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این پژوهش با هدف بررسی ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز المرد از نظر
دانشجویان این دانشگاه به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد .جامعۀ آماری شامل 286
دانشجو بود که طبق جدول برآورد نمونه مورگان ،تعداد  162نفر از آنان به روش نمونهگیری
تصادفی انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مبتنی بر پنج مؤلفۀ قابلیت
اعتماد ،کیفیت کار ،ابتکار عمل ،یادگیری و توسعه شخصی و همکاری بود .پایایی پرسشنامه
با ضریب آلفای کرونباخ برای کارکنان علمی و اداری به ترتیب  ./85و ./79بود و روایی آن با
استفاده از آزمون بارتلث کسب شده است .برای توصیف نمونه از شاخصهای آمار توصیفی
و استنباطی (آزمون تی تک متغیره و آنوا و همچنین از آزمون تعقیبی مقایسه زوجی(توکی))
استفاده شده است .عمدهترین نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظر دانشجویان در
خصوص عملکرد هر دو گروه کارکنان اداری و علمی ،باالتر از حد متوسط بود .نتایج تحلیل
واریانس یک راهه نشاندهنده عدم تفاوت معنادار بر حسب متغیرهای تعدیلکنندة سن و
رشته تحصیلی بین میانگین اظهارات دانشجویان در خصوص کارکنان اداری و تفاوت معنادار
حسب متغیر تعدیلکننده رشته تحصیلی در خصوص کارکنان علمی بود.
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مقدمه
از دیرباز ارزشیابی عملکرد کارکنان ،به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در نظام
آموزشی و تربیتی مطرح شده است .صاحبنظران همیشه کوشیدهاند تا از ابزار
سنجش معتبر در امر ارزشیابی کارکنان بهره جویند و از نتایج آن که پایه و مبنای
برنامهریزی است ،برای رفع نواقص و ارتقا نظام آموزشی بهرهبرداری کنند (خاکی
خادمی .)1382،معیار سنجش مطلوبیت یک سازمان ،میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان
آن سازمان است (اونیل وپاالدیدون .)1992،1منظور از ارزشیابی عملکرد ،فرایندی
است که طی آن کارکنان در فواصلی معین و بهطور رسمی ،مورد ارزیابی قرار
میگیرند .شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ،ایجاد انگیزه
برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان ،از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است.
در گذشته ،مدیران سنتی ،ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام
میدادند ،در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل ،اهمیت بیشتری یافته
است .هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطالعات ضروری دربارة نیروهای
شاغل در سازمان جمعآوری گردد و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند
تصمیمات به جا و الزم را در جهت باالبردن کمیت و کیفیت کار کارکنان اتخاذ نمایند
(کیذوری. )63 :1386 ،
انسان به دلیل گستردگی حیطههای شناختی و استفاده از ابزارهای مختلفی نظیر
احساس ،مشاهده ،ادراك ،تجربه و قدرت تعقل و تفکر در موضوعات مختلف بهویژه
در ارزیابی و تفسیر رفتار و عملکرد کارکنان حساس بوده و مجموعه این عوامل کار
دستیابی مدیران به ارزیابی عملکرد مؤثر را تحتالشعاع قرار داده است
(استردویک .)2005:10 ،2در بسیاری از سازمانها ،ارزشیابی عملکرد ،بخش
جداییناپذیر برنامههای مدیریت م نابع انسانی و ابزار بسیار کارآمد در توسعه حرفهای
محسوب میشود و برای مقاصد گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرد .به عقیده
برناردین )144: 2003( 3اطالعات حاصل از اندازهگیری عملکرد بهطور گستردهای
برای جبران خدمت ،بهبود عملکرد و مستندسازی به کار میرود .همچنین میتوان از
1. O, Neal and palladion
2. Stredwick
3. Bernardin
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آن در تصمیمات مربوط به کارکنان (نظیر ارتقا ،انتقال ،اخراج و انفصال از خدمت)،
تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی ،توسعه کارکنان ،تحقیق و ارزشیابی برنامه ،استفاده
نمود .ایوانسویچ )253 :2007( 1اهداف ارزشیابی کارکنان را در توسعۀ کارکنان ،ایجاد
انگیزه ،برنامه ریزی نیروی انسانی و استخدام و ایجاد ارتباطات مؤثر بین کارکنان و
سرپرستان برشمرده است .اسنل و بولندر )233 :2007( 2و نو و دیگران:2008( 3
 )347نیز اهداف ارزشیابی کارکنان را به دو دسته اهداف توسعهای و اهداف اداری-
اجرایی ،تقسیم کردهاند.
به همین دلیل بیشتر سازمانها اعم از کوچک و بزرگ ،طرحهای رسمی را برای
ارزشیابی کارکنان خود تدوین نمودهاند .این امر بدان علت است که افراد پس از ورود
به سازمان ،به منظور نیل به هدف تعیین شده و نیز پیشرفت در کار خویش ،نیازمند
آگاهی از موقعیت و چگونگی عملکرد خود هستند .چنین آگاهیهایی موجب میشود
که آنها از نقاط ضعف و قوت عملکرد و رفتارهای خویش مطلع گردند و تمهیدات
الزم را برای اثربخشی کوششهایشان به کاربرند (حقیقی و رعنایی .)2 :1376 ،از
طرف دیگر بهبود مستمر عملکرد سازمانها ،نیروی عظیم همافزایی ایجاد میکند که
این نیروها میتواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی
شود (توالیی .)1386 ،هر تالشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت میگیرد و
هر برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازهگیری عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد
شروع نماید (الهی .)52 :1378 ،ارزشیابی کار اغلب با دو هدف عمده در سازمانها
مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از موارد استفادة آن تصمیمگیری درباره مسائلی چون
پاداش ،ترفیعات ،تنزل مقام ،انتقال و حفظ کارمندان میباشد .کاربرد دیگر آن در
سازمانها نقشی تکاملی را دربرمیگیرد که همان شناساندن موارد رشد و پیشرفت
کارکنان و راههای افزایش سطح و استعداد کار میباشد .با توجه به آنچه که گفته شد
هدف اصلی تحقیق پیش رو ارزشیابی عملکرد کارکنان علمی و اداری دانشگاه پیام
نور از نظر دانشجویان میباشد تا بدین وسیله هم کارکنان (علمی و اداری) از وضعیت
موجود خود مطل ع شده و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و هم مدیریت سازمان
بتواند سازمان را با کاهش موارد ضعف ،به سمت تعالی پیش ببرد.
1. Ivancevich
2. Snell and Bohlander
3. Noe, R & et al.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
عملکرد به درجه انجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل میکند اشاره دارد

