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  سازمانی بهبوددر ها و نقش آن کارکنان ارزیابی عملکرد ارزشیابی و

 

  1، یوسف مرتضوي*1ام لیال ربیعی

 

  عضو هیئت علمی گروه هوشبري و اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1

  

به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند که در  و پایداري همه سازمانهاي دولتی و خصوصی، براي توسعهه امروزسابقه و هدف: 
معرفی دف هقالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه هاي سازمان، فرآیند و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. این مقاله با 

  گردد. می ارائه طریق  در سازمانها بحث وها آنو اثر بخشی چگونگی استفاده  و ارزشیابی ویک سیستم ارزیابی عملکرد 

، بانک اطالعاتی  Google Scholarجستجو در براساس مطالعات کتابخانه اي و 1395مروري در بهار سال  این مقاله روش کار:
مورد از جنبه ارزیابی عملکرد کارکنان و  20مقاله و متن، 30مرتبط و نشریات کشور با واژگان فارسی صورت گرفت که نتیجه جستجو 

 ی به روش تحلیل محتویی انتخاب شدند. ارزشیاب

 خورد شایستگی، باز ارزیابی اشاره گردید که از جمله افزایش کارکردهاي در متون و مقاالت به موارد متعدي جهت رتبه یافته ها:

 برنامه ارزیابی و پاداش، تنبیه، توسعه عملکرد، انتقال، اعطاي بالقوه توان خدمت، تشخیص شغلی، ارتقا، خاتمه مشاوره خدمات ارایه

 و جذب و انتخاب بوده است. که از جمع بندي آنها، رشد روشهاي اعتبار تعیین براي داخلی، معیاري ارتباطات آموزشی، بهبود هاي
  ارزیابی بوده است. هدف ترین از عمده ارزیابی شونده توسعه توانایی هاي

رزیابی کارکنان ا . در این راستا باگیرد باید داراي چارچوبی باشدمی هر تالشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت گیري:نتیجه
میزان توانایی و قدرت افراد در انجام وظایف و می توان  نیز ارزشیابیبا  یابد و در امور اداري توسعه می "روابط"به جاي  "ضوابط"

براي تحقق اهداف سازمان و بقا، رشد و پویایی آن، شناسایی منابع انسانی خالق،  ،بدون شکنمود.  تعیینرا مسوولیت هاي محوله 
ارزشیابی عملکرد کارکنان به عنوان یکی از موثرترین ابزار شناخت و کنترل، نقش  ،مبتکر و نوآور اهمیت حیاتی دارد. در این راستا

ه و نهایتاً در جهت افزایش کمی و کیفی عملکرد کارکنان گامهاي مهمی را ایفا می کند، زیرا می توان در جهت اثربخشی، ایجاد انگیز
  .اساسی برداشت

  سازمانی بهبود اثربخشی، انسانی، منابع بهسازي ارزشیابی، کارکنان، عملکرد ارزیابی کلیدي: ه هايواژ
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