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چکيده
ارزیابی عملکرد در هر سازمان بهمثابه قلب سازمان به شمار میآید زیررا ررویری آن مریتوانرد در نارا
نگهداشت کارکنان سازمان تأثیر مهمی بجا گذارد .هدف این پژوهش ارائه شرار

هراي ارزیرابی عملکررد

کارکنان سازمانهاي ناامی است .نوع تحقیق برمبناي هدف کاربردي و توسعهاي است .روش تحقیرق بکرار
گرفتهشده در این پژوهش ترکیبی و از نوع اکتشافی است .محتواي این تحقیق در مرحله کیفی عبارت اسرت
از دادههاي حاصل از ادبیات تحقیق و مصاحبهها .یامعه آماري پرژوهش در مرحلره کیفری شرامل ربرگران
علمی ،صاحبناران ،مدیران عرایی ،مردیران میرانی و کارشناسران و در مرحلره کمری نیرا شرامل کارکنران
سازمانهاي ناامی مستقر در تهران است .حجم نمونه در مرحله کیفی  15نفر و در مرحله کم  203نفر برود.
اعضاي نمونه در مرحله کیفی از طریق نمونهگیري هدفمند و در مرحله کمی با روش نمونرهگیرري طبقرهاي
نسبتی انتخاب شدند .اباار گردآوري دادههاي پژوهش ،مصاحبه عمیق و پرسشنامه محقق سارته ،شامل 111
گویه و یک سؤال باز پاسخ با پایایی  0/89بود .دادههاي کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیرل
قرار گرفت ،یافتههاي حاصل از تحلیل دادههاي کیفی ،با استفاده از روش دیفی به تائیرد مصراحبهشروندگان
رسید .تحلیل دادههاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی (میانگین ،واریانس ،انحرراف معیرارو و
آمار استنباطی شامل آزمونهاي آماري کویموگروف -اسمیرنوف ،آزمون ری دو ،کروسکال وایریس ،تحلیرل
عاملی اکتشافی ،صورت گرفت .یافتههاي پژوهش نشان داد که شار هاي ارزیابی عملکرد کارکنان نارامی
ایران  12شار بودند.
واژگان کليدی :ارزیابی ،عملکرد ،ارزیابی عملکرد ،ویژگیهای فردی ،كاركنان نظامی
 1دانشیار ،علو دفاعی راهبردي ،دانشگاه عایی دفاع ملی
 2دانشیار ،مدیریت ،دانشگاه عایی یامع اما حسین

(علیهایسال و

 3دکتري ،علو دفاعی راهبردي،دانشگاه عایی دفاع ملی (نویسنده مسئولو Niromand_H.R@yahoo.com
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مقدمه
کارکرد سازمانهاي ناامی در یک فضاي چایشی اعم از میدان ینگ ،محک
میرورد .براي یلوگیري از غافلگیري برآمده از ضعف کارکرد سازمانی و عملکرد
کارکنان ،کسب اطمینان از توانمندي و کارکرد پیوسته نیروها و سازمانهاي نیروهاي مسلح
از باارزشترین کارهاي فرماندهان و مدیران عایی به شمار میرود .عامل فردي در ناا
ارزیابی عملکرد یکی از بارزترین و مهمترین مؤیفههاي است که همیشه موردتویه
ارزیابان سازمانها بوده است بنابراین تویه به چگونگی شار

هاي عامل فردي میتواند

ارزیابیهاي کارکنان را به واقعیتر شدن نادیک کند؛ بنابراین مسئله این است که ناا هاي
ارزیابی عملکرد سازمانها بایستی داراي شار

هاي باشند که بتواند بهصورت همهیانبه

نگر کارکنان را موردسنجش قرار دهد .ا این تحقیق ازآنرو داراي اهمیت است که سازمان
پایش میکند تا با شنارت مناسب از ویژگیها ،استعدادها ،تالش و فعاییت کارکنان ،آنان را
ارزیابی نموده و پیشرفت سازمان را تضمین نماید .نقاط قوت و ضعف کارکنان را آشکار
کرده و یاهایی که نیاز به اصالح و بهبود دارد را مشخ

نماید .همچنین امکان برقراري

عدایت سازمانی فراهم شود .ارزیابی عملکرد کارکنان ازیمله رایجترین روشهایی است
که از دیرباز در قایب روشهاي ساده ذهنی آغاز و به روشهاي کمابیش دقیقتري رسیده
است بنابراین دور از ذهن نیست که متوییان مدیریت منابع انسانی سازمانها به دنبال آن
باشند تا فرارور چشمانداز ،مأموریت ،اهداف و سارتار سازمانی رود ناا ارزیابی
عملکرد کارکنان رود را طراحی و ایرا نمایند تا بتوانند به اهداف تعیینشده در سازمان
دست یابند .بدیهی است هر سازمان بهمناور آگاهی از میاان مطلوبیت و کیفیت
فعاییتهاي رود و روشن شدن نقاط قوت و بخشهاي قابلبهبود سازمان در حوزه
ارزیابی عملکرد کارکنان باألر

در محیطهاي پیچیده پویا ،نیاز مبر بهناا ارزیابی

عملکرد دارد .ضرورت اینکه عملکرد کارکنان بایستی بهدقت مورد ارزیابی قرار گیرد در
آن است تا مدیریت منابع انسانی بتواند از نتایج و ررویی ارزیابیها در توسعه و تعایی
سرمایههاي انسانی بهره گرفته عدایت سازمانی و شایستهساالري را پیادهسازي نماید .یذا
هدف اصلی از این پژوهش ارائه شار

هاي ارزیابی عملکرد كاركنان سازمانهای

شار

هاي ویژگیهاي فردي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی

نظامی است؛ و در راستاي همین هدف ،سؤال اصلی متناظر باهدف اصلی به شرح زیر مطرح
گردید:
 -شار

هاي ایگوي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی کد اند؟

مبانی نظری
 -پيشينه تحقيق

صایحی (1380و در تحقیقی رود تحت عنوان «طراحی ایگوي ارزیابی عملکرد کارکنان
نایا» ،بعد فردي /رفتاري و بعد شغلی /نتیجهاي را براي ارزیابی عملکرد کارکنان نایا معرفی
نموده است .بعد فردي شامل مؤیفههاي (ارتباطات ،ارزشها و باورها ،انعطافپذیري ،کارگروهی و
در دسترس بودنو است؛ و بُعد شغلی یا نتیجهاي شامل مؤیفههاي (کمیت کار ،کیفیت کار ،دانش
تخصصی و ردمترسانی به اربابریوعو است .مؤیفههاي بُعد شغلی مدیران با مؤیفههاي بُعد
شغلی کارکنان متفاوت بوده و شامل( :مهارتهاي مدیریتی ،کیفیت کار ،تفکر استراتژیک و
مدیریت عملکردو است.
تحقیق دیگري معیار (1380و با عنوان «طراحی ایگوي مناسب ارزیابی عملکرد فرماندهان و
مدیران عایی سپاه منطبق با رویکرد علوي» انجا داده است .ایگوي نهایی تحقیق شامل  0بعد:
اعتقادي – ویژگیهاي شخصیتی علوي -دانش و مهارت -مدیریت یهادي و عاشورایی است .بعد
اعتقادي شامل  5مؤیفه (تقوا گرایی ،آررتگرایی ،اصولگرایی ،بصیرت گراییو -بعد ویژگیهاي
شخصیتی علوي شامل  3مؤیفه (ارالقی ،ارتباطی و انضباطیو -بعد دانش و مهارتی شامل  3مؤیفه
(تحویی ،شنارت محیطی و ربرگیو – بعد مدیریت یهادي و عاشورایی شامل  0مؤیفه
(مجاهدت ،تکلیف گرایی ،استقامت و پایداري ،قاطعیتو است.
امیرزاده بهبهانی و یعقوبی (1381و تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد کارکنان شررکت ملری پخرش
فرآوردههاي نفتی ایران منطقه اهواز به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجا دادهاند.
در این تحقیق ،تعیین معیارهاي ارزیابی کارکنان ازیمله مهمترین اقدامات در فرآیند ایرراي طررح افراایش
انگیاش کارکنان سازمان موردبررسی بوده که با انجا مطایعه علمی -تطبیقی و بررسی معیارهاي تعیینشرده
توسط سازمان و همچنین دریافت نارات متخصصین شرکت ،ابعاد ارزیابی عملکرد کارکنان شناسرایی و بره
سه گروه اصلی زیر تقسیمبندي شده -1 :عوامل طرز انجا کار -2.عوامل رصایصی و ویژگی فردي.
 -3عوامل سرپرستی

