
 

 

 

 

 نظامي یها سازمانگوی ارزیابي عملکرد کارکنان المقاله پژوهشي: 
2علی نیرومندر، حید1غالمحسین رضایت  

 20/80/99: مقاله پذیرش                                                                       80/80/99: مقاله دریافت

 چکيده

است. سعی  شده انجامی نظامی ها سازمانکارکنان  ارائه الگوی ارزیابی عملکرد باهدفدر مقاله حاضر که 
شده است تا با استفاده از مبانی اسالمی، ادبیات نظری رایج، نظر خبرگان این حوزه، ارزیابی عملکرد کارکنان 

. نرو   ردیر قررار گ ی موردبررسشود  های نظامی شناخته می یک عامل مهم در منابع انسانی سازمان عنوان بهکه 
در این پژوهش ترکیبی و از  شده گرفتهی است و روش تحقیق بکار ا توسعه کاربردی و  ی هدفبرمبناتحقیق 

، مردیران میرانی و   مردیران عرالی   ،نو  اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی شامل خبرگران 
 61مستقر در تهران است. حجم نمونه در مرحله کیفری   نظامیو در مرحله کمی نیز شامل کارکنان  کارشناس

و در مرحلره   گیری هدفمند نفر بود. اعضای نمونه در مرحله کیفی از طریق نمونه 302 کمینفر و در مرحله 
های پژوهش، مصراحبه عمیرق و    ی نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادها طبقهی ریگ نمونهکمی با روش 

کیفی با استفاده های  بود. داده 89/0باز پاسخ با پایایی  سؤالگویه و یک  661پرسشنامه محقق ساخته، شامل 
هرای کیفری، برا اسرتفاده از      های حاصرل از تحلیرل داده   از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت، یافته

 یفیتوصر برا اسرتفاده از آمرار     کمری ی هرا  داده. تحلیرل  بدست آمرد  شوندگان مصاحبه دیتائ و الوشه ضریب
اسرمیرنوف،   -ی آمراری کولمروگروف  هرا  آزمرون میانگین، واریانس، انحراف معیار( و آمار استنباطی شرامل  )

ی پژوهش نشان داد که الگوی ها افتهی صورت گرفت. یدییتأدو، کروسکال والیس، تحلیل عاملی  آزمون خی
است. در مؤلفه  61 های فردی، نتایج و پیامد( بعد )ویژگی 2 دربردارندهارزیابی عملکرد کارکنان نظامی ایران 

 .بعد نتیجه در میان سایر ابعاد از اهمیت بیشتری برخوردار است میان ابعاد

نتایج، پیامد  عملکرد، ارزیابی عملکرد،ارزیابی،  واژگان کليدی:

                                                           
1

(السالم علیه) حسین امام جامع عالی مدیریت، دانشگاه  دانشیار، 
 

2
 Niromand_H.R@yahoo.com)نویسنده مسئول(  دانشگاه عالی دفا  ملی دکتری، علوم دفاعی راهبردی، 

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

9911 زمستان، 28، شماره هجدهمسال   

 862 تا 822 ، از صفحهدهمزدوامقاله 
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 مقدمه  
 ضعیف خورد. نتایج کارکرد محک می اعم از میدان جنگ یدر یک فضای چالش نظامی یها سازمان کارکرد

کشور و مردم خواهد زد. برای جلوگیری از  یکپارچگینظام،  به یریناپذ جبران یها بیدر زمان چالش، آس

 وستهیاطمینان از توانمندی و کارکرد پ کسبکارکنان،  کردکارکرد سازمانی و عمل ضعفغافلگیری برآمده از 

 رود. عالی به شمار می مدیرانفرماندهان و  یکارها نیتر مسلح از باارزش یروهاین یها نیروها و سازمان

تا با  کند یم شیسازمان پا که .تاس تیحائز اهماز آن جهت  عملکرد کارکنان توجه و بررسی رو، نیازا

نقاط قوت و ضعف  ؛نموده یابیکارکنان، آنان را ارز تیاستعدادها، تالش و فعال ها، یژگیشناخت مناسب از و

 امکان برقراری . همچنینمینمایدمشخص جاهایی که نیاز به اصالح و بهبود دارد را و  را آشکار کرده کارکنان

به دنبال ها  سازماندور از ذهن نیست که متولیان مدیریت منابع انسانی  نیبنابرا .فراهم شود. سازمانی عدالت

، اهداف و ساختار سازمانی خود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان خود مأموریت، انداز چشم فراخورآن باشند تا 

هر سازمان بدیهی است  در سازمان دست یابند. شده نییتعرا طراحی و اجرا نمایند تا بتوانند به اهداف 

 یها نقاط قوت و بخش روشن شدنو  های خود آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت منظور به

 نظام بهپیچیده پویا، نیاز مبرم  یها طیمحبالخص در عملکرد کارکنان  یابیسازمان در حوزه ارزبهبود  قابل

ای از  جم گستردهحاز دارای سبقه دیرینه و  ایران های نظامی سازمانبا توجه به اینکه  .دارد عملکرد ارزیابی

بدقت مورد ارزیابی  خود را کارکنان عملکرد که دارد ضرورت ؛برند های مختلف بهره می کارکنان با تخصص

مدیریت  تناسب بین شغل و شاغل فراهم نشده و سبب خواهد شد چرا که عدم توجه به این مهم ؛دهندقرار 

عدالت سازمانی و  همچنین نمیتواند ،شودمند  انسانی خود به خوبی بهره های سرمایهتواند از نمنابع انسانی 

 یابیارز یبوم یالگو کیحاضر نبود  قیقتح مسئله اصلی نیبنابرا پیاده سازی نماید.شایسته ساالری را 

 های سازمانهای سازمان، رسالت و مأموریت و نو  مشاغل کارکنان  عملکرد هماهنگ و متناسب با ویژگی

  مسلح است. یروهاین

 .استنظامی  یها سازمان الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه :هدف اصلی از این پژوهش 

 فرعی عبارتند از:اهداف 

 .شناسایی ابعاد الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان های نظامی -6

 .شناسایی مولفه های  الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان های نظامی -8

  برای پاسخ به سوال و پژوهش سوال اصلی و متناظر با آن اصلی هدفدر راستای دستیابی به  
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 زیر مطرح گردید: فرعی های اصلی تحقیق سوال

 اند؟ کدم ی نظامیها عملکرد کارکنان سازمان یابیارز یالگو ابعاد -6

 اند؟ کدم ی نظامیها عملکرد کارکنان سازمان یابیارز یالگو یها مؤلفه -3

های الگوی  چون محقق در این پژوهش به دنبال اکتشاف متغیرها و دستیابی به ابعاد و مولفه

ها را بیان نماید بنابر این پژوهش فاقد فرضیه و سوال های بین متغیرتا رابطه ارزیابی عملکرد است 

 .ما را در مسیر تحقیق هدایت میکند

 مباني نظری

 شناسي:پيشينه  

 یها عملکرد کارکنان در سازمان یابیارزش یچگونگ لیتحل»پژوهشی با عنوان  (6283) یسنجر

سه  ،در الگوی ارائه شده. انجام داده است« مسلح یروهاین یبرا یبوم یو ارائه الگو راهبرد ینظام یروهاین

فرماندهی و مدیریت، )ی شامل ا نهیزمی بعد ها مؤلفه است. شده شناخته ساختاری و رفتاری ای، بعد: زمینه

ی اطالعات آور فن ،ها دستگاهی، فرایندها و جوسازمان، فرهنگ و ها ارزشو اهداف،  ها استیسراهبردها و 

ی ارزشیابی، ها شاخصیی، راستا همارزشیابی، منابع انسانی )منابع ارزشیابی(، همسویی/و تجهیزات مکانیزه 

تمرکز/ عدم تمرکز ، ماهیت مأموریت، بافت و ترکیب سازمانشامل )بعد ساختاری  -ی ارزشیابی(ها وهیش

های گروه  ویژگی، و مقررات ارزشیابی ها نامه نییآ، ها و واحدهای ارزشیابی تشکیالت، حوزه، ارزشیابی

( و بعد رفتاری شامل نظارت، کنترل و بازخورد ،اطالعاتی -مالحظات امنیتی ،مشاغل )عوامل شغلی(

 .( استخالقیت و تغییر، نگرش و بینش، مورد انتظار یها و مهارت ها یژگیو، انگیزشی یها سمی)مکان

کارکنان طراحی الگوی ارزیابی عملکرد » تحت عنوان خود تحقیقی در (6280) یصالح

معرفی  برای ارزیابی عملکرد کارکنان ناجا ای را تیجهو بعد شغلی/ ن رفتاری عد فردی/ب ،«ناجا

