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چکیده
هدف بررسی میزان تأثیر سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان بانکک سک ه
است .روش تحقیق این مطالعه از نوع تحقیق توصکی ی -پیمایشکی و همسسکتگی اسکت .همچنکین
حجم نمونه در این بخش از طریق جدول کوکران تعیین گردید .جامعهآماری این تحقیق شامل
کارکنان و مکدیران بانکک سک ه اسکتان فکار

اسکت .نمونکه آمکاری پرسشکنامه بکین  743ن کر از

کارکنان که به روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردید .یافتههکای پکژوهش فکر

اول ،چنکین

استنساط میشودکه میانگین عملکرد کارکنان در معیار مالی بیشتر از حکد متوسکب بکوده اسکت و
میتوان گ ت " :سیستم پایش(نظارت)و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان بکا بهکره گیکری
از استراتژیهای بعد مالی تأثیر معناداری دارد" .فر

دوم چنین استنساط میشکود ککه میکانگین

عملکرد کارکنان در معیار فرآیند داخلی بیشکتر از حکد متوسکب بکوده اسکت و مکیتکوان گ کت:
* نویسنده مسؤول

Dr.esmaeli2000@yahoo.com
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"سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان بابهره گیری از اسکتراتژیهکای
بعد فرآیندهای داخلی تأثیرمعنی داری دارد" فر

سوم ،چنین اسکتنساط مکیشکود ککه میکانگین

عملکرد کارکنان در معیار رشد و یادگیری بیشتر از حد متوسب بکوده اسکت و مکیتکوان گ کت:
"بررسی سیستم پایش(نظارت) و ارزیکابی عملککرد بکر بهکره وری کارکنکان بکا بهکر ه گیکری از
استراتژیهای بعد رشد و یادگیری تأثیر معناداری دارد" فر

چهارم ،چنکین اسکتنساط مکیشکود

که میانگین عملکرد کارکنان در معیار مشتریان بیشتر از حد متوسب بوده است و میتوان گ ت:
"بررسی سیسکتم پایش(نظکارت)و ارزیکابی عملککرد بکر بهکره وری کارکنکان بکا بهکره گیکری از
استراتژیهای بعد مشتریان تأثیر معناداری دارد".
واژههای کلیدی :سیستم پایش ،ارزیابی عملکرد ،بهره وری کارکنان ،بانک س ه.
مقدمه و بیان مساله
سازمان مجموعه ای از عناصر است که با نظمی معین با هم در تعامل و تسادل بوده و بکرای
هدفی مشکخص در تکالش و فعالیکت هسکتند .سکازمان نقکش تسکهیل کننکده ،هماهنک

کننکده،

کاتالیزور یا تسریع کننده و هدایت کنندگی دارد .سازمان بستر هدایت امور توسکب رهسکری و
مدیریت یک سازمان است .سازمان بسیاری از اموری را که انجام آنها محال به نظر می رسکد
و یا در حال عادی بسیار مشکل است ،براحتی به سکامان و سکرانجام مکی رسکاند .سکازمان یکک
اعجاز است .حتکی درمکورد مسکایلی همچکون تغییکر فرهنک
بلندمدت و زمانسر است .در قالب فرهن

و یکا فرهنک

سکازی ککه امکری

سازمانی مکی توانکد در کمتکرین زمکان بکه وقکوع بکه

پیوندد .بنابراین فردی که در یک سازمان به فعالیت می پردازد ،ناچار است خکود را سکریعا بکا
همه امور سازمانی تطسیق دهد و در غیر این صورت سیستم و سکازمان او را طکرد خواهکد نمکود
(نوتاش .)3188 ،استراتژی به معنی اقدامات کلی و بهم مرتسطی است که با انجام آن می تکوان
از وضعیت موجود به وضکعیت مطلکو رسکید بکه عسکارت دیگکر اسکتراتژی بکه معنکی طراحکی
حرکتهای بلند مدت و تعیین مسیر و چگونگی طی کردن فاصله بین وضعیت فعلکی و وضکع
مطلو است .بنابراین برای رسیدن به وضع مطلو باید ابعاد و فضائی را طراحی نمود که در
آن بتوان مجموعه را به سمت هدف حرکت داد .اینکار را طراحی اسکتراتژی گوینکد .معمکو
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برای طی کردن فاصله تا وضع مطلو و یا به عسارت دیگر برای پکر ککردن شککاف وضکعیت
فعلی با وضعیت مطلو راههای متعددی وجود دارد ککه بایکد بکا تجزیکه و تحلیکل امکانکات و
محدودیتها بهترین گزینه را انتخا نمود .برای تدوین استراتژی توسعه یک صنعت بر اسا
مأموریت اصلی آن ،بررسیهایی را در محیب داخل صنعت و نیز محیب پیرامون و اثر گذار بر
این مجموعه مورد مطالعه انجام داد .س س به تجزیه وتحلیل نقاط قوت و ضعف مجموعه و نیز
تهدیدات و فرصتهای ناشی از عوامل محکیب خکارجی پرداخکت .ایکن اقکدامات ،امکانکات و
محدودیتهای ما را برای توسکعه و رسکیدن بکه مقصکد معلکوم مکی نمایکد .سک س بکا توجکه بکه
مقدورات و محدودیتهای مشخص شده از تجزیه و تحلیل فوق می توان اهداف استراتژیک
را مشخص نموده و راهکارهای نیل به آن اهداف یعنی استراتژیهای مربوطکه را جسکتجو نمکود.
پس از آن با ارزیابی گزینهها ی استراتژیک ،استراتژی مناسب (استراتژی بهینه) را برای نیل به
اهداف توسعه انتخا نمود (نوتاش.)3123 ،
همچنین بشر از آغاز خلقت با محدویتهای خود از زمان و مکان و توان ،درصدد این مهکم
است که از منابع مورد دستر