133

130

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

شار هاي بهدستآمده در این تحقیق عبارتاند از :دانش درباره چگونگی انجا
کار-داشتن اطالعات درباره نقاط ضعف و قوت کار-علم به چگونگی برطرف کردن
نقای کار-انجا کار بدون تذکر در مورد مسئوییت و شرح شغلی-پیشرفت درزمینهٔ
شغل و آگاهی از منابع و تسهیالت یهت انجا کار-حضور مؤثر و مفید در محل کار-
وقتشناسی-صرفهیویی در وقت-حضوروغیاب-ایجاد فضاي اعتماد و تفاهم در محیط
کار-اداره امور با کمترین سطح شکایت-کوشش در حلوفصل مشکالت مرایع-
ناررواهی از مشتریان براي یذب مشتریان-آگاهی از اصول و قوانین ایمنی محل کار-
پایبندي به این اصول و مقررات یهت حفظ ایمنی رود و همکاران-حس وفاداري و تعهد
نسبت به سازمان-سعی در حفظ و پایبندي به ارزشهاي سازمان -پیگیري مدا و
تصمیمهاي اتخاذشده و داشتن پشتکار براي بهکارگیري ضوابط سازمان -اطالع و مشارکت
در سیستمها و ضوابط یدید شرکت -رعایت سلسلهمراتب سازمانی -وقتشناسی -تویه
بهسرعت انجا کار -انجا بهموقع کار -رعایت قوانین و ضوابط تصویبشده در شرکت-
قدرت بیان کتبی و شفاهی -برقراري ارتباط دقیق ،صحیح و مؤثر با دیگران -انتقال
اطالعات به کارکنان و سهیم داشتن کارکنان از طریق مشارکت دادن آنها در امور سازمان-
انجا بهموقع کار -وضعیت ظاهري -احساس مسئوییت در برابر مافوق و همکاران،
اربابریوع و یامعه -رعایت مقررات و قوانین در یهت ارتقاء آنها -پشتکار و یدیت
در کار -صداقت -پرهیا از غیبت -صراحت بیان و نارات و پیشنهادها -تویه بهسرعت
انجا کار -اقدامات سریع در موقع بحرانی -صحت انجا کار -درستی و کامل بودن نتایج
کار -انجا دادن کارها بدون اشتباهات قابلایتناب -انجا دادن بهموقع اقدامات یبرانی-
بررورداري از دید گسترده در مسائل مختلف -قدرت ارائه و استدالل ایدههاي نوین در
کار -داشتن هوش و فراست و قوه درک مناسب -رعایت عدایت در توزیع کار و
پردارتهاي کارکنان -منطقی بودن رواستهها و انتاارات از کارکنان -بررورداري از
روحیه انتقادپذیري -تویه به سیستم پیشنهادها و انتقادات -قدرت تحمل مسائل و
مشکالت -مثبتگرا -سازگاري -متانت و رازداري -رعایت اصول ارالقی و کار -داشتن
انعطاف فکري -توانایی داشتن پیشرفتهاي کاري بیشتر -تالش براي کسب دانش و
معلومات و مهارتهاي علمی در یهت پیشرفت علمی از طریق استفاده مؤثر از فرصتها
و دورههاي آموزشی -برقراري روحیه تعاون و همکاري بین کارکنان -استفاده و مشارکت
دادن نار منطقی کارکنان در تصمیمگیريهاي سازمانی -بهروز بودن کارها و نداشتن کار
انباشته -تعداد ،اندازه و زمان انجا کار در سطح استاندارد -ایجاد انگیاه و میل و رغبت در
کارکنان -پیگیري و ناارت در انجا کار -راهنمایی و ارشاد کارکنان در کار -ارزشیابی
صحیح کارکنان -بازبینی اثربخشی -برروردار بودن از دید گسترده در مسائل مختلف-
قدرت ارائه و استدالل ایدههاي نوین در کار -توانایی استنباط و تحلیل فرصتها ئ
تهدیدهاي محیطی و نقاط قوت و ضعف سازمان با تویه به اهداف سازمان -داشتن

شار

هاي ویژگیهاي فردي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی

اطالعات الز و کافی در رابطه با اتخاذ تصمیمهاي به هنگا و مطابق طرحها و برنامهها -قاطعیت
و مصمم بودن در اتخاذ تصمیم -تهیه و تنایم برنامههاي ایراي یامع و کارآمد -پیشبینی مراحل
ایرایی برنامهها -پیش ینی نیازها و مشکالت و احتیایات -انتقال اطالعات به کارکنان و سهیم
داشتن کارکنان از طریق مشارکت دادن آنها در امور سازمان -راهنمایی و مشاوره به مریعان در
رابطه با رفع مشکالت مریعان
 مفهوم شناسی:اردبیلی (1311و ،در تعریف ارزیابی بیان میکند ”ارزیابی ،فرآیند یمعآوري ،طبقهبندي و
تفسیر ناا مند شواهدي است که درنهایت به قضاوت ارزشی یا چشمداشت به اقدامی معین
بیانجامد“(ص 15و .همچنین دعایی (1311و ارزیابی را ” سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه
با نحوه انجا کار مشخ

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

”تعیین استعداد و ظرفیتهاي بایقوه فرد بهمناور برنامهریاي در یهت به فعلیت درآوردن آنها
تعریف میکند“(ص 201و .همچنین پور صادق (1380و در تعریف ارزیابی آن را شامل ”
مراحلی براي سنجش و آگاه سارتن کارکنان در مورد نحوه کار مسئوییتهاي محول و
رصوصیات موردنار و همچنین شنارت استعدادهاي بایقوه آنان بهمناور شکوفایی آنها در ابعاد
مختلف“ معرفی مینماید (ص 201و.
عملکرد :عملکرد یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت محسوب میشود ،چراکه بسیاري از وظایف
مدیریت بر اساس آن شکل میگیرد .به عبارتی موفقیت سازمانها را میتوان در عملکردشان
مشاهده نمود .با تعریف و تبیین صحیح و دقیق از عملکرد ،در واژهنامه آکسفورد (2001و ،در معنی
کلمه عملکرد ،بهعنوان یک اسم آمده است« :یک اقدا و عمل که برحسب اینکه با چه دریهاي از
موفقیت انجا شده است» ،دیده میشود “.بوگارت و هاییگان (2001و معتقدند عملکرد و
مدیریت عملکرد مفاهیمی معماگونه هستند”.وقتی صحبت از عملکرد میشود ،نتیجه کار
بهدستآمده ،در ذهن افراد تداعی میشود .عدهاي عملکرد را صرفاً براي نتیجه و گروه دیگر،
عملکرد را براي فرایند انجا کار و نحوهي انجا وظایف به کار میبرند .برری نیا معتقدند:
«عملکرد یعنی دستیابی به نتایج»“ (رضاییان و گنجعلی10 :1380،و .آرمسترانگ (1395و ،عملکرد
را هم به معنی رفتارها و هم به معنی نتایج طلب مینماید رفتارها از فرد عملکننده ناشی میشود و
عملکرد را از یک مفهو انتااعی به عمل تبدیل میکنند .رفتارها ،نهتنها به کسب نتایج منجر
میشود بلکه بهنوبه رود نتیجه به شمار میآیند و میتوان یداي از نتایج در مورد آنها قضاوت
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کرد .اینگونه تعریف از عملکرد به این نتیجهگیري منتهی میشود که هنگا مدیریت عملکرد
گروهها و افراد هم باید وروديها (رفتارو در نار گرفته شوند و هم رروییها (نتایجو
موردبررسی قرار گیرند؛ و نتیجه میگیرد که عملکرد ،نتایج ،سابقه و اثري است که فرد در اثر
یک اقدا  ،فعاییت ،انجا وظیفه و یا رفتار از رود بهیا میگذارد.
ارزیابی عملکرد :طبرسی (1319و ،ارزیابی عملکرد را فرآیند سنجش و اندازهگیري عملکرد
دستگاهها در دورههاي مشخ

میداند بهگونهاي که انتاارات و شار

هاي مورد

قضاوت براي دستگاه ارزیابیشونده شفاف و از قبل به آن ابالغشده باشد .در بیان
یمع بندي از تعاریف انجا شده  ،تعریف منتخب محقق از ارزیابی عملکرد ،عبارت است
از « تعیین دریه کفایت و ییاقت کارکنان ازیحاظ انجا وظایف محویه و قبول مسئوییتها
در سازمان» که توسط دعایی (1311و انجا شده است.
چگونگی رسيدن به شاخصها :محقق براي رسیدن به شار

هاي این تحقیق بامطایعه و بررسی مبانی

دینی و غیردینی ،ناا ارزیابی سازمانهاي ناامی و انجا مصاحبه با صاحبناران به گااره و
فراوانی دستیافته است که در یداول زیر نشان داده است.
یدول  :1گااره و مقویههاي استخراجشده از مبانی دینی (براي نمونهو

گااره

مقویه

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

شجاعت

انتخاب کرده است ...همانا رداوند او را بر شما برگایده و در دانش و اندا او (تواناییو
افاوده است( .بقره201 /و .واالما یجب ان یکون عایما ال یجهل و شجاعا ال ینکل «اما  ،حتماً
باید دانشمندي دانا و شجاعی نترس باشد(».بحاراالنوار ،یلد 112 :25و« :-ضربه علی یو
ایخندق من عباده ایثقلین؛ ضربه علی (عو در ینگ رندق افضل از عبادت ین و انس
است»(سجادي10 :1380 ،و
«ما حق را براي شما آوردیم؛ ویی بیشتر شما از حق کراهت داشتید» (زررف19 /و -رحم اهلل ریال

حق مداري

راي حقا راي فاعان علیه آو راي یورا فرده و کان عونا با ایحق علی صاحبه» رداوند رحمت کند
کسی را که هرگاه حقی را دید آن را یاري کند ،یا ستمی را شاهد بود آن را دفع نماید و حق را به
صاحبش برساند (نهجایبالغه ،رطبه 205و
-التکونن ممن ال تنفعه ایعاه .از کسانی مباش که انتقاد و اندرز به او سودي نمیرساند

انعطافپذیري

(نهجایبالغه نامه 31و.
آیا کسی که میآفریند همچون کسی است که نمیآفریند (نحل11 /و.

