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تعيين متغيرهاي طراحي مدل مديريت عملکرد در سطح دولت
عالالدين رفيعزاده -1ناصر ميرسپاسي -2عادل آذر
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چکيده
احصاي متغيرهاي مناسب و تعيين اولويت و ارتباط بين آنها براي طراحي مدل مديريت عملکرد در سطح دولت
(با توجه به اهميت موضوع در مديريت دولتي) بسيار مهم استتددر ايتن ارتباطهتد

التلي در ايتن مقالته احصتاي

متغيرهاي تاثيرگذار در طراحي مدل مديريت عملکرد در سطح دولت و رتبهبندي و تعيين ارتباط بين آنها بوده استت
که در قالب سه سوال اقدام به مطالعه شده استدبراي انجام اين مطالعه ،از روش تحقيق ترکيبي استتااده شتده استت،
بدين لورت که؛در مرحله اول رويکردها و مدلهاي مربوط به مديريت عملکرد مورد بررسي قرار گرفته و با استااده
از روش کياي تحليل مضموني ،مضامين استخراج شده از ادبيات علمي در قالب سه سطح؛«استترات يک»« ،ستازمان» و
«کارکنان»کدبندي و دسته بندي شدد در مرحله دوم متغييرهاي  27گانه احصا شده ،در قالب پرسشنامهايي تنظتيم و در
بين نمونهاي  132ناري که با استااده از جدول مورگان از بين جامعه  210ناري نظام برنامهريزي کشور انتخاب شتده
بود ،توزيع گرديده و اطالعات جمعآوري شده با استااده از نرمافزار ليزرل مورد تحليل قرار گرفتديافتههتاي تحقيتق
حاکي از اين است که؛ در سطح متغيرهاي مربتوط بته متديريت عملکترد در ستطح استترات يک؛ دو متغيتر؛ «اهتدا
استرات يک» و «بهبود عملکرد» با کسب ميانگين رتبه يکسان  8/24به عنوان دو متغير اول ،در سطح سازمان ،دو متغيتر؛
«خروجي» و «اهدا

عملياتي» با کسب ميانگين رتبه به ترتيب  6/97و  5/92در رديف اول و دوم و در سطح کارکنان

نيز دو متغير؛ «بهبود عملکرد» و «اهدا

عملياتي» با کسب ميانگين رتبه به ترتيب  6/42و  5/99در رديتف اول و دوم

گرفتنددهمچنين با توجه به اين که قدر مطلق مقدار آماره  tبراي تمامي روابط بين متغيرهتا بزرگتتر از مقتدار بحرانتي
 1/96و نيز تمامي بارهاي عاملي در حالت استاندارد بزرگتر از  0/5بدست آمد ،لذا هتيچ کتدام از روابتط رد نشتده و
تمامي متغيرها و روابط تاييد ميشوندد
واژگان كليدي :عملکرد ،سنجش عملکرد ،نظارت بر عملکرد ،ارزيابي عملکرد و مديريت عملکرد

 1دانشجوي دوره دکتري مديريت دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ،تهران ،ايران
 2استاد مديريت و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران،تهران ،ايران (مسئول مکاتبات)
 3استاد مديريت و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

 / 2عالالدين رفيعزاده  -نالر ميرسپاسي  -عادل آذر

آنچه که در دو دهه اخير در اين رابطه در کشور ما

مقدمه
جان هاليگان و گريت بوکارت )2006( 1در کتتاب

اتااق افتاده است کم توجهي به شاخصهاي کتالن کته

«خطمشيگذاري عمومي( »2در قالب يک فصل از ايتن

برگرفته از چشمانداز  20ساله و ساير استناد باالدستتي

کتاب) تحليل متيکننتد کته؛ متديريت عملکترد هستته

و عدم وجود ارتبتاط منطقتي بتين

است ،از يک طر

اللي مديريت دولتي است که در دو دهه اخيتر توجته

اين اهدا

به اين موضوع رشد چشمگيري داشته استد به طتوري

هاي مورد عمل در سطح دستگاههاي اجرايي ميباشتدد

که نظريهپردازان از آن به عنوان يک چيز غير عتادي در

فصل يازدهم قتانون متديريت ختدمات کشتوراز يتک

همکتاران3

در سطح استرات يک به دنبال ارزيتابي و مقايسته

دودهه اخير ياد متيکننتدد ووتتروندورن و

طر

و شاخصهاي کالن با اهدا

و شتاخص-
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( )2010نيز در کتابي تحت عنوان «مديريت عملکرد در

