
  بنام خدا

  مرتبط با عملکرد برخی مفاهیم یتحلیل بررسیعنوان مقاله: 

  (سنجش عملکرد، بازرسی و نظارت بر عملکرد، ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد)

  زادهالدین رفیعءعالدکتر

  

  

  دهیچک

درك درست و ها الزمه موفقیت در و استفاده درست از آنهاي مختلف علمی در حوزه مفاهیم مطرح شده فلسفه وجودي توجه به ،گمانبی

سنجش عملکرد، نظارت بر عملکرد، ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد از ، عملکرد، بازرسی عملکرد مفاهیم؛ هاست.بکارگیري صحیح آن

شود که؛ به جاي یکدیگر استفاده شده و مشکالتی را در مرحله اجرا به وجود جمله مفاهیمی هستند که متاسفانه در برخی موارد مشاهده می

هاي مختلف مورد تحلیل قرار داده و نقاط اشترك، افتراق و مفاهیم مطرح شده را با استفاده از دیدگاه مقاله ، در اینهاین نگارندآورد. بنابرمی

  .ستا ، ارائه دادهP5مدل ارتباط آنها را در قالب 

  

  يدیواژگان کل

   مدیریت عملکرد، سنجش عملکرد، نظارت بر عملکرد، ارزیابی عملکرد و عملکرد، بازرسی عملکرد

  

  مقدمه

، اهمیت و ضرورت و رویکردهاي مطرح در این رابطه، ادبیات علمی تقریبا جامعی 1مدیریت عملکرد در سالهاي اخیر در خصوص مفهوم

سازمانها نظران مدیریت نیز از نظام مدیریت عملکرد به عنوان ابزار و چارچوبی براي حرکت دادن  انتشار یافته است. در حال حاضر صاحب

  کنند. به سمت تعالی و بهبود عملکرد در سطوح مختلف سازمانی یاد می

شویم که به اشتباه این شود، در بسیاري موارد با افرادي مواجه میعلمی و اجرایی، وقتی صحبت از مدیریت عملکرد می در برخی ادبیات

دانند و بدتر از آن جایگاهی براي سنجش و نظارت بر عملکرد قائل نیستند در صورتی که همه این مفهوم را معادل ارزیابی عملکرد می

کنیم، نیازمند به کنند و وقتی صحبت از مدیریت عملکرد میایی بوده و اهداف خاصی را دنبال میانهمفاهیم داراي فلسفه علمی جداگ

مفاهیم؛ عملکرد، بازرسی عملکرد، سنجش عملکرد، نظارت بر عملکرد، ارزیابی . در این رابطه کارگیري تمام مفاهیم مذکور در عمل هستیم

شود که؛ به جاي یکدیگر استفاده شده و ند که متاسفانه در برخی موارد مشاهده میعملکرد و مدیریت عملکرد از جمله مفاهیمی هست

هاي مختلف مورد رح شده را با استفاده از دیدگاهمفاهیم مط قصد داریم مقالهدر این آورد. بنابراین مشکالتی را در مرحله اجرا به وجود می

ی در این رابطه که نشان دهنده تعامل و ارتباط بین این مفاهیم مدلتحلیل نموده و ها را ك، افتراق و ارتباط آناتحلیل قرار داده و نقاط اشتر

  .دهیم، ارائه است را
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  1عملکرد

باشد. ایی خاص از عملکرد میعملکرد ارائه شده است که هرکدام ناظر به جنبهنظران در خصوص تعاریف مختلفی از سوي صاحب

) اشاره دارد که؛  عملکرد داراي یک ساختار چند بعدي است که ارزیابی آن بسته به انواع 1995( 3به نقل از هولتون و بیتز 2آرمسترانگ

هاي یک فرد است. تلقی کرد. از نظر فردي، عملکرد، سابقه موفقیتتوان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله عوامل، متفاوت است. می

) و همکارانش 1996( 5گذارد و جداي از هدف است. برنادین) معتقد است عملکرد، چیزي است که فرد از خود به جا می1996( 4کین

ا اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتري و ترین رابطه را بمعتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود چون نتایج، قوي

شود کند که؛ وقتی صحبت از عملکرد میگونه تحلیل می) در این رابطه این1390) سلطانی (1385هاي اقتصادي دارد.(آرمسترانگ:نقش

برند و نحوه انجام وظایف بکار می ایی عملکرد را براي فرایند انجام کارگردد در زمینه عملکرد، عدهنتیجه کار بدست آمده به ذهن متبادر می

