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چکیده :
اندازه گیری بهرهوری یکی از اجزای اصلی چرخه بهرهوری است و نقش محوری در بهبود بهرهوری و شناسایی مشکالت و
احصای نقاط ضعف و قوت سازمان های خدماتی ایفا می کند .هدف این مقاله تدوین شاخص های اصلی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی بر اساس اهداف سازمانی و اندازه گیری آن در دوره زمانی سه ساله است .به منظور تحقق این اهداف ،شاخص
های بهره وری با استفاده از مدل خانواده معیارها ( )F.O.Mاحصا و جهت اندازه گیری آنها از مدل ماتریس اهداف استفاده
گردید .امتیاز شاخص بهره وری کل در سال های مورد مطالعه  19 ، 19و  19به ترتیب اعداد  902 ،972و  592حاصل
گردید .این امتیازات بیانگر این است که در سال  ، 19عملکرد مربوط به خانواده معیارها نسبت به سال مبنا()10به اندازه
 %3399کاهش یافته است .در سال  19عملکرد مربوط به خانواده معیارها به اندازه  %90319نسبت به سال  19رشد داشته
است و در سال  19عملکرد خانواده معیارها نسبت به سال  19به اندازه  %59329رشد داشته است.
واژگان کلیدی :بهرهوری  ،خانواده معیارها ،ماتریس اهداف ،شاخص بهره وری کل

www.SID.ir

Archive of SID

مقدمه
با تغییرات و تحوالت جهانی و تغییراقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی و توسعه سریع سازمان های خدماتی ،نقش سازمان های
خدماتی در رشد و توسعه ی جوامـع افـزایش یافتـه اسـت .سازمان های خدماتی در ایران به عنوان پشتوانه ی سازمان های
تولیدی نقش مهمی در موفقیت و یا شکست نظام تولیدی ایفاء می کنند و بهبود بهره وری آنها تاثیر زیادی برتعالی اقتصاد
کشور گذاشته وکیفیت سطح زندگی افراد جامعه را متعالی می سازد .با توجه به آثار مثبت سنجش بهره وری دربخش دولتی و
نقش عمده آن در بهبود بهرهوری ضرورت اندازه گیری بهره وری درسازمان های دولتی ایران اجتناب ناپذیراست(عالم تبریز).
ارتقا سهم بهرهوری در رشد اقتصادی و استقرار چرخه مدیریت بهرهوری ( اندازه گیری ،تحلیل برنامه ریزی ،اجرا و بهبود ) در
کلیه بخش های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اعم بخش های دولتی و غیر دولتی موضوعی است که در ماده  71قانون برنامه
پنجم مورد تاکید قرار گرفته است و شمول آن برای کلیه دستگاه های دولتی من جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد سالمی
آذربایجان شرقی می باشد .علیرغم اهمیت بهره وری ،متاسفانه اغلب مدیران سازمان ها و بخش های مختلف از دانش کافی در
خصوص مفاهیم بهره وری و روش های اندازه گیری آن برخوردار نیستند .همان گونه که سینک ( )sinkاعتقاد دارد با این که
بهرهوری بیشترین مباحث محافل مدیریتی عصر حاضر را به خود اختصاص داده متاسفانه کم تر از هر موضوع دیگر به معنای
واقعی آن پی برده شده است( .)9132Sink
سازمان های دولتی مجموعه ی متنوعی از خدمات را به گروه های متعددی از شهروندان ارایه می دهند که انتظارات و
توقعات متفاوتی دارند .سازمان های دولتی در بهره وری بایستی هم کمیت و هم کیفیت و هم مشتری گرایی و هم عدالت
اجتماعی را در نظر بگیرند که تعدد و تنوع خدمات و تفاوت دیدگاه های خدمت گیرندگان باعث میشود که اندازه گیری به
راحتی امکانپذیر نباشد(فقیهی و کاشی .)9931
با توجه به ضرورت وجود یک سیستم اندازه گیری بهره وری در بخش خدمات دولتی در این پروژه ابتدا ادبیات اندازه
گیری بهرهوری و رویکردها و ابزارهای سنجش بهره وری را مرور می کنیم و سپس با ایجاد یک سیستم سنجش بهرهوری و
تدوین شاخص ها و معیارها بر اساس مدل خانواده معیارها ( )family of measuresبا استفاده از ماتریس اهداف در  9دوره
زمانی ساالنه 19الی  19بهرهوری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی را محاسبه می کنیم.
مرور ادبیات
تعریف بهرهوری

