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 چکيده
اين تحقیق با نگرشي جامع به فرايند مهندسي مجدد و كاربرد فناوري اطالعات و مزايا و معايب آن 

تهیه انجام شده.با تبیین و تشريح موضوع ارزيابي و اهمیت آن به ارائه اهداف ، فرضیه ها و 

به منظور  یق و تحقیقات پیشین وسئواالت پرداخته شده است.با استفاده از مباحث نظري تحق

تا بتوان مسیر و جهت اصلي اقدام به طراحي مدل مفهومي شد  ،دستیابي بهتر به هدف اصلي 

.ضمنا از پرسشنامه طیف لیكرت وهمچنین محاسبات آماري منجمله آزمون تحقیق را ترسیم نمود

ي و تجزيه و تحلیل هاي استفاده از تحقیقات میدان باكاي دو، آزمون دي سامرز استفاده شده. 

پايداري و انعطاف  كنترل و بازخورد ، , تحول گرايي يعني مهم آماري , مشخص شد كه سه عامل

 95ايفا نمود اند.نتايج حاصله حاكي از آن است كه به احتمال  اين زمینه  نقش موثري را درپذيري 

 كسب فرايند مجدد مهندسي اساس بر شیراز كامپیوتري هاي شركت كاركنان عملكرد درصد ارزيابي

اطالعات ، بر بهبود عملكرد كاركنان تاثیر دارد .اين تحقیق  فناوري گذاري سرمايه بر كار با تاكید  و

نشان داد كه در جامعه مورد بررسي ، متغیر تحول گرايي و همچنین كنترل و بازخورد اطالعات از 

تاثیر زيادي را در بهبود عملكرد كاركنان عوامل مهم فرايند مهندسي مجدد مي باشند و مي توانند 

 .شركت هاي كامپیوتري داشته باشند

 عصبي اطالعات و شبكه ، فناوري مجدد ، بهبود ، مهندسي عملكرد ارزيابي :يديکل واژگان

 مصنوعي.
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 2ناصر ابراهيمی، 1 احمديمحمد 

 كارشناس ارشد مديريت فناوري اطالعات،دانشگاه آزاد اسالمي،واحد الكترونیک 1

 دكتري مديريت دانشگاه شیراز  2

 نويسنده مسئول:میل نام و نشاني اي

  احمديمحمد 

info@nikannetwork.com 

 

  اسیا  بیر شیيراز کامپيوتري هاي شرکت کارکنان عملکرد ارزیابی

 فناوري گذاري سرمایه بر کار با تاکيد  و بکس فرایند مجدد مهندسی

و ارائیه راهکارهیاي  مصنوعی عصبی شبکه استفاده از  با اطالعات ، 

 الزم به منظور بهبود عملکرد کارکنان
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 مقدمه

 

ني محسوب مي شود، بديهي است كه ارزيابي هـاي منـابع انسااي تـريـن زيـرنـظاميـكي از مهمترين و پايـه نـظام ارزيابي عملـكـرد، 

وجود سعي دائم در  رو هستند. باعملكرد كاركنان فرايندي بسیار مهم و از حساس ترين مسائلي است كه مسئوالن سازمانها با آن روبه

ها و ن سازمان از روشطراحي سیستم هاي بهینه و موثر براي ارزيابي كاركنان، شواهد و مدارك نشان مي دهند كه به طوركلي، مسئوال

  .سیستم هاي مورد استفاده براي ارزيابي كاركنان راضي نیستند

سازمانها  دلیل اصلي اين نارضايتي، عوامل مختلفي ازجمله پیچیدگي فرايند ارزيابي و وجود كاستي هايي در سیستم ارزيابي جامع است اما

ي ارزيابي شايستگي هاي كاركنان خود هستند، باز آزمايي و سنجش عملكرد به عنوان موجودي اجتماعي به ضرورت نیازمند قاعده اي برا

هر سیستم پس ازيک دوره زماني مناسب بر اطمینان از عملكرد و اثرگذاري آن و نیز رفع موانع و اشكاالت ديده نشده ضرورت دارد. ارزيابي 

دگان معموالً نسبت به تاثیر نتايج ارزيابي خوش بین و از تاثیرات آن عملكرد كاركنان از وظايف بسیار مشكل ارزيابان است، زيرا ارزيابي شون

هاي ساختاري است مساله مشكلتر وجود انواع و اقسام مسئله مشكل كرده است و همین امر ارزيابي را هاي آينده خويش واقفند،پیشرفت بر

گونه مشكالت، گذشته از اين موجب بروز تضاد و تعارض اين. استيا عادالنه بودن اين فرايند  كه موجب ايجاد شک و ترديد درباره منصفانه

 .شوند كه در نتیجه رفتارهاي ويرانگر را تقويت خواهند كردبین سرپرستان و زيردستان مي

علي رغم  سیستـم هاي اطالعات به عنوان يک ابزار مهم و شناخته شده مورد پذيرش واقع شده اند. اگرچهو ، امروزه فناوري ديگر از ســويي

 .سرمايه گذاري سنگین در فناوري اطالعات، سازمانها عموماً نتوانسته اند از بـــازگشـت سرمايه و فوايد مالـي متناسبي بهره مند شوند

دو بخش صنعت و خدمات  توسعه و فراگیرشدن فن اوري اطالعات اغلب معادل با كاهش شاخصهاي كالن بهره وري و سودآوري كمتر در هر

 .ستبوده ا

 معيارهاي ارزیابی

 :مالیی
مي توانند در مـورد سرمايه بوده و قابل اندازه گیـري كه  سرمايه گذاري معیار مالي در برگیرنده دو جزء است. هزينه ها و فايده هاي

 گذاريهاي فناوري اطالعات ردگیري شوند. 

 : استراتژیک
  ي اطالعات در پشتیباني از برنامه هاي استراتژيک ارزش گذاري مي شوداين معیار باتوجه به میزان موفقیت سرمايه گذاريهاي فناور 

 : رقابت پییذیري 
ايـن معیار به اين موضوع مي پردازد كه سرمايه گذاري فناوري اطالعات تا چه میزان در دستیابي به مزيت رقابتي موفق بوده اند. مزيت 

 در مقايسه با محیط خارجي آن كمک مي كند و فايده مي رساند.  رقابتي به تمامي مزيت هايي اطالق مي شود كه به سازمان

 :اثربخشی 
اين معیار به میزان تاثیر سـرمايه گذاريهاي فناوري اطالعات در انجام دقیق و صحیح فعالیتهاي حال و آينده كسب و كار توجه دارد. اين 

 زايش اثربخشي و كارايي عملكرد مطرح مي گردد. معیار به صورت شاخصهاي مالي اندازه گیري نمي شود، بلكه به صورت اف

 :بهبود کيفيت 

و همچنین ارتقا سطح كیفي كاركنان انـدازه گیري موفقیت سرمايه گذاري فناوري اطالعات كه موجب بهبود كیفیت محصوالت و خدمات 

 از موارد بسیار مهم است. در هر يک از فرايندهاي كسب و كار مي شوند، 

 :الیزامات 
 عیار به میزان موفقیـت سرمايه گذاريهاي فناوري اطالعات در پاسخ به نیازهاي داخلي و بیروني مي پردازد. اين م

