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ارزيابى كاربرد مديريت عملكرد دانشگاه علوم پزشكى گلستان از ديدگاه اعضاى هيات علمى

دكتر سعيد صفاريان همدانى1، دكتر محمد صالحى2 ، شيما كاظمى ملك محمودى3*

١. دکرتای مدیریت آموزشی ،عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد ساری

٢. دکرتای مدیریت آموزشی ،عضو هیات علمی و دانشیار  دانشگاه آزاد ساری  

٣.کارشناس پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گستان و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد ساری

چكيده
زمينه و هدف: سنجش عملكرد، يكى از ابزارهاى قوى مديريتى جهت توسعه منابع انسانى است و دانشگاه ها براى بقاء خود در محيط 
رقابتى بايستى علم مديريت و عملكرد خود را ارتقاء دهند. از اين رو مطالعه حاضر با هدف كلى ارزيابى كاربرد مديريت عملكرد در 

دانشگاه از ديدگاه اعضاى هيات علمى صورت گرفت. 
روش بررسى: اين مطالعه مقطعى از نوع تحليلى با حجم نمونه 136 نفر اعضاى هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى گلستان با روش 
انتخاب تصادفى ساده در سال 1391 انجام گرفت. ابزار جمع آوري اطالعات، پرسش نامه محققان دانشگاه شيراز مشتمل بر دو بعد فايده 
و قابليت اجراي مديريت عملكرد در دانشگاه بود كه پس از محاسبه پايايى با آلفاى كرونباخ 0/76 در دانشگاه، توزيع و جمع آورى شد. 

داده ها با استفاده از روش آمار استنباطى، تحليل شد.
يافته ها: اعضاى هيات علمى، فايده مديريت عملكرد و ابعاد آن شامل ارزيابى عملكرد اعضاى هيات علمى و  گروه ها، پشتيبانى و بهبود 
عملكرد اعضاى هيات علمى و گروه ها، مديريت گروه ها، مقايسه و رتبه بندى گروه ها را در سطح مطلوب و بعد مقايسه و رتبه بندي 
اعضاي هيات علمي را در سطح قابل قبول ارزيابى كردند. همچنين قابليت اجراي مديريت عملكرد و ابعاد آن را در سطح قابل قبول 
ارزيابى كردند. با اين حال فايده مديريت عملكرد و ابعاد آن به طور معناداري باالتر از ميانگين قابليت اجرا و ابعاد آن در دانشگاه ارزيابى 

.(Pvalue=0/0001) شد
نتيجه گيرى: اعضاى هيات علمى مديريت عملكرد را در شرايط كنونى دانشگاه داراى قابليت اجرا دانستند . با اين حال فايده مديريت 

عملكرد، مطلوب تر از اجراى آن ارزيابى شد.
كليد واژه ها: ارزيابى، مديريت عملكرد، ديدگاه اعضاى هيات علمى
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مقدمه:

