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به اهداف  دنیموفق جهت رس رانیمد یاصل یاز ابزارها یکی یعملکرد سازمان تیر یمد
 د،یکه عملکرد سازمان خود را بهبود ببخش دیهست لیاگر شما هم ما .است یسازمان

عملکرد  تیر یمد .دیآن آشنا باش یهاو روش میعملکرد، مفاه تیر یمد فیبا تعر  دیبا
و  ریمد نیارتباط و بازخورد مداوم ب ندیفرآ عنوان( که به Performance Management ای)

 نیدارد که در ا یفابعاد مختل شود،یم فیبه اهداف سازمان تعر  لیکارکنان در جهت ن
 .دیبا وبالگ فراگستر همراه باش .کرد میاز آنها آشنا خواه یمقاله شما را با بخش

 تعریف کار، و کسب محیط در آنها از بیشتر استفاده و نوین هایفناوری پیشرفت با
 عنوان به که عملکرد مدیریت .است کرده پیدا ایتازه ابعاد کارکنان عملکرد مدیریت

 سازمان اهداف به نیل جهت در کارکنان و مدیر بین مداوم بازخورد و ارتباط آیندفر 
 .است مدیران اصلی وظایف از شود،می تعریف

 نتیجه در امروزه اما .بود مدیران تجربیات بر مبتنی تماما عملکرد مدیریت گذشته، در
 شده متحول نانکارک عملکرد مدیریت مستمر، بازخوردهای دریافت و فناوری از استفاده

 کارکنان فعلی عملکرد اساس بر را آینده مشکالت توانندمی مدیران که طوری به .است
 از پیش آنان عملکرد بهبود و حفظ برای را الزم اصالحات گونه هر و کرده بینیپیش
 .دهند انجام دهد، رخ مشکلی اینکه

 مدیریت چرخه عملکرد، مدیریت تعریف مورد در شفافی توضیحات مقاله، این در
 .داد خواهیم ارایه سازمان در عملکرد مدیریت آینده و آن هایروش بهترین عملکرد،

 ست؟یعملکرد چ تیر یمد -1
 یو کارکنان برا رانیمد نیبازخورد و ارتباط مستمر ب ندیرآعملکرد در سازمان، ف تیر یمد

 .سازمان است کیبه اهداف استراتژ  یابیاز دست نانیاطم

مداوم  ندیفرآ کیساالنه بود، اما در حال حاضر به  یندیعملکرد، فرآ تیر یگذشته مد در
 نهیهاز کارکرد ب نانیعملکرد در سازمان، اطم تیر یدر واقع هدف مد .شده است لیتبد

را که  یاست که هر گونه مشکل نیهدف آن ا نیبنابرا .کارکنان در طول سال است
 .برطرف کند دهد،یم ارقر  ریعملکرد کارکنان را تحت تأث

 تیر یمد یکردهای، در حال حاضر، روDeloitte یتیر یگزارش موسسه مشاوره مد طبق
در  ونیاتوماس شیاما با افزا .و پراکنده است یاقهیسل کننده،جیها گعملکرد در سازمان

نقش  ونیدر حال حاضر اتوماس .کند رییمساله تغ نیکه ا رودیها انتظار مسازمان
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 تیر یآن، مد یندهایفرآ یسازکند و با سادهیم فایعملکرد ا تیر یدر مد یمهم
 .کندیآن را ممکن م کیاستراتژ 

 چرا مدیریت عملکرد سازمانی مهم است؟ -2
 میپاسخ بده یبه سوال دیعملکرد، ابتدا با تیر یمد میمفاه ریاز پرداختن به سا شیپ

ذکر  لیدل 2 نجایعملکرد مهم است؟ در ا تیر یچرا مد .دیخواهد پرس ریکه هر مد
 :شودیم

 ندیفرآ نیا .عملکرد ساالنه است یگزارشات بررس یبرا یعملکرد، مکمل تیر یمد -1
آماده  رودیساالنه انتظار م یابیآنچه در ارز  و هم کارکنان را در مورد رانیهم مد