شود که بازیکن خوب ایفاي نقش مثال اگر یک بازیکن، خوب بازي کند بدون توجه به نتیجه بازي، در خصوص بازي وي قضاوت می

فرایند کاري  نماید و عملکرد خوبی دارد در طرح جامع ارزیابی عملکرد کارکنان، منظور از عملکرد هم نتایج بدست آمده و هم(عملکرد) می

باشد یعنی در ارزیابی، چگونگی انجام کار، و به تعبیري فرایند کار با نتیجه حاصل شده از فرایند، توأمان عملکرد محسوب و در مورد آن می

و اثربخشی،  ) ضمن تعریف عملکرد به عنوان استفاده موثر و کارا از منابع به منظور دستیابی به نتایج1390( 6شود. اوان ام برمنقضاوت می

-بین تعریف عملکرد در بخش دولتی و بخش خصوصی تفاوت قائل است و اعتقاد دارد که؛ میزان تاکید بر اثربخشی و کارایی در سازمان

ر ایی برخوردار است. مثال، انتظاالعادههاي دولتی، غیرانتفاعی و انتفاعی یکسان نیست. در بخش دولتی، اثربخشی اغلب از اهمیت باال و فوق

ها باز باشد، فضا پیماها خدمت ضروري را به سرعت پاسخ گوید، معلمان به خوبی تدریس کنند، ترافیک روان باشد، موزه 911رود دولت می

هاي دفاعی به خوبی عمل کنند. به اعتقاد ایشان اگرچه کارایی نیز اهمیت دارد هاي محیط زیست تعدیل شوند و سامانهپرواز کنند، آلودگی

تا چه اندازه  7میت آن از اثربخشی، کمتر است. نکته دیگري که در ارتباط با عملکرد بخش دولتی مطرح است این است که؛ عدالتاما اه

هاي دولتی و خصوصی ) نیز به متفاوت بودن مفهوم عملکرد در بخش2005( 8ها به منزله یک هدف مهم مطرح است. دونیکبراي آن

مفهوم جداگانه  4در » کیفیت نتایج به دست آمده«و » هاکیفیت انجام فعالیت«با در نظر گرفتن دو مولفه؛ کند. ایشان عملکرد را اشاره می

) عملکرد شامل همه فعالیت P1کند؛ اولین دیدگاه در عملکرد بر قصد و نیت در انجام وظایف به وسیله عامل اجرا تمرکز دارد.(تشریح می

یک گشت پلیس، یک کمپ ترك اعتیاد، درمان یک بیماري، تدریس یک درس، قضاوت در هایی می شود که به اجرا مرتبط هستند. 

دادگاه، همگی مثال هایی براي عملکردها، صرف نظر از اینکه موفق باشند یا نه! عملکرد در بخش دولتی یک رفتار کامال عمدي است. 

هاي قضاوتی است. ند. بعد دیگر مفهوم عملکرد محتوي ارزشچنین مفاهیمی با ماهیت و طبیعت عملکرد مرتبط بوده و بسیار گسترده هست

تواند از لحاظ کیفی باال یا پایین باشد. اول، وقتی عملکرد درباره کیفیت انجام باشد، و زیاد درباره کیفیت رسیدن و موفق شدن عملکرد می

ستگی باال در اجرا، باعث ایجاد کیفیت باالتر و ). تحت این فرضیات شایP2شود.(سازي مینیست عملکرد با شایستگی یا ظرفیت، مفهوم

ها در مؤسسات در ارتباط است. متون قابل توجهی در ها در اغلب مواقع خواهد شد. عملکرد با شایستگی اجراي فعالیتبهتر در نتایج فعالیت

هاي باالتر در سازمان هایشان از با ظرفیت هاي بخش دولتی وجود دارد و دولت ها تقریباً عملکردهاي برابريدر سازمان مورد عملکرد باال

) در اینجا P3دهند. دوم؛ زمانی که عملکرد درباره کیفیت رسیدن و درباره کیفیت اجرا نیست، عملکرد با نتایج، برابر است. .(خود نشان می

ت دارد در بسیاري از متون هاي مربوط به ظرفیت سازمان بر مفهوم متمرکز نیست. این دیدگاه که فقط بر نتایج تاکید دارد، داللت بر موقعی

مدیریت دولتی نوین که در مورد عملکرد دیده می شود، شبیه به این هستند و در بلند مدت نتایج آنها ثابت است، و اصالً مهم نیست که 

ها و کیفیت نتایج، با نتایج پایدار اند. سرانجام وقتی که مفهوم عملکرد با قصد و نیت براي هر دوي کیفیت فعالیتچگونه به این نتایج رسیده

 –وري سازمان اشاره دارد، در سازمانی که ظرفیت انجام کار وجود دارد و تبدیل این ظرفیت به نتایج همراه خواهد شد، عملکرد به بهره
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 1ر قالب جدول شماره ) خالصه این تحلیل دP4خروجی و پیامدها را شامل می شود. عملکرد در این بخش به آخرین مفهوم اشاره دارد.(

  ارائه شده است.

