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تدوین  OKR&KPIبرای مدیریت اثربخش فرایندها
مطالعه موردی :شرکت ایران تابلو
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صالحی1

تاریخ دریافت1071/70/28 :
تاریخ پذیرش1071/78/27 :
کد مقاله26532 :

چکـیده
از سازمانیافتهترین ابزارهاي مدیریت عملكرد ،سيستم شاخصهاي کليدي عملكرد است .شاخصهاي کليدي عملكرد
امكان جمعآوري دانش و بررسی بهترین راه براي دستيابی به اهداف سازمان را فراهم مینمایند .از طریق این شاخصها
میتوان عملكرد فعلی سازمان را با آنچه که برنامهریزي شده ،مقایسه و بررسی نمود و بازخوردهاي الزم به منظور
بهبودهاي آتی را ارائه کرد .از این رو هدف از تحقيق حاضر ،بررسی نحوه و چگونگی ایجاد  KPIو  OKRبراي مدیریت
اثربخش فرآیندهاي شرکت ایران تابلو میباشد .با توجه به یافتههاي پژوهش مشخص شد ،شاخصهاي کليدي عملكرد
مقادیر قابل اندازهگيري هستند که ميزان پيشرفت در انجام فعاليتهاي تاثيرگذار در موفقيت شرکت را نمایش میدهند.
همچنين مشخص شد ،تعداد سازمانهایی که شاخصهاي کليدي عملكرد خود را به دقت شناخته و تحت نظارت خود قرار
دادهاند بسيار محدود است ،به نظر میرسد از دالیل اصلی آن نداشتن توجه کافی شرکت ،مدیران و  ...به بررسی تعيين
شاخصهاي کليدي عملكرد و اهميت و جایگاه آن در مدیریت عملكرد شرکت باشد .بنابراین با توجه به اهميت روزافزون
شاخصهاي کليدي عملكرد در سازمانها ،به مدیران توصيه میشود از چارچوب شاخصهاي کليدي عملكرد آگاه باشند
تا با استفاده از آن ،فرصت بهبود عملكرد فرایندها را داشته باشند.

واژگـان کلـیدی :مدیریت عملكرد ،شاخصهاي کليدي عملكرد ،اهداف و نتایج کليدي ،اثربخشی.

