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مقدمه
سازمانهاي امروزي در بازار جهاني ،بـا سطح باالیي از
رقابـت روبرو بوده و در صورتي ميتوانند موفق باشند
که به برتري رقابتي دستیافته و آن را حفظ نمایند.
برتري رقابتي زماني حاصل ميشود که عامل این
برتري ،ویژگيهاي ارزش ،کمیابي ،غیرقابل تقلید و
بدون جانشیني را دارا باشند .بر اساس دیدگاه محققان،
کارکنان سازمان تنها منبعي هستند که از ویژگيهاي
مذکور برخور دارند و از آنان به عنوان شریک راهبـردي
و باارزشترین سرمایه سازمان یاد ميشود بنابراین با
توجه به افزایش رقابت در بازارهاي ملـي و یا
بینالمللي باید اذعان نمود که برتري رقابتي ،ایجاد
ارزش ،تضمین رشد بلندمدت و موفقیت بسیاري از
سازمانها به ویژگيهاي نیروي انساني مانند دانش،
مهارت ،رفتار ،قابلیتها و تجارب کارکنان و سایر
توانایيها بستگي دارد[.]1
به همین جهت دنیاي پرتالطم و رقابتي حاکم بر
فضاي کسب وکار سازمانها  ،مؤلفه نیروي انساني را
تبدیل به یک عامل تأثیرگذار و فرصت بالقوه در حفظ و
ارتقاي منابع سازماني و پایداري ماندگار سازمانها
کرده است؛ بهطوريکه در اختیار داشتن منابع انساني
کیفي و داراي مهارتهاي متناسب با نیازمنديهاي
سازمان ،از اهمیت ویژهاي برخوردار است و رشد و
توسعه سازمانها که از ارکان مهم توسعه همهجانبه
اجتماعي و اقتصادي هستند ،خود مستلزم وجود افرادي
توسعهیافته در سازمانها ميباشد[ .]2با این اوصاف
امروزه نیروي انساني مؤثر عامل اصلي تداوم ،موفقیت و
تحقق اهداف در سازمانهاي پیچیدهاي است که در
محیطهاي پویا فعالیت ميکنند[.]3
در عصر کنوني ،دانش مهمترین سرمایه سازمانها
محسوب ميشود .ازاینرو ،باید رویکرد متفاوتي نسبت به
مسائل سازمان و کارکنان داشت .تغییر ماهیت فعالیت
سازمان به کارهاي دانشي موجب اهمیت یافتن
روزافزون مدیریت دانش در سازمانها شده است .در
مدیریت دانش حفظ و نگهداري کارکنان دانشي،
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پرورش ظرفیت یادگیري و توسعه آنان نقش
تعیینکنندهاي در موفقیت و کسب مزیت رقابتي
سازمانها دارد .کارکنان دانشي سرمایههاي فکري
سازمان و مهمترین سرمایه سازمانها هستند ،از جهت،
ماندگاري این افراد در سازمان ميتواند بسیار مهم
باشد[ ]4براي نخستین بار واژهي کار دانشي را براي
اشاره به کارکناني که با منابع نـاملموس کار ميکردند
استفاده نمود[.]5
در شرکتهایي که به علت ماهیت فعالیتهایشان
کارکنان دانشي زیادي مشغول به کار هستند ،فعالیت و
ماندگاري هر یک از این افراد براي سازمان بسیار
حیاتي است .چرا که سازمان هزینههاي بسیاري را براي
این کارکنان از مرحله کارمند یابي تا استخدام و سپس
آشنا شدن با کار و آموزشهاي الزم صرف ميکند
بنابراین ،درصورتيکه این افراد سازمان را ترك نمایند،
عالوه بر از بین رفتن این هزینهها و تکرار آنها براي
فرد جایگزین ،تجاربي که افراد کسب کردهاند نیز از
دست خواهد رفت .همینطور ،بسیاري از این کارکنان
براي سازمان کلیدي هستند که با ترك سازمان کارها
مختل خواهد شد .بنابراین ،در چنین شرایطي باید
تدابیري اندیشید که سازمانها بتوانند احساس تعهد
عاطفي قوي در کارکنان دانشي خود ایجاد نمایند[.]6
ارزیابي عملکرد ،ابزاري است که سازمانها و کارکنان
را در تأمین اهداف سازماني کمک ميکند.اگر این ابزار
بهخوبي طراحي شود و به نحو صحیح مورد استفاده قرار
گیرد ،وسیله مناسبي براي تشویق،آموزش و بهسازي و
بعضاً اصالح کارکنان خواهد بود .در عصر پیشرفتهاي
مداوم ،دوران ارزشافزوده ،عصر انجام فعالیتهاي زیاد
با امکانات محدود و باالخره ،دوران ارتقاي بهرهوري،
داشتن یک نظام عملکرد نامناسب ميتواند نارسایي
سازماني قابلتوجهي باشد که تبعاتي را در پي خواهد
داشت .براي جلوگیري از تبعات ارزیابيهاي نامطلوب،
نیاز است که روشهاي مناسب و سازگار براي ارزیابي
کارکنان استفاده شود[ .]7ارزیابي عملکرد ،فرایند
شناسایي ،مشاهده و بهبود عملکرد انساني در سازمان

