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چکيده
اين پژوهش سطح بلوغ نظام مديريت عملكرد شركت گاز خراسان رضوي را بر اساس مدل بلوغ
قابليتهاي منابع انساني بررسي ميكند .اين مطالعه از لحاظ هدف كاربردي ،و بر اساس نحوه
گردآوري دادهها توصيفي است .در تعيين سطح بلوغ حوزه فرايندي مديريت عملكرد ،تعداد  12نفر از
كاركنان شركت يادشده با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه كوكران بهصورت تصادفي ساده انتخاب
شدهاند .پرسشنامه مبتني بر مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني با آزمون پايايي  0/153بهعنوان ابزار
گردآوري دادهها انتخاب شده است و يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهند كه حوزه فرآيندي مديريت
عملكرد در شركت گاز خراسان رضوي بر اساس مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني در سطح دوم بلوغ
در حد مطلوب نيست.
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 .1مقدمه

بهتازگي مفهومي جديد در مباني نظري مديريت مطرح شده است كه از آن به بلوغ
سازماني ياد ميكنند .بلوغ سازماني بسان خطكشي است كه اقدامات و فرآيندهاي سازماني را
سنجيده و در سطوح مختلف بلوغ دستهبندي ميكند .اين سطوح در واقع منشور راهنمايي را
ميمانند كه سازمآنها را در رتبهبندي فرآيندهاي مهم كاري ياري ميرسانند .درواقع هر
سازماني با ارزيابي فرآيندهاي مختلف در حوزههاي مرتبط با ماموريت اصلياش در مييابد تا
چه اندازه در آن فرآيند توانمند است و آيا به بلوغ سازماني در آن فرآيند خاص رسيده است يا
خير .پس درواقع بلوغ سازماني به اندازهاي كه يك سازمان صراحتاً و بدون تناقض ،اقدامات و
فرآيندهاي مستند شده ،مديريت شده ،اندازهگيري شده و كنترل شده را در سطوح مختلفي
طبقهبندي كرده و پيوسته بهبود ميدهد ،اشاره دارد .بلوغ فرآيندهاي سازماني از طريق
ارزيابيها اندازهگيري ميشود (.)Curtis, Hefley & Miler, 2009
يك سطح بلوغ ،يك وضعيت تكاملي مشخص براي موفقيت يك فرآيند است كه به حد
بلوغ رسيده است ( .)Paulk, Curtis, Chrissis, & Weber, 1996مدلهاي مختلفي براي
نمايش بلوغ سازمآنها ارائه شدهاند .مفهوم اوليه چارچوب بلوغ بوسيله واتس هامفري 1و
همكارانش در شركت آيبيام در  1190مطرح شد .هامفري در  21سال فعاليتش در آي بي
ام 2متوجه شد كه بين كيفيت يك محصول نرمافزار با كيفيت فرآيند توليد آن ارتباط مستقيم
وجود دارد .هامفري با مشاهده موفقيت مديريت كيفيت جامع در بخشهاي ديگر صنعت ،بر
آن شد تا چرخه كيفيت 3شوارت دمينگ را بهعنوان روشي براي بهبود مستمر فرآيندهاي توليد
شركت نرم افزار به كار گيرد ( .)Curtis, Hefley & Miler, 1995مدل بلوغ قابليتهاي منابع
انساني بر اين اساس براي نخستين بار توسط بيل كورتيس ،هافلي و ميلر در  1115ارائه شد.
اين مدل فرآيندهاي مهم حوزه كاركنان را در پنج سطح دستهبندي ميكند .جداي از آنكه مدل
بلوغ خود به شكلي عملكرد سازمان را در حوزه فرآيندهاي منابع انساني مديريت ميكن ،با اين
حال فرآيند مديريت عملكرد بهعنوان يكي از اساسيترين فرآيندهاي سازماني مورد توجه
خاص اين مدل است .در اهميت پرداختن به مديريت عملكرد همين بس كه خروجي تمام
نظريه ها ،مدلها و انديشههاي تاريخ مديريت يا بر عملكرد موثرند و يا متاثر از آنند .با اين
ديدگاه بود كه پژوهشگر عملكرد را كانون توجه تمامي حوزههاي مديريت يافت و پرداختن به
آنرا در اولويت مسائل سازماني فرض كرد.

1. Watts Humphrey
2. IBM
)3. Plan, Do, Act, Check (PDCA
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از اينرو ،ارزيابي وضعيت نظام مديريت عملكرد كاركنان شركت گاز خراسان رضوي بر
اساس شاخصهاي «مدل بلوغ قابليتهاي كاركنان» ،هدف عمده و اصلي اين پژوهش است.
از طرفي« ،مساله» ميتواند تنها وجود عالقه به يك موضوع باشد كه يافتن پاسخهايي درباره
آن به بهتر شدن يك وضعيت كمك ميكند و از اين رو ،شايسته است مساله را هرگونه
وضعيتي بدانيم كه در آن ،شكافي ميان حالت موجود و حالت مطلوب وجود دارد (سكاران،
 .)1391با توجه به مباني نظري پژوهش مساله اصلي اين پژوهش را ميتوان اينگونه بيان
كرد كه:
آيا نظام مديريت عملكرد كاركنان شركت گاز خراسان رضوي بر اساس شاخصهاي
«مدل بلوغ قابليتهاي كاركنان» در حالت مطلوب قرار دارد؟
.2پيشينهومبانینظريپژوهش 

هر پژوهش بر مبناي بديهياتي انجام ميگيرد كه در مطالعههاي قبلي روشن شده است و
كليه مطالعههايي كه فرضها و بديهيات و خاستگاه پژوهش را به وجود آوردهاند ،جزء پيشينه
پژوهش محسوب ميشوند (بياني .)1311 ،مطالعات نشان ميدهند با وجود ارتباط زياد عملكرد
فردي و كاربرد رايج عملكرد شغلي بهعنوان يك مقياس خروجي در پزوهشها تجربي ،تالش
نسبتاً كمي براي شرح مفهوم عملكرد شده است .در  1110كمپل 1ادبيات ساختاري و محتوايي
در حوزه عملكرد را يك «بيايان واقعي» توصيف كرد .به هر حال ،در طي ده ،پانزده سال
گذشته ،افزايش تمايل به بسط تعريف و تعيين مفهوم عملكرد را ميتوان مشاهده كرد
( .)Sonnentage & Frese, 2002عملكرد به درجه تحقق وظايف مشخص شده در شغل
كاركنان اشاره دارد .اين درجه نشان ميدهد كه يك كارمند تا چه اندازه الزامات شغل را
بهخوبي انجام داده است .غالباً عملكرد كه براساس نتايج اندازهگيري ميشود با تالش كه به
نيروي صرف شده اشاره دارد ،اشتباه ميشوند .براي مثال ،يك دانشجو ممكن است خيلي
تالش كند تا براي امتحان آماده شود و با اين همه نمره خوبي نياورد .در اين مورد تالش
زيادي صرف شده ،ولي عملكرد پايين بود ( .)Byars & Rue, 2000اصطالح مديريت عملكرد
به هرگونه روش يكپارچه و اصولي براي بهبود عملكرد سازماني جهت دستيابي به هدفها
استراتژيك شركت و ارتقاي رسالت و ارزشها اشاره دارد .اين بدين معناست كه سيستم
مديريت عملكرد جهت بهبود نتايج كوششهاي فرد با مرتبط ساختن اين كوششها با هدفها
مشترک سازمان هدفگيري ميشود ( .)Mwita, 2000فولر ( )1110مديريت عملكرد را بدين
صورت تعريف ميكند :سازماندهي كار براي بدست آوردن بهترين نتايج ممكن .از اين
1. Campbell
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نقطهنظر ساده ،مديريت عملكرد يك سيستم يا روش نيست بلكه كليتي از فعاليتهاي روزمره
تمام مديران است ( .)Martinz, 2001مديريت عملكرد بر انسجام بين هدفها شركت و
كاركنان با طرحهاي يادگيري خودگردان تاكيد ميكند .مديريت عملكرد ميتواند نقشي اساسي
در ارائه طيفي منسجم از فرآيندهاي مديريت منابع انساني ارائه كند كه به شكلي دوجانبه هم
از سازمان و هم از كاركنان حمايت ميكند و به بهبود و اثربخشي سازماني كمك ميكند
( .)Armstrong, 2006مديريت عملكرد ميتواند تاثير مهمي بر موفقيت سازمان از طريق ايجاد
تالش مشترک نسبت به هدفها عمومي ،ترغيب به كار تيمي و ارتباطات همگانيتر ،افزايش
عملكرد فردي و گروهي ،و تسهيلسازي تغيير داشته باشد .شركتها با يك برنامه مديريت
عملكرد موثر بهتر ميتوانند چنين مواردي را انجام دهند ( .)Stone, 2002اما سوال اينجاست
كه آيا در سازمان سيستم مديريت عملكرد وجود دارد؟ اگر وجود دارد تا چه اندازه موفق است؟
چگونه ميتواند موفقتر عمل كند؟ چنانچه سازمان فاقد سيستم مديريت عملكرد باشد ،داراي
چه مزيتهايي است؟ شما چگونه مي توانيد ايدهي وجود يك سيستم مديريت عملكرد را به
مدير مافوق خود بقبوالنيد؟ ( .)Marchington & Wilkinson, 2000سيستمهاي مديريت
عملكرد چه از لحاظ تئوري و چه در عمل داراي تعدادي ويژگي اصلي و بنيادي هستند .اين
ويژگيها عبارتند از:
ـ گزارشها اداري كه نه تنها در طول انتصاب ،بلكه بعدها نيز در بين كارمندان سازمان رد و
بدل ميشوند .اين گزارشها جهت تقويت پيامهاي اشتراكي يا ارائه اطالعاتي پيرامون تغييرات
در فرهنگ سازمآنهاي رسمي به كار ميروند؛ 
ـ تماسها و ارتباطات منظم در مورد برنامههاي سازمان و پيشرفت در دستيابي به هدفها؛ 
ـ ادغام با مديريت كيفيت يا ساير ابتكارات گستردهي سازمان؛ 
ـ تمركز و توجه كامل بر روي عملكرد مديران ارشد و برقراري ارتباط بين اين عملكرد و
بستههاي پاداش (تشويق)؛ 
3
2
1
ـ انتظارات عملكرد باعنوان واژه هدفها اسمارت (مشخص و دقيق  ،قابل اندازهگيري ،
مناسب ،1مربوط ،5زماندار ) 6بيان ميشوند .اين هدفها بهطور منظم مورد بررسي قرار
ميگيرند و در صورت امكان با برنامهي كاركنان مطابقت داده ميشوند؛