 .کندیم

آنها ارزش قائل  یبرا رانیکه مد دهدیعملکرد مداوم به کارکنان نشان م تیر یمد -2
 افتیدر  یرایاز گذشته پذ شتریکه آنها ب شودیباعث م نیهمچن .هستند

 .سازنده باشند یبازخوردها

 عملکرد تیر یاهداف مد -3
 تیو هدا قیعملکرد سازمان با هدف تشو یریگعملکرد، اندازه تیر یمد یهدف اصل
به  ینگاه میتوانیهدف، م نیدرک بهتر ا یبرا .است یوربهره شیافزا یکارکنان برا
 :مینداز یآن ب یدیاهداف کل

 انداز سازمانتحقق چشم یبرا یاهداف سازمان نییتع 
 فرهنگ کار در سازمان جیترو 
 کارکنان یتوانمندساز 
 هامیت انیارتباطات م بهبود 
 رشد یهافرصت ییشناسا 
 و از کارکنان رانیانتظارات از مد نییتع 
 کار موثرتر یبرا زهیانگ جادیا 

 مدیریت عملکردچرخه  -4
چرخه،  نیا .عملکرد است تیر یمد یاستراتژ ای ندیاز فرآ یعملکرد بخش تیر یچرخه مد
 یدهو پاداش یدهنمره ،ینظارت، بهبودبخش ،یزیر از پنج مرحله برنامه یامجموعه
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 یمراحل ضرور نیانجام تمام ا د،یعملکرد کارکنان را مرور کن دیهر بار که بخواه .است
 .است

 
 ریزیبرنامه -4-1

این مرحله شامل تعیین اهداف کلی سازمان و همینطور اهداف فردی کارکنان و اطالع 
توانید به هر یک از این اهداف یک شما همچنین می .دادن این اهداف به آنها است

درصد اختصاص دهید تا بتوانید از آنها برای ارزیابی دستاوردهای کارکنان خود استفاده 
 .کنید

همچنین،  .ریزی موثر نخواهد بودگونه برنامهبدون مشخص کردن این اهداف، هیچ
دانند چرا اهداف تعیین این اهداف باید یک فرآیند مشارکتی باشد، زیرا کارکنانی که می

و وظایفی مشخص برایشان تعیین شده است، بیشتر برای موفقیت در رسیدن به آنها 
 .کنندتالش می

 نظارت -4-2

مدیران باید با استفاده  .شوده است که مدیریت مداوم عملکرد مطرح میدر این مرحل
های خود را ردیابی کرده و هر زمان که الزم بود دست از ابزارهای مختلف، عملکرد تیم
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با این حال، اگر این نظارت فقط یک یا دو بار در طول سال انجام  .به اصالحات بزنند
شود که مدیران به صورت ماهانه یا فصلی میتوصیه  .شود، چندان مؤثر نخواهد بود

ها را بررسی کنند و در صورت نیاز به کارکنان با کارمندانشان مالقات کنند تا پیشرفت
 .خود در حل مشکالتی که ممکن است به وجود آمده باشد، کمک کنند

 بهبودبخشی -4-3

رهایی برای های بدست آمده در مرحله نظارت، راهکادر این مرحله با استفاده از داده
این راهکارها ممکن است شامل شرکت در  .شودبهبود عملکرد کارکنان ارایه می

در هر صورتف این بهبودبخشی  .های کاری آموزشی باشدهای آموزشی یا ماموریتدوره
 .نیازمند ارایه بازخوردهای دقیق به کارکنان و ارتباط موثر مدیران با آنهاست

به همین دلیل،  .وانایی عالی در برقراری ارتباط داشته باشندبرای این کار مدیران باید ت
توانند مدیران موفق افرادی هستند که ارتباط منظمی با همه اعضای تیم خود دارند و می

