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چکیده
درمحیط رقابتی امروز که دوام و بقتای ستازمانهتا بته کیفیتت تصتمیمات و عملکترد
نینفعان بستگی دارد ،مدیریت بهینه عملکرد نقش مهمتی در بهبتود عملکردستازمانها
داردوازآنجا که جریان اقتصادی کشور به بانکهتا مترتبط است،رشتد وتوستعه کستب و
کاربانک ها موجب شکوفایی اقتصادی و کمک به گریز از بحرانهتای متالی متیگتردد
هدف این مقاله طراحی و آزمون الگوی مدیریت عملکرد یکپارچه کارکنان در بانکهای
دولتی کشور است این پژوهش آمیختته ،از بعتد هتدف ،اکتشتافی ،و روش گتردآوری
داده ها ،پیمایشی و از منظر زمان مقطعی است ابزار گردآوری دادهها در بختش کیفتی
طریح مصاحبه نیمه ساختاریافته با  11نفر از اساتید دانشتگاهی و خبرگتان بتا تجربته
مدیریتی در بانکهای دولتی کشور میباشد نمونهگیری از روش هدفمند تا رسیدن به
اشباع نظری بوده است پس از کدگذاریهای باز،محوری و گزینشی ،با نرم افزار مکس
کیو دای  ،2525تعداد  3مقوله اصلی 13 ،مقوله فرعی و  112مضمون پایته شناستایی
شد در بخش کمی پرسشنامهای میان  315تن ازکارشناسان و مدیران بانکهای دولتی
توزیع و گردآوری شد نتایم تحلیل آماری با تحلیل عاملی تاییدی و از جهتت معنتادار
بودن با روش معادالت ساختاری تا سطح مقوالت اصلی انجام و پتس از تاییتد محتتوای
صوری و محتوایی از  315نفرکارشناسان و مدیران بانکهای دولتتی گتردآوری گردیتد
نتایم نشان داد ،مدل پیشتنهادی متدیریت عملکترد کارکنتان بتا رویکترد یکارچته در
بانکهای دولتی ایران ،دارای ابعاد هدفگذاری ،مربیگری و فرآیند 3 ،مقوله فرعی و 23
شاخص معنادار است که به تفصیل به آن پرداخته شده است
کلیدواژهها :مدیریت عملکرد کارکنان ،رویکرد یکپارچته ،بانتکهتای دولتتی ،تحلیتل
مضمون ،تحلیل عاملی تاییدی

* دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،ایران
** استادیار گروه مدیریت دولتی،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
dar gholamzade@iauctb.ac.ir

*** دانشیار گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،ایران
فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال پانزدهم ،شمارۀ  ،34پاییز  ،1344صفحه 123-192

