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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی در دو
مرحله انجام شده است .مرحله اول با هدف شناسایی ،دستهبندی و چیدمان مشاغل مختلف در
شهرداری اصفهان انجام شد .در این مرحله ابتدا با استفاده از پانل متخصصین ،گروهبندی مشاغل
انجام و دادهها براساس پرسشنامه بومیشده از جامعه خبرگان جمعآوری شده است .روایی
پرسشنامه ازطریق نسبت روایی محتوی و شاخص روایی محتوی و پایایی آن ازطریق آلفای
کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته و برای تحلیل دادهها از تحلیل پراکندگی میانگین استفاده شده
است .نتایج پژوهش نشان میدهد  364شغل شناساییشده در شهرداری اصفهان ،قائل به دستهبندی
در سه گروه کارکنان کلیدی ،کارکنان سنتی و کارکنان قراردادی است .در مرحله دوم ابعاد
اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی ،شناسایی و با استفاده از پرسشنامه محققساخته
مورد آزمون قرار گرفته است .روایی پرسشنامه توسط روایی همگرا و واگرا و پایایی آن ازطریق
آلفای کرونباخ ،بررسی و برای تحلیل دادهها از معادالت ساختاری و میانگین یکطرفه استفاده
شده است .براساس نتایج این مرحله نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی شامل شاخصهای
عینی و مبتنیبر فرایند ،روش ارزیابی نسبی همراه با توزیع آزاد و ورودیهای گسترده با زمانبندی
بلندمدت است.
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مقدمه
آنچه دنیای امروز را از دنیای چند دهه قبل سازمانها متمایز میکند ،محیط ناپایدار و
پیچیده ،رقابت فزاینده ،تغییر و تحوالت سریع و توسعه روزافزون ارتباطات و همچنین تحوالت
شگرف دانش مدیریت است .دراینمیان ،سرمایه انسانی ،کانون اصلی خلق ارزش و تعیینکننده
دارایی سازمان است (هت و دانس .)3113 ،9سرمایه انسانی در رقابت مبتنیبر دانش ،پایهای برای
شایستگی محوری سازمان فراهم میآورد (گاالبووا و مک کی .)3193 ،3چالشی که سازمانها با
آن مواجهند این است که تمایز مهمی میان مدیریت بر کارهای سنتی و مدیریت بر کار دانشی
وجود دارد .نکته بسیار مهم در مدیریت منابع انسانی ،درنظرگرفتن و تأکیدبر تفاوتهای کارکنان
در طراحی و اجرای رویههای مدیریت منابع انسانی همچون طراحی شغل ،انتخاب و استخدام،
مدیریت عملکرد ،نظام پاداش و ارتقاست.
نیروی کار متفاوت به سرمایهگذاری نامتجانس بر منابع با انتظار بازده نامتجانس ،اشاره دارد.
سرمایهگذاری بر شغلهای خاص و افراد دارای این مشاغل به ایجاد موفقیت راهبردی کمک
میکند (بکر و دیگران3111 ،؛ ملیک و سینگ .)3194 ،3پس نیاز است براساس درک قابلیتهای
موردنیاز و چگونگی آن ،رویههای مدیریت منابع انسانی توسعه یابد .ایجاد این تناسب یک تناسب
متفاوت 4یا معماری منابع انسانی را ایجاد میکند (بکر و هوسیلد.)3116 ،
از دیدگاه آرمسترانگ و تیلور )3194( 7ارزیابی عملکرد بهعنوان مهمترین فعالیتهای
مدیریت منابع انسانی است .استفاده از یک نظام ارزیابی عملکرد برای تمامی کارکنان سازمان با
ویژگیها ،خصوصیات ،شرایط استخدامی و روابط سازمانی متفاوت باعث میشود ،نظامهای
مذکور اثربخشی و کارایی الزم را نداشته باشند و نهایتاً در نتایج و کاربردهای نهایی و مختلف
این نظامها مانند بهرهوری ،انگیزش ،آموزش ،ارتقا ،برنامهریزی نیروی انسانی ،انتخاب و استخدام،
1. Hitt and Duane
2. Galabova and McKie
3. Malik and Singh
4. Differentiated Fit
5. Armstrong and Taylor

67

بررسی ابعاد اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی

حقوق و دستمزد و پاداشها نیز اثر خود را نشان خواهد داد.
سؤال اصلی این پژوهش الگوی ارزیابی عملکرد مناسب جهت کارکنان کلیدی در
شهرداری اصفهان را مورد پرسش قرار میدهد .برای ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی شهرداری
اصفهان از چه الگویی باید استفاده کرد؟ در این پژوهش ادبیات موضوع ،مورد بررسی قرار گرفته
و دراینراستا سرمایه انسانی ،معماری منابع انسانی و دستهبندیهای آن ،مدیریت نیروی کار
متفاوت و همچنین نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد آن ارائه شده است .سپس به موضوع روش تحقیق
در این پژوهش پرداخته شده است و در بخش بعدی دادههای جمعآوری شده مورد بررسی و
تحلیل قرار گرفته و درنهایت ،نتیجهگیری و پیشنهادهای الزم ،مطرح شده است.

مبانی نظری پژوهش
مدیریت منابع انسانی متفاوت
بسیاری از مدیران ارشد و رهبران کسبوکارهای معروف معتقدند که افراد ،منبع جدید
کسب مزیت رقابتیاند ،اما علیرغم تمام تأکیدات راهبردهای جدید بر نیروی کار ،اکثر سازمانها
هنوز سرمایهگذاری الزم را بر مدیریت نیروی کار متفاوت که میتواند فرصتهای برای موفقیت
ایجاد کند ،انجام ندادهاند (بکر و همکاران .)3111 ،موضوع نیروی کار متفاوت بعد از معرفی
دیدگاه مبتنیبر منبع و جنبههای مرتبط به آن مطرح شد .در نگاه اول ،مفهوم نیروی کار متفاوت
اولینبار در رویههای سازمانی بهکار گرفته شد .تفاوت بین کارگران یقهسفید و یقهآبی ،مدیران
ارشد و میانی و غیرمدیران ،متخصصان سطح باال و سطح پایین ،افراد با توان باال و پایین و
کارکنان در مقابل کارگران ،موضوع جدیدی نیست که در رویههای سازمانی شاهد آن میباشیم
(ویز و اسچفر.)3193 ،9
معماری منابع انسانی با تمرکز بر هر بخش از نظام منابع انسانی ،رفتارهای فردی را که برای
افرایش عملکرد و اثربخشی هر بعد از راهبرد ،مورد نیاز است ،توسعه میدهد .باتوجهبه این
1. Weis and Schaefer
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موضوع رویههای مدیریت منابع انسانی باید منطبق با معماری منابع انسانی مدیریت شود (هوسیلد و
بکر .)3199 ،رویههای مدیریت سرمایه انسانی بهعنوان ابزاری جهت تقویت یادگیری سازمانی،
توانمندساختن کارکنان ،افزایش مهارتها و شایستگیها ،خلق نوآوری و تقویت تعهد ،انگیزه و
درگیری شغلی محسوب میشود (ویاری و همکاران)3196 ،9

