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چکیده
با توجه به آثار مثبت سنجش اثربخشی در بخش دولتی ،نیاز به سامانهای برای اندازهگیری اثربخشی
در سازمانهای دولتی ایران انکارناپذیر است .سازمانهای دولتی مجموعه متنوعی از خدمات را به
گروههای متعددی از شهروندان ،با انتظارات و توقعاتی متفاوت ،عرضه میکنند .تعدد و تنوع خدمات و
تفاوت دیدگاههای خدمتگیرندگان باعث میشود که اندازهگیری اثربخشی بهراحتی امکانپذیر نباشد.
هدف این پژوهش ارائه مدلی برای سنجش اثربخشی در بخش خدمات دولتی است .برای سنجش
اثربخشی چهار بُعد :خدمات عرضهشده به جامعه و شهروندان ،برداشت ذهنی و رضایتمندی اربابرجوع یا
شهروندان ،بهبود و ارتقاء شرایط جامعه ،نتایج ناخواسته و منفی حاصل از عرضه خدمات سازمان
اندازهگیری و با استفاده از روش دلفی شاخصهای چهار بُعد اثربخشی تعیین شده است .از طریق تحلیل
سلسله مراتبی ضریب اهمیت و میزان اولویت هر شاخص نسبت به شاخص دیگر تعیین و مدل سنجش
اثربخشی در سازمانهای دولتی تدوین شده است .مدل باال در بیمارستانهای دولتی عملیاتی و
شاخصهای سنجش اثربخشی و ضرایب آن تعیین شده است .اولویت و اهمیت هر شاخص با توجه به
چهار بُعد اثربخشی در بیمارستانهای دولتی مشخص و درنهایت مدلی برای سنجش اثربخشی در
بیمارستانهای دولتی شکل گرفته است .ازآنجاکه عناصر تشکیلدهنده این مدل تاکنون با جامعیتی که
در این مقاله عرضه شده است ،بررسی و ارزیابی نشدهاند ،خروجی این پژوهش را باید سهم مقاله در
توسعه مدیریت دولتی بهشمار آورد.
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.1مقدمه 

جامعه ایران در طول چند دهه اخیر شاهد تغییرات شگرفی در عرصههای مختلف بوده است.
این دگرگونیها از نظر گستردگی ،پیچیدگی ،شدت و سرعت در عصر انفجار اطالعات ،دولتها را
تحتتأثیر قرار داده و فشار فزایندهای برای اثربخشی بیشتر بر آنها وارد کرده است .اثربخشی در
بخش دولتی حتی بیش از اثربخشی در بخش خصوصی مهم است .تورنهیل )2006( ،سـه دلیـل
اصلی این اهمیت را مطرح میکند :بخش دولتی کارفرمای اصلی است؛ همچنـین بخـش دولتـی
ارائهدهنده اصلی خدمات در اقتصاد بهویژه کسبوکار و خدمات اجتماعی است و درنهایت بخـش
دولتی مصرفکننده منابع مالیاتی است که باید در قبال آن پاسخگو باشد .تغییـرات در اثربخشـی
بخش دولتی میتواند پیامدهایی مهم برای اقتصاد در بر داشته باشد (.)Thornhill, 2006
اثربخشی و رشد آن آثاری مهم بر آحاد جامعـه دارد .اثربخشـی عـالوه بـر افـزایش کیفیـت
زندگی منجر به استفاده بهتر از زمان ،اوقات فراغـت بیشـتر و پیشـرفت سـازمانهـا مـیشـود و
درنهایـت افـزایش رضـایت کارکنـان را در پـی دارد ( .)behn,2003; Halachmi,2002برخـی
اندیشمندان بر نقش اندازهگیری اثربخشی درافزایش شفافیت دولت تأکید دارند و برخی دیگر بـر
این باور هستند که گردآوری دادههـای کلیـدی ،ارتقـا آن در بخـش دولتـی و عرضـه آنهـا بـه
اتخاذکنندگان خطمشیهای دولتی ،مجریان و کارگزاران میتواند تصمیمگیـری را بهبـود بخشـد
(.)Kelly & Swindell, 2000; Kelly, 2002
ســازمانهــای دولتــی در اثربخشــی بایــد کمیــت ،کیفیــت ،شــهروندمحوری و همچنــین
عــدالت اجتمــاعی را مــدنظر قــرار دهنــد؛ زیــرا تعــدد و تنــوع خــدمات و تفــاوت دیــدگاههــای
خدمتگیرندگان باعث میشود کـه انـدازهگیـری بـهراحتـی امکـانپـذیر نباشـد ( Lonnqvist
 .)& Laihonen, 2012ارزیــابی اثربخشــی نیــاز بــه رویکــردی چندگانــه دارد .در ســنجش
اثربخشی اندازهگیری پاسـخگویی سـازمانهـای دولتـی بـه نیازهـای شـهروندان مطـرح اسـت.
ایــن پاســخگویی دو بُعــد کمــی و کیفــی را دربــر مــیگیــرد .اثربخشــی بــه میــزان رعایــت
اســتانداردها توجــه خاصــی دارد ،ایــن توجــه دربرگیرنــده افــق زمــانی و اســتانداردهای کیفیــت
کار انجامشده است .اندازهگیری نتـایج خـدمات عرضـهشـده بـه شـهروندان نیـز از نظـر آثـار و
تبعاتی که بر جامعه دارد ،بسـیار مهـم اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه هـدف نهـایی کوشـشهـای
بهبــود ســازمان ،بهبــود کیفیــت زنــدگی شــهروندان اســت؛ شــهروندان خــود بایــد در برنامــه
بهبــود اثربخشــی ســهیم باشــند .انــدازهگیــری ادراک شــهروندان نقــش عمــده در ســنجش
اثربخشی دارد (.)Pekkola, 2013; Laihonen et al., 2014
اندازهگیری اثربخشی در سازمان میتواند موارد زیر را بهبود بخشد:
ـ برنامهریزیهای راهبردی و برنامهریزی عملیاتی
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ـ تخصیص بودجه و منابع سازمانی؛
ـ مدیریت برنامهها و کیفیت خدمات؛
ـ تعیین انتظارات شهروندان ()Friedman, 1997؛
ـ مشخصساختن فرصتها برای بهبود (بهویژه بهبود کیفیت) و مشخصکردن فعالیتهایی که
نیاز به تغییر دارند ()Liang, 1995؛
ـ مقایسه افراد ،واحدها ،سازمانها و صنایع بهمنظور کمک به تصمیمگیریهای مدیریتی
).(Clark, 1991