وضع دنياى پيچيده و رقابتى جهان امروز، سازمان ها را به سوى 
كمال مطلوب به حركت در مى آورد. سازمان ها براى بقاى خود 
در اين محيط در حال رشد، بايستى علم مديريت خود را توسعه 
طور  به  امروز،  متحول  و  متغير  محيط  در  بايد  نيز  مديران  دهند. 
و  دهند  تطبيق  محيطى  شرايط  با  را  سازمانى خود  ساختار  مستمر 
اصالحات الزم را در آن به عمل آورند (1). يكى از راهكارها در 
اين زمينه، مديريت عملكرد است. مديريت عملكرد فرايند بسيار 
متقابل  انتظارات  است كه هدف آن مشخص كردن  اى  گسترده 
بين مديران و كاركنان بوده و بر نقش حمايتى مديرانى كه انتظار 
 .(2) دارد  تاكيد  نمايند  قاضى عمل  نه  و  مربى  عنوان  به  رود  مى 
راستاى  در  كيفيت  افزايش  عملكرد،  مديريت  هدف  مهمترين 
افراد است. نظام  تحقق اهداف در سازمان بوده كه بر عهده همه 
آموزشى با پيشينه اى به قدمت بيش از هشت سده، به عنوان نهادى 
و  علمى  هيات  اعضاى  و  دولتهاست  و  ملتها  توجه  مورد  كليدى 
نحوه عملكرد آنها به عنوان يكى از عمده ترين عوامل تاثيرگذار 
بر نظام آموزشى عالى همواره مورد توجه خاص بوده است (3). 
ارزشمندترين  عنوان  به  ها  دانشگاه  آموزشى،  هاى  نظام  بين  در 
جامعه  نياز  به  پاسخ  و  فرهنگ  و  ها  ارزش  انتقال  در  جامعه  نهاد 
براى كسب دانش و فناورى هاى نوين هستند و عملكرد اعضاى 
هيات علمى بر موفقيت قشر مولد جامعه و تحقق اهداف دانشگاه 
بنيان در  موثر بوده و مهره كليدى ترجمان دانش و توسعه دانش 
كشور هستند. تحقق و اجراى مديريت عملكرد در دانشگاه هاى 
علوم پزشكى باتوجه به حيطه كارى و ارتباط تنگاتنگ با سالمت 
انسان در عملكرد نظام سالمت و در نهايت كل كشور از اهميت 
ويژه اى برخوردار است. مسئله شايان ذكر اين است كه مديريت 
عملكرد به عنوان موضوعي دانشگاهي در اواسط دهه 1990 مطرح 
گرديد(4). قبل از اين، رويكرد سنتي به ارزيابي عملكرد، عمدتاً 
ارزيابي هاي  از  بسياري  نتيجه  و  داشت  تاكيد  گذشته  عملكرد  بر 
به كاهش  بيانجامد،  افزايش عملكرد  به  اين كه  به جاي  عملكرد 
آن منجر مي شد (5) و ضروري مى نمود به منظور اثربخشي بيشتر 
جديد  مفهوم  چارچوب  در  موضوع،  ارزيابى  جاى  به  عملكرد 

مديريت عملكرد دنبال گردد (6). 

پى چالش هاى جدى  در  مديريت عملكرد جهت اصالحات 
مانند پاسخ گويى به توسعه همه جانبه، محدودسازى قدرت، حفظ 
و گرامى داشت حقوق كاركنان بوجود آمد (7).   پژوهش هاى 
انجام شده در اين زمينه نشان دهنده اين موضوع است كه مديريت 
عملكرد از نظر صاحبان فرايند با سطح مطلوب و ويژه فاصله دارد

