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Abstract
هدف پژوهش حاضر طراحی شاخص های ارزیابی عملکررد
AIM: The purpose of this study was to develop
performance evaluation indices of managers of مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی
the Inspection Organization of Iran with a
 جامعر آمراری. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بود.بود
career counseling approach. METHODS: The
سرازمانی
 نفر از صاحبنظران و خبرگان15 بخش کیفی
research method was mixed exploratory. The
statistical population of the qualitative section بودند که با روش نمونهگیری غیراحتمرايی هدفمنرد بره
consisted of 15 organizational experts and
elites who were selected by purposive  نفر240  در بخش کمّی از.شیوه زنجیرهای انتخاب شدند
sampling method. In a quantitative section, 240
مدیر سازمان بازرسی کل کشور در تهران برا اسرتفاده از
people of the manager of the Inspection
تناسربی
 نفرر بره صرورن170 روش نمونهگیری طبقهای
Organization of Tehran were selected
proportionally using a stratified sampling
 ابزار پژوهش بخش کیفری مصراحبههرای.انتخاب شدند
method. The research instrument was the
qualitative part of exploratory semi-structured نیمهساختاریافته اکتشافی و در بخش کمّی از پرسشنامه
interviews and in the quantitative part, a  در بخرش، برای تحلیل دادهها.محقق ساخته استفاده شد
researcher-made questionnaire was used. The
systematic coding method was used in the کیفی از روش کدگذاری سیستماتیك و در بخش کمری از
qualitative part and descriptive statistics (mean آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار اسرتنباطی
and standard deviation) and inferential
statistics (confirmatory factor analysis and (تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادالن سراختاری بره
structural equation modeling by PLS) were  برررای محاسرربه ی معنرریداری. ) اسررتفاده شرردPLS روش
used in the quantitative part. Bootstrap and
Friedman tests were used to calculate the -ضر ایب مسیر و رتبه بندی شاخص ها و مويفه ها از آزمرون
significance of path coefficients and rankings  بررای. و «فریدمن» استفاده گردیرد6»های «بون استراب
of indices and components. SPSS-22 and smart
PLS
3
were
used
for
data smart – PLS  وSPSS22تحلیل دادهها از نرمافزارهای
analysis.FINDINGS: The findings revealed the  مؤيفه اصرلی3  یافته ها بیانگر شناسایی. بهره گرفته شد3
identification of three main components of
personal, analytical, and specialized skills and  زیرمؤيفره17  تحلیلری و تخصصری و،مهارن هرای فرردی
17 sub-components.CONCLUSION: The  نت ایج این پژوهش نشان داد مهرارن هرای تخصصری.بودند
results of this study showed that specialized
skills as the main indicator and personal and - بهعنوان اصلی ترین شاخص و مهارن های فردی و تحلیلی
analytical skills as the next priority are  برای ارزیابی مدیران کرارایی و، بهعنوان اويویتهای بعدی
effective for evaluating managers.
.اثربخشی دارد
Keyword:
Performance
Evaluation,
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مقدمه
در جهان رقابتی امروز ،تنها سازمانهایی میتوانند ماندگار باشند که به مناسبترین نحو علمی از
منابع خود استفاده بهینه نمایند .یکی از منابع مهم سازمانی ،نیروی انسانی یا به تعبیر دقیرق ترر
سرمایههای انسانی است .نظر به اینکه کارکنان جهت رفع و جبران کاستیهای گذشته و ارتقرای
بهرهوری و اثربخشی ،همچنین کشف تواناییهای خود ،به اطرع از انتظراران سرازمان در مرورد
خود و میزان عملکردشان نیاز دارند ،از اینرو ارزیابی عملکرد نیرروی انسرانی فراینردی مهرم و از
حساسترین مسائل هر سازمان میباشد.
مدیران کعسیك ارزیابی را بهمنظور کنترل عملکرد کارکنان انجام میدادند ،امرا امرروزه
هدف ارزیابی ،راهنمایی و ارشاد کارکنان برای مشارکت گروهی به نظور افزایش اثربخشری و
کارایی سازمان است .فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یرك سیسرتم بره معنرای عردم
برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می گرردد کره پیامردهای آن کهويرت و
نهایتاً مرگ سازمان است .ارزیابی عملکرد فرآیندی است کره سرازمانهرا و کارکنران را در
تأمین نیازهایشان کمك میکند .اگر ابزارهای الزم به خوبی طراحی شود و به نحو صرحی
مورد استفاده قرار گیرد وسیل مناسبی برای تشویق ،آموزش ،بهسازی و در مواردی تنبیره
کارکنان خواهد بود (وودرسون 1و همکاران.)2016 ،
موضو ارزیابی عملکرد ،موضوعی چايش برانگیز بوده و سايیان زیرادی اسرت کره محققران و
کاربران را به چايش واداشته است .سازمانهای تجاری در گذشته تنها از شاخصهرای مرايی بره-
عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده میکردند؛ تا اینکه «کاپعن و نرورتن »2در اوایرل دهره 1980
پس از بررسی و ارزیابی سیستمهای حسابداری مدیریت ،بسیاری از ناکاراییهای این اطععران را
برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان سراختند کره ایرن ناکرارایی ناشری از افرزایش پیچیردگی
سازمانها ،پویایی محیط و رقابرت برازار برود .فراینرد ارزیرابی عملکررد در تمرامی ابعراد سراختار
سازمانها تأثیر دارد .بهديیل اینکه نه فقط در بهرهوری و رشد سازمانها بلکه در میزان خشنودی
شغلی ،رفتار شغلی ،تعهدکاری و بهطورکلی سعمت جسرم و روان کارکنران ترأثیر انکارناپرذیری
دارد.
با ارزیابی عملکرد میتوان براساس شاخصهای از پیش تعیرین شرده ،بره بررسری و مقایسره
وضع موجود با وضع مطلوب یا ایدهآل پرداخت .عملکرد را میتوان نتیجره یرك ترعش و فعايیرت

