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عملکرد در کسبوکار شما فرا    ت ی ریزمان مد   د، یاگر نگران عملکرد کارکنان خود هست

  ط یعملکرد در همه شرا  تی ری مد  ی برا  کردیرو   کی که    ست ی ن  گونهنیاست. ا   دهی رس 

مح ا  زیتجو   ها طیو  بلکه  شخص  د یبا  کردیرو  نی گردد،  نوع  و    ت یبا  کارکنان  نقش  و 

 .شما مطابقت داشته باشد  یسازمان  ی استراتژ  نیهمچن

 

بازخورد از   افتی و در  تی اما توأم با حما حی صر یوگوهاعملکرد گفت تیر یمد  یالزمه

.  دهندیم  ل یعملکرد مؤثر را تشک  تی ریمد   یوجود  وضع موجود هستند که هسته

هِرن ا  (Clear Review رکلی مد) استوارت  مد  ن یبر  که  است  عملکرد    ت ی ری باور 

نبا با   یمنف  یاقدام   د یکارکنان  “چرا  نوع  ت یر یمد  دیباشد:  را  عمل    ی عملکرد 

 ساده   ک ی تکن   ۴عملکرد با    ت ی ر ی مد 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

ا  کرد؟  قلمداد  تنببه  ی استراتژ  ن یاصالحگرانه  ابزار    ک یبلکه    ست،ین   هیمنزله 

 .”سازمان شما است   شرفتیتوسعه و پ  یبرا ی ضرور 

 

 ست؟ یعملکرد چ ت یریمد

که از آن    ردیگ  یعملکرد بهره م  رتیمد  ستمی س   کیخود از    یبرا   یکسب و کار   هر

  ی براورده سازد. برخ  یمنابع انسان  ت ی ریمد  نه یرا در زم  ی انتظار دارند تا اهداف مهم

 :هدف ها عبارتند از   نی از ا

 

 داشتن عملکرد مطلوب  یپرسنل برا ختن یبرانگ  •

 ارتقاء مهارتشان   یبه پرسنل برا کمک •

 یفرهنگ سازمان  تیتقو •

 ی پرسنل مستحق ارتقاء شغل افتن ی •

 ف یبا عملکرد ضع  ی پرسنل یبرا م یتصم •

 .…و •

مداوم کارکنان و پرسنل به صورت مداوم و ارائه بازخورد به تک تک آن    ی ابیارز  به

لکرد گرفته  عم  ت یری که بر عهده آن هاست، مد  ییها   ت یها در رابطه با نقش و مسئول

عملکرد به صورت    تی ری مد  ستمی س   کیتوانند با استفاده از    ی م  رانی شود. مد  یم

متوجه    ق یدق ها  آن  همه  تا  کنند  منتقل  را  خود  انتظارات  پرسنل  و  کارمندان  به 

 .خود شوند یشغل گاهیدر جا ت یموفق
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

م  تی ریمد انجام  ساالنه  صورت  به  گذشته  در  دل  یعملکرد  به  امروزه  اما    ل یشد، 

ا  تیاهم فرا  نی آن،  به  تبد  یندیموضوع  مد   لیمداوم  از    ت یر یشده است. هدف 

کار کردن پرسنل در   نه یاز به  نان یتوان حصول اطم  ی عملکرد در هر کسب و کار را م

 .طول سال عنوان کرد

 

 عملکرد ت یریمد ت یاهم

 :افتی توان در  یم  ل یدل ۳عملکرد را تنها با  تی ری مد ت یاهم

 

عملکرد است. در    تی ری عملکرد ساالنه، مد  یگزارش بررس   یاز مکمل ها  یکی .1

ساالنه    یابیو پرسنل را از انچه که در ارز   رانی تواند مد  یم  ند یفرا  نی واقع ا

 .رود آماده کند ی انتظار م

آنها    یعملکرد به پرسنل خود نشان دهند که برا  تی ریتوانند با مد  یم  رانیمد .2

 .ارزش قائل هستند

  ی بازخورد ها  افت ی در   ی رای پذ  شتر ی توان پرسنل را ب   یعملکرد م   ت یر یمد   با .3

