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دو سوال اساسی در 
سیستم

مدیریت عملکرد



کرد سیستم مدیریت عملچگونه 
را در سازمان طراحی و اجرا 

ظار کنیم که به نتایج مورد انت
دست یابیم؟



مکانیزم انتخاب 
متد مناسب در جنگل 

ها و متدهایها، تکنیکتئوری
مدیریت عملکرد

چیست؟
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تاسسیستممدیریت عملکرد، یک 



/ارزیابان/مربیان
کارکنان/تسهیلگران

عملکرد کارکنان
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مرجع ذی صالح

شاخص ها و 
معیارهای 

عملکرد
تجهیزات/منابع مالی

روحیه کارکنان

شاخص های 
ارزیابی 
سیستم 
مدیریت 
عملکرد





چیست؟سیستم ها متد طراحی 





آنالیز

محرک

امکان 
سنجی

برنامه 
ریزی

طراحی

تست و 
یکپارچگی

جاری سازی

نگهداری 

طراحی اجرا



در سیستم مدیریت عملکردمحرک





HRتیم 

مدیریت سازمان

سایر مدیران و 
شروعافراد
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افراد شروع
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هایمدلسازی محرک
سیستم مدیریت عملکرد
چه کمکی به ما می کند؟



سنجیامکان



آنالیز

محرک

امکان 
سنجی

برنامه 
ریزی

طراحی

تست و 
یکپارچگی

جاری سازی

نگهداری 

طراحی اجرا



Steering 
Committee

تشخیص وفرموله
شدن مساله

تعیین دامنه 
سیستم

شروع

تعیین اهداف

تعیین محدودیت ها

تعیین راه حل ها



Steering 
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تعیین اهداف

تعیین محدودیت ها

تعیین راه حل ها

تعیین بودجه و زمان



سطح مهارت متخصصین منابع انسانی

سطح مقبولیت واحد منابع انسانی

سطح اقتدار واحد منابع انسانی

سطح بلوغ فرایندهای منابع انسانی

کامالً داخلی
داخلی با مربی

داخلی با منتور
داخلی با مشاور

کامالً خارجی
هیبریدی

نیمه هیبریدی



برنامه ریزی
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آنالیز.1
طراحی. 2
تست و یکپارچگی.3
جاری سازی.4
ایاولین ارزیابی دوره.5



آنالیز



آنالیز

محرک

امکان
سنجی

برنامه 
ریزی طراحی

تست و 
یکپارچگی

جاری سازی

نگهداری 

طراحی اجرا



شروع

اسکن سازمان

عارضه یابی

نیازسنجی

منشور مدیریت 
عملکرد

وجود سابقه

عدم وجود سابقه

پایان



شروع

اسکن سازمان

عارضه یابی

نیازسنجی

منشور مدیریت 
عملکرد

وجود سابقه

عدم وجود سابقه

پایان



نقشه زنجیره ارزش سازمان.1
بوم مدل کسب و کار. 2
نماتریس ارتباطات فرایندهای سازما.3
ماتریس ارتباطات مشاغل سازمان.4
ماتریس اطالعات جامع کارکنان.5
ماتریس اهداف سازمانی.6



شروع

اسکن سازمان

عارضه یابی

نیازسنجی

منشور مدیریت 
عملکرد

وجود سابقه

عدم وجود سابقه

پایان



عوامل 
رفتاری

عوامل 
فرایندی

عوامل 
محیطی







اهمیت عارضه ها/فراوانی نمونه واقعی از

میزان اهمیتفراوانیعارضهردیف

5.16.1عدم توان ایجاد انگیزه در کارکنان1

4.95.7شاخص های ارزیابی نامرتبط با شغل2

5.05.5عدم اعتماد به سیستم و عوامل اجرایی3

5.35.9عدم ارتباط میان سیستم ارزیابی عملکرد با نظام حقوق و دستمزد4

5.26.0برخورد سلیقه ای ارزیابان در ارزیابی عملکرد5

5.35.2محق دانستن تمامی کارکنان برای دریافت کارانه ثابت6

5.36.1هم راستا نبودن سیستم ارزیابی عملکرد با بهبود عملکرد7

5.86.0عدم آگاهی کارکنان از نتایج ارزیابی عملکرد8

5.25.6عدم جامعیت در طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد9



افراوانی عارضه ه/تحلیل اهمیت نمونه واقعی از



تعیین ناحیه بحرانینمونه واقعی از

 

              

         



شروع

اسکن سازمان

عارضه یابی

نیازسنجی

منشور مدیریت 
عملکرد

وجود سابقه

عدم وجود سابقه

پایان



تحلیل انتظارات ذینفعان.1
تعیین عوامل کلیدی موفقیت.2
دامنه نفوذ عوامل کلیدی موفقیت. 2
CSFنقشه علت و معلولی .4