 :فناوري
اين معیار به سه جزء معیار قابل تفكیک  .اين معیار به میزان تناسب فناوري مورد استفاده در سرمايه گذاريهاي فناوري اطالعات مي پردازد

 .است

 وجودسازگاري با محیط م 

  قابلیت اطمینان و امنیت 

 ندر دسترس بود 
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 ضرورت و اهميت موضوع  

موضوع ارزيابي عملكرد يكي از مباحث گسترده اي است كه دامنه وسیعي از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و مدل ها و 

را بر روي شكل دهي اين زمینه خاص داشته اند. سازمانها چارچوبهاي فراوان در اين زمینه برخي مدل هاي مفهومي، محققان بیشترين اثر 

 .براين باورند كه نیروي انساني به عنوان منبع اصلي ايجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزيت رقابتي مطرح است

ه نقش ارزشیابي شود. در سالهاي اخیر بارزيابي عملكرد در تسهیل اثربخشي سازماني يک وظیفه مهم مديريت منابع انساني تلقي مي

ها را براي تواند انبوهي از مزيتعملكرد توجه زيادي معطوف شده است. به عقیده صاحبنظران يک سیستم اثربخش ارزشیابي عملكرد مي

 ها و كاركنان آنها ارزاني بدارد. سازمان

 اي سازمان بدنبال دارد:اند كه سیستم ارزشیابي عملكرد موارد زير را بر(، بیان كرده1996) 1النجنكر و نیكوديم

 آورد.الف( بازخورد عملكردي مشخصي را براي بهبود عملكرد كاركنان فراهم مي

 كند.ب( الزامات كارآموزي كارمند را معین مي

 كندج( زمینه توسعه كاركنان را فراهم و تسهیل مي

 نمايد.گیري پرسنلي و عملكرد ارتباط نزديكي برقرار ميد( بین نتیجه

 دهد. وري كاركنان را افزايش ميزش و بهرهه( انگی

 اهداف تحقيق -1-1

 اهداف و فرضیه هايي كه در اين تحقیق بكار گرفته شده اند ؛ به شرح زير ارائه شده است .

 هدف اصلی -1-4-1

 هدف اصلي اين تحقیق عبارتند از :

 گذاري سرمايه بر كار با تاكید  و كسب ايندفر مجدد اساس مهندسي بر شیراز كامپیوتري هاي شركت كاركنان عملكرد ارزيابي "

 "و ارائه راهكارهاي الزم به منظور بهبود عملكرد كاركنان مصنوعي عصبي استفاده از شبكه  با اطالعات ،  فناوري

یر يكسو بتوان مس يكسري اهداف فرعي نیز براي آن تعريف گرديد تا از ،ضمنا به منظور دستیابي بهتر به هدف اصلي اين تحقیق 

و جهت اصلي تحقیق را ترسیم نمود و ازسويي ديگر اين قبیل  اهداف به عنوان متغیرهاي مستقل تاثیر گذار نسبت به متغیر وابسته مورد 

  .بررسي قرارگیرند

 اهداف فرعی -1-4-2
 اهداف فرعي كه دراين تحقیق مد نظر قرارگرفته اند عبارتند از :

 مجدد اساس مهندسي بر كامپیوتري شیراز هاي شركت كاركنان عملكرد ارزيابيبررسي بكارگیري متغیر تحول گرايي در  -1-2-4-1

 اطالعات در بهبود عملكرد كاركنان  فناوري گذاري سرمايه بر كار با تاكید  و كسب فرايند

اساس  بر كامپیوتري شیراز هاي شركت كاركنان عملكرد بررسي بكارگیري متغیر پايداري و تنعطاف پذيري در ارزيابي -2-2-4-1

 اطالعات در بهبود عملكرد كاركنان فناوري گذاري سرمايه بر كار با تاكید و كسب فرايند مجدد ندسيمه

 اساس مهندسي بر كامپیوتري شیراز هاي شركت كاركنان عملكرد بررسي بكارگیري متغیر كنترل و بازخورد در ارزيابي -3-2-4-1

 در بهبود عملكرد كاركنان  اطالعات فناوري گذاري سرمايه بر كار با تاكید  و كسب فرايند مجدد

  فرضيه اصلی -2-1

كار با  و كسب فرايند مجدد مهندسي  اساس بر شیراز كامپیوتري هاي شركت كاركنان عملكرد = ارزيابي H0فرضیه  -1-5-1

 "در بهبود عملكرد كاركنان تاثیر دارد. مصنوعي عصبي استفاده از شبكه  با اطالعات، فناوري گذاري سرمايه بر تاكید

 بر كار با تاكید  و كسب فرايند مهندسي  اساس بر شیراز كامپیوتري هاي شركت كاركنان عملكرد = ارزيابي H0فرضیه  -1-5-2

 "در بهبود عملكرد كاركنان تاثیر ندارد. مصنوعي عصبي استفاده از شبكه  با اطالعات، فناوري گذاري سرمايه

 فرضيه هاي فرعی  -3-1

كسري فرضیه هاي فرعي نیز براي آن تعريف گرديد تا بتواند ما را در دستیابي به نتايج ي ،به منظوراثبات فرضیه اصلي تحقیق

. اين متغیرها در واقع پارامترهايي هستند كه در فرآيند مهندسي مجدد ، فناوري اطالغات و شیكه عصبي مصنوعي بطور بهتر رهنمون سازد

                                                           
1.Longenecker and Nykodym 
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يداري و انعطاف پذيري ، كنترل و بازخورد كه براي طراحي يک سیستم ارزيابي مشترك وجود دارند.اين متغیرها عبارتند از تحول گرايي، پا

 كاركنان نیز اجتناب ناپذير است.  

 ند از:بنابراين فرضیه هاي فرعي كه دراين تحقیق مد نظر قرارگرفتند عبارت 

 مجدد اساس مهندسي بر كامپیوتري شیراز هاي شركت كاركنان عملكرد در ارزيابي تحول گراييبكارگیري متغیر  -1-6-1

 اطالعات در بهبود عملكرد كاركنان تاثیر دارد. فناوري گذاري سرمايه بر كار با تاكید  و كسب فرايند

 اساس مهندسي بر كامپیوتري شیراز هاي شركت كاركنان عملكرد در ارزيابي پايداري و انعطاف پذيريبكارگیري متغیر  -2-6-1

 اطالعات در بهبود عملكرد كاركنان تاثیر دارد. فناوري گذاري سرمايه بر كار با تاكید و كسب فرايند مجدد

 مجدد اساس مهندسي بر كامپیوتري شیراز هاي شركت كاركنان عملكرد در ارزيابي كنترل و بازخوردبكارگیري متغیر   -3-6-1

 نان تاثیر دارد.اطالعات در بهبود عملكرد كارك فناوري گذاري سرمايه بر كار با تاكید  و كسب فرايند

