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پیش گفتار مرتجم

»چیزی که نتوان آن را ســنجید، نمی توان مدیریتش کرد.« شاید 
همین جمله کوتــاه از پدر مدیریت نوین یعنــی پیتر دراکر، گویای 
اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان یک سازمان باشد. تردیدی نیست که 
معموال بیشترین هزینه های یک سازمان صرف کارکنان آن می شود و 
بــه همین دلیل، ارزیابی عملکرد آنها نقش مهمی در ارزیابی عملکرد 

مجموعه سازمانی و البته پیشبرد اهداف تعیین شده دارد. 
بخش اول این کتاب به بررسی رویکرد استاندارد برای فرآیند ارزشیابی 
سالیانه عملکرد کارکنان می پردازد. این فرآیند دربردارنده گام هایی مختلف 
نظیر ارزیابی نحوه انجام تکالیف، برگزاری درست جلسه ارائه بازخورد 
و نیز تدوین اهداف سالیانه است. دستورالعمل های موجود در این کتاب 
برای همه سازمان ها و شرکت ها، اعم از آنهایی که فاقد روال نظام مند برای 
ارزشیابی عملکرد کارکنان هستند و نیز سازمان هایی گسترده و جاافتاده 
سودمند است. اما تحوالت صورت گرفته در یکی دو دهه اخیر که بیشتر 
به دلیل گسترش چشــمگیر فناوری های ارتباطی بوده، موجب افزایش 
شــگفت انگیز نرخ تغییرات در بازار و در نتیجه دنیای شغلی شده است. 
این روند موقعیتی متفاوت از گذشته را رقم زده که در آن، تعیین اهداف 
سالیانه )که اســاس ارزشیابی سالیانه عملکرد است( دشوار و در برخی 

مواقع حتی غیرممکن شده است. 
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به همین دلیل، بخش دوم این کتاب به بررسی رویکردهای نوین 
برخی شرکت های پیشرو در ســطح بین الملل برای ارزیابی عملکرد 
کارکنان اختصاص یافته اســت. با توجه بــه اینکه هنوز یک الگوی 
یکسان به عنوان جایگزین برای شکل سنتی ارزشیابی عملکرد حاصل 
نشــده اســت، آشــنایی با روند تحوالت در این زمینه، اقدامات این 
شرکت های پیشرو و همچنین، دستاوردهای ناشی از به کارگیری این 

الگوهای نوین می تواند سودمند باشد. 
در پایان سپاسگزاری خود را از سرکار خانم بهاره رضاجو به دلیل 
تقبل زحمت بررسی متن اولیه ترجمه، ویرایش و نیز ارائه نقطه نظرات 
ارزشمند برای درج در نسخه نهایی اعالم می کنم. امیدوارم این کتاب 
به خوانندگان پارســی زبان کمک کند تا ضمن افزایش دانش خود از 
مفاهیم کلیدی در زمینه تدوین و پیاده سازی راهبرد، به رشد و بالندگی 

بیشتر در حوزه کسب وکارشان دست یابند. 
صالح سپهری فر
بهار 1396
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بخش اول

ساختار عملی ارزیابی 
عملکرد کارکنان
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فصل اول

مبانی ارزیابی عملکرد کارکنان

به عنوان یک مدیر، هر سال باید عملکرد زیردستان خود را ارزیابی 
کنید. اگر این کار را درســت انجام دهید، عملکرد شــغلی کارکنان و 
روحیــه کار تیمی بهبود خواهد یافت و بدون تردید همه اینها تاثیری 

مثبت بر عملکرد سازمانتان خواهد داشت. 
اما واقعیت این اســت که بررسی و ارزشیابی عملکرد یک فرد و 
البته در میان گذاشتن نتایجش با خوِد او، کاری دشوار و تنش زاست. 
ارزیابی عملکرد کارکنان فرصتی فراهم می آورد تا بتوانید به پیشرفت 
کارمندتان کمک کنید. با وجود این شــاید همانند بســیاری دیگر از 
مدیران، به صحبت با زیردســتتان در مورد عملکرد نامطلوبش و نیز 
کارهایــی که می تواند )و باید( انجام دهد عالقه ای نداشــته باشــید. 
بی تردیــد ارائه بازخورد ســازنده به کارمندی کــه عملکرد کلی اش 
رضایت بخش نیست، کاری دشوار به شمار می رود. به طورکلی، برای 
اینکه ارزشیابی عملکرد کارکنان )از جمله کارمندانی که دستاوردهای 
کاری ارزشمندی دارند( در نهایت موثر باشد، به آمادگی، مستندسازی 

و نیز پیگیری نیاز خواهید داشت.
در این کتاب با اصول ارزشیابی عملکرد که دربردارنده بخش های 
مختلفی نظیر بررســی عملکرد و مستندسازی ارزشیابی تا گفتگو در 
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مورد این مســئله با فرد، ثبت نحوه پیشرفت کار و نیز پیگیری است 
آشــنا خواهید شد. شیوه های مطرح شده در این کتاب، عالوه بر اینکه 
به شما کمک می کند تا بهتر با فرد زیردست خود در مورد عملکردش 
گفتگو کنید، در پیشــبرد روند ارزشــیابی عملکرد )به شکلی روان و 

بدون چالش( یاری تان خواهد کرد.
در نهایــت اینکه خواهید آموخت چگونــه باید ارزیابی عملکرد 
کارکنان و ارائه بازخورد به آنها را به عنوان بخشــی از وظایف سالیانه 
خــود به انجام برســانید. به این ترتیب هنگامی که وقــت این کار فرا 

می رسد، دیگر آن را تکلیفی دشوار و دردسرساز نخواهید دانست. 

ارزشیابی عملکرد چیست؟

ارزشیابی عملکرد فرآیندی است که در آن، کیفیت کار کارکنان مورد 
ارزیابــی قرار گرفته و نتایج این ارزیابی نیز به اطالع آنها می رســد. 
ارزشیابی عملکرد معموال به شکل سالیانه انجام می شود و در صورت 
نیاز، پیگیری هایی به دنبال آن خواهد بود. این ارزیابی های ســالیانه، 
بخشی مهم از مدیریت عملکرد کارکنان است. گفتنی است مدیریت 
عملکــرد کارکنان فعالیت های دیگری نظیــر هدف گذاری، بازخورد 
منظم و ارزشــیابی را نیز دربرمی گیرد که از آنها برای بررســی منظم 

میزان اثربخشی کارمند و بهبود آن استفاده می شود. 
ارزشیابی ســالیانه، درست همانند معاینه ســالیانه پزشکی، این 
فرصــت را در اختیارتان قرار می دهد تــا بتوانید بخش های مطلوب 
عملکرد کارمندتان را شناسایی کرده و درعین حال، بخش هایی را که 

نتیجه ای نامطلوب دارد پیش از وخامت اوضاع تشخیص دهید. 
ارزشــیابی عملکرد در واقع پاســخ یک زیردست به دو پرسش 
اصلی مدیر باالدســت اوست. این دو پرسش اصلی، »چه انتظاری از 
من می رود؟« و »تا چه حد در کارم به این انتظارات دســت یافته ام؟« 
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هستند. پس از انجام ارزشیابی عملکرد، مدیر ارزیابی کننده و نیز فردی 
که عملکردش ارزشیابی شده می توانند در مورد فرصت های موجود 
برای رشــد گفتگو کرده و راهبردی مناســب برای اصالح مشکالت 
موجود در عملکرد فرد )البته درصورتی که مشــکالتی وجود داشــته 
باشــد( تعیین کنند. در نهایت باید با کمک یکدیگر، اهداف ســالیانه 
جدیــدی را تعریف کرده و در مورد نحوه انجام آنها تصمیماتی کلی 
اتخاذ کنند تا به این ترتیب، کارمند بتواند در شغل خود پیشرفت کند. 
ارزشــیابی عملکرد همچنین اطالعات ارزشــمندی را در اختیار 
ســازمان قرار می دهند تا بتواند با ارزیابی نقاط قوت نیروهای انسانی 
خود، بهترین کارکنان، آنهایی که شایسته ترفیع هستند و نیز کارکنانی 
را که عملکرد مطلوبی ندارند شناســایی کرده و تصمیمات بهتری در 

خصوص نیروهای شاغل خود به عمل آورد. 
افزون بر این، درصورتی که اخــراج، تنزل درجه یا خودداری از 
ترفیع کارکنانی که عملکرد مطلوبی نداشــته اند مشکالتی حقوقی را 
برایتان پدید آورد، مستندات تهیه شده برای ارزشیابی عمکلرد می تواند 

به شما برای حفاظت از منافع شرکت کمک کند. 
راهنمایی و هدایت آگاهانه کارکنان )خواه به صورت منظم باشــد 
خواه بدون برنامه قبلی( باید همواره به عنوان بخشــی از رابطه کاری 
شــما با زیردستان در نظر گرفته شــود. گفتنی است این راهنمایی و 
هدایت، نقشی محوری در ترسیم جزئیات دقیق عملکرد فرد زیردست 

در زمان ارائه ارزشیابی سالیانه دارد. 
به هرحال، ارزشیابی سالیانه با ارائه فرصتی از پیش تعیین شده برای 
در میان گذاشــتن بازخورد با کارمند و نیز ثبت رسمی این بازخورد 
در سابقه فرد، موجب نهادینه سازی تالش های مدیر برای راهنمایی و 

هدایت فرد به مسیر درست انجام تکالیف محوله می شود. 
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فرآیند ارزشیابی عملکرد

شاید واحد منابع انسانی سازمان شما از یک روند مشخص برای ارزشیابی 
عملکرد برخوردار باشد که باید آن را دنبال کرده یا باید فرم هایی مشخص 
را برای ارزشیابی کارمندتان پر کنید. در این صورت، حتما با جزئیات این 
روند یا فرم ها آشنا شوید و رویه ذکر شده در این کتاب را بر همان اساس 
پیش ببرید. اگر ســازمان شــما هیچ رویه یا سند رسمی برای ارزشیابی 
عملکــرد ندارد، می توانید از ابزارهایی که ایــن کتاب در اختیارتان قرار 

می دهد استفاده کنید. این فرآیند دربردارنده موارد زیر است:
- ارزشیابی عملکرد کارمند در تمام طول سال؛

- مستندسازی مشاهدات؛
- جمع آوری موارد ضروری از جمله خودارزشیابی فرد مورد نظر 

و نیز بازخورد 360 درجه ای؛
- یافتن زمان و مکانی مناسب برای جلسه؛

- تعیین لحن مناسب برای ارائه بازخورد در طول جلسه؛
- ارائه بازخوردی که فرد گیرنده بتواند از آن برای رشــد بیشتر 

استفاده کند؛
- تعیین گام های بعدی از جمله تعیین اهداف و تدوین برنامه ای 

برای پیشرفت؛ 
- پیگیری؛ 

- ارزیابی میزان اثربخشی تان در فرآیند ارزشیابی.
طی کردن مراحل باال به کاهش تنش و دشواری فرآیند ارزشیابی برای 
شما و نیز افزایش سودمندی بازخورد ارائه شده به فرد زیردست می انجامد.

کارمند خود را نیز مشارکت دهید

شاید در نگاه اول این گونه به نظر برسد که اجرای تمام بخش های این 
فرآیند بر دوش شما قرار دارد، اما واقعیت این است که فرد زیردستتان 
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نیز نقشــی مهم در این میان دارد. شما به عنوان مدیر، وظیفه مدیریت 
اجرای فرآیند ارزشــیابی و نیز هدایت روند گفتگو درباره آن و ارائه 
بازخورد به زیردستان را دارید. پیش از برگزاری جلسه ارائه بازخورد، 
ابتدا باید اطالعات مختلفی را در مورد عملکرد کارمندتان جمع آوری 
کرده و مورد بررسی قرار دهید و سپس همه آنها را در قالب یک فرم 
رسمی ارزشیابی مکتوب کنید. در جلسه ارائه بازخورد، با کارمندتان 
در مــورد ارزیابی صورت گرفته صحبت کنید و اجازه دهید او نیز در 
گفتگوها برای تدوین برنامه پیشــرفت عملکرد مشارکت کند. دقت 
داشته باشــید که قرار نیست ارزشیابی صرفا مجموعه ای از اطالعات 
یک طرفه باشد. برای اینکه ارزشیابی صورت گرفته تا حد امکان عینی 
و اثربخش باشــد، باید مدت ها پیش از برگزاری جلســه ارزشــیابی 

سالیانه، کارمندتان را در این فرآیند مشارکت دهید. 
با برگزاری جلســات منظم برای ارائه بازخورد و گفتگو در مورد 
آن در تمام طول سال و درخواســت از کارمندتان برای بازنگری در 
مورد رویکردهای خود، می توانید اعتماد و نیز روحیه همکاری را بین 
خود و او تقویت کنید و از سوی دیگر جلوی شگفت زدگی های آتی 
او را )که ناشی از اطالع رسانی در مورد عملکرد او با فاصله یک ساله 
است( بگیرید. همچنین می توانید تا حد امکان بروز واکنش های منفی 
را که ممکن است در برابر بازخوردهای سازنده نشان دهد به حداقل 
برســانید. در نهایت اینکه در این صورت کارمندتان حس می کند که 
نقشی در فرآیند ارزشــیابی عملکردش داشته و دیگر خود را فردی 

منفعل که صرفا باید پذیرای نظرات شما باشد نخواهد دانست. 
حال کــه با جزئیات موجــود در ارزیابی عملکــرد و نیز نحوه 
مشــارکت دهی کارمندتان در آن آشنا شدید، بیایید به بررسی فرآیند 
ارزشیابی بپردازیم. نخســتین گام برای این کار جمع آوری اطالعات 

مورد نیاز است. 





19

ت 
العا

 اط
ری

آو
مع 

 ج
وم:

ل د
فص

فصل دوم

جمع آوری اطالعات 

ارزیابی عملکرد کارمند، اقدامی نیســت که آن را ســالی یک بار 
و آن هم یک هفته پیش از برگزاری جلســه ارائه بازخورد و بررسی 
عملکرد سالیانه ارائه کرد. در واقع این فرآیند پیوسته و مستمر است 
و باید در تمام طول ســال، گام هایی برای انجامش برداشــت. اقدام 
برای جمع آوری اطالعات نیز به همین صورت اســت و باید بخشی 
از تکالیف روزانه تان در تمام طول ســال باشــد. برای اینکه بتوانید 
تصویری دقیق از عملکرد زیردســتتان داشــته باشید و به ارزشیابی 
به نســبت منصفانه ای از عملکرد او دست یابید، باید با بهره گیری از 
منابع مختلف، اطالعات مورد نیاز در مورد عملکردش را تهیه کنید. 

مشاهده و ثبت پیرشفت کارمند

مشاهده مســتقیم، بهترین راه برای پایش عملکرد یک کارمند است. 
به این ترتیــب می توانید نقاط قوت و ضعف موجود در عملکرد او را 
یافتــه و اثرات این نقاط قوت و ضعف بر توانایی او برای دســتیابی 
به اهدافی مشــخص را به شــکلی بهتر مورد تحلیل قرار دهید. در 
محیط های کاری که ســرعت تغییرات زیاد اســت، مشاهده دقیق از 
اهمیت بیشــتری برخوردار خواهد بود. زیرا از این طریق می توانید 
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به محض اینکه کارمندتان از مســیر درست عملکرد خود خارج شد 
)پیش از آنکه مشــکالت دیگری بروز کند( از این مسئله آگاه شوید. 
مشــاهده سریع نشانه های ناشــی از عملکرد نامناسب به شما امکان 
می دهد بتوانید اقداماتی اصالحی را به انجام رســانده و به کارمندتان 
کمک کنید که به مســیر درســت بازگردد. جزئیات مشاهداتی را که 
در طول سال از عملکرد کارمندتان به عمل می آورید یادداشت کنید. 
به این ترتیب دیگر الزم نیست در هنگام ارزشیابی رسمی عملکرد او، 
بــه حافظه تان اکتفا کنید. بی تردید به یاد آوردن اقدامات مختلف فرد 
در طی سال کار ســاده ای نیست زیرا در بیشتر موارد، عملکرد اخیر 
فرد را به خاطر می آوریم. برای نمونه، شــاید کارمند مورد نظرتان در 
ابتدای ســال دست به کاری بسیار ارزشــمند برای شرکت به انجام 
رسانده و در اواخر سال نیز اقدامی ناخوشایند از او سر زده باشد. در 
این صورت، در هنگام ارزشیابی سالیانه در پایان سال، کدام یک از این 
دو اقدام بیشتر به ذهنتان خواهد رسید؟ برای ثبت عملکرد کارمندتان 

می توانید دو رویکرد زیر را به کار گیرید:
- یک دفترچه، فایل یا پوشــه برای ثبت عملکرد فرد زیردستتان 
تهیه کنید و به صورت منظم، گزارشی از عملکرد او را در آن بگنجانید. 
تاریخ هایی را در تقویم خود تعیین کرده و در آنها، اطالعات جدیدی 

در مورد عملکرد این فرد تهیه و ثبت کنید. 
- از هریک از کارمندانتان بخواهید گزارشــی کوتاه و غیررسمی 
در مورد پیشــرفت خود به صورت ماهیانه شما ارائه دهند. شاید بهتر 
باشد از آنها بخواهید چند موضوع کلیدی نظیر مهم ترین دستاوردها، 
مشــکالت، نگرانی ها یا اهدافی را که برای ماه آینده دارند حتما در 
ایــن گزارش ذکر کنند. کیفیت، جامعیت و نیز ســر وقت بودن این 

گزارش ها می تواند تا حدی نشانگر عملکرد فرد مورد نظر باشد. 
اطالعاتــی کــه جمع آوری می کنید به شــما برای آماده ســازی 
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ارزشــیابی ســاالنه کمک می کند. این اطالعات همچنین به شما در 
شناســایی مشــکالت موجود و نیز فرصت هایی که برای هدایت و 
آموزش منظم کارکنان وجود دارد کمک خواهد کرد. درســت است 
که ارزشــیابی عملکرد معموال ســالی یک بار صــورت می گیرد، اما 
این دلیل نمی شــود که از جمع آوری اطالعات غافل بمانید. هر قدر 
آماده تر باشید، این کار را بهتر انجام خواهید داد و دیگر نیازی نیست 
که چند روز پیش از مهلت ارائه ارزشــیابی عجله کنید. اگر جلســه 
ارزشیابی یکی از کارکنانتان در پیش است و هیچ اطالعاتی نیز آماده 
نکرده ایــد، اطالعاتــی را که از عملکرد کارمندتان در طی ســال در 
ذهن دارید یادداشــت کنید. برای نمونه نگاهی به تقویم و روزهای 
مختلف سال گذشته نگاهی بیاندازید. به این ترتیب شاید به یاد بیاورد 
کــه برای نمونه هنگامی که نیمی از اعضــای تیم به دلیل آنفوالنزا در 
شرکت حضور نداشتند، تانیا1 کارهای این عده را نیز به انجام رساند 
یا اینکه در تاریخی دیگر، نتوانســت گزارش خوبی برای جلسه سه 
ماهه شرکت آماده کند. همچنین می توانید نگاهی به ایمیل های خود 
بیاندازید تا به این ترتیب بتوانید برخی جزئیاتی را که به خاطر ندارید 

به یاد آورید.

درخواست از کارمند برای خودارزشیابی

درخواســت از کارمند مورد نظر برای ارائه مشــاهدات خود آن هم 
پیش از برگزاری جلســه ارائه بازخورد می تواند ســودمند باشد. از 
فرد زیردســت خود بخواهید پیش از جلسه بازخورد، یک گزارش 
خودارزشیابی را به شما ارائه دهد. به او توضیح دهید که می خواهید 

از نظراتش در ارزشیابی تان استفاده کنید. 
ارائه خودارزشیابی توسط کارمند، دو مزیت اصلی دارد. نخست 

1- Tanya
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اینکــه با این کار خود او در فرآیند ارزشــیابی مشــارکت می کند و 
به این ترتیب حسی همکارانه بین شما و او شکل می گیرد. در نتیجه، از 
جلسه حضوری با شما و نیز بازخوردی که به او ارائه می دهید استقبال 
خواهــد کرد. دوم اینکه به این ترتیب می توانید از زاویه ای متفاوت به 
بررسی عملکرد فرد یا شناســایی مشکالت احتمالی بپردازید. شاید 
در سازمانتان، فرم از پیش تعیین شده ای برای خودارزشیابی کارمندان 
وجود داشته باشد. در غیر این صورت می توانید چنین فرمی را تعریف 
کنید. البته این خودارزشیابی می تواند شکل های مختلف داشته باشد 
و در قالب گزارش مکتوب و رســمی، فهرســتی کوتاه یا یک سری 

نکات باشد. در فرم خودارزشیابی سؤاالت زیر باید مطرح شوند:
- مهم تریــن دســتاوردها و موفقیت هایی که از آخرین جلســه 
ارزشیابی تاکنون داشتید چه بود؟ آیا عملکرد سال گذشته شما نسبت 

به سال های پیشین بهتر بود یا بدتر؟
- آیا به اهداف تعیین شده در طی آخرین جلسه ارزشیابی دست 

یافتید؟
- آیا توانستید به نتایجی فراتر از اهداف تعیین شده دست یابید؟ 
این اهداف کدامند؟ چه چیزی به شما کمک کرد بتوانید این اهداف 

را تحقق بخشیده و به نتایجی فراتر از آن دست یابید؟ 
- آیا در دســتیابی به برخی اهداف تعیین شده ناکام بوده اید؟ این 
اهداف کدامند؟ چه چیزی مانع دســتیابی تان به این اهداف می شود 
)عدم شفافیت مسیر پیش رو، عدم دسترسی به منابع کافی یا ناکافی 

بودن آموزش(؟ 
- کدام جنبه های کارتان را بیشتر دوست دارید؟ به کدام جنبه از 

کارتان کمترین عالقه را دارید؟ 
- امیدوارید در سال پیش رو به چه نتایجی دست یابید؟

- مدیر یا ســازمانت بــرای کمک به موفقیت شــما، چه کاری 
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می توانند انجام دهند؟ 
در بخــش »خودارزشــیابی تئــو« نمونه ای از یک فرم رســمی 
خودارزشــیابی درج شده که توسط یک کارمند فرضی به نام تئو )که 
به عنوان نماینده بخش خدمات مشــتری در یک شرکت فرضی کار 
می کند( پر شــده است. در هنگام مطالعه این فرم می توانید از دیدگاه 
او بــه عملکردش نگاه کرده و مواردی که بیش از همه با آن دســت 
به گریبان اســت، دلیل دستیابی یا عدم دســتیابی به اهداف از پیش 
تعیین شــده و نیز حوزه هایی را که به احتمال زیاد احتمال زیاد قرار 

است در سال پیش رو بر آنها تمرکز کند مشاهده کنید. 

