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قوام صالح۱_ علي مهدی زاده اشرفي۲*_ فرشاد حاج عليان۳_ مجيد جهانگير فرد۴  

چكيده
ــازمان در صنعت نفت انجام  ــر بر مديريت عملكرد س ــاخص های موث ــش حاضر با هدف تدوين ش پژوه
ــش كيفي) و تحليل  ــط روش های دلفي فازی (بخ ــش در دو بخش كيفي و كّمي توس ــد. اين پژوه ش
ــط مصاحبه های  ــافي و تحليل عاملي تأييدی (بخش كّمي) انجام گرفت. بخش كيفي توس عاملي اكتش
ــد. در بخش كيفي  ــگاهي انجام ش ــاختاريافته از ۲۰ نفر از خبرگان صنعت نفت و خبرگان دانش نيمه س
توسط روش دلفي فازی چهار مولفه اصلي (رگوالتوری، شناخت ابعاد و معيارهای عملكرد، برنامه اجرايي 
و سنجش عملكرد و اصالح و بهبود مستمر عملكرد) و ۳۱ مولفه فرعي شناسايي گرديد. در بخش كّمي 
ــافي و تحليل عاملي تأييدی جهت مدلسازی استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل  از تحليل عاملي اكتش
عاملي اكتشافي نشان مي دهد كه ۹۶/۳۶۶ درصد كل واريانس توسط اين ۳۱ مولفه تبيين  مى شود. در 
تحليل عاملي تأييدی، نتايج نشان مي دهد برای بهبود عملكرد در صنعت نفت كشور، بايد از مولفه های 

شناسايي شده استفاده شود.

واژگان كليدی: مديريت عملكرد، مولفه  های مديريت عملكرد، صنعت نفت

تاريخ پذيرش ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ تاريخ دريافت ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

 

مقاله علمي - پژوهشي
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مقدمه
ــج در حوزه های مطالعات  ــا متعالي، از عبارت های مهم و راي ــازمان موفق ي ــروزه موضوعاتي مانند س ام
ــي ويژگي های اين قبيل  ــايي و معرف ــای مختلفي از افراد به دنبال شناس ــت بوده و گروه ه ــازمان و مديري س
ــازماني كه دارای عملكرد برتر است، در يك دوره زماني بلندمدت از راه توانايي انطباق  ــازمان ها هستند. س س
مناسب با تغييرات و واكنش سريع به اين تغييرات، ايجاد ساختار مديريت هدفمند و منسجم، بهبود مستمر 
ــازمان های  ــب با كاركنان به عنوان اصلي ترين دارايي، به نتايجي بهتر از س قابليت های كليدی و رفتار مناس
ــازماني با عملكرد باال،  ــدن و رسيدن به س ــازمان ها برای متعالي ش ــت مي يابد. از اين رو، س همتراز خود دس
نيازمند طرح   ريزی و عملياتي كردن برنامه های ساختاريافته هستند. به عبارت ديگر، سازمان ها برای رويارويي 
ــتند تا به حركت آنها جهت دهد و در مسير چشم انداز  ــازوكاری هس با دنيای پُرتالطم اطراف خود نيازمند س
ــازوكارها تحت عنوان مديريت عملكرد در  ــازمان هدايت كند (بياضي طهرابند و همكاران، ۱۳۸۸). اين س س
ــوند. مديريت عملكرد عبارت از ايجاد نظامي برای به كارگيری اطالعات مربوط به  ــايي مي ش ــازمان شناس س
ــازمان، از طريق به كارگيری نتايج ارزيابي عملكرد در تعيين اهداف، تخصيص منابع و  اندازه گيری عملكرد س
). بر  ــتيابي به اهداف است ــي فعلي به منظور دس آگاهي دادن به مديران برای حفظ يا تغيير خط مش
همين اساس، ارزيابي عملكرد در زمره مهم-ترين راهكارهای ارتقای اثربخش سازمان تلقي مي گردد. از اين  رو، 
ــب برای ارزيابي عملكرد سازمان ها  ــيار دور مديران و پژوهشگران در صدد ارائه راهكاری مناس ــاليان بس از س
بوده اند (حسيني و كشاورز، ۱۳۹۷). يكي از محدوديت های حاضر در چارچوب مديريت عملكرد، عدم تطبيق 
ــت و اين موضوع به خصوص در عرصه ايجاد يكپارچگي  ــازماني اس ــتم در ابعاد گوناگون س بين اجزای سيس
ــيابي عملكرد در ابعاد سازماني و ارزيابي عملكرد كاركنان قابل لمس است (اديب  زاده،  ــتم های ارزش بين سيس
۱۳۹۵). بنابراين مديران مي كوشند محيطي ايجاد نمايند تا به بهترين گونه با شرايط محيط خارجي سازمان 
ــم ويژه خود  ــتفاده از مكانيس ). مديريت عملكرد نيازمند اس ــند  ــته باش خود مطابقت داش
). همچنين مديريت  ــازمان گردد ( ــت تا موجب پيشرفت سطح عملكرد س اس
عملكرد در زمينه حصول به نتايج و واكنش   های مورد انتظار از واحدهای دولتي و سازمان های كارآمد در آن 
ــيار بااليي  ــود، از اهميت بس ــخگويي به ذی نفعان در برابر هزينه هايي كه از بودجه عمومي صرف مي ش و پاس

.( بهره  مند بوده و تضمين كننده اعتماد مردم به دولت و حكومت است 
ــئول بهره برداری، استخراج، پااليش، پخش و صادرات منابع نفت ايران را بر  ــور، مس صنعت نفت در كش
عهده دارد كه از شركت های نفت تشكيل شده است. يكي از مهم ترين مباحث در صنعت نفت، تدوين برنامه 
پنجم توسعه كشور در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در راستای اهداف چشم انداز ملي، منطبق بر مأموريت های 
ــركت های صنعت نفت به عنوان يكي از  ــت. ش ــت های كلي نظام در بخش نفت و گاز اس وزارت نفت و سياس
مهم ترين صنايع كشور، با چالش های سازماني بسياری روبرو هستند (ستوده و همكاران، ۱۳۹۹). مديريت در 
ــركت های پيشرفته بين-المللي بدون ترديد نيازمند سازوكارهای  صنعت نفت به ويژه در رقابت تنگاتنگ با ش