عباسعلی عسگری و همکاران

است[ .]8که صرفاً شامل جمعآوري داده نميشود و
تحلیلي نظاممند همه جنبههاي یک سازمان را نیز در بر
ميگیرد؛ بنابراین ،نتایج ارزیابي در شناخت بهتر،کنترل
مؤثرتر و بهبود سازمان مؤثر است[ .]9عملکرد کارکنان
سازمان تحت تأثیر اهداف سازماني شکل و جهت
ميیابد.به همین دلیل ،عملکرد کارکنان یکي از عوامل
مؤثر براي رسیدن به اهداف خود است .خواهناخواه
عملکردها ميتواند از عوامل دیگري تأثیر بپذیرد و از
مسیر رسیدن به اهداف سازمان منحرف شود؛ پس الزم
است که مدیران در فاصلههاي زماني مناسب عملکرد
کارکنان را وارسي کنند تا از نبود انحراف در عملکرد
کارکنان براي رسیدن به اهداف سازمان ،مطمئن شوند
به این وارسي عملکرد ،به اصطالح ارزیابي عملکرد
گویند[ .]10انجام دقیق مراحل ارزیابي عملکرد کارکنان
امري به نسبت مشکل است.طراحي شاخصهاي
ارزیابي و پیادهسازي صحیح و برنامهریزيشده ارزیابي
با مشکالتي همراه است و ازجمله مهمترین مشکالت
که بررسي کمتري روي آن صورت گرفته است[.]11
نتایج تحقیقات بینالمللي متعددي که در مورد مباحث
مربوط به اقتصاد جهاني صورت گرفته است،عملکرد
کارکنان دانشي و مدیریت دانش را در ردیف بزرگترین
چالشهاي پیش روي مدیران ارشد در دهه آینده قرار
داده است[ .]12کارکنان دانشي از آموزش ،تحصیالت و
تجربه کاري باالیي برخوردار هستند و به خلق ،توزیع،
اداره و بهکارگیري دانش مشغولاند و از این طریق به
ایجاد ارزشافزوده و کسب مزیت رقابتي براي سازمان
ميپردازند[ .]13با توجه به این مطلب که یکي از
مهمترین مسائل هزاره سوم مربوط به کارکنان دانشي
و بهرهوري آنان خواهد بود ،مدیران باید راهکارهاي
مناسبي را جهت جذب ،آموزش و حفظ آنان اتخاذ
نمایند تا بتوانند بر یکي از مهمترین مسائل فراروي
سازمانهاي قرن بیست و یکم فائق آیند[ .]14واژه
کارکنان دانشي نخستین بار در سال  1959توسط
اندیشمند بزرگ مدیریت ،پیتر دراکر به کار رفت و
منظور وي از به کار بردن این واژه ،اشاره به طبقه
خاصي از کارکنان بود که به تولید کاال با دست خود
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مشغول نیستند ،بلکه با استفاده از نیروي تفکر خویش
به خلق ایدهها ميپردازند کارکنان دانشي در صنایع و
حرفههاي بسیاري نظیر حقوق ،حسابداري ،بهداشت و
محیط دانشگاه حضور دارند .با وجود این که گروه از
کارکنان به کارکنان کلیدي سازمانها تبدیلشدهاند،
دانش بسیار اندکي در مورد مدیریت آنان در دسترس
ميباشد[ .]13ماهیت کارکنان دانشي بهطور دقیق
روشن نیست و پاتون معتقد است که نميتوان با اتکا به
یک عامل به تعریف آنان پرداخت .این واژه باید با
ترکیبي از ویژگيهاي دروني کارکنان دانشي و شماري
از عوامل مربوط به زمینه کار که ویژگيهاي بیروني
محسوب ميشوند ،تعریف شود .لي و لن کارکنان
دانشي را بهعنوان کارکناني توصیف ميکنند که توانایي
درگیر شدن در فرایندهاي کاري دانشي،تولید و
بهکارگیري دانش و نوآوري و خالقیت در فرایندهاي
دانشي را دارا هستند.کار آنان انتقال سرمایه دانشي و به
درون سازمانهاست و اعمال کنترل بر فرایندهاي
کاري این دسته از کارکنان و همچنین سنجش
خروجيهاي آنان امري بسیار دشوار است[ .]15براي
حفظ کارکنان دانشي باید استراتژيهاي ویژهاي را به
کار گرفت.بهعنوانمثال،برخي از پژوهشگران معتقدند
که برنامههاي سنتي که بیشتر بر استراتژي پاداش
تأکید ميکنند،در این زمینه کارگشا نخواهد بود.
برخالف نگرشهاي سنتي ،تعهد سازماني نباید به
عنوان شاخص تمایل به ماندن براي کارکنان دانشي
تعریف شود .جابهجایي باالي این کارکنان نشان
ميدهد که چگونه قرارداد روانشناختي از حوزهاي که
تأکید آن بر امنیت شغلي و وفاداري به سازمان بود ،به
تأکید بر قابلیت استخدام و داشتن وفاداري به مسیر
شغلي و مجموعه مهارتها حرکت کرده است.
راهکارهاي جدید حفظ کارکنان دانشي باید با توجه به
ویژگيها ،نیازها و انتظارات آنان از سازماني که در آن
عضویت دارند ،تدوین گردد،تا بتواند اثربخشي الزم را
