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چکیده
در بیس��ت ســال گذشــته ،تحــوالت شــگرفی در دو حــوزه ارزیابــی عملکــرد و مدیریــت عملکــرد
بــه وقــوع پیوســته اســت .ایــن تحــوالت ،هــم در اقدامــات مدیریتــی در ســازمانها و هــم در
مطالعــات و تحقیقــات دانشــگاهی مشــهود اســت .دو عبــارت «ارزیابــی عملکــرد» و« مدیریــت
عملکــرد »اغلــب بــه جــای یکدیگــر بــه کار مــی رود ،امــا میتــوان چنیــن دریافــت کــه «ارزیابــی
عملکــرد» عمــل ســنجش و انــدازه گیــری عملکــرد اســت؛ درحالیکــه هــدف «مدیریــت عملکــرد»
توجــه بــه نتایــج حاصــل از ارزیابــی بــه منظــور کنتــرل و مدیریــت عملکــرد اســت .مدیریــت
عملکــرد فرآینــدی اســتراتژیک و یکپارچــه اســت کــه بــا بهبــود عملکــرد افــرادی کــه در ســازمان
کار مــی کننــد و بــا توســعه قابلیتهــای فــردی و گروهــی و هماهنگــی عملکــرد افــراد بــا اهــداف
ســازمانی موجبــات موفقیــت پایــدار ســازمانها را فراهــم میکنــد .ایــن مقالــه بــه بررســی نقــش
بیانیــه رســالت ،اســتراتژی هــای منابــع انســانی و هدفگــذاری در مدیریــت عملکــرد آســتان قــدس
رض��وی میپ��ردازد .تحقیــق حاضــر بــا ترکیــب دو رهیافــت کمــی و کیفــی نقــش متغیرهــای فــوق
را در مدیریــت عملکــرد تحلیــل کــرده اســت .تحلیلهــای آمــاری و محتوایــی انجــام شــده بــه
محقــق کمــک نمــود تــا بــه بررســی اهمیــت هرکــدام از اجــزای بیانیــه رســالت ،اســتراتژیها و
هدفگذاریهــای عملیاتــی در مدیریــت عملکــرد بپــردازد .یافتــه هــای ایــن تحقیــق نشــان داد
در اماکــن مذهبــی بیانیــه رســالت ،اســتراتژیهای منابــع انســانی و هــدف گــذاری هــای عملیاتــی
نقــش چشــمگیری در تبییــن مدیریــت عملکــرد دارد.
کلیدواژه ها:
مدیریت عملکرد ،استراتژیهای منابع انسانی ،آستان قدس رضوی ،بیانیه رسالت.
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مقدمه و طرح مسأله
صاحبنظــران مدیریــت را فرآینــد اســتفاده مؤثــرو
کارآمــد از منابــع انســانی و مــادی از طریــق برنامــه
ریــزی ،ســازماندهی ،هدایــت و رهبــری و کنتــرل
بــه منظــور نیــل بــه هدفهــای ســازمان میداننــد.
آنچــه از ایــن تعریــف و ســایر تعاریــف مشــابه دریافــت
میشــود ،ایــن اســت کــه بهــرهوری و افزایــش کارآیــی
و اثربخشــی ازجملــه موضوعــات مهمــی اســت کــه
در کانــون توجــه اقدامــات مدیریتــی قــرار میگیــرد
(حقیقــی ،رعنایــی .)3 :1376 ،ســازمانهای هــزاره
ســوم ،از مفهومــی بــه نــام ســرمایه انســانی یــاد
میکننــد .توســعه منابــع انســانی بــه عنــوان راز ماندگاری
ســازمانها تلقــی میشــود و مهمتریــن چالــش در عرصــه
کســب وکار ،دیگــر تنهــا موضــوع فنــاوری نیســت؛ بلکــه
بهــره منــدی از نیــروی انســانی هوشــمند و ســرمایه
انســانی مســتعد ،راز اصلــی رویارویــی بــا چالشهاســت.
ســودمندی و بازدهــی ،بقــا و پایــداری هــر ســازمان بــه
توانایــی و ظرفیــت و عملکــرد و شایســتگی کارکنــان
و کارشناســان آن ســازمان بســتگی دارد (آرمســترانگ،1
)3 :2000؛ بنابرایــن ،نیــروی انســانی را بایدبــه عنــوان
مهمتریــن ســرمایه یــک ســازمان دانســت کــه نقــش
کلیــدی و مهمــی در دســتیابی بــه اهدافــش دارد (نــوع
پســند و همــکاران.)32 :1392 ،
سـازمانها بـرای ایـن مهـم سـازوکاری را فراهـم کـرده
انـد تـا عالوه بـر آگاهـی از میـزان کارآیی کارکنـان خود
بتواننـد وضعیـت نیـروی انسـانی خـود را بهبـود بخشـند
و در رونـد حرکـت خـود تحـوالت مثبـت ایجـاد کننـد؛
چراکـه کارکنـان پـرورش یافتـه تـوان تبدیـل دانـش به
محصوالت و خدمات را دارند و برای سـازمان سـودآوری
کس�ب مـی کنند؛ به عبـارت دیگـر بازدهی و بهـره وری
هـر سـازمان بـه رفتـار و عملکـرد نیـروی انسـانی آن
سـازمان وابسـته اسـت و کارکنان شـاغل در سـازمانها،
ازجملـه شـاخصهای سـنجش برتری سـازمانها نسـبت
بـه هـم هسـتند (صادقـی و محتشـمی.)98 :1390 ،
مدیریـت عملکرد2ابزاری اسـت که سـازمانها و کارکنان
را در ایـن مسـیر مسـاعدت میکنـد .مدیریـت عملکـرد
فرآینـدی اسـتراتژیک و یکپارچـه اسـت کـه بـا بهبـود
عملکـرد افـرادی که در سـازمان کار میکنند و با توسـعه