 -1کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
شعبه زنجان
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موفقيت و دستيابی به اهداف استراتژیک شرکتها به شدت به سطح عملكرد کارمندان بستگی دارد (الدور  .)2710 ،عملكرد
کارکنان ،ترکيبی از توانایی و انگيزه است که توانایی شامل :مهارتها ،آموزش و منابع مورد نياز براي انجام یک کار است (کيروجا و
موکورو .)2718 ،سازمان ها براي رسيدن به اهداف خود نيازمند شناخت نحوه عملكرد کارکنانشان هستند تا بر این اساس عملكرد
خود را بهبود بخشند و تحوالت مثبتی را ایجاد کنند (ایرانزاده و همكاران .)1683 ،هنگامی که کارمندان عملكرد شغلی خود را در
سطح فردي بهبود میبخشند ،آنها به طور اتوماتيک بهره وري واحد خود و نهایتاً بهره وري سازمان را بهبود میدهند (سيلوارجان و
کوليننگر  .)2712 ،همچنين عملكرد کارکنان نقش مهمی در بقا و اثربخشی سازمان ایفا میکند (چن و همكاران .)2713 ،از این رو
سازمانها سرمایهگذاري عظيمی در بهبود عملكرد کارمندان انجام میدهند (الدور .)2710 ،عوامل متعددي از فعاليتهاي مدیریت
منابع انسانی بر بهبود عملكرد کارکنان نقش دارند ،که مهمترین آنها عبارتند از :رضایت شغلی (بيسواس 2712 ،؛ سنگتاهه و پيل ،-
 .)2713طراحی مجدد شغلی (هانگ و همكاران )2715 ،و ...میباشند.
تحوالت شگرف و دانش مدیریت ،وجود نظام ارزیابی اثربخش را اجتنابناپذیر نموده است .بهگونهاي که فقدان ارزیابی در ابعاد
مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امكانات ،کارمندان ،اهداف و استراتژيها به عنوان یكی از عالئم و بيماريهاي
سازمان قلمداد میشود( .محب و همكاران .)1620 ،مدیران براي افزایش مزیت رقابتی باید از نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصت-
هاي پيشروي خود در مقایسه با سایر مؤسسات مشابه و سالهاي گذشته خودآگاهی داشته باشند .از اینرو مدیران امروز در
جستجوي دستيابی به یک راه حل جامع ،قابل اعتماد و انعطافپذیر جهت ارزیابی عملكرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول
اطمينان از اجراي استراتژيهاي خود ،بتوانند اطالعات دقيق و کافی از جایگاه امروز خویش در ميان رقبا را بدست آورده و با نگاه
به آینده موجب ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند( .ملک اخالق و همكاران .)1625 ،از سازمانیافتهترین ابزارهاي مدیریت
عملكرد ،سيستم شاخصهاي کليدي عملكرد  KPIمیباشد .از دیدگاه برخی از صاحبنظران ،این سيستم بر شاخصهاي مالی و
غيرمالی مشتمل است که امكان دستيابی به اهداف راهبردي و تاکتيكی را براي سازمانها ایجاد مینماید (دراگومير .)2712 ،
شاخصهاي کليدي عملكرد امكان جمعآوري دانش و بررسی بهترین راه براي دستيابی به اهداف سازمان را فراهم میکنند.
شاخصها یا شاخصهاي کليدي عملكرد در محيط کسب وکار عمدتاً اطالعات کمی هستند که ساختارها و فرآیندهاي یک شرکت
را نشان میدهند .در حال حاضر  KPIبراي برنامهریزي و کنترل از طریق پشتيبانی اطالعات ،ایجاد شفافيت و حمایت از تصميم-
گيرندگان مدیریت بسيار مهم است .لرد کلوین شاخصهاي کليدي عملكرد را چنين تعریف کرد"هنگامی که میتوانيد آنچه را که
صحبت میکنيد اندازهگيري کنيد و آنرا با تعداد اندازه بگيرید ،چيزي در مورد آن میدانيد ،وقتی نمیتوانيد آنرا به تعداد بيان کنيد،
دانش شما از نوع ناچيز و ناخوشایند است .این ممكن است آغاز دانش باشد ،اما شما به سختی در افكار خود به مرحله علم رسيده-
اید( .بداوي و همكاران  .)2713،شاخصهاي کليدي عملكرد به عنوان اصلیترین مؤلفه در سنجش عملكرد سازمان مطرح هستند.
این شاخصها عموماً توسط سازمانها به منظور بازتاب عوامل کليدي موفقيت براي اقدامات ویژهاي که درگير آن هستند ،مورد
استفاده قرار میگيرند و امكان درك سریع و ساده از شرایط حاکم و عملكرد کسبوکارها را ميسر میسازند .شاخصهاي کليدي
عملكرد به عنوان ابزاري مورد استفاده در ارزیابی عملكرد به معناي ارزیابی سازمان ،تيمها ،عملكرد افراد و اقدامات انجام شده مورد
توجه قرار گرفته است که از طریق این شاخصها میتوان عملكرد فعلی سازمان را با آنچه که برنامهریزي شده ،مقایسه و بررسی
نمود و بازخوردهاي الزم به منظور بهبودهاي آتی را ارائه نمود ،بررسیهاي زیادي گواه این مطلب است که رفتار افراد بعد از معرفی
شاخصهاي کليدي عملكرد بهعنوان ابزاري براي سنجش عملكرد ،دچار تغييرات گستردهاي شده است( .خليل آذر و شاميزنجانی،
 .)1620شاخص کليدي عملكرد به مدیران کمک میکند با توجه به مسئوليت و اختيارات خود از این ابزار بهعنوان اهرمی براي
بهبود عملكرد سازمان استفاده کنند ،در جهان کنونی این شاخصها جهت برنامهریزي و کنترل بسيار ضروري است (محب و
همكاران .)1620 ،امروزه بسياري از سازمانها و شرکتها با انتخاب شاخصهاي نادرست و معرفی آنها بهعنوان شاخصهاي
کليدي عملكرد به سنجش و اندازهگيري فعاليتها و عملكرد خود میپردازند .به جرأت میتوان گفت تعداد سازمانهایی که
شاخصهاي کليدي عملكرد خود را به دقت شناخته و تحت نظارت خود قرار دادهاند ،بسيار محدود است .علت اصلی این پدیده را
میتوان در حقيقت بيان داشت که تعداد محدودي از سازمانها ،مدیران ،نویسندگان ،محققان ،حسابداران و حتی مشاوران به بررسی
تعيين شاخصهاي کليدي عملكرد پرداخته و به اهميت و جایگاه آن در مدیریت عملكرد سازمان پی بردهاند( .رحمانی و همكاران،
 .)1622یكی از کاراترین راههایی که مدیران موفق به صورت معمول براي نظارت بر عملكرد داخلی سازمان از آن استفاده میکنند،
اندازهگيري شاخصهاي عملكردي در قسمتهاي مختلف سازمان است .این اندازهگيريها ،ابزار بسيار مناسبی براي سنجش
دستيابی به اهداف سازمانی در اختيار مدیران قرار می دهد .با استفاده از این روش ،اهداف اساسی سازمان به اجزاي کوچکتري
شكسته شده و در نتيجه نقش هر قسمت از سازمان در دستيابی به اهداف تعيين شده مشخص میشود (ملک اخالق و همكاران،

