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چکیده 
نقشه راه اصالح نظام اداری کشور که در  8برنامه تدوین شده است ،مبتنی بر رئوس سیاستهای
کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری است و ثمره غایی آن محققشدن نظام اداری بهرهور بر پایه
ارزشهای اسالمی است .در این پژوهش ابتدا با توجه به نقشه استراتژی که شالودهای برای کارت
امتیازی متوازن ( )BSCتلقی میشود ،به چیدن اهداف استراتژیک مبتنی بر  8برنامه نقشه راه اصالح
نظام اداری در ابعاد کارت امتیازی متوازن پرداخته میشود؛ سپس برای تعیین ارتباطات علّی و معلولی هر
یک از این اهداف در نقشه استراتژی از تکنیک دیمتل فازی ( )FDEMATELاستفاده میشود و
تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین اهداف تعیین و بر اساس آن وزن اهداف محاسبه میشوند .در مرحله بعد،
شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی که ذیل هریک از اهداف تعریف میشوند بر
اساس تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی ( )FAHPبا بهکارگیری نرمافزار Super Decisions
امتیازدهی میشوند؛ بنابراین نظامی برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی تدوین میشود که در آن
امتیازدهی شاخصهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر اهداف استراتژیک نقشه راه اصالح نظام اداری صورت
میگیرد.
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.1مقدمه 

نظام اداری در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در انجام امور دارد ،یکی از
زیرساختهای مهم توسعه محسوب میشود که بیتوجهی به آن موجب آسیبهای
جبرانناپذیری در مسیر تحقق آرمانهای جمهوری اسالمی ایران ،تحقق برنامهها ،رضایت مردم
و غیره میشود.
با ابالغ سیاستهای بیستوششگانه اصالح نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری ،این
امید بهوجود آمد که میتوان با تکیه بر این سیاستها و تدوین راهحلهای صحیح در اصالح
سیستم یادشده ،اقداماتی انجام داد .هدف از ابالغ این سیاستها به دستگاههای ذیربط این بود
که بهعنوان یک برنامه استراتژیک سرلوحه فعالیتها قرار گیرد .بدیهی است هر برنامهای نیاز به
نظارت دارد و در این برنامه توجه به نتایج سبب میشود تا ارزیابی درستی از وظایف و
کارکردهای افراد و دستگاهها بهعمل آید و با اقدامات بهنگام از اتالف منابع و امکانات جامعه
جلوگیری شود ( میرمحمدی و ایزدخواه.)1391 ،
با توجه به ابالغ سیاستهای کلی نظام اداری و تأکید دولت مبنی بر اولویت اصالح نظام
اداری در برنامهها ،میتوان به خلق ارزشهای مشترک میان تمامی فعاالن نظام اداری پرداخت و
بهواسطه سازوکارهای پیوندی ،زمینه انجام اصالحات عمیق در نظام اداری ،بهعنوان بستر و
زیرساخت توسعه کشور ،را فراهم کرد؛ به همین دلیل ،معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رییسجمهور با بهرهگیری از تجربهها و مطالعات پیشین ،اسناد باالدستی ،مبانی نظری و
تجربههای سایر کشورها به تبیین عناصر مؤثر در نظام مدیریت کشور پرداخته است و بر اساس
سیاستهای کلی نظام اداری ،عناوین اصلی در قالب  8برنامه مهندسی و ساختار دولت؛ توسعه
دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری؛ خدمات عمومی در فضای رقابتی؛ مدیریت سرمایه
انسانی؛ فناوریهای مدیریتی؛ توسعه فرهنگ سازمانی؛ صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری و
نظارت و ارزیابی تعیین شده است ( نقشه راه اصالح نظام اداری .)1393 ،در این نقشه ذیل هر
یک از این  8برنامه ،اهداف استراتژیک مشخص شدهاند .متناسب با  8برنامه یادشده ،برنامه
عملیاتی اصالح نظام اداری در سال 1393در قالب تصویبنامه شورای عالی اداری شکل گرفت
که مطابق با بند  3این تصویبنامه ،معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور مکلف
است ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد
دستگاهها ،گزارش عملکرد اجرای برنامه را هر چهار ماه یکبار به رییسجمهور و شورای عالی
اداری ارائه کند؛ سپس بهمنظور ارزیابی عملکرد ،این برنامه عملیاتی به شاخصهای عمومی
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی که هر یک دارای استاندارد و امتیازی هستند ،ترجمه شد.
احصای کامل هر یک از این شاخصها دارای امتیازی است که بنا بر بخشنامه شماره
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 200/92/21081تاریخ  1392/12/26معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رییسجمهور ،باید
مجموع امتیاز آنها  1000شود؛ بنابراین منطقی است که امتیازدهی آنها نیز باید بنا بر
دغدغهها و ضرورتهای اهداف استراتژیک این  8برنامه با لحاظکردن اهمیت و روابط این
اهداف صورت گیرد .مسئلهای که هماکنون وجود دارد این است که در حال حاضر ضریب اهمیت
شاخصهای ارزیابی عملکرد با درنظرگرفتن اهداف استراتژیک ،بهصورت تجربی و کارشناسی
انجام میشود؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال این است که چارچوبی برای ارزیابی عملکرد
دستگاههای اجرایی و نحوه اعمال ضرایب اهمیت شاخصها ارائه دهد که در آن روابط علّی و
معلولی اهداف استراتژیک نقشه اصالح نظام اداری و شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد
دستگاههای اجرایی در قالب یک روش علمی-تجربی از طریق تعیین میزان تأثیرپذیری یا
تأثیرگذاری این اهداف تبیین شود.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