خودارزشیابی تئو 
مهم تریــن دســتاوردها و موفقیت هایی که از آخرین جلســه 
ارزشــیابی تاکنون داشتید چه بود؟ آیا عملکرد سال گذشته تان 

نسبت به سال های پیشین بهتر بود یا بدتر؟
یادگیری نحوه اســتفاده از دیتابیس مشتریان، بیشترین تاثیر را 
بر روی کارم در یک ســال اخیر داشــته است. اکنون می توانم 
از دیتابیس اســتفاده کنم و به همین دلیل، تعداد سفارشاتی که 
می توانم انجام دهم 2 برابر گذشــته شده است. دو سال است 
که در این بخش حضور دارم و اکنون می توانم بسیاری از امور 
را بدون ســؤال کردن از رئیسم به انجام برسانم. به همین دلیل 
فکر می کنم امسال عملکردم به مراتب بهتر از سال پیش است. 
آیا به اهداف تعیین شــده در طی آخرین جلسه ارزشیابی دست 

یافتید؟
بزرگ ترین هدفی که برای امســال داشــتم، افزایش ســرعت 
پاسخ دهی به سفارشات بود که توانستم با موفقیت به آن دست 
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یابم. یکی دیگر از اهداف تعیین شده، افزایش اطالعاتم در مورد 
محصوالت جدید بود که توانســتم به آن هم دست یابم، زیرا 
مربی ام به من آموزش داد که چگونه بهتر با مشــتریان صحبت 
کرده و مرا با محصوالت جدیدی که تولید می کنیم نیز آشنا کرد. 
کاهش تعداد تماس هایی که برای حل مشکل مشتری نیاز است 
نیز یکی دیگر از اهدافم بود. در این هدف هم پیشــرفت هایی 

داشتیم و اکنون وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارم. 
آیا توانستید به نتایجی فراتر از اهداف تعیین شده دست یابید؟ 
این اهداف کدامند؟ چه چیزی به شــما کمک کرد بتوانید این 
اهداف را تحقق بخشیده و به نتایجی فراتر از آن دست یابید؟ 
هدفم در ســال جاری، افزایش 25 درصدی اجرای سفارشات 
مشتریان است. خوشــبختانه تعداد سفارشاتی که به آنها پاسخ 
می دهم دو برابر گذشته شده است که البته دلیلش هم دیتابیس 
جدید مشــتریان است. با وجود این، هنوز چیزهای دیگری در 
مورد دیتابیس وجود دارد که باید یاد بگیرم. متاســفانه کارگاه 
آموزشــی که قرار بود در آن چیزهایــی جدید بیاموزم برگزار 
نشــد. در عوض، همکارم یعنی سیوبهان به من کمک کرد تا با 
اصلی ترین قابلیت های این دیتابیس آشنا شوم. سیوبهان معلمی 
بسیار خوب است. شاید او حتی بتواند یک کالس گروهی برای 
آموزش نحوه کار با دیتابیس مشــتریان برگزار کند، زیرا هنوز 
هم تعدادی از نمایندگان بخش خدمات مشتریان در زمینه کار 

با این دیتابیس با مشکل روبه رو هستند. 
آیا در دستیابی به برخی اهداف تعیین شده ناکام مانده اید؟ این اهداف 

کدامند؟ چه چیزی مانع دستیابی تان به این اهداف می شود؟
یکی از اهدافم، کاهش 10 درصدی تعداد تماس های الزم برای 
حل مشکالت مشتریان بود. من توانستم تعداد این تماس ها را 
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تا 8 درصد کاهش دهم که به دلیل این پیشــرفت خوشحالم. با 
وجود این، این کاری نیست که به تنهایی قادر به انجامش باشم. 
شــاید کمک یکی دیگر از اعضای تیم بتواند به دستیابی به این 

هدف کمک کند. 
کدام جنبه های کارتان را بیشتر دوست دارید؟ به کدام جنبه از 

کارتان کمترین عالقه را دارید؟ 
کار کردن با تیم و آزمودن چیزهای جدید را دوســت دارم. اما 
یکی از چالش هایی که همیشــه با آن روبه رو هستم، آرام کردن 
مشتریان عصبانی است. من از صحبت با این افراد به شدت آزرده 
و برآشــفته می شوم و گاهی حرف های بی ربطی به آنها می زنم. 
اگر کالس یا کارگاهی در مورد شــیوه های برخورد با مشتریان 

بدعنق برگزار شود، با کمال میل در آن شرکت خواهم کرد. 
امیدوارید در سال پیش رو به چه نتایجی دست یابید؟

باید باز هم در مورد محصوالت جدید شرکت اطالعات بیشتری 
به دست آورم. همچنین دوست دارم توانایی ام را برای تعامل با 
مشتریان بدعنق تقویت کنم. با وجود اینکه به پیشرفت زیادی در 
پاسخ دهی سریع تر به سفارشات مشتریان دست یافته ام، دوست 

دارم باز هم سرعتم در این زمینه را افزایش دهم. 
مدیر یا ســازمانتان بــرای کمک به موفقیت شــما، چه کاری 

می توانند انجام دهند؟
برخــی از اعضای تیم ما، از مهارت بســیار باالیی در تعامل با 
مشتریان بدعنق برخوردارند. برگزاری یک کارگاه با حضور آنها 
می تواند سودمند باشد. همچنین بسیاری از کارگاه های آموزشی 
که قرار بود برگزار شود، به دلیل تعداد اندک افراد ثبت نام کننده 
لغو شده اســت. به نظرم بهتر است این کارگاه ها به جای پایان 
هفته، در طی هفته برگزار شــود تا به این ترتیب افراد عالقه مند 

بتوانند در آن شرکت کنند.



رد
لک

عم
ی 

یاب
رز

ا

26

درخواست بازخورد 360 درجه ای

گفتگــو در مورد عملکرد صرفا بین شــما و فرد زیردســتتان روی 
می دهد. با وجود این شــاید بهتر باشد که با دریافت بازخوردی 360 
درجه ای از سایر افراد، به اطالعات ارزشمند بیشتری دست یابید. در 
بازخــورد 360 درجه ای، از دیدگاه افــراد مختلف در مورد عملکرد 
کارمند مورد نظر اســتفاده خواهید کرد. جمــع آوری این بازخورد 
جمعی می تواند بســیار زمان بر باشــد و همچنین شاید برخی افراد 
نیز تمایلی به ارائه گزارشــی رسمی و انتقادی در مورد همکار خود 
نداشــته باشند )هر چند که شاید بارها به دور از چشم شما، به انتقاد 
از ضعف های همان فرد بپردازند(. اما اگر رویه ای درســت را برای 
جمع آوری این بازخورد360 درجه ای به انجام برسانید، می توانید به 
اطالعاتی بسیار جامع تر برای بازخورد نهایی عملکرد فرد مورد نظر 
برســید. گفتنی است باید جوی سرشار از اطمینان در سازمان حاکم 
باشد تا بتوانید بازخوردی صادقانه را از افراد مختلف به دست آورید. 
البته باید دقت داشــته باشــید که اگر ماهیت تکالیف شغلی کارمند 
به گونه ای باشــد که با افراد زیادی در تماس نباشــد، شاید رویکرد 
بازخورد 360 درجه ای چندان هم ضروری نباشــد. برای اطمینان از 
جمع آوری اطالعاتی ارزشــمند در طی بازخورد 360 درجه ای بهتر 

است موارد زیر را حتما رعایت کنید:

مقصود خود را به شکلی شفاف و دقیق بیان کنید

به افرادی که قصد دریافت بازخوردشان را دارید و نیز فردی که قرار 
است به او در مورد عملکردش بازخورد ارائه دهید توضیح دهید که 
هدف از این کار فقط ارزیابی بهتر دســتاوردها و موفقیت ها و تعیین 
حوزه هایی اســت که باید تقویت شود و به هیچ وجه قصد ندارید به 
جمع آوری مجموعه ای از انتقــادات و بازخوردهای منفی علیه فرد 
مورد نظر بپردازید. به افرادی که قرار است در مورد عملکرد همکار 
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خود بازخوردی به شما ارائه دهند )که ممکن است همکار، زیردست 
یا مشــتریان او باشــند( توضیح دهید که اگر واقعــا به رابطه کاری 
خود با فرد مورد نظر اهمیت می دهند، باید این مســائل را به صورت 

حضوری نیز با او در میان بگذارند. 

معیارهایتان را مشخص کنید

 اگــر قصد دارید نظرات افــراد را در مورد ویژگی هایی که شــاید 
اندازه گیری کّمی آنها دشــوار باشــد )نظیر »مهارت های ارتباطی« یا 
»هماهنگی با دیگران«( به دســت آورید، به جای درخواســت از این 
افراد برای نمره دهی، از آنها بخواهید مثال هایی واقعی و مشخص را 
بیان کنند تا به این ترتیب بهتر بتوانید با دیدگاهشــان بهتر آشنا شوید. 
برای نمونه شاید در دریافت بازخورد 360 درجه ای در مورد یکی از 
کارمنــدان به نام جو1، یکی از همکارانش از 5 نمره به او 5 بدهد. با 
وجود این، جمله ای نظیر »جو همیشه مراحل مختلف پروژه را بسیار 
دقیق و شفاف توضیح می دهد. وقتی سؤالی دارم، با کمال میل وقت 
گذاشته و اطمینان می یابد که هر دوی ما در مسیر درست اجرای آن 
بخــش از پروژه قرار داریم.« تصویری به مراتب دقیق از نمره عددی 

داده شده به شما می دهد. 

از افراد گوناگونی درخواست ارائه بازخورد کنید 

از برخی همکاران، زیردست ها و نیز مشتریان داخلی و خارجی فرد 
مورد نظر بخواهید بازخوردی درباره او به شــما ارائه دهند. نباید به 
تعدادی محدود از افراد از یک دســته یا یک نفر از هر دســته اکتفا 
کنید. هر قدر افراد ارائه دهنده بازخورد از تنوع بیشــتری برخوردار 
باشــند، به تصویری جامع تر از عملکرد فرد مورد نظر دســت یافته 

1- Joe
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و همچنین پاســخ دهندگان نیز حس خواهنــد کرد که می توانند نظر 
خود را به راحتــی و آزادانه بیان کنند. همچنین کارمند مورد ارزیابی 
قرار گرفته نیز خواهد دانست که شما تالش زیادی برای دستیابی به 

اطالعاتی جامع به انجام رسانده اید. 

گنجاندن سایر مستندات

پس از درخواست از زیردستان و نیز سایر افراد در سازمان برای ارائه 
بازخورد، باید به جمع آوری اطالعات دیگری که می تواند نشــانگر 
بهبود عملکرد کارمند مورد نظر در طی ســال گذشته باشد بپردازید. 

برخی از این منابع عبارتند از:
- آخرین شــرح وظایف تهیه شده برای پست ســازمانی مورد 
نظر: در ارزشــیابی عملکرد قرار نیست به ارزیابی کارمند مورد نظر 
بپردازیم، بلکه می خواهیم میزان موفقیت او در انجام برخی تکالیف 
مشــخص را بررســی کنیم. برای اینکه بتوانیم میزان موفقیت او در 
انجام یک ســری تکالیف شغلی را مشخص کنیم، ابتدا باید جزئیات 

مربوط به این تکالیف را در اختیار داشته باشیم. 
- اهداف عملکردی و نیز برنامه پیشــرفت کارمند که در جلسه 
قبلی ارزیابی عملکرد یا در ســال گذشته تعریف شده اند. اهداف را 
می توان معیارهایی برای ارزیابی میزان موفقیت دانســت و به همین 
دلیل است که مســتندات مربوط به تعیین اهداف، نقشی اساسی در 
ارزیابــی عملکرد دارند. در فصل »تعیین مســیر پیش رو« بیشــتر با 

اهداف و برنامه های پیشرفت آشنا می شویم. 
- مدارک موجود در پرونده شغلی کارمند از جمله آموزش های 
قبلی، فرم های ارزشــیابی سال های گذشــته یا یادداشت ها و مدارک 
مربوط به جلسات ارزشــیابی قبلی نیز منبع خوبی برای جمع آوری 

اطالعات هستند.
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اگر به هر دلیلی این اسناد حفظ نشده باشند، شاید الزم باشد که 
هرچه زودتر برای تهیه آنها دست به کار شوید. برای نمونه اگر شرح 
وظایف شغلی پست سازمانی فرد مورد نظر هنوز به روزرسانی نشده 
است، خودتان دست به کار شــده و فهرستی جدید از شرح وظایف 
شــغلی تهیه کنید. ابتدا اهدافی را که با هماهنگی و همکاری با فرد 
مورد نظر تعییــن کرده اید در نظر بگیرید. همچنین می توانید با مدیر 
منابع انســانی صحبت کرده و از او بخواهید تا شرح وظایف پست 
سازمانی مورد نظر را تدوین کرده و آن را در اختیار شما و نیز کارمند 

مذکور قرار دهد. 
پــس از جمع آوری همه اطالعات الزم، باید آنها را مورد تحلیل 
و بررســی قرار داده و ارزیابی تان از عملکــرد کارمند مورد نظر را 
مکتوب کنید. البته در فصل بعد درباره این دو مرحله بیشتر صحبت 

خواهیم کرد. 
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ارزیابی عملکرد

به دنبال تصویری جامع از عملکرد شغلی فرد در یک سال گذشته 
باشــید. اطالعاتی را که جمع آوری کردید مورد بازبینی قرار داده، آن 
را غربال کرده و یادداشــت برداری کنید. به دنبال الگوهای مشابه در 
عملکرد او باشید و به نتایج مثبت و منفی به یک اندازه توجه کنید. آیا 
کارمندتان توانسته به پیشرفت خوبی دست یافته و به نتایجی فراتر از 
انتظارات شــما برسد؟ آیا صرفا توانسته انتظارات شما را عملی کند؟ 
آیا در تحقق بخشــی به برخی اهداف ناکام مانده و نتوانسته به نتایج 
مورد انتظار برســد؟ باید تمام این موارد را بررســی کرده و پس از 
جمع بندی نهایی، آن را به صورت مکتوب درآورید تا بتوانید آن را با 

کارمندتان در میان بگذارید و در پرونده اش بگنجانید.

ارزیابی نتایج

در نگاه اول، ارزیابی عملکرد یک کارمند کاری ساده به نظر می رسد. 
برای ارزیابی عملکرد کافی اســت آیا از خودتان بپرسید که آیا فرد 
مورد نظر توانسته به اهدافی که در جلسه قبلی ارزشیابی تعیین شده 
دســت یابد یا خیر. ارزیابی اهداف کّمی )نظیــر تعداد محصوالت 
به فروش رســیده یا تعداد گزارش های تهیه شــده( ســاده ترین نوع 
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ارزیابی اســت. بااین حال، شرایط دنیای شغلی در دنیای امروز تغییر 
کرده اســت و تعداد محدودی از نتایــج را می توان در قالب عددی 
مورد ارزیابی قرار داد. برای اینکــه بتوان ارزیابی دقیقی از عملکرد 
کارمند مورد نظر در برخی از جنبه های کیفی کار به عمل آورد، باید 
رفتارهایی مشــخص از او را مــورد ارزیابی قرار داد و مثال هایی نیز 

به عنوان مصداق ذکر کرد. 
ابتدا باید رفتارهایی که بیشــترین نقش را در عملکرد موفق فرد 
دارند مشخص کنید. مثال برای فردی که در بخش خدمات مشتریان 
فعالیت دارد، مهارت های ارتباطی از نقشی محوری برخوردار است؛ 
حال آنکه برای یک برنامه نویس، مهارتش در برنامه نویســی مهم تر 
خواهد بود. همچنین ممکن اســت سازمان شما یک سری رفتارها یا 
شایستگی های کلیدی را پیشنهاد کند که در این صورت، این رفتارها 
و شایســتگی ها را نیز باید مد نظر قرار دهید. برای نمونه، در شرکتی 
که از نوآوری اســتقبال می کند، تفکر خــالق می تواند یک ویژگی 
ارزشــمند به شــمار رود. در هر پست ســازمانی و نیز هر شرکت، 
یک ســری موارد مشــخص باید در ارزیابی نتایج مورد توجه قرار 
گیرد. با وجود این، پرسش های عمومی زیر که توسط دیک گروت1 
)کارشناس برجسته مدیریت عملکرد( پیشنهاد شده می تواند به شما 

در ارزیابی بهتر کمک کند:
پیشگامی: آیــا کارمندتان از اشــتیاق الزم برای بهبود فرآیندها و 
محصوالت برخوردار است؟ آیا خودش در این زمینه پیشگام می شود؟ 
توانایی پرسیدن سؤاالت مناسب: آیا کارمندتان می داند که چه 
وقت باید پرسش هایی به جا و مناسب مطرح کند؟ یا فقط به یک سری 

پیش فرض های ذهنی اکتفا می کند؟
همکاری و کار تیمی: آیا وقتی از کارمندتان خواســته می شود تا 

1- Dick Grote
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تکالیفی را فراتر از محدوده مسئولیت های تعریف شده خود به انجام 
برســاند یا اضافه کاری انجام دهد، از این مسئله استقبال می کند؟ آیا 
در مواردی که تیم دست تنهاســت، برای کمک به سایر اعضای تیم 

داوطلب می شود؟ 
مهارت هــای ارتباطی: آیا کارمندتان به انــدازه کافی با مدیران، 
همکاران و مشتریان تعامل و ارتباط دارد؟ آیا مهارت های ارتباطی او 

تاکنون موجب ایجاد دردسر یا حل مشکلی خاص شده است؟
تمرکز: آیا کارمندتان می تواند به شــکلی موثر بر روی تکالیف 

شغلی خود تمرکز کرده و آنها را اولویت بندی کند؟
بهره وری: آیا او می تواند کارها را به شکلی اثربخش انجام داده و 

در مهلت تعیین شده به پایان برساند؟
اطالعات: آیا کارمندتان از سطح قابل قبولی از دانش برای انجام 

کار خود برخوردار است؟
مســئولیت پذیری: آیــا او به شــکلی پیوســته شایســتگی و 

مسئولیت پذیری خود را به نمایش می گذارد؟ 
بهبود: چنانچه در ارزشــیابی سال گذشته کارمند مواردی وجود 
داشــت که باید بهبود می یافت، آیا او توانســته است در آن موارد به 

پیشرفت دست یابد؟
در حیــن ارزیابی کارمندتان در هر یک از حوزه های زیر، نگاهی 
بــه مطالبی که گرد آورده اید انداخته و مصداق های مشــخصی را که 
موجود هستند یادداشــت کنید. سپس باید عواملی را که در عملکرد 
این کارمند موثر بوده اند در نظر بگیرید. این موارد بعدها در جلســه 
ارائــه بازخورد به کارمند ارائه خواهد شــد )در فصل بعد در بخش 
»پرداختن به نقص های عملکردی« بیشتر در این باره صحبت خواهیم 
کــرد(. با وجود ایــن، پیش از برگزاری آن جلســه باید ببینید که آیا 

توانسته به پیشرفتی در هر یک از این موارد دست یابد یا خیر. 
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در نظر گرفنت نقش خودتان در عملکرد کارمند

شاید دلیل برخی نقص ها در عملکرد فرد زیردست، به نحوه مدیریت 
و شــکل نظارت شما بر عملکردش مربوط باشد. البته شاید مشاهده 
این مسئله )و حتی پذیرش آن( برای بسیاری از مدیران دشوار باشد. 
به هرحال این احتمال را در ذهن داشــته باشــید که شاید اقدامات و 
رفتارهای شما، عامل موفقیت یا ناکامی کارمند در دستیابی به اهداف 

از پیش تعیین شده باشد. 
با خودتان روراست باشید. بررسی صادقانه تاثیری که احتماال بر 
عملکرد کارمند گذاشــته اید می تواند به شما برای ارزیابی دقیق تر و 

منصفانه تر عملکرد او کمک کند. 
بــرای نمونه، برخی مدیران با عدم ابزار تقدیر و تشــکر خود از 
عملکــرد خوب کارمنــدان یا بیان انتقاد تند و تیــز خود از عملکرد 
نامطلوب آنها، به شــکلی ناآگاهانه، اعتماد به نفس پرســنل کارکنان 
خــود را از بین می برند و همین امر بــه از بین رفتن انگیزه و کاهش 
دستاوردهای موفق آنها می انجامد. دلیل برخی عملکردهای نامطلوب 
را می توان به سازوکار رفتاری حاکم بر سازمان مربوط دانست. ژان-

فرانســوا مانزونی1 و ژان-لویی بارو2 این وضعیت را »سندروم آماده 
برای شکســت«3 نامگذاری کردند. در این وضعیت، در ابتدا رابطه ای 
مثبت بین مدیر و زیردســت وجود دارد. اما به تدریج و به دلیل نتایج 
ضعیف به دســت آمده )مثال عدم انجام یک پــروژه در زمان مقرر یا 
از دســت رفتن یک مشــتری( از کیفیت این رابطه کاســته می شود. 
به این ترتیب، مدیر در جزئی ترین امور کار زیردست دخالت می کند و 
زیردســت نیز با این فرض که مدیر دیگر به او اعتماد چندانی ندارد، 
دست از تالش و اتخاذ تصمیمات ضروری می کشد. مدیر این رفتار 
از ســوی زیردســت را به عنوان مصداقی دیگر از عملکرد ضعیف او 

1- Jean-François Manzoni 2- Jean-Louis Barsoux 3- Set-up-to-fail syndrome
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به حســاب آورده و فشار بیشتری به او وارد می کند و این دور باطل 
همچنان ادامه می یابد. 

در هنگام ارزیابی بخش هایی از کار فرد زیردســت که از نظرتان 
رضایت بخش نیســت، باید نقشــی که خودتان در ایجــاد این نتایج 
ضعیف داشــته اید یا موانعی را که در مسیر موفقیت او ایجاد کرده اید 
در نظر بگیرید. به این منظور می توانید به پرسش های زیر پاسخ دهید:

- آیا کمک های الزم، آموزش و منابع کافی را در اختیار کارمندتان 
قرار داده اید؟

- آیا انتظارات خود را به شکلی مشخص بیان کرده اید؟ آیا مسیر 
درست را با جزئیات کامل به او نشان داده اید؟ 

- آیــا مهلت زمانی تعیین شــده بــرای او واقع گرایانــه بود؟ آیا 
اولویت هایی مشخص برایش تعریف کرده اید؟ 

- آیا برای انگیزش بخشی به کارمندتان برای پیشرفت تالش کرده اید؟ 
- آیا بیش از اندازه دور از دسترس بوده اید و بازخورد یا راهنمایی 

کافی به او ارائه نکرده اید؟ 
- آیا بیش از اندازه در انجام تکالیف کارمندتان دخالت کرده اید و 
به او آزادی عمل نداده اید تا بتواند کارهایش را به تنهایی انجام دهد؟ 
شــاید اگر به گذشته نگاه کنید، به این نتیجه برسید که با دخالت 
در امور جزئی کار زیردســتتان، سبب ناکامی او در دستیابی به نتایج 
مورد نظر شده اید. همچنین شاید به این نتیجه برسید که اگر بازخورد 
و راهنمایی بیشــتری به او ارائه می کردید، روند پیشــرفت او شتاب 
بیشتری می یافت. بررسی دقیق نقشی که در کیفیت عملکرد زیردستتان 
دارید به شما کمک می کند بتوانید از دیدگاهی واقع نگرانه تر به قضیه 
نگاه کرده و ارزیابی جامع تر و دقیق تری داشــته باشید. به این ترتیب، 
دیگر به ســرزنش بی دلیل زیردستتان نخواهید پرداخت و در عوض، 

رویکردی بهتر را در آینده در پیش خواهید گرفت. 
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یافته های خود را مستند کنید

پس از تحلیل و بررسی عملکرد کارمندتان، باید بازخوردهای خود را 
ثبت کنید تا بتوانید این اطالعات را با او در میان گذاشته و سپس این 
مدارک مکتوب را در ســوابق کاری اش قرار دهید. در هنگام نگارش 
ارزشیابی رسمی عملکرد باید چهارچوب تعیین شده توسط شرکت را 
مد نظر قرار دهید و بر اســاس الگوی معّین پیش بروید. اگر شرکت 
شــما فاقد فرم استاندارد برای ارزشــیابی عملکرد است، می توانید با 
اســتفاده از جدول شماره 1 یعنی »فرم آماده ارزیابی عملکرد سالیانه« 

)که در انتهای همین فصل قرار دارد( چنین فرمی را تهیه کنید. 
شاید سازمانتان از شما بخواهد یک نمره کلی برای عملکرد کارکنان 
تعیین کرده، به هر یک از جنبه های مشخص شده برای عملکرد نمره ای 
اختصاص داده یا اینکه ترکیبــی از نمره دهی و اطالعات کیفی را برای 
ارزیابی عملکرد ارائه دهید. در این صورت باید بر اساس همان شیوه ای 
که مقرر شــده عمل کنید، اما هرگز نباید خودتان را به این چهارچوب 
محدود کنید. در عوض، باید بخش هایی از آن را در صورت نیاز تغییر داده 
و اصالح کنید تا به این ترتیب بتوانید تصویری جامع از عملکرد کارمند 
مورد نظر ارائه دهید. از نظر کارمندی که عملکردش مورد ارزیابی شــما 
قرار می گیرد نیز مشاهدات، نظرات و مثال هایی که ارائه می کنید به مراتب 
سودمندتر از شیوه نمره دهی هستند. همچنین می توانید یک سری مدارک 
را نیز به فرم ارزشیابی پیوست کنید. برای نمونه نظراتی که به دلیل طوالنی 
بودن، امکان درج در فرم را ندارند یا اهدافی که در سال پیش برای کارمند 
تدوین شده بود می تواند در صورت سودمند بودن، به عنوان پیوست در 

کنار فرم ارزشیابی عملکرد قرار گیرد. 
مشاهدات خود در مورد عملکرد شغلی کارمندتان را تا حد امکان 
به شکل عینی تهیه کنید و نتیجه گیری های خود را با یک سری داده های 
واقعی همراه ســازید. نتایجی را که فرد بدان دست یافته با اهداف از 
پیش تعیین شــده همراه ســاخته و به این ترتیب میزان پیشرفت فرد را 
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در آن هدف مشخص نشــان دهید. برای نمونه، جمالتی نظیر »میزان 
فــروش ِدِرک1 7 درصد افزایش یافت که بیشــتر از هدف 5 درصدی 
تعیین شده بود.« یا »لورا2 توانست میزان خطاهای خود را تا 20 درصد 
کاهش دهد. البته هدف تعیین شــده، کاهش 30 درصدی بود.« نشانگر 
میزان پیشرفت فرد بر اساس اهداف مقرر هستند. کارمند با مشاهده یا 
شنیدن این جمالت به سرعت از معیارهای ارزیابی آگاه شود و به این 