تدوين شاخص های موثر بر مديريت عملكرد سازمان؛ مطالعه موردی صنعت نفت
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ــرفته و به روز مديريتي است كه الزمه وجود مديريت عملكرد را در اين سازمان نشان مي دهد، زيرا بدون  پيش
مديريت كردن رفتار و عملكرد در صنعت نفت، هدايت ساير فعاليت ها كاری بس دشوار و حتي ناممكن است 
ــايل واقعي و  ــايي مس (صياد و فايض، ۱۳۹۷). اهميت طراحي مدل مديريت عملكرد در صنعت نفت به شناس
ــط  ــود و انجام دادن آن توس ــبت به آنچه كه بايد انجام ش بالقوه، يعني فرصت ها و تهديدات، تصميم  گيري نس
خود شخص يا توسط ديگران و حفظ و بهبود بخشيدن عملكرد برمي گردد. با توجه به چشم انداز صنعت نفت 
به منظور دستيابي به جايگاه اول منطقه اي در صنعت و حضور فعال در بازارهاي جهاني و دستيابي به اهدافي 
مانند بهبود رضايتمندي مشتريان، كاركنان و ذي نفعان ايجاب مي نمايد كه اين صنعت به دنبال دستيابي به 
شيوه ها و ابزارهاي نوين مديريتي باشد و بهره گيري از مديريت عملكرد و در اختيار داشتن يك الگوي كامًال 
ــير تحقق چشم انداز  ــرايط صنعت نفت اين امكان را به وجود مي آورد تا اين صنعت بتواند در مس منطبق با ش
ــان داده است بسياري از شركت هاي نفتي توانسته اند با بهره گيري از چنين  ــي ها نش خود حركت نمايد. بررس
ــودآورترين شركت هاي اين صنعت قرار دهند. با توجه به كاستي ها و نقاط ضعف  ابزارهايي خود را در زمره س
ــيابي عملكرد حاكم بر صنعت نفت و ضرورت استقرار نظام مديريت عملكرد، طبيعي است كه بايد  نظام ارزش
ــاي صنعت نفت ايران انتخاب و به كارگرفته  ــب مديريت عملكرد با توجه به اهداف و ويژگي ه يك مدل مناس
ــود و از آنجايي كه مدل هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد، بنابراين بايد در انتخاب مدل مطلوب دقت  ش
ــازمان اين امكان را مي دهد تا از يك  كافي را مبذول كرد (انيژ، ۱۳۹۸). طراحي مدل مديريت عملكرد به س
ــود و سازمان را به اهداف  ــرايط بهره مند ش ــتراتژي ها و ش مدل مديريت عملكرد كامًال منطبق با اهداف، اس
خود در رابطه با به كارگيري چنين نظامي برساند. از همين روی و با توجه به اينكه در اين رابطه پژوهش های 
ــت مدل مديريت  ــازمان ها را ارزيابي نموده اند، اين مطالعه در تالش اس اندكي ارزيابي مديريت عملكرد در س
ــازمان را در صنعت نفت كشور برای افزايش بهره وری، دستيابي به اهداف و چشم  اندازهای سازمان  عملكرد س

مورد بررسي قرار دهد. 
ــته، مديريت عملكرد و مدل آن به  ــته و ادبيات پژوهش، طي دهه های گذش ــاس مطالعات گذش بر اس
). كينيكي۱  و همكاران (۲۰۱۳) نتايج  ــيار مهم برای سازمان ها تبديل شده است  موضوعي بس
ــعه عملكرد مطلوب كاركنان سازمان مي دانند.  ــتاوردهای مديريت عملكرد را شامل ايجاد انگيزه و توس و دس
ــاني)  ــه مديريت عملكرد را بهبود عملكرد فردی (نيروی انس ــرس۳  (۲۰۰۸) مهم ترين مولف ــس و پي آگوئيني
ــود. گاه و اندرسون۳  (۲۰۰۷) و يانگ و كاالس۴  (۲۰۱۱)  ــازماني مي ش مي دانند كه باعث افزايش عملكرد س
ــازماني تأثيرگذار  ــت عملكرد معرفي مي كنند كه بر عملكرد س ــي و غيبت را از مولفه های مديري ــردش مال گ
ــری در مورد كاركنان  ــتمل بر تصميم گي ــاخص های مديريت عملكرد را مش ــت. آگوئينيس۵  (۲۰۱۳)، ش اس

1. Kinicki

2. Aguinis & Pierce

4. Yang & Klaas

5. Aguinis

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 18

http://iieshrm.ir/article-1-1180-fa.html


 | ١٨٤ |

ــعه كاركنان (به عنوان مثال ارائه بازخورد در مورد نقاط قوت  ــارت و ارتقاء)، توس (به عنوان مثال، جبران خس
ــي) معرفي  ــايي نيازهای آموزش ــعه) و تعمير و نگهداری (به عنوان مثال برنامه ريزی و شناس و زمينه های توس
ــتر مديران و كاركنان  ــس۱ (۲۰۱۶) و آدلر۲  و همكاران (۲۰۱۶) معتقدند كه بيش ــت. كاپلي و تاوي نموده اس
ــازمان ها  ــتند و بايد راهي برای ارتقاء مديريت عملكرد در س ــازمان ناراضي هس از روند مديريت عملكرد در س
ــان داد كه تنها ۳۰ درصد از كاركنان گزارش داده اند كه  به وجود آيد. پوالكوس۳ (۲۰۰۹) در تحقيق خود نش
ــتيباني مي كند. رادنور و مك گوئير۴ (۲۰۰۴)  ــازمان از آنها در بهبود عملكرد پش ــتم مديريت عملكرد س سيس
ــازمان هايي مي دانند كه در اندازه گيری عملكرد و نتيجه، واكنش نشان مي دهند.  مديريت عملكرد را برای س
ــاخص های مديريت عملكرد، اندازه گيری عملكرد يا وظيفه به درستي است كه  ــليمانلي۵ (۲۰۱۸)، ش از نظر س
ــتند كه مولفه ها و شاخص های مديريت  ــت. بارس۶ و همكاران (۲۰۱۰) اظهار داش فراتر از تعيين عملكرد اس
ــه ميان عملكرد و غلبه بر كمبودهاست كه  ــگيرانه، يادگيری، مقايس ــامل برنامه ريزی، كنترل پيش عملكرد ش
ــازمان مي تواند عملكرد آتي را پيش بيني كند. كوهلمن۷  (۲۰۱۰) معتقد است كه سازمان ها  ــط آنها، س توس
ــه اعتقاد نيلي۸  و  ــات و نتايج را كنترل كنند. ب ــي خود، مي توانند اقدام ــت عملكرد و ارزياب ــق مديري از طري
همكاران (۲۰۰۵) و براز۹  و همكاران (۲۰۱۱)، كارايي، اثربخشي، بهره وری، كيفيت خدمات، رضايت مشتری 
). مرور  و مقرون به صرفه بودن به عنوان شاخص های مديريت عملكرد در سازمان مي باشند 
پژوهش های صورت گرفته در خصوص مولفه های مديريت عملكرد حاكي از آن است كه پژوهش  های گوناگون 
به صورت های متفاوت در اين زمينه انجام شده است كه مي توان دليل اين امر را اهميت آن در دنيای كنوني 
ــت عملكرد با تأكيد بر  ــه تحقيقي تحت عنوان طراحي مدل مديري ــع زاده و همكاران (۱۳۹۶) ب ــت. رفي دانس
ــط رويكرد كيفي و كّمي پرداختند. بر اساس نتايج يافته ها، تمامي متغيرهای ۱۶گانه احصا  آموزش عالي توس
ــطوح مذكور، به عنوان متغيرهايي كه بايد در طراحي مدل مطلوب مورد توجه قرار گيرند،  ــده در قالب س ش