داشته باشد .توجه به کیفیت زندگي کاري کارکنان
دانشي یکي از مهمترین عواملي است که ميتواند بر
ماندگاري آنان در سازمان تأثیرگذار باشد( .)13کارکنان
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دانشي بسیار باارزشاند.آنها در تعیین موفقیت و
شکست سازمان نقش اساسي ایفا ميکنند .این کارکنان
سازمان را در حال تولید و مشتریان را راضي نگه
ميدارند ،محصوالت جدید را تولید ميکنند و ستون
اصلي سازمان محسوب ميشوند[ .]16بر اساس
یافتههاي تحقیقاتي در آمریکا ،اروپا و افریقا ،نرخ ترك
خدمت کارکنان دانشي از دیگر نیروهاي کار باالتر
است .اساس کارکنان دانشي نسبت به سایر کارکنان،
انتظارات متفاوتي از کارفرمایان خود دارند .آنها نیازها و
انتظارات ویژهاي دارند و برآورده نشدن این نیازها و
بيتوجهي به آنها ممکن است منجر به آن شود که این
کارکنان داوطلبانه یا بهاجبار ،سازمان را ترك کنند.
بنابراین ،سازمانها باید برنامههاي دقیقي براي حفظ
نیروي دانشي خود داشته باشند.این در حالي است که
تئوريهاي قدیمي در مورد ترك خدمت کارکنان کمک
چنداني به حفظ کارکنان دانشي نميکند[.]13
در نظام سالمت محوریت بر مبناي بیماران قرار دارد،
مهمترین سرمایه نظام سالمت منابع انساني و به طریق
اولي کارکنان دانشي آنهاست و هرچه این سرمایه
کیفیت مطلوبتري داشته باشد ،احتمال بقا ،موفقیت و
ارتقاي این شرکتها بیشتر خواهد شد .بنابراین باید
براي بهبود کیفي نیروي انساني وفادار ،سازگار با اهداف
و ارزشهاي سازماني و متمایل به حفظ عضویت
سازماني که حاضر است فراتر از وظایف مقرر فعالیت
کند ،ميتواند عامل مهمي در اثربخشي هر سازماني به
یژه سازمانهاي سالمت باشد .همچنین سازمانها تا
زماني که براي بقاء تالش ميکنند و خود را نیازمند
حضور در عرصه ملي و جهاني ميدانند ،باید اصل بهبود
مستمر را سرلوحه فعالیتهاي خود قرار دهند .این اصل
حاصل نميشود مگر این که زمینه دستیابي به آن با
بهبود عملکرد امکانپذیر شود .درواقع عملکرد یک
عامل حیاتي براي مدیریت کارا و اثربخشي هر کسب و
کاري است .بااینحال در محیطهاي کاري متغیر و به
سختي قابل پیشبیني امروز ،بویژه در نظام سالمت،
بسیاري از نظامهاي منابع انساني موجود ،چنانکه باید،
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مناسب نیستند و الگوهاي دیرین نامربوط تلقي ميشود،
زیرا در این سازمانها ،کارکنان از نظامهاي کار و
نظامهاي پاداش خود انتظار آزادي عمل ،تأثیرگذاري و
چالش بیشتري را دارند و این چالشها را براي تشویق
و حمایت در خالقیت خود و شیوههاي نوین کار الزم
ميدانند .سازمانها دریافتهاند که هرگز نظام سنجش یا
ارزیابي عملکرد نداشتهاند تا اهداف و عالئق ترجیحي
آنها را به کارکنانشان منتقل و پیشرفت کار آنها را دنبال
کند .این در حالي است که سازمانهاي دانشي همچنان
بر ارزیابي عملکرد تأکید دارند که این سیستمها معموالً
نگاهشان به عملکرد کارکنان نگاه پسیني و مچگیرانه از
باال به پایین خواهد بود و نميتوانند یکپارچگي و
اثربخشي را در کل سیستم برقرار کنند .نظام ارزیابي
عملکرد به تنهایي نميتواند توانایي و عملکرد کارکنان
را در مسیر اهداف استراتژیک سازمان قرار دهد.
همچنین برقراري ارتباط سیستماتیک میان سایر
فرآیندهاي منابع انساني مانند :پایش عملکرد و
مربيگري ،حقوق و دستمزد ،ارتقاء و  ...از طریق نظام
ارزیابي عملکرد کارکنان ،بهتنهایي میسر نخواهد بود.
که این مهم ،موجبات انگیزه کارکنان دانشي را فراهم
نخواهد کرد .بنابراین طراحي فرآیند ارزیابي عملکرد
کارکنان دانشي در نظام سالمت به طریقي که بتواند
مراحل این فرآیند را بهصورت یکپارچه تا تحقق اهداف
سازمان سالمت مدیریت کند ،ضروري است .مسلم
است که طراحي دقیق و اجراي مناسب نظام ارزیابي
عملکرد کارکنان دانشي و ارایه بازخورد مناسب به
مدیران در سطوح مختلف سازمان ،ارز یابي کنندگان و
ارز یابي شوندگان سبب مي شود تا شرایط موجود
سازمان و میزان دستیابي به اهداف روشن شده و نقاط
