
آشنایی با بهره وري و تدوین شاخصآشنایی با بهره وري و تدوین شاخص
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؟بهره وري چیست

 نهاده سایر و سرمایه امکانات، زمان، از بهینه استفادهوري بهره•

 با که باشد می سازمان اهداف تحقق راستاي در موجود هاي

.شود می داده نشان ورودي به خروجی نسبت

 با که باشد می سازمان اهداف تحقق راستاي در موجود هاي

.شود می داده نشان ورودي به خروجی نسبت

فرایند

ورودي خروجی
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سطوح بهره وري

  تحلیل و سنجش مورد خرد و میانه ، کالن سطح سه در وري بهره•

  می بندي طبقه زیر شرح به سطح سه این از یک هر .گیرد می قرار

:گردد

کالن سطح -•

المللی بین سطح-•

اي منطقه سطح - •

ملی سطح - •

میانه سطح -

ملی سطح - 

میانه سطح -•

اقتصادي بخش زیر و بخش سطح-•

خرد سطح -•

بنگاه سطح-•

فرآیند یا واحد سطح - •

گروه سطح - •

مشتري یا محصول سطح•

خانواده سطح - •

فرد سطح - •
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مولفه هاي بهره وري

  فعالیتهاي که آنجا از .باشد می فعالیتها سنجش معیار از یکی وري بهره•

  وري بهره از سخن وقتی لذا ,باشد مقصد و هدف بدون تواند نمی انسان

.باشد می بررسی قابل هم از جدا "کامال زاویه دو از کار آید می میان به

  هدف به دستیابیدرفعالیت بودن موثر و مفید نقش ,سو یک از•

  شود می مطرح فعالیت ازدهـب دیگر سوي از و است سوال مورد ترسیمی

  هدف به دستیابیدرفعالیت بودن موثر و مفید نقش ,سو یک از

  شود می مطرح فعالیت ازدهـب دیگر سوي از و است سوال مورد ترسیمی

:کرد بندي تقسیم مولفه دو به را وري بهره توان می اسـاس براین .

.فعالیت انجام اثربخشی دیگر مولفه و کارآیی نخست مولفه•
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 کمتر داده از ادهـست آوردن بدست اییـتوان به :کارآیی•

)کردن کار خوب(.گردد می اطالق

 هدفهاي با کار انجام از حاصل نتایج تطبیق به :اثربخشی•

)کردن خوبکار(.گردد می اطالق نظر مورد

کارآیی+ اثربخشی  =بهره وري 

  از است عبارت وري بهره دیگر عبارت به•

درست انجام دادن کار درست
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باال مد،منطقه بهره وري 
ٓ
اثر بخش و كارا

اهداف كسب شده و از منابع خوب استفاده شده 
است

مد
ٓ
اثر بخش اما غير كار ا

اتالف قسمتي از منابع

پايين مد اما غير اثر بخش
ٓ
كارا مد

ٓ
غير اثر بخش و غير كارا
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رابطه بهره وري،اثر بخشی و کارآیی

منابع تلف نشده اما به اهداف دست نيافته است اهداف كسب نشده و منابع فرايندها تلف شده 
است

خوب ضعيف

يــي عملكرد
ٓ
)استفاده از منابع(كارا

ف
د
ه
ه 

 ب
ی

اب
تی
س
د

(

     irmgn.ir



رويكردهاي توسعه

هايظرفيتافزايشوفيزيكيوانسانيجديدهايگذاري گذاري سرمايهسرمايهافزايشافزايشطريقاز••
جديد

هايظرفيتوفيزيكيوانسانيقبليهايگذاري گذاري سرمايهسرمايهازازبهتربهتراستفادهاستفادهطريقاز•• هايظرفيتوفيزيكيوانسانيقبليهايگذاري گذاري سرمايهسرمايهازازبهتربهتراستفادهاستفادهطريقاز
موجود

