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 مدیریت جهادي با رویکردارائه مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی 
 

 3، سید حمیدرضا حسینی2، هادي صفري1رضا عباسی

       

     

 هدیکچ

لزوم تعریف و طراحی، پایش، بازنگري و بهبود سیستم مدیریت عملکرد در هر سازمان و تشکیالتی امري ضروري         
است. سیستم مدیریت عملکردي که مجموعه اي متوازن و متعادل از عملکرد و نتایج را به منظور بررسی میزان انطباق 

 و پیشرفت در مفایسه با اولویت هاي مربوطه ارائه نماید. 

در این مقاله به موضوع ارزیابی عملکرد با رویکرد مدیریت جهادي پرداخته شده است. در ابتدا مفهوم مدیریت         
سپس به تعاریف و اهمیت و ضرورت نظارت و کنترل در سازمان اشاره شد و به  جهادي مورد بحث قرار گرفته  و

رداخته شده است. در همین راستا مدل مفهومی پیشنهادي ارزیابی عملکرد را که نوعی کنترل رسمی و عملیاتی است پ
براي ارزیابی عملکرد با لحاظ نمودن ویژگی هاي مدیریت جهادي ارائه گردید. در ادامه تمامی اجزاء مدل پیشنهادي 
تبیین و تشریح گردید و تالش شد ابعاد مختلف یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب که کمک کننده در مسیر پیشرفت 

 عالی باشد مورد بررسی قرار گیرد.و ت

     

 مدیریت جهادي، ارزیابی عملکرد، نظارت و کنترل : ي کلیديواژه ها

 )r.abbasi@shahed.ac.ir، تهران، ایران (دانشگاه شاهد ،استادیار گروه مدیریت صنعتی 1 
 ، تهران، ایرانکارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهدفارغ التحصیل  2 
 ، تهران، ایرانکارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهددانشجوي  3 

                                                            



 مقدمه -

 منوط به وجودآن  کارآمديموفقیت و ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از نظام هاي مهم مدیریتی است که            
 ،هاشاخصو  معیارها، اجزاء اصلی نظام ارزیابی مشتمل بر اهداف باشد.می هاي مطلوب در اجزاء آنخواص و ویژگی

ت. از سوي دیگر با توجه به گفتمان مدیریت جهادي مطرح شده از سوي رهبر اسموقعیت زمانی و مکانی  ها،وشر
اري یمعظم انقالب اسالمی، توجه به ابعاد و الزامات مختلف آن در نظام هاي مدیریتی و سازمانی ضرورت و اهمیت بس

تالش عالمانه و بی وقفه در مسیر دستیابی به پیشرفت و شاید بتوان مهمترین وجه تمایز مدیریت جهادي را در  دارد.
تعالی بدانیم، لذا در این مقاله ضمن بررسی مفهوم مدیریت جهادي در بیانات رهبر معظم انقالب به عنوان مطرح کننده 

ارزیابی عملکرد در سازمان با رویکرد مدیریت  مدلاقدام به ارائه  ،و اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت این مفهوم
 و تشریح اجزاء آن شده است.جهادي 

 

 و ضرورت تبیین ؛مدیریت جهادي -

ی نایظ بار معبه لحاو مطرح شده است  اسالمی مدیریت جهادي که در سالهاي اخیر از سوي رهبر معظم انقالب         
به نوع و سبکی از مدیریت اشاره دارد که جهادگونه باشد. لذا نخست در تبیین این موضوع باید نیازمند مداقه است، 

 جهاد را شناخت. 

 یم تالشی یک انسان. است مفروض دشمن، با رویاروئی و حضور جهاد، در. دارد ايویژه معنائی بارِ یک جهاد«         
 خصوصب که دهید، انجام را تالشی یک میخواهید شما وقت یک اما. نیست جهاد این نیست؛ او مقابل در دشمنی کند،
 باشد، تالق شکل به جهاد این وقت یک است ممکن. جهاد شود می این است؛ ایستاده شما يسینه به سینه دشمنی یک

 واعان است؛ جهاد اینها يهمه باشد؛ فنی جهاد است ممکن باشد، علمی جهاد است ممکن باشد، مالی جهاد است ممکن
 جهاد.  مبارزه شود می کنیم، پیدا معادلی جهاد براي ما امروز ادبیاتِ در بخواهیم اگر. است مبارزه و جهاد اقسام و