نتیجه می رسد که ارزشیابی صورت گرفته منصفانه بوده است. 
همچنین باید مصداق هایی مشخص از عملکرد مورد نظر را نیز در 
ارزیابی تان جای دهید. هر قدر اطالعات بیشتری ارائه دهید، احتمال 
اینکه کارمندتان رفتارهای مثبت اشاره شده در ارزشیابی را بیشتر تکرار 
کــرده و بهبود دهــد )و نیز اقدامات نامطلــوب را کمتر انجام دهد( 
افزایش می یابد. در نسخه کتبی ارزشیابی باید به بارزترین مصداق ها 
در زمینه عملکرد اشــاره کنید و فقط در جلســه حضوری ارزشیابی 
و ارائه بازخورد و نیز درصورتی که برای توضیح بیشــتر به مثال های 
دیگری نیاز شــد، به بیان مصداق های جزئی تــر بپردازید. برخی از 
مهم ترین مصداق هایی که می توانید در ارزشیابی بگنجانید عبارتند از:

• جزئیاتی در مورد مشاهداتی که داشته اید: بیایید دوباره به مثال تئو 
یعنی همان کارمند بخش خدمات مشــتریان که در فصل قبل بررســی 
کردیم بازگردیم. تئو در ســال گذشته توانست تعداد سفارشاتی را که به 
انجام می رساند دو برابر کند و همچنین اکنون می داند که چگونه باید از 
دیتابیس مشتریان استفاده کند. اما نباید صرفا به گفتن این موارد اکتفا کرد 
و در عوض باید جزئیاتی نیز به آن افزود. برای نمونه می توانید بنویسید 
»تئو در سال گذشــته هر روز فقط 15 مورد از سفارش های مشتریان را 
انجام می داد. امســال متوســط این میزان به بیش از 30 سفارش در روز 
رسیده است. او همچنین اکنون سؤاالت کمتری می پرسد، زیرا نحوه کار 

1- Derek 2- Laura
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با دیتابیس مشتریان را تا حد زیادی آموخته است.« 
• داده هــای تکمیلی نظیر گزارش ها یا بازخــورد 360 درجه ای: 
»سیوبهان به تئو کمک کرد تا نحوه استفاده از دیتابیس جدید مشتریان 
را بیاموزد. بر اســاس گزارش سیوبهان، تئو اکنون به صورت منظم از 

این دیتابیس استفاده می کند.«
• اثرات بر روی تیم و سازمان: »پس از اینکه تئو نحوه استفاده از 
دیتابیس جدید را آموخت، دیگــر برای یافتن اطالعات مورد نیاز به 
سراغ همکارانش نمی رود. به این ترتیب مجموعه تیم خدمات مشتری، 
اکنون سفارشات مشــتریان را با سرعت بیشتری به انجام می رسانند، 
زیرا دیگر وقت چندانی را برای پاسخ به سؤاالت تئو صرف نمی کنند. 
همین افزایش پاســخ به سفارشات مشتریان ســبب افزایش جریان 

نقدینگی در سازمان شده است.« 
یکی از مهم ترین مواردی که باید در هنگام ارائه بازخورد منفی مد 
نظر داشــته باشید این است که مشاهدات خود را نه به عنوان قضاوت 
و نظر، بلکه به صورت یک ســری اطالعات خنثی به فرد ارائه دهید. 
برای نمونه »به نظر می رسد که اهمیت چندانی به مشتریان نمی دهید« 
حاوی لحنــی منفی و انتقادآمیز از تئو اســت و به توصیف عینی از 
رفتارش نمی پردازد. همچنین »تئو نحوه صحبت با مشتریان بدعنق را 
نمی داند« هم جمله مناسبی نیست، زیرا بیش از آنکه نشانگر شناسایی 
مهارتی باشد که تئو باید آن را تقویت کند، بیانگر کمبود آگاهی الزم 
در اوست. در مقابل، عبارت »پنج مشتری بسیار ناراضی از تئو گالیه 

داشتند« در اینجا به مراتب عینی تر و مشخص تر است.
در مقابل، در طی ارائه بازخورد مثبت باید دســتاوردهای مشخص 
فرد را با تقدیر از ویژگی های او ترکیب کرد. برای نمونه »با حساب های 
جدیدی که جولیانا1 ایجاد کرده حدود یک میلیون دالر بیشــتر نصیب 

1- Juliana
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شرکت شده اســت. به این ترتیب، جولیانا از هدف ماه ژوئن خود یعنی 
افزایش 27 درصدی فراتر رفت. خالقیت و پشــتکارش او را به سمت 
یافتن مشــتریانی فراتر از مشتریان معمول شرکت سوق داد. او به دنبال 
مشتریان جدید بوده و در کنفرانس هایی که شرکت کرده با افراد مختلف 
آشــنا شده تا بتواند مشــتریانی جدید بیابد.« تحسین کردن ویژگی ها و 
رفتارهایی که سبب دستیابی به این نتایج شده اند، به فرد زیردستتان نشان 
می دهد که او را به عنوان یک انسان ارزشمند می شمارید. همین می تواند 

در او حسی خوب ایجاد کند و انگیزه او را افزایش دهد.
گنجاندن جزئیات و مثال هایی مشــخص در ارزیابی نه تنها سبب 
می شود که کارمندتان از اشتیاق بیشتری برای گوش دادن به آن برخوردار 
شــود، بلکه احتمال بروز پیامدهای حقوقی و قانونــی را که در برخی 
موقعیت های پیچیــده روی می دهد نیز کاهــش می دهد. اگر عملکرد 
نامطلوب کارمندی سبب آسیب به سازمان می شود یا اگر فکر می کنید که 
شاید الزم باشد فرد مذکور را به دلیل عملکرد ضعیفش برکنار کنید، باید 
مدارکی را که نشانگر رفتارهای فرد مورد نظر است و نیز گام هایی که برای 

اصالح آن برداشته اید حتما در پرونده اش قرار دهید. 
یک قاعده کلی در مورد تدوین ارزشیابی عملکرد کارکنان این است 
که فقط عبارت هایی را در آن قرار دهید که بتوانید بعدها به عنوان مدرک 
از آن در دادگاه هم اســتفاده کنید. اگر با پرسش ها و تردیدهایی در زمینه 
پیامدهای قانونی و حقوقی روبه رو هســتید، با مدیر منابع انسانی یا تیم 
حقوقی سازمان خود مشورت کنید. در نهایت اینکه سه مورد از کارهایی 
که کارمندتان در طی دوره یک ســاله به خوبی انجــام داده و دو مورد از 
حوزه هایی را که باید در آن بهبود یابد نیز بنویســید. از خودتان بپرسید 
»مهم ترین نکته ای که می خواهم کارمندم پس از شنیدن بازخورد در مورد 
عملکردش به یاد داشــته باشد چیست؟« پیام خود را در قالب یک ایده 
کلیدی کوتاه که برداشت کلی تان از عملکرد او است بیان کنید. این نکات 
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کوتاه تعیین کننده پیامی کلی است که می خواهید در جلسه بررسی عملکرد 
به فرد مورد نظر اعالم کنید. با نگارش این موارد، دیگر الزم نیست نگران 

فراموش کردن آنها در طی جلسه باشید. 

جدول شماره یک: فرم آماده ارزیابی عملکرد سالیانه

نام کارمند: 

نام ناظر:

عنوان شغلی کارمند:

تاریخ جلسه ارزشیابی:

بازه زمانی ارزشیابی:
)مثال اول جوالی 2015 الی 30 ژوئن 2016(

خالصه شرح شغل:
)حداکثر تا 200 کلمه(

اصلی ترین انتظارات عملکردی از فرد:
)فهرستی از مهم ترین تکالیف شغلی یا اصلی ترین مسئولیت های پست سازمانی(

اهداف عملکردی سازمان:

اهداف عملکردی واحد:

ارزیابی عملکرد

1= نارضایت بخش: بسیار پایین تر از انتظارات
2= معمولی: نیازمند بهبود

3= رضایت بخش: تامین کننده انتظارات
4= عالی: فراتر از انتظارات

5= ممتاز: بسیار فراتر از انتظارات

میزان دستیابی به اصلی ترین انتظارات عملکردی
مالحظات:

نمره: 
.........................

پیشگامی: ابزار عالقه برای پیشرفت در شغل؛ پیشگامی برای بهبود 
فرآیندها و محصوالت

مالحظات:

نمره: 
.........................

توانایی برای مطرح کردن سؤال: دانستن اینکه چه وقت باید سؤال بپرسد 
و به پیش فرض های خود اکتفا نکند.

مالحظات:

نمره: 
.........................
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ارزیابی عملکرد

همکاری و کار تیمی: وقتی از او خواسته می شود تا کاری را خارج 
از وظایف معمول خود به انجام برساند یا برای یک پروژه ای خاص یا 
انجام کاری که مهلت انجامش به زودی فرا می رسد اضافه کاری کند، از 

انعطاف پذیر خوبی برخوردار است. 
مالحظات:

نمره: 
.........................

مهارت های ارتباطی: با مدیران، همکاران و مشتریان تعاملی اثربخش دارد.
مالحظات:

نمره: 
.........................

تمرکز: تمرکز خود را بر کاری که باید انجام دهد تمرکز می کند، وظایف 
شغلی خود را بر دغدغه های فردی خود مقدم می داند.

مالحظات:

نمره: 
.........................

بهره وری: معیارها و مهلت های تعیین شده برای بهره وری را برآورده 
می سازد. 

مالحظات:

نمره: 
.........................

دانش: سطح قابل قبولی از دانش و معلومات را برای انجام امور را به کار 
می بندد. 

مالحظات:

نمره: 
.........................

قابل اتکا بودن: از شایستگی برخوردار بوده و همیشه می توان برای انجام 
کارها روی او حساب کرد. 

مالحظات:

نمره: 
.........................

بهبود: عملکردش نسبت به عملکرد مورد ارزیابی پیشین بهتر شده است. 
مالحظات:

نمره: 
.........................

رفتار کلی: کیفیت کلی کار این کارمند
برداشت کلی:

نمره: 
.........................

نقاط قوت:
)بیش از سه مورد نباشد(

مواردی که باید در آن بهبود یابد:
)بیش از دو مورد نباشد(

تاریخ و امضای ناظر

تاریخ و امضای کارمند

برگرفته از کتاب »چگونه زمینه ارزشیابی عملکرد را به خوبی انجام دهیم«1 )نشر هاروارد بیزینس رویو، 1102(

1- How to Be Good at Performance Appraisals
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فصل چهارم

برگزاری جلسه بازخورد

پس از آماده سازی محتوای مکتوب ارزشیابی، نوبت به برگزاری 
جلسه برای ارائه آن با کارمندتان می شود. با اینکه گفتگوهای بی پرده 
و صادقانه در چنین جلساتی شاید کمی ناخوشایند به نظر برسد، اما 
اگر رویکردی درســت برای اجرای این جلسه داشته باشید، شما و 
هم زیردستتان در نهایت با حسی مثبت از جلسه خارج خواهید شد. 
این فصل به بررسی مراحل مختلف در مسیر اجرای جلسه، از آماده 
شدن برای جلســه و تعیین لحن مناسب برای آن تا گفتگو در مورد 

عملکرد کارمند می پردازد. 

برای جلسه آماده شوید

آماده کردن تدارکات مختلف برای جلسه می تواند احساس راحتی به 
کارمندتان داده و مسیر را برای جلسه ای خوب هموار سازد. در مسیر 

آماده شدن برای برگزاری جلسه، به موارد زیر دقت کنید:
• برنامه ریزی دقیقی پیش از برگزاری جلسه داشته باشید. حداقل 
یک هفتــه پیش از آن، مراتــب را به اطالع کارمندتان برســانید تا 
به این ترتیب هر دوی شما زمان کافی برای آماده شدن داشته باشید. 

• زمانی مناسب را انتخاب کنید. با پیشنهاد برگزاری جلسه ای در 
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طی زمان استراحت ناهار، به نوعی تجاوز به حریم خصوصی کارمند 
و سوء استفاده از زمان آزاد او خواهد بود. برای همین نباید جلسه را 

در این زمان برگزار کنید. 
بیــن 45 تا 60 دقیقه برای این جلســه وقــت در نظر بگیرید و 
درعین حال اطمینان یابید که هیچ کدام از شــما قرار نیست بالفاصله 
پس از جلســه به جلسه یا کار مهم دیگری بپردازد، زیرا شاید جلسه 
بیش از این زمان تعیین شــده طول بکشــد. به این ترتیب، زیردستتان 
وقت کافی برای غلبه بر احساســات ناخوشــایندی که شاید در طی 

جلسه ای پرتنش داشته باشد خواهد داشت.
• یــک موقعیت مکانی خنثی را انتخاب کنید. نقطه ای خصوصی 
و بــدون هرگونه عامل مختل کننده و بر هم زننــده تمرکز را انتخاب 
کنید. محیطی اداری )نظیر دفتر کار شــما، یک اتاق خالی در شرکت 
یا سالن جلسات( معموال بهتر از مکان های عمومی )نظیر کافی شاپ 
یا رستوران( است. اگر در دفترتان جلسه را ترتیب می دهید، در کنار 
کارمندتان بنشینید تا به این ترتیب حس خوبی بین هر دوی شما ایجاد 
و ارتباط متقابل نیز به شــکل راحت تری صورت گیرد. نشستن شما 
پشــت میز، حس مغلوب بودن و عدم راحتی در ارتباط متقابل را به 

همراه دارد. 
• بر روی محتوا به توافق برسید: حتی اگر هر دوی شما پیش از 
این نیز چنین جلساتی را با هم داشته اید، باز هم پیش از آغاز جلسه 
در مورد هــدف آن با کارمندتان صحبت کنیــد. درباره مواردی که 
قرار اســت در طی جلسه مطرح شود )نظیر خودارزشیابی، ارزشیابی 
انجام شــده توسط شــما، خالصه ای از نقاط قوت و نیز صحبت در 

مورد حوزه هایی که باید بهبود یابد( به او توضیح دهید. 
در برخــی موارد که روند جلســه و مباحث مطرح شــده در آن 
شــاید برای فرد دریافت کننده بازخورد چندان خوشایند نباشد، باید 
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در انتخاب زمان، مکان و نیز محتوای جلســه بیشــتر دقت کنید )در 
بخــش »بازخورد درباره عملکرد بســیار ضعیف« در فصل آخر این 

کتاب بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.(
هر نوع اطالعات مرتبطی را که در طی بازخوردتان مورد استفاده 
قــرار داده اید جمع آوری کنیــد تا به این ترتیــب بتوانید در صورت 
لزوم به عنوان مدرک ارائه دهید. اطمینان حاصل کنید که زیردســت 
شــما نیز از آمادگی الزم برای جلسه برخوردار است. به این منظور 
می توانید یک کپی از فرم ارزشــیابی تهیه شــده را یک یا دو ساعت 
پیش از برگزاری جلســه به او داده و از او بخواهید که واکنش ها یا 
پرسش هایی را که مایل است در جلسه مطرح کند در جایی یادداشت 
کند. این اقدام سبب می شود تا حد امکان از واکنش احساسی فرد در 
طی جلسه نسبت به ارزشیابی صورت گرفته کاسته شده و همچنین او 
فرصتی برای بررسی دقیق اطالعات ارائه شده داشته باشد. کارمندتان 
به این ترتیب می تواند از آمادگی بیشــتری برخوردار شده و جلسه به 

شکلی اثربخش تر برگزار شود. 

لحنی مناسب را برگزینید

بیشــتر افراد و حتی کارکنان دارای بهترین عملکرد، نگاهی همراه با 
ترس و تردید نسبت به جلسه ارزشیابی دارند. اینکه کارمند فکر کند 
قرار اســت به انتقاد از عملکردش پرداخته شــود )فارغ از اینکه این 
انتقاد می تواند ســازنده و با نیت خیر باشد( ممکن است موجب او 
را مضطرب سازد. از ســویی دیگر، بسیاری از مدیران نیز در هنگام 
ارائه بازخورد ارزشیابی به زیردست خود، ترسی در دل دارند و فکر 
می کنند که فرد دریافت کننده بازخورد حتما با شنیدن آن آشفته  شده 

یا رفتاری تدافعی خواهد داشت.
به منظور کاهش اضطراب خودتان یا کارمندتان می توانید از همان 
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آغاز، لحنی همکارانه را در پیش بگیرید. با خوشامدگویی به کارمند، 
می توانید زمینه ارتباطی دوســتانه را در طی جلســه فراهم ســازید. 
همچنیــن باید عوامل برهم زننده تمرکــز را نیز محدود کنید و برای 
نمونه گوشی خود را روی حالت بی صدا قرار داده و اگر رایانه ای در 

نزدیکی تان قرار دارد، صدای اعالنات آن را نیز قطع کنید. 
به فرد زیردســت خود یادآوری کنید که هدف از این جلســه، 
تعیین بهترین شیوه برای دستیابی او به اهداف و نیز درک بهتر شما از 
نیازهایی است که او برای انجام کارها به بهترین شکل دارد. به شکلی 
شــفاف به او بگویید که نظرات او درباره موارد مختلف مطرح شده 
در آن جلســه ضروری و ارزشمند است و امیدوارید که این گفتگو 
به شــکلی صریح و بی پرده پیــش برود تا به این ترتیــب بتوانید در 
کنار هم، بهترین رویکرد را برای مســائل مختلفی که مطرح می شود 
تعیین کنید. بهتر اســت به او بگویید که یادداشت برداری شما و نیز 
او در طی جلســه می تواند به یادآوری بهتر موارد مطرح شده کمک 
کند )در بخش بعدی یعنی »یادداشــت برداری« اطالعات بیشــتری 

دراین خصوص ارائه  شده است(.

یادداشت برداری
در طی گفتگو، تمامی موارد مهم را یادداشت کنید. این کار برای 
هر دوی شما خوب است، زیرا بعدها در صورت بروز ابهام یا 
عدم توافق درباره موارد مطرح شــده یا برنامه های تصویب شده 
در طی جلسه ارائه بازخورد ارزشیابی )و حتی در مواردی نادر 
که کار به دادگاه کشیده می شود( می توانید به این صورت جلسه 

مراجعه کنید. 
موارد زیر را باید در صورت جلسه تهیه شده درج شود:
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- تاریخ جلسه؛
- نام شرکت کنندگان )در برخی موارد، عالوه بر کارمند، مدیر یا 
نماینده بخش منابع انسانی نیز ممکن است حضور داشته باشد(؛

- مهم ترین موارد مطرح شده در جلسه؛
- مواردی که بر سر آن اختالف نظر وجود دارد.

اگر در طی جلسه بازخورد ارزشیابی، در مورد برنامه ها یا اهداف 
آینده نیز صحبت کردید )که در فصل بعدی بیشــتر درباره آن 
صحبت خواهیم کرد( باید موارد زیر را نیز در صورت جلســه 

خود بگنجانید: 
- اهداف عملکردی برای سال آینده؛

- خالصه ای از برنامه هایی که شما و فرد زیردستتان در موردش 
صحبت می کنید؛

- خالصه ای از گام هایی که هر دو شــما بر ســر آن به توافق 
رسیده اید.

حتــی اگر با کار کردن با رایانه راحت تر هســتید، باز هم برای 
یادداشت برداری باید از قلم و کاغذ استفاده کنید. وجود نمایشگر 
رایانه سبب می شود بین شما و زیردستتان فاصله ای ایجاد شود. 
همچنین بالفاصله پس از اتمام جلسه که )هنوز ذهنتان جزئیات 
زیادی را به خاطر می آورد( دست نوشته های خود تایپ کنید.

شــاید یکی از الزامات سازمانتان این باشد که عالوه بر تحویل 
این صورت جلســه به واحد منابع انسانی برای درج در پرونده 
کارمند، یک نسخه از آن را به خود او داده و یک نسخه را نیز 
نــزد خود نگه دارید. در برخی ســازمان ها نیز مدیر و نیز فرد 
زیردســت باید زیر برگه ارزیابی عملکرد را امضا کنند و گاهی 
نیز فرد زیردســت این حق را دارد که نظرات خود را در ذیل 

آن بنویسد.
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پس از بیان مقصود و اهداف جلسه به کارمندتان، از او بخواهید 
به ارائه خودارزشــیابی یا همان دیدگاهی که در مورد عملکرد خود 
دارد بپردازد. به این ترتیب می توانید با دیدگاه او در مورد عملکرد در 
بازه زمانی مورد نظر آشــنا شــود و همچنین او نیز در مسیر پیشبرد 

جلسه مشارکت خواهد داشت. 
اگر دیدید که فرد زیردست تمایل چندانی به صحبت کردن ندارد، 
می توانید پرســش هایی نظیر »به نظر شــما اوضاع در کارتان چگونه 
پیش می رود؟ چه مواردی خوب پیش می رود و چه مشکالتی وجود 
دارد؟« او را به صحبت تشــویق کنید. ســپس باید با دقت به موارد 
مطرح شده از سوی او گوش فرا دهید و در حین صحبت او نباید به 

بیان موافقت یا مخالفت خود با برخی از آنها بپردازید. 
در طول جلسه حتما باید رویکرد گوش سپاری فعال را در پیش 
بگیرید. نباید وســط صحبت های فرد بپریــد. هرازچندگاهی پس از 
اینکه صحبت های فرد تمام شد، شنیده های خود را در قالب واژگان 
خودتــان بیان کنید و به این ترتیب به او نشــان دهیــد که با دقت به 
حرف هایش گوش ســپرده اید. برای نمونه می توانیــد بگویید »اگر 
درست متوجه شــده باشم، شــما فکر می کنید که به تمامی اهداف 
هفتگی تعیین شــده برای فروش دســت یافته اید، امــا درعین حال 
نتوانسته اید با برخی مشتریان مهم که برایتان تعیین شده بودند تماس 
بگیرید. آیا درســت متوجه شدم؟« در این صورت، اگر برداشت شما 

اشتباه بود، کارمندتان فرصتی برای اصالح آن خواهد داشت. 

در مورد عملکرد کارمند صحبت کنید

در طی جلســه بررســی عملکرد شــاید تمایلی به ارائــه بازخورد 
ســازنده به برخی کارکنان نداشته باشــید. اما واقعیت این است که 
حتــی کارکنانی که بهترین عملکرد را دارند نیز می توانند از ایده های 



49

رد
خو

باز
ه 

لس
 ج

ری
گزا

 بر
رم:

چها
ل 

فص

مطرح شده برای بهبود عملکرد سود جسته و اگر از این فرصت برای 
انتقال توصیه های ارزنده به آنها اســتفاده نکنید، زمان اختصاص یافته 
برای ارزیابی ارزش چندانی را برای ســازمان و نیز کارمند به همراه 

نخواهد داشت. 
بازخوردتان دربــاره عملکرد فرد زیردســت را مقدمه ای برای 
دســتیابی به نتیجه ای مرتبط با اهداف کاری )نظیر افزایش فروش یا 
بهبود خدمات به مشتریان( بدانید. در این صورت است که می توانید 
از این جلســه به عنوان فرصتی برای حل یک مســئله استفاده کنید 
و به این ترتیب، این جلســه فقط بــه انتقاد از عملکرد زیردســتتان 
محدود نمی شود. همچنین می توانید جلسه را با هدف توسعه فردِی 
کارمندتان پیش ببرید و در این صورت، بازخورد ارائه شده نقشی مهم 

در پیشرفت شغلی او خواهد داشت. 
در تمام طول جلســه، موضوع گفتگوهــای صورت گرفته باید 
عملکــرد کارمندتان باشــد و نه خود او. درســت همان طور که در 
ارزشــیابی مکتوب نیز صرفا به عملکرد اشاره می کنید، در بازخورد 
شفاهی نیز نباید چیزی را که از نظر فرد اظهارنظر در مورد شخصیت، 
ارزش ها یا نیت های او تلقی شود به زبان آورید. برای نمونه جمله ای 
نظیر »به نظر می رسد که تعهد چندانی به پروژه ندارید.« به نوعی فرد 

زیردست را زیر سؤال می برد. 
حمله به شــخصیت فرد هیچ فایده ای برای بهبود عملکرد ندارد 
و صرفا ســبب می شــود که فرد دریافت کننده بازخورد، در موضع 
تدافعــی قرار گرفته و به این ترتیب هرگونــه امکان یادگیری و بهبود 
عملکرد آتــی نیز از بین می رود. در مقابــل، باید از لحنی صریح و 
خنثی استفاده کنید. برای نمونه می توانید بگویید »متوجه شدم که در 
طی جلســات بهبود خدمات مشتریان، شما هیچ نظری ارائه نکردید. 
آیا دلیل خاصی برای این کار وجود داشت؟« حتی در برابر کارمندانی 
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که رضایت اندکی از عملکردشــان دارید نیز نباید با لحنی همراه با 
خشم یا سرزنش صحبت کنید. 