ــيابي عملكرد كاركنان بر  ــي نيا (۱۳۹۴) در تحقيقي با عنوان طراحي مدل ارزش مورد تأييد قرار گرفت. مقدس
ــناختي، به مطالعه موردی بانك صادرات كرمانشاه پرداخت. يافته ها بيانگر آن است كه  ــاس الگوهای روانش اس
ــا در رابطه با وظايف كاری با  ــان و انگيزه های پنهان آنه ــاالت روحي كارمندان، نگرش آنها به شغلش ــن ح بي
عملكرد كاركنان رابطه مستقيمي وجود دارد و ضرورت دارد كه بانك نسبت به شيوه فعلي ارزشيابي كاركنان 
بازنگری نمايند تا با استفاده از بازخور ارزيابي عملكرد كاركنان به وضعيت مطلوب موردنظر خود دست يابد. 

1. Cappelli & Tavis

3. Pulakos

5. Suleymanli

6. Baars

7. Kuhlmann

8. Neely

9. Braz
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ــرد محيطي و عملكرد مالي  ــكاران (۲۰۲۱) در مطالعه خود ارتباط ميان مديريت عملك ــه۱  و هم بوكي
ــي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه شركت های  ــركت های بازار سرمايه گذاری انگليس را مورد بررس ش
ــرد مالي آنها را به  ــتند كه اين امر، عملك ــطح مديريت عملكرد بهينه برخوردار هس ــط از س ــك و متوس كوچ
ــط اجرای  ــت عنوان افزايش بهره وری نيروی كار توس ــي تح ــاند. كوبياک (۲۰۲۰) در پژوهش حداكثر مي رس
ــت كه بهره وری نيروی كار به عنوان واسطه  ــيده اس روش های مديريت عملكرد رضايتبخش، به اين نتيجه رس
ــوتو و همكاران (۲۰۲۰) در پژوهش خود تحت  ــت. پيكس ــاني و مديريت عملكرد اس ميان عملكرد منابع انس
عنوان مديريت عملكرد در سازمان های بيمارستاني از ديدگاه تحليل مولفه های اصلي و تحليل پويشي داده ها 
ــتان های توليد دارو در مناطق مورد بررسي، ناكارآمد هستند و  ــيده اند كه بيمارس در برزيل به اين نتيجه رس
ــتان های كارآمد، سازمان هايي هستند كه قيمت نهاده ها در آنها كمتر است. چيرائو و بالسر-ماپيتسا۲   بيمارس
ــهرداری های  (۲۰۲۰) در پژوهش خود تحت عنوان مقررات مديريت عملكرد چگونه عملكرد ارزيابي را در ش
ــتم مديريت عملكرِد كامًال تثبيت شده، همراه با  ــان دادند كه يك سيس ــكل مي دهد، نش آفريقای جنوبي ش
ــرد با هدف نظارت، كمك  ــوآوری و ايجاد فرهنگ ارزيابي، در ارتقاء عملك ــای خاص در زمينه ن محدوديت ه
ــطح تيم ظرفيت جذب  ــد. بيجوروتن و والد۳ (۲۰۱۸) به تحقيقي تحت عنوان پيچيدگي پروژه و در س مي كن
ــطح تيم ظرفيت جذب  ــان مي دهد كه در س به عنوان محرک های عملكرد مديريت پروژه پرداختند. نتايج نش
برای مديريت پروژه موفق مي باشد. اما همچنان ظرفيت جذب تنها مي تواند تا حدی تاثير مضر و پيچيدگي 
ــه مدل های مديريت عملكرد و  ــي و مقايس ــون و فان ريزين۴ (۲۰۱۴) نيز با هدف بررس پروژه را جبرانكند. س
ــت آمده در بخش دولتي، نشان مي دهند داده های جمع شده از سيستم های ارزيابي  ارتباط آن با نتايج به دس
عملكرد بايد از طريق كانال های بازخوردی از قبل ايجاد شده و متمركز گزارش داده شود و اغلب دولت مردان 
ــق در زمينه ی مديريت  ــش برای تحقي ــتفاده از اطالعات عملكردی را به عنوان بزرگ ترين پرس ــي اس چگونگ

ــتم مديريت بر مبنای پيامد به دولت ها اجازه مي دهد تا  عملكرد مي دانند. آنها ادعا نموده اند كه تطبيق سيس
شناخت بهتری از ميزان پيشرفتي كه برای رسيدن به اهداف داشته اند را تعيين كنند.