امروزه دولتها تمام تالش خود را بهکار میگیرنـد تـا بـهطـور مرتـب نشـان دهنـد تـا چـه
حــد از مالیــات بــهصــورت کــارا و اثــربخش اســتفاده شــده و چطــور منــابع و هزینــههــای
مصـرفشــده بــر زنــدگی شــهروندان اثــر گذاشــته اســت ))Callahan & Holzer, 1999؛
درنتیجه ضرورت وجود یـک سیسـتم انـدازه گیـری اثربخشـی در بخـش دولتـی مطـرح اسـت،
در ایـن پــژوهش مــدلی بــرای ســنجش اثربخشــی در ســازمانهــای دولتــی ایــران مبتنــی بــر
مدل اپشتاین صورت بندی شـده اسـت .اپشـتاین ،چهـار دسـته ابـزار انـدازهگیـری مفیـد بـرای
سنجش اثربخشی مطـرح کـرده اسـت .ابـزار مطـرحشـده شـامل :انـدازهگیـری بهبـود و ارتقـاء
شرایط جامعه ،انـدازهگیـری خـدمات ارائـهشـده بـه جامعـه و مشـتریان سـازمان ،انـدازهگیـری
ادراکــات و رضــایتمندی اربــابرجــوع یــا شــهروندان و انــدازهگی ـری نتــایج ناخواســته و منفــی
حاصل از خدمات سازمان است (.)Berman, 1998
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