نباید روند جلســه را فقط به ارزشــیابی مکتوب موجود محدود 
کنید. این کار ســبب می شود که شما و کارمندتان فقط درباره موارد 
موجود در فهرســت مذکور گفتگو کرده و در نتیجه بهره وری جلسه 
تــا حد زیادی کاهش یابد. در عــوض می توانید از موارد مندرج در 
ارزشــیابی به عنوان یک نقطه مرجع اســتفاده کنید تا به این ترتیب از 

اصلی ترین نکات مورد نظر هم غافل نشوید. 
گفتگو درباره عملکرد باید بر اساس ارتباط بین اهداف تعیین شده 
و مورد توافق قبلی با نتایج مشــخص به دست آمده توسط فرد پیش 
برود. برای نمونــه می توانید بگویید که »توافق کــرده بودیم که در 
دوره ای ســه ماهه، 10 مشتری جدید برای شرکت پیدا کنید که البته 
شــما از این هدف فراتر هم رفتید« یا »قرار گذاشته بودیم که تعداد 
خطاهای پیش آمده در فرآیند تولید تا 10 درصد کاهش یابد که البته 
شــما فقط تا 5 درصد آن را کاهش دادید«. روی مواردی تمرکز کنید 
کــه کارمندتان بتواند در آینده در آن پیشــرفت کند. باید در انتخاب 
موارد مورد بحث دقت کنید. الزم نیســت هر نقص و اشکالی را که 

مشاهده کردید به او یادآور شوید. 

تشخیص عملکرد خوب

نتایــج و رفتارهای برخی کارکنان می توانــد تامین کننده انتظارات بوده 
یا حتی فراتر از انتظارات باشــد. در این صورت باید این موفقیت ها را 
شناســایی و بابت این دستاوردها از آنها تقدیر کنید. از کارمندتان برای 
خدماتی که به سازمان عرضه کرده تشکر کنید. شاید او نداند که چقدر 
عملکرد خوبش را تحسین می کنید. این تقدیر و تحسین سبب می شود 
که توجه او به صحبت های شما بیشتر جلب شده و از حس تدافعی که 
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شاید در ابتدای ورود به جلسه ارزشیابی داشته کاسته شود. 
ســپس باید در مورد مصداق های مشخصی از فهرست ارزشیابی 
که میزان موفقیت فرد بیشــتر در آن به چشــم می آید صحبت کنید. 
برای نمونه می توانید بگویید »شما توانستید میزان فروش را 8 درصد 
افزایش دهید. همچنین عملکرد بســیار درخشــانی در سازمان دهی 
جلسات سه ماهه فروش داشتید و همچنین مشارکتتان در این جلسات 
نیز بسیار ارزشــمند بود.« با شــروع صحبت خود درباره مهم ترین 
دســتاوردها و اصلی ترین نقاط قوت او، پرداختــن به موفقیت ها و 
اشــاره به رفتارهایی که به این موفقیت ها انجامیده، انگیزه و توان دو 

چندانی در کارمندتان ایجاد خواهید کرد. 
در جلســه ارائــه بازخورد به افــرادی که بهتریــن عملکرد را 
دارنــد، باید بهبودهایی را که مد نظر داریــد در قالب نقاط قوت و 
موفقیت هایشــان بیان کنید. یک کارمند باوجدان احتماال به خوبی از 
اهدافی که نتوانســته محقق ســازد آگاهی دارد و خودش در گفتگو 
در مورد فرصت های پیش رو برای بهبود عملکرد پیشــگام می شود. 
در این صــورت، خوِد این فرد می تواند گفتگو را پیش ببرد که همین 

مشارکت بیشتر سبب افزایش انگیزه اش برای بهبود می شود. 
اگر زیردست شما خودش سر صحبت در مورد بهبود عملکردش 
در زمینــه ای خاص را باز نکرد، می توانید او را به این کار تشــویق 
کنید. برای نمونه می توانید از او بپرســید »موقعیت کنونی را چگونه 
می بینیــد؟ چه مواردی خوب پیش رفته و چه مواردی می توانســت 
بهتر هم باشد؟ در آینده چه کارهای متفاوتی می توانید انجام دهید؟« 
با مطرح کردن این ســؤاالت می توانید فضایی حامیانه را در جلســه 
ایجاد کنید و در نتیجه، دســتاوردهایش کم ارزش و کم اهمیت جلوه 
نخواهد کرد. مطرح کردن این دست از سؤاالت به مراتب بهتر از بیان 
مستقیم مواردی اســت که عملکرد فرد در آن چندان خوب نبوده و 
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نیاز به بهبود دارد. 
کارمندتان نیز با پاسخ گویی به این پرسش ها می تواند موضوعاتی 
را مطرح کرده و به بررســی راه  حل های ممکن بپردازد. به این ترتیب، 
خودش روند گفتگو را در دســت گرفته و نسبت به پیشنهاداتی که 

برای بهبود ارائه می کند، حس مالکیت خواهد داشت. 

پرداخنت به نقص های عملکردی

برای ارائه بازخورد به آن دسته از کارکنانی که باید توضیحاتی به آنها 
برای اصالح شــیوه عملکردشان ارائه دهید، در ابتدا باید نقص هایی 
را که در عملکردشــان وجود دارد به دقت شناسایی کنید. ببینید در 
تحقق کدام یک از اهداف ناکام بوده اند. البته با وجود این، باز هم باید 

روندی مثبت و سازنده را در جلسه در پیش بگیرید. 
ابتدا بایــد حوزه هایی که کارمندتان در آنها توانســته اهداف از 
پیش تعیین شــده را محقق ساخته یا حتی از آن فراتر بروند مشخص 
کنید. تقدیر از موفقیت ها و دستاوردهای فرد در ابتدای جلسه سبب 
ایجاد حس اعتماد در کارمندتان شــده و حــس نیتی را که دارید به 
او نشــان می دهد. به این ترتیب، به او نشــان می دهید که ارزشــیابی 
صورت گرفته منصفانه بوده و بر اساس معیارهای مورد توافق پیشین 
اســت. به این ترتیب، کارمندتان بیشتر پذیرای توصیه های عرضه شده 

برای بهبود عملکردش خواهد بود. 
با وجود این، باید دقت داشــته باشید که نباید موارد ناخوشایند 
را البــه الی موارد مثبت بیان کنید، زیرا این کار ســبب می شــود که 
منظورتان به شکلی ابهام آمیز به فرد منتقل شود )برای اطالعات بیشتر 

به بخش »مراقب رویکرد ساندویچی باشید« مراجعه کنید(
پس از اشــاره به دستاوردهای موفق کارمندتان و تحسین آن، به 
تشــریح فاصله ای که بین هدف مورد نظر و عملکرد او وجود دارد 
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اشــاره کنید. برای نمونه بگویید »قرار بود تا پایان دوره سه ماهه، 10 
حســاب جدید باز کنیم که اکنون فقط 7 حســاب باز شده است.« 
نباید این نقص در عملکرد را با ســرزنش فــرد همراه کنید. پس از 
بیان این شــکاف عملکردی، نظر کارمندتــان را نیز بخواهید و برای 
نمونه بگویید »به نظر شما چرا فروش امسال شما نتوانست به هدف 
تعیین شــده برســد؟« ابتدا به او فرصتی بدهید تا در مورد دلیل این 

مسئله فکر کند و سپس با دقت به حرف هایش گوش کنید. 

مراقب رویکرد ساندویچی باشید
نباید به هیچ وجه در طی جلسه ارائه بازخورد عملکرد، از رویکرد 
»ساندویچ« استفاده کنید. منظور از رویکرد ساندویچ این است 
که ابتــدا چند مورد از عملکردهای خوب فــرد را نام برده و 
سپس به چند مورد عملکرد ضعیف او اشاره کرده و دوباره به 
بیان یک ســری نقاط مثبت بپردازید. مشکل این شیوه که شاید 
در نگاه اول متعادل و خوب به نظر برســد این اســت که فاقد 
پیامی شــفاف و یکنواخت برای کارمند دریافت کننده بازخورد 
اســت. اســتفاده از رویکرد ســاندویچ می تواند سبب کاهش 
انگیزه کاری و روحیه کارکنان دارای عملکرد باالی شــما شده 
و از ســویی دیگر، با برداشت نادرست کارکنان دارای عملکرد 
ضعیــف همراه بوده و به دلیل بیان بی درنگ نقاط مثبت پس از 
مصداق های عملکرد نامطلوب، آنها را از درک دقیق و درست 

این نقص های عملکردی باز دارد. 
باید دقت داشــته باشــید که صحبت شــما یا باید بر تحسین 
موفقیت های فرد یا صحبت در مورد مواردی که نیازمند بهبود 
و تغییر هســتند استوار باشد و به هیچ وجه نباید در یک زمان به 

هر دوی این موارد بپردازید.
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دالیل بروز عملکرد ضعیف در برخی موارد چندان هم مشخص 
نیســت و شــاید هیچ ربطی به مهارت یا انگیزه فرد نداشــته باشد. 
عملکرد ضعیف می تواند نتیجه فرآیندهای نه چندان کارآمد سازمانی، 
مشــکالت فردی، تعارضات با ســایر کارکنان یا حتی خســتگی و 
بی انگیزگی باشــد. گفتگو برای شناســایی دقیــق دالیل بروز نقص 
در عملکرد در بیشــتر موارد می تواند به ایجــاد فضایی بی طرفانه و 
غیراحساسی بین شما و زیردستتان بیانجامد که همین امر می تواند به 

یافتن راه هایی سازنده برای حل نقص در عملکرد کمک کند. 
شــاید کارمندتان نتواند به تنهایی به شناســایی موانعی که در 
مســیر عملکرد مطلوب قرار دارد بپردازد. در این صورت می توانید 
با مطرح کردن پرسش هایی مشخص، به او کمک کنید. برای نمونه 
آیا نیاز به آموزش یا اطالعات بیشــتر دارد؟ آیا عوامل مختل کننده 
تمرکز در محیط کاری او زیاد اســت؟ آیا حوزه مســئولیت های او 

مشخص است؟ 
پرســش هایی که مطــرح می کنید و حرف هایی کــه می زنید در 
راســتای تالش شــما برای حل مسئله اســت و نه زیر سؤال بردن 
زیردســتتان و به همین دلیل، احتمال اینکه مخاطب شــما واکنشی 
تدافعی نشــان دهد کم خواهد بود. همچنین شاید در طی گفتگو به 
این نتیجه برسید که شکاف موجود بین عملکرد ایده آل مدنظرتان با 
نتایج به دســت آمده به دلیل عواملی دیگر نظیر مهلت زمانی غیرواقع 

بینانه یا انتظارات نامشخص بوده است. 
پس از پی بردن به دالیل نقص در عملکرد کارمندتان، اطالعات 
مورد نیاز برای تدوین یک برنامه عملی را در کنار او خواهید داشت. 
البته این تدوین برنامه عملی باید در جلســه ای دیگر صورت گیرد. 
پیش از پایان جلســه ارزیابی عملکرد، چند دقیقه ای وقت گذاشته و 
مواردی را که درباره اش صحبت کردید به صورت خالصه بیان کنید 
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و در پایان نیز مسیری برای ادامه این روند پیشنهاد کنید و برای نمونه 
بگویید »بهتر است درباره مواردی که امروز صحبت کردیم فکر کنیم 
و هفته بعد نیز جلسه دیگری داشته باشیم و در آن درباره برنامه های 
پیش رو صحبت کنیم.« در فصل بعد بیشــتر در مورد جلسه تدوین 

برنامه عملی برای زیردست صحبت خواهیم کرد. 
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فصل پنجم

تعیین میرس پیِش رو

جلسه بررســی عملکرد، آخرین گام در چرخه ارزشیابی و البته 
آغاز چرخه ای دیگر اســت. پس از اتمام این جلســه، باید جلسه ای 
برای برنامه ریزی عملکرد به همراه زیردســتتان برگزار کرده و در آن 

به شناسایی اهداف و تدوین برنامه ای برای سال پیِش رو بپردازید. 
فاصله زمانی بین دو جلســه این امکان را به کارمندتان می دهد تا 
بتواند بهتر در مورد صحبت هایی که در جلســه ارزیابی عملکردش 
ردوبدل شــد فکر کرده، در مورد بازخوردی که به او ارائه دادید تامل 
کرده و اطالعات مورد نیاز برای تدوین برنامه ای خوب برای پیشرفت 
را جمع آوری کند. فاصله یک هفته ای بین این دو جلسه حالتی ایده آل 

است. با وجود این، فاصله چند روزه نیز می تواند سودمند باشد. 

تعیین اهداف

اهداف معنادار می تواننــد انگیزه الزم را برای کارمند به وجود آورده 
و مســیر درســت برای نحوه اختصاص دادن زمــان، انرژی و منابع 
مختلف را به او نشان دهند. اهداف در واقع نشانگر نتایجی هستند که 
کارمند باید در سال آینده بدان دست یابد. اهداف مشخص همچنین 
سازوکاری ارزشمند برای ارائه بازخورد پیوسته در طول سال و نیز در 
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پایان سال فراهم می سازند. اهداف ارزشمند برای هر یک از کارمندان 
ممکن اســت بر اساس یک سری عوامل مختلف تعیین شود. شکاف 
عملکردی و نیز مهم ترین مواردی که در طی آخرین جلســه ارزیابی 
عملکــرد مورد بحث قرار گرفته می تواند یکی از عوامل اساســی در 

تعیین اهداف باشد. 
در تعیین اهداف برای آن دســته از کارکنانی که عملکردی بسیار 
خوب دارند، نباید فقط به نتایج کاری اکتفا کنید و در عوض، رویاها و 
آرزوهای کاری این افراد را نیز مد نظر قرار دهید. این افراد چه اهدافی 
را می توانند دنبال کنند تا بتوانند نقشــی پررنگ تر در مجموعه خود 
داشته یا دستاوردهای بیشتری به سازمان ارائه کنند؟ )برای اطالعات 

بیشتر به بخش »پیشرفت شغلی« در همین فصل مراحعه کنید(
اگر ســازمان یا حوزه ای که در آن فعال هستید به شدت دستخوش 
تغییر و تحوالت جدی است، اهداف کاری تعیین شده برای کارکنان در 
یک سال ممکن است تفاوت هایی اساسی با اهداف سال پیش داشته باشد. 
شرح وظایف شــغلی کارمند و نیز برنامه ها و راهبردهای واحد 
یا ســازمان نیز از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار بر تعیین اهداف برای 
کارمندتان به شــمار می روند. ببینید کدام یک از جنبه های کاری فرد 
مورد نظر بیشــتر از بقیه زمان بر بوده و کدام بخش بیشــترین تاثیر را 
بر موفقیت واحد یا ســازمان دارد. چگونه کارمندتان می تواند زمان و 
تمرکز بیشــتری را به انجام تکالیف مربوط به این جنبه های کار خود 

اختصاص دهد؟
این فرصت را به فرد زیردست خود بدهید تا بتواند تا جای ممکن 
در فرآیند تدوین اهداف شغلی مربوط به خود مشارکت داشته باشد. 
وقتی کارمند می بیند که نظرات و دیدگاه هایش در تعیین اهداف شغلی 
او مد نظر قرار داده می شــود، نوعی احســاس مالکیت به آن اهداف 
می یابد و در نتیجه با تعهد بیشــتری به اجرای آنها خواهد پرداخت. 
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همچنیــن وقتی فــردی از تاثیری کــه کارش در موفقیت کالن یک 
مجموعه دارد آگاهی داشته باشد، جدیت بیشتری در اجرای وظایف 
به خرج خواهد داد. به همین دلیل، باید ارتباط اهداف تعیین شده برای 
کارمند به اهداف کالن ســازمان یا واحــد مربوطه را برایش توضیح 
دهید و به او بگویید که چگونه تالش های او به پیشــبرد راهبرد کالن 

مجموعه کمک خواهد کرد. 

پیشرفت شغلی
اگر کارمندتان پیشــرفت و رشد محسوسی نداشته است، شاید 
دلیلش این باشــد که احساس بی انگیزگی کرده یا شغل خود را 
فاقد جذابیت الزم می داند. در این صورت، این خطر وجود دارد 
که او از کار کردن در مجموعه شــما منصرف شــده و به سراغ 
کاری جذاب تر و چالش برانگیزتر در جایی دیگر برود. در مقابل، 
تدوین یک برنامه کارشناسی شده و دقیق برای توسعه مهارت و 
نیز پیشرفت شغلی او شاید به افزایش روحیه و انگیزه اش بیانجامد. 
چنین برنامه ای می تواند تجربه کاری او را ُپربارتر کند و به این ترتیب 
کارمند با تقویت مهارت های خود خواهد توانست دستاوردهای 
شغلی ارزشمندی را برای سازمان به همراه آورد. یکی از وظایف 
شما به عنوان مدیر این است که به کارکنانتان کمک کنید تا نحوه 

ادامه پیشرفت شغلی خود را تعیین کنند. 
به یاد داشته باشید که کارمندتان شما )و به ویژه آنهایی که عملکردی 
ممتاز دارند( شاید یک سری آرزوهای شغلی مشخص برای سال 
آینده خود داشته باشــند. تدوین برنامه توسعه شغلی برای یک 
کارمند نیازمند این اســت که درک درستی از امیدهای شغلی او 
و نیز مجموعه مهارت ها، ارزش ها و انگیزه هایش داشــته باشید. 
برای درک هرچه بهتر این موارد می توانید گفتگویی با او ترتیب 
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دهید و سؤاالتی نظیر »دوســت دارید به چه عنوانی در سازمان 
شــناخته شوید؟« یا »چه چیزی بیشتر از همه در این شغل برای 
شما مهم است؟« را از او بپرسید. کارمندتان فرصتی خواهد یافت 
تا درباره مسیر شغلی اش تامل کند. هنگامی که آگاه شدید فرد چه 
خواسته هایی از شغلش دارد، می توانید راه هایی برای پیشرفت هرچه 
بیشتر شغلی او که البته همراستا با منافع کالن سازمان است بیابید. 
هرگز اجازه ندهید که بهترین کارکنان شــما در مسیری راکد و 
بدون پیشرفت حرکت کنند. افرادی را که از استعداد و انگیزه برای 
پیشرفت به مدارج باالی شغلی برخوردارند )یعنی همان هایی که 
می خواهید در آینده ارتقای شغلی دهید( به دقت مورد بررسی قرار 
دهید. باید میزان فاصله ای را که این افراد با دانش و تجربیات الزم 

برای تصدی پست سازمانی باالتر دارند شناسایی کنید.

در طــی فرآیند تعیین اهداف با زیردســتتان باید موارد زیر را در 
نظر بگیرید:

اهدافی چالش برانگیز برایشان تعیین کنید

 بهترین اهداف همیشه دست یافتنی بوده و درعین حال موجب افزایش 
رغبت و اشتیاق فرد برای دستیابی به آن می شوند. معموال دشوارترین 
اهداف، فــرد را به تالش دوچندان و به کارگیــری نهایت توان خود 
ســوق داده و انگیزه ای در آنها برای حــل آن ایجاد می کند. با وجود 
این باید دقت داشــته باشید که بســیاری از اهداف بلندپروازانه اصال 
دست یافتنی نیســتند. این اهداف حتی می توانند نتیجه ای معکوس به 
همراه داشته باشــند. به کالمی دیگر، وقتی کارمندی نتواند به هدف 
تعیین شده دست یابد، احساس سرخوردگی کرده و انگیزه خود را از 
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دســت خواهد داد و شاید به طورکلی دست از تالش برای رسیدن به 
آن بردارد. از ســویی دیگر، اهدافی کــه نیاز به تالش چندانی ندارند 
ممکن اســت به تالش اندک از ســوی کارمند و نتیجه ای نه چندان 
درخشان بیانجامند. بهتر اســت اهداف دشوار را به صورت یک بازه 
مشــخص )مثال افزایش فروش بین 15 تا 20 درصد( تعیین کنید و تا 
حد امکان از تعیین یک میزان مشخص )مثال افزایش 2 میلیون دالری 
درآمد( خودداری کنید. انتظــارات انعطاف پذیر موجب ایجاد نوعی 

حس آرامش روانی برای کارمند می شود. 
وقتی فردی پیشرفت شــخصی خود را در گرو حل چالش های 
موجود مشاهده کند، احتمال اینکه با جدیت بیشتری چنین رویکردی 
را در پیــش گیرد افزایش خواهد یافت. در مورد اینکه دســتیابی به 
هدف دشوار تعیین شــده چه نتایجی برایش به همراه خواهد داشت 
با او صحبت کنید. نمایان شــدن توانایی های فرد در سازمان، تقویت 
مهارت های حرفه ای )که شــاید به ارتقای شــغلی بیانجامد( و حتی 
پاداش های مادی )درصورتی که ســازمان چنین سیاستی داشته باشد( 
می تواند از جمله منافع دســتیابی به اهداف دشــوار تعیین شده برای 

فرد باشد. 

اهدافی قابل ارزیابی تعیین کنید

 از کجا درخواهید یافت که هدف تعیین شــده محقق شــده است؟ 
همان طور که پیش از این نیــز گفتیم، در اهدافی که به صورت کّمی 
قابل ارزیابی هســتند )نظیر درآمد فروش، تعداد اشــتباهات یا زمان 
انجام سفارشــات(، ارزیابی دســتاوردها صرفا نیازمند بررسی اعداد 
و ارقام وابســته به آن اســت. در مقابل، ارزیابی اهداف کیفی )نظیر 
اهداف مربوط به توسعه شغلی یا رضایت مشتریان( به مراتب دشواتر 
اســت. می دانیم که یک راه دیگر برای ارزیابی موارد مذکور، بررسی 
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و تحلیل رفتارهای کارمند اســت. با وجود این می توانید اهدافی را 
برای ارزیابی جنبه های ملموس تر مهارت های کیفی تعیین کنید. برای 
نمونه، هیچ معیار مشــخصی برای اندازه گیری »روابط با مشــتریان« 
وجود ندارد. بااین حال می توانید زمان الزم برای حل مشکل مشتری 
یا تعداد شــکایت های مشتریان در دوره ســه ماهه که در نهایت به 
جلب رضایت آنها انجامیده را مد نظر قرار دهید. باید پیش از تعیین 
نهایی این اهداف، برنامه ای برای ارزیابی میزان پیشــرفت در مســیر 

تحقق آن تدوین کنید. 

اهداف زیادی تعیین نکنید

وقتی اهداف زیادی را برای زیردســت خود تعیین می کنید، از میزان 
اهمیت هر یک از آنها کاســته می شود و احتمال اینکه فرد بتواند همه 
آنها را به طور کامل محقق ســازد نیز کاهش می یابد. تعداد اهدافی که 
برای زیردست خود تعیین می کنید را به 3 یا 5 مورد محدود کنید. هر 
قدر این عدد کمتر باشد، اهمیت اهداف نیز بیشتر مشخص می شود. 

به یاد داشــته باشید اهدافی که به صورت رسمی تعیین می شوند، 
فقط بخشــی از وظایف کارمندتان بوده و همه وظایف او به شــمار 
نمی روند. بســیاری از جنبه های مهــم عملکردی نظیر کمک به یکی 
از همکاران برای تکمیل کاری در آســتانه مهلت زمانی تعیین شده یا 
آموزش غیررســمی یک عضو جدید تیم، همگی مواردی هستند که 

نمی توان آن را در قالب هدف گذاری برای یک کارمند قرار داد. 

تدوین برنامه ای برای تحقق اهداف

 برنامه تحقق اهداف نشــان می دهد که کارمند چگونه می خواهد به 
اهدافش دست یابد. چگونه فرد زیردست شما موانع مختلف موجود 
در مســیر عملکردش )که درباره شان صحبت کرده اید( را از بین برده 
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و درعین حال به آن اهداف تعیین شــده دست خواهد یافت؟ ابتدا از 
خودش بخواهید مواردی را که مد نظر دارد پیشــنهاد کند. درســت 
هماننــد فرآیند تعیین اهداف، اگر ابتدا بــه کارمندتان فرصت بدهید 
تا نظــرش را اعالم کند، شــاید حس مالکیت او نســبت به راه حل 
ارائه شــده افزایش یابد و همین امر به افزایش تعهدش برای انجام آن 
کار بیانجامــد. خودتان هم ایده هایی برای تقویت برنامه ارائه دهید و 

پیش فرض های نادرست را نیز زیر سؤال ببرید. 
به ندرت ممکن اســت فقط یک راه حل برای مسئله وجود داشته 
باشــد و به همین دلیل اگر کارمندتان در زمینه ارائه راه حل و پیشنهاد 
برنامه ای جامع و کارآمد دچار مشــکل بــود، در مورد رویکردهای 
مختلف با او صحبت کنید. ارائه چندین گزینه انعطاف پذیر برای حل 
مسئله نشان می دهد آنچه برای شما مهم است حل آن مسئله است و 
چگونگی آن برایتان اهمیت زیادی ندارد. می توانید راه حل هایی نظیر 
آموزش یا راهنمایی مستقیم، آموزش در حین انجام کار یا حضور در 

کنار همکاری باتجربه تر را پیشنهاد کنید. 
پس از اینکه شــیوه مناسب را برگزیدید، آن را مکتوب کنید. اگر 
سازمان شما فرم رسمی مشخصی برای این کار نداشت، می توانید از 
جدول شماره 2 یعنی »فرم آماده برنامه  فردی برای تحقق اهداف« که 

در پایان همین فصل آمده استفاده کنید. 
ابتدا باید فهرســت اهدافی را که شما و فرد زیردستتان بر سر آن 
به توافق رســیدید مشخص کنید. در کنار هر یک از این اهداف، همه 
جزئیات در مورد شیوه ارزیابی موفقیت در آن هدف یا نتایجی را که 

از انجام آن هدف انتظار دارید یادداشت کنید. 
سپس، اقدامات مشــخصی را که کارمندتان باید برای تحقق هر 
یک از این اهداف عملکردی به انجام برساند بنویسید. برای این کار:

• هــدف مورد نظر را بــه چندین تکلیف ُخردتر تقســیم کنید. 
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هــر کدام از این تکالیف باید یک ســری اهداف ریزتر و نیز نتایجی 
مشخص به همراه داشته باشد. 

