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توسعه



توسعهيآموزشعلومپزشکی

دوفصلنامهي مرکزمطالعاتو

سالچهارم،شمارهي،1تابستان،پاییز29



امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیأت
علمی
سعید صفاریان همدانی ،عضوهیأتعلمی،دانشگاهآزاداسالمیساري،ساري،ایران.
محمدصالحی،عضوهیأتعلمی،دانشگاهآزاداسالمیساري،ساري،ایران.
شیما کاظمی ملک محمودی* ،کارشناسپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیگلستانوکارشناسارشدمدیریتآموزشی
دانشگاهآزاداسالمیواحدساري،ساري،ایران.


چكیده :سنجشعملکرد،منابعوسرمایههايانسانیراتوسعهوبهرهوريدرسازمانهابهبودمیبخشد.سازمانهايآموزشیو
دانشگاه ها براي بقا و تداوم خود در محیط رقابتی جدید ،بایستی علم مدیریت و عملکرد خود را ارزیابی کرده و ارتقاء دهند.
پژوهشحاضرباهدفکلیامکان سنجیاجرايمدیریتعملکرددردانشگاهعلومپزشکیگلستانازدیدگاهاعضايهیأتعلمی
صورتگرفت.روشپژوهشازنوعتوصیفی  -پیمایشیبودهوجامعهآماريپژوهش،اعضايهیأتعلمیدانشگاه( 131نفر)و
ابزارگردآورياطالعات،پرسشنامهمحققاندانشگاهشیرازبودکهپایاییآنباآلفاي

روشنمونهگیريتصادفیسادهبودهاست.
کرونباخ%61موردتأییدقرارگرفتوسپسبینافرادنمونهتوزیعوجمعآوريگردید.دادههابااستفادهازروشآمارتوصیفیو
استنباطی،تحلیلشد .نتایجاینپژوهشنشاندادکهقابلیتاجرايمدیریتعملکردوابعادآن شاملارزیابیعملکرداعضاي
هیأتعلمی،ارزیابیعملکردگروهها،پشتیبانیعملکرداعضايهیأتعلمی،پشتیبانیعملکردگروهها،مقایسهورتبهبندياعضاي
هیأتعلمی،مقایسهورتبهبنديگروه هاومدیریتگروهدردانشگاهدرسطحقابلقبولیقراردارند (.)P=0/0001تعاملگروه
آموزشی،مرتبه يعلمیوجنسیتتأثیرمعناداريجزءدربعدپشتیبانیوبهبودعملکردگروهبرحسبگروهآموزشی()P=0/00
و بعد ارزیابی عملکرد گروه بر حسب مرتبهي علمی ( (P =0/006در دانشگاه نداشته است .نتیجه اینکه اعضاي هیأت علمی
مدیریتعملکردرادرشرایطکنونیدانشگاهدارايقابلیتاجرامیدانند.
واژگان کلیدی:مدیریتعملکرد،امکانسنجیاجرا،اعضايهیأتعلمی

* نویسندهی مسؤول :کارشناسپژوهشی،دانشگاهعلومپزشکیگلستانوکارشناسارشدمدیریتآموزشی،
دانشگاهآزاداسالمیواحدساري،ایران.