وضعيت ايران با کشورهاي منطقته و جهتان بتوده و از

بخش دولتي »4به موضوع مديريت عملکترد در ستطح

طر

ديگر ارزيتابي عملکترد دستتگاههتاي اجرايتي و

کتتالن دولتتت و ارتبتتاط آن بتتا متتديريت دولتتي نتتوين

نقشي که آنها در تحقق اهدا

پرداخته و در قالب يک فصلي جداگانته از ايتن کتتاب

نظر داشته استد اما با توجه با مباحث مطتر شتده از

(فصل هاتم) مديران دولتي ،وزيران ،اعضتاي پارلمتان،

حي تث نظتتري و اقتتدامات انجتتام شتتده در کشتتور در

شتتهروندان و رستتانههتتا را بتته عنتتوان کتتاربران التتلي

خصوص مديريت عملکرد ،آنچته کته در عمتل اتاتاق

مديريت عملکرد فرض ميکندد کرني و برمن)1999( 5

افتتتاده استتت ،اي تن استتت کتته در خصتتوص متتديريت

نيز در اين باره اشاره ميکند که؛ متديريت عملکترد در

عملکرد در سطو دستگاههاي اجرايي (متواد  81و 82

راستاي دستيابي به نتتايج و پيامتدهاي متورد انتظتار از

قانون متديريت ختدمات کشتوري) اقتدامهتاي تقريبتا

بختتش دولتتتي و ستتازمانهتتاي فعتتال در درون آن و

مناسبي لورت گرفته است اما با توجه به ايتن کته در

همچنين پاسخگويي به ذيناعان و عموم متردم در قبتال

سطح کالن دولت (متاده  83قتانون متديريت ختدمات

متيشتود ،از

کشوري) چارچوب مناستبي تتدوين نشتده استت لتذا

اهميت بسيار بااليي برخوردار استت و تضتمين کننتده

ارتباط بين اسناد باالدستي و اهدا

تعيتين شتده بتراي

اعتماد متردم بته دولتت و حکومتت استتد کتارمين و

دستگاههاي اجرايي روشن نيست و همين عامل باعتث

ويليام )2014( 6از سيستمهاي يکپارچه و دينتاميکي در

شده استت تتا از نتتايج ارزيتابيهتاي لتورت گرفتته

خصوص مديريت عملکرد در دولتها لحبت ميکند

استااده مناسبي بته منظتور التال برنامتههتا و استناد

و اين سيستمها را شتروع بهبتود عملکترد در دولتت و

باالدستي لورت نگيردد

هزينههايي که از بودجته عمتومي لتر

استرات يک دارند را مد

ارائه دهنده اطالعات مربوط به ايجاد تغيير و به تبع آن

بنتتابراين يتتن نظتتام ارزيتتابي و پتتايش در قالتتب

بهبود عملکرد در دولت فرض ميکندد با توجه به نتايج

مديريت عملكرد در سطح كتالن كته استناد باالدستتي،

مطالعات متذکور ،متديريت عملکترد در ستطح کتالن

برنامههاي توسعه و ددد را در قالب برنامههاي زمانبنتدي

و

يكستتاله و حتتتي كمتتتر ،متتورد پتتايش قتترار داده و

تعيتتين ميتزان تحقتتق آنهتتا متيباشتتد بلکتته در دوام و

بازخوردهاي الزم را جهت هموار كردن راه رسيدن بته

پايداري حکومت نيز نقش تعيين کنندهاي دارد ،چرا که

چشمانداز در سطو مختلف ستاختاري و متديريتي را

ارائه اطالعات مورد درخواست مردم ميتواند از طريق

ارائه نمايد ،يكي از ضرورتهاست که در حال حاضتر

شاخصهاي قابل انتدازهگيتري تنظتيم و در بتازههتاي

به عنوان يک مسئله اللي مطر است و ما قصد داريم

زماني مشخص گزارشهاي الزم به مردم ارائه شودد

در اين مقاله متغيرهاي مورد نيتاز بتراي طراحتي متدل

دولت نه تنها به عنوان ابتزاري بتراي پتايش اهتدا

تعيين متغيرهاي طراحي مدل مديريت عملکرد در سطح دولت 3 /

نکته دوم :موضوع ديگري که به نظر ميرسد در

ماهومي مناسب در خصتوص استتقرار نظتام متديريت

مرحله اجرا و استقرار نظامهاي مديريت عملکرد مورد

عملکرد در سطح دولت را ارائه دهيمد

غالت واقع شده است ،اين است که مااهيمي مثل؛
سنجش ،نظارت ،بازرسي ،ارزيابي عملکرد و مديريت

مروري بر ادبيات علمي
جمعبندي ادبيات نظري بررسي شده در حوزه

عملکرد با نگاه يکساني مورد توجه قرار نميگيردد اين

مديريت عملکرد را ميتوان در قالب نکات زير بيان

موضوع را نيز در نگاه اکثر نظريهپردازان ميتوان

کرد:

مشاهده نمود براي مثال؛ وندورن و ديگران،)2010( 20

نکته اول :بررسيها نشان ميدهد که؛ «عملکرد»

ميلر ،)2009( 21آزبورن و گيبلر،)1992( 22

هاالچمي23

ماهوم چندگانهاي دارد و در سطو مختلف نيز قابل

( )2005به نقل از کينگ( ،)2002( 24رفيعزاده و رونق:

بحث و تحليل استد اين موضوع را در ديدگاه اکثر

گروت25

نظريهپردازان ميتوان مشاهده کردد نظريه پردازاني مثل؛
آرمسترانگ 7به نقل از کين،)1996( 8

برناردين9

 ،)1392رحيمي ( ،)1385طبرسا (،)1378
کاترينا27

(،)2013

(الماسي )1374:ابيلي و موفقي (،)1382

وندورن28

(،)2002

فسيد26

(،)2013

(( ،)2003آرمسترانگ ،)1385:سلطاني ( ،)1390اوانام-

(،)2010

برمن ،)1390( 10دونيک ،)2005( 11تانگن،)2004( 12

رضاييان ( )1390هرکدام از نگاههاي مختلاي مورد

( ،)1995عباسزادگان

بحث قرار دادهاندد اما با نگاه تحليلي ميتوان اينگونه

( ،)1388رضاييان ( )1390و رفيعزاده ( )1390هر کدام

جمعبندي کرد که؛ اينکه در يک دهه اخير مديريت

به فراخور قلمرو موضوعي مورد مطالعه خود به جنبه-

عملكرد ،بهعنوان يک ابزار مناسب براي آسيبشناسي

هاي مختلاي از عملکرد اشاره کردهاند ،که در يک

سازماني و بهتبع آن بهبود عملکرد در سطو مختلف

جمعبندي ميتوان در سه گروه دستهبندي نمود؛ گروه

سازماني توسط محققين و مديران اجرايي کشور مورد

اول؛ عملکرد را تمام اقدامات و فعاليتهاي يک فرد

توجه قرار گرفته است ،امر بديهي استد چرا که از يک

يا يک سازمان يا يک دولت ميدانند که در يک دوره

طر

انجام سنجش ،نظارت و ارزيابي عملکرد

زماني معين انجام ميگيردد گروه دوم :عملکرد فرد،

معطو

سازمان و دولت را لرفاً نتايج (ستاده ،پيامد و اثر)

علمي و درست ،در يک چنين محيط مرتب در حال

حالل شده ميدانند و توجهي به اقدامات لورت

تغيير ،الزمه زنده ماندن سازمانها و ادامه بقاي آن

گرفته (وروديها) ندارندد گروه سوم ،توجه به هر دو

هاستد از طر

ديگر توجه دولت و نظام اداري در

جنبه را ضروري ميدانند از نظر اين گروه ،عملکرد،

اين زمينه از طريق قانوني ساختن استقرار نظام مديريت

هم به معني نتايج (ستاده ،15پيامد 16و اثر ) 17کسب

عملکرد در دستگاههاي اجرايي به استناد فصل يازدهم

شده و هم به معني رفتار (وروديها 18و فرايند) 19

و مواد  82 ،81و  83قانون مديريت خدمات کشوري و

لورت گرفته ،ميباشدد با مطالعه ادبيات موجود در

همچنين مواد  217و  219قانون برنامه پنجم توسعه با

حوزه عملکرد به اين نتيجه ميرسيم که تحليل ارائه

تاکيد بر برنامه راهبردي و بودجهريزي عملياتي نشان

شده از سوي گروه سوم تحليل جامع و درستي است

از اهميت باالي اين ماهوم يا به عبارت بهتر اين ابزار

است که مطابق با چارچوب تمام مدلهاي ارزيابي

داردد اما آن چه که مسلم است ،اين است که ،نحوه

عملکرد بوده و مبناي کار در استقرار نظام مديريت

تاسير مااهيم مرتبط با مديريت عملکرد و استقرار نظام

عملکرد قرار ميگيردد

مناسب در اين زمينه عامل اللي موفقيت در استااده از

به اهدا

و رسالتهاي سازمان ،به لورت
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بيکر13

(،)1990

مورفي14

سالويک29

(،)2014

هاالچمي30

(،)2005
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آشاورس42

( ،)1993کلوت و

مارتين43

(،)2000

سينکلر45

(،)1995

اين ابزار ميباشدد اما آنچه که بايستي در مدل نظام

و

مديريت عملکرد مورد توجه قرار گيرد ،در مرحله اول

قدري و

تاکيک مااهيم مذکور از حيث محتوا و تعريف دقيق

سوئيمينگودورا )2011( 46و همچنين نتايج مطالعات

ارتباط و تعامل مااهيم مذکور از حيث اجرا و استااده

تطبيقي انجام شده در برخي کشورهايي مثل؛

از نتايج ،در مرحله دوم ميباشدد

کشورهاي در حال توسعه ،استراليا ،کره جنوبي ،ژاپن،

انگليش44

( )1997و

نکته سوم :واقعيت امر اين است که مديريت

بل يک ،برزيل ،انگلستان ،اياالت متحده امريکا،

عملکرد از نظر بسياري از پ وهشگران در سطح

آفريقاي جنوبي ،فرانسه ،کانادا ،مديريت عملکرد در

عملکرد مديران و کارکنان يا نيروي انساني يا همان

سطو دولت ،سازمان و کارکنان مطر بوده و  5هد

سرمايه انساني خالله ميشودد در اين ديدگاه تمرکز

اللي؛ پاسخگويي در مقابل عملکرد ،بهبود عملکرد،

اللي روي سطح عملکردي نيروي انساني ميباشد و

تحقق اهدا  ،پرداخت مبتني بر عملکرد و تشويق و

خروجي اللي آن نيز توجه به نيروي انساني و

تنبيه را دنبال ميکندد
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اقداماتي است که در بهبود عملکرد نيروي انساني نقش

