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چکيده

هدف اصلی تحقیق حاضر ،طراحی مدل بهرهوری سازمانهای دولتی ایران است .در این راستا
پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق ،براساس عوامل مؤثر بر بهرهوری
سازمانهای دولتی ایران ،در سه دسته محیطی ،سازمانی و فردی ،و همچنین ،موانع اصلی بهرهوری
سازمانهای دولتی ایران ،طراحی شد .پرسشنامهای با 17سؤال برای رتبهبندی میزان تأثیر هردسته از
عوامل و مؤلفههای آنها بر بهرهوری سازمانهای مذکور ،و پرسشنامهای با  19سؤال برای رتبهبندی
میزان تأثیر هریک از موانع بر روی هردسته از عوامل و مؤلفهها تدوین گردید .در تنظیم پرسشنامهها از
نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی ،استفاده شد .آزمون آلفای کرونباخ جهت سنجش اعتبار
پرسشنامه به کار رفت .پرسشنامهها به نمونه آماری متشکل از  50نفر توزیع شد .نتایج بهدست آمده
نشان داد که در مدل بهرهوری سازمانهای دولتی ایران ،از بین عوامل اصلی« ،عوامل محیطی»
تأثیرگذارترین و «عوامل فردی» تأثیرپذیرترین عامل میباشد .همچنین« ،وجدان کاری» که از زیر
عوامل«فردی» میباشد اولویت اول را کسب کرد .در نهایت« ،اولویتهای حاکم برای وضعیت موجود»،
به عنوان مانع اصلی بهرهوری سازمانهای مذکور شناخته شد.
-1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،واحدقزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین،ایران science.management@yahoo.com

 -2دانشیار گروه مدیریت دولتی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران(نویسنده مسؤول)
memarzadeh.info@qiau.ac.ir

 -3استاد گروه مدیریت دولتی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
 -4استادیار گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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واژه های كليدی :بهرهوری ،مدلهای بهرهوری ،سازمانهای دولتی

مقدمه
بهرهوری سازمانهای دولتی هر کشور ،یکی از مهمترین مؤلفههای توسعۀ آن
کشور محسوب میشود .همچنین ،رسالتهای مهمی مانند استفادۀ بهینه از منابع ملی،
پاسخگویی و مسؤولیتپذیری در مقابل شهروندان و رقابت جهانی ،ضرورت و اهمیت
توجه به طراحی مدل بهرهوری سازمانهای دولتی ایران را افزایش میدهد .بنابراین
سازمانهای دولتی جهت تحقق این اهداف ،بایستی دارای الگوها و ساختارهای کارآمد
باشند .مطالعه و بررسی مدلهای بهرهوری نشان میدهد که تفاوت بسیاری در اجزای
اصلی تشکیل دهندۀ این مدلها وجود دارد ،به عنوان مثال در کشورهای آسیایی مانند
ژاپن (جایزه دمینگ) تأکید بر روی ارزشهای حفظ روابط بلندمدت و کارگروهی است و
درکشورهای آمریکایی (جایزه مالکوم بالدریچ) تأکید بر نتایج و خلق ارزش میباشد
(تالوار.)2009 ،1
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،گامهای اولیه تحوالت در بخش دولتی و
نظام اداری کشور توسط شورای انقالب برداشته شد و سپس با احکامی در قالب
برنامههای توسعۀ اول توسط مجلس شورای اسالمی تسریع شد .با ظهور جنگ ،به دلیل
شرایط خاص امنیتی جامعه ،بسیاری از وظایف خدماتی ،عمرانی و اجرایی ،مستقیماً به
وسیله دولت ،برنامهریزی ،سازماندهی ،اجرا ونظارت شد .بنابراین ،بروکراسی کشور را به
سمت تمرکزگرایی وگسترش سهم بودجه عمومی دولت ،پیش برد؛ تا اینکه به مرور ،از
یک طرف ،افزایش حجم وظایف دولت ،و از طرف دیگر ،عدم توانایی دولت در
برنامهریزی ،سازماندهی و اجرای حجم عظیمی از عملیات باعث شد بهرهوری عملکرد
آن به شدت کاهش یابد .بنابراین ،تحول را در نظام دیوانساالری از هر جهت ضروریتر
ساخت.
این شرایط همزمان با تدوین برنامه چهارم در قالب هفت برنامه تحول ،شکل و
محتوایی متفاوت و متمایزی نسبت به دورههای گذشته پیدا کرد .برای اولین بار
برنامههایی تحت عنوان «برنامه تحول در نظام اداری کشور» تنظیم و به تصویب
شورای عالی اداری و سپس هیأت وزیران رسید .اسناد مربوط به برنامه تحول اداری در
. Talwar
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قالب احکام قانون برنامه سوم ودر ادامه قانون برنامه چهارم ،وجاهت قانونی هریک از
برنامهها را بیشتر مورد تأکید قرار داد .این تجارب و مستندات ،زیربنای تدوین قانون
خدمات کشوری شد .همزمان با این تحوالت تهیه سند چشمانداز ایران در افق 1404
شرایط جدیدی را برای حرکت تحولی فرار روی سیاستمداران ،برنامهریزان و مدیران
قرار داد10 .برنامه تحول اداری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری ،قانون برنامۀ
پنجم توسعه ،سیاستهای کلی اصل  44بهویژه سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی
مقام معظم رهبری ،بنیادی مستحکمتر از تحول سازمانی را در عرصههای اقتصادی و
مدیریتی ضروری ساخت .اکنون این برنامهها مهمترین خطوط راهنما برای تحول
دستگاههای اجرایی کشور میباشند .همچنین با ابالغ سیاستهای کلی نظام اداری
کشور فصل جدیدی در حوزه تحول نظام اداری آغاز شد .مجموعهای از سیاستها،
راهبردها ،اهداف و خط مشیهای عمومی که نقش هادی برای سیاستگذاران و
تصمیمگیرندگان نظام اداری ایفا میکند .در کنار همه برنامهها ،سیاستها و قوانین حاکم
در کشور جهت تحول و بهبود بهرهوری سازمانهای دولتی ،یک رویکرد مناسب و
اثربخش با طراحی و بهکارگیری مدل بهرهوری سازمانهای دولتی میباشد .که باعث
بهبود کیفیت خدمات این سازمانها میشود .همچنین ،اعتماد و رضایتمندی شهروندان
نسبت به این سازمانها را افزایش خواهد داد .در طرف دیگر ،طراحی مدل بهرهوری در
بخش دولتی ،چارچوب منسجم و یکپارچهای را جهت تحلیل و ارزیابی جامع سازمانی
ارایه کرده و به عنوان ابزاری برای شناسایی وضعیت سازمان و ترسیم نقشه بهبود
بهرهوری سازمانی کاربرد دارد (تالوار .)2011،مدل بهرهوری سازمانی بر این واقعیت
تأکید دارد که بقا در رقابت جهانی ،مستلزم بهبود عملکرد است( ،نجمی .)1389،مدلها،
معیارهای ارزیابی و خطوط راهنمایی برای سازمانها ایجاد میکنند تا پیشرفتها و
عملکرد خود را بهبود دهند (کیوی.)1990،1
با مروری در مفاهیم بهرهوری سازمانهای دولتی متوجه میشویم که بهرهوری به
عنوان یک دیدگاه فکری ،به مفهوم هوشمندانه کارکردن وطرز تفکری برای تداوم
پیشرفت و بهبود می باشد (اسمیت .)1990،2بهرهوری بر خالف تصور بسیاری صرفاً یک
Quivy
Smith

