چکیده
این مقاله با هدف طراحی و تبیین الگوی مدیریت عملکرد کارکنان بصورت یکپارچه در
نظام بانکی کشور(بانک سپه) انجام گرفته است .در راستای نیل به این هدف ابتدا مقولههای
زیربنایی مدیریت یکپارچه عملکرد شناسایی و اعتبارسنجی شده اند و در نهایت با تعیین الگوی
روابط علی این عناصر ،مدل نهایی بدست آمده است .این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربهگرایانه
و به روش قیاسی -استقرایی انجام شده است .پژوهش حاضر از نظر هدف ،یک پژوهش بنیادی

تبیین و طراحی الگوی مدیریت عملکرد

است و از منظر روش گردآوری دادهها ،یک پژوهشهای پیمایشی-مقطعی قرار می گیرد .در این

کارکنان مبتنی بر یکپارچگی با رویکرد

تحقیق از روش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است .جامعه آماری این مقاله شامل اساتید و
خبرگان با تجربه مدیریتی در بانک سپه می باشند و برای نمونهگیری از روش گلوله برفی

فراترکیب در نظام بانکی کشور

استفاده شده است .فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت  11نفر
از مد یران ادارات مرکزی بانک سپه کشور در این مطالعه شرکت نمودند .برای شناسایی
مقوله های زیربنایی مدیریت عملکرد کارکنان از روش فراترکیب استفاده گردیده و با استفاده از
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مقدمه
بحث عملکرد نظام بانکداری دولتی و موسسات مالی در بیشتر موارد به شاخصهای مالی مانند
بازده سرمایهگذاری و سودآوری خالصه می شود .این در حالی است که مدیریت عملکرد نظام بانکی
موضوعی فراتر از مباحث مالی است و چون چتری فراگیر پیامدهای مالی و غیرمالی را پوشش
میدهد[ .]1مدیریت عملکرد کارکنان به عنوان یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی ،ابزار
مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان به حساب میآید .مدیریت عملکرد کارکنان فرآیندی
است که از طریق آموزش های الزم به نیروی کار و همچنین برقراری یک نظام منصفانه در ارزیابی
عملکرد کارکنان و نیز برقراری نظامهای حقوق و مزایا و پاداشهای مبتنی بر عملکرد ،سعی در
ایجاد همدلی بین کارکنان و سرپرستان دارد .به این ترتیب کارکنان با اهداف سازمان همسو شده و
بهرهوری نیروی انسانی افزایش پیدا می کند [ .]2امروزه بانکها به خوبی دریافتهاند که جهت موفقیت
در اقتصاد پیچیده جهانی و بقا در محیط رقابتی کسب و کار ،نیازمند الگویی برای بهبود عملکرد
میباشند .همچنین نیروی انسانی به عنوان منابعی حیاتی موفقیت سازمان ،جهت دستیابی به بهترین
نتایج نیازمند مدیریت میباشند [ .]3در گذشته مدیریت عملکرد به عنوان یک مسئولیت جانبی به واحد
نیروی انسانی محول شده بود ،در حالیکه امروزه مدیریت عملکرد به عنوان یک وظیفه سازمانی مد
نظر قرار گرفته است که مسئولیت آن به عهده مدیران ارشد بانکی است .مدیریت عملکرد به اندازه ای
مهم است که به تنهایی میتواند قلب منابع انسانی به حساب آید [.]4
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اجرای برنامههای مدیریت عملکرد کارکنان نیازمند وجود برخی آمادگیها و زمینهها در سازمان ذیربط است .بسیاری از برنامههای مدیریت عملکرد
به دلیل فقدان این زمینهها و آمادگیها شکست می خورند یا به نتایج و دستاوردهای مورد انتظار نائل نمیشوند .پژوهش ها نشان میدهد حدود  %70از
برنامهها و کوششهایی که با هدف ایجاد تحول در حوزه عملکردی سازمانها آغاز میشود ناتمام میمانند[ .]5استقرار مد یریت عملکرد در بانکها
بسیار پیچیده است و این حوزه چالشهای متعددی دارد .یکی از این چالشها اجراشدن مراحل مد یریت عملکرد به شیوهای صحیح است تا در نتیجة آن،
حقایق بیان شوند و بر این اساس ،بتوان برنامهریزی کرد .به هم ین منظور ،برای موفقیت اجرای مراحل مدیری ت عملکرد ،این مراحل باید به درستی
شناسایی شوند [ .]6مشکالتی همچون بیعالقگی کارکنان به کار و بیانگیزهبودن و کاهش بهرهوری کارکنان ،که منجر به کاهش بهرهوری سازمان
میشود ،ممکن است ناشی از نارساییها و مشکالت موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان باشد [ .]7بهمنظور غلبه بر شرایط نامطمئن و پیچیده ،که
امروزه سازمانها با آن روبرو میشوند ،یگانه راه پیش روی مدیران استفاده از روش مدیریت عملکرد برای توانمندکردن سازمان و کارکنان از طریق
کسب دانش و مهارتی است که بهسرعت کهنه و منسوخ میشود  .از این رو ،داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد ،که بنیاد ثروت ملی و داراییهای
حیاتی سازمان بهحساب میآیند ،منافع بسیاری برای سازمانها ،شرکتها و بنگاههای اقتصادی به دنبال خواهد داشت[.]8
در صورتی که مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آن در سازمان طراحی و اجرا شود ،میتواند بخشی از مسائل و مشکالت بانکی را شناسایی و
در جهت حل آنها راهکارهای عملی ارائه کند .مدیریت عملکرد نگ رش جامعی به عملکرد مالی و غیرمالی نظام بانکی دارد .این سیستم با سازوکارهایی
مشخص بین عملکرد فردی و سازمانی همافزایی ایجاد میکند .پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان ،ضرورت آگاهی
از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری را پیش از پیش آشکار نموده است [ .]9از این رو نظام یکپارچه مدیریت عملکرد یکی از
دغدغههای اساسی بانکها است .این رویکرد با هدف دستیابی به یک شیوه مدیریت عملکرد جامع ،قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا بانکها بتوانند
اطالعات دقیق و کافی از وضعیت عملکردی خود به دست آورند و با نگاه به آینده ،از خطاهای گذشته درس بگیرند [ .]10مدیریت عملکرد یک استراتژی
مدیریت منابع انسانی است که به شناسائی ،توسعه ،نگهداری و بهبود کارکنان مستعد میپردازد .منطق زیربنائی مدیریت عملکرد کارکنان این حقیقت
است که سازمان ها توسط نیروی انسانی گردانده میشوند .فرایندها ،فناوری و سرمایه با اهمیت هستند اما این افراد میباشند که تصمیمگیری میکنند
و به خلق ارزش میپردازند .مدیریت عملکرد با بهبود عملکرد کارکنان سازمان میتواند منجر به رشد و تعالی سازمان گردد [.]11
در سالهای اخیر و با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی ،نظام بانکداری دولتی کشور با چالشهای جدیدی روبهرو شده است .ورود
بانکهای خارجی ،شروع به کار بانکهای خصوصی و افزایش فعالیتهای مؤسسههای مالی و اعتباری از جمله این چالشها محسوب میشود .این
فشارها بانکهای دولتی کشور را بر آ ن داشته است ،برای بقا و رقابت در این محیط پویا ،در پی بهبود عملکرد خود خود باشند .برای این کار ،به
شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز وضعیت موجود از منظر مطلوبیت هدفها ،برنامههای عملیاتی طرحهای اجرایی و نتایج حاصل از آنها رو ی
آوردند .بنابراین انتظار میرود اگر مدیریت عملکردها در بانک ها با اهمیت تلقی شود ،عملکرد نیروی انسانی آنان نیز بهبود یابد .از آنجاییکه
توانمندیهای نیروی انسانی باید متناسب با فضای کار و حرفه باشد و نظام بانکی نیز ویژگیهای خاص خود را دارد که با دیگر سازمانها کامآل
متمایز است بنابراین ارائه الگوی مدیریت عملکرد کارکنان در آن بسیار حیاتی است .در نتیجه انجام این تحقیق از نظر موضوع ،کار جدیدی به حساب
آمده و شناسایی مقولههای زیربنایی نظام مدیریت عملکرد کارکنان بانکی راهگشای بسیاری از مسائل موجود خواهد بود .این مطالعه دارای دو دسته
نتایج کاربردی است .از منظر عملی مدیران بانکهای دولتی به خصوص بانک سپه می توانند برای بهبود مدیریت عملکرد از دستاوردهای این مطالعه
استفاده نمایند .از منظر علمی نیز دانشجویان و پژوهشگران حوزه سازمان و مدیریت که به موضوع مدیریت عملکرد عالقه مند باشند میتوانند از نتایج
این تحقیق استفاده کنند .به همین منظور ابتدا مقولههای زیربنایی مدیریت عملکرد بانکی شناسایی شده و سپس با تعیین روابط علی مقولهها ،الگویی
برای مدیریت یکپارچه عملکرد کارکنان در نظام بانکداری ارائه میگردد .

