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 اسالم کارکنان و جایگاه آن در ارزیابی عملکرد
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 کیدهچ

 

کارکنان پرداخته، نحوه انجام  مهم مدیریت است که به ارزیابی رسمی و منظمارزیابی عملکرد کارکنان، یکی از وظایف خطیر و 

وظایف و مسئولیت های محوله آنان را نسبت به هدف یا اهداف سازمانی بررسی می کند. نتایج این ارزشیابی، به مدیران سازمان 

موجود کارکنان در جهت رشد و تعالی نیروی کمک می کند تا با ارائه شناخت علمی و دقیق از توانایی های بالقوه و ضعف های 

انسانی گام بردارند و در حل مسائلی مانند: شناخت نیازهای آموزشی، پیشرفت حرفه ای و تکامل شخصیت کارکنان،کاهش 

زه، نارضایتی، معیار انتقال وجابه جایی،مبنای تشخیص شایستگی، تعیین معیار و ضابطه و روش صحیح ارائه امتیازات، ایجاد انگی

نظر به لزوم حاکمیت .تصمیماتی بجا و شایسته اتخاذ کنند کارکنانتشخیص خدمات برجسته و باالخره افزایش اثر بخشی و کارایی 

تاریخچه،  در این مقاله، ،ارزشهای الهی در نظام اداری و اهمیت فوق العاده اجرای فرایند ارزشیابی عملکردکارکنان در سازمان ها

 .ارائه شده است از منظر دینی و مدل های تعالی سازمانیاصول ارزشیابی عملکرد دالیل اهمیت،  

 واژگان کلیدی: ارزیابی، عملکرد، ارزیابی عملکرد
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 مقدمه

و کردار اغلب موجودات زنده، به نوعی حضور داشته و اساسا مبنای  ابی، به عنوان یک فعل، از ابتدای خلقت بشر و در ذاتیارز

بی تردید سازمانها باید از طریق کارکنان خود به اهداف گروهی برسند، به همین دلیل اکتسابی بشر بوده است.  فطری ورفتارهای 

توجه به این نکته، بازبینی، شناسایی و ارزش گذاری .کیفیت ونحوه انجام کار کارکنان در تحقق اهداف سازمان بسیار مؤثر است

و توسعه برنامه های الزم برای بهبود عملکرد را امری اجتناب ناپذیر می کند که به آن  کیفیت و نحوه انجام کار نیروی انسانی

انسانها عرضه کرده، در ازای  عموما معیار و شاخص های رفتاری و کرداری به ادیان الهی.ارزشیابی عملکرد کارکنان می گویند

در منابع دینی امر  همچنین .عینی را بشارت داده اندمجازاتهای م های معین و در صورت استنکاف نیزتبعیت از آنها پاداش

ارزشیابی و رسیدگی به اعمال انسان بسیار مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده که در ترازوی عدل الهی کوچک ترین عمل مورد 

 :دیگران، مساوی نیستندتوجه و سنجش قرار می گیرد و در وقت رسیدگی به اعمال انسان هرگز آنهایی که اعمال شایسته دارند با 

 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُفَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَ مَن یَعْمَلْ 

 :و یا در جای دیگر می فرماید

 .کُلُّ نَفْسِ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ ؛ هر نفسی در گرو عملکرد خود است

یرترین وظایف مدیران و از فرایندهای حساس مدیریت در سازمان است و انجام بدون بنابراین، ارزشیابی عملکرد کارکنان از خط

نقص آن غیر ممکن به نظر برسد. به همین دلیل ضروری است مدیران، فرماندهان و سایر مسئوالن و افرادی که به گونه ای در 

کنند که در ابراز نظر خود جانب عدالت و حسن اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به همکاران خود مشارکت دارند، اطمینان حاصل 

نیت را لحاظ کرده اند و احیانا تحت تأثیر پیش داوری ها، اغراض شخصی، ظاهر افراد و... قرار نگرفته و امر ارزشیابی را در نهایت 

معتبر، متقن، برگرفته از  اخالص، صداقت و بی نظری انجام می دهند. این امر ممکن نیست مگر اینکه در فرایند ارزشیابی از اصولی

 .ارزشهای دینی و الهی و قابل قبول پیروی کرده باشیم

 تعاریف

 انسانی است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان به حساب ارزیابی عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع

اجرا شود، می تواند بخشی از مسائل و  آن در سازمان طراحی ومی آید . در صورتی که ارزیابی عملکرد با ملزومات و پیش نیاز 

راهکارهای عملی ارائه کند. ارزیابی عملکرد، نگرش جامعی به عملکرد افراد و  مشکالت سازمان را شناسایی کرده، در جهت حل آنها

 .(7831، جزنی، نسرین)کند افزایی ایجـاد مــیدارد و با سازوکارهایی مشخص بین عملکرد فـردی و سازمانی هم سازمان

از یک سلسله اقدامات رسمی، برای بررسی عملکرد فرد یا سازمان در فاصله زمانی معین است و  فرآیند ارزیابی/ ارزشیابی عبارت

 .(7831 ،رحیمی، غفور) درآن دوره زمانی می شودیا سازمان در ارتباط با عملکرد او  شامل کلیه رفتارها و فعالیتهای فرد و

فرایند سنجش جامع "اجرایی کشور چنین ذکر شده که ارزیابی عملکرد عبارتست از   یین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههایدر آ

عملکرد دستگاههای اجرایی در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثربخشی، توانمند سازی و قابلیت پاسخگویی، در چارچوب اصول و 

 ظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجراییمفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و و

اندازه گیری عملکرد در بخش های دولتی تالشی است سیستماتیک برای دانستن اینکه خدمات دولتی تا چه حد ارزیابی و 

 (.7811)غالمرضا خاکی، جوابگوی نیازهای مردم بوده و توانایی دولت در برآورده نمودن آن تا چه اندازه است
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به نوعی به عنوان ارزیابی عملکرد و  از اصول دین به شمار می رودو معاد اینکه در اسالم اعتقاد به روز قیامت با توجه به همچنین 

معاد از نظر لغوی به معنای بازگشتن است و از ریشة  ی از معاد ارائه می گردد:تعریفانسان ها در پیشگاه الهی مطرح می باشد 

معنای دوباره زنده شدن پس از مرگ است. معاد به معنای زندگی مجدد انسان و سایر موجودات  )عود( می باشد. در اصطالح به

 است. خداوند قادر است از زنده، مرده و از مرده، زنده خلق نماید.

