بسم اهلل الرحمن الرحیم
ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان در سازمانهای
دانشگر

دکتر اباصلت خراسانی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه


برخبی

ارزیابی عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی استراتژیک است وابزار

مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان وسازمان به حساب می آید .در صورتیکه ارزیابی
عملکرد با ملزومات وپیش نیاز آن در سازمان طراحی واجرا شود ،می تواند بخشی از
مسائل ومشکالت سازمان را شناسایی کند ،در جهت حل آنها راه کارهای عملی ارائه
نماید (تاج الدین  ،1388،ص . )6با توجه به اینکه همه افراد حق دارند و عالقمند
هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند .این مسأله در مورد کارکنان وجه
دیگری هم پیدا می کند و آن اینست که کارکنان عالقه دارند از نظرات سازمان در
مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد
منابع انسانی سازمان که از اصلی ترین سرمایههای سازمان بشمار می روند ابراز داشته
و به اطالع ایشان برساند .از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد
خویش بی اطالع هستند چگونه می توان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران
کاستیهای گذشته اقدام نمایند؟

در آنهاست ،بخشی از اقدامات مدیریتی نیز با هدف بهره گیری هر چه مؤثرترذبیدذزظرظطز و کارآمدتر از این منابع به مرحله اجرا در می آید و

مدیریت مؤثر عملکرد را به یکی از مهمترین وظایف مدیریت تبدیل نموده است.
ه به اینکه یکی از مهمترین منابع موجود در سازمانها ،نیروی انسانی شاغل در آنهاست ،بخشی از اقدامات مدیریتی نیز با هدف بهره گیری هر چه مؤثرتر و کارآمدتر از این منابع به مرحله اجرا در می آید و مدیریت مؤثر عملکرد را به
یکی از مهمترین وظایف مدیریت تبدیل نموده است.

ارزیابی عملکرد چيست؟
 فرایندی که بوسيله آن کارکنان در فواصل معين و
بطور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار گيرند

کاربردهای ارزیابی عملکرد در
چيست؟
 برنامه ریزی نيروی انسانی
 کارمند یابی و انتخاب
 آموزش
 حقوق و مزایا
 ارتقاء وانگيزش شغلي افراد

خصوصيات مطلوب فرايند طراحي سيستم ارزيابي عملكرد

•
•
•
•
•
•

شاخص هاي عملكرد بايد از استراتژي سازمان مشتق شده باشند .
مقصود از هر شاخص روشن و بدون ابهام بيان شده باشد
روش جمع اوري داده ها و محاسبات شفاف و مشخص باشد
مشتريان ،كاركنان و مديران بايد درانتخاب شاخص مشاركت نمايند
شاخص هاي عملكرد بايد داراي متولي پاسخ گو در درون سازمان باشند
فرايند بازنگري بايد ساده و دوره اي انجام پذيرد

عوامل موثر بر ارزیابی عملكرد
 -1 عوامل خارجی
 عوامل داخلی
 شاخصهای کيفی
 شاخصهای کمی

مراحل ارزیابی عملکرد در اين
طرح
 تعيين هدف
 تعيين شاخص برای ارزیابی
 تعيين وزن هر شاخص
 اعالم شاخصها به ارزیابی شونده در دوره ارزیابی
 اندازه گيری شاخصها توسط منابع ارزیابی
 تعيين یک نمره مجموع برای عملکرد شخص

خصوصيات مطلوب يك شاخص عملكرد

•
•
•
•
•
•
•
•

شاخص هاي عملكرد بايد قابليت مقايسه را داشته باشند
شاخص هاي عملكرد بايد تحت كنترل واحدهاي سازماني باشند.
شاخص هاي عيني بهتر از شاخص هاي ذهني است.
شاخص هاي غير مالي بايد يكنواخت و همگن شوند.
شاخص هاي عملكرد بايد ساده و راحت قابل استفاده باشند.
شاخص هاي عملكرد بايد بازخور سريع ايجاد نمايند.
شاخص هاي عملكرد بايد در دسترس و نمايش قرار گيرند.
شاخص هاي عملكرد بايد مداوم بهبود يابند.
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منابع ارزیابی عملکرد كدامند؟
کانلیزه کردن