نظام اداری و ارزيابی عملکرد .نظام اداری دربرگیرنده دستگاههای اجرایی کشور است و
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی نیز بر مبنای مواد  81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری
صورت میگیرد .ماده  81این قانون بیانکننده استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاههای
اجرایی در سه سطح سازمان ،مدیریت و کارمندان است و دستگاهها مکلف هستند برنامههای
سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهرهوری را در واحدهای خود اجرا کنند و ضمن تهیه
گزارشهای نوبهای و منظم ،نتایج را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور
گزارش دهند ( رونق.)1390 ،
بر اساس ماده  82این قانون ،معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور ،موظف
به پیگیری استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح کلیه دستگاههای اجرایی است و باید هر سال
گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی
به رییسجمهور و مجلس شورای اسالمی ارائه کند .شاخصهای عمومی ،شاخصهای مشترک
بین دستگاههای اجرایی و شاخصهای اختصاصی ،ویژه هر دستگاه هستند (رونق.)1390 ،
شاخصهایی که در این پژوهش بررسی و امتیازبندی خواهند شد ،شاخصهای عمومی ارزیابی
عملکرد دستگاههای اجرایی هستند که در اجرای بند (الف) ماده  3آییننامه اجرایی مواد  81و82
قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع مصوبه شماره  44327/4225هیئت وزیران) و بهمنظور
سنجش میزان موفقیت دستگاهها در راستای تحقق اهداف و وظایف محولشده و نیز تکالیف
تعیینشده در قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه اصالحات نظام اداری مبنی بر سیاستهای
کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری ،تدوین و به دستگاههای اجرایی ابالغ میشود.
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در ذیل هر یک از  8برنامه نقشه راه اصالح نظام اداری ،اهداف استراتژیک (  𝐴1تا  ،(𝐴8و
شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد ذیل هر هدف نیز قابلشناسایی هستند ( 𝑄1تا  )𝑄42که
عبارتاند از( نقشه راه اصالح نظام اداری:)1393 ،
𝟏𝑨(  تبیین نقش مناسب فعاالن توسعه کشور و دستیابی به ساختاری تسهیلگر،

 = 𝑄1تهیه و
چابک،متناسبوغیرمتمرکزبرایدولتدرتعاملباسايرفعاالن:
اجرای برنامه واگذاری تصدیها = 𝑄2 .تهیه و اجرای برنامه ظرفیتسازی و توانمندسازی بخش
غیردولتی برای اجرای تصدیها = 𝑄3 .واگذاری حداقل  10درصد از خدمات و واحدهای
عملیاتی = 𝑄4 .انجام اصالحات در ساختار سازمانی مطابق با ضوابط مصوب = 𝑄5 . .پیشنهاد
تعیین سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری.
دستگاههای اجرايی به خدمات

بنگاهها ،کارکنان و 
𝟐𝑨( تسهیل و دسترسی مردم  ،

دولتی فارغ از زمان و مکان = 𝑄6 :مستندسازی و اصالح تمامی فرایندهای اختصاصی و
مشترک موردعمل = 𝑄7 .الکترونیکیکردن فرایند مشترک = 𝑄8 .واگذاری خدمات به دفاتر
پیشخوان = 𝑄9 .ایجاد پایگاه اطالعات داده اختصاصی = 𝑄10 .ارائه خدمات بهصورت
الکترونیکی (تراکنشی) = 𝑄11 .ارائه فرمهای موردنیاز برای انجام خدمات از طریق الکترونیکی
(تعاملی) = 𝑄12 .اطالعرسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات = 𝑄13 .احصا و
اولویتبندی خدمات قابلارائه از طریق الکترونیکی.
𝟑𝑨(ارائه خدماتعمومیباکیفیتبرتر،قیمتمناسبوزمانکوتاهدرفضایرقابتی:

 = 𝑄14تحقق برنامه مدیریت سبز = 𝑄15 .هدف تطبیق فضاهای اداری دستگاه با دستورالعمل
ماده  39ق.م.خ.ک = 𝑄16 .تدوین استاندارد ارائه خدمات = 𝑄17 .اداره حداقل  5درصد واحدها بر
اساس نظام قیمت تمامشده = 𝑄18 .محاسبه هزینه تمامشده یا قیمت تمامشده فعالیتها و
خدمات واحدها.
بهرهوراز
𝟒𝑨( جذبنیرویانسانیمتناسببانیازها،تعالیسرمايهانسانیواستفاده 
= 𝑄20

آنها در راستای تحقق اهداف توسعه کشور = 𝑄19  :انتخاب و انتصاب مدیران.

رعایت ضوابط و شرایط ارتقای کارکنان در طبقات و رتبههای شغلی = 𝑄21 .ساماندهی
فعالیتهای پشتیبانی در قالب شرکتهای پیمانکاری = 𝑄22 .کاهش دو درصد نیروی انسانی با
اولویت کارکنان غیرتخصصی = 𝑄23 .کاهش  15درصد کارکنان قراردادی مازاد بر سقف.
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 = 𝑄24انجام فرایندهای مربوط به استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در بستر کارمند ایران.
 = 𝑄25رعایت عدالت استخدامی در فضای رقابتی = 𝑄26 .تدوین برنامه ساماندهی نیروی
انسانی.
نظامهای مديريتیکشور مبتنی بر مبانی
نظاممند تمامی عناصر  
𝟓𝑨( رشد و ارتقای  

ارزشی،نظریومنطبقبااسنادفرادست = 𝑄27 :ارائه آمار و اطالعات نیروی انسانی در
بستر الکترونیکی = 𝑄28 .اصالح و بازنگری شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه= 𝑄29 .
اجرا و ارزشیابی آموزشی = 𝑄30 .نیازسنجی و برنامهریزی آموزشی.
امانتداری ،تعلق و تعهد سازمانی ،انضباط

