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مدیریت عملکرد و تاثیر آن بر افزایش بهره وري نیروي انسانی

نویسنده : سیدي، سید مسعود ؛ اکبري، علیرضا
1388سال انتشار : 

چکیده
هدف از تاسیس هر موسسه، سازمان یا شرکت تجاري، کسب سود و تداوم حیات آن می باشد. براي نیل 

افزایش بهره وري عوامل تولید، هزینه هاي خود را کاهش داده و به این هدف سازمانها سعی می کنند تا با 
بر سود خود بیافزایند. یکی از مهمترین عوامل تولید در هر سازمانی نیروي انسانی آن می باشد. بهره وري در 
ساده ترین شکل آن بعنوان نسبت ستانده ها به داده ها یا بازدهی در نظر گرفته می شود. بهره وري نیروي 

ر از تقسیم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلین حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد که به طور کا
متوسط هر نفر نیروي انسانی شاغل چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

مدیریت عملکرد رویکردي است که با دادن آموزشهاي الزم به نیروي کار و همچنین برقراري یک نظام 
ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز برقراري نظامهاي حقوق و مزایا و پاداشهاي مبتنی بر عملکرد، منصفانه در

سعی در ایجاد همدلی بین کارکنان و سرپرستان دارد تا از این طریق اهداف کارکنان را با اهداف سازمان 
همسو نموده و بر بهره وري نیروي انسانی بیافزاید.

هیم مدیریت عملکرد و بهره وري و نیز رابطه بین این دو مفهوم دارد و می این مقاله سعی در توضیح مفا
کوشد تا با ذکر اصول و فرایند اجراي آنها، یک چارچوب عملی براي اجراي مدیریت عملکرد توام با افزایش 

بهره وري در سازمانها را ارائه نماید.
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ي کاربهره وري ؛ مدیریت عملکرد ؛ توانمند سازي نیروکلیدواژه : 

مقدمه-1
توانند در این ها افزایش یافته است، تنها سازمانهایی میوري در همه زمینهدر جهان رقابتی امروز که بهره

وري را داشته دنیاي پرتالطم باقی بمانند که به بهترین وجه از منابع خود استفاده نموده و بیشترین بهره
انسانی است. نظامهاي ارزیابی عملکرد فاقد کارایی الزم در ارتقاي باشند، یکی از منابع مهم سازمانی نیروي 

باشند لذا نیاز به تغییر جهت از این نوع نظامها به نظامهاي نوین مدیریت عملکرد وري نیروي کار میبهره
گردد. در سالهاي اخیر مدیریت عملکرد به عنوان یکی از راهبردهاي توسعه و به بیش از پیش احساس می

رود.وري نیروي کار به شمار میوري منابع انسانی و در نتیجه بهبود بهرهروزآ
ها) براي تولید وري به تعبیر کلی معیار سنجش این امر است که مصرف منابع به عنوان ورودي (نهادهبهره

وري در هاي) مورد نیاز جامعه در درازمدت چقدر موثر و کارآمد بوده است. اگر بهرهخروجی (ستانده
ها یا همان راندمان یا بازدهی در نظر گرفته شود، ها به دادهترین شکل آن به عنوان نسبت ستاندهساده

یابد که براي نیل به این وري یا راندمان افزایش میها کمتر شوند، بهرهبدیهی است که هر چه مخرج یا داده
هدف به سه طریق می توان عمل نمود: 

ت همان مقدار قبلی ستانده با توجه به افزایش کارایی و بهبود عملکرد ها و برداشکاهش مقدار داده
سیستم 

گیري از افزایش کارایی و بهبود عملکرد سیستم و همان مقدار قبلی افزایش مقدار ستانده با بهره
ها داده

هش گیري از افزایش کارایی و بهبود عملکرد سیستم و نیز کاافزایش همزمان مقدار ستانده با بهره
هامقدار داده

