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مستندسازى عملکرد نیروى انسانى:
بررسی عملکرد �ی تواند براساس حافظه افراد انجام شود. 

الزم است روندی برای مستندسازی مستمر فعالیت کارکنان 

ماهانه  کاری  گزارش های  تهیه  مثالً:  باشد.  داشته  وجود 

غیررسمی.

 
نکته: در صورتی که عملکرد یک رسپرست، توسط مدیر ارشد 

وی سنجیده می شود، صحبت با تیم کاری تحت نظارت وی و 

مستندسازی نتایج، می تواند شواهد خوبی را در مورد عملکرد 

رسپرست در اختیار قرار دهد.

چرا و چگونه
عملکرد کارکنان موسسه خود را ارزیابی کنیم؟

فرآیندی که به وسیله آن، عملکرد کارکنان (در کلیه سطوح از تازه واردان تا مدیران) در 

فواصل زمانی معین و با هدف به رسمیت شناخ§ دست آوردها، تشویق نقاط قوت، 

شناسایی نیازهای آموزشی و برنامه ریزی برای کارراهه شغلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

معیار سنجش در این فرآیند بر اساس اهداف و فرهنگ سازمانی، رشح وظایف و رفتارها و 

شایستگی های شغلی تدوین می شود.

پرسنل با انگیزه، پروژه های کارآ، موسسات محبوب

برنامه های آموزشی منطبق با نیازهای سازمانی

شفافیت در فرآیند ارتقا و آموزش

ارتباطات صمی¶نه اما حرفه ای میان مدیران و کارکنان

برقراری ارتباط منطقی میان سیستم حقوق و دستمزد و عملکرد افراد

ارزیابى عملکرد چیست؟

نتایج ارزیابى عملکرد چیست؟

مراحل ارزیابى عملکرد:
ارزیابی عملکرد معموالً شامل گام های زیر است:

آگاه سازى کارکنان از اهداف
 سازمانى و پروژه اى:

سازمان  اهداف  که  بدانند  دارند  حق  کارکنان  همه 

اهداف  این  به  رسیدن  برای  آنان  جایگاه  و  چیست 

های  تیم  مدیران  عملکرد،  ارزیابی  از  پیش  کجاست. 

کاری باید با برگزاری جلسات متعدد، اهداف بلندمدت 

را به اعضای تیم خود اعالم کنند.

تعیین شرح وظایف:
عملکرد هر فرد بر اساس رشح شغل وی سنجیده می شود؛  

از این رو هر یک از افراد یک تیم کاری باید به خوبی 

از نقش ها، مسئولیت ها و وظایف خود مطلع باشد.

تعیین چارچوب شایستگى ها
و فرهنگ سازمانى:

«شایستگی ها»، مصادیق رفتارهای حرفه ای چون «کار 

تیمی»، «انعطاف پذیری» و «ارتباطات موثر» هستند 

که چگونگی انجام کار را در یک سازمان مشخص می کنند. 

مهارت های  از  فرد  یک  که  است  ممکن  مثال  طور  به 

تخصصی کافی (مثالً مدیریت مالی) برخوردار باشد و 

به خوبی و رس وقت یک گزارش مالی را تهیه �اید؛ اما 

در اجرای کار مورد نظر شایستگی رفتاری «کار تیمی» 

را به خوبی رعایت نکرده باشد.

سنجش شایستگی ها و ارائه بازخورد مؤثر، برای ایجاد یک 

گیری  اندازه  برای  است.  حیاتی   ،Èسا سازمانی  فرهنگ 

شایستگی ها باید تعریف دقیقی از هر یک از آنها، و 

برای هر یک  منفی  و  مثبت  رفتارهای  از  مثال هایی 

داشته باشیم.

