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يآموزشعلومپزشکیتوسعهمرکزمطالعاتو يدوفصلنامه                     
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سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیأت امکان

 علمی

 .عضوهیأتعلمی،دانشگاهآزاداسالمیساري،ساري،ایران  سعید صفاریان همدانی،

 .عضوهیأتعلمی،دانشگاهآزاداسالمیساري،ساري،ایرانمحمدصالحی، 
کارشناسپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیگلستانوکارشناسارشدمدیریتآموزشی ،*شیما کاظمی ملک محمودی 
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هايآموزشیوسازمان.بخشدهابهبودمیوريدرسازمانهايانسانیراتوسعهوبهرهسنجشعملکرد،منابعوسرمایه:  چكیده

دهنددانشگاه ارتقاء و ارزیابیکرده را عملکردخود بایستیعلممدیریتو محیطرقابتیجدید، تداومخوددر و برايبقا .ها

سنجیاجرايمدیریتعملکرددردانشگاهعلومپزشکیگلستانازدیدگاهاعضايهیأتعلمیکانپژوهشحاضرباهدفکلیام

اعضايهیأتعلمیدانشگاه-روشپژوهشازنوعتوصیفی.صورتگرفت و(نفر131)پیمایشیبودهوجامعهآماريپژوهش،

نامهمحققاندانشگاهشیرازبودکهپایاییآنباآلفايابزارگردآورياطالعات،پرسش.گیريتصادفیسادهبودهاستروشنمونه

هابااستفادهازروشآمارتوصیفیوداده.آوريگردیدموردتأییدقرارگرفتوسپسبینافرادنمونهتوزیعوجمع%61کرونباخ

استنباطی،تحلیلشد شاملارزیابیعملکرداعضاينتایجاینپژوهشنشاندادکهقابلیتاجرايمدیریتعملکردوابعادآن.

بندياعضايها،مقایسهورتبهها،پشتیبانیعملکرداعضايهیأتعلمی،پشتیبانیعملکردگروههیأتعلمی،ارزیابیعملکردگروه

روهتعاملگ(.P=0001/0) هاومدیریتگروهدردانشگاهدرسطحقابلقبولیقراردارندبنديگروههیأتعلمی،مقایسهورتبه

 (P=00/0)يعلمیوجنسیتتأثیرمعناداريجزءدربعدپشتیبانیوبهبودعملکردگروهبرحسبگروهآموزشیآموزشی،مرتبه

برحسبمرتبه گروه ارزیابیعملکرد بعد 006/0)يعلمیو =(Pاست نداشته دانشگاه در اعضايهیأتعلمی. اینکه نتیجه

 .داننددانشگاهدارايقابلیتاجرامیمدیریتعملکردرادرشرایطکنونی

مدیریتعملکرد،امکانسنجیاجرا،اعضايهیأتعلمی:واژگان کلیدی
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 مقدمه
سازمان عملکرد ازسنجش یکی ابزارهايقوي ها، ترین