بهرهوری عبارت است از اندازه گیری کارایی و اثربخشی منابعی که در فعالیت های اقتصادی استفاده می شود .بهرهوری
رابطه بین خروجی و ورودی و به عبارت دیگر ،نسبت خروجی به ورودی تعریف می شود .ورودی ها منابع مورد استفاده در
تولید ،مانند نیروی کار ،مواد و انرژی می باشد و خروجی ها محصول ،خدمات یا هر دو می توانند باشند( .کندریک  )9132بهره
وری کل ( )TPرا به صورت نسبت خروجی کل( )TOبه ورودی کل ( )TIتعریف نمود.
تعریف بهرهوری خدمات عمومی

علیرغم تعریف ساده بهرهوری (خروجی بر ورودی) ،بهرهوری مفهوم مبهمی دارد که می تواند به راحتی با مفاهیم دیگر
اشتباه گرفته است .بهرهوری به مفاهیمی مانند عملکرد عملیاتی ،که اشاره به کارایی و اثربخشی فرآیندهای کسب و کار
دارد(کایدوس ،)9111 ،کارایی ،که اشاره به بهره برداری از منابع دارد و اثربخشی ،که اشاره به توانایی برای رسیدن به یک
هدف و یا درجه رسیدن به نتایج مورد نظر (تانژن )9002 ،دارد و عملکرد ،از آنجایی که بهرهوری یک سازمان می تواند به
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عنوان بخشی از عملکرد آن دیده شود(هانوال ، )9111 ،استفاده می شود .کاربرد عملی مفهوم بهرهوری با توجه به زمینه
مطالعاتی محقق (به عنوان مثال ،اقتصاددان ،مهندس ،روانشناس) و سطح بررسی (مانند اقتصاد ملی ،سازمان های بزرگ ،واحد
سازمانی) و صنعت (خدمات در مقابل صنعت و تولید ،و عمومی در مقابل بخش خصوصی) متفاوت است.
در بیشتر مطالعات صورت گرفته در مورد بهرهوری خدمات ،یک رویکرد گسترده به بررسی بهرهوری اعمال می شود ،که
به نظر می رسد به مفهوم عملکرد نزدیک تر است .در مرور ادبیات مقاالت ،مدل های مختلفی از بهرهوری خدمات را می توان
یافت( .گرون روس و اوجاسالو)9001Jääskeläinen ( .)9005 ،
بهرهوری خدمات می تواند به عنوان توانایی یک سازمان خدماتی در استفاده از ورودی های خود برای ارائه خدمات با کیفیت
مطابق با انتظارات مشتریان تعریف شود(جاروینه ،لتینه و وورینه .)9112،آن ها بهرهوری بخش خدمات را به صورت زیر تعریف
نمودند:

