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تكنيك هاي ارزيابي عملكرد
دكتر سنجر سالجقه
معصومه افضلي گروه
چکیده
ارزیابی عملکرددرفرآیندمدیریت عملکردبه مدیران،سرپرستان و کارکنان کمک میکند بصورت دائم از نقاط قوت
وضعف بازخورد دریافت و سازوکارهای اصالحی رابه کار ببندند تانقاط قوت تعالی یابد ونقاط ضعف نیز تبدیل به قوت
شود.زمانی این مهم تحقق می یابد که فرآیندارزیابی عملکردتوسط ارزیاب کننده وارزیابی شونده،پذیرفته شده وبه کار
بسته شود .معموالً نظام های ارزیابی عملکرد بلحاظ ضعف درطراحی وفرهنگ سازی اهداف خودرادر سازمانها دنبال
نمیکند و این به خاطر آنست که کارکنان در طراحی کلیات،عوامل واجزای آن کمترین دخالت ونقش رادارند .برای
اثربخش نمودن نظام های ارزیابی عملکرد بهتراست ارزیابی شوندگان خود درموردمؤلفه های ارزیابی عملکرد نظرداده
واجزای آن را انتخاب کننددراینصورت میزان احساس تعلق ووفاداری به نظام مذکورتقویت شده وارزیابی
عملکردبافلسفه بهبودواصالح اجرامیشود.
كلید واژه ها  :مدیریت عملکرد  ،ارزیابی عملکرد ،نظامهای ارزیابی عملکرد
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مقدمه
درعصركنوني تحوالت شگرف دانش مديريت وجود نظام ارزشيابي رااجتناب ناپذيرنموده است،به گونه اي كه فقدان
نظام ارزيابي درابعادمختلف،سازمان رادچار بيماري خواهد كرد.با انجام صحيح آن عملكردكاركنان وبه تبع آن
عملكردسازمان بهبود مييابد.مسئله ارزيابي عملكرداز ديرباز بعنوان يكي ازعوامل مهم موفقيت درنظامهاي مختلف مطرح
بوده است.تالش صاحبنظران هميشه براين بوده است كه ازابزارسنجش معتبردر امر ارزشيابي بهره جسته و با استفاده از
نتايج آن به عنوان پايه مبنايي در جهت برنامه ريزي  ،رفع نواقص و پيشرفت اين نظامها بهره برداري كنند.امروزه اهميت
وضرورت ارزيابي عملكردآنچنان محرزگرديده كه درهر نظام ودستگاه اداري به عنوان امري ضروري و اجتناب ناپذير
مطرح و الزمه يك مديريت صحيح وپويا بشمارمي رود] [.
آن ارزشيابي ميتواند به تحقق اهداف سازمان كمك نمايد كه داراي فلسفه مشخص ،اهداف دقيق ،مباني نظري كامل
،معيار دقيق ،معتبر و مناسب ،طرح و ابزار مناسب و از همه مهمتر اجراي صحيح باشد.چراكه اجراي ناقص و نادرست
ارزشيابي ضرر و زيانش بيش از عدم اجراي آن است] 1[.
نقش شاخصهاي مالي در اندازه گيري عملكرد:
در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه جهان  ،سالهاست كه اندازه گيري عملكرد به عنوان ابزاري مفيد و
كارآمد جهت افزايش شناخت نسبت به سازمان و نيز بهبود عملكرد آن معرفي و استفاده شده و توسط سازمانها و
مؤسسات مورد پذيرش قرار گرفته است .پايه و اساس تصميمات مديران ارشد فقط نتايج حاصل از اندازه گيري عملكرد
سازمان بودوانتقادات فراواني به اندازه گيري عملكرد كه به روش سنتي در شاخصهاي مالي صورت مي گرفت وارد
شد.نظير :شاخصهاي مالي بر گذشته تكيه داشته و توانايي انعكاس فعاليت ها و عملكردهاي با ارزش جاري را
ندارد .شاخصهاي مالي و نگرش سنتي اندازه گيري عملكرد فاقد فاكتورهاي حياتي از قبيل رضايت مشتري ،رضايت
كاركنان ،و كيفيت محصوالت و خدمات هستند.
