
  اجرايي هاي ارزيابي عملكرد دستگاه
  

  سهيال فاتحي فوالدي
داشتن معيارهايي براي  هاي پيش روي سازمانها، ضرورت در جهان امروز با توجه به سرعت و حجم اطالعات و چالش

 دستگاههاي اجرايي اعم ازرسد پيش ضروري به نظر مي ريزي بر اساس نقاط ضعف و قوت بيش از تعيين موقعيت و برنامه
گذار براي انجام  شركتهاي دولتي به عنوان واحدهاي صف و ستاد از طرف قانون  موسسات و ها، ها، سازمان وزارتخانه

واحدهاي مذكور ملزم به  ها و منابع در اختيار هر يك از ايجاد گرديده است و با توجه به وظايف ، مسئوليت وظايف دولت
راهبردي است كه ضمن ارتفاء پاسخگويي ميزان  مهمترين فرآيندهايارزيابي عملكرد يكي از . باشند پاسخگويي مي

كند ارزيابي به عنوان يكي از فعاليتهاي كليدي و از عناصر اصلي  مشخص مي هاي هر سازمان را تحقق اهداف و برنامه
مان پي برده و با ساز رود و ابزاري است كارآمد كه مدير و كاركنان از طريق آن به نقاط قوت و ضعف شمار مي مديريت به

   .دهد مي يابي آنها اقدامات اصالحي جهت بهبود عملكرد را انجام ريشه
   تعريف ارزيابي؛

بررسي حدود هر چيز و برآورد كردن ارزش آن كلمه ارزيابي حاصل  ارزيابي ، عمل يافتن ارزش و بهاي هر چيز ، بخش و
   .مصدر است

 Evalvating ارزيابي از اين رو به كمك. باشد  اجتماعي و فرهنگي مياست كه ماهيت آن آموزشي ، اقتصادي ، فعاليتي

نتايج مورد انتظار و نتايج پيش بيني نشده از سوي  بايد مقايسه اي ميان اهداف ضمني و اهداف بيان شده از يك سو و
   . پرداختسنجش تاثير اين نتايج بر محيط اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي  ديگر به عمل آورد و سپس بايد به

نتيجه  و در Process tha planning گردآوري اطالعات جهت بهبود بخشيدن به فرآيند برنامه ريزي هدف ارزيابي
فقـط يـك بـار پـس از اجـراي  بايد توجه داشـت كـه ارزيـابـي. بهبود در سطح ملي منطقه اي و جوامع محلي است

بلكه در طول اجراي برنامه به طور مستمر ارزيابي بايد   پذيردانجام نمي Implementation or Emecution برنامـه
 ريزي آموزشي تاليف گروه مشاوران كتاب فرآيند برنامه.(با هدف برنامه ميسر سازد انجام گيرد تا تطبيق عملكرد را

   :اداري آمده است  برنامه تحول در نظام7هاي مديريتي جلد سوم از  در كتاب اصالح نظام )يونسكو
 27701ت /44642 طي شماره 28/10/81در تاريخ  مصوب هيات وزيران(فرآيند سنجش ، ارزش گذاري و قضاوت : ابي ارزي
اندازه گيري ، ارزش گذاري و قضاوت در خصوص عملكرد طي دوره اي معين مي  ارزيابي فرآيندي است كه سنجش و -ه

ارزيابي )برنامه ريزي كشور  انتشارات سازمان مديريت وكتابچه راهنماي ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي از) .پردازد
نتايج حاصل از . هدف هاي تعيين دشه برنامه انجام مي پذيرد امري است پيچيده و به منظور مقايسه بين نتايج حاصل و

  )كتاب فرآيند برنامه ريزي آموزشي. (آنچه انتظار مي رفته است مغاير باشد برنامه ميتواند كامالٌ با
   ؛ عملكرد تعريف

. حاصل و نتيجه كار و ميزان كار را گويند صفت مفرد و عاميانه است و) عمل كرد= كلمه اي عربي و فاعل است (عملكرد 
  )فرهنگ معين(

 افراد با نفوذ در سازمان بايد فاصله يا نارسايي در. تعيين وضعيت مطلوب آغاز ميگردد كوشش براي ايجاد تحول با

كنند ، در غير اينصورت به ضرورت  سازمان را با سطح قابل قبول اين عملكردها و بازده ها مقايسهعملكردها و بازده هاي 
فرض اصلي آن است كه انگيزه و فشار ) دكتر عباس محمد زاده) تغيير سازمان واقف نميگردند در كتاب مديريت توسعه

   .ارسايي در عملكرد و بازده نشات ميگيردتحول از آگاهي و وقوف تصميم گيرندگان بر ن الزم براي ايجاد توسعه و
شناسيم كه در ايجاد تحول سازماني به  اين فرضيه با نظريات لئونارد نيز هماهنگي دارد كه ميگويد هيچ عاملي را نمي

هيچ عامل ديگري را براي جايگزيني  .عملكرد و بازده اهميت داشته باشد اندازه شواهد عيني و روشن مبتني بر ضعف در
اهميت عملكرد و بازده . كند نارسايي در عملكرد يا بازده نميتوان ياتفت كه بتواند فشار الزم را براي تغيير ايجاد تشناخ

ها و جوامع متفاوت است حتي سازمانهاي موجود در يك جامعه  براي افراد با نفوذ با توجه به نوع سازمان و تفاوت فرهنگ