در این نسبت ،مقدار کمی بهرهوری خدمات همان بهرهوری تولید ،که متشکل از مواد ،نیروی کار و سرمایه است در نظر گرفته
می شود.
بر خالف مقدار خروجی تولید ،حجم خروجی خدمات یک مسئله مهم از دیدگاه مشتری نمی باشد چرا که مشتری به طور
معمول تنها یک واحد از خروجی و یا یک بسته از خدمات خرید می کند( .هرشی و بالنچارد  )9130پیشنهاد کردند که اثر
بخشی شرکت بهترین اندازه گیری بهرهوری است .کیفیت خدمات شامل جنبه های انسانی و فنی می باشد .خروجی شامل یک
خدمت کلی است که به صورت کیفی ارائه می شود و ورودی شامل عناصر محسوس و نامحسوس است( Jääskeläinen
 .)9001در بحث بهرهوری خدمات ،عوامل کیفیت خدمات (ساهای ،)9002 ،استفاده از ظرفیت خدمات (گرون روس و اجاسالو،
 )9005و نقش مشتریان (مارتین و همکاران )9009 .تأکید شده است .در زمینه خدمات عمومی ،بهرهوری به هزینه کارایی و
کیفیت خدمات مرتبط است( .)9095Integra
منطق یک رویکرد عمومی در بررسی و بکار گیری بهرهوری به ویژگی های خاص خدمات مانند لمس ناپذیری ارتباط
دارد .خروجی و نتایج خدمات اغلب عناصر نامحسوس می باشند .همچنین محرک بهرهوری نامشهود (به عنوان مثال عوامل
ورودی) وجود دارد .به عنوان مثال) ،جاسکالینن  (9003عوامل نامحسوس مؤثر بر بهرهوری خدمات عمومی را به صورت زیر
تعیین نمود :صالحیت کارکنان ،رضایت کارکنان ،فضای کاری (ورودی) و اهداف کیفی خروجی .بسیاری از جنبه های کیفیت
خدمات به عناصر نامحسوس خدمات مرتبط است .می توان نتیجه گرفت که در استفاده از مفهوم بهرهوری در زمینه خدمات
عمومی به صورت عملی یک رویکرد عمومی (استفاده ازکل عوامل به جای صرفا مقادیر خروجی ها و ورودی ها) مناسب است.
این نیز ممکن است بر روش اندازه گیری تاثیر بگذارد)9001Jääskeläinen (.
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روش تعیین معیارها و شاخص ها

شاخص های بهره وری غالبا برای سنجش پیشرفت و کامیابی سازمان ها و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها بکار می رود .با
وجود این که شاخص ها به خودی خود نسبت ستانده به نهاده هایی را که به کار می روند را نشان نمی دهند اما به عملکرد
سازمان ها کمک می کنند .شاخص های بهرهوری با تعیین گلوگاه ها و موانع عملکرد در برقراری اهداف واقعی و ایجاد نقاط
کنترل برای فعالیت های ارزیابی فرایند توسعه سازمان کمک می کنند .به عالوه بدون سیستم اندازه گیری درست مدیران نمی
توانند موفقیت یا شکست طرح های مختلف و نتایج تصمیمات گوناگون را ارزیابی کنند(طاهری،9973،ص .)990به طور کلی
هر نسبتی که متشکل از ستانده سیستم در صورت و نهاده سیستم در مخرج باشد شاخص بهرهوری شناخته می شود.
ویژگی های یك شاخص مناسب بهره وری

برای اندازه گیری سطح بهرهوری یک سیستم از شاخص های بهرهوری استفاده می گردد به طور کلی هر نسبتی که
متشکل از ستاده سیستم در صورت و نهاده سیستم در مخرج باشد شاخص بهرهوری شناخته می شود .ولی ارزش تمامی آنها
در چرخه بهبود بهرهوری یکسان نیست .شاخص هایی در این چرخه مناسب شناخته می شوند که دارای سطح مطلوبی از
ویژگی های قابلیت محاسبه ،قابلیت محاسبه یکنواخت در طول زمان ،دقت ،عینیت ،ملموس و قابل فهم بودن ،جامعیت،
همگن و همسان بودن ،قابل تجدید بودن ،قابلیت کنترل ،قابلیت تعیین کیفیت و قابلیت تحلیل باشند (خاکی .)9972
تاکنون روش های مختلفی برای تعریف شاخص ها و معیارهای اندازه گیری بهرهوری توسعه داده شده اند .برخی از این روش
ها عبارتند از -9 :روش آرایه ای(برداری) -9روش گلد  -9آگاروال -5روش ساختاری کوروساوا  -2روش بهرهوری فردی -2
روش ارزیابی سریع  -7روش الولر  -3روش بهرهوری ارزش افزوده  -1روش مرکز بهرهوری مالزی  -90روش عمومی سازمان
ملی بهرهوری  -99روش خانواده معیارها (عالم تبریز )9919
بررسی رویکردهای مختلف اندازه گیری