 .سازنده کرد

 عملکرد ت یریمد اهداف

کنند که    یهدف را دنبال م  ۳عملکرد کارکنان خود    تیر یو کار ها معموال از مد کسب

 :هدف عبارتند از  ۳ ن یا

 

 ی اهداف راهبرد  .۱
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

رفتار آن ها    انیعملکرد کارکنان و ارتباط م  تی ری توانند با انجام مد  یو کارها م  کسب

خود فراهم کنند.    یتحقق اهداف راهبرد   یرا برا  ی ا  نه یو اهداف کسب و کار، زم

عملکرد ابتدا انتظارات کسب و کار از کارمندان را مشخص کرده و    ت ی ری مد  ند یفرا

که    د یتوان فهم  یم  حات یتوض  ن ی . بنابر اابدی   ی م  ان ی عملکرد آن ها پا  ی ری با اندازه گ

انجام    یکند که به صورت اصول  ی م  دایبه اهداف خود دست پ  ی تنها زمان  ندیفرا   ن یا

 .باشند ی ها واقع  یری شود و اندازه گ

 

 ی اهداف ادار  .۲

و    مات یارائه اطالعات، تصم  یکسب و کار از ان ها برا  کیکه    ییمجموعه روش ها  به

م استفاده  پرسنل  به  خود  ادار   ی اهداف  اهداف  اندی گو  ی کند،    مات یتصم  ن ی . 

  یاستخدام، ارتقاء، قطع همکار   ا،ی حقوق و مزا  اب،یهستند مانند حضور و غ  یموضوعات

 . …و

تاث  یکی آ   نیگذارتر   ری از  بر  اطالعات  ندهیعوامل  ط  یسازمان،  که    ند یفرا   یاست 

  د یموضوع نبا  ن یشوند، اما ا  یم یجمع آور   یعملکرد بر اساس اهداف ادار  تی ریمد

 .کند جاد یکسب و کارها ا یعملکرد برا تی ری مد ی برا یمانع

 

 ی اهداف توسعه ا  .۳

  نه یو کار ها که زم  عملکرد در کسب  ت یری مد  ندیفرا   یاجرا  یعنی  یتوسعه ا  اهداف

  ی عملکردم  تی ریمد  حیصح  یساز توسعه دانش و مهارت پرسنل خواهد شد. با اجرا

الزم را    یتوان از نقاط قوت و قابل ارتقاء پرسنل با خبر شد تا به آن ها راهکار ها

 .ارائه داد
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

  ی عنصر مهم در شرح شغل  ک ی  ی پرداز   دهی و ا  ی که نواور   یی در کسب و کار ها  معموال 

 .شود یمشاهده م شتر یب ی رود، اهداف توسعه ا یکارکنان آن به شمار م 

 

 عملکرد ت یریمد مراحل

 .دیکن ییمشکل را شناسا -۱

  یی ساعلت آن را شنا   د یبا  دیکارکنان را اصالح کن  ف یعملکرد ضع  د یبتوان  نکهیاز ا  قبل 

  ی اتی ح  اری بس  نی بنابرا  انجامد؛ ی ب  ی به مشکالت بعد  تواندینادرست م  ص ی. تشخ دیینما

  ت ی ری را در مد  ر یمشکالت کجاست. موارد ز  شهیر  د یکن  نیی تع  قیطور دق است که به

 :دی عملکرد مورد مالحظه قرار ده

 زه؟ی کمبود انگ ای است  یی از عدم توانا ی مسئله ناش  ا یآ •

 ست؟ ی ِسمت مناسب ن  نی ا ی فرد موردنظر برا ا یآ •

 الزم هستند؟   یهافاقد مهارت  ف،یعملکرد ضع یکارکنان دارا ا یآ •

 اند؟ است که کارکنان انتظارات شمارا بد متوجه شده ن یمسئله ا  ا یآ •

و کارکنان متفاوت است؛    رانی مد  د یرا دارد از د  ت یاهم  ن یشتر ی که ب  یامسئله  عموماً