  چهار دیدگاه چگونگی درك عملکرد 1 جدول

  آیا دیدگاه داللت بر کیفیت نتایج دارد؟

آیا دیدگاه داللت 

بر کیفیت فعالیت 

  ها دارد؟

  بله  خیر  

  )P3عملکرد به عنوان کاالي خوب (  )P1عملکرد به عنوان تولید (  خیر

  )P4عملکرد به عنوان نتایج پایدار (  )P2شایستگی/ ظرفیت(عملکرد به عنوان   بله

  

به تحلیل این دو مفهوم پرداخته و عملکرد » وريزدایی از مفاهیم عملکرد و بهرهابهام«ایی با عنوان ) در مقاله2004( 1در نهایت تانگن

وري یک واژه چند بعدي است، ولی باید که؛ اگرچه بهرهکند گونه تحلیل میکند و اینوري فرض میتر از بهرهتر و کاملرا مفهومی جامع

وري است تر از بهرهعملکرد یک واژه گسترده .به خاطر داشت که این یک مفهوم نسبتا خاص، مربوط به نسبت بین خروجی و ورودي است

رقابتی و تعالی تولید است که دهد. این تقریبا شامل هر نوع هدف هاي اقتصادي و عملکردي را پوشش میو مانند چتر، کلیه جنبه

تر براي پوشش توان به عنوان یک واژه وسیعپذیري، سرعت، قابلیت اعتماد یا کیفیت مربوط است. عملکرد را میدربرگیرنده؛ هزینه، انعطاف

یک شرکت خاص  دهد، در نظر گرفت. با این وجود، انواع عملکرد کههاي آن را شرح میهمه مفاهیمی که موفقیت یک شرکت و فعالیت

  ترسیم کرد. 1توان در قالب شکل شماره متغیرهاي مذکور را می کوشد آنرا محقق کند متناسب با هر شرکتی ویژه و خاص است.می

  

 گانه عملکرد 5اهداف  1شکل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالصه کرد. 2توان در قالب جدول شماره بندي ادبیات مطرح شده در خصوص مفهوم عملکرد را میجمع

  

                                                   
١Tangen  



٤ 

 

  تعاریف عملکرد 2جدول شماره 

  منبع  تعریف

گذارد و صرف نظر از هدف عملکرد عبارتست از چیزي که شخص به عنوان سابقه از خود به جاي می

  آید.به وجود می
  1385آرمسترانگ:

هاي مالی و غیر مالی است که در قالب آن اطالعاتی در عملکرد عبارت است یک سري شاخص

  دستیابی به اهداف و نتایج ارائه می گردد.خصوص میزان 
 Gavrea:2013  به نقل از

  نورتون و کاپالن

 Baker:1990  عملکرد یک فرد اشاره دارد به میزان سهم هر فرد در دستیابی به اهداف سازمانی

عملکرد عبارت است از فرایند انجام کار. به عنوان مثال اگر بازیکنی خوب بازي کند بدون توجه به 

  شود که بازیکن عملکرد خوبی داشته است.نتیجه بازي نسبت به وي قضاوت می
  1390سلطانی:

دهد که در آینده منجر به عملکرد عبارت است از انجام هر آنچه که یک فرد به صورت روزانه انجام می

  شود.نتایج قابل سنجش با ارزش در آینده می
Murphy:1995 

دهیم تا دالیل واقعی موفقیت و یا از کارکنان مورد استفاده قرار میفرایندي است که ما براي هر یک 

باشد. مشکالت آنها مشخص شود. هدف، شناسایی علل مشکالت جهت حذف یا غلبه کردن بر آنها می

  گردد.این شناخت هر زمانی در طول سال و در تعامل با کارکنان حاصل می
  1388زادگان:عباس

دهند در این ها انجام میورد، عملکرد یعنی هر آنچه که افراد و ماشینطبق تعریف فرهنگ لغت آکسف

  نشان داده است.» اجرا و تحقق«فرهنگ لغت، این ادعا از طریق وارد شدن کلمه 
  1390رضائیان:

عملکرد را تمام  با جمع بندي تعاریف ارائه شده در خصوص عملکرد، می توان نظریه پردازان را در سه گروه دسته بندي کرد. گروه اول؛