 ارزیابی سرپرست مستقيم
 ارزیابی بوسيله هم قطاران
 ارزیابی توسط زیر دستان
 ارزشيابی چند منبعی ( 360درجه )
 خود ارزیابی

نرمالیزه کردن

نتايج استفاده از ارزيابي عملكرد كاركنان
بكارگماري و تعامل

خاتمه خدمت و اخراج

حقوق و مزايا

اطالعات دقيق و
داراي اعتبار از ارزيابي
عملكرد
ارتباطات و بازخور

نيازهاي اموزشي

سازگاري با

مدل پيشنهادي مديريت عملكرد در سازمان ها
استراتژي سازمان :
هدفهاي بلند مدت
هدفهاي كوتاه مدت

ارزشها

نتايج عيني

رفتار هاي

فردي

عوامل و شرايط موثر:
فرهنگ سازمان
شرايط اقتصادي

ويژگيهاي فردي
( مهارتها  ،تواناييها )

 8مرحله كاري ارزيابي عملكرد


اهداف بلند مدت مديريت عملكرد را مشخص كنيد



نتايج مورد انتظار عملكرد بايد بوضوح مشخص باشند



موارد حقوقي بايد مد نظر باشند



روش مناسب بايد برگزيده شود



مقياس ها بوضوح تعريف شوند



عملكرد كارمند را در كل فرايند بايد در نظر گرفت



مواظب خطاهاي متداول ارزياب ها باشيد



مرتبا برنامه را ارزيابي نماييد

مرحله اول تعيين هدفها
 عملكرد كارمندان براي درازمدت ارزيابي خواهد شد
 بهبود عملكرد افراد در هر روز خواهد شد

 ارزيابي بايد بعد از انجام كار صورت گيرد

مرحله  :2نتايج مورد انتظار عملكرد بايد به وضوح مشخص باشند

 دقت در تعيين نتايج مطلوب
 دريافت بازخور مستمر

مرحله  : 3موارد حقوقي بايد مد نظر باشند

 پرهيز از يك احساس كاذب امنيت
 دانستن تمام حقايق درباره كارمندان
 بايد دانست تمامي اسناد ارزيابي عملكرد قابل ارائه به محاكم هستند

مرحله  : 4تعيين روش مناسب
 دونوع جهت گيري
 فردگرا  -تعيين خصوصيات فردي و رفتاري
 كارگرا -تعيين كار مفيد انجام شده براي سازمان
بايد سعي شود به سمت جهت گيري كارگرا حركت نماييم چرا كه با اين روش ميتوان تعيين نمود تا
چه حد به اهداف سازمان نزديك تر شده ايم.

مرحله  :5مقياس ها بوضوح تعريف شوند

 نگرش به رفتار
 نگرش به عملكرد

مرحله  :6عملكرد كارمند را در كل فرايند بايد در نظر گرفت

 چه كساني شامل ارزيابي مي شوند؟
 ارزيابي فراگير

مرحله  :7مواظب خطاهاي متداول ارزياب ها باشيد

 عينيت يا ذهنيت
 ارزيابي مبتني بر ذهنيت معموال با تعصب همراه است
 ارزيابي عيني بر عملكرد مشاهده شده فرد استوار است

مرحله  : 8برنامه را ارزيابي نماييد

 به اين سواالت پاسخ دهيد:
 ايا اين روش اعتبار دروني دارد؟
(نمره ها تا چه حد مطابق با عملكرد واقعي افراد است)

 ايا اين روش قدرت تمايز ميان افراد را دارد؟

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

تعاریف ارزیابی عملکرد
 ارزیابی عملکرد کارکنان عبارتست از سنجش سیستماتیک و منظم
کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین
پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود .
 ارزیابی عملکرد عبارت است از تعیین درجه کفایت ولیاقت کارکنان از
لحاظ انجام وظایف محوله وقبول مسئولیت ها در سازمان که این
ارزیابی باید به طور عینی وسیستماتیک انجام پذیرد.
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مدیریت عملکرد


فرایندی راهبردی ویکپارچه که از طریق بهبود عملکرد منابع انسانی و توسعه قابلیت های
فردی و تیم های کاری به موفقیت سازمان کمک می کند.