هايانسانیيآنمنابعوسرمایهمدیریتیاستکهبهواسطه

می توسعه و یابداصالح می. عملکرد بامدیریت تا کوشد

طریق از سازمانی اهداف به دستیابی در کارکنان هدایت

مطلوب قاتقویتعملکرد ارتقايعملکرد ، قبول حذفبل و

نامطلوببهره افزایشدهدعملکرد مدیریت .وريسازمانرا

هايالزمبهنیرويعملکردرویکردياستکهبادادنآموزش

نظاممنصفانهدرارزیابیعملکردکارکنانکاروبرقراريیك

مبتنیبرعملکرد،سعیدرایجاديهايحقوقومزایاونظام

ستانداردتاازاینطریقاهدافهمدلیبینکارکنانوسرپر

ورينیرويکارکنانرابااهدافسازمانهمسونمودهوبربهره

آنچهدنیايامروزرا(.1311اکبريوسیدي،)انسانیبیافزاید

سازمان قبل دهه چند دنیاي میاز متمایز محیطها نماید،

توسعه و سریع تحوالت پیچیده، و روزافزونناپایدار ي

تحوالتدانشمدیریتمیارتباط نظاماتو وجود که باشد

شیخ)مدیریتعملکرداثربخشرااجتنابناپذیرنمودهاست

 1311زاده، پیشینه(. آموزشیبا قدمتبیشازنظام ايبه

ملت توجه مورد کلیدي نهادي عنوان به سده، وهشت ها

دولت )هاست 1321کریمی، مهمترین(. عملکرد، مدیریت

سازيرفتاروهاجهتیکپارچهدیریتیبرايسازمانراهکارم

هايآموزشیعملکردمنابعانسانیاستواستقرارآندرنظام

دانشگاه درو فناوري دانشو ارتقاي و توسعه حفظ، به ها

 .کندالمللیکمكمیسطحملیوبین

اشارهکردهاستاز1312طورکهصمدزادهدرسالهمان

رزمینهاهمیتمدیریتعملکردآیاتوروایاتینظراسالمد

است زیاديبیانگردیده آیه. سوره5يدر ينازعاتآمده،

است تدبیرکنندگانکارها". این" پسسوگندبه خداونددر

اداره فرشتگان به میکنندهآیه یاد سوگند کارها کند،ي

همان است، مدیر نیز دعايجوشنخداوندخود در که طور

نامکنم،بهخدایاازتودرخواستمی. آمدهاست95بندکبیر

ايصورت ايتدبیرکنندهتو ايتقدیرکننده،  ... ». آفرین،

شودکهاوالًتدبیریکیازخصوصیاتبدینترتیبمالحظهمی

به خداوند استکه مهم امر این آنقدر ثانیاً است، احدیت

می یاد سوگند تدبیرکنندگان در تدبیر و بهکند یعنی امر

 .عاقبتکارنگاهکردنکههمانمدیریتعملکرداست

ياحوالبشردرمطالعه :فرمایندمی(ع)الرضاموسیبنعلی    

یابیـمکهدرزنـدگیموفـقوپایدارهیچگروهوملتیرانمی

باشدمگربهوجودمدیروسرپرستیکهامورماديومعنوي

 ظرلغويبهـسنجیازنکانـابیوامارزی.مایدـرامدیریتنآن

 
 

است چیزي ارزش تعیین معناي می. را عملکرد توانو

هاکهازطریقرفتارکارکنانبههايشخصیومهارتویژگی

می تبدیل عینی نتایج کرد تلقی همکاران،)شوند، و نو

 یا فرد عملکرد فرآیندسـنجش عملکردنیزبه ارزیابی(.9001

راسـ گروه دارد اهـداف تحقق تايدر اشـاره  به سـازمان

 شده منتقل شفاف صورت به قبل از انتظارات کـه طـوري

:ازمدیریتعملکردتعاریفمتعدديبهعملآمدهاست.باشد

براي بهبود حال در و مداوم فرآیندي عملکرد مدیریت

هايشغلیوها،مسؤولیتسازياولویتبرقراريارتباط،روشن

میانانتظاراتع درکدوجانبه و اعتماد منظور به ملکردي،

(.1321زاده،ترک)باشدسرپرستوکارکنانمی

مدیریت:اشارهداشت(9001آرمسترانگ،)طورکههمان

اياستکههدفآنمشخصعملکردفرآیندبسیارگسترده

کردنانتظاراتمتقابلبینمدیرانوکارکنانبودهوبرنقش

رودبهعنوانمربیونهقاضیرانیکهانتظارمیحمایتیمدی

معتقداست(9002موچا،)همچنین.عملنمایند،تأکیددارد

فعالیت عملکرد، مدیریت چارچوب در بهاگر سازمان هاي

اندازه قابل و عینی اطالعات وصورت مدیریت براي گیري

میسیاست شود، کارگیري به نتایجگذاري بهبود به تواند

بااینحالمسألهقابلتوجهدرمدیریت.مانیمنجرشودساز

دانشگاه عنوانعملکرد به عملکرد مدیریت که است این ها

دهه اواسط در دانشگاهی موضوعی گردید1220ي مطرح

( 9000دراپ، تعالی(. استکه اینباور بر مدیریتعملکرد

عهده بر که است مسؤولیتی افزایشکیفیت، و يکارکنان

استهم سازمان افراد ه علمی،. هیأت اعضاي دانشگاه، در

مدیران عنوانفرهیختگانجامعهو پژوهشگرانبه اساتیدو

هابرقشرمولدجامعهازکارورزیدهوتأثیرپذیريعملکردآن

ویژه وجایگاه دانش قدرت اصلی منبع و برخوردارند اي

هآناندردرنتیجهاستفادهازنظراتودیدگا.عملکردهستند

دانشگاه دانشگاهخصوصمدیریتعملکرددر بهویژه هايها

التحصیالنيکاريونوعفارغعلومپزشکیباتوجهبهحیطه

ونیزارتباطکاريباانسانوسالمتويدرعملکردکلنظام

اهمیتمی حائز کشور کل نهایتدر در باشدسالمتو از.