 تاریخچه نظام های ارزیابی در دنیا

زیابی عملکرد همراه با سیر توسعه اندیشه می توان گفت ار بازمی گردد. 71استفاده از نظام های ارزیابی به صورت رسمی به قرن 

های مدیریت در قالب مکاتب مدیریت، توسعه پیدا کرده است. تغییر و توسعه شاخص های ارزیابی در قالب ارائه اصول عام و جهان 

د)طبرسا، سازمان ها تا مدیریت کیفیت فراگیر، سیر توسعه نظام های ارزیابی را نشان می دهکارکنان و  شمول برای ارزیابی

  (.7813غالمرضا، 

 تاریخچه نظام های ارزیابی در ایران

اهلل مطرح شد. گردد. این موضوع نخستین بار از سوی خواجه رشیدالدین فضلتاریخچه ارزیابی عملکرد به قرن هفتم هجری برمی

رار گیرد. به این منظور مرکز ارزشیابی در کشور مقرر شد مدیریت و نحوه انجام امور مورد ارزیابی ق 78۳1ها پس از آن در سال قرن

فصل سوم  1ماده  3با آغاز برنامه پنجم عمرانی به موجب بند  781۱های دولتی در نخست وزیری تشکیل شد. در سال سازمان

همین  های اجرایی به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد و بهقانون برنامه و بودجه کشور، وظیفه ارزیابی عملکرد دستگاه

 های دولتی در این سازمان تشکیل شد.منظور معاونت ارزشیابی سازمان

قانون مذکور  ۶۰۳قسمت ب ماده  ۶قانون استخدام کشوری و به موجب بند  ۱3/7۱/18براساس اصالحیه مورخ  781۳در سال 

های صحیح اداری و اصول برقراری روشهای اجرایی کشور، به منظور راهنمایی آنها در جهت وظیفه ارزشیابی و کارایی در دستگاه

های مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل و در پی آن دفتر ارزشیابی سازمان

های دولتی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور منحل و اقدامات دفتر ارزشیابی سازمان 7811دولتی تشکیل شد. در سال 

نیز پس از ادغام دو سازمان برنامه  7811متوقف شد. در سال  781۶های اجرایی تا سال مربوط به ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه

ریزی کشور، این وظیفه برعهده دفتر ارزیابی عملکرد و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه

 ریزی کشور گذاشته شد.سازمان مدیریت و برنامه

مقرر گردید سازمان های دولتی از نظر مدیریت و نحوه  78۳1در کشور ما به طور رسمی و در سطح ملی برای نخستین بار در سال 

اداره امور مورد ارزیابی قرار گیرند. به این منظور مرکز ارزشیابی سازمان های دولتی در نخست وزیری تشکیل گردید.اما سوابق 

دهنده آن است که پس از گذشت بیش ازسی سال هنوز نظام مشخصی برای ارزیابی در سطح ملی طراحی و تدوین نشده نشان 

 (.7811است) مدرکیان، حسن، 

 اهمیت ارزیابی عملکرد

 نظارت مستمر، روشمند و علمی بر عملکرد افراد در همه سطوح مبتنی بر الگوها و استاندارد های تعریف شده و بدون سوگیری

عالوه بر آن برای برخورداری از یک سازمان کارا و اثربخش  های غیر فنی یکی از علل پیشرفت در کشورهای توسعه یافته است.

 (.7813ن اهلل، علوی، سیدامی)کارکنان باید در راستای تحقق اهداف آن سازمان کار کنند
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 اهداف یك نظام ارزیابی

 ( 7833کیذوری، امیرحسین، ) :اهداف اصلی یک نظام ارزیابی عبارتند از

  بازآگاهی وبازخورد

، اطالعات الزم درمورد کارکرد کارکنان و سازمان را برای مدیریت وکارکنان فراهم می کند و به آنها نشان می / ارزیابیارزشیابی

 کارائی و اثربخشی سازمان را انجام دهند. دهد چگونه می توانند مداخالت الزم جهت افزایش

  انیشناخت وقدرد

در یک نظام ارزشیابی خوب، کارکنان و سازمانی که وظایف خود را بخوبی انجام داده اند، گواهی یا اطالع رسمی مبتنی بر شناخت 

 عملکرد خود دریافت می کنند. 

     بهبود عملکرد

  .بازگشت اطالعات وشناخت، وسائل و ابزار الزم برای بهبود عملکرد فرد یا سازمان را فراهم می کند 

  ستند سازیم

ارزشیابی عملکرد سازمان و فرد به صورت یک سابقه خدمتی مکتوب نگاهداری می شود و سازمان می تواند از آن برای کارهای 

مدیریتی مانند تصمیم گیری درباره ارتقاء، انتقال، افزایش حقوق و مزایا، پاسخگوئی، بازاریابی و شهرت سازمان برای جلب نیروهای 

  ی استفاده کند.مشتر مجرب و

  برنامه ریزی

اطالعات نتایج ارزشیابی، درون داد بسیار مهمی در فرآیند برنامه ریزی بشمار می آیند. ارزشیابی میزان دستیابی کارکنان و سازمان 

 و یا کارائی برنامه ها ی خود آگاه شوند را به اهداف مشخص می کند و به مدیران این فرصت را می دهد که از اثربخشی

  توسعه

نظامهای ارزشیابی عملکرد  کارکنان وسازمان نه تنها موفقیت های کارکنان وسازمان را می سنجد، بلکه زمینه الزم برای توسعه 

 ورشد آنان درآینده را نیز فراهم می کند . 

  انتظارات

تظارات خود را درباره عملکرد کارکنان و مدیران و سرپرستان می توانند بطور روشن وآشکار معیارها وان از طریق فرآیند ارزشیابی، 

 بررسی قرار دهند.  سازمان مورد بازنگری و

  تضمین قانونی

پیش بینی شده و در قوانین مدنی و اساسی  معموالً در قوانین ومقررات اداری واستخدامی هر کشور اجرای ارزشیابی فرد و سازمان 

 مشتریان( را تضمین گردیده است. (برابری حقوق افراد
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 ارزیابی عملکرد در اسالم

در دین مبین اسالم تاکید فراوانی بر ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف زندگی فردی و اجتماعی گردیده زیرا این دین الهی بر آن 

ارزیابی و سنجش میزان صحت است که سعادت دنیوی و اخروی انسان در گرو اعمال است.لذا ضوابط و روش های فراوانی را جهت 

عملکرد ارائه نموده است.اهمیت این موضوع چنان است که اعتقاد به روز قیامت یا یوم الحساب یعنی زمانی که اعمال همه انسان 

 اشد.ها توسط خداوند متعال مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهد گرفت، از اصول اعتقادی پیروان این دین آسمانی می ب

دسته کلی  ۶مبحث ارزیابی می باشد، بیان گردیده که در در قران و روایات موارد زیادی در خصوص معاد که به نوعی مرتبط با 

 قابل ارائه می باشد:

 گروه اول: استخوانهای پوسیده

 « بخشد؟است زندگى مى چه کسى این استخوانها را  که چنین پوسیده»و براى ما مَثَلى آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؛ گفت: 

  (11و  13)سوره یس، آیات « [ آفرینشى داناست.بار آن را پدید آورد و اوست که به هر ]گونههمان کسى که نخستین»بگو: 

 گروه اول: روایات

عضای چگونه انسان پس از مرگ دوباره زنده می شود، در حالی که بدن او پوسیده و اگفت: شخص مادیّگرایی به امام صادق)ع(

درندگان شده و عضو دیگر در جای دیگر خوراك خزندگان، عضو دیگر ی بدنش متالشی شده است؛ یک عضو در فالن شهر طعمه

 خاك گردیده و با گل آن دیواری بنا شده است؟! 

 را بازگرداند.  حضرت فرمود: آن کسی که بدن را از هیچ آفرید و بدون الگوی سابقی آن را صورتگری کرد، می تواند مانند اوّل آن

 شخص مادّی گفت: بیشتر این مطلب را برایم توضیح دهید. 