ــد و بر اساس بررسي ادبيات پژوهش، مالحظه مي شود كه پژوهش های اندكي در  همانطور كه گفته ش
داخل كشور به بررسي و بحث در حيطه مديريت عملكرد در سازمان و مدل آن پرداخته اند. همچنين علي رغم 
ــور را بر عهده دارد، موضوع مديريت  ــيار باالی صنعت نفت در ايران كه بخش عمده صادرات كش اهميت بس
عملكرد در صنعت نفت در داخل كشور تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. لذا با توجه به وجود اين شكاف 
ــش حاضر با هدف طراحي مدل  ــي و ارزيابي مديريت عملكرد در صنعت نفت، پژوه ــي و لزوم بررس تحقيقات
ــازمان در صنعت نفت انجام شده است. بنابراين مسئله اصلي در اين مطالعه اين است كه  مديريت عملكرد س

1. Boakye

2. Chirau & Blaser-Mapitsa
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ــت؟ بر اين اساس، دو سؤال در اين مطالعه  ــازمان در صنعت نفت چگونه اس طراحي مدل مديريت عملكرد س
مطرح مي گردد:

۱- شاخص های مديريت عملكرد سازمان در صنعت نفت چه هستند؟
۲-  مدل مديريت عملكرد سازمان در صنعت نفت چگونه است؟

روش شناسي
پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه اي كاربردي و از نظر روش پژوهش، آميخته- اكتشافي مي باشد. در 
اجراي پژوهش از روش كيفي و كّمي استفاده شد. در بخش كيفِي پژوهش، از مصاحبه های نيمه ساختار يافته 
ــتفاده گرديد. سؤاالت مصاحبه مشتمل  ــگاهي و روش دلفي فازی اس با خبرگان صنعت نفت و خبرگان دانش
بر ۱۰ سوال است كه از طريق بررسي ادبيات پژوهش استخراج شد. همچنين روش دلفي فازی برای بررسي 
اعتبار شاخص های شناسايي شده و فيلتر كردن آنها در بخش كيفي به كار رفته است. از آنجايي كه روش دلفي 
ــيك ارائه مي-دهد، لذا در اين مطالعه از روش دلفي فازی  ــبت به روش دلفي كالس فازی نتايج دقيق تری نس
استفاده گرديد. روش نمونه  گيری در بخش كيفي، به صورت قضاوتي است و حجم نمونه تا اشباع نظری ادامه 
ــيديم. همچنين از ميان خبرگان مورد  ــباع نظری رس يافت. پس از انجام مصاحبه، با تعداد ۲۰ مصاحبه به اش
ــي  ــي، ۱۰ نفر دارای تحصيالت كارشناس مطالعه، ۱۶ نفر مرد، چهار نفر زن؛ دو نفر دارای تحصيالت كارشناس
ــت نفر دارای تحصيالت دكتری مي باشند. در نهايت به جز شش نفر از آنان، ساير پاسخ دهندگان  ــد و هش ارش
به مصاحبه، دارای سابقه فعاليت باالی ۱۰ سال هستند. روش دلفي فازی توسط ارائه پرسشنامه به ۱۰ نفر از 
خبرگان بخش كيفي انجام شد. با توجه به آنكه اين روش برای تأييد شاخص های ارائه شده است، اين تعداد 
ــايي قرار گرفت. سپس  ــاس انجام دو مرحله دلفي فازی، ۳۱ مولفه مورد شناس خبرگان كفايت مي كند. بر اس
با دسته بندی اين تِم ها مدل اوليه بومي مديريت عملكرد صنعت نفت ترسيم و توسط خبرگان تأييد گرديد. 
در مرحله كّمي ابعاد و مولفه های مدل اوليه كه با رويكرد كيفي استخراج شده و توسط روش دلفي فازی 
مورد تأييد قرار گرفتند، توسط پرسشنامه وارد فاز كّمي تحقيق شد، بدين صورت كه برای هر مولفه شناسايي 
شده (۳۱ مولفه) سه گويه تعريف شد و در مجموع، پرسشنامه ای با ۹۳ گويه طراحي و تدوين گرديد. بنابراين 
ــتفاده از  ــنامه مربوط به اين بخش و با اس بخش كّمي اين مطالعه، از طريق تجزيه و تحليل داده های پرسش
ــت كه جامعه آماری تحقيق در بخش كّمي  ــد. الزم به توضيح اس ــافي و تأييدی انجام ش تحليل عاملي اكتش
متشكل از ۶۴۸ نفر از مديران عالي و مياني چهار شركت زيرمجموعه صنعت نفت ايران است كه شامل شركت 
ملي نفت، شركت ملي پااليش و پخش، شركت ملي گاز و شركت ملي صنايع پتروشيمي مي باشد. نمونه گيري 
ــت كه در آن، همه اعضاي جامعه ی تعريف  ــت كه نوعي نمونه گيري اس در اين مرحله نيز از نوع تصادفي اس
شده، داراي شانس برابر هستند. حجم نمونه با استفاده از رابطه «كوكران» محاسبه و تعداد نمونه براساس اين 
رابطه تعيين شد. در نهايت تعداد نمونه در اين تحقيق برابر با ۲۴۱ نفر شد. همچنين تحليل عاملي اكتشافي 

تدوين شاخص های موثر بر مديريت عملكرد سازمان؛ مطالعه موردی صنعت نفتتدوين شاخص های موثر بر مديريت عملكرد سازمان؛ مطالعه موردی صنعت نفت
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توسط نرم افزار  و تحليل عاملي تأييدی توسط نرم افزار  انجام شدند.