نکته پنجم :نگاه تحليلي به مديريت عملکرد در

مهمي داردد براي مثال توجه اللي متمرکز بر روي

سطح سازمان نيز از ديدگاه محققيني مثل؛ دارياني و

آموزش ،انگيزش ،مشارکت وددد کارکنان ميباشدد اما

رفيع زاده ( ،)1385عليرضايي و ديگران (،)1379

نتايج مطالعات انجام شده توسط نظريهپردازاني مثل؛

ياوري و زاهدي ( ،)1392آفاقي ،)1387( ،منصوري

()،2006

( ،)1378رفيعزاده ( ،)1390پناهي ( ،)1386و مقايسه

(پوليت ( ،)2006:33وندورن( ،)2008:34مک ديويد و

تطبيقي مدلهاي مطرحي مثل؛،BSC ،EFQM

()( ،2007هاليقان ،ميلر و

 CED ،SCR&PIو مالکوم بالدريج ،يک نگاه سيستمي

پاور( ،)2007:37وندورن ،)2004:38فلين ،)2007( 39در

است که از يک طر

با اهدا

باالدستي سازمان و

بخش مديريت دولتي در دهههاي اخير به وي ه از

دولت مرتبط بوده و از طر

ديگر با استااده از

هاتري31

()،1999

هاثورن،)2006:35

استرک36

وندورن32

شد،

رويکردهاي تدوين شاخص از قبيل؛ شاخصهاي

زماني که بودجهريزي بر مبناي عملکرد مطر

حاکي از اين است که ،عملکرد در سطح کارکنان،

اثربخشي ،شاخصهاي کارايي ،شاخصهاي حجم کار،

تابعي از عملکرد سطح سازمان و عملکرد سطح

شاخصهاي توجه به ستادهها ،شاخصهاي توجه به

سازمان نيز تابعي از عملکرد سطح دولت ميباشدد به

خروجيها و ددد اقدام به ارزيابي و آسيبشناسي دقيق

عبارت ديگر اين سه سطح عملکردي در راستاي

عملکرد سازماني مينمايدد

مشترکي را دنبال مي-

نکته ششم :در نهايت مديريت عملکرد در سطح

کنندد براي مثال عملکرد کارکنان بايستي در راستاي

کارکنان از نگاه نظريپردازان و پ وهشگراني مثل؛

عملکرد سازمان بوده و عملکرد سازمان نيز بايستي در

ميرسپاسي ( ،)1380ابوالعاليي ( ،)1389قليجلي و

يکديگر ترسيم شده و اهدا

راستاي اهدا

کالن دولت باشدد بنابراين اگر قرار

نيكوديم47

غالمزاده ( ،)1385النجنكر و
پاوالك48

( ،)1996استردوين،)2005( ،49

است مديريت عملکرد به معني واقعي استقرار يابد

رابرتس و

بايستي به اين سه سطح عملکردي به عنوان يک

بايرز و رو ،)2008( ،50كارل و

سيستم وابسته به هم توجه نمودد
نکته چهارم -از نگاه نظريهپردازاني مثل؛ بوکارت
و جانهاليگان ،)2006( 40مويينيهان ،)2008( 41قباديان

فوت و
ايوانسويچ54

هوك52

(،)1996

(،)1999

( ،)2007اسنل و

ديگران51

برناردين53
بولندر55

(،)2000
(،)2003

( )2007به

عنوان يک فرايند اساسي در حوزه منابع انساني بوده و

تعيين متغيرهاي طراحي مدل مديريت عملکرد در سطح دولت 5 /

لزوم توجه به نظام موجود در حوزه منابع انساني را

سطح دولتها و دولتهاي محلي از طريق؛ مطالعات

يک ضرورت فرض ميکنندد چرا که تمام لاحب-

کتابخانهايي و جستجو در پايگاههاي اطالعاتي علمي

نظران اعتقاد راسخي به سرمايه انساني به عنوان اولين

مورد بررسي قرار گرفته استد سپس با توجه به

سازماني و

وي گيها و اجزاي تشکيل دهنده مدلها ،رويکردها و

کالن را در گرو عملکرد لحيح

تجارب ،اقدام به دستهبندي از طريق گونهشناسي شده

نيروي انساني ميدانندد اما نکتهاي که بايستي مورد

استد براي نيل به اين مقصود از روش تحليل

توجه جدي قرار گيرد اين است که شاخصهاي

مضموني استااده شده و با اجراي اين روش ،از دل

ارزيابي عملکرد مطر در حوزه منابع انساني بايستي

ادبيات نظري و تجربه برخي کشورها در خصوص

سرمايه يک سازمان داشته و تحقق اهدا
به تبع آن اهدا

برگرفته از اهدا

مديريت عملکرد در سطح دولتها ،به مضامين

سازماني باشدد

محوري دست پيدا ميکنيم و از آنها به مثابه ساخت-
هاي نظري در گونهشناسي استااده مي کنيمد خالله

مراحل و روش تحقيق
مرحله اول؛ جستجو و گردآوري رويکردها و مدلها

مدلها و رويکردهاي مطالعه شده به شر جدول 1

در مرحله اول اين تحقيق ،ابتدا مدلها ،رويکردها و

ميباشدد

تجربه برخي کشورها در خصوص مديريت عملکرد در

نام محقق

سال

نتيجه نهايي
تقريبا تمام دولتها در

بوکارت ،دورن و هاليگان
Bouckaert, dooren and
halligan

2010

عملکرد مشکل دارندد

جان هاليگان و گريت
بوکارت

2006

GeertBouckaert and
John Halligan

کرني و برمن

کارمين و ويليام

ونديوال و رابرتز
Van de Walle and
Roberts

پيترو ميچلي و اندينيلي
PietroMicheli&Andy
Neely

 شاخصهاي اندازهگيري عملکردي (اثر ،پيامد ،خروجي ،فرايند
 موانع اندازهگيري عملکرد

مديريت عملکرد ابزار
اللي هدايت و بهبود
عملکرد کالن دولت

 سنجش منظم اعتماد مردم

کننده اعتماد مردم به
دولت و حکومت استد

2014

پارلمان ،شهروندان و رسانهها)

 سياستگذاري توسط خطمشيگذاران

مديريت عملکرد تضمين
1999

 استااده کنندگان از نتايج عملکردي (شامل؛ مديران دولتي ،وزيران ،اعضاي

 کاربرد مديريت عملکرد در حکومتداري

استد

Kearney and Berman

Carmine Bianchi
andWilliam C.
Rivenbark

سنجش و اندازه گيري

نتيجه و عناصر اصلي تحقيق

 اطالعات بودجهايي
 پيامدها

 ذيناعان

 نتايج

 مردم

 پاسخگويي

استااده از سيستمهاي

 پيامدها

 اهدا

يکپارچه و ديناميکي در

 شهروندان

 شاخصهاي عملکردي

خصوص مديريت

 جامعه

عملکرد دولتها
مديريت عملکرد جزء
2008

اليناک در توسعه
دولتهاي مدرن استد

2010

 شاخصهاي عملکردي متناسب با سطو عملکردي
 سيستمهاي سنجش عملکرد
 خروجي

مديريت عملکرد به عنوان

 اهدا

کالن

 خروجي

زنجيره طاليي و در

 اهدا

عملياتي

 ورودي

قالب ستون فقرات

 اثر

 سطو دولت

 پيامد

 سطو سازمان

سنجش عملکرد دولت

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

جدول شماره  :1خالله مدلها و رويکردهاي مطالعه شده

 / 6عالالدين رفيعزاده  -نالر ميرسپاسي  -عادل آذر

جدول شماره  :1خالله مدلها و رويکردهاي مطالعه شده
نام محقق

سال

اريک هاالچمي

2005

نتيجه و عناصر اصلي تحقيق

نتيجه نهايي
قرار ميگيردد
مديريت عملکرد تغيير

ArieHalachmi

جهتي است به سمت

 اندازهگيري عملکرد

ايده اللي مديريتد
ارتباط مثبت و معناداري

سونهيکيم

 سنجش عملکرد

 ارزيابي عملکرد
 مديريت عملکرد

2010

Soonhee Kim

بين عملکرد دولت و

 شهروندان
 خود

بيانگري 56

 عملکرد دولت
 توانمند سازي

اعتماد عمومي وجود
داردد

مودل و گروند
&Modell, S.
Gronlund, A

هولتون و بيتز

مديريت عملکرد ابزار

 پيامدها

 خواستههاي شهروندان

حرکت در مسير

 اثربخشي

 حکمراني خوب

2007

حکمراني خوب استد
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Holton and Bates