قابلیـت هـای فردی و گروهـی ،موجبات موفقیـت پایدار
س�ازمانها را فراهـم میکند (آرمسـترانگ.)3 :2000 ،
مدیریــت عملکــرد از آن نظــر کــه بــا مســائل گســترده
تــر کســب وکار و جهــت گیریهــای کلــی آن بــرای
رســیدن بــه هدفهــای بلندمــدت مرتبــط اســت،
امــری اســتراتژیک بــه حســاب مــی آیــد .از طــرف
دیگــر مدیریــت عملکــرد از دو نظــر یکپارچگــی ایجــاد
میکنــد :نخســت یکپارچگــی عمــودی بــه معنــای
مرتبــط کــردن یــا همســو کــردن هدفهــای فــردی،
گروهــی و ســازمانی بــا شایســتگی هــای اساســی و دوم
یکپارچگــی افقــی ،یعنــی مرتبــط کــردن ویژگیهــای
مختلــف مدیریــت منابــع انســانی ،بــه ویــژه توســعه
ســازمانی ،3توســعه منابعانســانی 4و نظ��ام پــاداش بــرای
دســتیابی بــه رویکــردی منســجم در مدیریتتوســعه
کارکنــان (دی وال و آخمتــوا.)2004 ،5
مدیریــت عملکــرد ،حــوزه ای از منابــع انســانی اســت که
میتوانــد بیشــترین ســهم را در بهبــود عملکــرد ســازمان
داش��ته باش�دـ .تحقیــق فلچــر و ویلیامــز )1992( 6حاکی از
آن اســت کــه اکثــر ســازمانها تــا اجــرای یــک سیســتم
مدیریــت عملکــرد راه طوالنــی در پیــش دارنــد و بــرای
اکثــر آنهــا سیســتم مدیریــت عملکــرد متــرادف ارزیابــی
عملکــرد یــا پرداخــت بــر اســاس عملکــرد اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه سیســتم مدیریــت عملکــرد
چیــزی فراتــر از اینهاســت .مفهــوم واقعــی مدیریــت
عملکــرد بــا رویکــرد ایجــاد دیــد مشــترک از مقصــد
و اهــداف ســازمان مرتبــط اســت کــه بــه هــر یــک از
کارکنــان کمــک میکنــد تــا نقــش خــود را در دســتیابی
بــه اهــداف درک کننــد و بدیــن ترتیــب عملکــرد افــراد
مدیریتــ ش��ده و ارتق��ا مییاب��د (آرمســترانگ:2000 ،
.)3-4اماکــن متبرکــه ،ســازمانهایی دارای ســاختار
خــاص خــود بــوده و ماهیــت خدمــات و مأموریتهــای
آنهــا نیــز منحصربــه فــرد اســت .بــه لحــاظ ویژگیهــای
منحصربــهفــرد ایــن ســازمانها ،اداره فعالیتهــای
آنهــا توســط نماینــده ولــی فقیــه صــورت میگیــرد؛
امــا در کنــار چنیــن فــردی مدیــران و سرپرســتانی قــرار
دارنــد کــه بــه ماننــد دیگــر ســازمانها؛ وظایــف برنامــه
ری��زی ،س��ازماندهی ،هماهنگ��ی ،هدای��ت ،نظ��ارت،
کنتــرل و ...را بــر عهــده دارنــد .وجــود چنیــن مدیرانــی
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در کنــار مدیــری مذهبــی و سیاســی باعــث شــده تــا
اداره چنیــن سازمانهایی،مســتلزم ســازوکار اجرایــی و
عملــی خــاص باشــد.
آســتان قــدس رضــوی بــه عنــوان بزرگتریــن ســازمان
غیردولتــی در کشــور ،متولــی اداره بــارگاه ملکوتــی
حضــرت امــام رضــا (ع) اســت و پذیرایــی از زوار آن
حضــرت و صیانــت و تولیــت موقوفــات و عمــل بــه
نیــات واقفیــن را بــر عهــده دارد .درهــم تنیدگــی
رســالت ســازمانی و مدیریــت عملکــرد از یکســو و
آمیختگــی معیارهــای ارزیابــی عملکــرد بــا اســتراتژیها
و هدفهــای عملیاتــی از ســوی دیگــر ،ایــن ســؤال
را بــه ذهــن متبــادر میســازد کــه اصــو ًال جایــگاه
رســالت ســازمانی ،اســتراتژیهای منابــع انســانی و
هدفگذاریهــای عملیاتــی در طراحــی یــک الگــوی
مدیریــت عملکــرد چگونــه اســت؟ ایــن مقالــه بــه
بررســی نقــش و جایــگاه متغیرهــای فــوق در مدیریــت
عملکــرد ســازمانهای مذهبــی بهطــور عــام و آســتان
قــدس رضــوی بهطــور خــاص میپــردازد.
-1چارچوب نظری تحقیق
 1-2مدیریت عملکرد
ســازمانها بــرای حفــظ بقــای خــود و پیشــرفت در
دنیــای رقابــت امــروز بــه بهبــود مســتمر عملکــرد خــود
نیــاز دارنــد .اصــاح عملکــرد فــردی و ســازمانی کلیــد
موفقیــت در رقابــت اســت.
عواملــی چــون تغییــرات ســریع محیطــی ،کســریهای
مزمــن بودجــه ،کوچــک شــدن و ســاختاردهی مجــدد،
فشــارهای اجتماعــی بــرای پاســخگویی بیشــتر
ســازمانها نســبت بــه عملکردشــان موجــب تأکیــد
بیشــتر بــر مدیریــت عملکــرد شــده اســت .مدیریــت
عملکــرد بــا تعریــف و تفســیر رســالت و مأموریتهــا،
اســتراتژیها و اهــداف ســازمانی در ســایه توجــه بــه
اهــداف عملکــردی فــردی کارکنــان و اســتانداردهای
عملکــرد شــروع میشــود .ایــن مهــم ســبب گردیــده
اســت تــا ســازمانها و بنگاههــای اقتصــادی بــه تکاپــو
افتنــد و از ایــن نظــام بــرای آگاهــی از میــزان تحقــق
اهــداف ســازمانی و فــردی بهرهمنــد شــوند (بــزاز
جزایــری.)15 :1386،
از ســوی دیگــر در ســالهای اخیــر ســازمانها توجــه
بیشــتری بــه منابــع انســانی خــود نمودهانــد و همــواره
در جســتجوی روشهایــی بــرای بهبــود عملکــرد و

بهســازی شــرایط کاری بــوده انــد.
چراکــه ایــن بــاور تأییدشــده ،ســرلوحه کلیــه امــور
آنهــا قرارگرفتــه اســت کــه انســان ،ارزنــده تریــن
ســرمایه هوشــمند ســازمان بــه شــمار م ـیرود .بدیهــی
اســت توجــه بــه عملکــرد نیــروی انســانی بــه منزلــه
بهبــود عملکــرد ســازمانی اســت و هرچــه هماهنگــی
و همســویی ایــن دو بیشــتر ملحــوظ گــردد ،امیــدواری
بــه بهبــود ســازمان و تحقــق اهــداف ســازمانی بیشــتر
خواهــد شــد (آرمســترانگ.)15 :2004 ،
منابــع انســانی مهمتریــن دارایــی یــک ســازمان اســت و
مدیریــت اثربخــش آنهــا کلیــد موفقیــت ســازمان اســت.
اگــر سیاســتها و رویــه هــای مربــوط بــه کارکنــان
ســازمان بــا همدیگــر تطابــق و ســهم قابــل مالحظــه
ای در دســتیابی بــه اهــداف ســازمان و برنامههــای
اســتراتژیک داشــته باشــند ،دســتیابی بــه موفقیــت
ســازمانی محتملتــر اســت .فرهنــگ و ارزشهــای
کلــی ،شــرایط ســازمانی و رفتــار مدیریتــی کــه از آن
فرهنــگ نشــأت میگیــرد ،تأثیــر زیــادی بــر دســتیابی
بــه تعالــی مطلــوب میگــذارد .چنیــن فرهنگــی نیازمنــد
مدیریــت شــدن اســت؛ بدیــن معنــی کــه بایــد تالشــی
مســتمر بــرای ایجــاد پذیــرش و انجــام آنهــا صــرف
شــود (آرمســترانگ.)2009 ،
مدیریــت عملکــرد فرآینــدی اســت کــه از آن طریــق
بیــن عملکــرد ســازمان و عملکــرد منابــع انســانی
هماهنگــی و همســویی ایجــاد میشــود .بــه بیــان
دیگــر مدیریــت عملکــرد عبــارت اســت از «مجموعــه
بــه هــم پیوســته از سیاســتها و اقداماتــی کــه از
طریــق تمرکــز بــر عملکــرد فــردی موجــب دســتیابی
بــه اهــداف ســازمانی میگــردد (بــزاز جزایــری:1386،
)19؛ بــه عبــارت دیگــر مدیریــت عملکــرد راهــی بــرای
تســهیل برقــراری ارتبــاط و ایجــاد تفاهــم بیــن کارکنــان
و سرپرســتان اســت و بــه پیدایــش محیــط مطلوبتــر
کاری و تعهــد بیشــتر نســبت بــه کیفیــت خدمــات منجــر
میشــود (ابیلــی.)2004 ،1
 2-2رسالت سازمانی