يافته ها
ــاخص های مديريت عملكرد سازمان در صنعت نفت، مصاحبه های  ــتخراج ش در اولين قدم به منظور اس
ــايي  ــاختار يافته با خبرگان صورت گرفت و ابعاد و مولفه های مديريت عملكرد در صنعت نفت شناس نيمه س
ــپس ادبيات تحقيق مورد واكاوی قرار گرفته و شاخص های مديريت عملكرد سازمان در صنعت نفت  ــد. س ش
برای شناسايي تِم های اصلي توسط مطالعه ادبيات تحقيق تكميل گرديد. در نهايت، مجموع ابعاد و مولفه های 
ــه مرحله ی  ــنامه در اختيار خبرگان قرار گرفت. بخش كيفي ابتدا در س ــده در قالب يك پرسش گردآوری ش
ــپس، كدهای نهايي توسط روش دلفي  ــده و س كدگذاری باز، كدگذاری محوری و كدگذاری انتخابي انجام ش

فازی مورد تأييد قرار گرفت.
در اين مطالعه ابتدا محتوای كليه مصاحبه ها پياده سازی و سپس، كدگذاری باز آنها به روش كدگذارِی 
نكات كليدی انجام شد. بدين ترتيب در نهايت ۳۹ كد برای تحليل وارد شبكه محوری شد. جدول (۱) بخشي 
از مصاحبه ها به همراه مقوله-های استخراج شده از آنها را نشان مي  دهد. الزم به ذكر است كه به دليل اجتناب 

از تكرار مطالب، نتايج كدگذاری در انتهای بخش كيفي و جدول (۲) ارائه گرديده است. 
ــكيل تم های اصلي و فرعي انجام  در مرحله بعد، كدگذاری محوری جهت ايجاد ارتباط ميان تم ها و تش

شد. هدف از اين مرحله برقراری رابطه بين طبقات توليد شده در مرحله كدگذاری باز است
Sun, 2011). در نهايت، در كدگذاری انتخابي، نتايج كدگذاری محوری پياده سازی شده است. 

ــذاری محوری و انتخابي در جدول-۳ در بخش دلفي فازی  ــرای جلوگيری از تكرار نتايج، نتيجه نهايي كدگ ب

جدول ۱ 
بخشي از مصاحبه ها به همراه كدهای استخراج شده از آنها 

(منبع: يافته هاي پژوهش)
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ــط بررسي پژوهش های پيشين  ــت. تم های اصلي در كدگذاری محوری و انتخابي، توس ــده اس نمايش داده ش
ــاس كدهای باز استخراج شده و تحليل و جمع بندی از  ــت. چنانچه مالحظه مي شود، بر اس ــت آمده اس به دس
آنها، تِم اصلي شامل "رگوالتوری"، "شناخت ابعاد و معيارهای عملكرد"، "برنامه اجرايي و سنجش عملكرد" و 
ــايي شدند كه هريك از اين تم های اصلي، دارای تم های فرعي مربوط  ــتمر عملكرد" شناس "اصالح و بهبود مس

به خود و در مجموع ۳۹ تم فرعي بودند.
همانطوركه بيان شد، پرسشنامه دلفي فازی حاصل بررسي دقيق و گسترده ادبيات پژوهش و نظر خبرگان 
و مصاحبه های عميق با ايشان است، بدين  صورت كه تمامي آنچه به عنوان مولفه های مديريت عملكرد در ادبيات 
پژوهش ارائه شده بود و يا خبرگان بيان داشته اند، به صورت پرسشنامه ای با ۳۹ بُعد در اختيار ايشان قرار گرفت. 
ــي به مطمئن  ترين توافق گروهي خبرگان در مورد موضوعي خاص است كه با  هدف از روش دلفي فازي، دسترس
ــتفاده از پرسشنامه و نظرخواهي از خبرگان، به دفعات، باتوجه به بازخورد حاصل از آنها صورت مي پذيرد. اين  اس
فرايند تا زماني ادامه مي يابد كه ميانگين اعداد فازي به اندازه كافي با ثبات شود. مقدار اختالف نظر برای فازهای 
دلفي در اين تحقيق مقدار ۰,۲ درنظرگرفته شده است. در صورتي كه اختالف نظر از اين عدد بيشتر باشد، مولفه 

مربوطه حذف خواهد شد. اعداد فازی ذوزنقه ای به صورت جدول (۲) مي باشد (احمدی و همكاران، ۱۳۹۱).
 در مرحله اول دلفي فازی، مقوله های شناسايي شده در فاز كيفي، در قالب پرسشنامه دلفي فازی به خبرگان 
ارائه گرديد. در مرحله دوم دلفي فازی، پرسشنامه دلفي فازی مجدد در اختيار خبرگان قرار گرفت و ميانگين فازی 
ــبه گرديد. ميانگين فازِی نظرات به  همراه ميانگين قطعي  و قطعي و همچنين اختالف ميانگين با مرحله قبل محاس
در هر دو مرحله و اختالف ميانگين  ها در جدول (۳) ارائه شده است. ميانگين قطعي از تقسيم مجموع ميانگين های 
فازی بر عدد چهار به دست آمده است. همانطور كه مالحظه مي شود، تم های شماره ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۳۰، ۳۷ 
و ۳۸ به  دليل آنكه اختالف ميانگين در آنها بيشتر از ۰/۲ شده است، از روند تحليل حذف شدند. بنابراين هشت تم 

در روش دلفي حذف شدند كه تعداد تم های باقيمانده برای بخش كّمي را به ۳۱ عدد رساند. 
ــنامه ای توسط  ــد. در اين بخش، پرسش پس از انجام بخش كيفي، بخش كّمي به صورت زير انجام ش
تم های شناسايي شده در بخش كيفي با ۹۳ گويه (در راستای ۳۱ مولفه شناسايي شده) طراحي گرديد و در 
) و آلفای  اختيار نمونه آماری قرار داده شد. در ابتدا روايي و پايايي پرسشنامه توسط روايي محتوايي 

جدول ۲ 
اعداد فازی در روش دلفي فازی  

(منبع: احمدی و همكاران، ۱۳۹۱)

تدوين شاخص های موثر بر مديريت عملكرد سازمان؛ مطالعه موردی صنعت نفت
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جدول ۳ 
اعداد فازی در روش دلفي فازی  

(منبع: يافته هاي پژوهش)
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ــت آمد  ــي قرار گرفت. مقدار  و آلفای كرونباخ به ترتيب برابر ۰/۴۸ و ۰/۸۴۸ به دس كرونباخ مورد بررس
كه روايي و پايايي قابل قبولي را نشان مي دهد. ارزيابي گويه ها بر پايه طيف پنج گزينه ليكرت از كامًال موافق 

