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 ضرب االجل 
رئیس جمهور برای 
واگذاری اراضی دولتی 
جهت ساخت مسکن

 صفحه2 ««

 ضرروت تبیین شفاف
 در احیای دریاچه اورمیه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان شرقی مطرح کرد؛

 در جریان بازدید از وزارت 
راه و شهرسازی صورت گرفت؛
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 صفحه7 ««

 رویداد فینو هک 
آغاز به کار کرد

3
در سفر به شهرستان کاشان مطرح شد؛

 مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

 تعهد و خوش حسابی مشتریان 
 ضامن بهبود تسهیالت دهی
و رونق بخش تولید است

7

عصرآزادی / س�رویس اقتصادی: رویداد فینوهک در نشستی با 
حض�ور خبرن�گاران در روز ۸ مرداد با پیام »ی�ک چالش بردار و 
با سرمایه گذار دس�ت بده« و با حضور مدیرعامالن همراه کارت، 
فینوتک، تکنوتجارت و مع�اون بازاریابی و عملیات ارتباط فردا، 

آغاز به کار کرد...

»عصرآزادی« از حواشی جالب انتخابات سال دوم هیئت رئیسه شورای ششم شهر تبریز گزارش می دهد؛

ماراتن تک برگی
 صفحه  2««

مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر ماموریت، رسالت، 
اهداف وچشم اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی 
عم��ل می کنن��د و ملزم به پاس��خگویی به مش��تریان، ارباب رجوع و 
ذینفعان هس��تند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری 
است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و 
کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. 
بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. 
کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی 
تحقق برنامه های توس��عه و رفاه جامعه اس��ت. ارائه خدمات و تولید 
محصوالت متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را 
برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی 
مش��تری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد 
کرده اس��ت. درصورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور 

صحیح و مس��تمر انجام ش��ود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاههای 
اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می شود. در بخش 
غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت  مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد 

قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقای کالس جهانی شرکتها و مؤسسات می شود.
دیدگاهها

مباحث ارزیابی عملکرد را می توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه 
اساس��ی س��نتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و 
کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف 
به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه 
نو، آموزش، رش��د و توس��عه ظرفیت های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان 
و عملکرد آن، ارائه خدمات مش��اوره ای و مش��ارکت عمومی ذینفع��ان، ایجاد انگیزش و 
مسئولیت پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه سازی فعالیت ها و عملیات را هدف قرار داده 
و مبنای آن را شناس��ایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می دهد. خاستگاه 
این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با استفاده از تکنیک ها 
و روش های مدرن، توسعه پیدا می کند. حوزه تحت پوشش اندازه گیری عملکرد می تواند 
سطح کالن یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد. سطح ارزیابی عملکرد اگر 
تنها شامل افراد باشد بطوری که امروزه در بخشهای مدیریت منابع انسانی متداول است، 

ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمانها انجام می  شود. 
سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی 

از سیس��تم کل می باشند و باید ش��رایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر 
قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و اس��تراتژی ها و آرمان های 
سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می باشد. چنین 
رویک��ردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل 

اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود.
ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد

 )Synergy( بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم افزایی
ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و 
ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولتها و سازمانها و مؤسسات 
ت��الش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررس��ی و 
کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی 
چالشهای پیش روی س��ازمان و کسب بازخور و اطالع از میزان اجرا 
سیاستهای تدوین ش��ده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز 
دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و 

ارزیابی امکان پذیر نیست.
لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه  گیری می گوید: » هرگاه توانستیم 
آنچه درباره آن صحبت می کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می توانیم 
ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش 

ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید. «
عل��م مدیریت نیز مبین مطالب مذکور اس��ت. هرچه را ک��ه نتوانیم اندازه گیری کنیم 
نمی توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد 
بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم 
اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد.  
س��ازمانها ت��ا زمانی که برای بقا تالش می کنند و خ��ود را نیازمند حضور در عرصه ملی 
و جهانی می  دانن��د، باید اصل بهبود مس��تمر )Continuous improvement(  را 
سرلوحه فعالیت خود قرار می دهند. این اصل حاصل نمی شود، مگراینکه زمینه دستیابی 
به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان پذیر  شود. این بهبود را می توان با گرفتن بازخور الزم 
از محیط درونی و پیرامونی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای 
س��ازمان، مسئولیت پذیری و جلب رضایت مشتری با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی 
عملکرد با الگوی مناس��ب، این امکان را ایجاد خواه��د کرد. به انعطاف پذیری برنامه ها و 
اهداف و ماموریت  سازمانها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می نماید. ارزیابی و 

اندازه گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیاز دارد. 

مقاله

    تهیه و تنظیم : حمید زمانی

دوست گرامی جناب آقای جواد دربندی
درگذشت بانو لطیفه هاشمی اسکویی همسر عزیز زنده یاد 
استاد محمد دربندی و مادر گرامی روانشاد مهندس پرویز، 
آقای مهندس فرزین و  سرکار خانم پروین و مادر خانم ارجمند 
آقای مهندس توفیق آهنی را خدمت جنابعالی و خاندان معزز 
دربندی تسلیت عرض نموده برای آن شادروان آرامش ابدی 

و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
 دکتر نوذر یزدانی - سعید، فرید، دکتر وحید،
دکتر علیرضا و فروغ پیمان

 تسلیت

 
    

 تسليت

 مرده آنست كه نامش به نكوئي نبرند سعديـا مـرد نكـو نـام نميـرد هـرگز
 سيد فتاح حسيني كهنموئي حاج ان حاج سيد محسن و جناب آقايگرامي  انسرور

  معزّامحترم و خانواده هاي 

 ادروانشجنت مكان  ،  مرحوم مغفورن اتر عزيزبرادمناسبت اربعين درگذشت ب
 سعيد حسيني كهنموئي ج حاجناب آقاي 

تسليت عرض معزّا حترم م هاي و خانواده شمارا به 
علو درجات مرحوم مغفورنموده و از خداوند متعال براي 

و براي بازماندگان صبر  الهي طلب آمرزش و مغفرت  و
 جزيل مسئلت داريم .
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