و اصالحات  ارزيابى  به  نياز  با شرايط محيطى  تطبيق  و جهت 
و اهداف  تحقق  تنگاتنگ  ارتباط  به  توجه  با  كه  است  ارتقاء  و 
 بهره ورى با مديريت عملكرد، اهميت مساله و توجه به موضوع 
بايستى  عملكرد  مديريت  در   .(1،3،8) كند  مى  پيدا  نمود  بيشتر 
فعاليت هاى سازمان به صورت اطالعات عينى و قابل اندازه گيرى 
به  منجر  تا  شود  كارگيرى  به  گذارى  سياست  و  مديريت  براى 
يكى  عنوان  به  عملكرد  مديريت   .(9) شود  سازمانى  نتايج  بهبود 
از راهبردهاى توسعه و به روز آورى منابع انسانى و در نتيجه بهره 
ورى نيروى كار به شمار مى رود (10). به جزء راهبردها، وجود 
يك نظام ارزيابى و بهسازى عملكرد اثربخش در اين راستا بسيار 
داراى اهميت است (11). موج بزرگى از اصالحاتى كه مديريت 
ارزيابى عملكرد مربوط است  به  متاثر ساخته  از خود  را  عملكرد 
در  مهم  و  كليدى  نقطه  آن  اثربخشى  و  عملكرد  ارزيابى   .(12)
ها،  دانشگاه  و  آموزشى  هاى  سازمان  در   .(13) هاست  سازمان 
و  توسعه  در  ارزياب  مجريان  و  علمى  هيات  اعضاى  مشاركت 
اجراى برنامه هاى ارزيابى عملكرد، تمايل و اشتياق آنان را براى 
تغيير و بهبود برنامه ارزيابى موثر و كارآمد كردن آن افزايش مى 
دهد (3). بنابراين اين رويكرد، ابزارى براى اندازه گيرى عملكرد 
كل سازمان بوده و بسترى براى مديران عالى فراهم مى كند تا بر 
اساس آن به تصميم گيرى و قضاوت بپردازتد. با توجه به بررسى 
ها و مطالعات انجام شده، سيستم مديريت عملكرد از روش هاى 
نوين مديريتى است و اين سيستم در سال هاى اخير در سازمان ها 
و شركت هاى داخلى مورد توجه ويژه قرار گرفته است و اينكه 
مديريت عملكرد در جهت تحقق كامل اهداف از طريق همكارى 
گروهى و استفاده از نظرات و ديدگاه هاى كاركنان و مديران هر 
سازمان امكان پذير است. مطالعه حاضر به منظور ارزيابى كاربرد 
مديريت عملكرد در دانشگاه علوم پزشكى گلستان از نظر اعضاى 
كه  آن  گانه  هفت  ابعاد  راستا  اين  در  و  شد  انجام  علمى  هيات 
عبارتند از: ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي، ارزيابي عملكرد 
هيات  اعضاي  عملكرد  بهبود  و  پشتيباني  آموزشى،  گروه هاى 
مديريت  آموزشى،  هاى  گروه  عملكرد  وبهبود  پشتيباني  علمي، 
و  علمي  هيات  اعضاي  رتبه بندي  و  مقايسه  آموزشى،  هاى  گروه 
مقايسه و رتبه بندي گروه هاى آموزشى و مقايسه دو مقياس فايده و 
اجرا با هم، صورت گرفت. نتايج اين مطالعه در استقرار مديريت 
عملكرد مطلوب در جهت حفظ و توسعه قدرت دانش در دستيابى 
حائز  رقابتى  جهان  اين  در  ورى  بهره  و  اثربخشى  و  كارايى  به 

اهميت است .

روش بررسى:

در اين مطالعه مقطعى از نوع تحليلى، 136 نفر از اعضاى 

ارزيابى كاربرد مديريت عملكرد  ارزيابى كاربرد مديريت عملكرد  ارزيابى كاربرد مديريت عملكرد  
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هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى گلستان در سال 1391 به روش 
آورى  گرد  ابزار  گرديدند.  مطالعه  وارد  ساده  تصادفى  گيرى  نمونه 
پرسش نامه دوگانه محققان دانشگاه شيراز دكتر ترك زاده و همكاران 
(8) مشتمل بر دو بُعد فايده و قابليت اجراي مديريت عملكرد در دانشگاه 
بود كه در اين مطالعه نيز پايايى پرسشنامه ها با آلفاي كرونباخ محاسبه 
پايايي دو مقياس  گرديد و ضرايب آلفاي كرونباخ مذكور كه نشانگر 
از ديدگاه اعضاى هيات  ابعاد هفت گانه آن در دانشگاه  و  پرسش  نامه 

علمى بود، مطابق جدول 1 مورد تاييد قرار گرفت .

جدول1: ضريب آلفاي كرونباخ كل و ابعاد فايده 
كاربست و قابليت اجراي مديريت عملكرد دانشگاه

