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بسمه تعالي                                         
  

  .......جناب آقاي 
ـزار پژوهــش مـي باشـم تقاضـا دارم     نظر به اينکه در حــال بـه دسـت آوردن روائـي و اعتبـار ابـ       ؛با سالم و احترام

  :پرسشنامه پيوست را مالحظه فرمائيد و درخصوص موارد ذيل اظهار نظر نمائيد
  .چقدر اين معيارها از نظر شما مهم هستند - ۱
 . چقدر اين معيارها از نظر شما شفاف و قابـل فهـم هستند - ۲

  .ي عملکرد مطرح نمودبه غـير از اين معـيارها آيا مي توان معيارهاي ديگر هم در ارزياب - ۳
طراحـي شـده،    ) H.J. ter Bogt(جهت اطالع به عرض مي رسانم اين معيارها با توجه به ديدگاه آقاي پروفسـور باجـت   

لطفاً در صورتيکه پيشنهاد يا ابهامي به نظر جنابعالي در اين ابزار وجود دارد اظهار نظـر فرماييـد تـا جهـت تکميـل و      
  .پيشآپيش از صرف وقت و همکاري شما در اين زمينه سپاسگذاري مي شود. قدام شودتاييد روايي هر چه بهتر آن ا

 
 با تشکر حسن زاده

 دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت آموزشي
 دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

 دانشگاه فردوسي  مشهد
                

---------------------------------------------------------  
آدرس  ۸۴۱۶۰۲۳،  ۸۴۵۰۴۸۲-۸۴۲۱۰۲۳-۲۴:تلفن  -۹۱۳۸۷:اداره کل  امور آموزشي و تحصيالت تکميلي کدپستي- ۷نبش سناباد–ميدان سعدي -مشهد: کار محل

     ۰۹۱۵۵۱۰۲۰۹۷: همراه hasanzadesh1@mums.ac.ir: الكترونيك
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 بسمه تعالي
 
 همکار محترم
        
اصطالح يا واژه به شرح ذيل به کار رفته است ٤با سالم واحترام؛ در پرسشنامه پيوست   که جهت مزيد اطالع جنابعايل  
: به شرح ذيل تعريف مي شوند  

شرايط: وضعيت موجود باشـد و داراي   عمومي يک سازمان است که از زمان گذشته آغاز شده و تا زمان حـال در جريـان مـي    
مشخص در حميط داخلي و خارجـي استهاي  مؤلفه .  

شرايط عمومي يک: وضعيت مطلوب هدف، قلّه يک وضعيت اسـت و  . سازمان و يا يک پديده است که حتقق آن مطلوب است 
هاي وضعيت موجود، عيناً در وضعيت مؤلفه. متامي شرايط الزم براي حمقق شدن هدف است وضعيت، مطلوب وجود دارد مگرآنکه  

.ي جديدي افزوده شود مؤلفه با اجياد فرصت  
ها ياگويه  . ابزاري براي تعريف، پايش و ارزيايب است: هاشاخص   
سنجش و: ارزيايب عملکرد کيفيـت و کميـت    ارزيايب کار و فعاليت اجنام شده و نتيجه حاصل از آن با معيار يا مقياسي که بتوان 

زيايب منودهاي شخصي ارمورد نظر را با دقت و به طريقي دور از داوري . 

 

      
  با تشکر و توفيق روزافزون                                                       

  زاده حسن                                                            
  

آدرس  ٨٤١٦٠٢٣،  ٨٤٥٠٤٨٢ -٨٤٢١٠٢٣ -٢٤:تلفن  -٩١٣٨٧:تيـاداره کل  امور آموزشي و تحصيالت تکميلي کدپس -٧نبش سناباد  - ميدان سعدي-مشهد: محل کار
: الكترونيك hasanzadesh1@mums.ac.ir  ٠٩١٥٥١٠٢٠٩٧: همراه  
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تعالي بسمه  
  محترم، مسؤول شما خدمت سالم با

 هايبخش در سرپرستان، و مديران ديدگاه از  »مديران عملکرد يارزياب سبکهاي بررسي« زمينه در پژوهشي انجام منظور به پرسشنامه اين
 و منطقي استنتاج سوي به محقق هدايت بر افزون دهيد مي ارائه مورد اين در که هايي پاسخ. است شده تدوين مشهد پزشکي علوم دانشگاه مختلف
 به دادن پاسخ صرف که زماني لذا. سازد فراهم دانشگاه مختلف بخشهاي در عملکرد ارزيابي وضعيت بهبود براي اي زمينه تواند مي درست،
  .دارم را تشکر کمال شمای همکار و نظر دقت از. بود خواهد ارزشمند بسيار نمائيد مي هاپرسش

  مشهد ردوسيف دانشگاه آموزشي مديريت ارشدکارشناسي دانشجوي  - زاده حسن هادي                                                         
   

  ).فرمایید اقدام آن عودت به نسبت پرسشنامه دریافت از پس هفته یک پژوهش، وقت محدودیت دلیل به لطفاً(
  : .......   سن          oزن            oمرد: جنست -
  : ..................       تحصيلي رشته عنوان -
  : ............  مدرک اخذ سال -
 دکترا                   oارشد کارشناسي               oکارشناسي                oکارداني            oمديپل: تحصيلي مدرک آخرين -

o      
  : ......................سازماني پست -
 oسال ۲۵ تا ۲۱بين  oسال ۲۰تا ۱۶ بين   oسال ۱۵ تا ۱۱بين   oسال ۱۰تا ۶ بين   oسال ۵ از کمتر:کنوني پست در اشتغال مدت  -

 oسال ۲۵ از بيشتر
  

 
 شما حاضر حال در: موجود وضعیت

 بخشهاي عملکرد ارزیابی در چقدر
 معیارهاي بر خود، مدیریت مختلف
 ها هیگو .دیکنی م تاکید زیر گانه هجده

 در شما، بنظر :مطلوب وضعیت
 عملکرد، ارزیابی در الایده وضعیت

 هجده معیــارهاي بر زانیمـ چه تا ـدیبا
 .شود یدتاک زیر گانه
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     مدیر مشی خط و مقاصد فهم و درك توانایی -1    

     همکاري و مشارکت به گرایش و نگرش داشتن-2    

      من با مؤثر ارتباط و تماس-3    

     بخشها و واحدها سایر با مؤثر ارتباط-4    

     زیردست افراد با کارکنان مؤثر ارتباط و تماس-5    

     ارگانها و نهادها سایر و آموزشی موسسات  مراجعین، با مؤثر ارتباط-6    

     افراد عملکرد نتایج و سازمان اهداف تحقق میزان به توجه-7    

      سرپرستی تحت واحد از سازمانها و مراجعین هاي شکایت میزان-8    

      انعطاف قابل و دقیق بصورت کارها انجام به واحدها تشویق واناییت-9    

      سرپرستی تحت بخش یا واحد شایستگی و کارآمدي-10    

     جدید و بیرونی تحوالت موقع به بینی پیش توانایی-11    

     خالقیت و عمل ابتکار داشتن-12    

     مقررات و قوانین از تبعیت-13    
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 و محلی هاي رسانه در بخشها و واحدها دهی گزارش یا رسانی اطالع -14    
  ملی

    

     بودجه در شده مشخص ارقام و برنامه عملکرد هاي شاخص تحقق-15    

     سازمان مادي منابع  و بودجه چارچوب در امور انجام توانایی-16    

     ها هزینه اثربخشی و بازدهی از آگاهی-17    

     مدیر سرپرستی تحت واحد درونی سازماندهی-18    
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