به طور کلی بحث روش های اندازه گیری بهرهوری یک موضوع جدید نیست .بسیاری از رویکردها و روش های مختلف در
مرور ادبیات مقاالت ارائه شده است .روش اندازه گیری بهرهوری سنتی در زمینه های تولید مورد استفاده و بررسی قرار می
گیرند ،به عنوان مثال ،تغییرات کل خروجی (محصوالت) تقسیم بر تغییرات ورودی ها (منابع انسانی ،مواد ،انرژی و غیره)
(هانوال .)9111 ،اندازه گیری بهرهوری خدمات یک چالش قدیمی است که برای آن راه حل محدودی در عمل نشان داده شده
است (مک الفلین و کوفی9110،؛ گرون راس و اجاسالو .)9005،یکی از چالش های اصلی در اندازه گیری بهرهوری خدمات
تعیین واحد پایه برای اندازه گیری مقدار کمی خدمات انجام شده می باشد(شروود .)9115 ،پس از این که خروجی ها به
درستی مشخص شدند آنها را به ورودی (به عنوان مثال هزینه و یا ساعات کار) ارتباط می دهیم .در ادامه روش های کلی اندازه
گیری بهرهوری بیان می شود.
سطح بهرهوری در مقابل تغییر بهرهوری

در اصل ،دو راه اندازه گیری بهرهوری وجود دارد :اندازه گیری سطح و یا تغییر بهرهوری (یوسی-رووا .)9117 ،این نوع
اندازه گیری بهرهوری به عنوان ایستا و پویا مطرح می گردد(سینک .)9139 ،اندازه گیری استاتیک اطالعاتی در سطح بهرهوری
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فعلی ایجاد می کند .این اندازه گیری ها می توانند در تعیین معیار سطح بهرهوری واحدهای مختلف سازمانی در یک نقطه
خاص از زمان مفید باشند .اندازه گیری پویا معموال در اندازه گیری بهرهوری ملت ها و صنایع استفاده می شود.
تفکیکی در مقابل رویکرد تجمعی

مامونه ( )9130دو روش برای اندازه گیری بهرهوری در سطح شرکت را معرفی می کند :اندازه گیری اجزاء و کل .اندازه
گیری اجزاء بهره وری یک فعالیت یک یا واحد را می سنجد .اندازه گیری کل بهرهوری یک نهاد سازمانی بزرگ و یا کل سازمان
را می سنجد( .مک الفلین و کوفی  )9110نشان می دهند که اندازه گیری بهرهوری خدمات می تواند ابتدا در اجزای (به عنوان
مثال محصول یا فرآیند) یک ترکیب پیچیده خدمات متمرکز شود .در این مفهوم ،ورودی ها و خروجی برای هر جزء به طور
جداگانه بررسی و مقایسه می شوند.
در رویکرد دیگر (به عنوان مثال در سطح شرکت) مدلی به طور همزمان با چند ورودی و خروجی بکار می رود .در زمینه
خدمات عمومی( ،بویل  )9002به یک نوع مشابهی از رویکرد به عنوان اندازه گیری سطح میکرو یا "پایین به باال" اشاره می
کند( .جاسکالینن و لونکویست  )9001پیشنهاد کرده اند که در اندازه گیری بهرهوری یک خدمت و یا یک واحداز روش اندازه
گیری اجزا استفاده شود.
اندازه گیری های مالی
در زمینه بهرهوری خدمات ،نویسندگان متعددی اندازه گیری پولی را به منظور لحاظ تمام عناصر (مشهود و نامشهود) در
خروجی خدمات پیشنهاد کرده اند( .گرون روس و اوجاسالو  )9005ادعا می کنند که اندازه گیری های مالی که ارزش ستانده
ها را محاسبه می کنند تنها معیارهای معتبر در بهرهوری خدمات می باشد .کالسن و همکاران .بیان می کنندکه روش اندازه
گیری مالی برای شرکت های ارائه خدمات مناسب به نظر میرسد اما برای سازمان های دولتی که کنترل بازار و قیمت ندارد
بکار نمی رود.
روش شاخص خروجی