 .)1625از این رو در تحقيق حاضر بر آن شدیم که به بررسی نحوه و چگونگی ایجاد  KPIو  OKRبراي مدیریت اثربخش
فرآیندها در شرکت ایران تابلو بپردازیم.

 -2ادبیات نظری
 -1-2شاخص کلیدی عملکرد

سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)93 :آبان 1041

یک شاخص کليدي عملكرد عنوان مینماید که چه کاري باید انجام داد ،یک شاخص کليدي عملكرد میتواند در یک سازمان
از عمق برخوردار باشد که عالوه بر واحدهاي سازمانی حتی به یک فرد نيز نسبت داده شود (رحمانی و همكاران .)1622 ،انتخاب
شاخصهاي کليدي عملكرد نيازمند راهبردي است که انتخاب را از قضاوتهاي فردي و ذهنی دور نگاه دارد (محب و همكاران،
 .)1620یک شاخص عملكرد کليدي خوب تعداد زیادي از عوامل کليدي موفقيت را در سازمان تحت تاثير قرار میدهد ،به عبارت
دیگر مدیر ارشد سازمان ،مدیران سازمان و کارکنان با تمرکز روي شاخصهاي کليدي عملكرد در حقيقت بر روي کليه اهداف
سازمان در تمامی جهات متمرکز شدهاند( .رحمانی و همكاران .)1622 ،شاخصهاي کليدي عملكرد ،سنجههایی است که بر روي
ابعادي که در موفقيت حال و آینده سازمان نقش حياتی و مهم دارند تكيه و تمرکز دارند (رحمانی و همكاران .)1622 ،استفاده از
اندازهگيري در جهان تفاوتهاي بسياري دارد ،در ایالت متحده آمریكا بسياري از کسبوکارها از کارت امتياز متوازن  BSCبه
منظور ایجاد اصول رفتاري مشخص و به شكلی متوازن استفاده مینمایند .به موقع بودن سنجش ضروري است .امروزه اگر KPI
تهيه شده براي مدیریت قدیمیتر از  5روز باشد ،بالاستفاده خواهد بود.
 KPIها به صورت لحظهاي آماده میشوند ،حتی  KPIهاي هفتگی نيز براي اولين روز کاري هفته بعد موجود است .برخی
KPIها روزانه یا حتی لحظهاي بروزرسانی میشوند (مانند شرکت هواپيمایی) درحالی که برخی دیگر به صورت هفتگی ارائه می-
شوند .سنجه هاي عملكردي که بر روي کارهاي تكميلی پروژه تمرکز دارند ،بهتر است که به این شيوه(هفتگی) گزارش شوند .در
سازمانهایی که در اتمام پروژه دچار مشكل هستند ،یک  KPIهفتگی رایج گزارشدهی ميزان دیرکرد پروژهها و گزارشها به تيم
مدیریت ارشد است .چنين گزارشهایی باعث دگرگونی اساسی در تكميل وظایف و پروژهها در سازمان میشوند( .پارمنتز.)2717 ،
شاخصهاي کليدي عملكرد ،سنجه هایی است که بر روي ابعادي که در موفقيت حال و آینده سازمان نقش حياتی و مهم
دارند ،تاکيد و تمرکز دارند .هفت ویژگی اصلی شاخصهاي کليدي عملكرد:
 .1سنجههاي غيرمالی هستند.
 .2مكرر اندازهگيري میشوند.
 .6تحت نظارت مستقيم مدیریت ارشد اجرایی یا تيم مدیریت ارشد اندازهگيري میشوند.
 .0توسط تمامی کارکنان شناخته شده و شيوه اقدامات اصالحی مربوطه مشخص است.
 .5مسئوليتهاي افراد و تيمهاي کاري تعيين شده است.
 .3داراي اثري مهم و معنیدار است.
 .0داراي اثرات مثبت فراوانی است ،به عبارت دیگر بر تمامی سنجههاي عملكردي دیگر اثر مثبت داشته است
(رحمانی و همكاران.)1622 ،
کاپالن و نورتون انتخاب و تعریف بيش از  27شاخص کليدي عملكرد را توصيه نكردند و هورپ و فریز نيز کمتر از 17
شاخص کليدي عملكرد را پيشنهاد نمودند ،با این اوصاف قانون  17/87/17میتواند راهنماي خوبی باشد به نحوي که در یک
سازمان  17شاخص کليدي نتيجه خواهيم داشت 87 ،شاخص عملكرد و  17شاخص کليدي عملكرد و به ندرت به تعداد بيشتري
شاخص با توجه به تعدادهاي بيان شده در باال نياز خواهيم داشت( .رحمانی و همكاران.)1622 ،
 -2-2اهداف و نتایج کلیدی OKR
در حقيقت مخفف عبارت  Objective and Key Resultsبه معنی اهداف و نتایج کليدي است؛  OKRبه عنوان روشی
براي تعریف و پيگيري اهداف و نتایج مختلف در سازمان مورد استفاده قرار میگيرد .بازههاي زمانی تعيين چشماندازها به
سبک ، OKRسه ماهه یا فصلی است اما در بعضی موارد به شكل ساالنه هم تعریف میشود.
 -3-2اجزای اهداف و نتایج کلیدی ()OKR