()Email: kazemishima20@yahoo.com

کاظمی و همكاران

مقدمه
سنجش عملکرد سازمانها ،یکی از قويترین ابزارهاي
مدیریتیاستکهبهواسطهيآنمنابعوسرمایههايانسانی
اصالح و توسعه مییابد .مدیریت عملکرد میکوشد تا با
هدایت کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی از طریق
تقویت عملکرد مطلوب ،ارتقاي عملکرد قابل قبول و حذف
عملکرد نامطلوب بهرهوري سازمان را افزایش دهد .مدیریت
عملکردرویکردياستکهبادادنآموزشهايالزمبهنیروي
کاروبرقراريیك نظاممنصفانهدرارزیابیعملکردکارکنان
ونظامهايحقوقومزایاي مبتنیبرعملکرد،سعیدرایجاد
همدلیبینکارکنانوسرپرستانداردتاازاینطریقاهداف
کارکنانرابااهدافسازمانهمسونمودهوبربهرهورينیروي
انسانیبیافزاید(اکبريوسیدي.)1311،آنچهدنیايامروزرا
از دنیاي چند دهه قبل سازمانها متمایز مینماید ،محیط
ناپایدار و پیچیده ،تحوالت سریع و توسعهي روزافزون
ارتباطات و تحوالت دانش مدیریت میباشد که وجود نظام
مدیریتعملکرداثربخشرااجتنابناپذیرنمودهاست(شیخ
زاده .)1311 ،نظام آموزشی با پیشینهاي به قدمت بیش از
هشت سده ،به عنوان نهادي کلیدي مورد توجه ملتها و
دولتهاست (کریمی .)1321 ،مدیریت عملکرد ،مهمترین
راهکارمدیریتیبرايسازمانهاجهتیکپارچهسازيرفتارو
عملکردمنابعانسانیاستواستقرارآندرنظامهايآموزشی
و دانشگاهها به حفظ ،توسعه و ارتقاي دانش و فناوري در
سطحملیوبینالمللیکمكمیکند.
همانطورکهصمدزادهدرسال1312اشارهکردهاستاز
نظراسالمدرزمینهاهمیتمدیریتعملکردآیاتوروایاتی
زیادي بیان گردیده است .در آیهي  ،5سورهي نازعات آمده
است".پس سوگند به تدبیرکنندگان کارها" خداونددراین
آیه به فرشتگان ادارهکنندهي کارها سوگند یاد میکند،
خداوند خود نیز مدیر است ،همانطور که در دعاي جوشن
کبیربند95آمدهاست .خدایاازتودرخواستمیکنم،بهنام
تو اي صورتآفرین ،اي تقدیرکننده ،اي تدبیرکننده .« ...
بدینترتیبمالحظهمیشودکهاوالًتدبیریکیازخصوصیات
احدیت است ،ثانیاً آنقدر این امر مهم است که خداوند به
تدبیرکنندگان سوگند یاد میکند و تدبیر در امر یعنی به
عاقبتکارنگاهکردنکههمانمدیریتعملکرداست.
علیبنموسیالرضا(ع)میفرمایند :درمطالعهياحوالبشر
هیچگروهوملتیرانمییابیـمکهدرزنـدگیموفـقوپایدار
باشدمگربهوجودمدیروسرپرستیکهامورماديومعنوي
آنرامدیریتنـماید.ارزیابیوامـکانسنجیازنـظرلغويبه
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معناي تعیین ارزش چیزي است .و عملکرد را میتوان
ویژگیهايشخصیومهارتهاکهازطریقرفتارکارکنانبه
نتایج عینی تبدیل میشوند ،تلقی کرد (نو و همکاران،
.)9001ارزیابی عملکردنیزبه فرآیندسـنجش عملکرد فرد یا
گروه در راسـتاي تحقق اهـداف سـازمان اشـاره دارد به
طـوري کـه انتظارات از قبل به صورت شفاف منتقل شده
باشد.ازمدیریتعملکردتعاریفمتعدديبهعملآمدهاست:
مدیریت عملکرد فرآیندي مداوم و در حال بهبود براي
برقراريارتباط،روشنسازياولویتها،مسؤولیتهايشغلیو
انتظارات عملکردي ،به منظور اعتماد و درک دوجانبه میان
سرپرستوکارکنانمیباشد(ترکزاده.)1321،
همانطورکه(آرمسترانگ)9001،اشارهداشت:مدیریت
عملکردفرآیندبسیارگستردهاياستکههدفآنمشخص
کردنانتظاراتمتقابلبینمدیرانوکارکنانبودهوبرنقش
حمایتیمدیرانیکهانتظارمیرودبهعنوانمربیونهقاضی
عملنمایند،تأکیددارد.همچنین(موچا)9002،معتقداست
اگر در چارچوب مدیریت عملکرد ،فعالیتهاي سازمان به
صورت اطالعات عینی و قابل اندازهگیري براي مدیریت و
سیاستگذاري به کارگیري شود ،میتواند به بهبود نتایج
سازمانیمنجرشود.بااینحالمسألهقابلتوجهدرمدیریت
عملکرد دانشگاهها این است که مدیریت عملکرد به عنوان
موضوعی دانشگاهی در اواسط دههي  1220مطرح گردید
(دراپ.)9000 ،مدیریتعملکرد بر این باور است که تعالی
کارکنان و افزایش کیفیت ،مسؤولیتی است که بر عهدهي
همه افراد سازمان است .در دانشگاه ،اعضاي هیأت علمی،
اساتید و پژوهشگران به عنوان فرهیختگان جامعه و مدیران
کارورزیدهوتأثیرپذیريعملکردآنهابرقشرمولدجامعهاز
جایگاه ویژهاي برخوردارند و منبع اصلی قدرت دانش و
عملکردهستند.درنتیجهاستفادهازنظراتودیدگاهآناندر
خصوص مدیریت عملکرد در دانشگاهها به ویژه دانشگاههاي
علومپزشکیباتوجهبهحیطهيکاريونوعفارغالتحصیالن
ونیزارتباطکاريباانسانوسالمتويدرعملکردکلنظام
سالمت و در نهایت در کل کشور حائز اهمیت میباشد .از
آنجایی که مدیریت عملکرد در سالهاي اخیردر دانشگاهها
ايقرارگرفته است،مطالعهحاضربهمنظور

