
 سازمانی مدل های نوین ارزیابی عملکرد  :له عنوان مقا
 دارزیابی عملکر: موضوع

 

 چکیده
جذاب تبدیل شده است و این  یکی از موضوعهای مورد توجه و در دو دهه اخیر ، مدیریت عملکرد سازمانی به  

لذا ( . 5)کاربردی به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شده است های تحقیقاتی و هم در زمینه های تمایل هم در زمینه
 نه راارزیابی عملکرد سازمانی و دالیل آن، برخی چارچوبها و متدهای نوین در این زمی در این مقاله پس از تعریف

 .معرفی کرده و نقاط قوت و ضعف هر یک را بیان خواهیم کرد

 

 

 مقدمه
دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار  موضوع ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گسترده ای است که

 کاربردی در این زمینهبه عالوه بازار نرم افزارهای . جدیدی درباره آن نوشته شده است بوده اند و گزارشها و مقاالت

برخی مدل های مفهومی،  اما با وجود مدل ها و چارچوبهای فراوان در این زمینه(. 7)نیز رشد بسیاری کرده است
که در این مقاله به معرفی برخی از این ( 6)اند محققان بیشترین اثر را بر روی شکل دهی این زمینه خاص داشته

اما به منظور بررسی مدل های ارزیابی عملکرد ارائه تعریفی . اهیم پرداختخو چارچوبها و نقاط قوت و ضعف هر یک
 .ضروری است از آن

 

 ارزیابی عملکرد
که با مروری بر ادبیات موضوع ( 01)«کارایی و اثربخشی عملیات فرایند کمی کردن»: ارزیابی عملکرد عبارت است از

 :سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد می توان دالیل آن را به
 تجدید نظر در استراتژی هاست؛ که شامل مدیریت استراتژیک و: اهداف استراتژیک   -0
نشان دادن مسیر آینده ، ارائه باازخور و الواوبرداری از    که شامل کنترل موقعیت فعلی ،: اهداف ارتباطی   -2

 سازمانهای دیور است؛
 .اساات بهبااود و یااادگیریکااه شااامل تاادوین سیسااتم پااادا  و هم نااین تشااوی  : اهااداف انویزشاای  -3

محققان و کاربران را به چالش  سالیان زیادی است که( عامل موردبررسی و رو  ارزیابی)مسئله ارزیابی عملکرد 
مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند  سازمانهای تجاری در گذشته از شاخصهای. واداشته است

 پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت بسیاری از 0891ایل دهه در او تا اینکه جانسون و کاپلن

ناکارایی ناشی از افزایش پی یدگی  ناکاراییهای این اطالعات را برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند که این
 (.4)سااااااااااااااااااااازمانها و رقاباااااااااااااااااااات بااااااااااااااااااااازار بااااااااااااااااااااود   

که تنها  (PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM=PMS) از سیستم های ارزیابی عملکرد لذا استفاده
این مشکالت به  شاخصهای مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکالتی برای سازمان شود که برخی از بر

 (3: )شرح زیر است
سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ممکن است با اهداف اساتراتژیک   های از آنجا که شاخصهای مالی با استراتژی *

به عنوان مثال افاراط در  . و موجب پدید آمدن مشکالتی در تدوین استراتژی شوند  ن تضاد داشته باشندسازما
 .مااای تواناااد باااه بهبودهاااای کوتااااه مااادت منجااار شاااود  « نااارر برگشااات سااارمایه »از  اساااتفاده

نتایج به  سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه معیارهای *
 .کوتاه مدت شده و در نتیجه هی وونه حرکتی به سمت بهبود صورت نویرد



فرایند کنترل  تنها بر شاخصهای مالی گزار  دقیقی درباره هزینه فرایندها ، محصوالت و مشتریان نمی دهند و *
 .بخشی به جای کل سیستم تاکید دارند

دقی  و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشوی  تشخیص هزینه های کیفی به شکل  شاخصهای مالی قادر به *
 .کنند می