1.
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معیار اقتصادی و مالی نیست .بهرهوری در عمق معنای خویش نگرشی برای عقالئی
کردن فعالیتهاست .با این نگرش بهرهوری به این معنی است که سازمانها میتوانند
کارها و فعالیتهای خود را هر روز بهتر از پیش به انجام برسانند (پریچارد .)1992،1هدف
از بهبود بهرهوری ،به حداکثر رساندن استفاده بهینه از منابع ،کاهش هزینههای انجام
دادن کار ،گسترش بازارها ،افزایش اشتغال ،کوشش برای افزایش دستمزدهای حقیقی به
جای دستمزدهای اسمی ،و بهبود معیارهای زندگی است (خاکی.)1392،
با مروری بر ادبیات بهرهوری درسازمانهای دولتی ،مطالب ذیل استخراج شده و
مدل مفهومی تحقیق ،بر مبنای آن طراحی میشود:
 دیدگاههای تعدادی از نظریهپردازان و صاحب نظران مدیریت و بهرهوری ،جدول1؛ خالصهای از چارچوب مفهومی مدل چند ـ سطحی بهرهوری ،جدول 2؛سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری ،جهت تقویت بهرهوری
سازمانها (مصوب.)1389/01/31
 موانع بهرهوری سازمانهای دولتی ،در سه دسته موانع محیطی ،سازمانی و فردی،از دیدگاه آمونز ،)2004(2جدول 3؛
 -خالصه راهبردهای بهبود بهرهوری( ،لی .)2000 ،3جدول 4؛

1.

Prichard
Ammons
3. Lee
2.
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جدول .1مفهوم و معيارهای بهرهوری از دیدگاه تعدادی از نظریهپردازان مدیریت و بهرهوری
(كاظمی و دیگران)1391 ،
گرایش مدیریت
(نظریه پرداز اصلی،سال)
مدیریت علمی

شرح مختصر دیدگاه

معيارهای بهرهوری

(تيلور)1911 ،

مطالعه کار وزمان سنجی ،اهمیت استانداردها ،برنامهریزی،
کنترل وهماهنگی ،سازمان وظیفهای ،وجود بهترین راه

حداکثر کردن تولید ،حداقل کردن هزینه ،برتری روش ،استفاده
بهینه از منابع ،تخصصی کردن وظیفه

(فایول)1925-1916،

تکمیل نظریه استقرایی مدیریت مبتنی بر قوانین یا اصول،
قابل آموزش دانستن مدیریت

تقسیم کار ،سرپرستی روشن وانضباط ،وحدت فرماندهی و هدایت
نظم وسلسله مراتب ،انصاف ،ثبات و نوآوری وروح همکاری

مرکز تجزیه و تحلیل نظریۀ خود قرار دادن انسانها .اهمیت
عوامل احساسی و عاطفی ،مفهوم روابط اجتماعی در تالش
گروهی ،نیاز به تشخیص ومهارت های بین فردی

بهرهوری از طریق رضایت کارکنان ،ایجاد رضایت از طریق توجه
به نیازهای عاطفی وفیزیکی کارکنان

توجه به سازمان به عنوان یک نظام همکاری

تعادل داخلی ،خارجی ،اقدام عملی در رهبری ماهرانه

اصول مدیریت

روابط انسانی
(مایو)1933،
بارنارد1938،
نظریه بوروكراسی
(وبر)1920،
تصميمگيری و
مدیریت اطالعات
(سایمون)1947،
(مکگریگور وليکرت
)1961-1967

تقسیم کار ،شایستگی وتوانایی فنی کارکنان ،انطباق شغل با
توجه به ساختار ،تفکیک مالکیت ومدیریت ،تعریف روشن
مسائل سازماندهی سلسله مراتبی ،مستندسازی ،استانداردسازی
اهداف ،تعریف بهرهوری با کارایی
فرایندها وفعالیت ها.
بهرهوری با توجه به عقالنیت محدود ،کارکردگرایی مبتنی بر صرفه جویی در منابع از طریق توسعۀ عقالیی اهداف ،کارایی
پردازش اطالعات
مصرف معین
اهمیت نیازهای سازمانی در برابر تقاضاهای سازمانی،تناسب
رضایت کارکنان ،انسجام ،وفاداری وارتباطات باز.
قدرت ،مدیریت مشارکتی.