1995

سلطاني

1390

Dunnick

2005

تانگن

2004

عملکرد داراي يک

 نتايج

ساختار چند بعدي

 موفقيت

استد

 تحقق هد

عملکرد داراي يک

 نتيجه

 اثربخشي

ساختار چند بعدي

 فرايند

 کارايي

استد
دونيک

ماهوم عملکرد در بخش-
هاي دولتي و خصولي
متااوت استد

Tangen

ترسيم تعامل بين مااهيم

آزبورن و
گيبلر

ابهامزدايي از مااهيم
عملکرد و بهرهوريد

1992

عملکرديد

 عملکرد به عنوان توليد
 عملکرد به عنوان شايستگي /ظرفيت پاسخگويي
 عملکرد به عنوان کاالي خوب
 عملکرد به عنوان نتايج پايدار
 اثربخشي

 عملکرد

 کارايي

 سودآوري

 بهرهوري

 مديريت عملکرد

 عملکرد

 پاداش عملکردي

 اندازهگيري

 بهبود عملکرد

OsborneandGaebler

گروت

2002

Grote

ارزيابي عملکرد

 خروجي سازمان

 فرايند

خروجيهاي سازمان و

 نتيجه عملکرد فرد

 استاندارد عملکرد

افراد را دربر ميگيردد
ارزيابي عملکرد ،فرايند
کاترينا
Kateřina

2013

سنجش و اندازه گيري

 خروجي سازمان

 ارزيابي رسمي

 خروجي فردي

 ارزيابي غير رسمي

خروجيهاي عملکردي
افراد و سازمان استد
هد

سالويک

2014

Slavic

ون دورن

مديريت عملکرد
بهبود عملکرد در

 ارزيابي عملکرد

سطو مختلف ميباشدد

 تربيت کارکنان

تشريح کاربران اللي
2008

Van Dooren

 بهبود عملکرد

اطالعات عملکردي

 شاخصهاي عملکردي سطح جامعه
 شاخصهاي عملکردي سطح رسانه
 شاخصهاي عملکردي سطح منتخبان جامعه
 شاخصهاي عملکردي سطح مديران برنامهريزي

مک ديويد و
هاثورن McDavid and

2006

کاربرد مديريت عملکرد
در سطح سياستها

 پاسخگويي سياسي

 فشارهاي سياسي

 بهبود سياستها

 قراردادهاي عملکردي
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جدول شماره  :1خالله مدلها و رويکردهاي مطالعه شده
نام محقق

سال

نتيجه و عناصر اصلي تحقيق

نتيجه نهايي

Hawthorn

ارائه چهار مدل از حضور
وندورن

2004

Van Dooren

شهروندان در سنجش

 مدل مديريت عملکرد

 مدل شاخصهاي جامعه

 مدل شراکتي

 مدل همکاري در توليد

عملکرد
مويينيهان

2008

Moynihan

قباديان و
آشاورس Ghobadian.

«حکمراني مبتني بر

 برنامهريزي استرات يک

 انتشار اطالعات

عملکرد»57

 اندازه گيري عملکرد

 بازخورد اطالعات

ارائه چارچوب عمومي
1993

Abby and Ashworth
John

براي مديريت عملکرد

ارائه مدل مديريت
کلوت و مارتين
Kloot Louise and Martin
John

2000

عملکرد استرات يک
براي دولتهاي محلي

 شاخصهاي رقابتپذيري

 توانمندسازها

 شاخصهاي کيايت خدمات

 نتايج

 شاخصهاي بهرهبرداري از منابع

 شاخصهاي مالي

 شاخصهاي انعطا پذيري

 شاخصهاي نوآوري

 وجه مالي

 کارايي

 وجه جامعه

 پاسخگويي مديريتي

 فرايندهاي کسب و کار

 پيامدها

 نوآوري و يادگيري

 اثر
 اثربخشي

قدري و انگليش

توجه به مديريت عملکرد
1997

سوئيمينگ و دورا
Siu-Ming Kwok & Dora
M.

پوليدانو ،موتيا
Polidano,
Mwita,Schacter

محلي
2011

مديريت عملکرد در کره
جنوبي

چالشهاي سنجش

 آسيبشناسي برنامهها

پيامدها در دولتها

 بهبود عملکرد

سالهاي

وضعيت مديريت عملکرد

 تاويض اختيار

 عملکرد گرايي

2000

در کشورهاي در حال

 توسعه رقابتپذيري

 کارايي

2002

توسعه

2012

مطالعه چارچوب مديريت
عملکرد استراليا

2015

1392

 پاسخگويي
 توجه وي ه به نتايج عملکردي
 قابليت اندازهگيري خروجيها
 توسعه رفتارها و مهارت کارکنان

چارچوب مديريت

 اهدا

عملکرد کره جنوبي

 سيستم جمعآوري دادهها

مطالعه چارچوب مديريت
مديريت عملکرد در ژاپن

 پيامدها
 نتايج

مديريت عملکرد در
استراليا

 پاسخگويي سياسي (پيامدها و اثر)

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

Guthrie and English

در سطح دولتهاي

 پاسخگويي مديريتي (اثربخشي ،کارايي و بهرهوري)

عملکرد ژاپن

استرات يک

 اهدا

عملياتي

 اهدا

منطقهاي

 سازمان اجرايي استقرار مديريت عملکرد
 پرداخت مبتني بر عملکرد
 سلسله مراتب اهدا
 سلسله مراتب شاخصهاي عملکردي

مديريت عملکرد در
بل يک

مطالعه چارچوب مديريت
1392

2012
مديريت عملکرد در

و

برزيل

2016

عملکرد بل يک

مطالعه چارچوب مديريت
عملکرد برزيل

 برنامههاي اجرايي سازمانها

 اهدا

کالن دولت

 برنامههاي مديريتي و اجرايي مديران

 اهدا

عملياتي

 توافقنامه عملکردي
 اهدا

استرات يک دولت

 اهدا

استرات يک وزارتخانهها

 ارزيابي سازمانها متناسب با اهدا
 ارزيابي افراد متناسب با اهدا

استرات يک وزارتخانه

سازمان و واحد

 پرداخت مبتني بر عملکرد
مديريت عملکرد در
انگلستان

2010
و
2011

مطالعه چارچوب مديريت
عملکرد انگلستان

 موافقتنامههاي خدمات عمومي

 قراردادهاي اجرايي

 برنامه واحدها و گروههاي اجرايي

 اهدا

 پاسخگويي در مقابل عملکرد

 برنامههاي اجرايي بخشها

هماهنگ

 / 8عالالدين رفيعزاده  -نالر ميرسپاسي  -عادل آذر

جدول شماره  :1خالله مدلها و رويکردهاي مطالعه شده
نام محقق
مديريت عملکرد در
اياالت متحده امريکا
مديريت عملکرد در

سال
2011

کانادا
برناردين ،ايوانسويچ،
اسنل و بولندر
Bernardin, Ivancevich,
Snell and Bohlander

