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چكیده 
نظام اداری ،مجموعهای از اصول ،ارزشها ،هدفها ،سياستها ،سرمایههای انسانی و امکانات مادی
برای مدیریت نظام جمهوری اسالمی ایران است که در جهت ایجاد هماهنگی از طریق فعاليتهای
مدیریتی (برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل) بين بخشهای مختلف جامعه و تحقق آرمانها و
هدفهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی کشور فعاليت میکند.
به نظر میرسد مدل کارت امتيازی متوازن یا  BSCبا دارا بودن قابليت ارزیابی و اجرای استراتژیها
وبرنامهها در یک سازمان میتواند کمک شایانی به کنترل و اجرای برنامهها در تحول نظام اداری کند.
هماکنون سازمانهای دولتی و غير انتفاعی بسياری در دنيا ،بهمنظور ارزیابی عملکرد و همچنين اجرای
استراتژیهای خود از مدل کارت امتيازی متوازن بهره میگيرند .بدیهی است که سياستهای کلی نظام
اداری نيز همانطور که از اسم آن برمیآید خود یک نظام و یک سيستم است و بهمنظور اجرای آن
بایستی سازمان یا سازمانهای زیادی با یکدیگر بر طبق یک برنامه حرکت کنند .بنابراین ،برای این نظام
(سيستم) میتوان خرده نظام (خرده سيستم) برنامهریزی ،خرده سيستم اجرای برنامه و خرده سيستم
ارزیابی برنامه طراحی نمود.
در این مقاله با بررسی کامل بندهای سياستهای کلی نظام اداری ،عوامل کلیتر این بندها را
استخراج کرده و هر یک از این عوامل را بهعنوان یک هدف در یکی از ابعاد چندگانه مدل کارت امتيازی
متوازن قرار دادهایم .در نهایت بااستفاده از تکنيک  AHPاهميت و وزن هر یک از ابعاد و اهداف آن
استخراج گردیده است.
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.1مقدمه 

