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 فرآیند مدیریت عملکرد که هر نیروی انسانی باید بداند.

 النه است. باید یک فرآیند مدیریت عملکرد مستمر با بررسیفرآیند مدیریت عملکرد واقعی بسیار مهم تر از بررسی عملکرد سا

 شود.منظم بین مدیران و اعضای تیم آنها باشد که منجر به بازخورد و عملکرد بهتری می

موثر نیاز به کار دارد، اما تعدادی ابزار برای کمک به مدیریت عملکرد خود در سطوح فردی، تیمی  فرآیند مدیریت عملکرد

 ارتباط مستقیم با فرآیند مدیریت عملکرد دارد. سازمان فرآیند توسعه ود دارد.و سازمانی وج

 مدیریت عملکرد چیست؟

کاری برانگیزاننده در یک سازمان است که در آن کارکنان و مدیران به فرآیند مدیریت عملکرد، فرآیند ایجاد یک فرهنگ 

ً شامل تعیین هدف، ردیابی طور مداوم خود را بررسی کرده و در جهت چند هدف مشترک سازمانی تالش می کنند. اساسا

تجزیه و تحلیل  درجه، پاداش و شناسایی، یادگیری و توسعه و 063اهداف، بررسی مداوم، بازخورد بالدرنگ، بازخورد 

 استعدادها است.
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نها را خورد و آدر سازمانی که سیستم مدیریت عملکرد ندارد چه اتفاقی می افتد؟ در ایجاد انگیزه در کارکنان خود شکست می

بی جهت و رها می کند. یک سیستم به سازمان کمک می کند تا نیروی کار ماهر و کارآمد ایجاد کند که بهره وری کلی آن را 

 دهد.ایش میافز

 معیارهای مقایسه ابزارهای مدیریت عملکرد

وقتی ابزارهای فرآیند مدیریت عملکرد را برای بررسی انتخاب می کنیم به دنبال چه چیزی هستیم؟ در ادامه تعدادی از 

 معیارهای ارزیابی را بیان کردیم.

 ویژگی ها و عملکرد:

 بررسی و بازخورد 

آیا الگوهای ارزیابی از پیش ساخته شده برای کمک به فرآیند بررسی وجود دارد؟ آیا بررسی عملکرد کارکنان انعطاف پذیر  

 است؟ آیا راهی برای جلب توجه مثبت به فرآیند مدیریت عملکرد برتر وجود دارد؟

 آموزش و آموزش الکترونیکی 

ی آموزشی/ آموزش الکترونیکی برای کارکنان دارد؟ آیا تولید محتوا آسان آیا نرم افزار ابزاری برای ایجاد و اجرای دوره ها

 هایی با نرم افزار ارائه می شود؟است؟ آیا دوره

 برنامه های بهبود 

توان این کار دهد که با آن میهای عملکردی را دارد؟ آیا الگوهایی را ارائه میآیا نرم افزار قابلیت طراحی و اجرای برنامه

 داد؟را انجام 

 گزارش و تجزیه و تحلیل 

توان از آنها برای ارائه معیارهای عملکرد مرتبط به آیا ابزارهای گزارش دهی قوی، قابل تنظیم، انعطاف پذیر هستند؟ آیا می

 کارکنان استفاده کرد؟

 ادغام: آیا اتصال با ابزارهای دیگر آسان است؟ آیا ادغام از پیش ساخته شده است؟



 

 

 فرآیند مدیریت عملکرد شما باید شامل چه مواردی باشد؟

 تواند فقط یک بار در سال باشد. در اینجااگر می خواهید شاهد رشد واقعی در کارکنان خود باشید، فرآیند مدیریت عملکرد نمی

 همه چیزهایی وجود دارد که فرآیند مدیریت عملکرد شما باید شامل موفقیت آمیز باشد.

 مسیر شغلی بلند مدت 

های مدیریت عملکرد، درک اینکه چگونه کارمند امیدوار است شغل خود را در آینده پیش ببرد. این می ترین بخشیکی از مهم

ها و دانش جدید با مسیریابی غیرخطی باشد. تعیین مسیر تواند به معنای افزایش عمودی از طریق شرکت یا شاید ادغام مهارت

های دهد تعیین کند، اما می تواند به روشن شدن تصمیمات در مورد نقشمند انجام میشغلی الزم نیست هر حرکتی را که کار

 رهبری، فرصت های آموزشی و حتی انواع پروژه هایی که به کارمند اختصاص داده می شود کمک کند.