شاخصهاي مالي فقط يك ج نبه از سازمان را نشان مي دهند و برداشتي لحظه اي از عملكرد سازمان هستند بنابراين به
راحتي منقضي مي شوند] [.
مديريت عملكرد :
در مطالعه ادبيات به سازمانهايي كه برنامه هاي مديريت عملكرد را به كار مي برند،به عنوان سازمانهايي
باعملكردبرتراشاره شده است .در واقع از مديريت عملكرد مؤثر به عنوان اهرم كليدي تغيير  ،براي افزايش دستاوردهاي
تيمي و فردي ياد شده است.مؤلفه اصلي سيستم مديريت عملكرد ،ارزيابي عملكرد است .در مديريت عملكرد مؤثر  ،در
كنار ارزيابي عملكرد فعاليتهايي نظير آموزش  ،جانشين پروري  ،پرداخت بر پايه عملكرد و ...قراردارند؛اما ارزيابي ،شرط
الزم براي هر برنامه مديريت عملكرد مؤثر است]9[.
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تعاريفي از ارزشيابي عملكرد کارکنان
 .سنجش عملكرد كاركنان به فرآيندي اطالق مي شود كه طي آن فعاليت آنها به طور رسمي و منظم در فواصل زماني
معين؛ تقويم ،بررسي  ،و ارزيابي مي شود و عبارت از سنجش سيستماتيك و منظم كار افراد در رابطه با نحوه انجام وظيفه
آنها در مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در آنها جهت رشد و بهبود است.
. 3ارزيابي عملكرد شامل ارزش گذاري اقدامات انجام شده كاركنان ،مقايسه نتايج حاصله با اهداف و استانداردهاي
مشخص و تعيين خالء ها و انحرافات احتمالي و كشف استاندارد نهفته آنها در جهت بهينه سازي امور است .با ارزيابي
عملكرد قابليت توانايي و ويژگيهاي مثبت و منفي افراد تعيين و مشخص مي شود و بر اساس آن بستر الزم براي تنظيم
رفتار سازمان و مديريت با پرسنل و نيز نحوه تشويق و ترغيب يا پاداش و تنبيه آنها فراهم مي گردد]7[.
اهداف و اهميت ارزشيابي عملكرد کارکنان
ارزشيابي عملكردكاركنان داراي اهميت استراتژيك است چراكه عوامل،ظرايف وشاخصهاييكه معموالًدرفرم ارزشيابي
مندرج است درتعيين وتشخيص عوامل ونتايج مرتب،حائز ارزش،ودرايفاي نقش،بسيارمؤثرند.ارزشيابي عملكردكاركنان
عالوه برسنجش عملكردفعلي افرادوتعيين نقاط قوت وضعف،فرآيندتوسعه انسان درآينده رانيزبايدموردتوجه قرار دهد:
 بالندگي كاركنان :ظرفيت سازي وتوسعه مهارتهاي كاري افراد توسعه مديران :ارتقاي سطح دانش مديريتي در مديران - 3ارزيابي عملكرد:سنجش ميزان كارآمدي وبهره وري كاركنان
 - 4بهبودعملكرد :فرايند ارزيابي عملكرد بايد به بهبود و ارتقا سطح عملكرد منجر شود.
 - 5شكوفايي استعدادها :ارزشيابي عملكرد بايد به شناسايي كشف و پرورش استعدادها كمك كند.
 - 6قانونگرايي :ارزشيابي بايدرويكردي قانون گراداشته باشد.