عملکرد شغلی


در واقع به مجموعه رفتارهایی که در ارتباط با شغل ،افراد از خودشان بروز می دهند یا به

عبارتی میزان محصول وبازدهی است که به موجب اشتغال فرد در شغلش (اعم از خدماتی
،آموزشی وتولیدی ) حاصل می شود می گویند .
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تعاریف معیارهای عملکردی و رفتاری در شرکت توزیع نیروی برق


معیارهای رفتاری  :معیارهائی هستند که بصورت رفتار کارکنان در درون سازمان پدید می

آیند و برکیفیت و کمیت کار آنان اثر می گذارند  ،از قبیل حسن خلق  ،نظم و انضباط ،
احساس مسوولیت ،جدیت و تالش و ...


معیارهای عملکردی  :معیارهای هستند که بر مبنای آنها عملکرد تخصصی و فنی صورت
می گیرد و در تعیین این معیارها شغلها بطور جداگانه بشرح وظیفه های کنونی توجه الزم

بعمل آید .
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نظریه های ارزیابی


نظریه اول :ارزیابی شغل

طبق این نظریه ،بهترین روش ارزیابی کار،اندازه گیری مستقیم کاری است که در شغل مربوطه انجام
می گیرد و طبعا برابر این نظریه چنین ارزیابی هایی منجربه تشخیص شایستگی گردیده و معیاری
کامال عینی جهت جبران تالش وخدمت بوجود می آورد وبه اعتبار این نظریه تنها با سنجش عینی
ودقیق عملکرد کارکنان می توان استحقاق واقعی آنها را در مقایسه با یکدیگر دریافت و جبران متناسب
تا آنجا که در حیطه توانایی سازمان است ارج نهاد .
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نظریه دوم :ارزیابی رفتار
این دسته از نظریه پردازان ارزیابی مشخصات کارکنان را به اندازه

گیری محصول کار آنها ترجیح می دهند .بعبارت دیگر اینطور ادعا می
کنند که اشخاص با صفات پسندیده ایی چون تقوا ،وظیفه شناسی
،دانش ،مهارت و کاردانی مسلما در حد توانایی خود در انجام وظائف
کوشا خواهند بود .بنابراین کافیست صفات و ویژگی های افراد را
شناخت و بر مبنای آن ارزش کار آنها را مشخص کرد.
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روشها و فنون ارزیابی عملکرد


روش درجه بندی ترتیبی



روش مقایسه فرد با فرد



روش مقیاسی



روش توزیع اجباری



روش انتخاب اجباری



روش چك لیست



روش وقایع حساس



روش تجزیه عملیات یامدیریت برمبنای هدف



روش بررسی داخلی



روش تشریحی



روش ارزیابی گروهی
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ارزیابی  360درجه


رویکرد ارزیابی عملکردی که بر داده های جمع آوری شده از سرپرستان،
همکاران ،زیردستان ،مشتریان و عرضه کنندگان تکیه دارد.



چرخه کاملی که خالصه ارزیابی از همه افراد (سرپرستان ،زیردستان و
همکاران) را در مورد جنبه های مختلف سبک رهبری و مدیریت و عملکرد
ارایه می کند.



در واقع ارزیابی  360درجه نوعی ارزیابی گروهی است که در آن تمامی
افرادی که بطور مستقیم و غیر مستقیم با فرد همکاری دارند در خصوص
شایستگی ،رفتار و عملکرد او اظهار نظر می نمایند.

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

منابع ارزیابی  360درجه
سرپرست /رئیس
مشتریان درونی

مشتریان بیرونی

سایر روسا و سرپرستان

خود فرد

همکاران /همردیفان

گزارشات سطح باال و پائین

گزارشات مستقیم زیر دستان
عرضه کنندگان
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ضرورت ها واهداف استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت
توزیع نیروی برق تهران بزرگ


ایجاد رغبت ومیل بکار وپیدایش احساس امنیت در کارکنان .