قوت و قابل بهبود شناسایي شوند و براي اصالح و رفع
نارسایي هاي موجود اقدامات و برنامه ریزيهاي الزم
انجام گردد .نتایج ارزیابي عملکرد نه تنها براي
تصمیمگیري در مورد موقعیت کارکنان دانشي مانند
ترفیع ،ابقا در سازمان و یا خاتمه خدمت مفید است
بلکه ،عامل مؤثري در بهبود منابع انساني بوده و با
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ایجاد انگیزه در کارکنان به پیشرفت حرفهاي آنها کمک
ميکند .از آنجایي که کارکنان دانشي بعنوان در خط
مقدم ارایه خدمات بهداشتي و درماني قرار دارند،
عملکرد آنها تا حد زیادي تعیین کننده کیفیت
مراقبتهاي بهداشتي و درماني است .بنابراین ،توجه به
نظام ارزیابي عملکرد این گروه و فرایند اجراي آن از
اهمیت بسزایي برخوردار است .این مطالعه ،با هدف
تعیین مهم ترین ابعاد نظام ارزیابي عملکرد کارکنان
دانشي انجام شد تا نقطه نظرات و پیشنهادهاي این
گروه در مورد بهبود و یا تغییر نظام ارزیابي مشخص
گردد..
روش پژوهش
در این پژوهش ،مقاالت منتشر شده بین سالهاي
2010-2020( 1389-1399میالدي) مرور گردید .به
منظور دستیابي به مستندات علمي مرتبط ،جستجوي
الکترونیک به دو زبان فارسي و انگلیسي با استفاده از
کلیدواژههاي ارزشیابي عملکرد ،نظام ارزیابي عملکرد
کارکنان دانشي در بانکهاي اطالعاتي ،پایگاه
اطالعات علمي جهاد دانشگاهي ( ،)SIDبانک
اطالعات نشریات کشور ( ،)Magiranبانک اطالعات
مقاالت علوم پزشکي ایران (Pub ،)Iran Medex
،Science Inter ،Science Direct ،Med
 Quest Pro ،Ovidو  Googelانجام شد.
معیارهاي ورود مقاالت به مرحله بررسي شامل:
 )1انجام پژوهش در کشور ایران،
 )2پژوهشهاي مرتبط با ارزیابي عملکردکارکنان
دانشي،
 )3پژوهشهاي انجامشده بین سالهاي ،1389-1399
 )4انتشار مقاله به زبان فارسي یا انگلیسي
 )5تمام متن بودن مقاالت
 )6برخورداري از ساختار مناسب بوده است.
تعداد مقاالتي که بر اساس کلید واژههاي تعیینشده 57
مقاله بود که تعداد  7مقاله بر اساس استانداردهاي
تعیینشده وارد مطالعه گردیده و مقاالتي به دلیل عدم
دسترسي به کل مقاله ،عدم ارتباط موضوع مقاله با
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پژوهش حاضر ،همپوشاني در پایگاه داده و فاقد
معیارهایي تعیین شده بودند مورد بررسي قرار نگرفتند.
به منظور بررسي کیفیت مقالههاي گردآوري شده ،به
بازبیني مقالهها از نظر عنوان ،چکیده ،مقدمه ،روش کار،
نتایج ،بحث و منابع سپس اطالعات مرتبط به روش
فیشبرداري جمعآوري و طبقهبندي و مورد بررسي قرار
گرفت.
یافتهها
یافتههاي این پژوهش نشان داد که در  10سال اخیر،
تعداد  7مقاله پژوهشي به زبان فارسي در زمینه ارزیابي
عملکرد کارکنان دانشي در کشور ایران منتشر شده
است .بعد از بررسي مقاالت توسط گروه پژوهش ،تمام
مقاالت به علت برخورداري از معیارهاي مورد نظر ،وارد
مرحله بررسي شدند .جهت انجام این مطالعه ،تالش
گردید از تمام پژوهشهاي مرتبط با ارزیابي عملکرد
کارکنان دانشي در حوزه سالمت تا حد امکان استفاده
گردد .اما در جستجوهاي انجامشده در بانکهاي
اطالعاتي مختلف ،منابع مرتبط با این موضوع به حد
کافي در دسترس نبودند .به نظر ميرسد علیرغم
اهمیت موضوع عملکرد کارکنان دانشي در سازمانهاي
مختلف و ازجمله نظام سالمت ،هنوز مطالعات چاپشده
در این زمینه به حد کافي مشاهده نميشود و این
مسئله را ميتوان از محدودیتهاي این مطالعه به شمار
آورد .بهمنظور رعایت مالحظات اخالقي ،تالش گردید
نهایت امانتداري و صداقت در استفاده از منابع ،ذکر
رفرنسها و نام نویسندگان در نظر گرفته شود .از بین
پژوهش هاي انجام شده 4 ،مورد ( 57درصد) در شهر
تهران و بقیه در شهرهاي دیگر کشور انجام شده بودند.
 1مورد (14درصد) از این پژوهشها از نوع مطالعه
موردي و بقیه از نوع توصیفي-تحلیلي بودند که در 5
مورد ( 50درصد) به تعیین الگوي ارزیابي و شناسایي
شاخصهاي با اهمیت پرداختهاند .ویژگيهاي
پژوهشهاي مرور شده در جدول  1به اختصار آمده
است( .جدول )1

ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی در نظام سالمت

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که اکثر پژوهشهاي انجام
شده در طي ده سال اخیر به توصیف وضعیت موجود
ارزیابي عملکرد کارکنان دانشي پرداخته و به ارایه راه
حلهایي براي بهبود این نظام اشاره نموده اند .تمام
سازمانها ازجمله دانشگاههاي علوم پزشکي سیاستها
و برنامههاي ویژهاي براي منابع انساني خود دارند
ازجمله سیاستهاي گزینش ،سیاستهاي پرداخت،
برنامههاي ارزیابي عملکرد ،رشد و بالندگي و سایر
برنامهها با توجه به اینکه منابع انساني ارزشمندترین
سرمایههاي هر سازماني ميباشند ،بایستي بهصورت
مستمر پایش ها و ارزیابيهایي به منظور آسیبشناسي
سیاستها و برنامهها در سازمانها صورت گیرد تا
سیاستگذاران و برنامه ریزان بتوانند از نقاط ضعف خود
مطلع شوند و در جهت رفع آنها برآیند .اهمیت و
ضرورت مطالعه ارزیابي کارکنان دانشي ،به علت نقش
و اهمیت آنها در تولد ،بقا و رشد یک سازمان
سرمایهگذاري مخاطرهآمیز است .بنابراین با توجه به آثار
مفید ارزیابي کارکنان دانشي ضروري به نظر ميرسد.
کارمندان و مدیران حوزه سالمت براي آن که بتوانند
نقش خود را به خوبي ایفا کنند و در کار خود با توفیق
روبرو شوند به دانش و مهارتهاي گوناگون نیاز خواهند
داشت .ضعف دانش شغلي و مهارت در هر زمینه ،آنها را
با مشکالت جدي روبرو خواهد ساخت و این مشکالت
بيگمان بر عملکرد کارکنان حوزه سالمت اثر خواهد
گذاشت .با توجه به وجود نیروي انساني کارآمد و متعهد
در بین کارکنان حوزه سالمت و با عنایت به نقش
بيبدیل منابع انساني حوزه سالمت در ایجاد تحول آن
ضروري به نظر ميرسد برنامهریزي الزم جهت
پیادهسازي طراحي الگوي ارزیابي کارکنان دانشي
صورت گیرد .لذا در این پژوهش ،پژوهشگر بر آن است
تا به تبیین الگوهایي ارزیابي کارکنان دانشي بپردازد.
علیرغم انجام مطالعات بسیار در زمینه ارزیابي کارکنان
دانشي ،بااینحال هنوز مفهوم روشن و آشکاري براي
موضوع شناسایي و طبقهبندي عوامل مؤثر بر ارزیابي
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کارکنان دانشي وجود ندارد .با توجه به این که تاکنون
هیچ تحقیق داخلي و خارجي در زمینه شناسایي و
طبقهبندي ابعاد و متغیرهاي مؤثر بر ارزیابي کارکنان
دانشي انجام نشده است و مدلي در تحقیقات ارائه نشده
که بتوان با استفاده از آن ترتیب و توالي عاملها را دید،
ميتوان به ضرورت یک مطالعه هدفمند در این رابطه
پي برد.
عملکرد کارکنان سازمان تحت تأثیر اهداف سازماني
شکل و جهت ميیابد .به همین دلیل ،عملکرد کارکنان
یکي از عوامل مؤثر براي رسیدن به اهداف خود است.
خواهناخواه عملکردها ميتواند از عوامل دیگري تأثیر
بپذیرد و از مسیر رسیدن به اهداف سازمان منحرف
شود؛ پس الزم است که مدیران در فاصلههاي زماني
مناسب عملکرد کارکنان را وارسي کنند تا از نبود
انحراف در عملکرد کارکنان براي رسیدن به اهداف
سازمان ،مطمئن شوند به این وارسي عملکرد ،به
اصطالح ارزیابي عملکرد گویند[ .]10انجام دقیق