(بایرز و رو )216 :2008 ،1و نشان میدهد که چگونه کارمند الزامات شغلی را به
انجام میرساند .عملکرد اغلب با «تالش» که اشاره به صرف انرژی دارد یکسان تلقی
میشود ،اما عملکرد براساس نتایج فعالیتها اندازهگیری میشود .برای مثال یک
دانشجو ممکن است در آماده شدن برای آزمون تالش زیادی نماید اما نمره کمی
دریافت کند .در این مورد تالش زیادی صورت گرفته اما عملکرد پایین بوده است.
به عقیده بایرز و رو ( )217 :2008عملکرد افراد در یک موقعیت میتواند به عنوان
نتیجه ارتباط متقابل بین :الف) تالش ،ب) تواناییها و ج) ادراکات نقش تلقی شود.
«تالش» ،که از برانگیختگی نشأت میگیرد اشاره به میزان انرژی (فیزیکی یا ذهنی) که
هر فرد در انجام وظیفه صرف میکند دارد« .تواناییها» ویژگیهای شخصی مورد
استفاده در انجام یک شغل هستند و «اداراکات نقش» به مسیرهایی که افراد باور دارند
باید تالشهایشان را در جهت انجام شغلشان هدایت کنند ،اشاره میکند .نو و
دیگران ( )345 :2008عملکرد را ناشی از ویژگیهای شخصی ،مهارتها و نظیر آن
میدانند .معیار سنجش مطلوبیت هر سازمان ،میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن
سازمان است (اونیل و پاالدیدون .)1992،ارزشیابی کارکنان ،فرایند سنجش کیفیت
عملکرد شغلی هر یک از کارکنان و انتقال این یافتهها به آنان است .این امر با
ارزشیابی عملکرد تحقق می یابد که همانا ،فرایند سنجش عملکرد کارکنان در پیوند با
انتظارات و ایجاد بازخورد برای آنان است.
ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از معیارهای مهم در قضاوت درباره اثربخشی
کارکنان برای سازمان به حساب می آید (اردوگان .)2002 ،با آگاه نمودن کارکنان از
عملکرد خود ،زمینه پرورش آنها فراهم میشود و آنها تالش آگاهانهای برای جایگزین
ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیر اثربخش خواهند داشت
(سیدجوادین .)1388 ،ارزیابی عملکرد عبارت است از ارزشیابی دورهای عملکرد
کاری کارکنان توسط سرپرست بالفصل (تورنتن .)1386،ارزیابی عملکرد را همچنین
می توان به عنوان فرآیند ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان در نحوه انجام یک شغل
1. Byars and Rue.
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و استقرار برنامه بهبود آن تعریف نمود (بایرزو و رو .)345 :2008 ،در این صورت
ارزیابی عملکرد نه تنها به کارکنان اجازه میدهد که بدانند عملکردشان چگونه است،
بلکه بر سطح تالش و مسیر آیندهشان تأثیر میگذارد (کارل و دیگران.)225 :1992 ،1
همچنین به عقیده فوت و هوك )105 :1999( 2ارزشیابی کارکنان عبارت است از
فرآیند رسمی برای سنجش و ارائه بازخورد به کارکنان در مورد خصوصیات و نحوه
انجام فعالیتهای شان و همچنین شناخت استعدادهای بالقوه آنان به منظور شکوفایی
آنها در آینده.
در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد ،مدلهای کمی مثل معیار بهرهوری با رویکرد
ارزش افزوده ،معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارایی و معیار سودآوری با رویکرد
حسابرسی عملکرد و مدلهای کیفی ،مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد
سازمانی و چند معیار دیگر به کار گرفته شده است .دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی
عملکرد سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند .این مقیاسها عبارتند از:
اثربخشی ،کارایی ،سودآوری ،بهرهوری ،کیفیت زندگی شغلی ،خالقیت و نوآوری و
کیفیت (توالیی .)1386 ،مهمترین الگوها و مدلهای اجرای فرایند ارزیابی عملکرد
سازمانی و فردی عبارتند از:
 -1الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتب :اصول اساسی این الگو عباارت اسات از اصال
ترسیم درخت سلسله مراتب ،اصل تدوین و تعیین اولویتهاا و اصال ساازگاری منطقای
قضاوتها (رحیمی.)36 :1385 ،
 -2نظام مدیریت کیفیت ایزو :این نظاام باه چگاونگی مادیریت فراینادهای ماؤثر بار
کیفیت میپردازد و الزاماتی را برای این موضوع تعیین مینماید .مطابق ایان اساتاندارد بایاد
همۀ فرایندهای موجود در سازمان بهطور منظم شناسایی شاود و اثربخشای و کاارایی آنهاا
اندازه گیری و در نهایت تحلیل این شاخصها منجر باه بهباود فراینادها شاود (غالمای و
نورعلیزاده.)29 :1381 ،
 -3هرم عملکرد :هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط باین راهبارد ساازمان و عملیاات آن
است .این نظام ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیانکنناده اثربخشای
سازمان و کارایی داخلی آن است .مهمترین نقطه قوت مدل هرم عملکارد تاالش آن بارای
یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخصهای عملکرد عملیااتی اسات .اماا ایان رویکارد
1. Carell and et al.
2. Foot and Hook.
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هیچ سازوکاری برای شناسایی شاخصهای کلیادی عملکارد ارائاه نمایدهاد و همچناین
مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد (کریمی.)18 :1385 ،
 -4نظام کارت امتیازی متوازن :یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدلهاای
نظام ارزیابی عملکرد ،مدل «کارت امتیازدهی متوازن» است که توسط «کاپلن و نورتن»
در سال  1992ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است .این مدل پیشنهاد میکند کاه
به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی الزم اسات از مجموعاه شااخصهاای متاوازن
استفاده شود تا مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهارجنباۀ مهام ساازمانی داشاته
باشند.
 -5مدل تعالی سازمان :مدلی غیر تجویزی است که از نُه معیار تشکیل شده اسات.
پنج جزء اول آن «توانمندسازها» و چهار جزء آن «نتایج» نامیده میشاوند .چهاارچوب
نحوة توزیع امتیازات در این مدل به شکل زیر است .رهباری ( 100امتیااز) ،فراینادها
( 140امتیاز) ،نتایج عملکرد کلیدی ( 150امتیاز) ،مدیریت کارکنان ( 90امتیاز) ،راهبارد
و خط مشی ( 80امتیاز) ،مناابع و شارکا ( 90امتیااز) ،رضاایت کارکناان ( 90امتیااز)،
رضایت مشتری ( 90امتیاز) ،تأثیر بار جامعاه ( 60امتیااز) ،عوامال توانمندسااز (500
امتیاز) ،نتایج ( 500امتیاز) (نجمی و زارعی.)41 :1381 ،
درخصوص روشهای ارزیابی عملکرد فردی نیز روشهای متعددی وجود دارد
که به صورت خالصه سه روش معرفی میشود.
 -1روش امتیازبندی :در این روش هر یک از ویژگیهای مورد توجه و نیاز
سازمان ،به ترتیب نوشته میشود و برای هر یک ،امتیاز ویژهای در نظر گرفته میشود.
در پایان جلسه ،مجموع امتیازات هر یک از کارکنان ،مشمول یکی از سطوح میشوند
که نشان دهنده سطح موجود کارکنان نسبت به سطح مورد انتظار سازمان خواهد بود
این روش از روش های متداول و رایج در ارزیابی عملکرد کارکنان به شمار میرود و
دلیل رواج استفاده از آن نیز این ا ست که استفاده از آن برای ارزیاب آسان است و
نتیجهگیری از آن برای افرادی که در آینده به سوابق ارزیابی رجوع میکنند آسانتر
خواهد بود .البته در استفاده از این روش باید مراقبت نمود تا ارزیاب تحت تأثیر
عوامل ظاهری (مثل سر و وضع کارکنان ،قومیت یا نژاد) و عوامل آنی (مثل برخورد
خالف انتظار ارزیابیشونده در جلسه ارزیابی) قرار نگیرد.
 -2روش نمودار سنجش کارکنان :در این روش اسامی همۀ کارکنان ارزیابیشونده
نسبت به هر یک از عوامل مورد نظر سازمان به ترتیب از بهترین سطح تا پایینترین
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سطح نوشته شده و سنجیده میشوند که به دالیل متعددی این روش در حال حاضر
متداول نمیباشد .یکی از دالیل عدم استفاده از این روش این است که امکان دارد هر
