ارزيابي چند منبعي ( 063درجه)
گامي نو در ارتقای نظام ارزيابي عملکرد مديران
بدون شك مديران سازمان تامين اجتماعي همانند تمامي سازمان ها ايفاگر مهم ترين نقش ها در تحول،
بهروزرساني و ارتقاي كمي و كيفي فعاليت هاي آن مي باشند .نوسازي ،پويائي ،بهره وري و رقابت پذيري
سازمان تامين اجتماعي در گرو داشتن مديراني آگاه ،مبتكر ،توانمند و عالقمند و متعاقباً نيروي انساني توانا،
باانگيزه و پويا مي باشد.
امروزه يكي از عمده ترين دغدغه هاي مديران در سازمانها افزايش بهره وري نيروي انساني بخصوص
در سطح مديران مياني ميباشد .اثربخشي اين مهم در كاهش هزينه ها ،ارتقاء كيفيت كار و در نهايت جلب
رضايت مخاطبين ميباشد .با بهره گيري از سيستم مناسب سنجش ميزان عملكردها بر اساس معيارها و شاخصهاي
از قبل تعيين شده ميتوان ارزيابي عيني انجام داد.
لذا با توجه به اهميت ويژه مديريت در سازمان امروزي ،شناخت و ارزيابي عملكرد مديران و واحدهاي
اجرائي و آشنائي با اطالعات آماري مربوط به آن ها ،زمينه ساز تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي صحيح و
به موقع خواهد بود.
با پيچيده تر شدن نظامهاي اداري در دنياي امروز ميزان تعامالت درون سازماني و برون سازماني مديران
نيز افزايش يافته بگونه اي كه سازماني را موفق دانسته اند كه بتواند خود را با تحوالت و تغييرات شگرف حاصل
در نظامهاي جهاني در سطح كالن سازگار نمايد .پرواضح است اينگونه سازمانها عالوه بر اينكه مسير خود را
بخوبي تشخيص داده اند توانسته اند تحوالت را نيز با خود همسو سازند و آنها را به سود سازمان خود بكار
گيرند.
در حال حاضر با توجه به حجم امور موظف و جاري واحدها به جهت پاسخگوئي و ارائه خدمات به
بيمه شدگان و مستمري بگيران و نيز فعاليتهاي مضاعفي نظير اتوماسيون ،سامان سوابق و همچنين اختيارات
تفويضي وسيع و گسترده در بخش بيمه اي ،نقش و جايگاه نظارت و ارزشيابي در كليه سطوح سازمان اعم از
ستادي ،استاني و اجرائي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و اهتمام و كوشش همه جانبه كليه متصديان مشاغل
مديريت و كارشناسي را طلب مي نمايد.
در اين راستا اداره كل امور استانها نيز با واقف بودن به وظائف و مسئوليتهاي خود و بمنظور رسيدن به
اهداف عاليه سازماني ،موضوع نظارت و ارزيابي عملكرد را سرلوحه كار خود قرار داده است .بهمين منظور
پروژه طراحي سيستم ارزيابي عملكرد روساي شعب بر مبناي مدل ارزيابي چند وجهي يا  063درجه را در
دستور كار خود قرار داده است.
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اداره كل امور استانها با درك اهميت حياتي نظارت و ارزشيابي در رشد و بالندگي سازمان ،همواره
افقهاي جديدي را در پيش رو قرار داده است .الزم به ذكر است توجه اين اداره كل به روشهاي نويني همچون
تكنيك ارزيابي  063درجه و كارت امتيازي متوازن حاكي از تالش جهت ارتقاء و بروز رساني روشهاي مورد
استفاده در راستاي رويكرد جديد اداره كل امور استانها با عنوان «مديريت عملكرد» مي باشد.
مدل ارزيابي يا بازخور  063درجه (چند منبعي يا چند وجهي) از روش هاي توسعه يافته فرآيندهاي
ارزيابي عملكرد و بازخورد مشتري (بخشي از مديريت كيفيت جامع) استخراج شده است .بازخور  063درجه
يك رويكرد ارزيابي عملكرد است كه بر داده هاي جمعآوري شده از سرپرستان ،همكاران ،زيردستان و
مشتريان تكيه دارد.
