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 مقدمه 
، محک اعم از میدان ینگ یدر یک فضاي چایش ناامی يهاسازمان کارکرد

 کردکارکرد سازمانی و عمل ضعفرورد. براي یلوگیري از غافلگیري برآمده از می

مسلح  يروهاین يهانیروها و سازمان وستهیاطمینان از توانمندي و کارکرد پ کسبکارکنان، 

عامل فردي در ناا   رود.عایی به شمار می مدیرانفرماندهان و  يکارها نیتراز باارزش

 موردتویهاست که همیشه  يهامؤیفه نیترمهمارزیابی عملکرد یکی از بارزترین و 

 تواندیمعامل فردي  يهاشار تویه به چگونگی  نیبنابرا بوده است هاسازمانارزیابان 

هاي مسئله این است که ناا  نیبنابرا؛ نادیک کندشدن  تریواقعکارکنان را به  يهایابیارز

 یانبههمه صورتبهباشند که بتواند  يهاشار بایستی داراي  هاسازمانارزیابی عملکرد 

سازمان که  است تیاهمداراي  روازآنا این تحقیق  .قرار دهد موردسنجشنان را نگر کارک

کارکنان، آنان را  تیاستعدادها، تالش و فعای ها،یژگیتا با شنارت مناسب از و کندیم شیپا

نقاط قوت و ضعف کارکنان را آشکار  .دینما نیسازمان را تضم شرفتینموده و پ یابیارز

کرده و یاهایی که نیاز به اصالح و بهبود دارد را مشخ  نماید. همچنین امکان برقراري 

است  ییهاترین روشعملکرد کارکنان ازیمله رایج یابیارز عدایت سازمانی فراهم شود.

رسیده  يترقیدق شیهاي کمابهاي ساده ذهنی آغاز و به روشدر قایب روش ربازیکه از د

به دنبال آن ها سازماندور از ذهن نیست که متوییان مدیریت منابع انسانی  نیبنابرا است

، اهداف و سارتار سازمانی رود ناا  ارزیابی مأموریت، اندازچشم فرارورباشند تا 

در سازمان  شدهنییتععملکرد کارکنان رود را طراحی و ایرا نمایند تا بتوانند به اهداف 

آگاهی از میاان مطلوبیت و کیفیت  مناوربههر سازمان بدیهی است  دست یابند.

بهبود سازمان در حوزه قابل يهانقاط قوت و بخش روشن شدنو  هاي رودفعاییت

 ارزیابی ناا بهپیچیده پویا، نیاز مبر   يهاطیمحدر  باألر عملکرد کارکنان  یابیارز

در  مورد ارزیابی قرار گیرد دقتبهیستی کارکنان با عملکرد اینکهضرورت  .دارد عملکرد

در توسعه و تعایی  هامدیریت منابع انسانی بتواند از نتایج و ررویی ارزیابیتا  آن است

 یذا نماید. يسازادهیپرا  يساالرستهیشاانسانی بهره گرفته عدایت سازمانی و  يهاهیسرما

 یهاسازمان ارزیابی عملکرد كاركنانهاي شار  ارائه هدف اصلی از این پژوهش
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مطرح  به شرح زیر اصلی باهدفمتناظر  اصلی سؤال ،همین هدف در راستاي ؛ واستنظامی 

 :گردید

 اند؟کد  ي ناامیهاسازمان کارکنان عملکرد یابیارزهاي ایگوي شار  -

 مبانی نظری

 تحقيقپيشينه  - 

طراحی ایگوي ارزیابی عملکرد کارکنان » تحت عنوان رود تحقیقی در و1380) صایحی

معرفی  براي ارزیابی عملکرد کارکنان نایا اي راتیجهو بعد شغلی/ ن رفتاري عد فردي/ب ،«نایا

پذیري، کارگروهی و ها و باورها، انعطافارتباطات، ارزش)هاي شامل مؤیفه بعد فردي .نموده است

کمیت کار، کیفیت کار، دانش )هاي شامل مؤیفه ايشغلی یا نتیجه بُعد ؛ واست ودر دسترس بودن

بُعد  هايبُعد شغلی مدیران با مؤیفه هاياست. مؤیفه وریوعاربابرسانی به تخصصی و ردمت

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

 .است ومدیریت عملکرد

 و فرماندهان عملکرد یابیارز مناسب يایگو یطراح» با عنوان و1380) معیارتحقیق دیگري 

بعد:  0شامل  تحقیق یینها يایگوانجا  داده است. « يعلو کردیرو با منطبق سپاه یعایمدیران 

بعد  مدیریت یهادي و عاشورایی است. -دانش و مهارت -شخصیتی علوي هايویژگی –اعتقادي 

 هايویژگیبعد  -یی، بصیرت گراییوگرااصولیی، گراآررتتقوا گرایی، مؤیفه ) 5اعتقادي شامل 

مؤیفه  3بعد دانش و مهارتی شامل  -یوانضباطارالقی، ارتباطی و مؤیفه ) 3شخصیتی علوي شامل 

مؤیفه  0بعد مدیریت یهادي و عاشورایی شامل  –تحویی، شنارت محیطی و ربرگیو )

 .است مجاهدت، تکلیف گرایی، استقامت و پایداري، قاطعیتو)

ارزیابی عملکرد کارکنان شررکت ملری پخرش     تحقیقی با عنوان و1381) یعقوبیو  یبهبهان رزادهیام 

 اند.انجا  داده هاي نفتی ایران منطقه اهواز به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیفرآورده

اقدامات در فرآیند ایرراي طررح افراایش     نیترمهم ازیمله در این تحقیق، تعیین معیارهاي ارزیابی کارکنان 

 شرده نییتعتطبیقی و بررسی معیارهاي  -ی بوده که با انجا  مطایعه علمیموردبررسانگیاش کارکنان سازمان 

توسط سازمان و همچنین دریافت نارات متخصصین شرکت، ابعاد ارزیابی عملکرد کارکنان شناسرایی و بره   

 ي.فرد یژگیوعوامل رصایصی و  -2عوامل طرز انجا  کار. -1ي شده: بندمیتقسسه گروه اصلی زیر 

 ستیعوامل سرپر -3  
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 انجا  چگونگیدرباره  از: دانش اندعبارت تحقیق نیادر  آمدهدستبهي هاشار 
 کردنبرطرف  چگونگی به علم-کار قوت و ضعف نقاط درباره اطالعات داشتن-کار

 ٔ  نهیدرزم شرفتیپ-شغلی شرح و مسئوییت مورد در تذکر بدون کار انجا -کار نقای 
-کار محل در مفید و مؤثر حضور-کار انجا  یهت تسهیالت و منابع از آگاهی و شغل
 محیط در تفاهم و اعتماد فضاي ایجاد-ابیحضوروغ-وقت در یییوصرفه-یشناسوقت
-مرایع مشکالتوفصل حل در کوشش-شکایت سطح کمترین با امور اداره-کار

-کارمحل  ایمنی قوانین و اصول از آگاهی-مشتریان یذب براي مشتریان از یناررواه
 تعهد و وفاداري حس-همکاران و رود ایمنی حفظ یهت مقررات و اصول این به پایبندي
 و مدا  پیگیري -سازمان يهاارزش به پایبندي و حفظ در سعی-سازمان به نسبت
 مشارکت و اطالع -سازمان ضوابط يریکارگبه برايپشتکار  داشتن واتخاذشده  يهامیتصم
 تویه -یشناسوقت -سازمانیمراتب سلسله رعایت -شرکت یدید ضوابط وها سیستم در
 -شرکت در شدهبیتصو ضوابط و قوانین رعایت -کارموقع به انجا  -کار انجا سرعت به

انتقال  -برقراري ارتباط دقیق، صحیح و مؤثر با دیگران -قدرت بیان کتبی و شفاهی
 -ها در امور سازماناطالعات به کارکنان و سهیم داشتن کارکنان از طریق مشارکت دادن آن

احساس مسئوییت در برابر مافوق و همکاران،  -وضعیت ظاهري -کار موقعبهانجا  
پشتکار و یدیت  -هاعایت مقررات و قوانین در یهت ارتقاء آنر -و یامعه ریوعارباب
 سرعتبهتویه  -هاشنهادیپصراحت بیان و نارات و  -پرهیا از غیبت -صداقت -در کار

درستی و کامل بودن نتایج  -صحت انجا  کار -اقدامات سریع در موقع بحرانی -انجا  کار
 -اقدامات یبرانی موقعبهانجا  دادن  -ابایتنقابلانجا  دادن کارها بدون اشتباهات  -کار

ي نوین در هادهیاقدرت ارائه و استدالل  -بررورداري از دید گسترده در مسائل مختلف
رعایت عدایت در توزیع کار و  -داشتن هوش و فراست و قوه درک مناسب -کار

ي از برروردار -و انتاارات از کارکنان هارواستهمنطقی بودن  -ي کارکنانهاپردارت
قدرت تحمل مسائل و  -و انتقادات هاشنهادیپتویه به سیستم  -يریانتقادپذروحیه 
داشتن  -رعایت اصول ارالقی و کار -يرازدارمتانت و  -سازگاري -گرامثبت -مشکالت

