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ن رد ا کاراهی خوب و بد را جزای مناسب دهید؛ و هدفت

 پاداش و تنبیو، اصالح افراد باشد.
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 درآمذ:پیص 

ىطز، فطآیٙسی است وٝ ثهٝ ٚسههّٝ   ػّٕٔٙظٛض اظ اضظیبثی 

ٝ  آٖ ػّٕىطز زض عهٛض ضسهٕی،    وبضوٙبٖ زض فٛاغّی ٔؼهٗ ٚ ثه

ٔٛضز ثطضسی ٚ  سهٙدص لهطاض    ٔمبیسٝ ثب استب٘ساضز ا٘دبْ وبض

ی فهطز   ٞهبی ثهبِمٜٛ   ٞب ٚ ظطفهت استؼساز ٌهطز ٚ عی آٖ، ٔی

ٖ    ٌطزز تب زض  ٕ٘بیبٖ ٔی  خٟت افهعایص اٍ٘ههعٜ ٚ يٛیهبیی آ٘هب

ٔٛضز ثطضسی ٚ سهٙدص  ، ٌطفتٝ بی الظْ غٛضتٞ ضیعی ثط٘بٔٝ

تهٛاٖ ضٙبسهب ی    ضا ٔهی  ػّٕىهطز  ثٙبثطایٗ اضظیهبثی ٌهطز.   لطاض

ٝ ٝ ٔهعاٖ اثطثرطی ٚ وبضآٔهسی وبضوٙهبٖ سهبظٔبٖ ثه      ی ٚسههّ

  .زا٘ستاعالػبت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ی  ایدبز ٚ تٛسؼٝ

 ایههٗ ثههٝ تههٛخٟی ثههی وههٝ زاضز ٔمههسٔبتی وبضوٙههبٖ یههبثیاضظ

ٝ  زیٍهطی  ثهبظزٜ  ،ٔٙفی ٘تبیح خع ٔمسٔبت ٜ  ثه  ٘رٛاٞهس  ٕٞهطا

 ٚ ا٘سههبٖ ثههٝ تٛخههٝ ٔمههسٔبت، ایههٗ ٔهههبٖ زض ِٚههی زاضههت 

 ٚ زاض٘هس  حهك  افهطاز  ی ٕٞٝ. است ٟٔٓ ثسهبض ٚی ذػٛغهبت

ٝ  ٞسهتٙس  ٔٙسٝ ػالل ٝ  ػّٕىهطز  ٘تهبیح  اظ وه ٜ  ذهٛز  ضٚظا٘ه  آٌهب

ٝ  وبضوٙبٖ ٔٛضز زض ٔسأِٝ ایٗ. ثبضٙس ٓ  زیٍهطی  ٚخه  يههسا  ٞه

ٖ  وٝ است ایٗ آٖ ٚ وٙس ٔی ٝ  وبضوٙهب  ٘ظهطات  اظ زاض٘هس  ػالله

ٖ  زیٍهط  سٛی اظ ٚ ٌطز٘س ٔغّغ ذٛز ٔٛضز زض بظٔبٖس  سهبظٔب

ٖ  ا٘سب٘ی ٔٙبثغ ٔٛضز زض ضا ذٛز ٘ظطات است ٔحك ٘هع  سهبظٔب

 اثهطاظ  ضٚ٘هس  ٔهی  ضٕبض ثٝ سبظٔبٖ ٞبی سطٔبیٝ تطیٗ اغّی اظ وٝ

 وبضوٙهب٘ی  اظ زیٍهط  عطف اظ. ثطسب٘س ایطبٖ اعالع ثٝ ٚ زاضتٝ

 ٞسهتٙس  اعهالع  ثهی  ذهٛیص  ٔٛضز زض سبظٔبٖ ا٘تظبضات اظ وٝ

ٝ  زاضهت  ا٘تظبض تٛاٖ ٔی چٍٛ٘ٝ ٖ  ٚ ضفهغ  خٟهت  زض وه  خجهطا

ٝ  ٞبی وبستی ْ  ٌصضهت ٗ  زض ٕ٘بیٙهس   الهسا  ثبیهس  ضاسهتب  ٕٞهه

ٓ  زسهت  یب سبظٔبٖ وبضوٙبٖ، ٔٛاضز اغّت زض وٝ ضس ٔتصوط  وه

 ػّٕىطز ضؼف یب افت ٔسجت ٚ ٔسئَٛ ضا ذٛز ٔستمهٓ ٔسیط

 .زا٘ٙههههههههههههههههس ٔههههههههههههههههی ذههههههههههههههههٛز

 