رالقیت

شار

هاي ویژگیهاي فردي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی

-روز قیامت روزي است که هرکس آنچه را که از ریر و سوء عمل کرده است میبیند

نتیجه عمل

(آلعمران30 /و  -بگو بله به ردایم سوگند ،همه شما برانگیخته رواهید شد و به آنچه عمل
کردهاید ربر داده رواهید شد (تغابن1 /و  -و در دیار و آثارِ ویرانِ رفتگان ،گردش کن و
بیندیش که آنها چه کردند؟ از کجا کوچ کرده و در کجا فرود آمدند؟ بدان! راهی پر مشقّت
و بس طوالنی در پیش روي داري و در این راه بدون کوشش بایسته و تالش فراوان و
اندازهگیري زاد و توشه و سبک کردن بار گناه ،موفّق نخواهی بود (.نهجایبالغه /نامه -31از
گناهان رود پوزش طلبد و پیش از آنکه مرگِ او فرارسد ،اصالح گردد (رطبه 103و.
نفس رود را میاان میان رود و دیگران قرار ده ،پس آنچه را که براي روددوست داري براي

عدایت محوري

دیگران نیا دوست بدار و آنچه را که براي رود نمیپسندي ،براي دیگران مپسند؛
اندیشه کن در کجایی و بر سر کدا سفره میروري؟(نهجایبالغه /نامه 05و

روزي حالل

رحمت ردا بر آنکس که به استقبال توبه رود (نهجایبالغه /خ 103و

عاقبتاندیش

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

ایتناب از تهمت-تعهد کاري -داشتن روحیه تحویی و نو شوندگی -نشاط ،امید و مثبت
نگري واقعبینانه -رستگیناپذیري -اطمینان به توانمنديهاي شخصی -ثبات در رفتار-
منطقی بودن -پایبندي به قول و قرار -حفظ کرامت و حرمت رود -قانع بودن به حداقل
نیازها و طمع نداشتن -ساده زیستی و پرهیا از اشرافی گري -دقت در بکار گیري و حفظ
بیتایمال -محبوبیت و مقبوییت در بین مرد -آمادگی یسمانی -ورزشهاي رزمی و دفاع
شخصی -توانایی بهکارگیري و نگهداري انواع سالح انفرادي -شنارت اصول ،توانایی در
تاکتیکهاي اوییه ناامی -توانمنديهاي امنیتی و اطالعاتی و حفاظت اسرار و اطالعات-
شنارت اهداف ،اباار و روشهاي ینگ نر  -روحیه و توان کار گروهی و یمعی-
توانایی-عمل به فرامین وییفقیه -استقبال و پذیرش کارهاي سخت و حضور در عرصههاي
پررطر -عمل بهموقع (در وظایف ذاتی و برنامهو -دقت در کار -صحت کار -انعکاس و
بیان صحیح و صادقانهي مطایب (صحت گاارشو -پیگیري امور -ارزیابی و بازبینی
فعاییتها در یهت بهبود مستمر -عالقه و تالش براي یادگیري -ارتصاص وقت به فکر
کردن و اندیشیدن -نام و انضباط فردي -روشکالمی -حسن رفتار

نایا
(
138
1و

سپاه (1398و

آیا (1382و

سازمان

شار
شجاعت و اعتمادبهنفس -سرعت ،دقت در عمل و قاطعیت -رالقیت ،قدرت ابتکار و
نوآوري -بردباري -رویشتنداري و انعطافپذیري-ارالق -امانتداري و مناعت طبع-

پایبندي به ارزشهاي اسالمی و انقالبی-رالقیت و انعطافپذیري -اعتمادبهنفس -بردباري
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و حل مسئله -امانتداري و ارالق اسالمی -روحیه تالش و توسعه -انضباط مایی و
اقتصادي -بینش سیاسی -شجاعت -مناعت طبع -شجاعت و شهامت ارالقی -قاطعیت-
برد باري و رویشتنداري -قانونگرایی -مسئوییتپذیري -اطاعتپذیري -نام و انضباط-
شنارت سازمانی -مهارت هدایت سازمان و رهبري و ایجاد انگیاه مهارتهاي برنامهریاي
و تصمیمگیري -مهارت ناارت و کنترل -مهارت روابط ایتماعی -مهارت سیستمی-
مهارت ارتباطی ،روابط ایتماعی .مشاوره پذیري -مهارت اطالعاتی-آمادگی یسمانی و
مهارتهاي فردي-
ردمات ررسند ساز -شنارت روشهاي کاري و نیازهاي شغلی -رعایت ناا هاي فنی-
توسعه -دقت و اطمینان از صحت انجا کار -وظایف تخصصی شغل -برنامهریاي-
رهبري – سازماندهی -هماهنگی -ناارت و کنترل -بودیهبندي -استفاده بهینه از مواد،
اباار و تجهیاات -درک و شنارت -کیفیت انجا کار -کار در شرایط دشوار و فوقایعاده-
تجایهوتحلیل شغل -مهارتهاي فردي -تصمیم سازي -کنترل و ناا دهی -انتاارات
تخصصی شغلی -آموزش پذیري و توسعه فردي -دانش و تخص و قدرت
تجایهوتحلیل -برنامهریاي و انتقال اطالعات -رعایت رط و مشی و بهرهگیري از منابع-
رالقیت و نوآوري -مستندسازي و ارائه گاارشهاي کارشناسی -کار گروهی -کارآئی و
اثربخشی-رعایت عدایت و انصاف و رازداري -پایبندي به ارزشهاي دینی و انقالبی-
متانت و روشرویی -صداقت و راستی در گفتار و کردار امانتداري -متانت و
روشرویی-مهارتهاي ارتباطی -ارتباطات و قدرت نفوذ -مسئوییتپذیري و
پاسخگویی -مشارکت و انعطافپذیري -اعتمادبهنفس و قدرشناسی -احترا متقابل -ابتکار
و رالقیت -رودکنتریی -تعلق و تعهد سازمانی -اعتمادسازي-

روششناسی
با تویه به اینکه هدف پژوهش حاضر ارائه شار

هاي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی

است ،پژوهش حاضر ازنار هدف توسعهاي است و ازنار راهبرد و روش ،نوع تحقیق ترکیبی از نوع
اکتشافی (طرح تدوین اباارو است .پژوهشگران زمانی از این طرح استفاده میکنند که به سارت ابااري براي
اعتبار یابی دادههاي حاصل از تحلیل کیفی نیاز دارند .در این طرح پژوهشگر ابتدا به یحاظ کیفی موضوع
پژوهش را با شرکتکنندگان به تعداد محدود بررسی کرده سپس برمبناي یافتههاي کیفی نسبت به سارت
اباار موردنار اقدا مینماید و در مرحله دو با استفاده از اباار تهیهشده به گردآوري دادههاي کمی میپردازد.
مواد و محتواي این پژوهش در مرحله کیفی شامل دادههاي حاصل از مصاحبه با صاحبناران -
معاونین و مدیران عایی و ربرگان بود .هومن (1395و حجم نمونه را در پژوهشهاي کیفی براي
گروههاي همگن  1تا  9نفر و براي گروههاي غیر همگن  9تا  12نفر پیشنهاد مینماید .براي انجا
مصاحبهها در این پژوهش از روش نمونهگیري هدفمند تعداد  115نفر انتخاب و مصاحبه انجا شد.

شار
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اباار گردآوري دادهها در مرحله کیفی مصاحبه عمیق و در مرحله کمی پرسشنامه محقق سارته بود.
گردآوري دادههاي کیفی از طریق مصاحبه صورت گرفت .براي تحلیل مصاحبهها از روش تحلیل محتوا استفاده شد
در ادامه پس از پاالیش مقویههاي حاصل از دادههاي کیفی تعداد  129مقویه پاالیششده با استفاده از روش دیفی براي
تائید ربرگان ارسال و پس از تحلیل نتایج بهدستآمده از این مرحله  11مقویه حاصل از دادههاي کیفی حذف شد.
اباار گردآوري دادههاي تحقیق در مرحله کمی پرسشنامه محقق سارته با  111گویه با طیف پنج
گاینهاي ییکرت و با پایایی  0/89بود .یامعه آماري تحقیق در این مرحله تعداد  032نفر را شامل میگردید
حجم نمونه از یدول مورگان به تعداد  203نفر استخراج شد و پرسشنامه تحقیق بین آنان توزیع گردید.
براي تحلیل دادهها در مرحله تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شد .در تحلیل محتوا براي
مقویهبندي دادهها دو شیوه «بهکارگیري قیاسی مقویهها» و «تکوین استقرایی مقویهها» ویود دارد در شیوه اول
مقویهها از قبل تهیه میشود و محقق صرفاً دادهها را بر اساس مقویههاي از پیش طراحیشده سازماندهی
مینماید ویی در شیوه دو مقویهها بهصورت اکتشافی و گا بهگا استنتاج میشوند الز به ذکر است در این
پژوهش از شیوه تکوینی استقرایی مقویهها براي مقویهبندي دادههاي کیفی (شار

هاو استفاده شد.