(۵) تا كامًال مخالف (۱) تنظيم شده بود. 
ــنامه ثانويه در معرض تحليل عاملي اكتشافي قرار گرفت كه نتايج آن در  ــؤال)  پرسش ابتدا ۹۳ گويه (س
ــطح  معنادار بودن   ــت. س ــت كه نزديِك يك اس ــود. همچنين مقدار  برابر با ۰,۸۰۹ اس ادامه ارائه مي ش
ــت كه كوچك تر از ۰/۰۵ است و نشان مي دهد از لحاظ آماری  ــخصه  آزمون  كرويت  بارتلت  نيز ۰/۰۰۰ اس مش
ــاس  ماتريس   ــت. بنابراين ، بر پايه  هر دو مالك  مي توان  نتيجه  گرفت  كه  اجراي  تحليل  عاملي براس معنادار  اس
ــه جدول (۴) نتايج حاصل از  ــب خواهد بود. با توجه ب ــتگي  حاصل  در گروه  نمونه  مورد مطالعه ، مناس همبس
ــه ۹۶/۳۶۶ درصد كل  ــان مي دهد ك ــخ هاي نمونه مورد مطالعه، ۳۱ مولفه را نش ــي بر روي پاس ــل عامل تحلي
ــط اين ۳۱ مولفه تبيين  مى شود. به عبارت ديگر، چنانچه  از مجموعه  گويه ها بر پايه  مطالب باال ،  واريانس توس

رديف
بعد از چرخش واريماكس

رديف
بعد از چرخش واريماكس

درصد تجمعيدرصد واريانسارزش ويژهدرصد تجمعيدرصد واريانسارزش ويژه

14/945/325/32172/472/6668/28

24/624/9701/29182/332/5170/79

34/514/8451/14192/252/4273/20

44/494/8291/96202/212/2875/48

54/364/7942/76212/112/2777/76

64/334/6692/42222/052/2079/96

74/294/6243/40232/032/1982/15

84/134/4583/49241/821/9984/14

94/064/3724/86251/831/9786/11

103/273/5264/38261/831/9788/08

113/243/4994/87271/831/9790/04

123/103/3335/20281/811/8391/88

133/073/3165/51291/531/6493/25

142/993/2295/73301/401/5195/03

152/782/9926/72311/241/3396/37

162/702/9056/62

جدول ۴ 
مقادير ارزش ويژه، درصد واريانس و واريانس تجمعي مولفه ها 

(منبع: يافته هاي پژوهش)

تدوين شاخص های موثر بر مديريت عملكرد سازمان؛ مطالعه موردی صنعت نفت
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۳۱ عامل استخراج  شود، به  اندازه  ۹۶/۳۶۶ درصد كل واريانس تبيين  مى شود.
ــون كولموگروف  ــم نمونه های زياد، آزم ــا توجه به اينكه در حج ــي نرمال بودن داده ها ب ــت بررس جه
ــطح معني داری را كمتر از ۰/۰۵ گزارش مي دهد و از آنجايي كه در مطالعه حاضر، حجم نمونه  ــميرنوف س اس
ــتفاده شده است. در جدول-۵،  ــاخص های چولگي و كشيدگي اس ــد، لذا از ش برابر با ۲۴۱ نفر و زياد مي باش
اطالعات مربوط به چولگي و كشيدگِي مؤلفه های استخراج شده ارائه شده است. با توجه به يافته های جدول 

نتيجهكشيدگيچولگيمولفه هانتيجهكشيدگيچولگيمولفه ها

نرمال0/020/80تحليل داده هانرمال0/45-0/02-سازمان های نظارتي

نرمال0/251/20-زمينه های قابل بهبودنرمال0/02-0/41شرح وظايف شركت

ضرورت ايجاد قوانين و 
مقررات

نرمال0/441/24گزارش دهينرمال0/190/22

ضرورت تحليل وظايف و 
مسئوليت ها

نرمال0/991/12فرهنگ سازینرمال0/050/47-

نرمال0/021/29سازگاری سيستمينرمال0/010/01احصاء وظايف حاكميتي

نرمال0/370/89-حمايت مديران ارشدنرمال0/130/04ساختار حاكميتي

نرمال0/340/66-مكانيزاسيوننرمال0/0010/01-احصاء وظايف غيرحاكميتي

نرمال0/090/74-آموزش منابع انسانينرمال0/050/08-نتايج مورد انتظار

نرمال0/02-0/15-منابع مالي و تأمين مالينرمال0/410/71تحليل ذی نفعان

چشم انداز / مأموريت/ 
اهداف / راهبردها

نرمال0/230/52-دستورالعمل اجرايينرمال1/321/67

نرمال0/220/45-مجوزها و تأييديه های هيئت مديرهنرمال0/331/67عوامل كليدی موفقيت

نرمال0/400/27-برنامه ريزی بهبودنرمال0/160/39-حوزه  های كليدی عملكرد

برنامه ريزی عملياتي و 
فرايندهای پشتيباني

نرمال0/020/84اجرای قوانيننرمال0/020/46-

افزايش بهره وری منابع 
انساني

نرمال0/231/21-اصالح قوانين و مقرراتنرمال0/360/25-

نرمال0/140/36-جمع آوری اطاعات
بررسي راهبردهای بهبود 

عملكرد
نرمال0/631/86

طراحي شاخص ها و 
سنجه ها

نرمال0/410/61

جدول ۵ 
مقادير ارزش ويژه، درصد واريانس و واريانس تجمعي مولفه ها 

(منبع: يافته هاي پژوهش)
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ــمت صفر ميل كند، داده ها نرمال تر خواهند بود و  ــيدگي كمتر بوده و به س فوق، هرچه ميزان چولگي و كش
ــند. نتايج جدول (۵)  ــد، داده ها تقريباً نرمال مي باش ــيدگي بين «۲- تا ۲+» باش همچنين اگر چولگي و كش

تأييد كننده نرمال بودن داده های پژوهش مي باشد.
ــور تأييد روايي همگراي متغيرهای تحقيق، تحليل عاملي  ــافي، به منظ پس از انجام تحليل عاملي اكتش
ــد. برای تمام مولفه  های تحقيق، تحليل عاملِي تأييدی انجام  ) ارائه ش ــتفاده از نرم افزار  تأييدي (با اس
ــت آمده و مقدار   ــطح معناداری به دس ــپس، مدل كلي مورد ارزيابي قرار گرفت. با توجه به س گرفت و س
باالی ۱/۹۶ برای هريك از وزن های رگرسيوني غيراستاندارد، همه روابط موجود در مدل بررسي مي  گردد. در 
ابتدا مقادير شاخص های برازش مدل در جدول (۶) نمايش داده شده است. در جدول (۷) نيز نتايج معادالت 
ساختاری برای مدِل نهايي نمايش داده شده است. الزم به ذكر است كه برای حذف مطالب زائد در اين بخش، 

تنها به بررسي مدل نهايي اكتفا شده است.