روح انسانها در جای خود قرار دارد؛ روح نیکوکار در روشنایی و وسعت و روح بدکار در تنگنا و ظلمت. بدن نیز به حضرت فرمود: 

و آنچه را خورده و تکّه تکّه جذب بدن کرده  صورت اوّل تبدیل به خاك می شود؛ و آنچه درندگان و خزندگان از شکم دفع کرده

اشیاء و وزن آنها را می داند، محفوظ است. وقتی ی اند، همگی در خاك در نزد کسی که ذرّات ریز در دل تاریک زمین و عدد همه

قل می گردد قیامت فرا می رسد، ...،  قالب خاکی بدن هرکس، یک جا جمع شده و به اذن خداوند متعال به محلّ روح خودش منت

و بحار  11ص ۱و صورتها به اذن خدای صورتگر به حالت اوّلیّه در می آید و روح در آن قالبها و صورتها نفوذ می کند. ... )احتجاج ج

 (81ص 1ج

 گروه دوم: برخاستن از قبرها

د، چون ملخهاى پراکنده از انکند. * در حالى که دیدگان خود را فروهشته[ به سوى امرى دهشتناك دعوت مىروزى که داعى ]حق

)سوره قمر، « [ روز دشوارى است.امروز ]چه»گویند: شتابند. کافران مىآیند. * به سرعت سوى آن دعوتگر مىگورها]ى خود[ برمى

  (3-۶آیات 
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 گروه دوم: روایات

. در آن زمان آنها را از بیغوله های گور و امام علی )ع(: ... تا آنجا که امور پی درپی بگذرد و زمانها سپری گردد و رستاخیز برپاشود

النه های پرندگان و جایگاه درندگان و میدانهای جنگ بیرون می آورد در حال که باشتاب بسوی فرمان پروردگار روی می آورند و 

 (3۰به محل بازگشت خود مبادرت می کنند. )نهج البالغه، خطبه 

اند بیرون می آورد سپس آفرینش آنان را پس از کهنه شدن تجدید می کند و همه را  امام علی )ع(: ... کسانی را که در زمین نهفته

 (7۰1پس از پراکندن گرد می آورد. )نهج البالغه، خطبه 

( 1۱)یس/«. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا؛ وای بر ما! چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟!»امام محمّد باقر )ع( درباره آیه: 

یا ویلنا »ن مردم در قبرهاشان هستند. وقتی بر می خیزند، خیال می کنند خواب بودند؛ در نتیجه این سخن را می گویند: فرمود: ای

این آیه چیزی است که خدای  هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون؛ »فرشتگان در پاسخ آنان می گویند: «. من بعثنا من مرقدنا

 ( 1۱)یس/«. است گفتندرحمان به شما وعده داد و پیامبران ر

 گروه سوم: از خاک، به خاک، از خاک

  (11آوریم. )سوره طه، گردانیم و بار دیگر نیز از این ]خاك[ بیرون میما شما را از این ]خاك[ آفریدیم و به این ]خاك[ بازمی

 گروه سوم: روایات

 امام زین العابدین علیّ بن الحسین )ع(: 

بدنهای مردم )هنگام رستاخیز( می روید، چنانکه سبزیجات می رویند و اعضایی که تبدیل به خاك شده بود، به قدرت خدای عزیز 

آنان در یک قبر باشند و گوشتها و استخوانها ی حمید، به یکدیگر نزدیک می شوند )پیوند می خورند(؛ به طوریکه اگر هزار مرده

 1دیگر مخلوط نمی شود. )لئالی االخبار جی به یکدیگر مخلوط شوند؛ خاك هیچ مرده ای با مردهپوسیده و بدنهای ایشان خاك و 

 ( ۶۰ص

 گروه چهارم: تشبیه به حیات زمین

خداوند آن کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهائی را به حرکت در آورند، ما این ابرها را به سوی سرزمین مرده ای می رانیم و به 

  (1را بعد از مردنش زنده می کنیم، رستاخیز نیز همین گونه است. )سوره فاطر، آیه  وسیله آن زمین

 گروه چهارم: روایات

 امام صادق )ع(: 

وقتی قیامت فرا می رسد، بر زمین باران می بارد، ...، خاك بشر همچون براده های طال در میان خاکی که شسته شده، نمایان می 

گردد، ...، آنگاه قالب خاکی بدن هرکس، یک جا جمع شده و به اذن خداوند متعال به محلّ روح خودش منتقل می گردد و صورتها 

وّلیّه در می آید و روح در آن قالبها و صورتها نفوذ می کند. وقتی انسان کامل شد، )به خود می به اذن خدای صورتگر به حالت ا

 ( 81ص 1و بحار ج 11ص ۱نگرد( هیچ چیز ناشناخته در خود نمی بیند.)احتجاج ج
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 گروه پنجم: موضع گیری کفار

سخت از هم متالشی شدید « دید و خاك شدید و مر»کافران گفتند: آیا مردی را به شما نشان دهیم که خبر می دهد هنگامی که 

آفرینش تازه ای خواهید یافت! آیا او بر خدا دروغ بسته؟ یا به نوعی جنون گرفتار است؟! بلکه آنان که به آخرت ایمان « بار دیگر»

  (3، 1ندارند در عذاب و گمراهى دور و درازند )سوره سبا، آیات 

 گروه پنجم: روایات

چگونه انسان پس از مرگ دوباره زنده می شود، در حالی که بدن او پوسیده و اعضای گفت: امام صادق )ع( شخص مادی گرایی به

درندگان شده و عضو دیگر در جای دیگر خوراك خزندگان، عضو دیگر ی بدنش متالشی شده است؛ یک عضو در فالن شهر طعمه

ن کسی که بدن را از هیچ آفرید و بدون الگوی سابقی آن را خاك گردیده و با گل آن دیواری بنا شده است؟! حضرت فرمود: آ

 (81ص 1و بحار ج 11ص ۱صورتگری کرد، می تواند مانند اوّل آن را بازگرداند، ... )احتجاج ج

را احضار کرده بود. ابن ابی العوجا که ملحد بود،خدمت حضرت آمد  هنگامی که منصور دوانیقی رئیس شیعیان جعفر بن محمّد)ع(

کلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غیرها؛ هر بار که پوستهای تنشان بریان شود و »این آیه چه می گویی: ی : دربارهو گفت

( ،...، امام صادق )ع( فرمود: ... این پوست دوّم همان پوست اوّل 1۶)نساء/«. بسوزد، پوستهای دیگری به جای آن قرار می دهیم

اگر ببینی  آن مرد گفت: این سخن را به صورت عقل پسند برایم بیان کن. حضرت فرمود: است، و در عین حال غیر از آن است.