نهادينهسازی فرهنگ خودکنترلی و 

𝟔𝑨( 

بیمنتبهمردم = 𝑄31 :استقرار نظام جامع توسعه و
خدماتدهی 

اداری،اجتماعیومالیو
ترویج فرهنگ اقامه نماز = 𝑄32 .اجرای طرح تکریم اربابرجوع.
مسئولیتپذيری و اعتماد

𝟕𝑨( حفظ و صیانت از حقوق مردم ،افزايش پاسخگويی ،

عمومی،ارتقایسالمتاداریوکاهشفساد = 𝑄33 :میزان ارتقای سالمت و کاهش فساد
اداری در دستگاه = 𝑄34 .ارتباطات مردم و دولت در بستر سامد = 𝑄35 .رسیدگی به شکایات
مردمی در بستر سامد = 𝑄36 .میزان ارتقای رضایت مردم = 𝑄37 .نحوه اجرای قانون رسیدگی
به تخلفات اداری در دستگاه = 𝑄38 .اجرای تکالیف قانونی سالمت اداری = 𝑄39 .سنجش میزان
سالمت و فساد اداری بر اساس شاخصهای مربوط.
برنامههادرراستای

برنامهريزیومديريتاجرای

𝟖𝑨(کسباطمینانازصحتفرايند

چشمانداز = 𝑄40 :انجام ارزیابی عملکرد دستگاه (با درنظرگرفتن سازمانها،

تحقق اهداف 
مؤسسهها و شرکتهای وابسته و واحدهای استانی) = 𝑄41 .تهیه و تدوین گزارش تحلیلی و
آسیبشناسی و ارائه گزارش خودارزیابی = 𝑄42 .اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان.

1

کارتامتیازی متوازن ( .)BSCکاپالن و نورتون ،اندیشه ارزیابی متوازن را نخستین بار در
سال  1992میالدی در مجله  Harvard Business Reviewمطرح کردند .چشمانداز آینده
سازمان هسته اصلی فعالیتهای  BSCاست BSC .رسالت و استراتژی را به اهداف و معیارها
ترجمه میکند و از چهار وجه :مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد نیروی انسانی
1. Balanced Score Card
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به این مهم میپردازد (رفیعزاده BSC .)1392 ،ارائهکننده قدمی اول در تفکر جامع با شناسایی
وجود و اهمیت ابعاد عملیاتی محسوس کسبوکار و ایده اندازهگیری قابلیت آینده استBSC .
وسیلهای را برای نگهداری تعادل بین اندازهگیری مالی و غیرمالی و پیوند استانداردهای
استراتژیک و عملیاتی پیشنهاد میدهد ( .)Sundharam et al, 2013با وجود اینکه BSC
اطالعات چهار بُعد متفاوت معرفیشده را برای مدیران فراهم میکند ،این مدل عملیات متنوع
سازمانی را در نظر میگیرد و بهطور همزمان اطالعات انباشته را با محدودکردن تعداد
مقیاسهای اندازهگیری استفادهشده ،کم میکند .تاکنون شرکتهای زیادی مدل  BSCرا برای
اندازهگیری عملکرد سازمانی خود بهکار گرفتهاند و تجربه اولیه این شرکتها در استفاده از کارت
امتیازی متوازن تشریحکننده این بوده است که بهکارگیری آن نیازهای مدیریتی متعددی را ارضا
میکند؛ بدین معنا که در درجه اول کارت ارزیابی متوازن ،بسیاری از اجزایی را که در طرح رقابتی
یک سازمان به نظر جدا از هم هستند ،همانند تمرکز بر مشتری ،زمان پاسخگویی ،کیفیت
محصول ،فرایند کاری ،دوره زمانی تولید محصول جدید در یک گزارش مدیریتی واحد گرد هم
میآورد؛ دوم اینکه کارت امتیازی متوازن از بهینهسازی بخشی جلوگیری میکند؛ درواقع با الزام
مدیران برای درنظرگرفتن تمامی مقیاسهای عملیاتی اندازهگیری مهم در کنار هم ،کارت
ارزیابی متوازن به آنها اجازه میدهد تا مالحظه کنند که آیا بهبود در یک حیطه به قیمت
ازدستدادن حیطههای دیگر بهدست میآید یا خیر؟ و نشان دهد که حتی بهترین هدف نیز
میتواند در یک شیوه نامطلوب بهدست آید (.)Wu & Chen, 2014