، عسلویه تنف صنعت کارکنان و مردم جمع در اسالمی انقالب معظم رهبر بیانات( ».اقتصادي يمبارزه یعنی اقتصادي،
8/1/90(  

ایشان در فرمایشات دیگري اقدام به تشریح بیشتر جهاد نموده و آنرا حرکت مستمر، همه جانبه، هوشمندانه و         
 اسمش یخصوصیات با تحرکی. نیست جهاد اسمش تحرکی هر چه؟ یعنی جهاد« بیان نمودند: مخلصانه در برابر دشمن 
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 است؛ دشمن مقابل در این بداند انسان که است این است، جهاد اسمش که تحرك این خصوصیات از یکی. است جهاد
 کی مقابل در که حرکتی. گیرد می انجام دارد که است آلوديغرض و خصمانه حرکتِ یک مقابل در بداند یعنی
 تیبایس حتماً جهاد مفهوم در که دومی جهت .است جهاد اصلی شرائط از یکی دارد، وجود خصمانه جهتگیري چنین

 جهاد شاسم تحرکی اینجور. است بودن مخلصانه است، بودن هوشمندانه است، جانبگیهمه و استمرار بشود، مالحظه
 )26/5/90، اقتصادي هايبخش برگزیدگان و فعاالن دیدار درمعظم له  بیانات( »است.

نکته دیگري که باید در مدیریت جهادي مدنظر قرار داد، توجه به اولویت ها در کارها و اقدامات است. چرا که          
 عدم توجه به این موضوع به جز هدر رفتن منابع و زمان و از دست دادن فرصت هاي پیشرفت نتیجه دیگري ندارد. 

ر ى خدمت به مصالح کشودور از هرچیزى جز انگیزهى شخصى، بههادور از انگیزهطور جدى، بهمسئولیتها اگر به «
 هاى گوناگون را نباید دخالت داد، اولویتهاترین کار جهادى است؛ کار جهادى یعنى این؛ انگیزهانجام بگیرد، بزرگ

  )4/3/93،  دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمىبیانات در («.را باید نگاه کرد

یکی از ویژگی هاي مهم و کلیدي مدیریت جهادي، داشتن امید و توکل به امدادهاي خداوند قادر متعال در کنار         
عامل مهم مدیریت جهادى عبارت است از خودباورى و اعتماد به نفس و « برنامه ریزي هاي دقیق و عالمانه است. 

شود، امّا با پشتکار، با همّت، با توکّل به خداي متعال، با تشویق  گفتند نمی آن سالها به ما می .اعتماد به کمک الهى
بیانات در دیدار کارگران در گروه (.» .نیروهاي بااستعداد، با عزم راسخی که مدیران ما به کار بردند، این کار اتّفاق افتاد

 )10/2/93، صنعتى مپنا

شناخت جامع، دقیق و هوشمندانه از شرایط قبل از برنامه ریزي  در کنار اقدام عالمانه و همه جانبه از خصیصه هاي         
حظه قرار مورد مال ي اقتصاد مقاومتیسیاستها ، رویکرد جهادي است که دردیگري نکته «دیگر مدیریت جهادي است. 

و  آلودهشود پیش رفت؛ باحرکت عادي و احیاناً خواب گرفته؛ همت جهادي، مدیریت جهادي. با حرکت عادي نمی
شود کارهاي بزرگ را انجام داد؛ یک همت جهادي الزم است، تحرك جهادي و مدیریت جهادي  حساسیت نمیبی

م علمی باشد، هم پر قدرت باشد، هم با برنامه باشد، و هم شود، ه براي این کارها الزم است. باید حرکتی که می
 )20/12/1392، هاي اقتصاد مقاومتیبیانات در جلسه تبیین سیاست( ».مجاهدانه باشد
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و  اقدامبرنامه ریزي، سازماندهی، نوعی از با عنایت مطالب فوق می توان ویژگی هاي مدیریت جهادي را در          
تن و مستمر با در نظر گرفهمه جانبه، مخلصانه فعالیت ها و امور دانست که ویژگی هاي عالمانه و هوشمندانه،  نظارت  

 داراست. را قابتشرایط محیط بیرونی پیچیده و پرتنش فضاي ردر اولویت ها 

از سوي دیگر اهمیت و ضرورت سبک مدیریت جهادي در سرعت بخشیدن به پیشرفت و رفع موانع و محدودیت         
اگر مدیریت جهادي یا همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، « ها قابل توجه است. 