چارچوب معماری منابع انسانی
معماری منابع انسانی با گذر از دیدگاه سنتی مدیریت منابع انسانی بر دیدگاه جدیدتر
یکپارچگی ،تأکید دارد .کارکرد اصلی معماری منابع انسانی تغییر رویکرد مدیریت منابع انسانی
سازمانها از روش سنتی شغلمحور به دانشمحور است (خیلجی .)3194 ،3لپاک و اسنل ()9111
چارچوب الزم را برای تصمیمهای سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی با ارائه معماری منابع انسانی
فراهم آوردند .الگوی معماری منابع انسانی با زمینه نظری شامل هزینه مبادله ،نظریه سرمایه انسانی،
مدیریت دانش و ارزش مبتنیبر منابع (رویکرد منبعمحوری) سه بعد شامل ویژگیهای سرمایه
انسانی ،شکلهای مختلف استخدام و روابط سازمانی را سازماندهی نموده و یک الگوی منابع
انسانی متناسب با هر ترکیب برای سرمایه انسانی ارائه میدهد (لپاک و همکاران.)3197 ،
دو بعد اصلی الگو معماری منابع انسانی شامل منحصربهفردی و ارزش راهبردی کارکنان
است .برایناساس ،چهار نوع از کارکنان میتوانند در سازمان وجود داشته باشند که هر کدام
دارای خصوصیات متفاوتی میباشند .این چهار نوع شامل کارکنان دانشی ،3کارکنان سنتی 4یا
شرکای داخلی ،7کارکنان قراردادی 6و کارکنان پیمانی 7یا شرکای خارجی 8است (کانگ و
همکاران .)3117 ،1سبکهای استخدامی عبارتند از توسعه داخلی( 91ارتقا از داخل) ،کسب
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1. Vihari et al.
2. Khilji et al
3 . Core Knowledge Eployees
4 . Traditional Employees
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9. Kang and et al
10. Internal Development
11. Acquisition
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(مبتنیبر شغل) ،قراردادی ،9همپیمانی 3و روابط استخدامی شامل انواع روابط سازمانی،3
همزیستی ،4مبادلهای 7و مشارکتی 6است (کانگ و همکاران3117 ،؛ لپاک و اسنل.)9111 ،
همانطورکه لپاک و اسنل ( )9111اشاره نمودهاند این سبکهای متفاوت نیاز به ترکیب متفاوتی
از نظامهای مدیریت منابع انسانی مانند آموزش ،ارزیابی عملکرد و رویههای پاداش را نمایان
میسازد .الگوهای مدیریت منابع انسانی پیشنهاد شده شامل الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنیبر
تعهد ،7مبتنیبر بهرهوری ،8مبتنیبر همکاری 1و مبتنیبر اطاعت 91است (لپاک و اسنل.)9111 ،
هرکدام از این الگوهای مدیریت منابع انسانی بههمراه زیرمجموعه خود با نوعی از کارکنان
سازمان منطبق هستند.
ارزش راهبردی سرمایه انسانی به ظرفیت و توان این نیروها برای بهبود اثربخشی و کارایی
سازمان ،استفاده از فرصتهای بازار و خنثیکردن تهدیدات بالقوه اشاره دارد (پلوهارت و هال،99
 .)3194براساس این تعریف ،تأکید بسیارقوی بر این دیدگاه اقتصادی وجود دارد که دانش،
مهارتها ،تواناییها و دیگر ویژگیهای شخصیتی کارکنان ،پایههای انسانی و اقتصادی یک
سازمان است (بان و همکاران .)3198 ،درسویدیگر ،منحصربهفردی سرمایه انسانی به درجهای
کمیابی و تخصصی و بهصورت کلی خاصبودن سرمایه انسانی اشاره دارد .سرمایه انسانی که
بهصورت آماده در بازار کار در دسترس نبوده و بهراحتی توسط شرکتهای دیگر قابل تقلید
نیست ،منبع بالقوهای برای کسب مزیت رقابتی بهشمار میرود (اسنل و دیگران.)3191 ،
بعد اول شامل سرمایه انسانی باارزش و منحصربهفرد است که بهعنوان نیروهای کلیدی
سازمان شناخته میشود .بهدلیل ارزش باالی این نیروها ،آنها قادرند در اهداف راهبردی سازمان
1. Contracting
2. Alliance
3. Organizational
4. Symbiotic
5. Transactional
6. Partnership
7. Commitment- based Human Resource Configuration
8. Productivity- based Human Resource Configuration
9. Collaborative- based Human Resource Configuration
10. Compliance- based Human Resource Configuration
11. Ployhart and Hale

67

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال دهم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)44زمستان 9417