حداکثر است اده را بنماید؛ لکذا بکه طکور مسکتمر بکه دنسکال سکاز و

کارهای بهرهگیری بهتر از این منابع بکا توجکه بکه محکدودیتهکای خکویش بکوده و سکاختارهای
اجتماعی و اقتصادی خود را در این جهت به طور متوالی متحکول ککرده اسکت .هکر سکازمان بکه
منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کی یت فعالیتهای خود به خصوص در محیبهای پیچیده و
پویا نیاز مسرم به نظام ارزیابی عملکرد دارد .این نظام ،در اجرای برنامههای استراتژیک نیز نقکش
اساسی به عهده دارد .چرا ککه فقکدان نظکام ارزیکابی و کنتکرل در یکک سیسکتم بکه معنکای عکدم
برقراری ارتساط با محیب درون و برون سازمان تلقی مکی گکردد ککه پیامکد آن کهولکت و نهایتکا
مرگ سازمان است .با توجه با اهمیت نقش ارزیابی عملکرد در سازمانها بکه ایکن موضکوع پکی
می بریم که ارزیابی عملکرد در دستیابی به بهره وری نیروی انسانی بیشترین نقش را ای کا داشکته
است.
تالش برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی و است اده بهینه از نیروی نا متناهی انسکان ،راهکی
بی انتهاست .در این راه پرفراز و نشکیب ،یککی دیگکر از اهکداف بهکره وری ،افکزایش مطلوبیکت
زندگی با تمام ابعاد آن است .کشور نیز برای ح ک و رسکیدن بکه خودک کایی و ناوابسکتگی بکه
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تقریسا تنها درآمد ارزی؛ یعنی ن ت که دیر یا زود به اتمام خواهد رسید و نیز تکیکه بکر صکادرات
غیر ن تی؛ از جمله محصو ت کشاورزی ،مصنوعات صنعتی و نیمه صنعتی باید بهای بیشتری به
نیروی انسانی و بهسازی آن بدهد .نیروی انسانی توانا و کار آمد است که مکی توانکد سکازمان را
کارآ ،سود آور و م ید به حال جامعه بسازد و در کل ،کشکور را شککوفا و از وابسکتگی برهانکد.
پایین بودن بهره وری فردی در شرکتهای دولتی سسب می شکود تکا بکه عامکل بهسکازی نیکروی
انسانی توجه بیشتری بشود .یکی از عواملی که در بهسازی نیروی انسکانی تکاثیر بکه سکزایی دارد،
ارزیابی عملکرد کارکنان است ،توجه به ارزیکابی عملککرد کارکنکان بخکش عمکده ای از شکغل
مدیر است چرا که از طریق آن در مورد واگذاری کارها و مسکوولیتهکا ،ارتقکا و ترفیکع ،جابکه
جایی و انتقال و با خره آموزش کارکنان به قضاوت مکی پکردازد .توجکه بکه نیکروی انسکانی بکه
عنوان زیربنای تولیکد و ارائکه خکدمات در سکازمانهکا یککی از راه کارهکای اساسکی در افکزایش
کارآیی و بهره وری سازمان به شمار می رود (برتسچک.)7003 ،
پیشینه پژوهش
دانش رد کرم اهلل ،وحدانی کاوه ،آغاز عسل ( ")3130بررسی نقش پیاده سازی کارت امتیاز
متوازن در بهسود عملکرد سازمان"نتایج پژوهش نشان میدهد که ،جامعکه آمکاری ایکن پکژوهش
مجریان و متخصصان پیادهسازی ارزیابیمتوازن شرکت صنایع مخابرات ایران ،مدیران فکروش و
خککدمات پسککازفروش ،مککدیران ارشککد ،مککدیران حسککابداری مککدیریت و مککدیران مککالی شککرکتها
راتشکیل میدهند که  030ن ر تخمین زده شدند که  370ن کر از آنکان بکا اسکت اده از روش نمونکه
گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخا شدند .ابزار جمع آوری اطالعات برای سکه
محور مشتری ،فرایند داخلی و رشد و یادگیری پرسشنامه است ککه روایکی آن از طریکق روایکی
صوری و پایایی آن با محاسسه آل ای کرونساخ تایید شد .اطالعات موردنظر بکرای محکور مکالی،
گزارشات منتشر شده شرکت در طی سا لهای  28تا  83مانند ترازنامکه و صکورت سکود و زیکان،
شاخصها و معیارهای ارزیابی شرکت و گزارشات مربوط به ارزیابی متکوازن اسکت .یافتکههکای
پژوهش نشان میدهد درشرکت صنایع مخابرات ایران پیادهسازی کارت امتیاز متوازن ،به بهسکود
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عملکککرد سککازمان منجککر شککده اسککت .دیککویس و آلسرایککت )7004(3تحقیقککی بککا موضککوع تککاثیر
پیادهسازی ارزیابیمتوازن بر عملکرد شرکتها در یک بانکک آمریککایی انجکام دادهانکد .آنکان
ارزیککابی متککوازن را در چهککار شککعسه از بانککک پیادهسککازی کردنککد و پککس از دو سککال نتککایج
شاخصهای این چهار شعسه را با چهار شعبهکای ککه هنکوزبرای ارزیکابی عملککرد ،روشهکای
سنتی را بکار میسردند ،مقایسه کردند .آنان دریافتند که بکین پیکاده سکازی و بککارگیری ارزیکابی
متوازن و بهسود عملکرد این شعسهها رابطه معناداری وجود دارد .مکدنی ( .)3188تحقیقکی تحکت
عنوان " مقایسه رابطه نظام ارزشیابی عملکرد و بهره وری منابع انسانی در امکور مالیکاتی شکرکت
سهامی مخابرات استان اردبیل انجام داده است هدف اصلی در این پژوهش سنجش میزان تکأثیر
نظام ارزشیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی است که ارزشیابی عملکرد با توجه بکه دو بعکد
عاد نه بودن و آگاهی فرد از عملکرد خود مورد سنجش قرار گرفته است .نتایج به دست آمده
از بهره وری منابع انسکانی در دو سکازمان ،نشکان مکی دهکد ککه بکین سکطوف مختلکف ارزشکیابی
عملکرد و بهره وری منابع انسانی در سازمان ت اوت معنی داری وجود دارد ،هم چنکین میکانگین
بهره وری در امور مالیاتی بیشتر از شرکت سهامی مخابرات است ولی معنی دار نیست.
پایش
نظارت به م هوم مراقست بر حسن جریان امور است .به عسارت دیگر پاییدن دقیکق عملیکات
سازمان تا در چارچو استانداردهای مورد نظر اجرا و انجام گکردد .پکایش و نظکارت از نظکر
زمان وقوع این پروسه در مقایسه با زمان اجرا و عمل سازمان بر سه نوع است:
الف) نظارت بعد از عمل که پس از وقوع مغایرت به بررسی علل آن می پکردازد و سک س
برای رفع مغایرت و یکا در صکورت عکدم امککان اصکالف در پکی عکدم تککرار و وقکوع آن در
اقدامات آتی است و نهایتا پیگیری برخورد با متخلف اگر ممکن باشد .در فرآیند آموزش این
نوع پایش کاربرد چندانی ندارد.
) نظارت حین عمل ،یعنی به موازات اقدامات سکازمان ،پکایش و نظکارت بطکور تقریسکی
همزمان ویا لحظاتی پس از آن انجام می شود و سعی می شود اگر مغایرت و انحرافی در حال
1. Davis and Alberight
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وقوع است بالفاصله رفع و اصالف گردد.
ج) نظارت قسل از عمل و اقدام سازمانی که نوعی پایش پیش نگر و قسل از وقوع مغایرت و
یا انحراف است و تالش در پیشگیری از ات اق بر خالف استانداردها را دارد .پکایش و نظکارت
استراتژیک از این نوع است (نوتاش.)3188 ،
ارزیابی عملکرد کارکنان
عسارت است از فرایند رسمی فراهم آوردن بازخور تشخیصکی مثسکت یکا من کی از عملککرد
کارمندی (سکینگر )704 ،3333 ،وردر و دیکویس معتقدنکد ککه کارکردهکای ارزیکابی عملککرد
عسارت است از بهسود عملکر د ،اجرای تعدیالت در نظکام پرداخکت ،تعیکین نیازهکای آموزشکی،
سنجش وارزیابی ابزارهای جذ و استخدام و ارتقکای ککارآیی آنهکا م ی باشکد (وردر:3331 ،
 .)42همچنینهاروی و بوین 3اهداف و مقاصد ارزیابی عملکرد را تحت عناوین برقراری نظکام
حقوق و دستمزد بهینه ،بهسودعملکرد ،ارزیکابی در خصکوص تصکمیمهکای مربکوط بکه انتخکا ،
انتصا  ،اخراج ،تنزیل ،ارتقا و ....ابزاری برای رشد و توسعه نیروی انسانی طسقه بندی میکنند.
(بوین.)343 :7007 ،
تعریف بهرهوری
بیش از دو قرن پیش ،لغت بهره وری برای اولکین بکار بکه وسکیله «ککویزنی» ()3222در یکک
مجلککه کشککاورزی اسککت اده شککد .از آن زمککان تککاکنون ای کن لغککت در مککوارد مختلککف و سککطوف
گوناگون ،به ویژه در رابطکه بکا سیسکتمهکای اقتصکادی بکه ککار رفتکه اسکت(تانژن )7007،چنکین
استد ل میشود که بهره وری یکی از مهمترین متغیرهای تأثیر گذار بر فعالیتهکای اقتصکادی-
تولیدی است (سین