سازگاری وتناسب استراتژی وساختار که در قالب رشد سازمانی،
مدیریت استراتژیک تابع استراتژی بودن ساختار ،ادغام افقی وعمودی ،عقالیی
رقابت ،کنترل محیطی وانظباقپذیری وانعطافپذیری ظاهری
کردن مصرف منابع.
(چاندلر)1962،
میشود.
طراحی سازمان مبتنی بر عوامل محیطی ،متفاوت بودن ،خطای تخصصی شدن ،خطای ترکیب شدن تناسب سازمان
نظریه اقتضایی
بهترین شیوه انجام کار به اقتضای وضعیت وموقعیت -ومحیط ،توانائی انجام کار وتغییر در زمان مناسب ،تناسب رهبر
(لورنس ولورش)1967،
وسبک رهبری وشرایط.
هایگوناگون بستگی دارد.
فنی -اجتماعی (امری
و همکارانش)1951،

تحلیل مشترک تقاضاهای فنی واجتماعی سازمان و دیدگاه درجه تناسب فنی واجتماعی ،سازگاری متناسب فرایندهای داخلی ،غنی-
سازی شغل و مشارکت دادن افراد.
سازمان به عنوان سیستم باز

تمایل به کار ،نزدیکی به کار ،قدرت صالحدید ،مسؤولیت و
عملگرا
عملکرد بر مبنای ساختار ،استراتژی ،سیستمها ،مهارتها ،کارآفرینی ،آماده وفعال بودن ،فلسفه ارزشگرا ،رابطه نزدیک با
فعالیت تجاری ،ساختار ساده ،ستادهکوچک ،دارابودن ویژگیهای
(پيترز  ،واترمن )1983،سبکها وارزشهای مشترک.
انعطاف واستحکام به طور همزمان.
عملگرا (روان شناسی-
صنعتی وسازمانی)
(پریچارد)1992،
صاحب نظران ایرانی

فراگیری بهره وری بر همه ابعاد سازمان و تأثیر آن بر کارکرد
مؤثر

کارایی ،اثربخشی ،کیفیت محصوالت ،رضایت مشتریان.

بهرهوری با به کارگیری مؤثر کارکردهای تطبیقی ،ایجاد دستیابی به اولویتها واهداف چندگانه ،توجه به جو وفرهنگ
یکپارچگی انسانی وفرهنگ سازمانی با توجه به مقتضیات سازمان ،بهینه کردن هزینه وزمان ،رضایت خاطر ذی نفعان که
برای کسب اهداف میکوشند توجه به مقتضیات امکان تغییر.
محیطی در اثربخشی وامکان تغییرات.
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جدول .2خالصهای از چارچوب مفهومی مدل چند ـ سطحی بهرهوری(ویلکاكس)2002،1
سطح عملی

ارتباط با بهرهوری

تئوری شناختی

سطح فردی  /شخصی

تئوری نقش
تئوری فرهنگی /سیاسی
بعد شبکهها /سیستم ها

بهرهوری مدیریتی
بهرهوری سازمانی
بهرهوری بین سازمانی

تشخیصی ،تفکری ،یادگیری ،میزان حساسیت موقعیتی ،بعد شناختی،
ساختارهای دانش در حال توسعه
برآوردن یا تغییر انتظارات نقش ،ارتباطات و اثر متقابل ،نقش
درک و تحلیل فرهنگ ،سیستم سیاسی ،درک تعارض ،حساسیت زمینهای
تحلیل روابط داخلی،بین سازمانی ،مدیریت شبکهها

بعد نظری

بهرهوری فردی
نظری

عملی

روابط بهرهوری

تمرکز بر درک،ساخت معنایی ،برارتباط بین شناخت ورفتار
ساختارهای دانش و طرح ذهنی
فرآیند یادگیری فردی
سبک شناختی

بر سطح فردی ،تجربه،
پرورش،تحصیالت،آموزش
جامعهپذیری تمرکز میکند

توان به توسعه طرح ذهنی ،توانایی
تشخیصی،قدرت به انطباق با تغییر،
فراگرفتن روش یادگیری ،ارتباط با
دیگران مهارتهای«خواندن موقعیت»

بهرهوری مدیریتی
رابطه با بهرهوری
عملی
نظری
تمرکز بر :عملکرد نقش ،انتظارات تمرکز بر سطح مدیریتی ،ماهیت کار قدرت درک صحیح انتظارات توان به برآوردن
نقش ،علت رفتار انتظاراتسهامداران -مدیریتی ،سطح روابط بین ذینفع کار ،انتظارات تأثیرگذاری انتظارات دیگران
مختلف ،تثبیت انتظارات تأثیر بر روی همتایان/زیردستان و مافوقها اثر ارتباطات و مهارتهای بین – شخصی انتخاب
متقابل (تعامل)
انتظارات ،تنظیم نقش
صحیح

بهرهوری سازمانی
نظری

عملی

رابطه با بهرهوری
درک ماهیت فرهنگ سازمانی
درک ماهیت قدرت و سیاست

تمرکز بر:
سازمانهای کثرتگرایانه ،وابستگیهای قدرت ،ائتالفها
سطح سازمان
فرآیند قدرت ،تعارض و عالیق مختلف
ساخت معنی و مدیریت معنی و فرهنگهای فرعی فرآیند سازمان بهعنوان
سیستم فرهنگی و سیاسی
تعامل اجتماعی
فرهنگ و یادگیری سازمانی
روابط رسمی و غیررسمی تعارض قدرت درک روابط قدرت درون سازمانها