فرضيه   قائل باشند در هر حال مسئوالن تغيير ميتوانند تحقيق را با آزموناهميت متفاوتي نيز ممكن است براي عملكرد
بازده و يا ايجاد ساير منافع يا ارزش هاي  هايي در مورد ميزان عالقه افراد با نفوذ به افزايش اثر بخشي ، كارايي يا حجم

زده توجه دارند ، براي مثال تعداد نامه اكثر كارگزاران تحول به افزايش حجم با .مهمي آغازكنند كه فرآيند فاقد آن است
افزايش بازده مهم  .اهميت است واصله تعداد پل هاي تاسيس شده و تعداد بزرگساالن با سواد شده از نظر آنها حائز هاي

كارايي ميتواند . عملكرد به خصوص در جهت كارايي و نوع آوري بيشتر است است اما با اهميت تر از آن ايجاد بهبود و در
از اقدامات  پستي ، وصول نامه ها ، هزينه ساخت پل ها و ريشه كن كردن بي سوادي تعريف شود بسياري ه ميزان هزينهب

اين صورت نيز ميتوان كارايي را اندازه  شود و در بهبود در كشورهاي در حال توسعه در سازمان هاي دولتي انجام مي
 هاي تازه و به سبب ارائه خدمات پستي جديد ، روشهاي جديد پل فرآيند گيري كرد نوع آوري ميتواند باعث روش ها و

به همان  نوع آوري همچنين ميتواند خدمات جديدي را. هاي نوين براي باسواد كردن بزرگساالن شود سازي و برنامه
ت و اين همواره از اهميت خاصي برخوردار اس پس مي بينيم كه عملكرد در واقع حاصل و نتيجه كار.سازمان ارائه كند

   .ياري مي نمايد عمل است كه را در رساندن و تحقق اهداف
 ه 27701ت /44642 به شماره 28/10/81در تاريخ  در آيين نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي مصوب هيئت وزيران

    آمده است؛–
   .باشد وظايف فعاليتها و نتايج حاصل مي عملكرد چگونگي انجام
   د؛تعريف ارزيابي عملكر

سازي ، قابليت  سنجش جامع عملكرد و در قالب عبارتي نظير كارايي ، اثر بخشي ، معناداري ، توانمند به فرآيند
ساختاري ، برنامه اي و توسعه بلند مدت  پاسخگويي در چارچوب اصول و مفاهيم براي تحقق اهداف و وظايف سازمان ،

  شود مي سازمان ، ارزيابي عملكرد سازمان ابالغ
   حل ارزيابي عملكرد؛مرا

 مرحله 3بررسي اثر بخشي و كارآمدي برنامه ريزي صورت گرفته در  در برنامه ريزي جهت بررسي امكان پذيري و نيز
   .توان به شرح ذيل بيان كرد گيرد اين مراحل را مي ارزيابي قرار مي برنامه ها مورد
   (امكان سنجي برنامه ها(ارزيابي پي از اجرا  مرحله اول؛

   اجرا رحله دوم؛ نظارت و ارزيابي حينم
   ارزشيابي(مرحله سوم؛ ارزيابي پس از اجرا 

 هاي فني، نهادي، قانوني و مالي را براي اجراي سياست هاي ارزيابي كرده فقدان ظرفيت سنجي پيش از اجرا يا امكان

نتايج ارزيابي برنامه هاي گذشته  د ازاين نوع ارزيابي خود ميتوان(ودرجه واقع بيني اهداف و سياستها را افزايش ميدهد
نظارت حين اجرا خطاهاي هدف گذاري ، برآورد منابع ، اثر بخشي و  .(براي انجام صحيح ارزيابي قبل از اجرا استفاده كند

 برنامه ريزان انحرافات ناشي از تغيير شاريط پيراموني را شناسايي كرده زمينه ساز اقدام به موقع يا خطاهاي اجرايي يا
معناداري ، كارآمدي و اهميت برنامه ها و سياست  براي اصالح برنامه ها خواهد شد و ارزيابي هاي پس از اجرا با ارزشيابي

هاي بعدي ارائه  واقعي از وضعيت موجود اقتصادي و اجتماعي در آستانه برنامه هاي در حركت به سمت توسعه تصويري
   .داد خواهد

   ابعاد ارزيابي عملكرد؛
عملكرد يك نهاد شروع كرده و با طي كردن سلسله مراتب سازماني و  از ارزيابي كوچكترين اجزاء تاثير گذار دربايد 

ضروري  ارزيابي اجزا و ارزيابي عملكرد نهاد پرداخت براي انجام ارزيابي يك نهاد در چهار سطح استفاده از اطالعات
   .است

باشد ادبيات موجود و حوزه مديريت در  سازمان مي كوچكترين واحد يك اين نوع ارزيابي، ارزيابي عملكرد كاركنان؛ -1
 مدل هاي بسياري براي ارزيابي عملكرد كاركنان ارائه شده است وهر كدام از الگوهاي باشد در اين حوزه بسيار فراوان مي



يوه اي براي سنجش عملكرد ارائه ش ارائه شده در اين حوزه با تكيه بر شاخص هايي كه براي ارزيابي معرفي كرده اند به
   .رويكردهاي فراواني را عنوان نمود در اين حوزه ميتوان. كاركنان اقدام مي پردازد

باشد براي  ارزيابي كه به عنوان زير مجموعه اي از ارزيابي سازماني مي  اينارزيابي عملكرد بخشي از يك سازمان؛ -2
مختلف  (بخش هايي(يك سازمان متشكل از زير مجموعه ها از آنجا كه . يك سازمان ضروري است ارزيابي عملكرد

سازمان ارزيابي عملكرد اين زير  دهد لذا براي ارزيابي عملكرد ميباشد كه مجموع اين بخش ها سازمان را تشكيل مي
وريتهايي در اين نوع ارزيابي ابتدا اهداف و مام. آنها ضروري است ها و معيارهاي ارزيابي ها بر مبنايي با شاخص مجموعه

 هاي ارزيابي آنها تعريف شده و به اهداف و ماموريتهاي دستگاه مشخص شده و سپس شاخص يك بخش در راستاي

  شود محاسبه شاخص ها و سپس ارزيابي نتايج شاخص ها اقدام مي
   مدير؛ ارزيابي عمكلرد -3 .