اعمال کنترل صحیح وایجاد معیارهای اصولی برای انجام کارکه باعث هوشیاری مسئوالن
وتعیین میزان کیفیت وکمیتی از یك کارکه برای سازمان قابل قبول است،می گردد.



ایجاد زمینه برای پیشرفت کارکنان مستعد.



کاهش نارضایتی وشکایات ناشی از کارهای به عمل آمده.



برآوردکمی وکیفی نیروی انسانی درجهت نیازهای سازمان .
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ضرورت ها واهداف استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان درشرکت
توزیع نیروی برق تهران
 جهت دارشدن برنامه ریزی آموزشی
 وجود نظام ارزیابی به لحاظ ماهیتی که دراجرا دارد باعث شناخت فرد از عملکرد ونقاط
ضعف وقوت خود می گردد که این شناخت تاثیرمستقیم در پیشرفت و رشد سازمانی فرد
خواهد داشت
 تعیین اعتبارواصالح معیارهای ارزیابی
 دستیابی به نحوه ی پراکندگی کیفی وکمی بازدهی ،کارآیی وکارآمدی سازمان
 یازسنجی آموزشی کارکنانی که جهت ارتقاء یاجبران کاستی ها نیاز به آموزش دارند

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران وکارکنان

مراحل طراحی سیستم ارزیابی عملکرددر شرکت توزیع نیروی برق
تهران
فاز اول :شناخت

فازدوم  :طراحی اولیه اصول و ضوابط ،معیارهای سنجش ارزیابی عملکردها
فاز سوم  :طراحی و تدوین فرم ها ،دستورالعمل ها و فراگرد سیستم
فاز چهارم :آموزش و اجرا
فاز پنجم :تحویل نهایی سیستم سنجش اثربخشی ارزیابی عملکرد به کارفرما

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

فاز اول :شناخت





بررسی و شناخت اهداف  ،ماموریت ها  ،و استراتژیهای محوری
بررسی و شناخت استراتژیهای منابع انسانی
بررسی و شناخت سازمان و تشکیالت تفضیلی
آسیب شناسی نظام موجود ارزشیابی عملکرد شرکت توزیع نیروی برق

خروجی فاز اول شامل ارائه گزارش ( 200صفحه به صورت فایل و مکتوب تحویل کار فرما ) در زمینه
نقاط قوت و ضعف سیستمهای موجود در راستای افزایش بهره وری و اهداف و توقعات از سیستم بهینه
سنجش ارزیابی و محدودیت های حاکم برای طراحی سیستم سنجش ارزیابی عملکرد می باشد.
وهمچنین آسیب شناسی وضعیت موجود ارزشیابی عملکرد که با استفاده از پرسشنامه ی بیست سوالی
که در ستاد راهبردی و مناطق اجرا گردید ونتایج حاکی از عدم مطلوبیت نظام ارزشیابی موجود
ونارضایتی مدیران و کارکنان بوده است .

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

در فاز شناخت سواالت و فرضیه هایی برای محقق مطرح
شد وتالش گردید تا این سواالت از نظر کارشناسان
ومدیران شرکت توزیع برق مورد پیمایش قرار گیرد نتایج

آزمون فرضیات تحقیق به همراه خود سواالت و فرضیات
تحقیق در اسالیدهای بعدی نمایش داده خواهد شد.

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران وکارکنان

سواالت پژوهش


وضعیت موجود ارزیابی عملکرد در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از دید مدیران آن شرکت
چگونه می باشد؟



وضعیت موجود ارزیابی عملکرد در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از دید کارکنان آن شرکت
چگونه می باشد؟



آیا بین معیارهای عملکردی و رفتاری مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران رابطه معناداری وجود
دارد؟



آیابین معیارهای عملکردی و رفتاری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ رابطه معناداری
وجود دارد؟



آیا بین عملکرد کارکنان از دیدگاه مدیران وکارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
تفاوت معناداری وجود دارد؟



روند عملکرد مدیران واحدهای مختلف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در طی سه سال
گذشته چگونه بوده است؟



آیا ارزیابی معیارهای عملکردی و رفتاری مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منجر
به بهبود نظام آموزشی مدیران آن شرکت خواهد شد؟



