
  

  

  مدیریت عملکرد

 )از وب سایت دانشگاه ارزشیابی کارکنان دانشگاه هارواردترجمه بخش (

 

رهیافت دانشگاه به مدیریت عملکرد بر اساس درك این امر است که گفتگوهاي منظم و معنادار میان مدیران و کارکنان به 

اجرایی/اداري و پشتیبانی در هاروارد تشویق می شوند تا مدیر خود را تعامل باالتر براي همه می انجامد. تمامی کارکنان نتایج بهتر و 

هاي کاري، عملکرد و نیازها و خواسته هاي ارتقا و رشد خود را با ایشان  بر اساس برنامه منظم انتخابی خود مالقات کنند و اولویت

سال زمانبندي و ساختارمند کنند تا استرس مرتبط با  مطرح نمایند. از مدیران انتظار می رود که فعاالنه این مالقات ها را در طول

  ارزشیابی هاي یکباره، با ریسک باال و ارزیابی عملکرد پایان سال را کمینه سازند.

  ساالنه يزیچرخه برنامه ر

 یمختلف متفاوت باشد، اما در حالت کل يها ها و دپارتمانکده آموزش يعملکرد ساالنه برا تیریمد ندیممکن است فرا اگرچه

  .است ریمنطبق و به صورت ز کیآکادم/یبر سال مال ندیفرا نیا

  چه اتفاقی می افتد  گام

1  

  ها هدف / اولویت

ها براي دوره ارزیابی آینده معموال نزدیک به زمان شروع سال مالی، مدیران و کارکنان به بحث و بررسی اهداف و اولویت

مستندسازي می کنند. در  PeopleSoftنشینند و سپس گفتگوهاي خود را در بخش مدیریت عملکرد نرم افزار  می

د، دپارتمان ها و تیم ها اهداف سال پیش رو را چیده و تبادل کرده حالت ایده آل، پیش از آن که این گفتگوها انجام شون

و اهداف فردي  ازد تا در مورد چگونگی همسویی اولویت هااند. این موضوع، کار را براي مدیران و کارکنان ساده تر می س

  و اهداف سازمانی بحث کنند.با اولویت ها 



  چه اتفاقی می افتد  گام

2  

  شایستگی ها

به مدیران این امکان را می دهد تا به صورت اختیاري شایستگی هاي (چگونه کار انجام شود)  PeopleSoftسیستم 

ده ها و کشمتناسب با اولویت ها و اهداف کارکنان (چه کاري باید انجام شود) را انتخاب و با ایشان بررسی کنند. آموز

براي عملکرد و اثربخشی تمامی کارکنان آن  هاواحدها ممکن است شایستگی هاي خاصی را انتخاب کنند که از نظر آن 

ها ضروري است. مدیران ممکن است با رایزنی با کارمندانشان، شایستگی هاي مهم براي نقش خاص ایشان را مستقل از 

شایستگی هاي سطح آموزشکده و سطح واحد یا عالوه بر آن ها، انتخاب نمایند. هم چنین، مدیران می توانند شایستگی 

  شده را در فرایند مدیریت عملکرد لحاظ نکنند. هاي مشخص

3  

  گفتگوي نیمسال/مداوم

آنقدر تکرار  -برخی آموزشکده ها و واحدها نیازمند مذاکره نیمساالنه هستند–گفتگوهاي مداوم میان مدیران و کارکنان 

از شفافیت در پشتیبانی از موفقیت کارکنان و بهترین نتایج سازمانی حفظ شود. مدیران و می شوند تا سطح باالیی 

ثبت کنند تا نکات و یادداشت هاي  PeopleSoftکارکنان می توانند هر تعداد از گفتگوها را که بخواهند با استفاده از 

  خود را با یکدیگر به اشتراك گذارند.