پذیری، کارگروهی و  ها و باورها، انعطاف ارتباطات، ارزش)های  شامل مؤلفه بعد فردی .نموده است

کیفیت کار، دانش کمیت کار، )های  شامل مؤلفه ای شغلی یا نتیجه بُعد ؛ واست (در دسترس بودن

بُعد  های بُعد شغلی مدیران با مؤلفه های است. مؤلفه (رجو  اربابرسانی به  تخصصی و خدمت

کار، تفکر استراتژیک و  های مدیریتی، کیفیت  مهارت)شغلی کارکنان متفاوت بوده و شامل: 

 .است (مدیریت عملکرد
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 دفا  وزارت کارکنان و مدیران عملکرد ارزیابی نظام در (6299همکاران )و  اعرابی

 و یاخالق ،یعملکردبه سه بعد  ی،دیتول و یصنعت مشاغل در مسلح یروهاین یبانیپشت و

 .اند ی، دست یافتهرفتار

 فرماندهان عملکرد یابیارز مناسب یالگو یطراح» با عنوان (6281) اریمتحقیق دیگری 

بعد:  1شامل  تحقیق یینها یالگوانجام داده است. « یعلو کردیرو با منطبق سپاه یعالمدیران  و

 مدیریت جهادی و عاشورایی است. -دانش و مهارت -شخصیتی علوی های ویژگی –اعتقادی 

بعد  -یی، بصیرت گرایی(گرا اصولیی، گرا آخرتتقوا گرایی، مؤلفه ) 5بعد اعتقادی شامل 

بعد دانش و مهارتی  -ی(انضباطاخالقی، ارتباطی و مؤلفه ) 2شخصیتی علوی شامل  های ویژگی

 1بعد مدیریت جهادی و عاشورایی شامل  –تحولی، شناخت محیطی و خبرگی( مؤلفه ) 2شامل 

 .است مجاهدت، تکلیف گرایی، استقامت و پایداری، قاطعیت(مؤلفه )

 الگوی طراحیدر تحقیق خود با عنوان ( 6280چقوش ) ساکت و مصدق خواه 

 بسیج مستضعفان( موردی: سازمان مطالعهمحور ) ارزش نهادهای عملکرد کارکنان ارزیابی

 نقش)را معرفی نموده اند.  مدیریتی و نتایج مدیریتی های مدیریتی، شایستگی بعد: نقش سه

معلومات  و مدیر، دانش گیری تصمیم های مدیر، نقش اطالعاتی مدیر، نقش ارتباطی

 ، معیارهای(اخالقی -شغلی شخصیتی، رفتار های های مدیریتی، ویژگی ای، مهارت حرفه

 که است مجموعه معیارهایی معیارهای نتایج مدیریتی، ؛ کهمعرفی شده در این الگو هستند

 .شود می منجر ریزی عملیاتی( )برنامه ها برنامه پیشرفت درصد و سازمانی اهداف تحقق به

همگی  اشاره کرد که وجه اشتراک  در جمع بندی از پیشینه ها بایستی به این نکات

و  اند. طراحی الگوی مناسب برای سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان بوده به دنبالتحقیقات 

است. در صورتیکه در این تحقیق، محقق بیشترین تمرکز بر سنجش بعد فردی و عملکرد 

به عنوان نوآوری و  دتوان عالوه بر ابعاد فردی به بعد نتایج و پیامد توجه ویژه نموده که می

  قلمداد شود.با سایر الگوهای ارائه شده کننده تمایز موجه 

 مفهوم شناسي 

 ارزیابي 
 ،یآور فرآیند جمعارزیابی، ”کند  یم(، در تعریف ارزیابی بیان 6211) یلیاردب

داشت به  به قضاوت ارزشی یا چشم تدرنهای که است شواهدیمند  بندی و تفسیر نظام طبقه

سنجش نسبی  ”را ( ارزیابی 6211) ییدعاهمچنین  .(65 ص)“اقدامی معین بیانجامد
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عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد 

ریزی در جهت به  برنامه منظور بههای بالقوه فرد  تعیین استعداد و ظرفیت”و همچنین  “انجام کار

( در تعریف ارزیابی 6281صادق )همچنین پور  (.306ص )“کند تعریف میها  آن درآوردنفعلیت 

و  ولهای مح مراحلی برای سنجش و آگاه ساختن کارکنان در مورد نحوه کار مسئولیت ”آن را شامل 

ها در ابعاد  منظور شکوفایی آن به بالقوه آنانخصوصیات موردنظر و همچنین شناخت استعدادهای 

 (.301)ص  دینما یممعرفی “ مختلف

 عملکرد 
وظایف مدیریت بسیاری از  چراکه، شود عملکرد یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت محسوب می

 .نمودر عملکردشان مشاهده د توان میها را  موفقیت سازمان به عبارتیگیرد.  بر اساس آن شکل می

معماگونه  یمیعملکرد مفاه تیری( معتقدند عملکرد و مد3001) 6گانیبوگارت و هال  

. شود یم یآمده، در ذهن افراد تداع دست کار به جهینت شود، یصحبت از عملکرد م یوقت”هستند.

 ی انجام کار و نحوه ندیفرا یعملکرد را برا گر،یو گروه د جهینت یعملکرد را صرفاً برا یا عده

 . برند یف به کار میانجام وظا

 (.60 )ص «جیبه نتا یابی دست یعنیعملکرد »معتقدند:  زین (،6280ی)و گنجعل انییرضا

 دینما یطلب م جینتا یرفتارها و هم به معن یعملکرد را هم به معن ،(6295) 3آرمسترانگ

. کنند یم لیبه عمل تبد یمفهوم انتزاع کیشود و عملکرد را از  می یکننده ناش رفتارها از فرد عمل

توان  و می ندیآ یبه شمار م جهینت خودنوبه  شود بلکه به منجر می جیتنها به کسب نتا رفتارها، نه

 یمنته یریگ جهینت نیاز عملکرد به ا فیتعر گونه نیا ها قضاوت کرد.  در مورد آن جیاز نتا یجدا

و  )رفتار( در نظر گرفته شوند ها یورود دیها و افراد هم با عملکرد گروه تیریشود که هنگام مد می

 یسابقه و اثر ، نتایج،عملکرد گیرد که می جهینت و؛ رندیقرار گ ی( موردبررسجیتا)ن ها یخروج هم

محقق این  .گذارد یجا م از خود به و یا رفتار فهیوظ انجامدر اثر یک اقدام، فعالیت،  است که فرد

 برگزیده  است.ب خود تختعریف را به عنوان تعریف من

 ارزیابي عملکرد 
 ازلحاظتعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان ”  به( ارزیابی عملکرد 6211) ییدعابه اعتقاد 

 (.688ص )“شود  می سازمان گفتهدر  ها تیمسئولانجام وظایف محوله و قبول 

                                                           
1
 Bouckaert & Halligan 

2
 Armesterang 
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 هرا  دستگاه عملکرد گیری اندازه و سنجش فرآیند راعملکرد  (، ارزیابی6219) طبرسی

 بررای  قضراوت  مرورد  هرای  شراخص  و انتظارات که یا گونه به داند مشخص می های دوره در

بنردی از تعراریف    در بیران جمرع   باشد. شده ابالغ آن به قبل از و شفاف شونده یابیارز دستگاه

تعیین درجره کفایرت و   »از ، تعریف منتخب محقق از ارزیابی عملکرد، عبارت است شده انجام

 ییدعرا که توسط « سازماندر  ها تیمسئولانجام وظایف محوله و قبول  ازلحاظلیاقت کارکنان 

 است. شده انجام( 6211)

 2نتایج 

 تیریمرد   نره ی( که از مؤسسات متقدم و فعال درزم3000کانادا ) یالملل نیآژانس توسعه ب

 فیقابل توصر  رییتغ کی جهی: نتکند یم فیتعر نیرا چن جهیاست، نت یامدسنجیو پ جهیبر نت یمبتن

)اقردام،   در اثرر یرک مداخلره    یرابطه علت و معلول کیو سنجش است که از  یریگ اندازه قابل ای

 یکره بررا   باشرند  یمر  یبرونداد اقدامات ج،یشود. نتا رخداد، روند و یا رویداد( حاصل می الیت،فع

نتایج مطلروب و مروردنظر درواقرع پاسرخ      گر،ید عبارت اند. به شده انجام یمقاصد و اهداف خاص

نامره دهخردا واژه    لغت در .اند شده یها طراح ای حل آنها بر ها یا پروژه هستند که برنامه یسؤاالت