 .بازخورد مکرر ارایه دهند

 دهینمره -4-4

آیند تا عملکرد سال قبل را بررسی کنند و در پایان سال، مدیریت و کارکنان گرد هم می
عملکرد هر یک از کارکنان باید به صورت  .ند آیا اهداف محقق شده است یا خیرببین

این کار برای درک وضعیت عملکرد آنها و اعمال تغییرات الزم  .گذاری شودای نمرهدوره
 .بر اساس آن، ضروری است

 دهیپاداش -4-5

تشخیص عملکرد خوب و  .دهی استمرحله نهایی چرخه مدیریت عملکرد، پاداش
دهی مناسب، بخش مهمی از فرآیند مدیریت عملکرد جهت تشویق مشارکت پاداش

ترین مرحله برای حفظ و افزایش زیرا مهم .توان آن را نادیده گرفتکارکنان است که نمی
تواند یک تشکر ساده، تشویق رسمی یا بخشی دهی میاین پاداش .انگیزه کارکنان است

 .دهی به کارکنان باشداز برنامه پاداش

شوند، اما ارکنانی که پس از یک سال تالش، در رسیدن به اهداف سازمانی موفق میک
کنند، انگیزه خود را برای تالش در سال آینده از دست پاداش مناسبی دریافت نمی

همچنین ممکن است که آنها اعتماد خود را به سازمان از دست بدهند و  .خواهند داد
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گیرد و در نتیجه ی آنها مورد قدردانی قرار نمیهااحساس کنند که استعدادها و تالش
 .شروع به جستجوی برای یک فرصت شغلی دیگر کنند

 ؟توان فرآیند مدیریت عملکرد را بهبود بخشیدچگونه می -5
حال که دانستید مدیریت عملکرد چیست، اگر تصمیم گرفتید تا فرآیندهای مدیریت 

 :واالت زیر را از خود بپرسیدعملکرد را در سازمان خود بهبود ببخشید، باید س

 کارکنان شما چه انتظاراتی از مدیریت عملکرد دارند؟ -5-1

تواند مانع تواند باعث پیشرفت نیروی کار شما شود و هم میمدیریت عملکرد هم می
های کارکنان بنابراین، اجرای موفق مدیریت عملکرد نیازمند آگاهی از خواسته .آن باشد

برای اینکار هیچ چیز بهتر از صحبت مستقیم با  .خود از برنامه مدیریت عملکرد است
 .نیستکارکنان و کسب نظرات آنان 

گیرندگان و افرادی که مسئول های خود را به تصمیمگام بعدی این است که یافته
های خود در اینجا باید آن دسته از یافته .تغییرات در سازمان شما هستند، منتقل کنید

و همچنین سایر تحقیقاتی را که نشان دهنده تاثیر فرآیندهای بهبود عملکرد بر نتایج 
 .ین افراد به اشتراک بگذاریدکسب و کار است، با ا

 دهید؟آیا مدیریت عملکرد کارکنان را به طور مداوم انجام می -5-2

اما خوشحالی همیشه آن چیزی  .خواهند کارکنانشان خوشحال باشندکارفرمایان می
خواهند گاهی اوقات کارکنان می .خواهندنیست که کارکنان از کارفرمایان خود می

بنابراین بخشی از فرآیند مدیریت عملکرد باید  .م استاحساس کنند که کار آنها مه
 .مبتنی بر افزایش انگیزه کارکنان باشد

ای، فرآیند مدیریت عملکرد سازمانی باید شامل مکالمات مکرر برای ایجاد چنین انگیزه
های صورت گرفته و و مداوم بین کارکنان و مدیران باشد تا اهداف، پیشرفت

 .نگ باقی بماننددستاوردهای کارکنان پرر 

 در اختیار دارند؟” فرآیند مدیریت عملکرد“مدیران چه ابزارهایی برای مدیریت  -5-3

های مدیریت عملکرد شما به عنوان یک مدیر نقش بسیار مهمی در موفقیت برنامه
دهی، جذب و پرورش مدیران نقش مهمی را در انگیزش .سازمان خود خواهید داشت
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ل باید اطمینان حاصل کنید که مدیران سازمان شما برای به همین دلی .کارکنان دارند
 .اندارائه و دریافت بازخورد مفید و پیوسته آموزش دیده