و همکاران .)7000،مثال «گراسمن» ( )3331درباره بهسکود بهکره وری ککه

یکی از مزیتهای کلیدی برای رقابت پذیری در بنگاههای اقتصکادی اسکت ،چنکین اظهکار نظکر
میکند :شرکتها باید بدانند که یکی از سالحهای اصکلی آنکان بکرای دسکتیابی بکه مزیکتهکای
قیمت و کی یکت در رقابکت بکا دیگکران ،درآمکدهای حاصکل از بهکره وری اسکت .علیکرغم ایکن
1. Bowin& Harvey
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حقیقککت کککه بهککره وری بککه عنککوان یککی از حیکاتی تککرین عوامککل تأثیرگککذار بککر رقابککتپککذیری
شرکتهای تولیدی درنظر گرفته میشود ،بسیاری از پژوهشگران معتقدند بهرهوری در اولویت
اول قرار ندارد و کسانی که بر فرایند تولیکد تکأثیر دارنکد ،آن را بکه دسکت فراموشکی سک ردهانکد
(سین

و دیگران 7000؛ سینک و توتل3383 ،؛ برومن .)7004 ،یکی از د یل این امر ،فقکدان

توافق مشترک درباره معنای واقعی ایکن واژه اسکت .اگرچکه ایکن لغکت بکه طکور گسکترده مکورد
است اده قرار میگیرد ،اما اغلب درست فهمیده نمی شود ،و این امر به نادیده گرفتکه شکدن بهکره
وری ،یا حتی تصمیم گیری بر خالف آن منجر مکیشکود (تکانژن7007؛ فورسکتر« .)3331 ،چکو»
( )3388معتقد است اگرچه م هوم بهره وری از مدتها پیش وجود داشته اسکت ،امکا تعکداد قابکل
توجهی از افرادی که هر روزه درباره بهسود بخشیدن به کارایی واحدهای صنعتی تصمیم گیکری
مککیکننککد ،نمککیداننککد چگونککه بککه ایککن سککوال سککاده کککه بهککرهوری چیسککت پاسککخ دهنککد.
بیجورکمن( )3333پیشنهاد میکند که تصمیم گیریهکای مربکوط بکه بهسکود بهکره وری ،اغلکب
براسا

