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 قشاس اختیاس دس ٍاقؼیت اص دقیقی ٍ رٌّی تصَیش ٍ داسد توشکض اػذاد بش گیشی اًذاصُ
 ٍ هذت کَتاُ اّذاف پیطشفت هیضاى ای دٍسُ سٌجص ػولکشد، گیشی اًذاصُ .دّذ هی

 .است هذیشاى بِ دّی گضاسش ٍ بلٌذهذت
Thakkar, et.al 

 

 با سا فؼلی هَقؼیت هقایسِ کِ است اطالػات یافتِ ًظام آٍسی جوغ ػولکشد، اسصیابی 
 تَاًذ هی بلکِ ًیست ػذدی لضٍها ػولکشد اسصیابی .ساصد هی پزیش اهکاى اّذاف،
 .باضذ سًگ یا ٍ ًطاًِ تَضیح، بصَست

Marr 
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 تعاریف
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 فؼالیتْا ساصی کوی فشآیٌذ بؼٌَاى ػولکشد گیشی اًذاصُ ّوکاساى، ٍ ًیلی دیذگاُ اص
 اصطالح ٍ ساصی کوی با گیشی اًذاصُ اصطالح تؼشیف ایي دس .ضَد هی تؼشیف

  ٍ اثشبخطی ػٌَاى بِ بایذ ػولکشد ایطاى ًظش اص .است هتٌاظش فؼالیت با ػولکشد
 .ضَد تؼشیف فؼالیت یک کاسایی

 
 :ػولکشد گیشی اًذاصُ تؼبسیف توبم اص ثشداؿت

   .ػولکشد ّبی ؿبخص اص چٌذثؼذی ای هجوَػِ گیشی ثکبس
 ؿبخصْبی ًیض ٍ غیشهبلی ٍ هبلی ؿبخصْبی کِ اػت ایي چٌذثؼذی ّبی ؿبخص اص هٌظَس
 .ؿَد هی ؿبهل سا ثیشًٍی ٍ دسًٍی ؿبخصْبی ّوچٌیي ٍ ًگش آیٌذُ ٍ ًگش گزؿتِ
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 :ًکات

 ػولکشد گیشی اًذاصُ .ضَد اًجام ایضٍلِ هحیط یک دس تَاًذ ًوی ػولکشد گیشی اًذاصُ-
 قضاٍت آى بشابش دس فؼالیت کاسایی ٍ اثشبخطی کِ هشجغ چاسچَب یک بشابش دس تٌْا
 .باضذ ساصهاى ساّبشدّای اص هٌتج بایذ ػولکشد ضاخصْای .داسد هؼٌا ضَد هی

 .گزاسد هی تاثیش کٌذ هی فؼالیت آى دس ساصهاى کِ هحیطی بش ػولکشد گیشی اًذاصُ-
 ٍ گیشی اًذاصُ چگًَگی چیضی، چِ گیشی اًذاصُ بِ تصوین گیشی، اًذاصُ بِ ضشٍع

 تحت ساصهاى دسیک سا ّا گشٍُ ٍ افشاد کِ ّستٌذ اقذاهاتی اّذاف تؼییي چگًَگی
 ٍ کٌتشل سیستن اص بخطی ػولکشد گیشی اًذاصُ گفت تَاى هی .دّذ هی  قشاس تاثیش

 .است ساصهاى هذیشیت سیضی بشًاهِ
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 اهداف اندازه گیری عولکرد
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 :پیتز دراکز

 .چیشی که قابل انذاسه گیزی نیست قابل هذیزیت نیست
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 سایر اهداف اندازه گیری عولکرد
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 فؼبلیتْب ٍ ساّجشدّب ػبصی ّوشاػتب -1