4  

  بازخورد

، آموزشکده ها و واحدها مجازند یک فرایند بازخورد را اجرا نمایند که در آن کارکنان عملکرديول دوره در هر زمانی در ط

می توانند داوطلب شوند و مدیران می توانند ذینفعان کلیدي را انتخاب کنند تا ایشان دیدگاه خود به کیفیت و اثربخشی 

گردآوري کرد یا به سادگی  PeopleSoftدرجه در  360کار کارکنان ارایه دهند. بازخورد را می توان با استفاده از ابزار 

  ثبت کرد. PeopleSoftاظهارنظرهاي ارسال شده در ایمیل ها را خالصه و سپس در سیستم 

5  

  سالنامه/خالصه

طی نشستی به بحث و بررسی پیشرفت هاي انجام شده و هرگونه تغییراتی که در پایان دوره ارزیابی، مدیران و کارکنان 

موجب تغییر مسیر نسبت به اولویت ها و اهداف بحث شده در ابتداي دوره عملکردي شده است، می پردازند. این گفتگویی 

  مستند می شود. PeopleSoftپایانی نیز در 

  



  رتبه بندي ها

ه بندي کیفی را به کار می برد که به مدیران امکان می دهد تا اثربخشی کارکنان را ارزیابی کنند تا با دانشگاه یک سیستم رتب

فوق العاده هاي شایستگی و پاداش هاست. در پایان استفاده از آن در خصوص پاداش هاي ساالنه تصمیم گیري شود که شامل افزایش 

  س سطوح و تعاریفی که در ادامه می آید، به اثربخشی کارکنان خود نمره دهند.دوره عملکردي، از مدیران خواسته می شود بر اسا

  بر اساس تفاهم نامه مرتبط انجام تصمیم گیري هاي جبران خدمت براي کارکنانی که به نمایندگی از یک انجمن هستند،

  می شود.

  استثنایی تأثیر

و/یا سازمان دارند. دستاوردهاي منحصر به فرد  بر دپارتمانمشارکت ها، تأثیر و ارزش مهم و همواره استثنایی 

و یکباره دارد که به طور واضحی پیشرفت به سوي اهداف سازمانی را ترقی می بخشد و/یا به بهبودهاي عمده 

و شناسایی می شود. به عناون یک منبع عالی ایان با عملکرد باال به عنوان الگمی انجامد. به آسانی توسط همت

ایی، توصیه، مربیگري یا پشتیبانی از دیگران دیده می شود. سطح باالیی از شایستگی ها براي تخصص، راهنم

  را نشان می دهد و به صورت فعاالنه سطوح باالتري از مسؤولیت را بر عهده می گیرد.

تأثیر کامل و 

  همیشگی

سطح از اثربخشی به صورت مداوم تأثیر معناداري از طریق دستاوردها و مشارکت ها نشان می دهد. این 

عکس کننده یک شخص کامال الیق، شایسته و مجرب در این نقش است. به عنوان فردي دیده می شود من

که کار را به سرانجام می رساند و به صورت مؤثر کار را اولویت بندي می کند و نتایج قوي تولید می کند. در 

دستارودهاي ارزشمند در چندین حیطه مهم از سازمان مشارکت می کند. راستاي اهداف کلی دپارتمان و/یا 

  منتسب شده است، به دست می آورد. ويکار و/یا روي پروژه هایی که به 

  یادگیرنده/سازنده

به اثربخشی مداوم برسد. ممکن است نیازمند به دست آوردن مهارت و/یا بهره وري در جایگاه خود است تا 

دانش، مهارت ها و توانایی هاي قوي تر یا اضافه تر بایستی نشان  به برخی از اهداف اما نه همه آن ها برسد.

  داده شود تا به موفقیت مداوم در نقش ها برسد.

این رتبه بندي براي استفاده در مورد کارکنانی توصیه می شود که هنوز در حال تطابق سرعت حرکت خود 

  با مسؤولیت هاي شغلی بر اساس شرایط نقش هستند.

 نیازمند بهبود
کیفیت عملکرد پایین تر از حد انتظار براي نقش است. دانش، مهارت ها و توانایی ها و/یا بهره وري در سطح 

 .مناسب نشان داده نشده است



Performance Management 

https://hr.harvard.edu/performance-management 

 

The University's approach to performance management is based on the understanding that 
regular, meaningful conversations between managers and employees lead to better results and 
higher engagement for everyone. All administrative/professional and support staff at Harvard are 
encouraged to meet with their managers as frequently as they choose to discuss their work 
priorities, performance, and developmental needs and aspirations. Managers are expected to 
proactively schedule and structure these meetings throughout the year to minimize the stress 
associated with one-time, high stakes, end-of-year performance appraisals.  