سال دانشگاهآنجاییکهمدیریتعملکرددر هاهاياخیردر

است،مطالعهحاضربهمنظورايقرارگرفتهموردتوجهویژه

علومپزشکیسنجیاجرايمدیریتعملکرددردانشگاهامکان

گلستانازنظراعضايهیأتعلمیاجراشدودراینراستا

ارزیابیعملکرداعضاي:يآنکهعبارتاندازگانهابعادهفت

پشتیبانیو،هايآموزشیارزیابیعملکردگروه،هیأتعلمی

پشتیبانیوبهبودعملکرد،بهبودعملکرداعضايهیأتعلمی

مقایسهو،یـايآموزشـهگروهریتـمدی،یـايآموزشـهگروه
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رتبهرتبه و مقایسه علمی؛ هیأت اعضاي بنديبندي

قبیلگروه از آن بر عوامل برخی تأثیر و آموزشی هاي

مرتبهجنسیت عنواناهداف، آموزشیبه گروه يعلمیو

.ویژهموردبررسیقرارگرفت

 روش

پیامکان توجهبهاینکهپژوهشحاضردر سنجیبا

اجرايمدیریتعملکرددردانشگاهعلومپزشکیگلستاناز

است بوده علمی هیأت اعضاي دیدگاه نظر. از پژوهش

پیمایشی-عه،توصیفینظرروشمطالازماهیت،کاربرديو

است بوده دانشگاهجامعه. علمی هیأت اعضاي آماري، ي

گیريتصادفیسادهعلومپزشکیگلستانکهازروشنمونه

انتخابگردیدند131 نفر گردآورياطالعاتازدوطریق.

پرسشکتابخانه و شدنامهاي انجام اي جمع. آوريابزار

بخشاياستشاملدونامهاطالعاتپرسش دوموگرافیك:

پرسش و شده تنظیم ویژه اهداف اساس بر ينامهکه

مطالعهترک در دانشگاهشیراز، همکاراناز و ايتحتزاده

امکان گروهعنوان در عملکرد مدیریت کاربرد هايسنجی

این در که مدیران، دیدگاه از شیراز دانشگاه آموزشی

 تأیید پساز ایپامطالعه مطابقجیی آن شماره (1)دول

آوريگردیدوسپسباتوجهوجمععیتوزنمونهافرادنیب

يمذکورنامهپرسش.بهاهدافپژوهشتجزیهوتحلیلشد

ارزیابی:بعدمدیریتعملکرددردانشگاهشامل6مرکباز

گروه عملکرد ارزیابی علمی، هیأت اعضاي هايعملکرد

اعضاي عملکرد بهبود و پشتیبانی علمی،آموزشی، هیأت

گروه عملکرد بهبود و مدیریتپشتیبانی آموزشی، هاي

بندياعضايهیأتعلمیهايآموزشی،مقایسهورتبهگروه

رتبه مقایسهو بنديگروهو متشکلاز 31هايآموزشیو

گیرياطالعاتمربوطبههرسؤالبودهکهبهمنظوراندازه

ايلیکرتجههايموردمطالعهازطیفپنجدریكازبخش

هايآمارتوصیفیوسپسبااستفادهازروش.استفادهشد

استنباطیشامل آزمون: میانگین، آنالیز tانحرافمعیار، و

.واریانسموردتحلیلقرارگرفت
 

 





یافته ها

هابهشرحجداولباتوجهبهاهدافوسؤاالتمطالعه،یافته

:دستآمدوتفاسیرذیلبه

همان طور جدول در 9)که می( میانگینمالحظه شود

نظر از مختلفآن ابعاد و قابلیتاجرايمدیریتعملکرد

هاييآنبامعیاراعضايهیأتعلمیدانشگاهونیزمقایسه

،نشانداد(Q2)وکفایتقابلقبول(Q3)کفایتمطلوب

ارزیابی:کهقابلیتاجرايمدیریتعملکردوابعادآنشامل



 گروهعملکرد عملکرد ارزیابی علمی، هیأت هاياعضاي

علمی، هیأت اعضاي عملکرد و پشتیبانی آموزشی،

بنديهايآموزشی،مقایسهورتبهپشتیبانیوعملکردگروه

هايآموزشیبنديگروهاعضايهیأتعلمی،مقایسهورتبه

مدیریتگروه و قبول قابل سطح (Q2)هايآموزشیدر

.ارزیابیشدهاست

 

 قابلیتاجرايمدیریتعملکرددردانشگاهابعادضریبآلفايکرونباخکلو:1جدول شماره

 هامقیاس

ارزیابی 

عملكرد 

ت اعضای هیأ

 علمی

ارزیابی 

عملكرد 

 هاگروه

پشتیبا نی 

عملكرد 

اعضای هیأت 

 علمی

پشتیبانی 

و بهبود 

عملكرد 

 هاگروه

 هامدیریت گروه

مقایسه و 

بندی  رتبه

اعضای 

 هیأت علمی

مقایسه و 

بندی  رتبه

 هاگروه

 نامه کل پرسش

قابلیتاجراي

 مدیریتعملکرد
62/010/061/010/010/021/019/061/0
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يمیانگینکلوابعادمختلفقابلیتاجرايمدیریتعملکرددردانشگاهباسطوحکفایتمقایسه(:1)جدول شماره