وري نیروي کار از شود. بهرهنیروي کار مهمترین داده (ورودي) در تولید کاالها و خدمات محسوب می
اینشود.تقسیم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلین (یا نفر/ساعت کار در طول یک سال مالی) حاصل می

کردهایجادافزودهارزشمیزانچهشاغلانسانینیروينفرهرمتوسططوربهکهدهدمینشانشاخص
باشد، بنابراین میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان میبهسازمان،هرموفقیتسنجشمعیار. است

باشد که بتوانند با ارائه راهکارهاي براي سنجش موفقیت سازمانها نیاز به نظامهاي منابع انسانی مترقی می
وري کل سیستم بیافزایند و بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان، بر بهرهمناسب و ایجاد هماهنگی الزم

.ببرندپیشبهونمودهیاريبیشترسازمان را در رسیدن به اهداف خود هر چه
بایست آموزشهاي الزم تدوین و هماهنگی و گیري هر چه بهتر از عامل نیروي انسانی، میبه منظور بهره

همدلی در بین کارکنان ایجاد و اهداف آنها را با اهداف سازمان همسو نمود. مدیریت عملکرد با ایجاد 
و همچنین برقراري جلسات محیطی مشارکتی و ابالغ اهداف سازمان به کارکنان و راههاي دستیابی به آنها

گیري از سیستمهاي پرداخت بر مبناي عملکرد، باعث ایجاد همسویی ارزیابی و هدایت کارکنان و نیز با بهره
دهد. در چنین نظامی افراد احساس وري نیروي کار را افزایش میاهداف کارکنان و سازمان گردیده و بهره
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بخش امور محوله توسط کارکنان باعث بهبود عملکرد جام رضایتنمایند. انتعلق خاطر بیشتري به سازمان می
شود که نتیجه آن چیزي گردد. بنابراین یک تعهد دوسویه بین کارکنان و سازمان ایجاد میکل سازمان می

باشد. یک نوع هماهنگی بین اهداف کارکنان و اهداف وري سازمان نمیجز بهبود عملکرد، کارایی و بهره
شود که هر چه کارکنان براي تحقق اهداف سازمانی بیشتر تالش نمایند، اهداف خودشان میسازمانی ایجاد
گردد و از سوي دیگر سازمان اي از دریافتهاي جبرانی و احترام بیشتر است، بیشتر محقق مینیز که آمیزه

آمد بپردازد و تواند در محیط رقابتی به کسب درآورد بهتر میوري که به دست مینیز با افزایش بهره
پرداختهاي جبرانی و تسهیالت بهتري را در اختیار نیروي انسانی خود قرار دهد.

تعریف مدیریت عملکرد-2
باشد که تعاریف می» Performance Management«مدیریت عملکرد ترجمه عبارت انگلیسی 

اند:متعددي از آن شده است، موارد زیر از آن جمله

اي از اقدامات و اطالعات تلقی کرد که به منظور افزایش سطح وان مجموعهتمدیریت عملکرد را می
اي اقتصادي توام با کارایی و استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوه

) 1382گیرد. (سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، اثربخشی صورت می
ن دسته از فعالیتهاي سازمانی است که با مدیریت امور و مدیریت عملکرد اصطالح عامی براي آ

مسئولیتهاي شغلی و رفتاري کارکنان سر و کار دارد. مدیریت عملکرد راهی براي تسهیل برقراري 
تر کاري و تعهد ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب

) 1382شود. (ابیلی و موفقی، یبیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر م
توان مدیریت عملکرد را رویکردي دانست که با استفاده از ارتباطات با توجه به تعاریف فوق می

دوجانبه بین سرپرستان و کارکنان، باعث تفهیم خواستها و انتظارات سازمان از کارکنان از یک سو و 
مدیریت سازمان از سوي دیگر، محیطی را جهت انتقال خواستها و تقاضاهاي کارکنان به سرپرستان و 

آورد. مدیریت عملکرد استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان پدید می
شود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارکنان را تشخیص و در جهت بهبود آن اقدام باعث می

اسب به عملکرد مطلوب کارکنان، عملکردهاي مطلوب را نموده و از سوي دیگر با دادن پاداشهاي من
ترغیب و تکرارپذیري آنها را افزایش دهند. 