جديدهايهايگذاري گذاري سرمايهسرمايهافزايشافزايشووقبليقبليهايهايگذاري گذاري سرمايهسرمايهازازاستفادهاستفادهطريقاز••
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ارتقاي استاندارد زندگي

بهبود كيفيت
زندگي

مدل توسعه اقتصادي مبتني بر افزايش عوامل توليد

افزايش اشتغالافزايش سرمايه گذاري 

افزايش توليد ناخالص داخلي
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بهبود كيفيت زندگي

ارتقاي استاندارد زندگي

افزايش توليد ناخالص داخلي 

وري مدل توسعه اقتصادي با رويكرد ارتقاي بهره

ارتقاي بهره وري كل عوامل 
توليد

بهبود بهره وري 
سر مايه

بهبود بهره وري ساختارهابهبود بهره وري نيروي انساني
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مدیریت بهره وري

 به که است فعالیتهایی مجموعه کردن اداره وري، بهره مدیریت از منظور•

  .پذیرد می  صورت وري بهره ارتقاي منظور

  رد،ـعملک ارـمعی دو داشتن اظـلح مستلزم وري بهره موثر ریتـمدی•

  می زمانی تنها زیرا .باشد می همزمان طور به کارآیی و بخشی اثر یعنی

  درست فعالیتهاي سیستم، آن در که دانست وري بهره را سیستمی توان

  می زمانی تنها زیرا .باشد می همزمان طور به کارآیی و بخشی اثر یعنی

  درست فعالیتهاي سیستم، آن در که دانست وري بهره را سیستمی توان

  بهره مدیریت موفقیت که است رو این از .شوند انجام درستی صورت به

  .است استراتژیک مدیریت و عملیاتی مدیریت میان تعادل برقراري وري،

  مرتبط استراتژیک مدیریت و کارآیی با مرتبط عملیاتی مدیریت که چرا

.باشد می بخشی اثر با
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اصول مدیریت بهره وري

:باشد می ذیل شرح به وري بهره مدیریت اصول

  کارکنان تمام توسط و جانبه همه باید وري بهره افزایش تالشهاي•

.شود انجام

.باشد مستمر و دائم باید وري بهره افزایش کوششهاي•

  فعاالنه ، کامل حمایت از باید وري بهره افزایش هاي برنامه•

  باال رده مدیران ویژه به سطوح تمام مدیران شارکت و ،مشهود

  فعاالنه ، کامل حمایت از باید وري بهره افزایش هاي برنامه

  باال رده مدیران ویژه به سطوح تمام مدیران شارکت و ،مشهود

.باشد برخوردار

  و شغلی دانش جز جز از باید وري بهره افزایش هاي برنامه در•

  آنها سمت گرفتن نظر در ،بدون کارکنان بیشتر چه هر خالقیت

.گردد برداري بهره

  قسمت هر وري بهره سطوح کمی شاخصهاي بتواند باید سازمان•

.کند شناسایی را واحد یا
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اصول مدیریت بهره وري

 سازمان بخشهاي کلیه براي را وري بهره محسوس اهداف باشند قادر باید مدیران•

 و دست زیر افراد تعهد و ،پذیرش مافوق افراد تایید و حمایت و نموده مشخص

.نماید جلب را خود همکاران همکاري

 را وري بهره افزایش نتایج دقیق و پیوسته طور به بتواند که کرد ایجاد نظامی باید  •

 تمام به را اطالعات این منظم طور به و کند منتشر شده تعیین هدفهاي به نسبت

.برساند ذینفع مدیران

  عملکرد ارزیابی براي مهم اي داده باید وري بهره هدفهاي تحقق و موفقیت درجه•  عملکرد ارزیابی براي مهم اي داده باید وري بهره هدفهاي تحقق و موفقیت درجه•

