ارزیابی عملکرد سازمان
ایٗ ٔمبِ ٝثب عشح دیذٌبٟٞبی اسصیبثی ػّٕىشد ػبصٔبٟ٘ب ،ضشٚست  ٚإٞیت آٖ سا ثشای ثٟجٛد ٔؼتٕش ػبصٔبٖ ٔ ٚذیشیت ػّٕىشد،
ٛٔ.سد تٛخ ٝلشاس ٔیدٞذ .ػپغ فٟشػتی اص اٍِٞٛب ٔ ٚذَٞبی اسصیبثی ػّٕىشد ٘ ٚشْافضاسٞبی وبسثشدی ٔشثٛط سا اسائٔ ٝیدٞذ

ٔؤػؼبت  ٚػبصٔبٟ٘ب  ٚدػتٍبٟٞبی اخشایی ثب ٞش ٔبٔٛسیت ،سػبِت ،اٞذاف  ٚچـٓا٘ذاصی و ٝداس٘ذ ٟ٘بیتبً دس یه لّٕشّٔ ٚی  ٚیب
ثیٗإِّّی ػُٕ ٔیوٙٙذ ّٔ ٚضْ ث ٝپبػخٍٛیی ثٔ ٝـتشیبٖ ،اسثبةسخٛع  ٚریٙفؼبٖ ٞؼتٙذ تب ؿشوتی وٞ ٝذفؾ ػٛدآٚسی ٚ
سضبیت ٔـتشی اػت  ٚػبصٔب٘ی وٞ ٝذف خٛد سا اخشای وبُٔ  ٚدلیك ٚظبیف لب٘٘ٛی  ٚوٕه ث ٝتحمیك اٞذاف تٛػؼ ٚ ٝتؼبِی
ثٙبثشایٗ ،ثشسػی ٘تبیح ػّٕىشد ،یه فشایٙذ ٔ ٟٓساٞجشدی تّمی ٔیؿٛد .ویفیت  ٚاثشثخـی .وـٛس لشاس داد ،ٜپبػخٍ ٛثبؿٙذ
ا ٜخبٔؼ ٝاػت  .اسائ ٝخذٔبت  ٚتِٛیذ ٔحلٛالت
ٔذیشیت  ٚػّٕىشد آٖ ػبُٔ تؼییٗوٙٙذ ٚ ٜحیبتی تحمك ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٚ ٝسف
ٔتؼذد  ٚتبٔیٗ ٞضیٞٝٙب اص ٔحُ ٔٙبثغ ،حؼبػیت وبفی سا ثشای ثشسػی تحمك اٞذاف ،ثٟجٛد ٔؼتٕش ویفیت ،استمبی سضبیتٕٙذی
ا ٜفشایٙذی
ٔـتشی  ٚؿٟش٘ٚذاٖ ،ػّٕىشد ػبصٔبٖ ٔ ٚذیشیت  ٚوبسوٙبٖ سا ایدبد وشد ٜاػت .دسكٛستی و ٝاسصیبثی ػّٕىشد ثب دیذي
 ٚثغٛس كحیح ٔ ٚؼتٕش ا٘دبْ ؿٛد ،دس ثخؾ دِٚتی ٔٛخت استمب  ٚپبػخٍٛیی دػتٍبٟٞبی اخشایی  ٚاػتٕبد ػٕٔٛی ث ٝػّٕىشد
ػبصٔبٟ٘ب  ٚوبسایی  ٚاثشثخـی دِٚت ٔیؿٛد .دس ثخؾ غیشدِٚتی ٘یض ٔٛخت استمبی ٔذیشیت ٔٙبثغ ،سضبیت ٔـتشی ،وٕه ثٝ
.تٛػؼّٔ ٝی ،ایدبد لبثّیتٟبی خذیذ ،پبیذاسی  ٚاستمبی والع خٟب٘ی ؿشوتٟب ٔ ٚؤػؼبت ٔیؿٛد

تعاریف
اسصیبثی ػّٕىشد فشایٙذی اػت و ٝث ٝػٙدؾ  ٚا٘ذاصٌٜیشی ،اسصؽٌزاسی  ٚلضبٚت دسثبس ٜػّٕىشد عی دٚسٜای ٔؼیٗ _
ٔ.یپشداصد
اسصیبثی ػّٕىشد دس ثؼذ ػبصٔب٘ی ٔؼٕٛالً ٔتشادف اثشثخـی فؼبِیتٞبػتٙٔ .ظٛس اص اثشثخـی ٔیضاٖ دػتیبثی ث ٝاٞذاف _ ٚ
.ثش٘بٔٞٝب ثب ٚیظٌی وبسا ثٛدٖ فؼبِیتٞب  ٚػّٕیبت اػت
اسصیبثی ػّٕىشد دس ثؼذ ٘ح ٜٛاػتفبد ٜاص ٔٙبثغ دس لبِت ؿبخقٞبی وبسایی ثیبٖ ٔیؿٛد .اٌش دس ػبدٜتشیٗ تؼشیف٘ ،ؼجت داد_ ٜ