امروزه با اطمينان میتوان گفت که تردیدی در خصوص ضرورت اصالح نظام اداری وجود
ندارد؛ سيستمی که برای خدمترسانی به شهروندان طراحی شده اما در کشور ما در عمل ،باعث
دردسرهای زیاد و همچنين محلی برای صرف هزینههای کالن و بدون بازگشت بوده است .با
ابالغ سياستهای  66گانه اصالح نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری ،این اميد بهوجود آمد
که میتوان با تکيه بر این سياستها و تدوین راهحلهای صحيح در اصالح سيستم یادشده،
اقداماتی انجام داد .هدف از ابالغ این سياستها به دستگاههای ذیربط این بود که بهعنوان یک
برنامه استراتژیک سرلوحه فعاليتها قرار گيرد .بدیهی است هر برنامهای نياز به نظارت دارد و در
این برنامه توجه به نتایج سبب میشود تا ارزیابی درستی از وظایف و کارکردهای افراد و
دستگاهها بهعمل آمده و با اقدامات بههنگام از اتالف منابع وامکانات جامعه جلوگيری بهعمل
آید.
سياستهای کلی نظام اداری دارای موضوعات متنوعی است که در آن نهادینهسازی فرهنگ
سازمانی ،عدالت محوری ،شایسته ساالری ،دانشگرایی در زمينههای مختلف سازمانی و فردی،
چابکسازی سازمانها ،انعطافپذیری ،اثربخشی و کارایی فرایندها ،توسعه نظام اداری
الکترونيک ،خدمات رسانی برتر ،شفافسازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق مردم از طریق
انتقال اطالعات صحيح ،قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسئوليتپذیری اداری و اجتماعی،
نهادینهسازی وجدان کاری ،کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شيوههای نظارت و کنترل نظام
اداری ،حمایت از روحيه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر ،ارتقای سالمت نظام
اداری و رشد ارزشهای اخالقی ،مورد تأکيد قرار گرفته است .باتوجه به این امر ،ترسيم نقشه
استراتژی جهت مشخص کردن سلسله مراتب اهداف سياستهای کلی نظام اداری ،مشخص
کردن ابعاد نقشه استراتژی ترسيم شده ،تعيين اهداف موجود در هر یک از ابعاد و شاخصهای
ارزیابی عملکرد برای هر یک از اهداف ،ضرورت دارد .بدینمنظور ابزار مناسبی مورد نياز است .در
خصوص انتخاب ابزار مناسب باید به این نکته توجه داشت که در دو دهه اخير موضوعهایی مانند
یادگيری سازمانی ،خلق دانش و ظرفيت نوآوری ،بهعنوان عوامل تعيين کننده مزیت رقابتی مورد
توجه قرار گرفتهاند و این تمرکز به دليل ظهور جهانیسازی ،تشدید رقابت ،و پيشرفت بیسابقه
تکنولوژی بهخصوص در زمينه ارتباطات و اطالعات بوده است [ .]1تمرکز بر این مباحث ،باعث
شده است که امروزه تمامی شرکتها در فضای رقابتی کنونی برای دستيابی موفق به اهداف
ذینفعان و برای اجرای استراتژیهای سازمان ،بهکارگيری سيستم مدیریت و اندازهگيری
عملکرد 1را الزامی بدانند .
1. PMMS
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یکی از مدلهایی که امروزه بهمنظور ارزیابی عملکرد سازمانها و سيستمها استفاده میشود،
مدل کارت امتيازی متوازن یا  1 BSCاست که قابليت ارزیابی یک سازمان یا سيستم از
جهتهای گوناگون را دارد .هماکنون سازمانهای دولتی و غير انتفاعی بسياری در دنيا ،بهمنظور
ارزیابی عملکرد و همچنين اجرای استراتژیهای خود از مدل کارت امتيازی متوازن بهره
میگيرند.
باتوجه به این امر در این مقاله نيز مدل کارت امتيازی متوازن برای ارزیابی اجرای
سياستهای کلی نظام اداری ،مورد استفاده قرار گرفته است.
مسئلهای که مطرح میشود این است که مدل کارت امتيازی متوازنی شامل چهار بعد مالی،
مشتری ،فرایندهای داخلی و رشد و یادگيری است که این ابعاد تناسب چندانی با سياستهای
کلی نظام اداری ندارد .پاسخی که میتوان داد این است که بر طبق نظر نورتون و کاپالن
سازمانهایی که از کارت امتيازی متوازن استفاده میکنند باید آن را با محيط خاص خودشان و
همچنين ،فرایندهای درونی خود هماهنگ سازند .لذا ،هيچ لزومی ندارد که سازمان تمام ابعاد
 BSCرا در نظر بگيرد و حتی میتواند بر اساس نياز ،بعدی را به آنها افزوده و از آن بکاهد.
[ .]13:33باتوجه به این امر در این مقاله ،مدل یادشده مبنای پژوهش قرار خواهد گرفت و ترسيم
نقشه استراتژی سياستهای کلی نظام اداری ،تعيين ابعاد الگوی مدیریت عملکرد ،تعيين اهداف
استراتژیک موجود در هر یک از ابعاد و تعيين وزن هر یک از هدفهای استراتژیک ،از هدفهای
این مطالعه محسوب میشود.
.2مبانينظریوپیشینه

نظام اداری .اداره عبارت از مجموعه فعاليتهایی است که به وسيله آن ،مقامات عمومی با
امکانات عادی یا با توسل به اختياراتی که قدرت عمومی ناميده میشود ،نظم عمومی را برقرار
میسازند و نيازهایی را که متضمن نفع عمومی است ،برآورده میکنند [ .]6:1تعریفهای زیادی
برای نظام اداری ارائه شده است که اینجا به چند مورد اشاره میشود.
 نظام اداری هر کشور به مثابه سازمان تنظيم کننده کليه فعاليتها برای نيل به هدفهایتعيين شده است که ضمن ایجاد هماهنگی بين بخشهای مخلتف ،بستر مناسب را برای حل
مسائل و مشکالت مردم و حسن جریان امور عمومی فراهم میکند [.]4
 نظام اداری (با هر سطح از نظامندی) ،خود محصور در نظامی بزرگتر بهعنوان نظام جمهوریاسالمی بوده و مقصود و فلسفه وجودی آن به نظام فراگير و شامل (نظام جمهوری اسالمی)