راهبري و هدايت سازان غير قابل اغماض  از آنجا كه در هر سازمان نقش مدير آن سازمان با عنوان يكي از عوامل مهم
از ميزان موفقيت در انجام نقش راهبري خود براي دستيابي به نتايج  باشد لذا ارزيابي عملكرد مدير براي آگاهي مي

 در ادبيات مديريت نيز نظريات مختلفي براي ارزيابي عملكرد مدير يك. سازمان ضروري است صحيح ارزيابي عمكرد

مديريت يك سازمان و نيز شاخص ها  ه است كه هركدام از اين نظريات نيز با معرفي كردن نوع نگاه بهسازمان معرفي شد
توان به نظرياتي همچون الف  به عنوان مثال مي. پردازد ارزيابي مديري مي و معيارهايي براي ارزيابي به ارائه شيوه اي براي

نمود كه هركدام در  نظريه هاي بهره وري و غير اشاره) نيز جنظريه هاي اقتضايي رهبري ) رفتاري رهبري ب مدل هاي) 
اهداف سازماني اقدام نمود بر همين اساس  يك رويكرود خاص به معرفي شاخص هاي معيارهاي صحيح عملكرد در جهت

   .ارزيابي كاركنان و بخش هاي مختلف يك سازمان ضروري است براي ارزيابي يك سازمان استفاده از نتايج
   هاي اجرايي زير مجموعه دولت دولت و دستگاه رزيابي عملكردضرورت ا
دولت و دستگاههاي دولتي امروزه در كشورهاي توسعه يافته به صورت مداوم صورت  رسد كه ارزيابي عملكرد به نظر مي

ال توسعه كشورهاي در ح كه اين امر در در صورتي. ودر نظام برنامه ريزي اين كشورها جايگاهي شايسته دارد گيرد مي
بر همين اساس نيز نتايج ارزيابي هاي انجام گرفته  شود همچنان مغفول مانده و يا بصورت ناكارآمد به آن نگريسته مي

  )دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي.(باشد نمي نتايج قابل استفاده و مطلوبي
مند كردن اين پيچيدگي ها توسط  ي اقتصادي و ضعف توان پاسخگويي و نظامامروزه به دليل پيچيدگي و تنوع فعاليتها

دخالت دولت در اقتصاد و استخراج ويژگي هاي حكمراني  بازار تمام توجهات را به سمت استخراج يك الگوي مطلوب
 دولت در در توجهات مذكور يكي از مهمترين وظيفه هايي است كه براي. است سوق داده (good governance) مطلب

باشد يعني يكي  مي هاي مبادله سازي اقتصادي براي كاهش هزينه شود انجام روان حكمراني مطلوب عنوان مي جهت تحقق
نهادهاي جديد و اصالح هاي يك حكمران خوب بدون  از مهمترين وظايف دولت تسريع و تسهيل فعاليت بازار با ايجاد

ارزيابي سياست ها و برنامه هاي آن و استخراج راهبردهاي الزم جهت دولت و  توجه به نحوه و نتايج عملكرد گذشته
سياسي عملكرد  هاي گذشته امكان پذير نخواهد بود از سوي ديگر اثرات اقتصادي ، اجتماعي و كاستي اصالح

ايد ارزيابي عملكرد دولت را ضروري مي نم هايي است كه هاي دولتي در حوزه هاي مختلف يكي ديگر از ضرورت دستگاه
اتخاذ شده توسط يك دولت به رفع كاستي هاي اقتصادي ، اجتماعي و  به عبارت ديگر اينكه سياست ها و برنامه هاي

 و يا باعث گسترده شدن آنها شده است مواردي است كه كشورها بايد همواره آنها را لحاظ سياسي موجود منجر شده

هاي اجتماعي ، اقتصادي و  ناهنجاري ت در اقتصاد و مشخص شدنهمانطور كه ذكر شد به دليل اهميت دخالت دول. نمايند
دولت تاثير فراواني بر رفع يا گسترش اين ناهنجاريها دارد اينكه در يك  سياسي كه بازار قادر به رفع آنها نيست، عملكرد

ها بايد  و دولت ورهااي است كه كش گسترده قشر جوان، آن كشور را با مشكالت فراوان روبرو سازد ، حوزه كشور بي كاري
را جهت رفع اين ناهنجاريها مد نظر قرار  به آن توجه داشته و در سياست هاي آتي خود تجربه سياست هاي گذشته خود

مرتفع شدن باعث ايجاد ناهنجاريهاي ديگر در جامعه شده و بدينوسيله هزينه  چه بسا اين ناهنجاريها به دليل عدم. دهند