ث ٝػتبد ٜسا وبسایی ثذا٘یٓ٘ ،ظبْ اسصیبثی ػّٕىشد دس ٚالغ ٔیضاٖ وبسایی تلٕیٕبت ٔذیشیت دس خلٛف اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ٔٙبثغ ٚ
.أىب٘بت سا ٔٛسد ػٙدؾ لشاس ٔیدٞذ
اسصیبثی ػّٕىشد ػجبستؼت اص ا٘ذاصٌٜیشی ػّٕىشد اص عشیك ٔمبیؼٚ ٝضغ ٔٛخٛد ثب ٚضغ ٔغّٛة یب ایذٜآَ ثشاػبع ؿبخقٞبی _
.اص پیؾ تؼییٗ ؿذ ٜو ٝخٛد ٚاخذ ٚیظٌیٟبی ٔؼیٗ ثبؿذ
ث ٝعٛس وّی ا٘ظبْ اسصیبثی ػّٕىشد سا ٔیتٛاٖ فشایٙذ ػٙدؾ  ٚا٘ذاصٌٜیشی ٔ ٚمبیؼٔ ٝیضاٖ ٘ ٚح ٜٛدػتیبثی ثٚ ٝضؼیت ٔغّٛة _
ثب ٔؼیبسٞب ٍ٘ ٚشؽ ٔؼیٗ دس دأ ٚ ٝٙحٛص ٜتحت پٛؿؾ ٔؼیٗ ثب ؿبخقٞبی ٔؼیٗ  ٚدس دٚس ٜصٔب٘ی ٔؼیٗ ثب ٞذف ثبصٍ٘شی ،اكالح
 ٚ.ثٟجٛد ٔؼتٕش آٖ ٔیثبؿذ

دیذگاّْا
ٔجبحث اسصیبثی ػّٕىشد سا ٔیتٛاٖ اص صٚایبی ٔتفبٚتی ٔٛسد ثشسػی لشاس داد .د ٚدیذٌب ٜاػبػی ػٙتی  ٛ٘ ٚدس ایٗ ثبسٚ ٜخٛد داسد.
دیذٌب ٜػٙتی ،لضبٚت  ٚیبدآٚسی ػّٕىشد  ٚوٙتشَ اسصیبثی ؿ٘ٛذ ٜسا ٞذف لشاس داد ٚ ٜػجه دػتٛسی داسد .ایٗ دیذٌب ٜكشفبً
ٔؼغٛف ث ٝػّٕىشد دٚس ٜصٔب٘ی ٌزؿت ٝاػت  ٚثب ٔمتضیبت ٌزؿت٘ ٝیض ؿىُ ٌشفت ٝاػت .دیذٌب ،ٛ٘ ٜآٔٛصؽ ،سؿذ  ٚتٛػؼٝ
ظشفیت ٞبی اسصیبثی ؿ٘ٛذ ،ٜثٟجٛد  ٚثٟؼبصی افشاد  ٚػبصٔبٖ  ٚػّٕىشد آٖ ،اسائ ٝخذٔبت ٔـبٚسٜای ٔ ٚـبسوت ػٕٔٛی ریٙفؼبٖ،

ثٟیٗ ػبصی فؼبِیتٞب  ٚػّٕیبت سا ٞذف لشاس دادٔ ٚ ٜجٙبی آٖ سا ؿٙبػبیی
ایدبد اٍ٘یضؽ ٔ ٚؼئِٛیتپزیشی ثشای ثٟجٛد ویفیت ٜ ٚ
٘مبط ضؼف  ٚلٛت  ٚتؼبِی ػبصٔب٘ی تـىیُ ٔیدٞذ .خبػتٍب ٜایٗ دیذٌبٔ ٜمتضیبت ٔؼبكش ثٛد ٚ ٜث ٝاسصیبثی ػیؼتٕی ػّٕىشد ثب
اػتفبد ٜاص تىٙیهٞب  ٚسٚؽٞبی ٔذسٖ ،تٛػؼ ٝپیذا ٔیوٙذ .حٛص ٜتحت پٛؿؾ ا٘ذاصٌٜیسی ػّٕىشد ٔی تٛا٘ذ ػغح والٖ یه
.ػبصٔبٖ ،یه ٚاحذ ،یه فشایٙذ  ٚوبسوٙبٖ ثبؿذ
ػغح اسصیبثی ػّٕىشد اٌش تٟٙب ؿبُٔ افشاد ثبؿذ ثغٛسی و ٝأشٚص ٜدس ثخـٟبی ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٔتذا َٚاػت ،اسصؿیبثی
.ؿبیؼتٍی وبسوٙبٖ ثب ٔؼیبسٞبی ٔختّف دس ػبصٔبٟ٘ب ا٘دبْ ٔیؿٛد