1. Balanced ScoreCard
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برمی گردد .مأموریت و رسالت آن عبارت است از مدیریت نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر
ارزشها و اصول و سياستهای کلی نظام [.]4
در کل ،نظام اداری خرده نظامی از جمهوری اسالمی است که ماموریت آن ،مدیریت نظام
جمهوری اسالمی مبتنی بر ارزشها و اصول و سياستهای کلی نظام است .در واقع نظام اداری
هر کشور به مثابه سازمان تنظيم کننده کليه فعاليتها برای نيل به هدفهای تعيين شده است
که ضمن ایجاد هماهنگی بين بخشهای مختلف جامعه ،بستر مناسب جهت تحقق امور
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی (حسب قانون اساسی و قوانين جاری کشور) را فراهم
میکند [.]11
نظام اداری و اجرایی هر کشوری معرف شکل و ساختار آن جامعه است و بهطور قطع ،نوع
نگرش به این نظام در هر جامعه تفاوت دارد .در سطح کالن (فراسازمانی) میتوان گفت نظام
اداری و اجرایی کشور ،ساختار برنامهریزی شده ،سازماندهی شده و نهادینه شدهای از نهادها،
سازمانها ،تاسيسات و شالودههای اداری و تشکيالتی است که مجموعه وظایف ،تکاليف ،عمليات
و برنامههای دولت را بهمنظور اعمال حاکميت یا اعمال تصدی در جهت تحقق یک سلسله
مقاصد و هدفهای معين به اجرا در میآورد .در حقيقت ،نظام اداری ،ابزاری جهت تحقق
هدف های هر نظام سياسی ،اجتماعی و اقتصادی است و موفقيت هر کشور در استفاده بهينه از
منابع داخلی که با اجرای برنامههای توسعه و پيشرفت اجتماعی و اقتصادی بهدست میآید ،تنها
از طریق دستگاه اداری کارآمد و اثربخش امکانپذیر است .از سوی دیگر ،در سطح سازمانی ،نظام
اداری در برگيرنده کليهساز و کارها ،روشها و نهادهایی است که نظام مدیریتی آن سازمان با
بهکارگيری آن ها بر عملکرد مجموعه تشکيل دهنده سازمان نظارت نموده و آن را در جهت تامين
اهدافش رهبری میکند .بهعبارت دیگر ،نظام اداری همچون اهرمی در دست مدیریت سازمان
است که با بهکارگيری مجموعهای از ابزارها در جهت بهبود عملکرد بدنه سازمان بهکار میآید و
نظارت بر این عملکرد را به عهده دارد [.]3
ضرورت تحول در نظام اداری و تدوين برنامه راهبردی در اين زمینه .تحول در نظام
اداری هم بهعنوان تسهيل کننده و بستر ساز اجرای برنامههای توسعه و هم بهعنوان زیرساخت و
الزامات تحقق چشمانداز  61ساله ضرورتی انکارناپذیر است .گر چه خطمشیگذاران و برنامهریزان
در طول برنامههای اول تا پنجم به این مهم توجه داشتهاند ليکن بهعلت بهرهگيری از
رویکردهای بعضاً غير منطبق بر نظام اسالمی ،بيشتر اوقات بر کارایی صرف توجه داشته و از توجه
کافی به فرایندها و اثربخشی نظام اداری و خدمترسانی مطلوب که جوهره نظام جمهوری
اسالمی است ،غافل شدهاند .در این مسير گرچه سياستهای کلی برنامههای پنج ساله به دولت و
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مجلس ابالغ شده است؛ حاصل برنامهها و اجرای آنها کامالً منطبق بر آنها نبوده است .ابالغ
سياستهای کلی نظام اداری در سال  1331که از جامعيت فراوانی برخوردار است ،فرصتی
گرانقدر برای خطمشیگذاران و مجریان و مسئوالن ،فراهم آورده است که به تصحيح و تکميل
آنچه در گذشته صورت گرفته ،بپردازند و برای آینده نيز در تحقق چشمانداز چراغ راه محکمی را
داشته باشند.
بنابراین ،برنامههای تحول نيز باید سمت و سویی دقيقاً منطبق بر این سياستهای کلی بيابند
و با پایش منطقی و دائمی ،سياستهای کلی نظام اداری را تحقق بخشند.
نظارتوارزيابيدرحقوقاداری .نظارت ،عبارت است از تطبيق فعاليتهای یک موسسه با
هدفهای تعيين شده؛ طبق موازین قانونی .همچنين انطباق فعاليتهای مردم با موازین قانونی و
نظام اجتماعی ،کنترل ناميده میشود؛ چنانکه اقدامات پليس یا مامور گمرک بر عدم ارتکاب
جرایم و قاچاق کاال نوعی کنترل است ،ولی این نوع کنترل معادل "تفتيش" و "بازرسی" است و
کنترل به معنای خاص ،محسوب میشود که از کنترل به معنای عام جداست .بازرسی یا کنترل
به معنای خاص ،یکی از انواع کنترل به معنای عام است [.]1:41
بهطور کلی یکی از اختيارات اداری قوه مجریه ،اعمال نظارت بر فعاليتهای اداری است که
به موجب آن اعمال حقوقی ادارات در راستای قانون انجام گيرد و هيچ سازمان و مامور اداری از
حدود صالحيتها و اختيارات اعطایی خارج نشود .کنترل دستگاه اداری هر کشور چهار هدف را
دنبال میکند:
 تامين این هدف که دستگاه اداری در چهارچوب قانون و مقررات معتبر انجام وظيفه کند. اختيار تشخيص دستگاه اداری و مجریان آنها منطبق با اختيارات و وظایف قانونی اعطایی بهآنها باشد.
 اختيار و قدرت قانونی اعطایی به سازمانها و کارگزاران در جهت منافع عمومی بهکار رود. سوء استفاده از اختيار و قدرت قانونی ،منع و در صورت وارد شدن خسارت به مردم ،خسارتزیان دیده از عمل نادرست اداری جبران شود [.]13:31
همچنين کنترل بر دستگاه های اداری به دو صورت انجام میگيرد]11:33[ :
 .1نظارت بر دستگاههای اداری به وسيله عوامل محيطی مانند مردم ،مجلس ،احزاب و قوه
قضائيه
 .6نظارت بهوسيله مدیران دستگاههای اداری.
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نظارت بيرونی چنانچه بهوسيله دولت ،نهادها ،قوای مقننه و قضائيه یا غيره انجام شود موجب
میشود که قدرت تصميمگيری در راس سلسله مراتب سازمان متمرکز و برای نظارت درونی از
قوانين و مقررات بيشتری بهرهگيری شود .بهمنظور اعمال نظارت بيرونی دو راه وجود دارد:
 .1قدرتمندترین تصميم گيرنده را مسئول اقدامهای سازمان بدانند.
 .6استانداردهای بسيار روشنی را در قالب قوانين و مقررات برقرار کنند.
راه نخست ،ساختاری متمرکز میسازد و مدیریت کنترل را از نزدیک و مستمر اعمال میکند