 «.شده باشد حاصل گرید زیکه از چ یزیچ»شده است  یمعن گونه نیا جهینت

 0پيامد 

 ای دادیدر اصطالح؛ حالت، رو امدیپد: سینو یم امدیپ فی( در تعر6282) یتیهدا

هر اقدام  ایتالش  شامد،یپ ند،یبرنامه، فرآ کیتحقق  ی جهیاست که ممکن است درنت یا دهیپد

 یمتفاوت جیافراد رخ دهد و آثار و نتا تیوضع یها، جوامع و حت در سازمان ،یو رخداد مشابه

( رمنتظرهیو غ نشده ینیب شیپ ای شده ینیب شی)پ ریتأث ؛یا داشته باشد، اما ازنظر سامانه یرا در پ

 در .نامند یم امدیآن را پ یرامونیپ طیمح یبر رو ستمیس کی( یها ی)خروج یبروندادها

 یها تیدروندادها( آغاز و با انجام فعالمنابع )با ورود  ندیفرآ نیاز منابع شرو  ا یبرخ

 .شود یم ی( منتهوندادبرمحصول )و در ادامه به خروج  افتهیادامه  دیتول ریمختلف در مس

                                                           
1
 out put 

2
 out come 
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 مباني نظری

و غیر  دینی مبانیبا مطالعه و بررسی ای این تحقیق ه رسیدن به ابعاد و مولفه محقق برای

دست  فراوانی به گزاره و  با صاحبنظران  مصاحبهانجام و  های نظامی ، نظام ارزیابی سازماندینی

   نشان داده است.زیر در جداول  ت کهاس یافته

 

 
 (برای نمونهدینی)  بانیاستخراج شده از م های و مقوله  گزاره :6 جدول

 مقوله گزاره
لهم نبیهم ان اهلل...؛ پیامبرشان به آنان فرمود خداوند طالوت را به فرمانروایی شما و قال »

انتخاب کرده است... همانا خداوند او را بر شما بر گزیده و در دانش و اندام او)توانایی( 
امام، »واالمام یجب ان یکون عالما ال یجهل و شجاعا ال ینکل  -(.311افزوده است.)بقره/ 

ضربه علی :»  -(613: 35بحارالنوار،جلد «)دانشمندی دانا و شجاعی نترس باشد.حتما باید 
یوم الخندق من عباده الثقلین؛ ضربه علی) ( در جنگ قندق افضل از عبادت جن و انس 

 (60: 6280سجادی، «)است

 شجاعت

هلل رحم ا -(19زخرف/ « ) ما حق را برای شما آوردیم؛ ولی بیشتر شما از حق کراهت داشتید» 
خداوند « رجال رای حقا رای فاعان علیه آو رای جورا فرده و کان عو نا با الحق علی صاحبه

رحمت کند کسی را که هرگاه حقی را دید آن را یاری کند ، یا ستمی را شاهد بود آن را دفع نماید 
  -(305و حق را به صاحبش برساند ) نهج البالغه، خطبه 

 حق مداری

تنفعه العظه. از کسانی مباش که انتقاد و اندرز به او سودی نمی رساند التکونن ممن ال -
 (.26)نهج البالغه نامه

 انعطاف پذیری

 خالقیت (.61آفریند)نحل/  آیا کسی که میآفریند همچون کسی است که نمی
-کس آنچه را که از خیر و سوء عمل کرده است میروز قیامت روزی است که هر-

بگو بله به خدایم سوگند، همه شما برانگیخته خواهید شد و به آنچه  - (20/ عمران آل)“بیند
رفتگان، گردش کن  رانِیو آثارِ و اریو در د -( 1 )تغابن/“اید خبر داده خواهید شدعمل کرده

پر مشقّت  ی! راهبدانها چه کردند؟ از کجا کوچ کرده و در کجا فرود آمدند؟ که آن شیندیو ب
و تالش فراوان و  ستهیراه بدون کوشش با نیو در ا یدار یرو شیدر پ یو بس طوالن

از -(26) نهج البالغه/ نامه بود. یزاد و توشه و سبک کردن بار گناه، موفّق نخواه یریگ اندازه
  (.612خطبه)از آنکه مرگِ او فرارسد، اصالح گردد شیپو  گناهان خود پوزش طلبد

 نتیجه عمل

ی برا یخوددوست دار یقرار ده، پس آنچه را که برا گرانیخود و د انیم زانیخود را م نفس
 مپسند؛ گرانید یبرا ،یپسند یخود نم یدوست بدار و آنچه را که برا زین گرانید

 عدالت محوری

 روزی حالل    (15نامه)نهج البالغه/  ؟یخور یو بر سر کدام سفره م ییکن در کجا شهیاند

 عاقبت اندیش   (612خ ) نهج البالغه/رودکس که به استقبال توبه  رحمت خدا بر آن
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و ملکات انسان  ها ی(، به خوی( و چگونه بودن )بعد فردیچگونه رفتار کردن به اعمال انسان)بعد عملکرد- 
 (6291)مطهری،.شود یباشد؛ مربوط م تیفیکه چگونه و به چه ک

صفات »و  «یرفتار شغل»)نفس کار(،  «یعملکرد»عملکرد ازنظر اسالم ، عوامل  یابیارز یارهایمع نیتر مهم -
 (6218است)زار ،« یهای فرد و ویژگی

های فردی  ویژگی
 و 

 عملکرد فردی

عالوه بر کار،  دیو درست، حتماً با یقیحق یابیارز کیدر  معتقدند: العالی( )مدظلهیا امام خامنهفرمانده محترم کل قوا 
 ( 60/01/6292. )ردیموردمحاسبه قرار گ زیآن ن ی ]پیامد[و دستاوردها جینتا

 دستاورد/ پیامد

 

 

 : ابعاد احصاء شده از نظام ارزیابی سازمان های نظامی ن.م3جدول

 عنوان        

 سازمان
 مؤلفه بعد

آجا
(

6283
) 

-شخصیتی

 یمهارت-رفتاری

(مدیریتی)  

خالقیت، قدرت  -سرعت، دقت در عمل و قاطعیت -نفس شجاعت و اعتمادبه
داری و  امانت -اخالق-پذیری ی و انعطافدار شتنیخو -بردباری -ابتکار و نوآوری

 -مناعت طبع
 
 
 

سپاه
(

6298
) 

ویژگی
 

های
 

ارزشی
-

ت کاری
صوصیا

خ
-

توانمندی
ها 

-
عملکرد

نشاط، امید و  -داشتن روحیه تحولی و نو شوندگی -تعهد کاری-اجتناب از تهمت 
ثبات  -های شخصی اطمینان به توانمندی -ناپذیری خستگی -بینانه مثبت نگری واقع

قانع  -حفظ کرامت و حرمت خود -پایبندی به قول و قرار -منطقی بودن -در رفتار
دقت  -یستی و پرهیز از اشرافی گریساده ز -بودن به حداقل نیازها و طمع نداشتن

آمادگی -محبوبیت و مقبولیت در بین مردم -المال در بکار گیری و حفظ بیت
کارگیری و نگهداری انوا   توانایی به -های رزمی و دفا  شخصی ورزش -جسمانی

های  توانمندی -ی اولیه نظامیها کیتاکتشناخت اصول، توانایی در  -سالح انفرادی
های  شناخت اهداف، ابزار و روش -عاتی و حفاظت اسرار و اطالعاتامنیتی و اطال
 -فقیه عمل به فرامین ولی-توانایی -روحیه و توان کار گروهی و جمعی -جنگ نرم

موقع  بهعمل  -پرخطری ها عرصهاستقبال و پذیرش کارهای سخت و حضور در 
صحیح و  انعکاس و بیان -صحت کار -دقت در کار -در وظایف ذاتی و برنامه()

ها در  ارزیابی و بازبینی فعالیت -پیگیری امور -صحت گزارش(مطالب )ی  صادقانه
اختصاص وقت به فکر کردن و  -یریادگعالقه و تالش برای ی -جهت بهبود مستمر

 حسن رفتار -یکالم خوش -نظم و انضباط فردی -اندیشیدن

ناجا
(

6281
ارزشی و انقالبی (

-
صیتی و 

شخ
رفتاری
-

عملکردی
-

 فردیتوانمندی 

 -نفس اعتمادبه -پذیری خالقیت و انعطاف-های اسالمی و انقالبی پایبندی به ارزش
 -روحیه تالش و توسعه -ی و اخالق اسالمیدار امانت -بردباری و حل مسئله