گیرد. گروه دوم: عملکرد فرد و سازمان را دانند که در یک دوره زمانی معین انجام میهاي یک فرد یا یک سازمان میاقدامات و فعالیت

هر دو جنبه را ها) ندارند. گروه سوم، توجه به داند و توجهی به اقدامات صورت گرفته (وروديصرفاً نتایج (ستاده، پیامد و اثر) حاصل شده می

 5و فرایند 4ها) کسب شده و هم به معنی رفتار (ورودي 3و اثر 2، پیامد1دانند از نظر این گروه، عملکرد، هم به معنی نتایج (ستادهضروري می

ملکرد هاي ارزیابی عباشد. تعریف ارائه شده از سوي گروه سوم تعریف جامعی است که مطابق با چارچوب تمام مدل) صورت گرفته، می

توان این گونه ترسیم کرد ) لذا در یک نگاه سیستمی می1390زاده: گیرد. (رفیعبوده و مبناي کار در استقرار نظام مدیریت عملکرد قرار می

باشد و در متغیرهاي مطرح در هر مرحله می» چیستی«جاري بوده و آن همان » عملکرد«که در همه مراحل و سطوح سازمانی، مفهوم 

  توان ترسیم کرد.می 2شماره  قالب شکل

  مفهوم عملکرد با نگاه سیستمی 2شکل شماره 
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٤ Input 
٥ throughput 
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  1سنجش عملکرد

ایی نباشد، چرا که شناخت آنچه که رسد سخن گفتن در مورد سنجش آن کار بسیار پیچیدهپس از تحلیل مفهوم عملکرد، به نظر می

آوري سیستماتیک اطالعات ر است. در یک نگاه سنجش عملکرد به معنی جمعخواهیم سنجش نماییم، از اهمیت بسیار باالیی برخوردامی

تواند یک دلیل علّی باشد. به باشد. این موضوع میبه وسیله مشاهدات و ثبت مباحث مربوط به عملکرد از چندین دیدگاه و منظر متفاوت می

تواند یک هدف هاي خاص سازمانی است. این موضوع میعنوان مثال داشتن یک قانون و یک نظم در یک مورد خاص نیازمند داده

) Wouter and others: 2010هاي سازمانی براي بهبود وضعیت سازمان داشته باشد.(سازمانی باشد، براي عنوان مثال نیاز به داده

طابق نقشی که هر یک از کند که به دنبال سنجش تعداد اقدامات صورت گرفته م) سنجش را فعالیت یا فرایندي فرض می2009( 2میلر

گیري عملکرد را به عنوان مقدمه ارزیابی عملکرد فرض کرده و اهمیت ) سنجش و اندازه1992( 3کنند، است. آزبورن و گیبلرها ایفا میپدیده

شما نتوانید عملکرد را کند که؛ اگر گونه استدالل میگیري عملکرد اینایی نسبت به آن قائل است. ایشان در باب سنجش و اندازهالعادهفوق

توانید آن را کنترل کنید. اگر نتوانید آن را کنترل کنید، توانید آن را درك کنید. اگر شما نتوانید آن را درك کنید، نمیاندازه گیري کنید، نمی

دهند. ها کار خود را به خوبی انجام میها را دارید، آنگیري عملکرد آنتوانید آن را بهبود بخشید. اگر کارکنان بدانند که شما قصد اندازهنمی

توانید به آن پاداش توانید بین شکست و موفقیت فرق بگذارید. اگر شما متوجه موفقیت نباشید، نمیگیري نکنید، نمیاگر شما نتایج را اندازه

ی قرار ندهید، قادر نخواهید بود موفقیت دهید. اگر موفقیت را مورد قدرداندهید. اگر به موفقیت پاداش ندهید، احتماال شکست را پاداش می

توانید از آن بیاموزید. اگر شکست را تشخیص ندهید، شما اشتباهات قبلی را تکرار را حفظ کنید. اگر متوجه موفقیت/شکست نشوید، نمی

باشد را نمی توانید درك کنید. قعی مینموده و منابع را هدر خواهید داد. اگر نتوانید نتایج را با منابع مصرف شده مرتبط کنید، آنچه هزینه وا

سپاري کنید. اگر نتوانید هزینه واقعی را توانید مشخص کنید که آیا باید آن را انجام دهید یا آن را بروناگر هزینه واقعی را درك نکنید، نمی

ان دهید، توانایی شما در برقراري ارتباط با ذینفعان توانید مقدار درست  بهاي قرارداد را تعیین نمایید. اگر نتوانید نتایج را نشبیان کنید، نمی