آرمســترانگ اولیــن قــدم در فرآینــد مدیریــت عملکــرد را
تدویــن بیانیــه مأموریــت ســازمان میدانــد (میرخانــی،
 .)40-42 :1377ایــن بیانیــه تعریــف مختصــری از هدف
1-Ebii
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ســازمان اســت کــه بــه وضــوح آنچــه را بایــد انجــام و
حاصــل شــود مشــخص میکنــد .بیانیــه رســالت یــا آرمان
ســازمانی ســندی اســت کــه بــه ســؤاالتی چــون :هــدف
مــا چیســت؟ چــرا وجــود داریــم؟ میخواهیــم چــه
کاری انجــام دهیــم؟ و از ایــن قبیــل پاســخ میدهــد
(میرخانــی)40-42 :1377 ،؛ بــه عبــارت دیگــر بیانیــه
مأموریــت ،منعکــس کننــده اعتقــادات مدیــران ،مالــکان
و ســهامداران در رابطــه بــا ســازمان اســت (دســمیت و
پرینــزی .)4 :2008،1بیانیــه مأموریــت ســازمان را نیــز
میتــوان بــه عنــوان مجموع ـهای از ارزشهــا ،عقایــد و
هنجارهــای رفتــاری مشــترک میــان اعضــا دانســت کــه
عملکــرد و رفتــار آنــان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
(هیروتــا و دیگــران.)1136 :2010 2
در تحقیقــات ســالهای اخیــر جمــات زیــادی بــه
عنــوان رســالت ســازمانها ذکــر شــده اســت کــه در
آنهــا دو جملــه «کنتــرل و انگیــزش بیشــتر کارکنــان»
و»تخصیــص مؤثرتــر منابــع انســانی» بیــش از ســایر
مــوارد مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت (میرخانــی،
 .)40-42 :1377بیانیــه رســالت ســازمان بهعنــوان
یــک راهنمــای کلــی ،یــک هــدف عمومــی بــرای
ســازمان ایجــاد میکنــد ،دامنــه فعالیتهــا و عملیــات
ســازمان را تعریــف میکنــد ،امــکان اعمــال کنتــرل
مدیریــت ارشــد در کل ســازمان را فراهــم مینمایــد،
اســتانداردهای عملکــرد بــرای افــراد تعییــن میکنــد،
بــه ایجــاد تعبیــر درســت کارکنــان از ســازمان ،اهــداف
و مقاصــد آن کمــک مینمایــد ،تــاش میکنــد
ارزشهــای مشــترک در اعضــای ســازمان ایجــاد کنــد
و بــا الهــام بخشــی و تحریــک اعضــای ســازمان ،یــک
شــعار مشــترک بــرای تخصیــص منابــع انســانی ســازمان
ایجــاد نمایــد.
ازایــن رو عناصــر و مؤلفــه هــای مدیریــت عملکــرد
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و بــا قــراردادن چشــم
انــدازی روشــن در مســیر فعالیتهــای ســازمان،
اهــداف ،گروههــا و کل ســازمان را جهــت میبخشــد
(ناصحــی فــر و پورحســین.)123-142 :1387،
پیــرس و رابینســون ( )1994معتقدنــد ،بیانیــه رســالت
اهــداف مشــترکی را ایجــاد میکنــد ،جــو و فضــای
ســازمان را تشــریح میکنــد ،کانونــی را بــه وجــود مــی
آورد کــه در آن کارکنــان تعییــن هویــت میشــوند،

تخصیــص منابــع را هدایــت کــرده و ارزیابــی و کنتــرل
را تســهیل میکنــد .نتایــج تحقیقــات بســیاری نشــان
میدهــد کــه بیانیــه رســالت و محتــوای آن اســت کــه
موجــب تفــاوت در عملکــرد افــراد میشــود (خــوری و
انالویــی.) 2002 ،3
عــاوه بــر ایــن تصریــح بیانیــه رســالت بــر عملکــرد
رفتــاری کارکنــان باعــث بهبــود عملکــرد افــراد میشــود
(رودنــی و هازلــت .) 2005 ، 4کاســت و همــکاران
( )1991بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در شــرکتهایی
کــه بیانیــه مأموریــت داشــتند ،عملکــرد مالــی ضعیــف
بــا عملکــرد مالــی قــوی ،احتمــال یکســان داشــته
اســت .ویلســون ( )1992بیــان کردنــد کــه داشــتن
بیانیــه مأموریــت تضمینکننــده موفقیــت و نداشــتن
آن ،تضمینکننــده شکســت نیســت .محققــان بیانیــه
مأموریــت ســازمان را بیانیــهای مانــدگار از اصــول
زیربنایــی ســازمان از قبیــل هــدف ،اســتراتژی،
اســتانداردها و ارزشهــای مــورد انتظــار در دســتیابی بــه
آنهــا میداننــد (حقیقــی و همــکاران .)169 :1389 ،بــارت
و بائتــز ( )1998محتــوای بیانیــه رســالت را بــا عملکــرد
ســازمان و عملکــرد افــراد مرتبــط دانســتهاند .آنهــا
بــر ایــن باورنــد کــه چارچــوب فعالیتهــای ســازمان
شــامل کاالهــا ،خدمــات ،حوزههــای جغرافیایــی تحــت
پوشــش ،نحــوه تأمیــن رضایــت مشــتریان بهوســیله
دارایــی هــای فیزیکــی ،مالــی و انســانی و نحــوه رقابــت
در حوزههــای مختلــف بــر نحــوه رفتــار افــراد در
ســازمان و همچنیــن بــر نحــوه کنتــرل رفتــار توســط
مدیــران تأثیرگــذار اســت (رودنــی و هازلــت.) 2005 ،
علــوی و کرمــی ( )2009در تحقیــق خــود بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه بیــن وجــود بیانیــه مأموریــت
و عملکــرد شــرکتهای کوچــک و متوســط رابطــه
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.
یــاژو و جــان )2011( 5در تحقیقــی بــه بررســی
تأثیــر بیانیــه مأموریــت در عملکــرد در ســازمانهای
غیرانتفاعــی پرداختنــد کــه نتیجــه نشــان داده بیانیــه
مأموریــت ،نقــش مثبتــی را در عملکــرد ایــن ســازمانها
بــازی میکنــد.
بیانیــه رســالت آســتان قــدس رضــوی کــه در 85/9/26
بــه تصویــب هیــأت امنــا رســیده اســت بــه شــرح زیــر
اســت:

1-Desmidt & Prinzie
2-Hirota et al

3-Khoury, and Analoui
4- Rodney and Hazlett
5-Yazhou W& Jian
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جدول )1اجزای تشکیل دهنده بیانیه مأموریت
اجزا

محقق
آبل ()1980

گروهمشتریان راضی ،نیازهای ارضا شده ،چگونگی ارضای نیاز.

آکاف ()1986

اهداف ،عاملهای تمایز ،آرمانهای سازمانی ،نقش گروههای سهامدار.

اهداف کالن بلندمدت سازمان که چشمانداز شرکت را منعکس میکند ،اهداف استراتژیک
بلندمدت که جهت مطلوب و عملکرد در یک دوره زمانی طوالنی را بیان میکند ،اهداف به شکل
کلم و همکاران ()1991
اهداف کمی برنامهریزی در دورههای زمانی خاص ،حیطه و فعالیتهای شرکت برحسب صنعت و
گستره جغرافیایی.
توجه به بقا ،محصوالت و خدمات ،توجه به مشتریان ،محدوده جغرافیایی ،فلسفه شرکت ،توجه به
اگورمن و دوران ()1999
کیفیت ،خودتصوری ،تصورعمومی ،بازار /مشتری ،توجه به تأمینکنندگان ،تکنولوژی اصلی.
سود بلندمدت ،رشد و بقا ،فلسفه و ارزشهای شرکت ،کیفیت محصوالت و خدمات ،تصور
آنالویی و کرمی ()2002
عمومی ،محدوده جغرافیایی ،خودتصوری ،توجه به تأمینکنندگان.

سوفی و لیونز ()2003

تعریف کسبوکار شرکت ،اطالعات درباره جایی که شرکت در حال حاضر هست و جایی که
میخواهد برسد ،توجه به مشتریان ،توجه به کارکنان ،فلسفه شرکت ،توجه به بقا ،تمایل به
بهترین بودن (گل سرسبد) صنعت ،کیفیت و نوآوری در محصوالت و خدمات ،مزیتهای شرکت،
منابع مهم شرکت بهعنوان مزیت رقابتی.

رابینز ()2007

مشتریان ،کاال  /خدمات ،خودتصوری ،فلسفه شرکت ،توجه به کارکنان ،بازارها ،توجه به رشد و
بقا و سودآوری ،توجه به تصور عمومی ،تکنولوژی.