در ارزیابی عملکرد بر دو شاخص کارایی و اثربخشی تأکید میشود .ممکن است این دو واژه
برای مدیران ،فروشندگان و سرمایهگذاران مترادف به نظر آید؛ اما هر یک معنای متفاوتی دارد.
یافتهها نشان میدهد که اطالعات مربوط به کارایی ،دادههایی متفاوت در مقایسه با اطالعات
اثربخشی ارائه میدهد.
سازمانها با محوریت اثربخشی به خروجی ،فروش ،کیفیت ،خلق ارزشافزوده ،نوآوری و
کاهش هزینه اهمیت میدهند .اثربخشی به اندازهگیری درجه و میزانی میپردازد که بهموجب آن
یک سازمان به هدفهای خود دست مییابد و نیز به روش تعامل با محیط اقتصادی و اجتماعی
توجه دارد .اثربخشی سازمان به ارزیابی پیشرفت سازمان به سوی مأموریت و دستیابی به اهداف
میپردازد ).(Heilman & Kennedy, 2011
عملکرد در دولت به دو معنا به کار میرود :نخست به معنای فعالیتهایی که در سازمانها و
بخشهای دولتی انجام میپذیرد؛ دوم بهمعنای نتایج عینی و ذهنی است که در جریان فعالیتها
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و برنامههای دولتی به دست میآید ) .(Nietsche, 1998هنگامیکه نتایج عینی مدنظر باشد
اندازهگیری اثربخشی باید موارد زیر را در بر گیرد:
 .1دادهها :منابعی است که برای تولید خدمات بهکار میرود؛  .2ستاندهها :محصول یا خدمات
نهایی است که انتظار میرود سازمان را به سمت پیامدهای مطلوب هدایت کند و  .3پیامدها که
نتایج ستاندهها است .اغلب اندازهگیری پیامدها پیچیدهتر است؛ زیرا شامل پیامدهای میانمدت و
پیامدهای نهایی است و درنهایت فرایندها که حلقه اتصال بین داده ،ستاندهها و پیامدها است.
طبق نمودار  ،1پیامدها نهتنها به خروجی برنامهها ،بلکه به اثرات خارجی نیز وابسته است.
خروجیها بر ورودیهای دیگر نیز مؤثر است .برای مثال :در سطح افراد ،پیامدها ممکن است
روزهایی باشد که فرد در بیمارستان برای یک دوره خاص بستری شده است .دوره بهبودی و
سالمت فرد «ورودی» در نظر گرفته میشود که تا حدی خارج از کنترل بیمارستان است؛ اما
هزینه دوره بستریشدن و نیز مدت بستریشدن در بیمارستان باید موردتوجه قرار گیرد .اگر
پزشکی در روز ده بیمار ویزیت کند؛ میتواند هر بیمار را بهتر معاینه کند و تصمیمگیری بهتری
داشته باشد .در سنجش اثربخشی باید اندازهگیری شود که چگونه اقدامات پزشکان و پرستاران به
نفع سالمت بیمار افزایش یافته است -بهجای اینکه تعداد اعمال جراحی انجام شده اندازهگیری
شود .این فرایند اندازهگیری اثربخشی را بسیار پیچیده میکند.
اثربخشی بهعنوان سطح پیامد نیز تعریف شده است ) ،(Berman, 1998برای اندازهگیری
اثربخشی باید بازدههای طوالنیمدت و ستاندهها از یکدیگر تشخیص داده شود .پیامدها بلندمدت
هدف نهایی سازمان را اندازهگیری میکند .چنین اهدافی دورههای زمانی سه تا پنجساله و گاهی
بیشتر را در بر میگیرد .ستانده بهعنوان بازدههای مستقیمی تعریف شده است که نتایج فوری
استراتژی را نشان میدهد و «پیامدهای کوتاهمدت» نامیده میشود .اولین مشکل در اندازهگیری
اثربخشی ،مشخصکردن پیامدها و ستاندههای کلیدی است ) (Poister, 1992پیامدهای
برنامهها معموالً شفاف نیست .مدیران در زمان تصدی مسئولیتی جدید از طریق پرسشهایی از
کارکنان و ذینفعان ،میتوانند پیامدهای مهم سازمان را مشخص کنند و مشتریان خاص نقش
کلیدی در شناسایی پیامدهای سازمان دارند )(Sillanpaa, 2013؛ اهمیت پیامدها و ستاندههای
مختلف بر طبق نیاز مشتریان و اربابرجوع از این طریق مشخص میشود .دومین مسئله این
است که گاهی اندازهگیری پیامدها بسیار مشکل است .استراتژی معمول در این موارد ابتدا تمرکز
بر روی پیامدهایی است که میتواند اندازهگیری شود و سپس بهکارگیری ارزیابی ذهنی مشتریان
و شهروندان برای جمعآوری دادهها در مورد این نوع از اندازهگیری پیامد است ( Scrgsp,
.)2010
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اثربخشی برنامه
نمودار  .1گزارشی از چارچوب خدمات دولتی