به عبارت ديگر ،ارزيابي  063درجه نوعي ارزيابي است كه در آن يك فرد همزمان از سوي زيردستان،
مشتريان ،كاركنان ،همكاران ،مديران مافوق و همچنين خودارزيابي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
الزم به ذكر است ارزشيابي عملكرد بايد از مديريت عملكرد تمييز داده شود .مديريت عملكرد فرايند
بسيار گسترده تر ،جامع تر و طبيعي تر در مديريت است كه هدف آن مشخص كردن انتظارات متقابل بوده و بر
نقش حمايتي مديراني كه انتظار مي رود به عنوان مربي و نه به عنوان قاضي عمل نمايند تاكيد دارد و بر آينده
متمركز است.
هدف از رويكرد مديريت عملكرد در وهله اول بهبود عملكـرد سازماني ،كاركردي ،واحد و فردي
كاركنان است و دوم ،هدفهاي كلي زير را نيز در بردارد:
 توسعه منابع انساني و ايجاد اصالحات الزم براي بهسازي منابع انساني. مشخص كردن اينكه در سازمان واحدها و افراد تا چه حد در راستاي اهداف و انتظارات سازمان قرار دارند. به دست آوردن معيارها و مباني اصالح فرايندهاي كاري و سازماني در آينده سازمان. ايجاد انگيزه بيشتر در منابع انساني. ايجاد روحيه كار گروهي. تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و ايجاد و اصالح استانداردهاي آموزشي مورد نياز. شناخت باورها و ارزشهاي ضعيف و هنجارهاي ناخواسته و نيز تقويت باورها و ارزشها و هنجارهاي مطلوبو ثبيت فرهنگ مناسب و موثر.
معرفي مدل ارزيابي يا بازخور  063درجه (چند منبعي)
مدل ارزيابي يا بازخور  063درجه (چند منبعي يـا چنـد وجهـي) از روش هـاي توسـعه يافتـه فرآينـدهاي
ارزيابي عملكرد و بازخورد مشتري (بخشي از مديريت كيفيت جامع) استخراج شده اسـت .بـازخور  063درجـه
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يك رويكرد ارزيابي عملكرد است كـه بـر داده هـاي جمـعآوري شـده از سرپرسـتان ،همكـاران ،زيردسـتان و
مشتريان تكيه دارد.
به عبارت ديگر ،ارزيابي  063درجه نوعي ارزيابي است كه در آن يك فرد همزمان از سوي زيردستان،
مشتريان ،كاركنان ،همكاران ،مديران مافوق و همچنين خودارزيابي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
مهمترين تفاوت بين ارزيابي سنتي و بازخورد  063درجه اين است كه رهيافت سنتي تنها يك منبع
ارزيابي دارد در حاليكه رويكرد بازخور  063درجه شامل چندين منبع است ،بنابراين جامعتر از رهيافت سنتي
است( .جونز و برلي)45 :9031 ،
شايستگي را علت تمايز و تفاوت در عملكردهاي كامالً مطلوب و ايده آل با عملكرد هاي معمولي و
متوسط مي دانند.
شايستگي ها عبارتند از  :مجموعه دانش ،مهارت ها ،خصوصيات شخصيتي ،عالئق ،تجارب و توانمندي
هاي مرتبط با شغل كه فرد را قادر مي سازد در سطحي باالتر از حد متوسط به ايفاي مسئوليت بپردازد .در واقع
شايستگيها الگوئي را ارائه مي كنند كه نشان دهنده فرد با عملكرد برتر در شغل محوله است( .شيخ و فرامرز،
)9036
براي استخراج شايستگي ها روش هاي مختلفي وجود دارد كه عبارتند از :
 .9مطالعه و تجزيه و تحليل رفتارها ،سبك هاي مديريت ،شيوه هاي تصميم گيري و ويژگي هاي
شخصي و شخصيتي كه در مديران برجسته و موفق آن سازمان و آن صنعت مشترك است.
