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چکیده
این پژوهش با هدف تبیین پیشرانهای کلیدی مدیریت عملکرد با رویکرد بهرهوری کارکنان مبتنی بر
پژوهشی آمیخته (کیفی -کمی) و به روش توصیفی-اکتشافی انجام شده است .در این راستا ،در ابتدا
پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکرد بهرهوری کارکنان با روش تحلیل مضمون شناسایی و در ادامه
با مدلسازی نرم ساختاری -تفسیری ،به سطحبندی آنان پرداخته شده است .جامعه آماری پژوهش،
شامل اساتید خبره دانشگاهی و همچنین مدیران ارشد منابع انسانی فعال در صنعت هواپیمایی بوده
است .نمونه خبرگانی تا مرحله اشباع نظری دادهها به تعداد  30نفر و به روش هدفمند قضاوتی
انتخاب گردیده است .ابزار گردآوری دادهها شامل مصاحبه نیمهساختاریافته برای احصاء پیشرانهای
کلیدی مدیریت عملکرد و پرسشنامه خبرهمبنا برای سطحبندی آنان بوده است .نتایج پژوهش منتج
به شناسایی پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکرد بهرهوری کارکنان گردید که شامل؛ پیشرانهای
زمینهای ،سازمانی ،مدیریتی و انگیزشی میشوند .در ادامه نیز پیشرانهای شناسایی شده مبتنی بر
نظر خبرگان در سه سطح رتبهبندی گردیدند.
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مقدمه
وضعیت موجود در کسب وکار امروزی نشان از آن دارد که امروزه ،سازمانها در محیطی پویا،
پر ابهام و متحول فعالیت میکنند .بطوریکه یکی از بارزترین خصوصیات عصر جدید ،تغییر و
تحول شگرف و مداومی است که در طرز تفکر ،ایدئولوژی ،ارزشهای اجتماعی ،روشهای انجام
کار و بسیاری از پدیدههای دیگرِ زندگی به چشم میخورد (.)Adeinat & Kassim, 2019
در چنین شرایطی ،سازمانهایی امکان بقاء دارند که به بهترین وجه ممکن از منابع خود
استفاده نموده و بیشترین بهرهوری را داشته باشند .وجود نیروی انسانی بهرهور در سازمان،
عالوه بر ارتقای سطح عملکرد فردی آنان ،عملکرد گروهی و سازمانی و به تبع آن بهرهوری کلی
سازمان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Levy et al, 2017در این بین ،نظام
مدیریت عملکرد کارکنان نقش قابل مالحظهای در افزایش توانایی انجام کار کارکنان ،ایجاد
انگیزه بیشتر در فرایند کار توسط کارکنان ،ارتقاء ارزیابی کار ،افزایش اعتبار و اعتماد در روابط
کار ،بهبود شرایط محیط کار در بین کارکنان ،افزایش وضوح انجام کار ،افزایش کمک و حمایت
سازمانی ایفا مینماید (محمدی و الوانی.)3111 ،
مدیریت عملکرد رویکردی نظامند است که از طریق اجرای فرایندهایی نظیر؛ تعیین
مأموریت و اهداف استراتژیک عملکرد جهت شناسایی اهداف سازمان برای تصمیمگیری هرچه
بهتر ،استقرار نظام هماهنگ سنجش عملکرد برای سنجش هریک از فعالیتها در جهت اهداف،
استقرار نظام پاسخگویی به شکل مجموعهای منسجم برای ذینفعان سازمان ،استقرار نظام
جمعآوری دادههای عملکرد جهت پی بردن به نوع اطالعات مؤثر در سیاستگذاری
تصمیمگیریها ،استقرار نظام تحلیل بازنگری و گزارشدهی دادههای عملکرد و استقرار نظام
استفاده از اطالعات عملکرد در جهت بهبود سازمان از طریق مهندسی مجدد و بهبود مستمر،
بستر الزم برای توسعه و بهبود عملکرد کارکنان را فراهم ساخته و در نهایت بهرهوری آنان را در
پی دارد ( .)McDermott et al, 2019بنابراین ضروری است این برنامه در چارچوبی کلی در
سازمانهای امروزی پیادهسازی شود.
نظریهپردازان از دیدگاه های مختلفی مدیریت عملکرد را مورد بررسی قرار دادهاند .لی3
( )1883مدیریت عملکرد را رویکردی سیستماتیک میداند که از طریق فرایندهای تعیین
اهداف استراتژیک عملکرد ،سنجش عملکرد ،جمعآوری و تحلیل دادههای عملکرد ،بازنگری
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گزارش دادههای عملکردی و به کارگیری این دادهها به بهبود عملکرد میانجامد .به عبارت
دیگر ،مدیریت عملکرد را میتوان مجموعهای از اقدامات و اطالعاتی تلقی کرد که به منظور
افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوهای
اقتصادی توأم با کارآیی و اثربخشی صورت میگیرد .مولین )1880( 3مدیریت عملکرد را به
عنوان ابزاری برای حمایت از تصمیمات مرتبط با آموزش ،توسعه کارراهه شغلی ،جبران خدمت،
جابجایی ها ،ترفیعات ،نگهداشت کارکنان و خاتمه کار قلمداد میکند .کالوس و بریسکو1
( ،)1881مدیریت عملکرد را به عنوان نظامی میدانند که از طریق آن سازمانها به تعیین
اهداف کاری و استانداردهای عملکرد میپردازند.
براین اساس ،کلیه سازمانها خصوصاً سازمانهای خدماتی که منابع انسانی ،عامل اصلی در
موفقیت و شکست سازمان محسوب می شوند ،با مقوله مدیریت عملکرد نیروی کار خود درگیر
هستند ( .)Adeinat & Kassim, 2019توجه به نظام مدیریت عملکرد و پیشرانهای آن
باعث ارتقای راهبردهای توسعه و بهروزآوری نیروی انسانی و در نتیجه بهبود بهرهوری نیروی
کار میشود ( .)Levy et al, 2017از این رو میتوان گفت معیار سنجش موفقیت سازمانهای
خدماتی به میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان وابسته میباشد (محمدی و الوانی،
.)3111
در بین صنایع امروزی ،صنعت هواپیمایی ،صنعتی پویا است و یکی از نمادهای رشد و
پیشرفت هر کشور می باشد که عالوه بر موضوع مهم حمل و نقل ،خدمات ارزآوری مانند
گردشگری نیز به آن وابسته است .در نتیجه ضروری است که به منظور ارتقای بهرهوری کلی در
این صنعت ،توجه ویژهای به کارکنان شرکتهای فعال در این صنعت به عنوان راهبردیترین
منابع سازمانی شود .این صنعت به دلیل دامنه بسیار وسیع فعالیتها ،دارای کارکنان فراوانی
است که الزمه ارتقای بهرهوری کلی شرکتهای فعال در این صنعت ،ارتقای بهرهوری کارکنان
فعال در بخشهای مختلف این صنعت میباشد .این در حالی است که شواهد گویای آن است
که نظام مدیریت عملکرد فعلی در این صنعت همراه با ناکارآمدیهایی است که نتایج آن به
صورت ضعف در عملکرد کارکنان همراه قابل مشاهده است .درنتیجه ،شناسایی پیشرانهای
مدیریت عملکرد باعث همسویی با تغییرات محیط بیرون و درون خود ،به ویژه تغییرات
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راهبردی و در نهایت اثربخشی سازمانی شرکتهای هواپیمایی میشود.
در این راستا ،نگاهی به پیشینه های تجربی ارائه شده در خصوص مقوله مدیریت عملکرد و
پیشرانهای آن نشان میدهد که در مطالعات پیشین عمدتاً به بررسی اقدامات مرتبط با
مدیریت عملکرد پرداخته شده است ( ;Nakimbugwe, 2019; Shet & et al, 2019
 )Becker & et al, 2011و یا در تعدادی محدودی از تحقیقات به شناسایی پیشرانهای
مدیریت عملکرد در سازمان پرداخته شده است ( & Mohammad et al, 2019; Gupta
 .)Prasad, 2011بنابراین به نظر ضروری میرسد که در راستای مدیریت و غلبه بر چالشهای
موجود در حوزه مدیریت عملکرد در سازمان هواپیمایی کشوری ،پیشرانهای کلیدی مدیریت
عملکرد با رویکرد بهرهوری کارکنان شناسایی شوند .در نتیجه پژوهشگر در رهیافت پیشرو در
پی آن است که به شناسایی پیشرانهای کلیدی موثر در مدیریت عملکرد کارکنان در صنعت
هواپیمایی بپردازد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری پژوهش