• برنامه ای اجرایی برای این تکالیف مشخص کرده و تاریخ شروع 
و پایان آنها را نیز مشخص کنید. 

• چند زمان مشــخص را برای بررسی میزان پیشرفت کارمندتان 
مشــخص کنید. چندین زمان )برای نمونه هر ماه یا هر ســه ماه یک 
بار( را انتخاب کنید تا در آنها به بررســی میزان پیشرفت در دستیابی 
به اهداف بپردازید. البته این بررســی ها در کنار پایش مســتمر میزان 

پیشرفت قرار می گیرد. 
• منابع الزم را برای انجام هر یک از تکالیف مشخص شده تعیین 
کنید. این منابع می تواند دربردارنده زمان، تجهیزات، آموزش، راهنمایی 
یا کمک از ســوی سایر کارکنان سازمان باشد. اطمینان یابید که منابع 

کافی را برای انجام هر یک از تکالیف در اختیار فرد قرار می دهید. 
• در مــورد برنامه های احتمالی بــرای رویدادهای غیرمترقبه نیز 
صحبت کنید. اگر اتفاقی غیرمنتظره در طی تالش فرد برای دســتیابی 
بــه اهداف روی دهد، او باید چه کار کند؟ مخاطرات احتمالی کدامند 

و چگونه می توانید این مخاطرات را مدیریت کنید؟
پــس از تکمیــل برنامه تحقق اهــداف، یک نســخه از آن را به 
زیردســتتان بدهید. مشاهده نســخه ای مکتوب از گام های الزم برای 
دســتیابی به اهداف می تواند به تثبیت این اهداف در ذهن زیردستتان 
بیانجامــد. کارمندتان با داشــتن مجموعه ای مشــخص از اهداف و 
برنامه ای منطقی، با انتظاراتی که از او دارید و نیز شــیوه ارزیابی شما 
آشنا شــده و به این ترتیب خودتان نیز مدارکی ارزشمند برای ارزیابی 
عملکرد در طی ســال خواهید داشــت. همچنین در ســال بعد بهتر 

می توانید به ارزیابی عملکرد کارمندتان بپردازید. 
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پایش پیرشفت و پیگیری امور

البته کار شما با نهایی کردن این برنامه پیشرفت به اتمام نمی رسد. شما 
به عنوان یک مدیر باید همچنان به بررســی پیشرفت، ارائه بازخورد 
و تعیین اینکه آیا فرد زیردســت شــما در طول سال نیاز به آموزش، 
راهنمایی و حمایت دارد یا خیر بپردازید. تعامل و بازخورد پیوسته به 
زیردســت شما کمک می کند بتواند به اهداف خود رسیده و همچنان 

در مسیر درست به حرکت ادامه دهد. 
جلســاتی هفتگی یا هر دو هفته یک بار برای زیردســتتان ترتیب 
دهید و با او در مورد پیشــرفتش صحبت کنید. همچنین می توانید بر 
اســاس مهلت های زمانی مندرج در برنامه تحقق اهداف، یک سری 

جلسات پیگیری را نیز ترتیب دهید.
هدف شما در این جلسات باید افزایش یادگیری فرد، جلوگیری 

از َپسَرفت و ادامه پیشرفت کارمندتان باشد. 
جلســات پیوســته پیگیری این امکان را می دهد تا در صورتی که 
زیردستتان نتواند به اهداف تعیین شده در مسیر دست یابد، خیلی زود 
وارد عمل شــده و به او کمک کنید. این جلســات همچنین فرصتی 
فراهم می آورد تا بتوانید کارهایی که به خوبی انجام شــده شناســایی 
کرده، او را بابت انجام این کارها تحســین کنید و همچنین دستیابی 

کارمندتان به این اهداف تعیین شده را جشن بگیرید. 
اگر زیردست شما عادت به دریافت پیوسته بازخورد ندارد، شاید 
در ابتدا برای گفتگو با شــما و دریافــت بازخورد تعجب آور یا حتی 
ناخوشایند باشد. اما پایش و جلسات مکرر و منظم شما با او در طی 
زمان سبب می شود این فرآیند برایش ساده تر و آشناتر شود. بازخورد 
مکرر می تواند به ایجاد حس همکاری در مسیر دستیابی به اهداف بین 
شما و زیردستتان انجامیده و به این ترتیب قادر خواهید بود گفتگوهایی 
سودمند برای کمک به زیردست برای رشد و پیشرفت داشته باشید. 

در این جلسات، از کارمندتان خود بخواهید درباره موارد مختلفی 
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که خوب پیش می رود و مواردی که چندان از پیشرفت آن راضی نیست 
صحبت کند. آیا او در مسیر درست برای دستیابی به اهداف تعیین شده 
قرار دارد؟ او را تشــویق کنید جزئیات نتایجی را که بدان دست یافته 
مکتوب کرده و همچنین منابع مورد نیاز و عواملی را که به پیشــرفت 
کارش کمک می کند یا مانع آن می شود نیز به آن بیافزاید. همچنین این 
نکته را برای کارمندتان روشن کنید که خودتان را در زمینه پشتیبانی از 
او برای رسیدن به موفقیت مسئول می دانید. شاید الزم باشد از او بپرسید 
که چگونه می توانید از پیشرفت او حمایت کرده یا اینکه چگونه سازمان 

می تواند به او برای دستیابی به اهدافش کمک کند. 
افراد اندکی هســتند که می توانند بدون برخورد با موانع مختلف 
در مســیر، به اهداف مورد نظر دســت یابند. وقتی مسیر پیش روی 
کارمندتان بدون مانع و مشــکل است، موفقیت او را تحسین کنید. اما 
اگر کارمندتان در مسیر دستیابی به اهداف با موانعی روبه رو شد و حتی 
برنامه جایگزینی که برای رویدادهای غیرمترقبه تدوین کرده بودید نیز 

فایده ای نداشت، از خودش بخواهید تا راه حلی بالقوه پیشنهاد کند. 
اگر این شیوه نیز موثر نیفتاد، با اقداتی نظیر ارائه راهنمایی مستقیم، 
خودتان را بیشتر وارد ماجرا کنید. اگر زیردستتان همچنان در این مسیر 
با موانعی روبه رو بود، شاید الزم باشد اهداف و نیز برنامه تدوین شده 
برای تحقق اهداف مورد بازبینی قرار گیرد. اما اگر اهداف و برنامه ها 
نیز تغییر کرد، در پیش گرفتن نقشی فعال در کمک به زیردست برای 
دستیابی به اهداف این احساس را در او به وجود خواهد آورد که شما 

به عنوان مدیر، موقعیتش را درک و از او پشتیبانی می کنید. 
کارمنــدی را کــه از نظر عملکــردش تفاوتی جــدی با اهداف 
تعیین شــده دارد، به دقت مورد نظارت قرار دهید. به صورت مرتب و 
در فواصل نزدیک با او جلســه ای ترتیب داده تا به این ترتیب از میزان 
پیشــرفت و موانعی که در مســیر کارش وجود دارد اطالع یابید. اگر 
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پیشرفتی نداشــت یا نتوانست به نتایج قابل توجهی دست یابد، شاید 
اصال فرد مناســبی برای کار در آن مجموعه نباشد. هر قدر بیشتر به 
پایش و بررسی پیشرفت چنین فردی بپردازید، بهتر می توانید موقعیت 
کنونی او را بررســی کنید. البته بازخورد و پیگیری نباید به کارمندان 
دارای عملکرد ضعیف محدود شود. ارائه بازخورد به همه کارمندان، 
اعم از آنهایی کــه عملکرد خوبی دارند و می توانند به تنهایی از پس 
موانع برآیند و آنهایی که عملکــرد خوبی در برخی حوزه ها ندارند، 

امری ضروری است. 

ارزیابی رویکرد خودتان

دســتیابی به توانایی قابل قبول در ارزیابی عملکــرد کارکنان، امری 
زمان بر و نیازمند تمرین و تکرار اســت. به همین دلیل، باید عملکرد 
خودتان در پایش پیشــرفت زیردســتان را نیز ارزیابی کنید و ببینید 
چگونــه می توانید آن را بهبود دهید. پس از برگزاری جلســه تعیین 
اهــداف، از کارمندتان بخواهید تا این بار، او به شــما بازخورد دهد. 
می توانید نظرش را در مورد نحوه برگزاری جلســه ارزیابی عملکرد 
و نیز اینکه آیا برایش ســودمند بود یا خیر بپرسید. برای نمونه، شاید 
ببینید که مصداق های عینی الزم را برای تشریح نقص های عملکردی 
او ارائه نکردید یا اینکه به او زمان کافی برای تکمیل فرم خودارزشیابی 
ندادید. از او بخواهید پیشنهاداتی برای اجرای بهتر موارد مختلف در 
آینــده ارائه کند. وقتی کارمندتان ببیند که به مواردی که اشــاره کرده 

است عمل می کنید، اعتمادش به شما افزایش می یابد. 
همچنین باید در مورد شــیوه آمادگی برای اجرای فرآیند و انجام 
گفتگو هــم فکر کنید. آیا فضایی راحت و دوســتانه را برای گفتگو 
فراهم کردید؟ آیا با دقت به حرف های کارمندتان در طی جلسه گوش 
دادید؟ آیا بازخوردتان روشن و مشخص بود؟ چه مواردی خوب بود 
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و چه مواردی را باید بهبود دهید؟ 
در مــورد بازخوردهایی که کارمندتان داده فکر کنید. تغییراتی را 
که می توانند در جلسات آینده ارائه بازخورد اعمال شوند تعیین کنید. 
اجرای فرآیند ارائه بازخورد عملکرد کار ساده ای نیست، اما با تمرین 
و بررســی دقیق جوانب آن می توانید به تدریــج در انجام آن مهارت 

بیشتری یافته و آن را راحت تر به انجام برسانید. 
تا اینجا با عناصر اصلی فرآیند ارائه بازخورد عملکرد آشنا شدید. 
در فصل بعدی به بررسی شیوه مدیریت گفتگوهای پرتنشی که شاید 

در طی جلسه با آن روبه رو شوید خواهیم پرداخت. 
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فصل ششم

گفتگو در مورد موضوعات چالش برانگیز

هر قدر هم که از آمادگی خوبی برای برگزاری جلسه ارائه بازخورد 
برخوردار باشید، باز هم ممکن است در آن با یک سری موقعیت های 
دشوار روبه رو شوید. این فصل به بررسی موضوعات چالش برانگیزی 
که باید در مورد آن صحبت شود )نظیر افزایش حقوق، ارتقای شغلی 

یا عملکرد ضعیف( می پردازد. 

پاسخ به درخواست افزایش حقوق

بسیاری از کارکنان از فرصت ایجاد شده در جلسه بررسی عملکرد برای 
مطرح کردن درخواســت افزایش حقوق استفاده می کنند. در صورت 
امــکان، گفتگو در مورد این موضوع را بــه زمانی دیگر موکول کنید 
و جلســه کنونی را صرفا به ارائه بازخورد درباره عملکرد اختصاص 
دهید. عملکرد فرد و جبران ایــن زحمات به صورت مالی، دو مقوله 
بسیار مهم و البته کامال مجزا هستند و به همین دلیل بهتر است با هم 
ترکیب نشوند. از زیردستتان برای مطرح کردن این درخواست تشکر 
کنید و به او قول دهید که در جلســه ای دیگر، در آینده به آن موضوع 
نیز خواهید پرداخت. اگر از پیش مشــخص شده که کارمند می تواند 
به دلیل عملکردش افزایش حقوق داشــته باشد و کارمندتان نیز قرار 
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اســت در جلســه ارائه بازخورد در مورد آن صحبت کند، در ابتدای 
جلسه باید به این نکته اشاره کنید. در غیر این صورت، او در تمام طول 
جلسه بیشــتر به فکر مطرح کردن درخواست افزایش حقوق خواهد 

بود و توجه چندانی به بازخوردتان نمی کند. 
با وجود این اگر هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشــده، برای بررسی 
دقیق موقعیت و اینکه آیا افزایش حقوق امری منطقی اســت یا خیر، 
باید وقت بگذارید. اما اگر احساس کردید که باید حتما در این مورد 
توضیحی بدهید، به کارمندتان بگویید که افزایش حقوق به دو عامل 
مهم بســتگی دارد که یکی از آنها، ارزش کار انجام شده برای سازمان 
و دومی نیز کیفیت عملکرد فردی اســت. هر پست سازمانی موجب 

تولید مقدار مشخصی ارزش برای شرکت می شود. 
اگر میزان حقــوق و مزایای پرداختی به فــرد به حداکثر میزانی 
که ســازمان می تواند برای آن نقش پرداخت کند رســیده باشد، در 
این صورت، دیگر مذاکره بر سر آن معنایی ندارد. باید به شکلی شفاف 
بــه کارمندتان توضیح دهید که دلیل مخالفــت با این افزایش حقوق 
صرفا ارزش آن شــغل برای سازمان است و این مسئله هیچ ربطی به 

ارزِش خود آن فرد ندارد. 
از کارمندتان بخواهید این دو عامل را مد نظر قرار داده و به بررسی 
این امر بپردازد که چگونه شــغل اومی تواند برای سازمان ارزشمندتر 
شــده و اینکه چگونه خودش می تواند عملکرد بهتری داشــته باشد. 
چه وظایف دیگری را می تواند در شــغل خود به انجام رســاند؟ چه 
مســئولیت های دیگری را می تواند بپذیرد؟ با اســتفاده از مواردی که 
در جلسه مرور عملکرد مطرح کردید، به بررسی گزینه های احتمالی 
مختلف بپردازید. پس از بررســی دقیق این موضوعات و مشــاهده 
ضروری )یا امکان پذیر( بودن افزایش حقوق، باید به بررســی رویه 

سازمانتان برای این کار بپردازید. 
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گفتگو در مورد ارتقای شغلی

کارمندتان در طی جلسه مرور عملکرد شاید درخواست ارتقای شغلی 
)یعنی ارتقای پســت سازمانی و نیز حقوق( را مطرح کند. شاید شما 
به عنوان مدیر، خودتان را مسئول کمک به زیردستانتان برای پیشرفت 
در سلسله مراتب سازمانی بدانید. با وجود این، باید دقت داشته باشید 
که تصمیم گیری در مورد ارتقای شــغلی نیازمند توجه فراوان است. 
درســت همان طور که نباید واکنشی شتاب زده به درخواست افزایش 
حقوق داشــت، بالفاصله به درخواســت ارتقای شغلی پاسخ ندهید. 
تعیین اینکه آیا فرد مذکور آماده پذیریش مسئولیت های جدید است، 
نیازمند تامل و بررسی های بیشــتر است. پاداش دهی به یک کارمند، 
آن هم با ارتقای شــغلی او، پیامی خاص را به ســایر کارکنان شاغل 
در ســازمان منتقل می کند. به همین دلیل، فقط باید رفتارهایی را که 
بازتاب دهنده ارزش های سازمان هستند تشویق کنید. برای نمونه، در 
ســازمان یا واحدی که اهمیت و ارزش زیــادی برای کار تیمی قائل 
است، وقتی فردی بتواند همه اهداف تعیین شده فروش خود را محقق 
کند، ولی درعین حال رفتاری ناخوشــایند با سایر اعضای تیم فروش 

داشته باشد، بی تردید شایسته ارتقای شغلی نیست. 
به یاد داشــته باشید که شیوه مرســوم باال رفتن از نردبان شغلی 
)ارتقای تدریجی در سلسله مراتب سازمانی یا همان پذیرش تدریجی 
مسئولیت های بیشتر( مسیری مناسب برای همه کارکنان نیست. ارتقا 
به پست ســازمانی باالتر شــاید برای یک کارمند بسیار حرفه ای در 
واحد عملیات، پاداشی چندان جذاب و ارزشمند نباشد. باید بررسی 
کنید که آیا این شغل جدید )سمت باالتر( با عالیق و مهارت های فرد 
مورد نظر همخوانی دارد یا خیر. آیا این فرد از انجام مســئولیت های 
این شــغل جدیــد لذت می برد؟ از زیردســتتان بپرســید که آیا این 
مســئولیت های بالقوه جدید را دوست دارد یا نه. اگر پاسخ او به این 
ســؤال منفی بود، می توانید مسیری انعطاف پذیرتر را برای او در نظر 
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بگیرید. برای نمونه می توانید نقشی جایگزین را به او بدهید که ضمن 
تامین نیازهای مشخص سازمانی، پاسخگوی نیاز او به پیشرفت شغلی 

او نیز باشد. 
پیش از انجام اقدامات الزم برای ارتقای شغلی، ابتدا باید اطمینان 
یابید که فرد مورد نظر می تواند وظایفی را که در پســت جدید وجود 
دارد به خوبی به انجام برســاند یا خیر. ارزیابی عملکرد فرد می تواند 
این کار را برایتان ساده تر ســازد، زیرا عملکرد فعلی به احتمال زیاد 
می تواند نشــانگر عملکرد آینده او در شــغل جدید باشد. همچنین 
می توانید از نظرات دیگران نیز بهره مند شــوید )البته به شرطی که از 
بازخورد 360 درجه ای در فرآیند ارزشــیابی فرد مورد نظر اســتفاده 
نکرده باشــید(. شــاید به این نتیجه برسید که او هم اکنون هم برخی 
از تکالیف پســت جدید را به انجام می رســاند و همین امر معیاری 
ارزشمند و ثابت کننده شایستگی فرد برای ارتقای شغلی خواهد بود. 
اگر عملکرد زیردست شما در شغل کنونی اش نشانگر موفقیتش 
در یک پســت سازمانی باالتر نباشــد، احتماال برای ارتقای شغلی او 
نیازمند اطالعات بیشــتری خواهید بود. پیش از تصمیم گیری نهایی، 
تکلیفی مشــخص و مشــابه کارهایی را که در پست باالتر سازمانی 
مورد نظر باید به انجام برســاند به او بدهید. به این ترتیب می توانید تا 
حدی کیفیت عملکردش در شــغل جدید را مورد ارزیابی قرار دهید. 
معیارهایی که برای موفقیت در انجام آن تکلیف مهم هستند مشخص 
کنید. همچنین یک برنامه زمانی )البته کوتاه مدت( را نیز برای ارزیابی 
کیفیت عملکرد فرد در انجــام آن تکلیف تدوین کنید. به او توضیح 
دهید که این تکلیف کوتاه مدت اســت و قرار نیست که او به صورت 
طوالنی مدت به انجام آن بپردازد )دقت داشــته باشــید که اگر شرح 
وظایف شــغلی زیردستتان را بدون تغییر در عنوان سازمانی یا حقوق 

تغییر دهید، شاید این امر به نارضایتی یا ناراحتی او بیانجامد.(
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اگر به این نتیجه رسیدید که فرد مذکور هنوز برای ارتقای شغلی 
آماده نیســت، این مســئله را با خودش در میان گذاشته و دالیلتان را 
برای رد درخواســتش، به شکلی شفاف و روشن به او توضیح دهید. 
در مورد تکالیف و اقداماتی که می تواند او را برای ارتقای شــغلی در 
آینده آماده ســازد توضیح دهید. ســپس یک طرح کلی برای توسعه 
مهارت ها و کســب تجربیات الزم برای ارتقای شغلی در آینده، یک 
طرح عملی برای او تدوین کنیــد. همچنین می توانید اقداماتی را که 

خودش می تواند به انجام برساند نیز در این طرح عملی بگنجانید. 
در نهایت، اگر به این نتیجه رســیدید که فردی آماده ارتقای شغلی 
است باید حتما از مقررات و فرآیندهای سازمان برای این کار پیروی کنید. 

بازخورد درباره عملکرد بسیار ضعیف

معموال بیشــتر تیم ها مجموعه ای از دو دسته افراد هستند؛ دسته ای از 
افراد با عملکرد باال که به اهداف تعیین شده دست می یابند و دسته ای 
از افرادی که عملکردشــان در برخی زمینه ها باید بهبود یابد. با وجود 
این، به ندرت ممکن است کارکنانی داشته باشید که عملکردی بسیار 
پایین تر از حد انتظار دارند. در جلســه مرور عملکرد این افراد، باید 
بازخوردی جدی و بی رودربایســتی در مورد عملکرد کنونی به آنها 
ارائه کرده و البته به مواردی که باید به ســرعت بهبود یابند نیز اشاره 
کنید. فقط در این صورت است که فرد می تواند همچنان در سازمانتان 

به کار خود ادامه دهد. 
اگر عملکرد کارمندتان )خواه در نتایج شــغلی، رفتارها یا ترکیبی از 
هر دو( ضعیف و نامطلوب بود، جلســه مرور عملکرد باید حول محور 
اصالح روند کنونی او باشــد. در این صورت، برنامه ریزی برای برگزاری 
چنین جلسه ای تفاوت هایی اساسی با برنامه ریزی برای برگزاری جلسه و 

ارائه بازخورد به کارمند دارای عملکرد خوب خواهد داشت. 
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نباید پیش از برگزاری جلســه، گزارشی را که در مورد عملکرد 
ایــن کارمند با عملکــرد نامطلوب تهیه کرده ایــد، در اختیارش قرار 
دهید. در صورت امکان، حتی اجازه ندهید که او فرم خودارزشــیابی 
را نیز ُپر کند. مطالعه گزارش ارزشــیابی پیش از جلسه یا تکمیل فرم 
خودارزشــیابی شاید این باور اشتباه را در او ایجاد کند که عملکردی 
قابل قبول داشته است و هدفتان از برگزاری جلسه نیز ارائه بازخورد 

مثبت به اوست، درحالی که این گونه نیست. 
جلســه ارائه بازخورد درباره عملکرد را در دفتر خودتان برگزار 
کنید. در برگزاری جلســه مرور عملکرد کارکنان پیشرو یا معمولی، 
بهتر اســت هر دو نفر شما جایگاهی برابر داشــته باشید. بااین حال، 
در هنگام ارائه بازخورد با کارمند دارای عملکرد ضعیف بهتر اســت 
پشــت میز خود نشســته و در موضع قدرت قرار داشته باشید و او 
نیز در برابر شــما بنشــیند. در صورت امکان، برگزاری این جلسه را 
به آخر وقت اداری موکول کنید. کارمندتان ممکن اســت از دریافت 
بازخوردتان به شــدت متاثر شــود. در این صورت، ترک کردن محل 
کار به مراتب برایش ســاده تر از بازگشت به کار خود و وانمود کردن 
به عادی بودن اوضاع اســت. درست همانند جلسه ارائه بازخورد به 
کارکنان پیشگام و معمولی، اینجا نیز باید در مورد هدف از برگزاری 
جلسه توضیح دهید. گفتگو را با ارائه توضیحاتی در مورد هدفتان از 
ارائه بازخورد و تاکید بر اینکه این نوع جلسات ممکن است احساس 
چندان خوشایندی نداشــته باشد آغاز کنید. سپس بالفاصله به سراغ 
اصل مطلب بروید و بگویید: »باید به شــما اعالم کنم که عملکردتان 
قابل قبول نیســت. امروز می خواهیم در مورد وضعیتی که مشــاهده 
می کنم با شــما صحبت کنم. سپس به نظرات شما در مورد کارهایی 
که می توانید برای اصالح این وضعیت انجام دهید گوش خواهم داد.«
پس از گفتن این جمالت آغازین، مواردی را که مشاهده می کنید 
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تشریح کرده و به شکلی روشن به کارمندتان بگویید که این مشکالت 
باید حل شوند. گام های زیر می تواند در این میان به شما کمک کند:

• دغدغه خود را به شکلی روشن بیان کنید: »رویکردتان در زمینه 
خدمت به مشتریان، با مشکالتی جدی روبه روست.«

• مثال هایی بزنید: »مشتریان از لحن تند و زننده شما گالیه داشتند. 
برخی مشتریان اعالم کردند که شما سؤاالت آنها را بچه گانه و مسخره 
خوانده اید و حتی تعدادی از آنها خواســتار دخالت مدیریت سازمان 