 | 121فصلناهم علوم مدرییت اریان| سال پانزدهم ،شماره  ،34پاییز 1344

مقدمه
مدیریت عملکرد کارکنان به عنوان یکی از مباحتث ویتژه متدیریت منتابع انستانی ،ابتزار
مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان به حستاب متیآیتد متدیریت عملکترد
کارکنان فرآیندی است که از طریح آموزشهای الزم به نیروی کار و همچنتین برقتراری
یک نظام منصفانه در ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز برقراری حقوق و مزایا و پاداشهتای
مبتنی بر عملکرد ،سعی در ایجاد همدلی بین کارکنان و سرپرستان دارد به این ترتیتب
کارکنان با اهداف سازمان همسو شده و بهرهوری نیروی انستانی افتزایش پیتدا متیکنتد
) (Schleicher, Baumann, Sullivan,Yim, 2019امروزه بانکها به ختوبی دریافتتهانتد کته
جهت موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و بقا در محیط رقتابتی کستب و کتار ،نیازمنتد
الگویی برای بهبود عملکرد میباشند همچنین نیروی انسانی به عنوان یک عامل حیتاتی
برای موفقیت بانک ،جهتت دستتیابی بته بهتترین نتتایم نیازمنتد متدیریت متیباشتند
) (Aras,Tezcan, Furtuna, 2018براین اساس متدیریت عملکترد بته عنتوان یتک وظیفته
سازمانی مد نظر قرار گرفتته استت کته مستئولیت آن بته عهتده متدیران ارشتد بتانکی
است ) (Mahmoudabadi, Emrouznejad,2019بسیاری از برنامههای متدیریت عملکترد بته
دلیل فقدان پیش زمینهها و آمادگیها شکست میخورنتد یتا بته نتتایم و دستتاوردهای
مورد انتظار نائل نمیشوند و حدود  %15از برنامهها و کوششهایی کته بتا هتدف ایجتاد
تحول در حوزه مدیریت عملکرد آغتاز متیشتود ناتمتام متیماننتد )(Barth, Beer,2018
بهمنظور غلبه بر شرایط نامطمئن و پیچیده ،مدیران میتوانند از مدیریت عملکترد بترای
توانمندسازی سازمان و کارکنان از طریح کسب دانش و مهارت استفاده نمایند از اینترو،
داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد ،که بنیاد اروت ملی و دارایتیهتای حیتاتی ستازمان
بهحساب میآیند ،منافع بسیاری برای سازمانها ،شترکتهتا و بنگتاههتای اقتصتادی بته
دنبال خواهد داشت) (Saleem, Bhutta, Nauman, Zahra, 2019از این رو فرآیند یکپارچه
مدیریت عملکرد کارکنان یکی از دغدغههتای اساستی بانتکهتا استت منطتح بنیتادین
مدیریت عملکرد کارکنان این حقیقت است که ستازمانهتا توستط نیتروی انستانی اداره
میشوند فرایندها ،فناوری و سرمایه با اهمیتت هستتند امتا ایتن افتراد متیباشتند کته
تصمیمگیری میکنند و به خلح ارزش میپردازند متدیریت عملکترد بتا بهبتود عملکترد
کارکنان سازمان میتواند منجر به رشد و تعالی سازمان گتردد )(Ozcalici,Bumin, 2020
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ورود بانکهای ختارجی ،شتروع بته کتار بانتکهتای خصوصتی و افتزایش فعالیتتهتای
مؤسسههای مالی و اعتباری از جملته ایتن چتالشهتا محستوب متیشتود ایتن فشتارها
بانکهای دولتی کشور را بر آن داشته است ،برای بقا و رقابت در این محیط پویا ،در پتی
بهبود عملکرد خود باشند برای این کار ،به شناسایی نقاط ضعف و قتوت و نیتز وضتعیت
موجود از منظر مطلوبیت هدفها ،برنامههای عملیاتی طرحهای اجرایی و نتایم حاصل از
آنها روی آوردند بنابراین انتظار میرود برای اینکه مدیریت عملکرد بانکها بتا اهمیتت
تلقی شود ،عملکرد نیروی انسانی آنان باید بهبود یابتد بنتابراین ارائته الگتوی متدیریت
عملکرد کارکنان بانکهای دولتی بسیار حیاتی است در نتیجه انجام این تحقیح از نظتر
موضوع ،کار جدیدی به حساب آمده و شناسایی مقولههتای بنیتادین متدیریت عملکترد
کارکنان بانکی راهگشای بسیاری از مستائل موجتود خواهتد بتود در ایتن مطالعته ابتتدا
مقولههای زیربنایی مدیریت عملکرد بانکی شناسایی شده و سپس با تعیین روابتط علتی
مقولهها ،الگویی برای مدیریت یکپارچه عملکرد کارکنان در نظام بانکداری دولتی کشتور
ارائه میگردد
پیشینه تحقیق
مدیریت عملکرد :مدیریت عملکرد موضوعی شناخته شده در حوزه سازمان و متدیریت
است اغلب مدیریت عملکرد به عنوان یکی از مهارتهای اصلی متدیریت منتابع انستانی
مطرح میگردد در سال های اخیر موضوع مدیریت عملکرد به عنوان یک فعالیت کلیدی
مدیریت و عامل اساسی در موفقیت نظام بانکی تبدیل شده است متدیریت عملکترد بته
سیستم بانکی امکان میدهد تا از طریتح شناستایی ،توستعه و جابجتایی استتعدادها بته
مزیت رقابتی دستت یابنتد) (Maradin,Drazenovic, Benkovic,2018ستازمانهتایی کته
برنامه های مشخصی برای مدیریت عملکرد را به کار میبرند ،با عنتوان ستازمانهتایی بتا
عملکرد یاد میشود در واقع مدیریت عملکرد به عنوان اهرم کلیدی تغییر ،برای افتزایش
دستاوردهای تیمی و فردی یاد شده است در مدیریت عملکرد متوار ،در کنتار متدیریت
عملکرد فعالیتهایی نظیر :آموزش ،رضتایت ،انگیتزش و خالقیتت قترار دارنتد (Alexey,
) Elena, Ekaterina,Irin, 2019مدیریت عملکرد هستۀ مرکزی فعالیتهای نظتام بتانکی را