 سئوالهاي تحقيق -4-1

 سئوال اصلی -1-7-1
 عبارتنداز: "سئوال اصلي كه دراين تحقیق مورد نظر مي باشد مشخصا 

 سرمايه بر كار با تاكید  و كسب فرايند مجدد مهندسي  اساس بر شیراز كامپیوتري هاي شركت كاركنان عملكرد آيا ارزيابي

 در بهبود عملكرد كاركنان تاثیر دارد؟ مصنوعي عصبي ز شبكهاستفاده ا  با اطالعات، فناوري گذاري

 سئوالهاي فرعی -1-7-2

دراين تحقیق به منظور پاسخگويي به سئوال اصلي و دستیابي به نتايج و موضوعات مورد انتظاري كه در فرضیه هاي تحقیق  

 منظور شده است، اقدام به طرح سئوالهاي فرعي نیز گرديد كه عبارتند از: 

 فرايند مجدد اساس مهندسي بر كامپیوتري شیراز هاي شركت كاركنان عملكرد در ارزيابي تحول گراييبكارگیري متغیر  آيا -1-2-7-1

 اطالعات در بهبود عملكرد كاركنان تاثیر دارد؟ فناوري گذاري سرمايه بر كار با تاكید  و كسب

 اساس مهندسي بر كامپیوتري شیراز هاي شركت نانكارك عملكرد در ارزيابي پايداري و انعطاف پذيري آيا بكارگیري متغیر -2-2-7-1

 اطالعات در بهبود عملكرد كاركنان تاثیر دارد؟ فناوري گذاري سرمايه بر كار با تاكید و كسب فرايند مجدد

 مجدد اساس مهندسي بر كامپیوتري شیراز هاي شركت كاركنان عملكرد در ارزيابي كنترل و بازخوردآيا بكارگیري متغیر  -3-2-7-1

 اطالعات در بهبود عملكرد كاركنان تاثیر دارد؟ فناوري گذاري سرمايه بر كار با تاكید  و سبك فرايند

 کاربرد تحقيق در سازمانها

 نام سازمان ردیف

 شركت هاي ارائه كننده خدمات كامپیوتري 1

 ITشركت هاي فعال در زمینه هاي  2

 وتريشركت هاي تولید كننده سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپی 3

 تعریف واژه هاي تحقيق  
  عملکرد ارزیابی 

كرد نتنها ارزيابي عملكرد عبارتند از فرآيند ارزيابي و برقراري ارتباط با كاركنان در نحوه انجام يک شغل و استقرار برنامه بهبود .ارزيابي عمل

 (. 2008گذارد. )بايرزو و رو، شان تأثیر ميیر آيندهدهد كه بدانند عملكردشان چگونه است.بلكه بر سطح تالش و مسبه كاركنان اجازه مي

 ( ارزشیابي عملكرد را فرايند ارزيابي و مديريت رفتار و بروندادهاي انساني در سازمان تعريف كرده است. 22000)كارل

هايشان و حوه انجام فعالیتارزيابي عملكرد عبارت است از: فرآيند رسمي براي سنجش و ارائه بازخورد به كاركنان در مورد خصوصیات و ن

 (.1999  3همچنین شناخت استعدادهاي بالقوه آنان به منظور شكوفايي آنها در آينده. ) فوت و هوك

                                                           
2 Carrel 
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ارزيابي عملكرد عبارتست از اندازه گیري عملكرد از طريق مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب يا ايده آل بر اساس شاخص هاي از پیش 

 (.1392يژگي هاي معین باشد.)شبانكاره تعیین شده كه خود واجد و

 بهبود 
كه هدف ايجاد كند. وقتي  تهاي يک فرايندماست كه قصد دارد يک رشد ثابت و سازگار در تمامي قس يک فرايند و يا ابزار بهره وري، بهبود 

 (.2005،  رافائل )كند. تضمین ميرا فرايند در آينده  پايداري، بهبود  .، رشد و توسعه باشد

بر افزايش كارايي و كفايت يک سازمان جهت كه  هبود تالشي است دائمي و پايان ناپذير ، براي تغییر در انديشه و عمل مديران و كاركنانب

 (.1393)مقدم رسیدن به كیفیت و اهداف تمركز دارد.

  مجدد مهندسی
در عملكرد آن شركت  هايي خارق العادهبي به جهشبراي دستیا يک شركت اي فرايندها، تشكیالت، و فرهنگ مهندسي مجدد، طراحي ريشه

و يا خدمتي مناسب و نیز ارزش دادن  و نگرشي جديد به كار براي به وجود آوردن محصول هاي قديمي و سنتيو به كنار نهادن شیوه است

در نتیجه بايد فرايندها .ن است مد نظر است. در مهندسي مجدد، هدف دستیابي به نیازهاي امروزي همچون كیفیت ، هزينه پايی به مشتري

 (.2007)گوناستران و ناتنمود.  را ساده

 اطالعات فناوري

هاي اطالعاتي مبتني بر رايانه، خصوصا سازي، پشتیباني يا مديريت سیستمبه مطالعه، طراحي، توسعه، پیاده 4فناوري اطالعاتبه طور كلي 

 افزارو نرم هاي الكترونیكيد. به طور كوتاه، فناوري اطالعات با مسائلي مانند استفاده از رايانهپردازافزار رايانه ميافزاري و سختهاي نرمبرنامه

فناوري اطالعات متشكل از  .به شكلي مطمئن و امن انجام پذيرد اطالعات و بازيابي سروكار دارد تا تبديل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال

ار، ساختار است، به طوري كه در اين فناوري، اطالعات از طريق زنجیره ارزشي كه از بهم پیوستن چهار عنصر اساسي انسان، ساز و كار، ابز

 (.1390 خسرواني.  ) دهدشود جريان يافته و پیوسته تعالي و تكامل سازمان را فراراه خود قرار مياين عناصر ايجاد مي

  مصنوعی عصبی شبکه

د استفاده انسان جهت كاربرد در ماشین است، شبكه عصبي مصنوعي به عنوان يكي از هاي مورمصنوعي، توسعه الگوريتم عصبی شبکه

مهمترين روش هاي هوش مصنوعي به دنبال تقلید از عملكرد مغز انسان است .كاربردهاي شبكه عصبي مصنوعي در داده كاوري عبارتند از: 

 (.1989، . )كوريتا 8و  بهینه سازي  7، پیش بیني 6، تخمین تابع 5طبقه بندي

 

 مبانی نظري
Thomas Davenport  وJames Short  میتواند سازمانها را متحول  تكنولوژي ارتباطاتاظهار داشتند كه طراحي مجدد فرآيند و استفاده از

كار و تحلیل و طراحي گردش "و فرآيندهاي كسب و كار را به طرز چشمگیري بهینه سازي كند. آنها مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار را 

و طراحي مجدد كسب و كار را به اين شیوه ، مهندسي صنايع  تكنولوژي ارتباطاتتعريف كردند و تركیب  "فرآيندها درون و میان سازمانها

 :استنسخه اولیه به شكل زير تعريف شده  BPRبراي   Shortو  Davenportمرحله اي  5جديد لقب دادند.متدولوژي 