آیا ارزیابی معیارهای عملکردی ورفتاری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منجر
به بهبود نظام آموزشی کارکنان آن شرکت خواهد شد؟

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران وکارکنان

بررسی وضعیت موجود ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان در شرکت توزیع
نیروی برق چگونه می باشد ؟(سواالت اول ودوم پژوهش)
محور(وضعیت موجود
ارزیابی عملکرد)

دیدگاه مدیران

دیدگاه کارکنان

تعداد

انحراف میانگین

T

پاسخ

معیار

نظری

25

22.50

60

-40141

103

19.50

60

-6.451

درجه

سطح

میانگین

آزادی

معناداری

تجربی

24

0/000

41.36

102

0/000

47.60

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران وکارکنان
تحلیل داده های مربوط به سوال سوم پژوهش  :آیا بین معیارهای عملکردی و رفتاری
مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ رابطه معناداری وجود دارد؟

عنوان

تعداد

میانگین انحراف معیار سطح معناداری

ضریب همبستگی

معیار
عملکرد

10

رفتار

10

22.750

1.94722

.891

-0.050

0
20.700

2.58145

.891

-0.050

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران وکارکنان
تحلیل داده های مربوط به سوال پنجم پژوهش  :آیا بین عملکرد کارکنان از دیدگاه
مدیران وکارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تفاوت معناداری وجود دارد؟
متغییرمورد
برسی
عملکرد
کارکنان(واحدا
مور تمرکز
حسابها)
متغییرمورد برسی
عملکرد
کارکنان(واحدکن
ترل لوازم اندازه
گیری)

تعداد

ارزیابان

میانگی آزمون لون
ن

مدیر

13

21.50
0

کارکنان

13

23.11
5
تعداد

ارزیابان
مدیر

7

کارکنان

7

برابری
واریانس

میانگین آزمون
لون
 21.142برابری
واریانس
9
23.857

T
-4.049

T
-0.822

سطح
معناداری
0.000

سطح
معناداری
0.000

تفاوت
میانگین
-10615

تفاوت
میانگین

-0.714
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متغییرمورد برسی

عملکرد
کارکنان(فرایند
آموزش وبرنامه
ریزی)

ارزیابان

آزمون
لون

تعداد

میانگین

مدیر

7

 19.9286برابری
واریانس

کارکنان

7

23.5714

T

-6.010

سطح
معناداری

0.000

تفاوت میانگین

-3.642

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران وکارکنان
تحلیل داده های مربوط به سوال ششم پژوهش  :روند عملکرد مدیران واحدهای مختلف
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در طی سه سال گذشته چگونه بوده است؟
وضعیت

های تعداد

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری

آزمون ها

متغییر
اثرپیالیی

0.600

سال 1387

40

29.125

0.717

الندای ویلکز

0.600

سال 1388

40

29.231

0.756

اثرهتلینگ

0.600

سال 1389

40

29.183

0.745

ریشه
ری

اختصاصی

0.600
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تحلیل داده های مربوط به سوال هفتم پژوهش  :آیا ارزیابی معیارهای عملکردی و رفتاری
مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منجر به بهبود نظام آموزشی مدیران آن
شرکت خواهد شد؟

محور

تعداد

اختالف میانگی

پاسخ ها میانگین

T

ن

درجه

سطح

آزادی معناداری

میانگین
تجربی

نظری
دیدگاه
مدیران

19

18.473

45

16.695

18

0.000

63.473
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تحلیل داده های مربوط به سوال هشتم پژوهش آیا ارزیابی معیارهای عملکردی و رفتاری
کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منجر به بهبود نظام آموزشی کارکنان آن
شرکت خواهد شد؟

محور

تعداد

اختالف

میانگین

پاسخ

میانگین

نظری

آماره  Tدرجه

سطح

آزادی معناداری

میانگین
تجربی

ها
دیدگاه
کارکنان

74

21.932

45

13.569

73

0.000

66.932

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران وکارکنان

نتایج و یافته ها
سواالت

پژوهشگر و سال پژوهش

سوال

یزدان شناس  :سال - 1379رضایی و پاشا :سال  - 1385ابیلی و عالیخانی :سال قریشی  :سال  - 1387میکائیل پیچلر :سال 20091381

اصلی(2و)1
سوال سوم

وجود ندارد.