 .2شناسائي و تجزيه و تحليل روندها و چالش هاي موثر بر سازمان در آينده
 .0تجزيه و تحليل مشاغل مديريتي
 .5الگوبرداري از سازمان هاي پيشرو (شيخ و فرامرز)9036 ،
كاربردهای ارزيابي يا بازخور  063درجه در سازمانها
توسعه كارراهه  :متداولترين كاربرد بازخور چند منبعي ،توسعه كار راهه اسـت كـه شـامل خودبالنـدگي،
توسعه رهبري ،بهبود مديريت ،تعيين نيازها ،آموزش كاركنان است هدف بازخور مشـخص كـردن نقـاط قـوت
ونيازهاي توسعه يادگيرنده است ويادگيرنده از افزايش خود ادراكي بهره مند ميشود.
تغيير فرهنگي :بسياري از سازمانها از بازخور  063درجه براي تغيير فرهنگ سازمان ،تسريع تغيير وارتقاي
توانمندي كاركنان استفاده مي كنند.
ارزيابي عملکرد :درزمينه ارزيابي عملكرد سه منبع متمايز مشخص شده است كه سـازمانها از آن اسـتفاده
مي كنند
اولين گروه شامل آنهائي است كه رفتار فرد را مشاهده مي كنند وبنابراين درموقعيت ارزيابي قـرار دارنـد
اين گروه شامل رئيس ،همكاران ،زيردستان ،مشتريان دروني و بيروني هستند.
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منبع دوم بازخور محيطي شغلي است ومنبع سوم خود افراد هستند كه مي توانند درمورد عملكرد خودشان
قضاوت كنند.
افزايش اثربخشي تيم  :بسياري از سازمانها سيستمهاي بازخور  063درجه را بمنظور اثربخش تركردن تيم
هاي كاري توسعه مي دهند.
دالئلي كه سازمانها در بکارگيری بازخور  063درجه دارند عبارتند از :
توجه به مشتري وكيفيت خدمات ،ارتقاء كارتيمي وتيم سازي ،ايجاد فضائي با مشاركت باال ،تعيين موانع
موفقيت ،ارزيابي نيازهاي توسعه ،شناسائي قابليتهاي سازمان ودرنتيجه مشخص شدن ارزشها وپاداشهاي سازمان.
فرايند بازخور  063درجه بعنوان يك سيستم توسعه به سرعت درحال رشـد ميباشـد .بسـياري از سـازمانها
باوركرده اند كه اعضاء سازمان بايد ازبينش ديگران درباره كارها ورفتارهايشان مطلع باشند وخودشان نيز بعنوان
يك عنصر كليدي در فرايند مداخله مشاركت داشته باشند.
يكي از مباحث اساسي در فقدان تيم ارزيابي عملكرد درسازمانها است كه منجر به بروز مشـكالتي بـراي
كاركنان و مديران شده است  .عمده تـرين بـازخور  063درجـه درسـازمانها بـه كـارگيري كاركنـان ،مـديران و
درپاره اي موارد كاركنان زيردست در فرايند ارزيابي است كه درنتيجه آن سازمانها مي توانند تيم جامع ارزيابي
عملكرد موثري را به كارگيرند وضمن ارزيابي صحيح ازعملكرد كاركنان مسير ترقي مناسب براي افـراد برنامـه
ريزي كنند.
براين اساس چند نكته قابل توجه است :
-9قبل از سرمايه گذاري براي به كارگيري يك ابزار يا فرايند خاصي نحوه استفاده از آن آموخته شـود .
هرتيم داراي نقاط قوت وضعف خود است كه شناخت اين نقاط قوت وضـعف دربـه كـارگيري آن يـاري مـي
رساند.
-2حمايت وپشتيباني اعتبار بازخور  063درجه  :چرا افراد بايد به همديگر بازخور ارائه دهند؟ اين امـر بـه
افراد فرصت مي دهد تا از اطالعات عيني مربوط به عملكرد استفاده كنند اما چه سودي براي ارائه دهنده بازخور
دارد ؟ جواب اين است كه افرادي كه با همديگر كار مي كنند مـي تواننـد از همـديگر حمايـت كننـد يـا بـراي
همديگر مشكل ساز شوند بازخورفرصتي براي ايجاد تغيير مثبت در رفتار كاري افراد است .