و راه دوم به هماهنگی و سازماندهی آن میانجامد ،باتوجه به راه نخست و نظام کنترل درونی
مدیریت میتوان گفت که اعمال کنترل بيرونی ارتباط نزدیک و معنیداری با کنترل درونی یعنی
مسئوليت کنترلی مدیر دارد.
با در نظر داشتن نقش قوانين و مقررات در گزینش راه اول و نيز استانداردهای روشن در قالب
قوانين با عنوان راه دوم اعمال نظارت بيرونی نقش و اهميت قانون را در نظام کنترل آشکار
میکند [.]1:46
کارت امتیازی متوازن ( .)BSCموضوع اصلی در تمام تجزیهوتحليلهای سازمانی ،عملکرد
است و بهبود آن مستلزم اندازهگيری است و از اینرو سازمانی بدون سيستم ارزیابی عملکرد قابل
تصور نيست [.]6:41
مسئله عملکرد سازمان (عامل مورد بررسی و روش ارزیابی) ساليان زیادی است که
پژوهشگران و کاربران را به چالش وا داشته است .سازمانهای تجاری در گذشته از شاخصهای
مالی بهعنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده میکردند تا اینکه نورتون و کاپالن در اوایل دهه
 1131پس از بررسی و ارزیابی سيستمهای حسابداری مدیریت ،بسياری از ناکاراییهای این
اطالعات را برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش
پيچيدگی سازمانها و رقابت بازار بود [ .]16:63بنابراین ،این دو نفر بيان داشتند که استفاده از
سيستمهای ارزیابی عملکرد 1که تنها بر شاخصهای مالی متکی هستند میتواند موجب بروز
مشکالتی برای سازمان شود [.]11
بدینترتيب که استفاده صرف از شاخصهای مالی که با استراتژیهای سازمان ارتباط ندارند،
ممکن است منجر به تضاد با هدفهای استراتژیک سازمان و پدید آمدن مشکالتی در تدوین
استراتژی شوند .بهعنوان مثال افراط در استفاده از "نرخ برگشت سرمایه" میتواند به بهبودهای
کوتاهمدت منجر شود .معيارهای سنتی ،نظير کارایی هزینه و مطلوبيت ،ممکن است باعث فشار
آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاهمدت شده و در نتيجه هيچگونه حرکتی به سمت
)1. Performance Measurement System (PMS
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بهبود صورت نگيرد .همچنين شاخصهای مالی ،گزارش دقيقی درباره هزینه فرایندها،
محصوالت و مشتریان نمیدهند و تنها بر فرایند کنترل بخشی به جای کل سيستم تاکيد دارند.
شاخصهای مالی قادر به تشخيص هزینههای کيفی به شکل دقيق و مناسب نيستند و تنها توليد
بيشتر را تشویق میکنند [.]3:131
نورتن و کاپالن برای طراحی سيستم اندازهگيری عملکرد شرایطی را مطرح کردهاند که
فراهم کردن آنها به عملکرد عالی در محيط پر تالطم و رقابتی امروز منجر خواهد شد .این
شرایط عبارتند از:
 .1سيستم باید به استراتژی سازمان متصل باشد.
 .6سيستم بایستی از شاخص های مختلف -داخلی و خارجی ،مالی و غيرمالی ،توانمند سازها و
نتایج -برای رسيدن به نگرشی متوازن و برقراری ارتباطات علی برای رسيدن به موفقيت تجاری
استفاده کند.
 .3سيستم و شاخصهای آن باید مناسب اندازه سازمان باشد بهعبارتی ساده در استفاده و در
دسترس باشد.
 .4سيستم باید قابليت ادغام در هر سطح از سلسله مراتب و همتراز با کارکردهای سازمانی را
داشته باشد.
 .1کارمندان باید در تدوین استراتژیها و تعيين شاخصهای مناسب عملکرد دخالت داده شوند.
 .6زیرساختارهای شرکت باید مشوق رفتارهای شایسته و حامی سيستم اندازهگيری عملکرد باشد.
 .3اثربخشی سيستم ارزیابی عملکرد سازمان باید بهطور متناوب مورد بازنگری قرار گرفته و
بهبودهای الزم انجام شود.
 BSCابزاری بهمنظور ارزيابي عملكرد .کارت امتيازی متوازن چارچوبی برای تشریح
فعاليتهای سازمان از چهار جنبه مختلف است که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت
میگيرد [ .]11برخی سازمانها از این روش نه تنها برای ارزیابی عملکرد ،بلکه بهعنوان چارچوبی
برای تدوین و فرموله کردن راهبرد و ارتباطات و کنترل نحوه اجرای استراتژیهای خود استفاده
میکنند.
چهار بعد  BSCطبق نظر کاپالن و نورتون شامل بعد مالی ،بعد مشتری ،بعد فرایندهای
داخلی و بعد رشد و یادگيری است ولی سازمانهایی که از کارت امتيازی متوازن استفاده میکنند
باید آن را با محيط خاص خودشان و همچنين فرایندهای درونی خود هماهنگ سازند .لذا ،هيچ
لزومی ندارد که سازمان تمام ابعاد  BSCرا در نظر بگيرد و حتی میتواند بر اساس نياز ،بعدی را
به آنها افزوده و از آن بکاهد [.]13:33
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این مدل ،هدفها و راهبرد را بهعنوان مرکز کنترل عمليات سازمان قرار میدهد .این کار از
طریق ترجمه هدفهای سازمان به شاخصهای کليدی موفقيت در چهار بعد چارچوب  BSCو
ترجمه استراتژی به هدفها و از طریق ابزاری به نام نقشه استراتژی 1صورت میگيرد.
به عبارت دیگر نقشه استراتژی ابزاری است که ميان استراتژی و هدفهای سازمان از یک
سو و ميان فرایندها و سيستمهایی که به پيادهسازی استراتژی کمک میکنند از سوی دیگر،
ارتباط برقرار میکند .کاپالن و نورتون میگویند نقشه استراتژی در واقع تصویر مشهودی از
استراتژیهای سازمان را به مدیران ارشد ارائه ،تشریح و اجرای آن را در سطح عملياتی سازمان
ساده و نهایتاً چگونگی خلق ارزش را نمایان میکند [.]13:33
باتوجه به اهميت نظام اداری در رشد و پيشرفت کشور و ضرورت ارزیابی اجرای سياستهای
کلی نظام اداری ،و قابليتهای کارت امتيازی متوازن در این پژوهش از این ابزار بهمنظور ارزیابی
اجرای سياستهای کلی نظام اداری استفاده میشود .ازاینرو هدفهای اصلی این پژوهش
عبارتند از:
 ترسيم نقشه استراتژی سياستهای کلی نظام اداری؛  تعيين ابعاد الگوی مدیریت عملکرد؛ تعيين هدفهای استراتژیک موجود در هر یک از ابعاد؛ تعيين وزن هر یک از هدفهای استراتژیک .
روششناسيتحقیق 