عقاید شخصی به جای یک دیدگاه مشترک و عمومی انجام میشکود .هکدف تعکاریف

لغکوی بهکره وری ،توضکی م هککوم آن اسکت .تعکاریف لغکوی م یککد هسکتند ،چراککه مکیتواننککد
«معیاری» را برای ایجاد دیدگاهی مشترک از اهداف سکازمان بکه وجکود آورنکد .آنهکا همچنکین
مککیتواننککد بککرای تعیککین و توضککی اهککداف راهسککردی سککازمان مککورد اسککت اده قککرار گیرنککد
(بیجورکمن ،3333نقل از پالیزبان.)3133 ،
از سوی دیگر ،تعاریف ریاضی میتوانند به عنوان بنیانی برای اندازه گیکری عملککرد مکورد
است اده قرار گیرند ،بخصوص هنگامی که هدف اصلی ،بهسود بهره وری (نه توضی آن) اسکت.
از آنجایی که تسدیل تعریف لغوی به تعریکف ریاضکی مشککل اسکت ،تعکاریف ریاضکی همیشکه
تمامی ویژگیهای م هوم بهکره وری را دربکر نمکی گیرنکد ،و موقکع تسکدیل م هکوم بهکرهوری بکه
تعاریف ریاضی ،مسلما فقب قسمتی از معنای«واقعی» بهره وری نشان داده میشود ،و همین امکر
موجب بروز اختالف نظرهکایی مکیشکود .بکرومن ( )7004پیشکنهاد مکیکنکد بکرای اینککه بتکوان
ویژگیهای یک تعریف ریاضی را ارزیابی کرد ،ضروری است که بدانیم این تعریکف ریاضکی
مربوط به کدامیک از م اهیم و تعاریف بهکره وری اسکت" .برنکو ک" ( )3332توضکی لغکوی
سودمندی از بهره وری ارایه میدهد که به تولید مربوط میشود :بهره وری به این معناسکت ککه
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تا چه حد از منابع مورد است اده تولیدات خوبی داشته ایم .اگر با است اده از منابع ثابت کا هکای
بیشتر یا بهتری تولید کرده ایم ،یا اگر همان اندازه کا را با است اده از منابع کمتری تولید ککرده
ایم ،بهرهوری را افزایش داده ایم« .منظور از منابع ،تمکامی منکابع انسکانی و فیزیککی اسکت ،مکثال
افراد تولید کننده کا یا ارایه دهنده خدمات ،همچنین داراییهایی که کارکنان میتوانند با آنهکا
کا یی را تولید کنند یکا خکدماتی را ارایکه دهنکد .منکابع مورداسکت اده شکامل زمکین ،سکاختمان،
تجهیزات و ماشین آ ت ثابت و متحرک ،ابزار ،مکواد خکام ،امکوال و دیگکر داراییهکای موجکود
است" .
برومن( )7004به تشابهات ذاتی بسیاری از تعاریف بهره وری اشاره میکند ،به این معنا که به
نظر میرسد محتوای اصلی همه آنها مشابه باشد .قسادیان ( )3330نیز پیشنهاد میکند ،تمامی
تعاریف مشابه [بهرهوری] در سه گروه بزرگتر طسقه بندی شوند:
 -3م هوم فنی :رابطه بین نسستهای برونداد به دروندادهایی که برای تولید آن برونداد است اده
شده است؛
 -7م هوم مهندسی :رابطه بین برونداد واقعی و برونداد مورد انتظار در یک فرایند؛
 -1م هوم اقتصادی :کارایی تخصیص منابع (نقل از باقری.)7002 ،
سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان
از جدیدترین مساحث در مدیریت به طور عام و در حوزه ارزیابی منابع انسانی به طورخاص
م هوم ارزیابی عملکرد است .این م هوم بعد از آن مطرف شد که بهکره وری پکایین شکیوههکای
سنتی ارزیابی عملکرد به خصوص در نیل به اهداف استراتژیک سازمان آشکارگردید .به زعم
دمین

 ،مسوو لیت شکست اکثر برنامههای بهسود عملکرد ،سیستم است و نه فرد .وی معیارهای

سنتی ارزیابی عملکرد را به شدت مورد انتقاد قرار داده است (وایت .)7003 ،معیارهایی که از
سیستمهای هزینه ای و حسابداری نشأت گرفته اند (برن .)7000 ،نتیجه بسیاری ا ز ارزیابیهای
عملکرد بجای این که به افزایش عملکرد بیانجامد ،به کاهش آن منجرمی شود ( تکام.)7000 ،
همچنین رویکرد سنتی به ارزیابی عملکرد عمدتا بر عملکرد گذشته تأکیکددارد (وایکز.)7002 ،
از طرف دیگر دانش فعلی در زمینه ارزیابی عملکرد بسیار گوناگون بوده وضکروری اسکت بکه
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منظور بهره وری بیشکتر ،در چهکارچو م هکوم جدیکد ارزیکابی عملکرددنسکال گکردد (فکولن و
پائول .)7000 ،بنابراین مدلهای جامعتری به منظور ارزیابی عملکرد ابداع شدهاند که از جمله
آنها میتوان به مدل مدیریت عملکرد اتلی ،مدیریت مستنی بر ارزش ایتنر و رکر ،مکدل APL

اپ اشتاین ،مدل کارت امتیاز تجاری کانجی و کارت امتیکاز متکوازن ()BSCککاپالن و نورتکون
اشاره نمود (مالنا .)7004 ،مدیریت عملکرد به عنوان موضوعی دانشگاهی دراواسب دهکه 3330
مطرف گردید ،اما مطالعه زمینههای محدودتر مرتسب با بهسود عملکردسابقه بیشری دارد (تکروپ،
 .)7008کوششهای بسیار اندکی برای تعریف اصطالف ارزیابی عملکرد صورت گرفتکه اسکت
(آندسون و بجرن .)7002 ،ارزیابی عملککرد بکر اسکا

تعریکف آرمسکتران

و بکارون ()3338

عسارت است از ارا یه موفقیت پایدار برای سازمان از طریق بهره وری توانکاییهکا و قابلیکتهکای
افراد و گرو ههای سازما نی(چن