هاي مدیریت عملکرد فرایندي است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظامهاي انضباطی و خط مشی
براي باال گیرد. فنون و ابزار این مدیریت رسیدگی به شکایات را به عنوان ابزار مدیریتی خود در برمی

رود.وري کارکنان و کسب مزیت رقابتی سازمان به کار میبردن بهره

وري تعریف بهره-3
) مطرح گردیده است. در Productivityوري به عنوان معادل واژه انگلیسی (در زبان فارسی کلمه بهره

برخی از متون دیگر معادلهایی نظیر راندمان، بازدهی، قدرت تولید، قابلیت و باروري کارآمد جایگزین واژه 
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وروديعنوانبهمنابعمصرفکهاستامراینسنجشمعیارکلیتعبیربهوريبهرهاند.مذکور شده
وثر و کارآمد است.مچقدردرازمدتدرجامعهنیازمورد) هايستانده(خروجیتولیدبراي) هانهاده(

وري از این دیدگاه ارتباط بین وري ارائه شده است: بهرهتعریف دیگري که از دیدگاه سیستمی براي بهره
دهنده میزان وري نشانکند. بر این اساس بهره) را مشخص میOutputsها () و ستاندهInputsها (داده

وري نیز افزایش فرایند تولید است یعنی اگر از امکانات، خوب استفاده شود بهرهکارآیی ترکیب عوامل در 
یابد بنابراین در صورتی که از نیروي انسانی به عنوان یکی از عوامل تولید به خوبی استفاده شود، می

وري نیروي انسانی نیز افزایش خواهد یافت.بهره
فه نخست کارآیی و مولفه دیگر اثربخشی انجام فعالیت وري به طور کلی داراي دو مولفه است. مولبهره

شود، به عبارت دیگر خوب کار کردن است. کارآیی به توانایی به دست آوردن ستاده از داده کمتر اطالق می
گردد و به همان کارآیی است. اثربخشی به تطبیق نتایج حاصل از انجام کار با هدفهاي مورد نظر اطالق می

وري عبارت است از: توان اثربخشی نامید. بنابراین در یک تعریف کلی بهرهوب کردن را میدیگر سخن، کار خ
».درست انجام دادن کار درست«

نحوهومسئولیتهراحرازشرایطومشخصخوبیبهسازمانیوظایفیاکارهاکهصورتیدربنابراین
ه به استعداد، توجباوصحیحنحوبهافراداگرنیزدیگرسويازوباشدگردیدهمعیننیزوظیفههرانجام

وري نیروي رود که بهرهتوانایی و دانش الزم به هر یک از وظایف یا کارها گمارده شده باشند، انتظار می
هاي ارائه شده توسط سرپرستان و پرداختهاي جبرانی و نظام انسانی افزایش یابد. البته نباید از راهنمایی

وري افزایش عملکرد کارکنان غافل شد چرا که بدون انجام صحیح این موارد، نه تنها بهرهپاداشها متناسب با
یابد چه بسا کارکنان بدلیل عدم کارآیی سیستم در جبران خدمات آنها سرخورده شده و به دلیل نمی
وري کل سیستم شوند.کاري نموده و عمالً باعث کاهش بهرههاي حاکم بر سیستم، کمعدالتیبی

وري اصول مدیریت بهره-3-1
سازي آن در یک سازمان ناگزیر به رعایت اصولی به شرح زیر وري و پیادهبراي انجام صحیح مدیریت بهره

باشیم:می

وري باید همه جانبه و توسط تمام کارکنان انجام شود. تالشهاي افزایش بهره
وري باید دائم و مستمر باشد. کوششهاي افزایش بهره
وري باید از حمایت کامل، فعاالنه، مشهود و مشارکت مدیران تمام سطوح به هاي افزایش بهرههبرنام