یک از کارکنان به دلیل برتری که در کارکنان دیگر نسبت به خود احساس مینماید
آنها را مالك و سرمشق خود قرار دهند .حال آنکه امکان دارد فرد مزبور از انواع
تخلفات سازمانی یا ایرادهای اخالقی برخوردار باشد یا در بهترین وضعیت ،ارزیاب
در ارزیابی خود اشتباه کرده باشد که موجب تخریب کارکنان خواهد شد .البته در
موارد محدودی میتوان از این روش استفاده کرد ،اول اینکه تمام کارکنان
ارزیابیشونده ،در یک رتبه و جایگاه سازمانی مشابه قرار داشته باشند ،دیگر اینکه
تعداد کارکنان محدود باشد و نتیجه ارزیابی هیچگاه به اطالع کارکنان رسانده نشود و
در نهایت اینکه هدف از انجام ارزیابی این باشد که در یک گروه خاص ،بهترین و
بدترین یا نازلترینها را شناسایی نماییم (خوشوقتی.)1384 ،
 -3مدل مدیریت عملکرد سازمانهای تحقیق و توسعه)MRDIM(1
از آنجا که ضرورت دارد سرپرست و کارکنان با دیدی فراتر از قضاوت یا ارزیابی
به فرایند ارزیابی بنگرند ،در این مدل مشارکت کارکنان در سازمان مورد توجه
قرارگرفته است .نظام وظیفه پیشنهادی مبتنی بر ترکیبی از ساختار وظیفهای و ماتریسی
ازضرورتهای اصلی ساختار سازمانهای فعلی ایران است .در این مدل عملکرد فرد
در مقایسه با سایر همکارانش مورد ارزیابی قرار میگیرد که در این صورت عناصر
عملکرد رتبه اندازهبندی و به صورت کمی اندازهگیری میشود .تأکید بر ارزیابی
عناصر رفتاری و جنبهگرا که هدف اصلی آن تقویت جنبههای مثبت رفتاری است،
موجب میشود که فرد ،مدیر و سازمان به منظور دستیابی به اهداف راهبردی در آن
جهت تالش کنند (فرهادی و همکاران.)1383 : 55 – 54 ،
مباحث ارزیابی عملکرد را میتوان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد .دو
دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد .دیدگاه سنتی ،قضاوت و یادآوری
عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد .این دیدگاه
صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل
گرفته است .دیدگاه نو ،آموزش ،رشد و توسعه ظرفیتهای ارزیابی شونده ،بهبود و
بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن ،ارائه خدمات مشاورهای و مشارکت عمومی
1. Performance Evaluation of Research & Development Institutes Model.
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ذینفع آن ،ایجاد انگیزش و مسئولیتپذیری برای بهبود کیفیت و بهینهسازی فعالیتها
و عملیات را هدف قرار داده است و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و
تعالی سازمانی تشکیل میدهد .خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر است و به
ارزیابی نظاممند عملکرد با استفاده از روشهای جدید توسعه میپردازد .حوزة تحت
پوشش اندازهگیری عملکرد میتواند سطح کالن یک سازمان ،یک واحد ،یک فرایند و
کارکنان باشد (توالیی.)1386 ،
منابع انسانی در سازمانها مهمترین منبع و در مراکز آموزش عالی ،اعضای هیأت
علمی مهمترین و گرانترین رکن محسوب میشوند .لذا ارزشیابی آنها ضروری است
(بلند و همکاران .)2002 ،1ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی یکی ازعوامل مهم
سازمان و ازمسئولیتهای اصلی مدیران برای حفظ ،توسعه حرفهای و ارتقا اعضا
میباشد (چمبرز و همکاران .)2002 ،2ارزشیابی از دیرباز در حوزه آموزش عالی
وجود داشته و یکی ازکارکردهای مهم مدیریت دانشگاهی است (بازرگان .)1383 ،در
مجموع ارزشیابی کارکنان گامی است برای رسیدن به هدف شایسته ساالری در نظام
اداری (رستمی.)52 :1383 ،
پژوهشهای متعددی چون ذوالفقار و مهرمحمدی ( )1392در تحقیقی به بررسی
ارزیابی کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمای رشتههای علوم انسانی دانشگاه پیاام
ناور از دیااد دانااشجویان و اسااتادان در فراینااد کالسهای رفع اشکال گروهی
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که بین ارزیابی دانشجویان از کیفیات عملکارد
اعاضای هیأت علمای برحسب برخی عوامل شخصی و علمی ،شامل رشته تحصیلی،
محل خادمت ،سان و جانس از یک سو و نیز روش تدریس و تسلط بر موضوع
درس ،مدیریت کالس و رعایت جنبههای انگیزشی و عاطفی کالسهای رفع اشکال
از سوی دیگر ،تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین
ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی با خود ارزیابی اعضای
هیأت علمی تفاوت معناداری وجود دارد .بدین معنا که اعضای هیأت علمی خود را
در سطحی باالتر ارزیابی نمودند در حالی که دانشجویان چنین باوری نداشتند .دوستی
و همکاران ( )1391در تحقیقی با عنوان «ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور استان
1. Blandcj & et al.
2. Chambers& et al.
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خراسان رضوی بر مبنای مدل تعالی سازمانی» به این نتیجه رسیدند که بین میزان
امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارهای رهبری ،خط مشی ،کارکنان،
فرایندها ،نتایج مشتریان ،نتایج کارکنان و نتایج کلیدی عملکرد در دانشگاه پیام نور
خراسان رضوی بر اساس مدل تعالی سازمانی ،تفاوت معناداری وجود دارد و امتیاز
تعالی این معیارها در مقایسه با وضعیت مطلوب بر مبنای پنجاه درصد نتایج
ضعیفتری را نشان داد .بین میزان امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب
معیارهای منابع و شرکا و نتایج جامعه در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی بر اساس
مدل تعالی سازمانی تفاوت معناداری وجود داشت و امتیاز تعالی این معیارها در
مقایسه با وضعیت مطلوب بر مبنای پنجاه درصد نتایج قویتری را نشان داد .امیرزاده
بهبهانی و یعقوبی ( )1391در تحقیقی با عنوان «ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی
پخش فراوردههای نفتی ایران منطقه اهواز به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی» به
این نتیجه رسیدند که عوامل زیادی ازجمله ،ظاهرسازی کارمند در زمان نزدیک به
ارزیابی ،اعمال ارزیابی عملکرد کوتاهمدت توسط ارزیاب و موارد مشابه بر نظام
ارزیابی عملکرد تأثیرگذار است که آن عوامل ،میتواند در شکست ارزیابی عملکرد
کارکنان مؤثر باشد .همتی و اسماعیلیزاده ( )1391در تحقیقی با عنوان «ارائۀ یک
الگوریتم از بازخورد  360درجهای و تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور ارزیابی
عملکرد کارکنان» به این نتیجه رسیدند که شاخصهای مناسب ارزیابی عملکرد
کارکنان را به ترتیب در سه گروه  .1عملکردی  .2فرایندی  .3اخالقی میتوان
اولویتبندی نمود .نتایج به دست آمده در این پژوهش به علت بهرهگیری از مدل
پیشنهادی نسبت به پژوهشهای دیگر جایگاه متمایزی دارد .احمدی و همکاران
( )1391در تحقیقی به بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی و ارزیابی
عملکرد کارکنان پرداخت .شرعی ( )1390در تحقیقی به بررسی و ارزیابی و مقایسه
عملکرد با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها در مراکز دانشگاه پیام نور استان
خراسان جنوبی بر اساس طرح گرانت دانشگاه پیام نور پرداخت و به این نتیجه رسید
که تعداد فارغ التحصیالن بیشترین تأثیر را بر کارایی دانشگاه داشته است .مالزاده و
همکاران ( ) 1390در تحقیقی به ارائه مدل درخت ارزیابی فازی برای بررسی مدلهای
ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب مدل ارزیابی مناسب برای دانشگاههای آزاد اسالمی
آذربایجان غربی پرداختند .اسفندیار و همکاران ( )1390در تحقیقی به طراحی مدل
تلفیقی برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاهها با استفاده از تحلیل پوششی دادهها و
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مجموعههای فازی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه پرداختند .آهنگچیان