 هدف گذاری کوتاه مدت 

کند تا راه های جدیدی را دیر استفاده میهای فعلی کارمند به همراه منابع مهدف گذاری کوتاه مدت از نقاط قوت و مهارت

برای کمک به کارمند در دستیابی به موفقیت در پروژه های فعلی خود بیابد. هدف گذاری کوتاه مدت خواه شناسایی و کار به 



ر روز هوسیله موانع یا یافتن منبع داخلی مناسب برای پاسخ به سؤاالت باشد، به کارمندان و مدیران مکانی شروع می شود تا 

 عملکرد کارکنان را بهبود بخشند.

 به رسمیت شناختن 

بخش مهمی از حفظ و بهبود عملکرد کارکنان، شناخت شفاهی و/یا کتبی از نقاط قوت و مشارکت کارکنان در تیم است. نشان 

 کمک کند. تواند به بهبود مشارکت کارکنان و تقویت عملکرد خوبها و سخت کوشی کارمند میدادن قدردانی از مهارت

 ارتباط باز و بازخورد بین مدیران و کارکنان 

 های تعیین شده بررسیوقتی ارتباط چرخه ای از بازخورد تقریباً روزمره باشد، به جای یک مکالمه بزرگ که فقط در زمان

 افتد، به بخشی عادی از روز کاری تبدیل می شود.عملکرد اتفاق می

 های مربیگری کارکنانشیوه 

مربیگری کارکنان به معنای پرسیدن سؤاالت خوب و گوش دادن مؤثر برای کمک به کارمند برای یافتن پاسخ یا راه حل برای 

گذاری ها و امیدها برای کمک به کارمند در شرایط سخت و سرمایهمشکالتشان است. همچنین شامل پیگیری اهداف، پروژه

 شود.ها میبر موفقیت

 



 

 نرم افزار مدیریت عملکرد برای نگه داشتن سازمان در مسیر موفقیت

های شغلی و انتظارات دقیق، نرم افزار فرآیند مدیریت عملکرد ابزاری است که برای کمک به مدیران در نوشتن پروفایل

ها طراحی شده ایجاد اهداف مرتبط که با اهداف و ماموریت شرکت هماهنگ است، عملکرد مستندسازی و نوشتن ارزیابی

 است.

مل کارکنان را از طریق شفافیت، تشخیص، تعیین هدف هوشمند و بازخورد بهترین نرم افزار مدیریت عملکرد همچنین تعا

های کنند و چگونه برنامهتوانند ببینند که چگونه به مأموریت سازمان کمک میبخشد. هر یک از اعضای تیم میبهبود می

 شوند.توسعه کارکنان با اهداف تجاری همسو می

 های نرم افزار مدیریت عملکردویژگی

زار فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان به همسو کردن نیروی کار شما با اهداف شرکت، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد نرم اف

هایی را که کند. این نرم افزار به صورت دیجیتالی تمام فعالیتفردی کارکنان و اندازه گیری مستمر نتایج سازمانی کمک می

 کند.شوند، ردیابی میبه شیوه ای موثر و کارآمد برآورده می کند اهداف کارکنان به طور مداومتضمین می

دهند. با این حال، دریافت بازخورد مستمر برای کارکنان ها حداقل سالیانه بررسی عملکرد را انجام میبه شکل سنتی، شرکت

رای کارکنان مهم های بعدی در توسعه شغلی ببرای درک نحوه عملکرد و کمک به اهداف شرکت و چگونگی برداشتن گام

 است.

توانند از آنها برای به یک سیستم فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان عملکردهای زیر را ارائه می دهد که شرکت و مدیر می

 دست آوردن بینشی در مورد نقاط قوت و پتانسیل کلی یک فرد استفاده کنند:

 مدیریت کوچینگ 

های خود، ایجاد برنامه های شغلی، پیگیری مدیران از ابزارهای مدیریت کوچینگ برای سازماندهی اهداف هر یک از گزارش

ن های مدیریت مربیگری مدرکنند. بسیاری از ویژگیها، و ذخیره ارتباطات و ارزیابی کارکنان استفاده میآموزش و ارزیابی

 کنند تا مستقیماً از طریق چت با مدیر خود پیام ارسال کنند.ها فراهم مینیز مکانی را برای گزارش

 مدیریت ارزیابی عملکرد 

ها از مدل ارزیابی عملکرد ساالنه کارکنان به دوره های ارزیابی عملکرد بیشتر از جمله هفتگی و ماهانه بسیاری از شرکت

 حرکت کرده اند.



 هدف گذاری، همسویی و مدیریت 

کند تا اهداف را بنویسند و عملکرد خود را در جهت آن ها به صورت متمرکز و افراد کمک می ابزارهای هدف به مدیران و

ثابت پیگیری کنند. ابزارهای امروزی افراد را تشویق می کنند تا پیشرفت خود را به سمت اهداف به روز کنند، از مدیران 

 بازخورد بخواهند و پیشرفت را با معیارها مقایسه کنند.

