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 ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت برق منطقه ای هرمزگان براساس مدل شایستگی

 نویسنده : وجیهه صداقت

 کارشناس ارشد آموزش وبهسازی منابع انسانی

 شرکت برق منطقه ای هرمزگان

Email:   v.sedaqat@yahoo.com 

 

 چکیده

در عصر کنونی که مهم ترین سرمایه سازمان ها را نیروی انسانی آنها تشکیل می دهد مزیت رقابتی در ارتقا مستمر بهره وری منابع 

                انسانی سازمانی می باشد. امروزه در کنار تحوالت عظیم در علوم مختلف دانش مدیریت منابع انسانی نیز از تحوالت شگرف 

است و بازنگری سیستمهای جدید در این نظام زاییده تحوالت ان است و دراین رابطه می توان فرایند ارزیابی عملکرد  بی بهره نبوده

را به عنوان سیستیم غیرقابل اجتناب معرفی نمود و نقش آن به گونه ای است که در ابعاد مختلف سازمان اهمیت بسزایی دارد. امروزه 

بهبود فرایند زیر سیستم های منابع انسانی نظیر سیستم ارزیابی عملکرد افزایش بهره وری  سازمان ها سعی می کنند به وسیله

سازمان را محقق سازند لذا سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده بطوریکه عدم وجود سیستم ارزیابی 

یر ن تفاسیبهبود می باشد که سرانجام ان مرگ سازمان است.با ا عملکرد مناسب به معنای عدم برقراری و ارتباط با توسعه رشد و

می سازند دالیل منطقی و قابل قبولی  علیرغم محدودیت ها و عوامل بازدارنده ای که اثربخشی برنامه های ارزیابی عملکرد را محدود 

                       لکرد به عنوان یکی از وظایف مهم وجود دارد که اجرای این برنامه ها را در سازمان ضروری ساخته است.اصوال ارزیابی عم

                  سازمان های پویا است طیف وسیعی از تصمیمات مدیران مانند پاداش اموزش ترفیع و جانشین پروری و.. معموال براساس 

اهم می گردد.که این معیارهای ذهنی قضاوت های ذهنی صورت می گیرد که با داشتن یک برنامه ارزیابی عملکرد مناسب فرصتی فر

لذا در تعریف پروژه طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی بر پایه رویکرد نی و واقعی تبدیل و مورد استفاده قرار گیرند. یعبه 

ای مهم ه شایستگی شرکت برق منطقه ای هرمزگان نیز این امر ، اصالح سیستم ارزیابی عملکرد شرکت، بعنوان یکی از زیر سیستم

اصالح سیستم ارزیابی عملکرد آن  تو اثرگذار منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته شده است که تحقیق حاضر پیشنهاد الزم جه

 شرکت می باشد.

مدل شایستگی ،ارزیابی عملکردواژه های کلیدی:    
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 مقدمه

ابع مننظام مدیریت منابع انسانی مجموعه ای از زیر سیستم مرتبط به هم است و بدیهی است به  منظور برخورداری از یک نظام 

انسانی کارا وجود ارتباط و یکپارچگی بین زیر سیستمهای منابع انسانی ضروری است. دراین بین زیرسیستم ارزیابی عملکرد به عنوان 

به این زیر سیستم پرداخته می شود.همانگونه که اشاره واثرگذار مطرح است و لذا در این مرحله از پروژه یکی از زیر سیستمهای مهم 

شد ارتباط و یکپارچگی بین زیر سیستمهای منابع انسانی متضمن ایجاد یک نظام کاراست از این رو پس از تدوین مدل شایستگی  

 ابی عملکرد با رویکرد شایستگی به اصالح این سیستم پرداخته می شود.دراین مرحله به منظور هماهنگ سازی زیر سیستم ارزی

 تعاریف ارزیابی عملکرد

نظام ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین و پایه ای ترین زیر نظام های منابع انسانی محسوب می شود بدیهی است که ارزیابی عملکرد 

کارکنان فرایندی بسیار مهم واز حساس ترین مسائلی است که مسئوالن سازمانها با ان رو به رو هستند.به طور کلی می توان گفت 

است برای سنجش سازمان که با اصالح عملکرد فرد ، عملکرد سازمان نیز بهبود خواهد یافت . ارزیابی  که ارزیابی عملکرد معیاری

عملکرد فعالیتی اساسی ومستمر مدیریتی است. به همین دلیل است که مدیران دائما رفتار کارکنان شان را مورد مطالعه قرار داده و 

صورت رسمی وغیر رسمی انجام می شودو تاثیری مستقیم بر افزایش حقوق،ارتقا و  فرایند ارزیابی، بهدرمورد آنها قضاوت می کنند. 

ترفیع ، انفصال ،انتقال و آموزش دارد. دراین میان سیستم ارزیابی عملکرد سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در ارتباط با نحوه 

نظور رشد وبهبود سازمان می باشد.درسیستم ارزیابی عملکرد، انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود درآنها به م

به منظور آگاهی از نتایج عملکرد منابع انسانی ومیزان کارایی آنان منابع انسانی موجود در سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند. از 

مانی انسانی به منظور دستیابی به اهداف ساز این طریق ، با شناخت نقاظ قوت وضعف منابع انسانی، اقدامات بهسازی و بالندگی نیروی

صورت می پذیرد.درخصوص ارزیابی عملکرد همچون اکثر مفاهیم مرتبط با منابع انسانی تعاریف گوناگونی وجود دارد که در ذیل به 

 برخی از آنها اشاره می شود:

انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای ارزیابی عملکرد فرایندی است که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی -

 (1از پیش تنظیم شده ارزیابی می کند ونتایج حاصله را ثبت می نماید وآنها را به اطالع  نیروی انسانی سازمان می رساند )

سیم سه گروه اصلی زیر تقارزیابی عملکرد عبارت است از فرایند کمی کردن کارایی واثربخشی عملیات که می توان دالیل آن را به -

 کرد: 

 ژیک و تجدید نظر دراستراتژی است .اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استرات -1

 اهداف ارتباطی که شامل کنترل موقعیت فعلی ،نشان دادن مسیرآینده،ارائه بازخورد و الگو برداری از سازمانهای دیگر است.-2

 اداش وهمچنین تشویق بهبود و یادگیری استاهداف انگیزشی: که شامل تدوین سیستم پ-3
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ارزیابی عملکرد)شایستگی( کارکنان عبارت است از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در ارتباط با نحوه انجام وظیفه آنها در -

 (2مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود درآنها به منظور رشد وبهبود )

 ارکنان را از بازخورد تشخیصی نتایج مثبت یا منفی عملکرد شغلی خود اگاه می کند.ارزیابی عملکردفرایندی است رسمی که ک-

 ارزیابی به معنای سنجش مقدار و چگونگی بهره وری یک فرد و قضاوت درباره آن است.)ار،کی،جین(-

