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 ارزیابی عملکرد پیوسته

فرآیندهای . است کرده جلب خود به را زیادی توجهات کارکنان عملکرد موضوع بررسی اخیر هایسال در

 شده هاشرکتو  هاکارکنان سازمان حتی و مدیران سردرگمی باعث کارکنان ارزیابی عملکرد قدیمی و سنتی

در صورتی که  .دهندیانجام م یکسالهرا در بازه  یابیارز های بزرگ و کوچک،سازمانهنوز بسیاری از . است

 اند که برای بهبود عملکرد واحد خود باید این بازه را کمترهای موفق به این نکته پی بردهها و شرکتسازمان

 توانندیم یوستهعملکرد پ یابیارز یقاز طر دانندیها مآن .و به صورت فصلی و یا حتی ماهیانه انجام دهند کرده

 را بهبود خواهند بخشید. عملکرد آنان افزایش و در نهایت  کرده یزهانگ یجاددر کارکنان ا

 

 
 

 اهمیت استفاده از ارزیابی عملکرد پیوسته

های زیادی را در پی داشته است. بسیاری تصور های اخیر بحثکارکنان در سال موضوع ارزیابی عملکرد

اما واقعیت این است که این ارزیابی  تاثیر زیادی داشته باشد.تواند کارکنان نمی کنند که ارزیابی عملکردمی

 کارکنان، موفقیت در زیادی ثیرتازیرا این مسئله  ،کندو حفظ کارکنان ایفا می تالتعام بخش مهم و حیاتی در

 خواهد گذاشت. سازمان مربوطه و هاگروه

زیرا برای مدیران دشوار است  ،زا باشداسترس برای مدیران و کارکنان هاییتواند از جنبهاین موضوع میالبته 

طرف این  از آن ، مخصوصا اگر این خروجی منفی از آب در بیاید.رائه دهنداکه بازخورد و خروجی کار را 

مسلما روشن ولی ها ممکن است زیر سوال برود. خواهد بود، زیرا عملکرد آنتر موضوع برای کارکنان سخت

 کارمند یک کلی تجربیات و تتعامال در مهمی بسیار پیوسته کارکنان نقش نحوه ارزیابی عملکرد که است

 خواهد داشت و منجر به ایجاد انگیزه و رشد او خواهد شد.

ه تعامل صادقانکند. های مناسبی را برای افزایش یا کاهش اعتماد به نفس ایجاد میفرصت ،تعامالت عملکردی

کارکنان نیز متوجه همچنین کند. اعتماد متقابل کمک می ها در ایجادبه آن ران و کارکنان،و پیوسته بین مدی

به نمایان  اند. مطمئنا این روندایستادهآن در کجای خود،  در سازمان مربوطه از نظر عملکردکه  خواهند شد

 کند. های موجود کمک میها و چالششدن و شناسایی نیازها، خواسته

 

 ارزیابی عملکرد پیوستهمزایای 

 گروه، اعضای از یک هر عملکرد از شفاف تصویری ارائه با کند تامی کمک مدیران به ارزیابی عملکرد پیوسته
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 گروه است ونقاط قوت  هایی دارایزمینهچه  در گروه که فهمندمی هاآن. کنند ارزیابی را گروه عملکرد کل

 اهداف توان گفت از طریق ارزیابی عملکرد پیوسته. میتوسعه دارد یا کمک به چه موارد و موضوعاتی نیاز در

 یابد.افزایش می ،بزرگتر اهداف هدف قرار دادن برای گروه پتانسیل در نهایت و گیردسازمانی نظم می

 هاسازمان گیرند، قرار خودشان موفقیت برای مشخص تنها مسیری در و نباشند ترازهم کارمندان اگرمعموال 

 مدیران به ارزیابی عملکرد پیوسته. مواجه خواهند شد مشکل و استراتژیک خود با مهم اهداف به دستیابی در

 پیوند دهند. سازمان بزرگتر اهداف و هاموریتما به را کارمندان تا دهدمی را امکان این

عملکرد و دشواری تجزیه و های موجود در ارزیابی ها با توجه به پیچیدگیشایان ذکر است که امروزه سازمان

جهت « افزار مدیریت عملکردنرم»های نرم افزاری ویژه این کار با عنوان های مربوطه، از سیستمتحلیل داده

 کنند.تسریع و افزایش دقت کار استفاده می

 

 
 

 ارزیابی عملکرد پیوستهتداوم در 

 عملکرد ارزیابی باید رسید، پایان به ارزیابییک  هنگامی که. پیوسته انجام و رصد شود باید عملکرد ارزیابی

 کنانکار پیشرفت و رشد برای که دهدمی نشان منظم دوره یک تعیین زیرا کاری مشخص شود، تقویم در بعدی

ارزیابی عملکرد دارید. برای اطالعات بیشتر از نکات مهم در رابطه با  گذاریسرمایه قصد خودسازمان یا شرکت 

 مراجعه نمایید. صفحهتوانید به این می پیوسته
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