(Q2)وقابلقبول(Q3)مطلوب

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد

سطح کفایت 

 (Q3)مطلوب 
t P 

سطح 

کفایت قابل 

 (Q2)قبول 

t P 

قابلیتاجرايمدیریت

(کل)عملکرد
56/2591/9595/11151/2-0001/05/6631/10001/0

ارزیابیعملکرداعضايهیأت

علمی
01/1330/31566/1-0001/01016/100001/0

هايارزیابیعملکردگروه

آموزشی
16/1936/31501/1-0001/01093/20001/0

پشتیبانیوبهبودعملکرد

اعضايهیأتعلمی
16/9100/1 95/9123/6-0001/05/162/60001/0

پشتیبانیوبهبودعملکرد

هايآموزشیگروه
05/1511/065/1126/1-0001/05/1912/10001/0

0001/01005/100001/0-15/1931/31556/6هايآموزشیمدیریتگروه

بندياعضايمقایسهورتبه

هیأتعلمی
62/591/95/601/2-0001/0511/00001/0

هايبنديگروهیسهورتبهمقا

آموزشی
91/1021/065/1151/100001/05/1910/00001/0



 شماره جدول در 3)همچنین می( درمالحظه که شود

خصوصتعاملگروهآموزشیبرنظراعضايهیأتعلمیدر

ارزیابی ششبعد، و قابلیتاجرايمدیریتعملکرد مورد

ارزیاب علمی، هیأت اعضاي گروهعملکرد عملکرد هايی

علمی، هیأت اعضاي عملکرد بهبود و پشتیبانی آموزشی،

گروه رتبهمـدیریت و مقایـسه آموزشـی، بنـديهـاي

ايـهروهـنديگـبهـسهورتبـقایـمی،مـاعضـايهـیأتعل





آموزشیتأثیرمعناداريبرايدانشگاهنداشتهاستولیدر

هايآموزشیدرگروههبعدپشتیبانیوبهبودعملکردگرو

درصدغیرقابلقبولودرگروهعلوم1/09علومپایهدر

نشان9/99بالینی قابلقبولارزیابیشدکه -درصدغیر

يتأثیرگروهدراینبعدمدیریتعملکرددردانشگاهدهنده

.است
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 هابرحسبگروهآموزشیهآنگانيقابلیتاجرايمدیریتعملکردوابعادهفتمقایسه(:9)جدول شماره 

 

 اجرا

 P-value Chi-Square گروه

 