تعیین عوامل کلیدی موفقیتنمونه واقعی از



تعیین  دامنه  نفوذ عوامل کلیدی موفقیتنمونه واقعی از



تنقشه علت و معلولی عوامل کلیدی موفقینمونه واقعی از



شروع

اسکن سازمان

عارضه یابی

نیازسنجی

منشور مدیریت 
عملکرد

وجود سابقه

عدم وجود سابقه

پایان



منشور مدیریت عملکردنمونه واقعی از



طراحی
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شروع

تعیین معماری عملکرد

طراحی شاخص همسو سازی افقی

پایان

طراحی مکانیزم ها طراحی تشکیالت اجرایی

همسوسازی عمودی



شروع

تعیین معماری عملکرد

طراحی شاخص همسو سازی افقی

پایان

طراحی مکانیزم ها طراحی تشکیالت اجرایی

همسوسازی عمودی



عملکرد





؟نتایج مورد انتظار از هر شغل چیست.1



ورطبهکهکلیدیهایفعالیت.2
هبدستیابیاحتمالچشمگیری

کدامدهندمیافزایشرانتایج
است؟



رینبیشتکهرفتاریهایشایستگی.3
ست؟اکدامدارندنتایجتحققدرراتاثیر



های عملکرد نمونه واقعی ازحیطه



های عملکردینمونه واقعی از اولویت بندی حیطه



های عملکردینمونه واقعی از نقشه مفهومی حیطه



شروع

تعیین معماری عملکرد

طراحی شاخص همسو سازی افقی

پایان

طراحی مکانیزم ها طراحی تشکیالت اجرایی

همسوسازی عمودی





کیفیتهزینه کمیت زمان



فزارنمونه واقعی شاخص های اختصاصی کارشناس تست نرم ا



نمونه شناسنامه اجمالی شاخص

منبع اطالعاتیجهت شاخصفرمول مفهومی شاخصماهیت شاخصتعریف شاخصعنوان شاخصردیف



نمونه شناسنامه اجمالی شاخص



نمونه ماتریس پوشش حیطه های عملکردی توسط شاخص



های یک شغلنمونه تخصیص امتیاز به شاخص



شروع

تعیین معماری عملکرد

طراحی شاخص همسو سازی افقی

پایان

طراحی مکانیزم ها طراحی تشکیالت اجرایی

همسوسازی عمودی



مکانیزم بازنگری شاخص.1
گذاریمکانیزم هدف.2
گریمکانیزم هدایت و مربی. 3
مکانیزم بازخورد میان دوره.4
مکانیزم محاسبه امتیاز و کارنامه. 5
مکانیزم مدیریت اعتراضات. 6



مکانیزم بازخورد پایان دوره. 7
لفاتمکانیزم رسیدگی به صالحیت ها و تخ.8
های تحلیلیطراحی چارچوب گزارش. 9

ردمکانیزم نظام ارتباطات مدیریت عملک.10
مکانیزم ارزیابی دوره ای سیستم. 11
مکانیزم بازنگری در سیستم .12



نمونه تقویم مدیریت عملکرد



شروع

تعیین معماری عملکرد

طراحی شاخص همسو سازی افقی

پایان

طراحی مکانیزم ها طراحی تشکیالت اجرایی

همسوسازی عمودی
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بدونهاKPIانتخابازپسبالفاصلهاغلبهاسازمان
اجرایبهشروعمدون،برنامهوسازمانیسازیآماده

ناسبمبسترایجاد.کنندمیعملکردمدیریتسیستم
ازکنددرشبتواندعملکردمدیریتسیستماینکهبرای

.استبرخوردارایویژهاهمیت

تمسیساجرایمرحلهبهطراحیمرحلهازسریعانتقال•



درموفقتجربهفاقدهاسازماناغلباینکهبهتوجهبا
درد،هستنعملکردمدیریتسیستمسازیپیادهزمینه

تمسیساجرایبهاقدامخودبرداشتاساسبرفازاین
لکنترخطایوآزمونروشباونمودهعملکردمدیریت

نای.نمایندمیواردسازمانبهرازیادیهایهزینهنشده
ازتینادرستفاسیرسازیپیادهفازدرشودمیسببامر

.گرددایجادعملکردمدیریتسیستم

سازی عدم تجربه در پیاده•



عملکردمدیریتسیستمهاسازمانازبسیاریدر
تاشودمیباعثوشدهسازمانیقدرتمسائلدرگیر

ریکدیگتضعیفیاوقدرتاعمالبرایآنازواحدها
کهدهدمیرخهنگامیامراین.نماینداستفاده

دهنشنهادینهسازماندرعملکردمدیریتفرآیندهای
هبتوجهبامختلف،هایبخشایجاد،بدودروباشد

نآتضعیفیاونفعبهمصادرهدرسعیآنکارکرد
.نمایند

طرفی در اجراعدم رعایت اصل بی



نمونه سیستم مدیریت عملکرد در مرحله اجرا



نمونه سیستم مدیریت عملکرد در مرحله اجرا



نمونه سیستم مدیریت عملکرد در مرحله اجرا



سپاس از توجه شما

حسن هژبرافکن: سخنران

09129526427

www.ariyaz.com