 OKRاز سه جز تشكيل شده است:
 هدف :میخواهيم به چه چيزي برسيم. نتایج کليدي :چگونه بدانيم که به هدف رسيدهایم.01

 وظایف :در مورد دستيابی به هدف چه کاري باید انجام دهيم.با پيشرفت در هر نتيجه کليدي ،پيشرفت در هدف در مقياس  7تا  177درصد به جلو حرکت می کند.
اهداف نيز بوسيله ابتكارات و فعاليتهاي هفتگی ،پشتيبانی میشوند.
برنامه ها باید به صورت هفتگی ایجاد شوند و با اهداف مرتبط شوند.
روش  OKRیک فرآیند ساده براي تنظيم و همسویی اهداف شرکت و اتصال هر هدف با  5-6نتيجه قابل اندازه گيري (نتایج
کليدي) براي اندازه گيري پيشرفت است .نتيجه کليدي ( )Key Resultمتریک با یک مقدار شروع و یک سري اقدامات به
سمت یک هدف براي پيشرفت است .بنابراین ،آنها نظارت بر پيشرفت را براي کارمندان و هدایت آنها آسان میکنند .مولفه اصلی
در اینجا موفقيت قابل اندازه گيري است .از آنجا که گفته هاي کلی درباره پيشرفت و توسعه ذهنی میباشد  ،در توصيف وضعيت
دستيابی به هدف به اندازه کافی موفق نيستند .نتایج کليدي باید خاص باشد سازمان هایی که با موفقيت از  OKRها استفاده
کردهاند می بينند که آنها هنگام تهيه اهداف و نتایج اصلی خود از زبان خاصی استفاده میکنند که براي همه کارمندان آنها مشترك
است.

