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ارزیابی عملکرد کارکنان  

دانشگاه الزهرا

ویرایش پنجم-95تیر  1

برداشت شما از 
؟ارزیابی عملکرد

2

انتظارات شما از این کارگاه؟
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اهداف کارگاه
تهبررسی آسیب ها و اشکاالت ارزیابی سال های گذش

آشنایی اجمالی با مدیریت منابع انسانی

تبیین مفاهیم ارزیابی عملکرد
*****************************************************************************************************

با دستورالعمل جدید و مرور فرایند کاریآشنایی

با بخش های مختلف کاربرگ هاآشنایی

3

آسیب شناسی
ارزیابی عملکرد

گذشته؟

4
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کنانآسیب شناسی ارزیابی گذشته از منظر کار
(فرایندی و زنجیره ارزشیرویکرد )فرایند و نگرش مقطعیعدم شناسایی دقیق گام های -1

(بازخورد باال به پایین یا پایین به باالطراحی )ضعف سیستم بازخور -2

(شبکه سازی و درج در سوابق)عدم ارتباط بین ارزیابی کارکنان و ارزیابی سازمانی واحد مربوطه -3

(وزن دهی به خود ارزیابی)عدم  توجه به خود ارزیابی درفرایند تعریف شده -4

(دریافت مستندات )ها و کیفی بودن چگونگی راستی آزمایی برخی شاخص -5

(اصالح فرم)همپوشانی بسیاری از شاخص ها در بخش عمومی واختصاصی -6

توجه به اثرات مؤخر اقدمات و مبنا قراردادن آنها در ارزیابی و ارزیابی لحظه ای نه مستمر -7

می می کلیه  امتیازات قانونی متعلق به اعضای رس) ارزیابی برای کارکنان قراردادیاعمال پیامدهای عدم -8

(لحاظ نمودن تبعات ارزیابی برای کارکنان قراردادی)( باشد

(برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی )عدم آموزش و توجیه کارکنان و مدیران -9

(راه اندازی سیستم  تکریم ارباب رجوع )تاثیر کم رنگ نظرات اراب رجوع در بحث رضایت سجی ها -10

یابی توسط ارز)تغییر جدی امتیازات توسط ارزیابی کننده نهایی و عدم اشراف مدیران ارشد در نحوه عملکرد -11

(مدیر بالفصل

5

رانمدیگذشته از منظر آسیب شناسی ارزیابی
ه ایشان و  ایجاد جو نامناسب برخی از کارکنان برای کسب حداکثر امتیاز و دادن امتیاز کامل مدیران ب-12

(ارائه مستندات و کمیته ارزیابی). میل به سازگاری و کوتاه آمدن در مسائل تنش زا با اعضا

داقل  حس ترحم و دلسوزی از بیت المال و فرهنگ سازمانی غلط؛ معموال مدیران از دادن امتیاز زیر ح-13

و فعال  50سخت گیری روی حداقل امتیاز )امتیاز خودداری می شود حتی اگر عضوی واقعا مستحق آن باشد 

(سازی کمیته تخلفات برای تعدیل، اخراج، بازنشستگی زودرس

قیتشویسیستم رعایت عدالت اداری و با عملکرد؛ (حقوق و پاداش)عدم تناسب میزان پرداخت ها-14

خاص و  طراحی و تدوین شرح وظایف اش)نبود شرح وظایف مشخص و کارامد و سیستم ارتقای شغلی -15

(واحدها بر اساس انتظارات مدیران و اهداف و ساختار دانشگاه 

و شناختیهاله ای خطاهای -16

درک یکسان از کمیت و کیفیت مفاهیم و شاخص های ارزیابیعدم -17

دخالت احساسات و ارتباطات شخصی مدیر با برخی کارکنان در نحوه امتیاز دهی  -18

عملکرد و نبود اهرم های مدیریتی تشویقی و تنبیهی بر اساس عملکردمبهم بودن نتایج -19

ای  رسمی و کاری و ارزیابی شخصیت به جاجتماعی بر ارتباطات ارتباطات شخصی و غالب بودن -20