 خوردمدیریت باز 

دهی آوری و سازمانابزارهای مدیریت بازخورد، بازخوردهای بالدرنگ را حول اهداف یا معیارهای عملکرد کارکنان جمع

 کنند.می

 مدیریت شایستگی و ارزیابی مهارت 

کنند که های مهارتی و مجوزهایی را دنبال میها، آزمونها گواهینامههای کارکنان و ابزارهای مدیریت مهارتشایستگی

 دهد. اسازمان را با مقررات محلی و ایالتی مطابقت می

 برنامه ریزی توسعه 

 افزار فرآیند مدیریت عملکرد قویریزی توسعه اجزای کلیدی هر طرح تعامل کارکنان است. نرمبرداری شغلی و برنامهنقشه

 کند.ریزی حرکت شغلی بلندمدت با افراد پشتیبانی میهای منابع انسانی و مدیران در برنامهشامل ابزارهایی است که از تیم

 تجزیه و تحلیل عملکرد و بهره وری 

لیل ا نتیجه داده است یا خیر. تجزیه و تحهای آنهابزارهای تجزیه و تحلیل به شرکت ها کمک می کند تا تعیین کنند که آیا تالش

عملکرد و بهره وری معیارهای عملکرد را جمع آوری می کند تا برای مراحل بعدی برنامه ریزی بهتری داشته باشد و موفقیت 

 پروژه های فعلی را ارزیابی کند.

 پروفایل استعدادها 

عات عمیق در مورد کارکنان خود دارند. پروفایل استعدادها منابع انسانی و تیم های مدیریتی نیاز به دسترسی سریع به اطال

 دهد.های افراد ارائه میهای عملکرد، نمای دقیقی از مهارتای از گزارشبدون نیاز به بررسی مجموعه



 
 

 های فرآیند مدیریت عملکردتکنیک

ها داشتن یک سیستم مدیریت عملکرد موثر بسیار مهم است. اما مهم نیست که سیستم چقدر خوب باشد، موفقیت برای سازمان

 کنند.آن به مدیرانی بستگی دارد که آن را اجرا می

 برنامه ریزی کنید .1

کنید و آنها به وضوح تعریف میهای فردی را گیرد. در اینجا، اهداف و استراتژیمرحله برنامه ریزی در درجه اول قرار می

گذارید تا کارکنان شما بفهمند که دستیابی به اهداف فردی آنها به اهداف سازمانی کمک را در سطح سازمان به اشتراک می

 کند.می

 نظارت کنید 

ً پیشرفتبعد از اینکه اهداف و استراتژی ه یگیری کرده و بهای آنها را پها را برای کارکنان خود تعریف کردید، باید دائما

 نیازهای رشد آنها توجه کنید. نظارت مستمر به معنای ارائه بازخورد مداوم و اندازه گیری مداوم عملکرد کارکنان است.

 امتیاز دهید 



رتبه بندی به معنای ارزیابی کارکنان بر اساس استانداردهای عملکرد آنهاست. اگرچه این مرحله بخشی از نظارت و ارائه 

 شود.ت، اما به عنوان روشی رسمی تر برای ارزیابی عملکرد کارکنان در نظر گرفته میبازخورد اس

ند ککند تا خود را بهبود بخشند. همچنین به مدیران کمک میرتبه بندی کارکنان در فواصل زمانی منظم به آنها کمک می

 کنند.عملکرد را در طول زمان یا در میان مجموعه ای از کارمندان بررسی و مقایسه 

 پاداش 

کنند. کارمندان زمانی احساس قدرت و مدیران کارآمد اهمیت پاداش دادن به کارکنانی که عملکرد خوبی دارند را درک می

 کنند که کارشان به رسمیت شناخته شود.انگیزه می

این امر منجر به افزایش بهره وری در سازمان می شود. بنابراین به کارمندانی که انتظارات شما را برآورده می کنند یا فراتر 

 از انتظارات شما هستند پاداش دهید.

 ارتقا دهید 

هداف موجود آنها کنند که اها در فواصل زمانی منظم ادامه دهید. اگر کارمندان شما احساس میبه ارتقای اهداف و خط مشی

رسد یا تأثیر منفی بر فرهنگ کاری سازمانی دارد، وقت آن است که با کارمندان خود هماهنگ شده دست نیافتنی به نظر می

 و آنها را تغییر دهید.

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و 

های مدیریت، برنامه های مختلف. مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینهمتولیان اصناف در گرایش همراهی با

 ریزی چرخه فعالیت، تحقیقات بازار و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است.

 !باشدهدف از خدمات این گروه مشاوره، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط می

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه 

شود، خلق، پرورش، ظهور وعملیاتی سازی ایده، ایجاد کسب و کار، رشد کسب و کار تا در گروه مشاوره سیدی انجام می

 باشد.مرحله شکوفایی می
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