اضظیبثی ػّٕىطز ضا فمظ ثٝ ٔٙظٛض وٙتهطَ  ، زض ٌصضتٝ ٔسیطاٖ

ٝ     وبض وبضوٙبٖ ا٘دبْ ٔی  ی زاز٘س، زض حهبِی وهٝ أهطٚظٜ خٙجه

ضإٞٙبیی ٚ اضضبزی ایٗ ػُٕ إٞهت ثهطتطی یبفتٝ ٚ ٞهسف  

اظ اضظیبثی ػّٕىطز ایٗ اسهت وهٝ اعالػهبت ضهطٚضی زضثهبضٜ      

٘هطٚٞبی ضبغُ زض سبظٔبٖ خٕغ آٚضی ٌهطزز ٚ زض زسهتط    

خب ٚ الظْ ضا زض ٝ ٔسیطاٖ لطاض ٌهطز تب آٟ٘ب ثتٛا٘ٙس تػٕهٕبت ث

ٕبیٙهس.  خٟت ثبال ثطزٖ وٕهت ٚ وهفهت وبض وبضوٙبٖ اتربش ٘

تناتر این، هدف نهایی از ارزیااتی ملکرار ، اااسایص    

 نه توتیخ کارکناان  و کارآیی و اثرتخطی سازمان است

 ضعیف. تا ملکرر 

، زض ضٚ٘س ثٟسبظی ٘ظبْ اضظیبثی وبضوٙبٖ زِٚت ی زض ازأٝ

ٞبی: خبٔؼهت،  زض چبضچٛة ٚیژٌی  20/10/1333ٔٛضخ 

اضظیبثی چٙسٌب٘ٝ،  ،يصیطی، ٔطبضوت ٔٙبثغ ػهٙهت، ا٘ؼغبف

ٞبی اضظیبثی ٚ اضتجبط ثب  افعایص لسضت تطرهع ٚ تٕهع فطْ

 عملکرد کارکنان ارزیابی
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ٞب ٚ زستٛضاِؼُٕ ْ  ٞبی ٔسیطیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی، فط سبیط ٘ظبْ

ٞبی  ٘ظبْ خسیس اضظیبثی وبضوٙبٖ زِٚت ثطای اخطا ثٝ سبظٔبٖ

ثرطٙبٔٝ،  ٕٞبٖزِٚتی اثالؽ ٌطزیس. ٞط چٙس ثٝ استٙبز 

ثب تٛخٝ ثٝ ٔبٞهت ٔطبغُ ٚ ستٙس ٘تٛا ٞبی اخطایی ٔی زستٍبٜ

ٞب ٚ ضطایظ سبظٔب٘ی ذٛز، ٘سجت ثٝ اػٕبَ تغههطات  ٚیژٌی

، ثٝ غٛضت اضظیبثی فطزی یب یب عطاحی ضٚش ٚ فطْ خسیس

 س اظ تأیهس سبظٔبٖ، ثٝ ٔٛضز اخطا ٌصاض٘س.يٌطٚٞی الساْ ٚ 

لبٖ٘ٛ  31ثٝ استٙبز ٔبزٜ زض حبَ حبضط،  ضبیبٖ شوط است

 ٔىّفٙس اخطایی زستٍبٟٞبی ،وطٛضیٔسیطیت ذسٔبت 

 ٞهئت تػٛیت ثٝ سبظٔبٖ يهطٟٙبز ثب وٝ ای ٘بٔٝ آ هٗ ثطاسب 

 ثط ٔطتُٕ ػّٕىطز ٔسیطیت ٘ظبْ استمطاض ثب ضسس، ٔی ٚظیطاٖ

 ٞبی ثط٘بٔٝ وبضٔٙساٖ، ٚ ٔسیطیت سبظٔبٖ، ػّٕىطز اضظیبثی

 ٚاحسٞبی زض ضا ٚضی ثٟطٜ ٔهعاٖ ٚ ػّٕىطز اضظیبثی ٚ سٙدص

 ٚ ای ٘ٛثٝ ٌعاضضٟبی تٟهٝ ضٕٗ ٚ ٌصاضتٝ اخطا ٔٛضز ثٝ ذٛز

 .ٕ٘بیٙس ٌعاضش سبظٔبٖ ثٝ ضا حبغُ ٘تبیح ٔٙظٓ،

 کبرثردَبیارزیبثیعملکرد: 

تطیٗ وبضثطزٞبی اضظیبثی ػّٕىطز وبضوٙبٖ  ثطذی اظ ٟٔٓ

 ػجبضتٙس اظ:

 ٜٛٔٛاضزی زض. وبضوٙبٖ ی ضٙبذت استؼسازٞبی ثبِم 

 ٚ استؼسازٞب وبضٔٙس، ػّٕىطز اضظیبثی ثب ٕٞعٔبٖ

 ایٗ ثط ٚ ضٛز ٔی سٙدهسٜ ٘هع اٚ ثبِمٜٛ تٛا٘ب هٟبی

 زض فطز ضٚز ٔی احتٕبَ وٝ ٔطبغّی اسب ،

 ٌصاضزٜ اٚ ی ػٟسٜ ثط ثبضس تط ٔٛفك ضبٖ ا٘دبْ

 .ضٛز ٔی

 ػّٕىطزٞبی اظ ٟ٘ی ٚ ٔغّٛة ػّٕىطزٞبی تطٛیك 

 وبضوٙبٖ ٘بٔغّٛة

  ٘ظطات اظ زاض٘س حك وٝ وبضوٙبٖ ٘هبظ ایٗ ثٝ يبسد 

 .ثبضٙس ٔغّغ ذٛز ػّٕىطز ٔٛضز زض وبضفطٔب

 یب ٚ زاض٘س اضتمبء لبثّهت وٝ افطازی ضٙبسبیی 

 .ٞستٙس خب٘جی ٔعایبی ٚ زستٕعز افعایص ٔستحك

   یب اضتمبء خٟت وٝ وبضوٙب٘ی آٔٛظضی سٙدی ٘هبظ 

 .زاض٘س آٔٛظش ثٝ ٘هبظ ٞب وبستی خجطاٖ

 ٖسبظٔب٘ی ٞبی يست ٚ ٔطبغُ ثبظٍ٘طی أىب.