                                                                                                                                                                                       
3.Foot and Hook 

4 Information Technology 

5  Classification 

6  Function Approximation 

7 Prediction  

8 Optimization 

http://www.rassjournal.ir/


 118-134، ص 1395 بهار،  5، شماره شی در علوم اجتماعیرویکردهای پژوه
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
میپردازد و به شكل همه جانبه اي، از  BPRبه بررسي عوامل موثر بر  "كسب و كار و نوآوري هاي كسب وكار بازمهندسي فرآيندهاي"مقاله 

 زواياي مختلف و با نظر دانشمندان صاحب نظر در اين زمینه، اين عوامل را بررسي میكند، مهمترين اين عوامل به شرح زير است:

 تعهد و حمايت مديران ارشد 

 هانتظارات واقع گرايان 

 مشاركت كاركنان و اختیار دادن به ايشان 

 زمینه استراتژي رشد و توسعه در سازمان 

 چشم انداز مشترك 

 شیوه هاي مديريتي صحیح 

  مشاركت افراد مناسب به صورت تمام وقت 

 هزينه كافي 

 مي گردد. ، بنیادي تر باشد، نتايج مثبت تري حاصل طبق نظر مكنزي هر چقدر تغییرات در تمامي منظرها

و همكارانش تحقیق ديگري را منتشر با بررسي نتايج ناشي از پیاده سازي هاي عملي اين شیوه، نقاط ضعف آن خودنمايي  Tengپس از آن 

 به شیوه زير شد: BPRكرد و منجر به اصالح مراحل 

 
نگسازي( ، شیوه اجراي تغییر نیستند، طراحي اجتماعي)فره BPRفرآيندها و طراحي هاي فني عوامل موفقیت  میتوان نتیجه گرفت كه

است. مديريت تغییر و بخش انساني پیاده سازي  BPRفرآيند و توانايي ارزيابي مهندسي مجدد فرآيندها، عوامل موثر بر پیاده سازي موفق 

 اهمیت بیشتري از خود راهكارها دارد.
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 چالش هاي ارزیابی عملکرد

ابي( سالیان زيادي است كه محققان و كاربران را به چالش واداشته است. سازمانهاي مسئله ارزيابي عملكرد )عامل موردبررسي و روش ارزي

 1980تجاري در گذشته از شاخصهاي مالي به عنوان تنها ابزار ارزيابي عملكرد استفاده مي كردند تا اينكه جانسون و كاپلن در اوايل دهه 

از ناكارايیهاي اين اطالعات را براي ارزيابي عملكرد سازمانها نمايان پس از بررسي و ارزيابي سیستم هاي حسابداري مديريت بسیاري 

 .ساختند كه اين ناكارايي ناشي از افزايش پیچیدگي سازمانها و رقابت بازار بود 

كه تنها بر شاخصهاي مالي متكي  (PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM) استفاده از سیستم هاي ارزيابي عملكرد

نواقص و كمبودهاي سیستم هاي سنتي ارزيابي عملكرد به انقالبي در مديريت شوند. جب بروز مشكالتي براي سازمان هستند مي تواند مو

عملكرد منجر شد به طوري كه محققان و كاربران به سمت خلق سیستم هايي حركت كردند كه اهداف و محیط فعلي را مورد توجه قرار 

استفاده سازمانهاي مختلف ايجاد گرديد. همچنین چارچوبهاي بسیاري براي پشتیباني اين  دهند و بدين ترتیب فرايندهاي متعددي براي

فرايندها پیشنهاد شد كه هدف اينگونه چارچوبها ، كمک به سازمانها براي ارزيابي درست و شايسته عملكردشان است كه در ادامه برخي از 

 .را معرفي كرده و محدوديتها و مزيتهاي هر يک را بر مي شمريم (و چارچوبهامدل هاي شناخته شده در زمینه ارزيابي عملكرد )فرايندها 

 (1۹۸۹ )مدل سينک و تاتل
است كه عملكرد يک سازمان ناشي از روابط پیچیده بین هفت شاخص « سینک و تاتل»يكي از رويكردها به سیستم ارزيابي عملكرد مدل 

 :عملكرد به شرح زير است

هاي در عمل اثر بخشي با نسبت خروجي«. انجام كارهاي درست ، در زمان مناسب و با كیفیت مناسب»از  ـ اثر بخشي كه عبارت است1

 .شودواقعي بر خروجیهاي مورد انتظار معرفي مي

 .شوداست و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعي تعريف مي« انجام درست كارها»ـ كارايي كه معناي ساده آن 2

 .كه مفهومي گسترده دارد و براي ملموس تر كردن مفهوم كیفیت ، آن را از شش جنبه مختلف بررسي و اندازه گیري مي كنندـ كیفیت 3

 .ـ بهره وري كه با تعريف سنتي نسبت خروجي به ورودي معرفي شده است4

 .ـ كیفیت زندگي كاري كه بهبود آن كمک زيادي به عملكرد سازمان مي كند5

 .از اجزاي كلیدي براي بهبود عملكرد است ـ نوآوري كه يكي6

 .ـ سودآوري كه هدف نهايي هر سازماني است7

 (1۹۹1م عملکرد )هر 
يكي از مدل هايي كه چگونگي ايجاد اين رابطه را در بر مي گیرد مدل هرم عملكرد است. هدف هرم عملكرد ايجاد ارتباط بین استراتژي 

ابي عملكرد شامل چهار سطح از اهداف است كه بیان كننده اثربخشي سازمان )سمت چپ هرم( سازمان و عملیات آن است. اين سیستم ارزي

و كارايي داخلي آن )سمت راست هرم( است. در واقع اين چارچوب تفاوت بین شاخصهايي را كه به گروههاي خارج سازمان توجه دارند 

 .كسب و كار )نظیر بهره وري، سیكل زماني( آشكار مي سازد )مانند رضايت مشتريان، كیفیت و تحويل به موقع( و شاخصهاي داخلي

 مدل تعالی سازمان  
است.  (EFQM) يكي ديگر از چارچوبهاي اندازه گیري شناخته شده كه بصورت گسترده اي مورد استفاده قرار مي گیرد مدل تعالي سازمان

قسیم مي شوند. توانمندسازها عبارتند از: ت انمندسازها و نتايجاين چارچوب شامل دو دسته عوامل جدا از هم است كه به صورت كلي به تو

از رهبري، كاركنان، سیاستها و استراتژي ها، منابع و ذي نفعان و فرايندها. همچنین نتايج عبارتند از: نتايج حاصل از افراد، نتايج حاصل 

یبان اين چهارچوب است كه توانمندسازها مانند اهرمهايي مشتريان، نتايج حاصل از جامعه و نتايج كلیدي عملكرد. تئوري سازنده و پشت

 .هستند كه مديران مي توانند از آن براي رسیدن سريعتر به نتايج آتي استفاده كنند

 (2۰۰۰چارچوب مدوري و استيپل )  
يكرد شامل شش مرحله به اين مدل يكي از چارچوبهاي جامع و يكپارچه براي ممیزي و ارتقاي سیستم هاي ارزيابي عملكرد است. اين رو

 .مانند اغلب چارچوبهاي ديگر نقطه آغاز اين مدل نیز تعريف استراتژي سازمان و عوامل موفقیت آن است .هم مرتبط است 

