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 یکسب و کار شما دارد؟ برا یبرا یادهیو چه فا ستیعملکرد چ یابیارز  دیدانیم ایآ
آن، با وبالگ فراگستر همراه  یو راهکارها دیعملکرد، فوا یابیارز  فیبا تعر  ییآشنا
 .دیباش

استفاده  رانیبزرگ توسط مد یهایها و کمپاناست که در سازمان یابزار عملکرد یابیارز 
 تیعملکرد باعث شفاف یابیآن را بسنجند. ارز  تیفیعملکرد کارکنان و ک زانیتا م شودیم
 شودیکارفرما و کارکنان و بهبود عملکرد شرکت م نیارتباط ب تیکار، تقو طیدر مح شتریب

 زانیبهبود م یها و صاحبان کسب و کارها برااز سازمان یاریر توسط بسیاخ انیو در سال
 یابیارز  تیمقاله اهم نیعملکرد کارکنان مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه ا

 .میکنیم یآن را بررس یعملکرد و راهکارها

 

 ست؟یچ Performance Evaluation ایعملکرد  یابیارز  -1
 زیکارکنان ن یابیارز  ای یعملکرد، توسعه شغل یبررس نیعملکرد که با عناو یابیارز 

 یابیو ارز  دهیکارکنان سنج یاست که توسط آن عملکرد شغل یروش شود،یشناخته م
 یاست و شامل بررس یتوسعه شغل یندهایاز فرآ یعملکرد بخش یابی. ارز شودیم

را با « برنده شدن از درون»که  ییهازمانمنظم عملکرد کارکنان سازمان است. همه سا
منظم عملکرد کارکنان خود،  یابیو ارز  یریگاندازه یاند، براتمرکز بر کارکنان خود آموخته
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عملکرد  یابیارز  ن،ی. همچنکنندیم هیعملکرد تک یابیارز  کیستماتیس یندهایبر فرآ
که به آنها کمک  یاگونهبه کارکنان دارد، به  یابازخورد دوره هیدر ارا یمینقش مستق

 .از عملکرد خود داشته باشند یشتریب یآگاه کندیم

مجموعه است تا  کیکارکنان  یبرا ییفضا جادیا عملکرد یابیارز استفاده از ابزار  هدف
محقق  یخود تا حد ممکن در راستا یهاییشکل عمل کنند و از توانا نیبتوانند به بهتر 

داشته باشند.  یکار یدر فضا ییباال یساختن اهداف سازمان استفاده کنند و بازده
را که عملکرد  یکارکنان کندیها کمک مکار به سازمان یرویعملکرد ن یبر رو قینظارت دق

به  نیمچنعملکرد ه یابیباشند. ارز  گرانید یبرا ییکنند تا الگو ییدارند شناسا یبهتر
و علت کم  ییدارند شناسا یترفیرا که عملکرد ضع یکارکنان دهدیها اجازه مسازمان

تا حد ممکن  شودیرا که باعث آنها م ینعکنند و بتوانند مشکالت و موا دایآنها را پ یکار
عملکرد خود را داشته  نیهمه کارکنان خواهند توانست بهتر  جهی. در نتدبرطرف کنن

 باشند.

 

 ست؟یعملکرد چ یابیارز  دیفوا -2
دارند  گریکدیکه از  یشفاف از توقعات یریو کارکنان تصو رانیعملکرد به مد یابیارز 
و تا چه  ستیبدانند که اهداف مشترک هر دو طرف چ دهدیو به آنها اجازه م دهدیم

کارکنان  ییهمگرا شیمساله باعث افزا نیداشته باشند. ا شرفتیدر کار خود پ دیحد با
 یابیارز  ،یبه کار هستند، خواهد شد. به طور کل غولکه درآن مش یهداف سازمانبا ا

 نییکرده و تع یابیکار ارز  طیاست که عملکرد کارکنان را در مح نیعملکرد، به دنبال ا
 ایهر سازمان و  ری. مدریخ ایدارند  قیکار تطب طیکارکنان و اهدافشان با مح ایکند که آ
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عملکرد به آنها در  یابیو ارز  کننددارد که کارکنانش در حد استاندارد کار  یسع یشرکت
 100به طور  یاخواسته نیبه چن دنیرس تی. هر چند در واقعکندیکمک م نهیزم نیا

 ممکن است. ریدرصد عمال غ

سطح  نییهدف و تع فیمانند تعر  یسنت یهاابزارعملکرد اغلب از  یابیارز  یبرا
 نیسازوکارها همچن نی. اشودیبه آن برسد، استفاده م دیکه کل سازمان با یمشخص