سیستم ارزیابی عملکرد اغلب با مدیریت عملکرد اشتباه گرفته میشود و اغلب به اشتباه
مترادف آن تلقی می گردد .ارزیـابی عملکـرد یـک فعالیـت منفـرد اسـت کـه عملکرد کارکنان
را براساس شاخصها در مدت معینی اندازه گیری مینمایـد ( .)Mohammad et al, 2019بر
خالف این ،مدیریت عملکرد فعالیتی یکپارچه است که هـدفش تقویـت و نهادینـه کردن
مدیریت عملکرد به عنوان سیسـتم زیربنـایی سـازمان اسـت (احمدی و همکاران.)3111 ،
مدیریت عملکرد فرآیند منظمی است کـه بـدان وسـیله کارکنان خود را به عنوان افراد و
اعضای یک گروه در بهبود اثربخشـی سـازمانی و در انجام ماموریت و اهداف دخالت میدهد
( .)Becker & et al, 2011در کل مدیریت عملکرد شامل چرخهای است که با پیش نیازهـا
شـروع و بـا تجدیـد عملکرد و توافق مجدد خاتمه مییابد اما این چرخه ،بعد از تجدیـد
عملکـرد و توافـق مجدد تمام نمیگردد ،در حقیقت فرایند دوباره شروع میشود (نقوی و
همکاران.)3118 ،
تاکنون پژوهشگران تعاریف گوناگونی از مدیریت عملکرد ارائه نمودهاند .در این رابطه
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آگوئینیس و پیرس ،)1880( 3مدیریت عملکرد کارکنان را یک فرآیند مستمر شناسایی،
اندازهگیری و توسعه عملکرد فردی و تیمی کارکنان و همسویی عملکرد کارکنان با اهداف
استراتژیک سازمانی میدانند .آرمسترانگ و بارون ،)1882( 1نیز در تعریف سیستمهای مدیریت
عملکرد بیان میدارند که فرآیندهایی هستند که از طریق آنها کارکنان و سازمانها از نیازهای
یکدیگر آگاهی مییابند .هدف سیستمهای مدیریت عملکرد ،مدیریت اثربخش افراد و دستیابی
به سطوح باالی عملکرد سازمانی است .کاسیو و آگوئینیس ،)1830( 1معتقدند که مدیریت
عملکرد فرآیند مستمر شناسایی ،اندازهگیری و توسعه عملکرد افراد و تیمها و همسوسازی آن
با اهداف استراتژیک سازمان است .بنابراین ،مستلزم هدفگذاری ،مشاهده عملکرد ،مربیگری و
ارائه بازخورد به طور پیوسته است تا عملکرد افراد در راستای اهداف سازمان قرار گیرد
(درستکار احمدی و گلشاهی .)3110 ،آرمسترانگ ،)1831(0مدیریت عملکرد را به عنوان
فرآیند نظاممند برای بهبود عملکرد سازمان و کارکنان با توسعه عملکرد افراد و گروهها تعریف
میکند.
به طور کلی برای اجرای سیستم مدیریت عملکرد دو پیش نیاز الزم است؛ نخسـت ،آگـاهی
و دانـش الزم از اهـداف استراتژیک و مأموریت سازمان است .این دانش و آگاهی با دانش و
آگـاهی از اهـداف استراتژیک و مأموریت هر واحدی ترکیب شده و اجازه میدهد کارکنان با
مشارکت بر واحد کاری و سازمان به عنوان یک کل اثر مثبت داشـته باشـند .دوم ،آگـاهی الزم
از شغل مورد نیاز الزم است؛ اینکه چه وظایفی باید انجام شود ،چگونه باید انجام شود و چه
دانش ،توانایی و مهارتهایی برای آن شغل مورد نیاز میباشـد (.)Nakimbugwe, 2019
چنـین دانشـی از تجزیه و تحلیل شغل حاصل میگردد ،اگر اطالعات خوبی از شغل داشته
باشد ،به آسانی میتوان معیارهایی را برای موفقیت شغلی تعیین نمود .در فرایند برنامهریزی
عملکرد ،کارکنان مـیبایسـت راجـع بـه سیسـتم مـدیریت عملکـرد اطالعاتی داشته باشند؛ در
حقیقت در آغاز چرخه عملکرد ،سرپرست و کارمند با هـم مالقات میکنند و ضمن گفتگو
درخصوص اینکه چه چیزی باید انجام شود و چگونـه میبایست انجام شود ،توافق میکنند
( .)Gupta & Prasad, 2011در فرایند اجرای پژوهش ،زمانی که چرخه مرور و بازبینی
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شـروع مـیشـود؛ کارمنـد تـالش میکند نتایج را تولید کرده ،رفتارهای مواد توافـق را بـه
نمـایش گذاشـته و بـر روی نیازهای توسعهای کار کند (نقوی و همکاران.)3118 ،
مدیریت عملکرد در حوزه کارکنان دارای کارکردهای مختلفی میباشد که از جمله میتوان
به سیستم برنامه ریزی منابع انسانی ،سیستم کارمندیابی ،سیستم انتخاب ،سیستم آموزش،
توسعه کارکنان ،سیستم مسیر شغلی و جانشینپروری ،سیستم حقوق و مزایا و سیستم پاداش
اشاره کرد ( .)Bititci et al, 2012آگوئینیس و همکاران ( )1833مشخصههای نظام مدیریت
عملکرد ایدهآل را تطابق استراتژیکی ،تطابق زمینهای ،امکان عملیاتی ،معنادار بودن ،شناسایی
عملکرد اثربخش و ناکارآمد ،قابل اعتماد ،معتبر ،قابل قبول و منصفانه بودن ،فراگیر و باز بودن
مطرح کردهاند.
پیشینههای تجربی پژوهش

در سالیان اخیر تعدادی از محققان به بررسی مدیریت عملکرد بطور عام و در برخی موارد
بشکل اخص به پیشرانهای مدیریت عملکرد پرداختهاند که در جدول ( )3بطور خالصه مرور
نظامندی بر پیشینههای تحقیقاتی مرتبط شده است و پیشرانهای مرتبط احصاء گردیده است.
جدول ( )0پیشینههای تجربی پژوهش
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بهرهوری کارکنان

شت و
همکاران
رسوریسیون

بکر و
همکاران
واکالو و

1831

1831

1833

1833

عملکرد متعالی مبتنی
بر شایستگی و
اثربخشی سازمانی
مدیریت عملکرد و
پرداخت به عنوان
پیشران های رقابتی
پیادهسازی سیستم
مدیریت عملکرد
کارکنان در سازمانهای
غیرانتفاعی
فرایندها ،پیشرانهای