موردتوجهویژه
امکانسنجیاجرايمدیریتعملکرددردانشگاهعلومپزشکی
گلستانازنظراعضايهیأتعلمیاجراشدودراینراستا
ابعادهفتگانهيآنکهعبارتانداز:ارزیابیعملکرداعضاي
هیأتعلمی ،ارزیابیعملکردگروههايآموزشی ،پشتیبانیو
بهبودعملکرداعضايهیأتعلمی،پشتیبانیوبهبودعملکرد
گروههـايآموزشـی،مدیـریتگروههـايآموزشـی،مقایسهو
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رتبهبندي اعضاي هیأت علمی؛ مقایسه و رتبهبندي

گروههاي آموزشی و تأثیر برخی عوامل بر آن از قبیل

جنسیت ،مرتبهي علمی و گروه آموزشی به عنوان اهداف
ویژهموردبررسیقرارگرفت.
روش
باتوجهبهاینکهپژوهشحاضردرپیامکانسنجی
اجرايمدیریتعملکرددردانشگاهعلومپزشکیگلستاناز
دیدگاه اعضاي هیأت علمی بوده است .پژوهش از نظر
ماهیت،کاربرديوازنظرروشمطالعه،توصیفی-پیمایشی
بوده است .جامعهي آماري ،اعضاي هیأت علمی دانشگاه
علومپزشکیگلستانکهازروشنمونهگیريتصادفیساده
 131نفرانتخابگردیدند.گردآورياطالعاتازدوطریق
کتابخانهاي و پرسشنامهاي انجام شد .ابزار جمعآوري
اطالعاتپرسشنامهاياستشاملدوبخش:دوموگرافیك
که بر اساس اهداف ویژه تنظیم شده و پرسشنامهي
ترکزاده و همکاران از دانشگاهشیراز،در مطالعهاي تحت

عنوان امکانسنجی کاربرد مدیریت عملکرد در گروههاي
آموزشی دانشگاه شیراز از دیدگاه مدیران ،که در این
مطالعه پس از تأیید پایایی آن مطابق جدول شماره ()1
بین افراد نمونهتوزیع وجمعآوريگردیدوسپسباتوجه
بهاهدافپژوهشتجزیهوتحلیلشد.پرسشنامهيمذکور
مرکباز 6بعدمدیریتعملکرددردانشگاهشامل:ارزیابی
عملکرد اعضاي هیأت علمی ،ارزیابی عملکرد گروههاي
آموزشی ،پشتیبانی و بهبود عملکرد اعضاي هیأت علمی،
پشتیبانی و بهبود عملکرد گروههاي آموزشی ،مدیریت
هايآموزشی،مقایسهورتبهبندياعضايهیأتعلمی