 .)7002 ،ارزیابی عملککرد فراینکدی اسکت ککه از طریکق آن

سازمان عملکرد خود را با اهکداف و ا سکتراتژیهکای سکازمانی و ککارکردی منطسکق مکی نمایکد
(کلککوت و لککوئیس .)7004 ،اصککطالف ارزیککابی عملکککرد بککه تمککامی رویکردهککای یک ارچککه و
استراتژیک اطکالق مکیگکردد .ککه هکدف آن بهسکود عملککرد سکازمانی بکرای نیکل بکه اهکداف
استراتژیک سازمان و ترویج مأموریت و ارز شهای سازمانی است ( .مویتا )7002 ،اهداف مهم
برای موفقیت سازمان ،استراتژیها و برنامههکای زم بکرای تحقکق آن اهکداف ،سکط عملککرد
زم برای موفقیت ،پاداشها و مجازاتها ،و چرخههای خکور و بکازخور چهکارچو مکدیریت
عملکرد را تشکیل می دهند (اوتلی .)7000 ،سیستمهای ارزیکابی عملککرد بکر انتقکال اطالعکات
مالی و غیرمالی ای که در تصمیم گیری و اقدامات ارزیابی مکؤثر هسکتند ،تمرککز دارنکد (وال و
همکاران .)7002 ،در سالهای اخیر شمار فزایند ه ای ازسازمانها به استقرار سیستمهای ارزیابی
عملکرد بر پایه عوامل حیاتی موفقیت ( )CSFو شاخصهای کلیکدی عملککرد ( )KPIمسکادرت
نموده اند .قالسی که عمدتا در این زمینه است اده شده است کارت امتیاز متوازن است .اما به رغکم
افزایش تجار به دست آمده در است اده از این سیستمها ،سکازمانهکا هنکوز دانکش ککافی را در
مورد چگونگی بهره وری عواملی که بر رفتار عملکردمدار تأثیرگذار هستند ،کسب نککردهانکد
(وال و همکاران .)7002 ،سیستمهای ارزیابی عملکرد بدون مالحظه رفتار انسانی نمیتواننکد بکه
نحوی بهره وری طراحی وپیاده سازی شکوند (وال و همککاران .)7002 ،یککی از ابزارهکایی ککه
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اخیککراب بککرای سککنجش و تحلیککل عملکککرد مککورد اسککت اده قککرار مککیگیککرد ،روش تحلیککل ارزیککابی
عملکرد( )PMAاست (وال.)7004 ،
کارت امتیاز متوازن
روشی است که با است اده از آن عالوه برسنجههای مکالی ،سکنجههکای غیکر مکالی نیکز مکورد
ارزیابی قرار میگیرند( .کاپالن ونورتون )7004 ،در حکال حاضکر سیسکتم مکدیریتی  BSCتنهکا
چککارچو موجککود در دنیککا اسککت کککه قککادر اسککت اسککتراتژیهککا را بککا عملکککرد و بودجککه بککرای
پاسخگویی به چالشهای فوق تل یق دهد و به همین دلیل است ککه طکی گزارشکی ککه سکازمان
همکاریهای اقتصادی و توسکعه ) (OECDدر سکال  7000از وضکیعت سیسکتمهکای ارزیکابی و
مدیریت عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی در سازمانهکای دولتکی در دنیکا منتشکر سکاخت اعکالم
کرد که بسیاری از سازمانها ی دولتی به سمت سیستم مدیریتی  BSCبکرای اسکتقرار نظکامهکای
ارزیابی مدیریت عملکرد روی آوردهاند( .کاپالن و نورتون.)3184 ،
نظام ارزیابی عملکرد متوازن
یک نظام نوین مدیریتی است که ساز مانها را قادر میسازد تا چشم انداز وراهسکرد خکود را
روشن ساخته وآنرا به عمل تسدیل کنند در صورت استقرار کامل وموفق این نظام ،میتوان نظام
برنامه ریزی راهسردی را عملیاتی کرد (پاپ ویموند)7002 ،
 -3کارت امتیازی مالی :بهمنظورشناخت نیازمندیها و عملکردمالی سکازمان مکورد اسکت اده
قرار میگیکرد .معیارهکای مکالی از مهمتکرین اجکزای نظکام ارزیکابی متکوازن هسکتند .بکه ویکژه در
سازمانهای انت اعی این معیارها به ما میگویند که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه منظکر
قسلی تعیین گردیکدهانکد ،در نهایکت ،موجکب چکه نتکایج و دسکتاوردهایمکالی خواهدشکد .تمکام
تالشیکهبرای بهسود رضایتمندی مشتریان ،ارتقایکی یت و کاهش زمان تحویکل محصکو ت و
خدمات خود انجام می دهیم؛ اگر به نتکایج مکالی ملمکو
داشت.

خکتم نشکوند ،هکی ارزشکی نخواهنکد
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 -7کارت امتیازی مشتری :بهمنظور آگاهی از سط رضایت مشتریان (از طریق سنجشهای
کمی و کی ی در مورد کا و یا خدمات ارائه شده) مورد است اده قرار می گیرد.
 -1کارت امتیازی فرایندهایداخلی :در جهت ارزیابیفرایندهای مورد نیاز در سازمان
بهکارگرفته میشود .در این منظر سازمانها باید فرایندهایی را مشخص نمایندکه با برتری یافتن
در آنها ،بتوانند به ارزشآفرینی برای مشتریان و نهایتا سهامداران خود ادامهدهند .تحقق
هریک از اهدافی که در منظر مشتری تعیین میشود ،نیازمند انجام یکسری از فرایندهای
عملیاتی به صورت کارا و اثربخش است .این فرایندها باید در منظر فرایندهای داخلی تعیین
گشته و معیارهای مناسسی نیز برای کنترل پیشرفت آنها توسعه داد.
 -4کارت امتیازی دانش ،رشد و یادگیری :این وجه بر نحوهی آموزش کارکنان ،کسب دانش
و چگونگی است اده از آن ،بهمنظورحضور و بقا در بازار رقابتی موجود ،تمرکز مینماید .وقتی
شما اهداف و معیارهای مربوط به منظر مشتری و فرایندهای داخلی را تعیین مینمایید ،بالفاصله
متوجه شکاف موجود بین مهارتها و قابلیتهای مورد نیاز کارکنان و سط فعلی مهارتها و
قابلیتها میشوید ( .کاپالن و نورتون.)3184 ،
مزایای  BSCبرای سازمانهای دولتی
 کمک به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک. تغییر برنامههای استراتژیک از یک شکل نوشتاری و مجلدهای قطور که شکاید حجکم آنبرای برخی سازمانها جذابیت نیز داشته باشد به یک سری گامها ی عملیاتی مختصکر و رویکت
نتایج اجرای آن به صورت روزانه.
 ایجاد چارچو ارزیابی عملکرد دقیق را امکان پذیر میسازد. مدیران ارشد را توانمند می سازد تا بتوانند استراتژیهای خود را با موفقیت اجرا کنند. ارتساط بین چشم انداز و اهداف بلند مدت استراتژیک به اهکداف کوتکاه مکدت عملیکاتی،برنامههای کاری و بودجه (رابرت وکاپالن.)7004 ،
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نمودار  -1سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان ازطریق رویکرد
کارت امیتاز متوازن

روش تحقیق
این مطالعه از نوع تحقیق توصی ی -پیمایشی و همسستگی است .نمونه مورد مطالعه کارکنکان
بانک س ه روش نمونه گیری در با توجه به حجم بیشتر کارکنان از روش تصکادفی سکاده اسکت.
همچنین حجم نمونه در این بخش از طریق جدول کوکران تعیین مکیشکود .پکس از گکردآوری

تحلیلی بر عوامل انسانی موثر بر سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهرهوری کارکنان 771 /

پرسشنامههکا دادههکا بکا اسکت اده از نکرم افکزار  SPSS-AMOSتجزیکه و تحلیکل گردیکده اسکت.
سنجش پایایی پرسشنامه با روش ضریب آل ای کرونساخ صورت میگیکرد .جامعکه آمکاری ایکن
تحقیق شامل کارکنان و مدیران بانک س ه استان فار