عملکرد منجر شد به طوری کاه   نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقالبی در مدیریت
اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و  محققان و کاربران به سمت خل  سیستم هایی حرکت کردند که

هم نین چارچوبهای بسیاری برای . استفاده سازمانهای مختلف ایجاد گردید ب فرایندهای متعددی برایبدین ترتی
و شایسته  فرایندها پیشنهاد شد که هدف اینوونه چارچوبها ، کمک به سازمانها برای ارزیابی درست پشتیبانی این

را ( فرایندها و چارچوبها)عملکرد  زیابیعملکردشان است که در ادامه برخی از مدل های شناخته شده در زمینه ار
  .شمریم معرفی کرده و محدودیتها و مزیتهای هر یک را بر می

( 0)است که در شکل« سینک و تاتل» یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل(0898)مدل سینک و تاتل 
 یده بین هفت شاخص عملکرد به شرح ناشی از روابط پی در این مدل ، عملکرد یک سازمان. نشان داده شده است

 :زیر است
 در عمل اثر بخشی با. «انجام کارهای درست ، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب»است از  اثر بخشی که عبارت-0

 .شود های واقعی بر خروجیهای مورد انتظار معرفی می نسبت خروجی
 سبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعیاست و با ن« انجام درست کارها»ساده آن  کارایی که معنای -2

 .شود تعریف می
، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و  کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت -3

 .اندازه گیری می کنند
 .سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است بهره وری که با تعریف  -4
 .بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می کند ری کهکیفیت زندگی کا  -5
 .برای بهبود عملکرد است نوآوری که یکی از اجزای کلیدی  -6
 .سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است -7

شاخص از  به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رر داده است ، اما هم نان این هفت اگرچه نسبت
. یکسری محدودیتهای اساسی نیز هست با وجود این، این مدل دارای. در عملکرد سازمان برخوردارنداهمیت باالیی 

. یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر است توجهی نمی شود  که« انعطاف پذیری»به عنوان مثال در این مدل به 
در « کیوان» ( 0898)لکرد اتریس عمم(. 02)توجهی به مشتریان سازمان است هم نین محدودیت دیور مدل بی

این مدل  نقطه قوت. نشان داده شده است( 2)ماتریس عملکرد را معرفی کرد که این ماتریس در شکل  0898سال 
جنبه های داخلی و خارجی را  آن است که جنبه های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه های مالی و غیر مالی و

خوبی و به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه های  اما این مدل به.به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می دهد
 (.00)دهد مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی

 

 (1991)ا مدل نتایج و تعیین کننده ه
 این. است« نتایج و تعیین کننده ها»مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد ، چارچوب  یکی از مدل هایی که

شاخصهایی که به . دارد استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه ، در هر سازمانی وجود چارچوب بر این فرض
دلیل این جداسازی و تفکیک بین . تمرکز دارند نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده های نتایج

ه کسب و کار بوده و با توجه نتایج به دست آمده، تابعی از عملکرد گذشت شاخصها ، نشان دادن این واقعیت است که
 LAGGING) به بیان دیور، نتایج از ناوع شاخصاهای تااخیردار   . های خاص حاصل می گردند به تعیین کننده



INDICATOR) مربوط به  شاخصهای. هستند در حالی که تعیین کننده ها شاخصهای اساسی و پیشرو هستند
کیفیت، قابلیت انعطاف، : عبارتنداز وط به تعیین کننده هاتدریج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخصهای مرب

 .بکااااااااااااااااااااااااااااارگیری منااااااااااااااااااااااااااااابع و نااااااااااااااااااااااااااااوآوری 

 (1991) هرم عملکرد
عملکرد در سطوح سلسله مراتبی  یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخصهای

یکی از مدل . به اهداف یکسان تال  کنند جهت رسیدن مختلف سازمان است ، به گونه ای که هر یک از واحدها در
هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین . در بر می گیرد مدل هرم عملکرد است هایی که چوونوی ایجاد این رابطه را