شجاعت و  -مناعت طبع -شجاعت -بینش سیاسی -مالی و اقتصادی انضباط
 -ییگرا قانون -یدار شتنیخوباری و  برد -قاطعیت -شهامت اخالقی
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مهارت هدایت  -شناخت سازمانی-نظم و انضباط -یریپذ اطاعت -پذیری مسئولیت
مهارت  -گیری ریزی و تصمیم های برنامه سازمان و رهبری و ایجاد انگیزه مهارت

مهارت ارتباطی،  -مهارت سیستمی -مهارت روابط اجتماعی -نظارت و کنترل
های  آمادگی جسمانی و مهارت-مهارت اطالعاتی -اوره پذیریروابط اجتماعی. مش

 -فردی

ودجا
(

6285
) 

عملکردی اخالقی
-

رفتاری
-

ت و نوآوری
خالقی

-
توسعه فردی

 

های  رعایت نظام -های شغلی های کاری و نیاز شناخت روش -خدمات خرسند ساز
 -وظایف تخصصی شغل -دقت و اطمینان از صحت انجام کار -توسعه -فنی
 -یبند بودجه -نظارت و کنترل -هماهنگی -دهی سازمان –رهبری  -یزیر برنامه

کار در  -کیفیت انجام کار -درک و شناخت -استفاده بهینه از مواد، ابزار و تجهیزات
تصمیم  -ی فردیها مهارت -وتحلیل شغل تجزیه -العاده فوقشرایط دشوار و 

پذیری و توسعه آموزش  -انتظارات تخصصی شغلی -کنترل و نظام دهی -سازی
 -ریزی و انتقال اطالعات برنامه -وتحلیل دانش و تخصص و قدرت تجزیه -فردی

مستندسازی و ارائه  -خالقیت و نوآوری -گیری از منابع رعایت خط و مشی و بهره
رعایت عدالت و انصاف -کارآئی و اثربخشی -کار گروهی -های کارشناسی گزارش

صداقت  -رویی متانت و خوش -نی و انقالبیهای دی پایبندی به ارزش -و رازداری
 -های ارتباطی مهارت-رویی متانت و خوش -داری و راستی در گفتار و کردار امانت
مشارکت و  -پذیری و پاسخگویی مسئولیت -ارتباطات و قدرت نفوذ

 -ابتکار و خالقیت -احترام متقابل -نفس و قدرشناسی اعتمادبه -پذیری انعطاف
 -یاعتمادساز -تعهد سازمانی تعلق و -یخودکنترل
 

  نظران صاحبابعاد مطرح شده  توسط : 2دول ج

ساختاری-بصیرت-رفتاری-تخصصی مهارتی،-اخالقی اعتقادی،-شخصیتی -عملکردی بعد

 ای زمینه-گیری جهت-محتوایی- 

 تحقيق شناسي روش
، نظامی است یها سازمان کارکنانالگوی ارزیابی عملکرد  ارائهبا توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر 

طرح ) یاکتشافهبرد و روش، نو  تحقیق ترکیبی از نو  را ازنظراست و  ای توسعه هدف ازنظرپژوهش حاضر 

های  داده یابیاعتبار د که به ساخت ابزاری برای کننطرح استفاده میتدوین ابزار( است. پژوهشگران زمانی از این 

 کنندگان شرکتدر این طرح پژوهشگر ابتدا به لحاظ کیفی موضو  پژوهش را با  حاصل از تحلیل کیفی نیاز دارند.

نماید و در  اقدام می موردنظربه ساخت ابزار کیفی نسبت  یها افتهی یبرمبنابه تعداد محدود بررسی کرده سپس 

 پردازد. های کمی می به گردآوری داده شده هیتهابزار  مرحله دوم با استفاده از
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 معاونین- نظران صاحب با مصاحبه از حاصل یها داده شامل کیفی مرحله در پژوهش این محتوای و مواد

 9تا  1همگن  یها گروههای کیفی برای  در پژوهش حجم نمونه را (6295هومن ) .بود خبرگان و عالی مدیران و

در این پژوهش از روش  ها مصاحبه. برای انجام دینما یمنفر پیشنهاد  63تا  9غیر همگن  یها گروهنفر و برای 

 نفر انتخاب و مصاحبه انجام شد. 61هدفمند تعداد  یریگ نمونه

 .بود ساخته محقق پرسشنامه کمی مرحله در و عمیق مصاحبه کیفی مرحله در ها داده گردآوری ابزار

از روش تحلیل محتوا استفاده شد  ها مصاحبهبرای تحلیل  .ز طریق مصاحبه صورت گرفتا کیفی یها داده گردآوری

با استفاده از روش دلفی برای  شده شیپاالمقوله  620 کیفی تعداد یها دادهحاصل از  یها مقولهدر ادامه پس از پاالیش 

 .شد حذف کیفی یها داده از حاصل مقوله 62از این مرحله  آمده دست بهخبرگان ارسال و پس از تحلیل نتایج  دیتائ

 یا نهیگز پنج طیفبا  هویگ 661 با ساخته محقق پرسشنامه کمی مرحله در تحقیق یها داده گردآوری ابزار

حجم نمونه از  دیگرد یمرا شامل نفر  123 آماری تحقیق در این مرحله تعداد بود. جامعه 89/0لیکرت و با پایایی 

 .آنان توزیع گردیدو پرسشنامه تحقیق بین  نفر استخراج شد 302جدول مورگان به تعداد 

 بندی هولمق برای محتوا تحلیل در .شد استفاده محتوا تحلیل روش از تحقیق مرحله در ها داده تحلیل برای

 قبل از ها مقوله اول هدر شیو دارد وجود «ها مقوله استقرایی تکوین» و «ها مقوله قیاسی یریکارگ به» شیوه دو ها داده

ولی در شیوه  دینما یم یده سازمان شده یطراحاز پیش  یها مقولهرا بر اساس  ها دادهشود و محقق صرفاً  یم تهیه

شوند الزم به ذکر است در این پژوهش از شیوه تکوین  استنتاج می گام به گامو اکتشافی  صورت به ها دوم مقوله

 .کیفی استفاده شد یها داده یبند مقولهبرای  ها مقولهاستقرایی 

کمی حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین واریانس و انحراف معیار  یها دادهحلیل ت

 آزمون ،آزمون تی ،ها دادهاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن  -آماری کلموگروف یها آزمونو آمار استنباطی شامل 

همچنین با  .عیت شناختی استفاده شدعوامل جم ریتأثبررسی کروسکال والیس و آزمون تحلیل واریانس برای  دو، کای

 شامل ساختاری معادالت از بود های نظامی ی ارزیابی عملکرد سازمانو الگو ارائهآنکه هدف این پژوهش توجه 

 برای عاملی تحلیل روش از ،گرفت صورت متغیر چند رسیونرگ ضرایب و مسیر تحلیل ،یدییتأ عاملی تحلیل

ابعاد، ی در تبیین اصل یها مقوله از یک هر سهم تعیین برای مسیر تحلیل و تحقیق در آمده دست به یها مقوله یبند طبقه

 .دش استفاده های نظامی سازمان وی ارزیابی عملکردالگمولفه و شاخص 

 قلمرو تحقيق)زماني، مکاني و موضوعي(

سازمان های نظامی مستقر  دراین تحقیق حوزه مدیریت منابع انسانی قلمرو موضوعی 

 بود. 6289های  طی سال  تهران
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 چار چوب نظری

مردیریت منرابع    های تحقیق حاکی از آن است که ارزیابی عملکرد در هر سازمان بخصوص در بررسی پیشینه

هرای نظرامی اسرت. اهمیرت ایرن       سازمان ازجملهدر فرایند کار هر سازمانی،  مسائلترین  ترین و حساس انسانی از مهم

ی عمرده تصرمیمات مردیران عرالی     هرا  بخشکه محصول فرایند ارزیابی عملکرد در  شود یممشخص  ازآنجاموضو  

 .شود یم بکار گرفتهی، آموزش، انتصاب، ترفیعات و پاداش و حقوق و مزایا ریکارگ بهفرایند جذب و  جمله منسازمان 

های  فه و شاخصابعاد، مؤل ،و برای استخراج های نظامی سازمانبرای تدوین الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان 

حوزه مطالعات ارزیابی عملکرد ارائه  پردازان هینظرکه توسط اندیشمندان و  بررسی مبانی نظری جز بهآن گریزی 

ارزیابی ؛ های علمی نظریه؛ ارزیابی از دیدگاه قرآن و اسالم»  یتمحور  باادبیات تحقیق  نیبنابراگردیده است نبود. 