شود. اگر نتوانید ثابت کنید که فرایند سازمانی، مواد اولیه و افرادي که در اختیار دارید، براي ها، تضعیف میمهم جهت استفاده از حمایت آن

توانید نشان دهید که در مقایسه با قبل یا رقباي خود، شما گیرد. اگر نترین هستند، عملکرد شما مورد سئوال قرار میرسیدن به نتایج مناسب

گیرد. و اگر شما در مورد اینکه چه کسانی از عملکرد شما باشید، وظیفه پاسخگویی شما مورد سئوال قرار میدر موقعیت برابر یا بهتري می

که در مسیري باشد یا در حالت بدتر اینه الزم نمیدچار تغییر شوید ک راضی / ناراضی هستند، اطالعی نداشته باشید، ممکن است زمانی

هاي سنجش ) به پیچیدگی2002( 5) به نقل از کینگ2005( 4باشد. هاالچمیآید، اما در حقیقت اشتباه میگام بردارید که بنظر درست می

گیري عملکرد دولت ؛ تالش براي اندازهکند کهکند و تصریح میها را در بخش دولتی حادتر فرض میکند و این پیچیدگیعملکرد اشاره می

ها ممکن است کند که دغدغه زیادي در بین محققان وجود دارد که دولتباشد. ایشان این نکته را نیز اضافه میبسیار مشکل می

که، تعهد به اندازه  رفتارهایشان را با معیارهاي عملکرد اختیاري منطبق نموده تا مدیریت دولتی را بهبود بخشند، اما باید در نظر داشت

بندي کرد که؛ گونه جمعتوان اینگیري عملکرد بایستی در کنار سوء عملکردهاي احتمالی آن در نظر گرفته شود. در نهایت این بحث را می

- بابگوي نیازهاي مردم، ارکه خدمات سازمان تا چه حد جوابگیري عملکرد تالشی است سیستماتیک براي دانستن اینسنجش و اندازه

) لذا با نگاه سیستمی، جایگاه این مفهوم را 1392 :زاده ن تا چه اندازه است. (رفیعرجوع و مشتري بوده و توانایی سازمان در برآورده نمودن آ

  توان ترسیم نمود.   می 3نیز در قالب شکل شماره 

هایی انجام گیري عملکرد از طریقی ابزارها و مکانیزمو اندازهجا الزم است به آن اشاره شود، این است که سنجش ایی که در ایننکته 

است. پس بازرسی، ابزار و  6هاي اصلی در این زمین بازرسیگیرد، که در برخی ادبیات مورد بحث قرار گرفته است. یکی از مکانیزممی

  باشد.مکانیزمی براي سنجش عملکرد می

                          

  

  

                                                   
١ Performance Measurement 
٢ Miller 
٣ Osborneand Gaebler 
٤Halachmi  
٥King  
٦ Inspection  
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 ها ورودي

Input 

 هافرایندها/فعالیت
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 هاخروجی

Output 

نظارت یعنی، 
سنجش و اصالح 

 عملکرد

نظارت یعنی، 
سنجش و اصالح 

 عملکرد

نظارت یعنی، 

سنجش و اصالح 
 عملکرد

  وم سنجش با نگاه سیستمیمفه 3شکل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1نظارت بر عملکرد

باشد که به معناي نظر افکندن و تأمل و دقت نظارت از ماده نظر می«اللغه این گونه تعریف شده است؛ المقابیسواژه نظارت در المعجم

ایی است که عجم النظاره، کلمه«الموارد آمده است؛ در اقرب» باشدمیدر امري است. نظر به معناي تأمل در چیزي و معاینه کردن آن نیز 

برند و منظور از آن پاکیزه نمودن باغ و بستان است. بنابراین، نظارت همان مراقبت و کنترل یک چیز، از آفت و بیماري آن را به کار می

ی به معناي نظاره و نظر کردن و نگریستن آمده است و در در فرهنگ لغت، نظارت در عربی به معناي زیرکی و فراست و در فارس». است

گردد. از نظر سازي اطالعات جهت اثربخشی مدیریت و به عنوان یکی از وظایف مهم مدیر تلقی میعلم مدیریت، نظارت به مفهوم فراهم

کند و نتیجه این ها را با عملکردها مقایسه میها را با موجودها و پیش بینیها، مطلوباصطالحی، نظارت فعالیتی است که بایدها را با هست

گیرد. تعاریف ها قرار میمقایسه، تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان

-، نظارت عبارت است؛ مقایسه بین آنها یک نقطه اشتراك وجود دارد و آن این است کهگوناگونی از نظارت ارائه شده است که در همه آن