ػبصٔبٖ ،افشاد  ٚیب ٚاحذ ػبصٔب٘ی ٌشچ ٝث ٝظبٞش ا٘دبْ دٙٞذ ٜوبس ٞؼتٙذ أب تٟٙب خضیی اص ػیؼتٓ وُ ٔیثبؿٙذ  ٚثبیذ ؿشایظ
اخضای دیٍش آٖ ٘یض ٔذ ٘ظش لشاس ٌیشد .تٛخ ٝثٔ ٝؼیبسٞبی  ٕٝٞخب٘ج ٚ ٝاػتشاتظیٞب  ٚآسٔبٖٞبی ػبصٔبٖ اص ِٛاصْ یه ػیؼتٓ
ٔذیشیت ػّٕىشد خبٔغ ٔیثبؿذ .چٙیٗ س ٚیىشدی دس اسصیبثی ػّٕىشد ،یه اسصیبثی ٚالؼی ،ػذاِت ٔحٛس ،لبثُ اػتٕبد  ٚاتىب  ٚپیؾ
.ثش٘ذ ٚ ٜپٛیب خٛاٞذ ثٛد

ضرٍرت ٍ اّویت ارزیابی عولکرد
ایدبد ٔیوٙذ و ٝایٗ ٘یشٞٚب ٔیتٛا٘ذ پـتیجبٖ ثش٘بٔ ٝسؿذ  (Synergy) ٚثٟجٛد ٔؼتٕش ػّٕىشد ػبصٔبٟ٘ب٘ ،یشٚی ػظیٓ ٓٞافضایی
تٛػؼ ٚ ٝایدبد فشكتٞبی تؼبِی ػبصٔب٘ی ؿٛد .دِٚتٟب  ٚػبصٔبٟ٘ب ٔ ٚؤػؼبت تالؽ خّ ٛثش٘ذٜای سا دس ایٗ ٔٛسد اػٕبَ ٔیوٙٙذ.
ثذ ٖٚثشسػی  ٚوؼت آٌبٞی اص ٔیضاٖ پیـشفت  ٚدػتیبثی ث ٝاٞذاف  ٚثذ ٖٚؿٙبػبیی چبِـٟبی پیؾ سٚی ػبصٔبٖ  ٚوؼت
ثبصخٛس  ٚاعالع اص ٔیضاٖ اخشا ػیبػتٟبی تذٚیٗ ؿذ ٚ ٜؿٙبػبیی ٔٛاسدی و ٝث ٝثٟجٛد خذی ٘یبص داس٘ذ ،ثٟجٛد ٔؼتٕش ػّٕىشد ٔیؼش
٘.خٛاٞذ ؿذ .تٕبٔی ٔٛاسد ٔزوٛس ثذ ٖٚا٘ذاصٌٜیشی  ٚاسصیبثی أىبٖپزیش ٘یؼت
ٞشٌب ٜتٛا٘ؼتیٓ آ٘چ ٝدسثبس ٜآٖ كحجت ٔیوٙیٓ ا٘ذاصِ: « ٜشد وّٛیٗ فیضیىذاٖ اٍّ٘یؼی دس ٔٛسد ضشٚست ا٘ذاصٌٜیشی ٔیٌٛیذ
ٌشفت ٚ ٝدس لبِت اػذاد  ٚاسلبْ ثیبٖ ٕ٘بییٓ ٔیتٛا٘یٓ ادػب وٙیٓ دسثبسٛٔ ٜضٛع ٔٛسد ثحث چیضٞبیی ٔیدا٘یٓ .دس غیش ایٗ كٛست
»آٌبٞی  ٚدا٘ؾ ٔب ٘بلق ثٛدٞ ٚ ٜشٌض ثٔ ٝشحّ ٝثّٛؽ ٘خٛاٞذ سػیذ
ػّٓ ٔذیشیت ٘یض ٔجیٗ ٔغبِت ٔزوٛس اػتٞ .شچ ٝسا و٘ ٝتٛا٘یٓ ا٘ذاصٌٜیشی وٙیٓ ٕ٘یتٛا٘یٓ وٙتشَ وٙیٓ ٞ ٚشچ ٝسا و٘ ٝتٛا٘یٓ
وٙتشَ وٙیٓ ٔذیشیت آٖ أىبٖپزیش ٘خٛاٞذ ثٛدٛٔ .ضٛع اكّی دس تٕبْ تدضی ٚ ٝتحّیُٞبی ػبصٔب٘ی ،ػّٕىشد اػت  ٚثٟجٛد آٖ
ٔ.ؼتّضْ ا٘ذاصٌٜیشی اػت  ٚاص ایٗ س ٚػبصٔب٘ی ثذ ٖٚػیؼتٓ اسصیبثی ػّٕىشد لبثُ تلٛس ٕ٘یثبؿذ

ابی عولکرد
فرایٌذ ارزی
ٞش فشایٙذی ؿبُٔ ٔدٕٛػٝای اص فؼبِیتٞب  ٚالذأبت ثب تٛاِی  ٚتشتیت خبف ٔٙغمی ٞ ٚذفذاس ٔیثبؿذ .دس فشایٙذ اسصیبثی
 .ػّٕىشد ٘یض ٞش ٔذَ  ٚاٍِٛیی و ٝا٘تخبة ؿٛد ،عی ٔشاحُ  ٚسػبیت ٘ظٓ  ٚتٛاِی فؼبِیتٞبی ریُ ضشٚسی ٔیثبؿذ