1. Wooderson
2. Kaplan & Norton
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دانست .همچنین عملکرد ،مقایسه نتایج با چند ايگو یا شاخص انتخراب شرده ،نترایج مقایسره برا
انتظاران و نیل به دستاوردها توسط فرد ،تیم یا سازمان میباشد (دینگ و ورمرز.)2012 ،1
بهمنظور ارزیابی عملکرد میتوان از روشهای مختلفی نظیرر مروارد زیرر بهرره جسرت :روش
رتبهبندی رفتار ،روش مقایسه کارکنان ،ثبت وقرایع حسراس ،اسرتاندارد کرار ،مشراهده مسرتقیم
رفتار ،شاخص مستقیم (معیار عینی) ،تجزیه و تحلیل عملیان و بازخورد  360درجه.
یك سیستم ارزیابی عملکرد صرفاً بازخوردهایی از چگونگی انجام فعايیتها بره سرازمان ارائره
میدهد بنابراین برای تکمیل فرآیند و ایجاد یك نظرام مردیریت عملکررد بایرد اقردامان دیگرری
نظیرموارد زیر را نیز در دستور کار قرار داد:
 - 1تحلیل دادههای حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان و تهیره اطععران قابرل اسرتفاده - 2
اتصال نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد به سیستمهای برنامهریزی استراتژیك  - 3بازنگری ارزش-
ها و ساختارهای سازمانی بر مبنای نتایج حاصله  - 4ارائه بازخوردهرا بره افرراد بره همرراه انجرام
راهنمایی و مشاوره بهمنظور بهبود عملکرد  - 5بازنگری فرآیندها و روشهای کاری ،تکنويوژهرای
مورد استفاده بر مبنای نتایج حاصله  - 7اتصال سیستم ارزیابی عملکرد برا سیسرتمهرای جبرران
خدمت و پاداشدهی ،کارمند یابی ،جذب ،ارتقاء و تعدیل و...
بر این اساس مدلها و روشهای مختلفی برای ایجاد نظامهای مدیریت عملکررد ایجراد شرده
که میتوان از آنها بهمنظور هدایت و بهبود عملکرد کارکنان بهره برد.
دالیل اندازهگیری و ارزیابی عملکرد یك مجموعه را میتوان بهطور خعصه در  11مورد عنوان کرد:
 - 1بررسی میزان تحقق اهداف و استراتژیها  - 2بررسی مؤثر بودن فرآینردها و راهکارهرای
اجرایی  - 3کنترل فعايیتها  - 4انعکاس وضعیت سازمان به مردیران جهرت تصرمیمگیرری - 5
دقیق بودن استنباطهای مورد نظرر در سرازمان برر اسراس شرواهد آمراری  - 6مقایسره دورهای
وضعیت سازمان با دورههای گذشته  - 7برازده عملکررد مردیران و دسرتانردرکاران  - 8تحلیرل
محیط داخلی سازمان و شناخت قونها و ضعفهرای عملکررد  - 9زمینره سرازی طراحری نظرام
انگیزش عملکرد کارکنان  - 10آگاهی یافتن مدیران از اثربخشی تصمیمان اخذ شده قبلی - 11
زمینهسازی برای تخصیص و کنترل بودجه (وودرسون و همکاران.)2016 ،
مرشاوره شغلی نیز یکی از مهمترین روشهای یراریرسرانی بره افرراد در جهرت بهبرود در
شرایط کاری خود و شرایط بازار کار است .در حقیقت هر فرد بررای ارزیررابی خررود و کراوش در
بازار کار نیازمند برنامه ریزی شغلی در سراسر زندگی کاری خود است .راهنمایی و مشاوره شرغلی
میتواند بخش مهمی از برنامهریزی شغلی باشد (اردهه و ابراهیمیان.)1383 ،
1. Ding & Wermers
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اشتغال بهعنوان یکی از اصلیترین نیازهای بشر ،امروزه برهعنروان مسرأيهای پیچیردهای و در
میان صراحبنظران عرلوم مرختلف اقتصادی ،اجتماعی ،روانشناسی و مشاوره ،مدیریت و ...مطرح
است .سازوکارهای خاص آن و وظایف حکومت و مردم در این عرصه در کشور ما بهخوبی روشرن
نیست .همچنین افراد آشنا به ویژگیهای یك شغل و استعدادها و تواناییها موردنیراز در آن کرم
هستند که در این زمینه یکی منابع مهم و مفید مدیران هر سرازمان مریتواننرد باشرند چرون در
زمان مدیریت تجربههایی در این زمینه کسب میکنند که بررای افرراد نیازمنرد مریتوانرد بسریار
راهگشا باشد (شریعت .)1383 ،یکی از دالیلی که افراد در یك سازمان نمیتوانند عملکرد خروبی
داشته باشند و یا پس از مدتی دچار فرسودگی شغلی در کار میشوند و تمایل بره ترر سرازمان
در آنها دیده میشود و صرفاً به خاطر شرایط و محدودیتهای خاص در آن شغل باقی میمانند،
این است که مشاوره شغلی خوبی را دریافت نمیکنند که این مشاوره میتواند توسط مدیران هرر
سازمان به افراد متقاضی استخدام در آن سازمان صورن بگیرد (شفیع آبادی.)1384 ،
برای مشاوره شغلی تعاریف زیادی ارائهشده است .نخستین و ابتداییترین تعریف از مشاوره شرغلی
توسط «پارسونز» 1ارائهشده است .پارسونز معتقد بود که مشاوره شغلی جریان رودررویی است که طی
آن ابتدا فرد از استعدادها ،ععیق ،تواناییها ،رغبتها ،محدودیتها و دیگر کیفیران خرود را شناسرایی
میکند .سپس در مورد ویژگریهرای مشراغل متعردد ،ملزومران و شررایط موفقیرت ،مزایرا ،معایرب و
فرصتهای مختلف کار ،آگاه میگردد و آنگاه با استداليی صرحی و از طریرق ایجراد سازشری منطقری
بین خصوصیان شخصی و شرایط شغلی به انتخاب شغل میپردازد (شفیعآبادی.)1395 ،
کریمی ،پیدایی و میرمهررداد ( )1397بره طراحری سیسرتم پشرتیبان تصرمیمگیرری فرازی
جهت ارزیابی عملکرد مدیران فناوری اطععان شرکت همراه اول پرداختهاند .یافتهها نشان داد برا
بررسی و تحلیل ویژگیهای فردی و شغلی مردیران و برا اسرتفاده از نتیجرهگیرریهرای پرژوهش
حاضر ،میتوان به بهبود عملکرد آنان کمك کرده و این پژوهش به ارائه مديی جدید در خصروص
ارزیابی مدیران فناوری اطععان پرداخته و مدیران را براساس ویژگیهای فردی و شرغلی ارزیرابی
کرده است .بانگچاکدی و مای )2016( 2به بررسی نقش مدیران ارشرد در انردازهگیرری عملکررد
مدیران سازمانی پرداختهاند .نتایج نشان داد آگاهی و دانش مدیریتی و مهرارنهرای خودارزیرابی
مدیران ارشد ،در بهبود عملکررد مرايی و غیرمرايی سرازمان و تمرکرز بهترر کارکنران برر اهرداف
سازمانی ،تأثیر زیادی داشته و همه باید در تصمیمان واحرد سرازمانی برهنحروی از انحراء سرهیم
شوند .از دیگر نتایج تحقیق مدیران ارشدی که از مهارنهای ریسكپذیری و حل مسأيه براالتری

1. Parsons
2. Bangchokdee & Mia

12

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی /دوره  ،12شماره  /43تابستان 1399

طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی

برخوردار بودند ،بهتر میتوانستند واحد سازمانی را به سمت اهرداف هردایت کننرد و کارکنران از
آنها رضایت بیشتری داشتند .نعیمری و مظراهری ( )1396در پرژوهش خرود بره بررسری ترأثیر
مشاوره شغلی مبتنی بر پذیرش و تعهرد ) (ACTبرر انطبرا پرذیری مسریر شرغلی دانشرجویان
پرداختهاند .یافتهها تفاون معناداری بین دو گروه در انطبا پذیری مسیر شغلی و خرده مقیراس-
های آن درزمینهی دغدغه ،کنجکاوی ،کنترل و اعتماد در مرحله پسآزمون نشان داد .همچنرین
نتایج آزمون پیگیری حاکی از پایداری اثر مداخله مشاوره شغلی مبتنری برر پرذیرش و تعهرد برر
افزایش انطبا پذیری و خرده مقیاسهای آن بود .در نهایت از مشاورهی مبتنی بر پذیرش و تعهد
بهعنوان یك روش مؤثر در افزایش انطبا پذیری استفاده کرد .تین و وانگ )2016( 1بره بررسری
تحقیق و کار مشاوره شغلی در تایوان پرداختند .این مقايه (ايف) برازبینی از تحقیقران تجربری در
خصوص نظریان غربی شغل در تایوان ارائه میدهرد و (ب) مشرکعن شرغلی فعلری در ترایوان را
موردبحث قرار میدهد و (ج) چشم اندازهای جدیدی برای مشاوره شغلی در تایوان کشف میکند.
نظریان غربی شغل و مفاهیم مهم آزمایش و بهصورن تجربی اصرعح شردند .یرك مردل طراحری
زندگی فرضی برای افزایش معنای زندگی پیشنهادشده است .سپس مشکعن مشراوره شرغلی در
سیستم آموزشی ،گروههای خاص /برزرگسراالن ،اسرتخدام  /سرازمانهرا در ترایوان مرورد بحرث
قرارگرفتهاند .درویشی ( )1396در پژوهشی به بررسری رابطره برین سربك مردیریت برا سرعمت
سازمانی و عملکرد شغلی در شرکتهای کوچك و توسط شررکتهرای فعرال در اداره بنردر امرام
خمینی پرداخت .نتایج حاکی از آن بود بین سبك مدیریت استبدادی و سعمت سرازمانی رابطره
معنیداری و جود ندارد ويی بین سبك مدیریت خیرخواهانه ،مشاورهای و مشرارکتی برا سرعمت
سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین بین سبك مدیریت استبدادی و عملکررد
شغلی رابطه معنیداری وجود ندارد ويی بین سبك مدیریت خیرخواهانه ،مشاورهای و مشارکتی با
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
امروزه ارائه مشاوره شغلی در کشورهای مختلف رشد چشرمگیری کررده و توانسرته اسرت در
پیشگیری از بحرانهای شغلی و کاهش بیکاری و توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسری
نقش مؤثری ایفا کند (شفیعآبادی .)1385 ،با یك مشاوره شغلی مؤثر ،میتوان گرههای مختلفری
را باز نمود .بنابراین می توان با این رویکرد ،به ارائه ايگویی جهرت ارزیرابی مردیران سرازمانهرای
مختلف پرداخت .یکی از این سازمانها میتواند سازمان بازرسی کل کشور باشد.
سازمان بازرسی کل کشور یکی از اصلیترین و مهمترین سازمانهرای کشرور اسرت .سرازمان
بازرسی بهصورن تشکیعتی که وظیفه نظارن بر حسنجریان امور سرازمانهرای اداری و اجررای
1. Tien & Wang
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صحی قوانین را بهعهده دارد از تاسیساتی است که در ایرران پرس از ایجراد سرازمانهرای اداری
جدید و تدوین قوانین مم لکتری بره وجرود آمرده و از پیردایش آن بریش از پنجراه و انردی سرال
نمی گذرد؛ اما نظارن حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار وايیران و مرامورین
دويتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیك به سرابقه تشرکیل حکومرتهرا
است؛ چون بقای هر دويت متوقف ب ر آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن میگذرد،
این آگاهی از طریق مفتّشان و خفینه نگاران و پنهان پژوهان میّسر است (ايهری .)1388 ،در ایرن
راستا هدف این مطايعه ،مشاوره شغلی و ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور مری-
باشد.

سؤالهای پژوهش
 .1ايگوی ارز یابی عملکررد مردیران سرازمان بازرسری کرل کشرور دارای چره ابعراد ،مؤيفرههرا و
شاخصهایی است؟
 .2وضعیت موجود ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور چگونه است؟
 .3تناسب و اهمیت هر یك از شاخصها و عوامل بعد عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور
به چه میزان است؟
در این مجال باتوجه به اهمیت و ضرورن پرداختن به شاخصهای ارزیابی عملکرد با رویکررد
مشاوره شغلی ،صرفاً به سؤال اول پرداخته شده تا ايگویی بومی برای ارزیابی مدیران سرازمانی بره
ویژه سازمان بازرسی کل کشور مدنظر قرار گیرد.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف از نو کاربردی میباشد ،از نظر گردآوری دادههرا برهصرورن تلفیقری از
ترکیب روشهای کیفی و کمی استفاده شده است .در این پژوهش از طرح اکتشرافی متروايی کره
در آن از روشهای کیفی مقتضی از جمله؛ مصاحبه اکتشافی جهت استخراج مؤيفهها و همچنین
سنجههای پژوهش استفاده شده و از روشهای کمی برای اعتباریابی ايگو استفاده شده است .به-
طور کلی این پژوهش در چهار مرحله - 1 :مطايعان ادبیان نظری و پژوهشی ارزیرابی عملکررد 2
 شناسایی مؤيفههای ايگوی ارزیابی عملکرد مردیران  - 3سراخت ابرزار و اجررای مقردماتی - 4اعتبار ايگوی ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان بازرسی کل کشور صورن گرفت که در ادامه بره-
صورن تفصیلی هر یك از آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
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مرحله اول :مرحله کییی
در مرحله اول مطايعه مقدماتی مبانی نظری با تحقیرق در حروزههرای ارزیرابی عملکررد ،مشراوره
شغلی و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسری قررار گرفرت .در ایرن مرحلره ادبیران پژوهشری
داخلی و خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفت و ايگوی مفهومی مستخرج از ادبیان تدوین شد.
به ديیل عدم وجود ايگوهای جرامع و برومی در حیطره ارزیرابی عملکررد مردیران در سرازمان
بازرسی کل کشور ،ضرورن بررسی آن از دیدگاه خبرگان و متخصصان مریتوانرد در شناسرایی و
تدوی ن ايگوی ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان بازرسی کل کشور مثمرثمر باشد .انجام مصاحبه
یکی از ارکان اصلی در روش تحقیق آمیخته اکتشافی محسوب میشود .در پژوهش حاضر ،جهت
شناسایی مؤيفههای ايگوی ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان بازرسری کرل کشرور ابتردا ادبیران
نظری و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و سرپس بررای تردوین یرك ايگروی جرامع و برومی از
مصاحبههای نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت استفاده شد .دالیل استفاده از آن :امکان
تبادل نظران و تفکر ،هدایت موضو مصاحبه بهمنظور دستیابی به اهداف پژوه و امکران مشراهده
احساسان و رسیدن به باورها و اعتقادان مصراحبهشروندگان دربراره موضرو پرژوهش مریباشرد
(ساروخانی.)1393 ،
جامعه آماری در این مرحله ،خبرگان حروزه مردیریت مریباشرند .از انجرایی کره خبرگران و
صاحبنظران حوزه مدیریت در زمینه ارزیابی عملکرد به راحتی قابل شناسایی نیسرتند ،از ایرنرو
از روش نمونهگیری هدفمند و گلويهبرفری اسرتفاده شرد .نمونرهگیرری از صراحبنظرران در ایرن
پژوهش تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرایند اکتشاف و تجزیه تحلیل به نقطه اشربا نظرری1برسرد
(رويندز 2و همکاران2016 ،؛ مايترود 3و همکاران.)2016 ،
معیارهای خبرگان برای ورود به مصاحبه عبارتند از:
 .1مدیرانی که از تجربه و سوابق باالی مدیریتی برخوردار بودند (حرداقل  15سرال دارای پسرت
مدیریتی در سه سط پایه ،میانی و عايی بوده اند).
 .2مدیرانی که از دانش و تخصص عملری براال برخروردار بودنرد( .تحصریعن ،تأيیفران و سرابقه
مدیریتی)
 .1اشبا نظری به این صورن بود که محقق با ظهور اکتشافان اويیه سرعی کررد کره اطععران بیشرتری را در ادامره
گردآوری کند تا شناسایی مقويههای جدید وضوح و معنای بیشتری پیدا کند .این کار تا زمانی ادامره پیردا کررد کره
محقق احساس کند که صاحبنظران دیگر اطععان جدیدی ارایه نمیدهند .در ادامه تحلیل دادههای کیفی بره روش
تحلیل هم صورن گرفت و در پایان این مرحله تدوین ايگوی مفهومی و روابط بین مؤيفههای ايگو صورن گرفت.
2. Rowlands
3. Malterud
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 .3مدیرانی که سابقه پژوهش در حیطه ارزیرابی عملکررد را داشرته و ایرن حیطره جرزء ععیرق
پژوهشی آنها به شمار میرفت.
به علت عدم احصاء تمام افراد خبره در بانك اطععان خاص نمیتوان تنها به این يیست اکتفا
کرد و ممکن بود خبرگانی باشند که در این زمینه سابقه اجرایی یرا طراحری برنامرههرا را داشرته
باشند و بتوانند اطععان گرانبهایی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند .از اینرو از خبرگران حاضرر
در يیست درخواست شد تا خبرگانی که از دید آنها میتوانستند در بخش کشف دادههای کیفری
به پژوهشگر کمك کنند معرفی کنند .با این فرایند تعداد  15خبره برای مصاحبه کافی تشخیص
داده شده است .قبل از شرو مصاحبه خعصهای از طرح پژوهش ،نتایج بررسی پیشرینه پرژوهش
به همراه اهداف و سؤاالن پژوهش جهت مطايعه و آمادگی اويیه در اختیار مصاحبهشوندگان قررار
داده شد و در ابتدای جلسه مصاحبه نیز درمورد کارهای انجام شده بهطور مختصرر توضری داده
میشد .سپس نسبت به طر ح سؤاالن مصاحبه و انجام فرایند مصاحبه اقردام شرد .سرؤاالن ارائره
شده به مصاحبهشوندگان به ترتیب زیر میباشد:
 .1کارکنان سازمان بازرسی کل کشور (مدیران در سه سط پایه ،میرانی و عرايی) بررای تحقرق
ارزیابی عملکرد در سط مدیران باید دارای چه مؤيفههایی باشند؟
 .2تناسب و اهمیت هر یك از شاخصها و عوامل بعد عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور
به چه میزان است؟
 .3وضعیت موجود ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور چگونه است؟
بهمنظور اطمینان از روایی پژوهش ،از روشهای بررسی توسط اعضا ،مثلثسازی منرابع داده-
ها و بازبینی توسط همکاران برای تعیین روایی پژوهش استفاده شده است.
در رابطه با پایایی مصاحبهشونده به چگونگی هدایت سؤاالن اشاره میشود .در پایایی نسخه-
برداری نیز باید به پایایی درون موضوعی نسخهنویسیهای انجام شده حین تایپ متون توسرط دو
فرد توجه نمود .درطول طبقهبندی مصاحبهها نیز توجه به درصدهای گزارش داده شده توسط دو
نفر کدگذار ،1روشی برای تعیین پایایی تحلیرل اسرت .میرزان (درصرد) توافرق درونموضروعی دو
کدگذار ( 60در صد یا بیشتر) در مورد یك مصاحبه (کنتررل تحلیرل) نیرز روشری بررای پایرایی
تحلیل است .در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون 2و روش توافق درونموضروعی بررای محاسربه
پایایی مصاحبههای انجام گرفته استفاده میشود.