«ایــن ســازمان منســوب بــه بــارگاه هشــتمین امــام
شــیعیان ،حضــرت علــی بــن موســیالرضا (ع)
مجموعـهای دیــن مــدار ،مــروج معارف اســامی و ســیره
پیامبــر اکــرم و اهلالبیــت (ع) متعهــد بــه اجــرای نیــات
واقفیــن و ناذریــن ،خدمتگــزار بــه زائریــن و دارای
تعامــل مطلــوب در گســتره جهــان بهویــژه جهــان
اســام ،بــا اســتفاده از فنــآوری روز و ظرفیتهــای
ممتــاز فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی خویــش اســت».
بنابرایــن کارکنــان و مدیــران ایــن مجموعــه ارزشهایــی
چــون ایمــان بــه خــدا ،ترویــج ســیره ائمــه معصومیــن
باألخــص امــام رضــا (ع) ،صداقــت ،لیاقــت و شایســتگی،
امانــت داری ،افتخــار بــه خدمتگــزاری ،تعهد ،بهــره وری
و ...را ســرلوحه خــود قراردادهانــد .مدیریــت عملکــرد در
چنیــن ســازمانی بایــد بــه مؤلفههایــی همچــون نقــش

افــراد در ترویــج فرهنــگ شــیعی و پاســخگویی بــه
عالقــه مــردم بــه ائمــه معصومیــن توجــه نمایــد و در
طراحــی ،اجــرا و نظــارت برنامههــای عملکــردی ،احیــا
و گســترش فرهنــگ وقــف و صیانــت از موقوفــات مــورد
تأکیــد برنامهریــزان قرارگیــرد .مدیــران و کارکنــان
ایــن ســازمان بــر اســاس توافقنامــه هــای عملکــردی،
خــود را مکلــف بــه احیــا و گســترش فرهنــگ وقــف
و نــذر میداننــد و ســرلوحه انجــام فعالیتهــای
خــود قراردادهانــد؛ بنابرایــن مهمتریــن رســالتها و
مأموریتهــای ایــن ســازمان شــامل ترویــج و تقویــت
باورهــای مذهبــی ،ترویــج فرهنــگ شــیعی و پاســخ بــه
عالقــه مــردم بــه ائمــه معصومیــن (ع) و احیا و گســترش
فرهنــگ وقــف و نــذر و صیانــت از موقوفــات تعییــن
کننــده نحــوه عمــل آنهاســت و بایــد در ارزیابیهــای
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عملکــرد موردتوجــه مدیــران و برنامهریــزان قرارگیــرد.
 3-2استراتژیها و هدفگذاریها

ســازمانها بــرای تحقــق هدفهــای خاصــی ایجادشــده
انــد و مدیریــت ،مأموریــت و مســئولیت اصلــی هدایــت
ســازمانها بهســوی هــدف غایــی (وضــع مطلــوب) و
تحقــق آن (اثربخشــی) بــا بهرهگیــری بهینــه از منابــع
و امکانــات موجــود و در دســترس را دارد .بنابرایــن
پــس از تدویــن بیانیــه رســالت و مأموریــت ســازمانها
تدویــن اهــداف و روشهــای دســتیابی بــه ایــن اهــداف
از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت (عالقــه بنــد:1372،
.)37
فــرض اساســی نظریــۀ هدفگــذاری آن اســت کــه
توجهــات و ارزشهــای آگاهانــه فــرد ،اعمــال او را
تنظیــم و اداره میکنــد (هــاروی.)171-176 :2008،
نتایــج حاصــل از یــک تحقیــق نشــان میدهــد کــه در
نــود درصــد مــوارد وجــود اهــداف معیــن و چالشگــر
منجــر بــه عملکــرد باالتــری نســبت بــه اهــداف مبهــم
و بیهدفــی میشــود .نتایــج مطالعــات دیگــری نیــز
حاکــی از آن اســت کــه هدفگــذاری بهتنهایــی 16
درصــد و درصورتیکــه بــا پــاداش همــراه شــود ،بیــش
از  40درصــد بهبــود عملکــرد را توضیــح مــی دهــد.
گــزارش دیگــری نیــز نشــان میدهــد کــه هدفگــذاری
در یــک شــغل موجــب صرفهجویــی دویســت و پنجــاه
هــزار دالری در یــک دوره  9ماهــه در یــک شــرکت
گردیــده اســت (هــاروی .) 171-176 :20081بهطورکلــی
هدفگــذاری و فرآینــد تدویــن اســتراتژیهای منابــع
انســانی میتوانــد تأثیــر قابلمالحظــه ای بــر مدیریــت
عملکــرد داشــته باشــد .تدویــن اســتانداردهای عملکردی
افــراد ،نظــارت و کنتــرل مســتمر بــر فعالیتهــای
عملکــردی و جبــران خدمــات آنــان بــا پــاداش دهــی،
بــا توجــه بــه هدفهــای از پیــش تعیینشــده و
اســتراتژیهای دســتیابی بــه ایــن اهــداف صــورت
میپذیــرد (ترکــزاده.)21-24 :1377،
ام ویتــا )2000( 2نیــز بــر ایــن بــاور اســت کــه سیســتم
مدیریــت عملکــرد تحــت تأثیــر هــدف هــای عملیاتــی
هــر واحــد اســت .ایــن هدفهاســت کــه تعییــن میکنــد
هــر واحــد ســازمانی بــه چــه کارهایــی اقــدام کنــد.
برنامههــای عملــی اجــرای اســتراتژیهای ســازمانی
1-Harvey
2-Mwita

نیازمنــد تخصیــص بهینــه منابــع انســانی و غیرانســانی
اســت و مســئولیتها و وظایــف اصلــی بــر اســاس
شایســتگی و توانمنــدی افــراد بــه آنهــا ســپرده میشــود
(دفــت.)44 :1378،
بدیهــی اســت کــه اســتراتژی منابــع انســانی ســازمان و
روابــط بــا کارکنــان بــر عملکــرد ســازمان مؤثــر اســت
(بوکســال و پارســل .)2003 ،3البتــه بنــا بــر نظــر اکثــر
اندیشــمندان حــوزه مدیریــت منابــع انســانی ،میــزان
تأثیــر اســتراتژی منابــع انســانی و روابــط کارکنــان بــر
حســب تفــاوت در عوامــل اقتضایــی و زمین ـهای متغیــر
اســت (گرهــارت و فانــگ .)2005،4پارســل)1989( 5
اس��تراتژیهای مناب��ع انســانی را ازجمل��ه تصمیمـ�ات
س��طح پاییـ�ن بـ�ه شمــار م��ی آورد .چنیـ�ن تصمیماتـ�ی
ماهیتــ ًا اس��تراتژیک هس�تـند ،بنابرایـ�ن دی�دـگاه اصلــی
نسـ�بت ب��ه مدیری��ت نیــروی کار را شـ�کل میدهنـ�د.
ازایــن رو انتخ��اب اسـ�تراتژیهای منابـ�ع انسـ�انی
بهعنوــان تصمیمــات اس��تراتژیک ســطح پاییـ�ن
مطرحان��د و تح��ت تأثی��ر شــدید تصمیمـ�ات باالدسـ�تی
و عوامـ�ل محیطـ�ی گس��تردهای شــکل میگیرنــد
(اعرابــی و مقــدم.)106 :1386 ،
 4-2چارچوب نظری تحقیق
 5-2فرضیات تحقیق
فرضیه های اصلی6
)1بیــن رســالت ســازمانی و مدیریــت عملکــرد در
آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم وجــود دارد.
)2بیــن اســتراتژیهای منابــع انســانی و مدیریــت
عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم
وجــود دارد.
)3بیــن هدفگذاریهــای عملیاتــی و مدیریــت
عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم
وجــود دارد.
فرضیه های فرعی)1بیــن تقویــت باورهــای مذهبــی و مدیریــت عملکــرد
در آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم وجــود دارد.
)2بیــن ترویــج فرهنــگ شــیعی و مدیریــت عملکــرد در
آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم وجــود دارد.
)3بیــن پاســخ بــه عالقــه مــردم بــه ائمــه معصــوم و
3-Boxall & Purcell
4-Gerhart & Fang
5-Purcell
6-Mission Statement
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مدیریــت عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی رابطــه
مســتقیم وجــود دارد.
)4بیــن احیــا و گســترش فرهنــگ وقــف و صیانــت از
موقوفــات و مدیریــت عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی
رابطــه مســتقیم وجــود دارد.
)5بیــن اســتراتژیهای توســعه و آمــوزش و مدیریــت
عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم
وجــود دارد.
)6بیــن اســتراتژیهای روابــط کارکنــان و مدیریــت
عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم
وجــود دارد.
)7بیــن اســتراتژیهای جــذب و گزینــش و مدیریــت

عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم
وجــود دارد.
)8بیــن هدفهــای عملیاتــی واحدهــا و مدیریــت
عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم
وجــود دارد.
)9بیــن وظایــف و مســئولیت هــای اصلــی و مدیریــت
عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم
وجــود دارد.
)10بیــن هدفهــای عملکــردی و مدیریــت عملکــرد در
آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم وجــود دارد.
)11بیــن برنامهریــزی منابــع (تخصیــص منابــع) و
مدیریــت عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی رابطــه
مســتقیم وجــود دارد.