پیشرانهای مدیریت عملکرد
مربیگری و آموزش (کارکنان ماهر ،بهرهوری افزایشیافته ،رضایت
شغلی) /پاداشها و حقوق (کارکنان با انگیزه ،شرایط شغلی خوب،
کارکنان متعهد) /ارتباطات و بازخورد (وظایف به خوبی تصریحشده،
تضادهای مرتفعشده)
خودارزیابی مبتنی بر شایستگی /بازخورد ارزیابی مبتنی بر شایستگی/
مربیگری مبتنی بر شایستگی /تمایز عملکردی مبتنی بر شایستگی/
خطمشی  PMSمبتنی بر شایستگی
پیشرانهای مالی  /پیشرانهای مشوق برای عملکرد /پیشرانهای
انعطافپذیری /پیشرانهای راحتی کارکنان

نظارت و بازخورد غیررسمی /ارزیابی و بازبینی رسمی /برنامهریزی
جهت اقدام /یادگیری و توسعه
جذب و استخدام افراد با عملکرد باالتر /نظارت بر اثر سیاستهای
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سال

همکاران

کاندوال

1882

بیگدلی

3112

عنوان

پیشرانهای مدیریت عملکرد

عملکرد و ابزار  ICTدر
مدیریت منابع انسانی

جدید /رضایت اعضا /همسوسازی فعالیتهای نیروی کار با نیازهای
مشتریان /بازگشت سریع به سطح عملکرد قابل قبول /حمایت از
ابزارهای تصمیم گیری استراتژیک عملکرد

مدیریت عملکرد:
استراتژیها ،پیشرانها
و مشوقها
طراحی مدل مدیریت
عملکرد کارکنان دانشی
در شرکتهای دانش
بنیان

پاداش /کار گروهی /فرهنگ /اندازهگیری /صالحیت و شایستگی/
رهبری
برنامهریزی و توافقات عملکردی و توسعهای /آموزش و بهسازی ،ارزیابی
عملکرد ،بازبینی عملکرد ،پایش عملکرد و مربیگری /پیوند مناسب
عملکرد با حقوق و مزایا /اجرا و تحقق برنامههای عملکردی و توسعهای

نگاهی به پیشینههای تحقیقاتی باال نشان میدهد که اگرچه در برخی پیشینهها به ارائه
پیشران های مؤثر در مدیریت عملکرد پرداخته شده است ،با این حال دستهبندی جامعی از این
پیشرانها ارائه نشده است .در ضمن نیز سطحبندی از این پیشرانها با رویکرد بهرهوری
کارکنان انجام نگردیده است .بنابراین پژوهش حاضر از جامعیت و نوآوری الزم در قیاس با سایر
پژوهشهای انجام شده در این حوزه برخوردار میباشد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از جنبه هدف ،کاربردی و از جهت راهبرد ،توصیفی از نوع اکتشافی میباشد .این
پژوهش به دو شکل مطالعات کتابخانهای و میدانی (با استفاده از ابزار مصاحبه نیمهسـاختاریافته
و پرسشنامه) انجام شده است .از منظر نوع داده ،در حیطـه تحقیقـات آمیختـه (کیفـی -کمـی)
دستهبندی میشود.
جامعه آماری پژوهش ،شامل تعدادی از اساتید خبره دانشگاهی و همچنین مـدیران ارشـد
منابع انسانی صنعت هواپیمایی میباشد .نمونهگیری بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی ،تـا
سرحد اشباع نظری دادهها انجام و تعداد  30نفر از خبرگان (شامل؛  1نفر اسـاتید دانشـگاه و 1
نفر مدیران ارشد منابع انسانی) شناسایی و در فرآیند پژوهش (مصاحبه و پرسشنامه خبرهمبنـا)
مشارکت داده شدند.
این پژوهش در دو بخش کلی انجام شده است .در بخش اول با رویکرد کیفی و با استفاده از
ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته ،به شناسایی پیشرانهای مدیریت عملکـرد بـا رویکـرد بهـرهوری
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کارکنان به روش تحلیل مضمون (تِم) ششمرحلهای کـالر و بـراون )1882( 3پرداختـه شـده
است .همچنین در بخش دوم ،پرسشنامهای خبرهمبنا در بین خبرگان توزیع گردید تا با استفاده
از روش مدلسازی نرم ساختاری -تفسیری ( ،)ISMبه سطحبندی پیشرانهای مدیریت عملکـرد
پرداخته شود .برای اطمینان از روایی نتایج مصـاحبه و تحلیـل مضـمون از معیـار مقبولیـت 1و
قابلیت تأئید 1استفاده شد .همچنین برای محاسبه پایایی مصاحبه نیز از روش بازآزمون اسـتفاده
گردیده است .در این راستا از بین مصاحبههای انجامگرفته ،تعداد سـه مصـاحبه برگزیـده و هـر
کدام دو بار در فاصله زمانی  32روز توسط پژوهشگران کدگذاری شدهانـد کـه نتـایج بیـانگر آن
است که کدگذاری عبارتهای مصاحبه در دو دوره زمانی مختلف تقریبـاً  00درصـد شـبیه هـم
بوده است .روایی پرسشنامه نیز به روش محتوایی و بر مبنای نظـرات صـاحبنظران دانشـگاهی
تائید گردید .در مورد پایایی پرسشـنامههای بـا رویکـرد خبـرهمبنـا نیـز بایـد گفـت کـه چـون
روشهای جمعآوری اطالعات در تکنیکهای مختلف این روش ،حالت ثـابتی دارنـد و اسـلوب و
چارچوب کار در این تکنیکها مشخص است و فقط میتوان در نحـوه گـرفتن جـواب تغییراتـی
ایجاد نمود ،براین اساس پایایی پاسخها تا حدود زیادی تأمین مـیشـود .در ادامـه بـه تجزیـه و
تحلیل یافتههای پژوهش پرداخته شده است.
یافتههای پژوهش
یافتههای بخش کیفی
همانگونه که در فراگرد اجرای پژوهش بیان گردید ،در ایـن پـژوهش بـرای تجزیـه و تحلیـل
دادههای کیفی حاصل از مصاحبه ،از روش تحلیل مضمون (تِم) استفاده شده اسـت کـه شـامل
فرآیند شش مرحلهای تحلیل تِم کالر و براون ( )1882میباشد .در این راستا برای شناسـایی
پیشــرانهای مــدیریت عملکــرد و بهــرهوری کارکنــان ،در ابتــدا محقــق عبارتهــای بیــانی
مصاحبهشوندگان در طول فرآیند مصاحبه را جمعبندی نمود و در گام نخسـت پـس از چنـدین
مرحله مطالعه و غوطهور شـدن در دادههـا ،آشـنایی نسـبی از آنـان کسـب نمـود (مرحلـه اول؛
آشنایی با داده ها) .در مرحله دوم تالش شد تا به استخراج مفاهیم در طـی فرآینـد مقولهبنـدی
عبارتهای بیانی پرداخته و در ادامـه بـه کدگـذاری مفهومهـا بـه روش دسـتی پرداختـه شـود
1.

