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 مذيـريت عملكـرد
 

 

 

 َايی از کتاببخص

 مذيريت عملكرد)فرد، تیم، سازمان(

 مايكل آرمستراوگ
 

 

 

 

ّبي وبسي هَجت هَفميت هذيشيت ػولىشد يه فشآيٌذ اػتشاتظيه اػت وِ اص عشيك ثْجَد ػولىشد ٍ تَػؼِ لبثليتْبي افشاد ٍ تين 

 پبيذاس ػبصهبًْب هي ؿَد.

هذيشيت ػولىشد هجتٌي اػت ثش تَافك دس هَسد اّذاف، ًيبصهٌذيْبي داًؾ، هْبست ٍ ؿبيؼتگي. ايي فشآيٌذ ؿبهل ثبصًگشي هـتشن ٍ 

 اػت.هؼتوش ػولىشد ثب تَجِ ثِ اّذاف ٍ ثشًبهِ ّبي تَػؼِ اػت. فشآيٌذ هذيشيت ػولىشد دس ؿىل ًـبى دادُ ؿذُ 

 

 ػولىشد ػبلي )تمَيت اص عشيك هـَلْبي هبدي ٍ غيشهبدي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػولىشد هَجَد                       ػولىشد ضؼيف )سفغ هَاًغ اص عشيك ثبصًگشي ؿغل، آهَصؽ ٍ ...(      

 

 آغبص ػبل    دس عَل ػبل    پبيبى ػبل          

 تَافك ًبهِ ػولىشد                   پيگيشي ٍ ثبصًگشي ثش اػبع تَافمٌبهِ ػولىشد   ثبصًگشي ولي ػولىشد              

 

ّذف اكلي هذيشيت ػولىشد ايجبد فشٌّگي اػت وِ دس آى افشاد ٍ گشٍّْب هؼئَليت ثْجَد هؼتوش فشآيٌذّبي وبسي ٍ 

 الذاهبت خَد سا ثپزيشًذ.
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 چرا مذيريت عملكرد وٍ ارزيابی عملكـرد ؟

هٌظَس اص اسصيبثي ػولىشد، دسجِ ثٌذي وبسوٌبى تَػظ هذيشاى اػت وِ ثِ كَست دٍسُ اي اًجبم هي ؿَد. اهب ثبيذ اص هفَْم 

، ؿفبف ػبصي اًتظبسات هتمبثلهذيشيت ػولىشد هتوبيض ؿَد چشا وِ هذيشيت ػولىشد فشآيٌذ ٍػيؼتش ٍ جبهغ تشي اػت وِ ثش 

 تأويذ داسد. ثش آيٌذٍُ  اٍسًمؾ حوبيتي هذيشاى ثِ ػٌَاى هشثي ٍ ًِ د

دس حبل حبضـش اػتجبس اسصيبثي ػولىشد ووتش ؿذُ اػت چـشا وِ اغلت آى سا ثِ ػٌَاى يه ًظبم وبغـزثبصي ٍ اص ثبال ثِ پبييي، 

هي ؿٌبػٌذ وِ هؼوـَالً گزؿتِ ًگشاػت ٍ ثِ جبي تَجِ ثِ ًيبصّبي تَػؼِ اي آيٌذُ ثش اؿتجبّبت اًجبم ؿذُ دس گزؿتِ 

 وٌذ.تأويذ هي 

ًمغِ ؿشٍع چشخِ هذيشيت ػولىشد، ثشًبهِ سيضي ػولىشد اػت، وِ ػجبستؼت اص آًچِ اص افشاد اًتظبس هي سٍد اًجبم دٌّذ 

)ٍظبيف وبسي( ٍ ثذاًٌذ )داًؾ ٍ هْبست( . الصم اػت دس ايي هَسد تَافك كَست گيشد ٍ اٍلَيتْب هـخق گشدد. ّوچٌيي 

خَاّذ ؿذ. توشوض ٍ هحتَاي هميبػْبي ػولىشد ثِ عَس لبثل هالحظِ اي ثيي تَافك ؿَد وِ چِ ػولىشدي اًذاصُ گيشي 

 هـبغل هختلف ٍ ػغَح هذيشيت هتفبٍت خَاٌّذ ثَد.