دانشگاه  در  عملكرد  مديريت  بُعد   7 از  مركب  پرسش  نامه 
عملكرد  ارزيابي  علمي،  هيات  اعضاي  عملكرد  ارزيابي  شامل: 
هيات  اعضاي  عملكرد  بهبود  و  پشتيباني  آموزشى،  گروه هاى 
مديريت  آموزشى،  هاى  گروه  عملكرد  بهبود  و  پشتيباني  علمي، 
و  علمي  هيات  اعضاي  رتبه بندي  و  مقايسه  آموزشى،  هاى  گروه 
مقايسه و رتبه بندي گروه هاى آموزشى، متشكل از 31 سوال بود 
كه به منظور اندازه گيرى اطالعات مربوط به هر يك از بعدهاى 
مورد مطالعه از طيف پنج درجه اى ليكرت استفاده شد. پرسشنامه 
با  و  آورى  آگاهانه، جمع  رضايت  با  تكميل  و  توزيع  از  پس  ها 
استفاده از روش هاى آمار توصيفى و استنباطى شامل: ميانگين و 

انحراف معيار، كاى دو و تى تست مورد تحليل قرار گرفت.

ارزيا� مقياس ها

عملكرد 

اعضاي هيات 

علمي

ارزيا� عملكرد 

گروه های 

آموزشی

پشتيبا¥ عملكرد 

اعضاي هيات 

علمي

پشتيبا¥ و بهبود 

عملكرد گروه 

های آموزشی

فايده كاربرد 

مديريت 

عملكرد

٠/٧٩٠/٨٠٠/٧٦٠/٧٩

قابليت اجراي 

مديريت 

عملكرد

٠/٧٩٠/٨٠٠/٧٨٠/٨٠

مديريت مقياس ها

گروه های 

آموزشی

مقايسه و 

رتبه بندي اعضاي 

هيات علمي

مقايسه و 

رتبه بندي گروه 

های آموزشی

كل پرسش  نامه

فايده كاربرد 

مديريت 

عملكرد

٠/٨٠٠/٩٠٠/٨١٠/٧٦

قابليت اجراي 

مديريت 

عملكرد

٠/٨٠٠/٩١٠/٨٢٠/٧٦

يافته ها: 

و  مرد  درصد   69/1 پژوهش  مورد  علمى  هيات  اعضاى  مجموع  از 
27/2 درصد زن بودند. همچنين بر حسب گروه آموزشى، 66/9 درصد 
اعضاى هيات علمى پايه و 33/1 درصد بالينى بودند.اعضاى هيات علمى 
جامعه مورد پژوهش بر حسب رتبه علمى، 0/7درصد استاد،4 /14 درصد 
دانشيار،50 درصد استاديار و 27/9 درصد مربى و از نظر محل خدمت 
نيز، 59/6 درصد در دانشكده پزشكى، 8/8 درصد دردانشكده پرستارى 
ومامايى، 15/4 درصد در دانشكده پيراپزشكى و بهداشت، 3/7 درصد 
در دانشكده فناورى هاى نوين، 2/9 درصد در معاونت آموزشى و0/7 
و  سابقه  نظر  از  بودند. همچنين  فناورى  و  تحقيقات  معاونت  در  درصد 
سنوات خدمت هم، 15/5 درصد كمتر از پنج سال، 9/6 درصد بين پنج 
تا ده سال، 8/8 درصد بين ده تا پانزده سال ، 29/4 درصد بين پانزده تا 

بيست سال، 13/2 درصد باالتر از بيست و پنج سال داشتند.

براساس اهداف و سواالت مطالعه نتايج به شرح ذيل بدست آمد.

اعضاى  ديدگاه  از  آن  ابعاد  و  عملكرد  مديريت  فايده  مورد  در   -
هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى گلستان، همان گونه كه در جدول 
2 مالحظه مي شود ميانگين فايده مديريت عملكرد و شش بعد، ارزيابي 
آموزشى،  گروه هاى  عملكرد  ارزيابي  علمي؛  هيات  اعضاي  عملكرد 
مديريت گروه هاى آموزشى، پشتيباني و عملكرد اعضاي هيات علمي، 
رتبه بندي  و  مقايسه  آموزشى،  هاى  گروه  عملكرد  بهبود  و  پشتيباني 
گروه هاى آموزشى در سطح مطلوب و بعد مقايسه و رتبه بندي اعضاي 

هيات علمي در سطح قابل قبول ارزيابى شد. 