عملکرد  مشاهده می شود ، این سیستم ارزیابی( 3)همانوونه که در شکل . سازمان و عملیات آن است استراتژی
سمت )کارایی داخلی آن  و( سمت چپ هرم)ف است که بیان کننده اثربخشی سازمان شامل چهار سطح از اهدا

مانند )به گروههای خارج سازمان توجه دارند  در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخصهایی را که. است( راست هرم
زماانی و  نظیر بهره وری، سیکل )شاخصهای داخلی کسب و کار  و( رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع

 آشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکار( اتالفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
می شود که پس از آن به  ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز .سازد می 

کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی  در سطح دوم ، واحدهای. اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می شود
(. مالی و باازار ) نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می پردازند ند مدتینظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بل

) کار ، پل ارتباطی بین شاخصهای سطوح باال و شاخصهای عملیاتی روزمره هستند  سیستم های عملیاتی کسب و
ی تحویل، سیکل کار کیفیت،)در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (. وری مشتریان، انعطاف پذیری و بهره رضایت
مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد تال  (. 02)شوند در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می( و اتالفها

اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای . با شاخص های عملکرد عملیاتی است آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان
 مفهاوم بهباود مساتمر در ایان مادل وجاود       کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و هم ناین  شناسایی شاخصهای

ترین مدل های سیستم ارزیاابی   یکی از مشهورترین و شناخته شده(0882)کارت امتیازدهی متوازن (.3)ندارد
در « کاپلن و نورتن»است که توسط   (BALANCED SCORECARD) ««کارت امتیازدهی متوازن»عملکرد مدل 

کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر  این مدل پیشنهاد می. ته استیاف ایجاد و سپس گستر  و بهبود 0882سال 
کلی از  از یک سری شاخصهای متوازن استفاده کرد تا از این طری  مدیران عالی بتوانند یک نواه سازمانی بایستی

کان پذیر سوال اساسی زیر را ام این جنبه های مختلف ، پاسخوویی به چهار. چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند
  .می سازد

 (جنبه مالی)؟نواهها به سهامداران چوونه است (0
 (کار جنبه داخلی کسب و)در چه زمینه هایی بایستی خوب عمل کنیم؟  (2
 (جنبه مشتری)نواه مشتریان به ما چوونه است؟ (3
 (جنبه یادگیری و نوآوری)بهبود و خل  ارز  ادامه دهیم؟  چوونه می توانیم به(4 

 شاخصهای مالی را که نشان دهنده نتایج فعالیتهای گذشته است در بر می گیرد و عالوه بر یازدهی متوازنکارت امت

آینده هستند آنها را کامل  آن با در نظر گرفتن شاخصهای غیر مالی که به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی
ر جنبه ، مشکل افزایش و انباشت اطالعات از چها معتقدند که با کسب اطالع از این« کاپلن و نورتن». می کند

هم نین مدیران مجبور خواهند شد تا تنها بر روی . استفاده از بین می رود طری  محدود کردن شاخصها ی مورد
مختلف عملکرد  به عالوه استفاده از چندین جنبه. از شاخصهای حیاتی و بحرانی تمرکز داشته باشند تعداد محدودی
 .بخشی جلوگیری می کند ، از بهینه سازی

آن است که به منظور ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی ساازمان   مهمترین نقطه ضعف این رویکرد
. نیز نادارد  بنابراین، نه تنها به سطوح عملیاتی سازمان نمی پردازد بلکه حتی این قابلیت را. است طراحی شده



ایجاد شده است و به بهبود توجه ای  ه عنوان ابزاری کنترلی و نظارتیهم نین چارچوب کارت امتیازدهی متوازن ب
 (.3)ندارد 