سا توشوض هميبع ّبي ػولىشد ثشاي هذيشاى اسؿذ ثْتش اػت ثش تؼبسيف حَصُ ّبي ًتبيج وليذي هجتٌي ثبؿذ وِ هؼئَليت آًْب 

، ثب ولىشدي ثِ عَس سٍؿي ثيبى وٌذ. دس ايي ػغح تب حذ صيبدي ثش اّذاف لبثل اًذاصُ گيشيدس لجبل سؿذ، اسصؽ افضٍدُ ٍ ًتبيج ػ

تَجِ ووتش ثِ لبثليت ّب، تأويذ خَاّذ ؿذ. ػولىشد ايي هذيشاى ثش اػبع دػتيبثي ثِ ًتبيج هَسد اًتظبس، اًذاصُ گيشي خَاّذ 

 ؿذ. 

ػوَهبً ثب تَجِ ثِ تؼبسيف حـَصُ ّبي ًتبيج وليـذي ؿبى  ّوچٌيي ػولىـشد هذيشاى، سّجشاى تين ّب ٍ وبسوٌبى حـشفِ اي

 اًذاصُ گيشي خَاّذ ؿذ. اگش چِ ٌَّص تحمك اّذاف ووي هْن اػت، اهب ثيـتش ثش ًيبصهٌذيْبي ؿبيؼتگي تأويذ هي ؿَد.

ًذاسًذ،  دس ثشخي اص هـبغل ايي افشاد، اػتبًذاسدّبي ػولىشد ثشاي جٌجِ ّبي خبكي اص وبس وِ اهىبًبت وويت پزيشي سا

 ضشٍست خَاٌّذ داؿت.

دس هـبغل اداسي، دفتشي ٍ پـتيجبًي، هميبع ّبي ػولىشد هشتجظ ثب تؼبسيف ٍظبيف اكلي يب فؼبليت ّبي وليذي ّؼتٌذ وِ 

ثب اػتبًذاسدّبي ػولىشد )اّذاف دائوي( ثِ ػٌَاى اثضاسّبي اكلي اًذاصُ گيشي ػولىشد، پيًَذ خَاٌّذ داؿت. اهب اّذاف ثبصدُ 

ثشاي هثبل، تؼذاد هؼبئلي وِ دس ّش سٍص حل ٍ فلل هي ؿًَذ. ثب ايي ٍجَد،  -اػت دس جبي هٌبػت تؼييي ؿًَذهوىي 

 ًيبصهٌذيْبي ؿبيؼتگي، هتٌبػت ثب ػغح ؿغل هْن خَاٌّذ ثَد.

. ػولىشد وبسوٌبى تَليذي هوىي اػت اص عشيك اػتبًذاسدّبي وبسػٌجي اص ًظش ثبصدُ يب صهبى كشف ؿذُ اًذاصُ گيشي ؿَد

وبسوٌبى فشٍؽ يه هَسد خبف ّؼتٌذ. ػولىشد آًْب هؼوَالً ثش اػبع اّذاف ووي فشٍؽ اًذاصُ گيشي هي ؿَد، ثب ايي ٍجَد 

 ؿبيؼتگي ّبيي هثل تؼبهل ثب هـتشيبى ٍ اسائِ خذهبت ثب ويفيت هْن خَاٌّذ ثَد.
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 تعییه اَذاف ي استاوذاردَاي عملكرد

ٌٌذ يؼٌي آًچِ ػبصهبى، ٍاحذّبي وبسي، ثخـْب ٍ افشاد اًتظبس داسًذ عي يه اّذاف آًچِ ثبيذ هحمك ؿَد سا تَكيف هي و

دٍسُ صهبًي ثِ دػت آيذ. اّذاف ثبيذ ّوِ جٌجِ ّبي هْن ؿغل سا تحت پَؿؾ لشاس دٌّذ. اّذاف وبسي هٌبػت داساي ٍيظگي 

 1ّبي ريل ّؼتٌذ :

  easurable Mلبثل اًذاصُ گيشي  -   pecificSدليك ٍ هـخق   -

   elevant Rهشتجظ ثب اّذاف ػبصهبى -   chievableAلبثل دػتيبثي   -

 im framedTصهبى ثٌذي ؿذُ   -

 