مــدیریت عملکــرد از طریــق بهبــود خــدمات ســازمان در افــزایش اثربخشــی اثــر دارد
( .)Walker et al, 2011در بهبــود عملکــرد نقــش ســهامداران ،وضــوح اهــداف ،حمایــت
رهبــری ،توانــایی مــدیر و فرهنــآ نــوآوری در ســازمان مطــرح اســت (.)Sanger, 2013
رضـایت کارکنـان و تعهـد آنهـا نیـز در اثربخشـی سـازمان مؤثراسـت ( ALDamoe et al,
.)2012
هر نوع سیستم انـدازهگیـری اثربخشـی بایـد نیازهـا ،انتظـارات مشـتریان و رضـایت آنهـا
را در نظر گیرد .رضایت ،حـالتی روانشـناختی اسـت کـه بـا ارضـای نیازهـا ،دسـتیابی بـه یـک
میل و یـا دوری از یـک انزجـار یـا بـیرغبتـی ،بـرآوردهشـدن انتظـارات ،ادای یـک دیـن و یـا
انجام تعهد و الزام در انسـان ایجــاد مـیشـود (پرچمـی .)1390 ،راهبردهـای مشـتریمـداری،
محور هر برنامه اثربخشـی اسـت و در ایـن راهبردهـا سـعی مـیشـود ،کیفیـت خـدمات بتوانـد
نیازها و انتظـارات شـهروندان را بـرآورده سـازد؛ بـدین ترتیـب اثربخشـی درجـه پاسـخگویی و
واکنش سازمانها نسـبت بـه نیازهـا و خواسـتههـای جامعـه ،شـهروندان و اسـتفادهکننـدگان از
خدمات دولتی است .رضایت شـهروندان زمـانی حاصـل مـیشـود کـه بتواننـد نقشـی فعـالتـر
در فراینــد بهبــود کیفیــت ســازمان ایفــا کننــد (Andrews &Van de Walle, 2013
;.)Saatweber, 2009
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به این منظور بعضی از دولتها شـروع بـه انـدازهگیـری گسـترده شـاخصهـای تعریـفشـده از
قبیل بازده در بخش خدمات دولتی کردهاند ).(Swain & Holler, 2003
در جامعـه بایـد شــاخصهـای توسـعه بــهکـار گرفتـه شــود تـا پـی آمــدهای خـطمشــی را
بهخوبی نشان دهد .به این منظور سه نوع شاخص مطرح است:
 .1شاخصهـای عملکـرد سـامانه (سیسـتم) :کـه مـیتوانـد اطالعـاتی بـرای دولـت در جهـت
سالمت کلی جامعه فراهم کند؛
 .2اندازه گیری خـط مشـی و برنامـه :ایـن شـاخصهـا بـازخوری بـرای سیاسـتگـزاران دربـاره
نحوه اجرای برنامهها و خطمشیها فراهم میکند؛
 .3شاخصهای بازخور سریع :ایـن شـاخصهـا بـه افـراد و بخـشهـای درون سـازمانی کمـک
مـیکنــد تـا بتواننــد تصــمیمهـای مناســب و بـهروز اتخـاذ کننــد ( Lyon, Navis, Reilly,
.)2006
.3رو شناسیپژوهش 

پــس از انجــام مطالعــات اکتشــافی و مصــاحبه عمیــق بــا صــاحبنظــران بهــرهوری در
بخــش دولــت مشخصــات و ویژگــیهــای گــروه اولیــه بــرای انجــام روش دلفــی تعیــین شــد.
روش دلفــی بــر فراینــد گــردآوری مــنظم اطالعــات و دانــش مجموعــهای از متخصصــان و
صاحبنظـران تأکیـد دارد کـه بـا اسـتفاده از توزیـع مجموعـه کنتـرلشـدهای از پرسشـنامههـا
بــین آنهــا و بــازخور کنتــرلشــده عقایــد و نظرهــای آنــان بــا یکــدیگر صــورت مــیگیــرد
).(Adler, 2010

در مرحلــه مــدلســازی تــالش شــده تــا از نظرهــا و دیــدگاههــای خبرگــان ،اســتادان و
متخصصــان آگــاه در زمینــه بهــرهوری بــا روش اکتشــافی اســتفاده شــود .بــا توجــه بــه نقــش
مهم اعضـای گـروه و بـا درنظـرگـرفتن ایـن امـر کـه روشهـای نمونـهگیـری آمـاری جـاری
بــرای زمــانی کــه نیــاز بــه دسترســی بــه عقایــد خبرگــان اســت ،مناســب نیســتند؛ از روش
نمونــهگیــری «گلولــه برفــی» اســتفاده مــیشــود .ابتــدا بــهصــورت قضــاوتی نامزدهــای اولیــه
انتخــاب و ســپس بــهصــورت زنجیــرهای افــراد بعــدی گــروه دلفــی انتخــاب شــد .گــروه اول
شامل  6نفر و گـروه دوم شـامل  9نفـر اسـت کـه درمجمـوع  15نفـر اعضـای گـروه دلفـی را
تشــکیل مــیدهن ـد .در مرحلــه اول دلفــی نظرهــای اعضــای گــروه دربــاره میــزان مناســبت
(اهمیت) شاخصهای مطرح و میـزان اولویـت هـر شـاخص بـا توجـه بـه چهـار ُبعـد سـنجش
اثربخشــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه ســنجیده مــیشــود .در پرسشــنامه مربــوط از پاســخگویان
درخواست شد تـا در صـورت امکـان شـاخصهـایی دیگـر کـه بـرای سـنجش ابعـاد ذکرشـده
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مهم به نظر میرسـد؛ ولـی در پرسشـنامه بـه آن توجـه نشـده اسـت را ذکـر و میـزان اهمیـت
آنها را نیـز مشـخص کننـد .در مرحلـه دوم پرسشـنامه پـس از پـردازش پاسـخهـای اعضـای
گروه ،میانگین پاسخهای نظرهـای افـراد گـروه دلفـی و انحـراف معیـار پاسـخهـا تنظـیم شـد.
میــانگین ،انحــراف معی ـار پاســخهــای گــروه و نظــر قبلــی هــر عضــو دربــاره میــزان اهمیــت
شاخصها بهطور جداگانه (برای یـادآوری پاسـخ قبلـی هـر عضـو) بـهصـورت پرسشـنامههـای
جداگانــهای در اختیــار هــر عضــو قــرار گرفــت و در مرحلــه ســوم در بخــش اول پرسشــنامه
مجموعــهای از شــاخصهــا کــه در دور دوم بــه تأییــد اعضــایء گــروه رســیده و دارای اهمیــت
زیــاد ارزیــابی شــده بــود در جــدول خالصــهشــدهای بــرای یــادآوری در اختیــار اعضــای گــروه
قــرار گرفــت .در بخــش دوم پرسشــنامه اولویــت مؤلفــههــا و شــاخصهــای نهــاییشــده در
مرحلــه دوم بــا اســتفاده از روش تحلیــل سلســلهمراتبــی ( 1)AHPســنجیده شــد .بــا ســه دور
رفــتوبرگشــت پرسشــنامه اجمــاع بــین نظرهــا صــورت گرفــت و درنهایــت مــدل ســنجش
اثربخشی تدوین شد .با درنظرگـرفتن اینکـه مـدل بـهدسـتآمـده ،مـدلی عـام بـرای سـنجش
اثربخشــی در بخــش خــدمات دولتــی اســت ،در بخــش بیمارســتانهــای دولتــی بــرای آزمــون
مدل و تشخیص اهمیت و اولویت شاخصها بررسی خواهد شد.
نمای مراحل پژوهش به شرح شکل  2است.