ترویج فرهنگ شیعی
تقویت باور های مذهبی
پاسخ به عالقه مندی به ائمه

بیانیه رسالت

گسترش فرهنگ وقف
توسعه و آموزش
روابط کارکنان

ترویج فرهنگ شیعی

استراتژی ها و طرح ها

جذب و گزینش

تقویت باورهای مذهبی

مندی به ائمه
هایعالقه
پاسخ به
عملیاتی
هدف

فرهنگاصلی
مسئولیت های
وقف
وظایف و گسترش
هدف های عملکردی

بیانیه رسالت

هدف های عملیاتی

تخصیص منابع
روابط کارکنان
شکل )1مدل مفهومی تحقیق

هدفهای عملیاتی

مدیریت عملکرد در آستان قدس
رضوی

 30فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

6-2اهداف تحقیق

اگــر ارزیابــی عملکــرد صرف ـ ًا در حــد یــک عمــل جمــع
آوری و گزارشــگری اطالعــات باشــد ،مهارتهــای
افــراد بهبــود نخواهــد یافــت ،ارتبــاط بیــن هدفهــا و
اســتراتژیها برقــرار نخواهــد شــد و شایســتگیها در
دســتیابی بــه مناصــب نادیــده گرفتــه مــی شــود .تجزیــه
وتحلیــل اطالعــات حاصــل از ارزشــیابی عملکــرد در
ســازمانهای دولتــی و عامالمنفعــه مــی توانــد منشــأ
بهبــود مســتمر و پایــدار خدمــات باشــد (هرنانــدز،1
 .)10 :2002بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم در چنیــن
ســازمانهایی بایــد ارتبــاط مناســبی بیــن اســتراتژیها؛
افــراد ،برنامــه هــا و طرحهــای ســازمانی و سیســتم
عملکــرد برقــرار شــود .هــدف اصلــی ایــن تحقیــق
تبییــن نقــش بیانیــه رســالت اســتراتژیها و هدفهــای
عملیاتــی در مدیریــت عملکــرد اماکــن متبرکــه و بــه
ویــژه آســتان قــدس رضــوی اســت .ســهم اصلــی ایــن
پژوهــش در گســترش ادبیــات مدیریــت عملکــرد ،توجــه
بــه نقــش متغیرهــای بیانیــه رســالت ،اســتراتژیها
و هدفهــای عملیاتــی در تدویــن اســتراتژیهای
مدیری��ت عملکـ�رد در ی��ک سـ�ازمان بــزرگ مذهب��ی و
بومــی کــردن متغیرهــا و مؤلفــه هــای مختلــف مدیریــت
عملکــرد بــرای آســتان قــدس رضــوی اســت
-3روش تحقیق
1-3جامعه و نمونه آماری
نظــر بــه اینکــه تحقیــق حاضــر بــه دنبــال تعییــن نقــش
بیانیــه رســالت ،اســتراتژیهای منابــع انســانی و هــدف
گــذاری هــای عملیاتــی در مدیریــت عملکــرد در آســتان
قــدس رضــوی بــود ،جامعــه آمــاری تحقیــق بایــد بــا
اســتراتژیهای کالن ســازمان و چشــم انــداز آن
آشــنایی کامــل داشــته باشــند و از حداقــل ســطح تجربــه
برخــوردار باشــند؛ بنابرایــن و بــا توجــه بــه تخصصــی
بــودن پرسشــنامه تحقیــق ،جامعــه آمــاری ایــن
تحقیــق شــامل کلیــه مشــاوران ،مدیــران ،سرپرســتان و
کارشناســان آســتان قــدس رضــوی بــود کــه بالــغ بــر
 400نفــر بودنــد. 2بــرای تعییــن حجــم نمونــه ابتــدا یــک
نمونــه  30نفــره بــه طــور کامــ ً
ا تصادفــی از جامعــه
1-Hernandez
-2بر اساس اطالعات اخذ شده از مدیریت توسعه و نوسازی اداری آستان
قدس رضوی

آمــاری انتخــاب شــد و پرسشــنامه  4ســؤالی مدیریــت
عملکــرد در اختیــار ایشــان قــرار گرفــت .ســپس انــدازه
واریانــس صفــت وابســته مدیریــت عملکــرد (واریانــس
جمــع ســؤاالت) محاســبه شــد کــه در ایــن صــورت
خواهیــم داشــتs2=11/94 :
بنــا بــر فرمولهــای بــرآورد حجــم نمونــه تصادفی ســاده
بــدون جایگــذاری داریــم:
n.
n.
1+
N

=n

Z 2S 2
= n.
d2

که در فرمولهای اخیر:
 :Nحجم جامعه تحت بررسی :n.حجم نمونهs
 :2واریانس صفت وابسته
 :zکران سطح خطای 5درصد ()1/96
 :dکران خطای صفت قابلتحمل
بنابراین:

313
= 175
313
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((1.9.6( 2 (1 .4.9
= 313
(. 375( 2

=n

= n.

بنابرایــن مشــخص شــد اگــر نمونــهای حداقــل بــه
تعــداد  175نفــر انتخــاب شــود میتــوان بــه اطمینــان
 95درصــد در نتایــج حاصلــه رســید .نمونــه موردنظــر
بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی طبقــه بنــدی شــده
غیــر نســبتی انتخــاب گردیــد؛ بــه عبــارت دیگــر از
حوزههــای مختلــف ســازمان شــامل 6معاونــت و
دفاتــر ســتادی قائــم مقــام تولیــت نمونـهای بــه تعــداد
220نفــر انتخــاب و تعــداد  220پرسشــنامه بــا مراجعــه
حضــوری توزیــع گردیــد کــه تعــداد  179پرسشــنامه
کام ـ ً
ا عــودت گردیــد .نــرخ بازگشــت پرسشــنامه هــا
در حــدود  81درصــد بــود کــه مؤیــد همــکاری بســیار
خــوب مدیــران و کارشناســان ســازمان اســت .عــاوه
بــر ایــن بــا تعــداد  25نفــر از خبــرگان آســتان قــدس
رضــوی مصاحبــه هــای عمیــق صــورت گرفــت .ایــن
عــده عمدتــ ًا از بیــن افــرادی بــا ویژگیهــای زیــر
انتخــاب شــدند:
-مدیــران فعلــی کــه دارای ســابقه کار طوالنــی در
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آســتان قــدس رضــوی هســتند؛
مدیــران قبلــی و متخصصــان مدیریــت کــه بهصــورتمشــاور هنــوز هــم بــا ســازمان همــکاری دارنــد؛
متخصصــان دانشــگاهی کــه آشــنایی زیــادی بــاآســتان قــدس رضــوی داشــته و ســالهایی را در آنجــا
خدمــت کــرده انــد.
 2-3ابزار جمع آوری اطالعات

بــا عنایــت بــه تقســیم بندیهایــی کــه از روشهــای
تحقیــق ارائــه شــده اســت (ســرمد و دیگــران:1383،
 )112و بــا توجــه بــه موضــوع ،فرضیههــا و رویکــرد
حاکــم ،تحقیــق حاضــر ترکیبــی اســت و دو رهیافــت
کمــی و کیفــی را درهمآمیختــه اســت .در ترکیــب دو
روش کمــی و کیفــی از دو ابزار اســتفاده شــد :پرسشــنامه
و مصاحبــه .در ایــن تحقیــق در دو مقطــع از مصاحبــه
اســتفاده شــد :قبــل از تعریــف و تعییــن مســئله تحقیــق،
در مرحلــه مطالعــات اکتشــافی.
پــس از مطالعــات اولیــه در ادبیــات موضــوع موردنظــر
و بررســی تحقیقــات انجــام شــده در آن حــوزه ،بــا
عدهــای از مدیــران و صاحبنظــران اماکــن متبرکــه و
آســتان قــدس رضــوی کــه ســابقه زیــادی در آن حــوزه
و همچنیــن در نظــام ارزیابــی عملکــرد داشــتند مصاحبــه
و دربــاره موضــوع موردنظــر بحــث و تبــادل نظــر شــد.
ایــن مصاحبــه هــا در تعییــن مســأله تحقیــق و اتخــاذ
تصمیــم دربــاره آن بســیار مؤثــر بــود .عــاوه بــر ایــن بــا
تعــداد  25نفــر از خبــرگان (کــه ویژگیهــای آنهــا قبـ ً
ا
ذکــر شــد) مصاحبههــای عمیــق ســاختاریافته انجــام
شــد .در خــال ایــن مصاحبــه هــا اطالعــات ارزشــمندی
بــه دســت آمــد کــه در تحلیــل نتایــج تحقیــق بســیار
تأثیــر داشــت .همچنیــن پرسشــنامه تعییــن اولویــت و
درجــه اهمیــت متغیرهــای مســتقل بــه روش دلفــی در
اختیــار خبــرگان قرارگرفــت تــا میــزان اهمیــت ایــن
متغیرهــا در مــدل بررســی شــود .همچنیــن از زمــان
انتخــاب موضــوع بــا شــرکت در جلســات شــوراهای
اداری و اســتخدامی آســتان قــدس رضــوی ،کمیتههــای
ارزیابــی عملکــرد واحدهــا ،کمیتــه ترفیعــات و پاداشهــا
و کمیتــه هــای رابطیــن ارزشــیابی مدیریــت توســعه و
نوســازی آســتان قــدس رضــوی و یــا در گردهماییهــا
و نشســتهای عمومــی ،ابعــاد مختلــف مســأله بــا
دقــت مــورد مشــاهده قــرار گرفــت .ایــن مشــاهدات و
مصاحبههــا اطالعاتــی بــا ارزش بــرای طــرح مســأله و