 بازوگري عملكرد

آًچِ دس ػيؼتن ّبي اسصيبثي ػولىشد فشاهَؽ هي ؿَد ثبصًگشي ػولىشد اػت. جلؼبت ثبصًگشي ػولىشد اثضاسي ّؼتٌذ وِ اص 

 -ذاصُ گيشي، ثبصخَسد، تمَيت هثجت، تجبدل ديذگبّْب ٍ دػتيبثي ثِ تَافكاً -عشيك آًْب پٌج ػٌلش اكلي هذيشيت ػولىشد

حبكل هي ؿًَذ. ايي جلؼبت ثبيذ ثش ػولىشد ٍالؼي وبسوٌبى توشوض وٌٌذ وِ دس ايي كَست ثِ هذيشاى ٍ وبسوٌبى ايي فشكت 

ػولىشد سا ثْجَد دٌّذ ٍ هؼبئل سا  سا هي دّذ وِ ثب يىذيگش ثِ كَست ٍالغ ثيٌبًِ ثشسػي وٌٌذ وِ دس آيٌذُ چگًَِ هي تَاًٌذ

 حل وٌٌذ.

ثبصًگشي ػولىشد يه ثخؾ جذايي ًبپزيش اص ًمؾ هذيشاى اػت ٍ دليل آى ايي اػت وِ فشكت هْوي سا ثشاي ثشسػي هؼبئل 

 اًگيضؿي، ػولىشدي ٍ تَػؼِ اي فشاّن هي ػبصد.

ـشفت، ؿفبف ػبصي اًتظبسات، تَاًوٌذ ػبصي افشاد اسائِ ثبصخَسد هثجت، لذسداًي، پبداؽ ٍ فشكتْبيي ثشاي سؿذ ٍ پي -اًگيضؽ

 ثب تـَيك آًْب ثِ پزيشؽ وٌتشل ثش ػولىشد ٍ تَػؼِ خَدؿبى.

 فشاّن ػبختي هجٌبيي ثشاي تَػؼِ لبثليتْبي هٌبػت ّن ثشاي ًمؾ هَجَد ٍ ّن ثشاي ًمؾ احتوبلي فشد دس آيٌذُ. -تَػؼِ

 

 برخی از مسائل کاربردي

 ثبصًگشي ّبي ػولىشد اتفبق هي افتٌذ ػجبستٌذ اص :هؼبئل ػوذُ اي وِ دس اًجبم 

 ؿٌبػبيي هميبع ّب ٍ هؼيبسّبي اسصؿيبثي ػولىشد -1

 جوغ آٍسي ؿَاّذ ٍالؼي دسثبسُ ػولىشد -2

 حل تضبد ثيي هذيشاى ٍ افشادي وِ ثبصًگشي هي ؿًَذ. -3

 سفتبس تذافؼي افشاد ثِ ٌّگبم اًتمبد اص آًْب -4

هؼبئل ٍجَد ًذاسد. ػبلالًِ اػت حتي هذيشاى هجشة ٍ اثشثخـي ّشگض ػختي ثبيذ ثگَيين ّيچ ساُ حل آػبًي ثشاي ايي 

 اًجبم جلؼبت ثبصًگشي ػولىشد سا ًبديذُ ًگيشًذ.

 

                                                           
 دس هجبحث ثشًبهِ سيضي ٍ ّذف گزاسي تَضيح خَاّين داد. SMARTدس هَسد ًحَُ تٌظين اّذاف  -1
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 دٌ قاوًن طاليی براي جلسات بازوگري عملكرد

دسػت ثِ عَس ولي هَفميت دس اًجبم ثبصًگشي ػولىشد هؼتلضم ثشخَسداسي اص هْبستْبي خبف اػت. اص جولِ آؿٌبيي ثب سٍؽ 

 اًتمبد وشدى ٍ گَؽ دادى هؤثش. ثشخي اص الذاهبتي وِ هي تَاى دس ايي صهيٌِ اًجبم داد ػجبستٌذ اص :

 

هذيشاى ثبيؼتي اص عشيك هشاجؼِ ثِ فْشػت اّذاف تَافك ؿذُ ٍ يبدداؿت ّبي خَدؿبى دسثبسُ  ( آمادگی پیذا کىیـذ :1

آًْب ثبيؼتي ديذگبُ ّبي خَد دسثبسُ ػلل هَفميت يب ػذم ػولىشد دس عي ػبل ثشاي حضَس دس جلؼِ آهبدگي وؼت وٌٌذ. 