Annual Planning Cycle  

Although it varies across schools and departments, in general the annual performance 
management process coincides with the fiscal/academic year and looks like this:  

Step What Happens 

1 

Goal/Priorities 

Typically toward the beginning of the fiscal year, managers and staff sit down to discuss 
goals and priorities for the upcoming performance period and then document their 
conversations in the performance management section of PeopleSoft. Ideally, before 
these conversations occur, departments and teams have set and communicated goals 
for the year ahead. This makes it easier for managers and employees to discuss how 
individual priorities and goals align with those of the organization. 

2 

Competencies 

The PeopleSoft system allows managers to optionally select competencies for discussion 
(how work gets done) along with their employees' priorities and goals (what work gets 
done). Schools and units may choose to identify specific competencies that they 
consider essential to every employee's performance and impact. Independent of, or in 
addition to, any school- or unit-wide competencies that have been identified, managers 
may, in consultation with their employees, select competencies important to their 
specific role – or they can opt not to include defined competencies in the performance 
management process. 



Step What Happens 

3 

Mid-Year/Ongoing Conversation 

Ongoing manager/employee conversations – with some schools and units requiring a 
mid-year discussion – are conducted as frequently as necessary to sustain a high level of 
clarity in support of employees' success and the best organizational outcomes. Managers 
and employees may record as many conversations as they wish, using PeopleSoft to 
share their notes with each other. 

4 

Feedback 

At any point during the performance period, schools and units may opt to conduct a 
feedback process in which employees can nominate and managers can select key 
stakeholders to offer their perspective on the quality and impact of the employee's 
work. Feedback can be gathered using the 360° tool in PeopleSoft or simply by gathering 
comments via email that can be summarized and then cut and pasted into the 
PeopleSoft system. 

5 

 

Annual/Summary 

At the end of the performance period, managers and employees meet to discuss 
progress made as well as any changes that may have shifted the priorities and goals 
discussed at the beginning of the performance period. This last conversation is also 
documented in PeopleSoft following the conversation. 

 

Ratings  

The University uses a qualitative ratings system that allows managers to assess employees' 
impact for purposes of making annual compensation decisions that can include merit increases and 
bonuses. At the end of each performance period, managers are asked to rate their employees' 
impact, using the following levels and definitions.  

Compensation decisions for employees represented by a union follow the corresponding 
contractual agreement in effect.  

Exceptional Impact 

Contributions have significant and consistently exceptional impact and 
value to the department and/or the organization. Makes unique, often 
one-time achievements that measurably advance progress towards 
organizational goals and/or result in major improvements. Easily 
recognized as a role model by high-performing peers. Viewed as an 
excellent resource to provide expertise, guidance, advice, mentorship or 
support to others. Demonstrates a range of high-level competencies and 
actively takes on higher levels of responsibility.  



Full/Consistent Impact 

Consistently demonstrates meaningful impact through 
accomplishments and contributions. This level of impact is reflective of 
a fully qualified, competent and experienced individual in this role. 
Viewed as someone who gets the job done and effectively prioritizes 
work and produces strong results. Contributes positively to the overall 
objectives of the department and/or the larger organization. Achieves 
valuable accomplishments in several important areas of the job and/or 
on assigned projects.  

Learning/Building 

Needs to gain proficiency and/or productivity in the position to achieve 
consistent impact. May achieve some, but not all goals. Stronger or 
additional knowledge, skills and abilities need to be demonstrated for 
consistent success in the roles.  

This rating is recommended for use when an employee is still coming up 
to speed with their job responsibilities based on limited tenure in the 
role.   

Needs Improvement 
The quality of performance is below expectation for the role. 
Knowledge, skills, abilities and/or productivity have not been 
demonstrated at the appropriate levels.  

 

 