ویژه مدیران رده باال برخوردار باشد. 
وري باید از جزء جزء دانش شغلی و خالقیت هر چه بیشتر کارکنان، بدون هاي افزایش بهرهدر برنامه

برداري گردد. در نظر گرفتن سمت آنها بهره
وري هر قسمت یا واحد را شناسایی کند. ازمان باید بتواند شاخصهاي کمی سطوح بهرهس
وري را براي کلیه بخشهاي سازمان مشخص نموده و مدیران باید قادر باشند اهداف محسوس بهره

حمایت و تایید افراد مافوق، پذیرش و تعهد افراد زیردست و همکاري همکاران خود را جلب نمایند. 
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 وري را نسبت به هدفهاي نظامی ایجاد کرد که بتواند به طور پیوسته و دقیق نتایج افزایش بهرهباید
نفع برساند. تعیین شده منتشر کند و به طور منظم این اطالعات را به تمام مدیران ذي

م اي مهم براي ارزیابی عملکرد مدیریت باشد و نظاوري باید دادهدرجه موفقیت و تحقق هدفهاي بهره
وري کمک کند. پاداش باید به موفقیت ارتقاي بهره

شوند را شناسایی و وري پایین در سازمان میمدیریت باید قادر باشد تا عواملی را که منجر به بهره
اصالح نماید.

گانه فوق و همچنین از طریق برقراري نظام مدیریت مدیریت ارشد سازمان در کنار رعایت موارد نه
بهبود عملکرد نیروي انسانی نموده و با برگزاري آموزشهاي الزم براي کارکنان و نیز عملکرد، سعی در

هاي زمانی برقراري جلسات متناوب ارزیابی عملکرد کارکنان که توسط سرپرستان واحدهاي سازمان در دوره
یی را به هاشود، نسبت به ارائه راهکارهاي عملی بهبود عملکرد اقدام نموده و توصیهمشخص انجام می

هاي ارائه شده، نسبت به اصالح ضعفهاي نماید. کارکنان نیز با مد نظر قرار دادن راهنماییکارکنان ارائه می
نمایند. این فرایند مستمر در بلندمدت باعث بهبود کارایی و اثربخشی کل سیستم شده و در موجود اقدام 

یابد.وري کل افزایش مینتیجه بهره

وريبهبود بهرهچرخه مدیریت -3-2
:داردوجودزیرترتیببهمرحلهچهارآندروري یک فرایند مستمر و مداوم است کهمدیریت بهره

وريگیري بهرهمرحله اول: مرحله اندازه

آنجااز. باشدمیوريبهرهشاخصهايرشدنرخوروندسطح،گیرياندازهمفهومبهوريبهرهگیرياندازه
وري به نشان دهند، شکل معمول شاخصهاي بهرهراسیستمتواناییوريبهرهشاخصهاياستالزمکه

ها است.ها به وروديصورت نسبت ستانده به داده سیستم یا به عبارت دیگر خروجی
ازکارنیرويوريبهره. شودمیمحسوبخدماتوکاالهاتولیددر) ورودي(دادهمهمترینکارنیروي

شود. این /ساعت کار در طول یک سال مالی) حاصل مینفریا(شاغلینتعدادمتوسطبردهافزوارزشتقسیم
دهد که به طور متوسط هر نفر نیروي انسانی شاغل چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده شاخص نشان می

است. 