از آن خشتی به صورت اوّل بسازد؛ این   شخصی خشتی بردارد، بشکند و خُرد کند؛ آنگاه روی آن آب بریزد و آن را به هم بزند

از امالی و از احتجاج، با  81ص 1درست است. ... )بحار جآری  خشت همان خشت اوّل هست و نیست. ابن ابی العوجا در اینجا گفت:

 اندکی تفاوت(

 گروه ششم: نمونه های معاد جسمانی

[ این چگونه خداوند، ]اهل»[گفت: یا چون آن کس که به شهرى که بامهایش یکسر فرو ریخته بود، عبور کرد؛ ]و با خود مى

[ صد سال میراند. آنگاه او را برانگیخت، ]و به او[ گفت: وند، او را ]به مدتپس خدا«. کند؟[ را پس از مرگشان زنده مى]ویرانکده

[ بلکه صد سال درنگ کردى، به خوراك و نه»]گفت: « اى از روز را درنگ کردم.یک روز یا پاره»گفت: « چقدر درنگ کردى؟»

ه کن ]که چگونه متالشى شده است. این ماجرا [ تغییر نکرده است، و به درازگوش خود نگانوشیدنى خود بنگر ]که طعم و رنگ آن

اى براى مردم قرار دهیم. و به ]این [استخوانها بنگر، [ و هم تو را ]در مورد معاد[ نشانهبراى آن است که هم به تو پاسخ گوییم

[ براى ه ساختن مردهپس هنگامى که ]چگونگى زند« پوشانیم.دهیم؛ سپس گوشت بر آن مىچگونه آنها را برداشته به هم پیوند مى

  (۱11)سوره بقره « دانم که خداوند بر هر چیزى تواناست.[ مىاکنون»]او آشکار شد، گفت: 

 گروه ششم: روایات

ابى عمیر از ابى ایوب از ابى بصیر از امام صادق )ع( روایت کرده که فرمود: ابراهیم )ع( الشه اى را در کنار دریا دید که درندگان آن 

ند و سپس همان درندگان به یکدیگر مى پریدند و یکى دیگرى را پاره مى کرد و مى خورد، ابراهیم )ع( تعجب کرد و را مى خورد

عرض کرد: پروردگارا به من بنمایان که چگونه مردگان را زنده مى کنى؟ خداوند پرسید مگر ایمان ندارى؟ ابراهیم )ع( گفت چرا، و 

فرمود: پس چهار مرغ را بگیر و آنها را قطعه قطعه کن و سپس بر سر هر کوهى قسمتى لکن مى خواهم قلبم مطمئن شود خداوند 

از آن را بگذار و آن گاه آنها را صدا بزن تا به سرعت نزدت بیایند، و بدان که خداوند بر همه چیز توانا و به حقایق امور دانا است. 

یعنى قطعه  "صرهن "گرفت، که خداى تعالى دو باره فرمود: ابراهیم )ع( یک طاووس و یک خروس و یک کبوتر و یک کالغ سیاه
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قطعه شان کن، و گوشتشان را مخلوط کن، و به ده قسمت تقسیم نموده و هر قسمتى را بر سر یک کوه بگذار، و سپس یکى یکى 

ز نوك پا تا سرش به هم ، خواهى دید اجزاى بدنش از سر این کوه ها یک جا جمع شده و ا"به اذن خدا زنده شو "را صدا کن و بگو:

 . "أن اهلل عزیز حکیم "چسبیده و به سویت پرواز مى کند، و همین طور هم شد، در این هنگام بود که ابراهیم )ع( گفت:

 اصول ارزیابی

ه به او که دائماً بجای اینک یا سازمان احساس کندها در این فرایند اهمیت بسیار دارد. اگر کارمند  نگرش و مهارت ارتباطی ارزیاب

کمک شود از او انتقاد می شود، خودرا کنار می کشد، در را به روی ارتباط می بندد و موضع دفاعی می گیرد. بعضی از اصول 

 ارزیابی عملکرد بشرح زیر است: 

 در ارزیابی باید تأکید بر بهبود عملکرد کارمند یا سازمان قرار گیرد . 

 ارزیابی باید وجه حمایتی داشته باشد تا انتقاد و عیبجویی . 

 نیز مشخص ومشاوره برای اصالح ارائه گردد .  ازآنچه که انجام گرفته است تقدیر شود و نقاط قابل بهبود

 باید بیشتر وجه آموزش دهنده داشته باشد تا داوری و قضاوت کننده . ارزیابی

 نجام گیرد . ا ارزیابی باید بطورمنظم و مستمر

 رابطه همکاری برقرار شود نه دستور از باال به پایین یا رابطه مدیر وزیر دست. سازمان  بین ارزیاب و

 اساس ارزیابی بر اعتماد متقابل و ارتباط صریح و روش باشد . 

 .  هدف، یافتن راه حل مسائل باشد نه تحقیر فرد یا سازمان

  باشد الزم،همگن و مرتبطارزیاب باید دارای صالحیت های 

 نتایج عینی ارزیابی

 ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده 

 ارتقای مهارت های حرفه ای کارکنان

  استفاده موثر و کارآمد از منابع و ارتقای بهرمندی

 کمک به اصالح استانداردهای مناسب )بهبود استانداردها(

  کارکنان کمک به آموزش مستمر

  در سازمانکمک به افزایش خالقیت 

  و سازمان  کمک به مدیریت صحیح خدمات
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 اصول ارزیابی کارکنان از نظر اسالم

فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان به عنوان یکی از وظایف خطیر مدیریت منابع انسانی از مواردی است که می بایست در منابع 

ه کارگیری آنها در فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان، ضمن تأمین که با بوجود دارد اسالمی، به دنبال تأمین محتوای آن بود اصولی 

بنابراین به دنبال پاسخ به .می یابدحاکمیت ارزشهای معنوی در سازمان های اداری بیش از پیش تحکیم ،اهداف سازمان و کارکنان

 :می گردداین سؤال که: اصول ارزشیابی عملکرد کارکنان از نظر اسالم کدام است؟ مطالب زیر ارائه 

 حفظ آبرو و کرامت انسانی

 :در دین مبین اسالم، هم اموال مردم حرمت دارد و باید حریم آن حفظ شود و هم خود مردم. در روایات وارد شده است که

 !حرمت مؤمن از حرمت کعبه باالتر است

پا گذاشتن کرامت انسانی قابل تحمل  در اندیشه امیر مؤمنان علی)ع( حرمت مردمان چنان است که کمترین اهانتی به آنان و زیر

نیست. امام علی)ع( حرمت مردمان را برتر از همه حرمت ها معرفی می نماید و حقوق مسلمانان را پیوند خورده با اخالص و یگانه 

نه نیست. پرستی اعالم می کند. از این رو زیر پا نهادن حرمت مردمان، زیر پا نهادن همه حرمت هاست و دریدن هیچ حریمی اینگو

 .جلوه اخالص و یگانه پرستی، همانا پاسداری از حقوق مسلمانان و ادای حقوق آنها است

فرایند ارزشیابی کارکنان نیز باید حافظ حریم و کرامت انسانی آنان بوده، عزت و حرمت نیروی انسانی سازمان را پاس دارد و رعایت 

 .لحاظ به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار دهدکرامت و حرمت کارکنان و ادای حقوق آنها را از این 

بنابراین با توجه به این واقعیت که سرمایه اصلی هر کسی در جامعه آبروی اوست و مسائل دیگر همه تحت الشعاع آن است نباید 

اطالعاتی که ربطی به  در فرایند ارزشیابی کارکنان این سرمایه گرانقدر به مخاطره افکنده شود و با افشاء اسرار نهانی و کشف

 .عملکرد سازمانی ندارد خطری متوجه او سازد

 عدالت جویی و انصاف

 :امام علی)ع( خطاب به مالک اشتر نخعی می فرماید

مالکا: انصاف و عدل، سرلوحه برنامه حکومت است. توکه با خانواده و عشیره خود به مصر می روی و ممکن است برخی از مصریان را 