    .کند کمک وري بهره ارتقاي موفقیت به باید پاداش نظام و باشد مدیریت

 هم و دارند تخصص وري بهره افزایش و سنجش در هم که فنی خدمات کارکنان•

.الزمند و سودمند سازمان براي کنند می هماهنگ را ها برنامه

 می سازمان در پایین وري بهره به منجر که را عواملی تا باشد قادر باید مدیریت•

  .کند اصالح و شناسایی شود
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چرخه مديريت بهره وري 

شناختهپيشقرنهاياز,فرهنگيواجتماعي,اقتصاديپيشرفتدروري بهرهحياتياهميت•
نظاماستقرارباوري بهرهارتقايسيستماتيكويافتهسازمانفعاليتهايوليكن.استشده

غازوري بهرهمديريت
ٓ
.استگرديدها

ينديكوري بهرهمديريتواقعدر•
ٓ
ندركهاستمداوميومستمرفرا

ٓ
ترتيببهمرحلهچهارا

.داردوجودزير .داردوجودزير
وري بهرهگيري اندازهمرحله:اولمرحله•

وري بهرهتحليلياارزيابيمرحله:دوممرحله•

وري بهرهريزي برنامهمرحله:سوممرحله•

وري بهرهبهبودمرحله:چهارممرحله•
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چرخه مدیریت بهره وري

اندازه گیري بهره وري

بهبود
تحلیل

برنامه ریزي بهبود بهره وري
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پله چهارمپله چهارم

شناسایی عوامل ارتقاء بهره وري

پله پنجمپله پنجم

تعیین راه کارها و برنامه ریزي بهبود بهره وري

پله ششمپله ششم

اجراي راه کارها و برنامه ریزي هاي بهبود بهره وري

تسهیم تسهیم 

دستاورد دستاورد 

هاي هاي 

توالی قدم ها و پله هاي بهره وري در سازمانتوالی قدم ها و پله هاي بهره وري در سازمان

شروع

فعالیت هاي آموزشی براي اشاعه  

فرهنگ بهره وري

پله اولپله اول

پله دومپله دوم

تعیین شاخص هاي بهره وري و اندازه گیري آنها

پله سومپله سوم

تجزیه و تحلیل شاخص ها

پله چهارمپله چهارم هاي هاي 

مرحله مرحله 

اولاول

اجراي دوره بعدي چرخه مدیریت بهره وريارزیابی عملکرد و اصالح قدم ها و پله هاي بهره وري
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مرحله اندازه گیري بهره وري:مرحله اول 

  نرخ و روند ,سطح گیري اندازه مفهوم به وري بهره گیري اندازه•

.باشد می وري بهره شاخصهاي رشد

  بر موثر عوامل تعیین براي را راه وري بهره هاي شاخص محاسبه •

 پیش ,بهبود هاي زمینه ,ضعف و قوت نقاط یافتن ,وري بهره رشد

  زمینه در گیري تصمیم و روندها مشاهده با آینده وضعیت بینی

  به حصول سرانجام و مختلف بخشهاي در منابع از استفاده میزان

.ساخته هموار را مناسب اقتصادي رشد یک
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مرحله ارزيابي يا تحليل بهره وري : مرحله دوم 

نمقايسه,وري بهرهرشدنرخ وروند,سطحتحليلبامرحلهايندر•
ٓ
زمانهايدرگذشتهباا

وقوتنقاط,حاصلهاطالعاتتحليلوتجزيه,اقتصاديبنگاههايسايرهمچنينومختلف
.گرددميروشنومشخصبهبودفرصتهايوضعف

ازيكياقتصاديبنگاههايسايروزمانيسيرصورتبهوري بهرهشاخصهايتطبيقيمقايسه•
انجامجهتدرمديريتيهايمشيخطهدايتدرتحليليابزارهايترينعمليومفيدترين انجامجهتدرمديريتيهايمشيخطهدايتدرتحليليابزارهايترينعمليومفيدترين