 - 7ارتقاء روابط كاركنان :بايد به كاهش منازعات و همبستگي كاركنان كمك نمايد
 - 8تعيين معيارها و شاخصها :مقايسه عملكرد كاركنان بايد قابليت تعيين استاندارد و معيارهاي شغلي را داشته باشد.
 - 9ايجاد انگيزه :جهت گيري ارزش يابي عملكرد در خصوص انگيزش كاركنان بايد نقشي فزاينده ايفا كند.
- 1افزايش بهره وري :ارزشيابي عملكرد كاركنان بايد معطوف به افزايش بهره وري باشد]7[.
عوامل تأثيرگذار بر عملكرد کارکنان :
 وضعيت جسماني ،كه باعث مي شود فرد براي انجام بعضي كارها ،در قياس با كارهاي ديگر بهتر و مناسب تر
باشد.
 هوش ،كه بر استعداد و آمادگي فرد براي تصديق مشاغل و ظرفيت يادگيري وي اثر مي گذارد.
 شخصيت ،كه شامل عوامل مهم ادارک ،انگيزش ،و سازگاري اجتماعي مي شود.
 شرايط فيزيكي كار ،كه بايد محيط كار را براي كارمند مساعد كند و خستگي و امكان بروز حوادث را به
حداقل برساند.
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 سبك مديريت و گروه كار ،كه براي اثربخش بودن بايد طبيعت فرآيندكارونوع شخصيت كارمند را شناخت و
مورد توجه قرار داد.
 مشاركت ،به معناي ميزان سهيم بودن كاركنان در تصميم گيري ها.
 ارتباطات ،به معناي انتشار دانش درباره خط مشي ها  ،مقاصد ،و نگرش ها در درون شركت
ويژگيهاي ارزيابي کارآمد و مؤثر:به منظور حصول اطمينان از كارآمدي و مؤثر بودن نتايج ارزيابي بايد دقت
شودكه ارزيابي در برگيرنده مفاهيم زير باشد:
 .1عوامل مهم ،اساسي و مرتبط با كار سنجيده شود.
 .2هر يك از عوامل مهم و اساسي با يك مقياس جداگانه سنجيده شود.
 .3ارزيابي از تساهل  ،تسامح  ،و سختگيري به دور باشد و ارزياب به نسبت تعداد كاركنان از فرصت كافي جهت
ارزيابي برخوردار باشد.
 .4ارزيابي در مقاطع معين به طور مستمر صورت پذيرد.
 .5ارزيابي قابليت تشخيص وتفكيك درجات مختلف عملكرد كاركنان را داشته باشد و آنها را به صورت سياه يا
سفيد معرفي نكند]7[.
عوامل مؤثر در تعيين نوع ارزيابي :عوامل داخلي و خارجي(خارج از سازمان)زيادي درتعيين نظام ارزيابي
مؤثرهستند كه هر يك به نوبه خود درفرآيند ارزيابي تأثيرملموس دارندودر برگيرنده مواردي نظير؛قوانين ومقررات
جاري،تشكيالت سازمان ،بالندگي سازمان،سلسله مراتب سازماني وسطوح مختلف مديريتي مي باشند]7[.
مدل طراحي نظام ارزيابي عملكرد کارکنان
الف) مرحله تدوين سياست هاي موردنظر نظام ارزيابي عملكرد:در اين مرحله الزم است ازمجاري مختلف سياستها و
اهداف سازمان بررسي شود نظام ارزيابي عملكرد بايستي منطبق بر چشم اندازهاي سازمان باشد بنابراين الزم است بانك
اطالعاتي از سياست ها ،استراتژي ها ،ارزش هاي سازمان تهيه و از تلفيق آنها سياست ها و اهداف ارزيابي عملكرد تدوين
شود.