فرمول مشخص تری برای اندازه گیری بهرهوری خدمات عمومی و باالخص برای خروجی وجود دارد( .روزن  )9119روش
اندازه گیری جامع بهترین مقدار خروجی خدمات را پیشنهاد کرده است .دو جنبه از خروجی ها عبارتند از :مقدار خروجی و
کیفیت خروجی .این دو جنبه با هم خروجی واقعی می باشد که به سادگی اندازه گیری می شود :مقدار خروجی * کیفیت
خروجی .مقدار خروجی توسط تعدادی از واحدهای خروجی (به عنوان مثال تعداد تحقیقات) تولیدی اندازه گیری می شود.
کیفیت خروجی توسط جمع بندی نتایج حاصل از شاخص های کیفی وزن دار محاسبه می شود.
(هوجینسون  )9111روش اندازه گیری بهرهوری خدمات عمومی که هدف آن محاسبه عوامل کارایی و همچنین نتایج و
کیفیت خدمات می باشد را پیشنهاد کرده است .ایده اصلی این روش شبیه به روش ارائه شده در باال است ،خروجی کمی با
شاخص مربوط به کیفیت ضرب می شود.
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روش ماتریس

ماتریس بهرهوری روشی است که در آن مجموعه ای از معیارهای بهرهوری مستقیم و غیر مستقیم برای ایجاد یک نتیجه
اندازه گیری واحد استفاده می شود .هر معیار وزن خود را ( )900-0در محاسبات دارد .بیش از  7معیار در ماتریس نباید وجود
داشته باشد زیرا ماتریس با اندازه های زیاد بسیارپیچیده می شوند (الکسونن و همکاران  .)9119مقادیر مورد انتظار معیارهای
مختلف به منظور احتساب یک امتیاز از  0تا  90برای هر معیار مقیاس بندی می شود .در ابتدا امتیاز هر یک از معیار ها در
وزن ها ضرب و سپس نتایج جمع بندی می شود ،ماتریس یک امتیاز کلی بین  9000-0ایجاد می کند.
نام های مختلفی مانند ماتریس اهداف ( ،)OMAXماتریس بهرهوری ،تکنیک اندازه گیری عملکرد چند معیاره ( MCP /
 ،)PMTماتریس اهمیت عملکرد و تفاسیری از روش ماتریس در گذشته استفاده شده است .ایده اولیه روش ماتریس توسط
ریگز در سال  9132ارئه شد .از این روش به عنوان چارچوب ان

دازه گیری در صنایع ،خدمات و سازمان های دولتی استفاده می شود (دروتسیوویتز .)9112 ،روش ماتریسی خود را از بررسی
بهرهوری سنتی فاصله می اندازد .این شامل بسیاری از عوامل مختلف موثر بر بهرهوری می باشد که لزوما ارتباط بین ورودی و
خروجی را اندازه گیری نمی کند.
مزایای روش  OMAXعبارتند از:
 .9به عنوان یک ابزار اندازه گیری بهرهوری استفاده می شود.
 .9به عنوان یک ابزار عیب یابی بهرهوری استفاده می شود..
 .9رشد بهرهوری را نظارت می کند.
کارت امتیازدهی