عملکرد

6
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مشکالت ارزیابی عملکرد

مشکالت 

ارزیابی 

عملکرد

نبود شرح وظایف مشخص و 
(  همه کاره هیچکاره)تخصصی

پاسخگویی به چند مدیر
انجام فعالیت های غیر هم سنخ

عدم بازخورد شفاف در 
طول سال و ایجاد فرصت  
برای اصالح و ارتقاء

انسختگیری یا سهل گیری مدیر
سی خود بزرگ بینی یا شکسته نف

کارمندان

ی ارزیابی شخصیت به جای ارزیاب
عملکرد

کیفی بودن برخی شاخص ها و 

ها و سلیقه ای برخورد کردن با آن

یهی نبود اهرم های تشویقی و تنب

مشخص

دن جدید بودن و نهادینه نش

فرهنگ ارزیابی و مقاومت 

در برابر تغییر

تقابل و نبود نگاه منافع 
مشترک و همکارانه و مکمل 
دعدم تعامل میان مدیر و کارمن
مچگیری به جای ارزیابی

نور  )تبعیض میان کارکنان
و پسماندهای لحظه ( چشمی ها

ای برخی اقدامات

7

8

شهود مهمترین دارایی ارزشمند و ارزش آفرین نام: سرمایه انسانی

ترینکلیدیعنوانبهانسان

یمشناختهسازمانمنبعوعنصر

دارایینامباآنازبرخیکهشود

ابزاریاسازمانفردبهمنحصر

رقابتیمزیتایجاداستراتژیك

کنندمییاد
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ارزش های سازمانی

سرمایه های مادی سرمایه های فکری

سرمایه های نامشهود

سرمایه های فیزیکی

(دارایی)موجودی 

یسرمایه های انسان

رهبری

مدیریت

نیروی انسانی

پایش یادگیری

آداب و رسوم

سرمایه ساختاری

دارایی های فکری

شسیستم مدیریت دان

فرآیندها

فرهنگ

حافظه سازمانی

سرمایه ارتباطی

مشتریان

تأمین کنندگان

نشان های برندها

تعهدات

شبکه های بیرونی

ارزشهای سازمانی موثر در حفظ جایگاه سازمانها ومولد مزیت رقابتی

مشهودسرمایه های  مشهودسرمایه های سرمایه های نامشهود

9

تفاوت رئیس و مرئوس  

10

.وقتی من یك کاری را دیر تمام میکنم، من کند هستم
.وقتی رئیسم کار را طول دهد، او دقیق و کامل است

.وقتی من کاری را انجام ندهم، من تنبل هستم
.وقتی رئیسم کاری را انجام ندهد، او مشغول است

.وقتی کاری را بدون اینکه از من خواسته شود انجام دهم، من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه دهم
.وقتی رئیسم این کار را کند، او ابتکار عمل به خرج داده است

.وقتی من سعی در جلب رضایت رئیسم داشته باشم، من چاپلوسم
.وقتی رئیسم، رئیسش را راضی نگاه دارد، او همکاری میکند

.وقتی من اشتباهی کنم، من نادان هستم
.وقتی رئیسم اشتباه کند، او مانند دیگران یك انسان است

.وقتی من در محل کارم نباشم، من دنبال یلللی تلللی هستم
.وقتی رئیسم در دفترش نباشد، او مشغول انجام امور سازمان است

.وقتی یك روز مرخصی استعالجی داشته باشم، من نازک نارنجی هستم و زود به زود مریض می شوم
.مرخصی استعالجی می رود، او حتماً به خاطر کار بی وقفه مریض شده استوقتی رئیسم

.وقتی من مرخصی بخواهم، باید یك جلسه دلیل و توجیه بیاورم
.وقتی رئیسم به مرخصی برود، باید می رفت چون خیلی کار کرده است

.وقتی من کار خوبی انجام می دهم، رئیسم هرگز به خاطر نمی آورد
وقتی من کار اشتباهی انجام دهم، رئیسم هرگز فراموش نمی کند
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نظام مدیریت منابع انسانی:مدل مفهومی

نظام منابع 
انسانی

11

پیشینه
:رضایت و عدم رضایت کارکنان و مدیران

در کارکنان راوجود نارضایتی و نگرش منفی نسبت به نظام های ارزیابی عملکرد برخی از تحقیقات 
.و مدیران نشان می دهند

:اشاره کردبرای مثال می توان به. این  نارضایتی می تواند دالیل متنوع و مختلفی داشته باشد

ناکافی بودن مشارکت ارزیاابی شاوندگان در طراحای و اجارای نظاام ارزیاابی       

؛(1994لوکاس،)

؛ (1996والری،)ارتباطات ناقص و ضعیف بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده 