وحوزهگرفتنقراراختياردرباعثمقايسهاين.باشدميوري بهرهارتقاياقداماتموثر
واـهوروديبهترمطابقتومقايسهوبيشتراطمينانودقت,اطالعاتازوسيعتري پوشش

اـمتغيرهدرموثرايقـحقولـعوامتحليلرايـبرااسبيـمنفرصتوشدهمختلفهايخروجي
.نمايدميراهمـفرانـگيتصميمرايـب
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مرحله برنامه ريزي بهره وري : مرحله سوم 

مرحلهدربهبودفرصتهايوتهديدها,ضعفوقوتنقاطازاطالعبامرحلهايندر•
وبهبودايجادبرايوتعيينزمينههردرالزمكمياستانداردهايواهداف,قبلي

ميريزي امهـبرنمختلفهايحلراهواـهگزينهلـتحليريقـطازوري بهرهافزايش
.شود.شود
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بهبود بهره وري : مرحله چهارم 

تعيينهايريزي برنامهواهدافبهدستيابيجهتالزماقداماتمرحلهايندر•
يددستبهالزمنتايجتاشودميگذاردهاجراموردشده

ٓ
.ا

موختن,مرحلهچهاراينانجامبا•
ٓ
استفادهواقداماتايناز  تجربهكسبودرسا موختن,مرحلهچهاراينانجامبا•
ٓ
استفادهواقداماتايناز  تجربهكسبودرسا

مدهبدستبازخوردهاياز
ٓ
وشدهگيري اندازهمجدداً بايستيوري بهرهوضعيت,ا

.شودتكرامستمرصورتبهفوقچرخه
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)1(شاخصهاي بهره وري انواع

  زیر مختلف اشکال به و دارند گوناگونی انواع وري بهره شاخصهاي•

:هستند بندي تقسیم قابل

 نیروي هزینه مانند تولید عوامل از یکی تنها وري بهره شاخص کسر مخرج در که صورتی در

.نامند می عامل یک شاخص را شاخصها اینگونه شود لحاظ سرمایه ارزش یا انسانی

 شاخص را وري بهره شاخص آن شود داده قرار عامل چند از بیش کسر مخرجدر که صورتی در شاخص را وري بهره شاخص آن شود داده قرار عامل چند از بیش کسر مخرجدر که صورتی در

.میخوانند عامل چند

 کل وري بهره شاخص مزبور شاخص ، شوند گرفته نظر در تولید عوامل تمامی که صورتی در

 از معموال ، تولید عوامل تمامی گرفتن نظر در امکان عدم به نظر .شود می خوانده عوامل

.شود می استفاده عوامل کل وري بهره شاخص جاي به عوامل مهمترین شاخصهاي
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)2(شاخصهاي بهره وري انواع

عموميوري بهرهشاخص- 

شاغلينتعدادبهافزودهارزشنسبت=كارنيرويوري بهرهشاخص- 

شاخص بهره - نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات شاغلين = شاخص رقابت پذيري نيروي كار- 

نسبت ارزش افزوده = شاخص بهره وري انرژي -   نسبت ارزش افزوده به ارزش موجودي سرمايه ثابت= وري سرمايه  نسبت ارزش افزوده = شاخص بهره وري انرژي -   نسبت ارزش افزوده به ارزش موجودي سرمايه ثابت= وري سرمايه 

نسبت ارزش افزوده به ارزش مواد خام مصرفه= شاخص بهره وري مواد -   به ارزش يا مقدار انرژي مصرف شده

هانهادهكلبرافزودهارزشنسبت=توليدعواملكلوري بهرهشاخص- 

اختصاصيوري بهرهشاخص- 
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برخي از ويژگيهاي يك شاخص مناسب بهره وري 