تالش براي کسب دانش و  -ترشیبي کاري هاشرفتیپتوانایی داشتن  -انعطاف فکري
 هافرصتت پیشرفت علمی از طریق استفاده مؤثر از ي علمی در یههامهارتمعلومات و 

استفاده و مشارکت  -برقراري روحیه تعاون و همکاري بین کارکنان -ي آموزشیهادورهو 
بودن کارها و نداشتن کار  روزبه -ي سازمانیهايریگمیتصمدادن نار منطقی کارکنان در 

و میل و رغبت در  اهیانگایجاد  -تعداد، اندازه و زمان انجا  کار در سطح استاندارد -انباشته
ارزشیابی  -راهنمایی و ارشاد کارکنان در کار -پیگیري و ناارت در انجا  کار -کارکنان

 -ائل مختلفبرروردار بودن از دید گسترده در مس -یاثربخشبازبینی  -صحیح کارکنان
ئ  هافرصتتوانایی استنباط و تحلیل  -ي نوین در کارهادهیاقدرت ارائه و استدالل 

داشتن  -ي محیطی و نقاط قوت و ضعف سازمان با تویه به اهداف سازماندهایتهد
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قاطعیت  -هابرنامهو  هاطرحي به هنگا  و مطابق هامیتصماطالعات الز  و کافی در رابطه با اتخاذ 
ی مراحل نیبشیپ -ي ایراي یامع و کارآمدهابرنامهتهیه و تنایم  -بودن در اتخاذ تصمیم و مصمم
انتقال اطالعات به کارکنان و سهیم  -پیش ینی نیازها و مشکالت و احتیایات -هابرنامهایرایی 

در  مریعانراهنمایی و مشاوره به  -ها در امور سازمانداشتن کارکنان از طریق مشارکت دادن آن
 مریعانرابطه با رفع مشکالت 

 :وم شناسیهمف -

بندي و طبقه ،يآورفرآیند یمعارزیابی، ”کند یمو، در تعریف ارزیابی بیان 1311) یلیاردب

داشت به اقدامی معین به قضاوت ارزشی یا چشم تدرنهای که است شواهديمند تفسیر ناا 

سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه  ”را و ارزیابی 1311) ییدعاهمچنین  .و15 ص)“بیانجامد

و همچنین  “با نحوه انجا  کار مشخ  در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجا  کار

ها آن درآوردنریاي در یهت به فعلیت برنامه مناوربههاي بایقوه فرد تعیین استعداد و ظرفیت”

 ”و در تعریف ارزیابی آن را شامل 1380صادق )همچنین پور  و.201ص )“کندتعریف می

و  ولهاي محمراحلی براي سنجش و آگاه سارتن کارکنان در مورد نحوه کار مسئوییت

ها در ابعاد مناور شکوفایی آنبه بایقوه آنانرصوصیات موردنار و همچنین شنارت استعدادهاي 

 و.201)ص  دینمایممعرفی “ مختلف

وظایف بسیاري از  چراکه، شودبنیادین در مدیریت محسوب می عملکرد یکی از مفاهیم: عملکرد 

ر عملکردشان د توانمیها را موفقیت سازمان به عبارتیگیرد. مدیریت بر اساس آن شکل می

 ی، در معنو2001آکسفورد )نامه عملکرد، در واژهصحیح و دقیق از  نییو تب فیبا تعر .نمودمشاهده 

از  يابا چه دریه نکهیاقدا  و عمل که برحسب ا کی»آمده است:  اسم کیعنوان کلمه عملکرد، به

و معتقدند عملکرد و 2001) گانیبوگارت و های “د.شومی دهی، د«شده استانجا  تیموفق

کار  جهینت شود،یصحبت از عملکرد م یوقت”معماگونه هستند. یمیعملکرد مفاه تیریمد

 گر،یو گروه د جهینت يعملکرد را صرفاً برا يا. عدهشودیم یآمده، در ذهن افراد تداعدستبه

معتقدند:  این ی. برربرندیف به کار میانجا  وظا يانجا  کار و نحوه ندیفرا يعملکرد را برا

عملکرد  ،و1395آرمسترانگ ) و.10: 1380،یو گنجعل انیی)رضا“ «جیبه نتا یابیدست یعنیعملکرد »

شود و می یکننده ناشرفتارها از فرد عمل دینمایطلب م جینتا یرفتارها و هم به معن یرا هم به معن

منجر  جیتنها به کسب نتا. رفتارها، نهکنندیم لیبه عمل تبد یمفهو  انتااع کیعملکرد را از 

ها قضاوت در مورد آن جیاز نتا يتوان یداو می ندیآیبه شمار م جهینت رودنوبه شود بلکه بهمی
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عملکرد  تیریشود که هنگا  مدمی یمنته يریگجهینت نیاز عملکرد به ا فیتعر گونهنیاکرد. 

و جی)نتا هایرروی و هم )رفتارو در نار گرفته شوند هايورود دیها و افراد هم باگروه

در اثر  است که فرد يسابقه و اثر ، نتایج،عملکرد گیرد کهمی جهینت و؛ رندیقرار گ یموردبررس

 .گذاردییا ماز رود به و یا رفتار فهیوظانجا یک اقدا ، فعاییت، 

 عملکرد گیرياندازه و سنجش فرآیند راعملکرد  و، ارزیابی1319) یطبرس: ارزیابی عملکرد

 مورد هايشار  و انتاارات که ياگونهبه داندمشخ  می هايدوره در هادستگاه

در بیان  باشد. شدهابالغ آن به قبل از و شفاف شوندهیابیارز دستگاه براي قضاوت

، تعریف منتخب محقق از ارزیابی عملکرد، عبارت است شدهانجا بندي از تعاریف یمع

 هاتیمسئویانجا  وظایف محویه و قبول  ازیحاظتعیین دریه کفایت و ییاقت کارکنان »از 

 است. شدهانجا و 1311) ییدعاکه توسط « سازماندر 

و بررسی مبانی  بامطایعههاي این تحقیق شار محقق براي رسیدن به  ها:چگونگی رسيدن به شاخص

 به گااره و نارانصاحببا  هاي ناامی و انجا  مصاحبه، ناا  ارزیابی سازمانغیردینیدینی و 

 است که در یداول زیر نشان داده است. یافتهدستفراوانی 
 وبراي نمونه) دینیاز مبانی  شدهاستخراجهاي و مقویه : گااره1 یدول

 مقویه گااره
و قال یهم نبیهم ان اهلل...؛ پیامبرشان به آنان فرمود رداوند طایوت را به فرمانروایی شما 

تواناییو ) اوو در دانش و اندا   برگایدهانتخاب کرده است... همانا رداوند او را بر شما 
 حتماًاما ، »واالما  یجب ان یکون عایما ال یجهل و شجاعا ال ینکل  .و201/ بقره) .افاوده است

ضربه علی یو  » :-و112: 25 یلد ،بحاراالنوار«)باید دانشمندي دانا و شجاعی نترس باشد.
ندق افضل از عبادت ین و انس عو در ینگ ر) علیایخندق من عباده ایثقلین؛ ضربه 

 و10: 1380سجادي، «)است

 شجاعت

رحم اهلل ریال  -و19زررف/ )« براي شما آوردیم؛ ویی بیشتر شما از حق کراهت داشتید ما حق را»
رداوند رحمت کند « نا با ایحق علی صاحبهعلیه آو راي یورا فرده و کان عو راي حقا راي فاعان

کسی را که هرگاه حقی را دید آن را یاري کند، یا ستمی را شاهد بود آن را دفع نماید و حق را به 
 و205، رطبه ایبالغهنهج)حبش برساند صا

 حق مداري

 رساندنمیالتکونن ممن ال تنفعه ایعاه. از کسانی مباش که انتقاد و اندرز به او سودي -
 و.31 نامه ایبالغهنهج)

 پذیريانعطاف

 و.11نحل/ ) آفریندهمچون کسی است که نمی آفریندمیآیا کسی که 
 
 
 

 رالقیت
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 بیندکس آنچه را که از ریر و سوء عمل کرده است میکه هرروز قیامت روزي است -
بگو بله به ردایم سوگند، همه شما برانگیخته رواهید شد و به آنچه عمل  -و 30/ عمرانآل)

رفتگان، گردش کن و  رانِیو آثارِ و اریو در د -و 1)تغابن/  اید ربر داده رواهید شدکرده
پر مشقّت  ی! راهبدان ها چه کردند؟ از کجا کوچ کرده و در کجا فرود آمدند؟که آن شیندیب

و تالش فراوان و  ستهیراه بدون کوشش با نیو در ا يدار يرو شیدر پ یو بس طوالن
از -31/ نامه ایبالغهنهج ).بود یزاد و توشه و سبک کردن بار گناه، موفّق نخواه يریگاندازه

 و.103 رطبه) گردداز آنکه مرگِ او فرارسد، اصالح  شیپو  بدگناهان رود پوزش طل

 نتیجه عمل

ي برا يروددوست دار يقرار ده، پس آنچه را که برا گرانیرود و د انیم اانیرود را م نفس
 مپسند؛ گرانید يبرا ،يپسندیرود نم يدوست بدار و آنچه را که برا این گرانید