1. Inter-Coder Reliability
2. Re-Test Reliability
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از آنجا که در مرحله ک یفی این پژوهش از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شرده
است ،يذا به نظور تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل تم 1استفاده گردیرد .در
تحلیل دادههای کیفی مراحل زیر دنبال گردید )1 :مرور دادهها  )2ایجراد کردهای اويیره )3
طبقه بندی دادهها  ) 4تدوین تم  )5تدوین گزارش.
درنهایت با توجه به تم های شناسایی شده ايگو مفهومی پژوهش را ترسیم شد.

مرحله دوم :مرحله کمی
در این مرحله ابزارهای سنجش متغیر های ايگوی طراحری شرده و گویره هرای آن از بررسری
پیشینه نظری و گردآوری داده های مرحله کیفی از خبرگان و صاحب نظران حروزه مردیریت
طراحی ش د ،سپس پرسشنامه طراحی شده بهمنظور تأ یید روایی محتوایی در اختیار خبرگان
قرار گرفته و جهت تأ یید پایایی آن در نمونه کوچکی از جامعه آماری به صورن پایلون اجرا
شد .در این مرحله ،جهت اعتباریابی ايگوی نظری طراحی شده و یا به عبارن دیگرر آزمرون
تجربی ايگو ،پرسشنامه های طراحی شده در مرحلره سروم بررای گرردآوری دادههرا توزیرع و
گردآوری شد .جامعه آماری در بخش کمی پژوهش شامل معاونان ،مشاوران ارشرد ،مردیران
اداران کل ،بازرسانک ل ،معاونان مدیرکل و بازرسان کل ،رؤسای اداران کل و سربازرسران در
مرکز (شهر تهران) بود.
در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و برا انتسراب متناسرب حجرم
نمونه ،بهعنوان نمونه انتخاب شد .به منظور تحلیل داده هرای کمری ،از روش مردل معرادالن
ساختاری استفاده شد .در مدل یابی معادالن ساختاری امکان مدل یابی ارتباط میان چنردین
سازه مستقل و وابسته وجود داشته و همچنین امکان تعیین نقش واسط یك یا چند متغییر
بین متغیرهای دیگر وجود دارد (گفن ،2اشتراب 3و بودرئرو .)2000 ،4از ایرنرو روش مرذکور
امکان اعتباریابی ايگو را فراهم آ ورد و استفاده از شاخص های برازش آن نشانگر میزان اعتبار
ايگوی ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان بازرسی کل کشور میباشد.

1. Theme
4.Gefen
5.Straub
6.Boudreau
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فدول  :1فامره آماری تحقیق در مرحله کمی
ردیف

سطح مدیریت

عنوان پست

ترداد

1

عايی

مدیریت ارشد و مشاوران ارشد

32

2

میانی

مدیران اداران کل و بازرسان کل امور و معاونانشان

130

3

پایه

رؤسای اداران و سربازرسان

78

بر اساس آخرین آمار و اطععان موجود در اداره کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان
بازرسی کل کشور در سال  1397در سازمان مرکزی (شهر تهران) درمجمو تعداد  240نفر
مدیر در سه سطوح ارشد ،میانی و پایه تمام وقت در این سازمان مشغول به کار بودهاند.
تمامی مدیران سازمان بازرسی کل کشور جامعه پرژوهش بره حسراب مری آینرد .سرازمان
بازرسی کل کشور در  4معاونت عملیاتی (معاونت نظارن و بازرسی امور اقتصادی ،تويیردی،
فرهنگی ر اجتماعی و سیاسی ر قضایی) و  2معاونت پشتیبا نی (معاونت برنامه ریرزی و امرور
مجلس و معاونت حقوقی و نظارن همگانی) در قايب  32واحد سازمانی در مرکز سازماندهی
گردیده است .جامعه آماری مدیران شامل  240نفر است .توصیه شده است برای مدل های برا
دو تا چهار عامل پژوهشگر باید روی گردآوری دست کم  170نمونه برنامه ریزی کند و تا حد
امکان ،گروه های نمونه با حجم بزرگ تر موردنیاز است تا داده های بیشتری به دست آید .زیرا
نمونه های کوچك تر موجب عدم حصول همگرایی یا جواب های نامناسرب و دقرت پرایین در
برآورد پارامترها به ویژه خطاهای استاندارد می شود .بر این اساس حجرم نمونره 170 ،مرورد
تعیین گردید .به علت جامع بودن و برخورداری از سطوح مختلف مدیریتی ،به منظور همگن
کردن آنان از روش نمونه گیر ی تصادفی طبقه ای نسبتی 1و با انتساب متناسب حجم نمونره،
نمونه ها انتخاب شدند.
جدول  2مؤيفهها و گویه های نهایی را نشان میدهد .این دسته بندی براسراس مطايعران
پیشینه تحقیقان صورن گرفته در خصوص ارزیابی عملکرد به دست آمده است .ايبته برخری
گویه های پرسشنامه در مرحله روایی محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی حذف شده است.