1. SMART
2. Specific
3. measurable
4. appropriate
5. relevant
6. timed
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ـ فرآيندها ارزيابي عملكرد نظامند (سيستماتيك) كه بخش اصلي و كليدي پروسهي بررسي را
تشكيل ميدهند؛ 
ـ انتخاب سيستمهاي پرداخت دستمزد متناسب با عملكرد؛ 
ـ بررسي پيشرفت بهصورت رسمي و مداوم بهمنظور مشخص كردن نيازهاي آموزشي و
پرورشي .اين فرآيند امكان دستيابي به هدفها سازماني و مقتضيات عملكرد فردي را فراهم
ميكند (.)Bevan & Thomson, 1991
اگرچه هر سازماني كه قصد دارد مديريت عملكرد را معرفي كند ،ميبايست بهمنظور رفع
نيازهاي سازمان ،مدل خاص خود را ايجاد نمايد ،اما وجود يك چارچوب ذهني كه فرآيندهاي
مناسب بتوانند بر مبناي آن توسعه يابند و عمل كنند ،امر مفيد و رضايتبخشي است .اين
چارچوب در هنگام تصميمگيري در مورد شيوهاي كه ميبايست انتخاب شود ،كمك خواهد
كرد؛ زماني كه تصميم مناسب اتخاذ شد ،اين چارچوب مديران ،افراد و گروههايي كه قرار است
كنترل شوند را هدايت ميكند و رهنمونهايي را در زمينهي اينكه چه فعاليتها و عملكردهايي
از آنها انتظار ميرود در اختيارشان قرار ميدهد (.)Armstrong, 2002

مدل بلوغ قابليتهاي منابع انسانی .مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني مجموعه تجربه
شدهاي از روشهاي مديريت سرمايه انساني است كه نقشه راهنمايي براي بهبود مستمر
كاركنان سازمان ارائه ميدهد .مدل بلوغ قابليتهاي كاركنان به اين روشها بهعنوان
روشهاي نيروي انساني اشاره ميكند .نظر به اينكه يك سازمان نميتواند همه اين روشها را
بهصورت يكجا به بهترين نحو اجرا كند ،مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني اين روشها را به
صورت مرحلهبهمرحله ارائه ميدهد.
موفقيت مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني درآن است مه به سازمانها اجازه مي دهد تا
بلوغ امور كاركنانشان را بر خالف معيارهاي بهكاررفته در ساير سازمانها مشخص كنند.،
بسياري از معيارهاي سازماني به جاي تمركز به امور كاركنان به نگرش و رضايت آنان توجه
دارند .اگر چه نگرش و رضايت براي پيشبيني پيامدهايي نظير جابهجايي كاركنان مهماند ،با
اين حال براي شناسايي اقداماتي كه بايد بهبود يابند ،دستورالعملي ارائه نميدهند .در عوض،
چارچوب مرحلهاي مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني به سازمانها كمك ميكند تا اقدامات
بهبودشان را اولويتبندي كنند .بهعالوه چون مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني با پرورش
كاركنان بهعنوان يك فرآيند سازماني سر و كار دارد ،بهبود امور كاركنان راحتتر با ديگر
فعاليتهاي بهبود فرآيند ادغام ميشود (.)Curtis & et al., 2009
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سطوحبلوغدرمدلبلوغقابليتهايمنابعانسانی.مدل بلوغ قابليت از شيوههاي اصلي
يك يا بيشتر از يك فرآيند سازماني تشكيل شده است .مدل بلوغ قابليتهاي كاركنان در
ارتباط با حوزه بهبود و مديريت نيروي كار است .مدل بلوغ قابليت ،مسير بهبود تكاملي را از
فرآيند نابالغ با روشي براي بهبود كيفيت و اثربخشي به فرآيندي بالغ شرح ميدهد .
همه مدلهاي بلوغ قابليت از پنج سطح بلوغ تشكيل شدهاند .يك سطح بلوغ وضعيت رو
به تكاملي است كه در بيشتر حوزههاي فرآيندي سازمان براي رسيدن به سطح جديدي از
قابليت سازماني تغيير يافته است .بنابراين ،يك سازمان هنگامي به سطح جديدي از بلوغ
ميرسد كه نظامي از روشهاي در نظر گرفته شده براي قابليتها و نتايج ،تعيين يا تغيير يافته
باشند كه سازمان در سطح قبلي فاقد آنها بود .روش تغيير در هر سطح فرق ميكند ،و
قابليتهاي الزم در سطوح قبلي تعيين ميشوند .بنابراين ،هر سطحي ميتواند ساخته شود.
براي اينكه مدل بلوغ قابليت در سازمان درست پياده شود ،چارچوب بلوغ مدل ميبايست اصول
تعيينشده در چارچوب بلوغ هامفري را براي تغيير سازمان در هر سطح به كار برد.
مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني به اصول اساسي چارچوب بلوغ هامفري در حوزه
روشهاي نيروي كار اشاره دارد .هر پنج سطح بلوغ مدل بلوغ قابليتهاي كاركنان سطح
متفاوتي از قابليت سازماني در اداره و بهبود نيروي كار را نشان ميدهد .هر سطح بلوغ پايهاي
براي بهبود مستمر قرار ميگيرد و سازمان را به ابزارهاي بهشدت موثري براي توسعه قابليت
كاركنانش مجهز ميكند .ماهيت تغيير شيوههايي را براي رسيدن به هر سطح بلوغ به نيروي
كار تحميل ميكند كه در شكل  .1نشان داده شدهاند ( ;Curtis, Hefley, & Miler, 2001
.)Curtis & et al., 1995

سطح بلوغ شرکت گاز خراسان رضوي در ...