 -3پیشینه تحقیق
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سيفالدین اصل و همكاران ( )1620در تحقيقی با عنوان مقایسه عملكرد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري ایران با شاخصهاي کليدي معرف توسعه پژوهش با استفاده از تكنيک دلفی فازي با روش توصيفی-
تحليلی انجام دادند و براي تجزیه وتحليل اطالعات از تكنيک دلفی فازي ایشكاوا با اعمال نظر  8خبره استفاده شد .یافتهها نشان
میدهد که  67شاخص از مجموع  00شاخص استخراج شده توسط محقق از نگاه خبرگان عوامل کليدي محسوب میشوند که باید
به طور مستمر مورد پایش قرار گيرند .همچنين آمارهاي منتسب به تعدادي از شاخصها ،تفاوتهاي قابل توجهی را در مقایسه
وضعيت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی نسبت به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري نشان میدهد .در پژوهش خليل آذر و
شاميزنجانی ( )1620تحت عنوان "شناسایی و تعيين وزن شاخصهاي کليدي عملكرد مدیریت دانش 2/7در سازمانها" با استفاده
از روش دلفی و از طریق پرسشنامه مشخص شد که فرآیند مشارکت در مدیریت دانش 2/7شامل سه مرحله و هشت گام است:
مرحله اول (مرحله حضور) با سه گام ،عضویت ،مشاهده و دریافت محتوا ،مرحله دوم (بازخورد) با سه گام ،محاوره ،ارزیابی و باز نشر
و مرحله سوم (مرحله توليد) با دو گام ،توليد ،اصالح و بارگذاري محتوا در مخازن دانش و مباحثات ،ارتباطات و مشارکت .شاخص-
هاي کليدي عملكرد مدیریت دانش 2/7براي هر یک از گامهاي فرآیند فوق به تفكيک ،شناسایی و رتبهبندي شد .دستاورد نهایی
این پژوهش ،شناسایی و تعيين وزن  26شاخص کليدي عملكرد مدیریت دانش  2/7در قالب چارچوب مفهومی مشارکت در
مدیریت دانش 2/7بوده است .این دستاورد از جهت ارائه شاخصهاي کليدي عملكرد در کنار هم و نيز تدوین چارچوب مفهومی
مشارکت در مدیریت دانش 2/7به عنوان شاخصها و چارچوبی کاربردي و ابزاري مناسب جهت سنجش عملكرد رسانه اجتماعی
سازمانی و بهبود عملكرد در راستاي اهداف سازمانی ،داراي نوآوري و اصالت است .رحمانی و همكاران ( )1622در تحقيقی با عنوان
"بررسی ميزان تأثير شاخصهاي کليدي عملكرد برانتقال تكنولوژي در صنایع مبدلهاي حرارتی و برودتی" و با استفاده از روش
پيمایش تحقيق و با کمک روش دلفی  16شاخص کليدي عملكرد را شناسایی کردند و با استفاده از روش  ISMساختاردهی
سيستماتيک شاخصهاي کليدي عملكرد انجام شد و مدل ساختاري تفسيري شاخصهاي کليدي عملكرد اراده شد .با استفاده از
تكنيک  DEMATELتحليل روابط و استخراج چگونگی شدت تأثير شاخصهاي کليدي بر روي هم و بر روي انتقال تكنولوژي
در صنایع مبدلهاي حرارتی و برودتی بررسی و مشخص شد که شاخصهاي کليدي عملكرد ،تنظيم شرایط قرارداد ،اجراي قرارداد
و نگرش کيفيت خدمات ،شاخصهایی هستند که بيشترین تاثير گذاري را بر روي شاخصهاي دیگر داشته و شاخصهاي ،هزینه-
هاي نگهداري و تعميرات  ،دفترچه راهنماي جامع پيشتيبانی عملكرد تجهيزات ،نگهداري و تعميرات پيشگيرانه تجهيزات و
اتوماسيون تجهيزات بيشترین تاثيرپذیري را دارند .سيدلر و همكاران ( )2727در تحقيقی با عنوان"مدلسازي و ارزیابی تأثيرات
فناوريهاي دیجيتال بر  KPIدر سيستمهاي توليدي"روشی براي توانمندسازي شرکتهاي کوچک و متوسط براي انتخاب یک
فناوري دیجيتال مناسب با نقشه برداري از فناوريهاي دیجيتالی موجود با شاخصهاي اصلی شناخته شده عملكرد یک سيستم
توليد براي شناسایی تأثيرات مثبت و منفی ارائه دادهاند .فریرا و همكاران ( )2712در تحقيقی با عنوان" توسعه شاخصهاي کليدي
عملكرد و مدیریت منسوخ شدن در نگهداري صنایع" بيان داشتند که انگيزه اصلی این مطالعه توسعه دو ابزاري بود که به یک
بخش نگهداري در مدیریت روزمره آنها کمک کند .علی رغم اینكه این دو ابزار در یک کارخانه فرآوري لبنيات ایجاد شده است،
بسته به نيازهاي خاص آن میتواند در هر نوع صنعتی سازگار شود .شاخصهاي عملكرد کليدي بيشتر توصيه میشود که در سه
ماهه استفاده شوند .از آنجا که ارزیابی در نگهداري و تعمير ممكن است مدتی طول بكشد تا ارزیابی شود ،با توجه به ماهيت
تصادفی آن ،از این طریق کمتر در معرض خطر است که بتواند نتایج را از تناسب خارج کند .این بدان معنا نيست که نمیتوان از آن