گروه
بنديگروههايآموزشیومتشکلاز31


ومقایسهورتبه
سؤالبودهکهبهمنظوراندازهگیرياطالعاتمربوطبههر

جهايلیکرت
یكازبخشهايموردمطالعهازطیفپنجدر 

استفادهشد.سپسبااستفادهازروشهايآمارتوصیفیو
استنباطیشامل:انحرافمعیار،میانگین،آزمون  tوآنالیز
واریانسموردتحلیلقرارگرفت.


جدول شماره:1ضریبآلفايکرونباخکلوابعادقابلیتاجرايمدیریتعملکرددردانشگاه
ارزیابی
مقیاسها

عملكرد
اعضای هیأت
علمی

قابلیتاجراي
مدیریتعملکرد

0/62

ارزیابی
عملكرد
گروهها

0/10

پشتیبا نی

پشتیبانی

عملكرد

و بهبود

اعضای هیأت

عملكرد

علمی

گروهها

0/61

0/10

مقایسه و
مدیریت گروهها

رتبهبندی
اعضای
هیأت علمی

0/10

0/21

مقایسه و
رتبهبندی

کل پرسشنامه

گروهها

0/19

0/61



یافته ها
باتوجهبهاهدافوسؤاالتمطالعه،یافتههابهشرحجداول
وتفاسیرذیلبهدستآمد:
همانطور که در جدول ( )9مالحظه میشود میانگین
قابلیت اجراي مدیریت عملکرد و ابعاد مختلف آن از نظر
يآنبامعیارهاي

اعضايهیأتعلمیدانشگاهونیزمقایسه
کفایتمطلوب()Q3وکفایتقابلقبول(،)Q2نشانداد
کهقابلیتاجرايمدیریتعملکردوابعادآنشامل:ارزیابی


عملکرد اعضاي هیأت علمی ،ارزیابی عملکرد گروههاي
آموزشی ،پشتیبانی و عملکرد اعضاي هیأت علمی،
هايآموزشی،مقایسهورتبهبندي

پشتیبانیوعملکردگروه
بنديگروههايآموزشی


اعضايهیأتعلمی،مقایسهورتبه
و مدیریت گروههاي آموزشی در سطح قابل قبول ()Q2
ارزیابیشدهاست.
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جدول شماره(:)1مقایسهيمیانگینکلوابعادمختلفقابلیتاجرايمدیریتعملکرددردانشگاهباسطوحکفایت
مطلوب()Q3وقابلقبول()Q2

میانگین

متغیر

انحراف

سطح کفایت

استاندارد

مطلوب )(Q3

سطح
t

P

کفایت قابل

P

t

قبول )(Q2

قابلیتاجرايمدیریت
عملکرد(کل)