مديريت
تغيير

شيوههاي
بهبود مستمر

311

سطح پنجم
سطح بهينه

سطح چهارم
سطح
قابلپيشبيني

مديريت
قابليت

مديريت
شايستگي

شيوههاي توانمند و
ده

شيوهاي مبتني بر
شايستگي

شيوههاي قابل تكرار

سطح سوم
سطح
تعريفشده

مديريت
كاركنان

سطح دوم
سطح
مديريتشده

مديريت
ناهماهنگ

سطح اول
سطح اوليه

شكل  .1پنج سطح بلوغ مدل بلوغ قابليتهاي كاركنان ()Curtis, Hefley, & Miler, 2001; Curtis et al., 1995



ساختار مدل بلوغ قابليتهاي انسانی .ساختار طراحيشده مدل بلوغ قابليتهاي منابع
انساني در شكل  2نشان داده شده است .اقدامات راهنماهايي براي تحقق هدفهاي زمينههاي
فرآيندي را نشان ميدهند ،كه به نوبه خود مقاصد و قلمرو زمينههاي فرآيندي را توصيف
ميكنند .زمينههاي فرآيندي روشهايي را در اختيار ميگيرند كه بهوسيله آنها سازمانها در
هر سطح بلوغ تغيير ميكنند تا قابليت سازماني جديدي ايجاد شود .اجزاء ساختار بلوغ عبارتند
از:

سطوحتکميلی .پنج سطح بلوغ در باالترين سطح ساختار مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني
قرار ميگيرند .هر سطح بلوغ از چندين زمينه فرآيندي تشكيل شده است .هر زمينه فرآيندي
مجموعهاي از هدفها را در بر دارد كه در صورت برآورده شدن ،زمينههاي فرآيندي را قادر
ميسازد تا بر قابليت كاركنان تاثير بگذارد .زمينههاي فرآيندي و هدفهاشان در بخشهاي
بعدي شرح داده شدهاند .سطوح بلوغ با ايفاء مجموعه از پيش تعريف شدهاي از زمينههاي
فرآيندي و هدفهاشان در هر سطح بلوغ سنجيده ميشود .سطوح بلوغ براي ترسيم بهبود
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سازمان متناسب با يك مجموعه از زمينههاي فرآيندي به كار ميرود ،تا شاخصي براي قابليت
كاركنان سازمان را ارائه نمايد.

قابليت سازماني




منجر ميشوند به



سطوح بلوغ



قرار ميگيرند در




زمينههاي فرآيندي



توصيف ميكنند



 هدفها زمينههاي فرآيندي
انجام ميدهند

اقدامات
بيان ميكنند

نهادينهسازي

بيان ميكنند

پيادهسازي
شكل  .2ساختار مدل بلوغ قابليتهاي منابع

انساني ()Curtis & et al., 2009



زمينههايفرآيندي .زمينههاي فرآيندي در هر سطح بلوغ ،نظام به هم پيوستهاي از فرآيندها
ايجاد ميكنند كه قابليت سازمان در مديريت كاركنانش را متحول ميكنند .پس زمينه فرآيندي
مجموعهاي از اقدامات بههمپيوسته است كه در صورت اجرا بهطور جمعي ،مجموعهاي از
هدفها را برآورده ميسازند كه قابليت رسيدن به يك سطح بلوغ را دارا هستند .زمينههاي
فرآيندي هم قابليت هايي كه بايد براي رسيدن به يك سطح بلوغ نهادينه شوند و هم اقداماتي
كه يك سازمان براي بهبود قابليت كاركنانش بايد پيادهسازي كند را مشخص ميكنند.
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زمينههاي مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني ()Curtis et al., 2009

سطحبلوغ 

مرکزتوجه 

زمينههايفرآيندي 

سطح 5
بهينهسازي

بهبود و تنظيم مستمر قابليت افراد،گروهها و
سازمان

سطح 1
قابلپيشبيني

توانمندكردن افراد و يكپارچهكردن
شايستگيها و مديريت كمي عملكرد

نوآوري مستمر كاركنان ،تنظيم عملكرد
سازمان ،بهبود مستمر قابليت ،مربيگري
مديريت قابليت سازماني ،مديريت كمي
عملكرد ،سرمايه هاي مبتني بر شايستگي،
توانمندسازي گروههاي كاري ،يكپارچگي
شايستگي
فرهنگ مشاركتي ،توسعه گروههاي كاري،
توسعه شايستگي ،اقدامات مبتني بر
شايستگي  ،پيشرفت شغلي ،برنامهريزي
نيروي انساني ،تجزيهوتحليل شايستگي
حقوق و دستمزد
آموزش و پرورش
مديريت عملكرد
محيط كاري
ارتباطات و هماهنگي ،كارگزيني

سطح 3
تعريفشده

رشد شايستگيهاي كاركنان .گروههاي
كاري و تنظيم با هدفها و راهبرد شركت

سطح2
مديريتشده

مسئوليت مديران در قبال مديريت و پرورش
كاركنان

سطح 1
سطح اوليه

كاربرد امور كاركنان بهصورت ناهماهنگ

همانطور كه بيان شد ،بيست و دو زمينه فرآيندي در پنج سطح مدل بلوغ قابليتهاي
كاركنان وجود دارد .به استثناء سطح اوليه ،هر سطح بلوغ از چندين زمينه فرآيندي تشكيل شده
است .زمينههاي فرآيندي تنها براي استقرار در يك سطح تعريف شدهاند .جدول  .1هر يك از
اين بيست و دو زمينه فرآيندي و سطوح تكاملي مخصوص آنها را نشان داده است.
هدفها .يك هدف ويژگيهاي منحصربهفردي را شرح ميدهد كه براي تحقق هدف هر

زمينه فرآيندي بايد وجود داشته باشد .هدفها در ارزيابيهايي بهكار ميرود كه به تعيين زمينه
فرآيندي كمك ميكنند .هر زمينه فرآيندي شامل سه تا پنج هدف است كه براي تحقق آن
زمينه فرآيندي طراحي شده است.
اقدامات .هر زمينه فرآيندي از نظر اقداماتي كه در تحقق هدفهاش نقش دارند ،توصيف
ميشود .هنگامي كه به همه اقدامات پرداخته ميشود ،هدفها زمينه فرآيندي انجام شدهاند.
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مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني يك رويكرد «فرآيند محور» براي پيادهسازي و بهبود امور
كاركنان بهصورت مرحلهبهمرحله است.
«اقدامات» كه در مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني مورد استفاده است با مراجعه به
استانداردها فرآيندهاي مديريت كاركنان را تعريف ميكنند .اقدامات به توصيف «چه» انجام
شود ميپردازند ،و توضيحي براي اينكه «چطور» بايد به هدفها دست يافت ،ارائه نميدهند.
اقدامات خود به دو دسته به شرح ذيل دستهبندي ميشوند:
اقداماتپيادهسازي .1در هر زمينه فرآيندي ،اقدامات پيادهسازي در زمره «اقدامات اجرايي»
دستهبندي شدهاند .اقدامات اجرايي در هر زمينه فرآيندي توصيفكننده اقداماتي است كه
معموالً بايد پيادهسازي شوند تا هدفها زمينه فرآيندي تحقق يابند .چون اقدامات اجرايي
پيادهسازي ،زمينه فرآيندي را شرح ميدهند بزرگترين گروه اقدامات بهحساب ميآيند.
اقداماتنهادينهسازي .2اقدامات نهادينهسازي اقداماتي هستند كه به نهادينهسازي اقدامات
پيادهسازي شده در فرهنگ سازمان كمك ميكنند تا آنها موثر ،قابل تكرار و پايدار باشند.
3
اقدامات نهادينهسازي در چهار دسته سازماندهي ميشوند .اقدامات مربوط به تعهدات اجرايي
و توانايي اجرايي 1پيشنيازهاي پيادهسازي هر زمينه فرآيندي را شرح ميدهند .اقدامات مربوط
اندازهگيري و تحليل 5و تاييد پيادهسازي 6تعيين ميكنند كه آيا پيشنيازها برآورده شدهاند و
فرآيندها نهادينه شدهاند يا خير .انواع اقدامات نهادينهسازي در هر زمينه فرآيندي عبارتند از:
تعهداتاجرايی .تعهدات اجرايي اقداماتي را توصيف ميكنند كه سازمان بايد انجام دهد تا
اطمينان پيدا كند كه فعاليتهاي سازنده يك زمينه فرآيندي ايجاد شدهاند و پايدار خواهند بود.

توانايیاجرايی .توانايي اجرايي به شرح پيش شرطهايي ميپردازد كه بايد در واحد يا سازمان
وجود داشته باشد .تا اقدامات به نحو شايستهاي پيادهسازي شوند.