(2007کالترباک، )و ناکارآمد برنامه ارزیابی عملکرد مدیریت ضعیف 

12
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پیشینه
:عملکردارزیابینظاماثربخشی

عواملیواندکردهبررسیمختلفهایسازماندرراارزیابینظاماثربخشیتحقیقاتازدستهاین
:انددادهنشانرااستبودهموثرهانظامایناثربخشیکاهشدرکه

؛(1993سامریك،)شوندگانارزیابیبهارزیابینتایجازناشیبازخوردارایهدرضعف

تحلیلونتایجمرورمنظوربهکارکنانومدیرانبینمشترکجلساتبرگزاریعدم

؛(1994لوکاس،)ارزیابیازناشیهایداده

؛(1990،اسمیت)توجیهیوکافیهایآموزشبدونارزیابیاجرای

(1996والری،)مدیرانتوسطمربیعنوانبهمدیرنقشایفایفقدان

یرانمدوکارکنانهایتوانمندیارتقاءوهدایتطراحی،استمستلزمعملکرد،ارزیابیاثربخشی

.اددخواهددستازراخودارزشدهدنشانراخوداثربخشینتواندعملکردارزیابینظاماگر.است

(2002سیمونز،)استاستراتژیكاقدامیكعملکردارزیابیهادانشگاهدر

13

14

مدیریت منابع انسانیمدل فرایندی 
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مفهوم ارزیابی عملکرد

ن،آدرکهدانندمیعملیراکارکنانعملکردارزیابینظران،صاحب

محولهمشاغلدروظیفهانجامنحوهبارابطهدرافرادکار

؛(1377مهدویان،؛1382سعادت،)گیریاندازهسیستماتیكطوربه

دررشدووظایفانجامبهبودبرایکارکنانبالقوههایتواناییواستعداد

؛مشخصشانشغلیرشته

؛(2000دسلر،)روشنکارکنانبرانگیختنمطلوبروش

وماندی)بشناسدراخودکارنقایصویتاشودمیدادهفردبهبازخوردیو

.(1996همکاران،

15

نان  در کارکفعالیتفرایندی است که به وسیله آن 

فواصلی معین و به طور رسمی ، موورد بررسوی  

ابع تأمین منو قرار می گیرد تا در سنجش و کنترل 

ر انسانی،  برنامه ریزی جذب، آموزش، تعیوین مسوی  

فاده حقوق و مزایا مورد اسوت ، ترفیع و تعیینشغلی

. قرار بگیرد

ارزیابی عملکردتعریف عملیاتی 

16
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جبراننظامطراحیانسانی،نیرویبهسازیوتربیتانسانی،نیرویریزیبرنامه

انسانی،ینیروهایتواناییواستعدادشناختشغلی،پیشرفتمسیرتعیینخدمت،

.(2008مورفی،؛1995کلیولند،ومورفی؛1997دیویس،ومایر؛1382سعادت،)اعتمادجوایجادوانگیزشنظامطراحی

ارزیابی عملکردابعاد 

کاربرد ارزیابی 

عملکرد
17

؟پیامد اصلی ارزیابی عملکرد چیست

ه چه مهمترین دستاورد ارزیابی عملکرد ب
چیزی می بایست منجر شود؟

18



7/27/2016

10

پیامدهای خرد ارزیابی عملکرد

 اداش مبتنی بر  پ) ارتقاء یا تنزل کارکنان ، منطقیمنصفانه و پاداش تخصیص برای نمودن مبنایی فراهم
(عملکرد و مهارت 

  ارائه راهکارهای مناسب و بازخوردهای کاربردی  به منظور اصالح و ارتقای رفتار و مهارت های
کارکنان

 ندکو بود و نبود آنها فرقی نمی شناسایی مشاغل یا افرادی که دارای بازده ای خاصی نیستند

 وضعف عملکرد  و تحلیل منابع انسانی  از طریق شناسایی نقاط قوتانسانی و اصالح نقشه منابع طراحی
رفتاری و وظیفه ای اعضا

 والی و درج در  کارکنان با تحلیل عملکرد مستمر ساالنه و مقایسه آنها در سه سال متشایستگی تقویم
پرونده پرسنلی

 مودن تجربیات  و توجه به سوابق برای کارکنان و مدیران و پرهیز از تجربه نشایسته ساالری در انتصابات
قبلی