ب) مرحله بررسي پيش نيازها و زمينه هاي فرهنگي :الزم است پيش نيازهاي طراحي نظام ارزيابي عملكرد مورد بررسي
كامل وهمه جانبه قرار گيرد ازجمله پيش نيازهاي قابل بررسي،نظام وساختارسازماني وشرح وظايف،تعهدمديريتي
وقالبهاوابعاد فرهنگي است .هرنظام ارزيابي عملكردبايستي هدفهاي كامالً روشني داشته باشدودقيقاً متناسب با فرهنگ و
شرايط خاص آن سازمان وبامشاركت مديران وكاركنان آن سازمان طراحي واجرا شود.
ج) مرحله انتخاب مدل :براي طراحي نظام ارزيابي عملكرد پس از تعيين اهداف و بررسي زيرساختارهاي سازماني و
فرهنگي  ،بايستي مدل مناسب براي ارزياي عملكرد انتخاب شود.
د) مرحله طراحي و پياده سازي :براي طراحي نظام ارزيابي عملكرد الزم است ابتدا فرهنگ سازي مقدماتي صورت گيرد
و كليات نظام تدو ين ،مؤلفه ها و عوامل ارزيابي مشخص شود مهمترين بخش طراحي ،تدوين معيارهاي ارزيابي عملكرد
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است.دراين مرحله منظورازانتخاب وتدوين معيارهاي ارزيابي عملكرد اينستكه ارزيابي شوندگان يعني كاركنان خودشان
عوامل ارزيابي را انتخاب و اولويت بندي نمايند اين امر در اثربخشي فرآيند و نتايج ارزيابي عملكرد تأثير فراواني
دارد]5[.
انواع ارزيابي (ارزشيابي )  :سازمان هاي مختلف متناسب با نوع و حجم فعاليت از صور زير براي ارزيابي عملكرد
كاركنان استفاده مي كنند :
 ارزيابي مرئوس توسط رئيس :در اين نوع ارزيابي فرد توسط مدير يا سرپرست قسمت مورد ارزيابي قرارمي گيرد و عملكرد وي از نظر كمي و كيفي سنجيده ميشود.
 ارزيابي رئيس توسط مرئوس از آنجا كه افراد تحت امر  ،مجري دستورات صادره توسط مدير هستند بهترمي توانند در خصوص كارداني و اشراف مديريتي وي و نوع اثربخشي تصميمات و دستورات مديريت
اظهارنظر و قضاوت نمايند.مزيت اين نوع ارزيابي آگاهي مدير از حساسيت كاركنان و نوع نگاه و نياز آنهاست
 ،از نكات منفي اين نوع ارزيابي اين است كه مدير ممكن است براي كسب رضايت كاركنان و ايجاد محبوبيت
مصالح سازمان را فداي منافع شخصي نمايد.
 - 3ارزيابي گروهي  :از مديران يا سرپرستاني كه با عملكرد فرد آشنايي دارند درخواست مي شود متفقاً
مستخدم مورد نظر را مورد ارزيابي قرار دهند.نتايج حاصل از اين نوع ارزيابي از اعتبار و ارزش بيشتري
برخوردار است.
 - 4خودسنجي :ارزياب و ارزيابي شونده در يك شخص متمركز هستند لذا ارزياب با آگاهي از توان و ضعف
خويش خود را ارزيابي مي كند.
 - 5ارزيابي کارکنان از عملكرد يكديگر :در اين نوع ارزيابي كه در مقايسه با ساير انواع كمتر مورد استفاده
است كاركنان توسط يكديگر ارزيابي مي شوند لذا كاركنان بايد براي مدت طوالني با يكديگر همكار باشند و
كار آنها با يكديگر ارتباط پيدا كند و از طرفي كاركنان براي كسب امتياز در رقابت مستقيم با يكديگر
نباشند]7[.
روشهاي ارزيابي عملكرد کارکنان :
 روش درجه بندي ترتيبي:در اين روش هريك از سرپرستان افراد تحت نظارت خود را از لحاظ نحوه انجام وظايف وعالقمندي به كار ،مي سنجند و موقعيت نسبي هر يك را نسبت به بقيه كاركنان تعيين مي كنند.