 سازمانارزیابی عملکرد عبارت است از : بررسی قوتها و ضعفهای مرتبط با کار یک فرد یا یک گروه در یک -

 ( 1991) کاسیو،

بازخور مثبت یا منفی از نتایج عملکرد افراد در ارزیابی عملکرد عبارت است از روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان براساس -

 (1211چگونگی انجام وظایف می باشد.)سیدجوادین،

یک دوره زمانی معین، درمقایسه با ارزیابی عبارت است از سنجش نسبی عملکرد فرد در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در -

استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد وظرفیتهای بالقوه فرد به منظور برنامه ریزی درجهت فه فعلیت در آوردن آنها)حاج 

 (1311( نقل از )دعائی،1331شریف،

انتصابات شغلی.)قانون استخدام  ارزیابی عملکردعبارت است از سنجش وقضاوت در رفتارها، شایستگی و لیاقت فردی در-

 (1331کشوری،

 اهداف ارزیابی عملکرد

هدف اساسی ارزیابی عملکرد، ارائه اطالعات صحیح و دقیق درباره عملکرد شغلی اعضای سازمان است. این اطالعات هرچه دقیق تر 

سایی میزان اثربخشی و کارآمدی کارکنان و موثرتر باشند، ارزش بالقوه آنها برای سازمان بیشتر است. هدف ارزیابی عملکرد، شنا

ارزیابی عملکرد ، نه تنها اطالعاتی معتبر وصحیح را در اختیار  سازمان از طریق ایجاد و توسعه اطالعات حیاتی منابع انسانی است.

و رفتارهای شغلی خود  مدیران قرار می دهد بلکه اطالعات مناسبی را در اختیار کارکنان نیز قرار می دهد، آنان را نسبت به عملکرد

آگاه می سازد و باعث می شود تا به نقاظ قوت وضعف عملکرد خوبی پی ببرند. این اطالعات پایه مناسبی برای اصالح و بهبود 

 رفتارهای شغلی و رشد و پرورش شخصیت کارکتان خواهد بود. مهمترین اهداف ارزیابی عملکرد عبارت است از:

وری.تعیین بازدهی کار یا بهره 1  

. تعیین کارایی ) نسبت کار انجام شده به منابع مصروف(2  

.اثربخشی )میزان موفقیت در تحقق اهداف یا انجام رسالتها(3  

.طبقه بندی عادالنه کارکنان4  

.تعیین افزایش مناسب دستمزد و مزایا5  
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.شناسایی قابلیت های کارکنان3  

.بهسازی عملکرد3  

.ایجاد نظام عادالنه ترفیعاتی1  

ایجاد رغبت و عالقه کارکنان ساعی.9  

.تعیین روائی آزمونهای استخدامی11  

.برنامه ریزی نیروی انسانی11  

.آموزش و تربیت کارکنان12  

.بهبود ارتباطات روسا، سرپرستان و کارکنان13  

.رعایت قوانین ارزیابی عملکرد14  

رسیدن به برتری سازمانی ، پاداشهای مالی  .ایجاد زمینه مشارکت گروهی کارکنان، همگرایی اهداف فرد و سازمان،15

 مناسب)ار.کی.جین و ترا یاندیس(

 ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد

 تعدادی از ویژگیهای مهم نظام ارزیابی عملکرد کارآمد عبارتند از 

.روشن و مشخص بودن معیارها و شاخصهای ارزیابی1  

ارزیابی شاخصهایقابلیت سنجش و اندازه گیری .2  

.قابل حصول بودن اهداف و انتظارات در موعد یا مواقع مقرر3  

.معطوف به نتیجه و فرایند بودن نظام ارزیابی4  

.معطوف به زمان بودن ارزیابی5  

بطور کلی ،نظام حاکم بر ارزیابی ها می باید به گونه ای باشد که مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد سازمان باشد معطوف به 

دهد، مبتنی بر گفت وگو و  و توسعه و بهبود عملکردباشد، رشد و ارشاد و توسعه ظرفیت ارزیابی شونده را مد نظر خود قرار رشد

 .اصول خود استاندارد گذاری و خود ارزیابی باشد و همچنین معطوف به آینده و مبتنی بر آینده نگری باشد

 کاربردهای ارزیابی

:وارد زیر می داندپنج کاربرد ارزیابی را معموال م  
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موجب افزایش سطح عملکرد کارکنان می شود.-1  

موجب رشد و پرورش کارکنان می شود.-2  

درک سرپرستان بطور متقابل درباره زیردستان افزایش پیدا می کند.-3  

بین حقوق،دستمزد و ارزشیابی عملکرد ارتباط بوجود می آورد.-4  

اره عملکرد کارکنان، برنامه های کارگزینی اعتبار می یابد.با بررسی دقت پیش بینی های انجام شده درب-5  

مدیران برای تصمیماتی که در رابطه با کارکنان باید اخذ کنند از نتایج و اطالعات اینگونه ارزیابی ها استفاده  می کنند همچنین با 

آموزشی معتر ،قابل اعتماد و اثربخش بوده استفاده از ارزشیابی عملکرد کارکنان می توان مشخص کرد که کدامیک از برنامه های 

.است  

(8و1)رویکردهای مختلف در سیستم ارزیابی عملکرد  

همانگونه بیان شد یکی از مهمترین بخشهای مدیریت منابع انسانی در هرسازمانی، ارزیابی عملکرد کارکنان آن است. روشهای مختلفی 

ازمان استراتژی منابع انسانی س شرایط و ساختار سازمان می توانند مفید باشند.برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام بسته به 

مهمترین عامل در تعیین رویکرد ارزیابی عملکرد آن سازمان است. به طور کلی سه رویکرد اساسی در خصوص سیستم ارزیابی 

فعالیت ارزیابی عملکرد نیز همانند  اف.عملکرد وجود دارد رویکرد مقایسه ای ،رویکرد تساوری محور و رویکرد مبتنی بر اهد

سایرفعالیتهای حوزه منابع انسانی زمانی بیشترین اثربخشی را خواهد داشت که با استراتژی رقابتی سازمان همسو باشد. مثال ممکن 

الی که رحاست شناسایی بهترین و بدترین کارکنان، در سیستم مدیریت عملکرد یک سازمان منجر به موفقیت آن سازمان گردد د

 دراکثرسازمان ممکن است استفاده از همین این شیوه در سازمانی دیگر کار تیمی را مختل کرده و انگیزه کارکنان را کاهش دهد.