(df=2) 
 بالینی علوم پایه

 درصد تعداد درصد تعداد

اجرايمدیریت

عملکرددردانشگاه

غیرقابلقبول

قابلقبول

مطلوب

91

03

90

1/30

9/06

99

6

95

13

1/15

1/55

1/91



11/0 



69/3

ارزیابیعملکرد

يهیأتعلمیاعضا

غیرقابلقبول

قابلقبول

مطلوب

30

35

99

0/36

5/31

1/90

2

99

10

90

2/01

1/31

 
19/0

 
9/0

ارزیابیعملکرد

هايآموزشیگروه

غیرقابلقبول

قابلقبول

مطلوب

39

03

11

35

06

11

2

99

10

90

2/01

1/31

 
11/0 

 
01/0 

پشتیبانیعملکرد

اعضايهیأتعلمی

قبولغیرقابل

قابلقبول

مطلوب

31

32

91

9/35

3/06

5/16

1

91

2

1/16

9/19

90



01/0 



13/5

پشتیبانیوبهبود

هايعملکردگروه

آموزشی

غیرقابلقبول

قابلقبول

مطلوب

32

31

91

1/09

1/30

1/93

10

11

16

9/99

00

1/36

 
00/0

 
11/1

هايمدیریتگروه

آموزشی

غیرقابلقبول

بولقابلق

مطلوب

92

03

12

2/31

9/06

2/90

1

92

10

3/13

0/10

3/99



01/0 

 
63/5

بنديمقایسهورتبه

اعضايهیأتعلمی

غیرقابلقبول

قابلقبول

مطلوب

03

91

99

3/06

5/91

9/90

12

15

11

3/09

3/33

0/90



19/0 

 
32/0

بنديمقایسهورتبه

هايآموزشیگروه

غیرقابلقبول

ولقابلقب

مطلوب

32

30

11

1/09

0/36

1/12

16

13

15

1/36

2/91

3/33



91/0 

 
02/3



 شماره جدول در شده اطالعاتدرج 0)همچنین نشان(

مرتبهمی تعامل که نظردهد بر معناداري تأثیر علمی ي

يقابلیتاجرايمدیریتعملکرداعضايهیأتعلمیدرباره

ارزیابیعملکرد:لبرايدانشگاهدرکلوششبعدآنشام

گروه مدیریت علمی، هیأت عملکرداعضاي و پشتیبانی ،

اعضايهیأتعلمی،پشتیبانیوعملکردگروه،مقایـسهو









رتبهرتبه و مقایسه علـمی، هیأت اعضـاي بنديبـندي

هادرهانداشتهاستولیدربعدارزیابیعملکردگروهگروه

درصدغیرقابل50مربیدرمقیاسقابلیتاجراییدرگروه

درصد93،(استاد،دانشیارواستادیار)قبولودرگروهسایر

يتأثیرگروهدردهندهغیرقابلقبولارزیابیشدکهنشان

.اینبعدمدیریتعملکرددردانشگاهاست
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يعلمیبرحسبمرتبهگانهآنهايقابلیتاجرايمدیریتعملکردوابعادهفتمقایسه(:4)جدول شماره 



اجرا

يعلمیمرتبه



P value Chi-Square 

 

(df=2)
مربی



سایر

درصدتعداددرصدتعداد

غیرقابلقبولاجرايمدیریتعملکرددردانشگاه

قابلقبول

مطلوب

15

11

6

5/32

1/09

0/11

12

06

91

1/91

50

9/90



13/0 



11/0

غیرقابلقبولعلمیارزیابیعملکرداعضايهیأت

قابلقبول

مطلوب

12

15

0

5/91

5/09

31

93

36

96

5/91

5/09

31



19/0 



21/1

غیرقابلقبولهايآموزشیارزیابیعملکردگروه

قابلقبول

مطلوب

12

11

3

50

1/09

2/6

90

02

11

93

3/51

6/90

 
006/0 



62/6 

قبولغیرقابلپشتیبانیوبهبودعملکرداعضايهیأتعلمی

قابلقبول

مطلوب

15

11

6

5/32

1/09

0/11

99

00

95

3/95

01

6/91



93/0 



22/9

غیرقابلقبولهايآموزشیپشتیبانیوبهبودعملکردگروه

قابلقبول

مطلوب

11

10

1

0/06

1/31

1/15

30

30

96

5/30

5/30

31



16/0 



51/3

غیرقابلقبولهايآموزشیمدیریتگروه

قابلقبول

طلوبم

13

11

6

9/30

0/06

0/11

91

06

12

9/90

50

1/91



51/0 



31/1

غیرقابلقبولبندياعضايهیأتعلمیمقایسهورتبه

قابلقبول

مطلوب

91

2

1

5/09

9/39

3/95

36

91

99

5/09

9/39

3/95



01/0 



66/1

غیرقابلقبولهايآموزشیبنديگروهمقایسهورتبه

قابلقبول

مطلوب

12

10

5

50

1/31

9/13

35

91

90

9/00

9/39

1/96



91/0 



13/3



.يقابلیتاجرايمدیریتعملکردوجودنداردهمچنینتفاوتمعناداريبرمبنايجنسیتنمونهآماريدردانشگاهدرباره
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 بحث و نتیجه گیری
مدیریت اجراي قابلیت دانشگاه علمی هیأت اعضاي