مشارکت داشته باشند (لپاک و اسنل.)3113 ،
بعد دوم شامل سرمایه انسانی است که دارای ارزش راهبردی بوده اما منحصربهفردی آن
پایین است .شرکای داخلی یا کارکنان سنتی دارای دانشی میباشند که بهصورت خاص
منحصربهفرد نبوده اما بهصورت راهبردی برای سازمان دارای ارزش است (کانگ و
همکاران3117،؛ بریانت .)3111 ،بعد سوم از چارچوب معماری منابع انسانی شامل کارکنانی است
که دارای ارزش و منحصربهفردی پایین میباشند .کارکنان قراردادی دارای دانشی میباشند که
دارای ارزش راهبردی نبوده و خاص و منحصربهفرد نیز نیست (کانگ و همکاران.)3117 ،
سازمانها درخصوص سرمایه انسانی که منحصربهفرد بوده اما ارزش راهبردی کافی برای
بهکارگیری آنها بهصورت داخلی وجود ندارد ،بر شراکت و پیمان تکیه میکنند (کانگ و
همکاران .)3117 ،برایمثال ،البراتورهای تحقیق و توسعه ،مشاوران حقوقی ،شرکتهای نظامهای
اطالعاتی و حسابداری ،مؤسسات سرمایهگذاری و دیگر آژانسهای بیرونی جزء این گروهند.
(سیدجوادین و حسینزاده3111 ،؛) .شکل  9چارچوب معماری منابع انسانی و انواع چهارگانه
کارکنان را نشان می دهد.
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ابعاد اقتضایی ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد ،فرایند رسمی بررسی عملکرد کارکنان براساس نظرات ارزیاب و باتوجهبه
شاخصهای مشخصشده است که بازخورهای بهنگام و اطالعات الزم را باتوجهبه اهداف سازمان
یا انتظارات مشتریان فراهم میآورد (دنیسی و مورفی .)3197 ،9اوان و توریش )3197 ( 3عنوان
میکنند که ارزیابی عملکرد برای سازمان و کارکنان ،مزایای چندانی به همراه دارد .ارزیابی
عملکرد این اطمینان را ایجاد میکند که کارکنان اهداف سازمان را دنبال میکنند و ازطریق
بازخورهای دادهشده یادگیری کارکنان را تقویت مینماید .ارزیابی عملکرد باعث تقویت تعهد و
انگیزه کارکنان شده و مسیر توسعه شغلی فرد را ازطریق شناسایی نیازها و آموزش فراهم میآورد.
اگرچه نظریهها و ادبیات موجود مؤید این است که برخی از راهبردهای ارزیابی عملکرد
ازنظر جهتدادن و تقویت رفتارها و نگرشهای کارکنان ،در مقایسه با سایر زالهبردها،
اثربخشترند ولی نظریههای مزبور بیانگر این هستند که این اثربخشیها به شرایط سازمانی ،نیروی
کار و بافت یا محتوای سازمان بستگی دارند (بکسال و پرسل3199 ،3؛ اسنل و همکاران.)3191 ،4
برای طراحی یک نظام ارزیابی عملکرد هماهنگ و اثربخش که با راهبردهای اصلی منابع انسانی
سازگار باشد انتخابهای اساسی وجود دارند که باید به آنها توجه نمود و براساس این انتخاب
اساسی نظام ارزیابی عملکرد متناسب با راهبرد منابع انسانی را طراحی کرد.
اولین متغیر اقتضایی در طراحی نظام ارزیابی عملکرد ،نوع شاخصهای ارزیابی است که
میتواند بهصورت عینی یا ذهنی درنظر گرفته شود .از دیدگاه بامبرگر و مشولم (  )9314کارهایی
که باید انجام شود ،هرقدر بیشتر قابل برنامهریزی باشد ،نظام ارزیابی رسمی و عینیتر خواهد شد.
دراینراستا درمورد نیروهای کلیدی سازمان باتوجهبه اینکه رویکرد کنترل ،مبتنیبر نتیجه است و
بر فرایند انجام وظایف نظارت اندکی وجود دارد ،شاخصهای ذهنی ،مناسبتر است .متغیر دوم
به موضوع رویکرد ارزیابی فرایندی در مقابل رویکرد ارزیابی نتیجهای میپردازد .براساس نظرات
1. DeNisi and Murphy
2. Evans and Tourish
3. Boxall and Purcell
4. Snell et al
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استوارت و براون ( )3194در سازمانهای دارای راهبردهای هزینهمحور ،فرایندهای تولید کامالً
مشخص و تعیین شده است .در این سازمانها ،بهترین روشهای تولید با استفاده از تحقیق و تجربه
مشخص میشود و برایناساس ،بهترین کارکنان ،کسانی هستند که از رویههای تعریفشده تبعیت
کنند .درنتیجه ،معیارها و شاخصهای رفتاری بیشتر با راهبردهای منابع انسانی سرباز وفادار و
نیروی کار قراردادی هماهنگ هستند .درمقابل ،معیارهای نتیجهای بیشتر برای سازمانهای دارای
راهبردهای متخصص متعهد و پیمانکارانه مناسب هستند.
روش ارزیابی به این موضوع میپردازد که دادههای مربوط به ارزیابی تاچهاندازه باید
برمبنای مطلق در مقایسه با مبنای نسبی تفسیر شوند .استوارت و براون ( )3194نظامهای ارزیابی
شایستگیمحور را با ویژگیهای استفاده از معیارهای نسبی برای کارکنان متخصص و پیمانی و
نظامهای تساویمحور را با ویژگی ارزیابی مطلق برای نیروهای قراردادی و سرباز وفادار ،پیشنهاد
میدهد .نحوه توزیع به این موضوع اشاره دارد که نمرههای مربوط به ارزیابی دراختیار ارزیاب
است و یا وی ناگزیر است محدودهای را رعایت کند .درنتیجه میتوان دو نوع توزیع آزاد یا
اجباری را مشاهده کرد .استوارت و براون ( )3194در نظام شایستگیمحور که در راهبردهای
متعهدانه و پیمانکارانه توصیه شده است ،توزیع اجباری و در نظامهای تساویمحور مختص
راهبردهای سرباز وفادار و نیروی قراردادی (ثانویه) نظام توزیع آزاد را پیشنهاد میدهند.
نوع ورودی نظام ارزیابی عملکرد میتواند محدود یا گسترده باشد .ماهت شغل و وظایف،
میتواند مشخصکننده ورودیهای نظام ارزیابی عملکرد باشد .ورودیهای گسترده نظام ارزیابی
عملکرد را بهسوی نظامهایی مانند  361درجه سوق میدهد و برعکس ،ورودی محدود نظامهای
مبتنیبر سرپرست را پیشنهاد میدهد .اعرابی و فیاضی ( )9313در راهبرد متعهدانه و پیمانکارانه
ورودیهای گسترده و در راهبرد سرباز وفادار و ثانویه بر ورودیهای محدود تأکید میکنند.
درنهایت درخصوص زمانبندی ارزیابی در بازار کار داخلی یعنی کارکنان متخصص و سنتی و
مدت زمان طوالنی حضور این افراد در سازمان و وجود شغلهای غیرموقتی بر ارزیابی بلندمدت و
در بازار کار خارجی یعنی کارکنان قراردادی و پیمانکار که استخدام بهصورت کوتاهمدت بوده و
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شغلهای موقت حاکم است ،بر ارزیابی کوتاهمدت تأکید میشود (بامبرگر و مشولم.)3111 ،
جدول ( )9رابطه بین متغیرهای اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد و الگوهای مدیریت منابع انسانی
کارکنان کلیدی در چارچوب معماری منابع انسانی را نشان میدهد.
جدول  .9رابطه بین متغیرهای اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد و الگوهای مدیریت منابع انسانی
ابعاد اقتضایی

