
 عملکرد تیریمد فیتعر

 

سان عینقش منا امروزه ستراتژ یادیز راتییبا تغ یان ست. تمرکز ا شده ا ستراتژ نیا یها یمواجه  سمت ا کالن  یبخش به 

ستراتژ گریرفته و بعبارت د یسازمان سان یها یا ستراتژ یمنابع ان سو با ا ست. لذا منابع  یها یهم شده ا شرکت  کالن 

و  یزیبرنامه ر یها ندیدهد تا در فرا یم زهیدهد. به آنها انگ بودعملکرد کارکنان را به تیریکند تا مد یتالش م یانساااان

 سازمان مشارکت داشته باشند. یریگ میتصم

صل یها تیفعال همه سان یا ستا یمنابع ان سعه عملکرد مد یدر را شد. م یان مکارکن زشیو انگ رانیتو توان گفت که  یبا

سان سه یابیاز ارز ینقش منابع ان ساز و تبد لیبه ت سازمان در رقابت با د لیکننده و توانمند سازمان ها  گریبه نقطه عطف 

ست. فعال ستهیپ یابیارز ،یمانند هدف گذار ییها تیشده ا برنامه  یساز ادهیبازخوردها، پ افتیکارکنان، در شرفتیپ و

 عملکرد هستند. رانیمد فیاز جمله وظا یپاداش ده ستمیس یتوسعه کارکنان و طراح یها

عملکرد  تیری. مدابدی یم انیکارمند به ساازمان شاروو و با ترس ساازمان پا کیعملکرد کارکنان با ورود  تیریمد ندیفرا

. ابدی یبهبود م یمیچارچوب ت کیسااازمان با بهبود عملکرد افراد در  یباشااد که عملکرد کل ینظام مند م سااتمیساا کی

شا فیارتباطات موثر، تعر جادیا ،یسازمان یبه تعال دنیرس یبرا یابزار نیهمچن و  ازیمورد ن یستگینقش ها در چارچوب 

 باشد. یم یافتنیدست  یارهایمع نیتدو



و  کیاستراتژ کردیرو کیعملکرد  تیری(، مدArmstrong and Baron, 1998آرمسترانگ و بارون ) قاتیتحق براساس

را توسعه  یو فرد یمیت یها تیدر سازمان، عملکرد را بهبود و قابل زیآم تیموفق جیبه نتا یابیدست یاست که برا کپارچهی

 دهد. یم

  

 

 عملکرد تیریمد ندیفرا

به اسااتانداردها  یابیدساات یجامع برا تیفیک تیریمد یکه برنامه ها ی، زمان1980 یعملکرد در ابتدا تیریمد اصااطال 

س تیفیو عملکرد ک یعال شد. ابزارا د،یبه اوج خود ر سعه رهبر یمانند طراح ییمحبوب  س ،یشغل، تو  ستمیآموزش و 

 کیعملکرد  تیری. مدافتیتوساااعه  یعملکرد سااانت یابیارز ندیدر کنار فرا دیدر چارچوب جامع جد یپاداش ده یها

ستهیپ یندیفرا ست که ب و ستان و کارکن نیا سال در جرسرپر ست.  انیان در کل  شامل  تیریمد ستمیس کیا عملکرد 

 شود: یم ریز یبخش ها

 عملکرد کارکنان. یشغل و برنامه ها حیصر حیتشر

 مناسب. نشیگز ندیفرا کی یریافراد مناسب با بکارگ نشیگز

 .یکل یو بهره ور حینتا یریعملکرد، اندازه گ یو استانداردها ازهاین ییشناسا

 بازخوردها در طول دوره. افتیعملکرد و در یابیارز وستهیپ تیریمد

 بدست آمده. جینتا یریبا اندازه گ یو توسعه ا یآموزش یازهاین ییشناسا



 توسعه کارکنان. یبرنامه ها اجرا

 عملکرد. یعملکرد کارکنان براساس برنامه ها یابیتوسعه عملکرد و ارز یبرا یفصل ینشست ها یبرگزار

 کارکنان برتر. ییشناسا یپاداش و جبران خدمت موثر برا یها ستمیس یطراح

 کارکنان. یشغل ریاز توسعه مس یبانیپشت

 خروج از سازمان. تیریمد جهیعلت ترس کارکنان و در نت درس

 یریگ جهینت

کند.  یو چشاام انداز سااازمان همتراز م تیکارکنان را با مامور یشااخصاا یعملکرد کارکنان، دسااتاوردها تیریمد ندیفرا

شفاف که  یانتظارات عملکرد نییسازد. با تع یآگاه م یسازمان یبه تعال دنیرس یمشاغل، برا یاجرا متیکارکنان را از اه

کند تا انتظارات انها را خارج از شاااغل آنها درس کند.  یکمک م نانشاااود، به کارک یاقدامات و رفتارها م ج،یشاااامل نتا

 یرا انجام م یو اقدامات اصالح ییشناسا یمسائل را در مرحله مقدمات نید. بنابراکن یم افتیبازخوردها را بطور منظم در

 دهند.

س یعملکرد کارکنان م تیریمد جه،ینت در شود که عملکرد کارکنان را  شیپ یستمیتواند به عنوان  فعاالنه در نظر گرفته 

ستا ست یدر را سازمان مد یباید سازمان نیکند. در واقع ب یم تیریبه اهداف و عملکرد مورد نظر   یبرا یو فرد یاهداف 

 کند. یم جادیا یکپارچگیدر عملکرد توازن و  یبه تعال یابیدست
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