.تذٚیٗ ؿبخلٟب  ٚاثؼبد ٔ ٚحٛسٞبی ٔشثٛع ٚ ٝتؼییٗ ٚاحذ ػٙدؾ آٟ٘ب ۱-
تؼییٗ ٚصٖ ؿبخلٟب ،ثّحبػ إٞیت آٟ٘ب  ٚػمف أتیبصات ٔشثٛع۲- ٝ
.اػتب٘ذاسدٌزاسی  ٚتؼییٗ ٚضؼیت ٔغّٛة ٞش ؿبخق ۳-
.ػٙدؾ  ٚا٘ذاصٌٜیشی اص عشیك ٔمبیؼ ٝػّٕىشد ٚالؼی پبیبٖ دٚس ٜاسصیبثی ،ثب اػتب٘ذاسد ٔغّٛة اص لجُ تؼییٗ ؿذ۴- ٜ
.اػتخشاج  ٚتحّیُ ٘تبیح ۵-

تذٍیي شاخصْا ۱-
ؿبخقٞب ٔؼیش حشوت ػبصٔبٟ٘ب سا ثشای سػیذٖ ث ٝاٞذاف ٔـخق ٔیوٙذٍ٘ .ب ٜا َٚدس تذٚیٗ ؿبخقٞب ٔتٛخ ٝچـٓا٘ذاص
 ٚاٞذاف والٖ ،ساٞجشدٞبی ثّٙذٔذت  ٚوٛتبٜٔذت  ٚثش٘بٔٞٝبی ػّٕیبتی  ٚث ٝفؼبِیتٞبی اكّی )ٔ ٚ(Misionأٔٛسیت )(Vision
ٔتٕشوض ٔیؿٛدٙٔ .بثغ احلبء  ٚالتجبع ثشای تذٚیٗ ؿبخقٞبی اسصیبثی ػّٕىشد ػبصٔبٟ٘بی دِٚتی ،لٛا٘یٗ ٔ ٚلٛثبت ٔدّغ ٚ
ٞیبت دِٚت  ٚثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝالتلبدی ،اختٕبػی ،فشٍٙٞی ٕٞ ٚچٙیٗ چـٓا٘ذاص ثیؼت ػبِ ٝوـٛس  ٚاػتشاتظی تٛػؼ ٝكٙؼتی
وـٛس ٔیثبؿذ .دس ثخؾ غیشدِٚتی اػبػٙبٔ ٚ ٝثش٘بٔٞٝبی ػّٕیبتی  ٚػ ٟٓثبصاس ٞ ٚش ٞذفی ؤ ٝذ ٘ظش ػبصٔبٖ ٔیثبؿذ ٔالن
.لشاس ٔیٌیشد
ثشای وٕپب٘یٞب ٌ ٚشٜٞٚبی كٙؼتی و ٝچٙذیٗ ؿشوت الٕبسی تحت پٛؿؾ داس٘ذ ٔیتٛاٖ ؿبخقٞبیی سا دس اثؼبد ػٕٔٛی ٔـتشن
ػبِیت  ٚتىِٛٛٙطی ٔ ٚحلٙٔ ٚ َٛبثغ ٔ ٚؼئِٛیتی و ٝداس٘ذ تذٚیٗ ٕ٘ٛد
 ٚ.دس اثؼبد اختلبكی ٞشیه اص آٟ٘ب ثب تٛخ ٝثٚ ٝظبیف  ٚف
اٌش ػبصٔبٖٞب ثّحبػ اػتشاتظی ٘ ٚح ٜٛتلٕیٌٓیشی ثب ٔ ٓٞمبیؼ ٝؿ٘ٛذ ،اػتشاتظی  ٚتلٕیٌٓیشی وذاْ اثشثخؾ اػت؟ ػبصٔب٘ی
و ٝث ٝخٞٛش اػتشاتظی یؼٙی ث ٝاثؼبد تح َٛآفشیٗ فشكت سلبثتی تبویذ  ٚػُٕ ٔیوٙذ دس ٔمبیؼ ٝثب ػبصٔب٘ی و ٝاػتشاتظی سا دس
.اؿىبَ ثش٘بٔ ٚ ٝفشایٙذ ٔیثیٙذ داسای اػتشاتظی اثشثخؾتشی اػت
ػبصٔب٘ی و ٝػجه تلٕیٌٓیشی آٖ داسای ٍ٘شؽ خؼتدٌٛشا٘ ٝثبؿذ ٘ ٝخب٘جذاسا٘ٔ ،ٝـبسوتوٙٙذٌبٖ آٖ ٘مؾ ٔٙتمذ داؿتٝ٘ ٝ
٘.مؾ ػخ ٚ ٍٛٙػبصٔب٘ی و ٝث٘ ٝظشیبت الّیت ثٟب داد ٚ ٜآٖ ثشسػی ٔیؿٛد اثشثخؾتش اػت
.سا داؿت ٝثبؿٙذ  SMART & Dؿبخقٞبی اسصیبثی ػّٕىشد تذٚیٗ ؿذ ٜثبیذ ٚیظٌی یه ػیؼتٓ