دوست بداری، هرگز در قضاوت و داوری اینگونه تعلقات را مراعات مکن. در مقابل قرآن، خویشاوندی و عالقه  بیش از دیگران

خصوصی، هرگز موقعیت و احترام نخواهد داشت. اسالم منادی آزادی و مساوات است و عموم مسلمانان باید از این ندای آسمانی 

مگان را با نظر مساوی ننگری بر بندگان خدای ظلم کرده ای و خداوند توانا را برخوردار گردند. ای پسر حارث! اگر چنین نکنی و ه

 .به دشمنی خویش برانگیخته ای

 :و نیز به عمر خطاب می فرماید

سه چیز است که اگر آن را به خوبی حفظ کنی و عمل نمایی تو را از امور دیگر بی نیاز می کند و اگر آنها را ترك نمایی چیزی غیر 

. 8. حکم بر طبق کتاب خدا در خشنودی و غضب ۱. اجرای حدود الهی نسبت به افراد دور و نزدیک. 7را سود نمی دهد...:  از آن تو

 .تقسیم با عدالت در میان سیاه و سفید
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، با توجه به اینکه ارزشیابی عملکرد نوعی قضاوت و حکم است و در معارف اسالمی نسبت به اجرای عدالت تأکید فراوان شده است

 .در جمع آوری اطالعات و ارزش گذاری آنها در فرایند ارزشیابی باید به اصل عدالت و انصاف توجه ویژه گردد

 حق جویی

امام علی)ع( پس از آنکه زمام اداره امور جامعه را به دست گرفت، به منظور اجرا کردن احکام الهی و تجلی ارزشهای اصیل اسالمی 

مکتبی را بر پایه های دین محوری و حق مداری بنیاد نهاد. سپس تأکید کرد که در ارزشیابی  در ارکان جامعه، حکومت ایده آل

 :افراد، عملکرد آنان مالك است نه حسب و نسب و ارتباطات و اموری از این قبیل. در این باره خطاب به مالک اشتر فرمود

مبادا پایین بودن رتبه کسی سبب شود که کوشش  مبادا بزرگی )مقام( کسی موجب شود که رنج اندك او را بزرگ شماری و

 !سترگ وی را خوار به حساب آری

 :قرآن کریم نیز بر این معنا تأکید فراوان دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم

سِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَاالْءَقْرَبِینَ إِن یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَی بِهِمَا یَـا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُونُواْ قَوَّ امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَیآ أَنفُ

 افَالَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَیآ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُوآاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرً

اید، همواره به عدالت قیام کنید و برای خدا شهادت دهید اگر چه به زیان شما یا پدر و مادر و نزدیکان  ای کسانی که ایمان آورده

تان بوده باشد )چرا که( اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که از آنها حمایت کند، پس از هوی و هوس پیروی نکنید 

 .حریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید، خداوند به آنچه انجام داده اید آگاه استکه از حق منحرف خواهید شد. و اگر حق را ت

 :و در جای دیگر می فرماید

 نِینَ خَصِیًماإِنَّـآ أَنزَلْنَآ إِلَیْکَ الْکِتَـابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَلـکَ اللَّهُ وَالَ تَکُن لِّلْخَآلـءِ

ب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته است در میان مردم قضاوت کنی و از کسانی مباش که از ما این کتا

 .خائنان حمایت نمایی

در آیات فوق و کالم معصوم)ع( در خصوص ارزیابی عملکرد اشخاص به حق جویی و حق گرایی به عنوان میزان و اصل محوری 

ه است. بر این اساس فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان هرگز نباید از این اصل محوری عدول نماید و در تصریح و بر آن تأکید شد

 .هر شرایطی این اصل حاکم و جاری است

 تقوا و حسن ظن

امری تقوا برای همه الزم است و برای کسانی که متصدی امور کشور هستند الزم تر است از آنها که متصدی امور نیستند. تقوا یک 

است که برای شخص خودشان و احیانا هم برای یک عده ای که با او تماس دارند، مؤثر است. و خالف تقوا برای شخص آن آدم و 

 .برای اشخاصی که با او معاشر هستند. گاهی سرایت می کند و مؤثر می شود

 .حسن نیت و تقوا باشد اگر بخواهید شما به اسالم خدمت کرده باشید باید کارهایی که انجام می دهید با

تقوی در قرآن به عنوان عامل سعادت و رستگاری انسان معرفی شده و رعایت آن، مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. تا جایی که 

 .این کلمه و مشتقات آن در قران دویست بار به کار رفته است
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اوامر الهی. این حقیقت دارای مراتب متفاوت است که تقوای حقیقت تقوا، عبارت است از خودداری از عمل به نواهی خداوند و ترك 

 .از کبائره اولین مرتبه آن است

کسانی که تقوا دارند، وقتی اندیشه ای شیطانی، آنان را وسوسه کند، زود یادآور خدا شوند و در این صورت »قرآن کریم می فرماید: 

 .ایشان از بینایان خواهند بود

 اْ إِذَا مَسَّهُمْ طَـائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَـانِ تَذَکَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَإِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْ

 :امام هفتم شیعیان موسی بن جعفر)ع( به هشام می فرماید

دنیا دریای عمیقی است که انسان های زیادی در آن غرق شده اند، باید کشتی تو »لقمان حکیم به پسرش چنین نصیحت می کرد: 

رهیزگاری باشد، آن کشتی که پر از ایمان است، بادبان های آن توکل به خدا، نگهبان و نگهدارنده اش عقل و فکر، راهنما و در آن پ

 .ناخدایش علم و تدبیر و سکان آن صبر و شکیبایی است

می داند که باید در خدمت به کارگزار با تقوا خود را محور جهان و برتر از دیگران نمی شناسد، بلکه خود را بنده ای از بندگان خدا 

 .مردم کوتاهی نکند

 بنابراین تقوا باید یکی از اصول اساسی در فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان باشد و عالوه بر اینکه افراد و مؤثرین در آن نظام به این

ی عملکرد نهادینه گردد. چرا که در ملکه و فضیلت الهی و انسانی آراسته باشند، به عنوان روح حاکم بر تمامی فعالیتهای ارزشیاب

غیر این صورت همانا منافع شخصی یا گروهی بر منافع اجتماعی، ملی و سازمان مقدم داشته می شود و سازمان به فساد و تباهی 

ا کشیده شده، اعتماد و اطمینان کارکنان از سازمان سلب می گردد. و این خود می تواند عامل اساسی ایجاد نارضایتی شغلی ر

 .فراهم کرده، عوارض متعدد منفی را موجب گردد

 عدم تجسس

از دیگر اصول محوری فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان، که شرع مقدس اسالم به شدت از آن نهی می کند، تجسس در 

زیابی عملکرد کارکنان در امور شخصی است. در برخی سازمان ها، به ویژه اوایل پیروزی انقالب اسالمی دیده می شد که برای ار

و نیز روایات و «وال تجسسوا»امور شخصی آنها کنجکاوی و تجسس می شد، این کار براساس نص صریح قرآن، آنجا که می فرماید: 