عملکرد اياالت متحده
امريکا
مطالعه چارچوب مديريت

2006

فرانسه
مديريت عملکرد در

نتيجه نهايي
مطالعه چارچوب مديريت

2015

عملکرد فرانسه
مطالعه چارچوب مديريت
عملکرد کانادا

سالهاي

مطالعه کاربردهاي

2003

مديريت عملکرد در

2007

منابع انساني

2007

نتيجه و عناصر اصلي تحقيق
 قانون نتايج و عملکرد فدرال
 اهدا

استرات يک سازمانها

 موافقتنامههاي عملکردي
 اهدا

راهبردي

 اهدا

عملياتي

 برنامههاي عملياتي
 اهدا

دولت

 بودجه فدرال

 شاخصهاي عملکرد
 اولويتهاي مشاوران سلطنتي

 روشهاي اجرايي

 توافقنامه عملکردي سلسلهمراتبي

 اولويتهاي سازمانها

 ارتباطات موثر

 جبران خدمات

 توسعه کارکنان

 بهبود عملکرد

 اتخاذ تصميم درمورد کارکنان (از

 مستندسازي

قبيل؛ ارتقاء ،انتقال ،اخراج و اناصال)

 ايجاد انگيزه
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مرحله دوم؛ تحليل مضموني رويکردها و مدلها تحليل

در واقع مضمون يتا تتم ،59مبتين اطالعتات مهمتي

مضموني ،روشي براي شناخت ،تحليل و گزارش

درباره دادهها و سواالت تحقيق است و تا حدي ،معني

الگوهاي موجود در دادههاي کياي استد اين روش،

و ماهوم الگتوي موجتود در مجموعتهاي از دادههتا را

فرايندي براي تحليل دادههاي متني است و دادههاي

نشان ميدهدد مضتمون ،الگتويي استت کته در دادههتا

پراکنده و متنوع را به دادههاي غني و تاصيلي تبديل

يافت متيشتود و حتداقل بته تولتيف و ستازماندهي

ميکندد ( )Braun&Clarke,2006تحليل مضمون،

مشاهدات و حداکثر به تاسير جنبههايي از پديتده متي

لرفا روش کياي خالي نيست بلکه فرايندي است که

پتردازدد ( )Boyatzis, 1998بتته طتتور کلتي ،مضتتمون،

ميتواند در اکثر روشهاي کياي به کار رودد به قول

وي گي تکراري و متمازي در متتن استت کته بتا نظتر

بوياتسيز)1998( 58به طور کلي ،تحليل مضمون ،روشي

پ وهشگر ،نشان دهنده درک و تجربه خالي در رابطه

است براي:

با سواالت تحقيق استد))King &Horrocks, 2010

 )1ديدن متن
 )2برداشتتت و درک مناستتب از اطالعتتات ظتتاهرا
نامرتبط

بنابراين در گام دوم ،تحليل مدلها در دستتور کتار
قرار گرفته و در قالب روش تحليتل مضتموني 60اقتدام
شده استد در اين مرحله مضتامين استتخراج شتده در

 )3تحليل اطالعات کياي

سه محور اللي؛ متديريت عملکترد در ستطح دولتت،

 )4مشاهده نظاممند شخص ،تعامل ،گروه ،موقعيتت،

مديريت عملکرد در سطح سازمان و مديريت عملکترد

سازمان و يا فرهنگ
 )5تبديل دادههاي کياي به دادههتاي کمتي (عابتدي
جعاري و ديگران)1390 ،

در سطح کارکنان مورد تحليل قرار گرفتته و استتخراج
شده استد تحليل مضموني مديريت عملکرد در قالتب
سه سطح مذکور در قالب جداول  3 ،2و  4ارائته شتده
استد
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جدول شماره  :2مضمونهاي مربوط به عنالر مديريت عملکرد در سطح استرات يک
رديف

1

عنصر
اثر
()Impact

رويکردها و مدلها

تکرار

بوکارت ،دورن و هاليگان ،جان هاليگان و گريت بوکارت ،کرني و برمن ،کارمين و ويليام ،ونديوال و رابرتز ،پيترو
13

ميچلي و اندينيلي ،اريک هاالچمي ،سونهيکيم ،دونيک ،کلوت و مارتين ،مديريت عملکرد در استراليا ،مديريت
عملکرد در برزيل ،رفيعزادهد
بوکارت ،دورن و هاليگان ،جان هاليگان و گريت بوکارت ،کرني و برمن ،کارمين و ويليام ،ونديوال و رابرتز ،پيترو

2

پيامد
()Outcome

ميچلي و اندينيلي ،اريک هاالچمي ،سونهيکيم ،مودل و گروند ،سلطاني ،دونيک ،گروت ،کاترينا ،ون دورن،

20

کلوت و مارتين ،مديريت عملکرد در استراليا ،مديريت عملکرد در برزيل ،مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکا،
رفيعزادهد
بوکارت ،دورن و ها ليگان ،جان هاليگان و گريت بوکارت ،کرني و برمن ،کارمين و ويليام ،پيترو ميچلي و اندينيلي،

3

اهدا
استرات يک

مک ديويد و هاثورن ،مويينيهان ،مديريت عملکرد در کره جنوبي ،مديريت عملکرد در ژاپن ،مديريت عملکرد در

17

بل يک ،مديريت عملکرد در برزيل ،مديريت عملکرد در انگلستان ،مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکا،
مديريت عملکرد در فرانسه ،مديريت عملکرد در کانادا ،ديويد نورتون و رابرت کاپالند
کارمين و ويليام ،ونديوال و رابرتز ،پيترو ميچلي و اندينيلي ،هولتون و بيتز ،سلطاني ،آزبورن و گيبلر ،گروت،

4

اهدا

15

عملياتي مويينيهان ،مديريت عملکرد در کره جنوبي ،مديريت عملکرد در ژاپن ،مديريت عملکرد در بل يک ،مديريت عملکرد
در برزيل ،مديريت عملکرد در انگلستان ،مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکا ،مديريت عملکرد در فرانسهد

عملکردي

6

بودجهريزي

7

جامعه

8

شهروندان

9

10

پاسخگويي
سياسي

اعتماد مردم

مديريت عملکرد در انگلستان ،مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکا ،مديريت عملکرد در آفريقاي جنوبيد

جان هاليگان و گريت بوکارت ،ونديوال و رابرتز ،اريک هاالچمي ،هولتون و بيتز ،گروت ،مديريت عملکرد در

7

انگلستان ،مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکاد

بوکارت ،دورن و هاليگان ،جان هاليگان و گريت بوکارت ،کرني و برمن ،کارمين و ويليام ،سونهيکيم ،مودل و

11

گروند ،ون دورن ،مويينيهان ،کلوت و مارتين ،ديويد نورتون و رابرت کاپالند

بوکارت ،دو رن و هاليگان ،جان هاليگان و گريت بوکارت ،کرني و برمن ،کارمين و ويليام ،سونهيکيم ،مودل و

12

گروند ،دونيک ،ون دورن ،مويينيهان ،قباديان و آشاورس ،ديويد نورتون و رابرت کاپالند
بوکارت ،دورن و هاليگان ،جان هاليگان و گريت بوکارت ،کرني و برمن ،سونهيکيم ،مودل و گروند ،ون دورن،

9

مک ديويد و هاثورن ،قدري و انگليشد

بوکارت ،دورن و هاليگان ،جان هاليگان و گريت بوکارت ،کرني و برمن ،کارمين و ويليام ،سونهيکيم ،مودل و

8

گروند ،ون دورند
جان هاليگان و گريت بوکارت ،کارمين و ويليام ،ونديوال و رابرتز ،پيترو ميچلي و اندينيلي ،اريک هاالچمي،

11

بهبود عملکرد سونهي کيم ،سلطاني ،دونيک ،تانگن ،آزبورن و گيبلر ،گروت ،سالويک ،کلوت و مارتين ،سوئيمينگ و دورا،
مديريت عملکرد در بل يک ،مديريت عملکرد در برزيل ،مديريت عملکرد در انگلستاند