در دورههاي زمانی کوتاهتر یا حتی طوالنیتر استفاده نمود .همچنين معيارهاي تعيين شده براي این شاخصهاي عملكرد اصلی
بسته به صنعت مورد استفاده میتوانند ،تغيير نمایند .در مورد مدل منسوخ نيز میتوان همين را بيان داشت .علیرغم اینكه بر
مجموعهاي از اجزاي الكترونيكی اعمال میشود ،به این معنی نيست که نمیتوان از آن با اجزاي مكانيكی نيز استفاده کرد .با این-
حال  ،نمونه مورد استفاده براي تجزیهوتحليل در کل کامالً مشابه بود ،این دليل اصلی این است که بيشتر مقادیر کامالً شبيه به
یكدیگر هستند .همچنين ،دقيقاً مانند شاخصهاي عملكرد کليدي ،این ابزار میتواند در رابطه با اهدافی که ممكن است یک
سازمان متفاوت داشته باشد ،سازگار باشد .به عنوان مثال ،یک سازمان ممكن است به هر یک از متغيرهاي مورد نظر خود "وزن
تصميمگيري "باالتر یا کمتري بدهد و همچنين ارزیابیها را از ماتریس تصميمگيري به یكی دیگر از نيازهاي آنها تغيير دهد.

 -4مواد و روش
تحقيق حاضر از نوع هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري دادهها نيز پيمایشی و توصيفی است که در شرکت ایران تابلو
انجام شده است .نمودار شماره ( )1نقش شاخص هاي کليدي عملكرد را تحليل محيط کسب و کار را در شرکت ایران تابلو نشان
میدهد.

سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)93 :آبان 1041

نمودار  .1نمودار گردش فرآیند تحلیل محیط کسب و کار و تدوین اهداف و برنامهها

شكل شماره ( )2( ،)1و ( )6نيز اهداف کيفی سال  1620مربوط به شرکت ایران تابلو را نشان میدهد.
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شکل  .1اهداف کیفی شرکت ایران تابلو

شکل  .2اهداف کیفی شرکت ایران تابلو

شرکت ایران تابلو مطابق جدول شماره ( )2موارد پایش و اندازه گيري خود را تعریف و تعيين نموده است:

00

جدول  .2موارد پایش و اندازه گیری شرکت ایران تابلو
زمان انجام پایش و اندازه گيري
روش
مطابق شناسنامه فرآیندها
روش هاي آماري
ساليانه
روش هاي آماري
شش ماهه
روش هاي آماري
ماهانه
روش هاي آماري
شش ماه یكبار
نظرسنجی  /آمار

چه چيزي
عملكرد فرآیندها
عملكرد مالی
عملكرد کلی سيستم
عملكرد کيفی
رضایت مشتري

زمان تحليل و ارزیابی
مطابق پيوست شماره 6
ساليانه  /جلسه مجمع
شش ماهه
ماهانه
ساليانه  /جلسه بازنگري
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شکل  .3اهداف کیفی شرکت ایران تابلو