وريمرحله دوم: مرحله ارزیابی با تحلیل بهره

در زمانهاي مختلف و گذشتهباآنمقایسهوري،بهرهرشدنرخوروندسطح،تعیینبامرحلهایندر
همچنین سایر بنگاههاي اقتصادي مشابه، تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله، نقاط قوت و ضعف و فرصتهاي 

وري نیروي کار به صورت سیر زمانی و سایر گردد. مقایسه تطبیقی شاخص بهرهبهبود مشخص و روشن می
هاي مدیریتی در مشیترین ابزارهاي تحلیلی در هدایت خطمفیدترین و عملیبنگاههاي اقتصادي یکی از

باشد.وري میجهت انجام موثر اقدامات ارتقاي بهره
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وريریزي بهرهمرحله سوم: مرحله برنامه

واهدافقبلی،مرحلهدربهبودفرصتهايوتهدیدهاضعف،وقوتنقاطازاطالعبامرحلهایندر
وري از طریق کار تعیین و براي ایجاد بهبود و افزایش بهرهنیرويوريبهرهزمینهدرالزمکمیاستانداردهاي
شود. ریزي میحلهاي مختلف برنامهها و راهتحلیل گزینه

باشند: مراحل اجرایی این فرایند به شرح زیر می

ش). مرحله شناسایی اهداف و فراهم آوردن شرایط پذیرش آن توسط مدیریت (پیمای.1
مرحله تحلیل، انتخاب هدفهاي معین و اطمینان از تعهد و التزام مدیران بخشها نسبت به آن. .2
وري به اجراي اقداماتی براي بهبود مرحله اجراء شامل طراحی توسعه تفصیلی و وظایف در بهبود بهره.3

در کنترل نتایج.

وريمرحله چهارم: بهبود بهره

وري، ترکیبی از دو حالت حدي بهبود مداوم و بهبود بهرهبهنسبتسیستمهررویکردکلیطوربه
تدریجی و بهبود یکباره و دفعی خواهد بود. بهبود مداوم و تدریجی رویکردي است که در چارچوب آن 

پذیرد. در این رویکرد تاکید اصلی بر وري به کندي ولی به طور مداوم صورت میحرکت براي بهبود بهره
وري از طریق بسترسازي فرهنگی و ایجاد اراده و تمایل عمومی براي الش براي بهبود بهرهنهادینه کردن ت

بهبود است و معموالً از ابزارهایی چون نظام مشارکت سازماندهی محیط کار، نگهداري خوب در محل کار و 
گیرد.غیره بهره می

وري به سرعت و به طور بهرهودبهببرايحرکتآنچارچوبدرکهاسترویکرديدفعیویکبارهبهبود
پذیرد. در این رویکرد تاکید اصلی به تعریف مشکل و حل آن بر اساس روشهاي عمومی مستقل صورت می
هاي بهبود است.گیري از ابزارهایی مانند تحقیق و توسعه و پروژهحل مساله با بهره

عوامل تاثیرگذار در اجرا و پیاده سازي نظام مدیریت عملکرد-4
دهنده سازمان، تواند به موفقیت شود که کلیه بخشها و عوامل تشکیلملکرد در عمل، زمانی میعمدیریت

بندي نمود:توان به شرح ذیل تقسیمبه فرایند مدیریت عملکرد کمک کنند. این عوامل موفقیت را می

هماهنگی کامل هاي مدیریت عملکرد و همسویی وحمایت همه جانبه مدیریت ارشد سازمان از برنامه
در برقراري فرایند مذکور 

 آمادگی و تمایل مدیریت ارشد سازمان براي انجام تغییرات الزم در فرایند فعلی، در صورت نیاز به
انجام تغییرات 

 هماهنگی کامل نظام مدیریت عملکرد با سایر نظامهاي سازمان
ت عملکرد در سازمان برقراري آموزشهاي الزم و مناسب جهت اجراي هر چه بهتر مدیری
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 دخالت مستقیم کارکنان در اجراي مدیریت عملکرد
 روشهاي اجراي مدیریت عملکرد باید به نحوي باشد که هم با اهداف و انتظارات سازمان و هم با

خواستها و نیازهاي کارکنان همسو باشد. 
.باید عملکرد سازمان مورد ارزیابی قرار بگیرد نه عملکرد فرد یا افراد

استکارکنانتوانمندسازيآننتیجهاولینشود،اجراموفقیتباعملکردمدیریتفرایندکهدر صورتی
آنهاباگروهیبستگیوکارکنانبینهمبستگیحصولدرصددکارمندوابستگی،یااستقاللجايبهیعنی
وري و بهبود مستمر کیفیت محصوالت و ارائه کارکنان، زیربنایی است براي افزایش بهرهتوانمندسازي. است

خدمات به مشتریان.