 . 1مرور ی بر مبانی نظر ی و پیشی نه تحقی ق
مدیریت عملکرد موضوعی شناخته شده در حوزه سازمان و مدیریت است .اغلب مدیریت عملکرد به عنوان یکی از مهارتهای اصلی مدیریت منابع
انسانی مطرح میگردد .در سال های اخیر موضوع مدیریت عملکرد به عنوان یک فعالیت کلیدی مدیریت و عامل اساسی در موفقیت نظام بانکی تبدیل
شده است .مدیریت عملکرد به سیستم بانکی امکان میدهد تا از طریق شن اسایی ،توسعه و جابجایی استعدادها به مزیت رقابتی دست یابند[ .]12امروزه
مدیریت عملکرد کارکنان در سطح جهانی ،به عنوان تضمینی جهت موفقیت شرکتهای بزرگ چند ملیتی در فضای شدید رقابت جهانی شناخته شده
است .از سازمانهایی که برنامههای مشخصی برای مدیریت عملکرد را به کار میبرند ،با عنوان سازمانهایی با عملکرد یاد میشود .در واقع نظام
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تبیین و طراحی الگوی مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر یکپارچگی با رویکرد فراترکیب در نظام بانکی کشور
مدیریت عملکرد به عنوان اهرم کلیدی تغییر ،برای افزایش دستاوردهای تیمی و فردی یاد شده است .در مدیریت عملکرد موثر ،در کنار مدیریت عملکرد
فعالیتهایی نظیر :آموزش ،رضایت ،انگیزش و خالقیت قرار دارند [ .]13مدیریت عملکرد هستة مرکزی فعالیتهای نظام بانکی را تشکیل میدهد و با
اینکه سابقه ای طوالنی دارد ،همواره با چالش هایی همراه بوده است .مدیریت عملکرد بانکی و مباحث مرتبط با آن هنوز همچون معما باقی مانده و فاقد
فراتحلیلی منسجم است .اگرچه مدیریت عملکرد در بسیاری از سازمان ها سازوکارهای مشخصی دارد اما در نظام مالی و بانکی از پیچیدگیهای زیادی
برخوردار است .در نگاه صاحب نظران این حوزه ،از تفاوتهای بارز مدیریت عملکرد بخش دولتی با بخش خصوصی تأکید این نظام بر برنامهریزی از
باال به پایین همراه با اعمال رفتارها و مالحظات ویژه در نظام بانکی است.]14[ .
مدیریت عملکرد را میتوان مجموعه ای از اقدامات و اطالعات تلقی کرد که جهت افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به
هدفها به شیوهای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت میگیرد.]15[.
مدیریت عملکرد اصطالح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد.
مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر
نسبت به کیفیت خدمات منجر میشود . ]16[ .با توجه به تعاریف فوق میتوان مدیریت عملکرد کارکنان را رویکردی دانست که با استفاده از ارتباطات
دوجانبه بین سرپرستان و کارکنان ،باعث تفهیم خواستها و انتظارات سازمان از کارکنان از یکسو و انتقال خواستها و تقاضاهای کارکنان به
سرپرستان و مدیریت سازمان از سوی دیگر ،محیطی را جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان پدید میآورد.
مدیریت عملکرد باعث میشود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارکنان را تشخیص و در جهت بهبود آن اقدام نمایند .از سوی دیگر با دادن
پاداشهای مناسب به عملکرد مطلوب کارکنان ،عملکردهای مطلوب را ترغیب و تکرار پذیری آنها افزایش مییابد  .مدیریت عملکرد فرایندی است که هم
ارزشیابی عملکرد و هم نظامهای انضباطی و خط مشیهای رسیدگی به شکایات را بعنوان ابزار مدیریتی خود در بر میگیرد .فنون و ابزار این مدیریت
برای باال بردن بهرهوری کارکنان و کسب مزیت رقابتی سازمان بکار میرود []17
رهیافت سیستمی و اقتضایی در کنار نگرش سیاسی به سازمان به عنوان رهیافت نوین در مدیریت مطرح است ،که توجه به
بهره برداری از تکنولوژی فناوری اطالعات و زیرساختهای مربوطه و طراحی مدل یادگیرنده و هوشمند را مورد توجه قرار داده است .در این مسیر
چنین پیش بینی میگردد که سازمانها در آینده کوچکتر ،غیر متمرکزتر ،غیر رسمی تر و منعطف تر خواهند ش .بنا براین سازمانها مشارکتیتر ،دارای
ابهامات و مبتنی بر روابط و شبکه ارتباطی بوده و نیازمند بهرگیری از تکنولوژی و عاملهای هوشمند (اعم از کارکنان خبره ،نرم افزار و سخت افزار،
سیستمهای خبره و )...به منظور بهروزرسانی خویش و یادگیری از محیط داخل و اطراف خود در راستای مدیریت و ارزیابی عملکرد خویش و
پاسخگویی به نیازهای سازمانی هستند]18[.
در نظام بانکداری تمرکز استراتژیک از مقولههای قیمت و جنبههای فنی عملکرد ،به کیفیت خدمات و رضایت مشتری تغییر یافته است .یکی از موارد ی
که مدیران باید از آن آگاهی داشته باشند ،اندازهگیری و ارزیابی سازمان میباشد .بانکها و موسسات مالی اعتباری یکی از با اهمیتترین بخشها ی
اقتصادی به شمار میآیند .این گروه از سازمانها با هدایت و سازماندهی دریافتها و پرداختها ،مبادالت تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب
گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی میگردند  .امروزه در عصر اطالعات ،سازمانها نیازمند اندازهگیری کلیه ابعاد مالی و غیرمالی سازمان
خویش هستند .به این منظور چارچوبها و مدلهای مختلفی برای اندازهگیری عملکرد توسعه داده شده اند ،که انتخاب مدل مناسب نقش بسزایی در
موفقیت عملکرد شغلی کارکنان بانک خواهد داشت .]19[ .نظام مدیریت بانکهای امروزی ،ب ه سیستمهای ابتدایی سنجش عملکرد ،شباهتهای چشمگیری
دارد .این سیستم ها برای نهادهای صنعتی اولیه ،که طبیعتی ماشینگونه داشتند و بر داراییهای فیزیکی بنا شده بودند ،مناسب بودند اما برای
سازوکارهای ارزش آفرین بانکهای امروزی نامناسباند .در اصل ،با توجه به نقش محور ی منابع انسانی در سازمانها ،باید نظام ارزشیابی مناسب ی را
در نظر بگیریم که استعدادهای فردی را برانگیزد و پرورش بدهد .افزون بر این ،در حوزة منابع انسانی ،تصمیمگیری درمورد امور کارکنان مانند
پرداخت پاداش ،توضیح ،انتقال ،تنزل درجه ،اخراج و افزایش حقوق نیز دارای اهمیت است .این وظایف استراتژیک منابع انسانی نقش مهمی در بهبود
عملکرد و افزایش بهرهوری در سازمانها دارند.]20[ .
با توجه به موارد مطرحشده ،شناسایی و بهبود نقاط مثبتی که موجب افزایش کارآیی عملکرد کارکنان در نظام بانکی میشود و کاهش ضعف نقاط
ضعف این نظام چه در روش و چه در اجرا ،میتوان عملکرد فردی و گروهی کارکنان بانکها را بهبود بخشید .در نتیجه ،زمینة افزایش کارآیی عملکرد
کارکنان و تحقق اهداف وجودی بانکها را فراهم خواهد آمد  .از موارد د یگری که مؤید ای ن تحقیق است ،نقش ة راه اصالح نظام اداری مبتنی بر
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سیاستهای کلی نظام و اسناد فرادستی است که در هشت برنامه تدوین و در ابتدای سال  1393ابالغ شده است .در مادة  3آییننامة اجرایی ،در مواد
 81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل اجرایی عملکرد مدیران و کارمندان (بخشنامة شمارة  ،200/11942به تاریخ  ،)1389/5/28بیان
شده است که کلیة دستگاهها موظفاند ،با استقرار نظام مدیریت عملکرد در چارچوب ابالغی و مشتمل بر مدیریت عملکرد سازمان و مدیریت و
کارمندان ،برنامههای سنجش و مدیریت عملکرد و میزان بهرهوری را در واحدهای خود به اجرا گذارند و ضمن تهیة گزارشهای نوبهای و منظم ،نتایج
حاصل را به معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انسانی رئیسجمهور گزارش دهند .همچنین بر اساس نتایج پژوهش براتی و عریضی اگر سازمان ها در
پی داشتن کارکنانی با عزت نفس باال هستند باید از نظام مدیریت عملکرد به جای ارزیابی عملکرد ساده استفاده کنندتااز طریق بازخوردی که فراهم می
آورد باعث می شود افراد احساس بهتری داشته باشند و بیشتر به سمت سازمان جذب شوند.]21[ .
پژوهش حاضر در پی شناخت و یافتن پیامدهای مثبت و منفی مدیریت عملکرد کارکنان و بررسی اثربخشی طرح مدیریت عملکرد بانک سپه و
همراستایی آن با اهداف و استراتژیهای کالن مد یریت منابع انسانی است .از آنجا که اهمی ت و نقش مدیریت عملکرد کارکنان برای مد یران در بانک ها ی
دولتی که معموالً قدیمی هستند ،شناخته شده نیست ،نیازمند بازنگری اساسی می باشد .بر این اساس ،مساله اصلی این پژوهش مطالعه و مقایسه
مطالعات مختلف داخلی و خارجی در حوزه مدیریت عملکرد کارکنان در نظام بانکداری است تا الگویی بومی و کاربردی برای بانک های دولتی و به
خصوص بانک سپه ارائه گردد.