انجام می شود. البته ممکن است ارزیابی توسط خود فرد یا کمیته ای خاص و یا ها، ارزیابی توسط مدیریت یا سرپرست مستقیم 

 .ی نیز صورت پذیردهمکاران و زیردستان و

 ارزیابی سرپرست مستقیم

رزیابی مرئوسان به وسیله رئیس آنها ، متداولترین شیوه ارزیابی است. سه دلیل مهم آن عبارتند از:ا  

چون سرپرست نزدیکترین فرد به زیردست برای نظارت بر رفتار و عملکرد اوست.-1  

موجب تقویت جایگاه مدیریتی اوست. چون اداره واحد به عهده سرپرست است. ارزیابی عملکرد-2  

.ارزیابی زیردست بوسیله سرپرست نیازهای آموزشی را معلوم می کند و برای تربیت نیروی انسانی موثر است-3  

 خود ارزیابی
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           اگر افراد از وظایف خود،معیارها و استانداردهای کاری، انتظارات سرپرست و اهداف سازمانی آگاهی داشته باشند تا حد زیادی

می توان گفت که بهترین موقعیت برای ارزیابی عملکرد خود را دارا هستند. خود ارزیابی مستلزم این است که افراد خودشان را بر 

اساس ویژگی ها و قابلیت هایی که دارند درجه بندی کنند و در مورد عملکرد خود اظهار نظر کنند که هدف اصلی در این روش 

 .خودشناسی فردی است

 ارزیابی توسط همکاران

 این روش اگرچه به ندرت صورت می گیرد ولی همکاران می توانند همدیگر را ارزیابی کنند و این ارزیابی در شرایط زیر مفید است:

 ترکیب طوالنی همکاران با یکدیگر یا به عبارت دیگر کار گروهی در یک دوره بلند مدت صورت می گیرد.-

 وابستگی وظایف-

 رقایت همکارانعدم -

 

 

 ارزیابی گروهی

هنگامی که چند واحد سازمانی دارای وظایف مشابه باشند چند نفر از آگاهان به کارمند وکار او دعوت می شوند و گروهی برای 

 ارزیابی عملکرد تشکیل می شود. هر یک از اعضا با توجه به تخصص خود عملکرد کارمند را ارزیابی می کند. این روش معموال از

 دقت بیشتری برخوردار است اما عیب آن کم شدن نقش سرپرست مستقیم در ارزیابی فرد است.

 کمیته ارزشیابی

برای کاهش برخی پیش داوری ها ویک جانبه نگری های ممکن در ارزشیابی انفرادی، کمیته های ارزشیابی برای درجه بندی عملکرد 

ن وسرپرستانی است که در مورد کارکنانی که با آنها کارمی کنند، نظر می دهند. افراد تشکیل می شوند. این کمیته، متشکل از مدیرا

این روش منبع مناسبی برای ارزیابی کارکنان خواهد بود. اعضای کمیته، رفتارهای گوناگون فرد را مشاهده وارزیابی می کنند. از 

ربرد این روش مستلزم همکاری وارتباط نزدیک عیب های این روش، وقت گیر بودن و کاهش نقش سرپرست مستقیم فرد است. کا

 .سرپرستانی است که با رفتار کارمند یا کارگر آشنا هستند

 ارزیابی رئیس به وسیله زیردست:

هدف اصلی در این روش آگاهی رئیس از شیوه عمل و مدیریت خود از دید کارمند است. چون زیردست به علت اجرای تصمیمات 

لی پرسش اص را درک می کند. دراین روش مدیر از نیازهای کارکنان و نتایج عملکرد خود آگاه می شود. رئیس اثربخشی وکاردانی او

این است که سازمان ما از کدام روش برای ارزیابی عملکرد کارکنان خود استفاده کند. توصیه اغلب صاحب نظران در پاسخ به این 

و ویژگی های سازمان است. این روش حاصل ترکیبی سنجیده از روش های پرسش استفاده آگاهانه از یک روش ، هماهنگ با شرایط 
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این روش را باید از طریق کارشناسان مختلف درون و بیرون از سازمان کسب کرد. در یاد شده است. اطالعات الزم به منظور طراحی 

تان عدم آگاهی زیر دس یقی حائز اهمیت است.این فرایند تعیین سهم منابع ارزیابی عملکرد و نیز سهم هر یک از روش ها در روش تلف

در یک بررسی در سازمانهای دولتی، اکثریت مدیران،سرپرست مستقیم  از وظایف و نقش سرپرستان خود محدودیت این روش است.

 را برای ارزشیابی خود مناسب تشخیص داده اند . اغلب کارکنان معتقدند که نظر سرپرست باید به نحومناسبی کنترل شود.

 درجه ای  063روش بازخورد 

درسیستمهای سنتی ارزشیابی عملکرد، معمولی ترین روش ارزشیابی رویه پایین است که دراین روش سرپرستان ، کار زیر دستان 

استفاده از منابع متعدد برای ارزیابی،  خود را از جوانب مختلف درجه بندی می کنند. گرچه این قدیمی ترین روش محسوب می گردد،

چندان مطلب جدید نیست. سالهاست که دانشمندان و محققان روشهای گوناگونی را برای اجرای ارزیابی عملکرد بکار می گیرند. آنها 

، شخصی به نام الولر  1933از روشهای رو به باال موازی توسط همکاران و حتی از خود ارزشیابی سود می جستند. اولین بار درسال 

بر مبنای اطالعات به دست آمده از یک منبع ، تمامی اطالعات کافی را برای ارزشیابی عملکرد یک فرد فراهم عنوان نمود که ارزیابی 

درصد از سازمانهای آمریکایی  11نمی سازد و مشکالت عملکرد تنها در سایه استفاده از اطالعات چندگانه مقدور خواهد بود. تقریبا 

 اده می کرده اند.فجه ای استدر 331از روش بازخورد  1911از اواسط دهه 

 

 

 چگونگی ایجاد بازخورد

از آنجا که یکی از اصلی ترین اهداف نظام ارزیابی عملکرد بهبود عملکرد کارکنان و سازمان است ، ضروری است کارکنان و مدیران 

ع د. همچنین بخشهایی از سیستم مناباز نتایج ارزیابی عملکرد خود و سازمان آگاه شوند تا بتوانند گامهای الزم جهت بهبود آن بردارن

راین د زیر سیستم ارتقا و انتصاب، برپایه خروجی ارزیابی عملکرد به برنامه ریزی مناسب بپردازند. انسانی، مانند زیر سیستم آموزش و

 ا به بهبود عملکردمشخصا تاکید بر ارائه بازخورد به خود فرد ارزیابی شوند است، چرا که اگر سازمانی می خواهد ارزیابی ه تقسم

نشان می دهند که افرادی که بازخورد دریافت می کنند بهتر از سایرین  همنتهی شود باید نتیجه ارزیابی را به کارکنان ارائه کند. تجرب

          به طور کلی بازخورد را گفتگوی دوطرفه بین سرپرست و کارمند حاصل می شود. زعمل می کنند و بیشترین مزایای بازخورد ا

 می توان به دو شکل منفی ومثبت به کارکنان ارائه کرد که هریک کاربرد خود را دارد.