قدرتهاي جهانی و در شرایط دیگر، قابل حل است و کشور  خباثت آمیزرایط کنونیِ فشارهاي مشکالت کشور، در ش
 )23/10/93، دیدار شهردار و اعضاي شوراي اسالمی شهر تهران با رهبر انقالب» (.حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد

مدیریت جهادي در سطوح کالن و خرد مدیریتی  سبکین است که توجه و پیاده سازي اهمیت زیادي دارد اآنچه 
نبلى و دچار شدن به ت«  تاثیر زیادي در بسیج سرمایه هاي انسانی و درنتیجه فائق آمدن بر تنگناها و مشکالت دارد.

ا حاال توانیم، تصور اینکه ت کارى، دچار شدن به یأس و ناامیدى، تصور اینکه ما نمیگى، دچار شدن به کمه روحیبى
واند ت توانیم، باید عزم داشته باشیم، عزم ملى و مدیریت جهادى می طور که امام فرمودند ما مینتوانستیم؛ نخیر، همان

بیانات در مراسم » (.ها را باز کند. اینها همه، آن چالشهاى درونى ما است که باید با اینها مقابله کنیمى این گرههمه
 )14/3/93،  بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی

 

 نظارت و کنترل  -

ساختار سازمانی ایجاد و کارکنان هدایت و برانگیخته  ،ریزي انجام شده باشددر یک سازمان ممکن است برنامه        
ها آن طور اند و هدفریزي شدهها آن گونه که برنامهولی هنوز هیچ اطمینانی وجود نداشته باشد که فعالیت ،شده باشند

که مدیران خواهانند تحقق یابند. لذا کنترل و نظارت به عنوان آخرین حلقه از زنجیره وظایف مدیر داراي اهمیت ویژه 
گیري قدرت پی، وه تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهی یافتهبر نح، مدیران با کنترل و نظارت )1384(طاهري، است. 

نها را آبتواند ، تا درصورت وجود هرگونه انحراف از اهداف و برنامه ها و تخطی از اجراي عملیات ،خواهند یافت
ت خود ناتواند از منابع و امکا نمی، اصالح نمایند.هیچ سازمانی بدون داشتن یک سیستم دقیق و جامع نظارت و کنترل

اقد تضمین الزم ف، هر مدیري بدون داشتن سیستم کنترلی درستی استفاده کند و در تحقق هدفهاي خود موفق باشد.ه ب
 )1391، پیروز( براي صحت و دقت عملیات و نیز اجراي کامل و صحیح برنامه هاست.
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 کر ذارائه شده است که برخی از آنها را در ادامه نظارت و کنترل  برايدر متون مدیریتی، تعاریف مختلفی         
 کرده ایم:

 ت معیناستانداردهاي انجام عملیا ضمن آن نتایج مورد انتظار در قالب کنترل عبارت است از فعالیتی منظم که •
شده باهم مقایسه  گردد،عملیات پیشبینی شده و انجاممی سیستم دریافت اطالعات طراحی شوند،می
 شوند و سرانجاماهمیت آنها مشخص می گردند،اختالفات و انحرافات مشاهده شده ارزیابی و میزانمی

 )1392(الوانی،  .گیرنداصالحات الزم براي تحقق هدفها و ماموریتهاي سازمان صورت می
عالیتها ف دهد تا میزان صحت و سقمتطبیق عملیات با برنامه انجام می کوششی که مدیریت در جهت ،نظارت •

 .آورد را به دست

کند و یشده مقایسه م بینی شده و با عملیات انجام عملیات پیش کنترل فرایندي است که مدیر از طریق آن •
 .دنمایمی در صورت وجود اختالف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست به رفع و صالح آنها اقدام

قایسه م سیستم بازخورد اطالعات، طراحی هدفهاي استاندارد، رسیدن به کنترل تالشی منظم است در جهت •
واقعی با استانداردهاي از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش و ارزیابی آنها  اجزاي