 . 2روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از منظر فلسفی یک پژوهش تجربی مبتنی بر رویکرد قیاسی-استقرایی است .همچنین هدف این مطالعه ارائه الگوی یکپارچه مدیریت
عملکرد در نظام بانکداری است بنابراین از منظر هدف یک مطالعه بنیادی است .چون دادهها در این پژوهش بدون جهتگیری و دستکاری ،گردآوری
شده است بنابراین از جمله مطالعات غیر آزمایشی (توصیفی) محسوب میشود .روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد ،روش تحقیق
آمیخته از نوع اکتشافی با تاکید بر داده های کیفی است .در نهایت این مطالعه از منظر بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی -مقطعی
محسوب میشود.
برای گردآوری دادههای پژوهش در فاز کیفی از روش فراترکیب و مطالعات کتابخانهای استفاده شده است .پس از شناسایی مقولهها به روش
فراترکیب ،از پرسشنامهای مبتنی بر روش ساختاری-تفسیری استفاده شده است .جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و
خبرگان تجربی (مدیران با تجربه ادارات مرکزی بانک سپه) است که در زمینه مدیریت عملکرد دارای تجربه میباشند .حجم نمونه در مطالعاتی که با
روش کیفی انجام میشوند معموالً بی ن  5تا  25نفر توصیه شده است [ .]24[ ]23[ ]22همچنین برای نمونهگیری خبرگان از روشهای غیراحتمالی و
هدفمند توصیه شده است .]25[ .با استفاده از روش های غیراحتمالی و به صورت هدفمند از دی دگاه  11نفر استفاده شده است.
برای محاسبه پایایی از روش توافق بین دو کدگذار استفاده شده است .به این صورت یک پژوهشگر دیگر بدون اطالع از کدگذاری قبلی ،اقدام به
ک دگذاری همان متون کرده است .در صورتی که کدهای این پژوهشگر به هم نزدیک باشد نشان دهنده توافق باال بین این دو کدگذار است .برای محاسبه
ضریب توافق بین دو کدگذار از ضریب کاپا استفاده شده است .چنانچه مقدار این ضریب از  0/6بیشتر باشد پایایی وجود دارد [ .]26ضریب کاپا در
مطالعه حاضر  0/611بدست آمده است که در بازه قابل قبول قرار دارد .همچنین معناداری شاخص کاپا نیز از  0/05کمتر بدست آمده است بنابراین
فرض استقالل کدهای استخراجی رد و وابستگی کدها تایید میشود .بنابراین می توان ادعا کرد که کدهای ابزار مورد استفاده برای استخراج کدها از
پایایی کافی برخوردار است.
در مرحله نخست از روش فراترکیب برای شناسایی مقولههای اصلی و فرعی طراحی الگوی مدیریت یکپارچه عملکرد در نظام بانکداری دولتی کشور
استفاده شده است .سپس با روش مدلسازی ساختاری-تفسیری ،الگوی نهایی طراحی شده است .برای انجام فراترکیب از نرمافزارمکس کیو دای
استفاده شده است و مدلسازی ساختاری-تفسیری با نرمافزار میک مک انجام گرفته است.