در گام بعدي الزامات استراتژيک سازمان با شش اولويت رقابتي كه عبارتند از كیفیت، هزينه، انعطاف پذيري، زمان، تحويل به موقع و رشد 

شاخص با تعاريف كامل است  105ينده مطابقت داده مي شوند. سپس انتخاب شاخصهاي مناسب با استفاده از يک چک لیست كه شامل آ

در گام  .بعد ازآن سیستم ارزيابي عملكرد موجود ممیزي مي شود تا شاخصهاي مورد استفاده فعلي شركت شناسايي شوند .آغاز مي شود 

واقعي شاخصها پرداخته مي شود و هر شاخص با هشت جزء تشريح مي شود كه عبارتند از عنوان، هدف، الگو،  بعد ، به چگونگي به كارگیري

 .مرحله آخر به بازنگريهاي دوره اي سیستم ارزيابي عملكرد شركت مي پردازد  .معادله، دفعات، منبع اطالعات، مسئولیت و بهبود 
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  ۹درجه 36۰مدل ارزیابی   

ینه توسعه كیفیت رهبري و مديريت توسعه است. اين فرايند، سیكل كاملي است كه خالصه بازخوري از همه افراد ک روش مناسبي در زمي

هاي مختلف سبک رهبري و مديريت و عملكردشان ارائه مي كند. بعضي از سازمانها بازخور )سرپرستان، زيردستان و همكاران( در مورد جنبه

 سیستماتیک انجام مي دهند. را براي يک بخش از سازمان و به طور 

كنندگان كنندگان مهم مقايسه كنند. اين ارزيابيبازخور به افراد كمک مي كند تا ادراك خود را در مورد محیط كاريشان، با ادراك ارزيابي

ند منبعي و بازخور ر چكنندگان و اعضاي اتحاديه باشند. برنامه بازخومي تواند شامل همكاران، زيردستان، مديران و حتي مشتريان، عرضه

درجه از روشهاي توسعه يافته فرايندهاي ارزيابي عملكرد، بررسیهاي سازماني و بازخور مشتري )بخشي از مديريت كیفیت جامع(  360

تر و همچنین در واكنش به مشكالتي درجه به دلیل رواج ساختارهاي تیمي و سازماني مسطح 360هاي بازخور استخراج شده است. سیستم

 هاي مديريت عملكرد سنتي وجود داشته، توسعه يافته است.با سیستمكه 

 (1۹۹1مدل نتایج و تعيين کننده ها )

است. اين چارچوب بر اين فرض « نتايج و تعیین كننده ها»يكي از مدل هايي كه مشكل ماتريس عملكرد را مرتفع مي سازد ، چارچوب 

سازماني وجود دارد. شاخصهايي كه به نتايج مربوط مي شوند و آنهايي كه بر تعیین  استوار است كه دو نوع شاخص عملكرد پايه ، در هر

كننده هاي نتايج تمركز دارند. دلیل اين جداسازي و تفكیک بین شاخصها ، نشان دادن اين واقعیت است كه نتايج به دست آمده، تابعي از 

به تدريج شامل  هخاص حاصل مي گردند. به بیان ديگرشاخصهاي مربوطعملكرد گذشته كسب و كار بوده و با توجه به تعیین كننده هاي 

 .عملكرد مالي و رقابت بوده و شاخصهاي مربوط به تعیین كننده ها عبارتنداز: كیفیت، قابلیت انعطاف، بكارگیري منابع و نوآوري

 (2۰۰1تحليل ذي نفعان )مدل  
هاي سازمان شروع مي شود و به همین دلیل است كه كارت امتیازدهي  طراحي سیستم ارزيابي عملكرد با شناخت اهداف و استراتژي

در واقع مدل كارت « . خواسته هاي سهامداران ما چیست؟ : متوازن طراحي سیستم ارزيابي عملكرد را با اين سوال شروع مي كند كه

نفعان در تعیین مان اثر گذارند و ديگر ذيامتیازدهي متوازن به طور ضمني فرض مي كند كه تنها سهامداران هستند كه بر اهداف ساز

اهداف نقشي ندارند. به بیان ديگر، اين مدل تاثیر ديگر ذي نفعان بر سازمان را ناديده گرفته است. بي توجهي به تفاوتهاي اثرگذاري ذي 

 .اين مدل استنفعان مختلف در محیطهاي مختلف يكي از داليل اساسي عدم موفقیت برخي شركتهاي بزرگ در استفاده از 

 فناوري اطالعات با استراتژي کسب و کار  همسو سازي

 با بكارگیري مفهومي با نام معماري سازماني مي توان بین استراتژي كسب و كار يک سازمان و ظرفیت هاي فناوري آن يک پل ايجاد كرد .

 

 
 جایگاه معماري سازمانی

 

و   artifactه اي از مجموع عنوان به را آن ما ، باشد شده ارايه  سازماني معماري با طهراب در متعددي تعاريف تاكنون  با اين كه ممكن است

 فرآيند در نظر مي گیريم كه از آنها به منظور ترجمه استراتژي كسب و كار به نقشه راه فناوري اطالعات استفاده مي گردد. 

                                                           
9DEGREE FEEDBACK  
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 ایگاه معماري سازمانیارتباط بين استراتژي کسب و کار ، استراتژي فناوري اطالعات و ج

 تحقيقات پيشين

 (13۹۰جميله احمد زاده راد  )فازي  -طراحی مدل ارزیابی عملکرد نيروي انسانی با استفاده از شبکه هاي عصبی -1
خور مي باشد و با بررسي  فازي پیش-هاي مصنوعي عصبي در اين پژوهش روشي براي حل ارزيابي كاركنان بیان شده كه مبتني بر شبكه

انتشار در حل مسايلي از اين دست نشان داده -فازي پس-هاي يادگیري عصبي حاصل از ارزيابي كاركنان يک سازمان، توانايي الگوريتم نتايج

  .شده است

 (13۹1سيستم اثربخش ارزشيابی عملکرد کارکنان ) مبانی ، رویکرد ها و روشهااميرحسين کيذوري -2

ي موثر بر اثربخشي نظام ارزشیابي عملكرد كاركنان بوده است. به اين منظور ابتدا مفهوم هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي عوامل و ويژگیها

عملكرد و ارزشیابي آن از ديدگاه متخصصان بررسي شده و سپس رويكردها و روشهاي مورد استفاده در سیستم هاي ارزشیابي عملكرد بیان 

 قرار گرفته است.شده و خطاهاي بالقوه در ارزشیابي عملكرد نیز مورد بررسي 

کتر سيد حيدر ميرفخرالدینی، منابع انسانی)درویکردي نوین در سنجش کيفيت خدمات  ;شبکه هاي عصبی مصنوعی -3

 (13۹3محسن طاهري دمنه، حسين منصوري
-وسیلة شبكه ت آمده بهدسكوآل، ادراكها و انتظارهاي دانشجويان سنجیده و نتايج بهدر اين مطالعه، با استفاده از پرسشنامه استاندارد اليب