چارچوب ارزشمندی است که نواحی مهم و حساس را برای ارزیابی ارائه می کند ،  اگرچه کارت امتیازدهی متوازن
جهت مدیریت  ت درمورد اینکه چوونه می توان شاخصهای مناسب را پس از شناسایی معرفی کرد و در نهای اما در

هی وونه توجهی نمی کند و خواسته  هم نین این مدل به جنبه رقبا. سازمان به کار برد، حرفی به میان نمی آورد
 .(8) های تمامی ذی نفعان سازمان را در نظر نمی گیرد

 (.0886)فرایند کسب و کار 
رچوبهای دیوری نیز وجود دارند که مدیران چا. مدار هستند -مراتبی  چارچوبهای توضیح داده شده تا بدینجا سلسله

توان  برای مثال می. تا به جریانات افقی مواد و اطالعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند را تشوی  می کنند
 .است پیشنهاد شده 0886در سال « براون»را نام برد که توسط « فرایندهای کسب و کار»

فرایند، خروجی و نتاایج را   را که تفاوت بین شاخصهای ورودی،این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چ
در این مثاال،  . استفاده کرده است« پختن کیک» برای تشریح مدل خود از مثال« براون». برجسته کرده است

، شاخصهای فرایند نیز بر روی مواردی هم ون ... کیفیت تخم مرغها و میزان آرد و: شاخصهای ورودی عبارتند از
شاخصهای خروجی مواردی هم ون کیفیت کیک را شامل شاده و  . زمان پخت تمرکز دارند جاق و مدتدمای ا

ورودیها،  براساس این مدل در یک سازمان. نتایج مواردی هم ون رضایت خورنده آن را در بر می گیرد شاخصهای
  :فرایند، خروجیها و نتایج برای تعیین شاخصها و ارزیابی عملکرد عبارتند از

 ...و کارمندان ماهر و باانویزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه: ودیهاور 
 ...گواهی محصوالت، تولید محصوالت، تحویل محصوالت و: سیستم پرداز  

 ...محصوالت، خدمات، نتایج مالی و: ها خروجی
 ...جلب رضایت مشتریان و برطرف کردن نیازهای مشتریان،: نتایج 

مناسب باتوجه به نواحی توضیح داده شده در باال استخراج  عملکرد سازمان بایستی شاخصهای لذا به منظور ارزیابی
نظر مفهومی مورد پذیر  است و بدون شک روشی مفید بارای تشاریح تفااوت باین      اگرچه این مدل از .شود

 سات کاه از  ، فرایند، خروجی و نتایج است اما این مدل در یک سر پیوستاری قرار گرفتاه ا  شاخصهای ورودی

این مدل سلسله دیور در چارچوبهای متمرکز بر سلسله مراتب تا چارچوبهای فرایندی کشیده شده است ، به عبارت
 .(2110) تحلیل ذی نفعان.(00)مراتب به کلی نادیده گرفته شده است

می شود و به همین دلیل است که  طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان شروع
خواساته هاای   »: با این سوال شروع می کناد کاه    کارت امتیازدهی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را

امتیازدهی متوازن به طور ضمنی فرض می کند که تنها سهامداران  در واقع مدل کارت. « سهامداران ما چیست؟
مدل تاثیر  به بیان دیور، این. نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند دیور ذی سازمان اثر گذارند و هستند که بر اهداف

اثرگذاری ذی نفعان مختلف در محیطهای  بی توجهی به تفاوتهای. دیور ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است
 (.0)شرکتهای بزرگ در استفاده از این مدل است مختلف یکی از دالیل اساسی عدم موفقیت برخی

در این مدل ذی . نشان داده شده است( 4)ارائه گردیده در شکل « لی»دکتر  مدل تحلیل ذی نفعانی که توسط
کنتارل   ذی نفعان کلیدی بر سازمان .ذی نفعان کلیدی و غیر کلیدی: گروه دسته بندی می شوند نفعان به دو