1 . Proportional Stratified Sampling
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فدول  :2سطح و مهارتهای پرسشنامه پژوهش
مؤلیههای ارزیابی عملکرد

مهارنهای فردی

زیرمؤلیهها (متغیرها)

ترداد گویه

رهبری

34

ارتباطان

26

پشتکار

21

انعطافپذیری

17

کنجکاوی

17

خوشبینی

12

ریسكپذیری

8
135

جمع
تعايی ارزیابی عملکرد
ادرا
مهارنهای تحلیلی

56

خعقیت و نوآوری

31

رشد و توسعه

29

مهارنهای پژوهشگری

23

جمع

مهارنهای تخصصی

366

505
مهارنهای بازرسی

116

شم بازرسی

48

تسلط بر قوانین و مقرران

35

برنامهریزی

29

کارتیمی و مشارکت پذیری

27

جمع

255

جمع کل

895

برای طراحی این پرسشنامه مؤيفههای شناسایی شرده در مرحلره کیفری پرژوهش و بررسری
ادبیان نظری و پژوهشی که در ايگروی مفهرومی ارائره شرده اسرت ،مبنرای طراحری گویرههرای
پرسشنامه قرار گرفت .برای طراحی گویههای پرسشنامه از دو منبع اصلی استفاده شد .منبرع اول
متن مصاحبهها بود بر این اساس در متن مصاحبههای تحلیل شده به شاخصهرایی اشراره شرده
بود که میتوانست با تعدیعتی بهعنوان گویههای همران مؤيفره در نظرر گرفتره شرود .منبرع دوم
پرسشنامههای مشابه بود که عموما در این بخش پرسشنامههایی استفاده شد که روایری و پایرایی
آنها نشان از مورد تایید بودن آن داشت .در این بخش گویههایی که میتوانسرت گویره مناسربی
برای سنجش متغیر مورد نظر به کار برده شود اخذ شده و در صرورن يرزوم انجرام اصرعحان در
19
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مرحله روایی و پایایی مورد اصعح یا حذف قرار گرفت .طیف نمرهگذاری این پرسشنامه نیز طیف
پنج درجهای يیکرن میباشد.
برای تحلیل روایی پرسشنامه از دو روش روایی محتوایی و روایی سازه اسرتفاده شرده اسرت.
نتایج مربوط به روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی صورن گرفته است.
روایی محتوایی به تحلیل منطقی محتوای یك آزمون بسرتگی داشرته و تعیرین آن براسراس
قضاون ذهنی و فردی است .در این روش سؤالهای آزمرون در اختیرار متخصصران یرا برخری از
آزمودنیها گذاشته میشود و از آنان میخواهند که مشخص کنند آیا سؤاالن آزمون صفت مرورد
نظر را اندازهگیری میکند یا خیر و اینکه آیا سؤالها کل محتوایی آزمون را در برمیگیرد یا خیر.
در صورتی که بین افراد مختلف در زمینه روایی آزمون توافق وجود داشته باشد ،آن آزمون دارای
روایی محتوای است .بهمنظور تعیین روایی در این پرژوهش از شراخص نسربت روایری محتروایی
( 1)CVRکه توسط «الوشه» طراحی شده ،استفاده شده است.
در این پژوهش بهمنظور محاسبه شاخص نسبت روایی محتوایی گویههرای طراحری شرده در
پرسشنامه در اختیار  12نفرر متخصرص قررار داده شرد و در ادامره اهرداف پرسشرنامه ،تعراریف
متغیرهای پرسشامه در اختیار آنان قرار گرفت .پس از شرح مروارد ذکرر شرده بررای متخصصران
گویهها براساس طیف سه درجهای يیکرن «گویه ضروری است»« ،گویه مفید است ويی ضرروری
نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طراحی شده و در اختیار آنان قرار گرفت و از آنان خواسته شرد
نظر خود را طبق سه طیف ذکر شده اععم کنند .سپس دادههای این مرحله با استفاده از فرمرول
زیر مورد محاسبه قرار گرفت.
nE − N/2
N/2

= CVR

این فرمول بهصورن فارسی به صورن زیر نوشته میشود:
تعدادکل متخصصین
2

 −تعداد متخصصینی که گزینه ضروری را انتخاب کردهاند
تعداد کل متخصصین
2

= 𝑅𝑉𝐶

بر اساس تعداد متخصصینی که سؤ االن را مرورد ارزیرابی قررار داده انرد ،حرداقل مقردار
 CVRقابل قبول بر اساس میزان مورد قبول بایرد براالتر از  ./6باشرد .سرؤ االتی کره مقردار
1 . Content Validity Ratio
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 CVRمحاسبه شده برای آن ها کمتر از میزان مورد نظرر برا توجره بره تعرداد متخصصرین
ارزیابیکننده سؤ ال باشد ،بایستی به علت این که براساس شاخص روایی محتوایی ،روایی قابل
قبويی ندارند از آزمون کنار گذاشرته شروند .در ایرن تحقیرق  CVRکمترر از  ./6بره عنروان
معیاری برای حذف گویه در نظر گرفته شد .در جردول  3میرزان شراخص  CVRحاصرل از
نظران خبرگان آورده شده است.
فدول  :3بررسی روایی محتوایی سؤالهای پرسشنامه
ردیف

سؤاالت

ضروری

رد

CVR

نتیجه

1

مهررارن در برنامررهریررزی هررای درازمرردن ،میرران مرردن و
کوتاه مدن در راستای سیاست ها و اهداف سازمانی

1.00

0.60

1.00

ضروری

2

مهارن در برنامه ریزی فردی و گروهی در راستای اهداف
سازمانی

1.00

1.00

ضروری

3

داشتن نگرش سی ستمی (مهارن کعننگری  -آیندهنگری
و چندجانبهنگری)