Clarck & Brun
Credibility
3. Confirmability
2.
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(مرحلــه دوم؛ کدگــذاری اولیــه) .در طــی ایــن فرآینــد در مجمــوع از بــین عبارتهــای بیــانی
مصاحبهشوندگان ،تعداد  21عبارت استخراج گردید و کدگذاری آنان صورت گرفت.
در مرحله سوم که بنام کدگذاری گزینشی معروف میباشد تالش گردید تا با بررسی کدهای
اولیه داده شده به هریک از مفاهیم و حذف مفاهیم مشابه ،ناقص و نامرتبط با موضـوع ،مفـاهیم
گزینشی احصا گردد که در این راستا تعداد  30مفهوم گزینشی یـا مضـامین پایـه احصـاء شـد
(مرحله سوم؛ جستجوی تم هـا) .در مرحلـه چهـارم بـا انجـام بـازبینی مجـدد در بـین کـدهای
گزینشی ،تالش شد تا به دستهبندی مضامین پایه (بر اساس محتوا و ظـاهر) در قالـب تِـمهـای
فرعی (مضامین سازماندهنده) پرداخته شود (مرحله چهارم؛ بازبینی تِمها) .در این راستا تعـداد
 2مورد مضمون سازماندهنده شکلدهی شد .در مرحله پنجم نیز پژوهشگران با اجـرای اعمـال
رفت و برگشتی در میان تِمهای فرعی ،در پی دستهبندی آنان در مقولههای سـطح بـاالتر (تِـم-
های اصلی یا مضامین فراگیر) برآمد .در این راستا مضامین سازماندهنده در قالب  1تِم کلیتـر
دستهبندی گردیدند .در ادامه با بازبینی ماهیت و محتوای هریک از تِمهای اصـلی و فرعـی ،بـه
نامگذاری مناسب آنان پرداخته شد (مرحله پنجم؛ تعریف و نـامگـذاری تِـمهـا) .مرحلـه پایـانی
تحلیل تِم نیز شامل ارائه گزارش نهایی میباشد (مرحله ششم؛ گـزارشدهـی) .بطـورکلی نتـایج
نهایی تحلیل محتوا (تِم) در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( )0تحلیل مضمون مبتنی بر عبارتهای بیانی مصاحبهشوندگان
مضامین

مضامین

فراگیر

سازماندهنده

مضامین پایه

موقعیت
پیشرانهای
مدیریت
عملکرد

رقابتی
پیشرانهای
زمینهای

مسئولیت
اجتماعی

عبارات های بیانی مصاحبهشوندگان
 )3شرایط رقابتی حاکم بر فضای صنعت و محیط قطعا یـک پیشـران و
انگیزاننده برای حرکت در راستای توسعه عملکرد است.
 )1یکی از تحریککنندهها برای داشتن عملکردی بـاالتر و حرکـت بـه
سمت مدیریت عملکرد کارکنان ،وجود فضای رقـابتی و رقابـت بـا سـایر
سازمانها و شرکتهای مشابه است.
 )1واقعیت این اسـت زمـانی کـه شـما دارای رقبـایی در صـنعت خـود
باشید ،در نتیجه تالش خود را برای ارتقای عملکرد کارکنان و مجموعـه
سازمانی خود باالتر خواهید برد.
 )0میــزان پاســخگویی شــما و ســازمانتان در قبــال جامعــه و مــردم و
نیازهای آنان ،میتواند سرآغاز حرکت بـرای توسـعه و مـدیریت عملکـرد
کارکنان باشد.
 )2میزانی که شـما خـود را در قبـال کشـور ،جامعـه و مـردم مسـئول
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عبارات های بیانی مصاحبهشوندگان
بدانید ،میزان تالش شما برای توسعه عملکرد خودتـان ،کارکنـان تحـت
امر ،و سازمان را مشخص مینماید.
 )2باور دارم که داشتن حس مسئولیت اجتمـاعی و لـزوم مشـارکت در
فعالیتهای اجتماعی ،میتواند عامل مهمی در توسعه عملکـرد فـردی و
سازمانی باشد.

شرایط
اقتصادی

 )1یکی از پیشرانهای اصلی برای حرکت در راسـتای توسـعه عملکـرد
کارکنان و ارتقای بهـرهوری آنـان ،شـرایط اقتصـادی حـاکم بـر جامعـه
میباشد.
 )0قطعاً افراد در شرایط اقتصادی سـخت تـالش میکننـد تـا وضـعیت
بهتری از نظر رشد و توسـعه مبتنـی بـر ارتقـای عملکـرد خـود بوجـود
آوردند.
 )1شــرایط ســخت اقتصــادی ،پشــتکار شــما را بــرای ارتقــای ســطح
عملکردتان و تالش بیشتر برای کسب موفقیت فراهم خواهد ساخت.

 )38یکی از محر هایی که میتواند در راستای ارتقای سطح عملکـرد و
تالش برای مدیریت عملکرد کارکنان مـوثر باشـد ،سیاسـتهای ابالغـی
قوانین و
بویژه از سوی دولتها میباشد.
سیاستهای  )33قوانین تسهیلگر دولتی میتوانند شرایط را بـرای مـدیریت صـحیح
عملکرد کارکنان بوجود آورند.
ابالغی
 )31باور بنده براین است که میتـوان بـا بکـارگیری قـوانین حمایـتگر،
بستر الزم برای توسعه عملکرد سازمانها ،افراد و مدیران را بوجود آورد.

اهداف و
راهبردهای
پیشرانهای

انگیزاننده

سازمانی

ساختار و
ارتباطات
چابک

 )31یکی از پیشرانهای اصلی در سطح سازمانی بـرای توسـعه عملکـرد
کارکنان و مدیران ،نحوه هدفگذاری و نوع اهداف انگیزشی است کـه در
آن سازمان بنا شده است.
 )30قطعاً نوع اهداف و میـزان بلنـدپروازی و تعـادل آن بـا میـزان قابـل
قبولی از در دسترس بودن اهداف ،میتواند در جهت حرکت برای توسعه
مدیریت عملکرد مؤثر باشد.
 )32راهبردهای سازمانی و میزان انگیزاننـده بـودن آن میتـوان مبنـای
سرآغاز حرکت به سوی عملکرد باالتر خواهد بود.
 )32راهبردهای تهـاجمی و توسـعهای میتواننـد در رسـیدن بـه سـطح
عملکردی باال مؤثر واقع شوند.
 )31یکی از پیشرانهای اصلی مؤثر در ارتقـای سـطح عملکـرد ،سـاختار
سازمانی است .الزم است این ساختار قدرت پاسخگویی و انعطافپـذیری
باالیی داشته باشد.
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مضامین

مضامین

فراگیر

سازماندهنده

مضامین پایه

عبارات های بیانی مصاحبهشوندگان
 )30قطعاً ضروری است که ابعاد ساختار اعم از میزان رسـمیت ،تمرکـز و
پیچیدگی به حدی باشد که شرایط الزم برای توسعه عملکرد و مـدیریت
عملکرد کارکنان را بوجود آورد.
 )31چابکی سازمانی بویژه در حوزه برقـراری ارتباطـات سـریع و مـورب،
ساختار منعطف و  ...میتوانـد در ارتقـای جایگـاه عملکـردی و مـدیریت
عملکرد کارکنان بسیار مؤثر واقع شود.

فرهنگ
خالق و
بهرهور

فناوریهای
بسترساز

پیشرانهای

 )18فرهنگ ریشه مبنـایی تمـامی فرآینـدها در سـطح سـازمان و افـراد
است .ضروری است که به مؤلفههای فرهنگ بهرهور توجه ویژه شود.
 )13بــه بــاور مــن بایســتی خالقیــت و نــوآوری و نــو اندیشــی یکــی از
اصلیترین مؤلفههای فرهنگ سازمان باشد.
 )11فرهنگ خالق و پویا موتور محر عملکرد بـاال در سـطوح مختلـف
است .بدون چنین فرهنگی هرگونه اقـدام در حـوزه اهـداف و راهبردهـا،
ساختار ،فناوری و  ...محکوم به شکست خواهد بود.
 )11نقش فناوری بر کسـی پوشـیده نیسـت .وجـود فنـاوری کـه بتوانـد
فرآیندهای عملکردی را در سطوح مختلـف تسـهیل نمایـد بسـیار مهـم
است.
 )10فناوریهای به روز و نوین میتوانند در راستای توسعه عملکرد افـراد
و ارتقای بهرهوری آنان بسیار مؤثر باشند.

 )12به باور من ،نوع سبک رهبری در ارتقـای جایگـاه عملکـردی بسـیار
مؤثر میباشد.
 )12رهبرانــی کــه در ســازمان در پــی تحــولآفرینی میباشــند ،همــواره
سبک رهبری
میتوانند بسترهای الزم برای توسعه عملکرد فردی و سازمانی را بوجـود
تحولی
آورند.
 )11زمانیکه رهبر از سبک تعاملی و مشارکتی بهره میبرند میتوانـد از
تمامی ظرفیتها برای توسعه عملکرد و مدیریت آن بهره برد.