 

  ارزیبثیاَذاف 

 زضيی ذٛز اػضبی ٚ وبضوٙبٖ ػّٕىطز اضظیبثی زض ٞب  سبظٔبٖ

 ثطای ٔسیطاٖ. ٞستٙس ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔرتّف ٞبی ٞسف

 ٌٛ٘ٝ ایٗ اظ ثٍهط٘س ثبیس وبضوٙبٖ ثب ضاثغٝ زض وٝ ٞبیی تػٕهٓ
اضظیبثی ػّٕىطز ضا  اٞساف. وٙٙس ٔی استفبزٜ ٞب اضظیبثی

 تٛاٖ ثٝ ضطح شیُ ثطضٕطز: ٔی

اجرایییباداریاَذاف(الف

 ٔسیطاٖ ٌهطی تػٕهٓ ثطای اعالػبت وطزٖ فطاٞٓ 

 يبزاش، وبض، اضبفٝ حمٛق، ضبیستٍی، ذػٛظ زض

 اظ ا٘فػبَ یب ٔمبْ ٚ ضتجٝ تٙعَ تطفهغ، ٚ اضتمبء

 وبضوٙبٖ ذسٔت
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 ضؼهف ػّٕىطز ثب افطاز اذطاج 

 ٚظبیف ا٘دبْ ثطای وبضوٙبٖ ضبیستٍی ثٝ ثطزٖ يی 

 ٌٛ٘بٌٖٛ

 ثطای ٘هبظ ٔٛضز اعالػبت زاضتٗ زستط  زض 

 أٛض ثٝ ضسهسٌی ٘بٔٝ، تٛغهٝ ٘ٛضتٗ ٘ظهط ٔمبغسی

 تػٕهٓ ٍٞٙبْ ذٛزضأیی اظ اختٙبة سبظٔبٖ، زاذّی

 زٚثبضٜ فطاذٛا٘سٖ ذسٔت ثٝ ٚ فٛضی ٞبی ٌهطی

 افطاز

 سبظٔبٖ زض ٔغّٛة ٞبی سٙت ٚ فطًٞٙ اثساع 

 ضیعی ثط٘بٔٝ ثٝ ٔطثٛط ٞبی ٘هبظٔٙسی ٕ٘ٛزٖ ثطآٚضزٜ 

 سبظٔب٘ی تٛسؼٝ ٚ ا٘سب٘ی ٘هطٚی

 

عملکردثُجًدثٍمرثًطاَذاف(ة

 ثطای الظْ ٚسبیُ ضٙبذت، ٚ اعالػبت ثبظذٛضز 

 .سبظز ٔی فطاٞٓ ضا وبضٔٙس ػّٕىطز ثٟجٛز

 َبیارزیبثی:ضبخصخصًصیبت 

ضٛ٘س،  ثطزٜ ٔی وبض ٞب ی وٝ ثطای اضظیبثی ػّٕىطز ثٝ ضبذع

  آٟ٘ب زلت،ثبیس زاضای ذػٛغهبتی ثبضٙس وٝ استفبزٜ اظ 

ثرطی فطآیٙس اضظیبثی ضا افعایص زٞس. ایٗ غحت ٚ اثط

 ذػٛغهبت ػجبضتٙس اظ:

ٌهطی  ا٘ساظٜ ،ثٝ ػجبضت زیٍطثتٛاٖ ثٝ آٖ اػتٕبز وطز   

یىسب٘ی  وٓ ٚ ثهص ٘تبیح ،ٞبی ٔتفبٚت ضبذع زض ظٔبٖ

 ضا ػبیس سبظز.

ٞب ی وٝ اظ ٘ظط ػّٕىطز ٔهبٖ وبضوٙبٖ ٚخٛز زاضز،  تفبٚت 

 آٟ٘ب ضا اظ یىسیٍط ٔدعا ٕ٘بیس.تطرهع زازٜ ٚ 

 ٌصاضی ثط آٖ ضا زاضتٝ ثبضس.تأثهطٔتػسی ضغُ لسضت  

ضٛ٘س، لبثُ  ثطای وسب٘ی وٝ ثٝ ٚسهّٝ  آٖ اضظیبثی ٔی 

 لجَٛ ثبضس.

تٛا٘س ٔٛثط ثبضس وٝ  سهستٓ اضظیبثی ػّٕىطز ٍٞٙبٔی ٔی 

ٞبی ٚالؼی وٝ اضتجبط ٔستمهٓ ثب ضغُ زاض٘س  اظ ضبذع

 استفبزٜ ضٛز.

 ثردرتعییهوًعسیستمارزیبثیمؤعًامل 

 

 اوذازٌسبزمبن:-1

ٞبی ثعضي وٝ ٔٙبثغ ٚ أىب٘بت وبفی زض اذتهبض  سبظٔبٖ

ٞبی يهططفتٝ  ٞبی وٛچه اظ سهستٓ زاض٘س، ثهطتط اظ سبظٔبٖ

 .وٙٙس ػّٕىطز استفبزٜ ٔیٚ يهچهسٜ اضظیبثی 

  پًیبئیسبزمبن: -2

ٙبثغ ٚ أىب٘بت سبظٔبٟ٘بیی وٝ اظ ثجبت ٘سجی ٚ ٕٞچٙهٗ ٔ

تطی  ٞبی اضظیبثی يهچهسٜ اظ سهستٓوبفی ثطذٛضزاض٘س، 

زض  وٝ ثٝ ذبعط ػسْ تغههط ٚ تحَٛ سطیغ وٙٙس ٔیاستفبزٜ 

ی ذٛز ضا ثطای ٔستی ثرطٔحهظ ٚ سبظٔبٖ، وبضآیی ٚ اثط

 .وٙٙس عٛال٘ی حفظ ٔی

 : سطًحمختلفدرسلسلٍمراتت -3

ٚ ٔؤثط  سهستٓ اضظیبثی ػّٕىطز وبضوٙبٖ ٍٞٙبٔی ٔٛفك

يصیط ثبضس ٚ ثتٛاٖ ٍٕٞبْ ثب ٚالؼهبت ٚ  ذٛاٞس ثٛز وٝ ا٘ؼغبف

ٔتٙبست ثب تغههطات سبظٔب٘ی ٚ ٔحهغی زض آٖ تغههطاتی 

 ایدبز وطز.
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 اوًاعارزیبثی: 

