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 موثر بازخورد ارائهموضوع: 

 ترجمه: افشین محمد

 

تان برای شما انداز ارائه بازخورد به کارمندانکنید، حتماً چشماگر شما هم مثل خیلی از مدیران فکر می

تان چگونه واکنش نشان خواهند داد. شاید هم اعصاب خردکن است. احتماالً نگران این هستید که پرسنل

 تردید دارید که نظرات شما در کار یا رفتار آنها تغییری ایجاد کند. 

تان همواره در حال ین مساله است که در سازمان شما کارمنداناما بازخورد، ابزاری حیاتی برای تضمین ا

 ی عملکرد شغلیی بازخورد فرصتی برای شماست تا مشاهدات خود دربارهپیشرفت هستند. مباحثه درباره

ای کارمندان را با آنها در میان گذاشته و به تغییرات سازنده دست یابید. بدون این کار، کارمندان هیچ ایده

نگرش شما نسبت به خودشان ندارند. هیچوقت نباید از همان اول کار با کارمندانی که عملکرد ضعیفی درباره 

 دارند درباره نقاط ضعف آنها )و احتماالً تیم( گفتگویی سخت و خشن داشته باشید. 

باال  فیتدانند و همچنان با کیتان که عملکرد خوبی دارند، ارزش خود را میفرض کنید آن دسته از کارمندان

کنند و آنها ممکن است کم کم فقط برای از سرباز کردن کار کنند و یا کالً برای پیشرفت شخصی کار می

 خود، شرکت شما را ترک کنند. 

رد شود. بازخوبازخورد، خودآگاهی کارمندان را افزایش داده و منجر به تقویت تغییر مثبت در تمام سازمان می

تواند به سمت باال )به ریزی؛ این بازخورد میجاری به صورت منظم و با برنامهدو نوع اصلی دارد: بازخورد 

رئیس(، به سمت پایین )به کارمندان(، یا در همان سطح سازمانی )به همتایان( ارائه شود. بازخورد رسمی، 

ت. کارمندان شماس شود عموماً بین شما وساالنه عملکرد ارائه میهای ساالنه یا نیمکه معموالً در طول بازنگری

 کند.تان آماده میی هر دو نوع بازخورد با کارمنداناین راهنما شما را برای صحبت درباره

 

 بازخورد جاری

اید دارد، فرصت الزم برای بازخورد جاری که ریشه در اهداف شما و کارمندان، که در ابتدای سال تعیین کرده

کند که سطح عملکرد پایینی دارند. به عالوه، به شما اجازه ی به موقع در مورد افرادی را فراهم میمداخله

ازخورد جاری شامل مکالمات سرپایی دهد کار خوب را تشخیص داده و آن را تقویت و تثبیت کنید. بمی

 ی ارائه یک کارمند در یک جلسه هیات مدیره، جلسات بازبینی هفتگی است؛ برای مثال، نظرات سازنده درباره
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عامالت ای. این تتک اعضای تیم برای ارزیابی پیشرفت در اهداف جزئی و کالن و جلسات کوچینگ حرفهبا تک

سمی های رکند در مسیر درست باقی بمانند بلکه آمادگی شما برای ارزیابیمکرر نه تنها به افراد کمک می

  ی روند پیشرفت کارمندان در طولکند. شما با ثبت مشاهدات خود و گفتگوها دربارهساالنه را نیز تسهیل می

 زتان کدامند و کارمندان شما هم قبل ادانید که نقاط قوت و ضعف کارمندان مستقیمسال، به خوبی می

 جلسه بازخورد رسمی در حال کار بر روی بهبود و توسعه این نقاط هستند. 

 

 بازخورد رسمی

اید، هایی را که در طول سال ارائه کردهها و پشتیبانیی ارزیابیدهد همهبازخورد رسمی به شما اجازه می

دهند نقاط ما اجازه میهای ساالنه نیز به شبندی کنید. درست مانند بازخوردهای جاری، این ارزیابیجمع

تر شدن آنها شناسایی کنید. در بحث و گفتگو قوت عملکرد کارمندان را شناخته و مشکالت را قبل از وخیم

 تر در جلسات بازخوردای وجود داشته باشد: شما پیشمقدمهی بازخورد رسمی نباید هیچ نکته بیدر جلسه

دهند، افزایش مزایا، رداخت و دستمزد را تحت تاثیر قرار میی موضوعات عملکرد، انتظاراتی که پجاری درباره

ده دهد که برای آیناید؛ اما این بازبینی رسمی به شما این فرصت را میها و ارتقاء شغلی صحبت کردهپاداش

د که کننتان ایجاد میریزی کنید. جلسات بازخورد رسمی همچنین این فرصت را برای شما و کارمندانبرنامه

رو برای رسیدن به اهداف جدید همکاری کنند توانند در سال پیشتوانند توسعه یابند و چگونه میجا میدر ک

 تا به این ترتیب بتوانند در کار  حرفه خود پیشرفت کنند.

توان بخشی از یک مشارکت با کارمندان تلقی کرد، مشارکتی که اعتماد و بازخورد جاری و رسمی را می

دهد. برای مثال، کارمندان خود را تشویق کنید به فاکتورهای پشتیبان یا را ارتقا میگفتگوی داوطلبانه 

توانند این کار را در گفتگوهای رو در رو یا به صورت خودارزیابی ی کارشان اشاره کنند؛ آنها میبازدارنده

کار به  نوشیدنی پس ازکتبی پیش از جلسه ارائه کنند. شاید تحکیم روابط با اعضای تیم در مراسم ناهار یا 

تری دست یابند. شاید هم مشکل بودنِ کنترل لحن صحبت در ایمیل است که آنها کمک کند به اهداف مهم

سند شان را بنویکند. کارمندان خود را ترغیب کنید به دستاوردهایرا با کارمندان بیگانه می ITمدیران پروژه 

( و "دالر بستم و با مامور پخش جدید یک قرار هفتگی تعیین کردم 011.111من دو قرارداد به ارزش ")

فروش  سیستم گزارش ی یکهایی آتی را تعیین کنند )مانند آموزش دربارهمنابع موردنیاز خود برای پیشرفت

 جدید یا یک منتور )مربی( برای مشورت دادن به آنها در یک کارکرد شغلی جدید(. 
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د بر توانیبا توجه به میزان ترس از بازخورد )از جانب هر دو طرف این تعامل( شاید با خودتان فکر کنید نمی

 توانید  و مقاالت این کتابباشید؛ اما میاضطراب خود غلبه کرده و یک مکالمه معنادار با کارمند خود داشته 

 به شما کمک خواهند کرد.

 

 منبع

 

HBR Guide to Delivering Effective Feedback 

BOOK 

Harvard Business Review 

ENG-KND-E01101feedback/-effective-delivering-to-guide-https://hbr.org/product/hbr 

 

 

 نشر الکترونیکی: کانون یادگیری فردا

 0931تابستان 

https://www.oscartrimboli.com/5-ways-listening-impact/
https://hbr.org/product/hbr-guide-to-delivering-effective-feedback/10017E-KND-ENG