1. Analytical Hierarchic Process
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شکل  .2مراحل فرایند پژوهش

تشددريممددد  .بــرای ســنجش اثربخشــی مــدل «اپشــتاین» بــهعنــوان مــدل مرجــع
انتخابشده ،در این مدل چهار بُعد اندازهگیری شده است:
 .1اندازهگیری خدمات عرضهشده به جامعه و مشتریان سازمان؛
 .2اندازهگیری برداشت ذهنی و رضایتمندی اربابرجوع یا شهروندان؛
 .3اندازهگیری بهبود و ارتقای شرایط جامعه؛
 .4اندازهگیری نتایج ناخواسته و منفی حاصل از عرضه خدمات سازمان.
با استفاده از روش دلفی شاخصهای هـر بُعـد تعیـین شـده و بـا آزمـون آمـاری اثـر چهـار
بعُد ذکرشده بر اثربخشـی بـا اطمینـان  99درصـد تأییـد شـده اسـت؛ سـپس بـا آزمـون مجـدد
آماری اثر کلیـه شـاخصهـای مطـرح شـده بـر اثربخشـی بـا اطمینـان  99درصـد تأییـد شـده
است؛ درنهایت با تحلیل سلسلهمراتبی ضریب اهمیت شاخصها بهدست آمده است.
مدل اثربخشی ارائهشـده مـدلی اقتضـایی اسـت کـه مطـابق شـرایط سـازمانهـای دولتـی
ایران صورتبندی شـده و بـرای سـازمانهـای خـدماتی مناسـب اسـت .معیارهـا و شـاخصهـا
برای مقایسه سـازمانهـای خـدماتی بـا مـدل مطلـوب اولویـتبنـدی شـده اسـت .ایـن مـدل
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قابلیــت اجــرای مجــدد در دورههــای مختلــف زمــانی بــهعنــوان ابــزاری مناســب بــرای تعیــین
اثربخشــی را دارد .ابعــاد و شــاخصهــای نهــاییشــده مــدل ســنجش اثربخشــی در نمــودار 3
نشان داده شده است.

نمودار  .3مدل سنجش اثربخشی در بخش خدمات دولتی
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يافتههایپژوهش 
دادههاو 
.4تحلیل 

