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 چکيده
های ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی و سبک بررسی رابطههدف از انجام پژوهش حاضر شناخت 

بوده  59-59کرمان در سال تحصیلی  2گیری مدیران مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه تصمیم

است. این پژوهش براساس هدف کاربردی و روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. 

ها که تعداد آن کرماناستان  2دوره دوم متوسطه ناحیه  دیران مدارسم هیکلامل جامعه آماری ش

گیری سرشماری است و تعداد حجم جامعه با حجم نمونه برابر است. برای نفر بود. روش نمونه 011

های عمومی پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون و پرسشنامه سبک دو ازها از آوری دادهجمع

های مصوب آموزش و پرورش استفاده شد. تجزیه و و بروس و چک لیست گیری اسکاتتصمیم

صورت گرفت.   SPSSافزار ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرمتحلیل داده

نتایج حاصل از تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی و 

 داری وجود دارد. مدیران رابطه مثبت و معنی گیریهای تصمیمسبک

 .مدیران مدارس متوسطه دوره دوم -سبک نصمیم گیری -عملکرد شغلی :يديکل اژگانو

 

 

 مقدمه

دارد.  رهیو غ یو فرهنگ یای در توسعه اقتصادی و اجتماعسهم عمده یانسان روییانسان است. ن ،کشور هرتوسعه در  یفهلؤم نیمهمتر

بخواهد نظام  ایهعپا گرفته است که اگر جام شهیاند نی. امروزه ا(0) آوردیرا به ارمغان م افتهیجامعه توسعه افته،یانسان توسعه نیبنابرا

 نیداشته باشد و ا یانسان یروین یسونگر در توسعههمه یاستیس دیبا ریرا دگرگون سازد ناگز شیخو یو اجتماع یاسیس ،یصنعت ،یاقتصاد

عملکرد کمک به رشد کارکنان و افزایش  یابی(. هدف اصلی ارز2فراهم شود ) تیو ترب میکه ابزار کار در نظام تعل نیمگر ا ستین یامر شدن

اجرای رسالت سازمان است.  در واقع هدف اصلی ارزشیابی عملکرد تحریک انگیزش کارکنان برای انجام وظایف و. انگیزش شغلی آنان است

رود که انتظار می (.3)تحریک نماید  تواند این انگیزش رابر اساس ارزشیابی می انتخاب برای آموزش و افزایش حقوق محوله، ارتقاها، کارهای
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 2 زهرا زین الدینی ميمند، 1نرگس فرودنيا

 کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی دانشگاه ازاد کرمان دانشجوی 1

 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان 2
 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
  نرگس فرودنيا

Nargesfroodnia@gmail.com 

 

ارزیاابی مملکارد باا مملکارد  ا لی و       بررسی رابطه

گيري مدیران مدارس متوساطه دوره  هاي تصميمسبک

 کرمان 2دوم ناحيه 
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 شونده برای مدیران و همچنین فردی که مورد درباره نقاط قوت و نیازهای فرد ارزشیابی سیستم ارزشیابی عملکرد روا و پایا اطالعاتی یک

 (.9؛  9) وری شودعملکرد، انگیزش و بهره تواند باعث بهبودمیکه  م کندارزشیابی قرار گرفته، فراه

فراهم ساخته  جامعه وری را درآن هستند چرا که ارتقاء بهره یها در پسازمان رانیمد است که یاهداف نیاز مهمتر یکی یارتقاء عملکرد شغل

محوله  فیای از انجام وظادرجه یشغل . عملکرددها خواهد شسازمان دیخدمات و تول تیفیک ءارتقا طور نیو هم یو باعث ارتقای اقتصاد مل

 مختلف،ی و سازمان یطیشناخت شغل، عوامل مح ،ییتوانا زش،یانگ جمله از ارییبا عوامل بس یباشد. عملکرد شغلیم به فرد در شغل وی

کنند. اهمیت این در ارتباطات درون سازمانی ایفا میارزیابی عملکرد نقش مهمی  (.6) در ارتباط است یتیهای شخصیژگیکانون کنترل و و

های موجود در فرم ارزیابی عملکرد کارکنان، در گردد. مؤلفهتواند توسط مدیران صورت گیرد اعمال مینقش بواسطه تشخیص منفی که می

الع کارکنان رسانده شود و در فرایند انجام ها به اطها و قبل از انجام آنباشد که اگر به همراه تفویض فعالیتواقع شرح وظایف آنان می