مراحل ارزیابي عملکرد کارکنان امري به نسبت مشکل
است .طراحي شاخصهاي ارزیابي و پیادهسازي صحیح
و برنامهریزيشده ارزیابي با مشکالتي همراه است و
ازجمله مهمترین مشکالت که بررسي کمتري روي آن
صورت گرفته است[ .]11نتایج تحقیقات بینالمللي
متعددي که در مورد مباحث مربوط به اقتصاد جهاني
صورت گرفته است ،عملکرد کارکنان دانشي و مدیریت
دانش را در ردیف بزرگترین چالشهاي پیش روي
مدیران ارشد در دهه آینده قرار داده است[ .]12کارکنان
دانشي از آموزش،تحصیالت و تجربه کاري باالیي
برخوردار هستند و به خلق ،توزیع ،اداره و بهکارگیري
دانش مشغولاند و از این طریق به ایجاد ارزشافزوده و
کسب مزیت رقابتي براي سازمان ميپردازند[.]13
نتایج این پژوهش نشان داد که پژوهشهاي انجام شده
در طي ده سال اخیر به توصیف وضعیت موجود ارزیابي
عملکرد کارکنان دانشي در نظام سالمت پرداخته خیلي
محدود بوده و به ارائه راهحلهایي براي بهبود این نظام
اشاره نمودهاند .نتایج پژوهش الواني و همکاران[،]22
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نشان داد که مراکز بهداشتي-درماني به منظور رسیدن
به مرز کارایي بایستي رضایتمندي مراجعین را از طریق
ارائه خدمات ،آگاهسازي و آموزش آنان افزایش دهند.
اکبري حقیقي و همکاران نشان داد که مهمترین
نقطهضعف نظام ارزشیابي عملکرد کارکنان بیمارستان،
عدم اجراي صحیح آن ميباشد .که یکي از دالیل روشن
آن عدم برگزاري دوره آموزشي و توجیهي در زمینه
ارزشیابي عملکرد کارکنان براي تمام مدیران ،به عنوان
ارزیاب بوده است .ملکي و همکاران[ ،]20به این نتیجه
رسیدند که در حیطهي آموزش امتیاز ضعیفي را کسب
نمود .این امر نشاندهنده لزوم توجه هر چه بیشتر به
مدیریت دانش بهخصوص ،در حیطهي آموزش است .بر
این اساس ،تدوین برنامهاي کارا و اثربخش جهت ارتقاي
مدیریت دانش در این بیمارستان ضروري به نظر ميرسد.
نیکوکار و همکاران[ ،]5نشان دادند که شاخصهاي
مربوط به فعالیتهاي پژوهشي بیشترین وزن را به خود
اختصاص دادند و فعالیتهاي علمي ،آموزشي و اجرایي
به ترتیب در ردههاي بعدي قرار گرفتند.
در مطالعه میر غفوري و همکاران[ ]21نتایج نشان دادند
که بهکارگیري دانش در بین کارکنان مراکز بهداشتي و
درماني شهرستان یزد در وضعیت مطلوبي قرار دارد ولي
در سایر ابعاد فرآیند مدیریت دانش مطلوب نیست .بین
هریک از ابعاد فرآیند مدیریت دانش نیز تفاوت
معناداري وجود دارد .همچنین در مطالعه گلمحمدي و
همکاران[ ،]19با ارزیابي عملکرد و نظرسنجي از
خبرگان ،الگوي اولیه در دو بخـش توانمند ساز (ابعاد
یادگیري و رشد  -شراکت و منابع) و بخش نتیجه (ابعاد
نتایج مشتري  -آمادگي و اقدام طراحي گردید که نتایج
نشان داد مؤلفههاي فرهنـگ و یادگیري و ارزشهاي
پزشکي و اخالقي اولویت اول را به خود اختصاص
داد.بر اساس مطالعه سیدنقوي و همکاران[ ،]18ارزیابي
عملکرد دانشگران باید بر اساس کنترل دروني و
خودارزیابي باشد تا این که از سوي دیگران کنترل
شوند.
در مطالعه ریاحي و همکاران[ ]17نتایج به دست آمده
نشان داد که مناسبترین شاخصهاي ارزیابي عملکرد
/ 61