شامل آن ابعاد و عملکرد هیأت: اعضاي عملکرد ارزیابی

گروه عملکرد ارزیابی پشتیبانیعلمی، آموزشی، هاي

گروه عملکرد پشتیبانی علمی، هیأت اعضاي هايعملکرد

مدیریتگروه رتبهآموزشی، و مقایسه بنديهايآموزشی،

هايآموزشی،بنديگروهاعضايهیأتعلمی،مقایسهورتبه

اینیافتهبهآنمعنا.کردندرادرسطحقابلقبولارزیابی

استکهاعضايهیأتعلمیدانشگاه،مدیریتعملکرددر

داراي(گروهخود)هايکاريحوزه را نهایتدانشگاه ودر

1321قابلیتاجرادانستندکهدرپژوهشکریمیدرسال

اجرايمدلارزیابیعملکردازدیدگاهاعضايهیأتعلمی

متوس حد در شیراز پژوهشدانشگاه در و طارزیابیشده

قابلیتاجرايمدیریتعملکرداز1321زادهدرسالترک

ولیدر.ترازسطحقابلقبولارزیابیشدنظرمدیرانپایین

مدیریتعملکردو1316پژوهشاکبريوسیديدرسال

ورينشاندادکهاجرايمدیریتتأثیرآنبرافزایشبهره

وريلبهاهدافوافزایشبهرهعملکردباعثموفقیتدرنی

می سازمان براي بیشتر سود پژوهشحاضرو با که شود

داردهم سویی . 1311)صفاییان مدیریت( مطالعه در نیز

ریزيبرايعملکردفراگیربیاننمودکهایجادفرهنگبرنامه

مدیریتعملکرد،اجرايآنوکنترلواقداماتبهبودوبه

تمامسطوحسازمانیجهتنیلبهکارگیرياطالعاتبراي

می نیاز مورد باشداهداف، بهبود. نیز پژوهش این در

ابعاداجرايمدیریت عملکردفردوگروهبهعنوانیکیاز

شد بیان عملکرد . همکاران و 1315)براتی ارزیابی( در

از یکی سمنان امیرالمؤمنین بیمارستان کارکنان عملکرد

ع مدیریت مزایاي و هماهنگیویژگی را سازمانی ملکرد

نیز پژوهشحاضر در که دانستند سرپرستان و کارکنان

مدیریتگروهکههمانهماهنگیوهمکارياعضاومدیر

باشدبهعنوانیکیازابعادقابلقبولهايآموزشیمیگروه

شد ارزیابی عملکرد مدیریت اجراي در در. همچنین

ویژگی از یکی براتی مدیرپژوهش دادنهاي عملکرد یت

هايبرتردرمحلکاربودکهاینهايالزمبهفعالیتپاداش

بنديگروهبرنیزباقابلقبولارزیابیکردنمقایسهورتبه

هاازدیدگاهاعضايهیأتعلمیدراجراياساسشایستگی

هم عملکرد داردمدیریت سویی فانگ. شی پژوهش در

(9019 ) عملکرد مدیریت استقرار دردر آن ارزیابی و

نتیجهبیمارستان که تایواننشانداد ياجرايهايکشور

سیستممدیریتعملکرددرارزیابیعملکردسازمانمؤثرو



باشدکهدراینپژوهشارزیابیعملکردفردومطلوبمی

در عملکرد مدیریت اجراي ابعاد از یکی عنوان به گروه

گرف قرار تأیید مورد قبول قابل تسطح گروه. تعامل

آموزشیتأثیرمعناداريبرنظراعضايهیأتعلمیدانشگاه

درباره گلستان پزشکی مدیریتعلوم اجراي قابلیت ي

جزدربعدپشتیبانیوبهبودعملکردعملکردوابعادآنبه

می که است نداشته نشانگروه گروهدهندهتواند تأثیر ي

دانشگاه در گروه عملکرد بهبود و پشتیبانی در آموزشی

پژوهشترک همکارانباشدکهدر و تفاوت(1321)زاده ،

دیدگاه بین گروهمعناداري مدیرانهاي آموزشی هاي

مدیریت اجراي قابلیت کل با رابطه در شیراز دانشگاه

نداشت وجود عملکرد مرتبه. تعامل مورد ندر علمی یزي

درباره معناداري عملکردتأثیر مدیریت اجراي قابلیت ي

برايدانشگاهدرکلوابعادآنجزدربعدارزیابیعملکرد

ترکگروه پژوهش در که نداشت آموزشی وهاي زاده

مرتبه تعامل نظرهمکاران، بر معناداري تأثیر علمی ي

اييقابلیتاجرمدیراننمونهپژوهشدانشگاهشیرازدرباره

(1321)درپژوهشکریمی.مدیریتعملکردنداشتهاست

تفاوتمعناداريدرنگرشودیدگاهاعضايهیأتعلمیبا

هايعلمیمختلفدرخصوصارزیابیقابلیتاجرایی،مرتبه

.عملکردوجودداشت

درارزیابیعملکرد(9001)درپژوهشرادوهمکاران

تیوکشاورزيدردانشگاههايعلومحیاازتدریسدررشته

داشت وجود معناداري تفاوت نیز فلوریدا کلینتیجه. ي

مدیریت کنونی شرایط در علمی هیأت اعضاي اینکه

نظرات و نمودند ارزیابی اجرا قابل را دانشگاه در عملکرد

يپژوهشبرحسبجنسیت،همسانیدربیناعضاينمونه

قامرتبه آموزشیدرباره گروه کليعلمیو در بلیتاجرا

داشت وجود پژوهش. در همکاران و (1320)احمدوند

سازماننهادینه عملکرد تعالی راهبردهايسازي با ها

ارائهاطالعاتعینیوقابل(9002موچا،)مدیریتعملکرد،

فعالیتاندازه در مدیریتعملکرد هايگیريجهتاجراي

 نتایجسازمان، بهبود منظور اسکار،مار)سازمانیبه تینو

هاهايارتقاءوبهبودسازمانهاوفرصتپیمودنراه(9002

ویهیفق)ازطریقتقویتنقاطقوتوکاهشنقاطضعف،

1316فرهمند ابعادمتقابلریثأتژهیوتیاهمبردیکتأ(

تیحما(1316یسیاو)کارکنان،عملکردویشغلتیریمد

عملکردتیریمدمطلوبياجراوبرنامهیراحـط،يرهبر

دیریتـابعادمریثأت(1311وسارائوینیرـس)ران،یمدطـتوس
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 کارکنـان، عملـکرد و حمایت(1316اویسی،)شـغلی

