
مدیریت عمکرد در 
شرایط متغیر امروزی

علی رجب زاده 

استاد دانشگاه تربیت مدرس

1400تیرماه 



فهرست

عمکردمدیریت

عملکردمدیریتالگوهای

یشناسمفهوم:محیطبودنمتغیروناپایداری

متغیرمحیطدرعملکردمدیریتاصول

بهنگامعملکردمدیریتمدل



رد مدیریت عملک



کهاستجامعواستراتژیکفرایندی

بودبهطریقازراسازمانپایدارموفقیت

آوردمیفراهمعملکرد



سیستم مدریت 
عملکرد سازمان 
در یک نگاه 



جهت گیری 

استراتژیک

هدف گذاری

برنامه ریزی 

منابع

یاجرا  و بکارگیر

بازخور

بازنگری و 

اصالح



الگوی عملکرد 
سازمانی هانا

تمرکز بر متغیرهای 
کلیدی

وضعیت کسب و کار

 نتایج و ماحصل کسب  وکار

 راهبرد کسب  وکار

 عناصر طرح سازمان

 فرهنگ



الگوی ارزش 
دبر تاکی:فرایند

علت و  اثر 



و الگوی سینک
تاتل



الگوی ارزیابی 
عملکرد سازمانی 

OPAS



الگوی ارزیابی
ی عملکرد سازمان
چندسطحی 

(بهرهوری)



منشور عملکرد
(PERFORMA-
NCE PRISM)



الگوی هوشین 
کانری

و تبدیل اهداف بلند مدت به کوتاه مدت

برنامه های اجرایی

تعیین شاخص ها

 ارزیابی

 انجام اصالحات و بررسی مقایسات



الگوی جامع



الگوی کارت 
ارزیابی متوازن



الگوی عملکرد 
سازمانی 

لیتوین-بورک



سایر الگوها

الگوی برتری سازمانی مالکوم بالدریج

ا لگوی اندازه گیری کارت امتیاز پاسخگویی

الگوی اسکور

 ای مکنزی7الکوی

الگوی تحلیل ذینفعان

 ره نگاشتالگوی

(اتمبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباط)الگوی گارتنر



ویژگی های  
الگوهای 

مدیریت عملکرد

جامعیتبرتاکید

ی،گروهفردیسطحدرعمکردمدیریتسازیمفهوم

نیزسازمانیو

سازیوشاخصمختلفابعادبهتوجه

دهیپاداشهایسیستم

کردعمارزیابیهاینظامدرفرایندمحوریبرتاکید



شرایط 
متغیرمحیط

ظرفیت محیط

همگونی و ناهمگونی عوامل محیطی

محیط پایدار و ناپایدار

پراكندگی عوامل در محیط سازمانی

 متشنجمحیط



ناپایداری

محیطیمتغیرهایوسازمانبیرونمحیط

کنندمیتغییر

تنیسشدهتضمینفردابرایماامروزسود



شرایط عدم 
اطمینان

بهدانشکهجایی:جهل
نیستدسترسدرخصوصی

(Ignorance)
کهجایی:بودناطمینانغیر

،استمشکوکاطالعاتبرخی
آنمنبعاعتبارختطربهمثال

(Unreliability)
جایی:بودنشناختقابلغیر

صمشخاطالعاتکلیطوربهکه
.استحصولقابلغیر

(Unknowability)



شرایط ناپایدار و
متغیر

طول عمر محصوالت کم

رقبا تغییر و یا افزایش پیدا می کنند

ریانکاهش تعداد مشتریان؛تغییر سهم بازار و یا از دست دادن مشت

تغییرات مداوم فناوری و سیکل عمر کم

تقاضای متنوع مشتریان

داده های متفاوت

تغییرات سیستم های اموزشی/تغییرات دموگرافی



رد  مدیریت عملک
ناپایداری  

تغییرات شرایط محیط و تغییر برنامه ها

پدیده جدید قرن کرونا و بازاندیشی پارادایم ها

تغییرات سیاسی شدید

رشد استارت اپ ها

غلبه زنجیره های تامین

عدم اطمینان محیطی

فرصت ها سریع



شرایط ناپایدار
و متغیر

 هجوم داده ها و شبکه های اجتماعی

 تحول دیحجیتال

ابزارهای هوشندی

رمز ارزهای مجازی

شبیه سازی برای مدیریت عمکرد



 روش شناسی
استواری  



اصول اساسی در 
د مدیریت عملکر
ر در شرایط متغی

امروزی

 برنامه های سیال

هدف گذاری در کوتاهترین دوره های زمانی

عمکرد های تخصصی  و عمومی ناشی از افراد مختلف

نواوری مالک ارزیابی

برنامه ریزی مبتنی بر سناریو

برنامه ریزی غلتان

نواوری چابک

 ریسک و عدم اطمینان



اصول اساسی در
د مدیریت عملکر
ر در شرایط متغی

امروزی

تتوجه به خرده اهداف عملکردی به جای چشم انداز بلند مد

چابکی تعامالت و کانال های ارتباطی

یادگیری فعال و نواورانه در بخش های مختلف سازمان

تاب اوری مهمترین معیار

 هوشمندی سازمانی:environmental scanning, 

scenario analysis, real options analysis and 

technology and product road mapping. 

بهنگامی شاخص های عملکرد

 بهنگامی راه حل و روال ها

 فرهنگ تغییر



اصول اساسی در
د مدیریت عملکر
ر در شرایط متغی

امروزی

تغییر دیدگاه در مدیریت

منابع انسانی

اصل تنوع

اصل سایبرنتیک



مدل سطح صفر
د مدیریت عمکر

بهنگام



نقشه اجرایی 
مدل

جمع آوری داده ها در کوتاهترین زمان ها

جمع اوری داده ها از سیستم های سازمانی

تجمیع داده ها برمبنای نتایج وب کاوی و متن کاوی

تحلیل داده های شاخص ها در کوتاهترین بازه زمانی  و  بر اساس

برنامه های تدوین شده در مقاطع زمانی کوتاه

وضعیت عملکرد:

: فرینیآارزش -سود آوری-اثربخشی-کارایی–بهره وری-

کیفیت –نواوری 

شبیه سازی عمکرد با داشبورد سیستم

تجویز و پیش آگاهی



توصیه های 
سیاستی 

 نهروزاو تحلیل اوری داده ها های نرم افزاری جمع سیستم

 تررامد از ابزارهای شبیه سازی برای تحلیل های کااستفاده

سازوکارهای مدیریت تنوع

سازوکارهای سایبرنتیک

 عملکرد و نظام های هوشمند در مدیریت ورود

داشبوردهای تحلیل عملکرد روزانه

 سازمانسازوکارهای خود مدیریتی در

 نشست های کوتاه روزانه و تحلیل استثنا ها

تحلیل مداوم محیط االن و آینده