ابتــدا بــا مراجعــه بــه «وزارت بهداشــت» مصــاحبهای بــا چنــد تــن از کارشناســان ایــن
وزارتخانه انجـام گرفـت بعـد از توضـیحات اولیـه در مـورد هـدف پـژوهش و نحـوه جمـعآوری
اطالعات ،کارشناسـان ایـن وزارتخانـه بخـش سـتادی ،یعنـی افـراد مسـتقر در وزارتخانـه را در
زمینــه جمــعآوری اطالعــات مناســب ندانســتند و مــدیران بیمارســتانهــا و مــدیران داخلــی و
سوپروایزرها را به دلیل نـوع کـار و برخـورد بـا اربـابرجـوع افـرادی مناسـب بـرای جمـعآوری
اطالعــات توصــیه کردنــد؛ درنهایــت  38نفــر از مــدیران و ســوپروایزرها حاضــر بــه همکــاری
شدند که فرایند آزمون مدل در سه مرحله انجام پذیرفت.
مرحله اول :در مصاحبه حضوری اطالعات الزم در مورد پژوهش و مراحـل جمـعآوری اطالعـات
دراختیار افراد گروه قرار داده شد؛ سپس شاخصهای بهدستآمـده از مـدل پـژوهش بـهصـورت
پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و گردآوری نظرهای اعضا در مورد میزان تناسب شاخصها و
درنهایت اهمیت هر شاخص در هر بُعد توسط اعضاصورت گرفت.
مرحله دوم :در مالقات حضوری در مورد پراکندگی پاسخها به اعضا گروه توضیحاتی داده شد و
سپس میانگین ،انحراف معیار پاسخهای گروه و نظر قبلی هر عضو درباره میزان اهمیت
شاخصها بهطور جداگانه (برای یادآوری پاسخ قبلی هر عضو) بهصورت پرسشنامههای
جداگانهای در اختیار هر عضو قرار گرفت .ارائه بازخور به اعضا شامل :ارائه میانگین پاسخها،
انحراف معیار و نتیجه آزمون بای نومیال پرسشنامه مرحله اول و گردآوری نظرهای اعضا
درخصوص تعیین مجدد اهمیت هر شاخص صورت گرفت.
مرحله سوم :در این مرحله ،حذف و پاالیش شاخصها بر مبنای پاسخهای دور دوم صورت گرفت
و ارائه پرسشنامه سوم بهصورت تحلیل زوجی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای نهاییشده دور دوم
انجام گرفت و از طریق تحلیل سلسلهمراتبی نظرهای اعضا بهصورت تحلیل زوجی مقایسه شد.
جهگیریوپیشنوادها 
.5نتی 

طراحی سازمانی که از نظر اثربخشی در زمینههای مالی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،عملکرد
قابلقبولی داشته باشد ،مورد پیچیدهای است و نیازمند یک رویکرد مدیریتی جدید است .تنها راه
رسیدن به اثربخشی پایدار این است که سازمانها چندوجهی طراحی شوند .سازمانهای خدماتی
در ایران نیز رشد قابلمالحظهای داشتهاند .گسترش بخش خدمات ،به این معنا است که
عملکـرد آن ،اثری بسزا و روزافزون بر اقتصاد خواهد داشت .رشد ضعیف اثربخشی در این بخش،
اثربخشی اقتصاد در ســـطح کالن را بهطور اجتنابناپذیری تنزل میبخشد؛ عالوه بر این،
فقدان یک بخش خدماتی کارآمد که دانش و فناوری باالیی داشته باشد ،تالشهای خردگرایانه
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در بخش تولید را ضعیف خواهد کرد؛ بنابراین ،الزم است مسئوالن و سیاستگزاران اقتصادی
کشور به بخش خدمات توجه بیشتری کنند و بهبود اثربخشی در این بخش را در اولویت قرار
دهند .مدل سنجش اثربخشی ،چارچوبی برای سیستم اندازهگیری اثربخشی در بخش خدمات
دولتی ایجاد میکند .مدل ارائهشده میتواند در طیف وسیعی از سازمانهای خدماتی ،بهکار گرفته
شود در اجرای این مدل ابتدا باید مدیران سازمان در رابطه با مؤلفهها و شاخصها آگاهی یابند؛
سپس این سامانه (سیستم) باید با برنامه راهبردی (استراتژیک) سازمان هماهنآ شود .در این
سامانه باید به چهار ناحیه مهم شامل :هزینه ،کیفیت ،زمان و نوآوری توجه خاصی شود .تالش
سازمان باید در راستای کاهش هزینه ،افزایش کیفیت ،پاسخگویی سریعتر و نوآوری بیشتر باشد.
تحلیلهای سلسلهمراتبی در این مدل در نمودار  4نشان داده شده است.
اندازه گيري نتايج ناخواسته و
اندازه گيري ادراكات و
رضايتمندي ارباب رجوع يا
شهروندان