1.00

1.00

ضروری

4

تقسیم کار در گروه

1.00

0.60

1.00

ضروری

5

داشتن مهارن های ارتباطی و اشترا
کاری بین همکاران

دانرش و تجربیران

1.00

0.60

1.00

ضروری

6

رهبری گروه در انجرام وظرایف محويره و مأموریرت هرای
بازرسی

1.00

0.60

1.00

ضروری

7

ارائه ایده های نوین و پیشرنهادهای نرو در انجرام وظرایف
محويه

1.00

0.60

1.00

ضروری

8

برخورداری از مهارن های خعقانره و اسرتفاده صرحی از
تکنیك های خعقیت در انجام وظایف

1.00

0.60

0.82

ضروری

9

ارائه راه حل های بدیع برای چايش های پیش رو در وظایف
محويه و مأموریت های بازرسی

1.00

0.60

0.64

ضروری

10

مهارن شناسایی مسائل و چايش های تخصصی

1.00

0.60

1.00

ضروری

11

مهارن به کرارگیری راه حرل هرای علمری در زمینره هرای
تخصصی

1.00

0.60

1.00

ضروری

12

داشتن توانایی عقعنی و سبك فکری مؤثر در حل مسائل

1.00

0.60

0.64

ضروری

13

برخورداری از بیان ،شنود و نوشتار مؤثر

1.00

0.60

1.00

ضروری

14

برخورداری از مهارن مذاکره و متقاعدسازی

1.00

0.60

1.00

ضروری

0.60
0.60

21

طیبه جعفری ،عبداهلل شفیعآبادی ،کیومرث فرحبخش ،عباس عباسپور و جلیل یونسی
ضروری

رد

CVR

نتیجه

15

داشتن ارتباطان مؤثر درون سازمانی و برون سازمانی

1.00

0.60

1.00

ضروری

16

خودآموزی در حوزه مدیریت و در راستای وظایف محويه
و بهکارگیری آنها

1.00

0.60

0.82

ضروری

17

داشتن مهارن استعدادپروری در محیط کار

1.00

0.60

1.00

ضروری

18

مهارن استفاده اثربخش از فنآوریهای نوین

1.00

0.60

1.00

ضروری

19

توانمندی در استنباط تحلیلی

1.00

0.60

0.82

ضروری

20

توانمندی در ادرا

محیطی

1.00

0.60

0.82

ضروری

21

توانمندی در ادرا

موضوعی

1.00

0.60

0.82

ضروری

22

برخورداری از انگیزه مطايعه و جستجو کردن

1.00

0.60

0.64

ضروری

23

تعش در جهت یافتن روش ها و رویکردهای نوین

1.00

0.60

0.45

رد

24

تعش در جهت شناخت مسائل مررتبط برا شررح وظیفره
(مسئلهیابی)

1.00

0.60

0.45

رد

25

برخررورداری از انگیررزه مطلرروب در محرریط کررار (انگیررزه
پیشرفت)

1.00

0.60

1.00

ضروری

26

داشتن تعش هدفمند و شو رسیدن به اهداف سازمانی

1.00

0.60

0.82

ضروری

27

تعش در جهت انجام به موقع و مطلوب براسراس وظرایف
سازمانی(مدیریت زمان)

1.00

0.60

1.00

ضروری

28

برخورداری از نگرش ،افکار و گفتار مثبت در انجام امور

1.00

0.60

1.00

ضروری

29

برخورداری از نگرش منطقی در انجام امور

1.00

0.60

0.82

ضروری

30

انتظار عملکرد درست و مطلوب از سوی کارکنان

1.00

0.60

0.82

ضروری

31

تمایل به ریسك پذیری و چايش پذیری در حوزه مردیریت
و مأموریت های بازرسی

1.00

0.60

0.64

ضروری

32

توانمندی در تصمیم گیری و تصمیمسازی

1.00

0.60

0.82

ضروری

33

داشتن روحیه استقعل طلبی و شجاعت

1.00

0.60

0.82

ضروری

34

مشارکت مؤثر و داشتن روحیه تعامل باال با همکاران

1.00

0.60

1.00

ضروری

35

سررا زگاری بررا محرریط کررار و همکرراران و داشررتن روحیرره
انتقادپذیری

1.00

0.60

1.00

ضروری

36

انعطاف پذیری در پذیرش تغییران در محیط کار

1.00

0.60

0.64

ضروری

37

دارا بودن سبك رهبرری مرؤثر برر اسراس سیاسرتهرا و
اهداف سازمانی

1.00

0.60

1.00

ضروری

ردیف

22

سؤاالت
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CVR

نتیجه

1.00

ضروری

0.64

ضروری
ضروری

ردیف

سؤاالت

ضروری

رد

38

برخورداری از تعهد حرفه ای و تبعیت از فررامین مردیران
رشد

1.00

0.60

39

تدوین سیاسرت هرای انگیزشری در محریط کرار (ماننرد:
ترغیب و قدردانی از کارکنان مؤثر و موفق و)...

1.00

0.60

40

آگاهی از قوانین و مقرران عام کشوری

1.00

0.60

0.82

41

آگاهی از قوانین و مقرران خاص سازمانی

1.00

0.60

1.00

ضروری

42

تسرلط کامرل بره قرروانین و مقررران موردنیراز و مهررارن
به کارگیری آنها

1.00

0.60

1.00

ضروری

43

مهرررارن موضرررو یرررابی و م نحررروه ورود بررره موضرررو
مأموریت های بازرسی

1.00

0.60

0.64

ضروری

44

مهارن نحوه جمع آوری اطععان

1.00

0.60

1.00

ضروری

45

مهارن استنتاج از گزارش های بازرسی

1.00

0.60

0.45

رد

46

مهارن تطبیق یافته هرای گرزارش بازرسری برا قروانین و
مقرران و ارائه پیشنهادهای کاربردی و مؤثر

1.00

0.60

0.64

ضروری

47

نحوه تهیه طرح و چك يیست های نظارن و بازرسی

1.00

0.60

0.27

رد

48

تشخیص تخلف و جرم بر اساس قوانین و مقرران

1.00

0.60

0.45

رد

49

مهارن اخذ دفا و توضی

1.00

0.60

0.82

ضروری

50

مهارن تهیه گرزارش هرای تخصصری و تجزیره و تحلیرل
اطععان

1.00

0.60

0.82

ضروری

51

وجود سیستم نظرسنجی برای جذب ایده های مؤيفه های
ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

0.82

ضروری

52

کسب ایده های نوآورانه در زمینره ی مؤيفره هرای ارزیرابی
عملکرد از ذی نفعان در حوزه مدیریت

1.00

0.60

0.82

ضروری

53

جررذب برنامرره هررای کرراربردی و منسررجم در زمینررهی
مؤيفه های ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

1.00

ضروری

54

خلق شاخصه ها و مؤيفه های ارزیابی عملکرد با استفاده از
منابع داخلی

1.00

0.60

1.00

ضروری

55

تشررکیل و حمایررت از جلسرران بررارش مغررزی و جلسرران
هم اندیشی برای استخراج شاخصه ها و مؤيفه های ارزیرابی
عملکرد

1.00

0.60

56

ايگرروبرداری از طرررح هررا و فرمررت هررای ارزیررابی عملکرررد
سازمان ها و دستگاه هرای موفرق برا توجره بره ايزامران و

1.00

0.60

1.00

ضروری

1.00

ضروری
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سؤاالت

ردیف

ضروری

رد

CVR

نتیجه

شرایط
57

به کارگیری تجربه های موفق سرازمان هرا و دسرتگاه هرای
برتر

1.00

0.60

58

بررومیسررازی مؤيفرره هررای ارزیررابی عملکرررد بررر اسرراس
سیاست ها و اهداف سازمانی

1.00

0.60

59

به کارگیری نیروهای خع و مبتکر در تدوین شاخصههرا
و مؤيفه های ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

60

جذب کارکنان و کارشناسان با صعحیت و واجد شرایط

1.00

0.60

61

جذب مدیران موفق و زبرده سرازمان هرا و دسرتگاه هرای
دیگر

1.00

0.60

62

همکرراری مشررتر بررا خبرگرران دسررتگاه هررای دیگررر در
زمینه ی ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

63

جلب همکاران دوره ای متبحران عرصه ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

64

مشارکت با سرازمان هرا و دسرتگاه هرای برترر در تردوین
مؤيفه های ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

65

تحقق چشم انداز ،اهداف و استراتژی های ارزیابی عملکرد
و تدوین برنامه های اثربخش در راستای آن

1.00

0.60

66

تناسب بین برنامه ارزیرابی عملکررد اجراشرده برا اهرداف
تعیینشده

1.00

0.60

67

بهبود کارایی سازمان با اجرای برنامه ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

68

انگیزش و تعهد مدیران به پیشنهاد و اجرای برنامره هرای
ارزیابی عملکرد و ایجاد فضای رقابتی

1.00

0.60

69

تمرکررز بررر روی توسررعه خرردمان و برنامرره هررای ارزیررابی
عملکرد و توانمندسازی مدیران در اجرای برنامههای آن