شاخص

نظام ارزیابی

ارزیابی

رویکرد ارزیابی

روش ارزیابی

عینی یا ذهنی فرایندی یا نتیجه

مطلق یا نسبی

آزاد یا اجباری

مبتنیبر تعهد

ذهنی

نتیجه

مختلط (نسبی)

آزاد (اجباری)

مبتنیبر بهرهوری

عینی

فرایند

مطلق

عملکرد

نحوه توزیع

نوع ورودی

زمان بندی ارزیابی

محدود یا گسترده

کوتاهمدت یا بلندمدت

گسترده

بلندمدت

غیرمرتبط (آزاد) تا حدودی محدود

بلندمدت

مبتنیبر اطاعت

مختلط

فرایند

مختلط (مطلق)

آزاد

محدود

کوتاهمدت

مبتنیبر همکاری

مختلط

نتیجه

نسبی

اجباری

تا حدودی گسترده

کوتاهمدت

پیشینه پژوهش
در ارتباط با موضوع معماری منابع انسانی پژوهشهای مختلفی انجام گرفته است .در مورد
ابعاد اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد تعداد پژوهشها محدود است .در ادامه بهطور خالصه به برخی
از جدیدترین پژوهشهای داخلی و خارجی انجامشده در قالب جدول ( )3اشاره میشود.
جدول  .2خالصه بررسی پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع
یافتههای پژوهش

نویسنده

مشاغل دانشمحور دارای تراکم و همگنی متوسط هستند ،ولی اعتماد درون و برونگروهی باالیی دارند.
علیرضایی و

مشاغل قرار گرفته در گونه معماری شغلمحور دارای تراکم ،همگنی و اعتماد درونگروهی باالیی

همکاران ( )9316هستند ،درنهایت میان کارکنان موجود در گونه همپیمانان نیز تراکم و همگنی پایین و اعتماد برونگروهی
باال بهدست آمد.
سیدنقوی و
همکاران ( )9316
شمسی تواسانی
()9314

یافتهها حاکی از آن است که راهبرد اصلی مدیریت منابع انسانی شرکت از نوع سرباز وفادار ،تأمین
نیروی انسانی از نوع جنبی ،آموزش و توسعه از نوع انتخابی ،ارزیابی عملکرد از نوع همانندسازی ،جبران
خدمات از نوع رقابتی و همچنین روابط کارکنان از نوع دستوری ،گونههای غالب ،محسوب میشوند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد اکثر مشاغل کارگزاری بیمه سایپا در دو بخش ماتریس شامل راهبرد
متعهدانه و راهبرد قراردادی قرار گرفتهاند.
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ادامه جدول  .2خالصه بررسی پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع
سیدجوادین و

در این پژوهش ،طراحی و عرضه الگویی برای معماری منابع انسانی با رویکرد راهبردی در صنعت نفت

همکاران ( )9313کشور مورد توجه قرار گرفته است.
نتایج نشان میدهد که بهکارگیری نظامهای مدیریت منابع انسانی متفاوت با عملکرد کارکنان و سازمان در
ارتباط است .همچنین کارکنانی که کمتر از بعد نظامهای منابع انسانی به آنها توجه شده است ،درک

مسراسمیت و

همکاران ( )3198پایینتری از برابری داشته و درنتیجه سطوح پایینتری از رفتار شهروندی و افزایش جابهجایی را بههمراه
داشته است.
براساس نتایج بهدستآمده چهار نوع کارکنان در سازمان شناسایی شده است .انواع مختلف کارکنان
باتوجهبه راهبرد سازمان در کسب مزیت رقابتی نقش ایفا میکنند .همچنین نتایج نشان میدهد ایجاد

موریس و

همکاران )3196( 9هماهنگی بین راهبردهای اصلی سازمان و الگوهای متفاوت مدیریت منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی
تأثیرگذار است.
نوریس)3197( 3

یافتههای کمی این پژوهش نشان میدهد تفاوت معنیداری بین انتظارات کارکنان در آینده از نظامهای
مدیریت منابع انسانی بر اساس سبکهای استخدام وجود ندارد.
نتایج نشان میدهد که شایستگیهای مرتبط با مشتری ارزش سرمایه انسانی را در راهبرد تهاجمی و

دیاز فرناندز و

شایستگیهای مرتبط با نتیجه ارزش سرمایه انسانی را در راهبرد تدافعی توجیه مینماید .در ارتباط با بعد

همکاران ( )3194منحصربهفردی ارتباط مشخصی با شایستگیهای راهبرد تهاجمی مشاهده شد و درخصوص راهبرد تدافعی
این ارتیاط مشاهده نشد.
زو و همکاران
()3193

3

الگوهای مدیریت منابع انسانی مبتنیبر تعهد ،مبتنیبر کنترل ،مبتنیبر همکاری و مبتنیبر قرارداد مورد
بررسی قرار گرفته است .نتایج مشتمل بر ارائه یک مدل چهار بعدی منابع انسانی است که براساس متغیرهای
اقتصادی شکل گرفته است.
نتایج نشان میدهد از بین الگوهای مدیریت منابع انسانی ،الگویهای مبتنیبر دانش و مبتنیبر همکاری با

کاستالنو )3191( 4عملکرد کاری کارکنان بهصورت مثبت مرتبط میباشند .درحالیکه بین الگویهای مبتنیبر اطاعت و
مبتنیبر بهره وری و عملکرد کارکنان نمیتوان رابطه معنیداری را شاهد بود.