17

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

5

توافقنامههاي هولتون و بيتز ،تانگن ،گروت ،مک ديويد و هاثورن ،مديريت عملکرد در بل يک ،مديريت عملکرد در برزيل،

9
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جدول شماره  :3مضمونهاي مربوط به عنالر مديريت عملکرد در سطح سازمان
رديف
1

2

3

4

5
6

عنصر
پيامد
()Outcome
خروجي
()Output
فرايندها

رويکردها و مدلها
بوکارت ،دورن و هاليگان ،کرني و برمن ،کارمين و ويليام ،ونديوال و رابرتز ،پيترو ميچلي و اندينيلي ،مودل و گروند،

سلطاني ،کاترينا ،ون دورن ،کلوت و مارتين ،مديريت عملکرد در استراليا ،مديريت عملکرد در برزيل ،مديريت عملکرد در 15
اياالت متحده امريکا ،رفيعزادهد
بوکارت ،دورن و هاليگان ،کرني و برمن ،کارمين و ويليام ،ونديوال و رابرتز ،پيترو ميچلي و اندينيلي ،اريک هاالچمي،
سونهيکيم ،هولتون و بيتز ،کلوت و مارتين ،گروت ،کاترينا ،مديريت عملکرد در استراليا ،مديريت عملکرد در برزيل14 ،
رفيعزادهد
ونديوال و رابرتز ،پيترو ميچلي و اندي نيلي ،مودل و گروند ،سلطاني ،دونيک ،تانگن ،گروت ،قباديان و آشاورس ،کلوت

( )Throughputو مارتي ن ،مديريت عملکرد در استراليا ،مديريت عملکرد در برزيل ،مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکا ،رفيعزادهد
اهدا
عملياتي

بودجهريزي

13

کارمين و ويليام ،ونديوال و رابرتز ،پيترو ميچلي و اندي نيلي ،هولتون و بيتز ،سلطاني ،آزبورن و گيبلر ،گروت ،مويينيهان،
مديريت عملکرد د ر کره جنوبي ،مديريت عملکرد در ژاپن ،مديريت عملکرد در بل يک ،مديريت عملکرد در برزيل15 ،
مديريت عملکرد در انگلستان ،مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکا ،مديريت عملکرد در فرانسهد

توافقنامههاي هولتون و بيتز ،تانگن ،گروت ،مک ديويد و هاثورن ،مديريت عملکرد در بل يک ،مديريت عملکرد در برزيل ،مديريت
عملکردي

تکرار

عملکرد در انگلستان ،مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکا ،مديريت عملکرد در آفريقاي جنوبيد
جان هاليگان و گريت بوکارت ،ونديوال و رابرتز ،اريک هاالچمي ،هولتون و بيتز ،گروت ،مديريت عملکرد در انگلستان،

سال هفتم /شماره بيستم و چهارم /زمستان 1395

مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکاد

9
7

بوکارت ،دورن و هاليگان ،کرني و برمن ،مودل و گروند ،هولتون و بيتز ،دونيک ،کاترينا ،سالويک ،ون دورن ،مويينيهان،
7

پاسخگويي قباديان و آشاورس ،کلوت و مارتين ،قدري و انگليش ،پوليدانو ،موتيا ،اسكاتر ،مديريت عملکرد در استراليا ،مديريت
مديريتي

عملکرد در ژاپن ،مديريت عملکرد در بل يک ،مديريت عملکرد در برزيل ،مديريت عملکرد در انگلستان ،مديريت عملکرد

22

در فرانسهد
جان هاليگان و گريت بوکارت ،کارمين و ويليام ،ونديوال و رابرتز ،پيترو ميچلي و اندينيلي ،اريک هاالچمي ،سونهي-
8

بهبود عملکرد کيم ،سلطاني ،دونيک ،تانگن ،گروت ،سالويک ،کلوت و مارتين ،سوئيمينگ و دورا ،مديريت عملکرد در بل يک ،مديريت 17
عملکرد در برزيل ،مديريت عملکرد در انگلستان ،ديويد نورتون و رابرت کاپالند

جدول شماره  4مضمونهاي مربوط به عنالر مديريت عملکرد در سطح کارکنان
رديف
1

رويکردها و مدلها

عنصر

وردي ( )Inputونديوال و رابرتز ،پيترو ميچلي و اندينيلي ،مديريت عملکرد در استراليا ،رفيعزاده ،ديويد نورتون و رابرت کاپالند
فرايندها

2

تکرار
5

کرني و برمن ،کارمين و ويليام ،ونديوال و رابرتز ،پيترو ميچلي و اندينيلي ،اريک هاالچمي ،سونهيکيم ،مودل و
گروند ،سلطاني ،دونيک ،گروت ،کاترينا ،ون دورن ،کلوت و مارتين ،مديريت عملکرد در استراليا ،مديريت عملکرد در

17

( )Throughputبرزيل ،مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکا ،رفيعزادهد
3

4
5
6

اهدا
عملياتي

کارمين و ويليام ،ونديوال و رابرتز ،پيترو ميچلي و اندي نيلي ،هولتون و بيتز ،سلطاني ،آزبورن و گيبلر ،گروت ،مويينيهان،
مديريت عملکرد در کره جنوبي ،مديريت عملکرد در ژاپن ،مديريت عملکرد در بل يک ،مديريت عملکرد در برزيل،
مديريت عملکرد در انگلستان ،مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکا ،مديريت عملکرد در فرانسهد

توافقنامههاي هولتون و بيتز ،تانگن ،گروت ،مک ديويد و هاثورن ،مديريت عملکرد در بل يک ،مديريت عملکرد در برزيل ،مديريت
عملکردي
بودجهريزي

15

عملکرد در انگلستان ،مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکا ،مديريت عملکرد در آفريقاي جنوبيد
جان هاليگان و گريت بوکارت ،ونديوال و رابرتز ،اريک هاالچمي ،هولتون و بيتز ،گروت ،مديريت عملکرد در انگلستان،
مديريت عملکرد در اياالت متحده امريکاد

پاسخگويي بوکارت ،دورن و هاليگان ،جان هاليگان و گريت بوکارت ،کرني و برمن ،سونهيکيم ،مودل و گروند ،ون دورن ،مک
بوروکراتيک ديويد و هاثورن ،قدري و انگليشد

9
7
9

جان هاليگان و گريت بوکارت ،کارمين و ويليام ،ونديوال و رابرتز ،پيترو ميچلي و اندينيلي ،اريک هاالچمي ،سونهي-
7

بهبود عملکرد کيم ،سلطاني ،دونيک ،تانگن ،آزبورن و گيبلر ،گروت ،سالويک ،کلوت و مارتين ،سوئيمينگ و دورا ،مديريت عملکرد در

17

بل يک ،مديريت عملکرد در برزيل ،مديريت عملکرد در انگلستاند
8

تشويق و تنبيه

مديريت عملکرد در استراليا ،مديريت عملکرد در بل يک ،مديريت عملکرد در برزيل ،نو و ديگران ،برناردين ،ايوانسويچ،
اسنل و بولندرد

6
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مرحله سوم؛ اعتباريابي و رتبهبندي متغيرهاي احصا

اللي؛ مديريت عملکرد در سطح دولت ،مديريت

شده در اين مرحله براي اعتباريابي و تست متغيرها،

عملکرد در سطح سازمان و مديريت عملکرد در سطح

متغييرهاي  27گانه احصا شده ،در قالب پرسشنامهايي

کارکنان مورد تحليل قرار گرفته و استخراج شدد 27

تنظيم و از خبرگان اين حوزه که از بين  210نار از

شاخص استخراج شده در سه محور مذکور در جدول

لاحبنظران حوزه برنامهريزي و ارزيابي عملکرد

شماره  5ارائه شده استد

دستگاههاي اجرايي با استااده از جدول مورگان تعداد
 132نار انتخاب شده بودند ،نظرخواهي به عمل آمد،