1.00

0.60

70

تدوین فرایند نظام مند بررای تحقرق ارزش هرای کلیردی
ارزیابی عملکرد در سازمان

1.00

0.60

71

شناسایی نیازها و انتظاران ذی نفعان در زمینه ی ارزیرابی
عملکرد

1.00

0.60

72

شناسایی اويیه شاخصهها و مؤيفههای ارزیابی عملکرد (متغیرها)

1.00

0.60

1.00

73

تحلیل یافتهها

1.00

0.60

1.00

ضروری

74

کشف شاخصهها و مؤيفه های ارزیابی عملکرد نوین

1.00

0.60

1.00

ضروری

75

استخراج شاخصه ها و مؤيفه های ارزیابی عملکرد کاربردی

1.00

0.60

1.00

ضروری

24

1.00

ضروری

1.00

ضروری

0.82

ضروری

0.82

ضروری

0.45

رد

0.45

رد

0.82

ضروری

0.64

ضروری

1.00

ضروری

0.64

ضروری

0.64

ضروری

0.64

ضروری

0.82

ضروری

0.82

ضروری

0.82

ضروری
ضروری
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سؤاالت

ردیف

ضروری

رد

CVR

نتیجه

از منابع مختلف
76

شناسایی اجرایی بودن شاخصهها و مؤيفههای ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

1.00

ضروری

77

انتخاب شاخصه ها و مؤيفه ه ای ارزیابی عملکرد برا توجره
به اهداف و سیاست های سازمانی

1.00

0.60

1.00

ضروری

78

انتخاب شاخصه ها و مؤيفه های ارزیابی عملکررد کراراتر و
اثربخشتر

1.00

0.60

1.00

ضروری

79

مشخص کردن اهداف برنامه ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

0.82

ضروری

80

مشخص کردن منابع و نیروی انسانی الزم برای ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

0.82

ضروری

81

تدوین برنامه عملیاتیسازی ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

0.82

ضروری

82

اجرای برنامه ارزیابی عملکرد بهصورن پایلون

1.00

0.60

0.82

ضروری

83

نظارن و حل مشکعن احتمايی در اجرای پایلون

1.00

0.60

0.82

ضروری

84

نظرخواهی نسربت بره اخرذ نقراط ضرعف و قرون برنامره
ارزیابی عملکرد اجراشده

1.00

0.60

0.82

ضروری

85

پایش ارزیابی عملکرد و نظارن بر برنامه ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

0.64

ضروری

86

ارائه بازخوردهای الزم نسبت بره ضرعف هرا و قرون هرای
برنامه اجراشده

1.00

0.60

0.82

ضروری

87

تأمین و تخصیص بودجه الزم بررای پرژوهش و طراحری
ايگوی ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

0.82

ضروری

88

پیش بینی هزینه های الزم برای راه اندازی و اجرایی کردن
ايگوی ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

0.82

ضروری

89

تأمین سخت افزارهرای تکنويروژی بررای ارائره خردمان و
برنامه های ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

0.64

ضروری

90

تررأمین نرررم افزارهررای تکنويرروژی برررای ارائرره خرردمان و
برنامه های ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

0.82

ضروری

91

جذب مدیران خبره برای راه اندازی خدمان و برنامه هرای
ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

0.82

ضروری

92

جررذب کارشناسرران خبررره برررای راهانرردازی خرردمان و
برنامه های ارزیابی عملکرد

1.00

0.60

0.82

ضروری

93

دسترسی به منابع و پایگاه های اطععاتی خارجی

1.00

0.60

0.82

ضروری

94

تجهیز سازمان به منابع اطععاتی و علمی

1.00

0.60

0.45

رد
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یافتهها نشان میدهد که سؤال های ردیف؛  62 ،61 ،48 ،47 ،45 ،24 ،23و  94به ديیل
پایین بودن مقدار  CVRباید از گویه های پرسشنامه حذف شود .غیر از این دو گویه یافته-
های گویه های دیگر نشان میدهد که مقدار  CVRتمامی گویهها از میزان  ./6بیشتر بوده و
حاکی از روایی باالیی پرسشنامه میباشد.
در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار اسرتنباطی از تحلیرل
عاملی تاییدی و مدل یابی معادالن ساختاری به روش ( )PLSبررای بررآورد ضررایب مسریر
( ) Betaو همچنین آزمون فرضیه های پرژوهش اسرتفاده گردیرد .همچنرین بررای محاسربه
معنی داری ضرایب مسیر و به دست آوردن آماره  tاز آزمرون برون اسرتراب( 1روش بازنمونره
گیری از طریق جایگذاری) استفاده گردید .به ععوه جهت تحلیل داده هرای پرژوهش از نررم-
افزارهای  SPSS22و  smart – PLS 3بهره گرفته شد.
ديیل انتخاب رویکرد حداقل مربعان جزئری ( )PLSبره عنروان دومرین نسرل روشهرای
معادالن ساختاری آن است کره بررخعف رویکررد مبتنری برر کوواریرا نس (ماننرد يیرزرل و
ایموس) ،این رویکرد وابستگی کمتری به حجم نمونه ،سط سنجش متغیرها و نرمال برودن
داده های توزیع شده دارد (محسنین و اسفیدانی .)1396 ،می توان گفت که رویکررد حرداقل
مربعان جزئی ( ) PLSدر قیاس با تکنیك های مشابه معرادالن سراختاری ماننرد «يیرزرل و
ایموس»  ،نیاز به شروط کمتری دارد و برای کاربردهرای واقعری مناسربترر اسرت .برهویرژه
هنگامی که مدل های پیچیده تر هستند بهره گیری از این رویکرد مطلوب تر خواهد بود .ايبته
مزیت اصلی رویکرد حداقل مربعان جزئی ( ) PLSدر این است که نسبت به سایر رویکردهرا
مانند يیزرل و ایموس ،به تعداد نمونه کمتری نیاز دارد .در واقرع ( ) PLSمحردودیت حجرم
نمونه ندارد و نمونه انتخاب شده می تواند برابر یا کمتر از  30بوده که در این صرورن نترایج
نیز معتبر میباشد (فیض ايلهی.)1393 ،
رویکرد حداقل مربعان جزئی در دو مرحله انجام می شود .در اويرین مرحلره ،مردلهرای
اندازه گیری (روایی و پایایی مقیاس های اندازه گیری) از طریق تحلیل روایی و پایایی و تحلیل
عاملی تاییدی بررسی می شود و در دومین مرحله مدل سراختاری (فرضریه هرای تحقیرق) از
طریق برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شاخص های برازش مدل بررسی میشود.