روش پژوهش
هدف این پژوهش طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی منطبق با چارچوب
1. Morris et al
2. Norris
3. Zhou et al
4. Castellano
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معماری منابع انسانی در شهرداری اصفهان است .برای انجام این موضوع دو مرحله اصلی درنظر
گرفته شده است.
در ابتدا باتوجهبه وجود  364عنوان شغلی غیرتکراری در شهرداری اصفهان ،مشاغل براساس
یک استاندارد مشخص و سطح مهارت و تخصص مورد نیاز گروهبندی شده است .گروهبندی
براساس طبقهبندی استاندارد بینالمللی مشاغل 9و پانل متخصصان انجام شده است .نتیجه این که
در این مرحله تعداد  364عنوان شغلی در شهرداری اصفهان در قالب  97گروه شغلی دستهبندی
شده است .جدول ( )3نتایج گروهبندی انجامشده در شهرداری اصفهان را نشان میدهد.
جدول  .4گروهبندی مشاغل شهرداری براساس استادارد ISCO
گروهبندی مشاغل شهرداری براساس استادارد ISCO
ردیف

نام گروه

تعداد مشاغل

9

مدیران ارشد

91

3

مدیران تخصصی و حرفهای

31

3

رؤسای ادرات

31

4

کارشناسان امور اجتماعی ،فرهنگی و روابط عمومی

37

7

کارشناسان امور اداری و سازمانی

33

6

کارشناسان امور حقوقی

37

7

کارشناسان برنامهریزی

98

8

کارشناسان مالی و اقتصادی

38

1

کارکنان اجرایی

97

91

کارکنان عمومی

34

99

متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات

99

93

مهندسان معماری و شهرسازی

33

93

مهندسان تأسیسات

93

94

مهندسان عمران و ترافیک

43

97

مهندسان فضای سبز و محیطزیست

96
364

جمع

)1. International Standard classification of Occupations (ISCO
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در ادامه ،میزان انحصار و ارزش راهبردی هریک از گروههای 97گانه ،براساس
زیرشاخصهای آن اندازه گیری شده است .برایناساس ،تعداد  41نفر از معاونین و مدیران
شهرداری بهعنوان نمونه منتخب درجهت دستهبندی مشاغل شهرداری اصفهان انتخاب شدهاند .از
بین پرسشنامههای توزیعشده در این مرحله ،تعداد  33پرسشنامه برگشت شده است که نرخ
پاسخگویی معادل  8327درصد است .در این مرحله از پژوهش برای دستهبندی گروههای
کارکنان از پرسشنامه لپاک و اسنل ( )9111استفاده شده است .برایارزیابی کمی از نسبت روایی
محتوا 9و شاخص روایی محتوا 3استفاده شده است.
براساس ابعاد شناساییشده ،پرسشنامه مربوطه طراحی و تدوین شد .بررسی روایی کیفی
محتوی پرسشنامه توسط متخصصان این حوزه صورت گرفت .برای بررسی روایی کمی در این
مرحله از پژوهش از روایی سازه 3استفاده شده است .این ارزیابی به کمک اعتبار همگرا 4و واگرا

7

(تشخیصی) صورت میگیرد و برای بررسی پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ شد.
باتوجهبه اطالعات بهدستآمده از واحد منابع انسانی در شهرداری اصفهان شامل شهرداری
مرکزی و مناطق پانزدهگانه آن تعداد نیروهای کلیدی مجموعاً  331نفرند که از این مجموع تعداد
 911نفر مناطق شهرداری و  931نفر در بخش مرکزی مشغول به فعالیت میباشند .برای تعیین
حجم نمونه باتوجهبه اینکه متغیرها از نوع چندارزشی با مقیاس فاصلهای بوده و اندازه جامعه
محدود است ،از فرمول کوکران استفاده شده است .نتیجه اینکه حجم نمونه در جامعه کارکنان
کلیدی تعداد  918نفر محاسبه شده است .برای انجام نمونهگیری از روش طبقهای متناسب و
خوشهای استفاده شده است .برایناساس ،تعداد  931پرسشنامه توزیع و تعداد  993پرسشنامه معادل
 87درصد برگشت داده شده است.

)1. Content Validity Ratio (CVR
)2. Content Validity Index (CVI
3. Construct Validity
4. Convergent Validity
5. Discriminant Validity
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تجزیهوتحلیل دادهها
برای شناسایی کارکنان کلیدی در شهرداری اصفهان درصورتیکه براساس نظرات
پاسخگویان درمورد هر گروه شغلی در دو بعد منحصربه فردی و ارزش راهبردی ،نمرهای باالتر از
متوسط حاصل شود ،آن گروه در بعد کارکنان کلیدی قرار خواهد گرفت .بررسی شکل ( )3نشان
میدهد توزیع نمرات افراد درخصوص ابعاد منحصربهفردی و ارزش راهبردی در مورد گروه
مدیران ارشد تماماً در بعد گروه کارکنان کلیدی قرار دارد .مدیران ارشد با میانگین  73/63در بعد
منحصربهفردی و نمره میانگین  83/47در بعد ارزش راهبردی ،نمره باالتر از متوسط را در هر دو
بعد بهدست آورده و در بعد کارکنان کلیدی قرار میگیرند.

شکل  .2توزیع نظرات افراد درخصوص گروه مدیران ارشد

شکل ( )3توزیع نمرات افراد درخصوص مدیران تخصصی و حرفهای را نشان میدهد.
همانطورکه از نمودار ،قابل مشاهده است ،توزیع اکثر نمرات کسبشده مدیران تخصصی و
حرفهای در منطقه کارکنان کلیدی قرار دارد .مدیران حرفهای و تخصصی با میانگین  79/31در
بعد منحصربهفردی و  83/61در بعد ارزش راهبردی با میانگین باالتر از متوسط در هر دو بعد در
بخش کارکنان کلیدی قرار گرفتهاند.
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کارکنان کلیدی
کارکنان پیمانی

کارکنان سنتی

کارکنان قراردادی

شکل  .4توزیع نظرات افراد درخصوص گروه مدیران تخصصی و حرفهای

شکل ( )4توزیع نظرات خبرگان را درخصوص گروه رؤسای ادرات نشان میدهد.
همانطورکه در نمودار ،قابل مشاهده است رؤسای ادارات با میانگین  64/33در بعد
منحصربهفردی و  74/39در بعد ارزش راهبردی نمرات باالتر از متوسط را کسب نمودهاند .توزیع
نمرات رؤسای ادارات اکثرا در بعد کارکنان کلیدی قرار داشته و میانگین نمرات کسبشده نیز
این موضوع را تأیید میکند.
کارکنان کلیدی
کارکنان پیمانی