 رجوعارباب تکریم

 سازمانیپست وظایفشرح و ماموریت ،  اهداف  ،برنامه عملیاتی شناختایجاد زمینه

19

پیامدهای کالن ارزیابی عملکرد

:دباید سه هدف را مدنظر داشته باشکلی طور ارزیابی به

حرفهتشویق و ترغیب جهت رشد در کار و -2

دفرایند ارزیابی عملکربهبود کیفیت برنامه و ارتقای -3

20

د کاریو باالبردن سطح عملکر
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:مفهوم فرهنگ نامه ای توانمندسازی

«قدرتمند شدن، قدرت بخشیدن، توانا شدن»

:فردی توانمندسازیمفهوم 

«اعطای قدرت و آزادی عمل برای اداره خود»

:سازمانی توانمندسازیمفهوم 
افرادآندرکهایگونهبهسازمانساختارطراحی»

ولیتمسئپذیرشآمادگیخود،کنترلضمنبتوانند
.دکننکسبسازماناهدافتحققجهترابیشترهای

توانمندسازی 
در سه بخش کارکنان، مدیران و سازمان  

(خطینگرش)

صمیمتقدرتتفویضمترادفمفهومایندرتوانمندسازی
.شودمیگرفتهسازمانترپایینهایردهبهگیری

:ییعنتوانمندسازی

سازمانحسطوترینپایینبهمسئولیتواگذاریفرآیند»
آنانزهانگیو،تجربهمهارتدانایی،ازبتوانکهیبگونه ا

«.گرفتمددسازماناهدافپیشرفتبرای

توانمندسازی خطی مفهوم 

22
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توانمندسازیمفهوم ارگانیکی 
(ایشبکهنگرش)

ساختاریشرایطپدیداریبرایاستوجهیچندمفهومیتوانمندسازی،

:کهایبگونهسازماندرشناختیروانوارتباطی

.کندایجادسازماندرراپویاییوپذیرانعطافذهنیمدل

.کندمیفراهمرامحولهوظایفانجامدرکارمندانانگیزشارتقاءموجبات

.دهدمیافزایشراسازماندروریبهرهنهایتاواثربخشیکارایی،
23

ابعاد  

یتوانمندساز

بعد روانشناختی توانمندسازی

بعد ساختاری توانمندسازی

بعد ارتباطی توانمندسازی
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(نگرش)تلقی طرز•
شایستگی•
مسئولیت پذیری •
معناداربودن •
اثرگذاری •
خودراهبری •
خالقیت •

گروهتأثیر افراد در •

سازمانتیم در اهمیت •

افقی در سازمان -روابط عمودی•

جایگاه فرد در سلسله مراتب سازمانی•

شفافیت در گردش اطالعات  •

اهداف، مأموریتها •
ساختار سازمانی•
تفکیك و تعریف نوع مشاغل•
نظام بهره وری •
نظام پاداش دهی•
تسهیم اطالعات •
تفکیك سطوح مدیریتی •
نظام ارتقاء و انتصاب •

ارتباطی  ساختاری 

توانمندسازی

روان شناختی

تجربه

آموزش

مهارت 
کرد ابعاد توانمندی با روی

فرایندی

(شبکه ای-ارگانیك)

25

سازوکارهای 

توانمندسازی

26
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 تسهیم اطالعات

 تصمیم گیریمرزهای

 های کاری خود راهبرتیم

 کار روابط

فرآیندهای عمل

 عملکرد شاخصهای

الت  یتحص

مهارت دانش ،

 ن کارمنداوبه کار نگرش

تجربه

عدم تمرکز -تمرکز

 سخت افزاری و )منابع
(نرم افزاری

 سازمانی تعلق

 و خالقیت نوآوری

 خدمات کیفیت

 و اثربخشیکارایی
فعالیتها 

 بهره وری سازمان

وابستهمتغیرهای متغیرهای واسطه متغیرهای علی

27

اختیارتفویض-1

ئولیتمسکهبطوریگروههاواشخاصبهکارسپردنیعنیاختیارتفویض

.باشدکنندهتفویضمتوجهکارایننهایی

استاختیارتفویضاساسنظارتواستقالل.