اخالقي و نظاير آن را  هاي روي ل نمايد بعنوان مثال ناهنجاريهاي سياسي و اجتماعي نظير كجبر جامع تحمي هاي سنگيني
ها به اين نتايج نيز در  نمود كه ضرورت دارد دولت توان بعنوان عوامل گسترش و تداوم بي كاري در يك كشور عنوان مي

   .ينده از نتايج آن استفاده نمايندمورد ارزيابي صحيح قرار داده و در آ عملكرد خود توجه نموده آنها را
. نمايد ها را تاكيد مي دولت اي است كه ضرورت ارزيابي عملكرد ها به منابع طبيعي يكي از محورهاي عمده دولت نحوه نگاه

اده به عنوان منابع بين نسلي به آنها نگاه نموده و در نحوه استف اينكه دولت به اين منابع از ديدگاه درآمدي نگريسته و يا
آتي  هاي عمل نمايد، محوري است كه نحوه نگاه دولت به آن ميزان موفقيت آن كشور را در قدم از اين منابع چگونه
شود كه عملكرد يك كشور  مي سازد از سوي ديگر با گسترش فرآيند جهاني شدن امروزه چنين عنوان توسعه نمايان مي

تواند متناسب با  و جهان تاثير گذار است، لذا يك كشور نمي ر منطقههاي مختلف داراي اثراتي فرا ملي است كه ب در حوزه
هاي  بر اين فشار. هاي عملكرد جهاني نيز در ارزيابي عملكرد اين دولت لحاظ شود بايد شاخص ميل خود رفتار نموده و

 انجام ارزيابي در يك كشور و جهاني و ضرورت هاي ايجاد شده بر ذمه هر كشور ضرورت شفاف سازي فعاليت هاي دولت
   .نمايد عملكرد آن راضروري مي

عملكرد  دستيابي به جايگاهي مطولب در عرصه جهاني ضروري است كه يك كشور ارزيابي كارآمدي از بر اين اساس براي
   .اين هدف در نظر گيرد خود انجام داده و در برنامه ريزي هاي آتي خود اقدامات اصالحي الزم را براي

هاي  عملكرد و ارزيابي عملكرد كشورها در قالب توسعه سازي يي كه در عرصه بين المللي براي شفافها امروزه توسعه
 توان به گيرد، به عنوان مثال مي شود در اين چارچوب صورت مي المللي ارائه مي بين المللي از سوي نهادهاي بين

هاي دولتي كه در قالب سيستم  دستگاه ها و تهاي صندوق بين المللي پول براي شفاف سازي مالي فعاليتهاي دول توصيه
   .مطلوب دولت ارائه شده است، اشاره نمود و در راستاي دستيابي به ارزيابي GFS ريزي بودجه

   هدف ارزيابي عملكرد دولت
فرآيند بهبود دائمي  گيرد كه فرآيند هدف گذاري صحيح توسعه يافته ارزيابي عملكرد دولت با اين هدف صورت مي امر
كه امروزه (استفاده بهينه از منابع به خصوص منابع انساني  قويت يافته مديريت امور و توسعه مديريت علمي بهبود يابدت

ميسر  و ارتقاء توان دستيابي به اهداف و در نتيجه اثر بخشي آنها) در فرآيند توسعه است  مهمترين سرمايه تاثير گذار
اجرايي افزايش يافته در نهايت  جامعه با مجموعه دولت و دستگاههايتر گشته مشاركت  گشته تصميم گيريها دقيق

   .دولت نهادينه گردد در مجموعه» پذيرش تغيير و تحول در جامعه و به تبع آ
   فرآيند ارزيابي عملكرد در دستگاههاي اجرايي

    است؛ارزيابي عملكرد در دستگاههاي اجرايي به طور خالصه در نمودار زير ترسيم گرديده فرآيند
   هاي دستگاه ها، اهداف كالن و استراتژي ماموريت رسالت، 

   هاي ارزيابي عملكرد شاخص تدوين و تنظيم
   ارزيابي تعيين ضرايب اهميت نسبي ابعاد محورها و شاخص هاي

  )عملكرد واقعي ( سنجش اندازه گيري عملكرد براي شاخص ها) استاندارد(تدوين معيار 
   اردهاي هر شاخهمقايسه عملكرد با استاند

   تهيه گزارش تحليلي
   اقدام اصالحي

   هاي دستگاههاي اجرايي در فرآيند ارزيابي عملكرد اقدام
انداز  قبيل قانون اساسي، سند چشم رسالت، ماموريت، اهداف كالن و راهبردهاي دستگاه اجرايي كه از منابع مختلف از

بودجه ساالنه و قانون تاسيس يا اساس نامه عمر قابل استخراج است  هاي توسعه قانون كشور قوانين موضوعه قانون برنامه
بلند مدت و  مجموعه جامع و كامل به صورت يك بانك تدوين گردد چشم انداز و تعيين اهداف اعم از بايد در قالب يك

دي تهيه شده باشد ها و اهداف كالن راهبر كوتاه مدت و عمليات اجرايي هر دستگاه بايد در راستاي رسالت ها ، ماموريت
   .آنها باشد و تالش مسئولين دستگاه معطوف به دستيابي به



راهبردهاي بلندمدت دستگاه باشد و بازخورد نتايج  ها و ها، ماموريت هدف كالن ارزيابي عملكرد بايد سنجش رسالت
 ح آنها ساير عوامل متاثر نيزرسالت و ماموريت دستگاه صورت گيرد تا با تغيير و اصال ارزيابي نيز بايد ابتدا در اصالح