سوال چهارم

وجود ندارد.

سوال پنجم

وجود ندارد.

سوال ششم

وجود ندارد.

سوال 7و8

جین پریتی( – )2004چاریز ( -)1993فتح آبادی 1373

نتایج و یافته ها  -نامطلوب بودن سیستم ارزیابی عملکرد موجود – عدم تطابق رفتار وعملکرد مدیران
وکارکنان با شغل مورد نظر -اصالح تفکرات مدیران ارشد –حمایت مدیران ارشد –
فرهنگ سازی در زمینه ارزیابی عملکرد -اصالح نظام آموزشی موجود -نیازمند

همکاری ومشارکت مدیران و کارکنان .

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران وکارکنان

فاز دوم :طراحی اولیه اصول و ضوابط ،معیارهای سنجش ارزیابی
عملکردها شامل :


تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده در مرحله شناخت و انتخاب روش سنجش اثربخشی



ارزیابی عملکرد مناسب با اهداف ،توقعات و محدودیت های کارفرما



در فاز دوم پروژه به شناسایی مشاغل موجود در شرکت پرداخته شد  .که با اطالعات به دست
آمده از بخش طبقه بندی مشاغل بر اساس چارت سازمانی  420شغل در ستاد راهبردی و مناطق
بیست و یک گانه شناسایی شد  .بعد از شناسایی به تدوین معیارهای عملکردی و رفتاری اقدام
گردید .

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

چگونگی تدوین معیارها
منابع استخراج معیارها

عنوان معیار

اطالعات بخش طبقه بندی مشاغل –
شرح وظایف مشاغل

عملکردی

مراحل تدوین

طراحی وتدوین اولیه
معیارها

رفتاری
پروژه های انجام یافته در سال های
اخیر -اعتبار یابی توسط افراد خبره
سازمان

تدوین نهایی معیارها
(مصاحبه )
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در فازدر این مرحله پس از استخراج معیارهای عملکردی و
رفتاری از منابع چهارگانه (حاطالعات بخش طبقه بندی

مشاغل ،شرح وظایف مشاغل ،صحه گذاری خبرگان ،پروژه
های انجام یافته در سال های اخیر ) به صحه گذاری

( )Validatiyمعیارها پرداخته شد که واحدهای ذیل به
صورت تك به تك مصاحبه و شاخص های ذیل را مورد تایید
قرار دارند .
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واحدهای مورد مصاحبه جهت اعتباریابی معیارها
عنوان معاونت

عنوان واحد سازمانی

افراد خبره

معاونت منابع انسانی

آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی – توسعه
مدیریت و تحول اداری – رفاه کارکنان – طبقه
بندی مشاغل

معاونت و
مدیریت ها و
مدیران واحدها

معاونت برنامه ریزی

بودجه ومطالعات اقتصادی – دفتر تحقیقات – فن
آوری اطالعات و ارتباطات – برنامه ریزی فنی و
کنترل پروژه – مدیریت آمار واطالعات

معاونت و
مدیریت ها و
مدیران واحدها

معاونت اجرایی

مهندسی و نظارت – فروش و خدمات مشترکین –
بهره برداری و دیسپاچینگ – مالی و پشتیبانی

معاونت و
مدیریت ها و
مدیران واحدها

معاونت فروش و خدمات
مشترکین

بازار برق – مدیریت مصرف – هماهنگی و نظارت
بر خدمات مشترکین – نظارت و کنترل لوازم اندازه
گیری –هماهنگی و نظارت بر فروش و وصول
مطالبات

معاونت و
مدیریت ها و
مدیران واحدها
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واحدهای مورد مصاحبه جهت اعتباریابی معیارها
عنوان معاونت

عنوان واحد سازمانی

افراد خبره

معاونت مهندسی و
نظارت

نظارت بر طرح ها و پروژه های سرمایه ای-
استانداردهای توزیع – ایمنی و کنترل ضایعات
– تشخیص و نظارت بر پیمانکاران و سازندگان
– طرح و مهندسی