.3
پژوهش حاضر از آنجا که با هدف ترسيم نقشه هدفهای استراتژی اجرای سياستهای کلی
نظام اداری صورت گرفته است ،از نظر هدف کاربردی و از بعد نحوه گردآوری اطالعات در زمره
پژوهشهای توصيفی  -پيمایشی قرار میگيرد .در این پژوهش بهمنظور شناسایی مولفههای
موجود در سياستهای کلی نظام اداری ،پس از مطالعه و بررسی موشکافانه این سياستها،
فهرست ابتدایی از مجموعه عوامل و مولفههای موجود در آن تهيه شد .سپس با مصاحبه،
مشورت و اجرای روش دلفی ميان تنی چند از متخصصان در حوزه مربوط ،مولفههای نهایی
تکميل شد .این موارد بهعنوان گزینههای پيشنهادی در پرسشنامه قرار گرفت که در آن
متخصصان به یک سوال پاسخ میدادند:
اینکه هر یک از بندهای سياستهای کلی نظام اداری را در راستای رسيدن به کداميک از
مضامين میبينند؟ (نتایج در جدول شماره  1نشان داده شده است)

1. Strategy Map
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جامعه آماری اجرای دلفی ،در این پژوهش  3نفر از اعضای هيأت علمی دانشگاهها بوده است 1که
در مرحله اول نظر آنها در خصوص مضامين استراتژیک استخراج شده از  66بند سياستهای
کلی نظام اداری گرفته شد .در مرحله دوم نظر آنها پيرامون نقشه اهداف استراتژیک ،استخراج
شده از مضامين استراتژیک ،گرفته شد و در مرحله سوم نظرات آنان از طریق پرسشنامهای که از
تکنيک  AHPبهره میگرفت ،بهمنظور استخراج وزن هر یک از اهداف نقشه استراتژی گرفته
شد.
يافتههایتحقیق
 .4