مدیریتی
ذهنآگاهی
رهبر

 )10یکی از مؤلفههای مهـم بـرای مـدیریت صـحیح عملکـرد ،شـناخت
صحیح مدیران از باورها ،هیجانات و ارزشهـای درونـی خـود اسـت کـه
مبتنی بر آن در راستای توسعه عملکرد گام بردارند.
 )11توانایی باالی مدیران برای شناسایی ذهن درونی خـود میتوانـد بـه
آنان در راستای ارتقای هوش هیجانی ،سازگاری و ارتباطـات اثـربخش و
 ....کمک شایانی نموده و براین مبنا بر توسعه عملکرد فـردی و سـازمانی
بسیار مؤثر واقع شود.
 )18ذهنآگاهی مدیر باعث میشود که مانع از فرسودگی شـغلی خـود و
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افراد تحت مدیریت آن شده و با تـدوام آن ،موفقیـت شـغلی را در افـراد
بوجود میآورد.

هوشمندی
رهبر

عوامل
انگیزشی

عوامل
پیشرانهای

بهداشتی

انگیزشی

ویژگیهای
شخصیتی

رضایت

 )13قطعاً یکی از مؤلفههای مهـم در مـدیران کـه باعـث ارتقـای سـطح
عملکردی کارکنان میشود هوش هیجانی مدیر اسـت کـه خروجیهـای
اثربخشی در پی دارد.
 )11هوش عقالیی و ترکیب آن با هوش هیجانی مدیران میتوانـد بسـتر
الزم برای مدیریت عملکرد کارکنان و ارتقای بهرهوری آنان را بـه دنبـال
داشته باشد.
 )11هوش معنوی مدیر و همچنین هوش تجاری آن نیز از سایر مصادیق
هوشمندی مدیران و راهبران سازمانی اسـت کـه کمـک بسـیاری بـرای
توسعه عملکرد افراد و مدیریت عملکرد آنان دارد.
 )10از محر های قوی برای حرکت در جهت ارتقای عملکـرد و توسـعه
عملکرد کارکنان ،بهرهمندی از عوامل انگیزشی است.
 )12عوامل انگیزشی باعث میشوند که نه تنها نیازهای اولیه افراد تـأمین
شود ،بلکه سطح رضایت آنان نیز در حد فراتر از انتظار باال رفتـه و بسـتر
توسعه عملکرد آنان فراهم میشود.
 )12قطعاً برای اینکه شرایط الزم برای تهییج کارکنان بـه سـوی توسـعه
عملکرد فردی آنان بوجود آید بایستی از عوامـل بهداشـتی بهـره الزم در
سازمان برده شود.
 )11عؤامل بهداشتی میتواننـد مـانع از بـروز نارضـایتی در کارکنـان در
سازمان شوند.
 )10بدون تردید عدم برآورده نمودن عوامل بهداشتی باعث میشـود کـه
حداقل معیارهای الزم برای کارکنان نیز فراهم نشـده و نارضـایتی ایجـاد
شود .در این شرایط کارکنان اقدامی برای توسـعه مؤلفـههای عملکـردی
خود نمیکنند.
 )11مشخص است که تفاوتهای شخصیتی در فرآیند مدیریت عملکـرد
کارکنان مؤثر باشد .باالخره نوع فرایندهای مورد نیاز برای تهییج افراد به
توسعه عملکردشان یکسان نخواهد بود.
 )08الزم است در فرآیندهای مدیریت عملکرد به ویژگیهای شخصـیتی
افراد مانند درونگرایی و برونگرایی ،و  ...توجه شود.
 )03تناسب نوع شخصیت با فرآیندهای مدیریت عملکـردی بسـیار مهـم
میباشد.
 )01بدون تردید یکی از خروجیهای مدیریت عملکرد صحیح ،به خود
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شغلی

افراد برمیگردد .در ایـن شـرایط آنـان نـوعی رضـایت درونـی از خـود و
شغلشان خواهند داشت.
 )01رضایت شغلی یکی از مهترین دستاوردهایی است که در اثر توجه
و تأکید بر اقدامات توسعهای و عملکردی حاصل خواهد شد.
 )00افرادی که بتوانند به درسـتی اقـدامات مـدیریت عملکـرد را طـی
نموده و نتیجه آن را مشاهده نمایند ،در نتیجـه انتظـارات آنـان بـراورده
شده و رضایت شغلی محقق میشود.

عملکرد
شغلی

عملکرد

تعهد
سازمانی

 )02اجرای اثربخش اقدامات مدیریت عملکرد نیز منتج به ارتقای سـطح
عملکرد شغلی افراد خواهد شد.
 )02با اجرای فرایندهای توسعهای و انگیزشی در سازمان ،قطعا اقـدامات
مدیریت عملکرد اثربخشی وکـارایی را در پـی داشـته و سـطح عملکـرد
شغلی افراد ارتقاء پیدا میکند.
 )01زمانیکه افراد با اجـرای اقـدامات مـدیریت عملکـرد ،توانمنـدیها و
تخصص خود را باالتر میبردند ،در پی آن معیارهـای عملکـردی خـود را
بخوبی میتوانند انجام داده و نمره ارزیابی شغلی آنـان در سـطح بـاالیی
بدست میآید.
 )00یکی از خروجیهای مهم اجـرای اثـربخش مـدیریت عملکـرد در
سازمان ،ارتقای سطح تعهد افراد به سازمان و اهداف سازمانی است.
 )01وقتی در راستای اقدامات مدیریت عملکـرد نتـایج خـوبی حاصـل
میشود ،اشتیاق افراد به سازمان نیز بیشتر میشود.
 )28تعلق سازمانی و وابستگی افراد به سـازمان و همکـاران نیـز یکـی
دیگر از پیامدهای مثبـت اجـرای اثـربخش مـدیریت عملکـرد کارکنـان
خواهد بود.

 )23بیشک اقـدامات مـدیریت عملکـرد و اجـرای اثـربخش آن بـر روی
کارکنان در سازمان باعث افزایش میزان انطباقپذیری محیطی کارکنـان
خواهد شد.
 )21افراد که بتوانند مهارتهای الزم حاصل از اقدامات مدیریت عملکـرد
انطباقپذیری را بخوبی فراگیرند ،قادرند ارتباطـات بهتـری بـا محـیط پیرامـونی خـود
برقرار نموده و میتواند سازگاری بیشتری با صـنعت و محـیط پیرامـونی
محیطی
آن نیز شکل دهند.
 )21زمانیکه کارکنان از توانمنـدیهای بـاالیی برخـوردار شـوند کـه بـا
اجرای اقدامات توسعهای و انگیزشی مدیریت عملکرد حاصل خواهد شد،
در نتیجه آنان میتواننـد سـازگاری بیشـتری بـا محـیط اطـراف خـود و
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تغییرات آن داشته باشد و خود را با آن تحوالت سریع سازگار نمایند.