و ذی نفعان غیر کلیدی از ( سهامداران دمانن)مستقیم دارند و خواسته های آنها در اهداف سازمان متبلور می شود 
منافع خود استفاده مای کنناد و در هدفواذاری اثرگاذار      مکانیسمهای خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ

 .مانند مشتریان)نیستند
را از طری   سازمان نمایانور انتظارات و تمایالت ذی نفعان کلیدی است و ذی نفعان کلیدی تمام قدرت اهداف
چندان در هدفوذاری قدرتمند  حاکمیت سازمان برای هدفوذاری اعمال می کنند و ذی نفعان غیر کلیدی ساختار

استراتژی های سازمان اثر گذارند واز این طری  چوونوی  های خارجی بر روی نیستند و در عوض از طری  مکانیسم



زیابی عملکرد از استراتژی ها شروع لذا سیستم ار. محیط خارجی را مشخص می کنند رسیدن به اهداف با توجه به
 .به عنوان پلی بین رفتار مدیران و انتظارات ذی نفعان عمل می کند شده و

 

  سازمان مدل تعالی
استفاده قرار می گیرد مدل تعالی  یکی دیور از چارچوبهای اندازه گیری شناخته شده که بصورت گسترده ای مورد

جادا از هام اسات کاه باه صاورت کلای باه          و دساته عوامال  این چارچوب شامل د. است (EFQM) سازمان
رهبری، کارکنان، سیاستها و استراتژی ها، : توانمندسازها عبارتند از .تقسیم می شوند« نتایج»و « توانمندسازها»

ل نتایج حاص نتایج حاصل از افراد، نتایج حاصل از مشتریان،: هم نین نتایج عبارتند از. و فرایندها منابع و ذی نفعان
که توانمندسازها مانند اهرمهایی  تئوری سازنده و پشتیبان این چهارچوب است. از جامعه و نتایج کلیدی عملکرد

یکی از نقاط ضعف این مدل  .به نتایج آتی استفاده کنند هستند که مدیران می توانند از آن برای رسیدن سریعتر
کار رفته در این مدل به قدری کلی است که به گونه  چرا که عبارتها و مفاهیم به مشکل عملیاتی کردن آن است،

شاخصهای ارزیابی متفاوتی را  مختلفی می توانند تفسیر شوند و هر سازمانی قادر خواهد بود با این سرعنوانها ، های
 (00)ایجاد کند 

 (2111) ارچوب مدوری و استیپلچ
این رویکرد . ارزیابی عملکرد است ی سیستم هایاین مدل یکی از چارچوبهای جامع و یکپارچه برای ممیزی و ارتقا

مانند اغلب چارچوبهای دیور نقطه آغاز . داده شده است نشان( 5)شامل شش مرحله به هم مرتبط است که در شکل
در گام بعدی الزامات استراتژیک سازمان (. 0گام) سازمان و عوامل موفقیت آن است این مدل نیز تعریف استراتژی

رشد آینده مطابقت  قابتی که عبارتند از کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، زمان، تحویل به موقع واولویت ر با شش
شاخص با تعاریف  015که شامل  سپس انتخاب شاخصهای مناسب با استفاده از یک چک لیست. داده می شوند

تا شاخصهای مورد  عملکرد موجود ممیزی می شود بعد ازآن سیستم ارزیابی(. 3گام )کامل است آغاز می شود 
در گام بعد ، به چوونوی به کارگیری واقعی شاخصها پرداخته می شود  .(4گام)استفاده فعلی شرکت شناسایی شوند

 جزء تشریح می شود که عبارتند از عنوان، هدف، الوو، معادله، دفعات، منباع اطالعاات،   و هر شاخص با هشت

  (.9)(6گام)شرکت می پردازد  های دوره ای سیستم ارزیابی عملکردمرحله آخر به بازنوری(. 5گام)مسئولیت و بهبود 