سیاستهای کلي نظام اداری .نتایج اوليه که حاصل مصاحبه با

اهداف استراتژيک 
متخصصان بوده است ،ما را به عواملی کلی بهعنوان مضامين موجود در سياستهای کلی نظام
اداری رساند که شامل این موارد بود:
 فرهنگ اداری و خدمت رسانی عدالت محوری جذب و حفظ حرفه ای کارکنان بهبود ساختارها و فرایندها بهبود فناوری ها هماهنگی دستگاه ها و نهادهای اجرایی بهبود خدمت رسانی حفظ حقوق مردم توجه به استحکام خانواده تنظيم روابط اداری بر اساس امنيت روانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،بهداشتی ،فرهنگی و رفاهی ایجاد زمينه رشد معنوی ،علمی و تخصصی منابع انسانی حفظ کرامت و عزت و تامين معيشت کارکناناین عوامل در پرسشنامه قرار گرفت و متخصصان و صاحبنظران پيرامون آن پاسخهایی را
دادند که نتایج حاصل از آن ،در جدول زیر مالحظه میشودد .برای مثال ،موارد  6 ،1و  3از
مضامين سياستهای کلی نظام اداری با هدف فرهنگسازی آمده است که البته شماره این بندها
در متن ابالغی ،به ترتيب  61 ،1و  61بوده است.

این اعضا عبارتند از :دکترسيدمهدی الوانی ،دکترعلیاصغر پورعزت ،دکترداود حسينپور ،دکترعلی دیواندری ،دکترعلی
رضائيان ،دکترسيدمحمد ميرمحمدی ،دکتر حامد وارث
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جدول  .1تحليل مضامين بندهای سياستهای کلی نظام اداری و استخراج مضامين مشترک ميان بندها

این مضامين کلی ،اهداف استراتژیک سياستهای کلی نظام اداری هستند .این اهداف
میتوانند با یک سلسله مراتب منطقی به اهداف موجود در نقشه استراتژی تبدیل شوند.
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سیاستهای کلي نظام اداری (نقشه استراتژی) .شالوده و