صرفاً    نکهینه ا   رد،یقش خودش را هم در بروز مسئله در نظر بگ ن  د یبا   ر یمد   نی بنابرا

 .دیانجام دهند تمرکز نما دی با  ردستان یبر آنچه ز

 

 

 .دیکن میتنظ عملکرد کارمندانتان، برنامه ت یر یمد یبرا -۲
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.  دییبهبود عملکرد توافق حاصل نما   ی برا  یااست که شما و کارکنان بر سربرنامه  مهم

به اهداف    یابیدست  ی برا  ی بندزمان  طور نی شامل اقدامات الزم و هم  دی برنامه با  ن یا

برا باشد.  تنظ  ی موردنظر  سبک  کامالً  را  برنامه  از    که یطور به  دیینما   م یشروع، 

  ی هاشاخص  نی ترشامل ساده  تواند یمرحله م  نی عوامل آغاز گردد. ا  نی تریدستدم

با  (KPI) عملکرد  یدیکل اهداف  اما  واقع  دیباشد؛  به  انهیگراهمواره  و  منظور  بوده 

توانا مهارت  ها ییبهبود  تنظو  غ  م یها  اهداف  تضع   دسترس رقابلیگردد.    ف یباعث 

 .ها اجتناب نموداز آن دی و با شوندیم ه یروح

 

KPI ست؟ یچ 

م  طوربه م  ی برا  ی روش  KPI گفت که  توانیساده  بودن عملکرد    زانی سنجش  خوب 

  یواحد سازمان ک ی  ای خوب بودن عملکرد سازمان و  زان یتر مدر سطح کالن ا یافراد و 

کلمه KPI است معنا Key Performance Indicator مخفف  به  کل  یو    ی دی شاخص 

  یازمان، واحد سازمانس  لکرد خوب بودن عم  زان یبه ما در درک م KPI .عملکرد است

کمک    کی هر    یبرا  شده فیتعر   یراهبرد  ی فیو ک  یبا اهداف کم  سه ی و افراد در مقا

 .خواهد کرد

 

امر هرچند واضح به    ن ی . ادی قرار ده  یابیها را مورد ارزآن  شرفتیمنظم پ  طوربه

و عدم    ورزند یخصوص اهمال م  ن ی در ا  رانی از مد  ی ار ی اما متأسفانه بس  رسد،ینظر م

  ی هاخیها و تار. زمانشودیراستا باعث تکرار مشکالت م  نی وجود ارتباط دوجانبه در ا

که الزم    یطور   به  د ییکارکنان مشخص نما  شرفت یپ  ی بررس   یبرا  نده یرا در آ  یقیدق

انجام از  را  موردنظر  کارمند  و    د،یبازدار   فهیوظ   نباشد  دور  راه  از  نظارت  بلکه 

 .ردینامحسوس صورت بگ 

 

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com
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کنند تا از طرف شما بر نحوه    یرا معرف  ی فرد  د یبهتر است از کارکنان بخواه  یاهگ

تحت کنترل شما    زیچ است که همه  نی ها نظارت داشته باشد، اما مهم اآن  شرفت یپ

که مشکل را    د یشما هست  ن یکه ا  د ییها القا نماحس را به همه آن  ن ی ا  یعنیباشد؛  

 .دیکنیم تی ریمد

 

 .دی بروز مشکل را مهار کن ی اشهی عوامل ر  -۳

نما   نخست،  منابع  د ییدقت  چه  برا  ی که  ابتدا  اخت  یاز  در  امور  کارمندان    ار ی انجام 

برآورده ساختن انتظارات الزم است    یآنچه برا  ای که آ  دیها بپرس قرارگرفته و از آن

که شما به    د ینما یم  جادیرا در کارکنان ا  تی ذهن  ن یار ا ک  ن ی نه؟ ا  ا ی  اردارند ی را در اخت

  ی عملکرد  ی ها. برنامهدیهست   راتیی تغ  جاد ی به ا  ل یو ما  دیدهیم  تی ها اهمآن  دگاهید