اصول مدیریت عملکرد -4-1
توان به اصول مشخص را باید به عنوان مبنا و زیربناي مدیریت عملکرد در نظرگرفت. این اصول را می

صورت ذیل عنوان نمود: 

توان یافت. براي هر مساله پاسخی خاص می
باشند. ارزشها چیزي فراتر از قابلیت سودآوري می
 .مدیریت عملکرد، نوعی فرایند اساسی کسب و کار است
توجه خاص به قدرت حاصل از تبادل اطالعات

عملکردمدیریتفرایند-4-2
ریزي شود. برنامهریزي عملکرد آغاز میاي است که با برنامهفرآیند مدیریت عملکرد، یک فرآیند چرخه

باشد که عبارتند از: عملکرد نیز شامل دو بخش می
تواند کارکنان را از الف) تعریف نقشها و مسئولیتهاي کارکنان و معیارها و انتظارات عملکرد که خود می

راهبرد سازمان آگاه نماید. در این بخش کارکنان با اهداف کالن سازمان و راهبردهاي نحوه مشارکت آنها در
یابند. گردند و از خواستها و انتظارات سازمان آگاهی میدستیابی به آنها به طور کامل آشنا می

اي ب) تهیه و تدوین اهداف مشخص براي کارکنان که این کار نیز بر مبناي وظایف، نقشها و مسئولیته
شود. خود کارکنان انجام می

شوند:ریزي و اجرا میالذکر در چهار مرحله برنامههر دو بخش فوق

هاي دریافتی از رستان و با استفاده از دادهسرپسويازاهدافتعیینومسئولیتهاونقشهاتعریف.1
شود. کارکنان به طور مشارکتی انجام می

اهدافبهدستیابیبرايالزمراهبردهايتدوینبهنسبتمشتركطوربهوکارمنداتفاقبهسرپرست.2
. نمایندمیاقدامشدهتعیین



٣۴۵٩

سرپرست به اتفاق کارمند در مورد روشی که براي ارزیابی عملکرد و پیشرفت کارمند مورد استفاده .3
نمایند. گیري میقرار خواهد گرفت، تصمیم

عملکرد کارمند نظارت نموده و بازخورد اصالحی الزم را هاي الزم بر پیشرفت سرپرست با انجام ارزیابی.4
پردازد؛ گاهی نیز سرپرست در انتظارات خود تجدید نظر نموده نماید و به هدایت وي میبه او ارائه می

نماید.و آنها را تعدیل می

الزمراهکارهايارائهبهسرپرستانهدایت،جلساتخاللدر. استعملکردمدیریتاساسیرکنهدایت
. یابنددستشدهتعیینپیشازاهدافبهکارکنانتانمایندمیاقدامشدهتوافقمسیردرکارکنانهدایتو

ب کارکنان تشویق و در نتیجه تکرارپذیري آن بیشتر گردد و از مطلوعملکردتاشودمیباعثمذکورفرآیند
توسط سرپرست، کارمندان به اصالح عملکرد طرفی عملکرد نامطلوب نیز شناسایی و با ارائه راهکار مناسب 

شود نتیجه فرایند فوق بهبود عملکرد کارکنان است که در خود اقدام نمایند. همان گونه که مالحظه می
وري نیروي انسانی از دو طریق یکی حذف یا وري نیروي انسانی خواهد شد. بهرهنهایت باعث افزایش بهره