سطوح بين سازمانی بهرهوری
رابطه با بهرهوری
عملی
نظری
تئوری سیستمهای عمومی ،سیستمهای باز توجه بر :سطوح بین سازمانی روابط درک اینکه چگونه سیستم به
داخلی بین سیستم باز و دیگر سیستمها سایرین مربوط است
مفاهیم ـ مرزهای محیط ،بازخور
توانایی تشخیص مشکالت
سیستم
تمرکز بر روابط بین و درون
مدیریت روابط
چسب مفهومی سیستمها
مفهوم سیستم شبکه
مرزها و موانع
تفکر
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
محدودیت های محیطی
یادگیری دانش و مدیریت تغییر
مدیریت دانش
Willcocks

1.
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جدول .3موانع بهرهوری بخش دولتی استخراج شده از مطالعات و تئوری بهرهوری
موانع محيطی
موانع سازمانی
موانع فردی

فقدان فشارهای بازار
عوامل سیاسی مؤثر بر تصمیمگیری
افق دید کوتاه مدت سیاستمداران و مدیران عالی
اولویت حاکم برای وضعیت موجود
تمرکز روی ستادهها بهجای نتایج(پیامدها)
تکه تکه شدن دولت (تفکیک بین طرح ریزی و اجرا)
اطالعات ناقص عملکرد
فقدان پاسخ گویی
نبود سیستمهای مناسب حسابداری ـ هزینه
فقدان سیستم مناسب سنجش /ارزیابی و عملکرد
سختگیریهای بروکراتیک ،شامل تمرکز شدید روی قوانین و رویهها
الیههای اضافی مدیریت میانی
کافی نبودن فعالیت های تحقیق و توسعه
کنترل ناکافی مدیران بر زمان و ساعات کار روزانه
آشفتگی ذهنی
کافی نبودن تعهد مدیریت نسبت به بهره وری
مبالغه در ارقام و آمار بهرهوری
کنار آمدن با موانع بهرهوری

آژبورن وپالسترایک)2000(1
آژبورن وپالسترایک()2000
آمونز ()2004
ماریس و رین)1973(2
آمونز()2004
کی توور)2001( 3
آمونز()2004؛کلوین)1983(4
اسچیک)1996(5
7
گور)1993(6؛گلداسمیت()1997؛ساوس ()2000
آمونز()2004؛کلوین()1983
هیس)1972( 8؛ گورویت)1989(9؛ زولکوس)1989( 10
فینستن)1972( 11
کی توور ()2001
آمونز و گینگ)1983(12
بالک)1984( 13
آمونز ()2004؛ کافمن)2001( 14؛ گلداسمیت ()1997
آمونز()2004
آمونز()2004

جدول .4راهبردهای بهبود بهرهوری() Lee, 2000
راهبردهای عملکرد در عرصۀ سازمان
مشارکتهای بخش خصوصی– دولتی در سطح سازمانی
مشارکتهای جامعه-پایه
مشارکتهای مدیریت– کارکنان
سنجشهای عملکرد
بر اساس شهروند /مشتری
1.

Osborne & Plastrik
Marris & Rein
3. Kittower
4. Kelvin
5. Schick
6. Gore
7. Savas
8. Hayes
9. Gurwitt
10. Zolkos
11. Fainstein
12. Ammons & King
13. Balk
14. Kaufman
2.
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تنظیم بودجه بر اساس نتایج در سطح سازمانی
ارزیابی عملکرد سازمان توسط مشاوران خارج از سازمان
راهبردهای عملکرد -محور گروهی
مدیریت کیفیت جامع
کار تیمی بین ادارهای
کار تیمی چند واحدی
پرداخت برای گروه بر اساس عملکرد
مشارکتهای بخش خصوصی -دولتی در سطح گروه
تنظیم بودجه بر اساس نتایج در سطح گروه
راهبردهای عملکرد -محور فردی
توانمندسازی سطوح پایین سازمان
مدیریت بر مبنای هدف
پرداخت برای فرد بر اساس عملکرد
باز خورد  360درجه

مدل مفهومی تحقيق
موانع بهرهوری سازمانهای دولتی

عوامل محيطی

بهرهوری سازمانهای دولتی

عوامل سازمانی

عوامل فردی

شکل ( -)1مدل مفهومی تحقيق

ابزار و روش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش از نوع توصیفی است
که به صورت پیمایش انجام گرفت .جامعه آماری تحقیق از میان مدیران بخش دولتی به
روش نمونهگیری هدفمند و قضاوتی ،انتخاب گردید .ابزار جمعآوری داده در این تحقیق،