سیستم های اندازه گیری عملکرد ،مانند کارت امتیازدهی متوازن ،درسال  9110برای اهداف مدیریت استراتژیک شرکت
ها توسعه داده شد(کاپالن و نورتون .)9119 ،آنها عبارتند از دیدگاه های مختلف استراتژی محور که همه اهداف و معیار را
مشخص می کند .به عنوان مثال( ،بوینه  )9009دیدگاه های زیر را از عملکرد خدمات عمومی ارائه کرد :خروجی (مقدار و
کیفیت) ،کارایی (هزینه های هر واحد خروجی) ،نتایج خدمات (به عنوان مثال اثر رسمی و تاثیر) ،پاسخ (به عنوان مثال رضایت
کارکنان ،رضایت مشتریان) و نتایج اداری(به عنوان مثال پاکدامنی و مشارکت) .اگر چه این سیستم به طور واضح با اندازه
گیری بهرهوری سنتی تفاوت دارد ،اما وسیلهای قدرتمند در شناسایی روش بهبود بهرهوری می باشد .مطالعات بسیاری در
اجرای موفقیت آمیز سیستم های سنجش عملکرد در سازمان های دولتی وجود دارد .با این حال ،گزارش هایی وجود دارد که
سازمانهای دولتی در استفادهاز آنها دچارمشکل میشوند(نگاه کنید به عنوان مثال رانتانن و همکاران- )9007 ،
( )9001Jääskeläinen
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اندازه گیری بهرهوری

اندازه گیری بهرهوری یکی از مراحل چرخه بهرهوری بوده و منظور فرایندی است که طی آن شاخص های بهرهوری تعریف
و سطح آن ها محاسبه می شود برای نشان دادن سطح بهرهوری و ارائه تعاریف عملیاتی برای آن از شاخص های بهرهوری
استفاده می شود(  .)9135Riggsدر اندازه گیری بهرهوری سطح بهرهوری و تغییرات آن طی زمان نمایان می شود هنگامی که
یک سری از شاخص های بهرهوری محاسبه می شوند نشان می دهند که بهرهوری دوره ای به دوره دیگر افزایش یافته و یا
خیر(دباغ و برادران شرکا .)9937
اهمیت اندازه گیری بهرهوری