 بازخورد مثبت : پیام هایی که عملکرد باال را نشان می دهند.

 بازخوردمنفی : پیامهایی که نشان دهنده عملکرد پایین ونیازمند بهبود هستند.

 دهد که با اهداف بهبود مستمر هماهنگ باشد. بازخورد مثبت زمانی عملکرد کارمند را افزایش می

 برای اثربخشی بیشتر بازخورد منفی نیز باید به گونه ای رفتار کرد که اعتماد به نفس کارکنان تضعیف نشود.
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 های ارزیابی عملکردروش

 دارد. و اصوال هر روشیارزیابی عملکرد کارکنان که در هر سازمان برایی سنجش فعالیت های افراد اجرا می شود شیو های متعدد 

مزایا و معایب خاص خود را دارد وهیچ روشی نیز به تنهایی کامل وبی نقص نیست و تمامی فرایندها و انتظارات را در بر نمی گیرد. 

ی بلذا انتخاب یک روش یا تلفیقی از روشهای مختلف باید براساس نیازها و اهداف سازمان و باتوجه به استفاده هایی که از ارزشیا

مورد انتظار است صورت گیرد روشهای مدون مختلفی جهت هدایت جلسات ارزیابی عملکرد، وجود دارد که اهم این روشها به شرح 

 زیر می باشند:

 روش درجه بندی ترتیبی

تکار، انجام کار، ابدر این روش، سرپرستان افراد تحت نظارت خود را باتوجه به مولفه هایی نظیر اخالق،رفتار سازمانی،کیفیت و نحوه 

خالقیت،وجدان کار،قدرت رهبری ارزیابی و با یکدیرگ مقایسه می کنند. ذهنی بودن عوامل تعیین شایستگی، باعث محدودیت در 

قضاوت واظهارنطر دراین روش می شود . همچنین تشخیص دقیق اختالق بین افراد برای سرپرست مشکل می باشد در واحدهایی 

نبوه کارکنان مواجه هستند این روش امری دشوار مبهم است. دراین روش براساس یک معیار کلی مثال عملکرد که با تنوع شغلی و ا

افراد دریک جدول از بهترین تا ضعیف ترین درجه بندی می شوند. سپس براسا امتیاز کسب شده، بهترین فرد در ردیف اول جدول 

 .و بقیه در پشت سر او نوشته می شوند

 

 

 

 فرد با فرد یا روش مقایسه دو به دو روش مقایسه

دراین روش عملکرد هریک از افراد با عملکرد یکایک سایر افراد مقایسه می گردد. دریان روش هر کارمند با کارمند دیگر به صورت 

ی صفات شخصتک تک درمقایل هر عامل ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرد. دراین مقایسه ، عواملی چون هوش، ابتکار،فعالیت و 

، مبنای تشخیص شایستگی قرار می گیرد. محدودیتهای این روش نیز مانند روش ترتیبی می باشد به اضافه اینکه مدیران معیارهای 

واحدی بکار نمی برند و همچنین عوامل مورد مقایسه هر قدر جامع و مانع باشد ممکن است برای افراد مختلف در محیط های 

 اشته باشد.مختلف، مفاهیم مختلفی د

 روش مقیاسی

دراین روش ابتدا عوامل ارزشیابی چون ابتکار، درجه همکاری، قدرت مدیریت واعتماد تعیین و درجدولی نوشته می شود. آن گاه 

کارکنان را برحسب هریک از عوامل بصورت درجایی از قبیل استثنایی،عالی،خوب،متوسط ،ضعیف وبد در ستون های مربوط تعیین 

 در حجم زیاد، در این روش از مقیاس های مختلفی چون مقیاس عددی،مقیاس حرفی،مقیاس توصیفی استفاده می شود.می نمایند. 
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سنجش تحت تاثیر شرایط روحی و استنباط شخص ارزیاب از عوامل ارزیابی قرار می گیرد. عالوه بر آن باتوجه به اینکه عوامل و 

 مشاغل ثابت است لذا تاثیر عوامل در نحوه،سنجش ، بازتاب یکسان نخواهد داشت..معیارهای ارزیابی در یک سازمان برای کلیه 

 روش توزیع اجباری

دراین روش با اعتقاد به اینکه درصد کمتری از افراد خیلی خوب یا خیلی ضعیف هستند و شایستگی کارکنان یک توزیع نرمال در 

د فرض می گردد و عملکرد اقلیت کارکنان در حدممتاز، استثنایی ویا نظر گرفته شده ، عملکرد اکثریت کارکنان در سطح استاندار

در حد خیلی ضعیف در نظر گرفته می شود. بدین وسیله از گرایش سرپرستان به یک جهت خاص جلوگیری به عمل می اید وآزاد 

مله از قبل طراحی شده نوشته دراین روش در مقابل هریک از ویژگیهای مورد عالقه ونظر سازمان، چند ج عمل را محدود می کند.

شده است که ارزیاب باید الزاما یکی از آنها را انتخاب نماید. ایراد وارده به این روش نیز این است که امکان دارد عملکرد هریک از 

باشد  داشتهکارکنان از توصیف های طراحی شده حارج باشد و بنابراین عالوه براینکه می تواند اعتراض بحق کارکنان را به دنبال 

 نتیجه ارزیابی را نیز می تواند بر باد دهد.

 روش انتخاب اجباری

در این روش برحسب صفات و عملکردهائی که مورد ارزشیابی است، فهرست توصیفی تهیه می شود و از ارزیاب خواسته می شود 

آزادی سرپرست را وش به نحوی است که جمله ای را که بیشترین هماهنگی را با وضعیت ارزیابی شونده دارد انتخاب کند این ر

محدود کرده و کمتر می تواند درجهت مقاصد خاص خود عمل کند و طراحی و تدوین عوامل ارزیابی مربوط به این روش تخصص 

خاصی را می طلبد. در واقع در این روش ارزیاب شرحی در مورد چگونگی عملکرد فرد می نویسد یا شرحی که توصیف کننده ارزیاب 

 نده است عالمت می زند. موفقیت این روش ارزیابی به قدرت توصیف وتشریح ارزیاب بستگی دارد.شو

 

 

 

 روش چک لیست

دراین روش پرسشنامه ای در ارتباط با وظایف پرسنل تنظیم می شود و نحوه کار کارکنان براساس هر پرسش مورد ارزشیابی قرار 

ارزشیابی شونده با شرح وظایف او، به پرسشنامه چک لیست که معموال به صورت بله  می گیرد. ارزیاب پس از مقایسه نحوه انجام کار

 یا خیر تنظیم می شود با عالمت گذاشتن پاسخ می دهد. این روش به علت سهولت اجرا بسیار متداول است.

 روش ثبت وقایع حساس
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ذکر کلیه اطالعات و جزئیات در لحظه وقوع، بر روی این روش مبتنی بر ثبت وقایع و فعالیتهای مهم و حساس عملکرد کارکنان با 

این روش به دلیل اینکه جنبه های قدرت وضعف کار کارمندان را در موارد خاص مورد  فرمهای مخصوص توسط سرپرستان می باشد.