 . 3یافتههای پژوهش
در گام نخست با استفاده از روش فراترکیب مقولههای مدل مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد یکپارچه در بانکها شناسایی شده است .فراترکیب یکی
از روشهای فرامطالعه است که به ارزیابی سایر پژوهشهای انجام شده میپردازد و از این منظر با عنوان ارزشیابیها از آن یاد میشود .بطورکلی
روش فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که از اطالعات یافتههای مستخرج از مطالعات دیگر در زمینه موضوع مرتبط ،استفاده میکند .پژوهشگر در
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تبیین و طراحی الگوی مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر یکپارچگی با رویکرد فراترکیب در نظام بانکی کشور
روش فراترکیب ،داده های ثانویه نتایج حاصل از سایر مطالعه ها را برای پاسخگویی به نتایج مطالعه خود باهم ترکیب نموده و نتایج جدیدی بدست
میآورد [ .]28[ ]27برای دستیابی به هدف پژوهش از روش فراترکیب ،مطابق از الگوی سندلوسکی و باروسو ( )2007استفاده شد .

تنظیم
سواالت
پژوهش

بررسی
نظاممند
متون

جستجو
و انتخاب
منابع
مناسب

استخراج
اطالعات
منابع

تجزیه،
تحلیل و
ترکیب
یافتهها

کنترل
کیفیت

ارائه
یافتهها

شکل شماره ( :)1الگوی هفت مرحله ای فراترکیب (اقتباس از سندلوسکی و باروسو)2007 ،

 . 1 . 3گام نخست :تنظیم پرسشهای پژوهش
نخستین گام در روش فراترکیب ،تنظیم پرسش های پژوهش است .این پرسشها عموماً براساس چهار پارامتر چه چیزی ،چه کسی ،چه زمانی و چگونه؛
قابل تنظیم است .در گروهبندی و تحلیل ابعاد مدیریت عملکرد کارکنان مورد سوال قرار گرفته است.
جدول شماره ( :)1پرسشهای پژوهش
پارامتر