 روش مقايسه فرد با فرد  :اگر تعداد كاركنان زياد نباشد ميتوان از روش مقايسه فرد با فرد استفاده كرد .در اين مقايسهعواملي چون هوش ،ابتكار ،فعاليت ،و صفات شخصي ،مبناي تشخيص شايستگي قرار مي گيرد.
 -3روش مقياسي :در روش مقياسهاي مقايسه اي ،ابتدا تعدادي عوامل مانند  :ابتكار ،درجه همكاري ،قدرت مديريت يا
رهبري ،قابليت اعتماد ،طرز سلوک و غيره را بنابر مقتضيات سازمان انتخاب و در جدولي درج مي كنند .آنگاه ،جايگاه
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كاركنان را برحسب هريك از عوامل ،با درجاتي از قبيل؛ استثنائي ،عالي ،خوب ،متوسط ،ضعيف ،و بد در ستونهاي
مربوطه تعيين مي كنند.
-4روش توزيع اجباري :براي كاهش اعمال نظرهاي شخصي و ذهني روشهاي فوق ،دو روش توزيع و انتخاب اجباري
توصيه شده است.در اين روش ارزياب بايد عملكرد كاركنان را در گروههاي خاصي طبقه بندي كند.
 -5روش انتخاب اجباري :در اين روش ،برحسب صفات و عملكردهايي كه مورد ارزيابي است فهرست جمالتي تهيه
شده و از ارزياب خواسته مي شود يا جمله اي را كه بيشتر با وضع كارمند هم آهنگي دارد انتخاب كند يا اينكه حدود آن
صفات را مشخص كند .چون در اين روش ارزيابي كننده در جريان ارزش عددي يا ضرايب در نظر گرفته شده براي
صفات و عملكردهاي موردنظر قرار نمي گيرد در نتيجه ارزيابي كننده در معذوريت نبوده و حتي المقدور شخص مورد
ارزيابي را آنگونه كه هست معرفي مي كند.
 -6روش چك ليست  :در اين روش ،پرسشنامه اي در ارتباط با وظايف پرسنل تنظيم مي شود و نحوه كار كاركنان بر
اساس هر پرسش ارزيابي مي گردد .ارزيابي كننده پس از مقايسه نحوه انجام كار ارزيابي شونده و شرح وظايف او به
پرسشهاي چك ليست كه معموالً به صورت «بله» يا «خير» تنظيم مي شود با عالمت گذاشتن پاسخ مي دهد .اين روش به
علت سهولت اجرا بسيار متداول است.
 -7روش وقايع حساس :برقراري اين روش مستلزم تشخيص ،طبقه بندي ،و ثبت رويدادهاي مهم خدمتي كاركنان است.
معموالً يك واقعه وقتي حساس تلقي مي شود كه انجام دادن يا خودداري از انجام آن توسط مسئول مربوطه براي سازمان
نتايج ثمربخش يا زيانباري به بار آورد .به عبارت ديگر وقايع حساس رويدادهاي خارج از حد متعارف و انتظار سرپرست
به شمار مي آيند .با اين روش بهتر مي توان جنبه هاي قدرت و ضعف كار كارمندان را در موارد خاص مورد دقت و
توجه قرار داد.
 -8روش بررسي داخلي :در اين روش يكي از كارمندان ماهر امور پرسنلي كه قبالً نيز براي همين منظور آموزش ديده با
رؤساي واحدهاي سازمان مصاحبه مي كند و نظر آنان را درباره همكارانشان جويا مي شود و مخصوصاً در زمينه پيشرفت
كار و عملكرد آنها اطالعاتي كسب و نتيجه را در پرونده استخدامي منعكس مي كند.