استراتژی .استراتژی یک سازمان مشخص میکند که سازمان چگونه میخواهد برای
سهامداران ،مشتریان و شهروندان ارزشآفرینی کند (کاپالن و نورتون .)1384 ،استراتژی شامل
تصمیمگیری در این باره است که مقصد کجاست و رسیدن به آن چگونه خواهد بود؟ استراتژی
همان بیان نیت (قصد) است :استراتژی یعنی آنچه دوست داریم انجام دهیم و اینکه قصد داریم
چگونه آن را به انجام برسانیم .استراتژیها اهداف بلندمدت را تعریف میکنند؛ ولی عمدتاً تأکید
آنها بر چگونگی تحقق این اهداف است .استراتژی وسیله ایجاد ارزش است ( آرمسترانگ،
.)1389
نقشهاستراتژی .نقشه استراتژی ،توصیف شیوه خلق ارزش در سازمان است (کاپالن و نورتون،
 .)1384شالوده و مبنای کارت امتیازی متوازن را نقشه استراتژی تشکیل میدهد که به گفته
کاپالن و نورتون ( ،)1384اجرای موفقیتآمیز کارت امتیازی متوازن مبتنی بر آن است؛ یعنی
ترسیم دقیق روابط علّی و معلولی بین اهداف استراتژیک سازمان در چند بُعد؛ به عبارتی این
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نقشه ،فرایند تبدیل داراییهای نامشهود را به نتایج مشهود تشریح میکند ( میرمحمدی و
ایزدخواه.)1391 ،
معماری عمومی  BSCمیتواند به بهترین نحو ،متناسب با ماهیت سازمان ،مخصوصاً اگر در
یک سازمان عمومی یا بخشهایی که مأموریت آنها صرفاً سودآوری نیستف تغییر یابد و منطبق
شود .این مدل میتواند بهعنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک در قالب نقشههای استراتژی
اجرا شود .وظیفه نقشه استراتژیک ترجمه اقالم  BSCبه روابط علّی و معلولی مستقیم است؛
بهگونهای که نتایج به محرکهای آنها پیوند بخورد و باید به سازمان در دنبالکردن چشمانداز
استراتژیک خود کمک کند ( .)Cugini et al, 2014با توجه به قابلیتهای کارت امتیازی متوازن
و ویژگیهای نقشه استراتژی ،در این پژوهش تصمیم گرفته شد که اهداف استراتژیک  8برنامه
نقشه راه اصالح نظام اداری کشوری در قالب نقشه استراتژی در چهار بُعد شهروندان ،مالی،
فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری چیدمان گردند .هرچند  BSCباعث میشود ،ارزیابی عملکرد
بهجای تمرکز صرف بر معیارهای مالی ،بهصورت چندبعدی انجام شود؛ اما مواردی مانند حجم
انبوه اطالعات موردنیاز و قضاوتهای تعصبی باعث پیچیدهشدن فرایند ارزیابی عملکرد میشود.
برای غلبه بر پیچیدگی ارزیابی عملکرد به روش  BSCو تصمیمگیری ،تکنیکهای تصمیمگیری
چندمعیاره ابزار مناسبی خواهد بود ( لیالستانی و همکاران)1392 ،

1

تکنیکتحلیلسلسلهمراتبیفازی (. )FAHPتکنیک تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHPیک

تکنیک ساختاریافته برای سازماندهی و تحلیل تصمیمهای پیچیده بر اساس مقایسات زوجی
پروژهها و معیارها تلقی میشود .نقطه قوت  AHPدر توانایی آن در سازماندهی مسائل پیچیده،
چندشاخصه و چنددورهای بهصورت سلسلهمراتبی است؛ ازاینرو این تکنیک در موقعیتهای
تصمیمگیری متنوع در زمینههایی مثل برنامهریزی تجاری ،تخصیص منابع ،تدوین اولویتها و
انتخاب میان گزینهها موردبحث قرار میگیرد ( .)Cho & Lee, 2013یک مدل تصمیمگیری
مطلوب به این دلیل که فازیبودن و ابهام ،ویژگیهای رایج در بسیاری از مسائل تصمیمگیری
است ،نیاز به متحملشدن ابهام دارد ( .)Shverdi et al, 2014فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی
( )FAHPنخستین بار توسط ساعتی ( ،)1980پیشنهاد شد .در این تکنیک ،دیدگاهها و
ارزیابیهای خبرگان تلفیق و اصالح میشوند و یک سیستم تصمیمگیری به یک سیستم
سلسلهمراتبی ساده مبدل میشود AHP .)Ghandehary et al, 2014( .در تجزیهوتحلیل BSC
مفید است BSC .با وجود درنظرگرفتن ابعاد مرتبط متعدد در عملکرد سازمانی ،بهطور رسمی
چگونگی وزندهی اهمیت آنها را در یک چارچوب جامع توضیح نمیدهد .البته در عمل
1. Fuzzy Analytical Hierarchy Process
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چشماندازها و معیارها بهندرت دارای اهمیت یکسانی هستند AHP .بهعنوان یک ابزار مفید در
اولویتبندی و یکسانکردن مقیاسهای عملکرد بر مبنای معیارهای چندگانه ،میتواند یک
سازوکار پیشنهادی بهمنظور کمک بر غلبه بر محدودیتهای  BSCباشد ( Bentes et al,
)2012؛ اما مسئله مهمی که در تدوین نقشه استراتژی وجود دارد درنظرگرفتن تأثیر و تأثرات
اجزای این نقشه است که بر اساس آنها اهمیت اجزا روشن میشود و  BSCضابطهای مشخص
برای نمایش این روابط علّی و معلولی ارائه نمیدهد؛ درحالیکه  AHPتنها به بررسی اولویتها با
مقایسات زوجی میپردازد؛ بنابراین به تکنیکی مکمل نیاز است که این نقطهضعف را برطرف کند
که در ادامه به آن پرداخته میشود.
تکنیک ديمتل فازی .روش امتحان تصمیمگیری و آزمایشگاه ارزیابی ( 1)DEMATELدر
سال  1973بهعنوان یک نوع رویکرد مدلسازی ساختاری پیرامون یک مسئله ارائه شد .این
رویکرد قادر به دیدن واضح روابط علّی و معلولی معیارها در زمان اندازهگیری یک مسئله است.
روش دیمتل ،دانش تجمیعی را برای محاسبه روابط علّی میان معیارهای استراتژیک فراهم
میکند .این مدل بهخصوص برای تصویرسازی ساختار روابط پیچیده با استفاده از ماتریسها یا
دیاگراف ها مفید است .ماتریسها یا دیاگرافها یک رابطه ضابطهمند را بین اجزای سیستم به
تصویر میکشند؛ بهطوریکه مقیاسهای عددی نمایانگر شدت تأثیر این روابط هستند ( Jassbi
 .)et al,2011فرهنگی و همکاران ( ،)1392عنوان کردند که به نظر میرسد متناسب با چارچوب
مبدعان کارت امتیازی متوازن ،سازمانهای مختلف اغلب بدون توجه به روابط علت و معلولی
میان اهداف استراتژیک و تنها از طریق اتفاقنظر مدیران ارشد و کارکنان باتجربه سازمان و طی
جلسههای متعدد مدیریتی ،مناظر نقشه استراتژی و اهداف استراتژیک مندرج در آن را انتخاب و
اولویتبندی میکنند .با توجه به پژوهشهای صورتگرفته ،معیار و راهکاری مشخص برای
تعیین ساختار اهداف و سنجههای کلیدی سازمان و برقراری رابطه علت و معلولی بین آنها در
قالب نقشه استراتژی و درنتیجه تدوین این نقشه معرفی نشده است .جاسبی و همکاران (،)2011
و سیدحسینی و همکاران ( ،)2011با بهکارگیری روش دیمتل تا حدودی توانستند به رفع این
مشکل بپردازند؛ البته علیرغم وجود سطوح رضایتبخش در ابعاد ادراکی و نظریه مدل کارت
امتیازی متوازن ،این روش هنوز نواقص و کمبودهایی در اجرا دارد .برای حل این مشکالت،
کلینتون و همکاران ( ،)2002استوارت و محمد ( ،)2003سون و همکاران ( ،)2003بونکر و
همکاران ( ،)2004راوی و همکاران ( ،)2005وو و همکاران ( ،)2009اوه و همکاران ( ،)2009لی
و همکاران ( )2008و چیانگ ( ،)2005با بهکارگیری روشهای تصمیمگیریهای چندمعیاره سعی
1. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory

ارائه تکنیکی ترکیبی در بهبود نظام مدیریت عملکرد ...

113

بر کمیسازی روابط سیستم ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن داشتند؛ زیرا یک مدل ارزیابی
عملکرد مطلوب باید توانایی اولویتبندی سطوح مختلف سنجش عملکرد را داشته باشد؛ اما به
نظر میرسد در این مطالعات بدون درنظرگرفتن روابط علّی و معلولی نقشه استراتژی به توسعه
مدل ارزیابی عملکرد ،بهخصوص سطوح وزنها ،پرداخته شده است ( فرهنگی و همکاران،
)1392؛ بنابراین تکنیک دیمتل قادر است روابط علّی و معلولی اهداف استراتژیک موجود در نقشه
استراتژی کارت امتیازی متوازن را بهطور ضابطهمند شناسایی کند؛ همچنین برای وزندهی
شاخصهای مبتنی بر اهداف استراتژیک بهکارگیری تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی کارا خواهد بود.
با توجه به اینکه برای استفاده از روش دیمتل به نظر کارشناسان نیاز است و این نظرها
دربردارنده عبارات کالمی مبهم و دوپهلو هستند ،بهمنظور یکپارچهسازی و رفع ابهام آنها بهتر
است این عبارات به اعداد فازی تبدیل شوند ( فرهنگی و همکاران .)1392 ،بهطورکلی بهتر است
گفته شود که مجموعههای فازی میتوانند بهطور مناسبتری در گفتار و توصیفات مبهم انسانی
استفاده شوند و باید در دنیای واقعی با بهرهگیری از مجموعههای فازی تصمیمگیری شود.
(.)Sarfaraz et al, 2014
.3روشپژوهش

پژوهش حاضر را میتوان در گروه پژوهشهای کاربردی قرار داد؛ زیرا با عملیکردن دانش
موجود پیرامون  FDEMATEL ،BSCو  FAHPروابط علّی و معلولی اهداف استراتژیک نقشه
اصالح نظام اداری را معین و شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را با
درنظرگرفتن این اهداف امتیازبندی میکند .این پژوهش از نظر نحوه گردآوری دادهها در گروه
تحقیقهای توصیفی /پیمایشی قرار میگیرد؛ زیرا در نظام مدیریت عملکرد دولت که شامل تعداد
زیادی از دستگاههای اجرایی و متغیرهای بسیار است به بررسی  8هدف استراتژیک و
شاخصهای ذیل هر هدف میپردازد .در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که از  5نفر از
خبرگان (چهار نفر از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و یک نفر از استادان
دانشگاهی) درخواست شد که این پرسشنامهها را تکمیل کنند .روایی پرسشنامهها به تأیید
خبرگان رسید .در پرسشنامه شماره  ،1از خبرگان درخواست شد که تعیین کنند هر یک از این 8
هدف استراتژیک نقشه راه اصالح نظام اداری بهعنوان اهداف استراتژیک در کدام یک از ابعاد
اصلی کارت امتیازی متوازن ( شهروندمداری ،مالی ،فرایندهای داخلی ،رشد و یادگیری) قرار
میگیرند؛ سپس در پرسشنامه شماره  ،2بهعنوان اجرای تکنیک دیمتل درخواست شد که تأثیر
هر یک از این  8هدف استراتژیک بر یکدیگر با استفاده از مقیاسهای فازی تعیین شود؛ درواقع
عالوه بر چینش معیارهای اصلی در نقشه استراتژی ،تأثیر و تأثرات آنها نیز درون نقش
مشخص میشوند .گامهای تکنیک دیمتل فازی عبارتاند از (:)Lin & Wu, 2008
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 .1تدوین هدف تصمیمگیری و تشکیل یک کمیته ( جمعآوری دادهها ،گزینهها و غیره) ،در این
پژوهش منظور از معیارها ،اهداف استراتژیک نقشه راه اصالح نظام اداری (مبتنی بر  8برنامه)
هستند که بهصورت رابطه  ،1نمایش داده شدهاند؛
رابطه ()1