به عالوه، در دسترس داشتن فناوری مناسب برای پشتیبانی از مدیریت مداوم عملکرد، 
افزارهایی نیاز خواهید داشت که برای اجرای فرآیندهای شما به نرم .ضروری است

 .مر طراحی شده باشندمست

 عصر اتوماسیون مدیریت عملکرد -6
مدیریت عملکرد فقط مربوط به بخش منابع انسانی نیست، بلکه این نگرانی باید مربوط 

دهد که نشان می Deloittes هایاما گزارش .به همه سطوح رهبری در یک سازمان باشد
ی جدید منجر به بهبود هاگذاری در فناوریها مطمئن نیستند که آیا سرمایهسازمان

 .شود یا خیرعملکرد سازمان می

 م؟یکن یگذارهیعملکرد سرما تیر یمد یافزارهانرم یرو دیبا ایآ -7
 یبرا یخاص یکه استراتژ شودیبه بهبود منجر م یتنها زمان یدر فناور یگذارهیسرما

فقط  یسازمان یافزارهانرم ،یاستراتژ کیبدون  .عملکرد وجود داشته باشد تیر یمد
 تیر یمد ستمیس یاجرا گر،ید یاز سو .خواهند شد رانیمد یبرا شتریباعث زحمت ب

 یحال، اعضا نیبا ا .سازمان است یاعضا یعملکرد در سطح سازمان به نفع تمام
 .عملکرد به دنبال آنها هستند، آگاه باشند تیر یمد قیکه از طر  یاز اهداف دیسازمان با

را ارائه دهد  یمنحصر به فرد یهانشیب تواندیعملکرد م تیر یمد یافزارهانرم یهاداده
 .ستندین یابیقابل دست یدست یهایبررس ای ینظرسنج قیکه از طر 

 عملکرد تیر یمد یهاروش نیبهتر  -8
(، برخورد با آن Performance Managementعملکرد ) تیر یمد تیاز موفق نانیراه اطم تنها

 :شودیانجام م ریز  یهاروش قیمستمر و در حال تحول است که از طر  ندیفرآ کیمانند 
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 عملکرد تیر یمد یخوب برا یاستراتژ کیداشتن  -8-1

عملکرد مناسب به آنها پاسخ داده  تیر یبرنامه مد کیکه در  یدیاز سواالت کل یبرخ
 :عبارتند از شود،یم

 ؟یفصل ایماهانه  ،یهفتگ شود؟یم یابیعملکرد کارکنان ارز  کباریچند وقت  هر 
 و  یابیرد یدر دسترس هستند؟ ابزارها هایابیارز  نیا یبرا ییهاستمیس چه

خودکار نبض کارکنان، جلسات رو در  یاحساسات کارکنان، بررس لیو تحل هیتجز 
 رو؟

 بازخورد در مکالمات چگونه خواهند بود؟ افتیدر  نحوه 
  خوردها چگونه صورت خواهد گرفت؟باز  یابیارز 

 ارتباطات آزاد و موثر فرهنگ -8-2

 .به شروع گفتگو در مورد مسائل مربوط به کارکنان کمک کند تواندیمستمر م نظارت
قابل حل است که ارتباطات در  یکارمند تنها زمان کی فیعملکرد ضع ای یاحساس منف

 .و شفاف باشد تیسازمان بدون محدود
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 تیر یگسترده در سراسر سازمان است که از مد تیمسئول کیبه فرهنگ ارتباطات  تعهد
شفاف شامل  ارتباطات .شودیها اجرا مبخش ریو در همه سا شودیشروع م یعال

 :است ریموارد ز 

 دیبا آنها به اشتراک بگذار  دیاز کارمندان انتظار دار  قایدق آنچه. 
 اهداف قابل اجرا قیخود از طر  لیبه حداکثر پتانس دنیرس یکارکنان برا آموزش. 
 یکل یقابل اجرا به کارمندان، نه بازخوردها یبازخوردها دادن. 
 به اهداف موفق یابیدست یموجود برا یهابر پاداش دیتاک. 