 -9روش ارزيابي گروهي :براي اين نوع ارزيابي كه معموالً در صنعت به كار مي رود تيمي مركب از پنج نفر ،يعني؛
سرپرست مستقيم ارزيابي شونده و چهار سرپرست ديگر كه به نحوي با كار ارزيابي شونده در تماس هستند تشكيل مي
شود و كار فرد فرد متصديان را مورد ارزيابي قرار مي دهند كه در واقع مي توان آن را «كميسيون ارزيابي» ناميد .اعمال
اين روش نسبتاً نتيجه دقيق تري ميدهد و مستلزم صرف وقت و طبيعتاً هزينه زياد است]4[.
موانع و مشكالت ارزيابي عملكرد کارکنان :
 تأثير تعصبات شخصي در ارزيابي  :پيش داوري ،جانب داري ،كج فكري ،كج فهمي و ديدگاههاي غير كاريآگاهانه يا ناآگاهانه فرايند ارزيابي را متأثر و منحرف مي كند به عنوان مثال ارزيابي ممكن است نوع رفتار،
لباس ،صحبت ،آداب معاشرت ارزيابي شونده را در عملكرد وي تأثير دهد و او را به غلط خوب يا ضعيف
قلمداد كند.
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 تأثير رفتار مأخر بر ارزيابي :عملكرد و رفتاري كه اخيراً از فرد مورد ارزيابي سر زده ممكن است در چشمارزياب بيشتر نمود پيدا كند و كل عملكرد وي را در دوره ارزيابي تحت تأثير قرار دهد.
 - 3سخت گيري ،تساهل و تسامح ارزياب :تنگ نظري و سخت گيري ارزياب ممكن است يك فرد خوب را
متوسط يا ضعيف را خوب و مثبت ارزيابي نمايد .بنابراين نتايج فوق كه هر دو از واقعيت فاصله دارند از
مشكالت و محدوديت هاي موجود در مسير ارزيابي محسوب مي شوند.
 - 4تعميم مسائل :وجود يك ويژگي يا خصلت مثبت و يا يك چالش و رفتار منفي در شخص ارزيابي شونده
ممكن است توسط ارزياب به كل عملكرد او تسري داده شود.
 - 5ذهنيت و عينيت :جايگزين شدن ذهنيت به جاي عينيت در ارزيابي ها  ،نيز از ديگر چالشهاي موجود در زمينه
ارزيابي است چرا كه طرز تلقي ارزياب از مسئوليت پذيري  ،وفاداري  ،روحيه همكاري  ،و صداقت عمدتاً بر
اساس ذهنيت وي سنجيده مي شود و كمتر مي توان آنها را به صورت عيني و علمي مورد ارزيابي قرار داد.
 - 6انتقام به جاي امتحان :وجود ديدگاه هاي سطحي در برخي ارزيابي ها ممكن است انتقام را جايگزين امتحان
كند .به طوري كه ارزياب در فرايند ارزيابي كاركنان را به جاي سنجش محاكمه نمايد]7[.
مراحل و فرآيند ارزيابي عملكرد کارکنان :
-

هدف گذاري :ابتدا بايد هدف از ارزيابي مشخص شود يعني ارزيابي براي سنجش فعاليتهاي شغل است يا نتايج

حاصل از فعاليتهاي شغل و منظور از ارزيابي سنجش شايستگي و توانمندي كاركنان است يا تعيين نيازهاي آموزشي
پرسنل يا هر هدف ديگري كه براي نيل به آن ارزيابي انجام مي شود بايد مشخص شود.
-

تعيين و تفهيم انتظار از افراد :با توجه به شرح وظايف كاركنان بايد كم و كيف انتظاراتي كه از كاركنان مي

رود براي آنها مشخص و تفهيم گردد تا هيچ وظيفه اي مورد غفلت يا اهمال واقع نشود و يا دخالت در وظايف به وجود
نيايد.
- 3

سنجش عملكرد واقعي كاركنان :در ارزيابي عملكرد بايد فعاليت هاي اصلي و تأثير گذار مورد سنجش واقع

شوند و از فعاليت هاي جزئي و غير مؤثر پرهيز گردد.