جدول ۶ 
شاخص هاي برازش مربوط به كل مدل 

2AESMRIFNIFIIFCبعد

2/890/800/080/840/890/91رگوالتوری

2/860/890/090/820/830/87شناخت ابعاد و معيارهای عملكرد

2/870/880/070/890/890/87برنامه اجرائي و سنجش عملكرد

2/860/910/070/880/890/86اصالح و بهبود مستمر عملكرد

2/080/980/060/920/930/93مدل نهايي

(منبع: يافته هاي پژوهش)

آماره tواريانس تبيين شدهبار عامليارتباط سازه ها

0/770/0418/08رگوالتوری بر شناخت ابعاد و معيارهای عملكرد

1/060/0616/50شناخت ابعاد و معيارهای عملكرد بر برنامه اجرايي و سنجش عملكرد

1/060/0617/96برنامه اجرايي و سنجش عملكرد بر اصالح و بهبود مستمر عملكرد

جدول 
شاخص هاي برازش مربوط به كل مدل 

(منبع: يافته هاي پژوهش)

تدوين شاخص های موثر بر مديريت عملكرد سازمان؛ مطالعه موردی صنعت نفت
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بحث و نتيجه گيری
ــل در مديريت دولتِي كنوني بوده و در  ــرد، يكي از محبوب ترين مفاهيم در تئوری و عم ــد عملك هرچن
ــت، اما هنوز ابهامات و حتي پراكندگي ها در خصوص مفهوم عملكرد، به اندازه ای  واقع، ُمعّرف دولت نوين اس
ــته در اين رشته، فاقد ديد  ــتند كه به طور كلي، دانش انباش ــتر محققاِن اين حيطه مدعي هس ــت كه بيش اس
ــه و ارزيابي عملكرد سازمان های دولتي و خصوصي  ــريحي برای مقايس ــن در زمينه مهم ترين عناصر تش روش
ــت. به صورت كلي در سازمان های دولتي، بسياری از سيستم-های مديريت عملكرِد كاركنان به  استفاده از  اس
ــتفاده موثر از معيارها برای  ــای عملكردی گرايش دارند، در صورتي كه در بخش خصوصي به  دنبال اس معيار ه
صحت مديريت، تصميم گيری، پاسخگويي و در نهايت توسعه هستند. بنابراين، پژوهش حاضر با هدف طراحي 
ــط روش های  ــد. اين پژوهش در دو بخِش كيفي و كّمي توس مدل مديريت عملكرد در صنعت نفت انجام ش

دلفي فازی و تحليل عاملي اكتشافي و تحليل عاملي تأييدی انجام گرفت.
در بخش كيفي، بر اساس ارزيابي سؤال اول پژوهش، ابتدا توسط كدگذاری از مصاحبه های انجام شده، 
۳۹ مولفه ی مديريت عملكرد شناسايي گرديد. سپس، توسط روش دلفي فازی، در دو مرحله، مولفه ها بررسي 
شده و توسط اختالف ميانگين، ۳۱ مولفه در نهايت تأييد شد. پس از آن، توسط كدگذاری محوری و انتخابي، 
چهار مولفه اصلي و ۳۱ مولفه فرعي شناسايي گرديد. تم ها يا مولفه های اصلي عبارتند از: رگوالتوری، شناخت 
ــتمر عملكرد. مدل نهايي  ــنجش عملكرد و اصالح و بهبود مس ــاد و معيارهای عملكرد، برنامه اجرايي و س ابع

برگرفته از بخش كيفي اين مطالعه مطابق با شكل (۱) مي باشد.
ــده توسط  ــايي ش ــؤال دوم پژوهش، تم های اصلي و فرعي شناس ــاس ارزيابي س در بخش كّمي، بر اس

شكل ۱
مدل نهايي پژوهش حاضر 

(منبع: يافته های پژوهش)
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ــي قرار گرفت. در تحليل  ــافي و تحليل عاملي تأييدی مورد بررس ــش كيفي، به روش تحليل عاملي اكتش بخ
ــافي، ۹۶/۳۶ درصد كل واريانس توسط ۳۱ مولفه شناسايي شده تبيين  مى شود. به عبارت ديگر،  عاملي اكتش
ــتخراج  شود، به  اندازه  ۹۶/۳۷ درصد كل واريانس  چنانچه  از مجموعه  گويه ها بر پايه  مطالب باال ، ۳۱ عامل اس
ــم رگوالتوری، تأثير احصا  ــان مي دهد كه در ت ــود. در تحليل عاملي تأييدی، بارهای عاملي نش ــن  مى ش تبيي
ــد. در تم شناخت ابعاد  ــاختار حاكميتي دارای باالترين بار عاملي و برابر ۱/۲۶ مي باش وظايف حاكميتي بر س
ــم  انداِز مأموريت هدف و راهبردها بر عوامل كليدی موفقيت دارای باالترين بار  و معيارهای عملكرد، تأثير چش
ــمت اول مرحله برنامه اجرايي و سنجش عملكرد، تأثير برنامه ريزی عملياتي و  عاملي و برابر ۰/۹۸؛ در تم قس
فرايند پشتيباني بر منابع مالي دارای باالترين بار عاملي و برابر ۱/۱۶؛ در تم قسمت دوم مرحله برنامه اجرايي 
ــنجش عملكرد، تأثير تحليل داده ها بر زمينه های قابل بهبود دارای باالترين بار عاملي و برابر ۰/۹۶ و در  و س
ــتمر عملكرد، تأثير برنامه ريزی بهبود بر اجرای قوانين دارای باالترين بار عاملي و برابر  تم اصالح و بهبود مس
ــازمان به ويژه صنعت نفت كشور، بايد از اين روش ها استفاده  ــند. بنابراين برای بهبود عملكرد س ۰/۸۲ مي باش
شود. بدين معنا كه در جهت ارتقاء مديريت عملكرد سازمان، وظايف حاكميتي برای ارتقاء ساختار حاكميتي؛ 
ــم انداز مأموريت و اهداف و راهبردها برای ارتقاء عوامل كليدی موفقيت؛ برنامه ريزی عملياتي برای ارتقاء  چش
ــود و برنامه  ريزی بهبود برای  ــل داده ها برای ارتقاء زمينه های قابل  بهب ــتيباني بر منابع مالي؛ تحلي فرايند پش
اجرای قوانين مورد توجه قرار گيرد تا در راستای آن بتوان مديريت عملكرد را در صنعت نفت كشور ارتقا داد. 
نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر، از نظر توجه به منابع انساني با پژوهش های آگوئينيس و پيرس (۲۰۰۸)، 
ــاخصي  ــازمان به عنوان ش آگوئينيس (۲۰۱۳)، كوبياک (۲۰۲۰) همخواني دارد. از نظر ارزيابي فرهنگ در س
برای مديريت عملكرد، نتايج پژوهش حاضر با پژوهش ماپيتسا (۲۰۲۰) همخواني دارد. پژوهش حاضر، تحليل 
ــت كه با نتايج پژوهش  ــايي نموده اس ــه عنوان يكي از مولفه های موثر بر مديريت عملكرد شناس ــا را ب داده ه