 .به روند اجرایی که در برگیرنده حد اکثر کارایی است

آنها و اقدامات الزم براي جلوگیري از انحراف عملیات اجراي  ها از زمانها و برنامه گیري ارزیابی تصمیم •
 )1377(سعیدي،  .نامندنسبت به هدفهاي برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی را کنترل یا نظارت می

 ها همانبه منظور حصول اطمینان از اینکه آن فرآیند تحت نظر قرار دادن فعالیت هاکنترل را  "استیفن رابینز" •
، پیروز( .تعریف می کند ه و مهمظو اصالح انحرافات قابل مالح شوند انجام می ،ریزي شده اندگونه که برنامه 

1391( 
 تالشی است سیستماتیک و نظام واره براي تعیین استانداردهاي ،مدیریت کنترلبیان می دارد  "رابرت ماکلر" •

سه عملکرد واقعی با مقای، طراحی سیستم بازخورد اطالعات، عملکرد براي اهداف برنامه ریزي شده
کردن اینکه آیا انحرافی وجود دارد یا نه و تعیین میزان اهمیت انها  مشخص، استانداردهاي از پیش تعیین شده

ثر به شیوه اي بسیار موثر و با حداک، وانجام اقدامات اصالحی براي حصول اطمینان از اینکه همه منابع شرکت
 )1391، پیروز( .مورد استفاده قرار گرفته است ،در جهت دستیابی به اهداف شرکت ،کارایی ممکن
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شود یگیري معملکرد فرآیندي است که عملکرد شاغل با آن اندازه معتقدند که ارزیابی"دیویس"و"ردرو" •
 .دهند شمند خواشود کارکنان،سرپرستان و مدیران و نهایتا سازمان از آن بهره که درست انجام و هنگامی

ارزیابی عملکرد را توصیف سیستماتیک نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در حدود اجراي  "کاسیو" •
 .کندوظایف محول تعریف می

زخور چرخه منظم فعالیت و با باشد یعنی داراي هدف،نظارت و کنترل به صورت یک فرایند میدر یک تعریف،         
ینی بگرا به پیشنگر با دید آیندهداریم.کنترل پیش 5نگرو پس 4رنگفرایند نظارتی پیشاست که مطابق با آن دو نوع 

نگر یا پس از عمل با دید پردازد در حالی که کنترل پسهاي جاري میها و دادهمسائل آتی از طریق شناسایی علت
  )1385شفیع زاده، می کند. ( نقاط ضعف عملکرد را تعیین"گرا معموالگذشته

 در یک تعریف دیگر، چهار دسته نظارت وجود دارد:         

 المتس از قانون تا پذیردمی انجام مقررات و قوانین وضع اجرا،در از قبل نظارت گونهاین :عمل از قبل نظارت •
 .شود فراهم آن اجرایی زمینه و برخوردار الزم

 ات پذیرد انجام وظایف شرح برابر مأموریت، و برنامه اجراي زمان در که است نظارتی :عمل حین در نظارت •
 .پذیرد انجام مطلوب نحو به محوله مأموریت و قانون

 براي پروژه و قانون از صحیح ارزیابی تا گیردمی انجام فوق مرحله دو از بعد نظارت این :عمل از بعد نظارت •
 .پذیرد صورت آن از مطلوب نتایج آوردن دست به

 زا است بازرسی و نظارت نیازمند که اموري در مورد حسب که است بازرسی و نظارت :العاده فوق نظارت •
 )1379 احمدي،( .پذیردمی انجام نظارت دستگاه یا مسئول یا زمامدار طریق
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 ارزیابی عملکرد -

ارزیابی  که با هدف، سیستم مدیریتی رسمی است که به نوعی کنترل رسمی و عملیاتی اشاره دارد ارزیابی عملکرد
 )1391، گروت( اهداف زیر را می توان براي ارزیابی عملکرد متصور بود:در سازمان طراحی می شود. کیفیت عملکرد 

 ارائه بازخور به کارکنان درباره عملکردشان •
 تعیین وضعیت ارتقاء افراد با توجه به شایستگی ها •
 تشویق به بهبود عملکرد •
 تعیین و سنجش اهداف •
 استعدادهاي بالقوه در سازمان شناسایی •
 برنامه ریزي بهتر نیروي انسانی •
 تعیین نیازهاي آموزشی و توسعه اي کارکنان •
 مشاوره به افرادي که عملکرد ضعیفی دارند •
 عادالنه کردن نظام هاي پاداش و تشویق •
 ارتقاء و بهبود عملکرد سازمان •