ل،مقابدروشوددادهعملآزادیکارکنانبهبایدکاردادنانجامشیوهدر

.گیردقرارارزیابیموردآنانکارنتیجه

28
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پیش بایسته های حداقلی تیم های کاری

.باشندسنخ اعضاء هم -1

.دقدرت تصمیم گیری داشته باشن-2

.ندمنابع الزم را در اختیار داشته باش-3
29

کاریهایتیمتشکیل-2

30

طوحسمستلزمآنهاانجامکهشودمیطراحیایگونهبهمشاغلسازی،غنیدر

دربیشتریمسئولیتهایوکنترلاختیار،کارکنانبهوبودهدانشومهارتباالتر

.شودمیدادهکاریشانحیطه

بهربوطمتصمیماتدرسازمانپایینسطوحکارکنانفعاالنهمشارکتشامل

ومهارتباالترسطوحاحرازمستلزمو(وظایفعمودیتوسعه)کاریحوزه

.استسازمانیدانش

میسازمانیتحولموجبسازماندرشغلیچرخشوشغلیتوسعههمراهبه

.شود

میدادهانشکاریحیطهدربیشتریمسئولیتهایوکنترلاختیار،کارکنانبه

.شود

شغلیسازیغنی-3
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مختلفسطوحکارکنانازمدیرانمعنویهایحمایت-4

همیتاازکارکنانکردنتوانمندجهتدرکهاستایمقولهشغلیامنیتحفظ

وهپرداختخودوظایفانجامبهبالفراغبابتواندتااستبرخوردارایویژه

انسازمباامورشدنبهترچههربرایرامفیدیوجدیدروشهایوهاایدهحتی

.دهدارائه

ایستگیشازبازخوردیکهطوریبهکارکنانتالشهایازقدردانیوپشتیبانی

.آوردفراهمخودهای

31

مشارکتیمدیریتاستقرار-5

ههمرابهسرپرستآندرکههدفگرافرآیندازاستعبارتمشارکتیمدیریت

.کنندمیکوششمشترک،مسئلهحلوشناساییجهتدرسازمانکارکنان

شودمیریزیبرنامهبرایاطالعاتبهدسترسیوخالقیتافزایشموجبمشارکت.

حققت.دهدافزایشنهاییریزیبرنامهبهنسبتراافرادتعهدتواندمیمشارکت

درارکتمشدرمسئولیتقبولبهتمایلنیزکارکنانکهدهدمیرخزمانیمشارکت

باشندداشتهراگیریتصمیمفرآیند

32
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«....من تصمیم گرفته ام»

1رده

یتصمیم گیر

دستوری:1رده
.دارندایهاندیشچهآندربارهکهکنیدسوالآنهااز.ایدگرفتهتصمیمیچهبگوییدگروهبه

تصمیم مدیر

مدیر

33

هادادهدریافت:2رده
.بخواهیداندیشهوفکرگروهازگیری،تصمیمازقبل

«....من تصمیم گرفته ام»

2رده 

مدیرریتصمیم گی

تصمیم مدیر

34
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بحث و گفتگو

مدیر

«....من تصمیم گرفته ام»

3رده 

تصمیم  
گیری

گروهباصحبت:3رده
.کنیدنظرتبادلگروهباکاملطوربهمسئلههردربارهگیری،تصمیمازقبل

تصمیم مدیر

35

4رده «....ما تصمیم گرفته ایم»

تصمیم
گیری

تصمیم گیری به اتفاق آراء

همکاری و اشتراک مساعی: 4رده 
.ارندهمه مسئولیت د. تصمیمی بگیرید که مورد عالقه همه است

36
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5رده «....ما تصمیم گرفته ایم»

یگیرتصمیم

ریتفویض اختیار برای تصمیم گی
معیارها

مدیر

تفویض اختیار کنید: 5رده 
.بگیرنداز اعضای گروه می خواهید که تصمیم 

37

عملکردبرمبتنیپاداشنظام-6

شودیمپرداختوظایفشانانجامدرموفقیتازایدرکارکنانبهکهپاداشی.

ارکنانکبهباشندعالیمدیرانقدردانیباهمراهکهآنهاییویژهبههاپاداش

ارائهدرخودهایپتانسیلازتاانگیزاندمیبرراآنهاودادهشخصیتاحساس

.گیرندبهرهبهترعملکرد

سازمانیاتتغییرشوند،اجراخوبیبهعملکردبرمبتنیپاداشهایبرنامهاگر

بهمدیرانبرایهموکارکنانبرایهم«برد-برد»موقعیتیكوبهبودرا

.آوردمیوجود

38
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سازماندرکارکنانپیشنهاداتنظاماستقرار-7