25/56

95/91

111/95

-2/51

0/0001

66/5

1/31

0/0001

ارزیابیعملکرداعضايهیأت
علمی

13/01

3/30

15

-1/66

0/0001

10

10/16

0/0001

ارزیابیعملکردگروههاي

آموزشی

19/16

3/36

15

-1/01

0/0001

10

2/93

0/0001

پشتیبانیوبهبودعملکرد
اعضايهیأتعلمی

91/16

1/00

91/95

-6/23

0/0001

16/5

6/2

0/0001

پشتیبانیوبهبودعملکرد
گروههايآموزشی

15/05

0/11

11/65

-1/26

0/0001

19/5

1/12

0/0001

مدیریتگروههايآموزشی

19/15

3/31

15

-6/56

0/0001

10

10/05

0/0001

مقایسهورتبهبندياعضاي

هیأتعلمی

5/62

9/91

6/5

-2/01

0/0001

5

0/11

0/0001

یسهورتبهبنديگروههاي

مقا
آموزشی

10/91

0/21

11/65

10/51

0/0001

19/5

0/10

0/0001


همچنین در جدول شماره ( )3مالحظه میشود که در

آموزشیتأثیرمعناداريبرايدانشگاهنداشتهاستولیدر

خصوصتعاملگروهآموزشیبرنظراعضايهیأتعلمیدر

بعدپشتیبانیوبهبودعملکردگروههايآموزشیدرگروه

مورد قابلیت اجراي مدیریت عملکرد و شش بعد ،ارزیابی

علومپایهدر 09/1درصدغیرقابلقبولودرگروهعلوم

عملکرد اعضاي هیأت علمی ،ارزیابی عملکرد گروههاي

بالینی  99/9درصد غیر قابل قبول ارزیابی شد که نشان-

آموزشی ،پشتیبانی و بهبود عملکرد اعضاي هیأت علمی،

دهندهيتأثیرگروهدراینبعدمدیریتعملکرددردانشگاه

مـدیریت گروههـاي آموزشـی ،مقایـسه و رتبهبنـدي

است.

روههـاي
اعضـايهـیأتعلـمی،مـقایـسهورتبـهبـنديگـ 
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جدول شماره (:)9مقایسهيقابلیتاجرايمدیریتعملکردوابعادهفتگانهآنهابرحسبگروهآموزشی
P-value

گروه
اجرا

علوم پایه
تعداد

Chi-Square

بالینی
تعداد

درصد

اجرايمدیریت
عملکرددردانشگاه

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

91
03
90

30/1
06/9
99

6
95
13

()df=2
درصد




15/1
55/1
91/1

0/11

3/69

ارزیابیعملکرد
اعضايهیأتعلمی

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

30
35
99

36/0
31/5
90/1

2
99
10

90
01/2
31/1

0/19

0/9

ارزیابیعملکرد
گروههايآموزشی


غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

39
03
11

35
06
11

2
99
10

90
01/2
31/1

0/11

0/01

پشتیبانیعملکرد
اعضايهیأتعلمی

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

31
32
91

35/9
06/3
16/5

1
91
2

16/1
19/9
90


0/01


5/13

پشتیبانیوبهبود
عملکردگروههاي
آموزشی

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

32
31
91

09/1
30/1
93/1

10
11
16

99/9
00
36/1

0/00

1/11

مدیریتگروههاي
آموزشی

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

92
03
12

31/2
06/9
90/2

1
92
10

13/3
10/0
99/3


0/01

5/63

مقایسهورتبهبندي

اعضايهیأتعلمی

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

03
91
99

06/3
91/5
90/9

12
15
11

09/3
33/3
90/0


0/19

0/32

مقایسهورتبهبندي

گروههايآموزشی


غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

32
30
11

09/1
36/0
12/1

16
13
15

36/1
91/2
33/3


0/91

3/02





همچنین اطالعات درج شده در جدول شماره ( )0نشان
میدهد که تعامل مرتبهي علمی تأثیر معناداري بر نظر
اعضايهیأتعلمیدربارهيقابلیتاجرايمدیریتعملکرد
برايدانشگاهدرکلوششبعدآنشامل:ارزیابیعملکرد
اعضاي هیأت علمی ،مدیریت گروه ،پشتیبانی و عملکرد
اعضايهیأتعلمی،پشتیبانیوعملکردگروه،مقایـسهو

رتبهبـندي اعضـاي هیأت علـمی ،مقایسه و رتبهبندي

هانداشتهاستولیدربعدارزیابیعملکردگروههادر


گروه
مقیاسقابلیتاجراییدرگروهمربیدر50درصدغیرقابل
قبولودرگروهسایر(استاد،دانشیارواستادیار)93،درصد
غیرقابلقبولارزیابیشدکهنشاندهندهيتأثیرگروهدر
اینبعدمدیریتعملکرددردانشگاهاست.
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جدول شماره (:)4مقایسهيقابلیتاجرايمدیریتعملکردوابعادهفتگانهآنهابرحسبمرتبهيعلمی