   .اصالح گردد
زير ، تدوين رسالت ها ، ماموريت ها و اهداف بلند  بنابراين مقدمه انجام ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي و انجام مراحل

   .باشد مدت دستگاه مي
   ها شاخص

مده است كه شاخص اسم فاعل است و آ الزم است بدانيم كه معنوي لغوي شاخص چيست ؟ در فرهنگ لغوي معين
مهتر، رئيس، نمودار، نماينده، ماخذ، پايه و راهنماي جاده و غيره  اي است عربي كه به معناي بلند برآمده، منتخب، كلمه

   .تعريف شده است
گذاري  متها عال معموالٌ در جاده تواند مورد استفاده قرار گيرد كند مي شاخص به عنوان عالمتي كه مسيري را مشخص مي
مقصد در پيش است مطلع شد به عبارت ديگر يك شاخص به تشخيص  شده است تا در طي مسير بتوان از فاصله اي كه تا

 توان به مقصد رسيد با سازد و به كمك آن مي انتخاب راه صحيح از ناصحيح را ميسر مي كند و همچنين راه كمك مي

   .نتوان به مقصد رسيد ت راه آن قدر ناهموار باشد در نهايتوجود اين در مواري عليرغم عالئم جاده ممكن اس
   شود، ارائه شده است؛ مي در ذيل فهرستي از خصوصيات شاخص هايي كه به كار برده

   .دهد موجود بين دو كميت را نشان مي شاخص عبارت است از بيان كمي كه معموالٌ رابطه: الف
   .تواند روشنگر موضوع مورد مطالعه باشد و مي گذاري برخوردار است شاخص از اهميت سياست: ب
شود و يك  مرتبط است يعني هر شاخصي با يك دوره از زمان مشخص مي شاخص با يك برهه مشخص از زمان: ج

   .تواند روشنگر روند موضوع مورد مطالعه باشد شاخص مي مجموعه از اين نوع
   .ده قرار گيردتواند مورد استفا يك نظام مي ها در سطوح مختلف شاخص: د
   . ارزش شاخص قراردادي است-ه
   .شوند شاخص ها بر اساس داده هاي موجود تدوين مي (و
   .باشند قابل فهم و قابل تفسير مي ها به صورت ارزش هاي شاخص) ز
  )يونسكو ريزي تاليف گروه مشاوران كتاب فرآيند برنامه(
   ها عبارتند از ؛ وارد كاربرد شاخصم

 توان با اي مشخص و روشن مي هدفهاي سياستگذاري را به گونه. روند گذاريها به كار مي عريف سياستشاخص ها در ت -1

آن را با استفاده از يك  توان مي) جذب نيروي انساني(ها بيان كرد براي مثال براي بيان كيفي يك هدف  كمك شاخص
 145 ماده "ي" و "و"آئين نامه اجرايي بندهاي ) (دستگاه رعايت ضوابط به كارگيري نيروي انساني در(شاخص بيان كرد 

   .هاي خاص ويژه سهميه به) قانون برنامه چهارم توسعه
از آنجا كه روشهاي عددي يك شاخص به . گيرند مي ها براي اعمال پيشرفت و تغييرات مورداستفاده قرار شاخص -2

به عبارتي با استفاده . طول زمان مشاهده كرداست تغييرات يك شاخص را در  كند ممكن مرحله خاصي از زمان اشاره مي
در حال تحقق  ريزان تعيين شده است توان مشاهده نمود آيا اهدافي كه توسط سياستگذاران و برنامه مي از شاخص ها

   .پذيري است يا خير
ريزان نيز  امههاي مورد نظر برن  همان شاخص"قرار دهند و احتماال ها را مورد استفاده  شاخص"پژوهشگران معموال -3

. گرفت توان از پژوهشگران آموزشي در هر كشوري براي بدست آوردن شاخص هاي مورد نظر ياري مي هست از اين رو
 كند صرف وقت و دوباره كاري جلوگيري مي مبادله اطالعات بين برنامه ريزان و محققين براي هر دو گروه مغتنم است و از

دهد  رود يك شاخص چون گروه خاصي را در زمان مشخص مورد نظر قرار مي مي ارشاخص ها در طبقه بندي نيز به ك -4 .



بندي  استانها را طبقه توان عملكرد سازد هرگاه شاخص ها به تفكيك استانها محاسبه شوند مي امكان پذير مي مقايسه را
   .نمود

   مرحل اول تدوين شاخص
گامهايي  اي اجرايي ، از اساسي ترين و در عين حال از اولنپارامترهاي ارزيابي عملكرد دستگاهه شناسايي شاخص ها و

كنند در جهت  دستگاه كمك مي ها همانند چراغي هستند كه به شاخص. است كه بايد درارزيابي عملكرد طي نمود
شاخص ها بايد مسير حركت دستگاه را براي رسيدن به  به عبارت ديگر. مشخص شده حركت كنند تا دچارانحراف نشوند

   .اف وتحقق ماموريت ها مشخص كننداهد
   :باشد مي قابل احصاء) بانك اطالعات قوانين(هاي هر دستگاه از منابع زير  دوين شاخص