که کدام نوع عملکرد، مثبت محسوب شده و  کنندیکارکنان مجموعه مشخص م یبرا
کارها را محاسبه  شرفتیپ ییهاروش قیو از طر  شودیاهداف سازمان م شبردیباعث پ

عملکرد افراد در  یابیبه ارز  ،یکارکه در آخر سال  یمیقد یها. برخالف روشکنندیم
 یبه فرصت لیعملکرد، هر کدام از تعامالت با کارکنان را تبد یابیارز  پردازند،یم ستمیس
 .کندیم یریادگی یبرا

 شنهادیپ ،یکار یندهایفرآ میتنظ یعملکرد برا یابیارز  یاز ابزارها توانندیم رانیمد
درباره مسائل استفاده کنند تا شاهد بهبود عملکرد  یریگمیو تصم دیجد یهادادن روش

 یخود بهتر عمل کنند، باعث بهبود عملکرد کل فیکار باشند. اگر کارکنان به وظا یروین
بخش فروش  ریمثال، مد ی. براشوندیآن به اهدافش م یابیتدس جهیسازمان و در نت

 زانیبه م دیکه در مدت زمان محدود با کند،یم نییبخش تع نیکارکنان ا یبرا یاهداف
هدف به کارکنان  نیبه ا یابیدست یبرا ییهاراهکار نیبرسند. همچن یفروش مشخص

ندارد،  یدستورده فهیوظ هاتن ریروش مد نیتا از آن استفاده کنند. در ا کندیم یمعرف
 یواحد برا ریمس کیو کارکنان در  ری. مدکندیم یکارکنان باز یبلکه نقش راهنما را برا

 .دارندیبه اهداف مشترک قدم برم یابیدست

باشد،  یکار ندیکه مدام در حال سنجش عملکرد کارکنان در فرآ یستمیاز س استفاده
 لیتشک تیاهم یبر رو دیتاک نی. همچنشودیکار م طیدر مح شتریب تیباعث شفاف

کارفرما و کارکنان شود. با توجه  انیارتباطات م تیباعث تقو تواندیجلسات منظم، م
 کند،یم فیافراد تعر  یهمه  یرا برا ینیقوان ارک یعملکرد در ابتدا یابیارز  نکهیبه ا
خواهند  رودیکه از آنها م یو توقعات شانفیاز وظا یترشفاف ریکارکنان تصو یتمام

از آنها  یآگاه باشند و بدانند که چه انتظارات قایخود دق فهیکه افراد از وظ یداشت. زمان
تحت  یمثال، کارکنان برا یرا. بابدییکار کاهش م طیوجود دارد، استرس و تنش در مح

مشغول  ستیکه به آنها مربوط ن ییخود، به انجام کارها یقرار دادن کارفرما ریتاث
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که  ندیخود بگوکه چگونه به کارکنان  ستندین نینگران ا زین رانیو مد شوندینم
 .ستین دیمف ای یعملکردشان کاف

 م؟یکن یابیچگونه عملکرد کارکنان را ارز  -3
مراحل آن را به صورت  یعملکرد موجود در بازار، تمام یابیارز  یهاهر چند که نرم افزار

 یبرا فرضشیپ ییهااما اکثر آنها از قالب کنند،یم ایشما مه یشده برا فیتعر  شیاز پ
عملکرد، ارکان  یابیارز  ی. در واقع، راهکارهاکنندیسنجش عملکرد کارکنان استفاده م

عملکرد مورد  یابیارز  یهاافزارنرم یمشخص و مشترک دارند که در تمام ییهاو المان
 :ارکان عبارتند از نی. ارندیگیاستفاده قرار م

 درک  دیکارکنان با سازمان: یهاکردن عملکرد کارکنان با اهداف و برنامه کسوی
 یابیدست یبر رو میمستق ریمساله داشته باشند که عملکرد آنها تاث نیاز ا یدرست

 .گذاردیبه اهداف سازمان م
  یهاجواب سوال دیاز کارکنان با کیهر  و عملکرد افراد: هاتیفعال قیدق فیتعر 

 شود؟یم یچه خدمات هیارا ای ،یچه محصوالت دیکار من منجر به تول را بداند: ریز 
 ان،یبا مشتر  دیچگونه با گذارد؟یسازمان م یبر رو یریمن چه تاث یهاتیفعال

 است؟ یفیهمکاران و سرپرستان ارتباط برقرار کنم؟ شغل من شامل چه وظا
 اطالع  قایدق دیکارکنان با مربوط به عملکرد آنها: یریگتوقعات قابل اندازه نییتع