 عدایت محوري

 روزي حالل  و05 نامه /ایبالغهنهج)؟يروریو بر سر کدا  سفره م ییکن در کجا شهیاند

 اندیشعاقبت  و103 خ/ ایبالغهنهج) رودکس که به استقبال توبه رحمت ردا بر آن
 

 ناامی ن.  هايسازمان: ابعاد احصاء شده از ناا  ارزیابی 2 یدول

 شار  سازمان

آیا )
1382
رالقیت، قدرت ابتکار و  -سرعت، دقت در عمل و قاطعیت -نفسشجاعت و اعتمادبه و

 -داري و مناعت طبعامانت -ارالق-پذیريي و انعطافدارشتنیرو -بردباري -نوآوري

سپاه )
1398
 و

نشاط، امید و مثبت  -داشتن روحیه تحویی و نو شوندگی -تعهد کاري-ایتناب از تهمت
 -ثبات در رفتار -هاي شخصیتوانمندياطمینان به  -ناپذیريرستگی -بینانهنگري واقع
قانع بودن به حداقل  -حفظ کرامت و حرمت رود -پایبندي به قول و قرار -منطقی بودن

دقت در بکار گیري و حفظ  -ساده زیستی و پرهیا از اشرافی گري -نیازها و طمع نداشتن
ی و دفاع هاي رزمورزش -آمادگی یسمانی-محبوبیت و مقبوییت در بین مرد  -ایمالبیت

شنارت اصول، توانایی در  -کارگیري و نگهداري انواع سالح انفراديتوانایی به -شخصی
 -هاي امنیتی و اطالعاتی و حفاظت اسرار و اطالعاتتوانمندي -ي اوییه ناامیهاکیتاکت

 -روحیه و توان کار گروهی و یمعی -هاي ینگ نر شنارت اهداف، اباار و روش
ي هاعرصهاستقبال و پذیرش کارهاي سخت و حضور در  -فقیهن وییعمل به فرامی-توانایی

انعکاس و  -صحت کار -دقت در کار -در وظایف ذاتی و برنامهوموقع )بهعمل  -پررطر
ارزیابی و بازبینی  -پیگیري امور -صحت گاارشومطایب )ي بیان صحیح و صادقانه

ارتصاص وقت به فکر  -يریگادعالقه و تالش براي ی -ها در یهت بهبود مستمرفعاییت
 حسن رفتار -یکالمروش -نام و انضباط فردي -کردن و اندیشیدن

 
و1381)نایا  

 

بردباري  -نفساعتمادبه -پذیريرالقیت و انعطاف-هاي اسالمی و انقالبیپایبندي به ارزش
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مایی و  انضباط -روحیه تالش و توسعه -ي و ارالق اسالمیدارامانت -و حل مسئله
 -قاطعیت -شجاعت و شهامت ارالقی -مناعت طبع -شجاعت -بینش سیاسی -اقتصادي

-نام و انضباط -يریپذاطاعت -پذیريمسئوییت -ییگراقانون -يدارشتنیروبرد باري و 
ریاي هاي برنامهمهارت هدایت سازمان و رهبري و ایجاد انگیاه مهارت -شنارت سازمانی

 -مهارت سیستمی -مهارت روابط ایتماعی -ارت و کنترلمهارت نا -گیريو تصمیم
آمادگی یسمانی و -مهارت اطالعاتی -مهارت ارتباطی، روابط ایتماعی. مشاوره پذیري

 -هاي فرديمهارت

ودیا )
1385
 و

 -هاي فنیرعایت ناا  -هاي شغلیهاي کاري و نیازشنارت روش -ردمات ررسند ساز
 -يایربرنامه -وظایف تخصصی شغل -ا  کاردقت و اطمینان از صحت انج -توسعه
استفاده بهینه از مواد،  -يبندبودیه -ناارت و کنترل -هماهنگی -دهیسازمان –رهبري 

 -ایعادهفوقکار در شرایط دشوار و  -کیفیت انجا  کار -درک و شنارت -اباار و تجهیاات
انتاارات  -دهیکنترل و ناا   -تصمیم سازي -ي فرديهامهارت -وتحلیل شغلتجایه

دانش و تخص  و قدرت  -آموزش پذیري و توسعه فردي -تخصصی شغلی
 -گیري از منابعرعایت رط و مشی و بهره -ریاي و انتقال اطالعاتبرنامه -وتحلیلتجایه

کارآئی و  -کار گروهی -هاي کارشناسیمستندسازي و ارائه گاارش -رالقیت و نوآوري
 -هاي دینی و انقالبیپایبندي به ارزش -رازداري رعایت عدایت و انصاف و-اثربخشی

متانت و  -داريصداقت و راستی در گفتار و کردار امانت -روییمتانت و روش
پذیري و مسئوییت -ارتباطات و قدرت نفوذ -هاي ارتباطیمهارت-روییروش
تکار اب -احترا  متقابل -نفس و قدرشناسیاعتمادبه -پذیريمشارکت و انعطاف -پاسخگویی

 -ياعتمادساز -تعلق و تعهد سازمانی -یرودکنتری -و رالقیت

 شناسیروش
ناامی  يهاسازمان کارکنانارزیابی عملکرد  هايشار  ارائهبا تویه به اینکه هدف پژوهش حاضر 

هبرد و روش، نوع تحقیق ترکیبی از نوع را ازناراست و  ايتوسعه هدف ازنار، پژوهش حاضر است

د که به سارت ابااري براي کننطرح استفاده میطرح تدوین اباارو است. پژوهشگران زمانی از این ) اکتشافی

در این طرح پژوهشگر ابتدا به یحاظ کیفی موضوع  هاي حاصل از تحلیل کیفی نیاز دارند.داده یابیاعتبار 

به سارت کیفی نسبت  يهاافتهی يبرمبنابه تعداد محدود بررسی کرده سپس  کنندگانشرکتپژوهش را با 

 پردازد.هاي کمی میبه گردآوري داده شدههیتهاباار  نماید و در مرحله دو  با استفاده ازاقدا  می موردناراباار 

- نارانصاحب با مصاحبه از حاصل يهاداده شامل کیفی مرحله در پژوهش این محتواي و مواد 

هاي کیفی براي در پژوهش حجم نمونه را و1395) هومن .بود ربرگان و  عایی مدیران و معاونین

. براي انجا  دینمایمنفر پیشنهاد  12تا  9غیر همگن  يهاگروهنفر و براي  9تا  1همگن  يهاگروه

 نفر انتخاب و مصاحبه انجا  شد. 115هدفمند تعداد  يریگنمونهدر این پژوهش از روش  هامصاحبه
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 .بود سارته محقق پرسشنامه کمی مرحله در و عمیق مصاحبه کیفی مرحله در هاداده گردآوري اباار 

از روش تحلیل محتوا استفاده شد  هامصاحبهبراي تحلیل  .ز طریق مصاحبه صورت گرفتا کیفی يهاداده گردآوري

با استفاده از روش دیفی براي  شدهشیپاالمقویه  129 کیفی تعداد يهادادهحاصل از  يهامقویهدر ادامه پس از پاالیش 

 .شد حذف کیفی يهاداده از حاصل مقویه  11از این مرحله  آمدهدستبهربرگان ارسال و پس از تحلیل نتایج  دیتائ

 پنج طیفبا  هویگ 111 با سارته محقق پرسشنامه کمی مرحله در تحقیق يهاداده گردآوري اباار 

  دیگردیمرا شامل نفر  032 آماري تحقیق در این مرحله تعداد بود. یامعه 89/0ییکرت و با پایایی  يانهیگا

 .و پرسشنامه تحقیق بین آنان توزیع گردید نفر استخراج شد 203حجم نمونه از یدول مورگان به تعداد 

 براي محتوا تحلیل در .شد استفاده محتوا تحلیل روش از تحقیق مرحله در هاداده تحلیل براي 

 اول هدر شیو دارد ویود «هامقویه استقرایی تکوین» و «هامقویه قیاسی يریکارگبه» شیوه دو هاداده بنديهویمق

 یدهسازمان شدهیطراحاز پیش  يهامقویهرا بر اساس  هادادهشود و محقق صرفاً یم تهیه قبل از هامقویه

شوند الز  به ذکر است در این استنتاج می گا بهگا اکتشافی و  صورتبه هاویی در شیوه دو  مقویه دینمایم

 .استفاده شد هاوشار ) کیفی يهاداده يبندمقویهبراي  هامقویه تکوینی استقراییپژوهش از شیوه 

کمی حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین واریانس و انحراف  يهادادهحلیل ت 

 ،آزمون تی ،هادادهاسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن  -آماري کلموگروف يهاآزمونمعیار و آمار استنباطی شامل 

 .عیت شنارتی استفاده شدعوامل یم ریتأثبررسی کروسکال واییس و آزمون تحلیل واریانس براي  دو، کاي آزمون

 از بود ناامی هايسازماني ارزیابی عملکرد ایگو هايشار  ارائهآنکه هدف این پژوهش همچنین با تویه 

 از ،شد گرفت بهره متغیر چند رسیونرگ ضرایب و مسیر تحلیل ،اکتشافی عاملی تحلیل شامل سارتاري معادالت