}𝑛 𝐴 = {𝐴𝑖 |𝑖 = 1,2, … ,

 .2توسعه معیارهای ارزیابی و طراحی مقیاس زبانی فازی؛  .3جذب تخمینهای تصمیمگیرندگان؛
 .4محاسبه ماتریس فازی روابط مستقیم نرمالیزهشده؛  .5تدوین و تحلیل مدل ساختاری .در این
مرحله ماتریس فازی روابط کل ̃𝑇 محاسبه میشود؛ سپس بهمنظور تعیین عوامل تأثیرگذار و
تأثیرپذیر و تعامالت آنها و رسم مختصات آنها نکات ذیل موردتوجه قرار میگیرند
(آقاابراهیمی و صدر الهیجانی :)1387 ،اگر در ماتریس ̃𝑇 𝑅̃𝑖 ،را جمع سطری و 𝑖̃𝐽 را جمع ستونی
بنامیم و مجموع ) 𝑖̃𝐽  (𝑅̃𝑖 +و تفاضل ) 𝑖̃𝐽  (𝑅̃𝑖 −محاسبه شود ،مقدار 𝑖̃𝑅 برای هر عامل نشانگر
میزان تأثیرگذاری آن عامل بر سایر عوامل سیستم ،و مقدار 𝑖̃𝐽 متناظر با آن نشاندهنده شدت
تأثیرپذیری عامل مذکور از سایر عوامل سیستم است .بنایراین ) 𝑖̃𝐽  (𝑅̃𝑖 +مشخص کننده مجموع
تأثیر و تأثر عامل موردنظر در سیستم است؛ بنابراین پس از دیفازیسازی ( تبدیل ماتریس ̃𝑇
به 𝑇 )  ،عامل دارنده بیشترین مقدار ) 𝑖𝐽  (𝑅𝑖 +دارای بیشترین تعامل با سایر عوامل سیستم
است .مقدار نهایی تأثر (فقط اثرگذاری) هر عامل بر مجموعه دیگر عوامل سیستم نیز از تفاضل
) 𝑖𝐽  (𝑅𝑖 −حاصل میشود؛ به گونه ای که:

رابطه ()2

عامل یک تأثیرگذار قطعی است → 𝑅𝑖 > 𝐽𝑖 → 𝑅𝑖 − 𝐽𝑖 > 0
عامل یک تأثیرپذیر قطعی است → 𝑅𝑖 < 𝐽𝑖 → 𝑅𝑖 − 𝐽𝑖 < 0

{

در ادامه با درنظرگرفتن روش پیشنهادی دالله و همکاران ( ،)2011بهمنظورکسب وزن هر
یک از اهداف ،اگر در ماتریس  𝑅𝑖 ،Tرا جمع سطری و 𝑖𝐽 را جمع ستونی بنامیم ،خواهیم داشت
(فرهنگی و همکاران:)1392 ،
رابطه ()3

) 𝑊𝑖 = √((𝑅𝑖 + 𝐽𝑖 )2 + (𝑅𝑖 − 𝐽𝑖 )2

در صورت درنظرگرفتن نقشه راهبردی بهعنوان دیاگراف اولیه تکنیک دیمتل فازی و
نظرسنجی از گروه خبره درخصوص شدت ارتباطات اهداف استراتژیک در اجزای نقشه راهبردی،
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ماتریس 𝑖𝑊 بهدست آمده از رابطه  17ماتریس موزون اهداف استراتژیک خواهد بود؛ بنابراین
وزنهای بهدستآمده برای  8هدف استراتژیک ،با لحاظکردن تأثیر و تأثرات آنها بر یکدیگر در
نقشه استراتژی لحاظ شده است؛ سپس وزنهای بهدستآمده بهصورت امتیازی برای هر محور
(هر یک از  8هدف) از  1000بدین علت که باید مجموع تمامی امتیازات  1000شود محاسبه
میشود .پس از تعیین وزن اهداف استراتژیک و تعیین جایگاه آنها در نقشه استراتژی و تعیین
تأثیر و تأثرات آنها ،شاخصهای ذیل هر یک از این اهداف با استفاده از پرسشنامه شماره ،3
یعنی تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی وزندهی میشوند؛ درواقع با استفاده از تکنیک تحلیل
سلسلهمراتبی فازی گروهی به وزندهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد که ذیل هر یک از
این محورها قرار دارند ،پرداخته میشود؛ بنابراین پس از تکمیل پرسشنامههای مقایسات زوجی
شاخصها توسط خبرگان ،اعداد فازی هر یک از این مقایسات استخراج میشوند .در فرایند
تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی گروهی ،از اعداد فازی شاخصها که ذیل هر یک از محورها
با توجه به دیدگاه خبرگان بدست آمده است ،میانگین هندسی گرفته میشود .پس از
بهدستآمدن میانگین نظرهای خبرگان ،اعداد فازی میانگین گرفتهشده ،دیفازی میشوند .ادامه
کار با استفاده از نرمافزار  ( Super Decisionsتصمیمگیری پیشرفته) صورت میگیرد؛ بنابراین
در فرایند ورود اطالعات در نرمافزار  Super Decisionsاز اعداد قطعی استفاده میشود .در این
نرمافزار فرایند  AHPبرای هر محور بهصورت جداگانه انجام میشود .نرمافزار Super
 ،Decisionsنرمافزاری قدرتمند در تصمیمگیری است .ازجمله قابلیتهای این نرمافزار ،امکان
انجام تحلیلهای غیرخطی است ( محمدی لرد .)1388 ،خروجی این نرمافزار وزنهای نهایی
شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد که در ذیل هدف استراتژیک مربوط قرار دارند است؛ سپس
بر اساس اهمیت هر یک از این شاخصها ،امتیاز مربوط به هر هدف استراتژیک که با استفاده از
تکنیک دیمتل فازی از  1000بهدست آمده بودند در میان شاخصها توزیع میشود.
ويافتهها 