مدیریت بهداشت و درمان 1399؛ )3( 11

دانشگران :استقالل ،خالقیت و خودکنترلي ميباشد.
طبق مطالعات اخوان خرازیان و همکاران ،ترکیب
رویکرد مدیریت مبتني بر نتایج و مدلهاي غیر شعاعي
تحلیل پوششي دادهها ،در حوزهٔ مدیریت منابع
انساني ،به عنوان نوآوري پژوهش حاضر مد نظر قرار
گرفته است.
عملکرد کارکنان حوزه سالمت نسبت به دانش بسیار
حساس مي باشد .نحوه استفاده کارکنان از دانش و
کاربرد و مدیریت مؤثر آن در فرآیند درماني ،تأثیر
حیاتي در ارائه خدمات و کیفیت مراقبت از بیمار دارد.
بنابراین الزم است سیستمهاي مدیریت دانش از
فناوري اطالعات بهره گرفته و در جهت ارائه مؤثر
فرآیند مراقبت سالمت از فرایندهاي مدیریت دانش
استفاده نمایند .جهت پیادهسازي عملکردي دانشي نیاز
به بسترسازي فرهنگسازماني مطلوب وجود دارد.
بهمنظور اجراي کارآمد و اثربخش فرآیند ارزیابي
عملکرد دانش در کارکنان بایستي ابتدا با توجه به
دانشهاي آشکار و پنهان موجود در سازمان ،راهبرد
مدیریت دانش انتخاب شود تا جهتگیري اصلي
سازمان براي سرمایهگذاري درزمینه مدیریت دانش
تعیین گردد .بنابراین جهت استقرار دانش ،الزم است
پیش از هر اقدامي با توجه به ماهیت کاري و دانش-
هاي موجود و مرتبط با حرفه درماني ،نحوه بهرهبرداري
مطلوب از سرمایههاي دانشي آشکار و پنهان در
بلندمدت مشخص گردد .سازمانهاي بهداشتي باید به
لحاظ راهبردي ،منابع و قابلیتهاي دانشي خود را
ارزیابي و راهبرد دانش خود را بهمنظور تمرکز بر شکاف
میان آنچه سازمان ميداند و آنچه سازمان باید بداند،
مشخص کنند .در نتیجه راهبرد دانش سازمانها
بایستي از طریق فرایندهاي خلق ،به اشتراكگذاري و
کاربرد دانش براي پر کردن آن شکاف بهره گیرد.
سرمایهگذاري بیشتر در بانکهاي اطالعاتي مناسب،
برگزاري همایشهاي بینالمللي ،مشارکت فعال
کارکنان نظام سالمت در تصمیمگیريهایي از این
دست ،دادن اهمیت بیشتر به ایدههاي خالقانه از طرف
کارکنان و سرمایهگذاري براي این قبیل ایدهها و
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نوآوريها نمونههایي از فعالیتهاي مناسب جهت
کمک به مدیریت دانش است .نشر دانش و ایجاد
محیطي دانشمحور از مهمترین مؤلفههاي مؤثر
برافزایش عملکرد هر سازماني است و مدیران بایستي
حرکت به سمت یادگیرنده بودن را آغاز نمایند .چراکه
در حقیقت در چنین محیطي است که خالقیت ،نوآوري،
خودباوري و باروري ایدهها و تبدیل آنها به دانش
صورت ميگیرد.
اگرچه تعداد پژوهشهاي مرور شده محدود بود ،برخي
از آنها تعداد نمونه کم بود ،از شیوههاي غیر تصادفي
براي انتخاب نمونهها استفادهشده بود و یا براي طراحي
ابزارها پژوهشگر ساخته مراحل دقیق (تدوین عبارات،
روایي و پایایي) آن گزارش نشده بود .چنانکه اشاره شد
ارزیابي عملکرد کارکنان دانشي در سازمانهاي
دانشمحور یکي از مهمترین وظایف مدیریت در عصر
دانشي است چرا که ارتقا و پیشرفت دادن این دسته از
نیروي کار و به تبع آن سازمان دانشمحور در گرو ارائه
بازخور به آنها و همچنین رعایت عدالت در جبران
خدمات ميباشد .با توجه به نتایج بهدستآمده و براي
بهبود نظام ارزیابي عملکرد کارکنان دانشي پیشنهاد
ميشود که طراحي برنامهاي تفضیلي و مکتوب پیرامون
چگونگي پیادهسازي مدیریت دانش با توجه به اهداف
فردي و سازماني ،اختصاص بودجه قابلقبول ،تفویض
اختیار برنامههاي مدیریت دانش و حمایت مدیران
سازمان ،همچنین ایجاد رویهاي مناسب جهت دستیابي
به اطالعات و دانش موجود در درون یا بیرون سازمان،
تالش در جهت توسعهي ایدهها و افکار جدید،
آموزشهاي مناسب ،الگوبرداري از روشهاي بهینه
انجام کار ،تشویق و ارائهي پاداش به کارکنان،
جمعآوري ،گزینش ،طبقهبندي ،سازماندهي و
مستندسازي اطالعات ،دانش و تجارب سازماني ،ایجاد
فرایندهایي جهت تسهیم و انتشار اطالعات و دانش در
سطحي وسیع از طریق کانالهاي ارتباطي و شبکههاي
مجازي ،رفع موانع فردي ،سازماني و تکنولوژیکي در
تسهیم دانش ،استفاده از فرایند چرخش شغلي ،توجه به
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اجتماعات کاري و جلسات بحث و مناظره .بهکارگیري
دانش کسبشده از تجارب قبلي و اطالعات موجود در
منابع اطالعاتي سازمان جهت انجام وظایف و
دستیابي به روشهاي نوین در کسب اهداف فردي و
سازماني ،همکاري کارکنان با یکدیگر در حل مسائل و
استفاده از افراد متخصص در تصمیمگیريها ،ایجاد
فرایند و سیستمي مناسب جهت ارزیابي و کنترل
کیفیت اطالعات جمعآوري شده ،تطابق اطالعات در
دسترس با نیاز کارکنان و امکان دریافت نظرات آنان،
گزارش و اصالح انحرافات از نتایج مورد انتظار و
بررسي اثرات کمي و کیفي فرآیند با توجه به هزینههاي
صورت گرفته پذیرد.
بدین منظور با توجه به اهمیت حاکمیت فرآیندهاي
دانش و جهت کاربرد مطلوبتر دانش در عملکرد کارکنان
سالمت در این زمینه بطور مؤثري فرهنگسازي انجام
شده و ضمن ایجاد بسترهاي الزم جهت استفاده از
مدیریت دانش ،ابعاد عملکردي کارکنان دانشي نیز در
سازمانهاي سالمت مورد استفاده قرار بگیرد .همچنین
طراحي یک محور جداگانه ارزیابي عملکرد کارکنان
دانشي ،و اجراي آن با طراحي مدل بومي سازي شده در
ایران میتوان به بهبود تحقق هدفهاي عملکردي
سازمانهاي سالمت در کشورمان کمک نمود.
این مطالعه بر تحلیل محتواي کمي مقاالت
متمرکزشده است و الزم است در مطالعات بعدي بر
روي تحلیل کیفي مقاالت سرمایهگذاري شود .بررسي
وضعیت کیفي و کمي مقاالت در سالهاي بعد ميتواند
روند توسعه و تکامل مقاالت چاپ شده در مجالت در
حوزه سالمت را روشن سازد.
تشکر و قدردانی
این مقاله بخشي از رساله دکتراي مدیریت خدمات
بهداشتي درماني در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم
تحقیقات تهران داراي تاییدیه اخالقي با کد
 IR.IAU.SRB.REC.1398.159ميباشد.
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تحقیق و توسعه در
شرایط برونسپاري