کارها، افراد براساس آن معیارها به صورت مورد ارزیابی قرار گیرند و از نقاط قوت و ضعفشان آگاه گردند باعث افزایش نظم، سرعت و دقت 

شغلی کارکنان را در پی خواهد داشت  شود، که در نتیجه بهبود عملکردکارکنان، تشخیص نیازهای آموزشی و تعیین پاداش و ارتقاء آنان می

-ترین فرایندها در سازمان محسوب شده و به عنوان وظیفه اصلی مدیران تمامی سطوح مطرح میگیری یکی از محوری(. از طرفی تصمیم7)

 (. 5گیری است )نظران معتقدند تمام مدیریت تصمیم( به نحوی که برخی صاحب8باشد )

تواند بر رفتارها و عملکرد معلمان تأثیر بگذارد. رهبری مدیر یا رفتار وی اثر قابل اند که رفتار مدیران میهای گذشته نشان دادهپژوهش

« ریزیپذیری و عملکرد شغلی با فرآیند برنامهبررسی رابطه انعطاف»در تحقیقی با عنوان  (.01ای بر رفتارها و نگرش کارکنان دارد )مالحظه

ای پذیری بر عملکرد اثر مثبت و معناداری داشته و نقش واسطهپذیری و انعطافریزی بر انعطافکه برنامه صورت گرفت نتایج نشان داد

های شخصیتی با بررسی رابطه ویژگی»در تحقیقی با عنوان  (.00ریزی و عملکرد مورد تأیید واقع شد )پذیری در ارتباط مابین برنامهانعطاف

های های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان رستهبه این نتیجه رسیدند که بین ویژگی« وریتی ناجاهای مأمعملکرد شغلی کارکنان رسته

رابطه بین وجدان کاری با عملکرد شغلی کارمندان »بررسی  در. (02) مأموریتی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ رابطه معناداری وجود ندارد

 یمداری( با عملکرد شغل تیاتکا و موفق تیابعاد وجدان کاری )قابلیان کرد که ها بنتایج پژوهش آن« شهرداری خمینی شهر اصفهان

وجدان کاری، عملکرد  تیتوانند با تقویم رانیها و مدسازمان نی( دارای رابطه معنادار و مثبت هستند. بنابرااینهیو زم ایفهی)عملکرد وظ

گیری در مدیران دانشگاه های عمومی تصمیمبررسی و مقایسه سبک» تحقیقی تحت عنوان در .(03) در سازمان را بهبود بخشند یشغل

گیری آنی گیری مدیران دانشگاه شیراز، سبک تصمیمغالب تصمیم نتایج نشان داد که سبکانجام دادند « دی: دانشگاه شیرازمطالعه مور

براساس رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت معناداری گیری بین مدیران های تصمیمها حاکی از آن است که در هیچ یک از سبکاست. یافته

  (.09)وجود ندارد

آموزشی  در نظام آموزشی جاری بوده است. نظام کارآمد یا ناکارآمد، کمیت و کیفیت آن همواره هایفرآیند نظارت قطع نظر از اعمال روش 

-ها نیازمند اتخاذ تدابیر و راهی نیز مانند همه سازمانهای آموزشزندگی در نظام .(09)قابل تصور نیست  بدون فرآیندها و خدمات نظارتی

های گوناگون و مستمر است. مدیران باید وظایف و کارکردهای گوناگونی را انجام دهند تا بتوانند سازمان خود را هدایت و رهبری کند حل

ی و معنوی افراد جامعه داشته باشد وموجب تواند نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی ماد(. از آنجا که نظام آموزش هر کشوری می06)

هایی با کیفیت باشند تا بتوانند وظایف خطیر خود را در برابر جامعه انجام پیشرفت هر کشوری گردد، الزم است که این نهادها دارای محیط

های تصمیم گیری غلی و سبکدهند. لذا این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که چه ارتباطی بین ارزیابی عملکرد با عملکرد ش

 ؟وجود دارد 59 -59شهر کرمان در سال تحصیلی  2مدیران مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه 

 

 روش تحقيق -2

 کرماناستان  2دوره دوم متوسطه ناحیه  دیران مدارسم هیکلجامعه آماری این تحقیق روش تحقیق در این پژوهش روش همبستگی است. 