منفي حاصل از خدمات
سازمان
0.083

0.36

اندازه گيري بهبود و ارتقاء
شرايط جامعه
0.224

اندازه گيري خدمات ارائه
شده به جامعه و مشتريان
سازمان
0.333

نمودار  .4اولویت مؤلفههای اثربخشی

بُعــد انــدازهگیــری ادراک و رضــایتمنــدی اربــابرجــوع بــا ضــریب اهمیــت  36درصــد از
کل نسبت به سه بُ عد دیگر دارای اولویـت اول اسـت .امـروزه بخـش دولتـی نیـز ماننـد بخـش
خصوصی باید در جهـت رضـایت شـهروندان گـام بـردارد و شـهروندمحـور باشـد .پـژوهشهـا
در بسیاری از کشورها نیز مؤید این نکتـه اسـت کـه سـازمانهـای مقیـد بـه اثربخشـی بـاالتر
تمرکـز فزاینــدهای بــر رضـایت شــهروندان دارنــد و شـهروندمحوری را ســرلوحه عملکــرد خــود
قرار میدهند ).)Sureshaudar, 2002
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رضایت شـهروندان مـی توانـد از طریـق تبلـور آن در هـدفهـا و مأموریـتهـای سـازمان،
یــافتن دانــش الزم در مــورد نیازهــای آنــان ،تعهــد ســازمان و بــهکــارگیری بــازخورد نظــر
مشتریان حاصل شود .برای سنجش شـاخصهـای ذکرشـده در ایـن بُعـد بایـد قـدمهـای زیـر
برداشته شود:
 .1پرسشنامههای مناسب بر مبنای شاخصهای یادشده طراحی شود؛
 .2روشهــای مناســب بــرای نظــارت بــر رضــایت مشــتری یــا اربــابرجــوع ســازمان طراحــی
شود؛
 .3ارزیابی پرسشـنامههـای جمـعآوریشـده از طریـق روشهـای آمـاری مناسـب بـا توجـه بـه
چهـار ناحیـه مهـم :سـطح اهمیـت ،ســطح رضـایت ،نـوع مشـتری و نـوع روش ارائـه خــدمات
ارزیابی شود؛
 .4اجرای سامانههـایی بـرای جمـع آوری شـکایات شـهروندان ،ماننـد شـکایاتی کـه در مراجعـه
حضوری یا از طریق تلفن و یا پست الکترونیکی انجام میشود؛
 .5گــرفتن بــازخورد از شــهروندان از راههــای مختلفــی امکــانپــذیر اســت ،ماننــد مصــاحبه بــا
مشتریان یـا اربـابرجـوع سـازمانهـا (ایـن روش در کشـورهای مختلفـی اسـتفاده مـیشـود و
بــرای بــهدســتآوردن اطالعــات دقیــقتــر کــاربرد ویــژهای دارد) ،پیمــایش از طریــق
وبسایتها و غیره؛
 .6درصــورتیکــه بررســی نظرهــای کلیــه شــهروندان میســر نباشــد و یــا هزینــه بــاالیی را بــه
سازمان تحمیل کند ،باید از نظرهای گروههای کانونی استفاده شود.
بُعد اندازهگیری خـدمات عرضـهشـده بـه جامعـه و مشـتریان سـازمان بـا ضـریب اهمیـت
 33درصــد ،اولویــت دوم را دارا اســت .خــدمات ارائــهشــده و رضــایت مشــتریان ارتبــاطی
نزدیک با یکدیگر دارد؛ بـهطـوریکـه افـزایش یکـی مـیتوانـد افـزایش دیگـری را بـه دنبـال
داشته باشد .بـرای انـدازهگیـری ایـن بُعـد اثربخشـی ابتـدا بایـد معیارهـای سـنجش مشـخص
شود و به بُعد زمان ،هزینه و بُعـد خطـا توجـه خاصـی شـود .بُعـد زمـان شـامل زمـان انتظـار و
زمان خـدمترسـانی و زمـان تـأخیر اسـت .بُعـد هزینـه ،تعیـین هزینـه خـدمت ارائـهشـده بـه
شهروندان است و بُعـد خطـا ،میـزان خطـا ،ماهیـت خطـا ،زمـان و هزینـه تصـحیح خطـا را در
بر میگیرد.
بُعــد انــدازهگیــری بهبــود و ارتقــای شــرایط جامعــه بــا ضــریب اهمیــت 22درصــد دارای
اولویــت ســوم اســت .در ایــن بخــش ســازمان بــرای ســنجش اثربخشــی ،شــرایط جامعــه را از
نظـر مأموریـتهــای خـود بررســی مـیکنـد .بــا توجـه بــه نقـش مهـم ســازمانهـا در رشــد و
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ارتقـای شـرایط جامعــه تمـام تـالش ســازمانهـا بایــد در راسـتای بـهکــارگیری شـاخصهــای
ذکرشده در این بخش باشد.
بُعد انـدازه گیـری نتـایج ناخواسـته و منفـی حاصـل از عرضـه خـدمات سـازمان بـا ضـریب
اهمیــت  8درصــد از کــل دارای اولویــت چهــارم اســت .بــا توجــه بــه ســعی ســازمانهــا در
راستای کاهش نتایج ناخواسـته و نـامطلوب ایـن بُ عـد اهمیـت کمتـری نسـبت بـه سـایر ابعـاد
اثربخشی دارد.
بر اساس تحلیلهای سلسلهمراتبی در بُعد اندازهگیری ادراک و رضایتمندی شهروندان دو
شاخصهای پاسخگوبودن و اشتهار مثبت سازمان دارای درجه اهمیت بسیار زیاد و شاخصهای
سهولت درک اطالعات ،کیفیت اطالعات و تناسب اطالعات ،قابلفهمبودن فرمها و شاخص
ثبات دارای درجه اهمیت زیاد است (جدول .)1
جدول  .1اولویت شاخصها و ضرایب اهمیت در بعد اندازهگیری برداشت ذهنی و رضایتمندی اربابرجوع یا شهروندان
0.02