مطالعه موردي

ریاحي و همکاران
()1395

شناسایي شاخصهاي
مؤثر در ارزیابي
عملکرد کارکنان
دانشي با استفاده از
AHPفازي
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گیری

تحلیل پوششي
دادهها ()DEA

ابزار

نتایج پژوهش

تشخیص و
قضاوت خبرگان
سازماني

بهکارگیري مدلهاي غیر شعاعي تحلیل پوششي دادهها
ضمن تفکیکپذیري باالترِ کارایيها ،افزایش دقت مدل
در ارزیابي عملکرد کارکنان دانشي در شرایط
برونسپاري مدنظر قرار گرفت .ترکیب رویکرد مدیریت
مبتني بر نتایج و مدلهاي غیر شعاعي تحلیل پوششي
دادهها ،در حوزهٔ مدیریت منابع انساني ،به عنوان
نوآوري پژوهش حاضر مدنظر قرارگرفته است.

توصیفي پیمایشي
( روش فریدمن)

نمونهگیري
کوکران

پرسشنامه محقق
ساخته

مناسبترین شاخصهاي ارزیابي عملکرد دانشگران :
استقالل ،خالقیت و خودکنترلي ميباشد

توصیفي تحلیلي
و از نوع
همبستگي

روش نمونهگیري
تصادفي طبقهاي

پرسشنامه محقق
ساخته

نتیجه این تحقیق منجر به توسعه مدلي گردید که شامل
چهار دسته فعالیت براي ارزیابي عملکرد کارکنان دانشي
و  25شاخص براي اندازهگیري این فعالیتها ميباشد.
شاخصهاي مربوط به فعالیتهاي پژوهشي بیشترین
وزن را به خود اختصاص دادند و فعالیتهاي علمي،
آموزشي و اجرایي به ترتیب در ردههاي بعدي قرار
گرفتند.

میرنقوي و همکاران
() 1392

اولویتبندي منابع
ارزیابي عملکرد
کارکنان دانشي

توصیفي
پیمایشي(فرایند
تحلیل سلسله
مراتبي)

سرشماري

گلمحمدي و همکاران
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طراحي الگوي ارزیابي
عملکرد سازماني
بیمارستانهاي ناجا

توصیفي –
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روش نمونهگیري
تصادفي

نیکوکار و
همکاران()1393

ملکي و
همکاران()1390

میر غفوري و
همکاران()1389
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نتایج این پژوهش نشان داد که ارزیابي عملکرد
دانشگران باید بر اساس کنترل دروني و خودارزیابي باشد
تا اینکه از سوي دیگران کنترل شوند.
با ارزیابي عملکرد و نظرسنجي از خبرگان ،الگوي اولیه
در دو بخـش توانمند ساز (ابعاد یادگیري و رشد -
شراکت و منابع ) و بخش نتیجه (ابعاد نتایج مشتري -
آمادگي و اقدام طراحي گردید که نتایج نشان داد
مؤلفههاي فرهنـگ و یادگیري و ارزشهاي پزشکي و
اخالقي اولویت اول را به خود اختصاص داد .رسد.
طبق روش ، Likertعملکرد این بیمارستان در حیطهي
درمان در ردهي متوسط قرار گرفت و در حیطهي آموزش
امتیاز ضعیفي را کسب نمود .این امر نشاندهندهي لزوم
توجه هر چه بیشتر به مدیریت دانش بهخصوص ،در
حیطهي آموزش است .بر این اساس ،تدوین برنامهاي
کارا و اثربخش جهت ارتقاي مدیریت دانش در این
بیمارستان ضروري به نظر ميرسد.
بهکارگیري دانش در بین کارکنان مراکز بهداشتي و
درماني شهرستان یزد در وضعیت مطلوبي قرار دارد ولي
در سایر ابعاد فرآیند مدیریت دانش مطلوب نیست .بین
هریک از ابعاد فرآیند مدیریت دانش نیز تفاوت معناداري
وجود دارد.
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Evalution Performance of Knowledge Workers in the Health System

1

Abstract
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Asgari AA , Nasiripour AA , Nazari Manesh L , Riahi L

Introduction: Organizations to develop and succeed need the knowledge, capabilities,
and experience of human resources in a highly competitive global market. In knowledge
organizations such as health organizations, is essential existence of performance
evaluation system to maintain and grow tacit knowledge. The purpose of this study is to
identify the most important dimensions and appropriate indicators for evaluation the
performance of knowledge workers.
Methods: This study was a narrative review articles and reports on the knowledge
workers health system between 2010 and 2020. In order to access related scientific
documents, electronic search in both Persian and English using the keywords
performance evaluation, performance evaluation system of knowledge workers,
Scientific (SID), Iran Medical Sciences Articles Database (Magiran), Iran Medex article
database (Iran Medex), PubMed, Science Direct, Inter Science, Ovid, Pro Quest.
Results: The search results in different sites, including 7 articles in Persian in the field
of evaluating the performance of knowledge workers, have been paid a survey variable
such as independence, creativity and self-control by considering the results-based
management and educational and research activities.
Conclusion: In the health system as a knowledge-based organization, managers must
plan to implementation an optimal knowledge performance evaluation system. Thus fit
model should be design to evaluation performance of knowledge workers, so that in
addition an effective management of service delivery processes better health care
quality outcomes.can be achieved.
Keywords: Performance assessment, Knowledge workers, Health system.
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