تحلیل دادههاي کمی حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین واریانس و انحراف
معیار و آمار استنباطی شامل آزمونهاي آماري کلموگروف -اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن دادهها ،آزمون تی،
آزمون کاي دو ،کروسکال واییس و آزمون تحلیل واریانس براي بررسی تأثیر عوامل یمعیت شنارتی استفاده شد.
همچنین با تویه آنکه هدف این پژوهش ارائه شار

هاي ایگوي ارزیابی عملکرد سازمانهاي ناامی بود از

معادالت سارتاري شامل تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل مسیر و ضرایب رگرسیون چند متغیر بهره گرفت شد ،از
روش تحلیل عاملی براي طبقهبندي مقویههاي بهدستآمده در تحقیق و تحلیل مسیر براي تعیین سهم هر یک از
مقویههاي اصلی در تبیین شار

هاي ایگوي ارزیابی عملکرد سازمانهاي ناامی و از ضرایب رگرسیون چند

متغیره براي تعیین میاان همبستگی هر یک از مقویههاي اصلی استفاده شد.
قلمرو موضوعی این تحقیق حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمانهاي ناامی مستقر تهران
طی سالهاي  1389بود.
چارچوب نظری
بررسی پیشینههاي تحقیق حاکی از آن است که ارزیابی عملکرد در هر سازمان بخصوص در مردیریت منرابع
انسانی از مهمترین و حساسترین مسائل در فرایند کار هر سازمانی ،ازیمله سازمانهراي نارامی اسرت .اهمیرت ایرن

138

100

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

موضوع ازآنجا مشخ

میشود که محصول فرایند ارزیابی عملکرد در بخشهاي عمده تصمیمات مردیران

عایی سازمان منیمله فرایند یذب و بهکارگیري ،آموزش ،انتصاب ،ترفیعات و پاداش و حقوق و ماایا بکرار
گرفته میشود.
براي تعیین شار

هاي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی گریاي بهیا بررسی مبرانی

ناري که در حوزه مطایعات ارزیابی عملکرد ارائه گردیده است نبود؛ بنابراین ادبیات تحقیق با محرور کلری
به شرح زیر تنایم گردید:
 .1ویژگیهاي انسانی از دیدگاه قرآن و اسال
 .2ویژگیهاي فردي کارگااران حکومت اسالمی از نگاه فرمانده معام کل قوا (مدظلهایعاییو
 .3ناریههاي علمی
 .0ارزیابی عملکرد کارکنان در نیروهاي مسلح
 .5مصاحبه با صاحبناران
 .1پیشینه تحقیقات انجا شده
براي پاسخ به سؤال تحقیق و براي تعیین شار

هاي ایگو از شیوه بهکارگیري استقرایی مقویههرا اسرتفاده شرد.

بهگونهاي که گاارهاي که داراي ویه مشترک در معنی و مفهو بودند ادغا گردیده مقویه یدیدي سارته شد.
مبانی اسالمی

اسناد
باال دستی

شاخص های
ارزیابی
عملکرد
گارکنان
سازمان های
نظامی

مطالعه تطبیقی

شکل  - 1چارچوب ناري

مبانی
نظری

شار
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تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
جمعيت شناختی

 ویژگیهای فردی اعضای نمونه در مرحله كیفی:

سرتيپ

سرتيپ 7

سرهنگ

 1نفر

کارمند علمی

اداره

عقیدتی

2

4

*

*

تحقيقات

معاون

رئیس

رئیس

کارشناس مرکز

1

2

1

همگی مدیر

کارشناسان

 ویژگیهای فردی اعضای نمونه در مرحله كمی
یدول  :0نتایج مربوط به دریات پاسخگویان

دکتری

مصاحبهشوندگان

3

مدیر ميانی و

*

2

2

1

(روحانی)

عالی

هيئتعلمی و معاون

1
*

هيئتعلمی

مدیران

2
1

2
2

شغل سازمانی

5
2

1

کارشناس ارشد

1
2

خبره علمی

درجه

مدارج علمی
کارشناسی

ردیف

جدول  :8مشخصات فردی مصاحبهشوندگان

*
2

*
*

5

*
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آمارهها

درصد

فراوانی

درصد واقعی

درصد تجمعی

درجه

سرهنگ
سرتیپ 2

151
37

7777
1.72

7.71
1.73

7.71
.779

سرتیپ

5

272

272

11171

بدون جواب

1

175

کل

1.3

11171

این پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمّی بود که در مرحله اوّل دادههاي کیفی گردآوري
و با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل شد.

تحليل دادههای کيفی

در این پژوهش هر یک از مصاحبهها بهعنوان یک واحد تحلیل محسوب شد .نتایج تحلیل
محتوا مصاحبهها در قایب یداول زیر ارائهشده است.
یدول  :5مقویههاي حاصل از مصاحبه با ربرگان علمی (براي نمونهو
ردیف

واحد ضبط

مقوله

1
2

ناارت استراتژیک در ستاد کل اتفاق میافتد

ناارت راهبردي

3

سیاستهاي فرماندهی معام کل قوا در ستاد کل سازوکارهایش آماده و ابالغ میشود.

سیاستگذاري

0

پس این افرادي که یذب میشوند شخصیت راهبردي دارند

5

آیا به یحاظ دانش -موقعیت -آموزش و تجربه و  ...میشود در این افراد که میرواهیم یذب کنیم اینها را ببینیم

1

یکی از شار ها داشتن شخصیت ،توان ،دانش و مهارت استراتژیک فرد است

1

یکی دیگر از شار ها هماهنگسازي است

9

توان هماهنگ کردن ستاد کل با سایر سازمانها توسط کارکنان سنجیده شود

مهارت مدیریت راهبردي
داشتن دانش حرفهاي
دانش و مهارت راهبردي
هماهنگسازي
مهارت ارتباطی و هماهنگی

8

شار

دیگر هدایت است

مهارت هدایت و رهبري

10

همینیور در بحث ناارت

مهارت ناارت و کنترل

11

آیا آمادگی رها کردن تعصبات سازمانی رادارند

دوري از تعصبات سازمانی

12

یکی اینکه توان و تفکر استراتژیک داشته باشیم

داشتن تفکر راهبردي

13

کالن نگر باشیم

یامعنگري

شار

هاي ویژگیهاي فردي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی
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10

همهیانبه نگر و نگاه سیستمی داشته باشیم نه سازمانی

نگاه سیستمی

15

شخصیت فرا سازمانی و فرا سنجی در آن زیاد باشد.

نگاه فرا سازمانی

11

دانش ناامی آن بایستی حوزههاي راهبردي را شامل شود

11

بهیا عملکرد بایستی به ویژگیهاي فردي و شخصیتی افراد تویه کرد.

بعد عملکردي

19

آراستگی ظاهري ،تناسباندا  ،منام بودن اینها براي ناامیان مهم است

انضباط ظاهري

18

با صحنه ینگ آشنا باشد

20

مهارت تهیه برآورد راهبردي اینها میشود مهارتهاي راص

مهارت تهیه برآورد راهبردي

21

برنامهریاي در سطح کالن را بدانند.

مهارت برنامهریاي راهبردي

22

بتوانند تیمی کار کنند و هماهنگی داشته باشند .بتوانند بهصورت گروهی کار کنند.

23

میاان هماهنگی براي رسیدن به هدف چقدر بوده است؟

20

ما در کنار اینها ویژگیهاي شغلی داریم

25

نو شوندگی که حضرت آقا به آن اشاره میکنند پس یکی از شار ها میتواند میاان به ویود آوردن تحول
در نیروهاي مسلح در شغل و رده رودش باشد.

21

اینکه این فردي که در ستاد کل ردمت میکند چه ویژگیهاي شخصیتی را بایستی داشته باشد.

21

صداقتش ،شجاعتش ،مقید به وایبات ،رازداري روب اینها یک سري ویژگیهاي اعتقادي -ارالقی و

29

داشتن دانش راهبردي

شنارت صحنه ینگ

تیم سازي و کارگروهی
تفکر سیستمی
ویژگیهاي شغلی
تحولآفرینی و نو شوندگی
در سازمان
ویژگیهاي شخصیتی
ویژگیهاي فردي و ارالقی،

ارزشی است.