 

 مدل مفهومی تحقیق -

با رویکرد مدیریت جهادي در سه بخش اصلی طراحی  مفهومی فرآیند ارزیابی عملکردبراي تحقیق حاضر، مدلی         
بخش اول ارائه شده است.  1نظام ارزیابی عملکرد، پیاده سازي نظام طراحی شده و اصالح و بهبود آن به صورت شکل

ریزي روشها و  یین معیارها و شاخص ها، هدفگذاري براي شاخص ها و طرحاز مراحل و اجزاء سیاستگذاري، تع
پایش معیارها و شاخص ها و تجزیه ا تشکیل شده است. بخش دوم شامل مراحل اجراي برنامه ها و اقدامات، رویکرده

ه و تجزیو تحلیل شاخص هاي محاسبه شده می باشد. بخش آخر نیز شامل اصالح نظام ارزیابی عملکرد حاصل از 
 عملکرد سازمان می باشد.تحلیل شاخص ها، بهبود عملکرد کارکنان و ارتقاء 
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ویژگی هاي مدیریت جهادي شامل عالمانه و هوشمندانه بودن، اولویت بندي در برنامه ریزي ها و اقدامات، مستمر         
بین المللی  شرایط پیچیده و مغرضانه محیط خارجی و با در نظر گرفتنحرکت روبه پیشرفت شتاب در انه بودن و و پیگیر

 جزاء مدل لحاظ گردیده اند. در طراحی و تبیین ا

 مدل فرآیند ارزیابی عملکرد (منبع: محققان). 1شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طراحی 
نظام ارزیابی عملکرد

اصالح، بهبود 
و پیشرفت

ش ها 
طرح ریزي رو

و رویکردها
 

پایش و اندازه گیري 
 شاخص ها
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 تبیین مدل ارزیابی عملکرد -

 به تفصیل ارائه می گردد: ،  1اجزاء مدل ارزیابی عملکرد ارائه شده در شکل در این بخش 

 : چشم انداز و اهداف، به بررسی مسئولیت  در مرحله ضمن مداقه در ارزش ها، ماموریت، سیاست گذاري
ها، اختیارات و شایستگی هاي مورد نیاز پرداخته می شود. همچنین توجه به برنامه هاي کالن توسعه اي افراد 

ات از نک از دیگر موارد اثرگذار بر تعیین سیاست ها و خطی مش هاي ارزیابی عملکرد به حساب می آید.
 به یادگیري، خالقیت، بهبود و نوآوري است: مهم دیگر در سیاست گذاري توجه

 یادگیري : شناسایی تجارب خوب درونی و بیرونی و فرصت هاي بهبود •

 خالقیت :ایجاد رویکردهاي جدید یا تغییر یافته •

 بهبود : شناسایی، اولویت بندي، برنامه ریزي و اجراي بهبود با استفاده از نتایج ارزیابی و یادگیري •

 اولویت بندي و اجراي نتیجه و خروجی خالقیت  نوآوري : ارزیابی، •

 

 

  : در این مرحله با توجه موارد ذیل اقدام به تعیین معیارها و شاخص هاي ارزیابی تعیین معیارها و شاخص ها
 عملکرد می شود:

 چشم انداز، ماموریت، راهبرد و خط مشی هاسازگار با  •
(شناسایی گروه هاي مختلف ذي نفعان از قبیل جامعه و  در ارتباط با نیازها و انتظارات ذي نفعان •

 نهادهاي حاکمیتی، کارکنان، سهامداران و پیش بینی و پاسخگویی به نیازها و انتظارات آنها)
لحاظ نمودن معیارهاي کیفی در کنار معیارهاي کمی (توصیفی یا رفتاري مانند پایبندي به ارزش هاي  •

ی ها و مهارت ها، خبرگی و عادات / کمی یا نتایج مانند خروجی ها و سازمانی، نحوه انجام کار، شایستگ
 دستاوردهاي قابل شمارش، اهداف محقق شده، رعایت کمیت و کیفیت و هزینه و زمان )

 در راستاي سطوح عملکردي کارکنان که در براي دستیابی به اهداف استراتژیک مورد نیاز است. •

(شاخص هاي عملکردي آن  کلیدي عملکردي و کرديشناسایی و اولویت بندي شاخص هاي عمل •
دسته از شاخص ها هستند که به منظور سنجش ابعاد مختلف عملکرد سازمان طراحی می شوند و از 
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میان آنها، تعداد معدودي که مهمتر بوده و نقش کلیدي دارند به عنوان شاخص هاي کلیدي عملکردي 
 انتخاب می شوند.)