اندازه گیری ،جزء الینفک و به تعبیر برخی نقطه آغاز فرآیند علمی مدیریت بهرهوری است و فراهم آورنده اطالعاتی است
که امکان ارزیابی و قضاوت را پیرامون چگونگی حرکت به سوی هدف (وضع موعود) را از نقطه شروع و شرایط قبلی (وضع
موجود) ایجاد میکند ،برخـی از کارکردهای مفید آن عبارتند از :آگاه سازی ارزیابی مشکالت (شناسائی فرصتها و مقابله با
تهدیدات) ،ایجاد مکانیزمی برای ارائه بازخورد ،ایجاد اطالعات برای انواع تصمیم گیری های مدیریتی (خاکی  ،)9977مقایسه
شرکت با رقبای آن و گذشته خود ،تعیین عملکرد نسبی بخش ها و کارکنان ،مقایسه منافع نسبی انواع ورودی ها به منظور
چانه زنی و تسهیم انواع دستاوردها (پروکوپنکو.)9930
سنجش بهرهوری در سطح سازمان میتواند موارد ذیل را بهبود بخشد:
برنامه ریزی های راهبردی و برنامه ریزی عملیاتی ،تخصیص بودجه و منابع سازمانی ،مشخص کردن انتظارات ارباب رجوع
 ،مشخص کردن فرصت ها برای بهبود به خصوص بهبود کیفیت و مشخص کردن فعالیت هایی که نیاز به بازنگری دارند،
مقایسه ی افراد ،واحدها ،سازمان ها و صنایع به منظورکمک به تصمیم گیری های مدیریتی(خاکی  ،)9972مقایسه ی عملکرد
سازمان با استانداردهای داخلی (کنترل فرآیند و بهبود ) ،مقایسه ی عملکرد سازمان با استانداردهای خارجی ،ابزاری جهت
خودارزیابی سازمان های دولتی ،راهنمایی جهت تداوم یا توقف برنامه های سازمانی ،مبنایی برای تعیین حقوق و
دستمزد.درحالیکه تمرکز بیشتر مدیران به بهره وری مالی بوده و توجه چندانی به اثربخشی سازمان ندارند تحلیلگران بخش
دولتی تالش سازمان های دولتی جهت تمرکزبیشتر بر مفهوم اقتصادی اندازه گیری بهره وری را مورد انتقاد قرار می دهند.
مشکالت اندازه گیری بهرهوری در بخش خدمات
در کانادا ،بخش خدمات به عنوان سهمی از خروجی کل به سرعت رو به رشد بوده است اما رشد بهره وری مجموع بخش
ها کمتر از بخش محصوالت شده است .اکثر صاحب نظران تصور می کردند بهرهوری بخش خدمات دست کم گرفته شده است
و شواهد تجربی وجود دارد که نشان می دهد رشد بهره وری منفی یا کم در برخی از صنایع خدماتی مربوط به مشکالت اندازه
گیری است .مشکالت اندازه گیری در بخش خدماتی نسبت به بخش محصوالت خیلی جدی تر است ،بسیاری از خروجی بخش
خدمات ا ز لحاظ تئوری برای اندازه گیری دشوار است .مشکالت در تعریف خروجی های بخش خدمات باعث می شود که رشد
تولید بخش خدمات کمتر برآورد شود .پیدا کردن واحد خروجی معادل از نظر فیزیکی برای اکثر خروجی های بخش خدمات
مشکل می باشد (  .)9001Li and Prescottبه رغم این که در مطالعات و برنامه ریزی های بخشی و کالن اقتصادی ،موضوع
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اندازه گیری بهره وری مرسوم است ،ولی دربیشتر موارد با محدودیت های فراوانی از جمله نبود آمار و اطالعات و تفصیلی
نبودن محاسبات برای زیربخش ها مواجه است .در ایران به دلیل ضعف نظام آماری به اندازه گیری و تحلیل بهره وری برخی
ازبخش های اقتصادی از جمله بخش خدمات کمتر توجه شده (بخش خدمات حدود  29درصد تولید ناخالص داخلی) و بیشتر
پژوهش ها معطوف به بخش های تولیدی اقتصاد بوده است( .)9099Agustina et al
دوره ارزیابی بهرهوری