طراحی مدل بهرهوری سازمانهای دولتی ایران

15

پرسشنامه میباشد .پرسشنامۀ اول طراحی شده شامل  17سؤال با مقیاس پنج گزینهای
لیکرت (بدون تأثیر،تأثیرکم ،تأثیر متوسط ،تأثیر زیاد ،تأثیر خیلی زیاد) است که میزان
تاثیرگذاری عوامل محیطی ،سازمانی و فردی و مؤلفههای آنها را در بهرهوری سازمان-
های دولتی ایران اندازهگیری میکند .پرسشنامۀ دوم ،در  19سؤال ،میزان تأثیر هر یک
از موانع بهرهوری را بر عوامل محیطی ،سازمانی و فردی ،اندازهگیری میکند .برای این-
که پرسشنامهها دارای روایی باشند در تنظیم آنها از نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاهی
و سازمانی آشنا با مدلهای بهرهوری سازمانهای دولتی ،استفاده شده است .همچنین،
برای آزمون اعتبار پرسشنامهها ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار آزمون آلفای
کرونباخ که برای کل پرسشنامۀ اول  0/93و به ترتیب برای عوامل محیطی،0/89 ،
عوامل سازمانی 0/87 ،و برای عوامل فردی  0/83میباشد که حاکی از تأیید اعتبار ابزار
اندازهگیری تحقیق میباشد .مقدار آزمون آلفای کرونباخ که برای پرسشنامۀ دوم 0/95
میباشد .پرسشنامهها به نمونه آماری منتخب از مجلس شورای اسالمی ،سازمان ملی
بهرهوری ایران ،وزارت علوم تحقیقات و فنآوری ،شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردهای نفتی ایران ،معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انسانی ریاست جمهوری،
متشکل از  50نفر توزیع گردید .هر پنجاه پرسشنامه جمعآوری شد .دادههای حاصل از
پرسشنامهها با روشهای ( 1)F.DEMATELبرای تعیین میزان تأثیر عوامل،
( 2)F.ANPبرای اولویتبندی عوامل و مؤلفههای آنها در بهرهوری سازمانهای دولتی
ایران ،بررسی شد .در نهایت ،میزان تأثیر هریک از موانع بر روی هردسته از عوامل و
مؤلفههای آنها در بهرهوری سازمانهای مذکور ،با روش( 3)F. VIKORرتبهبندی شد.
یافتهها
دادههای جمعآوری شده از نظرهای خبرگان دانشگاهی و سازمانی ،با استفاده از
نرمافزار EXCELمورد تحلیل قرار گرفت و زیر عواملی که اهمیت بیشتر داشتند انتخاب
شدند .در نهایت 17 ،زیرعامل اثرگذار به عنوان عوامل با اهمیت و اصلی برای حل نهایی
مدل انتخاب گردید .که پاسخ سؤال اول تحقیق است با عنوانِ مدل بهرهوری
سازمانهای دولتی ایران دارای چه اجزایی است؟ جدول 5و نگاره2
1.

The Fuzzy DEMATEL Technique
)The Fuzzy Analytic Network Process (F.ANP
)3. The Fuzzy VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (F.VIKOR
2.
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جدول  .5اجزای مدل بهرهوری سازمانهای دولتی ایران
عالیم اختصاری
زیر عوامل
عوامل
عوامل فردی
C1

عوامل سازمانی
C2

عوامل محيطی
C3

وجدان کاری
فرهنگ خود کنترلی
امانت داری
صرفه جویی
انضباط اجتماعی
فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی
عـــدالت محـوری در جـذب نیروی انسانی
بهبـود معیارهـا و روشهای گـزینش منابع انسانی
اصالح فرآیندهای قانونی و اداری
تعهد به مصالح عمومی
قانون پاسخگویی و مسؤولیتپذیری اجتماعی
احترام کرامت انسانی شهروندان جامعه
ارج نهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی
ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی در آن
نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات
شایستهساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران
ارتقای معنوی منابع انسانی توام با و بهسازی مهارت و تخصص آنها

C11
C12
C13
C14
C15
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C31
C32
C33
C34
C35
C36

~ ~ ~ ~
~ ~
جدول .6مقادیر R  D ، R  D ، D ، R
عوامل /زیر عوامل
عوامل فردی
وجدان کاری
فرهنگ خود کنترلی
امانت داری
صرفه جویی
انضباط اجتماعی
عوامل سازمانی
فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی
عـــدالت محـــوری در جـــذب نیروی انسانی
بهبـود معیارهـا و روشـهای گـزینش منـابع انسـانی
اصالح فرآیندهای قانونی و اداری
تعهد به مصالح عمومی
قانون پاسخگویی و مسئولیتپذیری اجتماعی
عوامل محيطی
احترام به کرامت انسانی شهروندان جامعه
ارج نهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی
ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی در آن
نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات
شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران
ارتقای معنوی منابع انسانی توام با و بهسازی مهارت و تخصص آنها

~
R

~
D

3/707
3/03
2/836
2/747
2/719
2/794
3/716
2/974
3/256
2/841
2/989
3/264
3/257
3/644
3/398
3/506
3/347
3/271
3/564
3/466

4/584
3/3
3/229
3/039
3/205
3/086
4/281
3/998
3/983
4/065
3/812
3/702
2/834
2/201
2/45
2/41
2/569
2/616
2/483
2/476

~ ~
RD
8/292
6/33
6/065
5/786
5/925
5/88
7/997
6/972
7/239
6/907
6/802
6/966
6/091
5/845
5/848
5/915
5/917
5/887
6/046
5/942