تشکیل میدهد و با اینکه سابقهای طوالنی دارد ،همواره با چالشهایی همراه بوده استت
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مدیریت عملکرد بانکی و مباحث مرتبط با آن هنوز همچتون معمتا بتاقی مانتده و فاقتد
فراتحلیلی منسجم است اگرچه مدیریت عملکرد در بسیاری از ستازمانهتا ستازوکارهای
مشخصی دارد امتا در نظتام بتانکی از پیچیتدگیهتای زیتادی برختوردار استت در نگتاه
صاحبنظران این حوزه ،از تفاوتهتای بتارز متدیریت عملکترد بختش دولتتی بتا بختش
خصوصی تأکید این نظام بر برنامتهریتزی از بتاال بته پتایین همتراه بتا اعمتال رفتارهتا و
مالحظات ویژه در نظتام بتانکی استت ) (Ryua,Yua, 2020همچنتین متدیریت عملکترد
اصطالح عامی برای آن دستته از فعالیتتهتای ستازمانی استت کته بتا متدیریت امتور و
مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل
برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنتان و سرپرستتان استت و بته پیتدایش محتیط
مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر میشتود وزینتی)1349 ،
با توجه به تعاریف فوق میتوان مدیریت عملکترد کارکنتان را رویکتردی دانستت کته بتا
استتتفاده از ارتباطتتات دوجانبتته بتین سرپرستتتان و کارکنتتان ،باعتتث تفهتیم خواستتتها و
انتظتتارات ستتازمان از کارکنتتان از یکستتو و انتقتتال خواستتتها و تقاضتتاهای کارکنتتان بتته
سرپرستان و مدیریت سازمان از سوی دیگر ،محیطتی را جهتت استتفاده بهینته از کلیته
امکانات و منابع در جهت تحقح اهداف سازمان پدید متیآورد متدیریت عملکترد باعتث
میشود تا سرپرستان عملکرد ضعیف کارکنان را تشتخیص و در جهتت بهبتود آن اقتدام
نمایند از سوی دیگر با پاداشهای مناسب به عملکرد مطلتوب کارکنتان ،آن را ترغیتب و
تکرار پذیری آنها افزایش مییابد متدیریت عملکترد فراینتدی استت کته هتم ارزشتیابی
عملکرد و هم نظامهای انضباطی و خط مشیهای رسیدگی بته شتکایات را بعنتوان ابتزار
مدیریتی خود در بر میگیرد فنون و ابزار این مدیریت برای باال بردن بهرهوری کارکنتان
و کسب مزیت رقتابتی ستازمان بکتار متیرود وغتالم زاده و قلتی لتی )1341 ،در عصتر
اطالعات ،سازمان ها نیازمند اندازهگیری کلیه ابعاد مالی و غیرمالی ستازمان هستتند بته
این منظور چارچوبها و مدلهای مختلفی برای اندازهگیری عملکرد توسعه داده شدهانتد،
که انتخاب مدل مناسب نقش بسزایی در موفقیت عملکرد شغلی کارکنان بانتک خواهتد
داشتتت ) (Talavera,Yin, Zhang, 2018امتتا نظتتام متتدیریت بانتتکهتتای امتتروزی ،بتته
سیستمهای ابتدایی سنجش عملکرد ،شباهتهای چشمگیری دارد این سیستمها بترای
نهادهای صنعتی اولیه ،که طبیعتی ماشینگونه داشتند و بر داراییهای فیزیکی بنا شتده
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بودند ،مناسب بودند اما برای سازوکارهای ارزشآفرین بانکهای امروزی نامناسبانتد در
اصل ،با توجه به نقش محوری منابع انسانی در سازمانها ،باید نظام ارزشیابی مناسبی را
در نظر بگیریم که استعدادهای فردی را برانگیزد و پرورش بدهد افزون بر این ،در حوزۀ
منابع انسانی ،تصمیمگیری درمورد امور کارکنان مانند پرداخت پاداش ،توضتیح ،انتقتال،
تنزل درجه ،اخراج و افزایش حقوق نیز دارای اهمیت است این وظایف استراتژیک منابع
انستتتانی نقتتتش مهمت تی در بهبتتتود عملکتتترد و افتتتزایش بهتتترهوری در ستتتازمانهتتتا
دارند  (DeNis,Murphy,2017).از موارد دیگری که مؤیتد ایتن تحقیتح استت ،نقشتۀ راه
اصالح نظام اداری مبتنیبر سیاستهای کلی نظام و اسناد فرادستی است کته در هشتت
برنامه تدوین و ابتدای سال  1343ابالغ شده است در مادۀ  3آییننامۀ اجرایی ،در متواد
 11و  12قانون متدیریت ختدمات کشتوری و دستتورالعمل اجرایتی عملکترد متدیران و
کارمندان وبخشنامۀ شمارۀ  ،255/11492به تاریخ  ،)1314/3/21بیتان شتده استت کته
کلیۀ دستگاهها موظفاند ،با استقرار مدیریت عملکرد در چارچوب ابالغتی و مشتتمل بتر
مدیریت عملکرد سازمان و مدیریت و کارمندان ،برنامههای سنجش و مدیریت عملکرد و
میزان بهرهوری را در واحدهای خود به اجرا گذارند و ضمن تهیۀ گتزارشهتای دورهای و
منظم ،نتایم حاصل را به معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیسجمهور گتزارش
دهند بر اساس نتایم پژوهش براتی و عریضی اگر سازمانها بتدنبال کارکنتانی بتا عتزت
نفس باال هستند سازمانها باید مدیریت عملکرد را جایگزین ارزیابی عملکرد نمایندتا از
طریح بازخوردهای آن افراد احساس بهتری داشته و بیشتر جذب سازمان شوندوبراتتی و
عریضی )1343،مدیریت عملکرد مفهومی گسترده تر و معنادارتر از اندازه گیری عملکرد
ساده است و شامل استفاده از تکنیکهای کمی و کیفی و توجه کافی به جنبته انستانی
ورفتاری) سازمانها است اندازه گیری عملکرد به عنوان زیر سیستتم متدیریت عملکترد
معرفی میشود و مدیریت عملکرد در واقع بازگشت به مفهوم اساسی مدیریت است ،کته
برای استفاده از منابع برای نیل به اهداف مطلوب ،نیاز به انجام کاری هست و Halachmi,
)2005