( )1388در تح قیقی به طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه فردوسی
مشهد پرداخته است .فیضی و داستار ( )1388در تحقیقی به بررسی کاربرد مدل (پی
سی ام ام) در ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که این مدل میتواند به عنوان یک مدل در ارزیابی منابع انسانی دانشگاههای
کشور به کار گرفته شود .احمدی و امینی ( )1388درتحقیقی با عنوان «بررسی و
تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با عملکرد کارکنان سازمان حسابرسی
کل کشور» به این نتیجه رسیدند که پرداخت منصفانه و کافی به کارکنان ،محیط کاری
امن و بهداشتی ،امنیت شغلی ،قانونگرایی ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری کارکنان و
انسجام عاطفی کارکنان با عملکرد آنان رابطه معناداری وجود دارد .فخریان ()1386
در تحقیقی با عنوان «بررسی دیدگاه کارکنان شعب بانک ملی در خصوص مدل فعلی
ارزشیابی عملکرد کارکنان» و فالحزاده ( )1386در تحقیقی به بررسی دیدگاه کارکنان
از وضعیت ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی در دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی
تهران پرداختند و نقاط قوت و ضعف آن را برشمردند .آهنگچیان ( )1388در تحقیقی
به بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته است و
سیستم فعلی ارزشیابی عملکرد کارکنان را در این دانشگاه مورد نقد قرار داده است.
فرهادی و همکاران ( )1383در تحقیقی به بررسی الگوی مدیریت عملکرد در
سازمانهای تحقیق و توسعه ایران و چالشهای نوین فراروی آن پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که در الگوی پیشنهادی ایشان محقق برای خودارزیابی و خودمدیریتی
به منظور افزایش انگیزش و رضایت شغلی خود در جهت افزایش کارایی و بهرهوری
سازمان تالش میکند .ارتباط دادن عوامل ارزیابی با ترفیع ،ارتقا ،انتصاب و موارد
دیگر از ویژگیهای بارز این مدل است که با بومی کردن عناصر ارزیابی سازمانهای
مختلف خارجی و داخلی ارائه شده است .زابلی ( )1383در تحقیقی با عنوان «بررسی
روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب
منطقهای آذربایجان غربی» و معصومیفرد ( )1381در تحقیقی با عنوان «ارزیابی نظام
ارزشیابی عملکرد کارکنان در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران» به
این نتیجه رسیدند که کارکنان از نظام ارزشیابی موجود خود ناراضیاند .ابیلی ()1380
در تحقیقی با عنوان «ارزشیابی طرح موجود ارزشیابی کارکنان دولت» با استفاده از
الگوی ( )IPPبه این نتیجه رسید که میزان انطباق آن با واقعیتهای نظام اداری کشور
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و بعد محتوایی آن از نظر دستورالعملهای اجرایی ،فرمها و معیارهای مورد استفاده در
ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت نارساییهایی دارد .صالحی ( )1373در تحقیقی با
عنوان «بررسی و تجزیه و تحلیل مدل ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت :مورد دانشگاه
اصفهان» به این نتیجه رسید که منابع انسانی این دانشگاه نسبت به نظام ارزیابی
عملکرد کارکنان ناراضی بودند و نظر مثبتی نداشتند .فتحآبادی ( )1372در تحقیقی به
بررسی نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی در یکی از
مدیریتهای شرکت ملی نفت ایران پرداخت و نشان داد که اگر ارزشیابی عملکرد
کارکنان به نحو صحیح و به دور از خطاهای رایج در ارزیابی صورت گیرد با ارتقا
قابلیتهای فردی کارکنان ،باال بردن خالقیت ،ابداع و ابتکار ،افزایش گرایش به
آموزش و یادگیری ،بهبود رابطه زیردستان با رؤسا و ایجاد زمینه رشد شخصیت
کارکنان موجبات بهسازی نیروی انسانی فراهم خواهد شد .ترك ( )2008در مقاله
خود به مطالعاتی اشاره میکند که نشان میدهد ارزیابی عملکرد در برانگیختن و
جبران خدمت اعضای هیأت علمی دانشگاه نقش دارد و در مقابل مطالعاتی هستند که
نشان میدهند رویکردهای سنتی ارزیابی عملکرد ،بهویژه با تأکید بر منابع انسانی ،در
دانشگاهها و برای کارکنان آموزش عالی فاقد اثربخشی هستند (گلد .)1993،این
انتقادات منجر به پژوهشهای وسیع برای یافتن و جایگزین کردن روشهای
توسعهآفرین برای ارزیابی عملکرد شده است .برای نمونه استفاده از ارزیابی انتقادی
از طریق همکارانی که به مرور و بررسی دقیق عملکرد تدریس عضو هیأت علمی
میپردازند در فضاهای دانشگاهی مورد نظر قرار گرفته است (بلک مور .)2005،گایل
ویس )2004( 1در مقالهای با عنوان "چگونه به کارکنان بازخور بدهیم و از آنها
بازخور بگیریم" به بررسی نحوه عملکرد مدیران در خصوص دادن بازخوردهای
کاری و اطالع از شیوه اصالح رفتارهای منفی آنها اشاره میکند .گروت )2000( 2در
تحقیقی با «عنوان سازمانهای بخش عمومی» به بررسی عملکرد سازمانها در بخش
عمومی و نحوة ارتقا عملکرد کارکنان آنها پرداخت .فلوچر )1998( 3درتحقیقی به
بررسی مدل ارزشیابی عملکرد سنتی در سازمانها با استفاده از مدل بازخورد 360
1. Gail Weiss
2. Grote
3. Fletcher
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درجهای پرداخت ،لوکاس )1994( 1در تحقیقی با «عنوان آماده سازی عملکرد برای
امروز و فردا» نحوة افزایش عملکرد کارکنان در سازمانها و افزایش اثربخشی کاری
آنها را بررسی نمود و راندی )1990( 2درتحقیقی با عنوان «اگر واقعاً نگران کارکنان
خود هستید ،حقیقت رابه آنها بگویید» ارزشیابی عملکرد کارکنان را مطالعه نمود.
واقعیت آن است که برای همۀ سازمانها ،ارزیابی عملکرد موضوعی کلیدی و مهم
محسوب میشود ،زیرا نقش اساسی آن در اثربخشی سازمانها بارها و بدون تردید،
تأیید شده است (رول ،بندارو و ون درولد .)2007،زاج کویسکی )1993( 3بر این باور
است کاه ارزیابی مثبت دانشجویان از عملکرد مدرسان به پیشرفت تحصیلی و
حمایت حاصل از تعامل رو در روی اساتاد و دانااشجو منااوط اساات کااه باار
نگاارش دانااشجویان و ارزشاایابی آنااان از کیفیاات عملکاارد استادانشان تأثیر
میگذارد .فولرتون سورینو و مک گاهی )1996( 4در برنامهای مطالعاتی دریافتند که
قاضاوت داناشجویان درباره کیفیات عملکارد اساتادان در فرایناد آماوزش-یادگیری
برحسب برخی ویژگیهاای شخاصی و علمای استادان ازقبیل سن ،جناسیت ،ساابقه
تادریس ،رشاته تخصصی و موقعیت جغرافیاایی محال خادمت آناان بهترین
پیشبینی کنندههای پیشرفت تحصیلی داناشجویان به شمار میروند.
لذا با توجه به آنچه گفته شد مسئله اساسی در پژوهش حاضر عبارت است از
اینکه نخست وضعیت موجود عملکرد کارکنان (اداری و علمی) دانشگاه پیام نور
مرکز المرد را از نظر مؤلفههای قابلیت اعتماد ،کیفیت کار ،ابتکار عمل ،همکاری و
یادگیری و توسعه شخصی مورد بررسی قرار دهد و سپس با شناسایی نقاط قوت و
ضعف آن ،به مسئوال ن و مدیران دانشگاه در سطح خرد و کالن کمک نماید تا این
کمبودها را با جایگزینی مدل بهتری از ارزیابی عملکرد مرتفع نمایند و در نهایت
سازمان دانشگاه را به سوی تعالی سازمانی سوق دهد .بر این اساس و با توجه به مدل
مفهومی پژوهش (نمودار شمارة  )1دو سؤال اساسی ذیل طرح و بررسی شده است.
 -1وضعیت عملکرد کارکنان اداری و علمی دانشگاه پیام نور مرکز المرد از نظر
دانشجویان این دانشگاه چگونه است؟
1. Lucas
2. rondy
3. Zajkwski
4. Carr, k, c. , Fullerton, J. T. , severino,R. , & McGahey,. m. k.
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 -2وضعیت مؤلفههای؛ قابلیت اعتماد ،کیفیت کار ،ابتکار عمل ،یادگیری و توسعه
شخصی و همکاری در ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی دانشگاه پیام نور
مرکز المرد چگونه است؟