  .تنظیم گردید.  «شده انجامپیشینه تحقیقات  و نظران صاحبمصاحبه با   ؛ایرانعملکرد کارکنان در نیروهای مسلح 

بکارگیری  شیوهدو  از های الگو تعیین ابعاد و مولفهبرای  وهای تحقیق  برای پاسخ به سوال

 استفاده شد. ها مقوله تکوین استقرایی قیاسی و

 تحقيق یها افتهیو  ها داده ليوتحل هیتجز

 جمعيت شناختي

 هایفردیاعضاینمونهدرمرحلهکیفی:ویژگی 

 شوندگان مشخصات فردی مصاحبه :1جدول 
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 های فردی اعضای نمونه در مرحله کمی ویژگی 
 گویان : نتایج مربوط به درجات پاسخ5 جدول

تجمعی درصد درصد واقعی درصد فراوانی  ها آمارهدرجه   

 1976 1976 1171 650 سرهنگ

3سرتیپ  21 6873 6872 8171 

 60076 371 371 5 سرتیپ

   075 6 بدون جواب

   60070 682 کل

های کیفی گردآوری  کمیّ بود که در مرحله اوّل داده این پژوهش شامل دو مرحله کیفی و

 شد.و با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل 

 تحليل داده های کيفي

به عنوان یک واحد تحلیل محسوب شد که در نهایت ها  در این پژوهش هر یک از مصاحبه

 استخراج شد. مقوله 651ها تعداد  مصاحبهبر روی محتوای صورت گرفته از تحلیل 
 )برای نمونه( یای حاصل از مصاحبه با خبرگان علمه مقوله : 1جدول

ف
ردی

 

 مقوله واحد ضبط

  یسطح راهبرد .میبودن آن اشاره دار یبه راهبرد سازمانهای نظامی و فلسفه تیما در مأمور 9
 یراهبرد تیریمهارت مد دارند یراهبرد تیشخص شوند یکه جذب م یافراد نیپس ا 8
افراد که  نیدر ا شود یآموزش و تجربه و ... م -تیموقع -به لحاظ دانش ایآ 9

 مینیرا بب ها نیا میجذب کن میخواه یم
 یداشتن دانش حرفه ا

 یمهارت راهبرد دانش و فرد است کیتوان، دانش و مهارت استراتژ ت،یها داشتن شخص از شاخص یکی 4
 یساز هماهنگ است یساز ها هماهنگ از شاخص گرید یکی 2
 هماهنگیمهارت ارتباطی و  شود دهیها توسط کارکنان سنج سازمان ریتوان هماهنگ کردن ستاد کل با سا 6
 یو رهبر  تیمهارت هدا است تیهدا گریشاخص د 7
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 مهارت نظارت و کنترل در بحث نظارت جور نیهم 2

 یاز تعصبات سازمان یدور رادارند یرها کردن تعصبات سازمان یآمادگ ایآ 1
 یتفکر راهبردداشتن  میداشته باش کیتوان و تفکر استراتژ که نیا یکی 91
 ینگر جامع باشیم کالن نگر 99
 یستمینگاه س ینه سازمان میداشته باش یستمیجانبه نگر و نگاه س همه 98
 ینگاه فرا سازمان باشد. ادیدر آن ز یو فرا سنج یفرا سازمان تیشخص 99
 یداشتن دانش راهبرد را شامل شود یراهبرد یها حوزه یستیآن با یدانش نظام 94
 یبعد عملکرد افراد توجه کرد. یتیو شخص یفرد یها یژگیبه و یستیبه جز عملکرد با 92
 انضباط ظاهری اینها برای نظامیان مهم استتناسب اندام، منظم بودن  ،یظاهر یآراستگ 96
 شناخت صحنه جنگ با صحنه جنگ آشنا باشد 97
 یبرآورد راهبرد هیمهارت ته خاص یشود مهارت ها یها م نیا یبرآورد راهبرد هیمهارت ته 92
 یراهبرد یزیمهارت برنامه ر در سطح کالن را بدانند. یزیر برنامه 91
 تیم سازی و کارگروهی کار کنند. یصورت گروه بتوانند به داشته باشند. یکار کنند و هماهنگ یمیبتوانند ت 81
 یستمیتفکر س به هدف چقدر بوده است؟ دنیرس یبرا یهماهنگ زانیم 89
 های شغلی ویژگی میدار یشغل یها یژگیو ها نیما در کنار ا 88
 تواند یها م از شاخص یکیپس  کنند یکه حضرت آقا به آن اشاره م ینو شوندگ 89

 مسلح در شغل و رده خودش باشد. یروهایبه وجود آوردن تحول در ن زانیم
در  یو نو شوندگ ینیآفر تحول

 سازمان
را ی تیشخص یها یژگیکند چه و یکه در ستاد کل خدمت م یفرد نیکه ا نیا 84

 داشته باشد. یستیبا
 یتیشخص یها یژگیو

 یها یژگیو یسر کی نهایخوب ا یبه واجبات، رازدار دیشجاعتش، مق صداقتش، 82
 .است یو ارزش یاخالق -یاعتقاد

 ،یو اخالق یفرد یها یژگیو
 یو اعتقاد یارزش

 میو تصم یساز میبتواند تصم یستیبا یساز میو تصم یریگ میحوزه تصمدر  86
در  یمثبت و مؤثر جیاو منجر به نتا یها میانجام دهد و تصم یراهبرد یها یریگ

 .سازمان شود

 یریگ میو تصم یساز میتصم
 یراهبرد

دستورالعمل  به استیس لیتبد فرمانده کل قوا را تحقق ببخشد دارد یابالغ ریو تداب ها استیس نکهیتوان ا 87
 ییاجرا

 یانسان یرویکه در ن یکسمثال است داشته باشد  ازیمهارت خاص هم ن یسر کی 82
 را بداند و در عمل هم بتواند آن را اجرا کند یمنابع انسان تیریمد یستیاست با

 ای حرفهو  یمهارت تخصص

 باهم (2تا  6)جداول  مبانی نظریو  ها مصاحبهاز  آمده دست به یها مقولهدر ادامه 

 مقوله 620با  ،ای فهرست اولیه طریق این و در مرحله بعد مورد پاالیش قرار گرفت و از شده قیتلف

برای   نامه پرسش، با روش دلفی و در قالب آمده دست به یها مقوله، نخستدر گام  که به دست آمد

 را تائید نمایند. آمده دست بهی ها مؤلفهصحت و درستی هر یک از  تا ارسال شد شوندگان مصاحبه

مهارت گوش  ،یکارآمد ،یراهبرد یزیر برنامه ،یمدار ارزش ؛مؤلفه سیزدهدر این مرحله تعداد 
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متفکر،  ،یکنندگ اقنا قدرت  ،یمحور جهینت ،یمنش بزرگ ،یریپذ مشارکت، نفس عزت، مؤثردادن 

فهرست از  شوندگان مصاحبهطبق نظر  بر کفار و دشمنان؛ یریگ سخت ر،یخ ،یباطن و ظاهر یصفا

 .است شده دادهنشان  1نهایی در جدول  یها مؤلفه شدند.حذف 

 
 

 نهایی مقوله هایفهرست :  1 دولج

 -بر خدا توکل -یثارگریا -کردن مدارا -ییبرونگرا -یرهبر مهارت -به عهد یوفا-زمان تیریمد -عمل اهل-یو آزادگ تیحر-یریپذ تجربه
 یهنجارها تیرعا -یزانندگیبرانگ -یریپذ تیمسئول-یکاروجدان -یمدارحق-صدر سعه -و نمونه بودن الگو -یجهاد تیریتفکر مد جیترو

 یها یآور فن توسعه -و سازمان یشدن اهداف شخص همسو -یتیریمد دانش-ییگرا آرمان -تعارض تیریمد -یشغل تیرضا کسب -جامعه
 یها یپرداز دهیا -یهمدل -تقوا -ساالنه یها برنامه یاجرا تحقق -یریپذ تعامل -یعملکرد فرد با اهداف سازمان انطباق -تیقاطع -در سازمان دیجد
 یکارکردها بهبود -یتحول سازمان یو رهبر تیریمد ندیفرا بهبود -یبازدارندگ زانیم شیافزا -در کشور داریپا تیامن ارتقاء -خالق تفکر -دیجد
 -دینو و جد یراهبرها خلق -یدر سازمان دیجد یها تیظرف جادیا -یروابط انسان مهارت -یفرد یها یستگیشا توسعه -یریپذ انعطاف -یتیریمد