)Specific ( S
ٔخلٛفٔ ،ؼیٗ ٔ ٚـخق ثبؿذ .یؼٙی ؿبخق خبٔغ ٔ ٚب٘غ ،ؿفبف  ٚػبدٚ ٚ ٜاضح  ٚسػب  ٚكشیح ثبؿذ ثغٛسیى ٝثشداؿت یىؼب٘ی
.اص ٔفبٞیٓ ایدبد ٕ٘بیذ
)Measurable (M
لبثُ ا٘ذاصٌٜیشی ثبؿذ .ػٙدؾ آٟ٘ب ث ٝػبدٌی ٔمذٚس ثبؿذ .یؼٙی ػال ٜٚثش ػّٕىشد وٕی ،لبثّیت تؼشیف ػّٕىشد ویفی ؿبخق دس
.لبِتٞبی ٔتغیش وٕی سا ٘یض داؿت ٝثبؿذ
) Achievable (A
.لبثُ دػتیبثی ثبؿذ
)Realestic (R
ٚالغٌشایب٘ ٝثبؿذ .یؼٙی ثب فؼبِیتٞب ٔ ٚبٔٛسیتٞب  ٚخظ ٔـی  ٚساٞجشدٞبی ٚالؼی ػبصٔبٖ  ٚثب حٛصٜٞبی حؼبع  ٚوّیذی ػّٕىشد
.ػبصٔبٖ ٔشتجظ ثبؿذ
) Time frame ( T
.چٟبسچٛة ٔ ٚحذٚد ٠صٔب٘ی ،یؼٙی ؿبخق دٚس ٜاسصیبثی ٔؼیٗ داؿت ٝثبؿذ
)Database ( D
.ثب٘ه اعالػبتی ،یؼٙی دادٜٞب  ٚاعالػبت الصْ ٔ ٚشثٛط ث ٝؿبخق ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ
تعییي ٍزى شاخصّا ٍ اّویت آًْا ۲-
إٞیت ٞش وذاْ اص اثؼبد ٔ ٚحٛس ؿبخقٞب چمذس اػت؟ آیب ؿبخقٞب إٞیت یىؼبٖ داس٘ذ یب ٔتفبٚت؟ وذاْ ؿبخق اص ثیـتشیٗ ٚ
وذاْ یه اص وٕتشیٗ إٞیت ثشخٛسداس اػت؟ ثشای تؼییٗ ضشایت  ٚاٚصاٖ ؿبخقٞب سٚؽٞبیی اص خّٕٔ ٝیتٛاٖ سٚؽ ِیىشت،

 ، (Expertسٚؽ ا٘تخبة ٘ظشیبت وبسؿٙبػبٖ) ، (Bordaسٚؽ ثٛسدا) Nominal Group Technics( NGTسٚؽ ٌش ٜٚغیشٚالؼی
.سا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد )choice
یىی اص سٚؽ ٞبی ٔ ٟٓلبثُ اػتفبد ٜدس ایٗ صٔی ٝٙو ٝدس ػّٓ ٔذیشیت ٘یض وبسثشد صیبدی داسد ،سٚؽ فشایٙذ تحّیُ ػّؼّٝ
:و ٝاص اك َٛاػبػی تفىش تحّیّی صیش تجؼیت ٔیوٙذ ٔ(Analytic Hierarchy Process (AHPشاتجی
اكُ تشػیٓ دسخت ػّؼّٔ ٝشاتت ۱-
اكُ تذٚیٗ  ٚتؼییٗ اِٛٚیتٞب ۲-
اكُ ػبصٌبسی ٔٙغمی لضبٚتٞب ۳-
اص ٔضیتٞبی ثؼیبسی اص خّٕ ٝاٍِٛی ٚاحذ لبثُ ف ،ٟٓتىشاس فشایٙذ ،اخٕبع  ٚتّفیك لضبٚتٞب ،ثذ AHP ٜتلٕیٌٓیشی ثشاػبع سٚؽ
 ٚثؼتبٖ ثیٗ ػٛأُ تـىیُ دٙٞذٌ ٜضیٞٝٙب ،تشویت ٔغّٛثیت ٌضیٞٝٙب ،سٚیىشد تحّیّی  ٚػیؼتٕی ،ػذْ اكشاس ثش تفىش خغی،