جدول شماره  1روشها و معيارهاي ارزیابی فرآیندها و تجزیه تحليل دادهها را نشان میدهد.
جدول  .1روشها و معيارهای ارزیابی فرآیندها و تجزیه تحليل دادهها
معیارهای ارزیابی

بازه
زمانی

حد پذیرش
سال 39

مبداء
اطالعات

مقصد
گزارش

کد
فرایند

میزان اثربخشی
آموزش

شش
ماهه

باالتر از %04

واحدها

مدیریت
ارشد

نمودار مقایسه ای
نفر روز آموزش
دیده

سالیانه

باالتر از 154
نفر روز

واحدها

مدیریت
ارشد

6

ارزیابی دوره های
آموزشی

سه ماهه

باالتر از %04

واحدها

مدیریت
ارشد

0

نمودار مقایسه ای
تعداد عدم انطباق
ها

سالیانه

نظر سنجی از
مشتری

مدیریت
ارشد

نمودار مقایسه ای
رضایت مشتریان
بعد از تحویل
نمودار مقایسه ای

نام فرایند

نام واحد

QA

2

PQ01

1

5
3

آموزش

تضمین
کیفیت

منابع
انسانی

سیستم
ها و
روشها

کمتر از  5مورد

شش
ماهه

باالتر از %39

نظر سنجی از
مشتری

مدیریت
ارشد

شش

باالتر از %35

نظر سنجی از

مدیریت
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کد
فرایند

نام فرایند

نام واحد

مبداء
اطالعات

مقصد
گزارش

مشتری

ارشد

روند پیشرفت
پروژه ها

ماهانه

مطابق با برنامه

برنامه ریزی و
کنترل

مدیریت
ارشد

نمودار مقایسه ای
میزان تاخیرات
پروژه و علت تاخیر

شش
ماهه

کمتر از %3
ایران تابلو

برنامه ریزی و
کنترل

مدیریت
ارشد

رضایتمندی از
عملکرد برون
سپاری

شش
ماهه

باالتر از %05

برنامه ریزی و
کنترل

مدیریت
ارشد

معیارهای ارزیابی
رضایت مشتریان
در تست و تحویل

8

PJ01

0

مدیریت
پروژه

پروژه

2

17

PP02

11

PT01

12

PT01

16

PS01

نگهداری
و
تعمیرات
)(PM
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طراحی و
تصدیق
مهندسی