از راهنماییهای ساده بوده و می تواند توسط کاربران ارزیابی  برعکس بسیاری از چارچوبهای دیور، این مدل فراتر
برای  بزاریمهمترین مزیت این مدل آن است که می تواند هم به عنوان ا. استفاده قرار گیرد عملکرد ، در عمل مورد

در این مدل تعریفی منحصر  هم نین. طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و هم برای ارتقای سیستم موجود به کار رود
محدودیت اصلی این مدل در گام دوم رر می دهد که  اما. به فرد از چوونوی درک شاخصهای عملکرد آمده است

چرا که همانوونه که در مدل های دیور نشان داده شد، . رقابتی تشکیل شده است شبکه ارزیابی تنها از شش اولویت
 .مختلف دیوری نیز توجه کنند عملکرد باید به مقوالت شاخصهای

 

  ها های انتخاب شاخص راهنمایی
محققاان راهنماییهاا و    در زمینه انتخاب شاخصهای مناسب برای طراحی یک سیستم ارزیابی عملکارد، برخای  

محققانی است که در این زمینه راهنماییهای ارزنده  یکی از« گلوبرسون»برای مثال . پیشنهاداتی را مطرح کرده اند
 :او در زمینه شاخصهای عملکرد به شرح زیر می باشد پیشنهادات. ای را ارائه کرده است

 سازمان منشعب گردند؛ شاخصهای عملکرد باید از اهداف *
 کند که در یک صنعت مشابه فعالیت می کنند؛ ایجادشاخصهای عملکرد باید امکان مقایسه سازمانهایی را  *
 واضح و روشن باشد؛ هدف هر یک از شاخصهای عملکرد باید *
 روشنی تعریف گردند؛ گردآوری اطالعات و روشهای محاسبه هر یک از شاخصها باید به*



 شاخصهای عملکرد نسبتی بر اعداد مطل  ارجحیت دارند؛*
 واحد سازمانی مورد ارزیابی باشند؛شاخصهای عملکرد باید تحت کنترل *
مادیران   عملکرد بایستی از طری  مباحثه و بررسی نظرات افراد درگیر نظیر مشتریان، کارکنان و شاخصهای *

 انتخاب شوند؛
 .دارند شاخصهای عملکرد عینی نسبت به شاخصهای ذهنی ارجحیت*

کند کاه   عملکرد پیشنهاد می م ارزیابینیز هفت اصل زیر را برای شاخص های سیست« ماسکل»به طور مشابه 
 :عبارتند از

 شرکت مربوط شوند؛ شاخصها باید به طور مستقیم به استراتژی *
 انتخاب شوند؛ شاخصهای عملکرد غیر مالی نیز باید مورد توجه قرار گرفته و *
ن دیور یک شاخص برای به بیا. متفاوتند باید به این نکته توجه کرد که شاخصهای عملکرد در موقعیتهای مختلف* 

 تمامی واحدها و یا سازمانها مناسب نیست؛
 یابنااد؛ ایاان موضااوع درباااره شاخصااها حااائز اهمیاات اساات کااه بااا تغییاار محاایط، شاخصااهانیزتغییرمی  *

 شاخصهای عملکرد باید برای استفاده آسان و ساده باشند؛*
 عملکرد باید بازخور سریعی را ارائه دهند؛ شاخصهای *
طراحی شوند که بهبود مستمر را موجب گردند و تنها به نظارت و کنترل  ملکرد باید به گونه ایشاخصهای ع *

  .نکنند ساده اکتفا
محدودیتهای روشهای سنتی را برطرف  در این مقاله برخی رویکردهای جدید به ارزیابی عملکرد که: نتیجه گیری

این رویکردها ارائه دهنده چارچوبهای . ضعفی هستندنقاط  کرده اند معرفی شده است که به هر حال هر یک دارای
  انتخااااب شاخصاااهای ارزیاااابی ساااازمان یااااری مااای دهناااد     کلااای هساااتند و مااادیران را در  