ثٝ عٛض وّی اضظیبثی ػّٕىطز وبضوٙبٖ زض سبظٔبٖ اظ عطق ظیط 

 ٌهطز: ا٘دبْ ٔی

 :یسرپرستثًسیلٍارزیبثیمستقیم -1

تٛا٘س  زض ٔٛلؼهتی لطاض زاضز وٝ ثٝ آسب٘ی ٔیسطيطست  -اِف

عٛض ٔستمهٓ ثط ضفتبض ٚ ػّٕىطز ٔط ٛ  ذٛیص ٘ظبضت  ثٝ

 وٙس.

ٔسئَٛ ازاضٜ آٖ ٚاحس است اٌط اضظیبثی  ،سطيطست -ة

 ضٛز. ثٛسهّٝ اٚ ا٘دبْ ٍ٘هطز، وٙتطَ وبض اظ زست اٚ ذبضج ٔی

اضظیبثی ػّٕىطز ثٛسهّٝ سطيطست، ٘هبظٞبی آٔٛظضی فطز  -ج

 وٙس. طيطستی ضا ٔؼّْٛ ٔیتحت س

 

 :ارزیبثیرئیسثٍيسیلٍمرئًس -2

ٔط ٛ  ٞط ضٚظ ضبٞس ضفتبض، وطزاض ٚ ػّٕىطز ض هس ذٛیص 

وبضوٙبٖ  ضٛز وٝ ٔسیط اظ ٘ظطات جت ٔیاست ٚ ایٗ أط س

آٌبٜ ضٛز ٚ اعالػبتی وٝ اظ ٘تبیح ػّٕىطزش ثٝ اٚ زازٜ 

 وٙس.وٙس تب ٔسیطیت ثٟتطی ضا اػٕبَ  ضٛز ثٝ اٚ وٕه ٔی ٔی

 ارزیبثیَمکبرانازعملکردیکذیگر: -3

اضظیبثی ٕٞىبضاٖ اظ ػّٕىطز یىسیٍط ٍٞٙبٔی ٔغٕئٗ ٚ لبثُ 

اػتٕبز است وٝ ٌطٜٚ ٕٞىبضاٖ ثطای ٔست ظٔب٘ی عٛال٘ی 

زٞٙس ٔطتجظ ٚ  . ثب٘هبً ٚظبیفی وٝ ا٘دبْ ٔیا٘س ٕٞىبض ثٛزٜ

 ٚاثستٝ ثٝ یىسیٍط ثبضس.

 ارزیبثیگريَی: -4

اػضبی ٌطٜٚ اضظیبثی ثب تٛخٝ ثٝ زض ایٗ ضٚش ٞط یه اظ 

وٙس ٚ  ترػع، ػٕىطز وبضٔٙس ضا اظ ظاٚیٝ ذبغی ثطضسی ٔی

 ٌطزز. زض ٘تهدٝ وبض اظ ظٚایبی ٔرتّف اضظیبثی ٔی

 ارزیبثیازطریقخًدسىجی: -5

ٔؼٕٛالً ٞهچ وس ثٝ ا٘ساظٜ ذٛز فطز اظ خع هبت ٚ وٓ ٚ وهف 

 وبض ذٛیص آٌبٜ ٘هست. ثٙبثطایٗ اٌط وبضٔٙسی ثسا٘س وٝ

ػّٕىطز اٚ ثط اسب  چٝ ٔؼهبض ٚ استب٘ساضزی اضظیبثی 

تٛا٘س ػّٕىطز ذٛز ضا  ٌطزز، ثٟتط اظ ٞط وس زیٍط ٔی ٔی

 اضظیبثی ٕ٘بیس.

 َبیارزیبثی:ريش 

ٞبی ٔرتّفی ثطای اضظیبثی ػّٕىطز وبضوٙبٖ ٚخٛز زاضز.  ضٚش

تطیٗ یب ثٟتطیٗ ضٚش است  وٝ وساْ ضٚش، ٔٙبست ِٚی ایٗ

 یبثی وبضوٙبٖ ثستٍی زاضز:ثٝ ٞسف سبظٔبٖ اظ اضظ

 َبیامتیبزیريش .1

 زض :ترای مطاغل ملومیمناسة های  روش -اِف

یٗ ضٚش ٞط یه اظ ٚیژٌی ٞبی ٔٛضز تٛخٝ ٚ ٘هبظ سبظٔبٖ، ا

ثٝ تطتهت ٘ٛضتٝ ضسٜ ٚ ثطای ٞط یه، أتهبظ ثرػٛغی زض 

 ٔدٕٛع أتهبظٞب ٔحبسجٝضٛز. زض يبیبٖ  ٘ظط ٌطفتٝ ٔی
ٞط یه اظ وبضوٙبٖ، ٔطَٕٛ یىی ٔدٕٛع أتهبظات ضٛ٘س.  ٔی