یگري حفظ یا افزایش عملکرد مطلوب و تشویق در تکرارپذیري آن.کاهش عملکرد نامطلوب کارکنان و د

مزایاي مدیریت عملکرد -4-3
تواند مزیتهاي زیادي براي کارکنان، سرپرستان و سازمان به وجود آورد. رویکرد مدیریت عملکرد می

راي بهبود هاي دقیق و منظم، بازخورد عملکرد مشخصی را بگیري از ارزشیابیمدیریت عملکرد با بهره
آورد، الزامات کارآموزي مورد نیاز براي پیشرفت و ارتقاي کارکنان را تعیین و روند عملکرد کارکنان فراهم می

گیري کارکنان و عملکرد، ارتباط نزدیکی نماید. بین تصمیمتوسعه فردي و سازمانی را هموار و تسهیل می
ها و مزایا در سه دهد، تعدادي از ویژگیرا افزایش میوري کارکنانکند و سرانجام انگیزش و بهرهبرقرار می

باشند: بندي میحوزه و از دیدگاههاي سازمانی، کارکنان و سرپرستان قابل بررسی و طبقه
الف) از دیدگاه سازمانی 

شوند. با اعمال رویکرد مذکور، ارزشهاي سازمانی تقویت می.1
گردد. کنند و اهداف مورد نظر سازمان بهتر محقق میتر با هم گفتگو میکارمندان و سرپرستان راحت.2
گیرد. اهداف، مقاصد و اولویتهاي سازمانی به طور واضح و مشخص در دسترس همگان قرار می.3
ارکنان اي کمدت براي تولید و نیاز بلندمدت رشد و توسعه حرفهایجاد موازنه بین فشارهاي کوتاه.4
ایجاد تعهد سازمانی پایدار، جهت دادن پاداشهاي الزم به فعالیتهاي برتر در محل کار .5
هاي ارزشیابی آن برقراري نوعی تناسب بین فرهنگ سازمان و خط مشی.6
شود و پرداختها بیشتر بر عملکرد و کارایی با ساختار سنتی و ناکارآمد حقوق و دستمزد مقابله می.7

گردد.افراد متمرکز می

ب) از دیدگاه سرپرستان 
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شود. وري کارکنان بیشتر میها در افزایش بهرهتر انجام شده و تاثیر ارزشیابیارزشیابی کارکنان راحت.1
نمایند. سرپرستان با هدایت کارکنان، اهداف آنها را با اهداف سازمان همسو می.2
لف و دوجانبه بین سرپرستان و ایجاد فضاي مناسب جهت برقراري ارتباط و گفتگوي صریح، بی تک.3

کارکنان 
گیري سرپرستان و کارکنان زیرمجموعهتصمیم.4
هاي مثبت عملکرد آنها بیشتر کنند و جنبهسرپرستان صرفاً به ابعاد منفی عملکرد کارکنان تاکید نمی.5

باشد. مورد توجه می
باشند و در کارکنان میمند به تشریح نظام ارزشیابی و چگونگی اعمال آن برايسرپرستان عالقه.6

آورند. توضیح فرآیند مذکور جدیت الزم را به عمل می
باشد که اشراف اعمال نظام ارزشیابی مدیریت عملکرد بر عهده سرپرستان آماده و آگاه و جدي می.7

کامل بر عملکرد واقعی کارکنان زیر مجموعه خود را دارند. 
رد رسمی است. خودارزشیابی کارکنان، بخشی از فرایند بازخو.8

ج) از دیدگاه کارکنان 

یابد. دشمنی بین افراد سازمان کاهش یافته و خطر ناشی از اعمال خشونت بین کارکنان کاهش می.1
پرداخت حقوق و مزایا، پاداشها و سایر پرداختهاي جبرانی بر اساس ارزش عملکرد و کارایی افراد .2

متمرکز است. 
کارکنان وظایف خود را بهتر درك کرده و با راهنمایی سرپرستان در رسیدن به اهداف سازمان تالش .3