دهد مدل شكاف )تفاوت ادراكها و انتظارها(، نسبت به مدل هاي عصبي مصنوعي تجزيه و تحلیل شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي

 كیفیت خدمات دارد.  ارزيابيعملكرد، توانايي بیشتري در 

 مدل مفهومی 

به منظور دستیابي بهتر به هدف اصلي اين  ن در تحقیقات پیشین الزم بود ،با توجه به مباحث نظري تحقیق و همچنین يافته هاي محققی

زير مجموعه مولفه هاي يكسو بتوان مسیر و جهت اصلي تحقیق را ترسیم نمود و ازسويي ديگر  تا ازاقدام به طراحي مدلي گردد  ،تحقیق

 مي شد مشخص و مورد بررسي قرار گیرد .  اصلي كه شامل تحول گرايي ،  پايداري و انعطاف پذيري ، كنترل و بازخورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار مدل مفهومی تحقيق

شبکه عصبی 

 مصنوعی

 کنترل و بازخورد

 تحول گرایی

پایداري و انعطاف 

 ريپذی

مهندسی 

 مجدد

فناوري 

 اطالعات

بهبود 

 عملکرد

 کارکنان
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 قلمرو مکانی و زمانی تحقيق  
شركت هاي كامپیوتري در شیراز ، اقدام با توجه به طیف وسیع و گسترده در شیراز انجام شده است. 1394ماهه سوم سال  3اين تحقیق در 

 شركت به عنوان نمونه هاي آماري انتخاب شده است. 30نمونه گرديد كه به انتخاب 

سوال بود  40بررسي و دستیابي به نتايج قابل استناد و همچنین جمع آوري اطالعات مورد نیاز ؛ پرسشنامه اي كه مشتمل بر  به منظور

  آماري توزيع گرديد .نمونه جامعه  درطراحي و 

سپس استخراج نتايج كار انجام شود لذا  و ود تجزيه و تحلیلهاي الزم از طريق بررسي و شناخت وضعیت موجودضمنا با توجه به اينكه الزم ب

 استفاده گرديد :روش میداني و همچنین  آمار استنباطي و توصیفي 

 

 

 جدول متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق

 متغیر وابسته متغیرهاي مستقل رديف

 تحول گرايي 1

 پايداري و انعطاف پذيري 2 ركنانبهبود عملكرد كا

 كنترل و بازخورد 3

 

به منظوركسب اطالعات تكمیلي از پاسخ دهندگان و بمنظور نتیجه گیري آماري يكسري متغیرهاي تعديل كننده نیز كه شامل تحصیالت و 

كامپیوتري در شیراز به عنوان نمونه هاي شركت از میان شركت هاي  30توزيع گرديد.در ابتدا تعداد درمیان جامعه آماري سابقه مي شد 

فقره پرسشنامه  150نفر از كاركنان هر يک از شركتها ارائه شد . لذا در مجموع  5آماري انتخاب گرديد. سپس پرسشنامه هاي مورد نظر به 

رهاي آماري و آغاز فعالیتهاي مربوط  نسبت به  تهیه پارامت پاسخ هاي دريافتيبه استناد گرديد و پس از گردآوري ، میان جامعه آماري توزيع 

 .گرديدبه تجزيه و تحلیل داده ها اقدام 

 بررسی نتایج  

 نتایج حاصل از محاسبه ميانگين ها 

پس از گردآوري پرسشنامه ها نسبت به محاسبه میانگین براي هريک از متغیرهاي مستقل و وابسته اقدام گرديد كه نتايج در جدول زير 

 درج شده است. 

 

 ول میانگین متغیرهاي مستقل و وابستهجد

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 میانگین متغیرها

 3,6 بهبود عملكرد كاركنان

 4,1 كنترل و بازخورد

 2,8 پايداري و انعطاف پذيري

 3,2 تحول گرايي
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 جدول فراواني و درصد متغیر تعديل كننده سابقه

 درصد تجمعي درصد فراواني میزان سابقه

 %33 %33 49 سال 10كمترا ز

 %75 %42 63 سال20الي  11

 %100 %25 38 سال 20بیش از 

  %100 150 جمع

 

 جدول فراواني و درصد متغیر تعديل كننده تحصیالت

 درصد تجمعي درصد فراواني تحصیالت

 %18 %18 27 ديپلم

 %40 %22 33 فوق ديپلم

 %89 %49 74 لیسانس

 %100 %11 16 فوق لیسانس و باالتر

  %100 150 جمع

 
 آزمون کاي دو پيرسون 

، نسبت پايداري و انعطاف پذيري ، كنترل و بازخورد ،  تحول گراييبه منظور آگاهي از وجود و يا عدم وجود رابطه میان متغیرهاي مستقل 

 به محاسبه آزمون كاي دو پیرسون اقدام گرديدكه نتايج حاصله در جداول مربوطه درج شده است. 

 

 متغیر مستقل كنترل و بازخوردي كاي دو براي جدول آزمون رابطه سنج

 آزمون رابطه سنجي متغیر مقدار پارامترآماري

SIG  
 )سطح معني داري(

N   كنترل و

 بازخورد

 محاسبه

 كاي دو پیرسون
0,017 135 

 

 جدول آزمون رابطه سنجي كاي دو براي متغیر مستقل تحول گرايي

 

 

 

 

 

 

 جدول آزمون رابطه سنجي كاي دو براي متغیر مستقل پايداري و انعطاف پذيري

 آزمون رابطه سنجي متغیر مقدار پارامترآماري

SIG  
 )سطح معني داري(

N   پايداري و

 انعطاف پذيري

 محاسبه

 یرسونكاي دو پ
0,04 135 

 نجيآزمون رابطه س متغیر مقدار پارامترآماري

SIG  
 )سطح معني داري(

N   

 تحول گرايي

 محاسبه

 كاي دو پیرسون
0,024 135 
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 مروري بر فرضيه ها 

 فرضيه اول

( : متغیر مستقل كنترل و بازخورد و متغیر وابسته بهبود عملكرد كاركنان در شركت هاي كامپیوتري از يكديگر  H0فرض صفر آزمون)

 مستقل مي باشند.

كرد كاركنان در شركت هاي كامپیوتري از يكديگر (: متغیر مستقل كنترل و بازخورد و متغیر وابسته بهبود عمل H1فرض مخالف آزمون)

 مستقل نمي باشند.

 فرضيه دوم 
و متغیر وابسته بهبود عملكرد كاركنان در شركت هاي كامپیوتري از يكديگر مستقل  تحول گرايي(: دو متغیر مستقل  H0فرض صفر آزمون)

 مي باشند.

ر وابسته بهبود عملكرد كاركنان در شركت هاي كامپیوتري از يكديگر و متغی تحول گرايي(: دو متغیر مستقل 1Hفرض مخالف آزمون )

 مستقل نمي باشند.

 فرضيه سوم 
در شركت هاي كامپیوتري از يكديگر  بهبود عملكرد كاركنانو متغیر  پايداري و انعطاف پذيري(: دو متغیر مستقل  H0فرض صفر آزمون)

 مستقل مي باشند.