 از یک هر سهم تعیین براي مسیر تحلیل و تحقیق در آمدهدستبه يهامقویه يبندطبقه براي عاملی تحلیل روش

 چند رگرسیون رایبو از ض ناامی هايسازمان وي ارزیابی عملکردایگ هايشار ی در تبیین اصل يهامقویه

 .دش استفاده اصلی هايمقویه از یک هر همبستگی میاان تعیین براي متغیره

 ناامی مستقر تهران هايسازمانقلمرو موضوعی این تحقیق حوزه مدیریت منابع انسانی در 

 بود. 1389هاي طی سال

 نظری چارچوب

مردیریت منرابع    هاي تحقیق حاکی از آن است که ارزیابی عملکرد در هر سازمان بخصوص دربررسی پیشینه

هراي نارامی اسرت. اهمیرت ایرن      سازمان ازیملهدر فرایند کار هر سازمانی،  مسائلترین ترین و حساسانسانی از مهم
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ي عمده تصمیمات مردیران  هابخشکه محصول فرایند ارزیابی عملکرد در  شودیممشخ   ازآنجاموضوع 

بکرار  ي، آموزش، انتصاب، ترفیعات و پاداش و حقوق و ماایا ریکارگبهفرایند یذب و  یملهمنعایی سازمان 

 .شودیم گرفته

بررسی مبرانی   یابههاي ناامی گریاي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان هايبراي تعیین شار 

محرور کلری    باادبیات تحقیق  نیبنابرا؛ حوزه مطایعات ارزیابی عملکرد ارائه گردیده است نبودکه در  ناري

 به شرح زیر تنایم گردید:

 از دیدگاه قرآن و اسال  هاي انسانیویژگی .1

 ایعاییومدظلهقوا )نگاه فرمانده معام کل  هاي فردي کارگااران حکومت اسالمی ازگیژوی .2

 هاي علمیناریه .3

 ارزیابی عملکرد کارکنان در نیروهاي مسلح .0

 نارانصاحبمصاحبه با  .5

 شدهانجا پیشینه تحقیقات  .1

 .اسرتفاده شرد  هرا  مقویه استقرایی کارگیريبه شیوه از ایگو هايشار تعیین براي  تحقیق و سؤالبراي پاسخ به 

 .داراي ویه مشترک در معنی و مفهو  بودند ادغا  گردیده مقویه یدیدي سارته شد که ايگاارهکه  ايگونهبه

 
 چارچوب ناري - 1شکل 

 

 

 

شاخص های 

ارزیابی 

عملکرد 

گارکنان 

سازمان های 

نظامی
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 تحقيق یهاافتهیو  هاداده ليوتحلهیتجز

 جمعيت شناختی

 های فردی اعضای نمونه در مرحله كیفی:ویژگی 
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 های فردی اعضای نمونه در مرحله كمیویژگی 
 گویان: نتایج مربوط به دریات پاسخ0یدول 



 

 1000 بهار ،93 شماره نوزدهم، سال - استراتژیک دفاعی مطایعات فصلنامه  102

هاآماره  

 درجه 

تجمعی درصد درصد واقعی درصد فراوانی  

 7.71 7.71 7777 151 سرهنگ
2 پیسرت  37 1.72 1.73 .779 

 11171 272 272 5 سرتیپ

   175 1 بدون جواب

   11171 1.3 کل

کیفی گردآوري  هايدادهبود که در مرحله اوّل  کمّیاین پژوهش شامل دو مرحله کیفی و 

 و با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل شد.

 

 

 

 کيفی هایدادهتحليل 

یک واحد تحلیل محسوب شد. نتایج تحلیل  عنوانبهها در این پژوهش هر یک از مصاحبه

 است. شدهارائهها در قایب یداول زیر محتوا مصاحبه
 براي نمونهو) علمیحاصل از مصاحبه با ربرگان  هايمقویه :5 یدول

ف
دی

ر
 

 مقوله واحد ضبط

1   

 يناارت راهبرد افتدیدر ستاد کل اتفاق م کیناارت استراتژ 2

 يگذاراستیس .شودیآماده و ابالغ م شیمعام کل قوا در ستاد کل سازوکارها یفرمانده يهااستیس 3

 يراهبرد تیریمهارت مد دارند يراهبرد تیشخص شوندیکه یذب م يافراد نیپس ا 0

 ايحرفهداشتن دانش  مینیرا بب هانیا مییذب کن میرواهیافراد که م نیدر ا شودیآموزش و تجربه و ... م -تیموقع -به یحاظ دانش ایآ 5

 يمهارت راهبرد دانش و فرد است کیتوان، دانش و مهارت استراتژ ت،یها داشتن شخصاز شار  یکی 1

 يسازهماهنگ است يسازها هماهنگاز شار  گرید یکی 1

 مهارت ارتباطی و هماهنگی شود دهیها توسط کارکنان سنجسازمان ریتوان هماهنگ کردن ستاد کل با سا 9

 يو رهبر تیمهارت هدا است تیهدا گریشار  د 8

 مهارت ناارت و کنترل در بحث ناارت یورنیهم 10

 یاز تعصبات سازمان يدور رادارند یرها کردن تعصبات سازمان یآمادگ ایآ 11

 يتفکر راهبردداشتن  میداشته باش کیتوان و تفکر استراتژ کهنیا یکی 12

 نگريیامع باشیم کالن نگر 13
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 یستمینگاه س ینه سازمان میداشته باش یستمییانبه نگر و نگاه سهمه 10

 ینگاه فرا سازمان باشد. ادیدر آن ز یو فرا سنج یفرا سازمان تیشخص 15

 يداشتن دانش راهبرد را شامل شود يراهبرد يهاحوزه یستیآن با یدانش ناام 11

 يبعد عملکرد افراد تویه کرد. یتیو شخص يفرد هايویژگیبه  یستیعملکرد با یابه 11
 انضباط ظاهري براي ناامیان مهم است هااین، منام بودن اندا تناسب ،يظاهر یآراستگ 19

 شنارت صحنه ینگ با صحنه ینگ آشنا باشد 18

 يبرآورد راهبرد هیمهارت ته راص هايمهارت شودمی هااین يبرآورد راهبرد هیمهارت ته 20

 يراهبرد ریايبرنامهمهارت  در سطح کالن را بدانند. يایربرنامه 21

 تیم سازي و کارگروهی کار کنند. یصورت گروهبتوانند به داشته باشند. یکار کنند و هماهنگ یمیبتوانند ت 22

 یستمیتفکر س به هدف چقدر بوده است؟ دنیرس يبرا یهماهنگ اانیم 23

 هاي شغلیویژگی میدار یشغل يهایژگیو هانیما در کنار ا 20

به ویود آوردن تحول  اانیم تواندیها ماز شار  یکیپس  کنندیکه حضرت آقا به آن اشاره م ینو شوندگ 25

 مسلح در شغل و رده رودش باشد. يروهایدر ن

 یو نو شوندگ ینیآفرتحول

 در سازمان

 یتیشخص هايویژگی داشته باشد. یستیرا بای تیشخص هايویژگیچه  کندمیکه در ستاد کل ردمت  يفرد نیا کهاین 21

و  یارالق -ياعتقاد يهایژگیو يسر کی هااینروب  يبه وایبات، رازدار دیشجاعتش، مق صداقتش، 21

 .است یارزش

 ،یو ارالق يفرد يهایژگیو

 يو اعتقاد یارزش

انجا  دهد و  يراهبرد هايگیريتصمیمو  يساز میبتواند تصم یستیبا يساز میو تصم يریگمیحوزه تصمدر   29

 .در سازمان شود يمثبت و مؤثر جیاو منجر به نتا يهامیتصم

و  يساز میتصم

 يراهبرد يریگمیتصم

 به استیس لیتبد فرمانده کل قوا را تحقق ببخشد دارد یابالغ ریو تداب هااستیس نکهیتوان ا 28

 ییدستورایعمل ایرا

منابع  تیریمد یستیاست با یانسان يرویکه در ن یکس مثلاست داشته باشد  ازیمهارت راص هم ن يسر کی 30

 را بداند و در عمل هم بتواند آن را ایرا کند یانسان

 ايحرفهو  یمهارت تخصص

 بینیپیشرا تصور کنند. قدرت  ندهیبتوانند آ یستیبا شوندیمشغول به کار م ناامی هايسازمانکه در  یکارکنان 31

 داشته باشند یطیمح طیرا با تویه به شرا ندهیاتفاقات آ

 نگريآینده

 در کار برنامهداشتن  کنند. يایریرودشان را پ يهاانداز و اهداف ستاد کل اقدا بتوانند بر اساس چشم 32

داشته باشند و بر آن مسلط باشند و بتوانند  ییآشنا يگذاراستیو س نیدکتر میبا مفاه یستیکارکنان ستاد کل با 33

 و ایرا کنند. نیآن را تدو

 نیو مهارت تدو ییآشنا

 ارکان یهت ساز

 تیریو مهارت مد ییآشنا را بدانند. يراهبرد تیریمد 30

 يراهبرد

مویب  نکهیا ای گرددها سازمان نیوفاق و انسجا  ب ،ییمویب همگرا تواندیفرد م نیا یدر بخش هماهنگ ایآ 35