:باشدزيرهايويژگيدارايبايستيميوري بهرهمناسبشاخصيك•

اطالعاتيارزش•

گيري اندازهقابليت   •

تحليلقابليت••

اطالعاتياغتشاشايجادعدموسادگي   •

  تداوم•
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طراحی نظام اندازه گیري بهره وري

  .وظایف و ها ماموریت تعیین–1مرحله•

  تولید از اعم(  سیستم خروجیهاي و ورودیها تعریف – 2مرحله•

 این در خروجیها به ورودیها تبدیل  فرایندهاي و )خدمات و کاال

سیستم

  نظام نیاز مورد و ممکن خروجیهاي و ورودیهاي تعریف – 3مرحله•

  گیري اندازه  گیري اندازه

سیستم خروجیهاي و ورودیها تقاطعی جدول تشکیل – 4مرحله•

  .مناسب شاخصهاي تشخیص -5مرحله•

 این نیاز مورد هاي داده پایگاه و اطالعاتی نظام طراحی –6مرحله•

  .دهی گزارش و تحلیل نظام طراحی و سیستم
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تعیین ماموریت ها و  وظایف–1مرحله 

  :شود داده پاسخ ذیل موارد مانند سواالتی به باید مرحله این در

؟است بوده چه سازمان گیري شکل اصلی دلیل  

؟چیست بخش هر و سازمان اصلی وظایف  

  است؟ دار عهده را وظیفههر مسئولیتاي حیطهچه  است؟ دار عهده را وظیفههر مسئولیتاي حیطهچه

     irmgn.ir



:MISSION)(ماموریت 

را ماموریت یارسالت سازمان می ) چرایی(فلسفه وجودي سازمان 

هرسازمان در پاسخ به یک سري نیاز ایجاد می شود و هدف . نامند

بنابراین قبل از هر اقدام باید مشخص شود . ان رفع ان نیاز می باشد  بنابراین قبل از هر اقدام باید مشخص شود . ان رفع ان نیاز می باشد 

.که چه نیازهایی منجر به تشکیل سازمان گردیده است
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اجزاي تشکیل دهنده ماموریتاجزاي تشکیل دهنده ماموریت

؟ هستند کسانی چه شرکت مشتریان:مشتریان .1

؟ چیست شرکت عمده خدمات و محصوالت:خدمات یا محصوالت .2

؟ کند می رقابت کجا در شرکت ,جغرافیایی نظر از:بازارها .3 ؟ کند می رقابت کجا در شرکت ,جغرافیایی نظر از:بازارها .3

؟ کند می استفاده ها آوري فن ترین پیشرفته از شرکت آیا:آوري فن .4

 تعهد از مالی سالمت و رشد براي شرکت آیا:سودآوري و رشد ,بقا به توجه .5

؟ است برخوردار الزم
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 اصلی اخالقی هاي اولویت و آرزوها ,ها ارزش ,باورها :فلسفه .6

؟ چیست شرکت

 ممتاز شایستگی یا رقابتی مزیت چه داراي شرکت :ممتاز ویژگی .7

؟ است

 جامعه ,اجتماعی مسائل به نسبت شرکت آیا :مردم تصور به توجه .8 جامعه ,اجتماعی مسائل به نسبت شرکت آیا :مردم تصور به توجه .8

؟ دهد می نشان مناسب واکنش محیطی و

 ارزشمند دارایی قلم یک عنوان به کارکنان آیا :کارکنان به توجه .9

؟ آیند می حساب به شرکت براي
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مطلوب وضع به موجود وضع از حرکت براي روشی و راه

وضعیت مطلوب

راستاي حرکت استراتژیک

راهبرد یا استراتژيراهبرد یا استراتژي

وضعیت موجود

راستاي حرکت استراتژیک
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مرحله مند سیاست گذاري یا تصمیم گیري