کالم بزرگان و فتاوای مراجع معظم تقلید، حرام و ممنوع است. در این بخش از مقاله با اصل قرار دادن عدم تجسس در فرایند 

 .ی قصد داریم به این آفت بزرگ که عوارض منفی فراوانی برآن مترتب است جلب کنیمارزشیاب

 :پیامبر اکرم)ص( فرمود

لغزش های مسلمین را جست و جو نکنید؛ چرا که هر کس در جستجوی لغزشهای مسلمین باشد، خداوند لغزشهای او را جست و 

 !رسوایش می سازدجو می کند و هر کس خداوند لغزهایش را جست و جو کند، 

 :امام خمینی)ره( نیز می فرماید

تجسس از احوال اشخاص، در غیر مفسدین و گروه های خرابکار، مطلقا ممنوع است و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی، 

ر گزینش افراد، چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤاالت می شود، مخالف اسالم و تجسس کننده معصیت کار است. باید د

 .این نحوه امورِ خالف اخالق اسالمی و خالف شرع مطهر ممنوع شود

 :آیة اللّه مکارم شیرازی در این باره می فرماید
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است که باید حفظ شود، ولی تجسس در موارد خاصی یک « اصل»عدم تجسس در کارهای دیگران و زندگی خصوصی آنها یک 

 .دود و شرایطی به عنوان یک وظیفه الهی و اجتماعی دنبال شوداستثناء است که آن هم باید با حفظ ح

سرچشمه می گیرد و تحت عنوان ثانوی واقع می شود، حفظ آبروی افراد بسیار مهم « اهم و مهم»در واقع این استثنا از قانون 

است. به همین دلیل در موارد است، اما حفظ موجودیت جامعه اسالمی و نظام حکومت و امنیت و آرامش، از آن مهم تر و الزم تر 

و تفتیش در حال دیگران نیاز به دلیل کافی دارد « تجسس»خاصی، دومی فدای اولی می شود. بنابراین روشن می شود که همیشه 

 .و اقدام خودسرانه در این امور مجاز نیست

س و تفتیش در امور شخصی کارکنان هر بنابر آنچه از مطالب فوق و دیگر مطالب موجود در منابع اسالمی استفاده می گردد تجس

به عنوان یک اصل جدی در فرایند ارزشیابی عملکرد « عدم تجسس»سازمان به بهانه ارزیابی عملکرد آنان ممنوع وحرام است و

 .کارکنان باید حاکم گردد

سلب آسایش، اضطراب و چرا که کنجکاوی های مضرّ، فتنه انگیز و بی فایده در امور شخصی کارکنان موجب نارضایتی شغلی، 

 .دلهره و سلب امنیت شغلی آنان می گردد

 دقت و ریزبینی

میزان دقت و ریزبینی امیر المؤمنین علی)ع( در ارزیابی رفتار کارگزارانش تا حدی بود که در این باره هیچ گونه مسامحه ای روا 

همین شیوه توصیه می کرد. چنان که در فرمان به  نمی داشت و خویش و بیگانه و دور و نزدیک نمی شناخت و دیگران را نیز به

 :مالک اشتر می فرماید

در آن موقع که به اوضاع لشکر بازرسی می کنی، کوچک ترین نکته را مستحق صرف نظر و اغماض مدار. مپندار که تفتیش در 

نمایی و نسبت به هیچ قضیه ای هر اندازه کلیات مطالب از جزئیات بی نیازت می کند. آری باید مو به مو به زندگی لشکر رسیدگی 

 .هم که خرد و ناچیز باشد بی اعتنایی روا مداری

 :و نیز در خصوص ارزشیابی عملکرد کارکنان می فرماید

ای پسر حارث! در عملیات کارکنان حکومت خود نیک بازرسی و دقت کن، آنکه با فداکاری انجام وظیفه می نماید. باید قوالً و عمالً 

شود. حتی کوچک ترین اقدام ستوده اش را هم نباید ندیده انگاشت و در مقابل از بدکاران نیز الزم است مطابق مقررات  تشویق

اسالم انتقام کشی و کیفر جویی. ای مالک، مبادا در حکومت تو خادم و خائن یکسان باشند. زیرا خادمی که در ازای خدمت خود 

د. و خائنی که جزای خیانت خود را به حد کمال نیابد کردار زشت خویش را با جرأت مزد و مرحمت نبیند دلسرد وبی قید گرد

 .بیشتری تکرار کند

دقت و ریز بینی در دیدگاه مدیریتی امام علی)ع( در ارزشیابی عملکرد به حدی است که عملکرد کارکنان در سازمان با مدیران 

 :نی و دقت توصیه أکید می فرمایدقبلی را نیز مورد اشاره قرار می دهد و به این ریز بی

آنچه می تواند شناخت تو را مالك آزمون باشد، چگونگی همکاری افراد است با شایستگان پیش از تو، پس تکیه بر کسانی داشته 

خیرخواهی باش که از خود در انبوه مردم خاطره هایی زیباتر به یادگار گذاشته اند و به امانت شهره ترند؛ که این باریک بینی دلیل 

 .تو برای خدا و امامت خواهد بود
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بنابراین، اصل دقت و ریزبینی در ارزشیابی عملکرد به ما حکم می کند که در فرایند ارزشیابی به کوچک ترین اقدام مثبت یا منفی 

یدی و بی قیدی کارکنان کارکنان و نیز به نوع عملکرد و رفتار آنان با مدیران شایسته قبل توجه ویژه گردد تا موجب دلسردی، نا ام

 .الیق و شایسته و جرأت بیشتر افراد ناکارآمد در کم کاری و سوء عملکرد شان نگردد

 کسب اطالعات مورد نیاز

یکی از مراحل طراحی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان، گردآوری اطالعات مورد نیاز برای جنبه های مختلف ارزشیابی است که می 

مانند: پایگاه اطالعاتی سازمان، گزارش های سالیانه، گزارش های پیشرفت کار، مدیران و مسئوالن، گزارش بایست از منابع معتبر 

 .های بازدید مسئوالن برنامه و... جمع آوری شود

د و در این مرحله عالوه بر دقت، صحت و به روز بودن اطالعات، مورد نیاز بودن آن به عنوان یک اصل باید مورد توجه طراحان فراین

نظام ارزشیابی قرار گیرد. بدیهی است اطالعات اضافی به همان اندازه مشکل آفرین اند که اطالعات ناقص مسأله ساز هستند. جمع 

آوری اطالعات شخصی افراد و کارکنان سازمان ممکن است ارزیاب را گرفتار تجسس در احوال شخصی آنها کند و از لحاظ شرعی 

ه مدیران و مسئوالن تصمیم گیرنده سازمان، هنگامی که غرق در انبوه اطالعات غیر ضرور گردند، مرتکب حرام گردد؛ دیگر اینک

قادر به استفاده صحیح و مؤثر از آن اطالعات نخواهند شد و عالوه بر اینکه اهداف ارزشیابی عملکرد محقق نمی شود هزینه های 

 .بسیاری به گزاف بر دوش سازمان بار خواهد شد

 :در این باره به والی و حاکم خود فرمود رسول خدا)ص(

پس در کارهای اینان )کارگزاران حکومتی( کاوش و جست و جو کن و در رفتارشان نظارت داشته باش و با اوضاع و احوالشان که از 