مطلوبمدیریتعملکرد اجراي و برنامه طراحی رهبري،

 مدیران، )توسط 9001سرینیوسارائو، خوب( سوابق تأثیر

 مدیریتعملکرد، روابطگروهیبر وسودمند)تحصیلیو

مدلمدیریتعملکردجهتتوانمندسازي(1315همکاران،

 کارکنان، ارتقاي )و 1313سلطانی، مدل( کردن بومی

عملکرد، مدیریت نظام اصالح و اجرا و عملکرد مدیریت

اجرايهم اهمیت و بوده پژوهش این  نتایج راستاي

سازمان در عملکرد میمدیریت نشان خاطر را .کندها

 همچنین مدیریتعوامل مطلوب اجراي در مؤثر انسانی

دانشگاه در اهداف تحقق راستاي در هاعملکرد رؤسا،:

گروه مدیران ومعاونان، اعضايهیأتعلمی واحدها، و ها

 بایستی که هستند کارکنان و وهمکارشناسان سویی

درهايمدیریتعملکردهماهنگیکاملدربرقراريبرنامه

دانشگا تابعه واحدهاي پژوهشی،کل آموزشی، از اعم ه

و آمار بهداشـت، دارو، و غـذا درمـان، فناوري،

توسعهاطـالع پشتیبانیو فرهنگیو دانشجویی، يرسانی،

صورت دانشگاه ریاست و ارشد مدیریت با انسانی منابع

درنهایت،مدیریتعملکرددردنیايرقابتیکنونی.پذیرد

راستاباچهبیشتردردانشگاههموريهربایستیبرايبهره

انتظاراتجامعه با همگام کشور در سازمان، و اهداففرد

.المللیارتقاءوتوسعهبخشدبودهوخودرادرسطحبین

 قدردانی

فناوري، و تحقیقات معاونت از مقاله نویسندگان

کمیته و پژوهشی پزشکیشوراي علوم دانشگاه اخالق ي

دا هیأتگلستان، اعضاي ساري، واحد اسالمی آزاد نشگاه

اساتیدوپژوهشگران علمیدانشگاهعلومپزشکیگلستان،

ترک جعفر دکتر آقایان گلستان، و شیراز ودانشگاه زاده

وکیلی محمدعلی دکتر و نوروزي نصراله دکتر همکاران،

 .کمالتشکررادارد

 

 

 

 

References 

Akbari, A.R, Seyedi, S.M, 2008, Performance Management and its impact on human resource 

productivity, Yademan Journal, No. 53, p: 58. 

Armstrong, M, 2006, Performance Management, Translated to Farsi by: Safari and Wahhabiean, 

Tehran: Jahad Daneshgahi. 

Ahmadvand, A.M, Japloghain, Gh, 2011, Evaluation of intervention strategy based on 

performance management leadership, Police Organizational Development Journal, Vol.8, No.3, P: 

139. 

Barati, A, Maleki, M.R, Golestani, M, et al 2006, Evaluation the performance management system 

in employees of Amiralmomenin (P.B.U.H) hospital in Semnan. Making use of the balanced score 

card, Journal of Health Administration, Vol. 9, No. 25, p: 47-54. 

Bernardin, H.J, 2003, Human Resource management: an experiential approach. 3th Edition New 

York: M C Graw Hill. 

Farahmand, N, 2009, Employee performance management with an emphasis on corporate social 

factors. Management perspective Journal, No.32, P: 169-181. 

Gunaratne, A.K, J Du Plessis, A, 2007, Performing Management System: A powerful tool to 

achieve organizational goals, Journal of Global Business and Technology, Vol .3. No. 1, p: 17-28. 

 

 



 ...امكان سنجی اجرای مدیریت عملكرد و                                                                                                       41

   19311931تابستان و پاییز تابستان و پاییز   ،،11ی ی رهرهشماشما  ،،  چهارمچهارمسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  دوفصلنامهدوفصلنامه

Karimi, M, 2012, Feasibility of application of 2+2 performance management model from the 

faculty of Engineering Point of view of Shiraz University. Iranian Journal of Engineering 

Education . Vol 14, No 55, P 135-163. 