نتایج تحلیل مضمون در جدول ( )1نشان میدهد ،پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکـرد
بهرهوری کارکنان صنعت هواپیمایی کشوری در قالب  1مضـمون فراگیـر (شـامل؛ پیشـرانهای
مدیریت عملکرد و پیامدهای مدیریت عملکرد) ارائه شدهاند کـه در مجمـوع ایـن مضـامین از 2
مضمون سازماندهنده 30 ،مضمون پایه و همچنین  21عبـارتهـای بیـانی گزینشـی خبرگـان
تشکیل یافتهاند.
یافتههای بخش کمی
در این پژوهش پس از آنکه با استفاده از روش تحلیل مضمون به شناسایی و استخراج
پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکرد بهرهوری کارکنان پرداخته شد ،در مرحله دوم پژوهش
تالش گردید به منظور سطحبندی پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکرد بهرهوری کارکنان،
پرسشنامهای خبرهمبنا ویژه روش مدلسازی ساختاری-تفسیری در بین خبرگان توزیع گردد و
با استفاده از روش مدلسازی نرم ساختاری -تفسیری ( ،)ISMمدل مذکور طراحی شود .در
ادامه مراحل مدلسازی ساختاری -تفسیری برای ارائه سطحبندی پیشرانهای مدیریت عملکرد
با رویکرد بهرهوری کارکنان در صنعت هواپیمایی کشوری ارائه شده است.
 مرحله اول :تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاریدر مرحله نخست تالش گردید تا پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکرد بهرهوری کارکنـان کـه
از مرحله مصاحبه با خبرگان در بخش کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون احصـاء گردیـده اسـت
وارد ماتریس خود تعاملی ساختاری ( )SSIMشوند .این ماتریس یک ماتریس ،به ابعـاد عوامـل
می باشد که در سطر و ستون اول آن عوامل به ترتیب ذکر میشود .به عبارتی این ماتریس برای
تجزیه و تحلیل ارتباط بین عناصر تشکیل و برای نشان دادن ارتباطات بین آنهـا از چهـار نمـاد
زیر استفاده میشود:
 :Vعامل سطر ( )iمیتواند زمینهساز برای رسیدن به عامل ستون ( )jباشد (ارتباط یـکطرفـه
از  iبه .)j
 :Aعامل ستون ( )jمیتواند زمینهساز برای رسیدن به عامل سطر ( )iباشد (ارتباط یـکطرفـه
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از  jبه .)i
 :Xبین عامل سطر ( )iو عامل ستون ( )jارتباط دوطرفه وجـود دارد .بـه عبـارت دیگـر هـردو
میتوانند زمینهساز رسیدن به یکدیگر شوند (ارتباط دوطرفه از  iبه  jو برعکس).
 :Oهیچ ارتباطی بین عناصر  iو  jوجود ندارد.
یافتههای بخش نخست حاصـل از تحلیـل مضـمون نشـان داد کـه پیشـرانهای مـدیریت
عملکرد بـا رویکـرد بهـرهوری کارکنـان شـامل  0مقولـه؛ پیشـرانهای زمینـهای ،پیشـرانهای
سازمانی ،پیشرانهای مدیریتی ،پیشرانهای انگیزشی و یک پیامد بهرهوری کارکنان بودهاند .در
ادامه از خبرگان خواسته شده تا پرسشنامه ویژه مدلسـازی سـاختاری -تفسـیری را بـر مبنـای
قواعد ارائه شده در باال تکمیل نمایند .در جدول ( )1ماتریس خودتعاملی سـاختاری ارائـه شـده
است.
جدول ( )3ماتریس خودتعاملی ساختاری
ردیف

عوامل

0

پیشرانهای زمینهای

0

پیشرانهای سازمانی

3

پیشرانهای مدیریتی

0

پیشرانهای انگیزشی

5

بهرهوری کارکنان

0

0

3

0

5

X

V

V

V

V

V

V

X

V
V

 -مرحله دوم :تشکیل ماتریس دستیابی اولیه

در این مرحله با تبدیل نمادهای روابط ماتریس ( )SSIMبه اعداد صفر و یـک برحسـب قواعـد
زیر ،ماتریس  3RMدر جدول ( )0حاصل گردیده است.
الف) اگر خانـه ( )j،iدر مـاتریس ( )SSIMنمـاد  Vگرفتـه اسـت ،خانـه مربوطـه در مـاتریس
دستیابی عدد  3میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ( )i،jعدد صفر میگیرد.
ب) اگر خانه ( )j،iدر ماتریس ( )SSIMنماد  Aگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دسـتیابی
عدد صفر میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ( )i،jعدد 3میگیرد.
ج) اگر خانه ( )j،iدر ماتریس ( )SSIMنماد  Xگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دسـتیابی
عدد  3میگیرد و خانه قرینهی آن یعنی خانه ( )i،jعدد  3میگیرد.
Reachability Matrix

1.
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د) اگر خانه ( )j،iدر ماتریس ( )SSIMنماد  Oگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دسـتیابی
عدد صفر میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ( )i،jنیز عدد صفر میگیرد.
جدول ( )0ماتریس دستیابی اولیه
ردیف

عوامل

0

0

3

0

5

قدرت نفوذ

0

پیشرانهای زمینهای

0

3

3

3

3

5

0

پیشرانهای سازمانی

3

0

3

3

3

5

3

پیشرانهای مدیریتی

8

8

0

3

3

3

0

پیشرانهای انگیزشی

8

8

3

0

3

3

5

بهرهوری کارکنان

8

8

8

8

0

0

0

0

0

0

5

---

میزان وابستگی

 -مرحله سوم :تشکیل ماتریس دستیابی نهایی

پس از به دست آمدن ماتریس دستیابی اولیه ،باید سازگاری درونی آن برقرار شود .برای تشکیل
ماتریس دستیابی نهایی از روش مُد بر اساس بیشترین فراوانی در هر درایه استفاده شـده اسـت.
بطورکلی در این بخش روابط ثانویه بین عوامل موجـود در مـاتریس اولیـه بررسـی گردیـد کـه
سازگاری درونی بین عوامل از قاعده یاد شده تبعیت نموده و در نتیجه همان ماتریس اولیـه بـه
عنوان ماتریس دستیابی نهایی انتخاب و برای ادامه مدلسازی مورد بهرهبرداری قـرار گرفـت .در
این ماتریس قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر متغیر نیز محاسبه گردیده است .بطورکلی قـدرت
نفوذ یک متغیر از جمع تعداد متغیرهای متأثر از آن و خود متغیـر بـه دسـت میآیـد و میـزان
وابستگی یک متغیر نیز از جمع متغیرهـایی کـه از آن تـأثیر میپـذیرد و خـود متغیـر بدسـت
میآید .در جدول ( )0نتایج ماتریس دستیابی نهایی و قدرت نفوذ و وابسـتگی هـر متغیـر ارائـه
شده است.
 -مرحله چهارم :تعیین روابط و سطحبندی عوامل

در این بخش برای تعیین سطح و اولویت متغیرها ،مجموعه ورودی و مجموعه خروجی برای هر
عامل تعیین شده است .مجموعه خروجـی یـک شـاخص ،شـامل خـود آن شـاخص و مجموعـه
شاخصهایی است که بر آنان اثر میگذارد که با عدد ()3هـای موجـود در سـطر مربوطـه قابـل
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شناسایی میباشند .همچنین مجموعه ورودی یک شاخص ،شامل خود آن شـاخص و مجموعـه
شاخصهایی است که از آنان اثر میپذیرد که با عدد ()3های موجـود در سـتون مربوطـه قابـل
شناسایی میباشند .پس از تعیین مجموعهی ورودی و خروجی برای هر عامل ،عناصـر مشـتر
در مجموعهی ورودی و خروجی برای هر عامل شناسایی شدهاند.
پس از تعیین این مجموعهها نوبت به تعیین سطح عوامل (عناصر) میرسد .منظور از سطح
عوامل این است که عاملها بر سایر عوامل تأثیرگذارند یا از سایر عوامل تأثیر میپذیرند .عواملی
که در باالترین سطح (سطح یک) قرار میگیرند ،تحت تأثیر سایر عوامل بوده و عامل دیگـری را
تحت تأثیر قرار نمیدهند .در اولین جدول عاملی دارای باالترین سطح میباشد ،که مجموعـهی
خروجی و عناصر مشتر آن کامالً یکسان باشند .پس از تعیین ایـن عامـل یـا عوامـل ،آنهـا از
جدول حذف میشوند و با سایر عوامل باقیمانده ،جدول بعدی تشکیل میشـود .در جـدول دوم
نیز همانند جدول اول عوامل سطح دوم مشخص میشود .این عوامل سطح یـک را تحـت تـأثیر
قرار می دهند و خود تحت تأثیر عوامل سطح سه هستند .این کار تا تعیین سـطح تمـام عوامـل
ادامه مییابد .در این بخش مبتنی بر قواعد بیان شده به سطحبندی و تعیین روابط بـین عوامـل
پرداخته شده است.
جدول ( )5سطحبندی پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکرد بهرهوری کارکنان
مرحله
سطحبندی