کارکنان سنتی

کارکنان قراردادی

شکل  .4توزیع نظرات افراد درخصوص گروه رؤسای ادارات
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بررسی نمرات منحصربه فردی و ارزش راهبردی سایر گروهها نشان میدهد در تمامی موارد
نمرههای بهدستآمده کمتر از متوسط بوده و دیگر گروهها در بعد کارکنان کلیدی قرار
نمیگیرند .نتیجه اینکه ،مشاغل سه گروه مدیران ارشد ،رؤسای ادارات و مدیران تخصصی و
حرفهای بهعنوان مشاغل کلیدی شناسایی میشود .این سه گروه از مشاغل مجموعاً  71عنوان
شغلی مجزا را از تعداد  364عنوان شغلی شامل میشوند.
در نظام ارزیابی عملکرد ،شش شاخص وجود دارد که توسط  96سؤال مورد پرسش قرار
گرفته است .ابعاد نظام ارزیابی عملکرد شامل :عینیبودن ،فرایندمحوری ،ارزیابی مقایسهای،
ارزیابی آزاد ،ورودیهای گسترده و ارزیابی کوتاهمدت است .برای سنجش بارهای عاملی
سؤاالت نظام ارزیابی عملکرد ،مدل اندازهگیری در نرمافزار  PLSاجرا و ضرایب استانداردشده
بارهای عاملی محاسبه شده است .مقدار مالک برای مناسببودن ضرایب بارهای عاملی  1/4است.
باتوجهبه نتایج تمامی ضرایب بهجز سؤال  6مربوط به بعد فرایندمحوری باالتر از  1/4است که
نشان از مناسببودن این معیار است .باتوجهبه اینکه ضریب سؤال  6کمتر از مالک است ،به جهت
اینکه سایر معیارها تحت تأثیر قرار نگیرد ،این سؤال حذف و مدل ،مجدداً اجرا شده است .با
حذف سؤال  ،6بار عامل سؤاالت  4و  7بهترتیب به  1/87و  1/88تغییر مییابد .با این تغییر ،تمام
سؤاالت بار عاملی باالتر از  1/4را نشان میدهند که مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و
شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل
اندازهگیری قابلقبول است .شکل ( )7مدل ترسیمشده نظام ارزیابی عملکرد همراه با ضرایب
استانداردشده بار عاملی را نشان میدهد.
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شکل  .5مدل ترسیمشده نظام ارزیابی عملکرد همراه با ضرایب استاندارد شده بار عاملی

بررسی برازش مدل اندازهگیری نظام ارزیابی عملکرد
برای بررسی برازش مدل اندازهگیری از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است .بررسی
روایی همگرا بهمعنای سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط متغیرهای مشاهدهپذیر ،توسط
شاخص متوسط واریانس استخراجشده ( )AVEبررسی میشود.
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بررسی روایی همگرا توسط شاخص متوسط واریانس استخراجشده درخصوص ابعاد نظام
ارزیابی عملکرد نشان میدهد در تمامی متغیرهای مکنون مرتبه اول مقدار شاخص باالتر از 1/4
است که نشان از روایی مناسب سازه دارد .جدول ( )4نتایج شاخص متوسط واریانس
استخراجشده در نظام ارزیابی عملکرد را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج شاخص متوسط واریانس استخراجشده در نظام ارزیابی عملکرد
عنوان متغیر

عنوان در مدل

میزان شاخص AVE

عینیبودن

OM

1/67

ارزیابی فرایندی

PM

1/77

ارزیابی مقایسهای

RA

1/76

ارزیابی آزاد

FA

1/64

ورودیهای گسترده

BI

1/78

ارزیابی کوتاهمدت

SA

1/67

نظام ارزیابی عملکرد

PAS

1/49

برای بررسی روایی واگرا از روش آزمون فورنل و الرکر ( )9189استفاده شده است .در
این روش میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازهها
مقایسه میشود (داوری و رضازاده .)9317 ،همانطورکه از جدول ( )7مشخص است ،مقدار جذر
 AVEدر قطر اصلی ماتریس در ابعاد عینیبودن ،ارزیابی فرایندی ،ارزیابی مقایسهای و ارزیابی
کوتاهمدت ،ارزیابی آزاد و ورودیهای گسترده از مقدار همبستگی میان سازهها بیشتر است .این
موضوع روایی واگرای مناسبی را در مدل اندازهگیری نشان میدهد.
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جدول  .5نتایج بررسی روایی واگرا در نظام ارزیابی عملکرد
ارزیابی

ورودیهای

ارزیابی

ارزیابی

ارزیابی

کوتاهمدت

گسترده

آزاد

مقایسهای

فرایندی

1/816

عینیبودن

سازهها

1/833

عینیبودن

1/866

1/796

ارزیابی فرایندی

1/74

1/374

1/313

ارزیابی مقایسهای

1/8

1/364

1/979

1/338

ارزیابی آزاد

1/764

1/173

1/384

1/343

1/374

ورودیهای گسترده

1/437

-1/336

1/973

1/939

1/971

ارزیابی کوتاهمدت

آزمون میانگین یکطرفه در جامعه کارکنان کلیدی
در بخش آمار استنباطی ،ابعاد نظام ارزیابی عملکرد مورد آزمون میانگین یکطرفه قرار
گرفته است .هدف بررسی سطح هریک از ابعاد نظام ارزیابی عملکرد در جامعه کارکنان کلیدی
براساس نظرات پاسخگویان در نمونه آماری است .فرض بر این است که میانگین هریک از ابعاد
نظام ارزیابی عملکرد باالتر از سطح متوسط است .نتایج آزمون میانگین یکطرفه ابعاد نظام
ارزیابی عملکرد در جدول ( )6ارائه شده است .بررسی نتایج نشان میدهد در نظام ارزیابی
عملکرد درخصوص ابعاد عینیبودن ،ارزیابی فرایندی ،ارزیابی مقایسهای ،ارزیابی آزاد و
ورودیهای گسترده ،باتوجهبه مقدار معنیداری که کمتر از  1217است ،در سطح اطمینان 17
درصد فرض آماری مبنیبر اینکه میانگین این ابعاد در جامعه کارکنان کلیدی باالتر از متوسط
است ،مورد تأیید قرار میگیرد .درخصوص بعد ارزیابی کوتاهمدت باتوجهبه مقدار معنیداری
 ،12916فرض مبنیبر باالتر بودن میانگین این بعد از سطح متوسط در سطح اطمینان  %17مورد
تأیید قرار نمیگیرد .بدین معنا که براساس نظرات پاسخگویان بعد ارزیابی کوتاهمدت در جامعه
کارکنان کلیدی ،میانگینی پایینتر از سطح متوسط داشته و در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
کلیدی ،استفاده از این بعد ،مناسب نیست.
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جدول  .6نتایج آزمون میانگین یکطرفه در جامعه کارکنان کلیدی
ابعاد