زٞٙسٜ سغح ٔٛخٛز وبضوٙبٖ  وٝ ٘طبٖ زضٛ ٔی یاظ سغٛح

 (1)٘سجت ثٝ سغح ٔٛضز ا٘تظبض سبظٔبٖ ذٛاٞس ثٛز. خسَٚ

 ثبضس: ای اظ خساَٚ أتهبظ زٞی ثٝ ضٚش فٛق ٔی ٕ٘ٛ٘ٝ
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ایٗ ضٚش اظ ضٚضٟبی ٔتساَٚ ٚ ضایح زض اضظیبثی ػّٕىطز 

ضٚاج استفبزٜ اظ آٖ ٘هع  ضٚز ٚ زِهُ ضٕبض ٔیٝ وبضوٙبٖ ث

ست وٝ استفبزٜ اظ آٖ ثطای اضظیبة آسبٖ ثٛزٜ ٚ ا ایٗ

وٝ ثؼساً ثٝ سٛاثك اضظیبثی   ٌهطی اظ آٖ ثطای افطازی ٘تهدٝ

تط ذٛاٞس ثٛز. اِجتٝ زض استفبزٜ اظ ایٗ  وٙٙس آسبٖ ضخٛع ٔی

ضٚش ثبیس ٔطالجت ٕ٘ٛز تب اضظیبة تحت تأثهط ػٛأُ ظبٞطی 

ػٛأُ آ٘ی  ٙبٖ، لٛٔهت یب ٘ژاز( ٚ)ٔثُ سط ٚ ٚضغ وبضو

اضظیبثی(  ظٔبٖ ضٛ٘سٜ زض  )ٔثُ ثطذٛضز ذالف ا٘تظبض اضظیبثی

 لطاض ٍ٘هطز.

دیریت و های مناسة ترای مطاغل م روش -ب

 تٛاٖ ثٝ ٞب ٔی ایٗ ضٚش اظ خّٕٝ :کارضناسی تخصصی

طت ػبُٔ ) تػٕهٓ ٌهطی، وٝ ٞ اضبضٜ وطز وبستّهٖٛ  ضٚش

ٔبِی، ٟٔبضت ٔسیطیتی، تٕطوع ٔسئِٛهت  فىطی، یفطبضٞب

ٚ  سٙدس ( ضا ٔیحٛا ، ثطٚظ اضتجبٜ ٚ ذغب، تحػهُ ٚ تدطثٝ

)زا٘ص ٔسیطیت  سٝ ػبُٔ، ضٚش خسَٚ ضإٞٙبثب استفبزٜ اظ 

ٚ يهچهسٌی وبض، حُ ٔطىُ ٚ ٔسئِٛهت ٔبِی( ضا زض 

 .زٞس ٛضز اضظیبثی لطاض ٔیٔ ،ٔطبغُ

مرتجٍ .2 ثىذی درجٍ ٔطبغُ ثط حست  وٝ ایريش

 ضٛ٘س. زضخٝ ثٙسی ٔی ،إٞهت تطتهجی ٘سجی

 ثٝ وٝ ٘طخ ثبظاض ضا ٔالن يطزاذت ريشمىحىیرضذ .3

 ضٙبسس. فطز ٔی

4.  َذفريش مجىبی ثر مذیریت اسبس ثر ارزیبثی

(1M.B.O:) 

وٝ ٔسب ُ ٚ  سؼی ثط ایٗ است ،زض ٔسیطیت ثط ٔجٙبی ٞسف

ٞبی سٙتی اضظیبثی ٚخٛز زاضز اظ ثهٗ  ٔطىالتی وٝ زض ضٚش

، ایدبز ضاثغٝ ذٛة ایٗ ضٚشثطٚز. اظ خّٕٝ اٞساف ػٕسٜ زض 

ٔهبٖ ض هس ٚ ٔط ٛ ، ایدبز خٛی ٔسبػس زض ٔحهظ وبض ٚ 

 زض ٘تهدٝ، افعایص اٍ٘هعٜ ٚ ثبال ثطزٖ سغح ػّٕىطز وبضوٙبٖ

 ثبضس. ٔی ٚ سبظٔبٖ

 

 يیژگیَبیمذیریتثرمجىبیَذف

 یه ٔسبػی ٚ تٛافك ثب یىسیٍط، تطط ض هس ٚ ٔط ٛ  ثب

 ٕ٘بیٙس. ٞبی وبض ضا ٔؼهٗ ٔی ف ٚ ٔسئِٛهتٚظبی

  ٔط ٛ  ثب ٕٞىبضی ض هس، اٞساف ػّٕهبتی وٛتبٜ ٔست

ٌصاضی ثب ضإٞٙب ی  وٙس. ایٗ ٞسف ذٛز ضا تؼههٗ ٔی

 ٌهطز. ض هس ا٘دبْ ٔی

  ض هس ٚ ٔط ٛ  ثٝ اتفبق یىسیٍط، ٔؼهبضٞب ی ضا وٝ وبض

ٌهطی یب اضظیبثی ضٛز ٔؼهٗ  ساظٜثبیس ثط اسب  آٖ ا٘

 ٕ٘بیٙس. ٔی

                                                   
1 Management by objective 
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  ثؼس اظ آغبظ وبض، ٞط چٙس ٚلت یىجبض، ض هس ٚ ٔط ٛ  ثب

یىسیٍط ٔاللبت وطزٜ، يهططفت وبض ضا ٔٛضز ثطضسی ٚ 

زٞٙس ٚ زض غٛضت ِعْٚ، اٞساف خسیسی  اضظیبثی لطاض ٔی

 وٙٙس. ثطای زٚضٜ ثؼس تؼههٗ ٔی

   ٛ تمٛیت ٘مص ض هس زض ایٗ ضٚش، يطتهجب٘ی اظ ٔط ٚ

 اٚست.