ارزشی و اعتقادي

در حوزه تصمیمگیري و تصمیم سازي بایستی بتواند تصمیم سازي و تصمیمگیريهاي راهبردي انجا دهد و

تصمیم سازي و

تصمیمهاي او منجر به نتایج مثبت و مؤثري در سازمان شود.
28

توان اینکه سیاستها و تدابیر ابالغی فرمانده کل قوا را تحقق ببخشد دارد

30

یک سري مهارت راص هم نیاز است داشته باشد مثل کسی که در نیروي انسانی است بایستی مدیریت منابع

تصمیمگیري راهبردي
تبدیل سیاست به
دستورایعمل ایرایی
مهارت تخصصی و حرفهاي

انسانی را بداند و در عمل هم بتواند آن را ایرا کند
31

کارکنانی که در سازمانهاي ناامی مشغول به کار میشوند بایستی بتوانند آینده را تصور کنند .قدرت پیشبینی

آیندهنگري

اتفاقات آینده را با تویه به شرایط محیطی داشته باشند
32

بتوانند بر اساس چشمانداز و اهداف ستاد کل اقدا هاي رودشان را پیریاي کنند.

33

کارکنان ستاد کل بایستی با مفاهیم دکترین و سیاستگذاري آشنایی داشته باشند و بر آن مسلط باشند و بتوانند

داشتن برنامه در کار
آشنایی و مهارت تدوین

آن را تدوین و ایرا کنند.

ارکان یهت ساز

30

مدیریت راهبردي را بدانند.

آشنایی و مهارت مدیریت

35

آیا در بخش هماهنگی این فرد میتواند مویب همگرایی ،وفاق و انسجا بین سازمانها گردد یا اینکه مویب

ایجاد همگرایی و وفاق

تنش و کشمکش است

درون و برونسازمانی

راهبردي

31

در بحث هدایت چه قدر نقش هدایتی و پیشتازي را در نیروهاي مسلح داشته است

31

بتوانید نتایج کار یک معاون و فرمانده را بسنجید .اینکه در مدتی که پست داشته چهکاري کرده ،چه چیاي را

نقش هدایتکنندگی بین
سازمانی و درونسازمانی

تحویل گرفته و چه چیاي را دارد تحویل میدهد

سنجش نتیجه و پیامد کار
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39

ارزیابی عملکرد با مفهومی که امروز به آن نگاه میکنند سه حوزه را در برمیگیرد یکی عملکرد مدیریت است

عملکرد مدیریتی -عملکرد

یکی عملکرد کارکنان است و دیگري عملکرد برنامهها.

فردي -عملکرد برنامهاي
مدیریت راهبردي

38

بنابراین کنترلهاي راهبردي حین برنامه و ایرا در حوزه مدیریت و برنامهریاي راهبردي است.

00

در ستاد کل بایستی کارکنان را به سه دسته تقسیم کرد حاال این مدیران و سرپرستان و متخصصین و کارکنان

ویژگیهاي شخصی

ایرایی یک ویژگیهاي شخصی دارند.
01

صداقت ،پاکدامنی ،شرافت،

صداقت ،پاکدامنی ،شرافت ،ایتاا عملی به والیتفقیه ،توان ذهنی ،توان یسمانی و  ...یاء

ایتاا عملی به والیتفقیه،

ویژگیهاي شخصی است

توان ذهنی ،توان یسمانی
02

میاان همافاایی فرد دررسیدن به هدف (برنامهو چه میاان بوده است؟

بهکارگیري توان گروهی

03

میاان همسویی فرد با سایر کارکنان و مدیران براي رسیدن به هدف چه میاان بوده .اینها بخشی از

توانایی ایجاد همسویی در
کار و برنامهها

شار هاي عملکرد مدیریت میتواند باشند.

دانش حرفهاي و تخصصی

00

یوري شار

05

این فرد در قسمت تحت امر رود تشریکمساعی و مشارکت در تصمیمگیري را انجا میدهد

01

وقتی ما میرواهم فرد را رشد بدهیم و به دنبال تعایی فرد هستیم شاید فرد را تغییر صندیی بدهیم ویی رشدي که ما انتاار داشتیم

سازي کنیم که بتواند در حوزه کاري و تخصصی فرد دانش وي را اندازهگیري کند.

مشورت کردن
تویه به محیط سازمانی

نداشته باشد بلکه پس رفت هم بکند اینجا چه اتفاقی افتاده است به نار میرسد بایستی محیط و ویژگیهاي شغل را بازنگري کنیم.

01

ویژگی فردي و شغلی

این نکته را هم نبایستی فراموش کنیم که ویژگیهاي فردي و شاغلی بروي ررویی شغل تأثیرگذار است

یدول  :1مقویههاي حاصل از مصاحبه با مدیران عایی (براي نمونهو
ردیف

واحد ضبط

مقوله

1

وقتی حرف از عملکرد میزنیم براي من مدیریت عملکرد این است که درست مدیریت کنم

2

براي کارشناسان این است که درست تصمیم سازي کنند و ایرا کنند

3

موضوع را روب فهم کند روب حالیی کند

توانایی تشخی

0

مدیر در ستاد کل بایستی زیاد فکر کند

مهارت تفکر و اندیشیدن

5

اینجا براي کار یمع شدهایم نه براي مباحث علمی و مدرک گرفتن و غیره

1

بایستی به اصل والیتفقیه اعتقاد داشته باشند

1

مگر میشود کس اما زمان را قبول داشته باشد و از بیتایمال براي رودش بیشتر بردارد.

9

ویژگی بصیرتی بسیار مهم است که زیاد هم به علم و دانش و سواد ربطی ندارد

داشتن بصیرت

8

هرکس میرواهد رئیس باشد باید سعهصدر داشته باشد و شرح صدر ،گنجایش و ظرفیت.

سعهصدر

10

افراد سطحینگر به درد ستاد کل نمیرورند.

11

نکته دیگر در ستاد کل عمل به تدابیر و سیاستهاي فرماندهی معام کل قوا است

12

افرادي نیاز است که تبعیت پذیري زیادي دارند.

13

به افراد یک رستگیناپذیري و تالش مضاعف میدهد

10

یک اثربخشی کار شما این رواهد بود که عملکرد افراد را اندازهگیري کنید

دانش مدیریتی
مهارت تصمیم سازي
مسئله

عملگرا
ایتاا عملی به والیتفقیه
پییویی کردن دستی ،عدایت محوري

عمقی نگر
عمل به تدابیر و سیاستها
تبعیت پذیري از والیت
رستگیناپذیري
تویه به عملکرد افراد

شار

هاي ویژگیهاي فردي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی

15

به نار من یک فرد داراي سه بعد است؛ بعد عملکردي ،رفتاري و کارکِردش.

بعد عملکردي ،بعد رفتاري

11

مدیریت و روحیه بسیجی اینها در یکزمانی نمره قبویی آورد ویی کمکم رنگ بارت

روحیه بسیجی

11

ما در انتصابات هیچگاه نتیجه و اثر و پیامد را مدنار قرار نمیدادیم و این اشکال است.

19

یک سري ویژگیهاي عمومی هست که همه دارند مثل مکتبی بودن -امنیتی بودن

مکتبی بودن -امنیتی بودن

18

بینش همان بصیرت -ارالق و اعتقاد است

بصیرت -ارالق و اعتقاد

تویه به اثر و پیامد عملکرد

20

بایستی دیده راهبردي داشته باشند

21

آد متعهد هم است

متعهد به کار و تالش

دیده راهبردي

22

باید برویم ببینیم تقسیمکاري که ما کردهایم

تقسیمکار و وظایف

23

در مشاغل ایرایی ما یک داده داریم و یک ررویی اگر ررویی را با ورودي مقایسه

کارآمدي

کنیم آنوقت رواهیم گفت که این فرد کارآمد بوده است یا نه
20

آقا یمله بسیار مهمی دارند و آن اینکه شما در یمهوري اسالمی در هرکجا که قرار

وظیفهشناسی

دارید فکر کنید مرکا دنیا همانیا است.
25

این یعنی اینکه شما متمرکا بر کارتان باشید تا باعث تحول در ابعاد مختلف کار شویم.

21

در ارزیابی عملکرد بایستی به تعهد افراد تویه کرد که چقدر به کار متعهد است .پس
تعهد و تخص

21

تمرکا بر کار و فعاییت
تعهد سازمانی

براي مدیران عایی و کارشناسان الز است.

براي مدیر ستاد کل به کارآئی و نوع مدیریتش نگاه میکنیم .اصل قضیه در مدیریت

کارایی و اثربخشی

اسالمی این است که افرادي باشند روب کار کنند و کار روب انجا دهند
29

اگر ما در عقیدتی کار میکنیم بایستی بهرهوري کارکنان را افاایش دهد

28

نکته دیگر به نار براي ارزیابی عملکرد چه ابعادي را بایستی در نار گرفت؛ یکی بهرهوري

کار منجر به افاایش بهرهوري

بهرهوري در کار

است

30

یک نکته دیگر اینکه یمعگرا باشند درواقع نگاه یامع گرا به نیروهاي مسلح داشته

یامعنگري

باشند و فرقی بین سازمانها نگذارند.
31

کسانی باشند که نسبت به همه سازمانها شنارت یکسانی داشته باشند ،مقدورات و
محدودیتهاي سازمانهاي مختلف آگاهی داشته باشند.