 تنش و کشمکش است

و وفاق  ییهمگرا جادیا

 یسازماندرون و برون

 نیب یکنندگتینقش هدا مسلح داشته است يروهایرا در ن يشتازیو پ یتیچه قدر نقش هدا تیدر بحث هدا 31

 یسازمانو درون یسازمان

را  يایکرده، چه چ يکارکه پست داشته چه یدر مدت نکهیا .دیمعاون و فرمانده را بسنج کیکار  جینتا دیبتوان 31

 دهدیم لیرا دارد تحو يایگرفته و چه چ لیتحو

 کار امدیپو  جهینت سنجش
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است  تیریعملکرد مد یکی ردیگیسه حوزه را در برم کنندیکه امروز به آن نگاه م یعملکرد با مفهوم یابیارز 39

 ها.عملکرد برنامه يگریعملکرد کارکنان است و د یکی

عملکرد  -عملکرد مدیریتی

 ايبرنامهعملکرد  -فردي

 يراهبرد تیریمد است. يراهبرد يایرو برنامه تیریبرنامه و ایرا در حوزه مد نیح يراهبرد يهاکنترل نیبنابرا 38

و کارکنان  نیو سرپرستان و متخصص رانیمد نیکرد حاال ا میکارکنان را به سه دسته تقس یستیدر ستاد کل با 00

 دارند. یشخص يهایژگیو کی ییایرا

 یشخص يهایژگیو

یاء  و ... یتوان یسمان ،یتوان ذهن ه،یفقتیبه وال یشرافت، ایتاا  عمل ،یدامنصداقت، پاک 01

 شخصی است هايویژگی

شرافت،  ،یدامنصداقت، پاک

 ه،یفقتیبه وال یایتاا  عمل

 یتوان یسمان ،یتوان ذهن

 یتوان گروه کارگیريبه بوده است؟ اانیبرنامهو چه م) هدفبه  دررسیدنفرد  ییافااهم اانیم 02

از  یبخش هانیبوده. ا اانیبه هدف چه م دنیرس يبرا رانیکارکنان و مد ریفرد با سا ییهمسو اانیم 03

 باشند. تواندیم تیریعملکرد مد يهاشار 

در  ییهمسو جادیا ییتوانا

 هابرنامهکار و 

 تخصصی و ايحرفهدانش  کند. يریگرا اندازه يفرد دانش و یو تخصص يکه بتواند در حوزه کار میکن يشار  ساز يیور 00

 مشورت کردن دهدیرا انجا  م يریگمیو مشارکت در تصم یمساعکیفرد در قسمت تحت امر رود تشر نیا 05

 میکه ما انتاار داشت يرشد یوی میبده یصندی رییفرد را تغ دیشا میفرد هست یو به دنبال تعای میفرد را رشد بده رواهمیما م یوقت 01

 .میکن يازنگررا ب شغل يهایژگیو و طیمح یستیبا رسدیافتاده است به نار م یچه اتفاق نجایداشته باشد بلکه پس رفت هم بکند ان

 یسازمان طیمحتویه به 

 ي و شغلیفرد یژگیو است رگذاریشغل تأث یرروی يبرو یو شاغل يفرد يهایژگیکه و میفراموش کن یستینکته را هم نبا نیا 01

 براي نمونهو) عاییمدیران حاصل از مصاحبه با  هايمقویه :1 یدول

ف
دی

ر
 

 مقوله واحد ضبط

 یتیریمد دانش کنم تیریاست که درست مد نیعملکرد ا تیریمن مد يبرا میزنیحرف از عملکرد م یوقت 1

 يساز میتصممهارت  کنند و ایرا کنند يساز میاست که درست تصم نیکارشناسان ا يبرا 2

 مسئله  یتشخ ییتوانا کند یموضوع را روب فهم کند روب حالی 3

 دنیشیمهارت تفکر و اند فکر کند ادیز یستیدر ستاد کل با ریمد 0

 گراعمل رهیو مدرک گرفتن و غ یمباحث علم ينه برا میاکار یمع شده يبرا نجایا 5

 فقیهوالیتبه  یایتاا  عمل اعتقاد داشته باشند هیفقتیبه اصل وال یستیبا 1

 يعدایت محور ،یدست کردن یوییپی بردارد. شتریرودش ب يبرا ایمالتیکس اما  زمان را قبول داشته باشد و از ب شودیمگر م 1

 رتیداشتن بص ندارد یهم به علم و دانش و سواد ربط ادیمهم است که ز اریبس یرتیبص یژگیو 9

 صدرسعه .تیو ظرف شیصدر داشته باشد و شرح صدر، گنجاسعه دیباشد با سیرئ رواهدیهرکس م 8

 نگر یعمق .رورندیبه درد ستاد کل نم نگریافراد سطح 10

 هاسیاستو  ریعمل به تداب معام کل قوا است یفرمانده يهااستیو س ریدر ستاد کل عمل به تداب گرینکته د 11

 تیاز وال يریپذ تیتبع دارند. يادیز يریپذ تیاست که تبع ازین يافراد 12

 ناپذیريرستگی دهدیو تالش مضاعف م يریناپذیرستگ کیبه افراد  13

 افراد عملکردتویه به  دیکن يریگرواهد بود که عملکرد افراد را اندازه نیکار شما ا یاثربخش کی 10
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 يبعد رفتار ،يبعد عملکرد دش.رو کارکِ يرفتار ،يسه بعد است؛ بعد عملکرد يفرد دارا کیبه نار من  15

 یجیبس هیروح کم رنگ بارتکم یآورد وی ینمره قبوی یزمانکیدر  هانیا یجیبس هیو روح تیریمد 11

 عملکرد امدیاثر و پتویه به   اشکال است. نیو ا میدادیقرار نمرا مدنار  امدیو اثر و پ جهینت گاهچیما در انتصابات ه 11

 بودن یتیامن -بودن یمکتب بودن یتیامن -بودن یهست که همه دارند مثل مکتب یعموم يهایژگیو يسر کی 19

 ارالق و اعتقاد -رتیبص ارالق و اعتقاد است -رتیهمان بص نشیب 18

 يراهبرد دهید داشته باشند يراهبرد دهید یستیبا 20

 متعهد به کار و تالش آد  متعهد هم است 21

 فیو وظا کارتقسیم میاکه ما کرده يکارمیتقس مینیبب میبرو دیبا 22

 سهیمقا يرا با ورود یاگر رروی یرروی کیو  میداده دار کیما  ییدر مشاغل ایرا 23

 نه ایفرد کارآمد بوده است  نیگفت که ا میوقت رواهآن میکن

 يکارآمد

در هرکجا که قرار  یاسالم يشما در یمهور نکهیدارند و آن ا یمهم اریآقا یمله بس 20

 یا است.همان ایمرکا دن دیفکر کن دیدار

 شناسیوظیفه

 تیتمرکا بر کار و فعای .میتا باعث تحول در ابعاد مختلف کار شو دیشما متمرکا بر کارتان باش نکهیا یعنی نیا 25

پس  .به تعهد افراد تویه کرد که چقدر به کار متعهد است یستیعملکرد با یابیدر ارز 21

 و کارشناسان الز  است. یعای رانیمد يتعهد و تخص  برا

 یتعهد سازمان

 تیریدر مد هیاصل قض .میکنینگاه م تشیریو نوع مد یستاد کل به کارآئ ریمد يبرا 21

 باشند روب کار کنند و کار روب انجا  دهند ياست که افراد نیا یاسالم

 اثربخشی و ییکارا

 وريبهره شیکار منجر به افاا دهد شیکارکنان را افاا يوربهره یستیبا میکنیکار م یدتیاگر ما در عق 29

 يوربهره یکیدر نار گرفت؛  یستیرا با يعملکرد چه ابعاد یابیارز يبه نار  برا گرینکته د 28

 است
 در کار وريبهره

مسلح داشته  يروهایدرواقع نگاه یامع گرا به ن باشند گرایمع کهنیا گرینکته د کی 30

 ها نگذارند.سازمان نیب یباشند و فرق

 نگريیامع

مقدورات و  ،داشته باشند یکسانیها شنارت باشند که نسبت به همه سازمان یکسان 31

 داشته باشند. یمختلف آگاه يهاسازمان يهاتیمحدود

شنارت مقدورات و 

 یسازمان هايمحدودیت

 يویسنار کی ییائ ياهایدر ستاد کل موفق باشند که بتوانند از چ توانندیم يافراد 32

 هستند یذهن رالق يباشند که دارا يروب استخراج کنند. درواقع افراد يکار

 داشتن ذهنی رالق و نوآور

گو باشند و نسبت به پاسخ رواهندیدارند و نم ینییپا يریپذتیکه مسئوی يهاآد  33

 درآورند. یکه از دارل آن کار روب دهندیعمق نم يموضوعات کار

 پذیريمسئوییتنگرش 

دانش، تجربه و مهارت الز   يروب است که دارا کنندیکه در ستاد کار م يافراد 30

 باشند

الز   دانش، تجربه، مهارتداشتن 

 در کار

 تیریبا مد یستیبا مییگویم میزده باش یو حرف میبکن يکار میرواهیوقت مواالن هر  35

 .میدنبال انجا  کار باش يیهاد

 يیهاد تیریمد

 ناارتکنترل و  شما باشد يهایاء مؤیفه یستیرسد کردن، ناارت با ،يشنارت، داور 31

برآورد درست، فهم  :کنممیباشند که ردمتتان عرض  مؤیفهدر قایب  تواندیم هانیا 31

حجم کار،  ،یو دستاوردها، متمرکا به هدف بودن، سنجش و آگاه جیدرست، نتا

تالش براي رسیدن  و دستاوردها، جینتاتویه به 

داشتن ، و عمل اقدا  هدف، شجاعتبه 
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روب، شجاعت  يگذارشجاعت در کار و اقدا ، عا  و اراده، هدف ،ینیبروشن