اجرا

P value

مرتبهيعلمی

مربی


Chi-Square
()df=2

سایر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

اجرايمدیریتعملکرددردانشگاه

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

15
11
6

32/5
09/1
11/0

12
06
91

91/1
50
90/9


0/13


0/11

ارزیابیعملکرداعضايهیأتعلمی

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

12
15
0

91/5
09/5
31

93
36
96

91/5
09/5
31


0/19


1/21

ارزیابیعملکردگروههايآموزشی


غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

12
11
3

50
09/1
6/2

90
02
11

93
51/3
90/6

0/006


6/62

پشتیبانیوبهبودعملکرداعضايهیأتعلمی

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

15
11
6

32/5
09/1
11/0

99
00
95

95/3
01
91/6


0/93


9/22

پشتیبانیوبهبودعملکردگروههايآموزشی

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

11
10
1

06/0
31/1
15/1

30
30
96

30/5
30/5
31


0/16


3/51

مدیریتگروههايآموزشی

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

13
11
6

30/9
06/0
11/0

91
06
12

90/9
50
91/1


0/51


1/31

مقایسهورتبهبندياعضايهیأتعلمی


غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

91
2
1

09/5
39/9
95/3

36
91
99

09/5
39/9
95/3


0/01


1/66

بنديگروههايآموزشی


مقایسهورتبه

غیرقابلقبول
قابلقبول
مطلوب

12
10
5

50
31/1
13/9

35
91
90

00/9
39/9
96/1


0/91


3/13


همچنینتفاوتمعناداريبرمبنايجنسیتنمونهآماريدردانشگاهدربارهيقابلیتاجرايمدیریتعملکردوجودندارد.
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بحث و نتیجه گیری
اعضاي هیأت علمی دانشگاه قابلیت اجراي مدیریت
عملکرد و ابعاد آن شامل :ارزیابی عملکرد اعضاي هیأت
علمی ،ارزیابی عملکرد گروههاي آموزشی ،پشتیبانی
عملکرد اعضاي هیأت علمی ،پشتیبانی عملکرد گروههاي
آموزشی ،مدیریت گروههاي آموزشی ،مقایسه و رتبهبندي
اعضايهیأتعلمی،مقایسهورتبهبنديگروههايآموزشی،

رادرسطحقابلقبولارزیابی کردند.اینیافتهبهآنمعنا
استکهاعضايهیأتعلمیدانشگاه،مدیریتعملکرددر
حوزههايکاري(گروهخود)ودرنهایتدانشگاهراداراي

قابلیتاجرادانستندکهدرپژوهشکریمیدرسال1321
اجرايمدلارزیابیعملکردازدیدگاهاعضايهیأتعلمی
دانشگاه شیراز در حد متوسط ارزیابی شده و در پژوهش
ترکزادهدرسال 1321قابلیتاجرايمدیریتعملکرداز
نظرمدیرانپایینترازسطحقابلقبولارزیابیشد.ولیدر
پژوهشاکبريوسیديدرسال 1316مدیریتعملکردو
تأثیرآنبرافزایشبهرهورينشاندادکهاجرايمدیریت
عملکردباعثموفقیتدرنیلبهاهدافوافزایشبهرهوري
و سود بیشتر براي سازمان میشود که با پژوهش حاضر
همسویی دارد .صفاییان ( )1311نیز در مطالعه مدیریت
عملکردفراگیربیاننمودکهایجادفرهنگبرنامهریزيبراي
مدیریتعملکرد،اجرايآنوکنترلواقداماتبهبودوبه
کارگیرياطالعاتبراي تمامسطوحسازمانیجهتنیلبه
اهداف ،مورد نیاز میباشد .در این پژوهش نیز بهبود
عملکردفردوگروهبهعنوانیکیازابعاداجرايمدیریت
عملکرد بیان شد .براتی و همکاران ( )1315در ارزیابی
عملکرد کارکنان بیمارستان امیرالمؤمنین سمنان یکی از
ویژگی و مزایاي مدیریت عملکرد سازمانی را هماهنگی
کارکنان و سرپرستان دانستند که در پژوهش حاضر نیز
مدیریتگروهکههمانهماهنگیوهمکارياعضاومدیر
گروههايآموزشیمیباشدبهعنوانیکیازابعادقابلقبول
در اجراي مدیریت عملکرد ارزیابی شد .همچنین در
پژوهش براتی یکی از ویژگیهاي مدیریت عملکرد دادن
پاداشهايالزمبهفعالیتهايبرتردرمحلکاربودکهاین
نیزباقابلقبولارزیابیکردنمقایسهورتبهبنديگروهبر
اساسشایستگیهاازدیدگاهاعضايهیأتعلمیدراجراي
مدیریت عملکرد همسویی دارد .در پژوهش شی فانگ
( )9019در استقرار مدیریت عملکرد و ارزیابی آن در
بیمارستانهاي کشور تایوان نشان داد که نتیجهي اجراي
سیستممدیریتعملکرددرارزیابیعملکردسازمانمؤثرو