1. Implementation Practices
2. Institutionalization Practices
3. Commitment to Perform
4. ability to perform
5. Measurement and analysis
6. Verifying implementation
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اندازهگيري و تحليل .اندازهگيري و تحليل ،شرح اندازهگيريهاي اقدامات و تحليل اين

اندازهگيريهاست .اندازهگيري و تحليل معموالً شامل مثالهايي از اندازهگيريهايي است كه
ميتوانند براي تعيين وضعيت و اثربخشي پيادهسازي اقدامات اجرايي انجام شوند.
تاييدپيادهسازي .تاييد پيادهسازي به تشريح مراحلي ميپردازد كه از اجراي فعاليتها مطابق
سياستها و رويهها وضع شده اطمينان ميدهد (.)Curtis & et al., 2009
كار پژوهش پس از انجام دادن مرحله مطالعه آغاز ميشود؛ بهعبارتي پژوهش در بستري از
آگاهي براي كشف مجهول انجام ميپذيرد (حافظنيا.)1393 ،
فرضيههاي پژوهش .فرضيه نوعي حدس زيركانه در مورد حل يك

چارچوب نظري و 
مساله است .گاهي خردمايه فرضيه ،حدس فرد و در برخي موارد مطالعات گذشته ،چارچوبهاي
مفهومي ديگر پژوهشگران و بعضاً تئوريهاي ارائهشده بهوسيله پژوهشگران پيشين است
(داناييفرد ،الواني و آذر .)1399 ،فرضيههاي اين پژوهش عبارتند از :
ـ بر اساس مدل بلوغ قابليتهاي كاركنان نظام مديريت عملكرد كاركنان شركت گاز خراسان
رضوي در حالت مطلوب است.
 .1فعاليتهاي اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب اجرا ميگردند.
 .2تعهدات اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب انجام ميشوند.
 .3ظرفيتهاي اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب موجود ميباشند.
 .1نظام مديريت عملكرد در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب اندازهگيري و تحليل
ميشود.
 .5اقدامات مديريت عملكرد شركت گاز خراسان رضوي از تاييديههاي الزم بهطور مطلوب
برخوردار است.
پژوهشها را ميتوان براساس رويكرد به دو دسته كلي تقسيم كرد.
نظريهآزمايي :در اين رويكرد ،فرضيههاي پژوهش برآمده از نظريهاي است كه توسط نظريه
پردازان قبلي مطرح شده است ،در اين جا نظريه ،حكم چارچوب نظري پژوهش را دارد.
نظريهپردازي :در اين نوع پژوهش ،چارچوب تأييد شدهاي وجود ندارد .بلكه نمونهها بررسي
ميشوند و پس از تجزيه و تحليلهاي گوناگون ،نظريهاي از آنها استنتاج ميشود كه ميتواند
مورد استفاده پژوهشها بعدي قرار گيرد (خاكي .)1391 ،از آنجا كه اين پژوهش بر پايه رويكرد
نظريه آزمايي قرار دارد ،چارچوب نظري اين پژوهش درواقع همان ساختار بلوغ قابليتهاي
منابع انساني است كه در بخش مباني نظري پژوهش به آن اشاره شد .در بررسي سطح بلوغ
شركت گاز خراسان رضوي در فرآيند مديريت عملكرد ميبايست دو دسته اقدامات كلي در اين
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شركت انجام شده باشند .اقداماتي جهت پيادهسازي مديريت عملكرد و اقداماتي جهت نهادينه
كردن اين فرآيند .پژوهشگر در پي آنست تا دريابد كه آيا اين دو دسته از اقدامات در شركت
گاز خراسان رضوي انجام شدهاند .نتايج اين بررسي نشان خواهد داد كه شركت در زمينه
فرآيندي مديريت عملكرد در سطح دوم بلوغ قرار دارد ،و به قابليت سازماني در فرآيند مديريت
عملكرد جهت انجام فعاليتهاي حرفهاي سازمان خود دست يافته است يا خير (شكل  .) .3در
اين پژوهش ،مدل بلوغ را مدل پلكاني قلمداد كرديم كه براي قرار گرفتن فرآيندهاي سازماني
در هر سطح بلوغ ميبايست يكسري اقدامات مربوط به فرآيندهاي سطوح قبلي در سازمان
اجرا و نهادينه شوند .بديهي است بلوغ فرآيندهاي منابع انساني را ميبايست از سطوح پايين
سنجيد و قابليت سازماني آنها را صحهگذاري كرد.
مدل تحليلي ،نوعي نمودارسازي براي متغيرهاي استخراج شده از چارچوب نظري پژوهش
است .بهطور خالصه بايد گفت كه مدل دستگاهي است متشكل از مفاهيم ،فرضيهها و
شاخصها كه كار انتخاب و جمعآوري اطالعات مورد نياز براي آزمون فرضيه را تسهيل
ميكند (خاكي .)1391 ،بر اين اساس مدل تحليلي پژوهش از ساختار بلوغ قابليتهاي منابع
انساني به شرح شكل  .3طراحي گرديده است.
.3روشپژوهش 

با توجه به اينكه هر پژوهش با يك مسئله و هدف خاص آماده ميشود لذا بر پايه ماهيت
مسئلههاي مطرح شده و هدفي از پژوهش كه پژوهشگر دنبال ميكند ،ميتوان پژوهشات را
طبقهبندي كرد و انواع آنها را از همديگر بازشناسي كرد .در طبقهبندي پژوهشها بر اساس
هدفها بهميزان كاربرد مستقيم يافتهها و درجه تعميمپذيري آنها به شرايط مشابه ديگر تأكيد
ميشود (فرهنگي و صفرزاده .)1391 ،اين پژوهش در طبقهبندي پژوهشات بر اساس هدف از
نوع پژوهشات كاربردي است .در انجام پژوهش كاربردي محقق در صدد شناخت پديدهها و يا
روابط بين آنها نميباشد و بهدنبال آن نيست كه به نقطهنظر تعميميافته و يا نظريهاي برسد،
بلكه بهطور معمول كاربرد نظريههاي قبلي در شرايط معيني را مدنظر دارد (بياني.)1311 ،
همچنين در طبقهبندي پژوهشات براساس چگونگي بهدستآوردن دادههاي مورد نياز ،پژوهش
حاضر پژوهش توصيفي (غير آزمايشي) ميباشد .پژوهش توصيفي درصدد شناخت علمي
چگونگي وجود پديده ميباشد .بايد در نظر داشت كه توصيف علمي چگونگي وجود پديدهها،
جنبههاي مختلفي را در بر ميگيرد (بياني .)1311 ،همچنين در دستهبندي پژوهشها توصيفي
اين پژوهش از نوع پژوهشها زمينهيابي يا پيمايشي با استفاده از روش دلفي است .پژوهش
زمينهيابي يك فرآيند پژوهشي است كه بهمنظور جمعآوري اطالعات درباره اين موضوعات كه
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قابليت سازماني در مديريت عملكرد كاركنان شركت گاز خراسان رضوي
منجر ميشود به
سطح دوم بلوغ
قرار ميگيرد در
مديريت عملكرد شركت گاز خراسان

متغير وابسته

توصيف ميكنند
هدفها فرآيند مديريت عملكرد

انجام ميدهند
اقدامات
بيان ميكنند
اقدامات نهادينهسازي مديريت عملكرد

بيان ميكنند
متغيرهاي مستقل

اقدامات پيادهسازي مديريت عملكرد

شكل  .3مدل تحليلي پژوهش



گروهي از مردم چه ميدانند ،چه فكر ميكنند يا چه كاري انجام ميدهند ،اجرا ميشود.
پژوهشات زمينهيابي به سه دسته روش مقطعي ،روش طولي و روش دلفي تقسيم ميشوند
(فرهنگي و صفرزاده .)1391 ،در پژوهشات پيمايشي يا زمينهيابي زماني كه بخواهيم درباره
اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر درباره يك موضوع خاص به بررسي بپردازيم از روش دلفي
استفاده ميشود (فرهنگي و صفرزاده .)1391 ،براي روش دلفي كاربردها و مراحل مختلفي
برشمردهاند كه در تمام روشهاي پيشنهادي به جمعآوري و اجماع نظر خبرگان درباره يك
موضوع خاص ازطريق پرسشنامه اشاره شده است .در اين پژوهش ،با فرض اينكه نمونه آماري
خبرگان شركت يادشده ميباشند ،پرسشنامه مبتني بر گزارههاي اصلي مدل در اختيار ايشان
قرار گرفته ،و نظر ايشان در خصوص فرآيند مديريت عملكرد شركت گاز خراسان رضوي طي
يك مرحله جمعآوري شده و دادههاي بهدست آمده در تحليل آماري مورد استفاده قرار گرفته-
اند.
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نوع ديگر طبقهبندي انواع پژوهش ،طبقهبندي پژوهش بر اساس موضوع پژوهش است كه
همانطور كه از عنوان آن پيداست براساس موضوع پژوهش انجام ميپذيرد .اين نوع پژوهشات
با توجه به هدف هاي خود و ماهيت دانشي كه به آن متكي هستند ،نياز به اتخاذ روشهاي
پژوهشي متفاوتي دارند (بياني .)1311 ،بنابراين اين پژوهش را ميتوان در حوزه مطالعات منابع
انساني قرار داد.