ه (شاخص هاي نتیجه اي آن دست نتیجه اي و کلیدي نتیجه اي ص هايشناسایی و اولویت بندي شاخ •
از شاخص ها هستند که به منظور سنجش ابعاد مختلف نتایج سازمان طراحی می شوند و از میان آنها، 
تعداد معدودي که مهمتر بوده و نقش کلیدي دارند به عنوان شاخص هاي کلیدي نتیجه اي انتخاب 

 می شوند.)

 بین آنها و توازن انسجام سایر شاخص ها و یکپارچگی، بودن بامرتبط  •

(تفکیک و دسته بندي تمامی نواحی مربوطه به منظور پوشش و استنباط و بخش بندي مناسب  •
 استنتاج جامع تر و دقیق تر) 

 

  :در این گام اقدام به هدفگذاري براي شاخص هاي تعیین شده در مرحله قبل می گردد. در تعیین اهداف
 اهداف، توجه به این نکات بسیار مهم و اثرگذار است:تعیین 

 و در مسیر دستیابی به چشم انداز در راستاي اهداف استراتژیک •

  بودنو مهم هوشمندانه  ،عاقالنه •
 اولویت بندي اهداف •
 (معین و مشخص بودن بازه زمانی دستیابی به تفکیک هر هدف ) زمان دار بودن •

؛ مانند ایجاد کردن، حذف کردن، کاهش دادن، کیفی (خصوصا براي شاخص هاي افعال کنشی استفاده از •
 افزایش دادن، منظم کردن)

 قابلت کنترل توسط فرد ذي ربط •
 )نکردن وظیفه به جاي هدفتعیین نتیجه (نتایج) مشخص براي هر هدف (تعیین  •
 معیارهاي سنجش تحقق اهدافو دارا بودن قابل سنجش بودن  •
 سنجش پیشرفت و ارائه بازخور روش هايمشخص بودن  •

 )و سایر منابع و امکانات هزینه، زمان منطقی با( داشتن تناسب  قابلیت دستیابی •
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گو و ال ، همچنین سازمان هاي پیشرو،لحاظ مقایسه هاي مناسب با سازمان هاي مشابه، متوسط صنعت •
 داخلی و خارجی برتر

البته در کنار ویژگی هاي فوق، دو اصل مهم را باید مدنظر قرار داد: اول اینکه اهداف چالشی باشند، یعنی 
برانگیزاننده و کششی باشند تا حداکثر توانایی ها براي تحققشان به کار گرفته شوند. دوم و مهمتر اینکه امید، 

  باشد. متعال همیشه مدنظر قرار داشتهباور و توکل به خداوند قادر 

 

  : پیاده سازي این مرحله به طراحی و تعیین راه و روش هاي تمام شمول طرح ریزي روش ها و رویکردها
 و انجام نظام ارزیابی عملکرد اختصاص دارد. در این خصوص توجه به نکات راهنماي ذیل مفید است:  

 و خط مشی ها پیروي و پشتیبانی از سیاست ها •

 فرآیندهاي تعریف شده و شفاف به همراه منطق روشن •

 اعمال اصالحات در طول زمان •

 با رویکردهاي دیگر و یکپارچه مرتبط •

 پیچیده نکردن سیستم ارزیابی عملکرد (طراحی ساده) •

 رویه اي جهت بررسی مجدد نتایج (رسیدگی به شکایات) دارا بودن •

 

 :عملیاتی سازي برنامه ها و انجام وظایف مطابق برنامه ریزي هاي  این مرحله به اجراي برنامه ها
 انجام یافته مربوط می شود.