مطلوبمیباشدکهدراینپژوهشارزیابیعملکردفردو
گروه به عنوان یکی از ابعاد اجراي مدیریت عملکرد در
سطح قابل قبول مورد تأیید قرار گرفت .تعامل گروه
آموزشیتأثیرمعناداريبرنظراعضايهیأتعلمیدانشگاه
علوم پزشکی گلستان دربارهي قابلیت اجراي مدیریت
عملکردوابعادآنبهجزدربعدپشتیبانیوبهبودعملکرد
گروه نداشته است که میتواند نشاندهندهي تأثیر گروه
آموزشی در پشتیبانی و بهبود عملکرد گروه در دانشگاه
باشد که در پژوهش ترکزاده و همکاران ( ،)1321تفاوت
معناداري بین دیدگاههاي گروههاي آموزشی مدیران
دانشگاه شیراز در رابطه با کل قابلیت اجراي مدیریت
عملکرد وجود نداشت .در مورد تعامل مرتبهي علمی نیز
تأثیر معناداري دربارهي قابلیت اجراي مدیریت عملکرد
برايدانشگاهدرکلوابعادآنجزدربعدارزیابیعملکرد
گروههاي آموزشی نداشت که در پژوهش ترکزاده و

همکاران ،تعامل مرتبهي علمی تأثیر معناداري بر نظر
مدیراننمونهپژوهشدانشگاهشیرازدربارهيقابلیتاجراي
مدیریتعملکردنداشتهاست.درپژوهشکریمی()1321
تفاوتمعناداريدرنگرشودیدگاهاعضايهیأتعلمیبا
مرتبههايعلمیمختلفدرخصوصارزیابیقابلیتاجرایی،
عملکردوجودداشت.
درپژوهشرادوهمکاران()9001درارزیابیعملکرد
ازتدریسدررشتههايعلومحیاتیوکشاورزيدردانشگاه
فلوریدا نیز تفاوت معناداري وجود داشت .نتیجهي کلی
اینکه اعضاي هیأت علمی در شرایط کنونی مدیریت
عملکرد در دانشگاه را قابل اجرا ارزیابی نمودند و نظرات
همسانیدربیناعضاينمونهيپژوهشبرحسبجنسیت،
مرتبهي علمی و گروه آموزشی درباره قابلیت اجرادر کل
وجود داشت .در پژوهش احمدوند و همکاران ()1320
نهادینهسازي تعالی عملکرد سازمانها با راهبردهاي
مدیریتعملکرد(،موچا)9002،ارائهاطالعاتعینیوقابل
اندازهگیري جهت اجراي مدیریت عملکرد در فعالیتهاي
سازمانی به منظور بهبود نتایج سازمان( ،مارتین و اسکار،
)9002پیمودنراههاوفرصتهايارتقاءوبهبودسازمانها
ازطریقتقویتنقاطقوتوکاهشنقاطضعف(،فقیهی و
فرهمند )1316تأکید بر اهمیت ویژه تأثیر متقابل ابعاد
مدیریت شغلی و عملکرد کارکنان( ،اویسی)1316حمایت
رهبري ،طـراحی برنامه و اجراي مطلوب مدیریت عملکرد
توسـطمدیران(،سـرینیوسارائو)1311تأثیرابعادمـدیریت
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شـغلی و عملـکرد کارکنـان( ،اویسی)1316،حمایت
رهبري ،طراحی برنامه و اجراي مطلوب مدیریت عملکرد
توسط مدیران( ،سرینیوسارائو )9001 ،تأثیر سوابق خوب
تحصیلی و روابط گروهی بر مدیریت عملکرد( ،سودمند و
همکاران)1315،مدلمدیریتعملکردجهتتوانمندسازي
و ارتقاي کارکنان( ،سلطانی )1313 ،بومی کردن مدل
مدیریت عملکرد و اجرا و اصالح نظام مدیریت عملکرد،
هم راستاي نتایج  این پژوهش بوده و اهمیت اجراي
مدیریت عملکرد در سازمانها را خاطر نشان میکند.
همچنین عوامل  انسانی مؤثر در اجراي مطلوب مدیریت
عملکرد در راستاي تحقق اهداف در دانشگاهها :رؤسا،
معاونان ،مدیران گروهها و واحدها ،اعضاي هیأت علمی و
کارشناسان و کارکنان هستند که بایستی همسویی و
هماهنگیکاملدربرقراريبرنامههايمدیریتعملکرددر