 قانون -کارکنان یو توانمندساز توسعه -یآور تاب -عملکرد سازمان در جامعه بهبود -یورز عدالت -صداقت -مداری ستهیشا -یریخطرپذ
 -یسازمان فرهنگ جیتوسعه و ترو ارتقاء، -زهد -یاسیس نشیو ب رتیبص -در سازمان انِیتحوالت نوگرا جادیدر ا یفرد یها تیقابل انطباق -یمدار
توان  ارتقاء -یرو انهیو م اعتدال -یریانتقادپذ -دانش تیریمد -یراهبرد یتریمد -یو جهاد یانقالب هیروح -یدار امانت -یو نوآور تیخالق
 نشیب -یریپذ نظم -خلق حسن -یو فروتن تواضع -یتیو امن یدفاع نشیب -یتگریهدا-شتنیبر خو تیریمد -ییگرا واقع -یرزم و یدفاع
 ارتباط -یرازدار -ریاز اسراف و تبذ زیپره -یریپذ مشورت -به هدف مانیا -یدار مردم -شجاعت -یساز و شبکه یساز میت مهارت -یاعتقاد

به  آمر -بلندمدت سازمان یها نهیو کاهش هز ییجو صرفه - یراهبرد تفکر -یشغل یها نهیهز کاهش -یطلب شهادت -یاجتماع نفعان یمؤثر با ذ
حل  مهارت -فرد و سازمان هیارتباطات دوسو ارتقاء -ها و کاهش تنش سازمان نیوفاق و انسجام ب ،ییهمگرا جادیا -از منکر یمعروف و ناه

 یها تینقش در فعال یفایا -یعملکرد فرد یدیکل جینتا بهبود -یا حرفه دانش -یمشارکت تیریمد یها از سبک یریگ بهره -یلیتحل تفکر-مسئله
 -تحول تیریمد -مرتبط با شغل یآور از فن استفاده -یسازمان یندهایفرا بهبود -یشغل فیوظا تیفیک ارتقاء -شهروند کیعنوان  به یاجتماع
 ندیفرا بهبود -یریگ میتصم مهارت -یفرد یاثربخش -با همکاران یدانش شغل تبادل -ییگرا فیتکل -یحوادث شغل کاهش -یمدار تیوال
اهداف و  ت،یمؤثر در تحقق رسالت، مأمور ینیآفر نقش -اریدر اخت یها ییمؤثر از منابع و دارا استفاده -یخودباور -در سازمان یگذار استیس

 یراهبردها یبازنگر یها روش یاجرا ن،یاز تدو یناش دستاورد -یمنابع انسان تیریمد-یشغل یالزامات و استانداردها تیرعا -سازمان یراهبردها
 ینوآور -یسازمان برونو بهبود روابط و تعامالت درون و  توسعه -یو شغل یتخصص دانش -سازمان یاجتماع گاهیپا ارتقاء -نفس اعتمادبه -سازمان

 یریکارگ به یها روش یو اجرا جادیا بهبود -یارتباط یهامهارت-یستگیبر شا یمبتن یمنابع انسان تیرینظام مد استقرار -یشغل فیدر انجام وظا
 و عمل درصحنهحضور  -بینش فرهنگی -بینش اجتماعی -یشناس فهیوظ -شده در سازمان

در قالب  شده حیتصح یها مقوله مجدداً پژوهش یها افتهینتایج و  یاعتباربخش منظور بهبعدی  گام در 

نمایند. نظرات خود را اعالم ارسال و از آنان خواسته شد  نظران صاحببرای ده نفر از پرسشنامه اولیه 

 بر اساس .با استفاده از روش الوشه مورد تحلیل قرار گرفت آن پس از دریافت نظرات آنان، نتایج

با توجه  باشد. 3نباید کمتر از  شده محاسبهو یا میانگین  13/0کمتر از  نباید CVRضریب الوشه مقدار 

 برای تعیین میزان .پاسخگویان قرار گرفت دیتائمورد گویه  661تعداد  روایی آمده دست بهبه نتایج 
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آماری اجرا  جامعهنفری  20 نمونهبر روی یک  موردنظرمقدماتی، پرسشنامه  مطالعهاز طریق  پایایی

 ( محاسبه گردید.0/98) ها پرسشنامه( پایایی α) کرون باخو با استفاده از ضریب آلفای 

 کمّي یها دادهتحليل 

محقق سراخته، تهیره و    نامه پرسشدر مرحله کیفی،  آمده دست بهبا استفاده از نتایج در این مرحله 

شرد. نررخ    یآور جمرع نامره   پرسرش  682نفر از اعضای نمونه قرار گرفت که تعداد  302در اختیار 

تائیردی  عراملی   نامه از آزمون تحلیرل  های پرسش بود. برای تحلیل داده %85 ها نامه پرسشبازگشت 

 .است شده دادهنشان  1در جدول  ها هیگونتایج سنجش بارهای عاملی  .استفاده شد
 اه هیگونتایج بارهای عاملی  : 9جدول

بار  گویه
 عاملی

 بار عاملی گویه بار عاملی گویه

 0711 گاهش حوادث شغلی 0712 داریمردم 0791 دانش مدیریتی
های استفاده از فن آوری   0719 اهل عمل 0718 ایدانش حرفه

 مرتبط با شغل
0719 

دانش تخصص و 
 شغلی

 0711 های جدیدایده پردازی 0713 ایثارگری 0751

ارتقاء ارتباطات دوسویه فرد و  0712 طلبیشهادت 0711 تفکر راهبردی
 سازمان

0713 

نوآوری در انجام وظایف  0710 والیت مداری 0713 خالقیت و نوآوری
 شغلی

0715 

روحیه انقالبی و  0711 همدلی
 جهادی

 0796 ارتقاء کیفیت وظایف شغلی 0711

آمر به معروف و  0715 برانگیزانندگی
 ناهی از منکر

 0711 های شغلیهش هزینهکا 0712

رعایت الزامات و  0713 تواضع و فروتنی 0716 تفکر تحلیلی
 استانداردهای شغلی

0710 

 0793 ساالنههای تحقق اجرای برنامه 0718 صدرسعه 018 مدیریت بر خویشتن
 0711 ترویج تفکر مدیریت جهادی 0715 رازداری 0713 تفکر خالق

 0719 بهبود فرایندهای سازمانی 0711 مدارا کردن 0755 های ارتباطیمهارت
آفرینی مؤثر در تحقق نقش 0712 داریامانت 0755 مدیریت تعارض

رسالت، مأموریت، اهداف و 
 راهبردهای سازمان

0711 

 0719استفاده مؤثر از منابع و دارایی 0711پرهیز از اسراف و  0711 مدیریت تحول
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 های در اختیار تبذیر

توسعه و توانمندسازی  0711 حسن خلق 0711 گریهدایت
 کارکنان

0710 

های ایفای نقش در فعالیت 0712 زهد 0758 مدیریت منابع انسانی
عنوان یک شهروند اجتماعی به

 فعال

0791 

 0795 رعایت هنجارهای جامعه 0712 الگو و نمونه بودن 0711 مدیریت دانش

  نفعان ارتباط مؤثر با ذی 0711 صداقت 0758 مهارت حل مسئله
 اجتماعی

0791 

مهارت تیم سازی و 
 سازیشبکه

های فردی در  انطباق قابلیت 0715 وفای به عهد 0716
ایجاد تحوالت نوگرایانِ در 

 سازمان

0718 

انطباق عملکرد فرد با اهداف  0711 عدالت ورزی 0752 مدیریت زمان
 سازمان

0795 

بهبود نتایج کلیدی عملکرد  0711 تقوا 0713 مهارت روابط انسانی
 فردی

0796 

گیری از سبکبهره
های مدیریت 
 مشارکتی

همسو شدن اهداف شخصی و  0710 توکل به خدا 0718
 سازمانی

0712 

 0715 کسب رضایت شغلی 0710 قاطعیت 0718 مهارت رهبری
 0715 ارتقاء پایگاه اجتماعی سازمان 0751 آوریتاب 0758 مدیریت راهبردی

دستاورد ناشی از تدوین، اجرا  0711 شناسیوظیفه 0711 گیریمهارت تصمیم
 و بازنگری راهبردهای سازمان

0716 

بهبود ایجاد و اجرای روش 0711 برونگرایی 0711 تکلیف گرایی
گیری شده در های بکار 

 سازمان

0711 

و انسجام بین  ایجاد همگرایی 0713 رویاعتدال و میانه 012 پذیرینظم
 ها و کاهش تنشسازمان

0719 

گذاری فرایند سیاست  بهبود  0713 خودباوری 0712 پذیریمسئولیت
 در سازمان

0796 

های جدید ایجاد ظرفیت 0711 شجاعت 015 حق مداری
 سازمانی

0715 

ارتقاء، توسعه و ترویج  0718 وجدان کاری 0715 پذیریتعامل
 سازمانیفرهنگ

0715 
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 در: ”نویسرد  مری ( 6291) مطهرری  شرهید  آنجرا کره  استفاده شد  از روش قیاسی 6برای پاسخ به سوال شماره  

 اعمرال  به کردن رفتار چگونه بودن، چگونه شعبه و کردن رفتار چگونه شعبه دارد، شعبه دو زیستن چگونه حقیقت،

 بره  شرود  مرى  مربروط  بودن، چگونه و باشد باید چگونه که شود، مى مربوط( شود مى هم گفتار شامل البته که) انسان

 بیران بنا بر این محقق با بهرره گررفتن از ایرن    (. 33)ص “ باشد  کیفیت چه به و چگونه که انسان ملکات و ها خوی

« رفتراری/ عملکرردی  »و « فرردی  هرای   ویژگری »حوزه های نظامی را در دو  الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان

را بر گرفتره از دیردگاه اسرتاد    « های نظامی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان»یکی از ابعاد  وسازماندهی نمود. 