پرسش پژوهش

چه چیزی )(What

مقولههای زیربنایی الگوی مدی ریت عملکرد کارکنان در نظام بانکداری کدامتد؟

چه ) (Whoو چه وقت )(When

شاخصهای سنجش مقولههای مدیری ت عملکرد کارکنان در نظام بانکداری شامل چیست؟

چگونه )(How

مقولههای مدی ریت عملکرد کارکنان در نظام بانکداری چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

 . 2 . 3گام دوم :بررسی نظام مند متون
برای گردآوری داده های پژ وهش از داده های ثانویه به نام اسناد و مدارک گذشته استفاده شده است  .این اسناد و مد ارک شامل تمام پژوهشها در
زمینه مدیریت عملکرد در نظام بانکداری بوده است .با بررسی و شناسایی پژوهشها از طریق سامانه جستجوی کتابخانه ملی و دیگر کتابخانهها،
پژوهشکدهها و سایتهایی همچون جهاد دانشگاهی ،پایگاه مجالت تخصصی نور ،مقاالت علمی همایشهای کشور ،پایگاه نشریات کشور ،ایران داک و
غیره با کلیدواژه های مرتبط با مدل مدیریت عملکرد کارکنان در نظام بانکی در فیلد عنوان جمعاً  49پژوهش یافت شد.

 . 3 . 3گام سوم :جستجو و انتخاب متون مناسب
در فرایند جستجو پارامترهای مختلفی مانند عنوان ،چکیده ،محتوا و جزئیات مقاله در نظر گرفته شده و مقالههایی که با پرسش و هدف پژوهش تناسبی
نداشتند ،حذف گردیدند .فرایند بازبینی و انتخاب در این پژوهش به صورت خالصه در شکل  2نشان داده شده است:
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کل منابع یافت شده (49

پژوهشهای رد شده به دلیل
عنوان نامرتبط(3

=(N

=(N

کل چکیدههای غربال شده

پژوهشهای ردشده از نﻈر
چکیده نامناسب

((N= 2

کل محتوای پژوهش بررسی

پژوهشهای ردشده به دلیل
محتوای نامناسب (4

شده

=(N

پژوهشهای

منتخب

برای

پژوهشهای ردشده بﻌد از

ارزیابی

ارزیابی

پژوهشهای نهایی انتخاب شده
((N= 39
شکل شماره ( :)2فرایند بازبینی و انتخاب

سرانجام پس از چهار مرحله پاالیش از میان  49مطالعه 10 ،مورد آن حذف و  39پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات انتخاب شد.

 . 4 . 3گام چهارم :استخراج اطالعات پژوهش
در این پژوهش ،اطالعات پژوهشها در جدولی دستهبندی شد .این جدول شامل اطالعات ذیل میباشد :اطالعات شناسنامهای پژوهش :عنوان ،نام و نام
خانوادگی پدیدآورندگان و سال انتشار .اطالعات روشی کلیدی :روش و هدف پژوهش .اطالعات یافتههای اصلی :نتایج و یافتههای پژوهش.

 . 5 . 3گام پنجم :تجزیه و تحلیل یافتههای کیفی
پژوهشگر در طول تجزیه وتحلیل ،موضوعاتی را جستجو میکند که در میان مطالعههای موجود در فراترکیب پدیدار شده است .این مورد به عنوان
(بررسی موضوعی) شناخته میشود .به محﺾ اینکه موضوعها شناسایی و مشخص شد ،بررسی کننده ،طبقهبندیای را شکل میدهد و طبقه بندیهای
مشابه و مربوط را در موضوعی قرار می دهد که آن را به بهترین گونه توصیف می کند .موضوعها اساس و پایه ایجاد توضیحات ،الگوها و نظریه ها یا
فرضیات را ارائه میکند .در این پژوهش ،ابتدا تمام عوامل استخراج شده از مطالعه ها به عنوان شناسه در نظر گرفته و سپس با در نظر گرفتن معنا ی
هر یک از آنها ،شناسهها در مفهومی مشابه تعریف شد؛ سپس مفاهیم مشابه در مقوالت تبیین کننده دستهبندی گردید تا به این ترتیب محورهای تبیین
کننده شاخصهای مدیریت عملکرد در نظام بانکداری در قالب مؤلفههای اصلی و فرعی پژوهش شناسایی شود.

 . 6 .3گام ششم :کنترل کیفیت تحلیل
منظور از اعتبار در پژوهش کیفی ،مفاهیمی همچون دفاعپذیری ،باورپذیری ،تصدیقپذیری و بازتاب پذیری نتایج تحقیق صورت گرفته است .یکی از
شاخصهای اعتبار (پایایی) پژوهش کیفی ارزیابی دو یا چند سند از حیث ارجاع به شاخصی خاص است .]29[ .نرمافزار  Maxqdaاز چنین قابلیتی
برخوردار است و ماهیت صفر و یکی کدها امکان استفاده از شاخص کاپا را فراهم می کند .برای ارزیابی پایایی فراترکیب ،سندی انتخابی در اختیار یکی
از خبرگان قرار داده شد .پس از ارزیابی ،ضریب کاپا  0/611محاسبه گردید .ضریب کاپای باالی  0/6مطلوب میباشد .بنابراین این مقدار به معنای
پایایی نتایج پژوهش است.
همچنین در این پژوهش ،روشهای ذیل برای حفﻆ کیفیت مطالعه در نظر گرفته شد :


در سراسر پژوهش ،تالش گردید توضیحات روشن و واضح برای گزینههای پژوهش ارائه شود .



