ارزیابی عملکرد

چکیذِ
يٕضٕع ارسيبثي ػًهكزد يكي اس يجبزث گستزدِ اي است كّ دايُّ ٔسیؼي اس رضتّ ْب ٔ غبزت َظزاٌ ثز آٌ اثزگذار ثٕدِ اَذ ٔ يذل ْب ٔ
چبرچٕثٓبي فزأاٌ در ايٍ سيیُّ ثزخي يذل ْبي يفٕٓيي ،يسممبٌ ثیطتزيٍ اثز را ثز رٔي ضكم دْي ايٍ سيیُّ خبظ داضتّ اَذ .سبسيبَٓب
ثزايٍ ثبٔرَذ كّ َیزٔي اَسبَي ثّ ػُٕاٌ يُجغ اغهي ايدبد ارسش در سبسيبٌ ٔ ثّ ػُٕاٌ يشيت رلبثتي يغزذ است .درچُیٍ ضزايغي زفظ
َیزٔي اَسبَي ٔ ايدبد اَگیشِ درخٓت افشايص رٔسافشٌٔ ثٓزِ ٔري دركبر ثب استفبدِ اس يكبَیسى ْبي يختهف اس خًهّ پبداش اس اْى ٔظبيف ْز
سبسيبٌ است .
تعریف ارزیابی عملکرد
فزآيُذی است کّ ثّ ٔسیهّ آٌ يک يذيز رفتبرْبی کبری َیزٔی اَسبَی را اس عزيك سُدص ٔ يمبيسّ آَٓب ثب يؼیبرْبی اسپیص تُظیى ضذْبرسيبثی
يی کُذ ٔ َتبيح زبغهّ را ثجت يی ًَبيذٔآَٓب را ثّ اعالع َیزٔی اَسبَی سبسيبٌ يی رسبَذ ( .زبخی کزيًی،رَگزيش) 204،1378،
ارسيبثي ػًهكزد ػجبرت است اس« :فزايُذ كًي كزدٌ كبرايي ٔ اثزثخطي ػًهیبت» كّ ثب يزٔري ثز ادثیبت يٕضٕع يي تٕاٌ داليم آٌ را ثّ سّ
گزِٔ اغهي سيز تمسیى كزد :
-1اْذاف استزاتژيك :كّ ضبيم يذيزيت استزاتژيك ٔ تدذيذ َظز در استزاتژي ْبست؛
-2اْذاف ارتجبعي :كّ ضبيم كُتزل يٕلؼیت فؼهي َ ،طبٌ دادٌ يسیز آيُذِ  ،ارائّ ثبسخٕر ٔ انگٕثزداري اس سبسيبَٓبي ديگز است .
-3اْذاف اَگیشضي :كّ ضبيم تذٔيٍ سیستى پبداش ٔ ًْچُیٍ تطٕيك ثٓجٕد ٔ يبدگیزي است .
فٕايذ استفبدِ اس ارسيبثی ػًهکزد کبرکُبٌ .
1تؼییٍ افشايص يُبصة دستًشد ٔ يشايب ثزاسبص اَذاسِ گیزی ػًهکزدی کبرکُبٌ .2ضُبسبيی افزادی کّ ثبيذ اَتمبل يبثُذ،يب خبثدب ضَٕذ .3تؼییٍ افزادی کّ ثبيذ ثّ خذيت آَٓب خبتًّ داد .4ضُبسبيی َیبسْبی آيٕسضی کبرکُبٌ .5ضُبسبيی افزادی کّ لبثهیت ارتمب ٔ ثکبرگیزی در پست ْبی يُبست را يی تٕاَُذ دارا ثبضُذ .6ضُبخت لبثهیت ْبی کبرکُبٌ ثزاسبص يمزرات ٔ لٕاَیٍ زکٕيتی ٔ خجزاٌ کبْص تٕاَبيی ْبی کبرکُبٌ تب رسیذٌ ثّ استبَذارد يٕرد َظز درلٕاَیٍ .
7ضُبخت ٔيژگی ْبی رفتبری ٔ ثهٕؽ افزاد خٓت تُظیى ارتجبط ثٓیُّ(.سیذخٕاديٍ) 514،1381،مذل ارزیابی عملکرد
يذل ارسيبثی ػًهکزد فزآيُذ  5يززهّ ای ثّ ضزذ سيز يی ثبضذ :
يززهّ أل) ضُبسبيی اْذاف ارسيبثی ػًهکزد
ارسيبثی ػًهکزد دارای اْذاف گَٕبگَٕی است.اْذاف ارسيبثی ػًهکزد ثٓجٕد اثز ثخطی سبسيبٌ ْب ثٕسیهّ تٕسؼّ ٔ ارتجبط اعالػبت زیبتی
درثبرِ يُبثغ اَسبَی سبسيبَٓبست .