گردآوريدادهها .جهت جمعآوري دادههاي پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .در
واقع هنگامي كه پژوهشگر دقيقاً ميداند در پي چيست و چگونه بايد متغيرهاي خود را
اندازهگيري كند ،پرسشنامه ابزاري كارآمد براي گردآوري اطالعات بهشمار ميرود (سكاران،
 .)1391همچنين براي گردآوري مباني نظري و مباني نظري پژوهش از روش مطالعه
كتابخانهاي استفاده شده است.
اين پژوهش اقداماتي را كه منجر به پيادهسازي و نهادينهسازي فرآيند مديريت عملكرد در
شركت گاز خراسان رضوي ميشوند ،بهعنوان ويژگيهاي فرآيند مديريت عملكرد جهت اندازه-
گيري انتخاب نموده است .بعد از اينكه ويژگي مورد اندازهگيري مشخص و تعريف شد ،بايد
وسيلهاي فراهم كرد كه بتواند آن ويژگي را از ساير خصيصهها تفكيك كند ،آن را روشن سازد
و اين مستلزم آن است كه ويژگي مورد نظر نيز دقيقاً مشخص و تعريف شده باشد .براي مثال
از خطكش و متر براي اندازهگيري طول و از ترازو براي اندازهگيري وزن استفاده ميشود
(عباسزادگان و فتوت .)1391 ،براي اندازهگيري وضعيت نظام مديريت عملكرد كاركنان
شركت گاز از گزارههاي استاندارد مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني استفاده شده است.
پس از اين كه وسيلهاي براي اندازهگيري ويژگي مورد نظر انتخاب يا تهيه شد و
اندازهگيري صورت گرفت ،نتيجه آن بايد بهصورت كميت ارائه شود .يعني اين كه به عدد و
رقم مشخص شود كه چه مقدار از اين ويژگي در فرد يا شيء مورد نظر وجود دارد .ميتوان
گفت كه اندازهگيري چيزي نيست جز همين بيان مقدار يك صفت بهصورت كميت
(عباسزادگان و فتوت .)1391 ،در اين پژوهش براي تعيين ويژگي مورد نظر بهصورت كميت،
حالت مطلوب را ميتوان بر اساس نمره بهدستآمده از اندازهگيري نتايج پاسخهاي نمونه
آماري به پرسشنامه مبتني بر مقياس ليكرت بزرگتر از  3دانست.
همانطور كه ذكر شد در اندازهگيري به هر ويژگي يا صفت ،مقاديري نسبت داده ميشود
كه اين مقادير با توجه به ماهيت و نوع ويژگي كه به آن منتسب شده اند ،در يكي از سطوح
اندازهگيري قرار ميگيرند .اين ويژگي يا صفت كه آن را متغير 1نيز مينامند ،همان چيزي است
1. Variable
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كه به دنبال اندازهگيري آن هستيم (عباسزادگان و فتوت .)1391 ،حال براي اندازهگيري
متغيرهاي پژوهش ،سطوح اندازهگيري يا همان مقياس اندازهگيري بايد تعيين شود .مقياسهاي
اندازهگيري را به ترتيب به چهار گروه دستهبندي ميكنند :اسمي ،ترتيبي ،فاصلهاي و نسبي.
مقياس استفاده شده در اين پژوهش طيف ليكرت كه يك مقياس فاصلهاي است ،ميباشد.
طيف ليكرت از تعدادي عبارت و گزينههاي جوابيه تشكيل شده است .از طريق اين مقياس
ميتوان حساسيت ،نگرش ،تعلق يا باور و احساسات پاسخگو را تعيين كرد (خاكي .)1391 ،در
واقع مقياس واحدهاي مساوي يا فاصلهاي در مواردي وجود دارد كه تفاوت يك نقطه در بخشي
از مقياس معادل تفاوت نقطهاي ديگر در بخش ديگري از مقياس است؛ مثل حرارت (خوينژاد،
.)1395


قابليت اعتماد 1ابزار اندازهگيري .قابليت اعتماد يا پايايي با اين امر سروكار دارد كه ابزار
اندازهگيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بهدست ميدهد .با توجه به اين امر
معموالً دامنهي ضريب قابليت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ( +1ارتباط كامل) است (سرمد،
بازرگان و حجازي .)1391 ،براي بررسي پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده است
كه با توجه به آلفاي كرونباخ  0/15ميتوان پذيرفت كه پايايي پرسشنامه در حد بااليي است و
نيز حذف سواالت تاثيري بر پايايي نخواهد داشت .
تعدادسواالت 

آلفايکرونباخ

21

0/153

جدول  .2آلفاي كرونباخ

روايیابزاراندازهگيري.روايي درواقع به اين موضوع اشاره دارد كه ابزار اندازهگيري همان

خصيصه موردنظر را اندازه بگيرد نه خصيصه ديگري را .بنابراين اگر معلوم شود كه آزمون چه
چيزي را اندازه ميگيرد و بين آنچه كه آزمون اندازه ميگيرد و نمره آزمون توافق وجود داشته
باشد ،نتايج حاصل از اجراي آزمون ميتواند اطالعاتي بهدست دهد كه در امر تصميمگيري
مفيد واقع شوند .براي تعيين روايي يك ابزار راههاي مختلف و متعددي وجود دارد .براي
اينمنظور ،اين پژوهش از روايي محتوايي استفاده نموده است .روايي محتوايي عبارت است از
اندازههاي ذهني در خصوص ميزان متناسب بودن سوالها از نظر دستهاي از افراد كه در مورد
سوالها اطالعاتي دارند و در آنها تجديدنظر ميكنند .براي تعيين روايي محتوايي يك ابزار
هيچ گونه روش آماري وجود ندارد ،بلكه از قضاوت متخصصان در اينباره استفاده ميشود كه
2. Reliability
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سوالهاي ابزار اندازهگيري تا چه اندازه معرف محتوا و هدفهاي برنامه يا حوزه محتوايي
هستند (عباسزادگان و فتوت .)1391 ،پرسشنامه اين پژوهش ،به لحاظ روايي به تاييد اساتيد
گروه مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد رسيده است.


جامعهآماري.جامعه آماري اين پژوهش را كاركناني در بر مي گيريند كه در فرآيند مديريت
عملكرد موثر يا متاثرند و سنجش نگرش آنها در ارزيابي وضعيت مديريت عملكرد شركت گاز
خراسان رضوي از درجه اهميت بااليي برخوردار است و نتايج پژوهش را به واقعيت نزديكتر
ميكند .با اين توضيح جامعه آماري اين پژوهش كليه پرسنل رسمي و پيماني در پستهاي
مديريتي و كارشناسي است كه ميزان تحصيالت آنها در جدول شماره  3نشان داده شده است.

جدول  .3جامعه آماري به تفكيك تحصيالت
تحصيالت

تعداد

درصد

ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس و باالتر

121
61
191

0331
0311
0319

روشنمونهگيريوبرآوردحجمنمونه.در بسياري از رشتهها همچنان كه استيفن ()1119

در شرح تاريخي ژرفانگر خود نشان داده پايههاي جريانات فكري جديد نمونهگيري نهاده شده
است (موزر و كالتون .)1369 ،در تعريف ،نمونه را ميتوان عبارت از «تعداد محدودي از آحاد
جامعه آماري كه بيانكننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشد» قلمداد كرد (آذر و مومني .)1393 ،از
آنجا كه در روش نمونهگيري احتمالي ساده كليه اعضاء جامعه از شانس مساوي براي انتخاب
برخوردارند و اين روش از حداقل سوگيري و بيشترين قدرت تعميمپذيري برخوردار است
(داناييفرد و همكاران .)1399 ،روش نمونهگيري اين پژوهش تصادفي ساده است .با توجه به
انحراف معيار  11براي دادهها در مقياس  0تا  100براساس پيشنمونه با خطاي حداكثر 3
درصد با اطمينان  15درصد نمونهاي به حجم  12با استفاده از روش كوكران بهدست آمد.