نظارت عبارت است از سنجش و «کنند؛ را چنین تعریف می» نظارت«ایی از نویسندگان علم مدیریت چه باید باشد. عدهچه هست و آن

نظارت به ». ه استیابی به انجام رسیدهاي اجرایی آن با کامهاي سازمان و طرحکه هدفاصالح عملکرد براي بدست آوردن اطمینان از این

ها و ها، طرحمشیها و واحدهاي تابعه در اجراي صحیح خطهاي اعضاء و سازمانمشاهده و بررسی مستمر به منظور کنترل و هدایت فعالیت

موثر رفتار هایی که به طور پردازان نیز اعتقاد دارند که نظارت چیزي جز ارسال پیامگردد. برخی از نظریههاي ابالغی، اطالق میبرنامه

دهد نیست، به عبارت دیگر تالش منظمی است در جهت نیل به اهداف استاندارد، بازخورد اطالعات و مقایسه با گیرنده پیام را تغییر می

  )1392:زادهاستانداردهاي تعیین شده. (رفیع

که، بایستی حین انجام کار صورت گیرد و ثانیا این گیري کرد که؛ اوال نظارتگونه نتیجهتوان اینبندي تعاریف ارائه شده میبا جمع

هدف اصلی از نظارت، صرفا اصالح و بهبود عملکرد است. لذا بر اساس دیدگاه سیستمی تمرکز اصلی در نظارت روي سه حوزه اول شکل 

  خواهد بود.  4شماره 

  مفهوم نظارت با نگاه سیستمی 4شکل شماره 
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  1ارزیابی عملکرد

نحوه استفاده از منابع و  در یک دیدگاه،ارزیابی عملکرد  هاي مختلفی مطرح شده است،در مورد مفهوم ارزیابی عملکرد نیز دیدگاه

ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی  اگر در سادهدر این دیدگاه . دهدرا مورد بحث قرار میهاي کارایی  امکانات در قالب شاخص

ه بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاد

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی  کند که؛کند. ایشان این گونه تحلیل می) نظري متفاوت با این دیدگاه را مطرح می1385رحیمی ( دهد.  می

ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات  نامهها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برمعموالً مترادف با اثربخشی فعالیت

ارزیابی  پردازد، ایشان،تري که گرایش به سمت بخش دولتی دارد، به تعریف ارزیابی عملکرد می) با یک نگاه متفاوت1378. طبرسا (است

هاي مورد ي که انتظارات و شاخصا به گونه داند،می هاي مشخص ها در دورهگیري عملکرد دستگاه فرآیند سنجش و اندازه راعملکرد 

فرآیندي استراتژیک و را ارزیابی عملکرد ) 1385آرمسترانگ ( .قضاوت براي دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابالغ شده باشد

و گروهی، موفقیت پایدار  هاي فرديکنند و با توسعه قابلیتها کار میکه با بهبود عملکرد افرادي که در سازمان کندفرض می ایییکپارچه

-تري، ارزیابی عملکرد را به عنوان یک سیستم رسمی در سازمان فرض می) در یک نگاه جامع2002( 2. گروتنمایدسازمانها را فراهم می

هاي سازمان کند که خروجیهاي سازمان و افراد شاغل در سازمان را بر عهده دارد. گروت به این نکته تاکید میکند که؛ ارزیابی خروجی

) ارزیابی عملکرد را فرایند سنجش نتایج عملکردي 2013( 3بایستی در قالب استانداردهاي از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار گیرد. فسید

به  کند این است که نتیجه ارزیابی عملکرد بایستی منجرایی که فسید تاکید میداند. نکتهسازمان با در نظر گرفتن اهداف سازمانی می

) هم همانند فسید 2013( 4تشویق یا تنبیه گردد در غیر این صورت، افراد انگیزه الزم براي ارتقاي عملکرد خود نخواهند داشت. کاترینا

داند با این تفاوت که ایشان اعتقاد دارند که هاي عملکردي افراد و سازمان میارزیابی عملکرد را فرایند سنجش و اندازه گیري خروجی

گیرند؛ یکی ارزیابی عملکرد رسمی و دیگري غیر رسمی. ارزیابی عملکرد غیررسمی دربرگیرنده ان به دو صورت مورد ارزیابی قرار میکارمند

باشد و ارزیابی عملکرد رسمی نیز دهد، مینظرات مدیر بالفصل فرد که با در نظر گرفتن نحوه انجام کار در طول فرایند انجام ارائه می