تهیه فرم ارزیابى عملکرد:
یک فرم ارزیابی معموالً شامل قسمت هایی چون موارد 

زیر است:

•       کمیت کار

••      کیفیت کار

••      دانش، تخصص و مهارت های شغلی

••      شایستگی ها و مصادیق رفتاری

••      نیازهای آموزشی

••      اهداف عملکردی برای دوره آتی فعالیت

تکمیل فرم ارزیابى عملکرد:
ارزیابی عملکرد یک فرآیند دو سویه است که توسط 

بدین  انجام می شود.  ارزیابی شونده و مدیر وی  فرد 

صورت که معموالً فرد ارزیابی شونده فرم ارزیابی را 

یک بار تکمیل �وده و آن را با مدیر خود به اشرتاک 

می گذارد. مدیر نیز این فرم را به صورت انفرادی و بر 

اساس شواهد و مستندات تکمیل �وده و آن را با فرد 

ارزیابی شونده به اشرتاک می گذارد.

برگزارى جلسه حضورى ارزیابى عملکرد:
پس از تکمیل فرم توسط طرفین، مدیر و شخص ارزیابی شونده در یک جلسه حضوری، قسمت های مختلف فرم را بررسی 

و در آن مورد آن گفتگو می کنند. توجه به نکات زیر در این جلسه، برای مدیران الزامی است:

        نسبت به اهداف سازمانی، رشح وظایف و عملکرد فرد ارزیابی شونده، آگاهی الزم را داشته باشید.

        در ابتدا، اهداف جلسه را توضیح دهید.

        لحنی دوستانه، اما حرفه ای داشته باشید.

        در بررسی عملکرد، به مثال های عینی و شواهد عملکرد رجوع کنید.

        تاکید را بر «عملکرد فرد» و نه «شخصیت وی» بگذارید.

        برای به رسمیت شناخ§ دستاوردهای فرد، فرصت الزم را اختصاص دهید.

        کاستی های عملکرد فرد را با ذکر مثال های روشن، به صورت واضح بیان کنید.

        مطمنئ باشید که به اندازه کافی برای جلسه ارزیابی وقت دارید (بین 60 تا 90 دقیقه).

        دقت کافی را برای شناسایی برنامه آموزشی به خرج دهید.

        از واژه «نیازهای آموزشی» به جای «نقاط ضعف» استفاده کنید.

        بیش از آنچه صحبت می کنید، شنونده باشید.

        جلسه را با مرور دستاوردهای فرد و برنامه آموزشی وی خاÕه دهید.

تحلیل نتایج ارزیابى عملکرد و به کارگیرى نتایج در تصمیم گیرى هاى منابع انسانى:
در این گام، نتایج به دست آمده، به روشی استاندارد (مثال امتیازدهی) مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و اطالعات 

حاصله در برنامه ریزی های مرتبط لحاظ می شود. مثل:

        متناسب سازی رشح وظایف 

        ارتقا مسئولیت ها

        آموزش های رسمی و غیررسمی 

        برنامه ریزی نیروی انسانی و استخدام نیروهای جدید

        پاداش های مالی و غیرمالی

        انگیزش

نکته: ارزیابی عملکرد معموالً برای کارکنان مشمول حقوق و دستمزد، به صورت رسمی و برای داوطلبین به 

صورت غیررسمی انجام می شود. اگر چه ممکن است عملکرد داوطلبین یک موسسه عام املنفعه به صورت 

رسمی ارزیابی نشود، اما این گروه از افراد نیز مانند سایر کارکنان حق دریافت بازخوردهای راهگشا و مؤثر 

در مورد عملکرد خود را دارند.

www.partoschool.org/karafariniمدرسه کارآفرینی اجت¶عی پرتو 

محدوده زمانی بررسی عملکرد باید مشخص و محدود باشد. 

ارزیابی عملکرد معموالً یک دوره یک ساله است. بدین معنی که 

یک جلسه 60 الی 90 دقیقه ای برای تکمیل فرم ارزیابی عملکرد 

در پایان سال برگزار می شود و سپس ارزیابی میاندوره ای پس از 

پایان 6 ماه با هدف بازبینی و رصد تغییرات، صورت می گیرد. 

چرخه ارزیابى عملکرد:


