هدف و اهمیت ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟

اسصضیببی عولىشد وبسوٌبىً ،ظبهی است بشای اًذاصُ گیشی ،اسصیببی ٍ اثش گزاسی بش ٍیظگیْب ،سفتبسّب ٍ دستبٍسدّبی
ضغلی فشد ٍ ًیض هیضاى غیبتْبی اٍ ٍ سشاًجبم  ،تعییي سطح عولىشد وًٌَی ٍی .ایي الذام بِ تطخیص هیضاى بْشُ
ٍسی فشد ٍ اهىبى اداهِ عولىشد اثش بخص یب حتی اثش بخص تش اٍ دس آیٌذُ بِ گًَِ ای وِ خَد اٍ ،سبصهبى ٍ جبهعِ اص
آى بْشُ هٌذ گشدًذ ،هٌحصش هی ضَد .لزا اسصضیببی عولىشد وبسوٌبى یىی اص ٍظبیف هْن هذیشیت هٌببع اًسبًی است.
بْبَد بْشُ ٍسی بِ ّوِ سبصهبًْب هشبَط هی ضَد ،بَیظ ُ دس هَاسدی وِ هیضاى سضذ بْشُ ٍسی ًسبتب اًذن است .اگش
چِ بْشُ ٍسی دس اوثش سبصهبًْب تببعی است اص هٌببع تىٌَلَطیىی ،سشهبیِ ای ٍ اًسبًی ،اهب بسیبسی اص سبصهبًْب دس پی
آى ًیستٌذ وِ اص طشیك بْسبصی عولىشد وبسوٌبى خَد بْشُ ٍسی سا افضایص دٌّذ .سابطِ وبسوٌبى سا بِ بْشُ ٍسی هی
تَاى ّن سٌجیذ ٍ ّن اسصیببی وشد .دستبٍسدّبی سٌجص پزیشی ّوچَى ویفیت ٍ وویت عولىشد ٍ غیبت وبسوٌبى
ّوگی بش بْشُ ٍسی تبثیش جذی هیگزاسًذ .عولىشد ضغلی هستخذم ًطبى هی دّذ وِ اٍ تب چِ اًذاصُ وبس خَد سا بِ
طَس سضبیت بخص اًجبم هی دّذ ،دس صَستی وِ غیبت بِ هب هی گَیذ وِ آیب ٍی بشای اًجبم دادى ٍظبیف خَد دس
هحل وبس حبضش هی ضَد یب خیش .اگش چِ هوىي است ّش دٍی آًْب هعیبس ضغلی بب اّویتی ببضٌذٍ ،لی اغلب جذاگبًِ
هَسد بحث لشاس هی گیشًذ.
اسصضیببی عولىشد اّویتی استشاتظیه داسد .صیشا اگش بِ اسصضیببی بِ گًَِ ای اثش بخص طشحشیضی ضذُ ببضذ بِ هٌضلِ
لشاسداد بیي سبصهبى ٍ هستخذم عول هی وٌذ ،ایي لشاسداد بِ هثببِ ًظبم اسصضیببی ٍ ًظبست است ٍ ببعث هی ضَد وِ
اسصضیببی عولىشد بْتش بتَاًذ بِ چٌذ همصَد خذهت وٌذ.
 -1پشٍسش هذیشاى :اسصضیببی عولىشد بب ضٌبسبیی افشاد ٍ آهبدُ سبصی آًْب بشای پزیشش هسئَلیتْبی بیطتش
چْبسچَبی سا بشای پشٍسش آتی آًبى فشاّن هی آٍسد.
 -2اًذاصُ گیشی عولىشد :اسصش ًسبی وبس ّش فشد سا بشای سبصهبى هعیي هی وٌذ ٍ بِ اسصیببی دستبٍسدّبی
فشدی ووه هی وٌذ.
 -3بْسبصی عولىشد :تمَیت عولىشد هَفمیت آهیض هستوش سا هیسش هی سبصد ٍ بِ افشاد ووه هی وٌذ تب
ضعفْبی خَد سا بطٌبسذ ٍ اصالح وٌٌذ وِ دس ًْبیت بِ اثش بخطی ٍ بْشُ ٍسی بیطتش هٌجش هی ضَد.
 -4جبشاى خذهت :بِ تعییي هیضاى پشداخت هتٌبسب بب عولىشد ٍ حمَق ٍ پبداش هٌصفبًِ بش پبیِ ضبیستگی یب
ًتبیج وبس ووه هی وٌذ.
 -5ضٌبسبیی ًیشٍّبی ببلمَُ  :وسبًی سا وِ هی تَاًٌذ ًبهضد تشفیعبت آتی ببضٌذ هی ضٌبسبًذ.
 -6ایجبد ببصخَسد  :آًچِ سا بش پبیِ سطَح عولىشد ٍالعی اص هستخذهبى اًتظبس داسین هعیي هی وٌذ.

 -7بشًبهِ سیضی ًیشٍی اًسبًی :استعذادّبی هذیشیت سا هویضی هی وٌذ تب رخیشُ هَجَد هٌببع اًسبًی سا دس
بشًبهِ ّبی جبیگضیٌی اسصیببی وٌذ.
 -8پیشٍی اص لبًَى  :اعتببس تصویوْبی استخذاهی سا وِ بش پبیِ اطالعبت هبتٌی بش عولىشد گشفتِ ضذُ اًذ
تثبیت هی وٌذ ّوچٌیي بِ هذیشاى ووه هی وٌذ
 -9بْبَد استببطبت  :چْبسچَبی سا بشای گفتگَی فشادست ٍ فشٍ دست فشاّن هی آٍسد ٍ دسن ّذفْبی ضخصی
ٍ فعبلیت حشفِ ای سا بْبَد هی بخطذ.
 -11ضٌب سبًذى ضغل بِ سشپشست  :سشپشست سا ٍاداس هی وٌذ هطبغل سا بْتش بطٌبسذ ٍ اص آًچِ صیشدستطبى ببیذ
اًجبم دٌّذ آگبُ ضَد.
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