کل واحدهاي تابعه دانشگاه اعم از آموزشی ،پژوهشی،
فناوري ،درمـان ،غـذا و دارو ،بهداشـت ،آمار و
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اطـالعرسانی ،دانشجویی ،فرهنگی و پشتیبانی و توسعهي
منابع انسانی با مدیریت ارشد و ریاست دانشگاه صورت
پذیرد.درنهایت،مدیریتعملکرددردنیايرقابتیکنونی
بایستیبرايبهرهوريهرچهبیشتردردانشگاههمراستابا
اهداف فرد و سازمان ،در کشور همگام با انتظارات جامعه
بودهوخودرادرسطحبینالمللیارتقاءوتوسعهبخشد.
قدردانی
نویسندگان مقاله از معاونت تحقیقات و فناوري،
شوراي پژوهشی و کمیتهي اخالق دانشگاه علوم پزشکی
گلستان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري ،اعضاي هیأت
علمیدانشگاهعلومپزشکیگلستان،اساتیدوپژوهشگران
دانشگاه شیراز و گلستان ،آقایان دکتر جعفر ترکزاده و
همکاران ،دکتر نصراله نوروزي و دکتر محمدعلی وکیلی
کمالتشکررادارد.
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Abstract: Human Resources and productivity Expand through performance evaluation. In order to
survive in today’s competitive environment, universities should assess their performance, knowledge
management, and promote them. With this attitude, the present study was done with overall objective
of the feasibility of implementing performance management in terms of Golestan University of
Medical Sciences from faculties’ point of view. This was a kind of descriptive survey. The
population was comprised of faculty members (136 people), Sampling was simple random and the
data gathering tool was questionnaire prepared in Shiraz; its reliability was approved with 76%
Cronbach's alpha. These questionnaires were distributed and were collected then were analyzed using
descriptive and inferential statistics. Results showed that in terms of faculty, the implementation of
performance management and its dimensions included; Faculty performance evaluation, groups'
performance evaluation, support the faculty performance, support groups' performance, comparison
and ranking of faculty members, comparison and ranking of groups, and group management were
assessed at the acceptable level (P value= 0.0001). Interaction of educational Departments, academic
ranking and gender had no significant effect apart from support and improvement the group
performance based on the educational departments (P value=0.04). Also had no significant impact on
evaluating groups’ performance in terms of academic ranking (P value=0.007). As a result, the
faculty members of university believed that performance management is applicable on current
situation in the university.
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