توضیح داده شده و طب  نظر اکثر صاحب نظران در زمینه ارزیابی عملکرد، می  با توجه به مدل ها و چارچوبهای
 (.02)سب را به شرح زیر خالصه کردویژگیهای یک سیستم ارزیابی عملکرد منا توان

در . نشات گرفته باشند سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک: اهداف استراتژیک پشتیبانی کند از _
به . که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بوذارد غیر این صورت این سیستم ممکن است فعالیتهایی را پشتیبانی کند

اگر در طول زمان، استراتژی ها تغییر یابند، برخی شاخصهای عملکرد نیز تغییر  نکته توجه کرد که عالوه باید به این
طری  اطمینان  در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستم ها احساس می شود تا بتوان از این. کرد خواهند

 .است حاصل نمود که سیستم ارزیابی عملکرد همیشه با اهداف سازمان سازگار

یک . مالی دیده شود بسیار حیاتی است این موضوع که سیستم ارزیابی عملکرد نباید تنها از نقطه نظر: متوازن باشد 
شاخصهای عملکرد را شامل شود تا تمامی جنبه های مهم برای  سیستم ارزیابی عملکرد بایستی انواع مختلفی از

یعنی باه صاورت   . ختلف توازن وجود داشته باشدلذا بایستی بین شاخصهای م .موفقیت سازمان را پوشش دهد
...( پذیری و نظیر هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف)مدت ، انواع مختلف عملکرد  نتایج کوتاه و بلند متناسبی بر روی

نظیر عملکرد کلی و )مختلف سازمانی  و سطوح...( نفعان، رقبا، نوآوری و نظیر مشتریان، ذی) جنبه های مختلف 
 .ز داشته باشدتمرک( بخشی

مجموعه ای  از آنجا که شاخصهای عملکرد بر روی رفتار کارکنان اثرگذارند ،: سازی بخشی بایستد در مقابل بهینه 
به عبارت دیور، کارکنانی که تنها . شود نامناسب از شاخصها می تواند به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر

خود هستند، ممکن است تصمیماتی بویرند که در تضاد با خواسته  بوط بهدر پی ارتقا و بهبود شاخص عملکرد مر
. در عملکرد واحد آنها به آسیب دیور قسمتها و یا حتی عملکرد کلی سازمان منجر شود های مدیران باشد و بهبود

 .سیستم ارزیابی عملکرد باید از اینوونه بهینه سازیها جلوگیری کند یک

عملکرد  برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخصهای: محدود باشد شاخصهای عملکرد آن تعداد -
اطالعاتی که از آنها استفاده ای  گردآوری. افزایش تعداد شاخصها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد. محدود باشند



ف خاص کاربرد دارند که تنها داده هایی که برای یک هد بنابراین، ضروری است. نمی شود یک اتالف تلقی می شود
هم نین افزایش تعداد شاخصهای (. 2)مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند و هزینه گردآوری آنها از مزایای

شاخصها  ریسک انباشت اطالعات را افزایش می دهد که این امر موجب می شود که امکان اولویت بندی عملکرد،
 .وجااااااااااااااااااااااااااااااود نداشااااااااااااااااااااااااااااااته باشااااااااااااااااااااااااااااااد  

عملکرد، دادن اطالعات مهم ، در زمان مناسب و به شخص  هدف یک سیستم ارزیابی: اشددسترسی به آن آسان ب _
این سیستم ها آن است که باید به گونه ای طراحی شوند که اطالعات آنها به  لذا نکته مهم درباره. مناسب است
 .م باشدیافته و در دسترس استفاده کنندگان از آن قرار گیرد و برای آنها قابل فه راحتی بهبود

ضروری است  به عالوه. یک شاخص عملکرد باید هدف مشخص داشته باشد: شامل شاخصهای عملکرد جامع باشد-
در قالب آن بایستی به  که یک غایت مشخص نیز برای هر شاخصی تعریف شود و چارچوب زمانی مشخص شود که

  .آن غایت نائل شد
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