   قوانين برنامه توسعه -1
  احكام خاص مندرج در قوانين بودجه  -2

  قوانين و مصوبات خاص مجلس -3 -3

  هور به مردمهاي اعالم شده رئيس جم برنامه -5 مصوبات دولت و شوراهاي قانون  -4

  هاي وزيران به مجلس برنامه -6 -5

  نحوه استخراج و ضوابط تدوين شاخص؛ -6

، ماموريت ها ، اهداف كالن و راهبردها و برنامه هاي دستگاه استخراج  رسالت هاي مربوط به هر دستگاه اجرايي از شاخص
ثابت را براي  توان يك معيار  نميبه همين دليل شاخص هاي دستگاههاي اجرايي با يكديگر متفاوت است و شود و مي

تمام شرايط و براي كليه موضوعات تا حدود  ها ارائه داد اما ضوابطي را كه يك شاخص بايد داشته باشد در تدوين شاخص
   شود؛ اشاره مي باشد كه در ذيالٌ به آنها زيادي يكسان مي

   .ه باشددستگا هاي حساس و كليدي عملكرد شاخص ها بايد درارتباط با حوزه -1
شاخص را پوشش داده و مانع تداخل حيطه مصاديق  حيطه شاخص بايد جامع و مانع باشد بدين معني كه تمام مصاديق -2

   .اير شاخص ها شود
نارسا خودداري  بصورت شفاف ، ساده واضح در جمالت كوتاه بيان و از بكار بردن لغات و جمالت نامفهوم و شاخص بايد -3
   .شود
   .سادگي امكان پذير باشد ايد به گونه اي باشد كه امكان سنجش آنها بهشاخص ها ب -4
   .به توزيع نداشته باشد برداشت افراد مختلف از مفهوم يك شاخص يكسان و نياز -5
   .و انتزاعي در آنها خودداري گردد شاخص ها بايد عيني باشند و از بكار بردن مفاهيم ذهني -6
كمي ، توانايي تعريف و تدوين عملكرد كيفي دستگاه را در قالب  الوه بر عملكردشاخص هاي تعريف شده بايد ع -7

   .داشته باشد متغيرههاي كمي نيز
   .كم باشد تعداد شاخص هاي تدوين شده براي يك دستگاه نبايد خيلي زياد و يا -8

گاه اجرايي بر اساس آن مورد عملكرد دست با در نظر گرفتن معيارهاي فوق شاخص ها در بعد عمومي و اختصاصي تعيين و
   .گيرد سنجش قرار مي

 سازمان و برنامه با توجه به سياستها ، شرايط و وظايف جديد دولت و دستگاههاي اجرايي محورهاي عمومي توسط _

   .تغيير خواهد نمود
   : محورهاي ابعاد اختصاصي _

تباط مستقيم با سياستها ، برنامه ها ، باشد و ار اختصاصي مختص يك دستگه مي همانگونه كه ذكر شد شاخص هاي
است ولي در برخي  اگرچه شاخص هاي اختصاصي هر دستگاه با دستگاه ديگر متفاوت. ووظايف آن دستگاه دارد اهداف

از آنجا كه هر . باشد  مي آنها قابل احصاء دهند شاخص مشترك در موارد در دستگاههاي كه وظايف مشابه انجام مي



توان بطور  دستگاهها متفاوت و يا داراي مشتركات بسيار كم است، لذا نمي بعد اختصاصي با سايردستگاه اجرايي در 
شاخصهاي  لذا در اين مجموعه بجاي بيان. بعد اختصاصي را بر كليه دستگاه بطور يكسان تعريف نمود مشخص محورهاي

   .ايم داختهپر هر دستگاه به ارائه منابع استخراج شاخص هاي اختصاصي شامل موارد زير
   .در ارتباط با دستگاه اجرايي ميزان تحقق سياست هاي محوري و جهت گيري كلي برنامه هاي توسعه) الف
   .ارتباط با دستگاه اجرايي ميزان تحقق سياست ها و ماموريت هاي مهم دولت در) ب
   .با دستگاه اجرايي ميزان تحقق اهداف كمي برنامه هاي توسعه در ارتباط) ج
   .در ابتداي تشكيل دولت كرد دستگاه در اجراي برنامه هاي رئيس جمهوري و وزراءعمل) د
   ميزان موفقيت در اجراي طرح هاي عمراني) ه

كشور و با همكاري و  گردد شاخص هاي اختصاصي دستگاهها از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي يادآوري مي "ضمنا
   .شود دستگاهها اجرا مي ويب شوراي عالي اداريمشاركت دستگاههاي اجرايي تهيه و پس از تص

   شاخص هاي ارزيابي تعيين ضرايب اهميت نسبي ابعاد ، محورها و: مرحله دوم 
ضرايب اهميت نسبي هر يك از افراد ، محورها و شاخص  پس از انجام مرحله اول و تدوين شاخص ها در اين مرحله بايد

 ا توجه به بررسي انجام شده در تصميم گيري تعيين ضرايب از فرآيند تحليلمنظور و ب بدين. هاي ارزيابي تعيين گردد

   .گردد شود استفاده كه بيش از ساير روش ها در علم مديريت بكار گرفته مي (AHP) سلسله مراتبي
فرآيند اين .  ابداع گرديد 1970در دهه   ال ساعتي عراقي االصل–فرآيند تحليل سلسله مراتبي اولين بار توسط توماس 

اين معيارها . تواند استفاده شود معيار تصيميم گيري روبرو است مي كه عمل تصميم گري با چند گزينه و در هنگامي
   .يا كمي باشند توانند كيفي و مي