 مستمر نظارت -8-3

که منظور از نظارت مستمر، نظارت بر هر حرکت و عملکرد کارکنان  دیاست بدان الزم
ارائه شده توسط کارکنان  جیکار و نتا شرفتیمنظور نظارت بر پ نجایدر واقع در ا .ستین

همچون مشاهده،  ییهاروش قیکارکنان، از طر  اتیبا توجه به روح ن،یهمچن .است
 طیشرا توانندیم رانیکارمندان، مد اتیروح لیه و تحلیتجز  یتعامل، و با کمک ابزارها

که به محض  دهدیامکان را م نیا رانیبه مد نیا .نندک یابیخود را ارز  یهامیت یروح
 .بروز مشکل، آن را برطرف کنند

از  یاعملکرد موفق، مجموعه تیر یمد یاستراتژ کیعناصر در  نیهمه ا یاجرا یبرا
ها حلراه نیا .انتخاب وجود دارند یعملکرد برا تیر یمد ونیاتوماس یهاستمیس
نظارت و  نیو همچن یدست یندهایبر فرآ یرا که به طور سنت اتیعمل نیچند توانندیم

 .دبودند، ساده کنن یبازخورد متک افتیدر 

 چگونه است؟ یعملکرد سازمان تیر یمد ندهیآ -9
جذب  تیر یمد ،یریادگی تیر یعملکرد کارکنان با مد تیر یمد نده،یتا در آ رودیم انتظار

 .ادغام شود یشغل تیر یکارکنان و مد

 از مد افتاده است گریرد ساالنه دعملک تیر یمد -9-1

 یاجرا یهاوهیعملکرد در سازمان، ش تیر یکه با تکامل مفهوم مد دیاست بدان جالب
 Netflix سازمان از جمله نیبه عنوان مثال، چند .کرده است یادیز  راتییتغ زیآن ن

 تیر یکه آن را مد انددهیعملکرد برگز  تیر یمد یتر و مستمر را براچابک یهاوهیش
 .نامندیعملکرد روان م
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 است افتنی تیرو در رو در حال اهم بازخورد -9-2

رو  یبه بازخوردها ازیعملکرد، ن تیر یمد یهادر روش رییکرد که با وجود تغ دیتاک دیبا
 شتریمنظم ب یبازخوردها هیو ارا افتیدر  تیدر واقع، اهم .است یدر رو همچنان باق

حاصل کرد که کار کارکنان با هدف سازمان هماهنگ  نانیشده است تا بتوان اطم زین
 .است

 شوندیم ترشرفتهیعملکرد پ تیر یمد یهایفناور -9-3

و هوش  یهوشمند، هوش شناخت یهانیکه ماش رودیانتظار م ،یمنظر تکنولوژ از
 ییاقدامات اجرا توانندیآنها که م یهاتیو آندسته از قابل افتهی یشتریرواج ب یمصنوع

کنند،  هیتوص یو سازمان یبهتر برآورده کردن اهداف فرد یذب کارکنان را براو نحوه ج
 .کند دایپ یشتریرواج ب

 آخر کالم -10
 .است یضرور رانیمد یتمام یبرا ،یعملکرد سازمان تیر یمد تیمناسب از اهم درک
استفاده  د،یعملکرد در سازمان خود هست تیر یمد تیاگر شما هم به دنبال تقو نیبنابرا

 یالزم برا یهامهارت یکه دارا یرانیعملکرد و پرورش مد تیر یمد یافزارهااز نرم
خواهد بود و در  یشما ضرور یکارکنان هستند، برا زمنظم ا یو ارائه بازخوردها افتیدر 
.بود دیکارکنان خود خواه زهیانگ شیشاهد افزا جهینت
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