است .نمونه آمکاری پرسشکنامه بکین 743

ن ر از کارکنان که به روش نمونه گیری تصادفی (با توجه بکه اینککه جامعکه سکاده و افکراد روش
نمونه گیری تصادفی ساده انتخا شده است) از بین کارشناسان شرکت انتخکا شکدند توزیکع
گردید.
سوالهای پژوهش
 -3آیا سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان بابهر ه گیری از استراتژیهای
بعد مالی تأثیر دارد؟
 -7آیا سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان بابهر ه گیری از استراتژیهای
بعد فرآیندهای داخلی تأثیردارد.
 -1بررس کی سیسککتم پککایش وارزی کابی عملکککرد بککر بهککره وری کارکنککان بککابهر ه گی کری از
استراتژیهای بعد رشد و یادگیری تأثیردارد.
 -4بررس کی سیسککتم پککایش و ارزی کابی عملکککرد بککر بهککره وری کارکنککان بککابهر ه گی کری از
استراتژیهای بعد مشتریان تأثیردارد.
فرضیههای پژوهش
 -3بررس کی سیسککتم پککایش و ارزی کابی عملکککرد بککر بهککره وری کارکنککان بککابهر ه گی کری از
استراتژیهای بعد مالی تأثیر دارد.
 -7بررس کی سیسککتم پککایش و ارزی کابی عملکککرد بککر بهککره وری کارکنککان بککابهر ه گی کری از
استراتژیهای بعد فرآیندهای داخلی تأثیردارد.
 -1بررس کی سیسککتم پککایش وارزی کابی عملکککرد بککر بهککره وری کارکنککان بککابهر ه گی کری از
استراتژیهای بعد رشد و یادگیری تأثیردارد.
 -4بررس کی سیسککتم پککایش و ارزی کابی عملکککرد بککر بهککره وری کارکنککان بککابهر ه گی کری از
استراتژیهای بعد مشتریان تأثیردارد.
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یافتههای پژوهش
فرضککیه  .3بررس کی سیسککتم پایش(نظککارت) و ارزی کابی عملکککرد بککر بهککرهوری کارکنککان بککا
بهرهگیری از استراتژیهای بعد مالی دارد.
به منظور بررسی اینکه آیا سیستم پایش (نظارت) و ارزیابی عملکرد تأثیر معنیداری بر بهره
وری کارکنان بابهر ه گیری از استراتژیهکای بعکد مکالی داردیکا خیکر ،میکانگین پاسکخ سکؤا ت
طراحی شده به این منظور را با مقدار متوسب  1مقایسه مینماییم .از آزمون  tمقایسه میکانگین بکا
عدد ثابت است اده میشود ،در این آزمون فرضیات مورد نظر به صورت زیر تعریف میشود.

عدم تأیید فرضیه ص ر به معنای وجود ت اوت معنادار بین میانگین پاسخگویان با حد متوسب
 1است .عدد  1میانگین وزنی امتیاز سوا ت در طیف لیکرت است و معیار قابل قسولی برای با
و یا پایین بودن امتیازات است.
جدول  -1نتایج آزمون  t-testمعیار مالی
نام متغیر

مقدار آماره t

معیار مالی

18. 124

حدود اطمینان %30

-P
مقدار

حد پایین

0000 .0

3/104

نتیجه آزمون

حد با
5/00

عدم تأیید فرضیه ص ر

همانطور که از نتایج بدست آمده بر میآید ،فرضیه ص ر پذیرفته نمیشود .حال بکه بررسکی
این موضوع میپردازیم که آیا میانگین پاسخها بیش از حد متوسب بکوده اسکت یکا کمتکر از آن
است.
جدول  -2شاخصهای آماری معیار مالی
نام متغیر

میانگین

اتحراف معیار

معیار مالی

078 .4

273 .0

با توجه به مقدار میانگین بدست آمده و حدود اطمینان  30درصد ،چنکین اسکتنساط مکیشکود
که میانگین سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان در معیار مالی بیشکتر

تحلیلی بر عوامل انسانی موثر بر سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهرهوری کارکنان 770 /

از حد متوسب بوده است و میتوان گ ت:
" سیسککتم پایش(نظککارت)و ارزیککابی عملکککرد بککر بهککره وری کارکنککان بککابهر ه گیککری از
استراتژیهای بعد مالی تأثیر معناداری دارد" .
فرضیه  .7بررسی سیستم پایش(نظارت) وارزیکابی عملککرد بکر بهکره وری کارکنکان بکابهر ه
گیری از استراتژیهای بعد فرآیندهای داخلی تأثیر معنی دار دارد.
به منظور بررسی اینکه آیا سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد تکأثیرمعنی داری بکابهر ه
گیری از استراتژیهای بعد فرآیند داخلی دارد یا خیر ،میانگین پاسخ سؤا ت طراحکی شکده بکه
این منظور را با مقدار متوسب  1مقایسه مکینمکاییم .از آزمکون  tمقایسکه میکانگین بکا عکدد ثابکت
است اده میشود ،در این آزمون فرضیات مورد نظر به صورت زیر تعریف میشود.

عدم تأیید فرضیه ص ر به معنای وجود ت اوت معنادار بین میانگین پاسخگویان با حد متوسب
 1است.

جدول  -3نتایج آزمون  t-testمعیار فرآیند داخلی
نام متغیر
معیار فرآیند داخلی

مقدار

-P

حدود اطمینان %30

آماره t

مقدار

حد پایین

حد با

34. 103

000 .0

3/50

5/00

نتیجه آزمون
عدم تأیید فرضیه ص ر

همانطور که از نتایج بدست آمده برمی آید ،فرضیه ص ر پذیرفته نمیشود .حال بکه بررسکی
این موضوع میپردازیم که آیا میانگین پاسخها بیش از حد متوسب بکوده اسکت یکا کمتکر از آن
است.
جدول  -4شاخصهای آماری معیار فرآیند داخلی
نام متغیر

میانگین

اتحراف معیار

معیار فرآیند داخلی

472 .4

421 .0
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با توجه به مقدار میانگین بدست آمده و حدود اطمینان  30درصد ،چنکین اسکتنساط مکیشکود
که میانگین سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بکر بهکره وری کارکنکان در معیکار فرآینکد
داخلی بیشتر از حد متوسب بوده است و میتوان گ ت:

" سیسککتم پایش(نظککارت)و ارزیککابی عملکککرد بککر بهککره وری کارکنککان بککابهر ه گیککری از
استراتژیهای بعد فرآیندهای داخلی تأثیرمعنی داری دارد" .
فرضیه  .1بررسی سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملککرد بکر بهکره وری کارکنکان بکابهر ه
گیری از استراتژیهای بعد رشد و یادگیری تأثیر معنی داردارد.
به منظور بررسی اینکه آیا بررسی سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد تأثیر معنی داری
بر بهره وری کارکنان بابهر ه گیری از استراتژیهای بعد رشد و یادگیری دارد یا خیر ،میکانگین
پاسخ سؤا ت طراحی شده به این منظور را با مقکدار متوسکب  1مقایسکه مکینمکاییم .از آزمکون t

مقایسه میانگین با عدد ثابت است اده میشود ،در این آزمون فرضیات مورد نظر به صکورت زیکر
تعریف میشود.

عدم تأیید فرضیه ص ر به معنای وجود ت اوت معنادار بین میانگین پاسخگویان با حد متوسب
 1است.
جدول  -5نتایج آزمون  t-testمعیار رشد و یادگیری
نام متغیر
معیار رشد و یادگیری

مقدار

-P

حدود اطمینان %30

آماره t

مقدار

حد پایین

حد با

20. 364

000 .0

7 .1

5/00

نتیجه آزمون
عدم تأیید فرضیه ص ر

همانطور که از نتایج بدست آمده برمی آید ،فرضیه ص ر پذیرفته نمیشود .حال بکه بررسکی
این موضوع میپردازیم که آیا میانگین پاسخها بیش از حد متوسب بکوده اسکت یکا کمتکر از آن
است.
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جدول  -6شاخصهای آماری معیار رشد و یادگیری
نام متغیر

میانگین

اتحراف معیار

معیار رشد و یادگیری

332 .4

202 .0

با توجه به مقدار میانگین بدست آمده و حدود اطمینان  30درصد ،چنکین اسکتنساط مکیشکود
که میانگین سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بکر بهکره وری کارکنکان در معیکار رشکد و
یادگیری بیشتر از حد متوسب بوده است و میتوان گ ت:

" بررسی سیستم پایش(نظارت)و ارزیابی عملکرد بر بهکره وری کارکنکان بکابهر ه گیکری از
استراتژیهای بعد رشد و یادگیری تأثیر معناداری دارد" .
فرضیه  .4بررسی سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملککرد بکر بهکره وری کارکنکان بکابهر ه
گیری از استراتژیهای بعد مشتریان تأثیر دارد.
به منظور بررسی اینکه آیا سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد تکأثیرمعنی داری بکابهر ه
گیری از استراتژیهای بعد مشتریان دارد یا خیر ،میانگین پاسخ سکؤا ت طراحکی شکده بکه ایکن
منظور را با مقدار متوسب  1مقایسه مینماییم .از آزمون  tمقایسه میانگین با عکدد ثابکت اسکت اده
میشود ،در این آزمون فرضیات مورد نظر به صورت زیر تعریف میشود.

عدم تأیید فرضیه ص ر به معنای وجود ت اوت معنادار بین میانگین پاسخگویان با حد متوسب
 1است.
جدول  -7نتایج آزمون  t-testمعیار مشتریان
نام متغیر
معیار مشتریان

مقدار

-P

حدود اطمینان %30

آماره t

مقدار

حد با

22. 197

000 .0

حد پایین
00 .1

5/00

نتیجه آزمون
عدم تأیید فرضیه ص ر

 / 778فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،سال هشتم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)72زمستان 3131

همانطور که از نتایج بدست آمده برمی آید ،فرضیه ص ر پذیرفته نمیشود .حال بکه بررسکی
این موضوع میپردازیم که آیا میانگین پاسخها بیش از حد متوسب بکوده اسکت یکا کمتکر از آن
است.
جدول  -8شاخصهای آماری معیار مشتریان
نام متغیر

میانگین

اتحراف معیار

معیار مشتریان

343 .4

024 .0

با توجه به مقدار میانگین بدست آمده و حدود اطمینان  30درصد ،چنکین اسکتنساط مکیشکود
که میانگین سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنکان در معیکار مشکتریان
بیشتر از حد متوسب بوده است و میتوان گ ت:

" بررسی سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنکان بکابهر ه گیکری از
استراتژیهای بعد مشتریان تأثیر معناداری دارد" .
رتسه بندی معیارهای  4گانه مورد بررسی:
نتایج آزمون فریدمن
به منظور بررسی ایکن موضکوع ککه آیکا بکین میکزان تکأثیر سیسکتم پایش(نظکارت) و ارزیکابی
عملکرد بر بهره وری کارکنان برحسب معیارهای مختلف ،ت اوت معناداری وجود دارد یا خیکر
و همچنین رتسه بندی این معیارها ،از آزمکون فریکدمن ککه زیردسکته ای از آزمکونهکای مقایسکه
میانگین  kگروه مستقل است ،است اده میشود .آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری است ککه
برای مقایسه سه یا بیش از سه گروه وابسته که حداقل در سط رتسهای اندازه گیکری مکیشکوند،
مورد است اده قرار میگیرد.
نتایج این آزمون به شرف زیر بوده است:
جدول  -9نتایج آزمون فریدمن
آماره کای دو (
103/21

)

درجه آزادی

 -Pمقدار

نتیجه آزمون

3

0/00

عدم تأیید فرضیه ص ر

با توحه به -Pمقدار حاصل چنین استنساط میشود ککه در سکط خطکای  00 .0فرضکیه صک ر
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مسنی بر میانگن  4متغیر مورد نظر تأیید نمیشود .معیارهای مورد نظر برحسب میانگین رتسکههکای
داده شده به شرف زیر هستند.
جدول  .30میانگین رتسههای آزمون فریدمن
نام متغیر