  )تعيين وضع مطلوب(مرحله سوم؛ استانداردگذاري 
دستگاه ابتدا  سنجش عملكرد واقعيمرحله دوم و مشخص نمودن ضرايب اهميت هر يك از شاخص ها، براي  پس از انجا

) مثبت يا منفي(مقايسه آن با عملكرد ميزان فاصله  ها نياز داريم تا از طريق هر يك از شاخص) وضع مطلوب(به استاندارد 
   .ها مشخص كنيم دستگاه را در شاخص

   تيابي است؛قابل دس تعيين استاندارد عملكرد هر دستگه به ترتيب اولويت به طور معمول از منابع زير
   توسعه براي دستگاه در برنامه) كمي و كيفي (تكاليف تعيين شده  -1
  )..... برنامه عملياتي و(اهداف كمي تعريف شده دستگاه در سال ارزيابي  -2
  ) سال گذشته3معموالٌ ) ميانگين متحرك عملكرد دستگاه و يا محاسبه نرخ رشد عملكرد در سالهاي گذشته -3

   عملكرد واقعي) اندازه گيري(جش مرحله چهارم؛ سن
با توجه به ضرايب تعيين شده در  دهد و دستگاه ارزيابي شونده با توجه به عملكرد خود در طول دوره ارزيابي قرار مي

  )خود ارزيابي(نمايد مرحله دوم امتياز هر يك از شاخص ها را مشخص مي
ابل دفاع در كميسيوني كه در مرحله پنجم براي بررسي ق ديهي است امتياز داده شده از طرف دستگاه بايد مستند وب

 لذا بايد دستگاه ارزيابي شونده در تخصيص امتياز شاخص ها دقت الزم را مبذول و. باشد امتياز دستگاه تشكيل ميگردد

   .از دادن امتياز بر اساس حدس و گمان و استفاده از ذهنيات و نظر شخصي خودداري نمايد
    نهاييمرحله پنجم؛ ارزيابي

نتايج نظارت دفاتر بخشي مرتبط و صاحب نظران و كارشناسان و  در اين مرحله بر اساس امتياز خود ارزيابي دستگاه
 گزارش هاي ادواري ارائه شده از سوي دستگاه ها و گزارشات و نتايج اقدامات سازمانهاي بررسي مستندات و سوابق

استاندارد تعيين شده در مرحله سوم  ه ضريب هر شاخص و مقايسه آن بانظارتي و نتايج افكار سنجي از مردم با توجه ب
گرفته و امتياز نهايي هر شاخص و در نهايت امتياز دستگاه مشخص  در كميسيون تلفيق ارزيابي دستگاه مورد بررسي قرار

   متشكل از نماينده دستگاه ارزيابي شونده، اين كميسيون. گردد مي



برنامه ريزي كشور مرتبط با دستگاه ارزيابي شونده، نماينده معاونت توسعه  مديريت ونماينده دفتر بخشي سازمان 
مديريت و ارزيابي عملكرد  دفتر بهبود) مسئول ارزيابي دستگاه(صنايع انساني، مدير كل يا معاون و كارشناس  مديريت و

   .سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است
   تحويلي تهيه گزارش

از جمله اهداف نظام ارزيابي عملكرد   قوت و ضعف دستگاه ها و تالش در راستاي بهبود عملكرد آنهاشناسايي نقاط
دستگاه در مرحله پنجم ، تحليل نتايج ارزيابي عملكرد هر دستگاه در قالب  پس از تعيين امتياز ارزيابي عملكرد. باشد مي

انجام شود اما   كه صورت گرفته اقدام هايي كه مي بايستفعاليت آنها بر اساس اقدام هاي مثبت و موفقي گزارش تفضيلي
نقاط قوت ، ضعف ، ) SWOT استفاده از روش انجام نشده و پيشنهادهاي الزم به تفكيك محورهاي ارزيابي عملكرد با

مشخص و در نهايت پيشنهادات اصالحي براي رفع نقاط ضعف و تقويت  (فرصت ها و تهديدهاي دستگاه ارزيابي شونده
و نهايتاٌ  ادامه اين روند منجر به اصالح و بهبود عملكرد دستگاه ها ، ارتقاء بهره وري. شود مي اط قوت دستگاه ارائهنق

  )دگرد كارآمدي نظام اجرايي كشور ميافزايش 
   اثرات ارزيابي عملكرد

واره مورد سنجش و اندازه گرديده هم در جريان ارزيابي عملكرد كه برنامه ها بر اساس اهداف از پيش تعيين شده طراحي
ها ، مديريت كيفيت، اثر بخشي، مديريت بهره وري و ديگر  برنامه در اينجاست كه تحقق استراتژي. گيرد گيري قرار مي

   .گردد مي هاي مديريتي مورد توجه قرار دارد درصد رشد و يا تضعيف هر يك سنجش از ديدگاه موارد كه همواره..... 
ذكر شده است، بلكه بتوانيم تا حدودي آشنايي بر  ر داشته باشيم بر هر يك از مواردي كه در باالبد نيست اشاره اي مختص
   . مفاهيم هر يك پيدا كنيم

   Strategy planning ريزي استراتژي برنامه
براي بدست يافتن به هدف هاي خاص در نظر مي گيرد به ويژه  طراحي كه روش ها و خط مشي هاي عمومي و كلي را

هاي  طرح ، فرآيند يا فعاليتي مبني بر تهيه براي آينده ، طرح ريزي استراتژيك يعني مطالعه ي براي استراتژي صنفيطرح
  )فرهنگ مديريت(استراتژي 