تدویــن گزارههــای تحقیــق فراهــم کردنــد.
بــرای تحلیــل آمــاری دادههــای گردآوریشــده از
فنــون آمــار توصیفــی شــامل تنظیــم جــداول توزیــع
فراوانــی ،میانگیــن و انحــراف معیــار ،بیشــتر بــرای
نمایــش اطالعــات دموگرافیــک (جمعیــت شناســی)
نمونــه ،اســتفاده شــد .در بخــش آمــار اســتنباطی کــه بــر
اســاس تحلیــل پارامتریــک و غیــر پارامتریــک شــامل
آزمــون نرمــال بــودن متغیرهــای پرسشــنامه ،آزمــون
فرضیــه هــای تحقیــق و اســتفاده از ضریــب رگرســیون
چندگانــه ،آزمــون معنــاداری ضریــب رگرســیون ،آزمــون
معنیــداری ضریــب معــادالت خــط رگرســیون ،معــادالت
سـ�اختاری ،و تحلیـ�ل واریانـ�س ( )ANOVAو تحلیــل
مس��یر اسـ�تفاده شــده استــ .تحلیــل دادههــای حاصــل
از مصاحبــه بــا اســتفاده از روشهــای تحلیــل محتــوا و
روش آنتروپــی شــانون انجــام شــده اســت.
3-3پایایی1و روایی 2ابزار سنجش

پایایــی یــا قابلیــت اعتمــاد ابــزار ســنجش کــه از آن
بــه اعتبــار ،دقــت و اعتمادپذیــری نیــز تعبیــر میشــود،
عبــارت اســت از اینکــه ابــزار اندازهگیــری کــه
بــرای ســنجش متغیــر و صفتــی ساختهشــده اســت
اگــر در شــرایط مشــابه در زمــان یــا مــکان دیگــری
مورداســتفاده قرارگیــرد ،نتایــج مشــابهی از آن حاصــل
شــود؛ بهعبارتدیگــر ابــزار پایــا یــا معتبــر ابــزاری
اســت کــه از خاصیــت تکرارپذیــری و ســنجش نتایــج
یکســان برخــوردار اســت (حافــظ نیــا.)119 :1381،
از آنجایــی کــه آلفــای کرونبــاخ معمــو ًال شــاخص
کام ـ ً
ا مناســبی بــرای ســنجش قابلیــت اعتمــاد ابــزار
اندازهگیــری و هماهنگــی درونــی میــان عناصــر آن
اســت ،قابلیــت اعتمــاد پرسشــنامه مورداســتفاده در ایــن
تحقیــق بــه کمــک آلفــای کرونبــاخ ارزیابــی شــد .در
پیــش آزمــون ایــن تحقیــق ( 30پرسشــنامه (اعتبــار
کل پرسشــنامه و متغیرهــای آن بــا بهرهگیــری از نــرم
افــزار  Spssو آزمــون آلفــای کرونبــاخ تعییــن شــد،
مشــاهده شــد آلفــای متغیرهــای تحقیــق در ســطح
مناســبی (بــاالی  65درصــد) و آلفــای کل پرسشــنامه
نیــز بیــش از  90درصــد اســت؛ بنابرایــن اعتبــار درونــی
پرسشــنامه مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
1-Reliability
2-Validity
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حاصــل از مصاحبــه هــا و مشــاهدات از روش آنتروپــی
شــانون 2اســتفاده شــد .ایــن روش برگرفتــه از تئــوری
سیستمهاســت و روشــی جدیــد بــه بحــث پــردازش
داده هــا دارد .یــک مفهــوم اساســی در علــوم فیزیکــی،
علــوم اجتماعــی و سیســتمها ،آنتروپــی اســت .آنتروپــی
نشــان دهنــده مقــدار عــدم اطمینــان حاصــل از محتوای
یــک پیــام اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،آنتروپــی در تئوری
اطالعــات شــاخصی اســت بــرای اندازهگیــری عــدم
اطمینــان کــه بــه وســیله یــک توزیــع احتمــال بیــان
میشــود؛ ایــن عــدم اطمینــان بهصــورت زیــر نوشــته
میشــود (داناییفــرد ،الوانــی و آذر)264 :1382،
m
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جهــت ســنجش روایــی پرسشــنامه ایــن تحقیــق از روایی
محتوایــی 1اســتفاده شــد .بدیــن منظــور پرسشــنامه
مقدماتــی (کــه بــر اســاس شــاخصهای برگرفتــه از
ادبیــات تحقیــق تدویــن شــده بــود) در اختیــار اســاتید
قــرار گرفــت و از ایشــان خواســته شــد تــا نظــرات خــود
را در خصــوص تمامــی جنبــه هــای موضــوع (اســتحکام
ســؤاالت ،رابطــه منطقــی پرســشها و مناســب بــودن
طراحــی ســؤاالت) بیــان نماینــد .از طــرف دیگــر،
از ابزارهــا و فنــون متنوعــی ماننــد پرسشــنامه (بــا
ســؤالهای بــازو بســته) ،مصاحبــه ،مشــاهده ،بررســی
ســوابق و مــدارک تاریخــی شــبکههای اینترنتــی بــرای
∑
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گــردآوری دادههــای ایــن تحقیــق اســتفاده شــده اســت؛
i =1
ایــن کثرتگرایــی در ابــزار اعتبــار درونــی آزمــون را بــه طوریکــه  kیــک مقــدار ثابــت مثبــت اســت تــا
تأمیــن میکــرد و پایایــی اطالعــات گــردآوری شــده را همــواره  Eمثبـ�ت باشـ�د.
افزایــش مــیداد (فقیهــی و بامــداد صوفــی.)1378،
0 ≤ E ≤1
رابطــه ریاضــی فــوق بــا ایــن فــرض کــه محتــوای
-4تحلیل یافته های تحقیق
 1-3تحلیــل متغیرهــای جمعیــت شــناختی پژوهــش یــک پیــام ازدیــدگاه  mپاســخگو در  nمقولــه 3طبقــه
بنــدی شــده اســت ،موردبحــث قرارمیگیــرد .بــرای
بــه کمــک آمــار توصیفــی:
تشــریح الگوریتــم روش آنتروپثــی شــاتون الزم میآیــد
دادههــای حاصــل از متغیرهــای جمعیــت شــناختی کــه ابتــدا پیــام برحســب مقولــه هــا بــه تناســب هــر
نشــان داد کــه 11درصــد افــراد نمونــه زن و  89درصــد پاســخگو در قالــب فراوانــی شــمارش شــود.
آنــان مــرد بودهانــد 82.درصــد متأهــل و  18درصــد پــس از اســتخراج جــداول فراوانــی؛ ماتریــس فراوانــی
افــراد پاســخدهنده مجــرد بودهانــد 35.درصــد آنهــا بهنجــار یــا اســتاندارد میشــود .بدیــن منظــور از رابطــه
زیــر لیســانس44 ،درصــد لیســانس 16 ،درصــد نیــز زیــر اســتفاده شــد:
فوقلیســانس و 1درصــد دکتــری و  4درصــد دارای
Fij
تحصیــات ســطح بودهانــد 24 .درصــد افــراد پاســخ
Pij = m
((i = 1,2,...., m(, j = (1,2,...., n
دهنــده رشــته هــای زیرگــروه مدیریــت 21 ،درصــد،
Fij
∑
رشــتههای زیرگــروه مهندســی 10 ،درصــد آنهــا رشــته
i =1
هــای مرتبــط بــا کشــاورزی 3 ،درصــد رشــته تحصیلــی در مرحلــه دوم بــار اطالعاتــی هــر مقولــه بــا اســتفاده از
علــوم اجتماعــی 4 ،درصــد رشــته تحصیلــی علــوم رابطــه زیــر محاســبه شــد:
تربیتــی 8،درصــد دارای تحصیــات حــوزوی و 30درصــد
از ســایر رشــته هــای تحصیلــی بودهانــد 56 .درصــد
m
نمونــه اســتخدام رســمی 21 ،درصــد آنهــا اســتخدام ) Ei = −k ∑ [ Pi j Ln Pij ], j = (1,2,...., n
پیمانــی و اســتخدام 23درصــد قــراردادی بــوده اســت15.
i =1
درصــد نمونــه دارای ســابقه کمتــر از  5ســال 16 ،درصــد
دارای ســابقه بیــن  5تــا  15ســال 28،درصــد دارای
ســابقه بیــن  15تــا  25ســال و 41درصــد افــراد پاســخ به طوری که
1
=k
دهنــده دارای ســابقه بیــش از  25ســال بــوده انــد.
2-3تحلیل کیفی مصاحبه با خبرگان