برآورد
فروش

نگهداری
و
تعمیرات

طراحی و
تصدیق
مهندسی

فروش

بازه
زمانی

حد پذیرش
سال 39

ماهه

رضایتمندی از
 PMعملکرد

شش
ماهه

درصد تغییرات
طراحی در پروژه
ها که منشاء
داخلی داشته
باشند

شش
ماهه

باالتر از %05

واحدها

مدیریت
ارشد

مدیریت
ارشد

کمتر از %04
مهندسی

نمودار ارزیابی
عملکرد گروههای
طراحی،مهندسی

شش
ماهه

باالتر از %05

تعداد استعالم ها و
قراردادها

شش
ماهه

نسبت استعالم
به قرارداد باالتر
از %15

میزان ضایعات

شش
ماهه

نفر ساعت دوباره
کاری ها

شش
ماهه

نمودار مقایسه ای
نفر ساعت مربوط
به تولید

شش
ماهه

به روز بودن
تجهیزات و ماشین
االت

 1ساله

مدیریت
ارشد
مدیریت
ارشد
فروش

نسبت ضایعات
10

ورق فلزی با
محصول

برنامه ریزی

خروجی کمتر از

مدیریت
ارشد

15

13

00

PP01

%03

تولید

تولید

نسبت نفر ساعت
برنامه ریزی

مدیریت
ارشد

مطابق با تعداد
نفرات تولید

برنامه ریزی

مدیریت
ارشد

درصد ماشین
االت با سن کمتر
از  01سال ،
باالتر از %01

تولید

دوباره کاری به
کل کمتر از %5

مدیریت
ارشد

تدارکات

مقایسه رشد تامین
کنندگان

شش
ماهه

باالتر از %53

تدارکات

مدیریت
ارشد

بازرگانی

مدت زمان سفارش
تا خرید

شش
ماهه

12

PQ03

کالیبراس
یون

کنترل
کیفیت

درصد انجام
کالیبراسیون
مطابق برنامه

سالیانه

27

PQ02

تست و
بازرسی

کنترل
کیفیت

متوسط خطای
تست و بازرسی در
تحویل تابلو

شش
ماهه

21

PW01

انبارش

انبار/
کاردکس

مدت زمان بررسی
تا اعالم موجودی
انبار

شش
ماهه

IF0100

کد
فرایند

مدیریت
منابع

منابع
انسانی

نرخ خروج نیروی
کار ،نرخ جذب
نیروی انسانی ،

سالیانه

تعداد سوانح

سالیانه

کمتر از  2مورد

نسبت جاری -آنی

نه ماهه

باالتر از 1

بازده سرمایه

سالیانه

باالتر از %13

پایش،اندازه گیری
و تجزیه تحلیل
داده ها

شش
ماهه

نام فرایند

18

22

PB01

10
خرید

داخلی/

20

PF01.
00

26
مدیریت
مالی

مالی

25

M

23
20

مدیریت
سازمان

28

مدیریت

کمتر از 113
روز
باالتر از %03

کمتر از  2عدد
در هر ردیف
پروژه

کمتر از  1.5روز

تدارکات

مدیریت
ارشد

کنترل
کیفیت

مدیریت
ارشد

کنترل
کیفیت

مدیریت
ارشد

کاردکس

مدیریت
ارشد

نرخ خروج
کمتر از %5

منابع انسانی

مالی

مدیریت
ارشد

مدیریت
ارشد

-

کلیه فرایندها

مدیریت
ارشد

رضایتمندی
ذینفعان

سالیانه

عدم شکایت

سهامداران-
قانون

مدیریت
ارشد

افزایش تنوع
محصوالت تولیدی

سال

باالتر از  2مورد

کلی

مدیریت
ارشد

ماتریس ارزیابی
موفقیت و اقدام
استراتژیک

سالیانه

عوامل داخلی
و خارجی
SWOT

مدیریت
ارشد

منطقه تهاجمی
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نام واحد

معیارهای ارزیابی

بازه
زمانی

حد پذیرش
سال 39

مبداء
اطالعات

مقصد
گزارش

 -5بحث و نتیجهگیری
شـاخصهاي کليدي عملكرد ،افراد-فرآیندها و محصول را قادر میسازد که در شرایط محيطی رشد و پيشرفت نمایند .رشد
افراد شامل :مهارتهاي جدید ،ارتباطات بهتر ،ناسازگاريهاي کمتر ،راندمان باالتر و فرآیندها شـامل :بهبود مداوم وضعيت،
محاسبه اثرتغيير فرآیندها روي افراد و محصول شامل :تحویل سریعتر و بهتـر -قيمت رقابتی و با ارزشهاي بيشتر بوده و قابليت
حضور در بازار را براي شرکتها و کارخانجات سـازنده محصـول بهبـود مـیبخشـد .شاخصهاي کليدي عملكرد و سنجش آنها در
نگهداشت و در ایجاد رویكرد یكپارچه مدیریت تغيير براي رشد سـازمانها و شرکتها به کار گرفته میشود و همچنين روشنایی
کارآیی کسبوکار را نشان میدهند .بدون  ، KPIبراي رهبران شرکت دشوار خواهد بود که آنرا به شيوهاي معنیدار ارزیابی نمایند
و سپس تغييرات عملياتی را براي حل مشكالت عملكرد انجام دهند .از سازمان یافتهترین ابزارهاي مدیریت عملكرد ،سيستم
شاخصهاي کليدي عملكرد است .شاخصهاي کليدي عملكرد به عنوان اصلیترین مؤلفه در سنجش عملكرد سازمان مطرح
هستند .شاخص یا شاخصهاي کليدي عملكرد در محيط کسب وکار عمدتاً اطالعات کمی هستند که ساختارها و فرآیندهاي یک
09

شرکت را نشان میدهند .با توجه به یافتههاي پژوهش مشخص شد شاخصهاي کليدي عملكرد ،مقادیر قابل اندازه گيري هستند
که ميزان پيشرفت در انجام فعاليتهاي تاثيرگذار در موفقيت شرکت ایران تابلو را نمایش میدهند.
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