.ػبختبس ػّؼّٔ ٝشاتجی  ٚا٘ذاصٌٜیشی ٔٛاسد ٘بٔـٟٛد دس تذٚیٗ  ٚتؼییٗ اِٛٚیتٞب ثشخٛسداس اػت
ثب عجمٝثٙذی ػّؼّٔ ٝشاتت ػبختبسی ٚ ٚظیفٝای ثشاػبع ٔمبیؼبت صٚخی اِٛٚیتٞب ثٙب ؿذ ٜاػت و AHP ٝسٚؽ
تلٕیٌٓیش٘ذ ،ٜث ٝتشػیٓ دسخت ػّؼّٔ ٝشاتت تلٕیٓ و ٝػٛأُ ٔٛسد ٔمبیؼٌ ٚ ٝضیٞٝٙبی سلیت ٔٛسد اسصیبثی دس تلٕیٓ سا
٘ـبٖ ٔیدٞذ ا٘دبْ داد ٚ ٜػپغ ٔمبیؼبت صٚخی كٛست ٔیٌیشدٕٞ .یٗ ٔمبیؼبتٚ ،صٖ ٞشیه اص ػٛأُ سا دس ساػتبی ٌضیٞٝٙبی
سلیت ٔـخق ٔیػبصد  ٚدس ٟ٘بیت یه اٍِٛسیتٓ سیبضی ثٔ ٌٝ٘ٛ ٝبتشیغٞبی حبكُ اص ٔمبیؼبت صٚخی سا ثب ٕٞذیٍش تّفیك
ٔیػبصد و ٝتلٕیٓ ثٟی ٝٙثٕٙظٛس اختلبف ضشایت ث ٝثٟتشیٗ ٚخٕٔ ٝىٗ حبكُ ٔیؿٛد .اِجت٘ ٝشخ ػبصٌبسی تلٕیٓ ثب لضبٚت ٜا
دس ایٗ ٔشحّٚ ٝاخذ إٞیت خبكی ثٛد ٚ ٜػبصٌبسی ٔمبیؼبت سا ٔـخق ٔیوٙذ .یىی اص سٚؿٟبی ٔمبیؼ٘ ٝشخ ػبصٌبسی ،سٚؽ
.ثشداسٞبی ٚیظٔ ٜیثبؿذ
اػتب٘ذاسدٌزاسی  ٚتؼییٗ ٚضؼیت ػّٕىشد ٔغّٛة ؿبخق ٞب ثشای پبیبٖ دٚس ٜاسصیبثی تؼییٗ ٔؼیبس ػّٕىشد ٔ ٚمذاس تحمك ۳-
ؿبخق ثلٛست وٕی ایویفی ٘ ٚشخ سؿذ ػّٕىشد دس ػبِٟبی ٌزؿت ٝثلٛست ٔیبٍ٘یٗ  ٚیب ٔیبٍ٘یٗ ٔتحشن ثشای د ٚیب چٙذ ػبَ
ٌزؿت ٝثب دس ٘ظش ٌشفتٗ اٞذاف خبف تؼییٗ ؿذ ٜثشای آٖ دٚس ٚ ٜپذیذٞ ٜبی ٔؤثش دس ٘ح ٜٛتحمك آٖ ؿبخق ،اػتخشاج ٔ ٚؼیٗ
ٔیٌشدد .دس تؼییٗ ٚضؼیت ٔغّٛة ػّٕىشد ؿبخق ثبیذ ٚالغٌشایب٘ ٚ ٝغیش ثّٙذ پشٚاصا٘ ٝػُٕ وشد  ٚتٛافك ٚاحذٞبیی وٚ ٝظیفٝ
.ا٘دبْ  ٚػُٕ ث ٝآٖ ؿبخق سا ثؼٟذ ٜداس٘ذ خّت ٕ٘ٛد

سٌجش ٍ اًذازُگیری ٍ استخراج ًتایج
ثشای ٞش ؿبخق ،ػّٕىشد ٚالؼی سا ثب اػتفبد ٜاص ٔدٕٛع ٚالؼیتٞبی ٔٛخٛد ٔـخق  ٚثب اػتب٘ذاسد ػّٕىشد ٔغّٛة ٔمبیؼٝ
ةٚضؼیت تحمك اٞذاف آٖ ؿبخق ثشسػی  ٚدس ٟ٘بیت تحّیُ الصْ ا٘دبْ  ٚدس كٛست الصْ الذأبت اكالحی خٟت ثٟجٛد
٘ؼجت ٜ
ػّٕىشد دس آٖ ؿبخق سا ٔؼیٗ ٕ٘ٛد .یه ٘ىت ٝایٙى ٝدس ٘تبیح ػّٕىشدٔ ،ؼٕٛالً سٚیىشد  ٚدیذٌب ٜحبوٓ دس اسصیبثی ػّٕىشد ٔٛسد
تٛخ ٝخبف لشاس ٔیٌیشدٔ .ثال :اٌش اسصیبثی ػّٕىشد یه فشایٙذ ٔٛسد تٛخ ٝثبؿذ٘ ،تبیح ایٗ ا٘ذاصٌٜیشی ٔٙتٟی ث ٝتؼییٗ ٚضؼیت