برای رفع این مشکل شده اند.«
• گفتگو را با درخواست از کارمندتان برای اعالم نظرش در مورد 
حرف هایی که زدید و نیز یک دســتور مشــخص برای تغییر به پایان 
برسانید: »باید در مورد بهبود اوضاع تصمیم گیری کنیم تا عملکردتان 
هرچه بیشتر با اهداف سازمان و مشتریان همخوانی داشته باشد و در 
غیر این صورت، شاید به این نتیجه برسیم که واحد خدمات مشتریان 

مکان مناسبی برای حضور شما نباشد.« 
ارائه بازخورد مستمر به کارمندتان می تواند سبب جلوگیری از تعجب 
و حیرت او در طی جلسه ارائه بازخورد سالیانه  شود. البته این احتمال هم 
وجود دارد که کارمندتان بازخورد دریافتی را ناعادالنه دانســته و شنیدن 
آن برایش دشوار باشد. کارمندی که عملکرد ضعیفی دارد همانند بیشتر 
کارمندان شاید به شیوه دریافت بازخورد ساندویچی عادت داشته باشد 
و در نتیجه بیشتر روی نکات مثبتی که دریافتی کرده تمرکز کند و موارد 
مشکل دار موجود در عملکرد خود در نگاهش کم اهمیت جلوه کند. شاید 
از اینکه بر عملکرد غیرقابل  قبول او تمرکز کرده اید ناخرســند بوده و به 
همین دلیل به بیان مواردی که از نظر خودش عملکرد موفقیت آمیز است 
بپردازد. شاید هم این نکته را بیان کند که جلسات پیشین ارزشیابی سالیانه 
همیشــه مثبت بوده و کارهایی که امســال انجام داده، تفاوت چندانی با 

سال های پیش نداشته است. 
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این نکته را حتما به کارمندتان یادآور شوید که شاید در جلسات 
پیش ارزشــیابی سالیانه، شواهد و مســتندات کافی به او ارائه نشده 
باشــد و دوباره بر اینکه عملکرد امســال او قابل قبــول نبوده تاکید 
کنیــد. همچنین به او توضیح دهید که اگر واقعا قصد ادامه حضور در 

سازمانتان را دارد، باید عملکرد خود را بهبود بخشد. 
شــاید به عنوان یک مدیر، عالقه چندانــی به اجرای این رویکرد 
نداشته باشــید. اما باید دقت داشته باشید که محافظه کاری و احتیاط 
بیش از حد می تواند درســت همانند خشــونت بی جا زیان بار باشد. 
خــودداری از آزرده کردن ذهن کارمندتان فقط ســبب انتقال پیامی 
ابهام آمیز به او شده و در نتیجه بازخوردی با اثربخشی بسیار کمتر به 
او منتقل خواهید کرد. اگر انتقاد شما از عملکرد کارمندتان به شکلی 
غیرمستقیم و با ظاهری غیر آزاردهنده باشد، او نمی تواند رفتارش را 
به شــکلی اساسی و درست تغییر دهد. از فرصت موجود برای انتقاد 
درست از عملکرد کارمندتان استفاده کنید، زیرا هر کارمندی شایسته 

دریافت بازخوردی صادقانه از سوی مدیرش است. 
با وجود ایــن، برخی از افــراد دارای عملکــرد ضعیف بر این 
باورند که عملکردشان رضایت بخش و خوب است. در این صورت، 
مصداق هایی مشــخص را که در طی فرآیند ارزشــیابی متوجه آنها 
شــده اید مطرح کرده و این باور نادرســت را در آنها از بین ببرید و 
فرصتی برای بهبود در اختیارشان قرار دهید. ارائه بازخوردی مستقیم 
و منظم، حمایت و نیز پیگیری شــما می تواند سبب بهبود قابل توجه 

عملکرد زیردستتان شود. 
بااین حال، برخی کارمندان هســتند که هر قــدر هم به آموزش، 
هدایت و ارائه بازخورد به آنها بپردازید، باز هم عملکردشــان بهبود 
قابل توجهی نمی یابد و به حد مورد انتظار نمی رسد. ارزشیابی سالیانه 
عملکرد یا کیفیت نتایج طرح های اجرا شده برای بهبود عملکرد و رفع 



جم
تر

ر م
فتا

ش گ
پی

77

نقایض موجود شــاید گویای این نکته باشد که عملکرد چنین فردی 
به هیچ وجه برای ســازمان رضایت بخش نیست. اگر کارمند و سازمان 
به شــکلی اجتناب ناپذیر با هم ناسازگار باشند، شاید کنار گذاشتن او 
درست ترین اقدام ممکن باشد و شاید برای این کار باید با واحد منابع 
انسانی صحبت کرده و مقررات سازمان برای اخراج او را اجرا کنید. 
فرآیند ارزیابی عملکرد برای همه کارکنان )اعم از کارکنان پیشگام 
و آنهایی که عملکردی پایین تــر از حد قابل قبول دارند( دربردارنده 
انبوهی از اقدامات مهم و گاه دشــوار اســت که برای نمونه می توان 
بــه جمع آوری اطالعات الزم، ارزیابی عملکــرد، اجرای گفتگوهای 
نه چندان دلچســب تا تدوین برنامه ای واقع گرایانه برای پیشــرفت و 
پیگیری منظم نحوه اجرای این برنامه اشــاره کرد. انجام برخی از این 
اقدامات )نظیر جمع آوری شــواهد الزم در مورد عملکرد و نیز ارائه 
بازخورد منظم( در طول سال به شما کمک می کند تا جلسه ارزشیابی 
ســالیانه را با فشار روانی کمتر و اثربخشــی بیشتر به انجام برسانید. 
جلســات ارزشیابی عملکرد )اگر به شــکلی درست به انجام برسد( 
می تواند نقش مهمی در تقویت عملکرد کارکنان، تیم و نیز سازمانتان 

داشته باشد. 
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بخش دوم

تحول در مدیریت عملکرد
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فصل هفتم

تحول در مدیریت عملکرد

وقتی برایان جنســن1)مدیر واحد منابع انسانی شرکت داروسازی 
کولوکون2( در ســال 2002 به مدیران ارشد این شرکت اعالم کرد که 
دیگر نیازی به ارزشیابی سالیانه عملکرد کارکنان نیست، بسیاری از آنها 
از شنیدن این خبر عجیب مبهوت شــدند. آقای جنسن در سخنرانی 
خود در دانشکده کســب وکار وارتون3 توضیح داد که این شرکت به 
شیوه ای موثرتر برای تقویت رفتارهای مطلوب در کارکنان و مدیریت 
عملکرد آنها دســت یافته است. در این شیوه، مدیران ناظر به کارکنان 
زیردست خود بازخوردی آنی می دادند، این بازخورد را با اهداف هر 
یک از کارکنان مرتبط می ساختند و به آن دسته از کارکنانی که عملکرد 

مثبتی داشتند نیز هر هفته، پاداش های مختصری اختصاص می دادند. 
در آن ســال ها، کنار گذاشــتن فرآیند سنتی ارزشــیابی سالیانه 
عملکرد و تمامی موارد مربوط به آن، نوعی بدعت به شمار می رفت. 
اما امروزه برخی آمارها نشــانگر آن اســت که بیش از یک ســوم 
شــرکت ها در ایاالت متحده چنین رویکردی را در پیش گرفته اند. 
شرکت های زیادی در نقاط مختلف آمریکا، از سیلیکون ولی4 گرفته 

1- Brian Jensen 2- Colorcon 3- Wharton School 4- Sillicon Valley
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تا نیویورک و البته ســایر مناطق دنیا، ارزشــیابی رســمی و سالیانه 
عملکــرد کارکنان خود را کنار گذاشــته اند و در عوض، از الگوی 
بررسی پیوسته و غیررسمی عملکرد که در ارتباط مستقیم کارمند و 

مدیر روی می دهد استفاده می کنند. 
همان طور که می توان انتظار داشــت، شــرکت های پیشتاز حوزه 
فناوری نظیر ادوبی1، جونیپر سیستمز2، دل3، مایکروسافت4 و آی بی ام5، 
از پیشگامان استفاده از این رویکرد بوده اند. همچنین برخی شرکت های 
نام آور در حوزه مدیریت نظیر دیلویت6، اکسنچر7، پی دابلیوسی8 و نیز 
شرکت های معروف دیگری نظیر گپ9، لیر10و اوپنهایمر11 هم به این 
شــیوه روی آورده اند. جالب اینجاست که حتی جنرال الکتریک12 که 
خودش ســال ها الگویی در زمینه بهره گیری از ارزشیابی سالیانه برای 

سایر شرکت ها بود، اکنون از این شیوه جدید بهره می گیرد. 
بی تردید، یکی از دغدغه هایی که بســیاری از مدیران طی سالیان 
متمادی با آن روبه رو بوده اند، تجدیدنظر در الگوی ســنتی ارزشیابی 
عملکرد کارکنان است. اما دلیل اشتیاق شدید مدیران برای کنار گذاشتن 
رویکرد سنتی ارزیابی ساالنه عملکرد و در عوض ارائه بازخوردهای 
کوتاه مدت چیســت؟ واقعیت این است که عوامل گوناگونی در این 

میان دخیل بوده اند. 
یکی از مدیران شــرکت دیلویت در مقالــه ای که مدتی پیش در 
نشریه »مردم + راهبرد«13 منتشــر شد، فرآیند سنتی ارزشیابی سالیانه 
را »صرف 1/8 میلیون ســاعت از وقت شرکت برای کاری که دیگر 
نیازی به آن نیســت« توصیف کرد. همچنین یکی از سرشــناس ترین 
نویســندگان اقتصادی روزنامه واشینگتن پست14، این فرآیند سنتی را 

1- Adobe  2- Juniper Systems  3- Dell  4- Microsoft           5- IBM
6- Diloitte 7- Accenture  8- PwC 9- Gap           10- Lear
11- Oppenheimer 12- General Electric 13- People + Strategy
14- Washington Post
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»آیین کابوکی در شرکت«1 نامید که موجب محدود شدن خالقیت و 
افزایش کاغذبازی می شود و نمی تواند اهداف واقعی را برآورده کند. 
برخی دیگر از کارشناسان نیز ارزشــیابی سالیانه عملکرد کارکنان را 
یک »اقدام قرن بیســتمی« نامیده و آن را عاملی برای کاهش همکاری 
و نوآوری در سازمان دانسته اند. کارفرمایان نیز به این نتیجه رسیده اند 
که هم مدیران ناظر و هم زیردستان، به شدت از رویه ارزشیابی سالیانه 
عملکــرد متنفرند. امروزه در بازار کار، رقابت شــدیدی برای جذب 
نیروی انســانی ماهر وجود دارد و به همین دلیل بسیاری از شرکت ها 
نگران این هستند که نتوانند نیروی کار ماهر خود را حفظ کنند. همین 
موضوع سبب شده است فرآیند سنتی ارزشیابی سالیانه برای ارزیابی 

عملکرد کارکنان بیش از پیش ناخوشایند به نظر برسد. 
اما بزرگ ترین محدودیت ارزشــیابی سالیانه عملکرد و همچنین 
اصلی ترین دلیلی که شــرکت های بیشتری را به فکر کنار گذاشتن آن 
می انــدازد، تاکید بیش از حد این رویکرد بر پــاداش و تنبیه مالی و 
نیز ساختار پایان ســالی و اولویت دادن به بررسی رفتارهای گذشته 
کارکنان اســت. این امر به قیمت بی توجهــی به بهبود عملکرد فعلی 
و تقویت مهارت های الزم برای پیشــرفت در آینده )که هر دو مورد 
اهمیت زیادی برای بقای شــرکت در درازمدت دارند( تمام می شود. 
نقطه مقابل ایــن رویکرد، گفتگوهای منظم بیــن مدیران و کارکنان 
است که به بررســی عملکرد و تغییر آنان در شرایط فعلی می پردازد 
و عالوه برآن، صحبت هایی در مورد آینده نیز انجام می شــود. جاش 
برسین2 )پژوهشگر کســب وکار( در مطالعه خود به این نتیجه رسید 
که حدود 70 درصد از شــرکت های چند ملیتی به سمت این الگوی 

1- کابوکی نوعی مراسم سرگرم کننده آیینی ژاپنی است که دربردارنده آواز و نیز حرکات موزون است. 
منظور نویسنده در اینجا، هزینه زیاد اجرای نظام ارزشیابی سنتی و درعین حال، پرهزینه و بی ثمر بودن 

آن است. )توضیح مترجم(
2- Josh Bersin
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جایگزیــن پیش می روند و البته برخی از آنها هنوز این مدل جدید را 
به طور کامل پیاده نکرده اند. البته این جدال بین دو رویکرد ســنتی و 
جدید برای ارزیابی عملکرد کارکنان، ریشــه در یکی از قدیمی ترین 
اختالفات بین کارشناسان مدیریت نیروی انسانی دارد و آن هم پاسخ 
به این پرسش است که »آیا توانایی کارمند در نخستین لحظه آغاز به 
کار در ســازمان، در گذر زمان تغییر می کند یا خیر؟« آیا باید از طریق 
ارائه پاداش های مالی، به کارکنان قوی تر انگیزه داد تا فعالیت بیشتری 
داشته باشند و در مقابل، کارکنان ضعیف تر را بیرون انداخت؟ یا اینکه 
کارکنان انعطاف پذیر هستند و از طریق آموزش، مربی گری، مدیریت 
و نیز پاداش هایی نظیر کمک به رشــد فردی و پیشــرفت در شغل، 

می توان عملکردشان را بهبود بخشید؟
اگر از دید حامیان ارزشیابی سالیانه عملکرد به این قضیه نگاه کنیم، 
کفه ترازو برای دیدگاه اول یعنی ثابت بودن توانایی ها و اولویت پاداش 
مالی سنگین تر است. مشکل اینجاست که در دوره کنونی که تورم پایین 
است و شرکت ها بودجه چندانی برای ارائه پاداش نقدی به کارکنان خود 
ندارند، در پیش گرفتن این رویکرد، کار دشواری است. افرادی که به این 
دیدگاه سنتی وفادارند، در برابر تاکید روزافزونی که در سال های اخیر برای 
اولویت دهی رشد و توسعه فردی به عملکرد شغلی وجود دارد، مقاومت 
می کنند. اما این رویکرد جدید را نمی توان یک تب زودگذر و کوتاه مدت 
دانســت. در ادامه به بررسی این امر می پردازیم که این رویکرد نوین نه 
به دلیل اجبار از سوی واحدهای منابع انسانی، بلکه به دلیل نیازهای واقعی 

سازمان ها شکل گرفته و پیش می رود.

چگونه به اینجا رسیدیم؟

تغییــرات اجتماعی و اقتصادی روی داده در چنــد دهه اخیر، نقش 
مهمی در ســیر تحول مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان ها داشته 
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اســت. در دوره ای که سرمایه انســانی به وفور یافت می شد، مدیران 
سازمان ها بیشــتر بر اخراج کارکنان ضعیف و حفظ کارکنان متوسط 
و پاداش دهی به کارکنان قوی تر می پرداختند. در نتیجه، الگوی سنتی 
ارزشــیابی ســالیانه عملکرد )که تاکید زیادی بر واکاوی و بررســی 
عملکرد گذشــته فرد دارد( به طور گســترده ای مورد اســتفاده قرار 
می گرفت. اما در دوره هایی که بازار کار با کمبود نیروی انسانی ماهر 
روبه رو بوده )که دوره کنونی نیز در همین دسته جای می گیرد(، رشد 
و توسعه نیروی انسانی به اولویت اصلی مدیران بدل شده و به همین 
دلیل، سازمان ها باید روش هایی جدید برای تامین این نیاز می یافتند. 
اگر بخواهیم تاریخچه ارزیابی عملکرد کارکنان در طی چند دهه 
اخیر را بررســی کنیم، به این نتیجه می رسیم که سیر تحول ارزشیابی 
عملکــرد کارکنان، همواره با یکی از ســه اولویت اصلی زیر روبه رو 
بوده اســت. این سه اولویت به ترتیب )1( واکاوی و بررسی عملکرد 
گذشــته کارمند، )2( رشد و توسعه شــغلی فرد و )3( ترکیبی از دو 

حالت قبل هستند. 

اولویت عملکرد یا رشد؟

نخستین گام برای طراحی ساختاری به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان 
را می توان در نظام »رتبه بندی شایســتگی«1 در ارتش آمریکا جست. 
این الگو در طی جنگ جهانی اول به منظور شناســایی نظامیان دارای 
عملکرد ضعیف و اخراج یا انتقال این افراد طراحی شد. پس از پایان 
جنگ جهانی دوم، حدود 60 درصد از شرکت ها در ایاالت متحده، به 
اســتفاده از این نظام ارزشیابی روی آوردند )گفتنی است این میزان تا 
دهه 70 میالدی به حدود 90 درصد هم رسید(. سابقه کار، اصلی ترین 
عامــل افزایش حقوق و ترفیع برای کارمندان دارای اتحادیه شــغلی 

1- merit rating
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بود. در مقابل، داســتان برای مدیران متفاوت بود و رتبه داده شــده به 
شایســتگی آنها، مهم ترین عامل پیشرفت شــغلی برای آنها به شمار 
می رفت. در واقع در آن دوران، مســئله بهبــود عملکرد اولویت اول 
به حســاب نمی آمد و صرفا عملکرد قبلی و میزان شایستگی در زمان 

حال، اصلی ترین مالک بود. 
اما به تدریج ورق برگشــت. کمبود نیروهای متخصص در زمینه 
مدیریت، به تغییر اولویت های ســازمانی انجامیــد. به این ترتیب بود 
که شــرکت ها از ارزشیابی رســمی عملکرد برای رشد دادن کارکنان 
معمولی خود و تبدیل آنها به مدیران جزء و البته تبدیل رشد مدیران 
میانی به مدیران ارشــد اســتفاده کردند. دکتر داگالس مک گرگور1 
)روان شــناس اجتماعی( در سال 1957 در مقاله ای معروف در نشریه 
»هاروارد بیزنیس رویو«2 اعالم کرد که زیردستان باید بتوانند از طریق 
دریافت بازخورد از رئیسشــان، اهداف عملکردی خود را تعیین کنند 
و به ارزیابی عملکــرد خود بپردازند. او بر این باور بود که این رویه 
به افزایش توان کارکنان در زمینه مدیریت امور و نیز تقویت ظرفیت 
بالقوه آنها برای در دســت گرفتن مسئولیت های بزرگ تر می انجامد. 
این رویکرد که بعدها از ســوی خود دکتر مک گرگور »نظریه وای«3 
نام گرفت، بر این فرض استوار بود که کارکنان خودشان نیز خواستار 
ارائه عملکردی خوب هستند و اگر حمایت الزم از آنها صورت گیرد، 
می توانند به آن دســت یابند. گفتنی است »نظریه ایکس«4 فرض را بر 
این می گذاشــت که یک مدیر باید از طریــق پاداش های مادی و نیز 
تنبیه، به کارکنان زیردســت خود انگیزه دهد. البته دکتر مک گرگور به 
یک نقطه ضعف اصلی نظریه ای که ارائه کرده بود نیز اشاره کرد و آن 
هم اینکه اجرای درست این رویکرد، وقت زیادی از مدیر می گیرد. 

در اوایل دهه 70 میالدی، ســازما ن ها تا حد زیادی درگیر توسعه 

1- Douglas McGregor 2- Harvard Business Review 3- Theory Y 4- Theory X
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مهارت ها و اســتعدادهای کارکنان خود شدند. به این ترتیب برخی از 
کارشناســان به این نتیجه رسیدند که بررسی عملکرد گذشته کارمند، 
یک مورد جانبــی و هدفی با اولویت پایین به شــمار می رود. یکی 
از دالیل بروز این دگرگونی این بود که مدیران ناظر، نمی توانســتند 
با اطمینــان کافی بین کارکنان با عملکرد بــاال و کارکنان با عملکرد 
ضعیف تمایز قائل شوند. برای نمونه، پژوهشی در آن زمان انجام شد 
که نشــان داد بیش از 98 درصد کارکنان ادارات دولتی فدرال آمریکا 
در ارزشــیابی سالیانه عملکردشان، نمره »مطلوب« دریافت می کنند و 
فقط 2 درصد از کارکنان نمره »نامطلوب« یا »بسیار عالی« می گرفتند. 
شرکت جنرال الکتریک پس از اجرای یک مطالعه گسترده )که بعدها 
نتایج آن مورد توجه بســیاری از سازمان ها قرار گرفت( به این نتیجه 
رسید که بهتر است فرآیند ارزشیابی عملکرد به دو بخش اصلی تقسیم 
شود؛ به این صورت که در یک بخش، کارمند و مدیر در مورد عملکرد 
پیشــین کارمند با یکدیگر صحبت کنند و در بخش دوم نیز رشــد و 
پیشرفت شــغلی کارمند موضوع گفتگو قرار گیرد تا به این ترتیب، از 
بروز تعارض بین این دو موضوع متفاوت جلوگیری به عمل آید. پس 
از مدتی، شرکت های دیگری نیز به استفاده از این الگو روی آوردند. 

بازگشت به بررسی عملکرد قبلی

امــا در دهه 80 میــالدی، یک تغییر جدی در فضــای اقتصادی دنیا 
پدید آمد. با افزایش شــدید نرخ تورم، پرداخــت پاداش های نقدی 
برای عملکرد مطلوب نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد. در طی این دوره، 
افزایش حقوق دریافتی ســالیانه یک کارمند برای او بسیار مهم بود، 
زیرا در غیر این صورت به ســختی می توانست از پِس تورم شدید آن 
دوران برآید. بنابراین، مدیران برای اینکه بتوانند حقوق کارمندان را تا 
20 درصــد افزایش دهند باید در تعیین کارمندان با عملکرد مطلوب، 
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دقــت زیادی به خرج می دادند تا شایســته ترین آنها را انتخاب کنند. 
شناســایی کارکنان با عملکرد مطلوب از میان انبوه کارکنان معمولی 
که قرار بود افزایش حقوق اندکی داشــته باشند، کاری بسیار حساس 
و نیازمند حوصله و دقت باال بود. با در نظر داشــتن ظرافت این کار 
و نیز انواع قوانین ضد تبعیضی که در آن دوران به تازگی تدوین شده 
بود، فشــار زیادی روی مدیران وجود داشت که عملکرد کارکنان را 
به شکلی بسیار دقیق و بر اساس معیارهایی مشخص ارزیابی کنند. به 
همین دلیل، بار دیگر رویه بسیاری از سازمان ها تغییر یافت و بررسی 

عملکرد پیشین فرد بر رشد فردی او اولویت یافت.
اما ســه رویداد دیگر نیز ســبب بروز تغییراتی در این روند شد 
که نخســتین مورد آن به جک ولش1 مربوط می شود. جک ولش در 
سال 1981 به عنوان مدیر عامل جنرال الکتریک منصوب شد. او برای 
اینکه بتواند نگرانی همیشــگی مدیران برای ارزیابی دقیق تفاوت های 
عملکــردی کارکنان را پایان بخشــد، نظام رتبه دهــی اجباری را راه 
انداخت. ارتش آمریکا برای نخســتین بار ایــن نظام را پیش از آغاز 
جنگ جهانی دوم پایه گــذاری و اجرا کرده بود تا به این ترتیب بتواند 
سربازانی که می توانستند افسرانی شایسته برای ارتش این کشور باشند 
شناسایی کند و به این ترتیب روند گسترش فعالیت نظامی این کشور 
به خوبی پیش رود. جنرال الکتریک از این شــیوه برای اخراج کارکنان 
دارای عملکرد ضعیف استفاده کرد. در این شیوه، عملکرد یک نفر با 
توانمندی های ذاتی او یکی دانسته می شد )و در نتیجه توان بالقوه فرد 
برای رشد و پیشرفت نیز اهمیت چندانی نداشت(. جک ولش کارکنان 
خود را به ســه دسته کارکنان »دســته الف«، »دسته ب« و »دسته پ« 
تقسیم کرد. کارکنان »دسته الف« کسانی بودند که باید به دلیل عملکرد 
باالیی که داشتند، پاداش دریافت می کردند. کارکنان »دسته ب« کسانی 

1- Jack Welch
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بودند که باید خود را با معیارهای شرکت هماهنگ می کردند و »دسته 
پ« نیز آن دسته از کارکنانی بودند که باید از شرکت اخراج می شدند. 
در این شــیوه برای ارزیابی عملکرد، فرصت رشد و توسعه فقط در 
انحصار کارکنان »دسته الف« که توانایی باالیی برای دستیابی به مدارج 

باالی مدیریتی داشتند قرار داشت. 
دومیــن رویداد مهــم در این زمینه نیز در ســال 1993 به وقوع 
پیوست. در این سال، قانونی در ایاالت متحده تصویب شد که معافیت 
مالیاتی برای درآمدهای زیر یک میلیون دالر در سال مدیران را محدود 
می کرد، ولی پاداش های مبتنی بر عملکرد مدیران از شمول این قانون 
معاف بودند. این امر سبب افزایش پاداش های مبتنی بر عملکرد برای 
مدیران ارشــد سازمان ها شــد. این تغییر به تدریج به مدیران میانی و 
حتی کارگران روزمزد نیز رسید و به این ترتیب، میزان اتکای سازمان ها 
به فرآیند رسمی ارزشیابی عملکرد برای بررسی میزان شایستگی افراد 

برای دریافت پاداش نقدی افزایش یافت. 
سومین رویداد بااهمیت، به پروژه مطالعاتی موسسه مک کینزی1 با 
عنوان »نبرد استعداد«2 مربوط می شد که در سال 1997 میالدی منتشر 
شــد. این پژوهش بیان می کرد که برخی کارکنان، از استعداد بیشتری 
نســبت به دیگران برای انجام بهتر کارهــا برخوردارند. از آنجا که بر 
اســاس تعریف موجود در این پژوهش، تعداد چنین افرادی محدود 
است، سازمان ها باید با دقت هرچه تمام تر به ارزیابی و پاداش دهی به 
آنها بپردازند. مطالعه موسســه مک کینزی ثابت نمی کرد که یک سری 
ویژگی های فردی سبب می شود که عده ای از کارکنان عملکرد بهتری 
داشــته باشند. با وجود این، این نکته جزو فرضیات موجود در نتیجه 

ارائه شده در این مطالعه بود. 
به همین دلیل، تا نخستین سال های قرن بیست ویکم، سازمان ها از 

1- McKinsey 2- War for Talent
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ارزشیابی رســمی عملکرد بیشتر برای مسئول نگاه داشتن کارکنان در 
قبال عملکرد خود و نیز تخصیص درست پاداش ها استفاده می کردند. 
برخی آمارها حکایت از آن داشــت که تا آن زمان، حدود یک ســوم 
شــرکت ها در ایاالت متحده )و نیز 60 درصد از شرکت های موجود 
در فهرســت فورچن 5001( از نظام رتبه بندی اجباری برای بررســی 

عملکرد کارکنان خود استفاده می کردند. 
اما به تدریج و با بروز تغییرات متعددی در فضای مدیریت سازمانی، 
فضا برای رشددهی کارکنان به مراتب تنگ تر شد. با مسطح تر شدن ساختار 
سازمان ها و کاهش سلسله مراتب سازمانی، تعداد زیردستانی که یک مدیر 
باید به طور مستقیم بر عملکردشان نظارت می کرد، افزایش یافت. در دهه 
70 میالدی، هر مدیر به طور متوســط 6 زیردست داشت که به صورت 
مستقیم به او گزارش عملکرد می دادند؛ اما با تغییرات صورت گرفته در 
طی سال های نخستین قرن بیست و یکم، این تعداد به 15 تا 25 نفر رسید. 
یک مدیر باید عالوه بر نظارت روی عملکرد زیردستان خود، باید به هر 
یک از آنها بازخورد مناسبی نیز ارائه می داد. به همین دلیل، اختصاص زمان 
کافی برای گفتگو با هر یک از زیردستان برای ارائه بازخورد و راهنمایی 
)یعنی همان چیزی که داگالس مک گرگور پیشنهاد کرده بود( سخت تر و 

حتی غیرممکن جلوه می کرد. 
در این میان، آنچه سبب می شــد نیاز به رشد و توسعه نیروهای 
درون سازمانی کم رنگ تر شود، گرایش روزافزون سازمان ها به استفاده 
از توانمندی های برون ســازمانی و ســپردن کارها به افرادی بیرون از 
سازمان بود. تا آنجا که بیش از دو سوم فرصت های شغلی موجود در 
یک ســازمان، به دست افرادی خارج از آن مجموعه می افتاد. این در 

حالی است که یک نسل قبل، این میزان فقط 10 درصد بود.