 دقت و توجه قرار می هد یکی از شیوه های فوق العاده موثر وعینی در ارزشیابی کار به شمار می رود.

 ریحیروش تش

دراین روش بدون داشتن ظابظه یا معیار خاص سرپرست بصورت استثنائی تشخیص خود را از نحوه کار ارزشیابی شونده در مدت  

همکاری می نویسد. این شرح توصیفی با اینکه ذهنی است می تواند نشان دهنده بسیاری از ویژگیهای فرد باشد. ارزشیابی با این 

 رزشیابی صفات شخصی است مفید می باشد.روش به ویژه زمانی که هدف ا

 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف

در روش تجزیه عملیات، ابتدا شرح وظایف توسط کارمندان تهیه ، حدود وظایف و مسئولیت ها به کمک سرپرستان تعیین می شود، 

پس از خاتمه دوره مزبور تصدی مربوطه شخصا عملیات سپس اهداف عملیاتی که باید در یک دوره زمانی انجام شود تعیین می گردد. 

انجام یافته را با اهداف برنامه مقایسه و ارزشیابی می کند.این روش که درواقع یک روش خود ارزشیابی است که اگر پیرو اصول روابط 

را در  در مسیرکار، زیردستان خودانسانی باشد به نتایج مطلوبی منجر می شود. چرا که سرپرست نقش قاضی یا ارزیاب را ندارد بلکه 

رسیدن به اهداف تعیین شده یاری می کند در واقع دراین روش سرپرست و زیردست با آگاهی از شرح شغل هدفهای مورد انتظار را 

 تدوین می کنند و براساس تحقق اهداف،عملکرد زیردست مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 روش ارزشیابی گروهی

نفر شامل سرپرست مستقیم کارمند وچهار سرپرست دیگر که به  5صنعت صورت می پذیرد و تیمی مرکب از این روش معموال در 

نحوی با کار کارمند در تماس هستند، تشکیل می شود و کار افراد را مورد ارزشیابی قرار می دهد. اعمال این روش نسبتا نتیجه دقیق 

 اد است.تری می دهد ولی مستلزم صرف وقت وطبیعتا هزینه زی

 

 

 

 

 

 BSCکارت امتیازی متوازن 

ارزیابی متوازن روشی است که درآن استراتژی سازمان به یک سری شاخصهای عملکرد قابل اندازه گیری ترجمه شده پیونده خورده 

          و از طریق اجرای آن، سیستمی برای سنجش تحقق استراتژی و مدیریت استراتژیک ایجاد می شود و ارزیابی براساس آن صورت 
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زن یا کارت امتیازی متوازن استراتژی را به کلماتی ترجمه می کند که برای کارکنان سازمان در فعالیتهای می گیرد. مدل ارزیابی متوا

 روزمره شان معنی دار می شود.

 ابزارها وتکنیک ها

ها ربدیهی است پس از تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد ، جهت اندازه گیری این شاخصها  نیاز به ابزار وتکنیک است. مهمترین ابزا

 (.3ی ارزیابی عملکرد به شرح ذیل است)وتکنیک ها برا

 مشاهده 

 مصاحبه 

 پرسشنامه/فرم 

 گزارشهای آماری، کتبی وسیستمی 

 استانداردها سیستم های مدیریت کیفیت (         (  EFQM Iso9001  

 هماهنگی با استراتژی مدیریت منابع انسانی شرکت

استراتژی های شرکت برق منطقه ای هرمزگان و به تبع آن استراتژی های منابع در گزارش مرحله اول به دقت به بررسی 

انسانی پرداخته شد. تاکید استراتژی های منابع انسانی، بر توسعه توانمندی های منابع انسانی، مدیریت دانش،یادگیری 

 یمی ترویج می گردد.سازمانی و حفظ ونگهداشت نیروی انسانی است. همچنین مشارکت کارکنان، نوآوری و کار ت

با توجه به ماهیت مشاغل استراتژیک شرکت ، قابل استنباط است که این مشاغل، از نوع پیچیده و تخصصی هستند و نیاز 

به انعطاف پذیری در شرح وظایف دارند و بالطبع، کنترل عملکرد بهتر است که از نوع کنترل بازده باشد. همچنین با توجه 

بنابراین باتوجه به استراتژی های منابع  نطقه ای و صنعت برق توجه شرکت به بازار کار داخل است.به استراتژی های برق م

انسانی ذکر شده در سطرهای فوق از یک سو و ویژگیهای مشاغل از سوی دیگر، می توان استراتژی شرکت را در مدیریت 

 رکت از استراتژی پدرانه تبعیت می نماید.منابع انسانی، در گزینه متعهدانه طبقه بندی نمود. در برخی مشاغل ش

براساس مبانی نظری مدیریت منابع انسانی، هر یک از گزینه های چهار کانه استراتژی مدیریت منابع انسانی، شامل 

متعهدانه،پیمانکارانی، پدرانه و ثانویه ، منجر به رویکرد و ویژگیهای خاصی در طراحی زیر سیستمهای منابع انسانی می 

 .گردند

 در طراحی سیستم ارزیابی عملکرد، چهار پارامتر زیر نقشی تعیین کننده دارند:

 عینی  یا ذهنی بودن شاخصهای ارزیابی 

 نسبی یا مطلق بودن شاخصهای ارزیابی 

 توزیع اجباری یا آزاد امتیاز ارزیابی شوندگان در محدوده مجاز 

  گسترده بودن منابع برای داده های سیستم ارزیابیمحدود یا 
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ویژگیها مهم در طراحی زیر سیستم ارزیابی عملکرد به تفکیک انواع چهارگانه استراتژی منابع انسانی در جدول زیر نشان داده 

 شده است.

 گزینه های استراتژیک منابع انسانی ویژگیهای سیستم منابع انسانی

زیر سیستم های 

ارزیابی عملکرد و 

 پاداش

 رویکرد اصل برابری
 ثانویه پدرانه پیمانکارانه متعهدانه

 خارجی داخلی خارجی داخلی

 مبنای پرداخت

مبتنی برعملکرد 

در سطح فردی و 

 گروهی

مبتنی بر عملکرد 

ومهارت فردی و 

ارزیابی توسط 

 سرپرستان

مشارکت محدود 

در سود 

وپرداخت شرطی 

 مبتنی بر گروه

پرداخت براساس 

ارزیابی عملکرد 

مبتنی بر نظر 

 سرپرست

 محدود زیاد کم زیاد میزان کمک به کارکنان

استفاده از سیستم ارزیابی 

 عملکرد
 گسترده محدود متوسط گسترده

 

به طورکلی سه رویکرد اساسی در خصوص سیستم ارزیابی عملکرد وجود دارد: رویکرد مقایسه ای، تساوی محور و رویکرد 

می توانند مفید باشند و             مبتنی بر اهداف. هر یک از رویکردهای یاد شده بسته به شرایط و ساختار سازمان، 

در تعیین رویکرد ارزیابی عملکرد آن سازمان است. چرا که فعالیت ارزیابی استراتژی منابه انسانی سازمان، مهمترین عامل 

عملکرد نیز همانند سایر فعالیتهای منابع انسانی، زمانی بیشترین اثربخشی را خواهد داشت که با استراتژی سازمان همسو 

 باشد.