جدول 2: مقايسه سطح مطلوب و قابل قبول فايده مديريت عملكرد 
(P value = 0/0001,  df= 135) و ابعاد مختلف آن در دانشگاه

انحراف ميانگ´متغیر

استاندارد

سطح كفايت 

مطلوب 

(Q٣)

t سطح

كفايت قابل 

(Q٢)قبول

t

فايده مديريت عملكرد 

(كل)

١٢٨/٩٥١٩/٨٣١١٦/٢٥٧/٤٧٧٧/٥٣٠/٢٥

ارزيا� عملكرد اعضاي 

هيات علمي

١٧/١٩٢/٤٧١٥١٠/٣٦١٠٣٤

ارزيا� عملكرد گروه 

 های آموزشی های 

آموزشی

١٦/٨٦٢/٨٥١٥٧/٦١١٠٢٨/٠٥

پشتيبا¥ و بهبود 

عملكرد اعضاي هيات 

علمي

٢٩/٠٤٥/٠٤٢٦/٢٥٦/٤٦١٧/٥٧/٩

پشتيبا¥ و بهبود 

عملكرد گروه های 

آموزشی

٢٠/٨٠٣/٦٨١٨/٧٥٦/٥٠١٢/٥٢٦/٣٠

مديريت گروه های 

آموزشی

١٧/١٥٢/٥٩١٥٩/٦٩١٠٣٢/١٨

مقايسه و رتبه بندي 

اعضاي هيات علمي

٧/١٢/٢١٧/٥٢/٧٩٥١٧/٦٢

مقايسه و رتبه بندي گروه 

های آموزشی

١٩/٩٨٤/٤١١٨/٧٥٣/٢٦١٢/٥١٩/٧٨
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همچنين در مورد قابليت اجرايى مديريت عملكرد و ابعاد آن از 
ديدگاه اعضاى هيات علمى، همان طور كه در جدول 3 مالحظه 
مي شود، ميانگين كل قابليت اجراي مديريت عملكرد و ابعاد آن، 
ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي؛ ارزيابي عملكرد گروه هاى 
و  پشتيباني  علمي؛  هيات  اعضاي  عملكرد  و  پشتيباني  آموزشى؛ 
آموزشى؛  هاى  گروه  مديريت  آموزشى؛  هاى  گروه  عملكرد 
رتبه بندي  مقايسه  علمي؛  هيات  اعضاي  رتبه بندي  و  مقايسه 

گروه هاى آموزشى در سطح قابل قبول ارزيابى شد. 

جدول 3: مقايسه سطح مطلوب و قابل قبول اجراي 
مديريت عملكرد و  ابعاد مختلف آن در دانشگاه

(P value = 0/0001,  df= 135)

و  مديريت عملكرد  اجرايى  قابليت  و  فوايد  مقايسه   مورد  در 
ابعاد آن از ديدگاه اعضاى هيات علمى دانشگاه، همان طور كه در 
جدول 4 مالحظه مى شود ميانگين فايده كاربرد مديريت عملكرد 
ابعاد آن شامل، ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي، ارزيابي  و 
هيات  اعضاي  عملكرد  و  پشتيباني  آموزشى،  گروه هاى  عملكرد 
گروه  مديريت  آموزشى،  هاى  گروه  عملكرد  و  پشتيباني  علمي، 

هاى آموزشى، مقايسه و رتبه بندي اعضاي هيات علمي، مقايسه و

ميانگ´متغیر
انحراف 

استاندارد

سطح 

كفايت 

مطلوب 

(Q٣)

t

سطح 

كفايت 

قابل قبول 

(Q٢)

t

قابليت اجراي 

مديريت 

عملكرد(كل)