32

افرادي میتوانند در ستاد کل موفق باشند که بتوانند از چیاهاي یائی یک سناریوي

شنارت مقدورات و
محدودیتهاي سازمانی
داشتن ذهنی رالق و نوآور

کاري روب استخراج کنند .درواقع افرادي باشند که داراي ذهن رالقی هستند
33

آد هاي که مسئوییتپذیري پایینی دارند و نمیرواهند پاسخگو باشند و نسبت به

نگرش مسئوییتپذیري

موضوعات کاري عمق نمیدهند که از دارل آن کار روبی درآورند.
30

افرادي که در ستاد کار میکنند روب است که داراي دانش ،تجربه و مهارت الز
باشند

35

واالن هر وقت میرواهیم کاري بکنیم و حرفی زده باشیم میگوییم بایستی با مدیریت

داشتن دانش ،تجربه ،مهارت الز
در کار
مدیریت یهادي

یهادي دنبال انجا کار باشیم.
31

شنارت ،داوري ،رسد کردن ،ناارت بایستی یاء مؤیفههاي شما باشد

31

اینها میتواند در قایب مؤیفه باشند که ردمتتان عرض میکنم :برآورد درست ،فهم

تویه به نتایج و دستاوردها ،تالش براي رسیدن

کنترل و ناارت

درست ،نتایج و دستاوردها ،متمرکا به هدف بودن ،سنجش و آگاهی ،حجم کار،

به هدف ،شجاعت اقدا و عمل ،داشتن
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روشنبینی ،شجاعت در کار و اقدا  ،عا و اراده ،هدفگذاري روب ،شجاعت
فکري ،قدرت رالقیت ،قدرت هوشمندي ،متخص

و ماهر بودن ،سابقه روب و

دررشان ،قدرتمندي در کار ،داراي استعداد بریسته و ویژه بودن ،داراي علم و دانش
متناسب باکار و تخص

 ،داراي صفاي باطن و زالل اندیشه ،آمادهبهکار بودن ،فعال

بودن ،متعهد بودن ،داراي اعتمادبهنفس بودن ،رستگیناپذیري ،برش دار بودن ،داشتن
دید و نگاه به افق دوردست.
39

در رصوص ابعاد من اعتقاددار که در سه بخش دیده شود بعد ویژگیهاي ارزشی-
بعد توانمندي عمومی و توانمندي ارتصاصی -بعد عملکردي

38

صفاي باطن و زالل اندیشه ،آمادهبهکار بودن،
فعال بودن ،متعهد بودن ،داراي اعتمادبهنفس
بودن ،برش دار بودن ،آیندهنگري

ویژگیهاي ارالقی و اعتقادي-
بعد عملکردي

در رصوص ویژگیهاي کاري و فردي هم یک سري مواردي هست که عرض
میکنم :عمل بهموقع ،استقبال از کارهاي سخت ،دقت در کار ،سرعت در کار ،ارائه و

یک مؤیفههاي هم براي مدیریت راهبردي هست منیمله :مدیریت راهبردي -نگرش

صداقت در بیان ،عالقه و تالش براي
یادگیري ،روشفکري

دید تحولگرا -هدایت و رهبري

راهبردي ،دید تحولگرا ،هدایت و رهبري باال ،تصمیم سازي و تصمیمگیري بهموقع،

باال -دانش مدیریتی -مدیریت

سازماندهی و هماهنگی ،ناارت و پیگیري ،نگرش یهادي و عاشورایی به کار ،اراده

یهادي -رستگیناپذیري -روحیه

و تالش رستگیناپذیر ،شجاعت و انگیاه و نشاط باال
ابعاد مدیریتی و فرماندهی مشارکت با کارکنان زیرمجموعه اندیشه محوري مشورت
پذیري و  ...هم میتوانند مناور نار باشد.
02

تخصصی و حرفهاي ،قدرتمندي در کار ،داراي

سخت ،دقت در کار ،سرعت در کار،

اندیشیدن و  ...براي ستاد کل مناسب است

01

قدرت رالقیت ،هوشمندي در کار ،دانش

عمل بهموقع ،استقبال از کارهاي

بیان صادقانه در مطایب ،عالقه و تالش براي یادگیري ،ارتصاص وقت براي
00

پشتکار ،هدفگذاري روب ،شجاعت فکري،

انقالبی
دانش مدیریتی و فرماندهی ،مشورت
پذیري ،اندیشه محوري

بعد ویژگیهاي رود فرد؛ بنابراین مؤیفههاي آن میتواند اعتقادي و مکتبی،

بعد ویژگیهاي فردي ،اعتقادي و مکتبی،

امانتداري ،سعهصدر نوع بررورد با کارکنان و اربابریوع و سایر عوامل که در

امانتداري ،سعهصدر ،بررورد با اربابریوع

بحث مدیریتی مطرح میشود
03

یکی از ابعادي را که بایستی در نار بگیریم ،شایستگیهاي ارالقی و رفتاري،

شایستگیهاي ارالقی و رفتاري

ما در ارزیابی که هماکنون انجا میدهیم یک بعد داریم تحت عنوان فرماندهی و مدیریت

فرماندهی و مدیریت یهادي

رلقورویی است که آد ها دارند و آن را حفظ میکنند.
00

یهادي

05

آنها را در بوته آزمایش میگذارند شرایط ایجاد میکنند ،بحرانهاي مدیریتی و

مدیریت بحران

چایش آنوقت نوع مدیریت آنها را بررسی میکنند
01

براي آتشنشانی افرادي را میرواهند استخدا کنند روب آنها شرایط ویژهاي را

توانایی یسمانی ،شجاعت

بایستی داشته باشند پس شرایط ایجاد میکنند و افرادي را در این شرایط قرار
میدهند و سپس از بین آنها افراد مناسب را گاینش میکنند
01

اگر به روشهاي آنها نگاه کنید رواهید دید که بیشتر روي بعد روانشنارتی افراد و

ویژگی شخصیتی

اینکه چگونه فکر میکنند ،چه حایتهاي روحی و روانی دارند تکیهدارند
09

اینکه در هنگا بررورد با بحرانها از رودشان چه عکسایعملی از رودشان نشان

قدرت ابتکار و رالقیت

میدهند .قدرت ابتکار -رالقیت آنها را بررسی میکنند
08

در رصوص ویژگیهاي شخصیتی و روانی بایستی به نکاتی تویه کنیم .ما باید در

عکسایعمل مناسب در موایه با

شار

هاي ویژگیهاي فردي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی

مورد رفتار کارکنان و بررورد فرد با مخاطرات شغلی تویه کنیم.
50

در مسیر کار ممکن است با فردي موایه شود که بهطور طلبکارانه با وي بررورد

مخاطرات شغلی
سعهصدر

میکند اگر این فرد سعهصدر نشان ندهد با مشکل بررورد رواهد کرد
51

عامل سعهصدر ،روش برروردي و ثبات شخصیتی براي کسی که در این شغل کار

روش برروردي و ثبات شخصیتی

میکند ایاامی است.
52

در ستاد کل ویژگیهاي شغلی تعریفنشده است و این نقیصه است .بایستی در

قدرت نوآوري و ابتکار

ارزیابی بررسی شود که قدرت نوآوري و ابتکار فرد چقدر است آیا رالقیت دارد.
53

براي مؤیفههاي شخصیتی میتوان به شجاعت ،رالقیت ،انعطافپذیري ،هوش،

شجاعت ،انعطافپذیري ،قاطعیت

در بعد ارالقی به :تواضع ،فروتنی ،نر رویی ،وفاي به عهد ،مدارا کردن ،حسن ظن،

تواضع ،فروتنی ،نر رویی ،وفاي به عهد ،مدارا

شرح صدر ،انتقادپذیري ،امانتداري ،قانونگرایی ،مسئوییتپذیري ،اطاعتپذیري،

کردن ،حسن ظن ،شرح صدر ،انتقادپذیري،

نامپذیري ،روحیه ردمتی ،تالش و توسعه ،انضباط مایی و اقتصادي ،انضباط سیاسی

امانتداري ،قانونگرایی ،مسئوییتپذیري،

قاطعیت اشاره کرد
50

و مناعت طبع

اطاعتپذیري ،نامپذیري ،روحیه ردمتی،
تالش و توسعه ،انضباط مایی و اقتصادي،
انضباط سیاسی و مناعت طبع

55

51

در بعد بینشی به :اداي فرایض دینی ،ایتاا عملی به والیتفقیه ،پایبندي به ارزشهاي

اداي فرایض دینی ،ایتاا عملی به والیتفقیه،

دینی و اسالمی و ایجاد فضاي انقالبی در سطح یکان نا برد

پایبندي به ارزشهاي دینی و اسالمی و ایجاد

در شرایط-بحرانی و بسیج ملی قاعدتاً همین ستاد است که بایستی ظرفیتهاي کالن
کشور را بهپاي کار بیاورد