ای  دیدگاه فرمانده معظم کرل قروا حضررت امرام خامنره      انتخاب شد و با قائل بودن به« های فردی ویژگی»مطهری، 

 ی ]پیامرد[ کار، دسرتاوردها  جیعالوه بر نتا دیو درست، حتماً با یقیحق یابیارز کیدر ” اند: فرموده )مدظله العالی( که 

ر ایرن الگرو   عنوان دو بعد دیگ ابعاد نتایج و پیامد را )در حوزه رفتاری/ عملکردی( به . “ردیموردمحاسبه قرار گ زیآن ن

کره حاصرل   « پیامد و نتایج» دیگر عامل )بعد( فردی دو های ویژگی بعد بر عالوه الگو این در نی؛ بنابراانتخاب نمود

 .انتخاب گردید. عملکرد و رفتار کارکنان است، نیز

های جدید در توسعه فناوری 0716 پذیریانعطاف 0711 گراییواقع
 سازمان

0711 

بهبود فرایند مدیریت و  0790 بینش سیاسی 0716 تجربه پذیری
 رهبری تحول سازمانی

0715 

جویی و کاهش هزینهصرفه 0715 بینش اعتقادی 0711 مشورت پذیری
 های بلندمدت سازمان

0718 

توسعه و بهبود روابط و   0791 بینش اجتماعی 0713 گراییشایسته
تعامالت درون و برون

 سازمانی

0792 

استقرار نظام مدیریت منابع  0795 بینش فرهنگی 0712 قانون مداری
 انسانی مبتنی بر شایستگی

0718 

دفاعی و بینش  018 خطرپذیری
 امنیتی

 0798 ارتقاء توان دفاعی و رزمی 0711

توسعه  0710 گراییآرمان
 های فردی شایستگی

 0791 افزایش میزان بازدارندگی 0786

 0793 خلق راهبردهای نو و جدید 0791 اثربخشی فردی 0712 انتقادپذیری
های بهبود کارکرد 0711 حریت و آزادگی

 مدیریتی
سازمان در بهبود عملکرد  0715

 جامعه
0718 

تبادل دانش شغلی  0790 ایمان به هدف
 با همکاران

 0796 ارتقاء امنیت پایدار در کشور 0712
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حاصرل از    هرای   گویه بهره گرفته و روش تکوین استقرایی از ،3پاسخ به سوال شماره  برایمحقق   

و از نظر همبستگی آماری باالیی برخروردار   را که از نظر مفهومی دارای مفاهیم نزدیک بودهتحلیل محتوا 

برا  در نهایرت   سازماندهی نمروده؛   الگو جدید و به عنوان مولفه های در زیر مجموعه یک عامل بودند را

نترایج   1جردول شرماره    اقردام نمرود.  استفاده از تحلیل عامل تاییدی نسبت به اعتبار یابی مردل مرذکور   

 دهد. را نشان می های تحقیق تائید شدن ابعاد و مولفه و tآزمون حاصل از تحلیل مسیر و 

 
 t-آزمونو  رنتایج حاصل از تحلیل مسی : 8جدول

 مولفه                             

 روابط 

ضریب 

 مسير

انحراف 

 استاندارد

 مقدار
t 

سطح 

 معناداری

 نتيجه

ارزیابی 

 عملکرد

 تائید 0706کمتر از  92822 1818 1822 نتایج --->
ارزیابی 

 عملکرد

های  ویژگی --->

 فردی

 تائید 0706کمتر از  71891 1819 1814

ارزیابی 

 عملکرد

 تائید 0706کمتر از  91829 1819 1822 پیامد --->

 تائید 0706کمتر از  88898 1819 1877 اجتماعی نتایج ---> نتایج

 تائید 0706کمتر از  68842 1819 1821 سازمانی نتایج ---> نتایج

 تائید 0706کمتر از  967812 1819 1816 شغلی نتایج ---> نتایج

 تائید 0706کمتر از  92892 1812 1871 فردی نتایج ---> نتایج

 های ویژگی

 فردی

 های ویژگی --->

 قیاخال
 تائید 0706کمتر از  97818 1818 1826

 تائید 0706کمتر از  91867 1814 1872 بصیرت ---> های فردی ویژگی

 تائید 0706کمتر از  97887 1814 1871 توانایی ---> های فردی ویژگی

 تائید 0706کمتر از  2891 1816 1842 دانش ---> های فردی ویژگی

 های ویژگی ---> های فردی ویژگی

 شخصیتی
 تائید 0706کمتر از  99811 1819 1826

 تائید 0706کمتر از  81866 1814 1872 مهارت  ---> های فردی ویژگی
 تائید 0706کمتر از  24842 1819 1818 نگرش ---> های فردی ویژگی

 تائید 0706کمتر از  926822 1819 1816 دستاوردهای سازمانی ---> پیامد

 تائید 0706کمتر از  97828 1814 1872 دستاوردهای فردی ---> پیامد

 تائید 0706کمتر از  88888 1814 1871 مأموریتی دستاوردهای ---> پیامد

ها دارای  های پرسشنامه در تمامی ابعاد و مؤلفه دهد که تمامی گویه نشان می 8نتایج جدول 

شروند و مردل نهرایی     تائید مری  ها ابعاد و مولفه ( هستند. لذا تمامی071بار عاملی مناسب )بیشتر از 

 خواهد بود. 6در شکل  شده ارائهتحقیق همان مدل 
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 مدل تحقيق

 

 مدل تحقیق به همراه بارهای عاملی 6شکل
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 t: مدل تحقیق به همراه ضرایب 3شکل 

 ارزیابي عملکرد کارکنانالگوی نهایي 
 1 جردول  t مسریر و آزمرون  تحلیل عراملی، تحلیرل   نتایج حاصل از اجرای معادالت ساختاری شامل 

اند.  ه معنا داری آماری رسیدهب درصد 88دهد که همه ضرایب مدل با سطح اطمینان بیش از  نشان می
های فردی، نتایج  ویژگیدهد که: مدل ارزیابی عملکرد از سه بعد  معنا داری ضرایب آماری نشان می

 را نیری تب نیشرتر یب 0781با ضریب مسریر   های فردی ویژگیهمچنین بُعد  تشگیل شده است. و پیامد

، مهاارت ، تواناایی ، دانش  مؤلفره  1از  های فردی بُعد ویژگی. داردالگوی ارزیابی عملکرد  به نسبت

 با مؤلفه نگرش ؛ کهاست شده لیتشک بصیرت و شخصیتی های ویژگی، اخالقی های ویژگی، نگرش

نتایج مؤلفه  1از  بُعد نتایج .داردهای فردی  بُعد ویژگی به نسبت را نییتب نیشتریب 0783 ضریب مسیر
 برا  نتاایج شاغلی  مؤلفه  ؛ کهاست شده لیتشک فردی، نتایج شغلی، نتایج سازمانی و نتایج اجتماعی
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دساتاوردهای  مؤلفره   2از  بُعد پیاماد  .داردبُعد نتایج  به نسبت را نییتب نیشتریب 0781 ضریب مسیر
مؤلفاه   ؛ کره اسرت  شرده  لیتشرک  مامموریتی  سازمانی و دستاوردهایفردی، دستاوردهای اداری و 

برا توجره    ؛ کهداردبُعد پیامد  به نسبترا  نییتب نیشتریب 0781 ضریب مسیر با دستاوردهای سازمانی
 نیز داده شد. اول و دومهای  به نتایج حاصله پاسخ سوال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تحقیق )محقق( نهایی الگوی 2شکل

 و پيشنهاد گيری نتيجه

 نتيجه گيری: -الف

زشیابی عملکررد یکری از مرؤثرترین ابزارهرای     نتایج حاصل از این تحقیق مبین این موضو  است که ار
نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و مرالزم  