نمودار ( )1مدل مفهومی پژوهش بر اساس نظریات بایرز و رو2008 ،

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است .همچنین حسب عنوان ،مفاد سؤالهای
پژوهش توصیفی و گردآوری دادهها از نوع زمینهیابی پرسشنامهای می باشد .جامعۀ
آماری این تحقیق همۀ دانشجویان مشغول به تحصیل سال  1391-92دانشگاه پیام نور
مرکز المرد به تعداد  286نفر بود .لذا طبق جدول برآورد نمونه کرجسی و مورگان
تعداد  162نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .در تحقیق
حاضر از دو پرسشنامه محققساخته برابر (یکی برای ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری
و دیگری برای ارزشیابی عملکرد کارکنان علمی) در پنج مؤلفۀ قابلیت اعتماد (گویه 1
تا  ،)7کیفیت کار (گویه  8تا  ،159ابتکار عمل (گویه  16تا  ،)24یادگیری و توسعه
شخصی (گویه  25تا  )28و همکاری (گویه  29تا  ،)34به عنوان ابزار گردآوری
اطالعات استفاده شد .برای تعیین پایایی این پرسشنامه به شیوة بازآزمایی ،پرسشنامه
در اختیار سی نفر از دانشجویان مورد نظر قرار گرفت .آنگاه پس از گذشت  15روز
دوباره همان پرسش نامه به آنها داده شد که پس از جمعآوری و تحلیل دادهها ،پایایی
آن با ضریب آلفای کرونباخ برابر  85درصد برای کارکنان علمی و  79درصد برای
کارکنان اداری بود ،که پایایی گویهها و کل ابزار در جدول شمارة ( )1به تفکیک ذکر
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گردیده است .طیف پاسخگویی به مفاد ابزار ،لیکرت پنجگزینهای بوده است .روایی
ابزار با استفاده از آزمونهای کی ام او و بارتلث و همچنین روش صوری 1و محتوایی
و پایایی آن به شیوه بازآزمایی کسب شده است .برای توصیف نمونه از شاخصهای
آمارتوصیفی (میانگین ،انحراف معیار و جداول فراوانی) برای بررسی استنباطی
سؤالهای پژوهش از آزمونهای آمار استنباطی (آزمون تی تکمتغیره و آنووا و
همچنین از آزمون تعقیبی مقایسه زوجی (توکی) استفاده شده است.

2

جدول ( )1ضریب آلفای کرونباخ برای کارکنان اداری و علمی
مقیاس
قابلیت اعتماد
کیفیت کار
ابتکار عمل
یادگیری و توسعه شخصی
همکاری
کل ابزار

کارکنان علمی
./717
./947
./657
./855
./773
./853

کارکنان اداری
./925
./976
./874
./959
./887
./793

یافتههای پژوهش
 )1بررسی سؤال اصلی پژوهش
سؤال اصلی پژوهش عبارت بود از اینکه عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز المرد
ازدیدگاه دانشجویان چگونه است؟
جدول ( )2نتایج تی تک نمونهای در خصوص دیدگاه دانشجویان پیام نور در خصوص
ارزشیابی عملکرد کارکنان
نمونه
کارکنان

تعداد
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

خطای
معیار

t

معناداری

اداری
علمی

162
162

3/34
3/33

./56
./49

./043
./038

7/719
8/572

./000
./000

Sig

P≤. /. 5

مقدار بحرانی
جدول
1/64

H1 : m  3 H 0 : m  3
1. Face validity
2. Content-related validity
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در تحلیل استنباطی به منظور بررسی ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور از
دیدگاه دانشجویان (احتمال تمرکز پاسخها در سطح متوسط وکمتر از آن از آزمون t
«تی تک متغیره» استفاده شد) نتایج به دست آمده در سطح «خطای پنج درصد» از
مقدار بحرانی جدول بزرگتر بود ،بنابراین ،میانگین نظرات دانشجویان درسطح باالتر
از سطح متوسط معنادار بود .به عبارت دیگر نظر دانشجویان در خصوص عملکرد هر
دو گروه کارکنان اداری و علمی ،باالتر از حد متوسط بود (جدول شمارة .)2
جدول ( )3نتایج مربوط به وجود تفاوت معنادار بین نظرات دانشجویان پیام نور در
خصوص عملکرد کارکنان بر حسب متغیر تعدیلکننده رشته تحصیلی
شماره
سئوال

نمونه
پژوهش

اداری

متغیر
تعدیلکننده
سن

رشته
تحصیلی

1

سن
علمی
رشته
تحصیلی

سطوح متغیرها

میانگین

18-23
24-29
30-35
انسانی
پایه
فنی
18-23
24-29
30-35
انسانی
پایه
فنی

3/29
3/43
3/50
3/30
3/52
3/40
3/33
3/30
3/37
3/28
3/07
3/61

انحراف
معیار
./570
./555
./307
./584
./216
./511
./483
./511
./521
./472
./762
./358

1/23

سطح
معناداری
./294

./896

./410

./126

./882

7/28

./001

f

نتایج آزمون استنباطی «تحلیل واریانس یک راهه» (جدول شمارة  )3به منظور
بررسی تفاوت معنادار در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری دانشگاه پیام نور
از دیدگاه دانشجویان حاکی از آن بود که در سؤال اصلی پژوهش بر حسب متغیرهای
تعدیلکننده سن و رشته تحصیلی تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان
در سطح پنج صدم ( )0/05وجود نداشت .در بخش علمی بر حسب متغیرهای
تعدیلکننده سن ،تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج
صدم ( )0/05وجود نداشت ولی بر حسب متغیرهای تعدیلکننده رشته تحصیلی
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تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05مشاهده
شد.