معاونت و مدیریت
ها و مدیران
واحدها

معاونت بهره برداری و
دیسپاچینگ

امور دیسپاچینگ – امور بهره برداری و
دبیسپاچینگ – هماهنگی و نظارت بر بهره
برداری  -هماهنگی فوریت های برق – مدیریت
بحران

معاونت و مدیریت
ها و مدیران
واحدها

معاونت مالی و
پشتیبانی

تمرکز حسابها و نظارت بر درآمد -امور
پشتیبانی – امور مالی

معاونت و مدیریت
ها و مدیران
واحدها
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واحدهای مورد مصاحبه جهت اعتباریابی معیارها
عنوان دفاتر

افراد خبره دفاتر

دفتر روابط عمومی

مدیران دفاتر

دفتر هیئت مدیره و حسابرسی شرکت

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

مدیران دفاتر

مدیران دفاتر
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واحدهای مورد مصاحبه جهت اعتباریابی معیارها
مناطق برق منتخب

افراد خبره مناطق برق

منطقه برق آزادی

مدیر منطقه – معاون مالی و اداری منطقه – معاون فروش و
خدمات مشترکین – معاون طرح و برنامه – معاون بهره برداری

منطقه برق هفت تیر

مدیر منطقه – معاون مالی و اداری منطقه – معاون فروش و
خدمات مشترکین – معاون طرح و برنامه – معاون بهره برداری

منطقه برق بیهقی

مدیر منطقه – معاون مالی و اداری منطقه – معاون فروش و
خدمات مشترکین – معاون طرح و برنامه – معاون بهره برداری

منطقه برق نارمك

مدیر منطقه – معاون مالی و اداری منطقه – معاون فروش و
خدمات مشترکین – معاون طرح و برنامه – معاون بهره برداری
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فاز چهارم :آموزش و اجرا
آموزش و اجرا
همزمان با اعتباریابی و نهایی کردن معیارهای عملکردی و رفتاری در شرکت توزیع ،آموزش مجازی
کارکنان در رابطه با سیستم ارزیابی عملکرد با همکاری موسسه آموزشی صنعت آب و برق شعبه
گیالن و توسط مشاور اجرا گردید .که در این دوره از آموزش مجازی  500نفر از کارکنان شرکت
داشتند ،برگزار گردید که طی دو هفته آموزش های الزم در زمینه سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
را آن الین و همچنین از طریق آموزش مجازی دریافت نمودند .پس از آموزش  ،ارزیابی اثربخشی

آموزش نیز توسط موسسه فوق مورد سنجش و اندازه گیری می باشد .

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

برنامه آموزش ارزیابی عملکرد در سال 1390
شکل
آموزش

آیتم های
آموزش

مخاطبان

هدف

مدرس

الیه ی اول

قائم مقام و
معاونین
ومدیران
ستادی و
اجرایی

توجیه
دالیل
وجودی
سیستم
ارزیابی
عملکرد

دکتر
خراسانی
(مشاورپروژ
ه)

الیه ی دوم

کارشناسان
ستاد و
مناطق

اجرای
سیستم
ارزیابی
عملکرد

دکتر
خراسانی
(مشاورپروژ
ه)

مجازی

الیه ی
سوم

کاربران سیستم
Share
poiont
کارشناسان
پرسنلی آموزش
و روسای اداری
وکارکنان

ورود و
تحلیل
اطالعات

دکتر
خراسانی
(مشاورپروژ
ه)

حضوری

 4ساعت

الیه ی
چهارم

تدوین
بروشور
ارزیابی
عملکرد

فرهنگ
سازی
واطالع
رسانی

کارشناس
پروژه خانم
یداللهی

مکاتبه ای
بروشور

 2ساعت

حضوری

ساعت

زمان

تعداد
پرسنل
شرکت

اولویت

مجری

سه ساعت

بهمن ماه

 86نفر

سوم

دفترآموزش

 16ساعت

آذرماه

 500نفر

اول

دفترآموزش

دی ماه

 50نفر

دوم

دفترآموزش

آذر-
دی-
بهمن

همه پرسنل
شرکت

اول

دفترآموزش و
تحول اداری
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فاز پنجم:تحویل نهایی سیستم اثربخشی ارزیابی عملکرد
به کارفرما
در این فاز تمامی مراحل ،فرایند ،ابزار به صورت مکانیزه توسط یك شرکت خارجی