تفاوت مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد :اگرچه مدیریت عملکترد بته ارزیتابی
عملکرد مربوط است اما با ارزیابی عملکرد متمتایز متیباشتد متدیریت عملکترد مفهتوم
گسترده تری است ،زیرا هم ارزیابی عملکرد و هم طراحی شغل ،عملکرد تیمهتا ،ادارات و
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بخشها را در بر میگیرد که بر اهداف و استراتژیهای منطبح است همچنین ،نوع ارزیتابی
عملکرد که در یک برنامه مدیریت عملکرد استفاده میشود بستیاری جهتات بتا ارزیتابی
عملکرد سنتی متفاوت است ارزیابی عملکرد یتک ابتزار عملیتاتی بترای بهبتود کتارآیی
کارکنان است در حالی که مدیریت عملکرد ابزاری استراتژیک استت همچنتین ارزیتابی
عملکرد توسط واحد منابع انستانی ستازمان انجتام متیشتود ،امتا در خصتوص متدیریت
عملکرد ،مسئولیت بر عهده مدیران است
پژوهش حاضر در پی شناخت و یافتن پیامتدهای مثبتت و منفتی متدیریت عملکترد
کارکنان و بررسی ااربخشی طرح مدیریت عملکترد بانتکهتای دولتتی و هتمراستتایی و
همنوایی آن با اهداف و استراتژیهای کالن متدیریت منتابع انستانی استت از آنجتا کته
اهمیت و نقش مدیریت عملکرد کارکنان برای مدیران در بانکهتای دولتتی کته معمتوال
قدیمی هستند ،شناخته شده نیست ،نیازمند بازنگری اساسی میباشتد بتر ایتن استاس،
مساله اصلی این پژوهش مطالعه و مقایسه مطالعات مختلف داخلی و ختارجی در حتوزه
مدیریت عملکرد کارکنان در نظام بانکتداری استت تتا الگتویی بتومی و کتاربردی بترای
بانکهای دولتی ارائه گردد )(Murphy,Cleveland, Hanscom ,2018
یکپارچگی :یکپارچگی در سازمان به میزان و درجهای که واحدهای درون ستازمانی
به روشی هماهنتگ و منستجم عمتل متیکننتد اشتاره دارد در ستازمان ابتتدا وظتایف
تخصصی بین واحدها و افراد تفکیک میشوند تا جایگزین الگوهای کلی و متبهم گردنتد
این چنین سازمان ها ،بخشها و واحدهای مجزا بترای انجتام وظتایف مختلتف و تحقتح
فعالیتهای تخصصی خود دارند در همین زمان بته منظتور برقتراری وحتدت درون هتر
سیستمی درکنار فرایند تفکیک یک فراینتد تلفیتح را نیتز ایجتاد متینمایتد تلفیتح در
سازمانها عموما از طریح به کارگیری روش هایی نظیر همتاهنگی بتین سلستله مراتتب
سازمان ،سرپرستی مستقیم تدوین قوانین ،رویهها و خط مشی صورت متیگیترد بتدین
ترتیب هر سازمان برای مشخص نمودن قسمتهای فرعی خود نیتز بته فرآینتد تفکیتک
نیاز داشته و از طرفی جهت حصول اطمینان از اینکه سیستتم بته عناصتر مجتزا کته بته
همدیگر ارتباطی ندارند تقسیم نشده باشد به فرآیند تلفیح نیاز دارد در ارتباط بتا ایتن
مطالب باید بیان کرد که اگر افتراد یتا واحتدهای مختلتف در یتک ستازمان هماهنتگ و
یکپارچه عمل ننمایند ،دیگر به صورت یک سیستم یا یک سازمان معنی نخواهند داشت
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زیرا سیستم متشکل از اجزا و عناصری میباشد که با هم در تعامل هستند تتا بته هتدف
مشترکی برسند بر این اساس هماهنگی و یکپارچگی از عوامل مهتم موفقیتت ستازمانها
میباشد و توجه به یکپارچگی افراد با سازمان و ایجاد هماهنگی بتین آنهتا متیتوانتد در
کارایی افراد و تحقح اهداف سازمان نقش مواری داشته باشد ونوروزی )1314،شناسایی
مؤلفههای اساسی سیستتم متدیریتی و عملیتاتی ،دامنته متدیریت عملکترد یکپارچته را
تعریف میکند متدیریت یکپارچته عملکترد ،زمتانی "یکپارچته" استت کته مؤلفتههتای
چارچوب مدیریت عملکرد همزمان یکپارچه در نظر گرفته شتوند متدیریت عملکترد بته
عنوان سیستمی یکپارچه تعریف می شود که نیاز به بررسی جامع تغییترات پارامترهتای
موار بر بازدهی کارکنان دارد بر این استاس متدیریت عملکترد ستازمان بایتد در زمینته
ترازهای مختلف و در سطوح مختلف واکنش نشان دهد )) Buttkus, Eberenz,2019
روش پژوهش
پژوهش حاضر از منظر فلسفی یک پژوهش مبتنتی بتر رویکترد استتقرایی -قیاستی
است سؤال اصلی در این پژوهش این است کهب چه مدلی میتوان برای استقرار متدیریت
عملکرد مبتنی بر یکپارچگی در بانکهای دولتی ایران ارائه نمود بنابراین از منظر هتدف
یک مطالعه اکتشافی میباشد روشی که در این پژوهش مورد استتفاده قترار متیگیترد،
آمیخته اکتشافی است در این تحقیح پژوهشگر در صتدد زمینته یتابی دربتاره موقعیتت
نامعین است برای این منظور ابتدا به گردآوری دادههای کیفی از طریتح مصتاحبههتای
نیمه ساختاریافته میپردازد و در مرحله بعدی از طریح گرد آوری دادههای کمی شتبکه
مضامین به دست آمده در مرحله کیفی را مورد آزمون قرار میدهد .این مطالعه از منظتر
بازه زمانی گردآوری دادهها یک پژوهش مقطعی محسوب میشود هدف اصلی طراحی و
تبیین مدل مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد یکپارچته در بانتکهتای دولتتی ایتران و
هدف ویژه پژوهش ،آزمون و بررسی مضتامین پایته ،فراگیتر و اصتلی استتخراج شتده از
مصاحبههای نیمه ساختار یافته در طراحی الگوی اشاره شتده و آزمتون متدل حاصتل از
بخش کیفی پژوهش میباشد مطالعات اکتشافی اولیته درایتن پتژوهش شتامل دادههتای
آرشیوی ،مقاالت منتشر شده در مجالت علمی داخلی و خارجی ،همایشتها ،ستمینارها و
کنفرانسها و کتابهای تتألیفی در متورد متدیریت عملکترد کارکنتان متیباشتد مصتاحبه
شوندگان انتخاب و به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته اطالعات متوردنظر جمتع آوری
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گردید جامعه مورد مطالعه برای مصاحبه ،شامل خبرگان نظتری واستاتید دانشتگاهی) و
خبرگان تجربیوالوانی و بودالیی )1341 ،حتوزه بانکتداری دولتتی استت کته در زمینته
مدیریت عملکرد دارای تجربه میباشند
جدول  -1ویژگی خبرگان (مصاحبه شوندگان)
میزان
تحصیالت