پاسخگو بودن به مشتريان

0.02

اشتهار مثبت سازمان نزد شهروندان

0.019

سهولت درک اطالعات ارائه شده

0.019

كيفيت اطالعات براي تصميم گيري

0.113

0.111

0.107

0.105
0.017

تناسب اطالعات داده شده با نياز مشتريان

0.092
0.015

قابل فهم بودن فرم ها و دستورالعمل ها

0.015

ثبات اطالعات ارائه شده

0.014

تعداد شكايات ارائه شده توسط ارباب رجوع

0.013

جوابگوئي به شكايات مشتريان (ارباب رجوع

0.084

0.083

0.08

0.072

زماني كه سازمان براي رفع شكايات مشتريان صرف مي كند ( اصالح

0.012
0.069

سازي )
0.009

درک نيازهاي مشتريان خاص

0.052
0.006

مشخص كردن خدماتي كه توسط ساير سازمانها عرضه مي شوند

0.034

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0
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در بُعد اندازهگیری خدمات عرضهشده شاخصهای صحت خدمات ،کیفیت و سرعت خدمات
و مفیدبودن کوششهای جاری کارکنان جزو اولویتهای مهم هستند که درجه اهمیت بسیار زیاد
را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)2
جدول  .2اولویت شاخصها و ضرایب اهمیت در بُعد اندازهگیری خدمات عرضهشده به جامعه و مشتریان سازمان
0.025

صحت خدمات ارائه شده

0.024

كيفيت كلي خدمات

0.152

0.144
0.019

سرعت عرضه خدمات

0.116
0.012

مفيد بودن كوشش هاي جاري كاركنان

0.072
0.01

كوشش هاي كاركنان جهت برآورد نيازهاي مشتریان

0.01

رفتارخوش و برخورد مناسب با ارباب رجوع

0.01

توليد و تحویل به موقع خدمات

0.009

تالش سازمان براي بهبود خد مات

0.009

تداوم خدمات

0.009

تنوع روشها جهت ارائه خدمات

0.009

قيمت تمام شده كاال و خدمات

0.008

ساعات مناسب و به موقع ارائه خدمات

0.007

محل عرضه خدمت جهت دسترسي آسان به خدمت براي مراجعه كننده

0.058

0.057

0.057

0.056

0.055

0.054

0.052

0.048

0.042

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

0

در بُعد اندازهگیری بهبود و ارتقای شرایط جامعه شاخصهای افزایش سالمتی ،حفاظت و
بهداشت محیط و برابری در توزیع خدمات دولتی دارای اهمیت بسیار زیاد هستند (جدول .)3
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جدول  .3اولویت شاخصها و ضرایب اهمیت در بُعد اندازهگیری بهبود و ارتقای شرایط جامعه
0.021

افزايش سالمتي

0.186
0.015

حفاظت و بهداشت محيط

0.133
0.013

ايجاد عدالت و برابري در توزيع خدمات

0.012

افزايش پاسخگوئي سازمانهاي دولتي

0.117
0.108
0.01

افزايش اعتماد شهروندان به سازمانهاي دولتي

0.01

نهادينه سازي اخالقيات در جامعه

0.007

ايجاد استاندارده اي كنترل كيفيت

0.006

افزايش رعايت قوانين و مقررات

0.006

ايجاد برابري در توزيع منافع دولتي

0.005

ارتقاء فرهنگ عمومي و دانش جامعه

0.005

ايجاد عدالت در توزيع اطالعات

0.004

افزايش رفاه عمومي و كيفيت زندگي شهروندان

0.09
0.086
0.06
0.051
0.051
0.042
0.041
0.035

0.2

0.15

0.1

0.05

0

در بُعد نتایج ناخواسته دو شاخص :آلودگی محیطزیست و عدمپاسخگویی به شهروندان دارای
اهمیت بسیار زیاد است (جدول .)4
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جدول  .4اولویت شاخصها و ضرایب اهمیت در بُعد اندازهگیری بهبود و ارتقای شرایط جامعه
0.011

آلودگي محيط زيست

0.256

0.01

عدم پاسخگوئي به مشتريان و شهروندان

0.247

0.008

ايجاد بي اعتمادي در مشتريان و شهروندان

0.191

0.006

افزايش زمان تلف شده شهروندان جهت دريافت خدمات

0.15

0.004

نامه پراكني ها و تشريفات زائد

0.09

0.003

تحميل هزينه هاي كيفيت پائين خدمات به مردم

0.066

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
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