در ایــن تحقیــق بــرای تحلیــل نتایــج و یافتــه هــای
1-Content validit

Ln m

ســپس در مرحلــه بعــدی بــا اســتفاده از بــار اطالعاتــی
2-Shannon Entropy
3-Category
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مقولههــا ضریــب اهمیــت هــر یــک از آنهــا محاســبه
گردیــد .هــر مقولــه ای کــه دارای بــار اطالعاتــی
بیشـ�تری اسـ�ت بایـ�د از درجـ�ه اهمیـ�ت ( )Wjبیشــتری
برخــوردار باشــد.
محاســبه ضریــب اهمیــت مقولــه  jام طبــق رابطــه زیــر
صــورت گرفتــه اســت:
EJ

(j = (1,2,...., n

n

j

∑E

= WJ

J =1

 Wjشــاخصی اســت کــه ضریــب اهمیــت هــر مقولــه j
ام را در یــک پیــام بــا توجــه بــه کل پاســخ دهنــدگان
مشــخص میکــرد .از طرفــی میتــوان بــا توجــه بــه w
مقولــه هــای حاصــل از پیــام را رتبــه بنــدی کــرد.
بــه منظــور ملموستــر ســاختن نــکات فــوق بــه شــرح
دقیقتــری از نحــوه تحلیــل و پــردازش اطالعــات
حاصــل از مصاحبــه بــا خبــرگان آســتان قــدس رضــوی
میپردازیــم:
همــان گونــه کــه اشــاره شــد در بعــد کیفــی پژوهــش
حاضــر بــا  25نفــر از خبــرگان آســتان قــدس مصاحبــه
بــه عمــل آمــد.
ســؤاالت مشــخص از خبــرگان بــه اهمیــت و نقــش هــر
یــک از عوامــل بیانیــه رســالت آســتان قــدس رضــوی،

اســتراتژیها و طرحهــای مســتخرج از ســند چشــم
انــداز ،هــدف هــای عملیاتــی واحدهــا در مدیریــت
عملکــرد آســتان قــدس رضــوی اختصــاص یافتــه بــود.
محتــوای مصاحبــه هــای انجــام شــده بــر اســاس هفــت
مقولــه بــه شــرح جــدول  2طبقــه بنــدی شــدند.
پــس از اســتخراج فراوانــی مربــوط بــه هــر مقولــه و
بهنجارســازی آنهــا مقــدار عــدم اطمینــان حاصــل از هــر
مقولــه محاســبه شــد(.جدول )3
ســپس ضریــب اهمیــت هــر یــک از مقولــه هــا
محاســبه گردیــد .جــدول 3ایــن ضرایــب را بــرای هــر
مقولــه نشــان میدهــد.
مالحظــهشــد متغیرهــای مؤثــر بــر مدیریــت عملکــرد و
اولویــت هریــک بــه شــرح جــدول 5میباشــد.
همــان گونــه کــه مالحظــه میشــود پنــج متغیــر
مســتقل دارای اثــرات مســتقیمی بــر مدیریــت عملکــرد
در آســتان قــدس رضــوی بودنــد .در گام بعــدی و بــرای
اطمینــان از صحــت یافتــه هــای مصاحبــه و رســیدن
بــه یــک نقطــه اتــکا بــا اســتفاده از روش دلفــی اولویــت
هرکــدام از متغیرهــای مســتقل مشــخص شــده اســت.
نتایج روش تحقیق دلفی در جدول  6آمده است

جدول)2مقولههای تعیینشده تحقیق کیفی
1X

7X

6X

5X

4X

3X

2X

ترجیحات
مدیران

سیستمهای
اطالعاتی
سازمان

ویژگیهای
فردی مدیران

عوامل
محیطی

برنامههای
عملیاتی

استراتژیها و طرحها

چشمانداز (بیانیه
رسالت)

جدول )3میزان عدم اطمینان هر مقوله
7X

6X

5X

4X

3X

2X

1X

مقوله

941/0

951/0

974/0

959/0

967/0

954/0

959/0

عدم اطمینان

جدول )4ضرایب برای هر مقوله
7X

6X

5X

4X

3X

2X

1X

1414/0

1417/0

1446/0

1428/0

1441/0

1422/0

1429/0

مقوله

ضریب اهمیت
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جدول )5ضرایب هر مقوله در مدیریت عملکرد
مقوله

بیانیه
رسالت

استراتژیها و
طرحها

هدفهای
عملیاتی

عوامل محیطی

ویژگیهای
فردی

سیستمهای
اطالعاتی

ترجیحات
مدیران

اولویت

سوم

پنجم

دوم

چهارم

اول

ششم

هفتم

جدول )6متغیرهای استخراجشده از تحلیل دلفی
متغیر
اولویت

بیانیه رسالت
سازمان
اول

ویژگیهای
فردی مدیران
دوم

 3-4آزمــون فرضیــه هــا بــه کمــک آمــار
اســتنباطی

پــس از بررســی نرمــال بــودن متغیرهــای پژوهــش و
ترســیم و تحلیــل مــدل مســیر فرضیههــای پژوهــش
بــه کمــک داده هــای ذخیــره شــده و بــا اســتفاده از
نرمافزارهــای SPSSو  LISRELآزمــون شــده اســت،
برخــی از فرضیــه هــا رد و برخــی تأییــد شــده انــد.
هریــک از فرضیــه هــا در بخــش بعــدی موردبحــث قــرار
میگیــرد.
فرضیــه اصلــی :1بیــن رســالت ســازمانی و مدیریــت
عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی رابطــه مســتقیم
وجــود دارد.
مبنــای مدیریــت عملکــرد درک کامــل و شــفاف رســالت
ســازمانی و ارزشهــای آن اســت و موفقیــت مدیریــت
عملکــرد نیــز در ســایه القــاء صحیــح ایــن رســالت بــه
کارکنــان و مدیــران ســازمان اســت .نتایــج آزمــون
فرضیههــا در آســتان قــدس رضــوی نیــز حکایــت از
معنــیدار بــودن رابطــه مدیریــت عملکــرد و رســالت
ســازمانی دارد .جــداول آزمــون همبســتگی پیرســون و
ســطح معنــاداری بیــن دو متغیــر مدیریــت عملکــرد در
آســتان قــدس رضــوی و بیانیــه رســالت ســازمانی نشــان
میدهــد کــه ضریــب همبســتگی بیــن ایــن دو متغیــر
 0/659و ســطح معنــاداری آزمــون همبســتگی معــادل
صفــر و از  0/05کمتــر اســت.
مــدل ســاختاری رگرســیونی بیــن دو متغیــر نیــز
نشــاندهنده  R2=0/43و ضریــب بتــای  0/879اســت.
فرضیــه اصلــی :2بیــن اســتراتژیهای منابــع انســانی
و مدیریــت عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی رابطــه
مســتقیم وجــود دارد.