  ارزیابی عملکرد فرد با در نظر گرفتن اهداف سازمانی که فرد مسئول انجام آن بوده است، دارد.  اشاره به نتایج

گیري و نظارت بر عملکرد و همچنین مقایسه میزان و نحوه توان فرایند سنجش و اندازهبنابراین به طور کلی ارزیابی عملکرد را می  

گیري میزان عملکرد نگر به دنبال سنجش و اندازهرزیابی عملکرد با رویکردي گذشتهدستیابی به وضعیت مطلوب دانست. به عبارت دیگر، ا

گونه تحلیل کرد که؛ اوأل ارزیابی در پایان یک دوره زمانی مشخص توان اینباشد. به طور خالصه میانجام شده و ارائه امتیاز و نمره می

ب به دنبال امتیازدهی به عملکرد سازمان یا فرد است اما اگر ارزیابی و امتیاز گیرد و ثانیا، ارزیاانجام شده و به صورت ادواري صورت می

تواند واقعی و مورد قبول باشد. لذا در نگاه دهی بدون توجه به نظارت بر عملکرد که در طول یک دوره اتفاق افتاده است، صورت گیرد، نمی

  ترسیم کرد. 5ه توان در قالب شکل شمارسیستمی جایگاه ارزیابی عملکرد را می

  مفهوم ارزیابی با نگاه سیستمی 5شکل شماره 
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  1مدیریت عملکرد

اکثر پژوهشگران حوزه مدیریت، روي این موضوع توافق دارند که مفهوم مدیریت عملکرد اصطالح نسبتأ جدیدي است که جایگزین 

ایی خاص از این مفهوم دارد. اند که هر کدام تاکید روي جنبهمودهاصطالح سنتی ارزیابی عملکرد شده است و تعاریف متعددي از آن ارائه ن

ایی از اقدامات و اطالعاتی تلقی کرد که جهت افزایش سطح استفاده توان مجموعهدر تعریفی، اشاره شده است که؛ مدیریت عملکرد را می

گیرد. فنون و ابزار وأم با کارایی و اثربخشی صورت میایی اقتصادي تها به شیوهیابی به هدفبهینه از امکانات و منابع در جهت دست

) 1382) ابیلی و موفقی (1374رود. (الماسی:وري کارکنان و کسب مزیت رقابتی سازمان بکار میمدیریت عملکرد در جهت باال بردن بهره

کند ایشان اعتقاد دارند سرپرستان تعریف می مدیریت عملکرد را به عنوان راهی براي تسهیل برقراري ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و

) می گوید؛ 2010( 2شود. ووتر تر کاري و تعهد بیشترنسبت به کیفیت خدمات منجر میمدیریت عملکرد باعث پیدایش محیط مطلوب

-از قبیل؛ یکپارچههایی گیري در حوزهها، فرایندي است شامل به کار بردن اطالعات عملکردي براي تصمیممدیریت عملکرد در سازمان

باشد. ریزي و ... میها، بودجهگزاريهاي مدیریتی، سیاستها و سیکلسازي اطالعات عملکردها، بکارگیري اطالعات عملکردي در رویه

کند که هدف آن بهبود عملکرد در سطوح مختلف سازمانی (فردي، تیمی )، مدیریت عملکرد را به عنوان ابزاري فرض می2014( 3سالویک

باشد. ایشان پا را فراتر گذاشته و استفاده از ابزار مدیریت عملکرد را به عنوان پیش نیاز وارد شدن سازمانی) از طریق ارزیابی عملکرد، می و

سنجش «ایی با عنوان) در مقاله2005( 4داند. در نهایت هاالچمیالملل و الزمه تربیت کارمندان و مدیران در تراز جهانی میبه عرصه بین

کند که به منظور بهبود عملکرد، نیاز به مدیریت عملکرد داریم. این گونه تحلیل می» عملکرد به عنوان یک قدم در مدیریت عملکرد

ا مدیریت عملکرد در برخی موارد، به معناي اثربخشی و کارایی، و در برخی موارد به معناي مدیریت ذینفعان کلیدي یا روابط سازمانی با آنه

کند که؛ مدیریت گونه استدالل میباشد. ایشان در این مقاله اینمواردي نیز، به معناي مدیریت فرهنگ سازمانی و انگیزش می باشد. درمی

گیري و سنجش عملکرد بعنوان زیرسیستمی از مدیریت گیري عملکرد به سوي مدیریت عملکرد. اندازهعملکرد تغییر جهتی است از اندازه