آنها با زیردستان خود تو پنهان است بساز و با آنان مدارا کن و از امورشان غافل مباش، البته از رفتارهایشان در قبال مسئولیتی که 

 ...دارند کسب خبر کن و اطالعات کافی از آنان به دست آر

 :حضرت علی)ع( به مالک اشتر چنین دستور می دهد

بازرسان مخفی راستگو و مطمئن را به نزد مردم بفرست تا در پنهانی و به طور مخفیانه در مورد آنان به نظارت و بازرسی مشغول 

نگیزه دادن به آنان است تا در مسئولیت خود به خوبی رعایت امانت را کرده و با زیردستان خود به نرمی شوند، این کار به جهت ا

 .رفتار کنند

 :و نیز می فرماید

از یاران و افراد زیردست خود مراقبت به عمل آور و آنان را تحت نظر بگیر وچنانچه او مرتکب خیانت در امور )اداری( شد، می توانی 

گزارشهایی که بازرسانت علیه او به تو می رسانند او را به مجازات های گوناگون محکوم کنی و این مدارك و گزارشها می با توجه به 

 .تواند در محکوم کردن او کافی باشد

 :و آن حضرت به کعب بن مالک طی نامه ای می نویسد

)ص(، کسی را به هنگام نبودنت جایگزین خود کن و از اما پس از حمد و ثنای الهی و درود بر خاتم پیامبران محمد بن عبداللّه 

شهر بیرون برو تا به یکی از روستاهای توابع سواد برسی و درباره کارگزار من تحقیق و بازرسی به عمل بیاوری و نیز راجع 

 .شته استعملکردش ارزیابی و بازرسی کن و در تحقیق و ارزیابی خود ببین که او با مردم دجله و غریب چه رفتاری دا
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با توجه به روایات فوق، می بینیم که رسول اکرم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( در نظام حکومتی خود برای ارزشیابی عملکرد کارگزاران، 

دستور به جمع آوری اطالعاتی داده اند که در ارتباط با مسئولیت آنان با زیر دستان و عملکرد آنان در امور محوله بوده است و به 

)ویسی، .آوری اطالعات شخصی آنان و یا اطالعات متفرقه دیگر نبوده اند و هیچ گاه دستور به چنین اقدامی نداده انددنبال جمع 

  (783۳غالمرضا، 

  ویژگیهای  نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارامد 

 تعدادی از ویژگیهای مهم نظام ارزیابی عملکرد کارامد عبارتند از:

 و شاخصهای ارزیابیص بودن معیارها روشن و مشخ

  قابلیت سنجش و اندازه گیری شاخصهای ارزیابی

  قابل حصول بودن اهداف و انتظارات در موعد یا مواقع مقرر

 ینتیجه و فرایند بودن نظام ارزیابمعطوف به 

  معطوف به زمان بودن ارزیابی

معطوف به سازمان باشد،  دهنده و تسهیل کننده عملکردمشورت بطور کلی، نگاه حاکم بر ارزیابیها می باید به گونه ای باشد که 

را  رشد و ارشاد و توسعه ظرفیت ارزیابی شوندهباشد،  مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکردباشد،  بهبود عملکردو  رشد وتوسعه

و مبتنی  آیندهو خودارزیابی باشد و همچنین معطوف به  خود استانداردگذاریو اصول گفت و گو مد نظر خود قرار دهد، مبتنی بر 

 (.7837غضنفری، مهدی، حنانی، حامی، )بر آینده نگری باشد

 دیدگاههای موجود در علل وجودی ارزیابی عملکرد

ف در بررسی علت وجودی ارزیابی عملکرد با دو دیدگاه مواجه می شویم: یکی نگرش سنتی به ارزیابی که در آن، مهم ترین هد

ارزیابی، قضاوت و یادآوری عملکرد است. دیگری نگرش نوین که در آن بر رشد و توسعه و بهبود عملکرد توجه می شود)طبرسا، 

  (.7811( و پویایی وجه ممیزه و اصلی آن است) گروه پژوهشی مدیریت جهاد دانشگاهی واحد تهران، 7813غالمرضا، 

کرد بیانگر آن است که نظام ارزیابی باید با رشد و توسعه سازمان ها متناسب بوده، بررسی رویکردهای مختلف نسبت به ارزیابی عمل

پاسخگوی ابعاد متنوع و متعدد آن ها باشد. توسعه تکنولوژی، نقش عوامل حیاتی موفقیت در عملکرد، ساختار رقابت داخلی و 

نزد بازار و مشتریان و ... از جمله عواملی هستند که جهانی، مزیت کیفیت، جایگاه سازمان و کاالها و خدمات ارائه شده توسط آن 

 (.781۳)زیاری، م، امروزه باید در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرند

 مدل های مهم تعالی سازمانی

 سازمان ها بر این حقیقت واقفند که تعالی سازمانی یک هدف ایستا نیست و با توجه به شرایط روز، نیازهای متغیر مشتریان و

ذینفعان، تالش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات که به طور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمی توان با اتکا به روش 

های سنتی، حضوری موفق در صحنه های رقابت ملی و بین المللی داشت. ضرورت استفاده از الگوهایی که بتوانند ضمن ارزیابی 

نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی های استراتژیک ایجاد وضعیت موجود سازمان ها و تشخیص 

به همین دلیل در اثر تالش وسیعی که توسط صاحب نظران کیفیت و بهره وری  کنند، بیش از هر زمان دیگر محسوس است.
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ایجاد و به عنوان یکی از رایج « کیفیتجوایز ملی »یا « مدل های تعالی سازمانی»صورت پذیرفت الگوهای مختلفی تحت عنوان 

نیز معروف   ترین شیوه ها جهت دستیابی به اهداف فوق مورد استفاده قرار گرفت. این مدل ها به چارچوب های خود ارزیابی

  (.7811) گروه پژوهشی مدیریت جهاد دانشگاهی واحد تهران،  هستند

در خصوص بررسی علل  713۰تحقیقات جامع کارشناسان غربی در سال شروع حرکت طراحی مدل های تعالی عملکرد سازمانی به 

پیشرفت ژاپن در سال های پس از جنگ بر می گردد. در این تحقیقات، عامل اصلی پایین بودن سطح بهره وری و عدم رقابت 

ا جهت تحریک رقابت ها و پذیری صنایع در این کشورها در مقایسه با ژاپن، وجود جوایز ملی کیفیت در ژاپن و استفاده از آن ه

جایزه  7131افزایش توانمندی شرکت های ژاپنی و عدم بهره گیری از این ابزار در کشورهای غربی اعالم شد. به دنبال آن در سال 

جایزه کیفیت اروپایی مطرح گردید. این حرکت سریع مورد استقبال کشورهای اروپایی و  7133ملی کیفیت بالدریج و در سال 

  (.7837رهای جهان قرار گرفت)رازانی، عبدالحمید، سایر کشو

 مدل دمینگ

توسط انجمن مهندسین و دانشمندان ژاپن به  7117برترین جایزه بهبود کیفیت در ژاپن، جایزه دمینگ است. این جایزه در سال 

یزی و پیشنهاد گردید)آرورا، عقاید وی طرحرپاس قدردانی از خدمات دکتر ادوارد دمینگ در کنترل کیفیت و تحت تاثیر نظرها و 