که در آن مشغول به کار هستند، انجام موفق  یداشته باشند که در سازمان
داشتن  یشامل آگاه یریگ. توقعات قابل اندازهشودیم یابیچگونه ارز  فیوظا
 -. دهندیم هیکه کارکنان ارا یدماتخ ایکاال  یعنی: جینتا -: شودیموارد م نیاز ا

خدمات،  هیارا ایکاال  دیتول یبرا دیکه کارکنان با یندیکارکنان: فرآ تینحوه فعال
خود و  نیب دیاست که کارکنان با ییها: که شامل ارزشیرفتار کار -کنند. و  یط

 .آن را حفظ کنند کنندیبرقرار م یکه با مشتر یادر رابطه
  ران،یمد نیبا مشارکت ب دیافراد با فیوظا توسعه و رشد: یهابرنامه فیتعر 

 دیمجموعه با کیکارکنان  گر،یسرپرستان و کارکنان مشخص شود. به عبارت د
 ادی خواهندیرا م یدیجد یهاکنند چه مهارت نییرا داشته باشند که تع نیحق ا

اهداف مجموعه مشارکت  به یابیدست یبا دانش خود برا ییو در چه راستا رندیبگ
 .کنند
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 یهابه انتظار جلسه رانیهم کارکنان و هم مد نکهیا یبه جا منظم: جلسات 
داد تا کارکنان و  بیبه صورت منظم ترت یجلسات دیبا نند،یساالنه بنش یابیارز 
 ندیصحبت کند تا فرآ گریکدیدرباره اهداف، عملکرد و مشکالتشان با  تیر یمد
باعث بهتر شدن  ،هاجلسه نیبرود. وجود ا شیبه هدف با سهولت پ دنیرس

نقش راهنما را  توانندیو سرپرستان م رانیو مد شودیو کارکنان م رانیارتباط مد
 کنند. فایکارکنان ا یبرا

 

 ؟دارد تیعملکرد اهم یابیچرا ارز  -4
 عملکرد یابیارز که به طور مداوم از  ییهاها و شرکتکه سازمان دهدینشان م قاتیتحق

 یدر کسب و کار خود هستند. اختصاص زمان برا یبهتر جیشاهد نتا کنندیاستفاده م
 ییهایابیو ارز  شودیباعث بهبود عملکرد کارکنان م رانیو مد کارکنانعملکرد  یبررس

جلسات  نی. اشودیم زیکار ن یرویبه ن یدهزهیباعث انگ افتندیکه به طور منظم اتفاق م
 یشتریب یکه انرژ یو افراد کندیم یادآوریدر کار  لیاهداف مجموعه را به تمام افراد دخ

 .روندیها مهدف نیدارند به دنبال تحقق ا

 یانسان یرویبا ثبات در ن یباعث به وجود آمدن استحکام و ساختار عملکرد یابیارز 
 نیو متخصص رانیکارکنان، مد رد،یبا دقت انجام گ یابیارز  ندی. اگر فرآشودیسازمان م

خود  فیبر طبق وظا توانندیو م شناسندیخود را بهتر م فهیوظ یانسان یرویبخش ن
عملکرد کارکنان را  توانندیم رانیمد ستمیس نیداشته باشند. به کمک ا یعملکرد بهتر

شوند و  ایآن را جو لیدال ،ینظر داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه کم کار ریز 
 به رفع مشکل بپردازند.
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 کالم آخر -5
و  رانیبه مد د،یرا به شکل مناسب در سازمان خود اجرا کن عملکرد یابیارز  ستمیس اگر

 نیا یاجرا یعملکرد خود را داشته باشند. برا نیتا بهتر  کندیکارکنان شما کمک م
 یادار ونیاتوماس قیمثال از طر  یاستفاده کرد. برا یمختلف یاز ابزارها توانیم ستمیس

 یابیکنند و به ارز  یریگکارکنان خود را اندازه یهاتیفعال توانندیم رانیفراگستر، مد
 عیبه کارکنان در ثبت وقا تواندیم یادار ونیاتوماس ن،یعملکرد آنها بپردازند. همچن

به طور مداوم  یسازمان یندهایعملکرد آنها را در فرآ زانیم بیترت نیکمک کند و به ا
 طیدر مح دیکه با یفیانجام وظا یبرا نکارکنا ییتوانا شودیباعث م نیمشخص کند. ا

از  یبهتر یابیارز  زین رانیکند و مد دایپ شیافزا اتیانجام دهند و دقت به جزئ یاحرفه
.لکرد کارکنان سازمان داشته باشندعم
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