برنامه ريزي است كه بر حسب تعريف رسمي عبارت است از فرآيند  از وظايف چهارگانه اساسي مديريتي اولين وظيفه
 خواهد به دست هدف ها نتايج مشخصي هستند كه شخص مي. امه ها براي تحقق آنهاستبرن تعيين هدف ها و تدوينه

ريزي سرآغاز  برنامه. مي يابد دهند كه چگونه هدف ها تحقق هاي عملياتي هستند كه توضيح مي ها، بيانيه برنامه. آورد
 تنظيم منابع براي انجام تخصيص و(زمينه سازماندهي  هاي مديريتي در فرآيند مديريت است و مراحل بعدي كوشش

و ) تالش هاي منابع انساني براي اطمينان يافتن از انجام وظايف در سطح مطلوب راهنماي(هدايت ) فعاليت هاي الزم
گام فرآيند  5 مديريت كاربردي. گيرد پس از آن صورت مي) نظارت بر امور وانجام اقدامات اصالحي الزم) كنترل
   .كند ريزي را تبيين مي برنامه

 در حد كافي مشخص باشد كه شما وقتي به آنجا رسيديد،. خواهيد برويد بدانيد كجا مي -هايتان را تعيين كنيد هدف -1

   .داريد ايد يا در نقاط مختلف در طول مسير تا چه با هدف فاصله دانيد كه به هدف رسيده مي
نقاط . مقايسه با نتايج مطلوب ارزيابي كنيد  را در دستاوردهاي-تعيين كنيد كه بر حسب هدفهايتان در كجا قرار داريد -2

   .هاي آينده دست يابيد تجزيه و تحليل كنيد قوت را به اين منظور كه بتوانيد به هدف
 چيزهايي را كه ممكن است به شما كمك كند يا تحقق –شرايط آينده بوجود آوريد  مقدمات كارتان را در رابطه با -3

آينده تحول يابد  جزيه و تحليل كنيد در مورد اينكه چگونه ممكن است اين عوامل دررا خدشه دار سازد ت هدف ها
   .سناريوهاي مختلف بوجود آوريد

 شقوق عملياتي را بر تحقق.  محتمل ترين سناريو را انتخاب كنيد–هدف ها تدوين كنيد  برنامه هايي را براي تحقق -4

   .كنيد راي دستيابي به هدف هايتان انتخابراهكارهايي را ب. هدف ها فهرست و ارزيابي كيند



دارد انجام دهيد و براي حصول اطمينان از تحقق  آنچه برنامه الزم. برنامه عملياتي را اجرا و نتايج را ارزيابي كنيد -5
   .گيري كنيد و در صورت لزوم اقدام اصالحي بعمل آوريد برنامه ها را پي .هدف ها نتايج را به دقت ارزيابي كنيد

   هاي مورد استفاده مديران برنامه انواع
يك قاعده كلي اين است كه . هايي با چاچوب زماني مختلف نخست برنامه. كنند مي هاي گوناگون كار مديران با انواع برنامه

مه در بر ميگيرد و برنا برنامه ميان مدت يك سال تا دوسال را. شود هاي كوتاه مدت يكسال و يا كمتر را شامل مي برنامه
هاي كوتاه مدت مشخص تر هستند و وقتي بلند  در برنامه ريزي هدف هاي برنامه. پوشاند  سال را مي5 تا 2هاي بلند مدت 

   .ها از نظر مدت به انواع برنامه نياز دارند سازمان .ترند مدت باشند نامشخص
پردازند و   استراتژي به نيازهاي بلند مدت ميبرنامه. لحاظ دامنه كار يا وسعت فعاليتها متفاوتند دوم ، برنامه هايي كه از

اينها به مديران در تخصيص منابع براي  كنند جهات عملياتي جامعي را براي كل سازمان يا واحد فرعي عمده تعيين مي
شود  هاي تاكتيكي خوانده مي اي كه برخي اوقات برنامه برنامه. كنند مي دستيابي به بهترين نتايج بلند مدت ممكن كمك

برنامه عملياتي در  .كند هاي استراتژي انجام شود تعيين مي دارد و آنچه را كه بايد براي اجراي برنامه دامنه محدودتري
   هاي ذيل باشند؛  شامل برنامه"موسسات بازرگاني ممكن است نوعا

   .رندكارشان سركار دا هاي توليدي؛ با ورش ها و تكنولوژي الزم بوسيله انسانها در انجام برنامه _
   .شوند گوناگون مربوط مي برنامه هاي مالي ؛ به منابع پولي الزم براي حمايت عمليات_
   .فعاليت هاي كاري سرو كار دارند تسهيالت؛ با تسهيالت و ترتيبات الزم براي حمايت از _
   .گيرند يا خدمات را در بر مي برنامه ارزيابي؛ الزامات فروش و توزيع كاال _
   .شود انسانها را در مشاغل مختلف شامل مي ي ؛ كارمنديابي ، انتخاب و جايگزينيمنابع انسان _

 هاي پايدار رهنمودهاي دائمي براي عمل برنامه. اند استفاده يا تكراري بودن متنوع هايي كه از حيث موارد سوم برنامه

جهات مشترك در طول زمان   را درهستند اين برنامه ها كه براي موقعيت هاي تكراري طراحي شده اند رفتار آدم ها
كه رهنمودهاي كلي را براي تصميم گيري واقدام به افراد  خط مشي يك برنامه مورد استفاده پايدار است. كنند هدايت مي
   .كند منتقل مي
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