نقشه اهداف استراتژيک 
مبنای کارت امتيازی متوازن را نقشه استراتژی تشکيل میدهد که به گفته کاپالن و نورتون،
پيادهسازی موفقيتآميز کارت امتيازی متوازن مبتنی بر آن است؛ یعنی ترسيم دقيق روابط علی و
معلولی 1بين اهداف استراتژیک سازمان در چند بعد .بهعبارتی این نقشه ،فرایند تبدیل داراییهای
نامشهود را به نتایج مشهود ،تشریح میکند [.]6:131
این ابزار به کارکنان سازمان یک نگاه مستقيم و روشن میدهد تا بدانند چگونه
فعاليتهایشان به اهداف جامع سازمان متصل شده ،و آنها را در جهت انجام هرچه بهتر
اقداماتشان هماهنگ میکند.
به اعتقاد مبدعان کارت امتيازی متوازن ،بهترین راه ترسيم نقشه استراتژی استفاده از رویکرد
باال به پایين است .این رویکرد با بررسی هدف و مقصد سازمان آغاز شده و به ترسيم راههای
دستيابی به مقصد مورد نظر میپردازد .قرار دادن هدفها در هر یک از ابعاد بدان معناست که
پس از یک دوره خواهيم توانست ميزان دستيابی به آن هدف را مورد ارزیابی قرار دهيم .نقشه
استراتژی همانقدر که به اجرای استراتژی کمک میکند ،در ارزیابی عملکردمان برای رسيدن به
اهداف نيز کاربرد دارد.
نقشه استراتژی پيشنهادی استخراج شده ،بهعنوان نقشه راه رسيدن به اهداف استراتژیک
سياستهای کلی نظام اداری که بر پایه اهداف استخراج شده از نظرات کارشناسان و
صاحبنظران بنا شده است در شکل زیر آمده است.

1. Cause & Effect Relationship
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شکل  .1نقشه اهداف استراتژیک سياستهای کلی نظام اداری

وزندهيبههدفها.الگویفرايندتحلیلسلسلهمراتبي.)AHP(1پس از دریافت نظرات

متخصصين پيرامون مضامين استراتژیک اجرای سياستهای کلی نظام اداری و همچنين پيرامون
نقشه اهداف استراتژیک استخراج شده از درون این مضامين ،پرسشنامه دیگری در اختيار
متخصصين قرار گرفت که در آن خواسته شده بود که وزن هر یک از ابعاد و اهداف را با استفاده
از تکنيک فرایند تحليل سلسله مراتبی و از طریق مقایسات زوجی مشخص کنند.
فرایند تحليل سلسله مراتبی یکی از روشهای تصميمگيری است .علت سلسله مراتبی
خواندن این روش آن است که ابتدا باید از اهداف و استراتژیهای سازمان در راس هرم شروع
کرد و با گسترش آنها معيارها را شناسایی کرد تا به پایين هرم برسيم .اساس این روش
تصميمگيری بر مقایسات زوجی 6نهفته است .تصميمگيری با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب
تصميم آغاز میشود .درخت سلسله مراتب تصميم ،عوامل مورد مقایسه و گزینههای رقيب مورد
ارزیابی در تصميم را نشان میدهد .سپس یک سری مقایسات زوجی انجام میگيرد .این
مقایسات وزن هر یک از عوامل را در راستای گزینههای رقيب مشخص میسازد .در نهایت
منطق  AHPبه گونهای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفيق میسازد که
1. Analytic hierarchy process
2. pair-wise
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تصميم بهينه حاصل آید AHP .در آغاز برای تصميمگيریهای انفرادی در یک محيط متالطم و
فازی ارائه شد .سپس در دهه هشتاد به چگونگی استفاده از آن پرداخته شد AHP .در
تصميمگيریهای گروهی باعث خواهد شد که نه تنها مزایای فنون تصميمگيری گروهی حفظ
شود بلکه معایب آنها (همانند سرعت هزینه و تک فکری) بر طرف شود [.]61:16
جدول  .6پرسشنامه  AHPبهمنظور استخراج وزن هر یک از ابعاد و اهداف

1

در نهایت ،پس از تحليل این پرسشنامه ،میتـوان وزن و اهميـت هـر یـک از ابعـاد و اهـداف را
بهصورت زیر در نظر گرفت.

 .1روش تکميل پرسشنامه :در این پرسشنامه مضمون مطرح شده در هر سطر با مضمونهای ستونها مقایسـه مـیشـود ،اگـر
مضمون سطر وزن بي شتری نسبت به مضمون ستون داشته باشد در تقاطع دو مضمون عدد  1و در غير اینصورت در تقـاطع دو

مضمون عدد  6درج میشود .این کار فقط در منطقه سفيد انجام میشود.
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جدول  .3ابعاد ،اهداف و وزن اهداف
ابعاد

اهداف

وزناهداف

اهداف غایی

حفظ کرامت و عزت و تامين معيشت کارکنان

1/13

اهداف خدمت رسانی

ایجاد زمينه رشد معنوی ،علمی و تخصصی منابع انسانی
تنظيم روابط اداری بر اساس امنيت روانی ،اجتماعی ،اقتصادی،
بهداشتی ،فرهنگی و رفاهی
توجه به استحکام خانواده
حفظ حقوق مردم