هطخص کشدى 
 هسیش

 کٌتشل پیطشفت اجشای بشًاهِ ّا

اندازه گیری  
 عولکرد

ساثطِ اًذاصُ گیشی 
ػولکشد ٍ ساّجشدّب 

 (ٍػٌیؼکی، ؿفتی)

     irmgn.ir



 سایر اهداف اندازه گیری عولکرد

 ػولیبت کٌتشل -2

 ریٌغؼبى ثب تؼبهل ٍ هذیشیت -3

 کیفیت -4

 کبسکٌبى ثب پبداؽ اػطبی ٍ اًگیضُ ایجبد -5

 پزیشی هؼئَلیت -6
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 ضرورت استفاده از نظام های ارزیابی عولکرد  

8 

 .اگز نتوانیذ عولکزد را انذاسه بگیزیذ، نوی توانیذ آى را درک کنیذ •

 .اگز نتوانیذ آنزا درک کنیذ، نوی توانیذ آى را کنتزل کنیذ •

 .اگز نتوانیذ آنزا کنتزل کنیذ، نوی توانیذ آى را بهبود دهیذ •

اگز افزاد بذاننذ شوا تصوین داریذ آنزا انذاسه گیزی کنیذ آى کار را حتوا انجام  •

 .خواهنذ داد

 .اگز نتایج را انذاسه نگیزیذ، نوی توانیذ هوفقیت و شکست را تویش دهیذ •
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 ضرورت استفاده از نظام های ارزیابی عولکرد  
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 .اگز نتوانیذ هوفقیت را تشخیص دهیذ، نوی توانیذ به آى پاداش دهیذ •

تشخیص دهیذ، نوی توانیذ آى را   را( یا شکست ها)اگز نتوانیذ هوفقیت ها  •

 .حفظ کنیذ

 .اگز نتوانیذ هوفقیت و شکست را تویش دهیذ، نوی توانیذ اس آنها درس بگیزیذ •

اگز نتوانیذ اس گذشته درس بگیزیذ، اشتباهات گذشته را در آینذه نیش تکزار  •

 .خواهیذ کزد

     irmgn.ir



 نتایج حاصل از اجرای نظام ارزیابی عولکرد

 هٌبثغ تخصیص جْت گیشی تصوین -1

 کبسکٌبى ٍ هذیشیت اسصیبثی -2

 ػولکشد ٍ اّذاف ثیي هَجَد ّبی ؿکبف ًوَدى هـخص -3

 هجذد هٌْذػی اًجبم -4

 فشآیٌذّب ثْجَد -5
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 سیر تکاهلی ارزیابی عولکرد

 هذیشیت ٍ ّضیٌِ حؼبثذاسی تَػؼِ :1925-1850

 چٌذثؼذی ػولکشد گیشی اًذاصُ ّبی چبسچَة تَػؼِ :1992-1980

 ٍ ػلت ّبی دیبگشام ٍ کبس ٍ کؼت هذلْبی اػتشاتظی، ًقـِ تَػؼِ :2000-1992

 هؼلَلی
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 سیر تکاهلی ارزیابی عولکرد

 ّبی ًظبم تکبهلی سًٍذ ًتیجِ دس ٍ هبلی ػولکشد هؼیبسّبی هحذٍدیتْبی تؼییي ثب ثٌبثشایي
 :ًظیش غیشهبلی هؼیبسّبی اص اػتفبدُ ػوت ثِ ػبصهبًْب ػولکشد، اسصیبثی

 اػتؼذاد ثب افشاد جزة تَاًبیی-
 هـتشی ثِ خذهبت اسائِ کیفیت-
 کیفیتی جَایض-
 کبسکٌبى ؿکبیت هیضاى-
 اػتشاتظی کیفیت-
 ًَآٍسی-
 ثبصاس ػْن-

 .آٍسدًذ سٍی

12 

     irmgn.ir



 سیر تکاهلی ارزیابی عولکرد

 اسصیبثی ػیؼتن ؿشکتْب، اص دسصذ 50 حذٍد 2000 تب 1995 ػبلْبی طی-

 .دادًذ تغییش سا خَد ػولکشد

 ثب سا خَد تصویوبت اص دسصذ 30 حذاقل گزاساى ػشهبیِ اص دسصذ 70 حذٍد-

 .ًوَدًذ اتخبر هبلی غیش هؼیبسّبی ثِ تَجِ

13 

 نتیجه
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 هحدودیتهای ارزیابی عولکرد