 -2يافتههاي تحقيق در ارتباط با سوال دوم:ضريب

در نهايت اطالعات جمعآوري شده با استااده از نرم-

اهميت و رتبهبندي متغييرهاي احصا شده به منظور

افزار ليزرل مورد تحليل قرار گرفتد

طراحي مدل مديريت عملکرد دولت چگونه است؟
با توجه به اين که متغيرهاي احصا شده با استااده

يافتههاي تحقيق

از روش تحليل مضموني و گونهشناسي ،دسته بندي

-1يافتههاي تحقيق در ارتباط با سوال اول :ابعاد و

شده و در مجموع در قالب  27متغير نهايي شدد براي

مولاههاي نظام مديريت عملکرد دولت ،کدام است؟

پاسخگويي به اين سوال متغيرهاي  27گانه با استااده

پاسخگويي به اين سوال ،ابتدا مدلها ،ريکردها و

بندي شدندد طبق اين نتايج ،متغيرهاي اللي مديريت

تجربه برخي کشورها در خصوص مديريت عملکرد در

عملکرد دولت به ترتيب اهميت ،دسته بندي شدندد

سطح دولتها و دولتهاي محلي از طريق؛ مطالعات

بنابراين با توجه به نتايج آزمون انجام شده متغيرهاي

کتابخانهايي و جستجو در پايگاههاي اطالعاتي علمي

مديريت عملکرد در سطح استرات يک (با کسب

مورد بررسي قرار گرفته استد سپس با توجه به

ميانگين رتبه  )2/03در رتبه اول ،متغيرهاي مديريت

وي گيها و اجزاي تشکيل دهنده مدلها ،رويکردها و

عملکرد در سطح سازمان (با کسب ميانگين رتبه )2/02

تجارب برخي کشورها اقدام به دستهبندي از طريق

در رتبه دوم و متغيرهاي مديريت عملکرد در سطح

گونهشناسي شدد سپس ،تحليل مدلها در دستور کار

کارکنان نيز (با کسب ميانگين رتبه  )1/95در رتبه سوم

قرار گرفته و در قالب روش تحليل مضموني 61اقدام

قرار گرفتندد

شدد در اين مرحله مضامين استخراج شده در سه محور
جدول شماره  :5ابعاد و مولاههاي نظام مديريت عملکرد دولت
مديريت عملکرد سطح استراتژيک

مديريت عملکرد سطح سازمان

مديريت عملکرد سطح كاركنان

 اثر ()Impact

 بودجهريزي

 پيامد ()Outcome

 وردي ()Input

 پيامد ()Outcome

 جامعه

 خروجي ()Output

 فرايندها ()Throughput

 اهدا

استرات يک

 شهروندان

 فرايندها ()Throughput

 اهدا

 اهدا

عملياتي

 اعتماد مردم

 اهدا

 بهبود عملکرد

 توافقنامههاي عملکردي

 بودجهريزي

 بودجهريزي

 پاسخگويي بوروکراتيک

 پاسخگويي مديريتي

 بهبود عملکرد

 بهبود عملکرد

 تشويق و تنبيه

 توافقنامههاي عملکردي
 پاسخگويي سياسي

عملياتي

عملياتي

 توافقنامههاي عملکردي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

همانطور که در روش تحقيق توضيح داده شد براي

از آزمون فريدمن مورد بررسي قرار گرفته و اولويت

 / 12عالالدين رفيعزاده  -نالر ميرسپاسي  -عادل آذر

نتايج آزمون انجام شده در درون دستهبندي انجام

روابط بين خود متغيرهاي مکنون با يکديگر مورد

شده نيز حاکي از اين بود که در سطح متغيرهاي

آزمون قرار ميگيردد نتايج خروجي نرم افزار ليزرل در

مربوط به مديريت عملکرد در سطح استرات يک؛ دو

شکل شماره  1آزمون  tمربوط به معني داري ضرايب

استرات يک» و «بهبود عملکرد» با کسب

متغيرها نشان داده شده استد با توجه به شکل شماره

ميانگين رتبه يکسان  8/24در رديف اول و متغيرهاي

 1قدر مطلق مقدار آماره  tبراي تمامي روابط بزرگتر از

ديگرکه به ترتيب شامل؛ اثر ( ،)7/95شهروندان

مقدار بحراني  1/96ميباشد ،پس ميتوان نتيجه گرفت

( ،)7/19پاسخگويي سياسي ( ،)6/04اعتماد مردم

روابط بين متغيرها با اطمينان  95درلد معنيدار هستند

( ،)5/68جامعه ( ،)5/58بودجهريزي ( ،)4/50توافق-

همچنين تمامي بارهاي عاملي در حالت استاندارد

عملياتي ( )4/15و

بزرگتر از  0/5هستندد پس هيچ کدام از روابط رد نشده

متغير؛ «اهدا

نامههاي عملکردي ( ،)4/50اهدا

پيامد ( )3/93ميباشند در رتبههاي بعدي قرار گرفتندد
در سطح متغيرهاي مربوط به مديريت عملکرد در

و تمامي متغيرها و روابط تاييد ميشوندد
پس از تاييد روابط ميان متغيرهاي مشاهده شده با
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سطح سازمان؛ دو متغير؛ «خروجي» و «اهدا

ابعاد مديريت عملکرد دولت (سه سطح اللي) در

عملياتي» با کسب ميانگين رتبه به ترتيب  6/97و 5/92

مرحله اول ،رابطه ميان ابعاد يا سطو مذکور با خود

در رديف اول و دوم و متغير هاي ديگرکه به ترتيب

مديريت عملکرد دولت را در مرحله دوم مورد بررسي

شامل؛ بهبود عملکرد ( ،)5/78بودجهريزي (،)4/10

قرار داديمد به عبارت ديگر هد

بررسي ارتباط بين

توافقنامههاي عملکردي ( ،)4/02پاسخگويي مديريتي

سه بعد ،مديريت عملکرد در سطح استرات يک،

( ،)3/74فرايندها ( )2/75و پيامدها ( )2/72ميباشند

مديريت عملکرد در سطح سازمان و مديريت عملکرد

در رتبههاي بعدي تا رتبه هشتم قرار گرفتندد

در سطح کارکنان با عامل مديريت عملکرد دولت مي-

در سطح متغيرهاي مربوط به مديريت عملکرد در

باشدد همانطور که در شکل شماره  1مشاهده ميشود

سطح کارکنان نيز دو متغير؛ «بهبود عملکرد» و «اهدا

در اين مرحله نيز قدر مطلق مقدار آماره  tبراي تمامي

عملياتي» با کسب ميانگين رتبه به ترتيب  6/42و 5/99

روابط بزرگتر از مقدار بحراني  1/96ميباشد ،در شکل

در رديف اول و دوم و متغير هاي ديگرکه به ترتيب

شماره  1نيز تمامي بارهاي عاملي در حالت استاندارد

شامل؛ توافقنامههاي عملکردي ( ،)4/82تشويق و تنبيه

بزرگتر از  0/5هستند ،پس ميتوان نتيجه گرفت روابط

( ،)4/79بودجهريزي ( ،)4/57پاسخگويي بوروکراتيک

بين متغيرها با اطمينان  95درلد معنيدار هستند و

( ،)3/73فرايندها ( )3/42و ورودي ( )2/25ميباشند

هيچ کدام از روابط رد نشده و تمامي متغيرها و روابط

در رتبههاي بعدي تا رتبه هشتم قرار گرفتندد

تاييد ميشوندد

 -3يافتههاي تحقيق در ارتباط با سوال سوم :روابطه
بين متغييرهاي احصا شده به منظور طراحي مدل
مديريت عملکرد ،دولت چگونه است؟