ه و در برخی از مشاغل، پدرانه است، برای لذا با توجه به این که استراتژی منابع انسانی برق منطقه ای هرمزگان متعهدان

 هم سویی سیستم ارزیابی عملکرد با این استراتژی ، نکات زیر را باید در طراحی سیستم، مورد توجه قرار داد:

 رویکرد تساوری محور 

 استفاده از گزیده ای از شاخصهای ذهنی و عینی برای سنجش عملکرد 

  شاخصهای اندازه گیری شدهاستفاده بیشتر از مقادیر مطلق در تحلیل 

 توزیع آزاد امتیازات ارزیابی 

 اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در بازه های بلند مدت 

  درجه 331استفاده از روش ارزیابی 

 استفاده از بازخورد ارزیابی عملکرد هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی 

 

 هماهنگی با نظام جامع مدیریت منابع انسانی شرکت
مدیریت منابع انسانی، از جمله سیستم هایی است که برای انجام فعالیتهای مدیریتی سازمان ایجاد می گردد. هدف نظام 

 این سیستم، کسب اطمینان سازمان از وجود نیروهای قابل و با انگیزه ای است که برنامه تنظیم شده را به اجرا درآورند.
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ی کوچک تری تشکیل یافته است.بدیهی است که کارایی سیستم سیستم فوق، نظام جامعی است که خود از سیستم ها

در گروه وجود هماهنگی بین زیرسیستم های آن است. برخی از این زیرسیستم ها در زمان برنامه  ، مدیریت منابع انسانی

یر دن این زریزی، برخی دیگر به هنگام آماده سازی نیروی انسانی، برخی در زمان رهبری وکنترل فعال می شوند. فعال ش

 تی سازمان، اهمیت ایجاد هماهنگی بین آنها را بیشتر می کند.یستم ها در فازهای مختلف از وظایف مدیریس

ارزیابی عملکرد نیروی انسانی، بخشی از وظیفه کنترل است که پس از اجرای برنامه ، انجام شده و در قالب گزارشهای 

با سایر سیستمهای منابع انسانی، از طریق ورودی و خروجی هایی  کنترلی متجلی می گردد. هماهنگی بین این سیستم

 صورت می گیرد که بین فرایندهای مختلف از سیستم جامع ، ارتباط برقرار می نمایند.

 

 زیر سیستم ارزیابی عملکردورودی ها و خروجی های 

 خروجی ها ورودی ها نام سیستم

 ارزیابی عملکرد

انتظار از برنامه ارزش ها و رفتارهای مورد -

 استراتژیک سازمان

 اهداف واستراتژیهای سازمان-

تجزیه وتحلیل وشرح مشاغل وشرایط احراز -

 مشاغل

 وضعیت توانمندی و شایستگی پرسنل-

 

 نیازهای آموزشی مشاغل-

 پاداش مبتنی بر عملکرد-

 

 ورودی های سیستم ارزیابی عملکرد

 

، ارزشهایی است که اولین ورودیسیستم ارزیابی عملکرد سه ورودی دارد.همچنان که از جدول فوق مشخص می شود، 

سازمان انتظار پای بندی به آنها را از سوی کارکنان دارد که به طور طبیعی در رفتار کارکنان قابل مشاهده است. این 

شرکت، حضور خود را از  ارزشها در سند چشم انداز سازمان، منعکس شده و عالوه بر تاثیر در استراتژی ها و سیاستهای

 طریق شاخصهای ارزیابی عملکرد، نشان می دهد.

سیستم ارزیابی عملکرد، اهداف واستراتژیهای سازمان است که در فرایند برنامه ریزی سازمان مشخص می  ورودی دوم

لی انعکاس اهداف کشود. بر اساس تئوریها و مدلهایی که برای جاری شدن استراتژی در سازمان توسعه یافته است به صرف 

وبیان استراتژها در قالب جمالت غیرملموس برای کارکنان، نمی توان انتظار اجرایی شدن آنها را داشت بلکه تبدیل اهداف 

کلی به اهداف کمی و برنامه ای عملیاتی ساالنه سپس شکستن این برنامه و اهداف بین واحدهای سازمانی وحتی افراد هر 

از هر فرد انتظار دارد در بازده زمانی معین، چه کاری را انجام دهد. همچنین تبدلیل د سازمان، واحد است که روشن می کن

استراتژی و سیایتهای سازمان به نقشه استراتژی واهداف استراتژی در وجوه سازمانی است که آن را برای واحدهای سازمانی 

در سیستم ارزیابی عملکرد اهداف کمی و برنامه های ساالنه  و افراد ملموس و تبعیت پذیر می کند. لذا منظور از این ورودی

 تعیین شده در حد فرد و گروه ونیز ترجمه استراتژی و سیاستهای سازمانی در حد واحدها و افراد می باشد.

کند که  میاین سیستم، از خروجی سیستم طراحی و توسعه مشاغل به دست می آید. این ورودی بیان  ورودی سوم

هایی که شاغل هر شغل می باید احراز نماید چیست و این استانداردها در کدام مرحله از انتصاب به شغل  بر استاندارد
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شاغل حاکمیت می یابد این استانداردها ممکن است از نوع دانش مهارت یا صالحیت های حرفه ای مختص هر شغل باشد 

دهد. نگرشهای شاغل، سوابق تجربی یا صالحیتهای  و یا ویژگی های فیزیکی و روانی الزم برای شاغل را تشکیل می

تحصیلی نیز بخشی از این استانداردها را تشکیل می دهد. همچنین ممکن است برخی از این استانداردها ویژه یک شغل 

 بهمعین باشد و برخی دیگر مربوط به گروهی از مشاغل سازمان بوده و یا حتی تمامی مشاغل را در برگیرد. این ورودی 

ثابه نقطه تنظیمی است که عملکرد شاغل نسبت به آن سنجیده می شود. از این رو کمی بودن وقابل سنجش بودن آن، م

 مد نظر قرار گیرد. نکته مهمی است که باید در تعیین استاندارد
 خروجی های سیستم ارزیابی عملکرد

 
براساس جدول فوق الذکر از سیستم ارزیابی عملکرد سه خروجی به دیگر زیرسیستمهای نظام جامع مدیریت منابع انسانی 

است. به منظور برنامه ریزی تامین نیروی انسانی  اولین خروجی وضعیت توان مندی و شایستگی کارکنانمی رود. 