استراتژیها و
طرحها
سوم

برنامههای عملیاتی

عوامل محیطی

چهارم

پنجم

مســئولیت و مأموریــت اصلــی مدیریــت ،هدایــت
ســازمان بهســوی هــدف غایــی (وضــع مطلــوب) بــا
بهرهگیــری بهینــه از منابــع و امکانــات در دســترس
و موجــود اســت نتایــج آزمــون فرضیههــای تحقیــق
حاکــی از آن اســت کــه بیــن مدیریــت عملکــرد و
اســتراتژیها و طرحهــای آســتان قــدس رضــوی
رابطــهای معنــادار و مســتقیم برقــرار اســت ضریــب
همبســتگی در متغیــر یادشــده  ٪623و ســطح معنــاداری
آزمــون همبســتگی پیرســون صفــر و کمتــر از 0/05
شــده اســت.
همچنیــن مالحظــه مــدل ســاختاری رگرســیون بیــن
2
دو متغیــر نشــان میدهــد کــه مقــدار آمــاره R=0/38
و ضریــب بتــا  0/65اســت؛ یعنــی تغییــرات مدیریــت
عملکــرد در آســتان قــدس رضــوی همســو و هماهنــگ
یــا تغییــرات اســتراتژی هــا و طرحهاســت .اگرچــه
شــدت تغییــرات دو متغیــر بــه یــک انــدازه نیســت.

فرضیــه اصلــی :3بیــن مدیریــت عملکــرد و
هدفگذاریهــای عملیاتــی در آســتان قــدس رضــوی
رابطــه مســتقیم وجــود دارد.
یافتــه هــای تحقیــق نشــان میدهــد یکــی دیگــر
از عوامــل مدیریــت عملکــرد ،هدفگذاریهــای
عملیاتــی اســت .ضریــب همبســتگی پیرســون بــرای
ایــن متغیــر  ٪585و ســطح معنــاداری آن صفــر اســت.
کمتــر بــودن ســطح معنــاداری از  ٪5مبیــن وجــود
رابطــه مســتقیم و معن ـیدار بیــن مدیریــت عملکــرد و
هدفگذاریهــای عملیاتــی اســت در مــدل ســاختاری
رگرســیونی بیــن دو متغیــر نیــز ضریــب بتــا ٪657
اســت؛ بهعبارتدیگــر رابطــه بیــن مدیریــت عملکــرد
و هدفگذاریهــای عملیاتــی واحدهــا ،رابطــهای
مســتقیم اســت؛ امــا شــدت تغییــرات ایــن دو متغیــر

نقش بیانیه رسالت ،استراتژیهای منابع انسانی 35

یکســان نیســت و بــا تغییــر برنامــه عملیاتــی واحدهــا،
نحــوه مدیریــت عملکــرد نیــز تغییــر میکنــد.
نتایــج آزمــون فرضیــه هــای فرعــی تحقیــق در جــدول
 7خالصــه شــده اســت:
نتیجه گیری و پیشنهادها

یافتــه هــای تحقیــق اعــم از نتایــج تحلیــل کیفــی

مصاحبــه بــا خبــرگان ،آزمــون فرضیــه هــای آمــاری و
مشــاهدات و بررســی هــای محقــق حاکــی از آن اســت
کــه ســه متغیــر بیانیــه رســالت ســازمانی ،اســتراتژیها
و طرحهــا ،هــدف گذاریهــای عملیاتــی رابطــه
معنــی داری بــا مدیریــت عملکــرد در آســتان قــدس
رضــوی دارنــد .بــا توجــه بــه ماهیــت ایــن ســازمان و

جدول )7خالصه آزمونهای آماری فرضیههای فرعی تحقیق
شماره
فرضیه

شرح فرضیه

رضیب
همبستگی

سطح
معنیداری

مقدار F

تأیید یا رد فرضیه

1

وجود رابطه بین تقویت باورهای مذهبی و
مدیریت عملکرد

0/474

صفر

50/084

تأیید

2

وجود رابطه بین ترویج فرهنگ شیعی و
مدیریت عملکرد

0/526

صفر

62/980

تأیید

3

وجود رابطه بین پاسخ به عالقه مردم به ائمه
معصوم و مدیریت عملکرد

0/61

صفر

106/759

تأیید

4

وجود رابطه بین احیا و گسترش فرهنگ وقفو
مدیریت عملکرد

0/447

صفر

44/318

تأیید

5

وجود رابطه بین استراتژیهای توسعه و
آموزش و مدیریت عملکرد

0/395

صفر

32/644

تأیید

6

وجود رابطه بین استراتژیهای روابط کارکنان
و مدیریت عملکرد

0/582

صفر

90/469

تأیید

7

وجود رابطهبین استراتژیهای جذب و گزینش 0/465
و مدیریت عملکرد

صفر

48/851

تأیید

8

وجود رابطه بین هدفهای عملیاتی واحدها و
مدیریت عملکرد

0/594

صفر

96/473

تأیید

9

وجود رابطه بین وظایف و مسئولیتهای اصلی 0/498
و مدیریت عملکرد

صفر

58/236

تأیید

10

وجود رابطه بین هدفهای عملکردی و
مدیریت عملکرد

0/441

صفر

42/648

تأیید

11

وجود رابطه بین تخصیص منابعو مدیریت
عملکرد

0/615

صفر

107/480

تأیید
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نــوع مدیریــت حاکــم بــر آن میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه همــه تــاش مدیــران و کارشناســان بــه ســوی
هدفهــای اســتراتژیک و چشــمانداز آن نشــانه رفتــه
اســت .آنــان معتقدنــد تنهــا وقتــی ســازمان بــه موفقیــت
نســبی دســت خواهــد یافــت کــه بــا اســتفاده از هــدف
گذاریهــای مؤثــر بــه افــق چشــم انــداز دســت یابــد.
جــدول 8نتایــج بررســی و تجزیــه وتحلیلهــای کیفــی
و آمــاری را نشــان میدهــد.

 1-5بنابرایــن پیشــنهادهای کاربــردی محقــق بــر
اســاس نتایــج حاصــل از تحقیــق بــه شــرح زیــر بیــان
شــده اســت:
بــا توجــه بــه اهمیــت زیــاد بیانیــه رســالت ســازمانیآســتان قــدس رضــوی در فرآینــد مدیریــت عملکــرد،
ایــن بیانیــه بــه شــیوههای مناســب بــه کارکنــان
و مدیــران تفهیــم شــود تــا عملکردهــا بــر آن مبنــا
ارزیابــی و ســنجش شــود.
کارکنــان و مدیــران ایــن مجموعــه ارزشهایــیچــون ایمــان بــه خــدا ،ترویــج ســیره ائمــه معصومیــن

باألخــص امــام رضــا (ع) ،صداقــت ،لیاقــت و شایســتگی،
امانــتداری ،افتخــار بــه خدمتگــزاری ،تعهــد ،بهــره
وری و ...را ســرلوحه خــود قراردادهانــد .مدیریــت
عملکــرد در چنیــن ســازمانی بایــد بــه مؤلفههایــی
همچــون نقــش افــراد در ترویــج فرهنــگ شــیعی و
پاســخگویی ،بــه عالقــه مــردم بــه ائمــه معصومیــن
توجــه نمایــد و در طراحــی ،اجــرا و نظــارت برنامههــای
عملکــردی ،احیــا و گســترش فرهنــگ وقــف و صیانــت
از موقوفــات مــورد تأکیــد برنامهریــزان قرارگیــرد.
بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق مدیریــت عملکــردرابطـهای معنــی دار و مســتقیم بــا هدفهــای عملیاتــی
واحدهــا و بخشهــا دارد؛ بنابرایــن پیشــنهاد میشــود
در ابتــدای هرســال جلســات هماهنگــی واحدهــا بــا
کارکنــان بــرای توجیــه و تأکیــد هدفهــای هــر بخــش
تشــکیل شــود و در پایــان ســال عملکــرد افــراد بــر
اســاس میــزان دســتیابی بــه هدفهــای عملیاتــی نیــز
ارزیابــی شــود.

جدول  )8مقایسه اولویتگذاریهای عوامل مدیریت عملکرد
شاخص

رسالت سازمانی

استراتژیها

هدفهای عملیاتی

رتبهبندی آماری

چهارم

دوم

سوم

رتبهبندی خبرگان

اول

سوم

چهارم
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