هَفميت سا هـخق وٌٌذ ٍ دسثبسُ پبداؽ ثِ ػولىشد، هؼبئل ػولىشدي وِ ثبيذ تزوش دادُ ؿًَذ ٍ ايٌىِ چِ گبم ّبيي ثشاي 

فشاد اتفبق حل آًْب ثبيؼتي ثشداؿتِ ؿًَذ، تلوين گيشي وٌٌذ. ّوچٌيي هذيش ثبيؼتي دسثبسُ تغييشاتي وِ دس ًمؾ ّبي ا

 افتبدُ اًذ يب هـبّذُ ؿذُ اًذ، ّوچٌيي اّذاف وبسي ٍ فشدي ثشاي دٍسُ ثبصًگشي ثؼذي تفىش وٌذ.

افشاد )وبسوٌبى( ثبيؼتي ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي هَفميت ّب ٍ هؼبئل، ّوچٌيي اسصيبثي ػولىشد خَدؿبى دس جلؼِ، آهبدگي 

 دسثبسُ وبس ٍ آيٌـذُ وبسي خَد هغـشح وٌٌذ سا يبدداؿت وٌٌذ.ثـذػت آٍسًذ. آًْب ثبيذ ّشگًَِ ًىتِ اي وِ توبيل داسًذ 

 

ثشگضاسي يه جلؼِ هَفك ثِ ايجبد يه هحيظ غيشسػوي وِ دس آى تجبدل ًظش وبهل،  ( جً مىاسبی را ايجاد کىیـذ :2

وٌيذ ٍ ػپغ  كشيح اهب دٍػتبًِ اتفبق افتذ، ثؼتگي داسد. ثْتشيي سٍؽ ايي اػت وِ ثحث سا ثب يه هَضَع ًؼجتبً ولي آغبص

 ٍاسد جضئيبت ؿَيذ.

 

جلؼِ ثبيذ ثِ گًَِ اي ثشًبهِ سيضي ؿَد وِ توبهي ًىبتي وِ دس هشحلِ  ( ساختار کار را بٍ طًر ياضح تعییه کىیـذ :3

آهبدگي هَسد تَجِ لشاس گشفتٌذ سا تحت پَؿؾ لشاس دّذ. اهب ثبيؼتي ثِ فشد صهبى تخليق داد تب ديذگبُ ّبيؾ سا ثِ عَس 

 وبهل هغشح وٌذ.

 

صاء تحمك اّذاف ثِ كَست خبللبًِ ٍ ػضاٍاس ثِ تب جبئيىِ هوىي اػت، هذيشاى ثبيؼتي دس ا ( از پاداش استفادٌ کىیـذ :4

 ّش وؼي ثِ تـَيك ٍ تمذيش ًيبص داسد. -افشاد پبداؽ دٌّذ. پبداؽ ثِ افشاد آساهؾ هي دّذ

 

ايي الذام ثبػث هي ؿَد آًْب ػفشُ دل خَد سا ثبص وٌٌذ ٍ ايي احؼبع سا پيذا وٌٌذ  ( بٍ کارکىان فرصت صحبت دَیذ :5

ثِ كَست ػبدالًِ گَؽ هي دّذ. اص ػؤاالت ثبص اػتفبدُ وٌيذ )يؼٌي ػؤاالتي وِ فشد سا ثِ تفىش  وِ وؼي ثِ كحجت ّبي آًْب

 ٍ ثحث ٍاداس هي وٌذ(. ايي الذام افشاد سا ثِ تجييي ديذگبُ ّبيـبى دسثبسُ هَضَع تـَيك هي وٌذ.

