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موضوع :مدیریت عملکرد کارکنان

امروزه عناوینی چون سازمان موفق ،ماندگار ،آرمانی ،رهسپار تعالی
و ...از عبارتهای رایج حوزه مطالعاتی سازمان و مدیریت اند .سازمان
با عملکرد برتر ،سازمانی است که در یک دوره زمانی بلندمدت از راه
توانائی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات،
ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند ،بهبود مستمر قابلیتهای
کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی ،به
نتایجی بهتر از سازمانهای همتراز ًدست می یابد .مسلما سازمان ها
برای متعالی شدن و رسیدن به سازمانی با عملکرد باال ،نیازمند طرح
ریزی و عملیاتی کردن برنامه هایی ساختار یافته می باشند.
مدیریت عملکرد

مدرن و دنیای متحول فرد است.
مدیریت عملکرد از طریق بهبود جو سازمانی و ایجاد همدلی بین
کارکنان و همسوئی بین اهداف کارکنان و اهداف سازمان می کوشد تا
با هدایت کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی از طریق تقویت
عملکرد مطلوب و حذف عملکرد نامطلوب با استفاده از شیوه های
پرداخت تشویقی ،بهره وری نیروی انسانی و بالطبع بهره وری کل
سازمان را افزایش دهد.
مدیریت عملکرد کارکنان از اصلی ترین فرآیندهای مدیریت منابع
انسانی است که با سایر فرآیندهای این حوزه به ویژه آموزش ،پاداش،
ارتقاء ،انتصاب و استعدادیابی مرتبط و برآنها مؤثر می باشد .مدیریت

در مفهوم جدید خود چرخه ای است که به مدیران کمک می کند

عملکرد در کنار استخدام ،دو فرآیند اصلی مدیریت منابع انسانی

پس از هدف گذاری و برنامه ریزی در مورد عملکرد و رفتار کارکنان

هستند که بیشترین نقش را در تقویت ،تحکیم ،تعمیق و یا تغییر

تحت سرپرستی خود در ابتدای دوره ارزیابی ،به ارزیابی میزان و

فرهنگ سازمانی دارند ،چرا که معیارها و مالکهای ارزیابی ،نشان دهنده

کیفیت اجرای برنامه ها و تحقق اهداف در پایان دوره ارزیابی بپردازند

ارزشها ،اولویت ها ،استراتژی ها و چالشهای سازمان هستند و به

و از طریق ریشه یابی و تحلیل رفتارها و عملکردهای رضایت بخش

کارکنان نشان می دهند که هنجارها و استانداردهای سازمان چیست

و غیر رضایت بخش و به کارگیری مستمر این چرخه ،زمینه را برای

و مدیران سازمان از کارکنان چه انتظاراتی دارند.

بهبودعملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان فراهم آورند .

شکل زیر ارتباط بین فرآیند مدیریت عملکرد را با دیگر ابعاد مدیریت

به عبارت د یگر ،مدیریت عملکرد یک فرآیند منظم و مبتنی بر

منابع انسانی نشان میدهد .شکل زیر نشان می دهد پس از یک انتخاب

اطالعات است که کمک می کند تا مدیران بتوانند کارکنانشان را در

و استخدام مناسب و شایسته محور (که باید اطمینان دهد بین فرد و

مسیر تحقق اهداف و اجرای برنامه ها و ایفای موفق و مطلوب

شغل تناسب الزم و کافی وجود دارد) مدیریت عملکرد می تواند از

مأموریتها و مسئولیتهای محوله بخوبی مدیریت کنند .مدیریت

طریق ارزیابی رفتارها و عملکردها ،پاداش دادن به عملکردهای مطلوب

عملکرد مستلزم آن است که رفتارها تحلیل شود ،عملکردها سنجیده

و آموزشهای الزم ،اثرگذاری زیادی بر عملکرد کارکنان داشته باشد.

شود ،به کارکنان بازخورد داده شود و کارکنان برای عملکردها و
رفتارهای مطلوبتر تقویت و تشویق شوند .در حقیقت فرآیند مدیریت
عملکرد یک چرخه مستمر است.
مدیریت عملکرد بخشی از مدیریت منابع انسانی است که وظیفه آن
ایجاد ارتباط بین مدیریت و کارکنان بوده و در فرآیند ارزیابی
عملکرد ،ابتکارات و خالقیتهای افراد را نیز در نظر دارد .مدیریت
عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم ،ایجاد
ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعیشان به دنبال بهبود و
توسعه شایستگی های جدید افراد برای هماهنگی با تکنولوژی های
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