 

 :قابل اطمینانجمع آوري داده هاي صحیح با آغاز انجام برنامه ها، پایش و اندازه گیري شاخص ها ، 
ه تحلیل نتیجو دقیق از منابع اطالعاتی مرتبط و موثق به منظور پایش و اندازه گیري شاخص ها و در 

 آنها شروع می گردد. به موقع
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 : و دقیق و محاسبه شاخص ها، نوبت به تجزیه  پس از جمع آوري داده هاي صحیح تجزیه و تحلیل
 و تحلیل آنها با لحاظ موارد ذیل می رسد:

 بررسی میزان تحقق یافتن اهداف •

 بررسی نحوه پایداري در عملکرد خوب ( داراي روند  مثبت از گذشته) •

چگونگی وضعیت در مقایسه ها (با سازمان هاي مشابه، متوسط صنعت و الگو و برتر داخلی و  •
 خارجی)

 درك روابط علی و معلولی بین نتایج شاخص ها و عملکردها و اقدامات •

  میزان اطمینان از پایداري عملکرد مثبت در آیندهبررسی  •
 عملکردهابررسی وضعیت کارایی و اثربخشی برنامه ها، اقدامات و  •

 به صورت نظام مند و ساخت یافته در نواحی مربوطه ي برنامه هااجراچگونگی  •

شناسایی و درك عوامل مهم و بحرانی موفقیت (در کنار شناسایی همه عوامل با اهمیت اثرگذار،  •
شناسایی و درك تعداد محدودي از متغیرها و عوامل که تاثیر قابل مالحظه اي روي ماندگاري، 

 )اثربخشی و کارایی  دارند.پایداري، 
 

 از آنجاییکه اصالح و بهبود و پیشرفت اقدامات هیچ گاه پایانی ندارد،  : اصالح نظام ارزیابی عملکرد
برداري ضرورت یادگیري از تجارب و الگوفرآیند ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا 

قضاوت بیش از پیش احساس می شود. شناخت  نیز با توجه به مسئولیت حساس کنترل، ارزیابی و
واند می ت و توصیفی خطاهاي متداول ارزیابی به خصوص در سنجش و بررسی شاخص هاي کیفی

ارزیابی هاي کیفی و توصیفی که در آنها با  کمک قابل توجی در جلوگیري از رخداد آنها نماید.
دق، مجرب و آموزش دیده انجام پیروي از یک الگوي مشخص از عملکرد برتر توسط ارزیابان صا

  می پذیرد، در ردیف ارزیابی هاي عینی بوده و معتبر است.   
 )1391گروت، ( :را می توان به صورت ذیل دسته بندي نمودمتداول ارزیابی عمده خطاهاي 

 تاثیر جذابیت : افردي که ظاهر جذاب (طبق نظر ارزیابی) دارند. •
 به عوامل تحت کنترل فرد و موفقیت ها به عوامل خارجی.سوگیري اسناد : نسبت دادن شکست ها  •
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 گرایش به مرکز : تمایل رتبه متوسط دادن به افراد •
 اثر اولین برخورد : قضاوت با توجه به برخورد اولیه •

 اثر هاله اي : تعمیم یک جنبه به همه حوزه هاي عملکردي •

 بالقوه (آینده) اثر قابلیت هاي بالقوه : ارزیابی هملکرد بر اساس قابلیت هاي •

 گرایش به سمت مثبت و منفی (صفر و یک) : تمایل به ارزیابی باالتر یا پایین تر از واقعیت •

 تاثیر عملکرد گذشته : تاثیر گذاشتن عملکرد گذشته بر ارزیابی فعلی •

 اثر تازگی : تاثیر بیشتر عملکرد جدیدتر نسبت به عملکرد قبلی •

 یا درونی فرد با ارزیاب شبیه بودن : تاثیر شباهت هاي ظاهري و •

 دیده گرفتن تفاوت هاي فرديل به عمومیت دادن در گروه ها و ناکلیشه اي اندیشیدن : تمای •
 

 بهبود عملکرد کارکنان 
با پیاده سازي سیستم ارزیابی عملکرد مناسب، می توان به اهدافی که از آن انتظار می رود دست یافت. مواردي 

ور به کارکنان ارائه بازخوي انسانی، تعیین نیازهاي آموزشی و توسعه اي کارکنان، برنامه ریزي بهتر نیراز قبیل 
، مشاوره به افرادي که عملکرد ضعیفی دارند، تعیین وضعیت ارتقاء افراد با توجه به درباره عملکردشان

هبود که همگی موجب ب شایستگی ها، تشویق به بهبود عملکرد و عادالنه کردن نظام هاي پاداش و تشویق
 عملکرد کارکنان می گردد.