به انتخاب پیمانکار ،مکانیزه سازی شد و تمامی مشاغل مورد تایید توسط خبرگان
در این نرم افزار وارد می گردد .پس از استقرار این پروژه برای تمامی مدیران و
سازمان  Accountتعریف خواهد گردید و تمامی ا رزیابی های مشاغل و کارکنان

از به بعد با نرم افزار فوق که به صورت تحت وب طراحی گردید ه است .انجام
خواهد شد.
تهیه و تدوین گزارش نهایی و ارائه آن به کارفرما

خروجی فاز پنجم شامل ارائه گزارش نهایی به کارفرما می باشد.
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نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

روند پیشرفت گام های پروژه
مراحل پیشرفت پروژه

درصد
پیشرفت

فاز شناخت :مطالعه سازمان و بررسی ادبیات ارزیابی عملکرد

%100

فازشناخت:بررسی و تحلیل و ضعیت موجود نظام ارزیابی عملکرد

%100

طراحی و تدوین اولیه معیارهای عملکردی

%100

طراحی و تدوین اولیه معیارهای رفتاری

%100

طراحی نرم افزاز ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان
آموزش مجازی کارکنان

%100
%100

مصاحبه :اعتباریابی وصحه گذاری معیارهای عملکردی و رفتاری
توسط افراد خبره سازمان

%95

تولید و بستر سازی نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

%85

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

نمونه اصالحات انجام
گرفته توسط خبرگان
مشاغل

پروژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

چالشهای موجود درارزیابی عملکرد

• زمان ارائه مستندات برای دانشگاه کم می باشد.
• زمان اعالم نتایج در دو سال اخیر در سه ماهه چهارم
سال بوده وامکان برنامه ریزی برای ارتقا عملکرد شاخص
هایی که در مقایسه با استاندارد متوسط یا ضعیف ارزیابی
شده اند وجود ندارد.

• با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری که از ابتدای
سال  1388اجرا گردیده،لذا ارزیابی عملکرد بر اساس مواد
 81-82-83مندرج در فصل یازدهم قانون می باشد که
تا کنون دستورالعمل وآیین نامه ای واصل نشده است .

• آیا با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ارزیابی
عملکرد با همان شرایط قبلی انجام می شود؟
• آیا کمیسیون های تحول اداری در قانون مدیریت
خدمات کشوری جایگاهی دارد ؟
• آیا ارزیابی کماکان براساس هفت برنامه تحول اداری
انجام می شود؟

محور ساختار سازمانی شاخص تمرکز زدایی بر اساس فرم های
ارسالی تکمیل ومستندات مربوطه تهیه وارسال می گردد.و دانشگاه طبق
مصوبه شورای عالی اداری  1901/ 12469مورخ1383/ 1 / 30
موضوع انتقال وظایف اجرایی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
به واحدهای استانی اقدام می نماید .
با توجه به مراجعه حضوری وتماس های تلفنی از استانداری ،موارد
خواسته شده فراتر از مندرجات بخشنامه می باشد .
به منظور جلوگیری از دوباره کاری ،چهارچوب این شاخص بطور شفاف
در زمان ارسال فرم ها بصورت مکتوب اعالم شود.

پیشنهاد می گردد:
*ارزیابی دستگاه ها بصورت فصلی یا شش ماهه انجام گیرد .
*برای دستگاه هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی که بسیار گسترده هستند
زمان وکارشناسان بیشتری درنظر گرفته شود .
*کارشناسانی که به منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه تعیین می شوند
در مورد اهداف دانشگاه ،گستره تشکیالتی آن ،تنوع فعالیتها ووظایف ،
محدوده های جغرافیایی،تعداد کارکنان ،تنوع مدارک تحصیلی
وتخصصی و...شناخت وآگاهی داشته باشند.

باتشکر