1/13
1/16
1/11
1/11

بهبود خدمت رسانی

1/13

هماهنگی دستگاه ها و نهادهای اجرایی
بهبود فناوری ها
بهبود ساختارها و فرایندها
جذب و حفظ حرفه ای کارکنان
عدالت محوری
فرهنگ اداری و خدمت رسانی

1/13
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

اهداف فرایندی

اهداف زیرساختی

نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

باتوجه به اینکه پس از ابالغ سياستهای کلی نظام اداری هيچ پژوهشی در اینباره بر مبنای
کارت امتيازی متوازن که معموالً در کسب و کارها کاربرد داشته است ،به عمل نيامده؛ از اینرو،
این تحقيق ،پژوهشی نوآورانه محسوب میشود.
کارت امتيازی متوازن از طریق ترسيم نقشه استراتژی ،برای مدیران شرایطی فراهم میسازد
تا بتوانند چهارچوبی جامع برای تفسير و ترجمان چشمانداز و استراتژی شرکت در قالب
مجموعهای از هدفها از سطوح زیرساختی سازمان تا هدفهای نهایی آن ارائه دهند .بهعبارت
دیگر نقشه استراتژی به مدیران این بينش را عرضه میکند که آنان زیرساختیترین فعاليتها را
تشخيص داده تا با بهبود آنها به سمت تحقق اهداف نهایی سازمان پيش روند.
در این مقاله موفق شدیم با برقراری چند مرحله ارتباط با متخصصين مطرح در حوزه نظام
اداری ،این نقشه را از درون بندهای سياستهای کلی نظام اداری استخراج کنيم ،باشد تا سرلوحه
فعاليت مدیران قرار گرفته و قدمی باشد در راه تحول نظام اداری کشور.
از جمله مزایای کارت امتيازی متوازن برای سازمانهای دولتی موارد زیر میباشد:
 کمک به برنامهریزی و مدیریت استراتژیک تغيير برنامههای استراتژیک از یک شکل نوشتاری و مجلدهای قطور که شاید حجم آن برایبرخی سازمانها جذابيت نيز داشته باشد به یک سری گامهای عملياتی مختصر و رویت نتایج
اجرای آن بهصورت روزانه
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 ایجاد چارچوبی که نه تنها ارزیابی عملکرد دقيق را امکانپذیر میسازد که به برنامهریزان نشانمیدهد که چه چيزی را ارزیابی و اندازهگيری کنند و چه چيزی را رها سازند
 مدیران ارشد را توانمند میسازد تا بتوانند استراتژیهای خود را با موفقيت اجرا کنند ارتباط بين چشمانداز و اهداف بلند مدت استراتژیک به اهداف کوتاه مدت عملياتی ،برنامههایکاری و بودجه.
در این پژوهش یکی از مهمترین مراحل استقرار مدل کارت امتيازی متوازن ،یعنی ترسيم
نقشه استراتژی اجرای سياستهای کلی نظام اداری صورت پذیرفت .بهنظر میرسد با ابالغ این
نقشه استراتژی به سازمانهای دولتی ،عمومی و دیگر سازمانهایی که مخاطب آن محسوب
میشوند میتوان از آن سازمانها ،برنامههایی جهت نائل آمدن به هر یک از اهداف موجود در
نقشه استراتژی طلب کرد.
معموالً پس از ترسيم نقشه استراتژی ،شاخص یا سنجههایی را برای ارزیابی ميزان تحقق هر
یک از اهداف تعيين میکنند .محققين بعدی میتوانند با محور قرار دادن اهداف موجود در نقشه
استراتژی استخراج شده شاخص های ارزیابی را استخراج و تدوین کنند .برای مثال کار چندان
پيچيدهای نخواهد بود که برای اندازهگيری ميزان نقش مردم ،شاخصهایی تعيين شود .البته
تعيين شاخص برای اندازهگيری وضعيت برخی دیگر از این اهداف ،همچون عدالت محوری کار
سختی خواهد بود .اما امروزه برای اندازهگيری وضعيت مفاهيم پيچيدهای چون فرهنگ سازمانی،
پرسشنامهها و ابزارهایی تهيه شده است که میتوان به جرات گفت برای هر یک از مضامين
دیگر نيز میتوان ابزارهایی بهعنوان شاخصی برای اندازهگيری وضعيت آن -هر چند نه چندان
دقيق -تهيه کرد.
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