در شركت هاي كامپیوتري از يكديگر  بهبود عملكرد كاركنانو متغیر  پايداري و انعطاف پذيريمستقل (: دو متغیر  H1فرض مخالف آزمون)

 مستقل نمي باشند.

 

 نتایج حاصل از محاسبه کاي دو پيرسون 
كمتر زخورد كنترل و باو پايداري و انعطاف پذيري ،  تحول گراييطبق نتايج حاصله ، با توجه به اينكه سطح معني داري متغیر هاي مستقل 

تحقیق در مورد  H1رابطه وجود دارد . بنابراين فرضیه هاي  بهبود عملكرد كاركنانمي باشد لذا میان اين سه متغیر با متغیر وابسته 05/0از 

 هر سه متغیر مستقل مورد تايید قرارمي گیرند. 

 

 آزمون تاثير گذاري دي سامرز براي متغيرهاي مستقل 
بهبود بر متغیر وابسته  كنترل و بازخوردو تحول گرايي ، پايداري و انعطاف پذيري اثیر گذاري متغیر هاي مستقل به منظور آگاهي از میزان ت

 ، نسبت به محاسبه آزمون دي سامرز اقدام گرديد . عملكرد كاركنان

 فرضيه اول
 نان در شركت هاي كامپیوتري تاثیر دارد.( : متغیر مستقل كنترل و بازخورد بر متغیر وابسته بهبود عملكرد كارك H0فرض صفر آزمون)

 (: متغیر مستقل كنترل و بازخورد بر متغیر وابسته بهبود عملكرد كاركنان در شركت هاي كامپیوتري تاثیر ندارد. H1فرض مخالف آزمون)

 فرضيه دوم

 ت هاي كامپیوتري تاثیر دارد.بر متغیر وابسته بهبود عملكرد كاركنان در شرك تحول گرايي(: متغیر مستقل  H0فرض صفر آزمون)

 بر متغیر وابسته بهبود عملكرد كاركنان در شركت هاي كامپیوتري تاثیر ندارد. تحول گرايي(: متغیر مستقل 1Hفرض مخالف آزمون )

 فرضيه سوم
اي كامپیوتري تاثیر در شركت ه بهبود عملكرد كاركنانبر متغیر وابسته  پايداري و انعطاف پذيري(: متغیر مستقل  H0فرض صفر آزمون)

 دارد.

در شركت هاي كامپیوتري تاثیر  بهبود عملكرد كاركنانبر متغیر وابسته  پايداري و انعطاف پذيري(: متغیر مستقل  H1فرض مخالف آزمون)

 ندارد.
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 جدول آزمون دي سامرز)محاسبه میزان شدت( براي متغیر مستقل كنترل و بازخورد

 آزمون رابطه سنجي متغیر مقدار پارامتر آماري میزان تاثیر

 

78% 

SIG  
 )سطح معني داري(

N   كنترل و

 بازخورد

 محاسبه

 كاي دو پیرسون
038/0 135 

 

 پايداري و انعطاف پذيريجدول آزمون دي سامرز )محاسبه میزان شدت( براي متغیر مستقل 

 آزمون رابطه سنجي متغیر مقدار پارامترآماري میزان تاثیر

 

9% 

SIG  
 عني داري()سطح م

N   پايداري و

انعطاف 

 پذيري

 محاسبه

 كاي دو پیرسون
029/0 135 

 

 تحول گراييجدول آزمون دي سامرز )محاسبه میزان شدت( براي متغیر مستقل 

 آزمون رابطه سنجي متغیر مقدار پارامترآماري میزان تاثیر

 

63% 

SIG  
 )سطح معني داري(

N   تحول

 گرايي

 محاسبه

 كاي دو پیرسون
007/0 135 

 
 نتايج حاصله از محاسبه دي سامرز -4-8

 همانطوريكه در جداول حاصله مالحظه مي گردد :

داراي  بهبود عملكرد كاركنانمي باشد لذا رابطه میان اين متغیر با متغیر وابسته  05/0كمتراز  تحول گراييسطح معني داري متغیر  -الف

 م مي باشد.شدت بوده و رابطه مذكور يک رابطه مستقی

بهبود عملكرد مي باشد لذا رابطه میان اين متغیر با متغیر وابسته  05/0سطح معني داري متغیر مستقل كنترل و بازخورد كمتراز  -ب

 داراي شدت بوده و رابطه مذكور يک رابطه مستقیم مي باشد . كاركنان

بهبود مي باشد لذا رابطه میان اين متغیر با متغیر وابسته  05/0كمتر از  پايداري و انعطاف پذيريسطح معني داري متغیر مستقل  -ج

 داراي شدت بوده و رابطه مذكور يک رابطه مستقیم مي باشد . عملكرد كاركنان

 

 تجزیه و تحليل نتایج

 

 تحليل متغير مستقل تحول گرایی 
كمتر از  "دي سامرز"و شدت سنجي  "سونكاي دو پیر "با توجه به اينكه سطح معني داري حاصل از محاسبه آزمون هاي رابطه سنجي

رابطه و شدت وجود دارد . میزان تاثیر  " بهبود عملكرد كاركنان "با متغیر وابسته  " تحول گرايي "مي باشد ، میان متغیر مستقل 0 /05

امر تحول گرايي كه از نشان میدهد كه توجه به  بهبود عملكرد كاركناندرصدي متغیر مستقل تحول گرايي بر متغیر وابسته  63گذاري 

عوامل مهم مهندسي مجدد و همچنین كنترل و بازخورد اطالعات مي باشد ، مي تواند تاثیرات بزرگ و موثري را در بهبود عملكرد كاركنان 

 شركت هاي كامپیوتري داشته باشد.
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 تحليل متغير مستقل کنترل و بازخورد 
مي باشد میان متغیر كنترل و بازخورد با متغیر 0 /05كاي دو و دي سامرز كمتر از با توجه به اينكه سطح معني داري حاصل از محاسبات 

 رابطه و شدت وجود دارد. بهبود عملكرد كاركنانوابسته 

درصدي ، قطعا مي  78از مهمترين نتايج تحلیلي در ارتباط با متغیر مستقل كنترل و بازخورد اين است كه تاثیر گذاري يكي 

 .در شركت هاي كامپیوتري باشد.امل موفقیت يا شكست پروژه هاي مهندسي مجدد از مهمترين عوتواند 

 

 تحليل متغير مستقل پایداري و انعطاف پذیري
بهبود میباشد میان متغیرمذكور با متغیر وابسته 0 /05با توجه به اينكه سطح معني داري حاصل از محاسبات كاي دو و دي سامرز كمتر از 

 شدت وجود دارد. رابطه و عملكرد كاركنان

 نكات قابل تعمقي كه در رابطه با اين متغیر مي توان بدان اشاره نمود عبارتند از :

در سیستم هاي فناوري اطالعات و پروژه هايي كه نشات گرفته از پايداري و انعطاف پذيري عدم وقوف كامل پاسخ دهندگان به موضوع  -الف

 مهندسي مجدد مي باشند.