جمعبندي و نتيجهگيري
آنچه روشن است ،اين است که؛ قانونگذاردر قالب

براي برآورد و تاييد رابطه بين متغيرهاي تحقيق از

فصل يازدهم قانون مديريت خدمات کشوري به دنبال

تحليل عاملي تاييدي استااده شدد در مرحله اول با

استقرار مديريت عملکرد در دو سطح؛ استرات يک

تعريف متغيرهاي مکنون مديريت عملکرد سطح

(ماده  83قانون) و ملي (ماده  81و  82قانون) بوده

استرات يک ،سطح سازمان و سطح کارکنان و بررسي

در سطح استرات يک

روابط بين آنها و متغيرهاي مشاهده شده و همچنين

استد بدين معني که از يک طر

تعيين متغيرهاي طراحي مدل مديريت عملکرد در سطح دولت 13 /

به دنبال ارزيابي و مقايسه وضعيت ايران با کشورهاي

تاييد رسيد ،ارتباط متقابل اين سه سطح با يکديگر و

ديگر ارزيابي عملکرد

لزوم توجه به اين سه سطح در قالب يک نظام يکپارچه

منطقه و جهان بوده و از طر

دستگاههاي اجرايي و نقشي که آنها در تحقق اهدا

و سيستمي استد

استرات ي ک دارند را مد نظر داشته استد اما با توجه با
مباحث مطر شده از حيث نظري و اقدامات انجام

منابع و مآخذ

شده در کشور ما در خصوص مديريت عملکرد ،آنچه

ابوالعاليي بهزاد ( ،)1389مديريت عملکرد راهنماي

که در عمل اتااق افتاده است ،اين است که در

مديران براي ارزيابي و بهبود عملکرد کارکنان،

خصوص مديريت عملکرد در سطو

دستگاههاي

انتشارات سازمان مديريت لنعتيد

اجرايي (مواد  81و  82قانون مديريت خدمات

آفاقي آذر )1378( ،بنچ ماركينگ (ارزيابي عملكرد

کشوري) اقدامهاي تقريبا مناسبي لورت گرفته است

دروني ين سازمان در مقايسه با ديگر رقيبان)،

اما با توجه به اين که در سطح کالن دولت (ماده 83

استاندارد ،شماره94د

قانون مديريت خدمات شوري) چارچوب مناسبي

آرمسترانگ مايکل ( ،)1385ترجمه؛ قليچلي بهروز،

تدوين نشده است لذا ارتباط بين اسناد باالدستي و

غالمزاده داريوش ،مديريت عملکرد (فرد ،تيم و

تعيين شده براي دستگاههاي اجرايي روشن

سازمان) ،انتشارات مرکز آموزش و تحقيقات لنعتي

اهدا

نيست و همين عامل باعث شده است تا از نتايج
ارزيابيهاي لورت گرفته استااده مناسبي به منظور
الال برنامهها و اسناد باالدستي لورت نگيردد نکته
قابل توجهي که در قلب اعتباريابي و تست متغيرها به

ايراند
ابيلي خدايار و موفقي حسن ( ،)1382دريچه اي بر
مااهيم نوين مديريتي ،تهران  :نشر شيوهد

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شکل شماره  :1مدل ساختاري متغيرها در حالت معنيداري ( ) t-value
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پناهي علي ( ،)1386بودجه ريزي عملياتي (از تئوري تا
عمل) ،انتشارات مرکز پ وهشهاي مجلسد
الماسي حسن ( ،)1374از ارزيابي عملکرد تا مديريت
عملکرد ،مجله تدبير ،شماره 56د

عباسزادگان سيد محمد ( ،)1388مديريت عملکرد،
انتشارات شرکت سهامي انتشار ،چاپ سومد
عليرضايي محمدرضا ،جعاري سعيد (،)1379تحليل
پوششي دادهها ابزاريكارآمددر ارزيابي عملكرد

اوان ام برمن ( ،)1390بهرهوري و عملکرد در سازمان

دستگاههاي اجرايي ،مجموعه مقاالت دومين همايش

ها دولتي و غير انتااعي ،ترجمه ،کاظمي مهدي،

بررسي ابعاد ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي

رنجبر وحيد ،شهابي کارگر مريم ،انتشارات سمت،

كشور،سومين جشنواره شهيد رجاييد

تهراند
طبرسا ،غالمرضا (« ،)1378بررسي و تبيين نقش
اقتضائات استرات يک در انتخاب الگوي ارزيابي

قليچلي بهروز و غالمزاده داريوش ( ،)1385مديريت
عملکرد (فرد ،تيم ،سازمان) ،انتشارات مرکز آموزش
و تحقيقات لنعتي ايران

سال هفتم /شماره بيستم و چهارم /زمستان 1395

عملکرد سازمانهاي دولتي» ،مجموعه مقاالت دومين

عابدي جعاري حسن ،تسليمي محمد سعيد ،فقيهي

جشنواره شهيد رجايي ارزيابي عملکرد دستگاههاي

ابوالحسن ،شيخزاده محمد ( ،)1390تحليل مضمون و

اجرايي کشور ،تهران :سازمان امور اداري و

شبکه مضامين؛ روشي ساده و کارآمد براي تبيين

استخدامي کشورد

الگوهاي موجود در دادههاي کياي ،انديشه مديريت

دارياني محمدعلي و رفيعزاده عالالدين (،)1384
بررسي تطبيقي مدلهاي ارزيابي عملكرد ،مجموعه
مقاالت دومين کنارانس ملي مديريت عملکرد،
دانشگاه تهراند

راهبردي ،شماره دوم ،پاييز و زمستان ،شماره پياپي
 ،10لص 198-151
منصوري ،هدايت ا… ( ،)1378نتايج گزارش مطالعات
بنچ ماركينگاندازه گيري عملكرددر  32كشور نمونه

دارياني محمدعلي و رفيعزاده عالالدين (،)1385

جهان،مجموعه مقاالت همايش ارزيابي عملكرد

رويكردهاي نوين در مديريت عملكرد ،مجموعه

دستگاههاي اجرايي كشور ،دومين جشنواره شهيد

مقاالت سومين کنارانس ملي مديريت عملکرد،

رجاييد

دانشگاه تهراند
رحيمي ،غاور (« ،)1385ارزيابي عملکرد و بهبود
مستمر سازمان» ،مجله تدبير ،شماره 173د

ميرسپاسي نالر ( ،)1380مديريت استرات يک منابع
انساني و روابط کار ،انتشارات مير ،چاپ نوزدهمد
ياوري وحيد و شمسالسادات زاهدي ( ،)1392طراحي

رضائيان علي و گنجعلي اسد اددد ( ،)1390به نقل از

مدل ماهومي مديريت عملکرد سازماني براي

آکساورد ،مديريت عملکرد چيستي ،چرايي و

سازمانهاي دولتي و غيرانتااعي -122 ،انديشه

چگونگي ،انتشارات دانشگاه امام لادق ،تهراند

مديريت راهبردي ،سال هاتم ،شماره اول ،بهار و

رفيعزاده عالالدين ( ،)1390راهنماي گام به گام
استقرار نظام مديريت عملکرد ،انتشارات فرمنشد
رفيعزاده عالالدين ،رونق يوسف ( ،)1392مديريت و
ارزيابي عملکرد با رويکرد علمي-کاربردي ،انتشارات
فرمنشد
سلطاني ايرج ( ،)1390مديريت عملکرد بستر ساز
پرورش منابع انساني ،انتشارات ارکان دانش ،تابستاند
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