ارهای شایستگی کارکنان اندازه گیری شود. اندازه گیری بخشی از داخل سازمان، الزم است در بازه های زمانی مشخص، معی

از این معیارها، براساس عملکرد است که فرد در انجام وظایف فعلی بروز داده است. این اندازه گیری توسط سیستم ارزیابی 

ا به دیگر مشاغل مورد عملکرد انجام و گزارش می شود. از این خروجی همچنین می توان برای ارتقا کارکنان یا انتصاب آنه

 نیاز استفاده نمود.

برای انجام مطلوب وظایف فعلی است که به سیستم برنامه ریزی وآموزش و  خروجی دوم نیازهای آموزشی کارکنان

توسعه نیروی انسانی گزارش می شود. اندازه گیر عملکرد فرد و مقایسه آن با استاندارد، نشان دهنده فاصله ایت که فرد از 

مطلوب دارد. چنانچه تحلیل ارزیابی عملکرد نشان دهند که این فاصله به دلیل نقص دانش یا مهارت فرد ایجاد وضعیت 

شده است در این صورت برنامه ریزی الزم برای آموزش او و پرکردن شکاف دانش یا مهارت انجام می گردد. بدیهی است 

، تفاوت نگرش داشته باشد که باید فیدبک الزم به زیرسیستم ایجاد این فاصله ممکن است دالیل دیگری مانند کاهش هزینه

 مناسب داده شود.

اطالعاتی است که به سیستم مدیریت پرداخت وپاداش داده می شود. هدف آخرین خروجی سیستم ارزیابی عملکرد، 

خواهند کرد. به طور معمول از ارائه این اطالعات ، تعیین میزان پاداشی است که فرد یا گروه، ناشی از عملکرد خود دریافت 

این اطالعات براساس دستیبای ایشان به اهداف برنامه ای به دست می آید، اما ممکن است مواردی مانند پای بندی به 

ارزشها و وفاداری به سازمان و اهداف بلند مدت آن را نیز در بر گیرد. در هرصورت این خروجی زمانی ارزشمند است که 

 فرد)ورودی های سه گانه سیستم ارزیابی عملکرد( کامال تبیین شده باشد..انتظارات سازمان از 

ورودی ها وخروجی هایی که در دوبخش باال تشریح شد، متغیرهایی استاتیک نیستند بلکه بر یک دیگر ارتباط دینامیک 

عملکرد آنها جهت روشنی  قابل توجهی دارند. به عنوان نمونه با تعیین اهداف  واستراتژیهای سازمان در حد گروه و فرد

خواهد یافت و پاداش پرداخت شده معنی درستی برای کارکنان پیدا می کند. یا رعایت درست شرایط احراز مشاغل در 

زمان انتصاب، موجب کاهش فاصله عملکردی با وضعیت مطلوب و در نتیجه کاهش نیاز به اموزش خواهد شد. همچنین 

ساس نیاز، در دور بعدی سنجش عملکرد، توانمندی کارکنان را به طور قابل توجهی اجرای درست برنامه های آموزشی برا

 افزایش می دهد.
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 پیروی از رویکرد شایستگی

 
شایستگی یکی از مهمترین مفاهیم مطرح شده در منابع انسانی در سالهای اخیر بوده است. نتیجه به کارگیری چنین 

از رویکر مبتنی بر شایستگی برای توسعه یک راهبرد منابع انسانی یکپارچه است. مفهومی، تالش سازمان ها جهت استفاده 

این تالش به خصوص در طرحهای منابع انسانی ویژه مدیران متبلور شده است اما استفاد آن برای گروههای غیرمدیریتی 

یان به طور فزاینده ای استفاده از نیز در حال افزایش است. پیامد ایجاد مدل های شایستگی سازمانی این بوده که کارفرما

ارزیابی شایستگی در  این مدل ها را از حوز ه های آموزش و توسعه انتخاب و پاداش دهی به حوزه ارزیابی کشانده اند.

فرایند ارزیابی، دارای مزایای متعددی است استفاده از شایستگی ها سطح ارزیابی را از نتیجه که به دست آمده است به 

درست انجام شدن کار ارتقا می دهد. این رویکرد همچنین به تمرکز فرایند ارزیابی بر روی حوز های کلیدی عملکرد میزان 

و اثربخشی کمک می کند و زبانی را برای داد ن فیدبک درباره مشکالت عملکردی ایجاد می کند. البته در پیاده سازی این 

دل در گزارش م هزینه های انجام شده در اجرای فرایند ارزیابی توجه نمود. رویکرد باید به ایجاد تعادل بین نتایج مطلوب و

شایستگی، بخشی از معیارهای شایستگی که درفرایند ارزیابی عملکرد مورد سنجش قرار خواهند گرفت آمده است. لذا در 

ت توجه به این نکته الزم اس د.طراحی سیستم، باید این معیارها به عنوان بخشی از شاخصهای ارزیابی مورد توجه قرار گیرن

مترهایی از راشده اند. اگر چه هر دو اینها پا دو مفهوم کانون ارزیابی شایستگی و سیستم ارزیابی عملکرد مطرح  که 

شایستگی را در کارکنان مورد سنجش قرار می دهند اما در فرایند انجام و در نتیجه کار تفاوتی اساسی با یکدیگر دارند. 

ابی عواملی را سنجش می نماید که به صورت استعداد و بالقوه در فرد وجود دارند که می توانند در صورت کانون ارزی

گردند. اما سیستم ارزیابی عملکرد در صدد سنجش عوامل آشکار شده و بروز یافته در  پرورش و هدایت صحیح، بالفعل 

ر تحلیل نتایج به دست آمده راهنمایی برای انجام کار فرد است. توجه به این  نکته هم در طراحی فرایند سنجش و هم د

مشخصات سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس اسناد مذکور به شرح زیر است: ارزیابی عملکرد در سه سطح    خواهد بود.