٩/٥٦٧٧/٥٨/٣٦-٩٥/٥٧٢٥/٢١١١٦/٢٥

ارزيا� 

عملكرد اعضاي 

هيات علمي

٦/٧٧١٠١٠/٨٧-١٣/٠٨٣/٣٠١٥

ارزيا� 

عملكرد 

گروه های 

آموزشی

٨/٠٦١٠٩/٢٣-١٢/٦٧٣/٣٧١٥

پشتيبا¥ 

وبهبود عملكرد 

اعضاي هيات 

علمي

٧/٩٣١٧/٥٧/٩-٢١/٨٧٦/٤٤٢٦/٢٥

پشتيبا¥ و 

بهبود عملكرد 

گروه های 

آموزشی

٨/٩٧١٢/٥٦/١٩-١٥/٠٥٤/٨١١٨/٧٥

مديريت گروه 

های آموزشی
٧/٥٧١٠١٠/٠٥-١٢/٨٥٣/٣١١٥

مقايسه و 

رتبه بندي 

اعضاي هيات 

علمي

٩/٠٦٥٤/١٦-٥/٧٩٢/٢١٧/٥

مقايسه و 

رتبه بندي گروه 

های آموزشی

١٤/٢٦٤/٩٨١٨/٧٥١٠/٥١١٢/٥٤/١٤

از  باالتر  معناداري  طور  به  آموزشى   گروه هاى  رتبه بندي   
ميانگين قابليت اجرا و ابعاد مختلف آن در دانشگاه است. 

جدول 4: مقايسه فايده و اجراي مديريت عملكرد و ابعاد 
(P value = 0/0001,  df= 135) آن

بحث و نتيجه گيرى:

 اعضاى هيات علمى مديريت عملكرد در دانشگاه را از لحاظ 
مى  ديگر،  عبارت  به  كردند  ارزيابى  مطلوب   سطح  در  فايده 
و  دانشگاه  در  عملكرد  مديريت  كاربرد  آنان  نظر  در  توان گفت 
براى دانشگاه متضمن فوايد و مزاياى ويژه بسيار زيادى است كه 
ديدگاه  از  عملكرد  مديريت  فايده  باشد.  توجه  قابل  تواند  مى 
مديران در مطالعه ترك زاده و همكاران در سطح قابل قبول (8) 
و در مطالعه كريمى و همكاران در حد خوب و باال ارزيابى شد 
(3). همچنين مديريت عملكرد از لحاظ قابليت اجرا در سطح قابل 
عملكرد  مديريت  علمى  هيات  اعضاى  يعنى  شد،  ارزيابى  قبول 
را در حوزه كارى و گروه خود و در دانشگاه در شرايط كنونى 
قابل اجرا دانستند. در مطالعه اويسى و همكاران، حمايت رهبرى، 
برنامه و اجراى مطلوب مديريت عملكرد توسط مديران  طراحى 
(14) و در مطالعه سلطانى و همكاران، بومى كردن مدل مديريت 
اين  با  مديريت عملكرد هم سوء  نظام  اصالح  و  اجرا  و  عملكرد 

مطالعه بوده است (15).

Àانحراف ميانگ´متغ

معيار

t

١٢٨/٩٥١٩/٨٣١٢/٨٢فايده كاربرد مديريت عملكرد در دانشگاه

٩٥/٥٧٢٥/٢١قابليت اجراي مديريت عملكرد در دانشگاه

١٧/١٩٢/٤٧١٢/٨٢ارزيا� عملكرد اعضاي هيات علمي (فايده)

١٣/٠٨٣/٣٠ارزيا� عملكرد اعضاي هيات علمي (قابليت اجرا)

١٢/٣٩-١٦/٨٦٢/٨٥ارزيا� عملكرد گروه های آموزشی (فايده)

١٢/٦٧٣/٣٧ارزيا� عملكرد گروه های آموزشی (قابليت اجرا)

٢٩/٠٤٥/٠٤١٠/٩٩پشتيبا¥ عملكرد اعضاي هيات علمي (فايده)

٢١/٨٧٦/٤٤پشتيبا¥ عملكرد اعضاي هيات علمي (قابليت اجرا)

١٢/٠٧-٢٠/٨٣/٦٨پشتيبا¥ و بهبود عملكرد گروه های آموزشی (فايده)