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مجموعه

عوامل

مجموعه خروجی

مجموعه ورودی

3

2 ، 0 ،1 ،1 ، 3

1 ،3

1 ،3

1

2 ، 0 ،1 ،1 ، 3

1 ،3

1 ،3

1

2 ،0 ،1

0 ،1 ،1 ،3

0 ،1

0

2 ،0 ،1

0 ،1 ،1 ،3

0 ،1

2

2

2 ، 0 ،1 ،1 ،3

2

3

0 ،1 ،1 ،3

1 ،3

1 ،3

1

0 ،1 ،1 ،3

1 ،3

1 ،3

1

0 ،1

0 ،1 ،1 ،3

0 ،1

1

0

0 ،1

0 ،1 ،1 ،3

0 ،1

1

3

1 ،3

1 ،3

1 ،3

1

1

1 ،3

1 ،3

1 ،3

1

 -مرحله پنجم :ترسیم مدل ساختاری -تفسیری

مشترک

سطح

3
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در این مرحله بر اساس سطوح تعیین شده در مرحلـه قبـل و مـاتریس دسـتیابی نهـایی ،مـدل
ساختاری -تفسیری پژوهش ترسیم میشود .یافتههای حاصل از سـطحبندی عوامـل نشـان داد
که ،عامل ( 2بهرهوری کارکنان) در سطح اول مدل قرار گرفته است و این بـه معنـای آن اسـت
که این مقوله تأثیرپذیرترین عامل میباشد که از همگی عوامل دیگر تأثیر پذیرفته و بـر عـاملی
تــأثیر نم ـیگــذارد .در ســطح دوم عامــل ( 1پیشــرانهای مــدیریتی) و عامــل ( 0پیشــرانهای
انگیزشی) قرار گرفتهاند که بر عامل سطح پنجم تـأثیر گذاشـته و از عوامـل سـطح سـوم تـأثیر
میپذیرند .در نهایت در سطح سوم عامـل ( 3پیشـرانهای زمینـهای) و عامـل ( 1پیشـرانهای
سازمانی) قرار دارند که تأثیرگذارترین عوامل در بین عوامل موجود در مدل پژوهش مـیباشـند.
در نهایت با توجه به سطحبندی عوامل یاد شده ،مدل نهـایی سـاختاری -تفسـیری مربـوط بـه
پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکرد بهـرهوری کارکنـان در صـنعت هواپیمـایی کشـوری در
شکل ( )3ارائه شده است:
سطح سوم
پیشرانهای سازمانی

پیشرانهای زمینهای

 اهدافانگیزاننده

 -موقعیت رقابتی

پیشرانهای مدیریت عملکرد

 -مسئولیت اجتماعی

و

راهبردهای

 -ساختار و ارتباطات چابک

 -شرایط اقتصادی

 -فرهنگ خالق و بهرهور

 -قوانین و سیاستهای ابالغی

 -فناوریهای بسترساز

سطح دوم
پیشرانهای انگیزشی

پیشرانهای مدیریتی
 -سبک رهبری تحولی

 -عوامل انگیزشی

 -ذهنآگاهی رهبر

 -عوامل بهداشتی

 -هوشمندی رهبر

 -ویژگیهای شخصیتی

پیامدهای مدیریت عملکرد

سطح اول
بهرهوری کارکنان
رضایت شغلی

عملکرد شغلی

تعهد سازمانی

انطباقپذیری محیطی

شکل ( )0مدل پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکرد بهرهوری کارکنان احصاء شده از مرحله ISM
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 مرحله ششم :تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ – وابستگیدر این مرحله متغیرهای پژوهش مبتنی بر قدرت نفوذ و میزان وابستگی در چهار دسته
تقسیمبندی میشوند .جمع سطری مقادیر در ماتریس دستیابی نهایی برای هر عنصر بیانگر
میزان نفوذ و جمع ستونی نشانگر میزان وابستگی خواهد بود .بطورکلی عواملی که در سطوح
پایینتر مدل قرار دارند به دلیل دارا بودن قدرت نفوذ بیشتر به عنوان عوامل هادی و عواملی که
در سطوح باال تر قرار دارند به دلیل وابستگی به عوامل هادی ،پیرو محسوب میشوند .بر اساس
قدرت نفوذ و وابستگی ،چهار گروه از عناصر ،قابل شناسایی خواهند بود که عبارتند از:
 خودمختار :عواملی که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف میباشند. وابسته :عواملی که دارای قدرت نفوذ کم ولی وابستگی شدید میباشند. متصل (پیوندی) :عواملی که دارای قدرت نفوذ و وابستگی زیاد هستند. مستقل :عواملی که دارای قدرت نفوذ قوی ولی وابستگی ضعیف میباشند.در ادامه نمودار قدرت نفوذ – وابستگی حاصل از خروجـی نرمافـزار  MICMACدر شـکل
( )1ترسیم شده اسـت .همانگونـه کـه در شـکل ( )1مشـخص اسـت ،عؤامـل ( 3پیشـرانهای
زمینهای) و ( 1پیشرانهای سازمانی) در ناحیه مستقل (نفوذ) قرار گرفتهاند کـه دارای حـداکثر
میزان نفوذ در سایر عوامل و حداقل میزان وابستگی به متغیرها برخوردارند .همچنـین عامـل 2
(بهرهوری کارکنان) از حداقل قدرت نفوذ و حداکثر میزان وابستگی برخوردار اسـت و در ناحیـه
وابسته قرار گرفته است .همچنین عوامل ( 1پیشرانهای مدیریتی) و ( 0پیشرانهای انگیزشـی)
در ناحیه پیونـدی قـرار گرفتهانـد ،زیـرا کـه از قـدرت نفـوذ و میـزان وابسـتگی نسـبتاً بـاالیی
برخوردارند.
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شکل ( )0نمودار قدرت نفوذ – وابستگی خروجی نرمافزار MICMAC

نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش با هدف تبیین پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکرد بهرهوری کارکنان در صـنعت
هواپیمایی کشوری در طی مطالعهای آمیخته انجام شده است .نتایج بخـش کیفـی پـژوهش بـا
رویکرد تحلیل مضمون منتج به شناسایی پیشـرانهای مـدیریت عملکـرد بـا رویکـرد بهـرهوری
کارکنان گردید .در عین حال در بخش کمی تالش شد با توزیع پرسشنامهی خبرهمبنـا در بـین
خبرگان و با استفاده از روش مدلسازی نرم ساختاری -تفسیری ( ،)ISMمدل پـژوهش طراحـی
شود .نتایج این بخش منتج به مدلی برای پیشرانهای مـدیریت عملکـرد بـا رویکـرد بهـرهوری
کارکنان در شکل ( )3گردید .بطورکلی یافتهها نشان داد که پیشـرانهای مـدیریت عملکـرد بـا
رویکرد بهـرهوری کارکنـان در صـنعت هواپیمـایی کشـوری شـامل؛ پیشـرانهای پیشـرانهای
زمینهای ،سازمانی ،مدیریتی و انگیزشی میشود .همچنین پیامـد مـدیریت عملکـرد بـه عنـوان
بهرهوری کارکنان در نظر گرفته شده اسـت کـه از مؤلفـههایی چـون رضـایت شـغلی ،عملکـرد
شغلی ،تعهد سازمانی ،و انطباقپذیری محیطی تشکیل یافته است.
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عناصر احصاء شـده در مـدل مـدیریت عملکـرد بـا رویکـرد بهـرهوری کارکنـان در صـنعت
هواپیمایی کشوری با برخی عناصر و مؤلفههای بیان شده در سـایر الگوهـای مطالعـات پیشـین
سازگاری دارد .به عنوان نمونه ،شت و همکاران ( )1831نیز به برخی از پیشـرانها و همچنـین
اقدامات مدیریت عملکرد شایستهمحور مانند ،خودارزیابی مبتنی بر شایستگی ،بازخورد ارزیـابی
مبتنی بر شایستگی ،مربیگری مبتنی بر شایستگی ،و تمایز عملکردی مبتنی بر شایستگی یـاد
کرده است .بکر و همکاران ( )1833نیز مراحل پیادهسازی سیستم مدیریت عملکرد کارکنان در
سازمانهای غیرانتفـاعی را شـامل ،نظـارت و بـازخورد غیررسـمی ،ارزیـابی و بـازبینی رسـمی،
برنامهریزی جهت اقدام ،و یادگیری و توسعه دانستهاند .بیگـدلی ( )3112نیـز مراحـل مـدیریت
عملکرد کارکنان را شامل چهار سطح ،سطح اول (برنامهریزی و توافقات عملکردی و توسـعهای)،
سطح دوم (آموزش و بهسازی ،ارزیابی عملکرد ،بازبینی عملکرد ،پایش عملکـرد و مربـیگـری)،
سطح سوم (پیوند مناسب عملکرد با حقوق و مزایا) ،و سطح چهارم (اجـرا و تحقـق برنامـههـای
عملکردی و توسعهای) تعیین نموده است.
در پایان به منظور پیادهسازی پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکرد بهـرهوری کارکنـان در
صنعت هواپیمایی کشوری ،پیشنهاداتی به شرح زیر بیان میگردد:
 مدیران شرکتهای صنعت هواپیمایی بایستی به پیشرانهای زمینـهای مـدیریت عملکـرد
اعم از؛ ایجاد موقعیت رقابتی برای شرکتها در قیاس با رقبای داخلی و خارجی و صـنایع
جایگزین ،پایبندی بـه مسـئولیتهـای اجتمـاعی در برابـر بـا جامعـه و گروههـای کمتـر
برخوردار ،در صحیح از شرایط اقتصادی و استفاده از فرصتهای موجـود بـرای گـذر از
شرایط تحریم ،و پایبندی به قوانین و سیاستهای ابالغـی سـازمانهای باالدسـتی توجـه
ویژهای نمایند.
 مـدیران مـذکور بایسـتی بــه پیشـرانهای سـازمانی مــدیریت عملکـرد اعـم از؛ تــدوین و
پیادهسازی اهداف و راهبردهـای انگیزاننـده در حـوزه مـدیریت عملکـرد بـرای کارکنـان،
طراحی و پیادهسازی ساختار و ارتباطات چابک در بین کارکنـان ،تبیـین و نهادینهسـازی
فرهنگ خالق و بهرهور در بین کارکنان ،و بکارگیری فناوریهـای بسترسـاز در مجموعـه
خود توجه ویژهای نمایند.
 به منظور پیادهسازی پیشرانهای مدیریتی ،ضروری است که در راستای بکارگیری سـبک
رهبری تحولآفرین توسط مـدیران شـرکتهای مـذکور اقـدام شـود ،میـزان ذهنآگـاهی
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رهبــران ارتقــاء یافتــه و آموزشهــای الزم بــه ایشــان در ایــن رابطــه داده شــود ،ســطوح
هوشمندی رهبران سازمان اعم از هوش هیجـانی ،معنـوی ،عقالیـی ،سـازمانی ،تجـاری و
بازاریابی و  ...افزایش یابد.
 ضروری است که به منظور پیادهسازی پیشرانهای انگیزشـی مـدیریت عملکـرد کارکنـان
اقدام الزم صورت گیرد .در این رابطه پیشنهاد میشود عالوه بر تأکید بر عؤامل بهداشـتی
مانند حقوق و مزایا ،ایمنی و بهداشت محیط کار ،امنیت شغلی و  ،...بـه عؤامـل انگیزشـی
اعم از برقراری نظام انتصابات و ارتقاء مبتنی بـر شایسـتگی ،پـاداش مبتنـی بـر عملکـرد،
ارزیابی عملکرد شایسته محور و  ...نیز توجه ویژه شود .در عین حال ،بایسـتی ویژگیهـای
شخصیتی کارکنان مورد توجه قرار گرفته و تناسب بـین ویژگیهـای شخصـیتی و شـغل
افراد و همچنین با عؤامل انگیزشی و بهداشتی مورد تأکید باشد.
در نهایت بایستی اشاره نمود که در این پژوهش تالش شد تا مبتنی بر گفتههای
صاحبنظران ،به تبیین پیشرانهای مدیریت عملکرد با رویکرد بهرهوری کارکنان در صنعت
هواپیمایی کشوری پرداخته شود ،با این حال به نظر میرسد که ضروری است مدل طراحی
شده مبتنی بر روش شناسی کمی اعتبارسنجی شده و روابط علت و معلولی بین مقولهها نیز
ارزیابی گردد .در این راستا به پژوهشگران پیشنهاد می گردد که در تحقیقات آتی ،به
اعتبارسنجی الگوی مذکور مبتنی بر روش مدلسازی معادالت ساختاری بپردازند.
قدردانی
بدینوسیله از مشارکت و همراهی همه خبرگان ،اساتید و پژوهشگرانی که ما را در جمعآوری
دادهها و همچنین تجزیه و تحلیل و بررسی نهایی این پژوهش یاری رساندند ،تشکر و قدردانی
مینماییم.
منابع
 احمدی ،امید ،.کمالیان ،امین رضا ،.یعقوبی ،نورمحمد ،.و قاسمی ،محمد .)3111( .ارائه الگوی
جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب .فصلنامه پژوهشهای مدیریت
منابع انسانی.11-380 ،10)0(38 ،

 بیگدلی ،محمد مهدی .)3112( .طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان دانشی در شرکتهای
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 دانشکده، پایاننامهی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و مدیریت گرایش صنعتی.دانش بنیان
. دانشگاه امام صادق علیه السالم،معارف اسالمی و مدیریت

. کوهسار: ناشر.) مدیریت بهرهوری (تجزیه و تحلیل آن در سازمان.)3118( . غالمرضا، خاکی

 شناسایی و رتبهبندی عناصر بسته پاداش.)3110( . بهنام، و گلشاهی. ناهید، درستکار احمدی
 فصلنامه،) شرکتهای دانش بنیان صنعت دفاعی:جامع برای کارکنان دانشی آینده (مورد مطالعه
.02-381 :)32( 0 ،آیندهپژوهی دفاعی
 بررسی تأثیر سکوت.)3112( . معصومه، و سمیعی،. نیلوفر، میرسپاسی،. حاجیه، رجبی فرجاد
.) اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان مرکزی:سازمانی بر بهرهوری نیروی انسانی (مورد مطالعه
.301-181 ،)01(33 ،)فصلنامه مدیریت بهرهوری (فراسوی مدیریت

 تحلیل ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانهای دولتی با.)3111( . مهدی، و الوانی،. سمیه، محمدی
.11-01 ،)21(30 ، فصلنامه مدیریت بهرهوری.محوریت توسعه پایدار درجهت ارتقای بهرهوری
. تأثیر مدیریت عملکرد و انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان.)3110( . مریم، هزاروسی
 دانشگاه، دانشکده مدیریت و حسابداری،پایاننامهی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول
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