1- Furtune 500
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اهمیت یافنت دوباره رشد و توسعه

اما ســال 2005 با یک رویداد تحول آفرین دیگر همراه بود. درست چند 
ســال پس از اینکه جک ولش شرکت جنرال الکتریک را ترک کرد، این 
شرکت به تدریج شیوه رتبه بندی اجباری را کنار گذاشت. مدیران جدید 
جنرال الکتریک بر این باور بودند که این رویکرد ســنتی موجب ایجاد 
رقابت  ناسالم میان کارکنان و در نتیجه کاهش روحیه همکاری می شود. 
البته با وجود اینکه جک ولش همچنان از نظام رتبه بندی اجباری حمایت 
می کرد، اما بیشتر به دنبال هدف متعالی این نظام، یعنی آگاهی رسانی به 
هر یک از کارکنان در مورد نحوه عملکردشــان بود. جک ولش در سال 
2013 در مقاله ای در روزنامه وال استریت ژورنال1 اعالم کرد که کارکنان 
باید اطالع دقیقی از دیدگاه شــرکت در مورد عملکردشان داشته باشند. 
به هرحال، به تدریج بر شمار شرکت هایی که الگوی مقایسه یک کارمند با 
کارمندی دیگر یا نمره دهی به آنها بر اســاس یک معیار مشخص را کنار 

می گذاشتند افزوده شد. 
به این ترتیب بود که تاکید بر واکاوی و بررســی عملکرد گذشته 
کارکنان به تدریج رنگ باخت. پیچیده تر شــدن شغل ها و نیز تغییرات 
سریع در بازار کار همگی سبب می شدند که تعیین یک سری اهداف 
سالیانه که تا 12 ماه آینده همچنان پابرجا و معتبر بمانند دشوارتر شود. 
افزون بر این، گرایش به انجام کارهای مختلف در قالب تیم، با اساس 
الگوی ارزشــیابی فردی و پاداش دهی به یک نفر در تناقض بود. نرخ 
پایین تورم و بودجه کم سازمان ها برای پرداخت حقوق کارکنان سبب 
شد نظام پرداخت پاداش بر اساس شایستگی، دیگر کارایی گذشته را 
نداشته باشد. وقتی پاداش های در نظر گرفته شده ناچیز و اندک است، 
اصال چرا باید به ارزیابی عملکرد کارکنان و تمایز بین آنها پرداخت؟
یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه کرد این است که بیشتر 

1- Wall Street Journal
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کارکنان معموال از کل فرآیند ارزشــیابی رسمی عملکرد نفرت دارند. 
مقاله ای که در ژورنال »پژوهش های علوم اجتماعی«1 منتشر شد نشان 
داد که کارکنان از ارقامی که به عملکردشان نسبت داده می شود بیزارند 
و برای نمونه ترجیح می دادند به آنها گفته شــود عملکرد »متوســط« 
داشته اند تا اینکه نمره 3 را از 5 نمره دریافت کنند. همچنین مشخص 
شد که کارکنان به شدت از از نظام رتبه دهی اجباری تنفر دارند. ایوان 
بارانکی2 )استاد دانشکده کسب وکار وارتون( نشان داد که در شرایط 
میدانــی، هنگامی که افراد با دیگران قیاس می شــوند و نمره ای بر آن 
اســاس به آنها داده می شــود، از کیفیت عملکردشان کاسته می شود. 
مشــکل بعدی این اســت که نظام نمره دهی چندان هم دقیق به نظر 
نمی رسد. مطالعات متعددی که در زمینه نمرات داده شده در ارزشیابی 
ســالیانه به عمل  آمده به عمل آمده گویای این است که این نمره بیش 
از آنکه به عملکرد ارتباط داشته باشــد، به فرد ارزیاب )نمره دهنده( 
ارتبــاط دارد، زیرا مدیران ارزیاب به کســانی که رابطه خوبی با آنها 

دارند، نمره بیشتری می دهند.
اجرای روند ارزشیابی کارکنان برای مدیران نیز خوشایند نیست. 
نظرسنجی های گوناگونی که تاکنون به انجام رسیده نیز گواهی بر این 
مطلب بوده اســت. ویلیس تاورز واتسون3 به این نتیجه رسید که 45 
درصد از مدیران، رویه تهیه و تدوین گزارش ارزشــیابی به کارکنان 
خود را فاقد هرگونه ارزش می دانســتند. شرکت دیلویت در گزارشی 
اعالم کرد که 58 درصد از مدیران ارشد واحد منابع انسانی، اتفاق نظر 
دارند که انجام عملیات ارزشیابی عملکرد کارکنان، اتالف وقت است. 
مطالعه ای که توسط مجموعه مشــاوره ای سی ای بی4 به انجام رسید، 
نشــان داد که یک مدیر به صورت متوسط حدود 210 ساعت )یعنی 
نزدیک 5 هفته( از وقت خود را صرف تهیه و تکمیل موارد مربوط به 

1- Social Science Research
2- Iwan Barankay 3- Willis Towers Watson 4- CEB
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ارزشیابی کارکنان می کند. 
با افزایش نارضایتی از فرآیند سنتی ارزشیابی کارکنان، شرکت های 
فعال در زمینه فناوری های پیشرفته پیشگام شدند و رویکردی جدید 
و متفاوت را در این زمینه در پیش گرفتند. »بیانیه چابک«1 که توســط 
شرکت های طراح نرم افزار در سال 2001 تدوین و ارائه شد، چندین 
ارزش کلیدی را بیان می کرد که با الگوی ارزشــیابی ســنتی عملکرد 
کارکنان در تناقض بود. برای نمونه، پاســخ گویی به تغییرات آن هم 
بدون توجه به برنامه محدود از پیش تعیین شده، یکی از اصول کلیدی 
در عملکرد چابک برای این ســازمان ها بــود. همچنین، اصولی نظیر 
همکاری، خودسازمانی، خودراهبری و نیز بررسی پیوسته شیوه های 
انجــام موثرتر تکالیف، از جمله مواردی بودند که این شــرکت ها در 
پیش می گرفتند. هدف از پیاده ســازی رویکــرد چابک، تولید هرچه 
سریع تر محصول آزمایشی و پاسخ گویی آنی به بازخوردهای مشتریان 
و تغییرات بازار بود. با وجود اینکه این اصول به صورت مشــخص به 
عملکرد کارکنان نمی پرداخت، اما موجب تغییر تعریف سازمان از کار 
موثر می شد که البته با تعریف سنتی اهداف »از باال به پایین تعیین شده« 

و »ارزیابی سالی یک بار« در تناقض جدی بود. 
جای تعجب نبود که شــرکت ادوبی، نخســتین شرکتی باشد که 
در ســال 2011، الگوی سنتی ارزشیابی کارکنان را کنار گذاشت. این 
شــرکت تا پیش از آن نیز از روش چابک استفاده می کرد و بر اساس 
آن، پروژه هــای خود را به یک ســری قســمت های کوچک تر به نام 
»اسپرینت«2 تقسیم کرده و به صورت پیوسته، جلساتی را برای بررسی 
میزان پیشرفت کار ترتیب می داد. شرکت ادوبی با این شیوه توانست 
ارزشــیابی و بازخورد پیوسته را در مدیریت عملکرد خود بگنجاند و 
آن را جایگزین ارزشیابی سالیانه کند. پس از مدتی شرکت های موفق 

1- Agile Manifesto 2- sprint



رد
لک

عم
ی 

یاب
رز

ا

94

دیگری نظیر جونیپر سیستمز، دل و مایکروسافت نیز به استفاده از این 
الگو روی آوردند. 

بر اســاس تخمین موجود در مطالعه موسسه سی ای بی، در سال 
2014 حدود 12 درصد از شــرکت های آمریکایی، نظام ارزشــیابی 
سالیانه را به طورکلی کنار گذاشتند. ویلیس تاورز واتسون این میزان را 
8 درصد اعالم کرد، ولی درعین حال گفت که 29 درصد از شرکت های 
دیگر نیز به فکر کنار گذاشتن رویه سنتی یا استفاده از الگویی جدید 
به جای آن هســتند. دیلویت در ســال 2015 گزارش داد که فقط 12 
درصد از شــرکت های آمریکایی مورد مطالعــه، هیچ برنامه ای برای 
تجدیدنظر در نظام مدیریت عملکرد کارکنان خود نداشتند. بی تردید 
این رویه به ایاالت متحده محدود نمی شــود و سایر مناطق دنیا را نیز 
در بر می گیرد. برای نمونه، شرکت پی دابلیوسی در گزارشی اعالم کرد 
که دو سوم شرکت ها در انگلســتان در حال تغییر دادن نظم ارزیابی 

عملکرد کارکنان خود هستند. 

سه دلیل مهم برای کنار گذاشنت ارزشیابی سالیانه

بــا در نظر گرفتن تاریخچه ارزشــیابی ســالیانه عملکــرد، می بینیم 
شــرکت هایی که این رویکرد را کنار گذاشته اند، سه دلیل مهم برای 

این کار خود دارند.

دلیل اول: اهمیت یافنت دوباره رشد و توسعه فردی

فضای رقابتی در دنیای کســب وکار به گونه ای اســت که شرکت ها 
برای تقویت کارکنان خود و شکوفا ســازی اســتعدادهای آنها تحت 
فشار قرار دارند. این امر به ویژه در شرکت های مشاوره ای و خدمات 
تخصصی که از دانش باالی تخصصی خود کســب درآمد می کنند و 
نیز شــرکت هایی که فارغ التحصیالن بی تجربه پس از آموزش اصولی 
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در آن می توانند به مشــاورانی زبردست تبدیل شوند، اهمیت بیشتری 
دارد. این شــرکت ها تاکید زیادی بر توسعه فردی دارند و معموال با 
محول کردن مســئولیت رشد هر یک از کارمندان به خود او، مسیر را 
برای پیشــرفت آنها فراهم می سازند. گفتنی است بسیاری از کارکنان 
این شــرکت ها با مشاهده فرصت هایی که پس از آموزش و پیشرفت 
برایشان پدیدار می شــود، انگیزه کافی برای ادامه این مسیر می یابند. 
البته این رویکرد نیازمند ارائه بازخورد مناســب از سوی مدیران ناظر 
است و بهتر است این بازخورد به شکلی پیوسته و در قالب جلساتی 

غیررسمی ارائه شود تا ارزشیابی رسمی سالیانه. 
اکنون که بازار کار به شدت رقابتی شده و حفظ کارکنان شایسته 
نیز امری ضروری می نماید، چنین شــرکت هایی می کوشند مواردی 
را که ســبب کاهش رضایت شــغلی کارکنان می شــود از بین ببرند. 
بی تردید، ارزشــیابی ســالیانه یکی از آن مواردی است که کارکنان از 
آن بیزارند. فرآیند ارزشــیابی سالیانه زمان بر بوده و بیشتر به ارزشیابی 
رقمــی عملکرد می پــردازد و در آن توجهی به یادگیری نمی شــود. 
بهره گیری از بازخورد کوتاه مــدت در مورد عملکرد کارمند )به جای 
نظام ارزشیابی سالیانه( به مدیران کمک می کند بهتر بتوانند به آموزش 
و مربی گری کارکنان خود بپردازند. همچنین زیردستان نیز به این ترتیب 
بهتر می توانند توصیه های ارائه شــده را درک کرده و آنها را به شکل 

موثرتری به کار بندند. 
شرکت کلی سرویسز1 نخستین شرکت بزرگ و تخصصی حوزه 
خدمات بود که نظام ارزشــیابی ســالیانه خود را در سال 2011 کنار 
گذاشــت. شرکت پی دابلیوسی نیز در ســال 2013 این الگوی جدید 
را به صورت آزمایشــی اجرا کرد و پس از دستیابی به موفقیت نسبی، 
اجرای ارزشیابی سالیانه را که برای بیش از 200 هزار کارمند به اجرا 

1- Kelly Services
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در می آمد به کلی کنار گذاشــت. دیلویت هم در ســال 2015 به این 
حرکت پیوســت و مدتی کوتاه پس از آن نیز اکسنچر و کی ام پی جی1 
نیز اعالم کردند دیگر از روش ارزشــیابی ســالیانه عملکرد کارکنان 
استفاده نمی کنند. با در نظر گرفتن اندازه این شرکت ها و این موضوع 
که این شرکت ها ارائه دهنده مشاوره مدیریتی به هزاران شرکت دیگر 
هستند، بی تردید این اقدام آنها اثری گسترده بر سایر شرکت ها خواهد 
داشت. همچنین شــرکت هایی که دیگر از ارزشیابی سالیانه کارکنان 
استفاده نمی کنند، به شکل گسترده تری به تجدیدنظر در مورد الگوهای 
مدیریت نیروی انســانی خود روی آورده اند. پیر نانترم2 )مدیر عامل 
اکســنچر( بر این باور اســت که حدود 90 درصد از شیوه های سنتی 

مدیریت عملکرد منابع انسانی در این شرکت در حال تغییر است.
 

دلیل دوم: نیاز به چابکی

در دنیای امروز، نوآوری های ســریع یکــی از اصلی ترین عوامل ایجاد 
امتیاز رقابتی در بســیاری از شرکت ها و حوزه های کسب وکار به شمار 
می رود. این بدان معناست که نیازهای آینده به شکلی پیوسته متغیر خواهد 
بود. از آنجا که در آینده، ســازمان ها نمی خواهند که کارمندانشان همان 
اقدامات گذشــته و معمول را به انجام برسانند، پایبندی به نظامی که بر 
اساس ارزشیابی عملکرد پیشین و مسئول شناختن آنها در قبال اقدامات 
گذشته یا حال عمل می کند، دیگر بی معنا خواهد بود. سوزان پیترز3 )مدیر 
واحد منابع انسانی جنرال الکتریک( بر این باور است که شرکت ها دیگر 
نمی توانند یک چرخه مشــخص و ثابت سالیانه داشته باشند. بسیاری از 
پروژه ها کوتاه مدت هستند و ممکن است در میانه مسیر دستخوش تغییر 
شوند. به همین دلیل، نمی توان یک فهرست قطعی و دقیق از همه اهداف 

و تکالیف سالیانه را برای یک کارمند تعیین کرد. 

1- KPMG
2- Pierre Nanterme 3- Susan Peters
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راهبرد جدید کســب وکار شــرکت جنرال الکتریک که بر مبنای 
نوآوری تدوین شــده اســت، اصلی ترین دلیل این شرکت برای کنار 
گذاشــتن نظام رتبه دهی عملکرد و ارزشیابی سالیانه بود. این رویکرد 
جدید برای مدیریت عملکرد، با پلتفرم »فســت ورکز««1 این شرکت 
کــه به منظور تولید محصوالت و عرضه آن به بازار بر اســاس اصول 
مهندسی چابک تدوین شــده هم راستاســت. مدیران ناظر در پایان 
ســال، همچنان یک جلسه گفتگو با زیردستان خود دارند. بااین حال، 
هدف از این الگوی جدید، گفتگوهای پیوســته مدیر با زیردست )که 
جنرال الکتریک آن را »نقطه تماس«2 می نامد( و نیز بررســی پیوســته 
و مداوم پاســخ به این دو پرســش کارمند اســت که »چه کاری را 
خوب انجام می دهــم و باید به همین صورت پیش بروم؟« و »روش 
انجام کدام کارم را باید تغییر دهم؟«. در این شــرکت، دیگر خبری از 
اهداف ســالیانه نیست و در عوض یک ســری »اولویت« کوتاه مدت 
برای هر کارمند تعریف می شــود. جنرال الکتریک نیز همانند بسیاری 
از شرکت ها، ابتدا الگوی جدید را به صورت آزمایشی در سال 2015 
بــرای مجموعه ای 87 هزار نفــری از کارکنان خود به اجرا درآورد و 

سپس از آن در تمام واحدهای شرکت استفاده کرد. 

دلیل سوم: اهمیت دوچندان کار تیمی

رها ســاختن نظام رتبه بندی اجباری و تمرکز بر ارزشــیابی سالیانه 
عملکرد افراد، زمینه را برای کار تیمی بیشــتر مهیا می ســازد. این امر 
به ویژه در شــرکت های فعال در زمینه خرده فروشــی )نظیر سیرز3 و 
گپ( به خوبی نمایان شده است. امروزه خدمت رسانی به مشتریان به 
حدی پیچیده شده اســت که کارکنان عملیاتی و ستادی در کنار هم 
می کوشــند تا قفسه های فروشگاه را همیشــه پر از کاال نگه داشته و 

1- FastWorks 2- touchpoint 3- Sears
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به خوبی به مشــتریان خدمات ارائه کنند. گفتنی است الگوهای سنتی 
نمی توانســتند عملکرد تیم را بهبود بخشیده یا موجب تقویت روحیه 

همکاری بین کارکنان شود. 
با وجود اینکه مدیران شرکت گپ همچنان به ارزشیابی پایان سال 
کارکنان می پردازند، اما این ارزشیابی صرفا خالصه ای از گفتگوهایی 
است که در طی سال با هر یک از آنها در مورد عملکردشان داشته اند 
و بر اســاس آن نیز افزایش حقوق کارمند را تعیین می کنند. کارکنان 
فروشــگاه های زنجیره ای گپ همچنان یک ســری اهداف مشخص 
دارند، اما درســت همانند بسیاری از شــرکت های دیگر، این اهداف 
کوتاه مدت هستند )در شــرکت گپ، اهداف سه ماهه برای کارکنان 
تعیین می شــود(. بررسی ها پس از گذشت دو سال از پیاده سازی این 
روش جدید در شــرکت گپ گویای آن اســت که عملکرد کارکنان 
رضایت بخش تر از پیش شــده و آنها بهتر از قبــل می توانند اهداف 
تعیین شده را عملی ســازند. با وجود این، راب اوالندر کرین1 )مدیر 
پایش اثربخشی عملکرد سازمانی در گپ( می گوید این شرکت هنوز 
راه زیادی را در پیش دارد و باید در زمینه تعیین اهداف انعطاف پذیر 

و تمرکز بیشتر بر عملکرد تیمی، باز هم تالش کند. 