.4تحلیلدادهها
𝑖̃𝑅

جدول  3از خروجی ماتریس روابط کل̃𝑇 در تکنیک دیمتل فازی بهدست آمده است که
جمع سطری و 𝑖̃𝐽 جمع ستونی را نشان می دهد .در جدول  ،4اعداد دیفازیشده جدول ،3
نمایش داده شدهاند که در نهایت وزن هر یک از  8محور با استفاده از رابطه ،3بهدست آمده
است.
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جدول  .1محاسبات دیفازیشده مبتنی بر ماتریس روابط کل

بهمنظور تفسیر واضحتر از تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری محورها ( اهداف استراتژیک) مختتصات
𝑓𝑒𝑑
𝑓𝑒𝑑
) 𝑖̃𝐽  (𝑅̃𝑖 +و ) 𝑖̃𝐽 ( (𝑅̃𝑖 −که معادل) 𝑖𝐽  (𝑅𝑖 +و ) 𝑖𝐽  (𝑅𝑖 −هستند) برای هر محور در
نمودار  ،1ترسیم میشود و مطابق با رابطه  ،16در جدول  ،5تفسیر صورت میگیرد .در جدول ،5
خروجی پرسشنامه شماره  1که نظر خبرگان را در مورد جایگاه هر یک از این  8محور در ابعاد
کارت امتیازی متوازن بر اساس بیشترین فراوانی نظرها نشان میدهد ،نمایش داده شده است.

نمودار  .1ترسیم مختصات

𝑓𝑒𝑑

) 𝑖̃𝐽  (𝑅̃𝑖 +و

𝑓𝑒𝑑

) 𝑖̃𝐽  (𝑅̃𝑖 −برای هر هدف استراتژیک

در نمودار  ،1میزان ) 𝑖𝐽  (𝑅𝑖 +برای  𝐴7از سایر اهداف بیشتر است که نشان میدهد هدف
یادشده بیشترین تعامل را با سایر اهداف دارد.
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جدول .2جایگاه  8هدف استراتژیک در کارت امتیازی متوازن و تعیین روابط علّی و معلولی هر یک بر یکدیگر
تعاملبرنامهيادشدهباساير
برنامهها


8هدف

عالمتR-J

بُعدکارتامتیازیمتوازن

مثبت
منفی
منفی
مثبت
مثبت
مثبت

شهروندمداری و فرایندهای داخلی
شهروندمداری و فرایندهای داخلی
شهروندمداری
فرایندهای داخلی
رشد و یادگیری
فرایندهای داخلی

𝐴1
𝐴2
𝐴3
𝐴4
𝐴5
𝐴6

منفی

شهروندمداری

𝐴7

مثبت

فرایندهای داخلی

𝐴8

یک تأثیرگذار قطعی است
یک تأثیرپذیر قطعی است
یک تأثیرپذیر قطعی است
یک تأثیرگذار قطعی است
یک تأثیرگذار قطعی است
یک تأثیرگذار قطعی است
یک تأثیرپذیر قطعی است و دارای
بیشترین تعامل با سایر برنامهها است
یک تأثیرگذار قطعی است و دارای
تعامل زیاد با سایر برنامهها است

استراتژيک 

پس از پایانیافتن فرایند تکنیک دیمتل فازی و امتیازدهی اهداف استراتژیک جایگرفته در
ابعاد کارت امتیازی متوازن ،به وزندهی هر یک از شاخصها ذیل هر هدف استراتژیک با
استفاده از نرمافزار Super Decisionsپرداخته میشود .ذکر این نکته ضروری است که ضریب
ناسازگاری برای تمامی مقایسات باید کمتر از  0/1باشد تا قضاوت صورتگرفته صحیح باشد که
این مورد در تمام  8مجموعه موردمقایسه در ذیل هر هدف رعایت شده بود .نتیجه تمامی این
مقایسات تا دو رقم اعشار در جدول  ،3نشان داده شده است .با توجه به وزن شاخصها در ذیل
هر محور ،امتیاز نهایی هر شاخص متناسب با توزیع امتیاز هر محور تعیین میشود.
جدول .3وزن و امتیاز نهایی هریک از شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد در ذیل هریک از  8هدف استراتژیک
𝟒𝟏𝑸

𝟑𝟏𝑸

𝟐𝟏𝑸

𝟏𝟏𝑸

𝟎𝟏𝑸

𝟗𝑸

𝟖𝑸

𝟕𝑸

𝟔𝑸

𝟓𝑸

𝟒𝑸

𝟑𝑸

𝟐𝑸

𝟏𝑸

شاخص 

نام

0/127

0/118

0/083

0/084

0/086

0/091

0/137

0/194

0/203

0/034

0/155

0/088

0/265

0/456

وزندهی نرمافزار

16/20

14/20

9/99

10/11

10/35

10/95

16/49

23/35

24/43

4/39

20/03

11/37

34/26

58/92

امتیاز نهایی از
1000
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ادامه جدول .3وزن و امتیاز نهایی هریک از شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد در ذیل هریک از  8هدف استراتژیک
𝟖𝟐𝑸