اٌش فشایٙذ ٔٛخت افضایؾ اسصؽ افضٚد ٜثشای ػبصٔبٖ ؿٛد ػّٕىشد آٖ ٔ.غّٛة یب ٘بٔغّٛة ثٛدٖ ػّٕىشد آٖ فشایٙذ ٔیٌشدد
ٔ.غّٛة ٌٚش٘ ٝػّت ٔٙفی ثٛدٖ ػّٕىشد فشایٙذ سا ثبیذ ثشسػی وشد
و ٝدس  ٚ Six segmaثشای وبٞؾ خغب اص )DOE ) Design of Experienceثشای ػّتیبثی ٔیتٛاٖ اص تىٙیه عشاحی آصٔبیـٟب
.ػبصٔبٟ٘بی پیـش ٚثیـتش ػّٕی ٔیثبؿذ اػتفبدٕٛ٘ ٜد

) ٕٞ CPI) Continuous Process Improvementچٙـــیٗ ثـــشای ثٟجٛد داخُ فشایٙذ اص سٚؽ ثٟـــــجٛد ٔؼتــٕش فــــشایٙذ
) ٚ BRP) Business Process Reengineeringخٟت ثٟجـــــٛد وّی  ٚػــــــٛأُ خــــــبسخی فشایٙذ ٘یبص ثٟٙٔ ٝذػی ٔدذد
.اػت

هذلْا ٍ الگَّای سیستن ارزیابی عولکرد
دس اٍِٞٛبی ٘ٛیٗ اسصیبثی ػّٕىشدٔ ،ذِٟبی وٕی ٔثُ ٔؼیبس ثٟشٜٚسی ثب سٚیىشد اسصؽ افضٚدٔ ،ٜؼیبس وبسآٔذی ثب سٚیىشد اثشثخـی ٚ
وبسآیی ٔ ٚؼیبس ػٛدآٚسی ثب سٚیىشد حؼبثشػی ػّٕىشد ٔ ٚذِٟبی ویفیٔ ،ثُ ٔؼیبس تٛكیفی  ٚاسصؿی ثب سٚیىشد تؼٟذ ػبصٔب٘ی ٚ
.اخالق ػبصٔب٘ی  ٚچٙذ ٔؼیبس دیٍش ثىبس ٌشفت ٝؿذ ٜاػت
دػت وٓ ٞفت ٔمیبع ثشای اسصیبثی ػّٕىشد یه ػبصٔبٖ ٚخٛد داسد و ٝاِضأبً ٔتٕبیض اص یىذیٍش ٘یؼتٙذ .ایٗ ٔمیبعٞب ػجبستٙذ اص:
.اثشثخـی ،وبسایی ،ػٛد  ٚػٛدآٚسی ،ثٟش ٚ ٜثٟشٜٚسی ،ویفیت ص٘ذٌی ؿغّی ،خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی  ٚویفیت
:ثٕٟٔ ٝتشیٗ ٔ ٚتذاِٚتشیٗ أٍِ ٚ ٛذَٞبی اخشای فشایٙذ اسصیبثی ػّٕىشد ریالً اؿبسٔ ٜیٌشدد
 Balance Score Cardو ٝدس فٛق ٔختلش ؿشحی داد ٜؿذ ،اٍِٛی وبست أتیبص ٔتٛاصٖ ) (AHPاٍِٛی تحّیُ ػّؼّٔ ٝشاتجی
.ثٙبی ایٗ اٍِ ٛایدبد حّم ٝاتلبَ ٔذیشاٖ ثب ػّٕىشد أشٚصیٗ ث ٝاٞذاف فشدای آٟ٘بػت )BSC)B
و ٝوبسثشد آٖ ثشای ثٟیٝٙػبصی چٙذیٗ ػبُٔ ثغٛس ٕٞضٔبٖ ثب یه ٔؼبِ ٝچٙذ ) Goal Programing GP)cثش٘بٔٝسیضی آسٔب٘ی
ٙٔ.ظٛس ٜاػت
 ،ایٗ ٔذَ سیبضی سا ثشای تبٚیُ  ٚؿفبفػبصی حذٚد ػّی  Data Envelopment Analysis (DEA)Aاٍِٛی تحّیُ پٛؿـی دادٜٞب
ٔ ،ذیشیت ٔ ٚ ISOؼِّٛی ثٟشٜٚسی ثب تحّیّٟبی ٚالغثیٙب٘ ٝتذاسن دیذ ٜؿذ ٜاػت .اٍِٞٛبی ػیؼتٓٞبی ویفیت (ٕٔیضی ویفیت