است. در این پژوهش با توجه به کوچک بودن جامعه آماری کارکنان و قابل دسترس بودن افراد جامعه، از روش نفر 011ها که تعداد آن

و از باشد پژوهش حاضر، از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی میشماری استفاده شده است. تمام

برای تعیین حجم نمونه با مراجعه به ناحیه دو آموزش و پرورش استان کرمان و بخش باشد. ینظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی م

لذا در جامعه کارکنان نمونه با گیری سرشماری است روش نمونه .گیری انجام شدمنابع انسانی حجم نمونه مورد نظر را انتخاب شد، نمونه

ها و پس از انتخاب نمونه توضیحات الزم در مورد ضرورت همکاری صادقانه آن است.جامعه برابر است و کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته 

ها را ارائه ها، تذکر داده شد که بدون توجه به مدت زمان پاسخها به صورت شفاهی ارائه شد. پس از توزیع پرسشنامهنحوه تکمیل پرسشنامه

 .دهند 
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 ابزار گردآوري اطالمات

  .است شده استفاده و چک لیست پرسشنامه دو از اطالعات گردآوری برای تحقیق این در

پرسشنامه       استفاده گردید.  59های مصوب آموزش و پرورش سال چک لیست: برای بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان از چک لیست

گیری مدیران را ک تصمیم( پنج سب0559باشد. اسکات و بروس )سؤال می 29گیری: این پرسشنامه مشتمل بر های عمومی تصمیمسبک

های اند. به منظور سنجش هر یک از سبک(اجتنابی را مطرح نموده9(آنی  9(وابستگی  3(شهودی 2(عقالنی 0گیری که شامل تصمیم

روایی پرسشنامه  است. 029تا  29سؤال اختصاص داده شده است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از  9گیری در این پرسشنامه تصمیم

محاسبه گردید و روایی آن را بسیار باال گزارش  0559گیری مدیران در خارج از کشور توسط اسکات و بروس های عمومی تصمیمسبک

روایی این ابزار با استفاده از تحلیل  ده است.شها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه کردند و ضریب پایایی آن را برای هر یک از زیر مقیاس

گردید و نتایج حاکی از روایی بسیار خوب این پرسشنامه بود. پایایی این ابزار نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر یک از  گویه محاسبه

 ه است.های این پرسشنامه محاسبه گردیدمقیاس

 06ه گردیده و دارای ( ساخته و توسط شکرکن و ارشدی ترجم0551پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون )پرسشنامه عملکرد شغلی: 

( تشکیل شده است که حداکثر 0( و به ندرت)2(، گهگاهی)3(، اغلب)9ای همیشه )باشد که هر سؤال از یک مقیاس چهار درجهسؤال می

( به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 0351باشد. زارعی )می 09و حداقل نمره  61نمره در این پرسشنامه 

 باشد. و روایی صوری و محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت.   دار میمعنی 110/1در سطح  86/1فاده کرده است که ضریب به دست آمده است

 هاروش تجزیه و تحليل داده
جهت )منفی یا ، استفاده شده است. از ضرایب همبستگی که هم، 21نسخه  spssافزار در این پژوهش از آمار استنباطی با استفاده از نرم

 دهند از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شده است.مثبت( و هم، شدت رابطه بین متغیرها را نشان می

 

 نتایج -3

 داری وجود دارد. گیری مدیران مدارس رابطه معناهای تصمیمبین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی و سبک: فرضيه اول

: H0 گیری مدیران مدارس رابطه معناداری وجود ندارد.های تصمیملکرد شغلی و سبکبین ارزیابی عملکرد با عم 

H1گیری مدیران مدارس رابطه معناداری وجود دارد.های تصمیم: بین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی و سبک 

باشد. بنابراین فرض صفر رد کمتر می 19/1داری به دست آمده با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی مقدار pو  0با توجه به جدول 

گیری مدیران مدارس رابطه معناداری وجود های تصمیمتوان نتیجه گرفت که بین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی و سبکشود و میمی

 باشد.دارد. این رابطه، یک رابطه مستقیم می

 گيريصميمهاي تارزیابی مملکرد با مملکرد   لی و سبکرابطه بين  :1جدول 

 ارزیابی عملکرد متغیر

 پیرسون

 

 عملکرد شغلی

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگی

 دارد 111/1 999/1

 دارد 110/1 329/1 گیریهای تصمیمسبک

 

 داری وجود دارد. بین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی مدیران مدارس رابطه معنی :دومفرضيه 

: H0 رد شغلی مدیران مدارس رابطه معناداری وجود ندارد.بین ارزیابی عملکرد با عملک 

H1.بین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی مدیران مدارس رابطه معناداری وجود دارد : 