پشتيبا¥ و بهبود عملكرد گروه های آموزشی 

(قابليت اجرا)

١٥/٠٥٤/٨١

١٣/٣٦-١٧/١٥٢/٥٩مديريت گروه های آموزشی (فايده)

١٢/٨٥٣/٣١مديريت گروه های آموزشی (قابليت اجرا)

٧/١١/٩٦٨/٨٦مقايسه و رتبه بندي اعضاي هيات علمي (فايده)

٥/٧٩٢/١٩مقايسه و رتبه بندي اعضاي هيات علمي (قابليت اجرا)

١٠/٥٠-١٩/٩٨٤/٤١مقايسه و رتبه بندي گروه های آموزشی (فايده)

١٤/٢٦٤/٩٨مقايسه و رتبه بندي گروه های آموزشی (قابليت اجرا)

ارزيابى كاربرد مديريت عملكرد  ارزيابى كاربرد مديريت عملكرد  ارزيابى كاربرد مديريت عملكرد  
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و  اجرا  قابليت  با  ابعاد مديريت عملكرد  و  فايده  ميزان  مقايسه 
ابعاد آن از ديدگاه اعضاى هيات علمى نشان داد كه ميزان فايده 
ارزيابى  آن  ابعاد  و  اجرا  از  تر  بيش  معنادارى  به طور  آن  ابعاد  و 
در  عملكرد  مديريت  سيستم  كه  معناست  بدان  اين  است.  شده 
كه  اى  ويژه  اهميت  به  توجه  با  گلستان  پزشكى  علوم  دانشگاه 
اعضاى هيات علمى در خصوص فايده كاربرد آن قايل شده و در 
شرايط كنونى قابل اجرا دانستند، مستلزم تمهيد الزم و توجه ويژه 
جهت استمرار اجرا و ارتقاء به سطح مطلوب است. نتايج مقايسه 
ميزان فايده و قابليت اجراي مديريت عملكرد از نظر اعضاى هيات 
باال و مزاياى ويژه  فايده  به  با توجه  علمى دانشگاه، نشان داد كه 
براى  آن  به  توجه  و  استمرار  دانشگاه،  در  عملكرد  مديريت  ى 
تحقق اهداف ضرورى به نظر مى رسد. بايد خاطر نشان كرد هر 
سازمان و هر مديرى عالقه به اجرا و ارتقاء مديريت عملكرد در 
ببرد (8). در همين راستا  از فوايد آن سود  تا  سازمان خود داشته 
Scott بر اين باور بود كه همسو كردن تالش هاى توسعه سازمان 
و  فردى  عملكرد  بهبود  به  منجر  عملكرد،  مديريت  اجراى  با 
گروهى در دانشگاه است (16). همچنين با استفاده از پژوهش هاى
و  عملكرد  مديريت  بخش  رضايت  تاثير   (17)  Shew- Fang  
اثربخشى آن در ارزيابى عملكرد،  مارتين و اسكار(18) پيمودن راه 
ها و فرصت هاى ارتقاء و بهبود سازمان ها از طريق تقويت نقاط 
قوت و كاهش نقاط ضعف، اكبرى و سيدى (10) تاكيد بر منابع 
انسانى به عنوان مهمترين منبع در مديريت عملكرد در دستيابى به 
اهداف سازمان و تقويت عملكرد مطلوب،  صفائيان (19) اندازه 
و  فراگير  عملكرد  مديريت  اساس  بر  اهداف  تحقق  ميزان  گيرى 
براتى(20)  تفكرى،  رويكرد  با  ها  نيازمندى  و  شرايط  به  توجه  با 
نظام  در  افراد  رضايت  جلب  و  خدمات  ارائه  كيفيت  بسترسازى 
مديريت، اين مطالعه نيز همسو با آنان نشان داد كه كاربرد مديريت 
عملكرد در دانشگاه و گروه هاى آموزشى از نظر صاحبان فرايند 
اهميت  بر  تاكيد  فوق  مطالعات  تمامى  در  و  بوده  اهميت  داراى 
تاكيد  قابل  اهداف  تحقق  راستاى  در  عملكرد  مديريت  اجراى 
است. همچنين ترجمان دانش اين مطالعه، جهت ارائه به مسولين و 
متوليان امر، راهنمايى براى پژوهش هاى بيشتر در زمينه مديريت 
عملكرد مى باشد. از اين رو پيشنهاد مى گردد دانشگاه با درك و 
تاكيد كاركرد ها و فوايد مديريت عملكرد و تحليل و ارزيابى آن، 
شرايط ارتقاء اجراى آن براى تمامى واحدهاى تابعه و افرادسازمان 
خود را فراهم آورد و در جهت اجراى آن در سطح مطلوب تالش 
زمانى  عمل،  در  عملكرد  مديريت  اينكه  توجه  قابل  نكته  نمايد. 
مى تواند به موفقيت نائل شود كه كليه گروه ها، بخش ها و واحد 