.4تجزيهوتحيليلدادهها 
توصيف نمونه مورد بررسی .توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان تحصيالت
پاسخگو نشان ميدهد كه بيشترين درصد پاسخگويان (11درصد) داراي مدرک تحصيلي
ليسانس هستند .همچنين توزيع فراواني نمونه مورد بررسي بر حسب جنس پاسخگو نشان
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ميدهد كه  91درصد پاسخگويان مرد و تنها  16درصد زن هستند .نمونه مورد بررسي بر حسب
سابقه كار پاسخگو نشان ميدهد كه بيشتر پاسخگويان ( 51درصد) داراي سابقه كار بيش از 15
سال هستند .تنها دو نفر از پاسخگويان به صورت پيماني در استخدام شركت هستند و سايرين
عضويت رسمي دارند 12 .درصد پاسخگويان در پست كارشناس و سايرين در پستهاي
مديريتي مشغول به كار بودهاند .

بررسیفرضيههايپژوهش 

فرضيه اول پژوهش حاضر بهصورت زير است:
فعاليتهاي اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب اجرا ميگردند.
براي پاسخ به اين فرضيه با استفاده از مقياس عقيدهسنج ليكرت به اندازهگيري ميانگين
امتيازات داده شده توسط پاسخگويان در سئواالت پرسشنامه مربوطه پرداخته شد .سپس افرادي
را كه ميانگين امتياز اندازهگيري شده آنان بيشتر از متوسط باشد را انتخاب نموده و مورد ارزيابي
قرار داده و از لحاظ آماري اين فرضيه را آزمون ميكنيم كه آيا نسبت اين افراد از  %50بيشتر
است يا خير؟ و در واقع از نظر آماري فرضيه فوق را با استفاده از آزمون نسبت ميتوان
بهصورت زير نمايش داد:
فعاليتهاي اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب اجرا نميگردندH :
فعاليتهاي اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب اجرا ميگردندH :

آمارهي آزمون فوق به اينصورت ميباشد:

كه در آن:

p p
pq / n
و

Z

p .

در نتيجه مقدار آمارهي آزمون برابر است با:

با توجه به مقدار آماره آزمون و مقدار احتمال ( )P-value=0/583ميتوان نتيجه گرفت كه
فرض صفر يا اين فرض كه "فعاليتهاي اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب
اجرا نميگردند" در سطح معنيداري  5درصد رد نميشود.
فرضيه دوم پژوهش حاضر به صورت زير است:
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تعهدات اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب انجام ميشوند.
براي پاسخ به اين فرضيه بااستفاده از مقياس عقيدهسنج ليكرت به اندازهگيري ميانگين
امتيازات داده شده توسط پاسخگويان در سئواالت پرسشنامه مربوطه ميپردازيم سپس افرادي
را كه ميانگين امتياز اندازهگيري شده آنان بيشتر از متوسط باشد را انتخاب نموده و مورد ارزيابي
قرار ميدهيم و از لحاظ آماري اين فرضيه را آزمون ميكنيم كه آيا نسبت اين افراد از %50
بيشتر است يا خير؟ و در واقع از نظر آماري فرضيه فوق را با استفاده از آزمون نسبت ميتوان
بهصورت زير نمايش داد:
تعهدات اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب انجام نميشوندH :
تعهدات اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب انجام ميشوندH :

p p
آمارهي آزمون فوق به اينصورت زير ميباشد:
 pq / n
ك ه در آن:

و

 Z

p .

در نتيجه مقدار آمارهي آزمون برابر است با:

با توجه به مقدار آماره آزمون و مقدار احتمال ( )P-value=0/105ميتوان نتيجه گرفت كه
فرض صفر يا اين فرض كه "تعهدات اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب
انجام نميشوند" در سطح معنيداري  5درصد رد نميشود.
فرضيه سوم پژوهش حاضر بهصورت زير است:
ظرفيتهاي اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب موجود ميباشند
براي پاسخ به اين فرضيه با استفاده از مقياس عقيدهسنج ليكرت به اندازهگيري ميانگين
امتيازات داده شده توسط پاسخگويان در سئواالت پرسشنامه مربوطه ميپردازيم سپس افرادي
را كه ميانگين امتياز اندازهگيري شده آنان بيشتر از متوسط باشد را انتخاب نموده و مورد ارزيابي
قرار ميدهيم و از لحاظ آماري اين فرضيه را آزمون ميكنيم كه آيا نسبت اين افراد از %50
بيشتر است يا خير؟ و در واقع از نظر آماري فرضيه فوق را با استفاده از آزمون نسبت ميتوان
بهصورت زير نمايش داد:
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ظرفيتهاي اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب موجود نميباشندH :
ظرفيتهاي اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب موجود ميباشند  H :

آمارهي آزمون فوق بهصورت زير ميباشد:

كه در آن:

p p
pq / n
و

Z

p .

در نتيجه مقدار آمارهي آزمون برابر است با:

با توجه به مقدار آماره آزمون و مقدار احتمال ( )P-value=0/734ميتوان نتيجه گرفت كه
فرض صفر يا اين فرض كه "ظرفيتهاي اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب
موجود نميباشند" در سطح معنيداري  5درصد رد نميشود.
فرضيه چهارم پژوهش حاضر بهصورت زير است:
نظام مديريت عملكرد در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب اندازهگيري و تحليل
ميشود
براي پاسخ به اين فرضيه با استفاده از مقياس عقيدهسنج ليكرت به اندازهگيري ميانگين
امتيازات داده شده توسط پاسخگويان در سئواالت پرسشنامه مربوطه ميپردازيم سپس افرادي
را كه ميانگين امتياز اندازهگيري شده آنان بيشتر از متوسط باشد را انتخاب نموده و مورد ارزيابي
قرار ميدهيم و از لحاظ آماري اين فرضيه را آزمون ميكنيم كه آيا نسبت اين افراد از %50
بيشتر است يا خير؟ و در واقع از نظر آماري فرضيه فوق را با استفاده از آزمون نسبت ميتوان
بهصورت زير نمايش داد:
نظام مديريت عملكرد در شركت گاز بهطور مطلوب اندازهگيري و تحليل نميشودH :
نظام مديريت عملكرد در شركت گاز بهطور مطلوب اندازهگيري و تحليل ميشود  H :

p p
آمارهي آزمون فوق بهصورت زير است:
 pq / n

 Z
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و

كه در آن:

p .



در نتيجه مقدار آمارهي آزمون برابر است با:

با توجه به مقدار آماره آزمون و مقدار احتمال ( )P-value=0/928ميتوان نتيجه گرفت كه
فرض صفر يا اين فرض كه " نظام مديريت عملكرد در شركت گاز خراسان رضوي بهطور
مطلوب اندازهگيري و تحليل نميشود " در سطح معنيداري  5درصد رد نميشود.
فرضيه پنجم پژوهش حاضر بهصورت زير ميباشد:
اقدامات مديريت عملكرد شركت گاز خراسان رضوي از تاييديههاي الزم بهطور مطلوب
برخوردار است
براي پاسخ به اين فرضيه با استفاده از مقياس عقيدهسنج ليكرت به اندازهگيري ميانگين
امتيازات داده شده توسط پاسخگويان در سئواالت پرسشنامه مربوطه ميپردازيم سپس افرادي
را كه ميانگين امتياز اندازهگيري شده آنان بيشتر از متوسط باشد را انتخاب نموده و مورد ارزيابي
قرار ميدهيم و از لحاظ آماري اين فرضيه را آزمون ميكنيم كه آيا نسبت اين افراد از %50
بيشتر است يا خير؟ و در واقع از نظر آماري فرضيه فوق را با استفاده از آزمون نسبت ميتوان
بهصورت زير نمايش داد:
اقدامات مديريت عملكرد شركت گاز خراسان رضوي از تاييديههاي الزم بهطور مطلوب برخوردار
نيستH :
اقدامات مديريت عملكرد شركت گاز خراسان رضوي از تاييديههاي الزم بهطور مطلوب برخوردار
است H :

p p
آمارهي آزمون فوق بهصورت زير ميباشد:
 pq / n
كه در آن:
در نتيجه مقدار آمارهي آزمون برابر است با:

و

p .

 Z

سطح بلوغ شرکت گاز خراسان رضوي در ...