آماره آزمون

سطح معنیداری

مقادیر حد پایین

مقادیر حد باال

عینیبودن

97/678

1/111

1/1914

9/9794

متغیر

ارزیابی فرایندی

97/863

1/111

1/7861

9/1914

ارزیابی

ارزیابی مقایسهای

91/999

1/111

1/7418

1/8144

عملکرد

ارزیابی آزاد

3/861

1/117

1/1781

1/3397

ورودیهای گسترده

93/871

1/111

1/8197

9/1687

ارزیابی کوتاهمدت

9/311

1/916

-/1734

1/3761

نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،بررسی ابعاد نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی در شهرداری
اصفهان است .باتوجهبه این هدف در ابتدا براساس چارچوب معماری منابع انسانی ،کارکنان
کلیدی در شهرداری اصفهان ،شناسایی شده و سپس براساس پرسشنامه محققساخته ،ابعاد نظام
ارزیابی عملکرد در جامعه کارکنان کلیدی مورد آزمون قرار گرفته است .براساس نتایج مرحله
اول کارکنان کلیدی سازمان شامل مدیران ارشد ،مدیران تخصصی و حرفهای و رؤسای ادرات
است .نتیجه اینکه از بین  364شغل شناساییشده در شهرداری اصفهان ،تعداد  71شغل در گروه
کارکنان کلیدی قرار گرفته است .از تعداد  71شغل موجود در جامعه کارکنان کلیدی تعداد 91
شغل در گروه مدیران ارشد 31 ،شغل در گروه مدیران تخصصی و حرفهای و  31شغل در گروه
رؤسای ادارات قرار دارد.
در بررسی و طراحی نظام ارزیابی عملکرد مبتنیبر ابعاد عینیبودن ،فرایندمحوری ،ارزیابی
مقایسهای ،ارزیابی آزاد ،ورودیهای گسترده و ارزیابی کوتاهمدت توسط پرسشنامه مورد پرسش
قرار گرفته است .در بعد اول نظام ارزیابی عملکرد نوع شاخص عینیبودن ،پرسش شده است.
نتایج نشان میدهد که این شاخص میانگین باالتری از حد متوسط را کسب نموده است و نظرات
کارکنان کلیدی تأکیدبر این نوع شاخص بوده است .نوع وظایف موردانجام در این مشاغل
بهصورتی است که شاخصهای عینی به شکل مناسبتری میتواند عملکرد افراد را اندازهگیری
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نماید .درخصوص بعد دوم یعنی فرایندیبودن ،نتایج نشان میدهد این بعد میانگینی باالتر از
متوسط را داشته است .نظرات پاسخگویان درخصوص ویژگیهای شغل مانند قابلیت اندازهگیری
فرایند انجام کار ،قابلیت اندازهگیری خروجیها و همچنین مشخصبودن مهارتهای الزم در طول
فرایند انجام کار نشان میدهد استفاده از شاخصهای فرایندی نسبت به شاخصهای نتیجهای
تطابق بیشتری با ویژگیهای مشاغل کارکنان کلیدی در شهرداری اصفهان دارد.
بعد سوم نظام ارزیابی عملکرد ،ارزیابی مقایسهای (نسبی) به استفاده از یک نظام ارزیابی
عملکرد با رویکرد مقایسه افراد با یکدیگر اشاره دارد .باتوجهبه ویژگیهای شغل و امکان بروز
مسائل غیرقابلپیشبینی در شغل و همچنین امکان مقایسه عملکرد افراد با یکدیگر شرایط را برای
استفاده از روشهای ارزیابی مقایسهای فراهم میسازد .بعد چهارم نظام ارزیابی عملکرد به ارزیابی
آزاد در مقابل ارزیابی اجباری پرداخته است .در ارزیابی آزاد ،فرد ارزیاب مجبور به رعایت
محدودهای برای افراد ارزیابیکننده نبوده و میتواند بهصورت آزادانه به افراد نمره بدهد .استفاده
از ارزیابی آزاد در مشاغل کارکنان کلیدی نسبت به ارزیابی اجباری ،ترجیح بیشتری داشته است و
امکان استفاده از این نوع ارزیابی در مشاغل کلیدی شهرداری وجود دارد .بعد پنجم به نوع
ورودیهای گسترده یا محدود در نظام ارزیابی عملکرد میپردازد .در این مشاغل باتوجهبه میزان
ارتباط شغل با افراد مختلف و همچنین امکان انجام کار بهصورت تیمی ،ورودیهای گسترده برای
نظام ارزیابی عملکرد فراهم است .درنتیجه میتوان ادعا کرد براساس نظرات پاسخگویان ،استفاده
از ورودیهای گسترده در نظام ارزیابی عملکرد میتواند مدنظر قرار گیرد.
بعد آخر نظام ارزیابی عملکرد به موضوع زمان ارزیابی در کوتاهمدت یا بلندمدت
میپردازد .باتوجهبه نظرات پاسخگویان ،میانگین نمره بهدستآمده درخصوص بعد ارزیابی
کوتاهمدت پایینتر از متوسط است و این بعد منطبق با نوع مشاغل کلیدی تشخیص داده نشده
است .بدین معنا که در این مشاغل امکان ارزیابی افراد در کوتاهمدت فراهم نبوده و منافع حاصل
از عملکرد افراد در این مشاغل بیشتر در بلندمدت مشخص میشود .درنتیجه استفاده از
ارزیابیهای بلندمدت در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی شهرداری اصفهان با نوع شغل
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آنها تناسب بیشتری دارد .درمجموع اینکه نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی شهرداری
اصفهان شامل استفاده از شاخصهای عینی ،نوع ارزیابی مبتنیبر فرایند و بهصورت نسبی و
مقایسهای ،ارزیابی بهصورت آزاد و مبتنیبر روشهایی با ورودیهای گسترده و ارزیابی باید به
صورت بلندمدت طراحی شود.