کند؛ مگر استدالل می 5باشد. در ادامه مقاله، هاالچمی به نقل از اندرسونترین زیرسیستم نمیشود و همیشه مهمعملکرد در نظر گرفته می

گیري در مورد استفاده کارآ نه این است که مدیریت عبارت است از؛ فرایند بهبود عملکرد سازمان از طریق تعریف اهداف سازمانی و تصمیم

باشد یا این که مدیریت، فرایند رسیدن به عملکرد بهتر است. بنابراین مدیریت عملکرد، بازگشت طبیعی به و اثربخش از منابع سازمانی می

باشد. به عبارت دیگر، مدیریت عملکرد عبارت همان ایده اصلی مدیریت با برخی جزئیات خاص و بسط بیشتر در حوزه انسانی سازمان می

هاي محیطی و سازمانی که این نتایج مورد انتظار از طریق انجام فرایندهاي سازمانی، زمینهاست از کسب اطمینان از احتمال بیشتر تحقق 

کنیم که در تحلیل محتواي تعاریف مدیریت ) بسنده می1390دهد. در پایان این مبحث به نوشته رضاییان(فرایندها و نتایج در آن روي می

د/ نظام/ فرایند/ روش/ رویه/ راه /وسیله است. لحاظ کردن هر کدام از مفاهیم کند که، مدیریت عملکرد یک رویکرعملکرد، استدالل می

باشد. مثأل اگر سازمانی، مدیریت عملکرد را به مثابه یک رویکرد جهت گیري کاربرد آن میگر جهتمذکور در تعریف مدیریت عملکرد، بیان

هاي مدیریتی در حوزه کارکنان را با محوریت کند سایر اقداممی گیرد به این معناست که تالشمدیریت منابع انسانی خود به کار می

نظران از مدیریت عملکرد، در نحوه ارائه الگوي عملیاتی آنها تاثیرگذار مدیریت عملکرد تدوین و اجرا نماید. نوع تعریف محققان و صاحب

هاي تعیین اهداف مند است که از طریق فرایندتوان گفت؛ مدیریت عملکرد رویکردي نظامبندي میبوده است. لذا به عنوان جمع

هاي عملکرد و به کارگیري نتایج آن، به بهبود عملکرد سازمان ها و بازنگري گزارش دادهآوري و تحلیل دادهاستراتژیک، سنجش، جمع

  توان ترسیم کرد.می 6ل شماره شود جایگاه مدیریت عملکرد را در قالب شکانجامد. با توجه به رویکردي که در این مقاله دنبال میمی
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  مفهوم مدیریت عملکرد با نگاه سیستمی 6شکل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گیرينتیجه

 سطوح در عملکرد بهبود آن تبع به و سازمانی شناسیآسیب براي مناسب ابزار یک عنوان به عملکرد، مدیریت اخیر دهه یک در کهاین

 سنجش، از یک طرف انجام که چرا. است بدیهی امر است، گرفته قرار توجه مورد اجرایی کشور مدیران و محققین توسط سازمانی مختلف

 تغییر، حال در مرتب محیط چنین یک به صورت علمی و درست، در سازمان، هايرسالت و اهداف به معطوف عملکرد ارزیابی نظارت و

از طرف دیگر توجه دولت و نظام اداري در این زمینه از طریق قانونی ساختن استقرار  .هاستآن بقاي ادامه و هاسازمان ماندن زنده الزمه

قانون مدیریت خدمات کشوري و همچنین مواد  83و  82، 81هاي اجرایی به استناد فصل یازدهم و مواد نظام مدیریت عملکرد در دستگاه

ریزي عملیاتی نشان از اهمیت باالي این مفهوم یا به عبارت بهتر ي و بودجهقانون برنامه پنجم توسعه با تاکید بر برنامه راهبرد 219و  217

 مناسب در این زمینه نظام استقرار و تفسیر مفاهیم مرتبط با مدیریت عملکرد این است که، نحوه است، مسلم که چهآن این ابزار دارد. اما

در این ارتباط در دو دهه گذشته، حاکی از این بود باشد. اما تجربه علمی و اجرایی نگارنده عامل اصلی موفقیت در استفاده از این ابزار می

قالب این در که متاسفانه در برخی از موارد برداشت درستی از مفاهیم مورد بحث در این مقاله در بین جامعه علمی و اجرایی وجود ندارد. لذا 

تعامل و ارتباط مفاهیم  7هاي مختلف، چارچوب مناسبی را ارائه دهیم. در شکل شماره اهکردیم تا ضمن بررسی مفاهیم از دیدگ تالش مقاله

  ارائه شده است.  5P1را در قالب مدل  مقالهبحث شده در این 
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