~ ~
RD

-0/88
-0/27
-0/393
-0/292
-0/486
-0/292
-0/57
-1/024
-0/728
-1/224
-0/823
-0/438
0/4222
1/443
0/9479
1/096
0/7781
0/6549
1/0809
0/9903
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روش  DEMATELفازی ،به بررسی تأثیرات عوامل اختصاص دارد و بر حل
مسألۀ پیش روی سازمانها و بهبود کیفی آن با بهکارگیری تصمیمگیری گروهی در
شرایط فازی می کوشد( ،جنگ ،تزنگ .)2012،1نتایج آن برای عوامل فردی ،سازمانی و
محیطی و زیر عوامل ،در جدول  6نشان داده شده است که در آن مجموع عناصر
ستونها و سطرهای ماتریس ~ Tبرای عوامل اصلی و زیر عوامل آن محاسبه و به صورت
بردارهای ~( Rتاثیرگذار) و ~( Dتاثیرپذیر) نامگذاری میشوند.
همانگونه که جدول شماره  6نشان میدهد بیشترین مقدار  Rبرای عامل
«عوامل سازمانی» است که نشاندهندۀ بیشترین میزان تأثیرگذاری این عامل بر سایر
عوامل است و بیشترین مقدار  Dبرای عامل «عوامل فردی» است که بیان کننده شدت
تاثیرپذیری این عامل از سایر عوامل است .براساس نتایج طبق جدول  ،6بزرگترین
~( R~  Dمیزان اهمیت) مربوط به عامل «عوامل فردی» میباشد که این عامل تعامل
زیادی با عوامل دیگر دارد و کمترین ~ R~  Dمربوط به عامل «عوامل محیطی» میباشد
که این عامل کمترین تعامل را با سایر عوامل دارد.
عواملی که طبق جدول R~  D~ 6مثبت دارند به طور قطع تأثیرگذار بودن این
عوامل را نشان میدهد و عواملی که ~ R~  Dمنفی دارند ،نشان دهنده تأثیرپذیری قطعی
این عوامل از سایر عوامل است .بنابراین ،در بین عوامل اصلی« ،عوامل محیطی»
~ ~
تأثیرگذارترین و «عوامل فردی» تأثیرپذیرترین عامل میباشد .به طور کلی R  D
مثبت ،عوامل علّی و ~ R~  Dمنفی ،عوامل معلول اثرپذیر محسوب میشوند.
~ ~ ~ ~
در نهایت روابط علّت و معلول از طریق رسم نقاطی با مختصات  R  Dو R  D
بر اساس ماتریس ~ Tو میزان تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر در یک دستگاه مختصات
دکارتی ترسیم میگردد .جدول 7میزان ارتباطات دیفازی بین عوامل را نشان میدهد.
بر این اساس ،نمودار علّت و معلولی در نگاره  3نشان داده شده است.

Jeng & Tzeng

1.
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جدول .7ماتریس ارتباطات كلی دیفازی بين عوامل
C3

C2

C1

0/831

1/557

1/319

عوامل فردی

C1

0/75

1/224

1/742

عوامل سازمانی

C2

0/62

1/5

1/524

عوامل محیطی

C3

-

+

شکل( -)2نقشه شبکه روابط
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وزن دهی عوامل به روش F. ANP
در این مرحله بر اساس وزن نرمالیزه به دست آمده برای عوامل ،سوپر ماتریس
غیر وزین تشکیل و سپس سوپرماتریس موزون به دست میآید که وزن شاخصها را
مشخص میکند .در نهایت با دی فازی کردن وزنها به روش مرکز ثقل ،وزن عوامل و
زیرعوامل به دست میآید .همانگونه که جدول 8نشان میدهد بیشترین وزن مربوط به
عامل «وجدان کاری» میباشد که از زیرعوامل « فردی» میباشد و اولویت اول را حائز
است .عامل «فرهنگ خود کنترلی» اولویت دوم « ،صرفهجویی» اولویت سوم« ،انضباط
اجتماعی» اولویت چهارم و «امانت داری» اولویت پنجم و در نهایت «بهبود معیارها و
روشهای گزینش منابع انسانی» اولویت ششم را در بین  17عامل کسب کردند که
تقریبا  %49/55از وزن کل عوامل را در اختیار دارند و این نشان از اهمیت بسیار این زیر
عواملها میباشد .نگاره  4اولویت نهایی زیرعوامل به روش  F.ANPرا نشان میدهد.
جدول . 8وزن و اولویت عوامل بهرهوری سازمانی
وزن و اولویت نهایی
وزن و اولویت نسبی
عالیم
وزن و اولویت نسبی
زیر عوامل
زیر عوامل
اختصاری
عوامل اصلی
()1
0/07845
()1
0/20961
C11
0/07818
0/20288
()2
()2
C12
عوامل فردی
0/4216
0/07441
0/19087
()5
()5
C13
C1
()1
0/07719
0/20106
()3
()3
C14
0/07464
0/19557
()4
()4
C15
0/06274
0/18303
()8
()2
C21
0/06352
0/18191
C22
()6
()3
عوامل سازمانی
0/06326
0/18946
()7
()1
C23
0/39
C2
)
2
(
0/06123
0/16969
()9
()4
C24
0/06036
0/16395
C25
()10
()5
0/05013
0/11197
()11
()6
C26
0/04193
0/16271
()16
()4
C31
0/04193
0/15792
()17
()6
C32
عوامل محیطی
0/04351
0/17522
C33
()13
()2
0/1884
C3
)
3
(
0/04381
0/17908
()12
()1
C34
0/0426
0/16472
()14
()3
C35
0/0421
0/16035
()15
()5
C27
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رتبهبندی موانع به روش  VIKORفازی
بعد از انجام محاسبات و بهدست آوردن وزن متغیرها از طریق روش ،F. ANP
جهت رتبهبندی موانع ،از روش  F. VIKORمثلثی استفاده میگردد .این روش که
توسط آپریکوویچ و زنگ توسعه یافت که بر مبنای روش الپیمتریک توسعه یافته است،
(تزنگ وآپریکوویچ .)2004،1نتایج در جدول 9نشان داده شده است:
جدول  .9رتبهبندی موانع بهرهوری سازمانی به روش F. VIKOR
گزینهها (موانع بهرهوری)
رتبه
اولویتهای حاکم برای وضعیت موجود
1
تعهدات ناکافی مدیریت برای بهرهوری
2
فقدان پاسخگویی مناسب
3
اطالعات ناقص از عملکرد
4
سنجش /ارزیابی نادرست عملکرد
5
کنار آمدن با موانع بهرهوری
6
عوامل سیاسی که تصمیمگیری را تحت تأثیر قرار میدهند
7
سختگیری بروکراتیک ،شامل تمرکز شدید روی قوانین و رویهها
8
کنترل ناکافی زمان/ساعات کار روزانه
9
شکاف بین طرحریزی و اجرا
10
فقدان فشارهای بازار
11
مبالغه در ارقام و آمار بهرهوری
12
تمرکز روی ستادهها بهجای نتایج(پیامدها)
13
فقدان عالقه برای پیشرفتهای تدریجی
14
سیستمهای ناکافی حسابداری ـ هزینه
15
الیههای اضافی مدیریت میانی
16
آشفتگی ذهنی
17
افق دید کوتاه مدت سیاستمداران و مدیران عالی
18
تحقیق ،توسعه ناقص
19

تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرم افزار  EXCELو حل به روش
 F. DEMATELنشان داد که در بین معیارها اصلی «عوامل محیطی» تأثیرگذارترین و
«عوامل فردی» تأثیرپذیرترین عامل میباشد .همچنین حل مسأله با روش F. ANP
نشان داد که بیشترین وزن مربوط به معیار «وجدان کاری» میباشد که از زیرعوامل
«فردی» میباشد و اولویت اول را کسب کرد .هم چنین در ادامه کار از روش
. Opricovich & Tzeng
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 F. VIKORبرای رتبهبندی موانع بهرهوری استفاده شد و نتیجه نشان داد که مانع
«اولویتهای حاکم برای وضعیت موجود» رتبه اول را کسب کرد.
بحث و نتيجهگيری
بررسی نتایج مربوط به اجزای اصلی مدل بهرهوری سازمانهای دولتی ایران و
روابط میان آنها نشان داد که عوامل محیطی ،تأثیرگذارترین و عوامل فردی،
تأثیرپذیرترین عوامل در مدل بهرهوری سازمانهای دولتی ایران محسوب میشوند.
بنابراین به جرأت میتوان گفت که احترام به کرامت انسانی شهروندان جامعه ،ارج نهادن
به سرمایههای انسانی و اجتماعی ،ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی
در آن ،نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلفات ،شایستهساالری مبتنی بر اخالق
اسالمی در نصب و ارتقای مدیران و ارتقای معنوی منابع انسانی توأم با بهسازی مهارت
و تخصص آنها ،از مهمترین زیرعوامل محیطی میباشند که باید در مدیریت دولتی ایران
تقویت شوند تا بهرهوری سازمانهای دولتی ایران بهبود یابد .بدیهی است در کشوری
که قانون اساسی آن از آموزههای قرآن و دین مقدس اسالم نشأت گرفته است باید
مفاهیمی مانند تعهد ،تخصص ،عدالت اجتماعی ،کرامت انسانی ،فسادستیزی ،شایسته-
ساالری دینی و رشد ارزشهای معنوی که از شالودههای دین مقدس اسالم میباشد،
بیش از پیش گسترش یابد تا در سایه آن ارزشهای فردی مانند وجدانکاری ،فرهنگ
خود کنترلی ،امانت داری ،صرفهجویی و انضباط اجتماعی که از زیرعوامل مهم فردی
است به صورت اعم در جامعه و بهصورت اخص ،در متن سازمانهای دولتی ،توسعه یابد.
بررسی نتایج مربوط به موانع بهبود بهرهوری در بخش دولتی این واقعیت را آشکار
میکند که نظام مدیریت دولتی کشور از اولویتهای حاکم برای وضعیت موجود ،تعهدات
ناکافی مدیریت برای بهرهوری ،فقدان پاسخگویی مناسب و اطالعات ناقص از عملکرد،
آسیب می بیند .همچنین ،مدیریت دولتی کشور به جای حرکت به سمت تعالی و خدمت
به شهروندان ،متأسفانه به علت وجود ضعف در هماهنگیهای الزم میان سازمانهای
سیاست گذاری و اجرایی ،در برخی از موارد از رسالت اصلی خود دور شده و صدمات
زیادی را متحمل میشود.
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همچنین ،ضعف در دوراندیشی وآیندهنگری ،محافظهکاری ،روزمرگی و سطحی-
نگری از ویژگیهای بارز فرهنگ عمومی ،مخصوصاً در امور شخصی است .متأسفانه این
موضوع از طریق رفتارها و روحیات مدیران و کارکنان در امور اجرایی تاثیر گذاشته و
بهعنوان یکی از ویژگیهای رفتاری بخش دولتی نمود یافته است که بهرهوری این
بخش را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
از دیگر موانع اساسی در بهبود بهرهوری ،وجود ضغف در سیستم سنجش عملکرد،
انفعال بین هزینه و برنامه و سیستم حسابرسی هزینه در بخش دولتی است .کلیه
نظریهپردازان مدیریت در این نکته وحدت نظر دارند که انجام هیچ فعالیتی در سازمانها
قرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترلهای الزم نسبت به آن اعمال شوند .در حال
حاضر در بخش دولتی کشور هر گونه کنترل طبق اصول بروکراسی وبر رخ میدهد که
به موجب آن ،هر یک از کارکنان در هر یک از سطوح سلسله مراتب ،دارای مقام و نقش
خاصی است و در برابر مقام باالتر از خود ،پاسخگو است .روشها ،مقررات ،قوانین رسمی
و سیستمها به روش عقالیی به وجود آمده و به سمت باالی بوروکراسی پیش رفته
است ،که در بسیاری از موارد ،قدرت تخصصی را در مقابل قدرت سلسله مراتبی و قدرت
سیاسی قرار میدهد و در اینصورت ،بعید نخواهد بود که کارکردهای فنی با جنبههای
سیاسی معامله نشود (کوهن و پیترسون .)1997،1به بیان دیگر ممکن است به خاطر
مصالح سیاسی بر مشکالت اداری و ضعفهای اجرایی سرپوش قرار داده شود و به
همین دلیل ،نظام پاسخگویی ،فاقد توانایی در کنترل مؤثر خواهد بود.
در سیستم فعلی دولت ،راه مشخصی برای تشخیص تحقق اهداف وجود ندارد و
کارگزار دولتی میتواند عملکرد نامطلوب خود را از نظارت سیاسی و عمومی دور نگه دارد
که این موضوع تأثیر بسزایی در ناکارآمدی بخش دولتی دارد .همچنین ،در برخی از
موارد ،ضعف در پاسخگویی ،به علت روی هم افتادگی وظایف و مسؤولیتهای
سازمانهای دولتی است که باعث میشود مرجع مشخصی برای پاسخگویی نباشد.
بنابراین ،باید وظایف و مسؤولیتهای چنین سازمانهایی دقیق تنظیم شوند.
تحت تأثیر قرار گرفتن تصمیمگیری توسط عوامل سیاسی ،یکی دیگر از موانعی
است که به نوبه خود باعث میشود تا فضا برای عوامل تخصصی ،محدود شود و در
Cohen and Peterson
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نهایت نتایج اجرایی چنین تصمیماتی ،بهرهوری الزم را به همراه ندارند .این مورد ،در
وهله دوم باعث میشود که شکاف میان سازمانهای خطمشیگذاری و اجرایی ایجاد
شود و در نهایت ،این سازمانها همدیگر را آنگونه که بایدو شاید ،پشتیبانی نکنند و زمینه
برای عدمکاراییهای هولناک مهیا شود .بنابراین ،شایسته است که هماهنگیهای الزم
میان سیاستگذاری و اجرا به عمل آید تا سیاستها و تصمیمات اتخاذ شده توسط
سازمانهای مربوط در بطن خود اهداف دستگاههای مجری این سیاستها و تصمیمات
را داشته باشد و در نهایت ،در کنار هم بتوانند به منافع و مصالح عمومی دست یابند.
مطلب دیگر اینکه سازمانهای دولتی به دلیل نداشتن خطر ورشکستگی ،معموالً
تالشهای شایستهای در بهبود بهرهوری خود به عمل نمیآورند .و به دلیل اینکه
سیستم ممیزی عملکرد هم بخشی از خود همین سازمانها میباشد و به دلیل فقدان
اطالعات تطبیقی و سازمانهای جایگزین ،در بیشتر موارد ،عملکرد گزارش شده آنها
بیشتر از عملکرد حقیقی آنهاست .بدیهی است بهطور معمول میتوان با استفاده از
سازمانهای ممیزی مردم نهاد ،مشتریان و تجزیه و تحلیل سیستم سنجش عملکرد ،بر
این مشکل فایق آمد.
متأسفانه درسازمانهای دولتی کشور ،دربسیاری از موارد ،انتصاب افراد در
پستهای مدیریتی بر اساس سابقه سیاسی آنها صورت میگیرد و توجه چندانی به
شایستگی و توان مدیریتی افراد نمیشود .بدون شک وقتی چنین شرایطی وجود دارد
نباید انتظار زیادی از مدیران در جهت ارتقای بهرهوری داشت .معموالً در چنین
سازمانهایی بسیاری از کارکنان ،دچار تناقض میشوند و چنین ذهنیتی در آنها ایجاد
میشود که در سازمانهای دولتی به بهرهوری توجه چندانی نمیشود.
یافتههای پژوهش حاضر گویای این است که مدیران دولتی کشور با یک نظام
اداری سنتی مواجه هستند که قادر به پاسخ گویی مؤثر به نیازهای جامعه و شهروندان
نیست .در شرایطی که گامهای سریع تغییر در محیط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و...
محیط طی میشود ،دیگر ،سازمانهای دولتی نمیتوانند با استفاده از روشهای گذشته
بهرهوری الزم را داشته باشند .بنابراین ،باید به دنبال روشهای نوین گشت و با ایجاد
تحوّل در سازمانهای دولتی ،انعطافپذیری الزم را در آنها برای واکنش مؤثر به محیط
پیرامون خود ،تقویت نمود و زیر ساختهای بهرهوری را در آنها ایجاد و توسعه داد.
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در انتهای بحث ،براساس یافتههای این پژوهش ،پیشنهادهای ذیل ،جهت بهبود
بهرهوری سازمانهای دولتی ایران ،ارائه میگردد:
-