متخص  و ماهر بودن، سابقه روب و  ،يقدرت هوشمند ت،یقدرت رالق ،يفکر

علم و دانش  يبودن، دارا ژهیو و ریستهاستعداد ب يدر کار، دارا يدررشان، قدرتمند

کار بودن، فعال بهآماده شه،یباطن و زالل اند يصفا يمتناسب باکار و تخص ، دارا

برش دار بودن، داشتن  ،يریناپذینفس بودن، رستگاعتمادبه يبودن، متعهد بودن، دارا

 و نگاه به افق دوردست. دید

 ،يروب، شجاعت فکر يگذار، هدفپشتکار

دانش  ،ي در کارهوشمند ت،یقدرت رالق

 يدر کار، دارا ي، قدرتمندايحرفهتخصصی و 

کار بودن، بهآماده شه،یباطن و زالل اند يصفا

نفس اعتمادبه يفعال بودن، متعهد بودن، دارا

 نگريآیندهر بودن، بودن، برش دا

 -یارزش يهایژگیشود بعد و دهیدر رصوص ابعاد من اعتقاددار  که در سه بخش د 39

 يعملکرد بعد -یارتصاص يو توانمند یعموم توانمندي بعد

 -ارالقی و اعتقادي هايویژگی

 بعد عملکردي

هست که عرض  يموارد يسر کیهم  يو فرد يکار يهایژگیدر رصوص و 38

سخت، دقت در کار، سرعت در کار، ارائه و  يموقع، استقبال از کارهاعمل به: کنمیم

 يارتصاص وقت برا ،يریادگی يصادقانه در مطایب، عالقه و تالش برا انیب

 ستاد کل مناسب است يو ... برا دنیشیاند

 يموقع، استقبال از کارهاعمل به

سخت، دقت در کار، سرعت در کار، 

 يتالش برا ، عالقه وصداقت در بیان

 فکريروش ،يریادگی

نگرش  -يراهبرد تیریمد :یملهمن هست يراهبرد تیریمد يهم برا هايمؤیفه کی 00

موقع، به يریگمیو تصم يساز میباال، تصم يو رهبر تیگرا، هداتحول دید ،يراهبرد

به کار، اراده  ییو عاشورا ينگرش یهاد ،يریگیناارت و پ ،یو هماهنگ یدهسازمان

 و نشاط باال اهیشجاعت و انگ ر،یناپذیو تالش رستگ

هدایت و رهبري  -گراتحولدید 

مدیریت  -دانش مدیریتی -باال

روحیه  -ناپذیريرستگی -یهادي

 انقالبی

مشورت ي محور شهیاند رمجموعهیمشارکت با کارکنان ز یو فرمانده یتیریابعاد مد 01

 مناور نار باشد. توانندیو ... هم م يریپذ

مشورت  ی،و فرمانده یتیریمد دانش

 يمحور شهیاند ي،ریپذ

، یو مکتب ياعتقاد تواندیآن م يهامؤیفه نیبنابرا ؛رود فرد يهایژگیبعد و 02

عوامل که در  ریو سا ریوعصدر نوع بررورد با کارکنان و ارباب، سعهيدارامانت

 شودیم رحمط یتیریبحث مد

ی، و مکتب ياعتقادي، فرد يهایژگیبعد و

 ریوعبررورد با ارباب، صدرسعهي، دارامانت

 ،يو رفتار یارالق يهایستگیشا، میریدر نار بگ یستیرا که با ياز ابعاد یکی 03

 .کنندیها دارند و آن را حفظ ماست که آد  ییورورلق

 يو رفتار یارالق هايشایستگی

 تیریو مد یتحت عنوان فرمانده میبعد دار کی میدهیاکنون انجا  مکه هم یابیما در ارز 00

 يیهاد
 يیهاد تیریو مد یفرمانده

و  یتیریمد يهابحران کنند،یم جادیا طیشرا گذارندیم شیها را در بوته آزماآن 05

 کنندیم یها را بررسآن تیریوقت نوع مدآن چایش

 مدیریت بحران

را  ياژهیو طیها شرااستخدا  کنند روب آن رواهندیرا م يافراد ینشانآتش يبرا 01

قرار  طیشرا نیرا در ا يو افراد کنندیم جادیا طیداشته باشند پس شرا یستیبا

 کنندیم نشیها افراد مناسب را گاآن نیو سپس از ب دهندیم

 شجاعت ،ییسمان ییتوانا

افراد و  یشنارتبعد روان يرو شتریکه ب دید دیرواه دیها نگاه کنآن يهااگر به روش 01

 دارندهیتک دارند یو روان یروح يها، چه حایتکنندیچگونه فکر م نکهیا

 یتیشخص یژگیو

از رودشان نشان  یایعملها از رودشان چه عکسدر هنگا  بررورد با بحران نکهیا 09

 کنندیم یها را بررسآن تیرالق -. قدرت ابتکاردهندیم

 تیار و رالققدرت ابتک

در موایه با  مناسب ایعملعکسدر  دی. ما بامیتویه کن یبه نکات یستیبا یو روان یتیشخص يهایژگیدر رصوص و 08
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 یمخاطرات شغل .میتویه کن یمورد رفتار کارکنان و بررورد فرد با مخاطرات شغل

بررورد  يطلبکارانه با و طوربهموایه شود که  يکار ممکن است با فرد ریدر مس 50

 نشان ندهد با مشکل بررورد رواهد کرد صدرسعهفرد  نیاگر ا کندیم

 صدرسعه

شغل کار  نیکه در ا یکس يبرا یتیو ثبات شخص ي، روش برروردصدرسعهعامل  51

 است. یایاام کندیم

 

 یتیثبات شخص ي وروش بررورد

در  یستیاست. با صهینق نیاست و ا نشدهتعریف یشغل يهایژگیدر ستاد کل و 52

 دارد. تیرالق ایو ابتکار فرد چقدر است آ يشود که قدرت نوآور یبررس یابیارز

 و ابتکار يقدرت نوآور

هوش،  ،پذیريانعطاف، تیبه شجاعت، رالق توانمی یتیشخص هايمؤیفه يبرا 53

 اشاره کرد تیقاطع

 تیقاطع ،پذیريانعطاف ،شجاعت

به عهد، مدارا کردن، حسن ظن،  يوفا ،رویینر  ،یبه: تواضع، فروتن یدر بعد ارالق 50

 ،پذیرياطاعت ،پذیريمسئوییت ،گراییقانون ،داريامانت ،انتقادپذیريشرح صدر، 

 یاسیانضباط س ،يو اقتصاد یتالش و توسعه، انضباط مای ،یردمت هیروح ،پذیرينام

 و مناعت طبع

به عهد، مدارا  يوفا ،رویینر  ،یتواضع، فروتن

 ،انتقادپذیريحسن ظن، شرح صدر، ، کردن

 ،پذیريمسئوییت ،گراییقانون ،داريامانت

 ،یردمت هیروح ،پذیرينام ،پذیرياطاعت

 ،يو اقتصاد یتالش و توسعه، انضباط مای

 و مناعت طبع یاسیانضباط س

 هايارزشبه  يبندیپا ،فقیهوالیتبه  یایتاا  عمل ،ینید ضیفرا يبه: ادا ینشیدر بعد ب 55

 نا  برد کانیدر سطح  یانقالب يفضا جادیو ا یو اسالم ینید

 ،فقیهوالیتبه  یایتاا  عمل ،ینید ضیفرا يادا

 جادیو ا یو اسالم ینید هايارزشبه  يبندیپا

 نا  برد کانیدر سطح  یانقالب يفضا

کالن  يهاتیظرف یستیستاد است که با نیقاعدتاً هم یمل جیو بس یبحران-طیدر شرا 51

 اوردیکار ب يپاکشور را به

کالن کشور  تیاز ظرف برداريبهرهتوان 

 بحران طیدر شرا

را به  يفرد يهایژگیو نیاست من ا يفرد يهایژگیآن بخش که تحت عنوان و 51

 کنمیم میو کنش تقس نشیب -دانش يهامؤیفه

 يفرد يهایژگیو

 مینتواند تصم یمشغول شود وی يدر ستاد کل در مشاغل راهبرد یکس شودینم 59

 بکند يراهبرد يساز

 يراهبرد يساز میتصم

 يادیبه انتها برسد عناصر ز دیایتا ب ردیکه قرار است در ستاد کل انجا  گ يکار کی 58

 .هشت نفر یحداقل هفت ای دهندیهستند و در آن کار اثرگذارند و نار م لیدر

 یکار گروه

به اهداف  یابینقش و وزن فرد در دست ستین کسانیوزن کار آنان  ستین کسانی جیو نتا امدهایپ نیها در انقش آد  10