نوآوریوخالقیتاندیشه،قدرتازبرخورداریلحاظبهانسانیمنابع

شود،میمحسوبسازمانیهرداراییبزرگترین

نمی شودكمستهلیاوکاهشکردنمصرفبامنابعسایرخالفبرانسانیمنابع

اشیتوانایاندازههمانبهنماید،استفادهبیشترفکرواندیشهازچقدرهر

.یابدمیبهبود

خالقیت،میزانافزایشوجوشخودوداوطلبانههمکاریفرهنگاشاعه

ابتکارونوآوری

تغییرمقابلدرمقاومتکاهشوانعطاف پذیریوپویاییافزایش

نمدیراتصمیماتکیفیتبهبودورسانیاطالعواطالعاتبهترگردش
39

40

یپرورجانشین -8

ورش داد؛مدیران متولد نمی شوند بلکه باید آنها را تربیت کرد و پر

بلیتهای در فرایند پرورش مدیران باید تاکید اصلی را بر مهارتها و قا

مورد نیاز در دنیای کسب و کار آینده سازمان ها قرار داد؛

تماتیكسیسومنظمبرنامهبهنیازپروریجانشینویابیاستعداد

دارد؛

برنامهایناصلیمشتریوحامی،متولیبایدسازمانیارشدمدیران

.باشندها
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مربیگری-9

وهباتجربکارکنانطریقازمهارتهاودانشانتقالفرآیند

االستخدامجدیدیاتجربهکمکارکنانبهقدیمی

مربیگری و  

ت  توسعه مدیری

فردی

ی  انگیزش درون
و هدفگذاری

توسعه فردی و
شغلی

خودباوری

41

کارکنانمختلفمهارتهایارتقایآموزش-10

مدتکوتاههایآموزشجملهازمهارت،بهبودهایروشانواع

کارآموزیخدمت،ضمنکارآموزیشده،محولوظایفبامرتبط

نظری،آموزشهمراهبهکارآموزیکار،دادنانجامازقبل

رایبآموزشیکمكتجهیزاتباکارآموزیوایمکاتبهکارآموزی

جامعظامنیكدر.شودگرفتهکاربهبایدکارکنانمهارتبردنباال

افرادعملکردارزیابینتایجازبایدآموزشیهایبرنامهآموزشی،

.گرددمیموثرودارجهتآموزشرویکرد،اینباگیرد،نشات

42
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شایستگی:

ه که یك فرد می تواند وظایف شغلی خود را با مطلوبیت انجام دهد اشاربه درجه ای
.                      دارد

خودکارخصوصیات افراد 

43

توانایی
عالیق 
شغلی

ارزشهای 
كاری

دانشمهارت تحصیالت

سبك 
تجربهكاری

-حسی
حركتی

شناختی

جسمی

احساسی

واقعیتگرایی

پژوهش اجتماعیهنر
كارافرین

ی

سنتی

درجه اهمیت 
موفقیت 

درجه اهمیت 
شرایط كاری

درجه اهمیت 
داشتن وجهه

روابط 

حمایت 

درجه 
اهمیت  
استقالل

جهت گیری  
موفقیت  

ی نفوذ اجتماع

جهت گیری  
میان فردی  

تطبیق 

هوشیاری

استقالل

هوش  
عملی 

پایه 
بین  

وظیفه ای

مدیریت و  
كسب و كار 

تولید  ساخت

تکنولوژی و  
مهندسی 

ریاضیات و 
علوم

خدمات 
سالمت 

تعلیمات 
هنر و علوم  

انسانی
حقوق و 

امنیت عمومی

ارتباطا
ت 

حمل ونقل

44
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ه چون درونی است و با میل و رغبت انجام می شود ، در بهبود عملکرد و افوزایش بهور  •

.وری تأثیر دارد

.ذارد هیچگاه نمی کوشد با ارائه اطالعات نادرست بر عملکرد ضعیف خود سرپوش بگ•

. جو و فضای سازمانی را آکنده از اعتماد ، اطمینان و صداقت می سازد •

.   در صورت وقوع اشتباه به سرعت نسبت به اصالح و جبران آن اقدام گردد •

(تقوای فردی و اجتماعی)خود کنترلی 
ایف فرآیندی است که طبق آن افراد بدون اجبار و تهدید و تطمیع به وظو 