 

بسّب سا اص ديذگبُ خَد هـبّذُ وٌٌذ خَداسصيبثي ثِ افشاد ووه هي وٌذ تب و ( کارکىان را تطًيق بٍ خًدارزيابی کىیـذ :6

ٍ ّوچٌيي هجٌبيي سا ثشاي ثحث فشاّن هي ػبصد. ثؼيبسي اص افشاد خَدؿبى سا ووتش اص ٍالؼيت اسصيبثي هي وٌٌذ. ػؤاالت صيش 

 سا ثپشػيذ :



 

5 
 

www.ModirPedia.com 

 ؿوب چمذس احؼبع هي وٌيذ وِ ٍظبيف خَد سا خَة اًجبم دادُ ايذ؟ 

 ثِ ًظش خَدتبى ًمبط لَت ؿوب چِ ّؼتٌذ؟ 

 ًِظش ؿوب چشا پشٍطُ وبسي پيـشفت خَثي داؿتِ اػت؟ ث 

 اص ًظش ؿوب چشا آى ّذف هحمك ًـذُ اػت؟ 

 

ثحث دسثبسُ ػولىشدثبيؼتي هجتٌي ثش هذاسن ٍ ؿَاّذ ثبؿذ ًِ  ( دربارٌ عملكرد، وٍ ضخصیت افراد بحث کىیـذ :7

همبيؼِ ثب هميبع ّبي ػولىشدي تَافك لضبٍت ؿخلي. ّويـِ ثِ سٍيذادّبي ٍالؼي يب سفتبس ٍ ّوچٌيي ًتبيج ػولىشد دس 

 ؿذُ اؿبسُ وٌيذ. ثِ لذس وبفي ثِ افشاد فشكت ثذّيذ تب دسثبسُ ػولىشد خَد تَضيح دٌّذ.

 

كشفبً ثِ پبداؽ يب ػشصًؾ اوتفب ًىٌيذ. ثِ كَست هـتشن ٍ ػيٌي داليل پيـشفت  ( تحلیل عملكرد را تطًيق کىیـذ :8

 ى ثِ هٌظَس حفظ اػتبًذاسد ثبال يب پشّيض اص هؼبئل آيٌذُ اًجبم داد سا تحليل وٌيذ.يب وٌذي اهَس ٍ ّوچٌيي وبسي وِ هي تَا

 

ًجبيؼتي ّيچ هَضَع ؿگفت آٍسي ٍجَد داؿتِ ثبؿذ. ثحث ثبيذ تٌْب پيشاهَى  ( اوتقادَاي غیرمىتظـرٌ وكىیـذ :9

ىشد ثبيؼتي فَسي ثبؿذ. ًجبيذ تب پبيبى ػبل سٍيذادّب يب سفتبسّبيي وِ دس صهبى سخذاد ثجت ؿذُ اًذ، ثبؿذ. ثبصخَسد دسثبسُ ػول

هٌتظش ًـؼت. ّذف ثبصًگشي سػوي ثيبى هختلش تجشثيبت دس عي دٍسُ ثبصًگشي ٍ ثش اػبع آى، ثشًبهِ سيضي ثشاي آيٌذُ 

 اػت.

 

ب ّذف ثبيذ ثِ پبيبى سػبًذى جلؼِ ثبصًگشي ث ( دربارٌ اَذاف قابل اوذازٌ گیري ي بروامٍ عمل تًافق حاصل کىیـذ :11

 يه ًىتِ هثجت ثبؿذ. 

ايي لَاػذ عاليي هوىي اػت ثِ ًظش آػبى ٍ ثِ لذس وبفي لبثل فْن ٍ دسن ثبؿٌذ، ثب ايي ٍجَد آًْب تٌْب دس دسٍى فشٌّگي 

وِ اص ايي سٍيىشد حوبيت وٌذ، ثِ عَس كحيح اجشا خَاٌّذ ؿذ. ثٌبثشايي وؼت ٍ حفظ حوبيت هذيشيت اسؿذ ٍ ًيض تَجِ 

 ًظبم ٍ ًيض آهَصؽ هذيشاى ٍ وبسوٌبى آًْب، اّويت داسد. خبف ثِ تَػؼِ ٍ هؼشفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