استفاده از سازمانهای ممیزّی مردم نهاد و مشتریان ،موازی با سازمانهای ممیزّی
عملکرد دولتی ،جهت سنجش عملکرد؛
تجزیه و تحلیل سیستم سنجش عملکرد و ایجاد و توسعه شاخصهای مناسب جهت
سنجش عملکرد؛
توانمندسازی نیروی انسانی سازمانهای دولتی ،ازطریق بازنگری اساسی در جذب،
نگهدری و بهسازی؛
استفاده از فنون و روشهای مدیریت استرتژیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی؛
توانمندسازی مدیریت بخش دولتی از طریق بازنگری در نحوۀ انتصاب مدیران و
رعایت شایستهساالری دینی و تخصصی؛
عدم انفعال بین هزینه و برنامه در سازمانهای دولتی؛
مدیریت دانش؛
ارتباط اثربخش سازمانهای دولتی با محیطهای دانشگاهی؛
توسعه نظام پاسخ گویی و حسابرسی در سازمانهای دولتی؛
تقویت روابط سازنده میان سازمانهای متولی خطمشی با سازمانهای مجری
خطمشی؛
تقویت ارزشهای دینی و اخالقی ،نظیر خدمت به جامعه ،تعهد ،وجدان کاری و
تربیت افرادی که شیفتگان خدمت باشند نه تشنگان قدرت و منافع شخصی؛
طراحی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت اطالعات و به کارگیری فنآوریهای
نوین اطالعات.
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