رده ، متنوع و تخصصي از شبكه هاي اينترانت و اينترنت . هرچند كه شركت هاي مورد مطالعه از جنس آشنا به عدم استفاده گست -ب

 موضوعات شبكه هاي اطالعاتي و نرم افزارهاي كاربردي در اين زمینه ها هستند .

 عدم وجود كاركنان چند مهارته در شركت هاي كامپیوتري -ج

ز كاركنان قابلیت هاي خوبي در استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهاي كاربردي دارند اما به نظر مي نتايج نشان مي دهد كه گرچه برخي ا

 رسد اين موضوع با گذشت زمان براي آنها يک عادت شده است 

 

 تحليل متغير تعدیل کننده سابقه
ين عامل نقش تعیین كننده اي را در تاثیر گذاري بر عملكرد با توجه به نقش غیر قابل انكار افراد با تجربه در سازمانها ؛ انتظار مي رفت كه ا

 منابع انساني داشته باشد ولي نتايج آماري ؛چنین چیزي را مورد تايید قرار نداده است. 

 داليل اين امررا مي توان در موارد زير جستجو نمود .

 عدم كسب تجربه جديد به علت تكرار فرايندهاي كسب و كار دريک شغل خاص -1 

عدم استفاده از تجربیات نیروهاي باتجربه. اين موضوع حتي در برخي از موارد تضادهاي دانشي را نیز به دنبال دارد تا جايي كه نیروهاي  -2 

 كم سابقه معتقدند نیروهاي باسابقه فاقد دانش و علوم جديد هستند. 

 

 تحليل متغير تعدیل کننده مدرک تحصيلی

ت درسطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد باالترين  درصددر جامعه آماري را به خود اختصاص داده  است ؛ با توجه به اينكه میزان تحصیال

انتظار مي رفت كه پاسخ هاي دريافتي از جامعه آماري نیز به گونه اي باشد كه رابطه خطي میان اين متغیر با متغیر منابع انساني وجود  

 داشته باشد اما چنین نشده است .

 ين امر را مي توان در موارد زير جستجو نمود:داليل ا

 داشتن واهمه از اين موضوع كه برخي از كارشناسان نسبت به موضوع به مخاطره افتادن جايگاههاي علمي / تخصصي خويش دارند.  -1

هاي كامپیوتري ، كامال با عدم همراستايي دانش موجود فرد با شغل وي . نكته مهم اين است كه تحصیالت برخي از افراد شاغل در شركت-2

 نوع شغل و شرح وظايف آنان مغايرت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 118-134، ص 1395 بهار،  5، شماره شی در علوم اجتماعیرویکردهای پژوه
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 نتيجه گيري نهایی

 اساس بر شیراز كامپیوتري هاي شركت كاركنان عملكرد درصد ارزيابي 95آنچه كه دراين تحقیق حاصل شد اين بود كه به احتمال 

مصنوعي بر بهبود عملكرد  عصبي استفاده از شبكه  با اطالعات ،  فناوري گذاري سرمايه بر كید كار با تا و كسب فرايند مجدد مهندسي

 مهم استفاده از تحقیقات میداني و تجزيه و تحلیل هاي آماري , مشخص شود كه سه عامل دراين تحقیق سعي شد باكاركنان تاثیر دارد . 

 ايفا مي نمايند. اين زمینه  نقش موثري را درعطاف پذيريپايداري و ان كنترل و بازخورد ، , تحول گرايي يعني

اين تحقیق نشان داد كه در جامعه مورد بررسي ، خصوصا اقشار دانشگاهي ) فوق ديپلم و كارشناس( تمايل كمتري در تبادل و تسهیم 

ار گسترده و متنوع مي باشد تطبیق دهند. لذا اطالعات میان خود دارند. كاركنان با تحصیالت نتوانسته اند خود را با تحوالت و تغییرات بسی

 الزم است در اين بخش از كار ، فعالیت هاي بیشتري صورت پذيرد. 

متغیر تحول گرايي و همچنین كنترل و بازخورد اطالعات كه از عوامل مهم مهندسي مجدد مي باشند ، نه تنها مي توانند تاثیر بزرگ و 

از مهمترين عوامل موفقیت يا شكست پروژه هاي ركت هاي كامپیوتري داشته باشند بلكه مي توانند موثري را در بهبود عملكرد كاركنان ش

 ارزيابي عملكرد شركت هاي كامپیوتري باشد.

هاي  . اين برنامه بايد روشن، مختصر و با استفاده از شیوهشوددقیق تهیه  یاتييک برنامه عملبايستي راساس اطالعات جمع آوري شده ب

 حي و برنامه ريزي تهیه شود. طرا علمي

حتما مهارتهاي الزم جهت  .نمودها را تعديل  شرايط، برنامه تحول گراييهمراه با  شود وبه نقطه نظرات افراد به طور كامل توجه  بايد

 گردد.حداقل هفته اي يک بار كنترل  نمود وكسب بايد را تحول هاي برنامه ريزي  استفاده از تكنیک

، مشكل ال با مقاومت همراه است. با وجود اين، مي توان از طريق پیش بیني مقاومت و درك خويشتن داري افراد از بروز معمو تحول گرايي

 .كردبهره برداري  سازمانو از مقاومت تا حد زيادي به نفع  جلوگیري نمود

 

، خصوصا در زمینه هاي مهندسي مجدد و تصمیم بنابراين اعمال كنترل هاي الزم و سپس اخذ بازخوردهاي مورد نظر از فرآينهاي اجرايي 

در تمامي فازهاي اجراي پروژه )همچون مطالعات گیري هاي مهم در رابطه با سرمايه گذاري هاي كالن در فناوري و تجهیزات پیشرفته 

 . كاستاولیه، طراحي، اجرا، ارزيابي و ...( تا حد ممكن از مشكالت حین اجرا خواهد 

در سیستم هاي فناوري اطالعات و پروژه هايي كه نشات گرفته از پايداري و انعطاف پذيري دهندگان به موضوع عدم وقوف كامل پاسخ 

مهندسي مجدد مي باشند نشان مي دهد كه شركت هاي كامپیوتري هنوز نتوانسته اند آنطور كه شايسته است از شبكه هاي عصبي 

 ملكرد بهره ببرند .مصنوعي در فرآيندهاي كسب و كار و باالخص ارزيابي ع

نتايج نشان مي دهد كه انجام وظايف و مسئولیت ها براي بخش اعظمي ازكاركنان بصورت عادت و تكرار درآمده است و لذا اين موضوع باعث 

و عدم ارتقا كاري و رشد فكري شده است. اين موضوع نشان دهنده آن است كه اصوال امر مهم غني سازي شغلي در شرايط مناسبي نیست 

 كمتر به آن بها داده مي شود.

در سیستم هاي فناوري اطالعات و پروژه هايي كه نشات گرفته از مهندسي مجدد مي باشند  پايداري و انعطاف پذيريدر رابطه با موضوع 

یاز در نیز ضعف هايي وجود دارد كه از مهمترين موارد آن مي توان به مباحث مهمي همچون چگونگي طرح ريزي سیستم هاي مورد ن

 سازمان با رعايت اصول انعطاف پذيري و پايداري اشاره نمود.
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