سون و فان ريزين (۲۰۱۴) همخواني دارد. از نظر اهميت نتايج مورد انتظار، اين پژوهش با يافته های كوهلمن 
(۲۰۱۰) همخواني دارد. از منظر جمع آوری اطالعات به عنوان يكي از شاخص های مهم در مديريت عملكرد، 
ــون و فان ريزين (۲۰۱۴) همخواني دارد. بارس و همكاران (۲۰۱۰)، يادگيری  نتايج اين پژوهش با مطالعه س

را يكي از مولفه های مديريت عملكرد مي دانند كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد.
ــت آمده، در بُعد رگوالتوری پيشنهاد مي گردد نسبت به ايجاد ساز وكار  ــاس نتايج به دس بنابراين بر اس
ــت های  ــمت سياس ــور تغيير راهبردی به رويكرد تصميم گيری و حركت به س ــزم رگوالتوری به منظ و مكاني
تنظيمي و تمركز بر حكمراني تنظيمي اقدام گردد و همواره قوانين و اسناد باالدستي مورد توجه قرار گرفته، 
ــور ايجاد توازن بين  ــداف و برنامه های مدون و مصوب، به منظ ــاس اه ــئوليت ها بر اس به تحليل وظايف و مس
منافع عمومي و خصوصي پرداخته شود. همچنين، اهداف، اولويت ها و استراتژی های ملي برای ايجاد ساختار 
حاكميتي به كار گرفته شده، به انسجام اين ساختار به طور ويژه توجه گردد. تبيين مفاهيم و ضرورت حاكميت 
ــي برای تمامي اليه های دخيل در تصميم گيری حوزه حاكميتي قبل از تدوين و اجرای نظام مديريت  تنظيم

تدوين شاخص های موثر بر مديريت عملكرد سازمان؛ مطالعه موردی صنعت نفت
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عملكرد ضروری به نظر مي رسد. در بُعد شناخت ابعاد و معيارهای عملكرد پيشنهاد مي گردد از چارچوب سند 
ــود و ابالغ اين اسناد به  ــم انداز، مأموريت، اهداف و راهبردها برای تعيين معيارهای عملكرد بهره گيری ش چش
ــركت های فعال در صنعت نفت،  ــت ش ــتور كار  قرار گيرد. همچنين الزم اس كليه كاركنان و مديران در دس
ــتيابي به نتايج مورد انتظار را ضروری  وجود دانش، مهارت و توانايي های الزم جهت برنامه ريزی به منظور دس
ــل نياز ذی نفعان، توجه به ديدگاه  ــنهاد مي گردد تحلي ــداد كنند. عالوه بر اين به مديران صنعت نفت پيش قلم
آنان و شناسايي ذی نفعاني كه از عمليات شركت بيشترين تأثير را مي پذيرند، در دستور كار خود قرار دهند. 
ــعه فرايندهای كاری كه از جمله عوامل كليدی در  ــركت و توس ــتفاده توانمندی های داخلي ش همچنين اس
موفقيت شركت محسوب مي شوند را مورد توجه قرار دهند. در بُعد برنامه اجرايي و سنجش عملكرد پيشنهاد 
ــبي  ــتر مناس ــاالری در انتخاب افراد و كاركنان را از ملزومات برنامه های خود بدانند و بس مي گردد شايسته  س
ــتم  ــنهاد مي گردد جهت اجرای سيس ــي كاركنان فراهم كنند. عالوه بر اين پيش ــت ارتقای دانش و آگاه جه
ــازگار  ــب و س ــخت افزارهای مناس مديريت عملكرد به منظور جمع آوری و تحليل اطالعات از نرم افزارها و س
ــده در مرحله  ــاماندهي وكدگذاری و تحليل اطالعات جمع آوری ش ــتم های مديريتي جهت س ــاير سيس با س
برنامه ريزی اجرايي و سنجش عملكرد استفاده نمايند تا در مواقع لزوم در كمترين زمان ممكن با استفاده از 
اطالعات تحليل شده به حل مسائل و مشكالت سازماني بپردازند. همچنين به اين مديران پيشنهاد مي گردد 
تطابق ها همواره گزارش های ماهيانه تهيه كنند و گزارشي تحليلي از علل عدم تطابق در  به منظور كنترل عدم  
مرحله برنامه ريزِی اجرايي و سنجش عملكرد داشته باشند. عالوه بر اين، به منظور فرهنگ سازی برای اجرای 
ــي اقدام نمايند. در بُعد اصالح و بهبود مستمر عملكرد  ــطوح مديريتي و كارشناس نظام مديريت عملكرد در س
پيشنهاد مي گردد مديران صنعت نفت برنامه ريزی در زمينه اجرای طرح های توسعه و بهينه سازی عملكرد را 
در دستور كار خود قرار دهند و از توانايي عمليات اصالحي برای رفع شكاف عملكردی بهره گيرند. همچنين 

پيشنهاد مي گردد مطابق با چرخه دمينگ و به طور مستمر جهت بهبود عملكرد، برنامه ريزي و نظارت الزم را 
اعمال نمايند.
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