 

 ارتقاء عملکرد سازمان 
از آنجاییکه نیروي انسانی یک سازمان مهمترین سرمایه آن به شمار می آیند،  فلذا بهبود عملکرد کارکنان، 

ارزیابی عملکرد مناسب در  همچنیننهایتا ارتقاء عملکرد سازمان و پیشرفت پایدار را موجب می گردد. 
 مناسب افراد انطباق منظور به استعدادها مطلوب عرضه تضمین آن مقصود و هدفکه  ،هااستعداد مدیریت

 ، نقش کلیدي ایفا می نماید.است سازمان راهبردي مبناي اهداف بر مناسب زمان در مناسب مشاغل با
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 جمع بندي -

در این مقاله به موضوع ارزیابی عملکرد با رویکرد مدیریت جهادي پرداخته شد. درابتدا مفهوم مدیریت جهادي مورد 
عالمانه و هوشمندانه، همه جانبه، مخلصانه و مستمر با در بحث قرار گرفت و ویژگی هاي مدیریت جهادي را در اقدام 

رت و پرتنش تعریف گردید. سپس به تعاریف و اهمیت و ضرو نظر گرفتن اولویت ها در شرایط محیط بیرونی پیچیده
نظارت و کنترل در سازمان اشاره شد و به ارزیابی عملکرد را که نوعی کنترل رسمی و عملیاتی است پرداخته شد. در 

 ویژگی هاي مدیریت جهادي ارائه گردید.همین راستا مدل مفهومی پیشنهادي براي ارزیابی عملکرد با لحاظ نمودن 
در ادامه تمامی اجزاء مدل پیشنهادي تبیین و تشریح گردید و تالش شد ابعاد مختلف یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب 

 که کمک کننده در مسیر پیشرفت و تعالی باشد مورد بررسی قرار گیرد.

 
 

 منابع : 

 نخستین االتمق مجموعه ، ساختار نظارتی در تشکیالت ج.ا.ا و جمعی از نویسندگان،مرتضی  ،احمدي •
 .1379 ،سازمان بازرسی کل کشور همایش و نظارت و بازرسی،

 .1392الوانی، سید مهدي، مدیریت عمومی، نشر نی،  •
پیروز، علی آقا، عباس شفیعی، ابوطالب خدمتی، سید محمود بهشتی نژاد، مدیریت در اسالم، انتشارات  •

 .1392پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ نهم، 
 .1371، 18نظارت و کنترل سازمانی از دیدگاه اسالم، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره  جاسبی، عبداله، •
 . 1377، 125سعیدي، پرویز، نظارت و کنترل در مدیریت اسالمی، مجله حسابدار، شماره  •

 ، 3 شماره  اسالمی، علوم ، مجلهنظارت مؤثر سازمانی از منظر مدیریت علمی و اسالمیشفیع زاده، رضا،  •
1385. 

 ،زمانیسا فرهنگ مدیریت ، مجلهنظارت (اصلی از اصول مدیریت) از دیدگاه قرآن و سنتطاهري، حبیب اله،  •
 .1384 ،10 شماره

 .1385 ، 53 شماره ،راهبرد و مجلس ، مجلهنظارت و کنترل در مدیریت اسالمی، لطف اله، دهکردي فروزنده •
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اسالمی و الگوهاي آن، انتشارت دانشگاه پیام نور، فروزنده دهکردي، لطف اله، علی اکبر جوکار، مدیریت  •
 .1392چاپ ششم، 

گروت، دیک، ارزیابی عملکرد؛ دستورالعملی جامع براي مدیران، ترجمه محمد صبوري مطلق، نشر نسیما،  •
 .1391چاپ اول، 

 .1391نجمی، منوچهر، مدل جایزه تعالی، انتشارات سرآمد، چاپ سوم،  •
 .1393، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول، 93ویرایش  ؛تعالی سازمانی مرکز تعالی سازمانی، الگوي •

• www.GroteConsulting.com 

• www.khamenei.ir 
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