 ،اٍِٛی) (TOMویفیت خبٔغ
 ،اٍِٛی ػٙدؾ وبسایی  ٚاثشثخـی ،اٍِٛی )ٔ ،(Benchmarkingذَ تشاصیبثی  ٚاٍِٛػبصی )ٟٙٔ (Re-engineeringذػی ٔدذد
ٛٞؿیٗ وب٘شی ،اٍِٛی ثشتشی ػبصٔب٘ی ثٙیبد ویفیت اسٚپبیی
و ٝث ٝتجؼ ٝآٖ خبیضّٔ ٜی ویفیت ایشاٖ )European Foandation Quality Mangement EFQM)M
 ٚچٙذ ٔذَ دیٍش ٘یض ٘S۶ ،Sigmaیض تذٚیٗ ٌشدیذ ٜاػت .اٍِٞٛبی دیٍشی ٔثُ Iran National Quality Award (INQA)A) ۵
ٚ.خٛد داسد و ٝؿشح آٟ٘ب اص حٛكّ ٝایٗ ٔمبِ ٝخبسج اػت

هعرفی ًرمافسارّا
٘:شْافضاسٞبیی و ٝثٛ٘ ٝػی دس اسصیبثی ػّٕىشد ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد ث ٝپٙح ٌش ٜٚتمؼیٓ ٔیؿٛد
ٌ: Lindo ،Lingo ،Strom ،QSB ،DS ،Expert choiceش ٜٚا٘ َٚشْافضاسٞبیی و ٝدس ٔجبحث تحمیك دس ػّٕیبت وبسوشد داس٘ذ ٔثُ
ٚ….
ٌ SPSS ،Minitab ،Cretriumش ٜٚد٘ ْٚشْافضاسٞبیی آٔبسی ٔثُ
ٌ Matlab ،Taylor ،Slam ،Ithinkش ٜٚػ٘ ْٛشْافضاسٞبی ػیؼتٓ پٛیب  ٚؿجیٝػبصی ٔثُ
ٌ (DEA) EMS ،Analystش ٜٚچٟبسْ ٘شْافضاسٞبی و ٝدس ٔحبػج ٝثٟشٜٚسی وبسثشد داس٘ذ ٔثُ
ٌ: Fuzzygen ،Matlab ،NNش ٜٚپٙدٓ ٘شْافضاسٞبی و ٝدس ػیؼتٓ ٛٞؽ ٔلٛٙػی  ٚػیؼتٓ خجش ٚ ٜؿجى ٝػلجی وبسثشد داسد ٔثُ

ًتیجِگیری
ػبصٔبٟ٘ب تب صٔب٘ی و ٝثشای ثمب تالؽ ٔیوٗ٘ذ  ٚخٛد سا ٘یبصٔٙذ حضٛس دس ػشكّٔ ٝی  ٚخٟب٘ی ٔی دا٘ٙذ ،ثبیذ اكُ ثٟجٛد ٔؼتٕش
سا ػشِٛح ٝفؼبِیت خٛد لشاس ٔیدٙٞذ .ایٗ اكُ حبكُ ٕ٘یؿٛدٍٔ ،شایٙى ٝصٔی ٝٙدػتیبثی ث ٝآٖ ثب )(Continous improvement
ثٟجٛد ٔذیشیت ػّٕىشد أىبٖپزیش ؿٛد .ایٗ ثٟجٛد سا ٔی تٛاٖ ثب ٌشفتٗ ثبصخٛس الصْ اص ٔحیظ دس٘ٚی  ٚپیشأ٘ٛی  ٚتدضی ٚ ٝتحّیُ
٘مبط لٛت  ٚضؼف  ٚفشكتٟب  ٚتٟذیذٞبی ػبصٔبٖٔ ،ؼئِٛیتپزیشی  ٚخّت سضبیت ٔـتشی ثب ایدبد  ٚثىبسٌیشی ػیؼتٓ اسصیبثی
ػّٕىشد ثب اٍِٛی ٔٙبػت ،ایٗ أىبٖ سا ایدبد خٛاٞذ وشد .ث ٝا٘ؼغبفپزیشی ثش٘بٔٞٝب  ٚاٞذاف ٔ ٚبٔٛسیت ػبصٔبٟ٘ب دس ٔحیظ پٛیبی
أشٚصیٗ وٕه لبثُ تٛخٔ ٝیٕ٘بیذ .اسصیبثی  ٚا٘ذاصٌٜیشی ػّٕىشد  ٚتٛػؼ ٝآٖ ث ٝفشًٙٞػبصی  ٚاستمبء فش ًٙٞػبصٔب٘ی ٘یبص
.داسد

