شرايط اقتصادی به خصوص نرخ تورم، قدرت خريد مصرف کنندگان، آسان و کم هزينه  پیشنهاد می -

تأمین سرمايه در گردش مورد نیاز و غیره را در  گذاری های جديد و بودن خدمات تاثیرگذار، تامین منابع مالی جهت سرمايه

 .های خود لحاظ نمايند گیری تصمیم

گذاری و  انداز و سرمايه فرهنگی از جمله شیوه زندگی، نگرش به پس -شود مديران سازمان عوامل اجتماعی پیشنهاد می -

 .ازمان قلمداد نمايندپراکندگی جمعیت به لحاظ سن، جنسیت، نژاد و قومیت را عامل حیاتی در موفقیت س
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