- 4

تعيين شاخص و معيار براي سنجش عملكرد :به منظور ارتقاء سطح دقت بايد عملكرد ها با معيار و شاخص

معين سنجيده شود تا دخالت سليقه در ارزيابي به حداقل ممكن كاهش يابد.
- 5

انعكاس نتايج ارزيابي به كاركنان :مذاكره و مصاحبه با كاركنان و انعكاس نتايج ارزيابي به آنها و بررسي نقطه

نظرات كارشناسي نيز بايد در مراحل ارزيابي طراحي و اجرا شود.
- 6

انجام اقدامات اصالحي :چنانچه در مصاحبه پاياني مشخص گردد كه برخي اقدامات و راه حل ها بايد اصالح

و تكميل شوند تمهيد شرايط الزم براي تغييرات احتمالي به منظور بهسازي ضروري مي باشد]7[.
براي حصول نتيجه مطلوب در ارزيابي الزم است نكات زير رعايت شود:
الف -طرح مورد حمايت جدي مديران و مجريان باشد
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ب -هدف هاي طرح براي همه روشن باشدو نيز نحوه ي اجراي طرح مشخص باشد
ت -تصميمات نهايي با نظر مشورتي مديران گرفته شودو همين گونه كليه اطالعات درباره سوابق كار جمع آوري
ومطالعه شود.
ج -طرح به طور سيستماتيك و در فواصل معين زماني اجرا شود
د -نتيجه اجراي طرح ارزيابي شود ]8[.
توصيه هاي کاربردي براي ارزيابي و بازنگري عملكرد خوب :
 عملكردراارزيابي كنيدنه خصوصيات شخصي راوآنرا برتجزيه وتحليل وكارشكافي كامل شغل بنا كنيد.از وقايع
حساس استفاده كنيد نه از اعمال كم مايه و جزئي.
 ارزشيابيها رامكتوب كنيدواطمينان حاصل كنيدكه كاركنان ازنتايج ارزيابي مطلع شده اندوارزشيابيهاي گذشته
رابعنوان معياري براي ارزشيابيهاي فعلي بكار نبريد.
 اطمينان دهيدكه فرم ارزشيابي براي هرمنظوركه استفاده شده است،معتبرست،بطورادواري روشهاي ارزيابي را
مميزي كنيدودرصورت لزوم تعديلهايي راانجام دهيدوعملكردكاركنان رادرفواصل زماني معين وبطور
مستمرارزيابي كنيدوروي نقاط قوت بيش ازضعفها تاكيدكنيد]3[.
نتيجه گيري
ارزيابي عملكرد به عنوان يكي از سازو كارهاي مديريت و رهبري مؤ ثر شناخته شده است و اين به خاطر آن است كه از
طريق ارز يابي عملكرد مي توان به صورت دائمي از نقاط قوت و ضعف كاركنان و شيوه مديريتي بازخورد دريافت و
نظام ارتباطي و سبك رهبري را بهبود بخشيد  .نظام ارزيابي عملكرد زماني به تحقق اهداف سازمان كمك مي كند كه به
خوبي طراحي و اجرا گردد.
در طراحي نظام ارزيابي عملكرد عامل اساسي كاركناني هستند كه تحت ارزيابي قرار مي گيرند بنابر اين الزم است در
مراحل مختلف طراحي در گير كار شوند  .كاركنان بايد در طراحي نظام ارزيابي مشاركت نمايند و ابزاري براي
نظرخواهي و انتخاب عوامل ارزيابي عملكرد توسط كاركنان ارائه شود تا سازمان ها بتوانند با به كار گيري آن  ،عوامل
ارزيابي عملكرد را متناسب با شريط سازمان از كاركنان سوال و نسبت به تدوين و اجرايي كردن آن اقدام نمايند.
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