  زض ٔطحّٝ اضظیبثی ػّٕىطز، ض هس ثٝ خبی ایٙىٝ ذٛز ضا

ای ضا زاضز وٝ  ٔمبْ لضبٚت لطاض زٞس، ٘مص ٔطبٚضٜزض 

ثٝ  ٔی ذٛاٞس ثٝ ٔط ٛ  وٕه وٙس تب اٚ ثٟتط ٚ آسب٘تط

 ٘ب ُ آیس. اٞساف

  زض ٔطحّٝ اضظیبثی ػّٕىطز، ٘تبیح حبغُ اظ ػّٕىطز فطز

 ٌهطز ٘ٝ ذٛز اٚ. ٔٛضز ثطضسی یب ا٘تمبز لطاض ٔی

٘تبیح ثسست آٔسٜ اظ تحمهمبت ٔرتّف زضثبضٜ ٔسیطیت ثط 

 ٔجٙبی ٞسف ٘طبٖ ٔی زٞس:

زذبِت ٚ ٔطبضوت افطاز زض ٞسف ٌصاضی، زض ثٟجٛز  

 ػّٕىطز ثسهبض ٔؤثط است.

ٔهعاٖ افعایص زض وهفهت ػّٕىطز ثط اثط ٔطبضوت افطاز  

ٌصاضی، ثستٍی ثٝ ایٗ أط زاضز وٝ: اٞساف  زض ٞسف

ٚ ٔؼهٗ ثبضس، ظٔبٖ ٘هُ ثٝ اٞساف زضست  ٔطرع

 تؼههٗ ضسٜ ثبضس.

ٔٛلغ ٚ حبٚی اعالػبتی ٔفهس ٝ چٙب٘چٝ ثبظذٛض، زلهك، ث 

ٌصاضی، ثبػث ایدبز  ثبضس، ٔطبضوت ٔط ٛ  زض ٞسف

تؼٟس ثهطتطی زض ٚی ثطای ٘هُ ثٝ اٞساف تؼههٗ ضسٜ 

 ٌطزز. ٔی

ٌهطی ثبیس ٚالؼی ثبضس، ٘ٝ  ٔطبضوت ٔط ٛ  زض تػٕهٓ 

ٔط ٛ  ٘جبیس احسب  وٙس وٝ ثب  .وبشة ظبٞطی ٚ

 ا٘س. تظبٞط ثٝ ٔطبضوت زض ٚالغ اٚ ضا ثبظی زازٜ

 مطکالتارزیبثیعملکرد: 

 ا٘تمبز ٔٛضز وبضوٙبٖ ٞبی اضظیبثی ػّٕىطز ثسهبضی اظ ضٚش

وٝ اوثط اضىبالت  ٘جبیس اظ ٘ظط زٚض زاضت ِٚی ا٘س لطاضٌطفتٝ

زض ٔبٞهت ضٚش ٘هست، ثّىٝ ٘بضی اظ استفبزٜ غّظ اظ 

ثطذی ٔٛاضز ٔطتجظ ثب ٔطىالت اضظیبثی ػّٕىطز  ٞبست. ضٚش

 ػجبضتٙس اظ:

وذاضته:  ٞبی  ػهٙهت ٘ساضتٗ یىی اظ ضؼف عیىیت

ٞبی ٔؼَٕٛ اضظیبثی ػّٕىطز است.  ضٚش ی ثبِمٜٛ

ٚفبزاضی ٚ ػٙٛاٖ ٔثبَ ػٛأّی اظ لجهُ عطظ تّمی، ٝ ث

وٝ ٔفبٞهٕی  ٌهط٘س ضرػهت ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔی

 آیٙس. وّٕی ثٝ ضٕبض ٕ٘ی

تؼٕهٓ ثٝ ػٙٛاٖ ٔطىّی زض اضظیبثی، ٍٞٙبٔی  تعمیم: 

آیس وٝ اظ ٘ظط اضظیبة، یه غفت  ثٝ ٚخٛز ٔی

 ثطذٛضزاض است. سهبضیذػٛظ اظ إٞهت ثٝ ث

کبری: گیری،سخت  محبفظٍ یب ثؼضی اظ  تسبَل

سرت ٌهط ٞستٙس ٚ وبضوٙبٖ  سطيطستبٖ ثسهبض

ضوٙبٖ ٔتٛسظ ضا ضؼهف ذٛة ضا ٔتٛسظ ٚ وب

ٞب  ػىس ایٗ لضهٝ ٘هع زض اضظیبثی س.اضظیبثی ٔی وٙٙ

 ذٛضز. ثٝ چطٓ ٔی

َبلٍ  لضبٚت ٔب زض ٔٛضز سبیطیٗ، ثب  :ایخطبی

خبی ٝ تٛخٝ ثٝ سٛاثمی وٝ افطاز زض شٞٗ ٔب ث

ٚ تمطیجبً ٕٞٝ ٔب ثب تأثهط  هطزٌ ا٘س ا٘دبْ ٔی ٌصاضتٝ

عٛض ٝ اظ سٛاثك ٌصضتٝ، ٚضؼهت فؼّی، ظبٞط ٚ ث

آٟ٘ب لضبٚت  ی زضثبضٜ ،ای اظ افطاز وّی ٚخٝ ٔطرػٝ

وٙهٓ. حبَ أىبٖ زاضز ایٗ ػٛأُ ثٝ لضبٚت  ٔی

ٔثجتی اظ افطاز ثهب٘دبٔس یب ٔٙدط ثٝ لضبٚت ٔٙفی 

زض ٔٛضز ایطبٖ ٌطزز وٝ زض ٞط غٛضت زچبض 
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ایٗ ٔٛاضز زأٙٝ ٚسهؼی ضا  ایٓ. ضسٜای  ذغبی ٞبِٝ

 تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظیط اضبضٜ وطز: ٌهطز ٌٝ ٔی ٔیزضثط

تأثهطٌصاضی ضرػهت ٘بٔغّٛة یه  مطکق نگری: 

ضرع ثط اضظیبثی سبیطیٗ زض ٔٛضز ػّٕىطزٞبی ٔغّٛة 

 ٚی.