و ایجراد   یسراالر  ستهیتبع آن شا شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و بهبا 
و تالش مدیران و کارکنان در اجررای   یکوش طبقات سالم و مناسبات عادالنه، موجب انگیزش و سخت

الگوی ارزیابی 

عملکرد کارکنان 

سازمان های 

 نظامی

 بینش)بصیرت(

ج 
نتای

ی
رد

 ف
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 دوو اصرلی   سؤالتحقیق حاضر دارای یک  .گردد یاثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی م

 های آن خواهیم پرداخت.  تیجه گیری پیرامون نتایج و یافتهبه بحث و ندر ادامه  ؛ کهفرعی است سؤال
دارای سره بعرد   « الگوی ارزیرابی عملکررد کارکنران سرازمان هرای نظرامی      » بر مبنای یافته های تحقیق

بیشترین اهمیرت را نسربت بره     0781بعد نتایج با ضریب است. « پیامد»و  «نتایج »، « های فردی ویژگی»
در سرنجش ارزیرابی   دارد. این موضو  حاکی از این موضو  است کره از نظرر صراحبنظران    سایر ابعاد 

امرر   تولیران از سوی معملکرد کارکنان بایستی به نتایج رفتار کارکنان توجه بیشتری نسبت به سایر ابعاد 
فرمانرده معظرم کرل قروا      بیانات احادیث و  شود که در قرآن، ناشی می صورت گیرد؛ و این مهم از آنجا

     .ردیده استتاکید گ
هرای   هرای اخالقری، ویژگری    دانش، توانایی، مهارت، نگررش، ویژگری  » مؤلفه 61از نظر تعداد مؤلفه با 

فرردی،  بصیرت، نتایج فردی، نتایج شغلی، نتایج سازمانی و نتایج اجتمراعی، دسرتاوردهای    شخصیتی و
   «مأموریتی دستاوردهای اداری و سازمانی و دستاوردهای

شناسی کیفی و تعمیق  و با روش های نظامی سازماناز بافت  برآمدههای  های اخیر بر اساس دیدگاه یافته
، ارکران  هرای نظرامی   سازماندر تدوین الگوی ارزیابی عملکرد است.از آنجایی که  شده استخراجها  یافته

 یهرا  سرازمان هرای خراص    های کلیدی و ویژگی ، اهداف و فعالیتتیمأمورجهت ساز ن.م، راهبردها، 
از طریق مصاحبه  نظامی یها سازماناز بافت  برآمدههای  قرار گرفت، همچنین دیدگاه موردتوجه نظامی

توان این الگو  ت، میاس آمده دست بهو مدیران با رویکردی قیاسی و استقرایی  نظران صاحببا خبرگان، 
های  های قبلی بیشتر به دنبال ارزیابی ویژگی با توجه به  اینکه پژوهش بومی و اسالمی دانست. کامالًرا 

مبانی اسالمی، ابعادی را برای الگوی ارزیابی  قرار دادنشخصیتی و شغلی بوده، این پژوهش با اولویت 
هاای فاردی، نتاایج و پیامادهای      سنجش ویژگای عالوه بر عملکرد کارکنان انتخاب نموده است که 

توان ادعا کررد کره    نماید لذا می یریگ اندازه بلندمدتو  مدت انیم، مدت کوتاهرا هم بتواند در  کارکنان
 ازیر موردنهرای   ابعاد و مؤلفه یتمام بههای قبلی، توجه  های این پژوهش نسبت به سایر پژوهش نوآوری

 بوده و از جامعیت بیشتری برخوردار است.    « نظامی یها سازمانالگوی ارزیابی عملکرد »
 : پيشنهادها -ب

 و نیتردو  های نظرامی  سازمانعملکرد کارکنان  یابینظام ارز قیتحق نیحاصل از ا جیبر اساس نتا -الف
 به اجرا گذارده شود.  

هرای   سرازمان مشراغل   در سرته یانتخاب و انتصاب کارکنران شا  یبرا یمذکور به عنوان مبنا یالگو -ج
  .ردیقرار گ یساالر ستهیشا یراستا در نظامی

 یزیر ر برنامه توسعه و یبرا ییمذکور به عنوان مبنا یالگو ،یو همتاساز یپرور نیجانش یدر راستا -د
 .ردیکارکنان قرار گ یشغل ریمس
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 فهرست منابع:

 منابع فارسي -الف

 . ترجمه مکارم شیرازیقران کریم -

 محمد دشتی. چاپ دوم ، نشر اندیشه مطهر.(. ترجمه 6280نهج البالغه. ) -

 دیسرع  . )ترجمره: های کلیردی و راهنمرای عملری    عملکرد: راهبرد تیریمد (.6295) آرمسترانگ، مایکل. -

  .(3001 یاصل انتشار به زبان خیتار) : انتشارات جهاد دانشگاهی.تهران صفری و امیر وهابیان(.

 آیین نامه ارزیابی کارکنان آجا. تهران.(. 6283ارتش جمهوری اسالمی ایران.) -

 بعثت. انتشارات: تهران ی ایران.ردولتیغهای دولتی و  های ارزشیابی در بخش روش (.6211اردبیلی، یوسف. ) -

 نظرام (. 6299.)و خسروی خواه یستار؛ بخش روانحسینی؛ احمد، سنجری؛  ؛دهقان پورابطحی؛  ؛محمد عرابی، ا-
معاونرت   دیر تول و یصرنعت  مشراغل  در مسرلح  یروهاین یبانیپشت و دفا  وزارت کارکنان و مدیران عملکرد ارزیابی

 .اداری و منابع انسانی وزارت دفا  و پشتیبانی نیروهای مسلح

منرابع انسرانی پیشررفته برا رویکررد       تیریمرد  (.6281. )ترورج  مالباشری،  زاده پور صادق، ناصر؛ و مهدی -
 .تهران: انتشارات واژگان استراتژیک.

 فردوسی. دانشگاه انتشارات مشهد: .کاربردی انسانی: نگرش منابع مدیریت (.6211بیب اله. )ح دعایی، -

تهرران:   مردیریت عملکررد: چیسرتی، چرایری و چگرونگی.     (. 6280) رضاییان، علی؛ و گنجعلی، اسرداهلل.  -

 انتشارات دانشگاه امام صادق.

(. معیار و اصول ارزیابی عملکرد در متون اسرالمی. پایران نامره کرار شناسری ارشرد.       6218حمید.) زار ، -

 . مجتمع آموزش عالی قم.دانشگاه تهران

 /س ط تهران.105/6(. دستورالعمل شایستگی پاسداری. شماره  6283پاه پاسداران انقالب اسالمی.) س -

 (. مدیران و فرماندهان شایسته. نشر بازرسی کل ناجا.6280سید احمد.)سجادی، -

های نظامی و ارائره مردل    تحلیل چگونگی ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان(. 6283) .سنجری، احمد -
مرکز تحقیقات راهبرردی دفراعی. گرروه مردیریت راهبرردی و منرابع       راهبردی بومی برای نیروهای مسلح. 

 انسانی، پژوهشگاه دانا.

، دانشگاه جرامع امرام   (. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ناجا. رساله دکتری6280.)، شعلهصالحی -

 حسین.

ی تابع ها شرکت»تبیین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران عامل  ی وطراح (.6219) ، غالمعلی.یطبرس -
 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس. «.و مستضعفان جانبازان ادیبنسازمان صنایع و معادن 
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(. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان نهرادی  6280) مسعود؛ و ساکت چقوش، علیرضا. خواهمصدق  -

، 68، سال پژوهشی مدیریت اسالمی علمی دو فصلنامه سازمان بنیاد مستضعفان(. محور )موردمطالعهارزشی 

 .6شماره 

 .انتشارات صدرا کالم، عرفان، حکمت عملی(.) 3جلد آشنای با علوم اسالمی (. 6291.)مرتضیمطهری،  -

طراحی الگوی مناسب ارزیابی عملکرد فرماندهان و مردیران عرالی سرپاه منطبرق برا      (. 6281).ییحمیار، ی-
 .. رساله دکتری دانشکده دفا  ملی، دانشگاه عالی دفا  ملیرویکرد علوی

 .(. دستور العمل ارزیابی کارکنان. تهران6281جمهوری اسالمی ایران.)نیروی انظامی  -

 (. دستور العمل ارزیابی کارکنان. تهران.6285وزارت دفا  و پشتیبانی نیروهای مسلح.) -

 انتشارات تهران: .پژوهش در علوم رفتاری: شناخت روش علمی یها هیپا(. 6295علی. ) هومن، حیدر -

 دیبا.
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