رشته تحصیلی

سمت
سازمانی

سازمان

مشاور مدیر عامل

بانک سپه
بانک مسکن
بانک سپه
بانک صنعت و معدن

کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی

مدیریت
آموزشی
مدیریت فناوری
مدیریت صنعتی
ریسک مالی

رییس اداره بانکداری الکترونیک
مدیر امور مناطح غرب کشور
مدیر امور راهبری شعب

دکترا

مدیریت بیمه

رئیس واحد آموزش

بانک کشاورزی

کارشناسی ارشد
دکترا

مدیریت اجرایی
علوم اقتصادی
مدیریت
بازرگانی
مدیریت
بازرگانی

رئیس اداره منابع انسانی
عضو هیات مدیره

بانک سپه
پست بانک

مدیرگروه مدیریت و مهندسی کسب و کار

دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی
صنایع

دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد

مدیریت
بازرگانی

عضو هیات علمی دانشگاه
مشاورمدیرعامل بانک سپه

دکترا

شیمی تجزیه

رئیس دانشکده علوم

دکترا

دکترا
دکترا

دانشگاه آزاد اسالمی تهران
جنوب
بانک سپه
دانشگاه خواجه نصیر
طوسی

حجم نمونه در مطالعاتی که با روش کیفی انجام متیشتوند ،وتعتداد خبرگتان مصتاحبه
شونده) به موضوع ،روش تحقیح ،حوزعلمی و تخصصی وتجربی آنان و امکتان دسترستی
به آنان میتواند متغیر باشد برای نمونهگیتری از  11نفتر از خبرگتان بتا روش هدفمنتد
استفاده شده است که دارای شرایط زیر باشند :الف) مدیریت یا نظارت بتر حتداقل پتنم
کارمند ،ب) حداقل  13سال سابقه اشتغال و ج) ابالغ اهداف استراتژیک بته عنتوان یتک
مسئولیت اصلی در انجام وظایف محوله روش تجزیه وتحلیل از طریتح تحلیتل مضتمون
می باشد که طبح مراحل شش گانه براون و کالرک ،شامل مراحلب آشتنایی بتا داده هتاب
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ایجاد کدهای اولیهب جستجوی مضمون هاب بتازبینی مضتمون هتاب تعریتف و نتام گتذاری
مضمونها و تهیه گزارش است به عبارت دیگر با کدگذاری سه مرحلهای وباز ،محوری و
گزینشی) مضامین استخراج گردیدند برای محاسبه پایایی کدگذاری ها ،از روش "توافح
بین دو کدگذار" استفاده شده است به این صورت یک پژوهشگر دیگتر بتدون اطتالع از
کدگذاری قبلی ،اقدام به کدگذاری همان متون کرده است در صورتی کته کتدهای ایتن
پژوهشگر به هم نزدیک باشد نشاندهنده توافح بتاال بتین ایتن دو کدگتذار استت بترای
محاسبه ضریب توافح بین دو کدگذار از ضریب کاپا استفاده شده استت چنانچته مقتدار
این ضریب از  5/1بیشتر باشد پایایی وجود دارد  (Gwet,2014).ضتریب کاپتا در مطالعته
حاضر  5/131بدست آمده است که در بازه قابل قبول قرار دارد معناداری شتاخص کاپتا
نیز کمتر از  5/53است بنابراین فرض استقالل کدهای استخراجی رد و وابستتگی کتدها
تایید میشود.
در نهایت با استفاده از نرم افزار مکس کیو دای  2525دسته بنتدی و تحلیتل کیفتی
مضامین تحقیح ،برای تائید استتدالل نویستنده ،انجتام پتذیرفت بته روش تحلیتل تتم،
مصاحبههای انجام شده تشریح و کدگذاری و با استفاده از تحلیتل محتتوا  CVRو CVI
پرسشنامه محقح ساخته مورد تاییتد  3نفتر از خبرگتان قترار گرفتت بتر استاس متدل
مفهومی ارایه شده در بخش کیفی پرسشنامه محقح ستاخته توزیتع شتد نمونته آمتاری
بخش کمی ،تعداد  315نفر از میتان  31219نفتر از متدیران و کارشناستان بانتکهتای
دولتی کشور انتخاب شدهاند برای تست نرمال بودن داده ها در نرم افزار اس پی اس اس
می بایست یکبار نرمال بودن سواالت بررسی گردند و بار دیگر نرمال بودن متغیرهایی که
از سواالت ساخته شده اند بترای اابتات نرمتال بتودن دادههتا تتک تتک ستواالت بایتد
کشیدگی بین  3و  3-و میزان چولگی بین  3و  3-باشند بر این استاس ،ایتن دو شترط
برای تک تک سواالت برقرار و میتوان ادعا نمود که سواالت دارای توزیع نرمال هستتند
در بررسی نرمال بودن هر یتک از متغیرهتا نتتایم بررستی نشتان متیدهتد کته مقتادیر
کشیدگی برای متغیر سازگاری خارج از بازه نرمالیته ،درنتیجته توزیتع دادههتا در ستطح
متغیرها نرمال نیست
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جدول  -2میزان توافق نظر مصاحبه شوندگان در برخی مضامین
مضامین پایه
وسواالت)

مقوله فرعی

شرایط کشور

عوامل بیرونی

ارتباط بین اهداف و
چشم انداز
مکمل بودن اهداف
ادارات با یکدیگر
شناخت کافی از
ساختار بانک
تیم تخصصی
توجه به مسیر
پیشرفت شغلی
مشارکت افراد در
شناسایی فرایندها
خبرگان بیرونی و
بازنشستگان بانکی
تدوین الگوی
شایستگی مربیان

سازگاری
عمودی در
تعیین اهداف
سازگاری افقی
در تعیین
اهداف
شایستگی
برنامه ریزان
ویژگی
هدفگذاری
مشارکتی
بودن فرآیند

شایستگی
مربیان

بکارگیری نتایم
مدیریت عملکرد در
سایر فرآیندها
ارزیاب مناسب
ارزیابی مبرا از
قضاوت شخصی
ارزیابی نظام مند