رد سازمانی خود تعهد نشان می دهند و از حداکثر توانشان در جهت پیشوب 

. اهداف سازمان استفاده می کنند

45

باًاقْرَأْ کِتابَكَ کَفى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِی

به عنوان سرمایه انسانی  نقش 

در دانشگاه منبع استراتژیك مهمترین 

نامه عمل خود را بخوان، امروز کواف  اسوت کوه خوود بوه      

.حساب خویش برس 

توان  خود( در قیامت و گاهی نیز در دنیا)قبل از اینکه بازخواست شوید 

ا را بازرسی کنید و اعمال خود را قبل از اینکوه بسونجید بو   ( اعمالتان)

.بسنجید( در برابر عظمت خدا و نیاز خود)میزان حیاء 

تُوزَنواوَ زِنوا اَعمالَکُم بِمیزانِ الحَیاء قَبلَ اَناَن تُحاسَبُوا حاسِبُوا اَنفُسَکُم قَبلَ 

(86مصباح الشریعه، ص )(ع)امام کاظم 

46
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ارزیابی عملکردسیستم

ودعملکرارزیابیمشکالتوضعفنقاطمطالعهمنظوربه•
این.داردوجودمختلفیهایروشآن،اثربخشیتعیین
شرایطدرمشاهدهتاسنجینظرازتوانندمیهاروش
.بگیرندبردرراآزمایشینمونهیكاجرایوطبیعی

میبعدیچندساختاریكراعملکرد(2005)آرمسترانگ•
.داردتفاوتعوامل،انواعبهبستهآنارزیابیکهداند

47

انواع ارزیابی عملکرد

ارزیابی سرپرست مستقیم. 1

ارزیابی رئیس به وسیله . مرئوس2

ارزیابی . همقطاران از عملکرد یکدیگر3

ارزیابی گروهی. 4

ارزیابی از طریق . خودارزیابی5

رویکرد تلفیقی متوازن . (تنداتخود ارزیابی، ارزیابی مدیر، مس)6

48
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مراحل ارزیابی عملکرد
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مدیریت
مشارکتی

مدیریت دانشنظام  
نظام پیشهادات

پاداش
براساس
عملکرد

ی
وه

گر
ش 

دا
پا

ی
رد

ش ف
دا

پا

ارزیابی
عملکرد

ف
ضع

ط 
قا

ف ن
حذ

ت
قو

ط 
قا

ت ن
وی

تق

تفویض
اختیار

توزیع اطالعات

سرشکن نمودن تصمیم گیری

تصمیم گیری

مستقل

اعتماد به 

نفس قوی

قدرت 

جمع کردن

نظرات

نظام مندنمودن

روش های کار

بهینه سازی
از طریق

اصالح فرآیندها

استدالل قوی

در مورد

تصمیمات خود

تشخیص 
فرصت در 

موقعیت های
بحرانی

ابتکار عمل در

موقعیت های

مهـم

51

تا خود  کرد کشاورزی از یك روستای دورافتاده چندین کیلومتر را از بین برف های یخ زده با سختی طی
به   رسید به کلیسا وقتی. را به کلیسای روستای همسایه برساند تا در مراسم عبادت روز یکشنبه شرکت کند

.جز کشیش فرد دیگری به کلیسا نیامده بود

رم مان برویم و فکر نکنم اجرای مراسم ارزش داشته باشد، بهتر نیست ما هم به خانه های گ»: گفتکشیش 
«  یك قهوه داغ بخوریم؟

فقط  خب، من فقط یك کشاورز ساده هستم، اما وقتی به دام هایم علوفه می دهم، اگر»: کشاورز گفت 
«.یکی از آنها جلو آمده باشد، مطمئناً گرسنه رهایش نمی کنم

دها و کشیش که شرمنده شده بود، شروع به اجرای مراسم کرد؛ زنگ کلیسا را به صدا درآورد، سرو
اره کرد  دعاهای مختلف را خواند و انواع موعظه و بیانات را گفت که دو ساعت طول کشید و در پایان اش

.باید وظایف مان را انجام دهیم و به خاطر درسی که کشاورز به او داده بود از او تشکر کردما 

«خوب بود؟»: کشیش در حالی که با کشاورز از کلیسا خارج می شدند پرسید

ط یکی اما وقتی به دام هایم غذا می دهم، اگر فقخب، من فقط یك کشاورز ساده هستم، »: کشاورز گفت
«!از آنها جلو آمده باشد، مطمئناً آن را مجبور نمی کنم همه آنچه را که برای همه آورده ام، بخورد

توجه به توان افرادقدر عقول
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