میانگین رتسهها

فرآیند داخلی

3/43

مشتریان

2/39

رشد و یادگیری

2/20

مالی

1/97

بیشترین میزان تأثیر سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان در معیار
فرآیند داخلی و کمترین مقدار مربوط به معیار مالی بوده است.
تحلیل عاملی تاییدی
این پرسشنامه شامل  73سوال است و هکدف از آن ارزیکابی ابعکاد سیسکتم پایش(نظکارت) و
عملکرد بر بهره وری کارکنان می باشد .یعنی این  73سوال و سوا ت معین شده برای هکر بعکد
خککود سیسککتم پایش(نظککارت) و عملکککرد بککر بهککره وری کارکنککان را ارزیککابی مککیکننککد .چککون
متغیرهای پنهان خکود دارای سکوا ت مسکتقلی از سکوا ت متغیرهکای وابسکته نیسکت ،از تحلیکل
عاملی تاییدی برای اینکه کدام گویههکا در ابعکاد مکورد بررسکی تاثیرگکذار هسکتند و ایکن تکاثیر
گذاری معنی دار هست یا خیر است اده می کنیم .تحلیل عاملی تاییکدی شکامل دو نمکودار اسکت
که در نمودار اول ضریب هر گویه بیان شده است و در نمودار دوم معنکی داری آن ذککر شکده
است .سط معنی داری که در نمودار دوم ذکر شده است بکه صکورت زیکر محاسکسه مکی شکود:
برای به دست آوردن سط معنی داری از آزمون تی است اده شده است .درجکه آزادی حجکم
نمونه منهای  .377 3فاصله اطمینان تحقیق  30درصد یعنی بکا  0درصکد خطکا .مقکدار آمکاره
آزمون تی برای درجه آزادی  377و خطای  0درصد عدد  3/32اسکت .اگکر قکدر مطلکق اعکداد
درج شده روی پیکانها در نمودار دوم از این عدد یعنی عدد  3/32بیشتر باشد ،ضریب گویه یکا
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سوال پرسشنامه مورد نظر معنی دار است ،اگر ضریب من ی باشد یعنی رابطکه معککو

اسکت و

اگر ضریب مثست باشد ،یعنی رابطه مستقیم است .در نمودار دوم در همکه پیککانهکا و اعکداد بکا
رن

مشکی نشان داده شده است ،این به معنی این است که ضریب گویهها در مکدل معنکی دار

هستند.

نمودار  -1ضریب گویهها در برآورد ابعاد سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر
بهرهوری کارکنان:

تحلیلی بر عوامل انسانی موثر بر سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهرهوری کارکنان 713 /

نمودار  -7معنیداری ضریب گویهها در برآورد متغیر وابسته سیستم پایش (نظارت) و ارزیابی
عملکرد بر بهرهوری کارکنان
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جدول -11شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی
شاخصهای برازش تحلیل عاملی تاییدی
نتیجه
2/040
0/97
0/092
0/039
0/92
0/95
0/96

مقدار مطلو
<3/00
>0/90
<0/1
<0/05
>0/90
>0/90
>0/90

شاخص برازش
GFI
RMSEA
RMR
NFI
NNFI
CFI

با توجه به شاخصهای برازش مدل ،تمام شاخصها از حد مطلو بهتر هستند بنکابراین مکی
توان نتیجه گرفت که دادهها و اطالعات به خوبی مدل مورد نظر را برازش است.
نتیجه گیری
فر

 :3با توجه به مقدار میانگین بدست آمده و حدود اطمینکان  30درصکد ،چنکین اسکتنساط

میشود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار مالی بیشتر از حد متوسب بوده اسکت و مکیتکوان

گ کت " :سیسککتم پایش(نظکارت)و ارزیکابی عملککرد بککر بهکره وری کارکنککان بکابهر ه گیکری از
استراتژیهای بعد مالی تأثیر معناداری دارد" .فر

 :7با توجه به مقدار میانگین بدسکت آمکده و

حدود اطمینان  30درصد ،چنین استنساط میشود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار فرآینکد

داخلی بیشتر از حد متوسب بکوده اسکت و مکیتکوان گ کت " :سیسکتم پایش(نظکارت)و ارزیکابی
عملکرد بر بهره وری کارکنان بابهر ه گیری از استراتژیهای بعد فرآیندهای داخلکی تکأثیرمعنی
داری دارد" .فر

 :1با توجه به مقدار میانگین بدست آمده و حدود اطمینان  30درصکد ،چنکین

استنساط میشود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار رشد و یکادگیری بیشکتر از حکد متوسکب

بوده است و میتوان گ ت " :بررسی سیستم پایش(نظکارت) و ارزیکابی عملککرد بکر بهکره وری
کارکنان بابهر ه گیری از استراتژیهای بعد رشد و یادگیری تأثیر معنکاداری دارد" .فکر

 :4بکا

توجه به مقدار میانگین بدست آمده و حدود اطمینکان  30درصکد ،چنکین اسکتنساط مکیشکود ککه

میانگین عملکرد کارکنان در معیار مشتریان بیشتر از حد متوسب بوده است و میتکوان گ کت" :
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بررس کی سیسککتم پایش(نظککارت)و ارزی کابی عملکککرد بککر بهککره وری کارکنککان بککابهر ه گی کری از
استراتژیهای بعد مشتریان تأثیر معناداری دارد" .
جدول -12نتایج شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی
شاخصهای برازش تحلیل عاملی تاییدی
نتیجه

مقدار مطلو

2/040
0/97
0/092
0/039
0/92
0/95
0/96

<3/00
>0/90
<0/1
<0/05
>0/90
>0/90
>0/90

شاخص برازش
GFI
RMSEA
RMR
NFI
NNFI
CFI

با توجه به شاخصهای برازش مدل ،تمام شاخصها از حد مطلو بهتر هستند ،بنابراین مکی
توان نتیجه گرفت که دادهها و اطالعات به خوبی مدل مورد نظر را برازش است.
منابع
 -3افسانه باقری (")7002م اهیم مسهم بهره وری وعملکرد " ،مترجم .مجله بین المللی بهره
وری و مدیریت عملکرد ..صص1-7
 -7پالیزبان ،عسا ")3133( ،راهنمای تدوین ومحاسسه شاخصهای بهره وری وارزیابی
عملکرد ،مرکزبرنامه ریزی وفناوری اطالعات
 -1دانش رد کرم اهلل ،وحدانی کاوه ،آغاز عسل ( ")3130بررسی نقش پیاده سازی کارت
امتیاز متوازن در بهسود عملکرد سازمان"فصلنامه رهسری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
اسالمی واحدگرمسارسال چهارم ،شماره .7
 -4دنی ،میرحسین ( .)3188مقایسه رابطه نظام ارزشیابی عملکرد و بهره وری منابع انسانی در
امور مالیاتی شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه
اردبیل.
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