باشد. کمتر می 19/1داری ( با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی111/1به دست آمده )مقدار  pو  2با توجه به جدول 

توان نتیجه گرفت که بین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی مدیران مدارس رابطه معناداری وجود دارد. شود و میمیبنابراین فرض صفر رد 

 باشد.این رابطه، یک رابطه مستقیم می
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 ارزیابی مملکرد با مملکرد   لیبين : 2جدول 

 ارزیابی عملکرد متغیر

  عملکرد شغلی

 فراوانی

 پیرسون

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگی

 دارد 111/1 999/1 011

 

 بحث -4
گیری مدیران مدارس رابطه های تصمیمبین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی و سبک نشان داد که ولفرضیه انتایج حاصل از 

های لی و سبکدار بودن رابطه بین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغداری وجود دارد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنیمعنی

گیری رابطه مستقیم و های تصمیمگیری مدیران مدارس بررسی شد. نتایج نشان داد که بین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی و سبکتصمیم

ی همخوان (21( و )05(، )08) (،07) (، 09(، )03)(، 02)(، 00)(، 01) (،7های )معناداری وجود دارد. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهش 

شوند که به گونه مستقیم به به هر حال، مدیران در هر سازمانی بویژه در آموزش و پرورش، اغلب با تصمیمات مهمی مواجه میدارد. 

تواند ای اتخاذ کنند. یکی از عواملی که میکنند که تصمیمات آگاهانهشود. در این شرایط، آنان تالش میموفقیت سازمان مربوط می

دهند. گیری است که مدیران مورد استفاده قرار میهای تصمیمات را تحت تأثیر قرار دهد، الگوهای عادتی و یا شیوهچگونگی این تصمیم

تواند کیفیت تصمیمات و متعاقباً عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد، و نهایتاً بر ارزیابی گیری آنان میهای تصمیمبنابراین، سبک

 زایی داشته باشد. عملکرد کارکنان تأثیر بس

با داری وجود دارد. بین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی مدیران مدارس رابطه معنی نشان داد که دومفرضیه نتایج حاصل از 

دار بودن رابطه بین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی مدیران مدارس بررسی شد. نتایج نشان داد استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنی

های  ه بین ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی مدیران مدارس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهشک

همخوانی دارد. ارزیابی عملکرد از طریق انطباق و سازگاری با وظایف افراد، به سایر عوامل تأثیرگذار بر رضایت و ( 03( و )02(، )00(، )7)

ها همراستا، باشد، بر بهبود و ارتقای های تشویق و تنبیه و غیره توجه داشته و با آنهای ارزیابی، سیستمکارکنان مثل روشنارضایتی 

تواند یک گذارد. در غیر اینصورت به تنهایی موجب بهبود و ارتقای عملکرد شغلی نخواهد بود و حتی میعملکرد شغلی کارکنان تأثیر می

گیرد باید دارای چارچوبی باشد و بهبود عملکرد هر تالشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت میکارها باشد.  مانع در اجرای درست

 گیری عملکرد و بعدشود. هر برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازهنامیده می« چرخه عملکرد»سازمانی باید بر آگهی فرآیندی باشد که 

گیری است و از این های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازهموضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل .ایدارزیابی عملکرد شروع نم

 .باشدرو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی

 

 گيرينتيجه -5

استفاده از این کارکرد در مدارس زمینه الزم را برای شود، از آنجا که ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از کارکردهای مدیریت آموزش منظور می

ها و آورد؛ منظور از ارزیابی عملکرد، فرآیند تعیین، تهیه و گردآوری دادهریزی به منظور بهبود کیفیت فرآهم میگذاری و برنامهسیاست

-ست. ارزیابی عملکرد ابزاری است که از آن میگیری برای بهبودعملکرد ااطالعات به منظور قضاوت در باره عوامل نظام آموزشی و تصمیم

مستمر  های آموزشی به ویژه بالندگی مدیران ارزیابیهای آموزشی استفاده کرد. بر این اساس، برای بهبود فعالیتتوان برای تحقق هدف

ارزیابی ملکرد با عملکرد شغلی و بین ارزیابی عنتایج حاصل از تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که لذا  عملکرد مدیران ضرورت دارد

مثبت و  ومدارس رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه، یک رابطه مستقیم گیری مدیران های تصمیمعملکرد با عملکرد شغلی و سبک

 داری وجود دارد.معنی
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