این جایزه از قدیمی ترین جوایز کیفیت و بهره وری در سطح جهان است که با توجه به تئوری های جدید مدیریت و  (.7113

شرایط نوین اقتصادی به منظور بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبود کیفیت محصوالت، ترویج کنترل کیفیت فراگیر 

ت یا کنترل کیفیت جامع در بین صنایع، شناخت راهبردهای موفقیت آمیز در امر کیفیت و ارتقای آگاهی در در سطح شرک

  (.7837گرفت)رازانی، عبدالحمید، خصوص اهمیت و روش های مدیریت کیفیت شکل 

مه دارد. این جایزه شامل جایزه کیفیت دمینگ در طول حیات خود بارها مورد بازنگری قرار گرفته و این بازنگری ها همچنان ادا

. معیارهای (7113)آرورا، بخش های متعددی از جمله افراد، کارخانجات و شرکت های کوچک یا بخش های یک سازمان می شود

 (.711۶)هیکس، نشان داده شده اند 7دهگانه جایزه دمینگ که همه دارای امتیازهای یکسان هستند در شکل 

 

ی در جایزه دمینگ عبارتند از: مشتری گرایی، نگرش سیستمی، بهبود مستمر، مسئولیت پذیری عمده ترین مفاهیم کلیدی و ارزش

(.هر یک از معیارهای دهگانه 7837عمومی، ایمنی و قابلیت اطمینان، کنترل فرایند آماری و فرایند گرایی)رازانی، عبدالحمید، 

 (.7113و تانر،  ) پورترارائه شده است ۱ دارای معیارهای فرعی است. چارچوب ساده شده جایزه دمینگ در شکل
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 مدل تعالی عملکرد بالدریج

و به دنبال مطالعات انجام شده در وزارت بازرگانی امریکا درباره علل توفیق ژاپن در مقایسه با امریکا، جایزه ملی  7113 در سال

گذاری شد. نام« مالکوم بالدریج»جایزه ملی کیفیت  در تهیه آن، به نام« مالکوم بالدریج»کیفیت امریکا تهیه و با توجه به نقش 

های محوری و مفاهیم اساسی و در جهت تحقق آنها تنظیم شده است. این معیارهای مدل بالدریج بر مبنای یک سری ارزش

سرعت عمل و گذاری به کارکنان و شرکا، گرایی، یادگیری فردی و سازمانی، ارزشها عبارتند از: رهبری آرمانگرا، مشتریارزش

پذیری عمومی و شهروندی، تمرکز بر نتایج و پذیری، تمرکز بر آینده، مدیریت نواوری، مدیریت برمبنای واقعیات، مسئولیتانعطاف

شود. در شود و هر حوزه به چند معیار تقسیم میحوزه بررسی می 1 در مدل تعالی عملکرد بالدریج،. ایجاد ارزش و نگرش سیستمی

)دیل، ارائه شده است 8. چارچوب این مدل در شکل (7111د)رز، جو لی، گیرمورد توجه قرار می ایهای ویژهزمینههر معیار نیز 

(.7111بری، 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مدل تعالی عملکرد اروپایی

چهارده شرکت بزرگ اروپایی در راستای ایجاد جایزه ای در سطح اروپا بر روی اصول و چارچوبی در زمینه دستیابی به  7133سال 

تعالی سازمان به توافق رسیدند که به سرعت نه تنها در سطح اروپا بلکه در سایر کشورها نیز مورد توجه و استقبال روز افزون واقع 

وان پر استفاده ترین مدل با بیشترین اقبال جهانی رو به رو است. این مدل بر ارزش ها و مفاهیم کلیدی شد و در حال حاضر به عن

زیر بنا شده است: نتیجه گرایی، تمرکز بر مشتری، رهبری و اتفاق نظر، مدیریت براساس واقعیات و فرایندها، مشارکت و توسعه 

حوزه مورد توجه است که پنج  1راکت و مسئولیت های عمومی. در این مدل کارکنان، بهبود، نوآوری و یادگیری مستمر، توسعه ش

همین علت به عنوان حوزه در رابطه با رویکردهایی است که ایجاد کننده توانمندی ها و قابلیت های مورد نیاز سازمان هستند و به 

کارگیری رویکردها پرداخته و به عنوان نتایج  نامگذاری شده اند و چهار حوزه دیگر به بررسی نتایج حاصل از بهتوانمند سازها 

 .ارائه شده است ۳نامگذاری شده اند. چارچوب در این مدل در شکل 

 

 

 کارکنان در ایران مبانی قانونی ارزیابی عملکرد

 اشعار می دارد : فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری 38و  3۱، 37مفاد 

اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد ، با استقرار : دستگاههای اجرایی مکلفند بر 37ماده 

نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان ، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره 

  .های نوبه ای و منظم نتایج را به سازمان گزارش نمایندوری را درواحد های خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارش 
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: سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر 3۱ماده 

نحوه اجرای احکام این سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها در در ابعاد شاخص های اختصاصی و عمومی و 

قانون را بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد ، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای 

 .ائه نمایدراسالمی ا

، پس از : سازمان موظف است هر ساله بر اساس شاخص های بین المللی و گزارش های دریافتی از دستگاههای ذیربط 38ماده 

انطباق با چشم انداز ابالغی ، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش الزم را به رئیس 

  .جمهور و مجلس ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید

  گیری نتیجه

می آید . در صورتی که ارزیابی عملکرد  برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان به حساب مناسب هایارارزیابی عملکرد یکی از ابز

اجرا شود، می تواند بخشی از مسائل و مشکالت سازمان را شناسایی کرده، در  با ملزومات و پیش نیاز آن در سازمان طراحی و

دارد و با سازوکارهایی مشخص  ، نگرش جامعی به عملکرد افراد و سازمانراهکارهای عملی ارائه کند. ارزیابی عملکرد جهت حل آنها

نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده  مباحث مطرح شده در این مقاله. کند افزایی ایجـاد مــیبین عملکرد فـردی و سازمانی هم

مباحث ارزیابی در منابع مطالب بسیار ارزنده و کاربردی می باشد . با توجه به  دینی و بین المللی حودرمورد ارزیابی عملکرد در سط

سازمان های کشور مالحظات الزم در تمامی  به صورت جامع با در نظرگرفتن وارداین م ،امید است که با ایجاد بستر الزمدینی 

  گردد.سازی پیاده
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Evaluate employee performance and its position in Islam 

abstract 

Evaluating employee performance, one of the most important tasks is to evaluate management 

official and regular paid staff, how to do their assigned duties and responsibilities towards the 

target or organizational goals. The results of this evaluation, helps managers to provide accurate 

scientific understanding of the potential and weaknesses in staff for growth and development of 

human resources and take steps to resolve the issues such as the educational needs of recognition 

of the development professional development of the personality, reduce frustration, transmission 

standard as the basis of merit recognition, benchmarking and regulations and the correct way of 

offering concessions, incentives, recognition of outstanding service and ultimately increase the 

effectiveness and efficiency of staff and competent to take decisions relevant to the rule 

Knnd.nzr divine values and importance in the administrative review process Performance in 

organizations, in this article, history, importance, principles of performance evaluation from the 

perspective of religious and organizational excellence models are presented. 

Key words: evaluation, performance, performance evaluation 
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