ویژگی فرآیند
ارزیابی
کارکنان

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

15

1

1

1

مصاحبه شوندگان
1

2

3

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

تعریف مربی گری
بازخورد موار

15

11

توافح
مصاحبه
شوندگان

1

1
1

1

4
4
1

1

1

4

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15
1

1

1

4

1

1

15

1

1

15

براین اساس و چون متغیرها درجه دوم هستند و دارای متغیری با کمتر از سه سوال
هستیم در تحلیل عامل ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شتده استت در انجتام
تحلیل عاملی الزم است از این مساله اطمینان حاصل شود که دادههای مورد نظتر بترای
تحلیل عاملی مناسبند در نتیجه از شاخص کی-ام-او و آزمون بارتلت استفاده و شاخص
کی-ام-او برابر  5/702وبیش از  ،)5/1نشان داد تعداد پاسخ دهندگان برای تحلیل عاملی
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کافی میباشد همچنین سطح معنی داری آزمون بارتلت کوچکتر از  5/53یعنتی تحلیتل
عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناستب استت و فترض شتناخته شتده بتودن
ماتریس همبستگی ،رد شتدکه حکایتت دارد پرسشتنامه پتژوهش بترای تحلیتل عتاملی
سؤاالت پرسشنامه کافی و مناسب است
یافتههای پژوهش
با انجام تحلیل مضمون پس از مراحل کدگذاری باز تعتداد  44مضتمون پایته استتخراج
گردید و از تحلیل آنها در مرحله کدگذاری محوری 13 ،مضتمون ستازماندهنده ومقولته
فرعی) و در آخر نیز با بررسی نهایی و کدگذاری انتخابی  3مضمون فراگیر ومقوله اصلی)
حاصل شد با استفاده از شبکه مضامین به دست آمده الگوی ترکیبی مضتامین متدیریت
عملکرد کارکنان با رویکرد یکپارچه در بانکهای دولتی کشور ،به دست آمد
جدول  -3برخی مضامین پایه مرتبط با مدیریت عملکرد کارکنان
شرایط کشور
سیاستهای دولت

برخی از مفاهیم و مضامین پایه)
تنوع خدمات مورد نیاز مشتریان
بانکها
فرهنگ سازمانی حاکم بر بانک

محیط رقابتی
جایگاه نشان تجاری وبرند) بانک
تطبیح با تحوالت بازارهای مالی

چابک سازی ساختار بانک
هدفگذاری منعطف با تغییر شرایط
آموزش برای ارتقا مسئولیت پذیری

رویکردهای فناورانه
گستردگی جغرافیایی بانک

تنوع مشاغل در بانک
تناسب معیارهای ارزیابی با مشاغل

ماهیت مشاغل موجود در بانک

تدوین الگوی شایستگی ارزیابی
کنندگان
ارزیابی مبرا از قضاوتها و سالیح
شخصی
تدوین فرایند مربی گری در بانک

اهداف داخلی تبیین شده
مدیریت مدیران داخلی

ریسک پذیری مدیران
مهارت بازخورددادن مدیران به
کارکنان
قدرت قانونی واختیار) برای مدیران
خبرگان بیرونی و با1شستگان بانکی
تبیین اهمیت نقش مدیران در
مربیگری
تدوین الگوی شایستگی مربیان
مقبولیت و پذیرش مربیان توسط
کارکنان
به روز بودن دانش بانکی مربیان
آگاهی از تحلیل مسایل روانشناسی
توجه به عالیح کارکنان

در نرم افزار مکس کیو دا  ،2525ابزارهایی تعبیه شده تا بتوان پس از کدگذاری تحقیح،
مدلهای متناسب با پژوهش را طراحی و ارایه نمود در شکل  1تمامی تتمهتا استتخراج
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شده به همراه زیر ساختهای مربوط به هریک در یک نما بته صتورت یتک مترور کلتی
نشان داده شده است:

شکل  -1شبکه مضامین خروجی نرم افزار مکس کیو دای 2525

بر اساس نتایم کدگذاریهای صورت پذیرفته مضامین پایه ،سازمانده و فراگیر بر استاس
جدول  9با درج میزان فراوانی آنها در مصاحبهها آورده شده است:
جدول  -4جدول مضامین (مقوله ها) با میزان فراوانی در مصاحبه ها
مقوله اصلی

فراوانی

مربی گری

%23/3

همنوایی

%23/2

فرآیند

%21/4

هدفگذاری

%25/1

شایستگی مجریان

%1/1

مقوله فرعی

فراوانی

ویژگی فرآیند مربی گری
بازخورد موار
شایستگی مربیان
سازگاری عمودی در تعیین اهداف
سازگاری افقی در تعیین اهداف
سازگاری افقی در جبران خدمات
سازگاری افقی در انتخاب افراد
سازگاری عمودی در انتخاب افراد
فرآیند ارزیابی کارکنان
مشارکتی بودن فرآیند
ویژگی هدفگذاری
عوامل بیرونی
عوامل داخلی
شایستگی برنامه ریزان
شایستگی مدیران