51

آن بخش که تحت عنوان ویژگیهاي فردي است من این ویژگیهاي فردي را به

فضاي انقالبی در سطح یکان نا برد

توان بهرهبرداري از ظرفیت کالن کشور
در شرایط بحران
ویژگیهاي فردي

مؤیفههاي دانش -بینش و کنش تقسیم میکنم
59

نمیشود کسی در ستاد کل در مشاغل راهبردي مشغول شود ویی نتواند تصمیم

تصمیم سازي راهبردي

سازي راهبردي بکند
58

یک کاري که قرار است در ستاد کل انجا گیرد تا بیاید به انتها برسد عناصر زیادي

کار گروهی

دریل هستند و در آن کار اثرگذارند و نار میدهند حداقل هفت ایی هشت نفر.
نقش و وزن فرد در دستیابی به اهداف

10

نقش آد ها در این پیامدها و نتایج یکسان نیست وزن کار آنان یکسان نیست

11

اگر به من بهعنوان معاون آموزش بگویند چند تصمیم راهبردي را سارته و ابالغ کردهاي

تعداد برنامههاي راهبردي

12

سیاستگذاري -ناارت -هدایت عایی نیروهاي مسلح در امر آموزش و اینکه چقدر

نقش سیاستگذاري -نقش ناارتی و هدایت

نقش داشتهاي بایستی بتوان آن را سنجید و وزن آن را درآورد

در تصمیمگیريها

و برنامهها

13

به عبارتی وقتی در یک ناارت به موضوعی رسیدهایم که بایستی آن را حلوفصل

نقش تسهیلکنندگی در

کنیم و حل آن را در مسیر تصمیم سازي و تصمیمگیري قرار میدهیم گاهی اوقات

تصمیمگیريها و تصمیمسازيها

یاهاي و افرادي مانع میشوند؛ که در مسیر این تصمیم قرارگرفتهاند و عامل
بازدارندگی دارد.
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عنصر اثرگذار در تصمیمگیري

10

اینکه یک عنصر تأثیرگذار هستم.

15

کنش هم میتواند به عکسایعمل سریع ،شوق کاري ،اباار توانایی براي انجا

عکسایعمل سریع ،شوق کاري ،اباار توانایی
براي انجا مأموریت

مأموریت و غیره باشد
11

چون حوزه کاري ما حوزه سیاستگذاري است پس سطح آن سطح راهبردي است

تبدیل سیاستها به برنامههاي
راهبردي

نتایج آنهم بایستی راهبردي باشد.
11

برنامههاي که در طول سال مصوب و تقسیم میشود.

میاان موفقیت در ایراي برنامه

19

ررویی که به سازمانها رفته است و درواقع منشأ تحول در نیروهاي مسلح بوده

نقش و میاان تحولآفرینی در سازمان

است
18

اگر بخواهیم از پیامدها بگویم باید ببینیم که در معاونت آموزش و پژوهش در سایی که گذشت پیامد کارش

تأثیر راهبردهاي ابالغی بر حوزه

براي سازمانها چه بوده است .آن برنامهاي بوده که من ریختها و گفتها بایستی ایرا شود.

10

نکته دیگر مطایعه من روي تغییرات صحنه دفاعی امنیتی است

11

پس بایستی شما به این نکته تویه کنید که آیا من به تحوالت یدیدي که در منطقه و

هدف
رسد تغییرات صحنه دفاعی امنیتی و
برنامهریاي مناسب براي مقابله با آن
تویه به تحوالت محیط راریی و
برنامهریاي براي آن

یهان رويداده است تویه کردها
12

یا اینکه دریایی حضرت آقا گفتهاند ناا آموزشی حافاه محور بایستی با یک ناا

داشتن ایده یدید متناسب با تهدید

آموزشی دیگر عوض شود و یایگاین آن شود .روب ما رفتهایم به دنبال این موضوع و

و تحوالت محیطی

ناا آموزشی مهارت محوري را یایگاین کردهایم و حرف یدیدي زدهایم.
توان رسد تحوالت محیطی و رلق راهبرد

13

من بایستی توانایی رسد اطالعاتی را داشته باشم

10

روب بله این هم یک نگاه است که شما دارید و روب هم است .ایبته در بعد

تأثیر تعصبات سازمانی بر

ویژگیهاي فردي ریلی چیاهاي دیگر را هم میتوانید بیاورید مثالً تعصبات

تصمیمهاي گرفتهشده

یدید برمبناي آن

سازمانی .در ستاد کل تعصبات سازمانی یاي ندارد و یک آفت به شمار میآید

یدول  :1مقویههاي حاصل از مصاحبه با مدیران (براي نمونهو
ردیف

واحد ضبط
هاي فرد که بایستی به آن تویه شود قدرت تعامل است

1

یکی دیگر از شار

2

مدیر ما بایستی بتواند کارهاي رارقایعاده را انجا دهد بتواند بنبست شکنی کند

3

در ستاد کل ما احتیاج به افرادي داریم که بتوانند مسائل ناامی را حل کنند

0

یکی دیگر از ابعاد بحث مدیریت است

5

میاان اهتما به بازدیدها و سرکشیهاي تخصصی از مجموعه تحت امر،

1

میاان کنترل عملکرد فردي مدیران و نیروهاي تحت امر

مقوله
تعاملپذیري
مدیریت ریسکپذیر و پیشگا
مهارت حل مسائل
دانش مدیریتی
مهارت در ناارت و کنترل
مدیریت بر منابع انسانی
برانگیاانندگی

1

قدرت و توانایی نفوذ در دیگران

9

اگر اینطور است حاال تعهد عملی ایجاد رواهد کرد

تعهد عملی

8

یک تعهد سازمانی ایجاد رواهد کرد و این اعتقاد منجر به رفتار عملی رواهد شد.

عملگراي

شار

هاي ویژگیهاي فردي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی

10

توان راهبردي فکر کردن و عمل کردن دارد

11

آنچه در ارزیابی فرماندهان و مدیران عایی سازمان بایستی به آن تویه شود با تویه به

عملگرا
مدیریت یهادي و عمل انقالبی

تأکیدات ف محتر کل قوا مدیریت یهادي و عمل انقالبی بیشتر موردتویه است

12

نتیجه را باید در اثر دید اینکه سنجش عملکرد چه نتایجی و پیامدهاي در درون و

اثر درون و برونسازمانی

برون سازمان رواهد گذاشت
13

وقتی عملکرد دو نفر را قیاس میکنیم یکی با هاینه باالتر و تلفات بیشتر ویی

میاان صرفهیویی در وقت و هاینهها

دیگري هاینه کمتر و تلفات کمتر -یکی سریعتر انجا داده یکی کندتر.
10

آنها را در بوته آزمایش میگذارند شرایط ایجاد میکنند ،بحرانهاي مدیریتی و

مدیریت بحران

عامل سعهصدر ،روش برروردي و ثبات شخصیتی براي کسی که در این شغل

روش برروردي و ثبات شخصیتی

چایش آنوقت نوع مدیریت آنها را بررسی میکنند
15

کار میکند ایاامی است.
11

در ستاد کل ویژگیهاي شغلی تعریفنشده است و این نقیصه است .بایستی در

قدرت نوآوري و ابتکار

ارزیابی بررسی شود که قدرت نوآوري و ابتکار فرد چقدر است آیا رالقیت دارد.
11

براي مؤیفههاي شخصیتی میتوان به شجاعت ،رالقیت ،انعطافپذیري ،هوش،

شجاعت ،انعطافپذیري ،قاطعیت

قاطعیت اشاره کرد
19

در بعد ارالقی به :تواضع ،فروتنی ،نر رویی ،وفاي به عهد ،مدارا کردن ،حسن

تواضع ،فروتنی ،نر رویی ،وفاي به عهد،

ظن ،شرح صدر ،انتقادپذیري ،امانتداري ،قانونگرایی ،مسئوییتپذیري،

مدارا کردن ،حسن ظن ،شرح صدر،

اطاعتپذیري ،نامپذیري ،روحیه ردمتی ،تالش و توسعه ،انضباط مایی و

انتقادپذیري ،امانتداري ،قانونگرایی،

اقتصادي ،انضباط سیاسی و مناعت طبع

مسئوییتپذیري ،اطاعتپذیري،
نامپذیري ،روحیه ردمتی ،تالش و
توسعه ،انضباط مایی و اقتصادي ،انضباط
سیاسی و مناعت طبع

18

در بعد بینشی به :اداي فرایض دینی ،ایتاا عملی به والیتفقیه ،پایبندي به

اداي فرایض دینی ،ایتاا عملی به والیتفقیه،

ارزشهاي دینی و اسالمی و ایجاد فضاي انقالبی در سطح یکان نا برد

پایبندي به ارزشهاي دینی و اسالمی و ایجاد
فضاي انقالبی در سطح یکان

20

بتواند از گفتههاي حضرت آقا که این ستاد منتصب به ایشان است سیاستهاي

مهارت تدوین سیاستهاي کاري

کالن و راهبردي را استخراج کند
21

آیا من که در ستاد کل مشغول هستم این توان رادار که از راهبردهاي ابالغی

مهارت سیاستگذاري

سیاستهاي الز را استخراجکنم.