1 . Bootstrap

26

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی /دوره  ،12شماره  /43تابستان 1399

طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی

بحث و نتیجهگیری
ایجاد جو رقابتی شدید در سازمانها و تعش پایرانناپرذیر آنهرا در جهرت بهبرود کیفیرت
خدمان و محصوالن و برآورده ساختن انتظاران و نیازهای مشتریان سربب گردیرده اسرت
سازمانها در جستجوی روشی جامع ،قابل اعتماد و انعطافپذیر برای ارزیابی عملکرد خرود
باشند ،تا بتوانند اطععان دقیق و جامعی در مورد موقعیت ،جایگاه و عملکرد خود در جامعه
به دست آورند و با توجه به قونها و ضعفهای گذشته ،مانع از ایجاد خطاهرای بیشرتر در
آینده شده و به این وسیله حیان خود را تضمین نمایند .از اینرو ،ضرورن در اختیار داشتن
معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامهریزی براساس نقاط قرون و ضرعف ،بریش از پریش
ضروری به نظر میرسد.
امروزه در بسیاری از سازمانها یکی از مسئله های اساسی این اسرت کره روش ارزیرابی
عملکرد منطقی و صحیحی برای کارکنان و مدیران ارائه نشده اسرت؛ چراکره اگرر شراخص
مناسبی معرفی شود ،آنها میتوانند بهتر به هدایت نیروهای خود به طور اخرص و هردایت
بخشها در جهت اهداف استراتژیك سازمان بهطور اعم بپردازند .برایناساس ،هر سازمان به-
منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعايیت های خود بهویژ در محیطهای پیچیده پویا،
نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد .از سوی دیگر فقدان وجرود نظرام ارزیرابی و کنتررل در یرك
سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با م حیط درون و برون سازمانی تلقری مریگرردد کره
پیامد آن کهويت و نهایتاً مرگ سازمان است .ضرورن و اهمیت وجود نظام ارزیابی عملکررد
در هر سازمان به اندازهای است که فقدان نظام ارزیرابی در ابعراد مختلرف سرازمان اعرم از
ارزیابی در استفاده از منابع و امکانان ،اهداف ،اسرتراتژیهرا و ...برهعنروان یکری از ععیرم
بیماریهای سازمان نامیده محسوب میشود .از اینرو ،هر سازمان به نظور آگاهی از میرزان
مطلوبیت و مرغوبیت فعايیتهای خود ،بهویژه در محیطهای پیچیده و پویا ،نیراز مبررم بره
نظام ارزیابی دارد.
از سویی پیشرفت های اجتماعی و فنراوری در جوامرع صرنعتی باعرث پیردایش مباحرث
راهنمایی و مشاوره شغلی شد و در بسیاری از کشورهای دنیا معموال مدیران یك سازمان به -
عنوان مهم ترین منابع مشاوره شغلی محسروب مریشروند .در ایرن راسرتا ضررورن دارد کره
مدیران هم با توجه به تجربه هایی که کسب می کنند به راهنمایی و مشراوره شرغلی تشرویق
شوند که یکی از روشهایی که می تواند در تحقق این هدف مؤ ثر واقع شود ،در نظرر گررفتن
توانایی و انگیزه مدیران در ايگوهای ارزیابی عملکردشان است .که در مدل های قبلی ارزیابی
عملکرد مدیران کمت ر مورد توجه قرار گرفتره اسرت .بنرابراین ضررورن دارد کره مردل هرای
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جدیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران ارائه شرود ترا از ایرن طریرق در مردیریت سرازمانهرا
بخصوص سازمان هایی دويتی مثل سازمان بازرسی کل کشور به مسئله مشراوره شرغلی هرم
توجه ویژه بشود و هم به تدریج بهعنوان یك ضرور ن برای مدیری ت سازمانها مطرح شرود و
عملکرد مدیران با در نظر گرفتن شاخص های مشاوره شغلی مو رد ارزیابی قرار گیرد.
نتایج این پژوهش با یافتههای کریمی ،پیدایی و میرمهررداد ( ،)1397وانرگ و همکراران
( ،)2016پنرررردارکی و سرررراگاراکیس ( ،)2016چررررن و همکرررراران ( ،)2016نعیمرررری و
مظاهری( ،)1396درویشی ( )1396و بیمروس و همکاران ( )2016همسو میباشد.
بنابر آنچه گفته شد نظر به اینکه ماحصل کلیه فعايیت های مدیران معطوف به تحقرق
اهداف سازمانی می باشد ،ضروری است معیارها و ابزارهای دقی قی برای قضاون در خصوص
توانایی ها و عملکرد آن ها طراحی گردد .توانمندسازی مدیران در سطوح مختلف از طریرق
آموزش های کاربردی و به روز ،همچنین مشاوره های شغلی سبب می شرود ترا فرآینردهای
انجام کار در حوزه فعايیتی مدیران به درستی اجرا شود و پیوند علم و عمل محقق شود از
این رو یکی از محورهای مورد تأکید برای ارزیرابی مردیران ،میرزان دوره هرای آموزشری و
جلسان مشاوره شغلی است که در آن حضور یافته اند .ايبته اثربخشی دوره های برگزار شده
را می توان در نحوه مدیریت این افراد مورد ارزیابی قرار داد .عرعوه برر ایرن عرزم تصرمیم
گیران و برنامه ریزان سازمان ها باید به نحوی باشد که به نظور رفرع آسریب هرا و مشرکعن
موجود در دستگاه و یا سازمان متبوع شان ،از مشاوره هرای شرغلی و اسرتفاده از تجربیران
سایر مدیران بهره گیرند .از سوی دیگر به رغم اهمیت موضو ارزیرابی عملکررد مردیران و
نقش آن در بهبود کیفیت سازمانها ،برخی پژوهش ها با دامنه گسرتره نسربتا محردود در
ایران انجام شده است و مسأيه مورد بررسی را پوشش نمی دهد که الزم است پژوهشرگران
به آن اهمیت دهند.
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شکل  :1ابراد احصاء شده ارزیابی عملکرد مدیران

در این پژوهش ،مهم ترین سؤل این برود کره ايگروی ارزیرابی عملکررد مردیران سرازمان
بازرسی کل کشور (با رویکرد مشاوره شغلی) دارای چه ابعاد ،مؤيفه ها و شاخص هایی اسرت؟
نتایج بررسی صورن گرفته در مورد این سؤال حکایت از آن دارد که ابعاد ارزیابی مدیران در
سه بعد مهارن های فردی ،تحلیلی و تخصصری قابرل تقسریم بنردی اسرت و هرر بعرد دارای
شاخصها و مؤيفههایی است.
تحلیل داده های کیفی بر مبنای تحلیل تم نشان داد که پرنج زیرمؤيفره :تعرايی ارزیرابی
عملکرد ،ادرا  ،خعقیت و نوآوری ،رشد و توسعه و مهارن های پژوهشگری به عنوان مهارن-
های تحلیلی مورد شناسایی قرار گرفتره اسرت .همچنرین پرنج زیرمؤيفرههرای مهرارنهرای
تخصصی شامل :مهارن های بازرسی ،شم بازرسی ،تسلط بر قوانین و مقرران ،برنامره ریرزی و
کارتیمی و مشارکتپذیری می باشد .ععوه بر این تحلیل داده های کیفی بر مبنای تحلیل تم
نشان داد که هفت زیرمؤيفه :رهبری ،ارتباطان ،پشتکار ،انعطاف پذیری ،کنجکراوی ،خروش-
بینی و ریسكپذیری مورد شناسایی قرار گرفت.
پژوهش حاضر نشان داد در ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کرل کشرور مهرارن
تخصصی با شاخصهای کارتیمی و مشارکت پذیری ،تسلط بر قوانین و مقرران ،مهرارن هرای
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بازرسی ،شم بازرسی ،برنامه ریزی از جمله اصلی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران است
و پس از آن مهارن فردی با شاخصهای انعطراف پرذیری ،ارتباطران ،خروش بینری ،رهبرری،
پشتکار ،ریسك پذیری ،کنجکاوی در رتبه دوم قررار دارد .مهرارن تحلیلری برا شراخصهرای
مهارنهای پژوهشگری ،خعقیت و نوآوری ،رشد و توسعه ،تعايی ارزیابی عملکرد ،ادرا نیز
در رتبه سوم قرار دارد.
برایناساس می توان انتظار داشت برای تحقق اهداف سازمانی ،ضرروری اسرت معیارهرا و
ابزارهای دقیقی برای سنجش توانایی ها و عملکرد مدیران سازمانی مدنظر قرار گیرد.
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