%93/3
%35
%21/1
%31/9
%21/1
%21/1
%15/4
%4/1
%31
%94
%31/1
%23/3
%11/2
%39/1
%93/2
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تحلیل عاملی زیر مولفه ها
در مقوله هدفگذاری مقادیر تحلیل عاملی معنی داری برای هر سه مقوله فرعتی بتاالتر از
 581می باشد و به ترتیب به اهمیت عوامل داخلی ،عوامل بیرونتی و ستپس ویژگتیهتای
هدفگذاری اشاره دارد در سنجش همنوایی ،مقادیر تحلیل عاملی برای "سازگاری افقتی
تعیین اهداف" ،باالی  581میباشد در نتیجه تنها این مولفه در مدل بتاقی متیمانتد بتر
این اساس توجه به "نحوه جذب نیروی انستانی" دارای اهمیتت بستزایی بتوده و ستپس
وجود "سازگاری بین نیاز بانک و انتخاب افرادشایسته از حیث مهارت ،رفتتار و استتعداد
متناسب" و در نهایت ضرورت "تدوین الگوی شایستگی کارکنان" حائز اهمیتت و پیتاده
سازی میباشند در سنجش فرآیند ،مقدار تحلیل عاملی "مشارکتی بودن فرآیند" بتاالتر
از  581میباشد پس در مدل باقی میماند و مولفه ارزیابی حذف میشود به عبارت دیگر
"شفاف سازی تعامالت دوسویه مدیران و کارکنان" بیشترین ستهم ستپس "استتفاده از
نقطه نظرات کارکنان در شناسایی نیاز مشتریان" به منظور تعامل بیشتر با اربتاب رجتوع
و جهت دهی عملکرد در راستای پاسخگویی و جلب رضایت مشتریان متورد توجته بایتد
باشد و متعاقب آن "تدوین سازوکارهای تعامل دوستویه بتین متدیران و کارکنتان" الزم
میباشد در سنجش مربی گری ،مقدار تحلیل عاملی مولفه "شایستگی مربیان" بتاالتر از
 581میباشد و در مدل باقی می ماند بر این اساس به ترتیب معناداری ،ضرورت "بته روز
بودن دانش بانکی مربیان" بته منظتور "مقبولیتت و پتذیرش آنتان توستط کارکنتان" و
"تبیین اهمیت نقش مدیران در مربیگری کارکنان" و بهتره منتدی از وجتود "خبرگتان
بیرونی و بازنشستگان بانکی به عنوان مربی" در بانتکهتای دولتتی بته منظتور استتقرار
مدیریت عملکرد باید ملحو نظتر قترار گیرنتد در بررستی شایستتگی مجریتان ،مقتدار
تحلیل عاملی مقوله "شایستگی مدیران" باالتر از  581است و در مدل باقی متیمانتد در
فرآیند مدیریت عملکرد "پاسخگو بودن مدیران"" ،ضترورت خالقیتت و نتوآوری آنتان"،
"مهارت مدیران درچگونگی بازخورد دادن بته کارکنتان"" ،ریستک پتذیری متدیران" و
ایجاد "جو ارتباطی سالم با کارکنان" ضرورت دارد
تحلیل عاملی در مولفه اصلی
در تحلیل عاملی مولفه های اصلی مدل مدیریت عملکرد کارکنتان همته عوامتل ستازنده
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مدل ،معنیدار و در مدل می مانند سنجش نهتایی متدل و اولویتت بنتدیهتا در حالتت
استاندارد در جدول  3آمده است
جدول  -5جدول معنی داری مدیریت عملکرد در حالت استاندارد
فرآیند

مربیگری

هدفگذاری

0.760

0.837

0.927

مدل نهایی مدیریت عملکترد کارکنتان بتا رویکترد یکپارچته در بانکهتای دولتتی کشتور
بصورت شکل  2خواهد بود:

شکل  -2مدل نهایی مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد یکپارچه در بانکهای دولتی کشور

طراحی و آزمون مدل مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد یکپارچه در بانکهای دولتی | 134