 خطب استکبة ػذم داًؾ، ٍ آگبّی :اسصیبثبى ثِ هشثَط هـکالت-

  ٍ قَت ًقبط اص ؿًَذُ اسصیبثی اطالع ػذم :ثبصخَسد ٍ استجبطبت ًظبم ٍجَد فقذاى-

 خَد ضؼف

 اسصیبثی پیبهذّبی ثِ هشثَط هـکالت-

 هٌبفغ ثِ ًؼجت ّضیٌِ فضًٍی-

 اطالػبت کوجَد-
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 هوانع پیاده سازی سیستن های اندازه گیری عولکرد

 کوجَد حوبیت هذیشیت ػطح ثبال-

 جذیت/کوجَد دسک-

 فشٌّگ ًبهٌبػت ػبصهبًی-

 اًتخبة ؿبخص ّبی ًبهٌبػت-

 ػذم ٍجَد تفکش ساّجشدی-

 احؼبع تشع کبسکٌبى-

 ثشٍکشاػی اداسی-
15 

 ًتبیج ثشسػی ػیؼتن ّبی اًذاصُ گیشی ػولکشد دس ػبصهبًْبی هختلف دس اًگلؼتبى 
 (2001ٍػٌیؼکی، ؿفتی )

     irmgn.ir



 هوانع پیاده سازی سیستن های اندازه گیری عولکرد

 .چـن اًذاص ٍ اّذاف قبثل پیشٍی ًیؼتٌذ-

 .دػتیبثی ثِ چـن اًذاصچگًَگی ػذم اجوبع تین هذیشیت اسؿذ دس 

 .پیًَذی ثیي ساّجشد ٍ اّذاف ٍاحذ ػبصهبًی، تین ٍ افشاد ایجبد ًـذُ اػت-

 .ٌّگبهی کِ تین ّب ٍ یب ٍاحذّبی ػبصهبًی ثِ تؼقیت هؼیبسّبی ػولکشد ػٌتی خَد هی پشداصًذ

 .پیًَذی ثیي ساّجشد ٍ تخصیص هٌبثغ ٍجَد ًذاسد-

 .ٌّگبهی کِ فشآیٌذ ثشًبهِ سیضی ساّجشدی ٍ ثَدجِ سیضی اص ّن جذا ّؼتٌذ

 .ثبصخَسد فٌی اػت ًِ ساّجشدی

 .هتوشکض اػت( ًظیش ؿبخص ّبی هبلی)ٌّگبهی کِ ثبصخَسد تٌْب ثش ًتبیج کَتبُ هذت 
16 

 1992اص دیذگبُ کبپالى ٍ ًَستَى 
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 هقاوهت در برابر استقرار سیستن اندازه گیری عولکرد

 کوجَد دسک ٍ ٍجَد تشع ٍ ًگشاًی اص ػَاقت آى: ػلت

17 

غلبه بر 
مشکل از 

 طریق

 ٍجَد ػبختبس اًذاصُ گیشی اص ثبال ثِ پبییي-

 ٍجَد ػبختبس ثبصًگشی ًظبم هٌذ-

 ٍجَد فشآیٌذ ثشًبهِ سیضی ٍ ثَدجِ سیضی یکپبسچِ-

     irmgn.ir
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 هدلهای ارزیابی عولکرد

     irmgn.ir



 دسته بندی هدل های ارزیابی عولکرد

 :تقؼین ثٌذی کلی هذلْبی اسصیبثی ػولکشد

 

 هذل ّبی طشاحی ػیؼتن اًذاصُ گیشی ػولکشد: الف

 