از هر دو راهکار جستجوی الکترونیک و دستی برای جستجوی پژوهشها استفاده گردید.
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بررسی  49اﺛر ﺷامل کتب،
پایاننامه ،رساله دکتری و مﻘاالت

بررسی  39اﺛر
نﻬایی

دستیابی به  161کد

دستیابی به  63تم اصلی

دستیابی به 27مفﻬوم

شکل شماره ( :) 2الگوریتم خروجی کنترل کیفیت شاخصهای پژوهش

 . 7 .3گام هفتم :ارائه گزارش و یافتههای پژوهش
در این مرحله از روش فراترکیب ،یافتههای مراحل قبل ارائه میشود .در ادامه به شناسایی شاخصهای پژوهش پرداخته میشود .شاخصهای به دست
آمده به تعداد  161عدد از مقاالت مذکور ،ارائه شده است .از شاخصهای استخراج شده از متون مقاالت مرتبط ،با حذف شاخصهای هممعنی و پرتکرار
و در نهایت با مقوله و دستهبندی شاخصهای نهایی 6 ،مقوله اصلی و  27شناسه حاصل گردید .در این مرحله از کدگزاری ،تمهای اصلی و فرع ی
پژوهش مشخص شدند .نتایج این مقولهبندی در جدول  2ارائه شده است.
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جدول شماره ( :)1تمهای اصلی و فرعی پژوهش
مقوله اصلی

مقولههای فرعی (مضامین پایه)

تدوین برنامه و هدفگذاری

تدو ین و توسعه عملکرد واحدها و تی م ها در راستا و همسو با اهداف سازمان ی
برنامهریزی عملکرد با تاکید بر اهداف کالن سازمان
تدو ین برنامه توسعه و بهساز ی رفتار و مهارت کارکنان
تامین منابع الزم برای اجرا ی نظام مدی ریت عملکرد

مربیگری

مربیگری مدیران و کارکنان
حمایت و پشتیبانی مدیران
ریسک پذیر ی مدی ران
بازخور مستمر و عادالنه مدیران

مدیریت عملکرد

سنجش مستمر عملکرد مدیران
جرا و تحقق عملکرد
تعامل دو سویه ،مستمر و شفاف مدیران و کارکنان
سنجش مستمر عملکرد کارکنان
ارزشیابی و ارزیاب ی عملکرد کارکنان
بهسازی و توسعه کارکنان

فرهنگ سازمانی

ارتقا مهارتهای تخصصی و رفتار ی
شایسته محور ی در انتصابات داخل بانک ی
بهکاربردن بهینة فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان
استقرار فرهنگ سازمانی جهت مدیریت عملکرد

مدیریت دانش سازمانی

مشارکت دانش ی مدی ران
اتخاذ دانش تخصص ی در حوزههای عملکرد ی
افزایش دانش و آگاهی کارکنان در زمینة مدیر یت عملکرد
بازنگری و توسعه مشاغل

تحلیل عملکرد (بازنگری نهایی )

مستند سازی عملکرد
تعیین علل و چگونگی دستیابی به نقاط قوت و ضعف عملکرد
سنجش و غربالگر ی کارکنان
عدم پذیرش عملکردهای پا یین
جبران خدمات بصورت مال ی و غیرمال ی

 .4مدلسازی ساختاری-تفسیری
جهت تعیین الگوی مدیریت عملکرد در نظام بانکداری از روش مدل سازی ساختاری تفسیری  1استفاده شده است .طراحی مدل ساختاری تفس یر ی
( )ISMروشی است برای بررسی اثر هر یک از متغیرها بر روی متغیرهای دیگر؛ این طراحی رویکردی فراگیر برای سنجش ارتباط است و این طراحی
برای توسعة چارچوب مدل بهکار میرود تا اهداف کلی تحقیق امکانپذیر شود.]30[ .

 .1 .4گام نخست :تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری 2

Interpretive Structural Modelling
Structural Self-Interaction Matrix, SSIM

270

1
2

تبیین و طراحی الگوی مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر یکپارچگی با رویکرد فراترکیب در نظام بانکی کشور
نخستین گام در مدلسازی ساختاری-تفسیری محاسبه روابط درونی شاخصها است .جهت انعکاس روابط درونی میان شاخصها از دیدگاه خبرگان
استفاده میشود .ماتریس بدست آمده در این گام نشان می دهد یک متغیر بر کدام متغیرها تاثیر دارد و از کدام متغیرها تاثیر میپذیرد .بطور مرسوم
برای شناسایی الگوی روابط عناصر از نمادهایی مانند جدول شماره ( 2استفاده میشود.
جدول شماره ( :)2حالتها و عالئم مورد استفاده در بیان رابطه متغیرها
V

A

X

O

متغیر  iبر  jتاثیر دارد

متغیر  jبر  iتاثیر دارد

رابطه دو سویه

عدم وجود رابطه

ماتریس خودتعاملی ساختاری از ابعاد و شاخصهای مطالعه و مقایسه آنها با استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشکیل میشود .اطالعات حاصله
بر اساس متد مدلسازی ساختاری تفسیری جمع بندی و ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی تشکیل میگردد[ .]30با توجه به عالئم مندرج در جدول
شماره ( 2ماتریس خودتعاملی ساختاری بصورت جدول شماره ( 3خواهد بود.
جدول شماره ( :) 3ماتریس خودتعاملی ساختاری SSIM
Main

C1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

O

O

V

A

O

O

A

O

A

V

A

O

O

A

C2
C3
C4

O

C5
C6

 .2 .4گام دو :تشکیل ماتریس دریافتی
ماتریس دریافتی  1از تبدیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی صفر و یک بدست میآید .در ماتریس دریافتی درایه های قطر
اصلی برابر یک قرار می گیرد .همچنین برای اطمینان باید روابط ثانویه کنترل شود .به این معنا که اگر  Aمنجر به  Bشود و  Bمنجر به  Cشود در این
صورت باید  Aمنجر به  Cشود .یعنی اگر براساس روابط ثانویه باید اثرات مستقیم لحاظ شده باشد اما در عمل این اتفاق نیفتاده باشد باید جدول
تصحیح شود و رابطه ثانویه را نیز نشان داد .بنابراین ماتریس دریافتی متغی رهای پژوهش در جدول شماره ( 4ارائه شده است.
جدول شماره ( :)4ماتریس دریافتی متغیرهای پژوهش
Main

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C1

1

0

0

1

0

0

C2

0

1

0

0

0

0

C3

0

0

1

1

0

0

C4

0

1

0

1

0

0

C5

1

0

1

0

1

0

C6

0

1

0

1

0

1

 .3 .4گام سه :تعیین روابط و سطح بندی ابعاد و شاخصها
برای تعیین روابط و سطح بندی معیارها باید مجموعه خروجیها و مجموعه ورودیها برای هر معیار از ماتریس دریافتی استخراج شود .