جدول ( )4نتایج مربوط به آزمون توکی تعقیبی درخصوص نظرات دانشجویان پیام نور در
خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان علمی بر حسب متغیر تعدیلکننده رشته تحصیلی
نتایج آزمون توکی بر حسب متغیر
تعدیلکننده رشته تحصیلی

اختالف
میانگین
./330
./537

تفاوت معنادار بین گروهها بر
حسب سطح تحصیلی
انسانی با فنی
علوم پایه با فنی

سطح
معناداری
./002
./009

آزمون مقایسه زوجی اختالف میانگینها (توکی) (جدول شماره  )4تفاوت مذکور
را بر حسب متغیر تعدیلکننده رشته تحصیلی ،بین دانشجویان رشتههای انسانی با فنی
و پایه با فنی نشان داده است که دانشجویان رشتههای انسانی و علوم پایه ،عملکرد
کارکنان علمی را درحد باالتر ارزشیابی نمودهاند.
 )2بررسی سؤال دوم پژوهش
وضعیت مؤلفههای؛ قابلیت اعتماد ،کیفیت کار ،ابتکار عمل ،یادگیری و توسعه
شخصی و همکاری در ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی دانشگاه پیام نور
مرکز المرد چگونه است؟
جدول ( (5نتایج تحلیل تی تکنمونهای ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی
دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفههای پژوهش
مؤلفه
قابلیت اعتماد
کیفیت کار
ابتکارعمل
یادگیری

P≤. /. 5

نمونه

تعداد
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

خطای
معیار

t

معناداری

مقدار بحرانی
جدول

اداری
علمی
اداری
علمی
اداری
علمی
اداری

162
162
162
162
162
162
162

3/23
3/27
3/24
3/22
3/26
3/28
3/26

./634
./623
/68
/64
/60
/48
/68

./049
./048
/053
/050
/047
/038
/05

4/70
5/62
4/56
4/54
5/65
7/43
4/82

./000
./000
/000
/000
/000
/000
/000

1/64

Sig
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وتوسعه شخصی
همکاری

علمی
اداری
علمی

162
162
162

3/25
3/22
3/26

/70
./645
./62

/055
./050
./048

79
4/71
4/44
5/53

/000
./000
./000

H1 : m  3 H 0 : m  3
در تحلیل استنباطی به منظور بررسی ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی
دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفه قابلیت اعتماد ،کیفیت کار،
ابتکار عمل ،یادگیری و توسعه شخصی و همکاری احتمال تمرکز پاسخها در سطح
متوسط وکمتر از آن از آزمون « tتی تکمتغیره» استفاده شد .نتایج به دست آمده در
سطح «خطای پنج درصد» از مقدار بحرانی جدول بزرگتر بود ،بنابراین میتوان بیان
نمود میانگین نظرات دانشجویان درباره مؤلفههای مذکور در سطحی باالتر از سطح
متوسط معنادار بود؛ به عبارت دیگر نظر دانشجویان در خصوص مؤلفههای قابلیت
اعتماد  ،کیفیت کار ،ابتکار عمل ،یادگیری و توسعه شخصی و همکاری در کارکنان
اداری و علمی ،باال تر از حد متوسط بوده است (جدول شمارة .)5
جدول ( )6نتایج مربوط به وجود تفاوت معنادار بین نظرات دانشجویان پیام نور در
خصوص عملکرد کارکنان اداری و علمی در مؤلفه قابلیت اعتماد بر حسب متغیر
تعدیلکننده سن و رشته تحصیلی
شماره
گویه

سؤال
پژوهش

1

قابلیت
اعتماد

نمونه

متغیر
تعدیلکننده
سن

اداری
رشته
تحصیلی
سن

علمی

رشته
تحصیلی

سطوح متغیرها

میانگین

18-23
24-29
30-35
انسانی
پایه
فنی
18-23
24-29
30-35
انسانی
پایه
فنی

3/17
3/35
3/50
3/18
3/23
3/41
3/27
3/27
3/31
3/24
2/80
3/53

انحراف
معیار
./678
./507
./381
./669
./391
./515
./587
./651
./825
./633
./681
./443

f

سطح
معناداری

1/93

./148

1/59

./207

/033

./967

5/51

./005
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نتایج آزمون استنباطی «تحلیل واریانس یک راهه (جدول شمارة  )6به منظور
بررسی وجود تفاوت معنادار در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی
دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفه قابلیت اعتماد حاکی از آن
است که در مؤلفه مذکور در بخش اداری بر حسب متغیرهای تعدیلکننده سن و
رشته تحصیلی تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم
( )0/05وجود ندارد و در بخش علمی بر حسب متغیرهای تعدیلکننده رشته تحصیلی
تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود
داشت.
جدول ( )7نتایج مربوط به آزمون توکی تعقیبی مربوط به نظرات دانشجویان پیام نور
در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان علمی در مؤلفه قابلیت اعتماد بر حسب متغیر
تعدیلکننده رشته تحصیلی
نتایج آزمون توکی مؤلفه قابلیت
اعتماد بر حسب متغیر تعدیلکننده
رشته تحصیلی

تفاوت معنادار بین گروهها
بر حسب سطح تحصیلی

اختالف میانگین

سطح معناداری

فنی با علوم پایه

./723

./006

آزمون مقایسه زوجی اختالف میانگینها (توکی) (جدول شماره  )7تفاوت مذکور
را طی مؤلفه قابلیت اعتماد بر حسب متغیر تعدیلکننده رشته تحصیلی ،بین
دانشجویان رشتههای فنی با علوم پایه نشان داده است .به عبارت دیگر دانشجویان
رشتههای فنی عملکرد کارکنان علمی را بر مؤلفه قابلیت اعتماد درحد باالتر ارزشیابی
نمودهاند.
جدول ( )8نتایج مربوط به تفاوت معنادار بین نظرات دانشجویان پیام نور در خصوص
عملکرد کارکنان اداری و علمی در مؤلفه کیقیت کار بر حسب متغیر تعدیلکننده سن و
رشته تحصیلی
شمارۀ
گویه

سؤال
پژوهش

نمونه

متغیر
تعدیلکننده
سن

اداری
رشتۀ تحصیلی

سطوح
متغیرها
18-23
24-29
30-35
انسانی
علوم پایه

میانگین
3/19
3/36
3/34
3/25
3/29

انحراف
معیار
./673
./737
./410
./715
./522

f

/997
/176

سطح
معناداری
./371
./839
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کیفیت
کار
سن
علمی
رشتۀ تحصیلی

فنی
18-23
24-29
30-35
انسانی
علوم پایه
فنی

3/17
3/19
3/36
3/34
3/25
3/29
3/17

81
./581
./673
./737
./410
./715
./522
./581

/997

/176

./371

./839

نتایج آزمون استنباطی تحلیل واریانس یکراهه (جدول شمارة  )8به منظور بررسی
تفاوت معنادار در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی دانشگاه پیام نور
از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفه کیفیت کار حاکی از آن است که در مؤلفه
مذکور در بخش اداری و علمی بر حسب متغیرهای تعدیلکنندة سن و رشته تحصیلی
تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود
نداشت.
جدول ( )9نتایج مربوط به تفاوت معنادار بین نظرات دانشجویان پیام نور در خصوص
عملکرد کارکنان اداری و علمی در مؤلفه ابتکار عمل بر حسب متغیر تعدیلکننده سن و
رشته تحصیلی
شماره
گویه

سؤال
پژوهش

3

ابتکار
عمل

نمونه

متغیر
تعدیلکننده
سن

اداری
رشته
تحصیلی
سن
علمی
رشته
تحصیلی

سطوح متغیرها

میانگین

18-23
24-29
30-35
انسانی
علوم پایه
فنی
18-23
24-29
30-35
انسانی
علوم پایه
فنی

3/21
3/39
3/41
3/26
3/50
3/20
3/21
3/39
3/41
3/26
3/50
3/20

انحراف
معیار
./559
./730
./447
./715
./522
./581
./559
./730
./447
./715
./522
./581

f

سطح
معناداری

1/49

/228

/894

/411

1/49

/228

/894

/411
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نتایج آزمون استنباطی تحلیل واریانس یک راهه (جدول شمارة  )9به منظور
بررسی تفاوت معنادار در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی دانشگاه
پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفه ابتکار عمل حاکی از آن است که در
مؤلفه مذکور بر حسب متغیرهای تعدیلکنندة سن و رشته تحصیلی تفاوت معناداری
بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود نداشت.
جدول ( )10نتایج مربوط به وجود تفاوت معنادار بین نظرات دانشجویان پیام نور در
خصوص عملکرد کارکنان اداری و علمی در مؤلفه یادگیری و توسعه شخصی بر حسب
متغیر تعدیلکننده سن و رشته تحصیلی
شماره
گویه