وضعیت مطلوب

راهبرد یا استراتژيراهبرد یا استراتژي

وضعیت موجود

راستاي حرکت 

استراتژیک
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استراتژي  کالن

Corporate Strategy

سطوح استراتژي سطوح استراتژي 

Corporate Strategy

استراتژي کسب و کار

Business Strategy

استراتژي عملیاتی

Functional Strategy
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ماموریت

چرا ما وجود داریم؟

ارزشها

چه چیز براي ما مهم است؟

چشم انداز

ما می خواهیم چه چیز باشیم؟

استراتژي

برنامه ما چیست؟

جایگاه شاخص هاي بهره وري در فرایند برنامه ریزي استراتژیکجایگاه شاخص هاي بهره وري در فرایند برنامه ریزي استراتژیک

اهداف و اقدامات

چه باید بکنیم؟

اهداف فردي

چرا وجود داریم؟

چطور شما این ارتباط را برقرار می کنید و استراتژي ها را  

اندازه گیري  می نمایید؟
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کارگاه شناسایی و تدوین ماموریت سازمانی
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و  ) اعم از تولید کاال و خدمات(تعریف ورودیها و خروجیهاي سیستم  –2مرحله 

فرایندهاي  تبدیل ورودیها به خروجیها در این سیستم 

   :شود داده پاسخ ذیل موارد مانند سواالتی به باید مرحله این در

چیست؟ خدمات، و کاال از اعم ، سیستم خروجیهاي

میکنند؟ ایجاد فرایندي چه طی را خود خروجیهاي سیستم
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شناسایی فرایندها با تکیه بر رویکرد فرآینديشناسایی فرایندها با تکیه بر رویکرد فرآیندي

مشتریان سهامداران

تامین کنندگان

نهادهاي دولتی 4فرایند 

1فرایند 

سازمان

اتحادیه هاي 

تجاري

اتحادیه هاي کارگري

سهامداران

نهادهاي دولتی

رقبا

جامعه

2فرایند 

6فرایند 

3فرایند 

4فرایند 

5فرایند 
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.جایی که سازمان می خواهد برسد–(Vision)تعیین چشم انداز 1.

علت وجودي سازمان- (Mission)تعیین ماموریت 2.

اهدافی با دامنه زمانی بیش از یک دوره تعریف – (Goals)تعیین اهداف کالن  3.

شده

اهدافی با دامنه زمانی کوتاه مدت براي رسیدن – (Objectives)تعیین اهداف خرد4.

موارد مورد توجه در شناسایی فرآیندهاموارد مورد توجه در شناسایی فرآیندها

اهدافی با دامنه زمانی کوتاه مدت براي رسیدن – (Objectives)تعیین اهداف خرد4.

به اهداف کالن

ابزارهایی براي رسیدن –(Policy&Strategies)خط مشی و استراتژي هاتعیین5.

به اهداف خرد
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اجزاء فرآیندهااجزاء فرآیندهابراي شناساییبراي شناساییSIPOCSIPOCاستفاده از مدل استفاده از مدل 

Suppliers Customers

Inputs OutputsProcess

Requirement & Feed back

براي هر فرآیند و وصل کردن آنها    SIPOCپس از رسم نمودار 

 (Process Map)نقشه فرآیند ) ورودي و خروجی(به یکدیگر 

.کل سازمان بدست می آید
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کارگاه شناسایی و تدوین فرآیند کلیدي سازمان
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 مورد و ممکن خروجیهاي و ورودیهاي تعریف –3مرحله

  گیري اندازه نظام نیاز
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تشکیل جدول تقاطعی ورودیها و خروجیهاي سیستم–4مرحله 

 ایجاد ذیل شرح به وري بهره شاخصهاي تعیین جهت خروجی به ورودي تقاطعی جدول مرحله این در•