 (هذلْبی تؼبلی یب جَایض کیفیتی)هذل ّبی خَداسصیبثی : ة
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 هدل های طراحی سیستن اندازه گیری عولکرد

 دل سینک و تاتله

  Sink and Tuttle Model (1989) 

 :هؼیبس صیش اػت  7داسای 

 اثشثخـی•

 کبسایی•

 کیفیت•

 ثْشُ ٍسی•

 کیفیت هحیط کبسی•

 ًَآٍسی•

 ػَددّی•
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 هدل های طراحی سیستن اندازه گیری عولکرد

 هاتریس اندازه گیری عولکرد
Performance Measurement Matrix (1989) 

 :  تَػط کیگبى ٍ دیگشاى اسائِ ٍ چْبس دػتِ هختلف اص ػولکشد کؼت ٍ کبس

 هبلی •

 غیشهبلی•

 دسًٍی•

 ثیشًٍی•

 .دس آى دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت

21 

     irmgn.ir



 هدل های طراحی سیستن اندازه گیری عولکرد

 هدل نتایج و دالیل
Results and Determinants Model (1996) 

تَػط هَى ٍ فیتضجشالذ ثش هجٌبی هفَْم ػلیت هطشح ؿذ ٍ ًـبى هی دّذ کِ ًتبیج ثذػت آهذُ  

 . تبثؼی اص ػولکشد گزؿتِ کؼت ٍ کبس ّؼتٌذ
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 هدل های طراحی سیستن اندازه گیری عولکرد

 هدل هنشور عولکرد
Performance  Prism Model (2002) 

  ٍ ّب خَاػتِ گیشد قشاس تَجِ هَسد ثبیذ کِ چیضی اٍلیي کِ اًذ ػقیذُ ایي ثش دیگشاى ٍ ًیلی
 :ثگیشًذ ؿکل تَاًٌذ هی ساّجشدّب ػپغ ٍ اػت ریٌفؼبى ًیبصّبی

 
 :ػبصهبى ثشای هطشح ػَاالت
 داسًذ؟ ًیبص سا چیضی چِ ٍ کیؼتٌذ هب ریٌفؼبى

 خَاّین؟ هی چِ ریٌفؼبى اص هب
 ثبؿین؟ پبػخگَ سا ًیبصّب ایي تب کٌین اجشا ثبیذ سا ّبیی ساّجشد چِ
 کٌذ؟ ساّجشدهبى اجشای ثِ قبدس سا هب تب ثبؿین داؿتِ اختیبس دس ثبیذ سا فشایٌذّبیی چِ
 ثتَاًین تب ثجیٌین فشاّن ثبیذ سا (صیشػبخت ٍ ّب تکٌَلَطی ،فؼبلیتْب ،افشاد ًظش اص) ّبیی قبثلیت چِ

   دّین؟ اًجبم کبسآهذتش ٍ تش اثشثخؾ سا فشایٌذّبیوبى

23 

     irmgn.ir



 هدل هنشور عولکرد-هدل های طراحی سیستن اندازه گیری عولکرد
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 هدل های طراحی سیستن اندازه گیری عولکرد

 هدل هثلث خدهات
  اثؼبد ثیي پیچیذُ استجبط دسک ثِ کوك ثشای فبسهش تَػط 1988 ػبل دس خذهبت هثلث هذل

  دس ثؼذ ػِ داسای سا خذهبتی ػبصهبى یك خذهبت هثلث هذل .اػت یبفتِ تَػؼِ خذهبتی ػبصهبًْبی
 :گیشد هی ًظش

25 

     irmgn.ir



 هدل های طراحی سیستن اندازه گیری عولکرد

 :و سایر هدلها

 SMART ّشم ػولکشد 

Strategic Measurement & Reporting Technique (SMART) Performance Pyramid (1991) 

 Three Dimensional Model (1996)هذل ػِ ثؼذی ػولکشد                 

 The Balanced Scorecard (1992)کبست اهتیبصی هتَاصى                     

..... 
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