سؤال
پژوهش

نمونه

متغیر
تعدیلکننده
سن

اداری

4

رشته تحصیلی

یادگیری
و
توسعه
شخصی

سن
علمی
رشته تحصیلی

سطوح
متغیرها
18-23
24-29
30-35
انسانی
علوم پایه
فنی
18-23
24-29
30-35
انسانی
علوم پایه
فنی

میانگین
3/24
3/30
3/31
3/26
3/50
3/20
3/24
3/23
3/42
3/21
2/75
3/59

انحراف
معیار
./709
./679
./395
./715
./522
./581
./714
./687
./653
/635
1/205
./648

f

سطح
معناداری

/125

/882

/32
1

/268

/446

6/40

/641

/002

نتایج آزمون استنباطی تحلیل واریانس یکراهه (جدول شمارة  )10به منظور
بررسی وجود تفاوت معنادار در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان علمی دانشگاه
پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفه یادگیری و توسعه شخصی حاکی از آن
است که در مؤلفه مذکور بر حسب متغیرهای تعدیلکننده سن تفاوت معناداری بین
میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود ندارد ولی در متغیر
رشته تحصیلی تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم
( )0/05وجود داشت.
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جدول ( )11نتایج مربوط به آزمون توکی تعقیبی درخصوص نظرات دانشجویان
پیام نور در خصوص عملکرد کارکنان علمی در مؤلفه یادگیری و توسعه شخصی
بر حسب متغیر تعدیلکننده رشته تحصیلی
نتایج آزمون توکی مؤلفه یادگیری و توسعه
بر حسب متغیر تعدیلکننده رشته شخصی
تحصیلی

اختالف
میانگین
./376
./841

تفاوت معنادار بین گروهها
بر حسب سطح تحصیلی
فنی با انسانی
فنی با علوم پایه

سطح
معناداری
/019
./004

آزمون مقایسه زوجی اختالف میانگینها (توکی) (جدول شماره  )11تفاوت
مذکور را طی مؤلفه یادگیری و توسعه شخصی بر حسب متغیر تعدیلکننده رشته
تحصیلی ،بین دانشجویان رشتههای فنی با انسانی و فنی با علوم پایه نشان داده است.
به عبارت دیگر دانشجویان رشتههای فنی عملکرد کارکنان علمی را بر مؤلفه یادگیری
و توسعه شخصی درحدی باالتر ارزشیابی نمودهاند.
جدول ( )12نتایج مربوط به وجود تفاوت معنادار بین نظرات دانشجویان پیام نور در
خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی در مؤلفه همکاری بر حسب متغیر
تعدیلکننده سن
شماره
گویه

سؤال
پژوهش

5

همکاری

نمونه

متغیر
تعدیلکننده
سن

اداری
رشته تحصیلی

سن

علمی

رشته تحصیلی

انحراف
معیار
./644

سطوح
متغیرها

میانگین

18-23

3/16

24-29

3/33

./678

30-35

3/47

./372

انسانی
علوم پایه
فنی
18-23
24-29
30-35
انسانی
علوم پایه
فنی

3/14
3/51
3/46
3/24
3/36
3/16
3/21
3/98
3/58

./657
./436
./578
./646
./585
./510
./600
./937
./482

f

1/65

سطح
معناداری
./195

3/99

./020

/77

./465

5/60

./004
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نتایج آزمون استنباطی تحلیل واریانس یکراهه (جدول شمارة  )12به منظور
بررسی وجود تفاوت معنادار در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی
دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفه همکاری حاکی از آن بود که
در مؤلفه مذکور در بخش اداری بر حسب متغیرهای تعدیلکنندة سن تفاوت معناداری
بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود نداشت ولی در
متغیر رشته تحصیلی تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج
صدم ( )0/05وجود داشت .در بخش علمی در مؤلفه مذکور بر حسب متغیرهای
تعدیلکننده سن تفاوت معنادار بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم
( )0/05وجود ندارد ولی در متغیر رشته تحصیلی تفاوت معنادار بین میانگین اظهارات
دانشجویان در این سطح وجود داشت.
جدول ( )13نتایج مربوط به آزمون توکی تعقیبی درخصوص نظرات دانشجویان پیام نور
در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی در مؤلفه همکاری بر حسب متغیر
تعدیلکننده رشته تحصیلی
نمونه
نتایج آزمون توکی مؤلفه
همکاری بر حسب متغیر
تعدیلکننده رشته تحصیلی

اداری
علمی

تفاوت معنادار بین گروهها بر
حسب سطح تحصیلی
فنی با انسانی
فنی با انسانی
فنی با علوم پایه