313

با توجه به مقدار آماره آزمون و مقدار احتمال ( )P-value=0/989ميتوان نتيجه گرفت كه
فرض صفر يا اين فرض كه " اقدامات مديريت عملكرد شركت گاز خراسان رضوي از
تاييديههاي الزم بهطور مطلوب برخوردار نيست " در سطح معنيداري  5درصد رد نميشود.
وپيشنهادها 

نتيجهگيري

.4

بيان شد كه فرآيند مديريت عملكرد از نظر اقداماتي كه در تحقق هدفهاش نقش دارند،
توصيف ميشود .يافتههاي پژوهش نشان دادند كه اين اقدامات يعني اقدامات پيادهسازي و
نهادينهسازي در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب اجرا نميشوند ،و در نتيجه هدفها
فرآيند مديريت عملكرد در اين شركت محقق نشدهاند .در واقع اين اقدامات فعاليتهايي را
توصيف ميكنند كه انتظار ميرفت به هدفها زمينه فرآيندي مديريت عملكرد دست يابند.
بعضي از اين اقدامات ميزان پيادهسازي مديريت عملكرد در شركت گاز را اندازهگيري نمودند و
به هدفها پيادهسازي ربط داده شدند .ساير اقدامات حمايت الزم براي نهادينهسازي نظام
مديريت عملكرد در شركت گاز خراسان رضوي را ميسنجيدند و به تنها هدف نهادينهسازي در
فرآيند مديريت عملكرد منتهي ميشدند .بنابراين يافتهها نشان دادند اقدام مطلوبي جهت
پيادهسازي و نهادينهسازي نظام مديريت عملكرد در شركت گاز خراسان رضوي انجام
نميپذيرد .با توجه به يافتههاي پژوهش در هر دو جنبه پيادهسازي و نهادينهسازي فرآيند
مديريت عملكرد ،ميتوان اظهار داشت كه فرآيند مديريت عملكرد بهعنوان يكي از فرآيندهاي
مهم سطح دوم ،در ارزيابي انجام گرفته در سطح دوم بلوغ قرار نميگيرد .شكل  .1يافتههاي
پژوهش را بر اساس مدل مفهومي پژوهش نشان ميدهد.
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شركت گاز خراسان رضوي فاقد قابليت سازماني
در مديريت عملكرد كاركنان است

نظام مديريت عملكرد شركت گاز استان خراسان رضوي
در سطح دوم بلوغ قرار نميگيرد

وضعيت نظام مديريت عملكرد شركت گاز خراسان رضوي مطلوب
نميباشد

هدفها فرآيند مديريت عملكرد محقق
نميشوند

اقدامات جهت تحقق هدفها مديريت
عملكرد در شركت گاز خراسان رضوي
بهطور مطلوب اجرا نميشوند