جمع بندی سه عامل کلیدی

هر سه دلیلی که برای کنار گذاشتن ارزشیابی رسمی سالیانه برشمردیم، 
اهمیت ضرورت پیاده سازی یک نظام جایگزین برای بررسی دقیق تر 
و بهتــر چرخه طبیعی عملکرد کارکنان را نشــان می دهد. در حالت 
ایده آل، پس از اتمام پروژه، اتمام مهلت تعیین شده برای انجام تکالیف 
مختلف، پدیدار شــدن چالش های مختلف و مواردی از این دست، 
مدیر با کارمند به گفتگو می نشــیند و با هم به بررسی جزئیات امور 

1- Rob Ollander-Krane
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می پردازنــد. به این ترتیــب فرصتی برای حل مشــکالت موجود در 
عملکرد کارمند و درعین حال، فرصتی برای رشــد مهارت هایش در 

آینده فراهم می شود. 
در بسیاری از شرکت ها شاهد هستیم که مدیران در تعیین اهداف 
کوتاه مدت پیشگام هستند و کارمندان نیز نقشی فعال و جدی در روند 
گفتگوهای شــغلی با مدیران خود دارند. یکی از مدیران دیلویت در 
توصیف این وضعیت می گوید: »این گفتگوها جامع هستند، یعنی فقط 
به بررســی عملکرد گذشته کارمندان محدود نمی شوند و دربردارنده 

اهداف و نقاط قوت نیز هستند.«
یکــی از اصلی ترین دالیل اصالح الگــوی مدیریت عملکرد در 
ســازمان ها شــاید این باشــد که برای ادامه حضور در دنیای رقابتی 
امروز، بســیاری از اقدامات شــرکت ها و کارکنان باید دســتخوش 
تغییر شــود. نیاز به تغییر اینچنینی در شرکت های فعال در حوزه های 
مختلف )از شــرکت های خدمات تخصصی که باید برای رقابت بهتر 
بــه آموزش کارکنان خود بپردازند تا شــرکت هایی که برای نوآوری 
ســریع باید بازخورد آنی در مورد عملکرد بــه کارکنان ارائه دهند و 
حتی شرکت های خرده فروشی که برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان، 
نیازمند هماهنگی هرچه بیشــتر بین فروشــندگان و کارکنان ستادی 

هستند( به وضوح دیده می شود. 
البته این رویه جایگزیــن، نگرانی هایی را برای مدیران بخش منابع 
انســانی شرکت ها نیز ایجاد کرده است. از آنجا که واداشتن مدیران ناظر 
به انجام گفتگوی اصولی و درســت با زیردستان، آن هم سالی یک بار تا 
این اندازه دشــوار است، چگونه می توان انتظار داشت که این مدیران به 
شکلی پیوسته و بدون الزام مقرراتی، با زیردستان خود صحبت کرده و به 
آنها بازخورد ارائه دهند؟ با وجود اینکه این تردید می تواند کامال به جا و 

درست باشد، اما دالیلی برای رفع آن نیز وجود دارد. 
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شــرکت جنرال الکتریک در ســال 1964 به نتیجه ای رســید که 
پژوهش های بعدی انجام شده از آن زمان تاکنون نیز مؤید آن بوده اند. 
بر اســاس این مطالعات، انجام گفتگویی جــدی و صریح در مورد 
مشــکالت موجود در عملکرد، آن هم بدون توجه به پاداشی که قرار 
اســت برای کارمند تعیین شود، کاری بس دشــوار است. ارزشیابی 
رسمی پایان ســال نیز، بهانه ای برای به تأخیر انداختن ارائه بازخورد 
بود تا به این ترتیب در شرایطی که هم مدیر ناظر و هم کارمند اتفاقاتی 
را کــه چند ماه پیــش روی داده فراموش کرده انــد، با هم به گفتگو 
بنشــینند. در الگوی جدید که در آن ارزشــیابی سالیانه کنار گذاشته 
می شــود، هر دوی این مشکالت )دشــواری انجام گفتگو در مورد 
عملکرد بدون توجه به پاداش تعیین شده و نیز فراموش شدن جزئیات 

عملکرد( به نوعی حل می شوند. 
افزون بر این، همه شرکت هایی که نظام ارزشیابی سالیانه را کنار 
گذاشــته اند، وقت و انرژی بیشــتری را برای آمــوزش مدیران خود 
اختصاص داده و اصول گفتگو با زیردستان در مورد پیشرفت و رشد 
شغلی را به آنها یاد می دهند. این شرکت ها همچنین میزان کارایی این 
آموزش ها را نیز مورد بررسی قرار می دهند تا مطمئن شوند روند امور 

به شکل مطلوب پیش می رود. 
برای حرکت به ســمت نظام غیررســمی ارزیابی عملکرد، باید 
فرهنگی در سازمان ایجاد شود که در آن، ارائه بازخورد پیوسته به یک 
اصل تبدیل شود. مگان تیلر1 )یکی از مدیران ارشد شرکت ادوبی( با 
اشــاره به کنفرانسی که به تازگی برگزار شده بود، اعالم کرد که تعیین 
اینکه آیا روند نهادینه شــدن الگوی غیررســمی ارزیابی عملکرد به 
شکلی طبیعی پیش می رود یا خیر، کاری دشوار است. شرکت ادوبی 
مدتی است که از یک نظام غیر رقمی برای ارزشیابی عملکرد کارکنان 

1- Megan Taylor
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خود اســتفاده می کند. با وجود این، پاداش هایی که به کارکنان تعلق 
می گیرد، بر اســاس ارزیابی های غیررسمی و نیز گزارش مکتوب در 
مورد گفتگوهای بین مدیر و کارمند تعیین می شــود. گفتنی است این 
ارزیابی ها و گزارش ها بدون اجبار از ســوی واحد منابع انسانی تهیه 
و تدوین می شود. شرکت دیلویت نیز به این نتیجه رسیده که الگوی 
جدید برای برگزاری جلســاتی مستمر و البته غیررسمی بین مدیر و 
کارمند، موجب در گرفتن گفتگوهایی جدی و ارزشمند بین آنها شده، 
درک بهتــری برای طرفین پدید آمده و بر میزان رضایتمندی کارکنان 
نیز افزوده می شــود. این شــرکت )همانند ادوبی( ابتدا رویه ای بدون 
اســتفاده از عدد و رقم را برای ارزیابــی عملکرد کارکنان خود آغاز 
کرد، ولی پس از مدتی مســیر خــود را تغییر داد و در عوض، اکنون 
هر سال چهار مرتبه، به یک سری موارد مختلف در عملکرد کارکنان 
خود، نمره ای اختصاص می دهــد. به این ترتیب، هر یک از کارمندان 
بازخوردی در مورد هر یک از ابعاد مختلف عملکردی خود دریافت 
می کند. جفری اورالندو1 )مدیر توسعه و عملکرد دیلویت( می گوید 
بررســی اثرات پیاده سازی این الگوی جدید بر عملکرد کلی شرکت 

تاکنون مثبت بوده است. 

چالش هایی که هنوز پابرجا هستند

جالب اینجاست که بیشــترین مقاومت در برابر کنار گذاشتن ارزشیابی 
رســمی سالیانه )که می توان آن را تحولی بزرگ در زمینه مدیریت منابع 
انسانی دانست(، از سوی واحدهای منابع انسانی شرکت ها صورت می گیرد. 
دلیل این مخالفت نیز ساده است: بسیاری از فرآیندها و سیستم هایی که 
واحدهای منابع انسانی در طی چندین دهه بر اساس آن شکل گرفته اند، 
به نوعی حول همین رتبه بندی عملکرد بوده است. سال ها بود که مشاوران 

1- Jeffrey Orlando
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حقوقی قانون کار، به سازمان ها توصیه می کردند از یک الگوی استاندارد 
برای ارزیابی عملکرد استفاده کرده و معیارهایی شفاف را تعریف کنند تا 
به این ترتیب تصمیماتی که برای نیروی انسانی خود می گیرند به شکلی 
نظام مند باشــد تا بتوان همه اطالعات مربوط به آن را مستندسازی کرد. 
مشکل اینجاست که کنار گذاشتن نظام ارزشیابی سالیانه نمی تواند راه حلی 
برای همه کاستی های این الگوی سنتی باشد. سازمان هایی که از رویکرد 
جدید برای ارزیابی عملکرد کارکنان خود اســتفاده می کنند، همچنان با 

چالش هایی روبه رو هستند. اما این چالش ها کدامند؟

چالش اول: هم راستا سازی اهداف فردی و سازمانی

در مدل ســنتی، اهداف و راهبردهای سازمان به شکلی باال به پایین 
به کارکنان ابالغ می شد. به این ترتیب همه واحدهای سازمان و سپس 
همه کارکنان، ملزم به تعیین اهدافی هم راستا با این مسیر کلی بودند. 
اما این رویکرد فقط هنگامی می تواند کاربرد داشته باشد که شناسایی 
اهداف ســالیانه و مسئول دانستن فرد برای اجرای آن اهداف در بازه 
زمانی یک ساله امکان پذیر باشد. همان طور که پیش از این نیز گفتیم، 
این روزها این کار برای بســیاری از شرکت ها چندان آسان نیست و 
در بســیاری از موارد شاهد هســتیم که اهداف کاری یک کارمند به 
انجام یک پروژه مشخص اختصاص دارد. به همین دلیل با پیشرفت 
کارمنــد در مســیر اجرای یک پــروژه و نیز تغییــر تکالیف کاری، 
هم راستا سازی اولویت های فردی با اهداف کلی سازمان )به ویژه در 
مواردی که اهداف خود سازمان نیز کوتاه مدت بوده و باید با تغییرات 
سریع بازار همگام شود( به مراتب مشکل تر خواهد شد. این تناقض، 
خودش مشکلی اســت که باید حل شود و البته هنوز راه حلی کامال 

قطعی برای آن یافت نشده است.
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 چالش دوم: پاداش دهی به عملکرد 

ارزشیابی سالیانه عملکرد، روشی مشخص به منظور تعیین پاداش برای 
هر یک از کارکنان است. شرکت هایی که الگوی ارزشیابی سالیانه را کنار 
گذاشته اند، به دنبال راهی برای یافتن روشی جدید برای تعیین میزان پاداش 
برای کارکنان خود هستند و البته هنوز یک روش واحد برای این کار پیدا 
نشــده است. در این شرکت ها، هنوز هم پاداش تعلق گرفته به هر یک از 
کارکنان با یکدیگر متفاوت است. با وجود این، پاداش ها معموال بر اساس 
معیارهای کیفی مدیر )و نه رتبه بندی رقمی( تعیین می شــود. در اجرای 
آزمایشی نظام جایگزین ارزشیابی سالیانه در دو شرکت جونیپر سیستمز 
و کارگیل1، مدیران به راحتی و بدون دادن نمره به عملکرد کارکنان، به آنها 
پاداش اختصاص می دادند. در واقع هم مدیران و هم کارکنان بر این باور 
بودند که توجه به عملکرد فرد آن هم در طول سال، سبب می شود پاداش 

به شکلی دقیق تر تعیین شود. 
حال ســؤال اینجاست که آیا مدیران برای تعیین پاداش آخر سال 
کارمندان خود، همه بازخوردهایی را که در طی ســال به آنها داده اند 
مد نظر قرار می دهند یا خیر )گفتنی اســت مدیــران دیلویت چنین 
رویکــردی را در پیش می گیرند(. در این صــورت، آیا این مدیران با 
روشی مشابه ارزشیابی رسمی پایان سال، نمره ای )البته دقیق تر( به هر 
یک از کارمندان خود می دهند؟ آیا این کار به معنای توجه بیشــتر به 
عملکرد گذشته فرد )همانند نظام سنتی ارزشیابی( و در نتیجه کاهش 

توجه به رشد و توسعه شغلی او نیست؟ 

چالش سوم: شناسایی کارمندان دارای عملکرد ضعیف

شــاید بسیاری از مدیران با خود بیاندیشند که تنها راه برای شناسایی 
آن دســته از کارمندانی که به وظایف خــود به خوبی عمل نمی کنند، 

1- Cargill
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ارزشیابی رسمی سالیانه است. بااین حال، در بسیاری از موارد می بینیم 
که همان الگوی سنتی نیز نمی تواند چندان در این زمینه سودمند باشد. 
با بررســی نحوه تعامل مدیران با کارکنان تــازه وارد می بینیم نمره ای 
کــه هر یک از آنها از رئیس خود دریافت می کنند، با گذشــت زمان 
افزایش چشمگیری می یابد. پژوهشی در این زمینه نشان داده است که 
عملکرد سال گذشته یک کارمند تازه وارد تفاوت زیادی با نمره امسال 
او دارد. به عبارت دیگر، تعیین اینکه آیا یک کارمند واقعا از پیشــرفت 
قابل قبولی در عملکرد برخوردار اســت یا خیر، کار دشواری خواهد 
بود. از ســوی دیگر، واحدهای منابع انسانی معموال از اینکه مدیران 
میانی از فرآیند ارزشــیابی رسمی برای مستندسازی عملکرد کارکنان 
ضعیف اســتفاده نمی کنند، گالیه دارند. حتی اگر مدیران به این کار 
اقدام کنند، باز هم تا پایان سال منتظر می مانند و به این ترتیب، در این 
بازه زمانی طوالنی، هیچ گامی برای اصالح عملکرد نامناسب کارمند 

مورد نظر برداشته نمی شود. 
برخی از شرکت هایی که ارزشیابی رسمی را کنار گذاشته اند، مدیران 
خود را ملزم به شناسایی سریع کارکنان دارای عملکرد ضعیف می کنند. 
جونیپر سیستمز به صورت رســمی از مدیران خود می خواهد تا هر سه 
ماه یک بار، میزان مطلوبیت عملکرد زیردستان خود را از نظر معیارهای 
شرکت بررسی کنند. به طور متوسط، فقط 3 درصد از کارکنان عملکردی 
پایین تر از معیارهای تعیین شــده دارند و البته در این موارد، واحد منابع 
انسانی باید وارد عمل شده و راه حلی برای این مسئله بیابد. شرکت ادوبی 
نیز اعالم کرد که الگوی جدید مدیریت عملکرد ســبب کاهش شــمار 
کارکنان اخراجی در طول ســال شده اســت، زیرا آن دسته از کارکنانی 
کــه عملکرد ضعیفی دارند به خوبی مورد پایــش قرار گرفته و آموزش 

جدی تری برای بهبود عملکردشان به اجرا در می آید. 
صحبت کــردن با یک یا چنــد نفر از زیردســتانی که عملکرد 
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ضعیفی دارند برای بســیاری از مدیران کاری دشوار است. به همین 
دلیل نمی توان انتظار داشت که کنار گذاشتن الگوی ارزشیابی رسمی 

سالیانه به معنای ساده تر شدن گفتگوهای بین مدیر و کارمند باشد. 
همچنین بســیاری از شرکت ها برای کارکنانی که نیازمند کمک و 
حمایت بیشتری هستند، برنامه ای تحت عنوان »برنامه بهبود عملکرد« 
دارند. البته گاهی چنین طرح هایی نیز نمی توانند اثربخشی قابل توجهی 
داشــته باشــند؛ زیرا در بســیاری از موارد، عامل عملکرد ضعیف را 

نمی توان با دخالت مدیر حل و فصل کرد. 

چالش چهارم: جلوگیری از دردرسهای قانونی

برخــی از مدیــران واحدهای منابع انســانی نگران این هســتند که 
اگر پــاداش و افزایش حقوق بر مبنای نمره دهــی رقمی و بر مبنای 
معیارهای شفاف نباشــد، زمینه برای بروز تبعیض میان کارکنان مهیا 
شود. درحالی که اگر دقت کنیم، می بینیم که همان نظام سنتی ارزشیابی 
رســمی نیز نمی تواند جلوی رفتارهای تبعیض آمیز را بگیرد. با وجود 
اینکه ارزشیابی رسمی، مدیران را به بررسی نظام مند عملکرد کارکنان 
وا می دارد، باز هم این فرآیند ممکن اســت به شکلی سلیقه ای پیش 
بــرود. در واقع حجم قابل توجهی از مطالعات، گویای آن اســت که 
مدیران با دادن نمره ای بیش از حد پایین به برخی از کارکنان، رفتاری 

تبعیض آمیز را در قبال آنها در پیش می گیرند. 
مدیران شرکت گپ اعالم کردند که اجرای شیوه جدید ارزشیابی 
عملکرد با اعتراضاتی از سوی برخی کارکنان روبه رو شده است و از 
سوی دیگر، مطالعات مختلف نیز نشان داده است که فرآیند ارزشیابی 
رســمی در بیشتر موارد دارای جهت گیری و فاقد اثربخشی الزم بوده 
اســت. در این میان، کارکنان عملیاتی در شــرکت های خرده فروشی 
)که تعداد زیادی از آنها را زنان و اقلیت های نژادی و مذهبی تشکیل 
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می دهند( بیش از دیگــران در معرض چنین رفتارهای تبعیض آمیزی 
قرار دارند. بی تردید نمره دهی در ارزشــیابی رسمی بهتر می تواند این 
تبعیض را آشــکار سازد. اگر معیارهای ارزشیابی عملکرد کامال دقیق 
و مشخص باشد، مشاهده اینکه آیا پاداش تعلق گرفته به افراد با امتیاز 

یکسان برابر است یا خیر، ساده تر خواهد بود. 
بااین حال، هنوز مشــخص نیســت که آیا رویکردهای جدید و 
جایگزین الگوی سنتی ارزشیابی می تواند این تبعیض را کاهش دهد 
یا خیر. شــرکت گپ به این نتیجه رســید که عدم اســتفاده از امتیاز 
رقمی بــرای عملکرد موجب اجرای بهتر عدالــت در پرداخت ها و 
ســایر تصمیمات اینچنینی شده است. با وجود این، شاید پیاده سازی 
این الگو در شــرکت های دیگر، به نتیجــه ای متفاوت بیانجامد. هنوز 
مشخص نیست که بهره گیری از اطالعات کّمی به جای نمره رقمی تا 

چه حد می تواند مشکالتی نظیر تبعیض را از بین ببرد. 

چالش پنجم: مدیریت ارائه بازخورد

در ســال های اخیر، تالش های زیــادی برای آنالین کــردن فرآیند 
ارزشیابی ســالیانه به عمل آمده اســت تا به این ترتیب مواردی نظیر 
افزایش حقوق، برنامه ریزی برای تعیین جانشین و اموری از این دست 
به شکل منظم تر به انجام برسد. با وجود این، بسیاری از این سامانه ها 
فاقد هرگونه ابزاری برای نظم دادن به بازخوردهای پیوسته ای هستند 
کــه یک مدیر باید به کارمند خود ارائه کند. به همین دلیل، بســیاری 
از گفتگوهای صورت گرفته بین مدیر و کارمند، صرفا به همان شکل 

کالمی محدود شده و هیچ گونه مستنداتی از آن به جا نمی ماند. 
در این میان، فعاالن دنیای فناوری دست روی دست نگذاشتند و 
ابزارهایی را برای تســهیل فرآیند ارائه بازخورد و نیز مستندسازی آن 
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طراحی کرده اند. برای نمونه، اپلیکیشــنی به نام پی دی ات جی ای1 )که 
مخفف »توســعه عملکرد در جنرال الکتریک«2 است( به مدیران این 
امکان را می دهد تا یادداشــت ها و مدارک را پیش از برگزاری جلسه 
گفتگو و ارائه بازخورد به کارمند جمع آوری کرده و به صورت خالصه 
بــه او ارائه دهند. کارمندان در صــورت نیاز به راهنمایی می توانند با 
اســتفاده از این اپلیکیشــن، از مدیر خود یاری بخواهند. آی بی ام نیز 
اپلیکیشــنی مشــابه ولی با یک قابلیت اضافه دارد و آن هم اینکه هر 
یک از کارمندان می توانند به همــکار خود بازخورد ارائه دهند و در 
صورت تمایل، نســخه ای از این بازخورد را به اطالع رئیسشــان نیز 
برسانند. آمازون هم ابزاری به نام انیتایم فیدبک3 دارد که آن هم مشابه 
دو اپلیکیشــن پیشین عمل می کند. اصلی ترین مزیت این اپلیکیشن ها 
این اســت که مدیر می تواند برای اقداماتی نظیر تعیین پاداش، ارتقای 
شــغلی یا اختصاص پروژه ای جدید به هر یک از کارکنان، به بازبینی 

این گزارش ها بپردازد. 
تردیدی نیســت که دریافــت حجم زیادی از بازخــورد به این 
شــکل، بار روانی زیادی برای فرد دریافت کننده دارد. افزون بر این، 
بازخوردهای ارائه شده توسط همکاران در برخی موارد ارزش چندانی 
ندارد، زیرا این نوع بازخورد برخالف بازخوردهای ارائه شده از سوی 
مدیــران ناظر، فاقد جزئیات دقیق اســت. همچنین شــاید برخی از 
کارکنان بخواهند از این شــیوه سوءاســتفاده کنند؛ به این صورت که 
بــه یک همکار خود لطف کــرده و بازخوردهایی خوب در مورد او 
ارائه دهند یا با همکار دیگری مشکل داشته باشند و بخواهند با دادن 
بازخورد منفی، به او آسیب برسانند. گفتنی است در شرکت آمازون، 
کارکنان تشویق می شوند که از عملکرد یکدیگر انتقاد کنند و رتبه بندی 

1- PD@GE 2- Progress Development At General Electric
3- Anytime Feedback 
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کارکنان نیز به گونه ای اســت که در آن، برخی افراد برای دستیابی به 
مدارج باالتر ســازمانی، به خراب کردن وجهه ســایر همکاران خود 
می پردازند. در واقع هر قدر بازخورد همکاران اهمیت بیشتری داشته 
باشد، احتمال بروز مشکالت مختلف ناشی از آن نیز افزایش می یابد. 

آیا تغییر الگوی ارزشیابی عملکرد رضوری است؟

این طور نیســت که همه حوزه های کســب وکار مجبور به تغییر نظام 
ارزشیابی کارکنان خود باشند. در برخی حوزه ها و صنایع )نظیر خدمات 
مالی یا فروش( هنوز هم تاکید بر عملکرد گذشــته و نیز پاداش های 
نقدی، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین شاید نظام ارزشیابی 
سالیانه برای سازمان های دولتی همچنان بهترین گزینه باشد. بااین حال، 
برخی سازمان های دولتی در ایاالت متحده مثل ناسا1 یا پلیس فدرال2 
به تجدیدنظر در این الگو روی آورده اند و به این نتیجه رســیده اند که 
بهتر اســت عملکرد گذشته مجموعه )و نه فقط تک تک افراد( مد نظر 
قرار گیرد و در عوض، مدیران باید تالش بیشتری در زمینه مربی گری 

و رشد شغلی زیردستان خود به انجام رسانند. 
باورهای مدیران ارشد سازمان نیز اهمیت زیادی دارد. برای نمونه، 
اتفاقی که در شرکت اینتل3 روی داد را در نظر بگیرید. این شرکت در 
یک طرح آزمایشی دو ساله، ارزشیابی رسمی سالیانه را کنار گذاشت 
و در عوض، بازخوردهایی در مــورد عملکرد به کارکنان خود ارائه 
داد. با وجود اینکه مدیران میانی این شــرکت توانســتند به خوبی با 
نظام جدید بدون رتبه بندی کنار بیایند و هیچ مشکلی در زمینه تعیین 
کیفیت عملکرد کارکنان و توزیع پاداش های مالی بر اســاس عملکرد 
آنان نداشتند، مدیران ارشد این شرکت به طور ناگهانی تصمیم گرفتند 
دوباره به همان نظام ارزشیابی رسمی سالیانه بازگردند. مدیران ارشد 

1- NASA 2- FBI 3- Intel
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اینتل اعالم کردند که الگوی سنتی ارزشیابی رسمی سبب ایجاد رقابت 
سالم و شفاف شدن نتایج عملکرد می شود. همچنین در شرکت سان 
کامیونیتیز1 )یک شــرکت فعال در زمینه ساخت و ساز( مدیران ارشد 
با حذف نظام ارزشــیابی رسمی سالیانه مخالفت کردند، زیرا به نقش 
کلیدی بازخوردهای رسمی در تعیین دقیق عملکرد هر یک از کارکنان 
باوری جدی داشتند. همچنین شــرکت مدترونیک2 )فعال در حوزه 
فناوری پزشکی( که چند ســال پیش نظام رتبه بندی رسمی عملکرد 
را کنار گذاشــته بود، پس از تملک شــرکت ایرلندی کویدین3 )که 
دیدگاهی ســنتی در مورد مدیریت عملکرد کارکنان دارد( دوباره به 

همان الگوی پیشین روی آورد. 
در این میان، شــرکت هایی نیز هستند که الگویی میانه و بینابینی 
را در پیــش گرفته اند. همان طور که پیــش از این نیز دیدیم، دیلویت 
ابتدا ارزشیابی رسمی ســالیانه کارکنان را کنار گذاشت، ولی پس از 
مدتی به مدیران خود دســتور داد به ارزشیابی سه ماهه کارکنان خود 
بپردازند و البته به جای اختصاص یک نمره، چندین نمره )برای موارد 
مختلف عملکردی( به آنها اختصاص دهند. شــرکت پی دابلیوسی نیز 
برای مدتی، طرحی مشــابه را در یکی از واحدهای زیرمجموعه خود 
اجرا کرد. در این واحد، این طور نیســت که هر ســال فقط یک نمره 
مشــخص به کارکنان داده شود؛ بلکه برای پنج شایستگی شغلی آنان 
نمره هایی مجزا در نظر گرفته  شده و همچنین، بازخوردهایی به منظور 
پیشرفت شغلی به آنها ارائه می شــود. جالب اینجاست که بازگشت 
مجدد شــرکت پی دابلیوسی به رتبه بندی رقمی به دلیل فشاری بود که 
از ســوی کارکنان این شرکت وارد شد. در واقع، بسیاری از کارکنان 

می خواستند از کیفیت عملکرد خود اطالع دقیق تری بیابند. 
یک شــرکت بیمه پس از کنار گذاشتن ارزشیابی رسمی، بودجه 

1- Sun Communities 2- Medtronic 3- Covidien
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در نظر گرفتــه برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان را به شــکلی 
غیرشــفاف بین کارکنان توزیع کرد و ســپس اعــالم کرد که پاداش 
تعلق گرفتــه به هر نفر، بر اســاس نمرات )اعالم نشــده( عملکرد او 
تعیین شده اســت. این رویه پس از مدتی موجب بروز مشکالتی شد 
و در نهایت این شــرکت به همان نظام ارزشیابی رسمی سالیانه خود 
بازگشت. بعدها این شــرکت بیمه، اصالحاتی را نیز در نظام پیشین 
ایجاد کرد و برای نمونه گفتگوهای ســه ماهه بین کارمند و مدیر را 
اجباری ساخت تا به این ترتیب انگیزه و تعهدی در میان همه کارکنان 

برای رشد و پیشرفت شغلی ایجاد شود. 
بررسی میزان اثربخشی این رویکردهای میانه اهمیت زیادی دارد. 
بی تردید اگر مدیران ارشد یک شرکت از این رویکردها حمایت نکنند 
و فرهنگ درون ســازمانی شرکت نیز آن را نپذیرد، این رویکردها نیز 
در نهایت با شکســت روبه رو می شوند. به هرحال، به نظر می رسد که 
پایبندی به نظام سنتی ارزشیابی عملکرد گزینه چندان مطلوبی نباشد. 
شــرکت هایی که به فکر تجدیدنظر در این الگو نیستند، بهتر است به 
دقت به تعیین میزان اثربخشــی آن در شناسایی مشکالت عملکردی 
افراد و پرورش استعدادهای شــغلی کارکنان خود بپردازند. واقعیت 
آن اســت که ارزشیابی رســمی عملکرد همچنان طرفدارانی خواهد 
داشت، زیرا بسیاری از مدیران و کارشناسان به درستی آن باور دارند. 
بااین حال، شاید این روش اشکاالتی نیز با خود به همراه دارد که باید 

آنها را نیز مد نظر قرار داد.