ثٟب زازٖ ثهص اظ حس ثٝ ػّٕىطز ٔثجت  مثالغه کر ن: 

ٚی ضا ٘حٛی وٝ سبیط ػّٕىطزٞبی ٝ یب ٔٙفی ضرع، ث

 تحت تأثهط لطاض زٞس.

ایٗ ٔٛضز وٝ زض اثط ٘ساضتٗ سٛاثك  نس یک نگری: 

 تب ٌطزز ٔی ثبػث  زٞس ٞبی غهط ضسٕی ضخ ٔی اضظیبثی

 ظٔب٘ی فبغّٝ زض ضا وبضوٙبٖ ٚضؼهت  فمظ اضظیبة

ذبعط آٚضز ٚ اظ ػّٕىطز ٌصضتٝ زٚض ٚی غبفُ  ثٝ ٘عزیه

 ضٛز.

بٖ زاضز ثٝ ٞط زِهُ أى ارزیاتی حد وسط یا تالعرس: 

وبضی ثٝ  اضظیبة، زض ٔٛضز وبضوٙبٖ ثهص اظ حس ٔحبفظٝ

ذطج زازٜ ٚ اظ اظٟبض ٘ظطٞبی ٚالؼی ٚ حمهمی 

ذٛززاضی ٕ٘بیس ٚ ثط ػىس ایٗ ٔٛضز ٘هع أىب٘پصیط 

است، یؼٙی ایٙىٝ أىبٖ زاضز اضظیبة زض ٔٛضز افطاز 

 زاضتٝزض ٘ظط  ضا ٔٙفی حس فمظ یب ٔثجت حس  فمظ

 .ثبضس وطزٜ فطأٛش ضا ٚسظ حس ٚ ثبضس

ػسْ يصیطش ایٗ ٔٛضٛع وٝ فطز  نگرش منفی: 

ضٛ٘سٜ، ٚضؼهت ٘بٔغّٛة ٌصضتٝ ضا خجطاٖ وطزٜ  اضظیبثی

 یب زض حبَ خجطاٖ آٖ است.

سٙدص وّهٝ وبضوٙبٖ ثب یه ٍ٘طش  یرسان نگری: 

ٞب، أىب٘بت، اذتهبضات، سٗ، تحػهالت ٚ  )اظ ٘ظط تٛا٘بیی

 تدطثهبت(.

ت زض فبغّٝ ظٔب٘ی سطيطست ٔدجٛض اس مقبثلٍ: 

وٛتبٞی، تؼساز ظیبزی اظ وبضوٙبٖ ضا اضظیبثی ٕ٘بیس 

زض چٙهٗ ٔٛاضزی أىبٖ زاضز اضظیبثی ٞط یه اظ 

 اضظیبثی ٘فط لجّی ٚالغ ضٛز. تأثهطتحت  ،ٔط ٛسبٖ

ارزیبثی:  جبی ثٍ ٌبٞی سطيطستب٘ی وٝ  محبکمٍ

ٕ٘بیٙس ٔتٟٓ  ػّٕىطز وبضوٙبٖ ذٛز ضا اضظیبثی ٔی

خبی اضظیبثی، ثط ٔسٙس لضبٚت تىهٝ ٝ ضٛ٘س وٝ ث ٔی

 وٙٙس. ظ٘ٙس ٚ حىٓ غبزض ٔی ٔی

ارزیبة:  ضخصی ٔغبِؼبت ثسهبض  ی ٘تهدٝ تعصجبت

وٝ تؼػجبت ضرػی اضظیبة، اضظیبثی اٚ  ٘طبٖ زازٜ

زٞس.ٔٙظٛض اظ تؼػت،  لطاض ٔی تأثهطضا تحت 

ٞب  ٌهطی ٞب، خٟت زاٚضی ٞب،ٌطایطبت، يهص خب٘جساضی

وٝ آٌبٞب٘ٝ یب اغّت ٞبی ضرػی است  ٚ وح فىطی

لطاض  تأثهطٞبی اٚ ضا تحت  ٘بذٛزآٌبٜ، تػٕهٓ ٌهطی

 زٞٙس. ٔی

 يیژگیَبیارزیبثیکبرآمذ: 

  ثبیس سطيطستبٖ ضا تطٛیك ٕ٘ٛز وٝ وبضوٙبٖ ذٛز ضا

ثغٛض زا ٓ ظیط ٘ظط زاضتٝ ثبضٙس ٚ اظ چٍٍٛ٘ی 

 ػّٕىطز آٟ٘ب یبززاضت ثطزاض٘س.

  تبزلت ٕ٘بیٙس ٞبی اضظیبثی  زض عطاحی ٔمهب: 

 ػٛأُ ٟٔٓ ٚ ٔطتجظ ثب وبض سٙدهسٜ ضٛز. -اِف

ثطای ٞط یه اظ ػٛأُ ٟٔٓ ٚ ٔؤثط زض ضغُ، یه   -ة 

 ٔمهب  خساٌب٘ٝ عطاحی ضٛز.