اقدامات نهادينهسازي مديريت عملكرد
در شركت گاز استان خراسان رضوي
اجرا نميگردند

اقدامات پيادسازي مديريت عملكرد در
شركت گاز استان خراسان رضوي اجرا
نميگردند

شكل  .1يافتههاي پژوهش بر اساس مدل مفهومي پژوهش

بنابراين شركت گاز خراسان رضوي ميبايست با توجه به يافتههاي اين پژوهش نسبت به
اجراي اقداماتي كه منجر به پيادهسازي و نهادينهسازي نظام مديريت عملكرد در شركت مذكور
ميشوند مبادرت نمايد .اين اقدامات ميتوانند بر اساس شاخصهاي پيشنهادي مدل بلوغ
قابليتهاي منابع انساني اجرا گردند.
يافتههاي پژوهش در خصوص فرضيه اول نشان دادند كه براي آنكه فعاليتهاي اجرايي
در شركت گاز خراسان رضوي بهطور مطلوب اجرا گردند ميبايست:
 .1هدفها عملكرد يعني ويژگي يا نتيجه قابل اندازهگيري در شركت براي هر واحد ،گروه و
فرد بر اساس كاري كه بايد انجام دهند ،تعريف شود.
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 .2هدفها عملكرد بهصورت دورهاي و متناوب بسته به تغيير در تعهدات واحدها و افراد يا
تغيير در شرايط كاري سازمان بازنگري و در صورت نياز اصالح شوند.
 .3در قبال عملكرد هر واحد ،افرادي هستند كه بايد به مافوق و تشكيالت پاسخگو باشند.
 .1هدفها عملكرد يعني آنچه بايد انجام شود بهصورت متناوب يا بر اساس تعهدات و اتفاقات
جديد براي هر فرد مستند كنند.
 .5هدفها عملكرد بهصورت دورهاي يا بر اساس كارهاي محول شده جديد براي هر فرد
بازنگري و در صورت نياز اصالح شوند.
 . 6كساني كه مسئوليت عملكرد سايرين را بر عهده دارند ارتباط مستمري را با زير مجموعه
خود با روشهايي مانند بحثهاي غيررسمي ،بحثهاي غيررسمي بازخور عملكرد ،جلسات
منظم براي بازنگري پيشرفت عملكرد ،جلسات منظم براي چگونگي بهبود عملكرد ،جلسات
منظم براي مستندسازي دستاوردهاي افراد در مقايسه با هدفها عملكرد حفظ نمايند.
 .1مديران عملكرد يا در واقع آنهايي كه در قبال عملكرد سايرين پاسخگو و مسئولند از
دستاوردهاي زير مجموعه خود در مقايسه با هدفها عملكرد اطالع يابند .براي مثال عملكرد
فرد زيردست در مقايسه با هدفها عملكردش يعني آنچه انجام داده است با آنچه بايد انجام
ميداده است ،يا سهم فرد در عملكرد ديگر افراد يا واحدها در مقايسه با هدفها مستند شده-
اش.
 .9روشهاي بهبود فرآيند ،ابزار يا منابع كه موجب پيشرفت و افزايش عملكرد افراد ميشوند
شناسايي و اعمال شوند .براي اين منظور روشهاي بحث مستمر درباره عملكرد بين كاركنان و
مديران ،بحث گروهي درباره عملكرد ،جلسات حل مساله ،توصيههاي مشاور ،مدرس يا مربي و
بازنگريها يا بازخوردهاي مشتري يا مدير ،نمونههايي از روشهاي بهبود ميباشند.
 .1دستاوردهاي افراد در مقايسه با هدفها عملكرد مستند و بر اساس اتفاقات جديد با استفاده
از يك روش اجرايي مستند مورد بحث قرار گيرند .ارزيابيهاي عملكرد ،ارزشيابيهاي گروه
همكار ،بازنگريهاي  360درجه ،بازنگريهاي جلسات عملكرد از جمله روشهاي مستندسازي
و بحث درباره نتايج عملكردند.
 . 10در صورت بروز مشكل در عملكرد فرد با افراد مناسب درباره آن بحث شود.
 .11براي رفع مشكالت و مسائل عملكرد مطابق يك روش اجرايي مستند از برنامههاي بهبود
با راهنمايي و نظر متخصصان منابع انساني و مديريت عملكرد استفاده شود.
 .12پيشرفت هاي حاصل از برنامه بهبود عملكرد به صورت متناوب بحث ،بررسي و مستند
شوند.
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 .13راهنمايي براي تقدير و يا اعطاي جايزه به عملكرد برجسته تدوين و بيان شود .عملكرد
برجسته مي تواند عملكرد استثنايي فرد يا واحد ،بهبود فرآيند ،كيفيت استثنايي ،تحقق هدفها
بيش از حد انتظار ،دستاوردهايي فراتر از كار محوله ،رشد مهارتي برجسته ،و يا عرضه خدمات
برجسته به مشتريان باشد.
 .11اعطاي جايزه يا قدرداني همانند اتفاقاتي كه به توجه ويژهاي نياز دارند انجام پذيرند .در
واقع اعطاي جايزه و يا قدردانيها بر اساس يك راهنماي مدون تعيين ،و به زماني كه عملكرد،
شايسته تقدير بوده نزديك ،و به نحوي كه نشاندهنده قدرداني سازمان از افراد واحدها باشد
ضمن تاكيدي كه بر رفتارها و نتايجي كه براي سازمان ارزشمندند ،انجام پذيرد.
همچنين براي آنكه فرضيه دوم كه ادعا داشت تعهدات اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي
بهطور مطلوب انجام ميشوند محقق گردد ،ميبايست پيشنهادهاي ذيل در اين شركت انجام
گردد:
 .1سازمان يك سياست و خطمشي مستند را براي انجام فعاليتهاي مديريت عملكرد تدوين و
نگهداري نمايد .كه در آن الف) فعاليتهاي مديريت عملكرد در خدمت هدفها كاري و
ارزشهاي سازمان تبيين شوند .ب) عملكرد در مقايسه با هدفها تعريف شده براي آنچه تعهد
به انجامش دادهاند ،اندازهگيري شود .ج) حقوق و منزلت افراد هنگام انجام همه فعاليتهاي
مديريت عملكرد مراعات شود .د) اطالعات و دادههاي مديريت عملكرد افراد براي آنها
محرمانه تلقي شود .ر)روش اجرايي مناسب براي مديريت عملكرد تعريف و مستند شده و مورد
استفاده قرار گيرد س) از يك عملكرد برجسته تقدير و در صورت لزوم به آن جايزه تعلق گيرد.
 .2سمت يا سمتهاي سازماني براي كمك و مشاوره به واحدها درباره مديريت عملكرد واگذار
گردد .براي مثال كارشناسان منابع انساني يا متخصصان مرتبط ،مدير منابع انساني ،كادر
كيفيت يا بهرهوري ،كادر حقوقي و افراد متخصص در فنون بهبود عملكرد ممكن است در اين
زمينه به واحدها كمك كنند يا مشورت دهند.
يافته ها همچنين محقق را در خصوص فرضيه فرعي سوم به اين نتيجه رهنمون نمودند كه
براي آنكه ظرفيتهاي اجرايي در شركت گاز خراسان رضوي به طور مطلوب موجود باشند،
پيشنهادهاي ذيل ميبايست انجام گردد:
 .1در هر واحد به فرد يا افرادي مسئوليت و اختيارات الزم واگذار گردد تا از انجام فعاليتهاي
مديريت عملكرد اطمينان حاصل شود.
 .2منابع كافي براي اجراي فعاليتهاي مديريت عملكرد تامين شود.
 .3افرادي كه فعاليتهاي مديريت عملكرد را انجام ميدهند آمادگي الزم و مهارتهاي مرتبط
براي انجام مسئوليتهايشان را كسب نمايند .از قبيل روشهاي ارزيابي عملكرد ،نحوه برخورد
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با افراد مشكلساز ،مستندسازي عملكرد ،قوانين و مقررات حاكم بر مديريت عملكرد و از اين
قبيل اقدامات.
 .1افراد مشاركتكننده در فعاليتهاي مديريت عملكرد براي اقدامات مديريت عملكرد با
هدفها و تعهدات كار ،تحليل هر شغل و هر وظيفه ،عملكرد شغلي و نظاير اين اقدامات
آشنايي الزم را كسب نمايند.
يافتههاي پژوهش حاضر نشان دادند كه در خصوص فرضيه چهارم بايد:
 .1اندازهگيريهايي بهمنظور تعيين وضعيت و عملكرد فعاليتهاي مديريت عملكرد انجام شود.
اين اندازهگيريها ميتواند درصد دستاوردهاي تحقق يافته از هدفها عملكرد در سطح واحدها
يا افراد ،ميزان تغيير هدفها عملكرد در طول انجام كار در سطح واحد يا افراد ،نمودارهاي
جمعبندي عملكرد در سطح فردي و واحدي ،خط سير مهارتهاي پرورش يافتني كه در
بحثهاي عملكرد مشخص شده ،درصد افرادي كه عملكردشان مساله دارد ،پيشرفت نسبت به
برنامههاي بهبود عملكرد ،ميزان زمان مصروفه جهت فعاليتهاي مديريت عملكرد ،تعداد افراد
يا گروه هايي كه عملكردشان قابل تقدير بوده ،تعداد حجم جوايز و اعطاها ،و زمان مطرح كردن
تقدير يا اعطاي جوايز تا دريافت آن را شامل گردد.
 .2اندازه گيريهاي مربوط به عملكرد در واحد جمعآوري و نگهداري شود.
و در نهايت براي آنكه اقدامات مديريت عملكرد شركت گاز خراسان رضوي از تاييديهها و
همسوييهاي الزم به طور مطلوب برخوردار شوند بايد:
 .1فرد يا افراد مسئولي تاييد نمايند كه فعاليتهاي مديريت عملكرد مطابق خطمشيها،
اقدامات و روشهاي اجرايي و در صورت لزوم برنامههاي مستند شركت انجام ميشوند و موارد
عدم انطباق را نيز مشخص نمايند.
 .2مديران شركت گاز به طور متناوب فعاليتها ،وضعيت و نتايج مديريت عملكرد را بازنگري و
مسائل را حل نمايند.
همچنين ،يكي ديگر از نتايجي كه محقق از طريق آن ميتواند مديران و صاحبان سازمان را
راهنمايي كند ،نتيجهگيري حين پژوهش است .نتيجهگيري پژوهش اشاره به محدوديتها و
مسائلي دارد كه محقق در حين پژوهش با آنها روبرو است و اثر مستقيمي بر متغيرها ندارند اما
بر نحوه كار محقق و همكاري با او اثر ميگذارند .محقق در مدت انجام اين پژوهش ،با مسائل
و محدوديتهايي مواجه بود كه بيان آنها شايد بتواند مديران شركت مذكور و ساير سازمانها
و شركتهاي مشابه را به تامل و چارهانديشي در اين خصوص رهنمون سازد .همچنين ذكر اين
مسايل ميتواند ساير محققان را ياري رساند تا به رفع يا كاهش اين عوامل در پژوهشات خود
توجه نمايند.
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 .1كاركنان در توجيه عدم پاسخگويي يا عدم رغبت در پاسخ دادن به پرسشنامهها ،داليل قابل
تاملي را اظهار مينمودند:
 بي اهميتي نتايج پژوهشات براي مديران شركت ،و مديريتي مبتني بر قضاوتهاي شخصي ونه علمي.
 تغييراتي كه حاصل از انجام پژوهشات باشد به طور عيني و ملموس در شركت مشاهدهنميشود.
 عدم توفيق روشها و تكنيكهايي كه بر اساس نظريههاي غربي در شركت پيادهسازي واجرا شدهاند.
 خودداري برخي از كاركنان از اظهارنظر در خصوص مسايل مربوط به سازمان ،مديران ،و ياواحدهاي ديگر حتي با تاكيد بر محرمانه بودن اطالعات و ناشناخته بودن پاسخدهندگان.
 همكاري و مشاركت در پژوهشات ،منافع مادي و معنوي را براي كاركنان در پي ندارد. بيتاثير دانستن نقش تحصيلكردگان و متخصصان پژوهشگر در ايجاد تغيير و تحوالتسازنده در شركت.
 امتناع از پاسخ دادن به سواالت با اين پيش فرض كه پژوهشگر چارچوبهاي قالبي آنها رابه هم خواهد ريخت و احتمال دارد بر اثر اين پژوهش مديريت و نظارت بر عملكرد آنها
افزايش يابد.
 .2هم زمان شدن چند پژوهش و توزيع پرسشنامه در شركت موجب اعتراض و عدم همكاري
كاركنان با محقق شده بود.
 .3پراكندگي جغرافيايي مناطق و شركتهاي تابعه شركت گاز استان خراسان رضوي توزيع و
جمعآوري پرسشنامهها را دشوار كرده بود.
محقق از راهنمايي و مشاوره اساتيد محترم گروه مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،و
نيز استاد محترم داور آقاي دكتر محمدرضا ذبيحي ،استاد محترم مشاور آقاي دكتر سعيد
خياطمقدم و بهويژه استاد محترم راهنما آقاي دكتر غالمعباس شكاري كمال تشكر را دارد.
همچنين جا دارد از آقاي دكتر ايمان پيشبين معاونت محترم پژوهشي شركت گاز خراسان
رضوي كه از ابتدا تا انتهاي فرآيند پژوهش ،محقق را حمايت نموده و از نتايج پژوهش او
شجاعانه در شركت مذكور دفاع نمودند ،از آقاي رامين پوراسماعيل مشاور صنعتي و از كليه
كاركنان و مديران شركت گاز خراسان رضوي و تمامي كساني كه به نحوي محقق را در انجام
اين پژوهش ياري رساندند ،تشكر و قدرداني گردد .در نهايت از جناب آقاي دكتر سيداحمدرضا
قاسمي معاون محترم آموزش شركت سايپا كه اصل كتاب التين مدل بلوغ قابليتهاي منابع
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انساني را در اختيار محقق قرار دادند و محقق در طول پژوهش از راهنماييهاي ايشان بهرهمند
گرديد ،سپاسگزاري ميگردد.
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