هاى  دانشگاه، به فرايند مديريت عملكرد كمك كنند.

حمايت مديريت ارشد دانشگاه از برنامه هاى مديريت عملكرد 
فرايند  برقرارى  در  محورى  عدالت  و  هماهنگى  و  همسويى  و 
مذكور در افراد و گروه ها و برگزارى آموزش هاى الزم و مناسب 
در اجراى مطلوب مديريت عملكرد جهت تحقق اهداف الزامى به 
نظر مى رسد. در نهايت مديريت عملكرد بايستى در جهان رقابتى 
بوده  اهداف فرد و سازمان  با  بهره ورى، هم راستا  براى  امروزى 
پاسخگويى انتظارات جامعه باشد و در جهت بقاء در شبكه هاى 

جهانى، خود را آماده سازد .

تشكر و قدردانى:

شوراى  فناورى،  و  تحقيقات  معاونت  از  مقاله  نويسندگان   
جهت  گلستان  پزشكى  علوم  دانشگاه  اخالق  كميته  و  پژوهشى 
حمايت و از اعضاى هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى گلستان، 
دانشگاه  همكاران  و  پژوهشگران  سارى،  اسالمى  آزاد  دانشگاه 
شيراز و گلستان، به ويژه آقايان دكترجعفر ترك زاده، دكترنصراله 
و خانم سكينه جعفرى كمال  على وكيلى  نوروزى، دكتر محمد 

تشكر را دارند.
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Abstract
Background and objectives: Performance assessment is a powerful management tool in the develop-
ment of human resources. For their survival in a competitive environment, universities should enhance 
their management knowledge and performance. Thus, the present study evaluated the application of 
performance management in Golestan University of Medical Sciences (Iran) from the viewpoint of 
faculty members.
Methods: This cross-sectional analytical study was conducted in 2012. A total of 136 faculty members 
of Golestan University of Medical Sciences were randomly selected. Data were collected using a reli-
able questionnaire (Cronbach’s alpha = 0.76) developed by the researchers in Shiraz University (Iran). 
The questionnaires, comprising two dimensions of benefits and applicability of performance manage-
ment in the university, were distributed among the participants and collected after completion. The 
obtained data were analyzed using inferential statistics.
Results: The studied faculty members reported the benefits of performance management and its di-
mensions, i.e. performance evaluation of faculty members and groups, support and improvement of 
performance of faculty members and groups, management of the groups, and comparison and ranking 
of the groups, to be at a desirable level. They considered “comparison and ranking of faculty members 
as acceptable. The applicability of performance management and its dimensions were also rated as ac-
ceptable. However, the benefit of performance management and its dimensions were rated significantly 
higher than the mean applicability and its dimensions in the university (P = 0.0001).
Conclusion: The participating faculty members suggested the applicability of performance manage-
ment in the current conditions of the university. Meanwhile, the benefit of performance management 
was scored more favorably than its application.
Keywords: Evaluation, Performance Management, Perspective of Faculty Members.
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