غبزجُظزاٌ يؼتمذَذ کّ تٕافك کهی درثبرِ اْذاف ارسيبثی ػًهکزد ٔخٕد َذاردٔ،نی ثز رٔی اْذاف سيز اتفبق َظز ٔخٕد دارد :
تطخیع َیبسْبی آيٕسضی َیزٔی اَسبَیايدبد سیستى يُغمی ٔ ػماليی تطٕيك ٔ تُجیّايدبد سیستى يُغمی ٔ غسیر ثزَبيّ ريشی َیزٔی اَسبَیايدبد سیستى يُغمی پزداخت زمٕق ٔ دستًشد (پبداش دْی َیزٔی اَسبَی )ايدبد سیستى ثزَبيّ ريشی يسیش ضغهیايدبد سیستى يُغمی ارتجبط ثیٍ َیزٔی اَسبَیايدبد سیستى يُغمی ٔ ػماليی اَگیشش ٔ ثٓسبسی َیزٔی اَسبَیيززهّ دٔو) تدشيّ ٔتسهیم ضغم
در ارسيبثی ػًمکزد در يززهّ تدشيّ ٔتسهیم ضغم سّ ثسث ػًذِ را يغزذ يی ًَبيذ
ضزذ ٔظبيف ضغهی را ثزرسی ٔ ثّ رٔس ًَبيیذ .ػًهکزد َیزٔی اَسبَی را يستُذ ًَبيیذ .ثسث سبسَذِ ای را در يٕرد ػًهکزد َیزٔی اَسبَی ثّ اخزا در آٔريذ .فزآيُذ تدشيّ ٔتسهیم ضغم در ارسيبثی ػًهکزد
فزآيُذ تدشيّ ٔتسهیم ضغم خٓت ثٓجٕد ثخطیذٌ ثّ سیستى ارسيبثی ػًهکزد ٔ َٕضتٍ ضزذ ضغم دارای يک فزآيُذ پُح يززهّ ای است :
َٕ1ع اعالػبت يٕرد َیبس2رٔش3يُجغ4لبثهیت اخزايی اس َظز سيبٌْ،شيُّ ٔ سؼی ٔ تالش5ثٓجٕد ثخطیذٌ ثّ سیستى ارسيبثی ػًهکزد ٔ َٕضتٍ ضز ذ ضغميززهّ سٕو)سُدص کبراَدبو يبفتّ

در ايٍ يززهّ کبر اَدبو يبفتّ تٕسظ َیزٔی اَسبَی در عٕل دٔرِ يؼیُی ثب تٕخّ ثّ ٔظبيف ٔ يسئٕنیت ْبی يذٌٔ پیص ثیُی ضذِ در ضزذ
ٔظبيف يدًٕػّ رضتّ ْبی يختهف عزذ عجمّ ثُذی يطبغم يٕردسُدص لزار يی گیزد .
يززهّ چٓبرو) اخزای ارسيبثی ػًهکزد ثب تٕخّ ثّ استبَذاردْبی پیص ثیُی ضذِ در ايٍ يززهّ يذيزيت ثّ دَجبل ثّ يززهّ اخزا ٔ ػًم در آٔردٌ
اْذاف يغزٔزّ در ضُبسبيی اْذاف ػًهکزد َیزٔی اَسبَی ثب تٕخّ ثّ يؼیبرْبی ارسيبثی است .
يززهّ پُدى) يػبزجّ پبيبٌ دٔرِ ارسيبثی ثب َیزٔی اَسبَی
در ايٍ يػبزجّ اس ػًهکزد گذضتّ َیزٔی اَسبَی ثسث ثّ يیبٌ يی آيذ ٔ کُکبش رٔی َمبط لٕت ٔ ضؼف َیزٔی اَسبَی ثؼًم يی آيذ(.زبج
کزيًی،رَگزيش) 205-210 ،1378،
سیستم ارزیابی عملکرد
عزف است.يزازم ايٍ سیستى ػجبرتُذ اس :
ِ
سیستى ارسيبثی ػًهکزد دارای يک سیستى پُح يززهّ ای ثٕدِ کّ دارای يک راثغّ تؼبيهی دٔ
1يطخع ًَٕدٌ ارسيبثی کُُذِ ٔ ارسيبثی ضَٕذ2سيبٌ ثُذی ارسيبثی3خًغ آٔری ٔ گزد آٔردی اعالػبت4تؼییٍ رٔش ْبی يثجت5تؼییٍ رٔش ْبی اَذاسِ گیزی (.زبج کزيًی،رَگزيش) 210-211 ،1378،انواع ارزیابی
•ارسيبثی تٕسظ سزپزست يب يذيزاٌ ثٕيژِ سزپزستبٌ يیبَی
•ارسيبثی اس خٕد (خٕد ارسيبثی )
•ارسيبثی تٕسظ ًْزديفبٌ
•ارسيبثی کًیتّ ای
•ارسيبثی تٕسظ سيز دستبٌ
•ارسيبثی تٕسظ ثبسرسبٌ (.سیذخٕاديٍ539-537) ،1381،
خطاهای مربوط به ارزیابی عملکرد عبارت است از:
تًبيم زذ ٔسظ :تى ايم ثّ ارسيبثی تًبيی کبرکُبٌ در زذ يتٕسظ ٔ يیبَی
يتفبٔت ثب يٍ :تًبيم ثّ خٕد را يؼیبر لزار دادٌ ،ثّ ايٍ يؼُب کّ آَٓب يی دارای رفتبرْب ٔ خػٕغیبت يتفبٔت ثب رفتبرْبی ارسيبة ثبضُذ،در ردِ
ضؼیف ارسيبثی يی ضَٕذ .