اختالف
میانگین
./314
./369
./601

سطح
معناداری
./042
./009
./026

آزمون مقایسه زوجی اختالف میانگینها (توکی) (جدول شماره  )13در نمونه
اداری تفاوت مذکور را طی مؤلفه همکاری بر حسب متغیر تعدیلکننده رشته
تحصیلی ،بین دانشجویان رشتههای فنی با انسانی نشان داده است .به عبارت دیگر
دانشجویان رشتههای فنی عملکرد کارکنان اداری را بر مؤلفه همکاری درحد باالتر
ارزشیابی نمودهاند .آزمون مقایسه زوجی اختالف میانگینها (توکی) (جدول شمارة
 ) 13در نمونه علمی تفاوت مذکور را طی مؤلفه همکاری بر حسب متغیر تعدیلکننده
رشته تحصیلی ،بین دانشجویان رشتههای فنی با انسانی و فنی با علوم پایه نشان داده
است .به عبارت دیگر دانشجویان رشتههای فنی عملکرد کارکنان علمی را بر مؤلفه
همکاری درحد باالتری ارزشیابی نمودهاند.
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بحث و نتیجهگیری
نتیجه پژوهش حاکی از آن بود که میانگین نظر دانشجویان در خصوص عملکرد هر
دو گروه کارکنان اداری و علمی ،باالتر از حد متوسط بوده است .نتایج ارزشیابی
عملکرد کارکنان علمی و اداری دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب
مؤلفههای؛ قابلیت اعتماد ،کیفیت کار ،ابتکار عمل ،یادگیری و توسعه شخصی و
همکاری نشان داد که میانگین نظرات دانشجویان درباره مؤلفههای مذکور درسطحی
باالتر از سطح متوسط معنادار بود .به عبارت دیگر نظر دانشجویان در خصوص
مؤلفههای قابلیت اعتماد ،کیفیت کار ،ابتکار عمل ،یادگیری و توسعه شخصی و
همکاری در کارکنان علمی و اداری ،باالتر از حد متوسط بوده است.
بررسی تفاوت معنادار در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی
دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفه قابلیت اعتماد حاکی از آن
است که در مؤلفه مذکور در بخش اداری بر حسب متغیرهای تعدیلکننده سن و
رشته تحصیلی تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم
( )0/05وجود نداشت و در بخش علمی بر حسب متغیرهای تعدیلکننده رشته
تحصیلی تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم
( )0/05وجود داشت .آزمون مقایسه زوجی اختالف میانگینها (توکی) تفاوت مذکور
را طی مؤلفه قابلیت اعتماد بر حسب متغیر تعدیلکننده رشته تحصیلی ،بین
دانشجویان رشتههای فنی با علوم پایه نشان داده است .به عبارت دیگر دانشجویان
رشتههای فنی عملکرد کارکنان علمی را بر مؤلفه قابلیت اعتماد درحدی باالتر
ارزشیابی نمودهاند.
بررسی تفاوت معنادار در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی
دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفه کیفیت کار حاکی از آن بود که
در مؤلفه مذکور در بخش اداری و علمی بر حسب متغیرهای تعدیلکننده سن و رشته
تحصیلی تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم
( )0/05وجود نداشت.
بررسی وجود تفاوت معنادار در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و
علمی دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفه ابتکار عمل حاکی از آن
بود که در مؤلفه مذکور بر حسب متغیرهای تعدیلکننده سن و رشته تحصیلی تفاوت
معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود نداشت.
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بررسی تفاوت معنادار در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی
دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفه یادگیری و توسعه شخصی
حاکی از آن بود که در مؤلفه مذکور بر حسب متغیرهای تعدیلکننده سن تفاوت
معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود نداشت
ولی در متغیر رشته تحصیلی تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در
سطح پنج صدم ( )0/05وجود داشت .آزمون مقایسه زوجی اختالف میانگینها
(توکی) تفاوت مذکور را طی مؤلفه یادگیری و توسعه شخصی بر حسب متغیر
تعدیلکننده رشته تحصیلی ،بین دانشجویان رشتههای فنی با انسانی و فنی با علوم پایه
نشان داد .به عبارت دیگر دانشجویان رشتههای فنی عملکرد کارکنان علمی را بر
مؤلفه یادگیری و توسعه شخصی درحد باالتر ارزشیابی نمودهاند.
بررسی تفاوت معنادار در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان اداری و علمی
دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان بر حسب مؤلفه همکاری حاکی از آن بود که
در مؤلفه مذکور در بخش اداری بر حسب متغیرهای تعدیلکننده سن تفاوت معناداری
بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود نداشت ولی در
متغیر رشته تحصیلی تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج
صدم ( )0/05وجود داشت .در بخش علمی در مؤلفه مذکور بر حسب متغیرهای
تعدیلکننده سن ،تفاوت معنادار بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم
( )0/05وجود نداشت ولی در متغیر رشته تحصیلی تفاوت معنادار بین میانگین
اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود داشت .آزمون مقایسه زوجی
اختالف میانگینها (توکی) در نمونه اداری تفاوت مذکور را طی مؤلفه همکاری بر
حسب متغیر تعدیلکننده رشته تحصیلی ،بین دانشجویان رشتههای فنی با انسانی نشان
داده است .به عبارت دیگر دانشجویان رشتههای فنی عملکرد کارکنان اداری را بر
مؤلفه همکاری در حد باالتر ارزشیابی نمودهاند .آزمون مقایسه زوجی اختالف
میانگینها (توکی) در نمونه علمی تفاوت مذکور را طی مؤلفه همکاری بر حسب
متغیر تعدیلکننده رشته تحصیلی ،بین دانشجویان رشتههای فنی با انسانی وفنی با
علوم پایه نشان داده است .به عبارت دیگر دانشجویان رشتههای فنی عملکرد کارکنان
علمی را بر مؤلفه همکاری در حد باالتری ارزشیابی نمودهاند.
بهطور خالصه نتایج آزمون استنباطی به منظور بررسی تفاوت معنادار در کارکنان
اداری حاکی از آن بود که بر حسب متغیرهای تعدیلکننده سن و رشتۀ تحصیلی
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تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود
نداشت .همچنین نتایج آزمون استنباطی به منظور بررسی تفاوت معنادار در خصوص
کارکنان علمی حاکی از آن بود که بر حسب متغیر تعدیلکننده سن تفاوت معناداری
بین میانگین اظهارات دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود نداشت ولی بر
حسب متغیر تعدیل کننده رشته تحصیلی تفاوت معناداری بین میانگین اظهارات
دانشجویان در سطح پنج صدم ( )0/05وجود داشت .آزمون مقایسه زوجی (توکی)
تفاوت مذکور را بر حسب متغیر تعدیلکننده رشته تحصیلی ،بین دانشجویان
رشتههای انسانی با فنی و علوم پایه با فنی نشان داد .به عبارت دیگر دانشجویان
رشتههای انسانی و علوم پایه عملکرد کارکنان علمی را درحد باالتری ارزشیابی
نمودهاند.
بیشتر پژوهشهایی که در زمینۀ ارزشیابی عملکرد کارکنان انجام شده است با
توجه به اهداف همان برنامه بوده است و به همین سبب معموالً متغیرهای اکثر
تحقیقات متفاوت هستند .در مجموع با توجه به مبانی پژوهشی و نتایج به دست آمده،
میتوان اذعان داشت که یافتههای پژوهش حاضر هم راستا با یافتههای؛ امیرزاده
بهبهانی ویعقوبی ( ،)1391همتی و اسماعیلیزاده ( ،)1391احمدی و همکاران
( ،)1391مالزاده و همکاران ( ،)1390اسفندیار ،صالحی ( )1373و آهنگچیان ()1387
 ،گایل ویس ( ،)2004ترك ( )2008و تا حدی مغایر با یافتههای گلد (،)1993
بلکمور ( ،)2005فلوچر ( ،)1998راندی ( )1990میباشد.

پیشنهادهای کاربردی
هر چند نتیجه تحقیق حاضر تا حدی رضایتبخش بود ولی پیشنهاد می شود برای
بهتر شدن عملکرد منابع انسانی این دانشگاه موارد زیر رعایت گردد:
 -1پیشنهاد می شود که بهبود نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان یکی از ابزارهای
مهم مدیریتی برای افزایش کارایی سازمان مورد توجه بیشتر مدیران دانشگاهی قرار
گیرد و در این زمینه حمایت و پشتیبانی جدی نمایند.
 -2نتایج ارزشیابی عملکرد دانشگاه پیام نور در جلسات تحول اداری دانشگاه
مطرح شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و کمیته ای برای ارزشیابی مستمر
عملکرد کارکنان در همۀ مراکز و واحدهای تحت پوشش دانشگاه پیام نور و برای
استفاده از نتایج آن در جهت اصالح رویههای کاری سازمان مستقر گردد.
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 -3از آنجا که در هر یک از مؤلفههای قابلیت اعتماد ،کیفیت کار ،ابتکار عمل،
یادگیری و توسعه شخصی و همکاری کارکنان اداری و علمی دانشگاه پیام نور مرکز
المرد با توجه به اینکه میانگین نظرات دانشجویان در خصوص هر یک از مؤلفهها در
حد متوسط و کمی باالتر بوده است ،پیشنهاد میگردد مدیران سازمان ،ضمن برگزاری
دورههای ضمن خدمت در خصوص شیوههای ارزیابی عملکرد کارکنان ،در بخش
میزان قابلیت اعتماد سازمانی رویهها و خطی مشیهایی را برای افزایش قابلیت اعتماد
کارکنان نسبت به هم ،در بخش یادگیری و توسعه شخصی ،طراحی آموزشهایی برای
افزایش بیش از پیش یادگیریها و نوآوریهای سازمانی و در بخش کیفیت کار ،توجه
به امر نوآوری و شیوههای درست کار را پیشبینی نمایند تا ضمن افزایش کارایی و
اثربخشی سازمان ،بهرهوری آن نیز افزایش یابد.
 -4بازنگری و به روزرسانی شاخصهای ارزشیابی عملکرد مطابق با اهداف و
وظایف اختصاصی دانشگاه پیام نور و معیارهای تعیین شده وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری.
 -5استفاده از نتایج نظام ارزشیابی عملکرد برای پرداخت پاداشهای مورد نظر به
کارکنان دانشگاه و ایجاد انگیزه و عملکرد بهتر آنان.
 -6انجام ارزشیابی عملکرد کارکنان مطابق با شاخصهای از پیش طراحی شده
ارزشیابی عملکرد دانشگاه.
 -7سنجش اثربخشی نظام موجود ارزشیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه پیام نور.
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