بحث و نتیجهگیری
بر اساس مطالعات و بررسیهای صورت پذیرفته ،بیشتر تحقیحهای انجام شده در زمینته
مدیریت عملکرد اگرچه با موضوع مدیریت عملکرد مطرح گردیده انتد امتا در نهایتت بته
ارائه یک مدل جامع و کاربردی نپرداخته و خال نبود مدل مدیریت عملکرد برای کارکنان
با رویکرد یکپارچه در بانکداری دولتی کشور کامال مشهوداست این تحقیح بتا شناستایی
عوامل و مولفههای تخصصی و فنی ،بانکهای دولتتی را در استتقرار و پیشتبرد متدیریت
عملکرد کارکنان کمک مینمایتد .مقولته هدفگتذاری در تحلیتل بختش کیفتی از حیتث
فراوانی موارد عنوان شده توسط مصاحبه شوندگان در رده چهارم متیباشتد و در بختش
کمی و آزمون مدل دارای باالترین عدد معنی داری در حالت استاندارد است ایتن بتدان
معناست که به منظور استقرار مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد یکپارچه در بانکهتای
دولتی کشور توجه به عوامل داخلی بانکهای دولتی که اغلب دارای گستردگی جغرافیایی
و متعاقب آن فرهنگ سازمانی حاکم و بتر حستب ختدمات متنتوع دارای تنتوع مشتاغل
گوناگون میباشند حساسیت در هدفگذاری را تاکید مینمایند همچنین عوامتل محتیط
بیرونی مانند شرایط کشور ،سیاستهای دولت ،محیط رقابتی ،جایگاه نشان تجتاری بانتک
و تطبیح صنعت بانکداری متناسب با تحوالت بازارهای مالی در هدفگذاری بانکها تتاایر
بسزایی دارند همچنین ماهیت مشاغل موجود در بانک ،اهتداف داخلتی تبیتین شتده و
شیوههای مدیریت ،در چگونگی هدفگذاریها بسیار تتاایر گذارنتد ایتن اهتداف در عتین
حال که تاایر پذیر از عوامل گوناگون میباشند دارای ویژگتی هتایی از جملته شناستایی
اولویتهای بانک ،توجه به مسیر پیشرفت شغلی کارکنتان ،توجته بته متدت اعتبتار انتواع
خدمات بانکی و آینده نگری نیز باید باشند که میتزان تحقتح پتذیری اهتداف واقعتی را
تقویت نمایند نتایم بخش کیفی پژوهش نشان میدهد ،بر اساس تکرار مفتاهیم ،مقولته
مربیگری زیربناییترین عنصر در پیادهسازی مدیریت عملکرد در نظام بتانکی استت و در
بخش کمی و آزمون مدل دارای دومین رتبه در عتدد معنتی داری در حالتت استتاندارد،
میباشد در این خصوص بترای تقویتت مقولته شایستتگی مربیتان ضترورت دارد کته از
خبرگان بیرونی و بازنشستگان بانکی ،برای مربیگری کارکنان و مدیران با توجه به تبیین
اهمیت نقش مدیران در مربیگری کارکنان استفاده شود این مربیان باید دارای مقبولیت
و پذیرش توسط مدیران و کارکنان باشند و بنابر نتایم تحقیح اهمیت به روز بودن دانش
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بانکی مربیان بیشتر مورد تاکید است مولفته فرآینتد بتا مقولته فرعتی مشتارکتی بتودن
فرآیند در بخش کیفی در جایگاه سوم میزان فراوانی اعالم نظر خبرگان طترف مصتاحبه
می باشد و در بخش کمی نیز از نظر عدد معنی داری در حالت استتاندارد ،رتبته ستوم را
دارد لزوم تدوین و استقرار سازوکارهای تعاملهای دوسویه بتین متدیران و کارکنتان بتا
تاکید بر شفاف سازی در این تعامالت بسیار مورد توجه بتوده استت در راستتای چنتین
تعامالتی استفاده از نقطه نظرات کارکنان در شناستایی نیتاز مشتتریان نیتز متیتوانتد از
مدیریت عملکرد کارکنان در راستای استراتژی جتذب مشتتریان و تکتریم اربتاب رجتوع
می تواند نقطه قوت قابل توجهی باشد به منظور استقرار اصولی و پایدار مدیریت عملکرد
کارکنان با رویکرد یکپارچه در بانکداری دولتی ایران ،لزوم مربیگری مدیران و کارکنتان،
تدوین اهتداف متناستب و همستو و همچنتین نظتارت مستتمر بتر اجترای فرآینتدها و
دستورالعملهای مترتب بر آنها ،ایجاد دانش تخصصی و توجیه افراد بته نقتش متدیریت
عملکرد در اعتالی عملکرد خود و متعاقب سازمان ،از جمله مهمترین پیشتنهادهای ایتن
پژوهش مطرح شده و تأکید می شود که نقتش بانکهتا و پیشتگامی آنهتا در حتوزههتای
مدیریت بحران ،پدافنتد غیتر عامتل ،مقابلته و پیشتگیری از فستاد ،حفاظتت از امتوال و
دارایی های مردم ،مقابله با پولشویی ،حمایت از صتنایع ،حمایتت از کارکنتان و متدیران،
مقابله با مشتکالت متالی و تحتریم کشتور و اجترای فترامین مناستب پتولی بتر مبنتای
سیاستگذاریهای مراجع باالدستی ،حاکی از آن است که محوریت ختدمات مستئوالنه و
تحقح اهداف جامعه بر عهده آنان بوده و استفاده از ایتن رویکترد بته عنتوان مبنتایی در
استقرار و اجرای ابعاد مدل مدیریت عملکرد کارکنان به معنای واقعتی آن در بانتکهتا و
سایر سازمانهای مشابه مورد توجه قرار گیرد به پژوهشگران و فعاالن در زمینه مدیریت
عملکرد کارکنان در حوزه نظام بانکداری دولتی پیشنهاد می گردد با توجه بته مطالعتات
صورت پذیرفته در پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ،مطالعات زیادی در زمینته متدیریت
عملکرد انجام شده است اما در تحقیقات داخلتی انتدک مطالعتاتی صتورت گرفتته استت
بنابراین اولین پیشنهاد محقح توسعه تحقیقات و مطالعات در این زمینه است .با عنایت به
مطالعات انجام شده توسط محقح به صراحت میتوان انعان داشت که هتی تحقیقتی در
خصوص ارائه الگوی مدیریت عملکرد کارکنان بتا رویکترد یکپارچته در حتوزه بانکتداری
کشور صورت نگرفته است توصیه محقح به سایر محققان انجام تحقیح و مطالعه در ایتن
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زمینه در سایر بانکهای غیر دولتی نیز میباشد با توجته بته گستتردگی پتژوهش انجتام
شده که بصورت جامع برای بانکهای دولتی کشور تحقح یافته است پیشنهاد متیگتردد
در مطالعات آینده آزمون این الگو در هریک از بانکهای دولتی بطور مجزا موضوع ستایر
پژوهشها باشد .از جمله محدودیت هایی که پژوهشگر در فرآیند انجام ایتن تحقیتح بتا
آن مواجه گردیده است عدم وجود تحقیقات داخلی و خارجی جتامع در زمینته متدیریت
عملکرد در حوزه بانکداری است همچنین مشکالت محقح در تحقح این پژوهش شتامل
مواردی مانند :عدم سهولت دسترسی به مدیران ارشد بانکهای دولتی به علت حساستیت
بر محرمانگی و مشغله کتاری ،محتدودیت دسترستی بته ستایتهای تخصصتی در شتبکه
اینترنتی کشور و نگاه سنتی به مدیریت عملکرد و عدم تفکیک معنای مدیریت عملکترد
از ارزیابی عملکرد در بسیاری از تحقیقات ،بوده اند
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Abstract

In today's competitive environment where the survival of
organizations depends on the quality of decisions and the
performance of stakeholders, performance management plays
an important role in improving the performance of
organizations. Economically, banking system performance is a
major instrument in the growth and development of business
banks that could lead to economic prosperity of the society.
This article aims to design and test an integrated employee
performance management model in Iran’s state-owned banks.
This mixed cross-sectional study is exploratory in terms of
purpose, and from audience dimension ranks as applied
research. method. We collected data through a semi-structured
interviews with 11 university professors and experts who had
managerial experiences in Iranian state-owned banks. We used
a purposeful sampling for this stage. Using the Maxqda 2020
software for interviews, we found 5 main categories, 15 subcategories and 112 basic themes. In the quantitative stage of our
research, we distributed a researcher-made questionnaire among
380 employees of Iranian state owned banks. At this
quantitative stage we used confirmatory factor and structural
equations analysis. The results show that the proposed
integrated employee performance management model for
Iranian state-owned banks has tree dimensions of goal setting,
coaching and process, 5 sub-categories and 23 significant
indicators that have been discussed in detail
Keywords :Employee performance management, integrated
approach, state-owned banks, Thematic analysis, confirmatory
factor analysis
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