 هاو برنامه

 يراهبرد هايبرنامهتعداد  يارا سارته و ابالغ کرده يراهبرد میچند تصم ندیعنوان معاون آموزش بگواگر به من به 11

چقدر  نکهیمسلح در امر آموزش و ا يروهاین یعای تیهدا -ناارت -يگذاراستیس 12

 و وزن آن را درآورد دیبتوان آن را سنج یستیبا يانقش داشته

 تیو هدا یناارت نقش -يگذاراستینقش س

 هايریگمیدر تصم

 وفصلحلآن را  یستیکه با میادهیرس یناارت به موضوع کیدر  یوقت یبه عبارت 13

اوقات  یگاه میدهیقرار م يریگمیو تصم يساز میتصم ریو حل آن را در مس میکن

اند و عامل قرارگرفته میتصم نیا ریدر مس که ؛شوندیمانع م يو افراد يیاها

 دارد. یبازدارندگ

در  یکنندگلینقش تسه

 هايسازمیو تصم هايریگمیتصم
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 گیريتصمیمدر  اثرگذارعنصر  هستم. رگذاریعنصر تأث کی کهنیا 10

انجا   يبرا ییاباار توانا ،يشوق کار ع،یایعمل سربه عکس تواندیهم م کنش 15

 باشد رهیو غ تیمأمور

 

 ییاباار توانا ،يشوق کار ع،یایعمل سرعکس

 تیانجا  مأمور يبرا

است  يپس سطح آن سطح راهبرد است يگذاراستیما حوزه س يچون حوزه کار 11

 باشد. يراهبرد یستیهم باآن جینتا

 هايبرنامه به هاسیاست لیتبد

 يراهبرد

 برنامه يدر ایرا تیموفق اانیم .شودیم میکه در طول سال مصوب و تقس يهابرنامه 11

مسلح بوده  يروهایها رفته است و درواقع منشأ تحول در نکه به سازمان یرروی 19

 است

 ی در سازماننیآفرتحول اانینقش و م

کارش  امدیکه گذشت پ یکه در معاونت آموزش و پژوهش در سای مینیبب دیبا میبگو امدهایاز پ میاگر بخواه 18

 .ایرا شود یستیا  باو گفته ا ختهیبوده که من ر ياها چه بوده است. آن برنامهسازمان يبرا
بر حوزه  یابالغ يراهبردها ریتأث

 هدف

و  یتیامن یصحنه دفاع راتییرسد تغ است یتیامن یصحنه دفاع راتییتغ يرو مطایعه من گرینکته د 10

 مقابله با آن يمناسب برا ریايبرنامه

که در منطقه و  يدیمن به تحوالت ید ایکه آ دینکته تویه کن نیشما به ا یستیپس با 11

 ا است تویه کرده دادهيیهان رو

و  یراری طیتویه به تحوالت مح

 آن يبرا ریايبرنامه

ناا   کیبا  یستیحافاه محور با یاند ناا  آموزشحضرت آقا گفته ییدریا نکهیا ای 12

موضوع و  نیبه دنبال ا میاآن شود. روب ما رفته نیگایعوض شود و یا گرید یآموزش

 .میازده يدیو حرف ید میاکرده نیگایرا یا يمهارت محور یناا  آموزش

 دیمتناسب با تهد دیید دهیداشتن ا

 یطیو تحوالت مح

و رلق راهبرد  تحوالت محیطیتوان رسد  را داشته باشم یرسد اطالعات ییتوانا یستیمن با 13

 آن برمبناي دیید

و روب هم است. ایبته در بعد  دینگاه است که شما دار کیهم  نیروب بله ا 10

مثالً تعصبات  دیاوریب دیتوانیهم م را گرید ياهایچ یلیر يفرد يهایژگیو

 دیآیآفت به شمار م کیندارد و  يیا یتعصبات سازمان. در ستاد کل یسازمان

بر  یتعصبات سازمان ریتأث

 شدهگرفته يهامیتصم

 براي نمونهو) مدیرانهاي حاصل از مصاحبه با مقویه :1 یدول

ف
دی

ر
 

 مقوله واحد ضبط

 پذیريتعامل است به آن تویه شود قدرت تعامل یستیفرد که با يهااز شار  گرید یکی 1

 شگا یو پ پذیرریسک تیریمد کند یبست شکنایعاده را انجا  دهد بتواند بنرارق يبتواند کارها یستیما با ریمد 2

 حل مسائل مهارت را حل کنند یکه بتوانند مسائل ناام میدار يبه افراد اجیدر ستاد کل ما احت 3

 یتیریمد دانش است تیریاز ابعاد بحث مد گرید یکی 0

 در ناارت و کنترل تمهار از مجموعه تحت امر، یتخصص يهایو سرکش دهایاهتما  به بازد اانیم 5

 یبر منابع انسان تیریمد تحت امر يروهایو ن رانیمد يکنترل عملکرد فرد اانیم 1

 برانگیاانندگی گرانینفوذ در د ییقدرت و توانا 1

 یعمل تعهد رواهد کرد جادیا یتعهد عمل است حاال طورایناگر  9

 گرايعمل رواهد شد. یاعتقاد منجر به رفتار عمل نیو ا رواهد کرد جادیا یتعهد سازمان کی 8
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 فکر کردن و عمل کردن دارد يتوان راهبرد 10

 

 گراعمل

تویه شود با تویه به  آن به یستیسازمان با یعای رانیفرماندهان و مدی ابیدر ارز آنچه  11

 موردتویه است شتریب یو عمل انقالب يیهاد تیریف محتر  کل قوا مد داتیتأک

 یو عمل انقالب يیهاد تیریمد

در درون و  يامدهایو پ یجیسنجش عملکرد چه نتا نکهیا دیدر اثر د دیرا با جهینت 12

 برون سازمان رواهد گذاشت

 یسازماناثر درون و برون

 یوی شتریباالتر و تلفات ب نهیبا ها یکی میکنیم اسیعملکرد دو نفر را ق یوقت 13

 .کندتر یکیانجا  داده  ترعیسر یکی -کمتر و تلفات کمتر نهیها يگرید

 هاهاینهدر وقت و  یوییصرفه اانیم

و  یتیریمد يهابحران کنند،یم جادیا طیشرا گذارندیم شیها را در بوته آزماآن 10

 کنندیم یها را بررسآن تیریوقت نوع مدآن چایش

 بحران مدیریت

شغل  نیکه در ا یکس يبرا یتیو ثبات شخص ي، روش برروردصدرسعهعامل  15

 است. یایاام کندیکار م

 یتیثبات شخص ي وروش بررورد

در  یستیاست. با صهینق نیاست و ا نشدهتعریف یشغل يهایژگیدر ستاد کل و 11

 دارد. تیرالق ایو ابتکار فرد چقدر است آ يشود که قدرت نوآور یبررس یابیارز

 و ابتکار يقدرت نوآور

هوش،  ،پذیريانعطاف، تیبه شجاعت، رالق توانمی یتیشخص هايمؤیفه يبرا 11

 اشاره کرد تیقاطع
 تیقاطع ،پذیريانعطاف ،شجاعت

به عهد، مدارا کردن، حسن  يوفا ،رویینر  ،یبه: تواضع، فروتن یدر بعد ارالق 19

 ،پذیريمسئوییت ،گراییقانون ،داريامانت ،انتقادپذیريظن، شرح صدر، 

و  یتالش و توسعه، انضباط مای ،یردمت هیروح ،پذیرينام ،پذیرياطاعت

 و مناعت طبع یاسیانضباط س ،ياقتصاد

به عهد،  يوفا ،رویینر  ،یتواضع، فروتن

مدارا کردن، حسن ظن، شرح صدر، 

 ،گراییقانون ،داريامانت ،انتقادپذیري

 ،پذیرياطاعت ،پذیريمسئوییت

تالش و  ،یردمت هیروح ،پذیرينام

انضباط  ،يو اقتصاد یتوسعه، انضباط مای

 و مناعت طبع یاسیس

به  يبندیپا ،فقیهوالیتبه  یایتاا  عمل ،ینید ضیفرا يبه: ادا ینشیدر بعد ب 18

 نا  برد کانیدر سطح  یانقالب يفضا جادیو ا یو اسالم ینید هايارزش

 ،فقیهوالیتبه  یایتاا  عمل ،ینید ضیفرا يادا

 جادیو ا یو اسالم ینید هايارزشبه  يبندیپا

 کانیدر سطح  یانقالب يفضا

 يهااستیاست س شانیستاد منتصب به ا نیحضرت آقا که ا يهابتواند از گفته 20

 را استخراج کند يکالن و راهبرد

 يکار يهااستیس نیمهارت تدو

 یابالغ يکه از راهبردها رادار توان  نیمن که در ستاد کل مشغول هستم ا ایآ 21

 .کنماستخراجالز  را  هايسیاست

 گذاريسیاستمهارت 

و در مرحله  شدهقیتلف باهم هامصاحبهاز مبانی ناري و  آمدهدستبه يهامقویهدر ادامه 

. در به دست آمد مؤیفه 129با  هامؤیفهفهرست اوییه  طریق این بعد مورد پاالیش قرار گرفت و از