بحث و بررسی
در گروه کارکنان کلیدی مدیران ارشد که کمتر از  3درصد مشاغل شهرداری را به خود
اختصاص دادهاند ،باالترین نمره منحصربهفردی را کسب کردند .این بدین معناست که این دسته
از مدیران میتوانند سازمان را از دیگر سازمانها متمایز کنند و قابلیت جایگزینی و تقلید پایینی
دارند .این دسته ازطریق تجربه و کاراهه شغلی در درون سازمان پرورش مییابند .نکته قابلتوجه
اینکه ازنظر نمره ارزش راهبردی نمره مدیران تخصصی و حرفهای در این گروه و البته در کل
دستهبندی انجامشده باالتر است .بدین معنا که ازنظر تأثیر بر اثربخشی و کارایی سازمان ،بهبود
ارائه خدمات و فراهمآوردن خدمات موردانتظار مشتریان و پاسخ به تقاضاهای درحال تغییر آنها و
بهبود فرایندها و رویههای داخلی سازمان ،مدیران تخصصی و حرفهای باالترین نقش را در
شهرداری اصفهان دارند.
در بخش دوم پژوهش ،بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با ادبیات موضوع در جامعه کارکنان
کلیدی نشان میدهد در نظام ارزیابی عملکرد ابعاد روش ارزیابی ،نحوه توزیع ،نوع ورودی و
زمانبندی ارزیابی با شرایط این ابعاد در ادبیات موضوع همسو است .در این ابعاد یافتههای
پژوهش که براساس نظرات پاسخگویان است با ابعاد الگوی معماری منابع انسانی تناسب دارد .در
ابعاد شاخص ارزیابی و رویکرد ارزیابی ،تناسبی بین نتایج پژوهش و ادبیات موضوع وجود ندارد.
در ادبیات موضوع و یافتههای کتابخانهای در جامعه کارکنان کلیدی با رویکرد راهبرد متعهدانه بر
ارزیابی ذهنی و رویکرد فرایندی تأکید میشود .براساس یافتههای پژوهش باتوجهبه نظرات
پاسخگویان رویکرد ارزیابی عینی و بر اساس فرایند پیشنهاد میشود .ارزیابی فرایندی براساس
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شاخصهای عینی با ویژگی مشاغل کلیدی در شهرداری اصفهان ،تناسب بیشتری دارد.
استفاده از شاخصهای عینی ،قابلسنجش و قابلکنترل توسط فرد در مورد کارکنان کلیدی
به نسبت شاخصهای ذهنی ارجحیت دارد .شاخصهای عینی باید ناشی از اقدامات کارکنان در
سازمان باشد و ارتباطی مشخصی با شرح وظایف  ،مهارتها و شایستگی افراد کلیدی داشته باشد.
باتوجهبه اینکه فرایند انجام کار قابل برنامهریزی و اندازهگیری است و پیامدهای عملکرد کارکنان
کلیدی در فاصله زمانی دورتری مشخص میشود ،معیارها و ارزیابی مبتنیبر فرایند و رفتار،
ارجحیت دارد .این رویکرد رفتاری چگونگی انجام کار توسط شاغل و شایستگیهای الزم را
مورد ارزیابی قرار میدهد.
در استفاده از روشهای مبتنیبر مقایسه ،کارکنان با یکدیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار
میگیرند .روشهایی مانند رتبهبندی و مقایسه زوجی نسبت به روشهایی مانند ثبت وقایع ،مقیاسی
و انتخاب اجباری دراولویت است .بین روشهای مختلف ارزیابی عملکرد باتوجهبه نتایج ،استفاده
از روشهای مبتنیبر ارزیابی آزاد ارجحیت دارد .در این روش ارزیاب مجبور به رعایت و
قراردادن افراد در گروههای مشخص نیست .در روش ارزیابی آزاد هر کارمند میتواند در هر
طبقهای قرار گرفته و بهترین باشد .بدینصورت تمام کارکنان تشویق میشوند تا استانداردهای
مشخصی را رعایت کنند .باتوجهبه وجود ورودیهای مختلف در مشاغل کلیدی و همچنین
ارتباط با افراد مختلف استفاده از روشهای مبتنیبر ورودیهای گسترده در الویت است.
روشهای مبتنیبر ورودیهای گسترده مانند روش  361درجه و  731درجه جهت ارزیابی
عملکرد کارکنان کلیدی میتواند اثر تعصبات شخص را کاهش داده و ارزیابی کاملتری را
صورت دهد .همچنین باتوجهبه نتایج و ماهت شغل کارکنان کلیدی که اکثرا مدیران را شامل
میشود ،استفاده از ارزیابیهای بلندمدت بر ارزیابیهای کوتاهمدت ،ارجحیت دارد .رویکردهای
ارزیابی مبتنیبر فرایند و بازههای زمانی یکساله یا بیشتر برای ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی
اثربخشتر است.
باتوجهبه نقش محوری کارکنان کلیدی در سازمان درجهت افزایش تعهد این گروه میتوان
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از روشهای مختلف مانند آموزشهای نظری و عملی ،مشارکتدادن در تصمیمگیری ،ایجاد
حس مالکیت و منافع مشترک ،پاداشهای بلندمدت و ایجاد رضایتمندی استفاده کرد .استفاده از
آموزشهای گسترده و بلندمدت و برنامههای توسعه کارراهه شغلی و مربیگری جهت خلق دانش
ارزشمند و راهبردی و ایجاد امنیت شغلی باال مورد تأکید است .تصمیمهای استخدامی
درخصوص کارکنان کلیدی با رویکرد استخدام از داخل است .تجزیهوتحلیل مشخصات و
ویژگیهای کارکنان و استفاده از روشهای انتخاب پیچیده برای شناسایی کارکنان مستعد جهت
ارتقا داخلی مدنظر است .همچنین تأکیدبر رقابت شغلی بین کارکنان کنونی و محدودکردن
نظامهای جذب خارجی ،تعیین مسیر شغلی برمبنای شایستگی ،ایجاد برابری داخلی در نظامهای
داخلی شهرداری اصفهان بین کارکنان کلیدی باید مدنظر قرار گیرد.
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