.گردد می

خروجيهاي سيستم  

8  خروجي 7خروجي 6خروجي 5خروجي 4خروجي 3خروجي 2خروجي 1خروجي

ستم  
سی

ي 
ورودیھا

8خروجي
1ورودي

7خروجي
1ورودي

6خروجي
1ورودي

5خروجي
1ورودي

4خروجي
1ورودي

3خروجي
1ورودي

2خروجي
1ورودي

1خروجي
1ورودي

1ورودي 

8خروجي
2ورودي

7خروجي
2ورودي

6خروجي
2ورودي

5خروجي
2ورودي

4خروجي
2ورودي

3خروجي
2ورودي

2خروجي
2ورودي

1خروجي
2ورودي

2ورودي 

8خروجي 7خروجي 6خروجي 5خروجي 4خروجي 3خروجي 2خروجي 1خروجي 3ورودي 

ستم  
سی

ي 
ورودیھا

8خروجي
3ورودي

7خروجي
3ورودي

6خروجي
3ورودي

5خروجي
3ورودي

4خروجي
3ورودي

3خروجي
3ورودي

2خروجي
3ورودي

1خروجي
3ورودي

3ورودي 

8خروجي
4ورودي

7خروجي
4ورودي

خروجي
4ورودي

5خروجي
4ورودي

4خروجي
4ورودي

3خروجي
4ورودي

2خروجي
4ورودي

1خروجي
4ورودي

4ورودي 

8خروجي
5ورودي

7خروجي
5ورودي

6خروجي
5ورودي

5خروجي
5ورودي

4خروجي
5ورودي

3خروجي
5ورودي

2خروجي
5ورودي

1خروجي
5ورودي

5ورودي 

8خروجي
6ورودي

7خروجي
6ورودي

6خروجي
6ورودي

5خروجي
6ورودي

4خروجي
6ورودي

3خروجي
6ورودي

2خروجي
6ورودي

1خروجي
6ورودي

6ورودي 

8خروجي
7ورودي

7خروجي
7ورودي

6خروجي
7ورودي

5خروجي
7ورودي

4خروجي
7ورودي

3خروجي
7ورودي

2خروجي
7ورودي

1خروجي
7ورودي

7ورودي 

8خروجي
8ورودي

7خروجي
8ورودي

6خروجي
8ورودي

5خروجي
8ورودي

4خروجي
8ورودي

3خروجي
8ورودي

2خروجي
8ورودي

1خروجي
8ورودي

8ورودي 
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تشخیص شاخصهاي مناسب  -5مرحله 

:شود داده پاسخ ذیل موارد مانند سواالتی به باید مرحله این در

 وري بهره شاخصهاي بودن مناسب معیارهاي از یک هر وزن 

است؟ چقدر

 تهیه تقاطعی جدول از حاصل شاخصهاي  از هریک کلی وزن تهیه تقاطعی جدول از حاصل شاخصهاي  از هریک کلی وزن

است؟ چقدر شده
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  این نیاز مورد هاي داده پایگاه و اطالعاتی نظام طراحی – 6مرحله

دهی گزارش و تحلیل نظام طراحی و سیستم

  در راهنمایی عنوان به تواند می ذیل اساسی سواالت به گویی پاسخ  

 قرار استفاده مورد وري بهره گیري اندازه هاي سیستم طراحی

  :گیرد

  شوند؟ می گیري اندازه شاخصها کسانی چه براي و دلیل چه به  شوند؟ می گیري اندازه شاخصها کسانی چه براي و دلیل چه به

  شود؟میسنجیده چیزي چه 

میگیرد؟ انجام سطحی چه در وري بهره تحلیل  

 خواهد گیري اندازه )سازمان نهایی تاثیرات و خروجیها فعالیتها، ، ورودیها(عناصر از ترکیبی چه 

شد؟

  گرفت؟ خواهد قرار استفاده مورد روشهایی چه  شد؟ خواهد انجام چگونه گیري اندازه 

  شد؟ خواهد انجام چگونه کیفی هاي شاخص گیري اندازه 

  گرفت؟ خواهد قرار قضاوت مورد چگونه ها داده کیفیت 
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