𝟕𝟐𝑸

𝟔𝟐𝑸

𝟓𝟐𝑸

𝟒𝟐𝑸

𝟑𝟐𝑸

𝟐𝟐𝑸

𝟏𝟐𝑸

𝟎𝟐𝑸

𝟗𝟏𝑸

𝟖𝟏𝑸

𝟕𝟏𝑸

𝟔𝟏𝑸

𝟓𝟏𝑸

شاخص 

نام

0/35

0/265

0/068

0/069

0/076

0/118

0/066

0/399

0/158

0/042

0/093

0/282

0/151

0/344

وزندهی
نرمافزار

40/10

30/36

8/02

8/14

8/97

13/93

7/79

47/10

18/65

4/95

11/86

35/98

19/26

43/89

امتیاز نهایی از
1000

ادامه جدول .3وزن و امتیاز نهایی هریک از شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد در ذیل هریک از  8هدف استراتژیک
𝟐𝟒𝑸

𝟏𝟒𝑸

𝟎𝟒𝑸

𝟗𝟑𝑸

𝟖𝟑𝑸

𝟕𝟑𝑸

𝟔𝟑𝑸

𝟓𝟑𝑸

𝟒𝟑𝑸

𝟑𝟑𝑸

𝟐𝟑𝑸

𝟏𝟑𝑸

𝟎𝟑𝑸

𝟗𝟐𝑸

شاخص 

نام

0/305

0/476

0/217

0/119

0/102

0/157

0/138

0/074

0/231

0/176

0/316

0/271

0/271

0/112

وزندهی
نرمافزار

42/42

66/21

30/18

16/70

14/31

22/03

19/37

10/38

32/42

24/70

35/80

77/37

31/05

12/83

امتیاز نهایی
از 1000


.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

سیاستهای کلی نظام اداری در قالب  8برنامه راهبردی ،بهمنظور اجرای مطلوب ،نیازمند
تدوین چارچوبی هستند تا موفقیت اجرای آنها را تضمین کند .موفقیت اجرای این سیاستها در
گرو اولویتبندی صحیح اهداف و شناخت درست ارتباطات آنها است .سیاستهای کلی نظام
اداری ایجادکننده نقشه راهی هستند که سبب رشد و تکامل دستگاههای اجرایی کشور میشوند؛
بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که دستگاههای اجرایی جهتگیریهای عملکردی خود و
اولویتبندی آنها را متناسب با این سیاستها شکل دهند .در این پژوهش بهکارگیری تکنیک
دیمتل فازی سبب شد تا ارتباطات علّی و معلولی اهداف استراتژیک برگرفته از این سیاستها در
نقشه استراتژی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن برای دستگاههای اجرایی ملموس و روشنتر
شوند .تکنیک دیمتل فازی چارچوبی را فراهم میکند که به برنامهریزان نشان دهد که چه چیزی
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با توجه به تعامالت با سایر اجزا ،اهمیت ببشتری دارد و تأثیر و تأثرات اهداف در نقشه استراتژی
ضابطهمند میشوند .پس از روشنشدن اهمیت و امتیاز اهداف در نقشه استراتژی ،شاخصهای
ارزیابی ذیل هر هدف نیز باید اولویتبندی شوند که بهکارگیری نرمافزار تصمیمگیری پیشرفته
که بر مبنای تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره بنا شده است سبب اجرای کارای این امر شد؛ سپس
 1000امتیاز درنظرگرفتهشده برای مجموع امتیاز تمامی محورهای شاخصهای عمومی ،با توجه
به وزن اهمیت محورها که با استفاده از تکنیک دیمتل محاسبه شده بود ،در میان آنها توزیع و
امتیاز هر محور با توجه به ضریب اهمیتی که شاخصهای ذیل آنها با بهکارگیری  AHPفازی
در نرمافزار کسب کرده بودند ،تقسیم شد .با توجه به اینکه در این پژوهش امتیازهای محورهای
استراتژیک موردارزیابی دستگاهها و سپس امتیازهای شاخصهای عمومی ذیل هر محور تدوین
شد ،برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود با تدوین استاندارد عملکردی که برای هر شاخص
عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه برای سال مدنظر قرار میگیرد با توجه به امتیازی که در این
پژوهش برای هر شاخص عمومی تدوین شده است ،نمره ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در
پایان دوره ارزیابی محاسبه شود و بر اساس آن دستگاهها رتبهبندی شوند .در این پژوهش
شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور که بین تمامی دستگاهها مشترک
هستند بر اساس روابط علّی و معلولی اهداف استراتژیک برگفته از سیاستهای کلی نظام اداری
امتیازبندی شدند؛ درحالیکه ارزیابی دستگاههای اجرایی تنها مبتنی بر شاخصهای عمومی
صورت نمیگیرد و شاخصهای اختصاصی که ویژه هر دستگاه است نیز بنا بر ماده  82قانون
مدیریت خدمات کشوری باید در ارزیابی ساالنه آنها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رییسجمهور لحاظ شوند .شاخصهای اختصاصی برگرفته از بسته اجرایی دستگاههای
اجرایی که بنا بر ماده  217قانون برنامه پنجم توسعه شامل برنامههای اجرایی و عملیاتی آنها
هستند ،تدوین میشوند (رونق .)1390 ،بسته اجرایی دستگاههای اجرایی نیز بر اساس قانون
برنامه پنجم توسعه استخراج میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی نقشه
استراتژی مبتنی بر اهداف  5سال توسعه ویژه هر دستگاه و روابط علّی و معلولی اهداف و
امتیازبندی آنها و سپس امتیازبندی شاخصهای اختصاصی ذیل هر هدف با استفاده از تکنیک
ترکیبی معرفیشده در این پژوهش برای دستگاه مربوطه تدوین شوند.
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