
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین عوامل مرتبط با 

 عملکرد

 ارائه بازخورد

 ارزیابی عملکرد

مشکلحل   پاداش 



 تعریف ارزیابی عملکرد

 

 ارزیابی عملکرد، گیرد، انجام میسازمان در کارکنان درجه کفایت و لیاقت تشخیصفرایندی که با هدف به 

) Performance measurement(  .وظایف محوله و قبول اجرایی در  نظراز  در این فرآیند فردمی گویند

رفتار کارکنان زیرمجموعه  سازمانمدیران ارشد  ارزیابی عملکرد در فرایندمورد بررسی قرار می گیرد. ها مسئولیت

به  را با توجه به بارخورد ها استخراج کنند. نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان، تا بتوانند می کنندخود را بررسی 

رفیت بالقوه فرد و برنامه ریزی در طور خالصه ارزیابی عملکرد بصورت دوره ای با هدف کشف استعداد و ظ

 جهت بهبود سازمان انجام می گیرد.

 

 ازمانس ارزیابی عملکرد

بررسی اگرچه بسیاری از کارمندان از جلسه ارزیابی عملکرد سالیانه هراس دارند، ولی واکاوی رفتار کارمند و 

مدیریت عملکرد می تواند منافع بالقوه بسیاری  بواسطه مدیران منابع انسانی عملکرد کاری و رفتاری او توسط

رمندان شان و ایجاد تقویت ارتباط بین مدیران و کا فراهم کند. مدیریت عملکرد موثر می تواند به سازمان در

ادعا  کارشناسانکمک کند.  کارمندان برتر جهت تشویقشناسایی  همچنین برای ارزیابی کارمندان وی استانداردهای

فراهم میکند: چه برای کسب موفقیت همه اعضای سازمان  ی راد که ارزیابی عملکرد مناسب، اطالعات الزمنمیکن

 چیز باعث احترام شما نسبت به من

 می شود؟ چطور میتوان انتظارات شما را برآورده کرد؟ 
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 را مشخص میکند. در مرحله بعد سازمانضعیت عملکردی اش در ابتدا سازمان و

ق جلسات بازخورد عملکرد، به کارکنان اطالعاتی را این موقعیت را ارزیابی میکند و سرانجام مدیران از طری

معایبی وجود  فرد . اگر در عملکردملکردشان و اصالح آن در جهت دستیابی به اهداف سازمان میدهندعدرباره 

، تشکیل جلسات بازخورد جهت شناسایی و حل و فصل مشکالت اساسی ضروری است. استفاده از فرایند شتدا

 ان و کارمندان کمک میکند تا بر اهداف سازمان متمرکز شوند. مدیریت عملکرد به مدیر

 

 نرم افزار ارزیابی عملکرد

مبتنی بر سیستمهای مدیریت عملکرد و اینترنت، به مدیران در مراحل مختلف  ارزیابی عملکرد افزار استفاده از نرم

 . کمک میکند فرایند

د. مدیران بر نایجاد می کن هر شغلبرای  ارداردهای عملکرد ای از استان مجموعهمدیران با استفاده از نرم افزار، 

 کردعمل تا هبندی هر کارمند را فراهم کرد افزار، گزارش رتبه شده و نرم اساس این استانداردهای از پیش تعیین

ار به افز کارمند را با استانداردها مقایسه و کارمندان قوی و ضعیف را شناسایی کنند. نوع دیگری از این نوع نرم

یا کارمندان تحت فشار زمان کار می کنند؟ پاسخ ها دالیلی برای آکرد کمک میکنند. عملکالت در مشتشخیص 

 وجود مشکالت عملکرد و روش

 مایی که مدیر می توانند. با ریدبرفی کارکنان منجر شود ارائه میدهند.

 