Martin, J, Oscar, R, 2009,  EFQM Model: Knowledge governance and competitive advantage, 

Journal of intellectual capital, Vol. 9, No. 1, p: 133-156. 

Mucha, M, 2009, Performance Management Framework U.S. Office of Personnel management  

1900 E Street NW, Washington, DC 20415, p: 606-1800 . 

Noe, R.A, Hollenbeck, J.R, Gerhurt, B, et al, 2008, Human resource management: gaining 

competitive advantage. 3th Edition New York: Mc GrawHill. 

Rudd, R. Hoover, T, Connor, N, Baker, M, 2001, Peer evaluation of teaching in university of 

Florida’s college of agricultural and life sciences, Journal of Nursing Education. Vol 22, No. 

1,p:189. 

Oveyssi, J, Sohrabi, Y, Kamali, M.A, 2008, Performance Management Trihedral, Tadbir 

Magazine, No. 198, p: 61-64. 

Samadzadeh ,2010, Management based on the guidelines of Islam and the Quran, Retrieved on 

fifth November 2010, Available from: www.modiriran.ir/modules/article. 

Safaeian, A, 2007, Introducing Comprehensive Performance Management & the Role of 

Information Technology Jahad Daneshgahi, Center of Scientific Information. Bolton of Strategic 

system. Vol. 2, p: 21-25. 

Srinivasa Rao, A, 2007, Effectiveness of performance management systems: an empirical study in 

Indian companies, The International Journal of Human Resource Management, Vol.18, Issue 10, 

P: 1812-1840. 

Sheykhzadeh, R, 2009, A conceptual model of performance management in mission-driven 

organizations. Imam Hossein University Journal of Human Resource Management, No. 2, P: 57-

83. 

Shew-Fang, Shieh, 2012, An Empirical Study of Establishment of a Performance Management 

System and Its Effectiveness Evaluation, 23
rd

 International Nursing Research Congress, 

Austeralia, 30July - 3August. 

Sodmand, R, Nasrzadeh- Groovy, M, 2007, Impact of Performance Management on Employee 

Empowerment, The Third National Conference on Performance Management, Tehran: Jihad 

daneshgahi, 15 -16 may. 

Soltani, I, 2004, The Steps of Implementation of Performance Management System, Tadbir 

Magazine, Vol. 15, No. 145, p: 54-83. 

Thorpe, R, Beasley, T, 2004, The Characteristics Of Performance Management Research: 

Implications and challenges, International Journal of Productivity and Performance 

Management, Vol.53, No. 4, p: 334-344. 

Torkzadeh, J, Jafari,S, 2012, Possibility Assessment of Performance Management at Shiraz 

University From Viewpoints of Managers . Quarterly Journal of New Approaches in Educational 

Administration ,No. 3, P: 63-68. 

http://www.modiriran.ir/modules/article


41 کاظمی و همكاران

   19311931تابستان و پاییز تابستان و پاییز   ،،11ی ی رهرهشماشما  ،،  چهارمچهارمسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  دوفصلنامهدوفصلنامه



Possibility Assessment of Implement Performance Management in Golestan 

University of Medical Sciences From the Perspective of Faculty 

Said saffarian hamedani
1 

Mohammad Salehi
1
  

Shima Malekmahmoodi
2,* 

1
  : Faculty member, University of Islamic Azad Sari, Sari, Iran. 

2,*
:Golestan University of medical Sciences, Educational Administration (MA)  at 

Islamic Azad Sari University, Sari, Iran. 
 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Email: kazemishima20@yahoo.com 

 

Abstract: Human Resources and productivity Expand through performance evaluation. In order to 

survive in today’s competitive environment, universities should assess their performance, knowledge 

management, and promote them. With this attitude, the present study was done with overall objective 

of the feasibility of implementing performance management in terms of Golestan University of 

Medical Sciences from faculties’ point of view. This was a kind of descriptive survey. The 

population was comprised of faculty members (136 people), Sampling was simple random and the 

data gathering tool was questionnaire prepared in Shiraz; its reliability was approved with 76% 

Cronbach's alpha. These questionnaires were distributed and were collected then were analyzed using 

descriptive and inferential statistics. Results showed that in terms of faculty, the implementation of 

performance management and its dimensions included; Faculty performance evaluation, groups' 

performance evaluation, support the faculty performance, support groups' performance, comparison 

and ranking of faculty members, comparison and ranking of groups, and group management were 

assessed at the acceptable level (P value= 0.0001). Interaction of educational Departments, academic 

ranking and gender had no significant effect apart from support and improvement the group 

performance based on the educational departments (P value=0.04). Also had no significant impact on 

evaluating groups’ performance in terms of academic ranking (P value=0.007). As a result, the 

faculty members of university believed that performance management is applicable on current 

situation in the university. 
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