گردد. درواقع    یطراح  یصورت شخصکارکنان و به  گاه یو جا   ها ییمطابق با توانا   د یبا

با تنظ  ی اهداف  د یشما  به  د یینما  میرا  را به چالش بکشد اما  که بر    ی اگونهکه فرد 

 .تحقق را داشته باشد ت یاو قابل ی هاییاساس توانا 

 

انجام کل امور    ی الزم برا  یهاییها تواناآن  ای که آ  د یینما  یکمک خودِ کارکنان بررس   با

افراد    ی هامهارت  ،یتکنولوژ  عی سر  شرفت ی چراکه با توجه به پ  ر؛ی خ  ا یمحوله رادارند  

به فکر    د یبا  ست،ین   یکاف  هیاول  ار یدو مع  نی . اگر اشوندیگذشته م  خیتار   یادگسبه

  نی ب  ر یخط  ت یمسئول  ک یبار    ن ی. مثالً ممکن است ا دیباش  ها شو نق  هاتیمسئول  ر ییتغ

تقس کارکنان  از  تن  با   م یچند  شما  توانابه  دیشود.  را    یها ییدقت  خود  کارکنان 

 .دیابیها دستآن ی هااز مهارت  بی ترک ن ی و به بهتر دیقرار ده   یموردبررس 
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  یی هاتیرتبه داده و به او مسئول لی را تنز یو  دیبا   گنجدیقالب نم  نی در ا یفرد  اگر

هنوز    که نیشرط ا باشد به  ی کمتر  ی هادانش و تخصص و مهارت  ازمند ی که ن  د یبده

 .باشد دیسازمان مف  ی وجود او برا

 

 .بروند  دیبگذار -۴

جا  ست ین   یاچاره  یگاه به  دادن  خاتمه  اخراج    ک ی   گاهیجز  قطعاً  سازمان.  در  فرد 

ناخواسته  ن یکارکنان جزء دشوارتر  اتخاذ    د یاست که شما مجبور  یماتیتصم  نی ترو 

گفته  دیکن بر  بنا  مد  یاما  ارشد  )مشاور  تولگان  نگاهت یر یبروس  افراد  (،  داشتن 

که    آوردیبه وجود م  ن یری سا  یرا برا  تیذهن   نی ا  ستمی در س   ف ی عملکرد ضع  یدارا

 .و گذشت است رشیپذ قابل ز ی ن فی در سازمان شما عملکرد ضع

 

از کارآفر  چارد یر  ا   نانیبرانسون که  و    ح یکامالً صر  ط، یشرا  گونه نیموفق است، در 

که    ندینما یم  یو بررس   پردازدیبه گفتگو م  فی عملکرد ضع  یصادقانه با کارمند دارا

اگر    ان ینه. در پا   ای از سازمان مثمرثمرتر واقع شود    ی گریدر بخش د   تواند یاو م  ا یآ

 .ردیگیبر اخراج او م می تصم  نشود دا یاو پ ی برا یمناسب گاهیجا

 

 یریگ جهینت

مد  حال نی باا استوارت هرن،  نظر  نبا  ت یر یاز  دارا  د یعملکرد  کارکنان  به    ی محدود 

ضع “اگ   یبحران  طیشرا  ا ی  فیعملکرد  به  گردد:  کمک  شما  جهت    کیر هدف  کارمند 

  یامر  ن یا   د یخواهینم   ا یباالتر است، آ  یبه استانداردها   یابیرشد و دست  شرفت،یپ

همه    یبرا  د یعملکرد با  ف؟ یضع  کردعمل  طی باشد و نه صرفاً محدود به شرا  ی هرروز 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

  حیصر   یگفتگوها  یبرقرار  ی. وفیعملکرد ضع  یافراد دارا  یفقط برا  باشد نه  تیاولو

آ ت  ندهیو  کل  در  توص  میمحور  حما  کندیم  هیرا  احساس  افراد  همه  داشته    تی تا 

 عملکرد ممکن را از خود بروز دهند. نیباشند و بکوشند بهتر 
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