 شوندگانمصاحبهبراي  يانامهپرسش، با روش دیفی و در قایب آمدهدستبه يهامقویه، اولگا  
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در این مرحله  را تائید نمایند. آمدهدستبه يهامؤیفهکه صحت و درستی هر یک از  ارسال شد

 فهرست حذف شدند.از  شوندگانمصاحبهطبق نار  مقویهتعداد یازده 

 شدهحیتصح يهامؤیفه مجدداًپژوهش  يهاافتهینتایج و  یاعتباربخش مناوربهبعدي  گا  در

نارات رود را اعال  نمایند. پس از ارسال شد و از آنان رواسته شد  نارانصاحببراي ده نفر از 

ضریب  بر اساس .دریافت نارات آنان، نتایج با استفاده از روش الوشه مورد تحلیل قرار گرفت

با تویه به  نباید کمتر از دو باشد. شدهمحاسبهو یا میانگین  12/0کمتر از  نباید CVRالوشه مقدار 

 .پاسخگویان قرار گرفت دیتائمورد و شار گویه ) 12تعداد  آمدهدستبهنتایج 

 

 

 

 کمّی یهادادهتحليل 
محقق سارته، تهیره و در ارتیرار    نامهپرسشدر مرحله کیفی،  آمدهدستبهبا استفاده از نتایج در این مرحله 

در  85 هرا نامره پرسششد. نرخ بازگشت  يآوریمعپرش نامه  183نفر از اعضاي نمونه قرار گرفت که تعداد  203

 تائیدي استفاده شد.عاملی  نامه در مرحله اول از آزمون تحلیلهاي پرسشصد بود. براي تحلیل داده

اسرتو   گونره نیر اپرژوهش نیرا    نیر اشرود )و در  پرسشنامه اطالق می هايهیگوها که معموالً به شار 

قررار   موردسرنجش واسرطه  مسرتقیم و بری   طرور بهگویان روند که توسط پاسخمتغیرهاي آشکار تحقیق به شمار می

 .است شدهدادهنشان  9در یدول  هاهیگونتایج سنجش بارهاي عاملی  گیرند.می
 اههیگو: نتایج بارهاي عاملی 9 یدول

بار  گویه
 عاملی

بار  گویه
 عاملی

بار  گویه
 عاملی

 0813 داریامانت 013 پذیرينام 0891 دانش مدیریتی
 0811 ذیرتبپرهیز از اسراف و  0813 پذیريمسئوییت 0818 ایدانش حرفه

 0810 حسن خلق 015 حق مداري 0851 دانش تخصص و شغلی
 0813 زهد 0815 پذیريتعامل 0801 راهبردیتفکر 

 0813 الگو و نمونه بودن 0811 گراییواقع 0812 خالقیت و نوآوری
 0811 صداقت 0811 تجربه پذیري 0811 همدلی

 0815 وفای به عهد 0811 مشورت پذیري 0815 برانگیزانندگی
 0811 عدالت ورزی 0812 گراییشایسته 0811 تفکر تحلیلی

  تقوا 0813 قانون مداري 018 خویشتن مدیریت بر
  توكل به خدا 160 رطرپذیري 0812 تفکر خالق

 0810 قاطعیت 1661 گراییآرمان 0855 های ارتباطیمهارت
 0810 آوریتاب 16.8 انتقادپذیري 0855 مدیریت تعارض
 0810 شناسیوظیفه ..16 حریت و آزادگی 0810 مدیریت تحول
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ابی ارزیر  در هراي فرردي  ویژگیهاي در رصوص شار  تحقیق سؤالپاسخ  9 یدول درنتایج مویود 

 دهدرا نشان می ؟اندکد  عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان  عامل فردي هايشار ، در این پژوهش آمدهدستبهبا تویه به نتایج  

 .استشار   12داراي  ناامی هايسازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0851 برونگرایی 1631 به هدفایمان  0811 گریهدایت
 0811 رویاعتدال و میانه 0813 داريمرد  0858 مدیریت منابع انسانی

 0811 خودباوری 0819 اهل عمل 0810 مدیریت دانش
 0812 شجاعت 0812 ایثارگري 0858 مهارت حل مسئله

مهارت تیم سازی و شبکه
 سازی

 0812 وجدان كاری 0813 طلبیشهادت 0811

 0810 پذیریانعطاف 0810 والیت مداري 0853 زمانمدیریت 
 0818 بینش سیاسی 0811 روحیه انقالبی و یهادي 0812 مهارت روابط انسانی

های گیری از سبكبهره
 مدیریت مشاركتی

 0815 بینش اعتقادی 0813 آمر به معروف و ناهی از منکر 0818

 0891 بینش اجتماعی 0812 تواضع و فروتنی 0818 مهارت رهبری
 0895 بینش فرهنگی 0818 صدرسعه 0858 مدیریت راهبردی

   0815 رازداری 0811 گیریمهارت تصمیم
   0810 مدارا كردن 0811 تکلیف گرایی

هاي ناامیارزیابی عملکرد کارکنان سازمان  

هاي فرديعامل  

 -همدیی-نوآوري و رالقیت -راهبردي تفکر -شغلی و تخص  دانش -ايحرفه دانش -مدیریتی دانش

 مدیریت -ارتباطی هايمهارت -رالق تفکر -رویشتن بر مدیریت -تحلیلی تفکر -برانگیاانندگی

 مهارت -مسئله حل مهارت-دانش مدیریت-انسانی منابع مدیریت-ایتگريهد-تحول مدیریت -تعارض

 مدیریت هايسبک از گیريبهره -انسانی روابط مهارت -زمان مدیریت -سازيشبکه و سازي تیم

 -پذیرينام -گرایی تکلیف -گیريتصمیم مهارت -راهبردي مدیریت -رهبري مهارت -مشارکتی

 -پذیري مشورت -پذیري تجربه -گراییواقع -پذیريتعامل -مداري حق -پذیريمسئوییت

 هب ایمان -آزادگی و حریت -انتقادپذیري -گراییآرمان -رطرپذیري -مداري قانون -گراییشایسته

 آمر -یهادي و انقالبی روحیه -مداري والیت -طلبیشهادت -ایثارگري -عمل اهل -داريمرد  -هدف

 از پرهیا -داريامانت -کردن مدارا -رازداري -صدرسعه -فروتنی و تواضع -منکر از ناهی و معروف به

 -تقوا -ورزي عدایت -عهد به وفاي -صداقت -بودن نمونه و ایگو -زهد -رلق حسن-تبذیر و اسراف

 -رودباوري -رويمیانه و اعتدال -برونگرایی -شناسیوظیفه -آوريتاب -قاطعیت -ردا به توکل
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 فردی هایعاملهای شاخص :0 نمودار

 و پيشنهاد گيرینتيجه

 :گيرینتيجه -الف
 که تاکنون طراحی گردیده است ارزیابی عملکرد کارکنانناامات  تمامیویه مشترک 

 دهندهنشانموضوع  ، اینبنابراین ؛قرار دارد ر کنار سایر ابعادد کهاست  فردي کارکنان هايعامل

از همین رو تویه به  دهد.در ارزیابی عملکرد را نشان می فردي هايعاملسنجش اهمیت 

که نتایج تحقیق نشان داد . قرار گرفت موردتویههاي فردي در این تحقیق عامل هايشار 

 .شار  است 12داراي  ناامی هايسازمانارزیابی عملکرد کارکنان  هاي عوامل فرديشار 

شناسی کیفی و هاي ناامی و با روشاز بافت سازمان برآمدههاي هاي اریر بر اساس دیدگاهیافته

هاي هاي ارزیابی عملکرد سازماندر تدوین شار  کهازآنجایی است. شدهاستخراجها تعمیق یافته

هاي هاي کلیدي و ویژگی، اهداف و فعاییتتیمأمورناامی، ارکان یهت ساز ن. ، راهبردها، 

و مطابق با  بومی کامالًها را توان این شار ت، میقرار گرف موردتویهي ناامی هاسازمانراص 

هاي ناامی سازمانهستند که  ايگونهبهحاصله  هاشار  .دانستهاي ناامی سازمانبافت 

نمایند و با  برداريبهرهاز آن هر یک از کارکنان سازمان مطبوع رود و شرح شغل  فرارورتوانند می

 استفاده عملی بنمایند. آن از تنایم سنجه

 پيشنهادها: -ب

عملکرد کارکنان  یابیارز در شدههیتههاي ار ش قیتحق نیحاصل از ا جیبر اساس نتا -ایف

 به ایرا گذارده شود. ،شدهگرفتهبکار  هاي ناامیسازمان

عمو  بایستی به این نکته تویه داشته باشند که  هاشار این  رندهیکارگبه يهاسازمان -ب

هاي فردي هستند فلذا در یک از ویژگی عمومی یک مفهو  دهندهنشان آمدهدستبه هاشار 

 تفکیک شوند.کمی و کیفی  صورتبهقایب سنجه تعریف و  در ها بایستیشار  تحقیق دیگر این
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