-0از عوامل تسهيل كننده مناسب استفاده گردد  :بازخور منابع چند گانه چيزي بيشتر از يـك ابـزار اسـت
يك فرايندي است كه چندين رخداد درآن بايد تسهيل گردد .دراين زمينه جلساتي كه قبـل از ارزيـابي برگـزار
مي شود آسانترين روش براي تسهيل است جلساتي كه بعد از ارزيابي برگزار ميشود بالقوه چالشي هستند وشامل
بازخور ،بازخورتكميلي ،برنامه ريزي توسعه افراد وهدايت عملكرد است .
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-5پيگيري برنامه هاي توسعه  :استفاده صرف از بازخورمنابع چندگانه براي خود اگاهي افراد باعث بـروز
مشكالتي ميگردد بازخور  063درجه مي تواند زمينه هاي ايجاد مهارت را شناسائي بكند وازسوي ديگر راه حل
مشكالت را با استفاده از ابزار آموزش وتوسعه ارائه كند.
سازمان بايد براساس داده هاي بازخور  063درجه برنامه هائي براي حمايت از فعاليتهـاي بالنـدگي داشـته
باشد .درغيراينصورت تجربيات كسب شده دراين زمينه ممكن است اتالف شود واز پروسه هاي آينـده حمايـت
مورد نياز بعمل نيايد.
-4بازخور توسعه اي ازتصميات پاداش دهي وبرنامه هاي پرسنلي جـدا گـردد  :تجربيـات موفقيـت آميـز
مديريت عملكرد در اندك سازمانهائي به چشم مي خورد درصورتي كه بازخور عملكرد درگذشته به فعاليتهاي
پاداش دهي وساير تصميمات منابع انساني مرتبط باشند افراد كمتر به اين امر باور پيـدا مـي كننـد كـه بازخورهـا
اكنون براي اهداف توسعه اي استفاده ميگردد زماني كه افراد احتمال دهند كه ممكن است دراين فرايند شغل يا
كارشان درمعرض خطر باشد در ارائه بازخوردهاي صحيح دچار مشكل مي شوند .
آنها ممكن است سعي كنند از امنيت شغلي دوستانشان حمايت كنند يا دراخراج افرادي كه نمي توانند از
آنها پيش بيفتند تالش كنند .اگر انتظار داشته باشيم كه ارزيابي هاي ارائه شده دراين فضا براي تعيين اولويتهـاي
رشد وتوسعه ،عيني منصفانه وصحيح باشد اشتباه كرده ايم .براي اينكه بازخور  063درجه بعنوان رهيافت كامال”
جديدي شود نبايد با تصميمات پاداش دهي ومنابع انساني مرتبط باشد .ايـن امـر ضـروري اسـت بـه دليـل اينكـه
درصورتي كه افراد معتقد باشند كه داده هـاي ارائـه شـده دربـازخور برحقـوق وشـغل آنـان تـاثير مـي گـذارد
احتماال” به سختي پاسخهاي عيني ارائه مي كنند وشايد فرايند بازخور چيزي بيشتر از يك ارزيابي عملكرد ساده
قلمداد نشود.
 -6فرايند بازخور  063درجه بايد حمايت مديريت عالي سازمان را به همراه داشته باشند وساير مديران را
به انجام چنين كاري در سازمان تشويق كنند.
فوائد ارزيابي  063درجه عبارتند از :
 .9اولويت بندي نيازهاي آموزشي
 .2ارزيابي بر اساس شايستگي هاي علمي و كاربردي
 .0كاهش فاصله بين رئيس و مرئوس
 .5افزايش ميزان مشاركت و انجام كار تيمي
 .4ايجاد زمينه هاي مناسب جهت ارائه بازخور و توسعه فردي
 .6توجه به نظرات كليه ذينفعان در سازمان (شيخ و فرامرز)9036 ،
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