سازمان ،مدیران و کارکنان انجام می شود. شاخصهای ارزیابی به دو دسته تقسیم می شوند. شاخصهای عمومی وشاخصهای 

اختصاصی عناوین و مقدار استاندارد شاخصهای عمومی به شرکت ابالغ می شود. شاخصهای اختصاصی از اهداف کلی 

صنعت برق منتج میگردد که عناوین و مقدار استاندارد برای کل شرکت ازطرف وزارت نیرو ابالغ می گردد. شرکت باید 

برای اجرای سیستم مدیریت عملکرد، کمیته مدیریت  ن نماید. عناوین و مقدار استاندارد را در سطح واحدها و افراد تعیی

عملکرد مرکب از مدیرعامل،معاونین و مدیرواحد متولی ارزیابی تشکیل می گردد. این کمیته وظایفی مانند تدوین و ابالغ 

های اخصبرنامه عملیاتی شرکت جهت تحقق اهداف عملیاتی ابالغی شرکت مادر تخصصی، خود ارزیابی شرکت براساس ش
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عمومی واختصاصی ابالغی ، ابالغ برنامه عملیاتی، شاخصهای اختصاصی و استاندارد عملکرد سالیانه واحدهای سازمانی 

شرکت در راستای اهداف عملیاتی سالیانه ابالغی و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی شرکت را برعهده دارد. همچنین این 

های اختصاصی کارمندان به همراه سقف امتیاز و استاندارد سالیانه انها توسط  کمیته پیگیری می نماید تا ابالغ شاخص

مدیران ذیربط صورت گیرد و فرمهای ارزیابی عملکرد کارمندان تکمیل گردد. بنابراین سیستمی که طراحی می شود باید 

م طراحی شده نباید پاسخگوی شاخصهای عمومی واختصاصی فوق باشد ازطرف دیگر فرایندو گردش کار اجرایی سیست

ل کارکنان در چهار گروه ارزشیابی می شوند اهمچنین در حال حاضر در پایان هرس  منافاتی با گردش کار باال داشته باشد.

این ارزشیابی برای صدور احکام کارگزینی و ارتقا رتبه افراد استفاده می شود. شاخصهای مدنظر این ارزشیابی در فرمهای 

یت و برنامه ریزی مشخص شده اند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. پس سیستم طراحی شده برای ابالغی سازمان مدیر

 عملکرد باید پاسخگوی این شاخصها نیز باشد.ارزیابی 

 هماهنگی با فرایندهای جاری

 

ه نماید. چنان چهرسیستم یا فرایندی که طراحی می شود برای اجرا شدن باید از بستر فرایندهای جاری شرکت استفاده 

این بستر پاسخ گوی نیازهای اجرایی سیستم طراحی شده نباشد و تغییر درآنها ضروری باشد باید به حداقل تغییرات اکتفا 

نمود. اهمیت این موضوع درآن است که تثبیت تغییرات از طرفی نیازمند صرف انرژی متناسب با آن و از طرف دیگر نیازمند 

ین موضوع که غالبا در سازمانها رخ می دهد، یکی از علل اصلی شکست در استقرار سیستمهای زمان است. عدم توجه به ا

 جدید است.

 

 شاخصهای نهایی سیستم ارزیابی عملکرد
 مدیران ارشد مدیران میانی مدیران پایه کارشناسان عنوان شاخص ردیف

 √ √ √ √ شاخصهای کمی عملکرد 1

 - - √ √ کار تیمی 2

 √ √ √ √ سازماندهی و زمان بندیبرنامه ریزی  3

 √ √ √ √ آگاهی سازمانی 4

 √ √ √ √ کنترل کیفیت و بهبود مستمر 5

 √ √ √ √ نوآوری و ابتکار عمل 3

 √ √ √ √ نظارت وکنترل 3

 √ √ √ √ مذاکره و متقاعد سازی 1

 √ √ - √ شبکه سازی 9

 - - - √ توانایی یادگیری 11

 - - - √ آگاهی ایمنی 11

 √ √ √ √ قابلیت اعتماد واطمینان 12

 - - - - تشخیص و رفع عیب 13

 - - √ - درستکاری 14

 - - √ - دستور پذیری 15

 - - √ - رویکرد علمی 13
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 √ - - - مبانی کسب وکار 13

 √ - - - صحبت کردن 11

 √ - - - اخالق حرفه ای 19

 √ √ √ √ رضایت ارباب رجوع 21

 √ √ √ √ رعایت شعار اخالقی 21

 √ √ - - هدایت و رهبری 22

 √ √ √ - توجه به نیروی انسانی تحت سرپرستی 23

 15 12 14 14 تعداد کل شاخصهای غیرکمی 

 

 

 

 

 

 

 فرم ارزیابی شاخصهای کیفی عملکرد برای کارشناسان

 شاخص ردیف
سقف 

 امتیاز

 ارزیابی عملکرد

امتیاز 

 مکتسبه
 عالی

5 

خیلی 

 خوب

4 

 خوب

3 

 متوسط

2 

 ضعیف

1 

 بد

1 

         کار تیمی 1

         برنامه ریزی سازماندهی و زمانبندی 2

         آگاهی سازمانی 3

         کنترل کیفیت و بهبود مستمر 4

         نوآوری و ابتکار عمل 5

         نظارت و کنترل 3

         مذاکره و متقاعدسازی 3

         شبکه سازی 1

         توانایی یادگیری 9

         آگاهی ایمنی 11

         قابلیت اعتماد و اطمینان 11

         تشخیص و رفع عیب 12

         رضایت ارباب رجوع 13

         رعایت شعائر اخالقی و رفتار اسالمی 14

 

 
 فرم ارزیابی شاخصهای کیفی عملکرد برای مدیران

 ارزیابی عملکرد شاخص ردیف
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سقف 

 امتیاز
 عالی

5 

خیلی 

 خوب

4 

 خوب

3 

 متوسط

2 

 ضعیف

1 

 بد

1 

امتیاز 

 مکتسبه

         کار تیمی 1

         برنامه ریزی سازماندهی و زمانبندی 2

         آگاهی سازمانی 3

         کنترل کیفیت و بهبود مستمر 4

         نوآوری و ابتکار عمل 5

         نظارت و کنترل 3

         مذاکره و متقاعدسازی 3

         قابلیت اطمینان واعتماد 1

         درستکاری 9

         دستور پذیری 11

         رویکرد علمی 11

         رضایت ارباب رجوع 12

         توجه به نیروی انسانی تحت سرپرستی 13

         رعایت شعائر اخالقی و رفتار اسالمی 14

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

در این تحقیق شاخصهای ارزیابی عملکرد و فرمهایی که بین فرایندها به گردش در می ایند بیان شده است خروجی های سیستم  

ارزیابی عملکرد یکی از بخش های با اهمیت این سیستم می باشد که طی آن نحوه پاسخ گویی به نیازهای سایر سیستمهای سازمان 

قرار گرفته و تشریح شده است از طرف دیگر چون قوانین و مقرراتی بر حاکم بر شرکت الزام آور   و نیز مراجع بیرون از سازمان مدنظر

یست . لذا ذیر نپمی باشند و تغییر درآنها به منظور ایجاد هماهنگی با وضعیت مطلوب یک سیستم ارزیابی عملکرد به راحتی امکان 

ات داشته باشد و سعی شده سهولت در اجرای این سیستم و انطباق آن سعی شد سیستم مذکور تباین اساسی با این قوانین و مقرر

ه ژبا فرایندهای جاری شرکت رعایت گردد. و اگر تغییر در این فرایندها ضروری باشد برای افزایش ضریب موفقیت اجرایی کردن پرو

 نجا که ممکن است از تغییرات غیر ضروری پرهیز شده است.ا تا
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