نمایند. می
شوند. گیري و هدایت میعملکردهاي کارکنان به طور کامل و به صورت ملموس، واضح و روشن اندازه.4
ل فرهنگ آن را تسهیل اي شده و انتقاارزشیابی عملکرد کارکنان باعث افزایش و تشویق رشد حرفه.5

نماید. می
ها و همچنین بحث و تبادل نظر درباره به کارکنان فرصت اظهار نظر در باره مسایل، اهداف و برنامه.6

شود تا در محیطی صمیمی نظرات خود را به سرپرست منتقل نمایند. آنها داده می
ن، مشتریان، همکاران و . . . ) کارکنان، بازخورد کافی و مستمر را از طریق منابع مختلف (سرپرستا.7

. نمایندکسبآگاهیانتظارموردعملکردمورددرخودموقعیتازتاکننددریافت می
خودارزشیابی کارکنان بخشی از فرآیند بازخورد رسمی است..8

معایب مدیریت عملکرد-4-4
نظامهاي مدیریت عملکرد در صورتی که باعث بهبود عملکرد فرد نشود و باعث پیشرفت و ارتقاي عملکرد 
سازمان نگردد، به دلیل از دست دادن زمان و منابع مصرف شده براي طراحی و اجراي آن به عنوان منبع 
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ایجاد نوعی زیان نیز وري نگردیده است بلکه باعثگردند که نه تنها باعث افزایش بهرههزینه تلقی می
گردیده است. 

باشند: برخی از معایب نظام مدیریت عملکرد به شرح زیر می

گیرند و آنها را معادل هم سازمانها، نظامهاي مدیریت عملکرد را با نظامهاي ارزیابی عملکرد اشتباه می.1
کنند. قلمداد می

. باشندمیعرضوپاافتادگیپپیشبیشتر نظامهاي مدیریت عملکرد، به جاي جوهره و ذات داراي.2
کنند تا این که آن را به عنوان یک بعضاً مدیریت عملکرد را به عنوان نظام نظارت تحمیلی تلقی می.3

اي در نظر بگیرند. نظام توسعه
در بیشتر سازمانها، واحدهاي منابع انسانی تنها واحدهاي مسئول طراحی و کنترل نظام مدیریت .4

باشند. حال آن که این نظام یک رویکرد مشارکتی و فراگیر سازمانی است که باید توسط عملکرد می
کلیه واحدهاي سازمانی اعمال و اجرا گردد. 

باشند. اعمال یا بهبود مدیریت عملکرد میبسیاري از سرپرستان فاقد مهارتهاي الزم براي.5

گیري و پیشنهاداتنتیجه-5
ترین عامل تولیدي هر وري و ارتقاي آن، یک نیاز انکار ناپذیر براي سازمانها است. مهمامروزه داشتن بهره

منابع روزآوريباشد. مدیریت عملکرد به عنوان یکی از راهبردهاي توسعه و بهسازمان منابع انسانی آن می
رود. مدیریت عملکرد از طریق بهبود جو سازمانی و وري نیروي کار به شمار میانسانی و در نتیجه بهبود بهره

کوشد تا با هدایت کارکنان ایجاد همدلی بین کارکنان و همسویی بین اهداف کارکنان و اهداف سازمان می
و حذف عملکرد نامطلوب با استفاده از در دستیابی به اهداف سازمانی از طریق تقویت عملکرد مطلوب 

وري کل سازمان را افزایش دهد. هر چه وري نیروي انسانی و بالطبع بهرههاي پرداخت تشویقی، بهرهشیوه
وبازارسهمنتیجهدروري نیز افزایش یافته،تر باشد، بهرهمدیریت عملکرد در نیل به اهداف مذکور موفق

سازمان خود خواهد نمود. روند مذکور باعث ایجاد ثروت و تداوم و بقاي عایدرابیشتريسودبنابراین
سازمان در دنیاي رقابتی و پرتالطم امروزي خواهد شد.