ثب شوط ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔرتّفی اظ ػّٕىطز، ٔٙظٛض اظ   -ج  

زضخبت ٔرتّف ػّٕىطز )ػبِی، ذٛة، ٔتٛسظ ٚ ضؼهف( 

 ثطای اضظیبة وبٔالً ضٚضٗ ٌطزز.

  ٘جبیس ٔٛظف ثٝ اضظیبثی تؼساز ظیبزی اظ اضظیبة ضا

وبضوٙبٖ زض یه ٘ٛثت یب زض یه ظٔبٖ وٛتبٜ ٚ 

 ٔحسٚز ٕ٘ٛز.



هک جان را فکرت آموخت هب انم آن  

 دااگشنه رتبیت معلم
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  تسبُٞ، ٕٞچٖٛ اضظیبة ضا ثبیس اظ اضتجبٞبتی

وبضی ٚ غهطٜ وٝ ٔؼٕٛالً زض  ٌهطی، ٔحبفظٝ سرت

أط اضظیبثی ضخ ٔی زٞس، آٌبٜ ٕ٘ٛز ٚ ثب زازٖ 

 ثطز. ٞبی الظْ ایٍٙٛ٘ٝ ٔطىالت ضا اظ ثهٗ آٔٛظش

 :سخهآخر 

اٞساف ٚ ٘تبیح ٔٛضز ا٘تظبض اظ ضبیس ثتٛاٖ ازػب وطز وٝ 

تٛا٘س  ػّٕىطز ٚ يهططفت وبضوٙبٖ اظ سٛی زیٍط، ٔی ٚسٛ  یه

 تحت یه ٘ظبْ ٔطبضوت ٔؼمَٛ ثٝ ٘تهدٝ ٔغّٛة ثطسس.

ٞبی اضظیبثی  عٛض ذالغٝ ثبیس ٌفت اٌط ثرٛاٞهٓ ضهٜٛٝ ث

ثٝ ٚخٛز آٚضیٓ ثبیس ٝ ث ضا ٔٙبسجی وٝ ٔغّٛة خبٔؼٝ ٔب ثبضس

ثٝ استفبزٜ اظ  تٙبست ٘هبظ ٚ ٚیژٌی ٞبی فطٍٞٙی ذٛز،

 زٞبی ػّٕی ز٘هب ثپطزاظیٓ.آٚض زست

تٛاٖ ٌفت وٝ ػّٕىطز ٞط ضرع ٘بضی اظ زٚ  ٛض وّی ٔیعٝ ث

اَٚ ٚیژٌی ٞبی ذٛز ضرع ٚ زْٚ ٚیژٌهٟبی  يسیسٜ است:

 ضا تؼجهط وبضضٙبسبٖ ٔسیطیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ایٗ ٔحهظ وبض اٚ.

 ا٘س: زض یه ٔؼبزِٝ سبزٜ ٔغطح ٕ٘ٛزٜ

تبثؼی اظ حبغّضطة  (Performance)ػّٕىطز ٞط فطز 

، تالش ٚ وٛضص (Ability)سٝ ػبُٔ : تٛا٘ب ی ٚ ٟٔبضت 

ٚ ثبالذطٜ  (Efforts)فطز زض ا٘دبْ ٚظب ف ٔحٛعٝ 

است وٝ ایٗ ػبُٔ  (Supports)ٔحهغی  ٞبی يطتهجب٘ی

 :ضٛز ضا ضبُٔ ٔیزٚ ٘ٛع يطتهجب٘ی 

ٞبی فهعیىی )سبذتبض سبظٔب٘ی، تسٟهالت  يطتهجب٘ی -اِف

 ٞبی ٔبِی ٚ غهطٜ( وبضی، يطتهجب٘ی

ٞبی ضٚحی،  ٞبی ػبعفی، ضٚا٘ی )حٕبیت يطتهجب٘ی –ة 

 ٞبی الظْ ضفتبضی، سبظٔب٘ی ٚ ٘ظهط آٖ(. يطتهجب٘ی

ثط ٔجٙبی ٔؼبزِٝ فٛق ایٗ سٝ ػبُٔ آثبض تػبػسی زض افعایص 

 .ٞب زاض٘س یب وبٞص ػّٕىطز افطاز زض سبظٔبٖ

 

P=A.E.S 

وری  گاهناهم تحول اداری و بهره  

يریَبیتحًلاداریيثُرٌوطریٍیکمیتٍ  

 داوطگبٌترثیتمعلم

5261-4551521تلفکس:  

 aamanager@tmu.ac.ir   الکتريویک: پستآدرس

مسئًلاجراییگبَىبمٍ:ثىفطٍمسگری

 ثىفطٍمسگریایهضمبرٌ:َمکبران

از تمامی اعضاء هیأت علمی، مدیران و کارشناسان محترم دانشگاه و 

های استان، خواهشمند است مطالب،  نظرات و  سایر سازمان

ی   ی کمیته پیشنهادات خود را جهت بهبود کیفیت گاهنامه به دبیرخانه

 تحول اداری )مستقر در مدیریت اداری دانشگاه( و یا به آدرس

 .الکترونیک گاهنامه ارسال نمایند

کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دفتر آدرس پستی: 

 13353-15773مدیریت اداری، کدپستی: 

درچبح،يیرایصيکًتبٌومًدنمطبلتارسبلیآزاداست.گبَىبمٍ
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