تبثیزْبنّ ای :گزايص ثّ ارسيبثی ثز اسبص يک ٔيژگی يصخع  ،ثّ خبی آَکّ کم ػًهکزد فزد در يک دٔرِ ثزرسی يی ضٕد .
تبثیزأنیّ  :تًبيم ثّ ارسيبثی افزاد ثزاسبص تبثیزاَدبو ضذِ در ثزخٕرد أل ٔ َّ ثزاسبص تسهیم ػًهکزد ٔی در عٕل ارسيبثی .
خغبی آسبَگیزی :تًبيم ثّ ارسيبثی کبرکُبٌ در سغر خٕة ٔ ػبنی .
فزد ثّ فزد :تًبيم ثّ يمبيسّ افزاد ثب ًْذيگز ثّ خبی يمبيسّ تک تک آَٓب ثزاسبص يؼیبرْبی يطخع کبری .
خغبی تبسِ َگزی :تًبيم ثّ اَدبو ػًم ارسيبثی ثزاسبص آخزيٍ رفتبرْبی يطبْذِ ضذِ ٔ َّ ثزاسبص ارسيبثی کم رفتبرْبی فزد در عٕل يذت
ارسيبثی .
يثم يٍ:تًبيم ثّ ارسيبثی افزاد کسبَی کّ ثیطتز ثّ فزد ارسيبة در سغر ػبنی ضجیّ ْستُذ .
يدًٕع پبسخ  :تًبيم ثّ ارسيبثی افزاد در يٕرد تًبو خػٕغیبت ثغٕر يکسبٌ ثدبی آَکّ خػٕغیبت آَٓب ثغٕر تک تک يٕرد ارسيبثی ٔ درخّ
ثُذی لزارگیزَذ .
تبثیز اضبفی  :تًبيم ثّ ارسيبثی افزاد ثزاسبص ارسيبثی ْبی گذضتّ آَٓب ثّ خبی کبرکزد فؼهی آَٓب .
خغبی يزثٕط ثّ سخت گیزی :تًبيم ثّ سخت گیزی ثیص اس زذ در ارسيبثی کبرکُبٌ .
نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد:
ْطت َکتّ دريٕرد اَدبو ثزرسی ْبی دلیك ػًهکزد يی تٕاَذ تبثیز يُبسجی ثز فزآيُذ ارسيبثی ثگذارد :
1ػًهکزد فزد را ثدبی خػٕغیبت ضخػی ٔی يٕرد ارسيبثی لزار دْیذ .2اسبص ارسيبثی را تسهیم دلیك کبر لزار دْیذ .3رٔيذاد ْبی يٓى را ثدبی رٔيذادْبی ػبدی ٔ يؼًٕنی در َظز ثگیزيذ .4ثّ ارسيبثبٌ فٌُٕ ارسيبثی ٔ راِ ْبی خهٕ گیزی اس اَدبو خغب را آيٕسش دْیذ .5سزپزستبٌ ٔ يذيزاٌ را اس يٕارد لبََٕی آگبِ سبسيذ .6ارسيبثی را ثّ ضکم يکتٕة اَدبو دْیذ ٔ اس فزد ثخٕاْیذ آٌ را ثّ َطبَّ آَکّ اس ايٍ ارسيبثی يغهغ ثٕدِ است،ايضب کُذ .7ارسيبثی ْبی گذضتّ را يجُبی ارسيبثی فؼهی لزار َذْیذ .8-در فبغهّ سيبَی يطخع فزو ارسيبثی را يدذد ثزرسی ٔ اغالزبت السو را درآٌ اَدبو دِ يذ( .