مجموعه دستیابی (عناصر سطر ،خروجی یا اثرگذاریها) :متغیرهایی که از طریق این متغیر میتوان به آنها رسید.



مجموعه پیش نیاز (عناصر ستون ،ورودی یا اثرپذیریها) :متغیرهایی که از طریق آنها میتوان به این متغیر رسید.

مجموعه خروجیها شامل خود معیار و معیارهایی است که از آن تاثیر میپذیرد .مجموعه ورودیها شامل خود معیار و معیارهایی است که بر آن تاثیر
میگذارند .سپس مجموعه روابط دو طرفه معیارها مشخص میشود .برای متغیر 𝒊𝑪 مجموعه دستیابی (خروجی یا اثرگذاریها) شامل متغیرهایی است
که از طریق متغیر 𝒊𝑪 میتوان به آنها رسید .مجموعه پیشنیاز (ورودی یا اثرپذیریها) شامل متغیرهایی است که از طریق آنها میتوان به متغیر 𝒊𝑪
Reachability matrix
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رسید .پس از تعیین مجموعه دستیابی و مجموعه پیشنیاز ،اشتراک دو مجموعه حساب میشود .اولین متغیری که اشتراک دو مجموعه برابر با مجموعه
قابل دستیابی (خروجیها) باشد ،سطح اول خواهد بود .بنابراین عناصر سطح اول بیشترین تاثیرپذیری را در مدل خواهند داشت .پ س از تعیین سطح،
معیاری که سطح آن معلوم شده از تمامی مجموعه حذف کرده و مجدداً مجموعه ورودیها و خروجیها را تشکیل داده و سطح متغ یر بعدی به دست
میآید[ .]30مجموعه ورودیها و خروجیها برای تعیین سطح در جدول شماره ( 5ارائه شده است.
جدول شماره ( :)5مجموعه ورودیها و خروجیها برای تعیین سطح
مقولههای مدیریت عملکرد

خروجی :اثرگذاری

ورودی :اثرپذیری

اشتراک

سطح

مربیگری () C1

C1,C4

C1,C5

C1

3

تحلیل عملکرد (بازنگری نهایی) () C2

C2

C2,C4,C6

C2

1

مدیریت دانش () C3

C3,C4

C3,C5

C3

3

مدیریت عملکرد () C4

C2,C4

C1,C3,C4,C6

C4

2

برنامهریزی و هدفگذاری () C5

C1,C3,C5

C5

C5

4

فرهنگ سازمانی () C6

C2,C4,C6

C6

C6

2

بنابراین متغیر «تحلیل عملکرد (بازنگری نهایی)» متغیر سطح اول یا وابسته است .متغیر «مدیریت عملکرد» و «فرهنگ سازمانی» سطح دوم است.
متغیرهای «مربیگری» و «مدیریت دانش» در سطح سوم هستند .بنابراین بدیهی است که «برنامهریزی و هدفگذاری» نیز به عنوان متغیر سطح چهارم و
تاثیرگذارترین متغیر مدل خواهد بود .الگوی نهائی سطوح متغیرهای شناسائی شده در شکل زیر نمایش داده شده است .در این نگاره فقط روابط
معنادار عناصر هر سطح بر عناصر سطح زیرین و همچنین روابط درونی معنادار عناصر هر سطر در نظر گرفته شده است.
شکل شماره ( :)4الگوی یکپارچه مدیریت عملکرد در نظام بانکداری دولتی

فرهنگ
سازمانی ()C6

تحلیل

عملکرد

(بازنگری نهایی)

مربیگری ()C1

برنامهریزی و

مدیریت عملکرد

هدفگذاری

()C4

( )

( )
مدیریت دانش
()C3

براساس محاسبات مدلسازی ساختاری-تفسیری مشخص شده است که «فرهنگ سازمانی» بر «مدیریت عملکرد » و «تحلیل عملکرد (بازنگر ی نهایی)»
تاثیر دارد.

 .4 .4گام چهار :تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی (نمودار )MICMAC
در مدل ( )ISMروابط متقابل و تأثیرگذاری بین معیارها و ارتباط معیارهای سطوح مختلف به خوبی نشان داده شده است که موجب درک بهتر فضای
تصمیمگیری به وسیله مد یران میشود .برای تعیین معیارهای کلیدی قدرت نفوذ و وابستگی معیارها در ماتری س دسترسی نهایی تشکی ل میشود.
نمودار قدرت-وابستگی برای متغ یرهای مورد مطالعه در شکل شماره  3را نشان میدهد.
جدول شماره ( :) 7قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای تحقیق
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قدرت نفوذ

میزان وابستگی

متغیرهای پژوهش
C1

مربیگری

2

2

C2

تحلیل عملکرد (بازنگری نها یی)

3

1

C3

مدیریت دانش

2

2

C4

مدیری ت عملکرد

4

2

C5

برنامهریزی و هدفگذاری

1

3

C6

فرهنگ سازمانی

1

3

شکل شماره  -3نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی (خروجی میک -مک)
بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها ،میتوان دستگاه مختصاتی تعریف کرد و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم نمود .براساس نمودار قدرت
نفوذ-وابستگی متغیرهای «برنامهریزی و هدفگذاری» و «فرهنگ سازمانی» قدرت نفوذ باالیی دارند ولی از هیچ متغیری تاثیرپذیری ندارند ،بنابراین
متغیرهای مستقل هستند .دو متغیر مدیریت دانش و مربیگری قدرت نفوذ و میزان وابستگی باالیی دارند بنابراین متغیرهای پیوندی هستند .م تغیرهای
مدیریت عملکرد و تحلیل عملکرد (بازنگری نهایی) نیز از وابستگی باال اما نفوذ اندکی برخوردار هستند بنابراین متغیرهای وابسته محسوب میشوند.
هیچ متغیری نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار نگرفته است.

نتیجه گیری و بحث
نتایج این پژوهش نشان میدهد برنامهریزی و هدف گذاری زیربناییتری ن عنصر در پیادهسازی مدیریت عملکرد در نظام بانکی است .ای ن شاخص هم به
توانمندی مدیران بانک بستگی دارد و هم بر توانمندی و مطلوبیت نقش مدیران تاثیر میگذارد  .از طریق برنامهریزی صحیح میتوان نقش مربیگری
مدیران را بهبود بخشید و بستر تقویت مدیریت دانش بانکی را فراهم آورد .این دو شاخص نیز مدیریت عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهند .اگر ای ن
تناسب برقرار شود ارزشیابی ،تحلیل و بازنگری عملکرد بهبود خواهد یافت .در نهایت نیز فرهنگ سازمانی عاملی است که نقش تعدیلکننده در روابط
بین مدیریت عملکرد بانکی و ارزشیابی و تحلیل عملکرد ایفا میکند .با توجه به نتایج به دست آمده از این تحلیل مدیران بانک سپه پیشنهاد میشود هم
فکری ،خالقیت و نوآوری بین کارکنان افزایش یافته و با حفﻆ اصل رازداری در خصوص اطالعات محرمانه مشتریان بانک ،بهبود موارد مذکور را
باعث شوند .همچنین کارمندان با اطمینان از صحت عملکرد افراد و احراز هویت صحیح مشتری نیز قادر خواهند بود در راستای بهبود شاخصها قدم
بردارند .کارمندان میبایست با انجام وظایف براساس سیاستها ودستورالعملهای موجود و قبول وظایف محوله و انجام امور خود به نحو احسن،
قادر باشند عملکرد بانک سپه را بهبود بخشند .همگام با انتقال نظرات و دانش حرفهای بین افراد و ترویج فرهنگ احترام متقابل بین کارمندان ،سبب ساز
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همکار ی و هماهنگی بیشتر ی بی ن آن ها شده و عملکرد کلی بانک را افزایش خواهد داد .عالوه بر آن مدیران بانک سپه با یستی برای استخدام کارکنان
خود دارا بودن تخصص و تحصیالت مرتبط را لحاظ کرده و ارزیابی مهارتهای محاسبهای در افراد را در اولویت اصلی استخدام کارمندان قرار دهند.
جهت افزایش مطلوبیت نقش و توانمندی مدیران جهت اداره عملکرد بانک سپه ،باید برنامههای آموزشی برای توانمندی مدیران در راستای تخصص
آنها ارائه شود .همچنین با آگاهی دادن به کارکنان از قوانین مالی و بانکی و ارائه آموزشهای الزم به کارکنان نیز میتوانند این معیار را بهبود
بخشیده و عملکرد بانک را افزایش دهند .مدیران بانک سپه باید با افزایش مهارت حل مساله و محاسبه در کارکنان خود ،بتوانند عملکرد آنان را افزایش
داده و ای ن معیار هم را حفﻆ کنند .عالوه بر موارد مذکور پ یشنهاد میشود مد یران بانک سپه ،با ایجاد محیطی صمیم ی و دوستانه برای کارمندان ،معی ار
همکار ی و هماهنگی با سای ر کارکنان را بهبود بخشند .در صورت پیادهسازی ای ن مهم قادر خواهند بود میزان اعتبار بانک و عملکرد کارکنان را افزای ش
دهند .کارکنان بانک سپه بایست ی در انجام امور محوله خود مسئولیتپذیری کامل داشته و در امور مربوط به آنها کوتاهی نکنند .همچنین حفﻆ اعتبار
حرفهای بانک در گروی مسئولیتپذیری کارکنان است.کارمندان میبایست خود را با بخشنامههای سازمانی بانک انطباق دهند .در خصوص نگهداری و
حفﻆ اموال مشتریان و اطالعات محرمانه آنها نیز پیشنهاد میشود دسترس ی به اطالعات افراد فقط در جهت پ یشبرد اهداف بانک باشد و با کارمندان
خاطی برخوردهای قانونی شود.
این مطالعه با محدودیت هایی نیز مواجه بوده است .نبود پشتوانه علمی کافی و دانش بومی شده پیرامون مدیریت عملکرد بانکی از نظر مفهومسازی
مقوله مدیریت یکپارچه عملکرد نظام بانکی محدودیت هایی ایجاد کرده است .نگاه سنتی به مدیریت عملکرد و تمرکز بر ارزیابی عملکرد و آمار و ارقام
مالی محدودیت بزرگ دیگری است .با توجه به محدودیتهای موجود به پژوهشگران آتی توصیه می شود مطالعاتی جهت مفهومسازی بحث مدیریت
عملکرد بانکی با دیدگاه نظری انجام داده و از منظر عملیاتی نیز به روش های اجرائی کردن الگوی مدیریت عملکرد بپردازند .پیشنهادهایی نیز در حوزه
بهرهمندی از نتایج در سطح بانکی و سطح کالن قابل طرح است .به منظور بهرهمندی از مزایای مدیریت یکپارچه عملکرد نظام بانکی در سطح بانکی باید
بر افزایش توان بازاریابی و نفوذ بازار بانک سپه تاکید شود .همچنین افزایش ارزش و اعتبار بانک سپه از طریق جذب و ماندگاری کارکنان دانشی و از
سوی دیگر دسترسی به دانش فنی و فناوریهای جدید پیشرفته ،قابل حصول است .در سطح کالن نیز پیشنهاد میشود هزینههای بیشتری در حوزه
تحقیق و توسعه برای مدیریت یکپارچه عملکرد نظام بانکی در نظر گرفته شود.

تصدیق
این مطالعه بخشی از رساله دکتری مریم فهیما ،دانش آموخته رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکز می باشد .نویسندگان از مدیران محترم بانک سپه که تجربیات خود را با محققان به اشتراک گذاشتند ،قدردانی میکنند.
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