در ادامه مقویههاي بهدستآمده از مبانی ناري و مصاحبهها باهم تلفیقشده و در مرحله
بعد مورد پاالیش قرار گرفت و از این طریق فهرست اوییه مؤیفهها با  129مؤیفه به دست آمد .در
گا اول ،مقویههاي بهدستآمده ،با روش دیفی و در قایب پرسشنامهاي براي مصاحبهشوندگان
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ارسال شد که صحت و درستی هر یک از مؤیفههاي بهدستآمده را تائید نمایند .در این مرحله
تعداد یازده مقویه طبق نار مصاحبهشوندگان از فهرست حذف شدند.
در گا بعدي بهمناور اعتباربخشی نتایج و یافتههاي پژوهش مجدداً مؤیفههاي تصحیحشده
براي ده نفر از صاحبناران ارسال شد و از آنان رواسته شد نارات رود را اعال نمایند .پس از
دریافت نارات آنان ،نتایج با استفاده از روش الوشه مورد تحلیل قرار گرفت .بر اساس ضریب
الوشه مقدار  CVRنباید کمتر از  0/12و یا میانگین محاسبهشده نباید کمتر از دو باشد .با تویه به
نتایج بهدستآمده تعداد  12گویه (شار

و مورد تائید پاسخگویان قرار گرفت.

تحليل دادههای کمّی
در این مرحله با استفاده از نتایج بهدستآمده در مرحله کیفی ،پرسشنامه محقق سارته ،تهیره و در ارتیرار
 203نفر از اعضاي نمونه قرار گرفت که تعداد  183پرش نامه یمعآوري شد .نرخ بازگشت پرسشنامرههرا  85در
صد بود .براي تحلیل دادههاي پرسشنامه در مرحله اول از آزمون تحلیل عاملی تائیدي استفاده شد.
شار

ها که معموالً به گویههاي پرسشنامه اطالق میشرود (و در ایرن پرژوهش نیرا ایرنگونره اسرتو

متغیرهاي آشکار تحقیق به شمار میروند که توسط پاسخگویان بهطرور مسرتقیم و بریواسرطه موردسرنجش قررار
میگیرند .نتایج سنجش بارهاي عاملی گویهها در یدول  9نشان دادهشده است.
یدول  :9نتایج بارهاي عاملی گویهها
گویه

بار
عاملی

گویه

بار
عاملی

گویه

بار
عاملی

دانش مدیریتی
دانش حرفهای
دانش تخصص و شغلی
تفکر راهبردی
خالقیت و نوآوری
همدلی
برانگیزانندگی
تفکر تحلیلی
مدیریت بر خویشتن
تفکر خالق
مهارتهای ارتباطی
مدیریت تعارض
مدیریت تحول

0891
0818
0851
0801
0812
0811
0815
0811
018
0812
0855
0855
0810

نامپذیري
مسئوییتپذیري
حق مداري
تعاملپذیري
واقعگرایی
تجربه پذیري
مشورت پذیري
شایستهگرایی
قانون مداري
رطرپذیري
آرمانگرایی
انتقادپذیري
حریت و آزادگی

013
0813
015
0815
0811
0811
0811
0812
0813
160
1661
16.8
16..

امانتداری
پرهیز از اسراف و تبذیر
حسن خلق
زهد
الگو و نمونه بودن
صداقت
وفای به عهد
عدالت ورزی
تقوا
توكل به خدا
قاطعیت
تابآوری
وظیفهشناسی

0813
0811
0810
0813
0813

0811
0815
0811

0810
0810
0810
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هدایتگری
مدیریت منابع انسانی
مدیریت دانش
مهارت حل مسئله
مهارت تیم سازی و شبکه
سازی
مدیریت زمان
مهارت روابط انسانی
بهرهگیری از سبكهای
مدیریت مشاركتی
مهارت رهبری
مدیریت راهبردی
مهارت تصمیمگیری
تکلیف گرایی
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0811
0858
0810
0858
0811

ایمان به هدف
مرد داري
اهل عمل
ایثارگري
شهادتطلبی

1631
0813
0819
0812
0813

برونگرایی
اعتدال و میانهروی
خودباوری
شجاعت
وجدان كاری

0851
0811
0811
0812
0812

0853
0812
0818

والیت مداري
روحیه انقالبی و یهادي
آمر به معروف و ناهی از منکر

0810
0811
0813

انعطافپذیری
بینش سیاسی
بینش اعتقادی

0810
0818
0815

0818
0858
0811
0811

تواضع و فروتنی
سعهصدر
رازداری
مدارا كردن

0812
0818
0815
0810

بینش اجتماعی
بینش فرهنگی

0891
0895

نتایج مویود در یدول  9پاسخ سؤال تحقیق در رصوص شار

هاي ویژگیهراي فرردي در ارزیرابی

عملکرد کارکنان کد اند؟ را نشان میدهد
با تویه به نتایج بهدستآمده ،در این پژوهش شار
سازمانهاي ناامی داراي  12شار

هاي عامل فردي ارزیابی عملکرد کارکنان

است.

ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی

عاملهاي فردي

دانش مدیریتی -دانش حرفهاي -دانش تخص

و شغلی -تفکر راهبردي -رالقیت و نوآوري-همدیی-

برانگیاانندگی -تفکر تحلیلی -مدیریت بر رویشتن -تفکر رالق -مهارتهاي ارتباطی -مدیریت
تعارض -مدیریت تحول-هدایتگري-مدیریت منابع انسانی-مدیریت دانش-مهارت حل مسئله -مهارت
تیم سازي و شبکهسازي -مدیریت زمان -مهارت روابط انسانی -بهرهگیري از سبکهاي مدیریت
مشارکتی -مهارت رهبري -مدیریت راهبردي -مهارت تصمیمگیري -تکلیف گرایی -نامپذیري-
مسئوییتپذیري -حق مداري -تعاملپذیري -واقعگرایی -تجربه پذیري -مشورت پذیري-
شایستهگرایی -قانون مداري -رطرپذیري -آرمانگرایی -انتقادپذیري -حریت و آزادگی -ایمان به
هدف -مرد داري -اهل عمل -ایثارگري -شهادتطلبی -والیت مداري -روحیه انقالبی و یهادي -آمر
به معروف و ناهی از منکر -تواضع و فروتنی -سعهصدر -رازداري -مدارا کردن -امانتداري -پرهیا از
اسراف و تبذیر-حسن رلق -زهد -ایگو و نمونه بودن -صداقت -وفاي به عهد -عدایت ورزي -تقوا-
توکل به ردا -قاطعیت -تابآوري -وظیفهشناسی -برونگرایی -اعتدال و میانهروي -رودباوري-
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نمودار  :0شاخصهای عاملهای فردی

نتيجهگيری و پيشنهاد
الف -نتيجهگيری:
ویه مشترک تمامی ناامات ارزیابی عملکرد کارکنان که تاکنون طراحی گردیده است
عاملهاي فردي کارکنان است که در کنار سایر ابعاد قرار دارد؛ بنابراین ،این موضوع نشاندهنده
اهمیت سنجش عاملهاي فردي در ارزیابی عملکرد را نشان میدهد .از همین رو تویه به
شار

هاي عاملهاي فردي در این تحقیق موردتویه قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که

شار

است.

هاي عوامل فردي ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهاي ناامی داراي  12شار

یافتههاي اریر بر اساس دیدگاههاي برآمده از بافت سازمانهاي ناامی و با روششناسی کیفی و
تعمیق یافتهها استخراجشده است .ازآنجاییکه در تدوین شار

هاي ارزیابی عملکرد سازمانهاي

ناامی ،ارکان یهت ساز ن ، .راهبردها ،مأموریت ،اهداف و فعاییتهاي کلیدي و ویژگیهاي
راص سازمانهاي ناامی موردتویه قرار گرفت ،میتوان این شار
بافت سازمانهاي ناامی دانست .شار

ها را کامالً بومی و مطابق با

ها حاصله بهگونهاي هستند که سازمانهاي ناامی

میتوانند فرارور سازمان مطبوع رود و شرح شغل هر یک از کارکنان از آن بهرهبرداري نمایند و با
تنایم سنجه از آن استفاده عملی بنمایند.
ب -پيشنهادها:

ایف -بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق شار

هاي تهیهشده در ارزیابی عملکرد کارکنان

سازمانهاي ناامی بکار گرفتهشده ،به ایرا گذارده شود.
ب -سازمانهاي بهکارگیرنده این شار
شار

ها بایستی به این نکته تویه داشته باشند که عمو

ها بهدستآمده نشاندهنده یک مفهو عمومی از ویژگیهاي فردي هستند فلذا در یک

تحقیق دیگر این شار

ها بایستی در قایب سنجه تعریف و بهصورت کمی و کیفی تفکیک شوند.

شار
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