شاخص های بهرهوری به صورت نسبت بین خروجی های تولید شده و منابع مصرف شده در مقایسه با نسبت مشابه برای
سال پایه( وضعیت بهره وری در گذشته )تعریف می گردد .دوره ارزیابی به صورت زیر دسته بندی می شوند :الف – دوره های
کوتاه مدت ( هفتگی و ماهانه ) ب –دوره های میان مد ( فصلی یا شش ماهه )ج – دوره های بلند مدت ( ساالنه ) (خاکی
.)9972
اصول کلی روش خانواده معیارها
با این دیدگاه و با این اعتقاد که مدیریت هنر ایجاد تعادل میان اجزا و ارکان مختلف سازمان است طی دو دهه گذشته
استفاده از خانواده معیارها در گروه هایی مرتبط با هم توسط مشاوران برجسته بهبود بهرهوری در سراسر جهان مانند ایمر
برنوالک،کارل تور،ریجز،گلن و لوید پراست توصیه شده است.
این رویکرد به تعریف شاخص ها و اندازه گیری بهرهوری با نام رویکرد خانواده معیارها شناخته میشود(عالم تبریز .)9919
در پژوهشی که توسط اتحادیه مدیریت ژاپن از بهرهوری کارگران دفتری به عمل آمد ( )9132نیز سیستم مشابهی ارائه
گردید .اصول کلی این سیستم به شرح زیر می باشد :این روش چهار مرحله اصلی دارد که عبارتند از:
 -9تعیین :تشکیل گروه ویژه اندازه گیری(این گروه شامل افراد گروه کاری است که معیارها برای آنها طراحی می شوند و
همچنین افرادی از خارج گروه که در فعالیت های اولیه یا درفعالیت های پایانی دخالت دارند تشکیل می شود) .اعضای گروه
بین  3و  90می باشد و شامل مدیران و کارشناسان و تامین کنندگان و مشتریان می باشد.
 -9تشخیص  :الف -شناسایی محصوالت  ،خدمات و مشتریان ب -نوشتن اهداف بهرهوری در راستای اهداف عملکرد
سازمان با توجه به ویژگی های زیر :کمیت پذیر ،مبتکرانه ،دست یافتنی ،روشن و دقیق ،قابل اندازه گیری ،محرک ایجاد کننده
انگیزه ،منوط به محاسبه ،کنترل و ارزیابی ،دارای رابطه با عوامل موثر بر موفقیت و بقای بلند مدت سازمان.
-9توسعه  :استفاده از تکنیک گ روه اسمی (طوفان فکری) برای تهیه فهرست اولیه ی شاخص ها به منظور خلق خانواده
ای از معیارها که بتواند جنبه های مختلف بهرهوری را در بر گیرد.
 -5تعدیل :با توجه به این که معیارهای بدست آمده دارای اهمیت یکسان نیستند برای اینکار شاخص های نهایی بدست
آمده را وزن دهی می کنیم
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روش ماتریس اهداف

ماتریس اهداف یک مدل اندازه گیری بهرهوری است که توسط جیمز ال ریگز بر اساس این ایده که بهرهوری تابعی از چند
عامل متفاوت عملکرد است توسعه یافته است .مفهوم این اندازه گیری عبارت است از الحاق چندین گروه از معیارهای عملکرد
به یک ماتریس .هر معیار به یکی از اهداف عملکرد با توجه به اهمیت آن در مسیر اهداف سازمانی بصورت وزنی در نظر گرفته
می شود .نتیجه نهایی این اندازه گیری یک مقدار عددی برای سازمان است .با استفاده از  ،OMAXمدیریت به راحتی می تواند
معیارهایی را جهت اندازه گیری بهرهوری تعیین کند .مدیریت می تواند بهرهوری واحدهای سازمانی را که بر اساس وزن و
امتیاز هر معیار به دست می آید ،مشخص کند(نوردین و زبیدی.)9005 ،
ساختار مدل OMAX
مدل اندازه گیری ( OMAXماتریس هدف) توسط جیمز ریگز در دانشگاه ایالتی اورگان توسعه داده شدOMAX .
معیارهای بهرهوری را در قالب یک فرم یکپارچه و متصل به یکدیگر ترسیم می نماید .این مدل شامل تمام سطوح شرکت ،اعم
از کارکنان و مدیران را شامل می شود .مزایای استفاده از مدل  OMAXدر اندازه گیری بهرهوری شرکت ،از نظر صاحب نظران
عبارت است از (ناشناس:)9099 ،
)9
)9
)9
)5

نسبتا ساده و قابل درک است.
به راحتی اجرا می شود و هیچ گونه مهارت خاصی نیاز ندارد.
داده ها را به راحتی به می توان دست آورد.
بسته به مشکالت ،انعطاف پذیری دارد ()Agustina et al 2011
فرآیند و ساختار مدل به شرح زیر می باشد:

مرحله اول :اولین اقدام در ایجاد ماتریس اهداف تعیین معیار هایی برای اندازه گیری بهرهوری می باشد که به صورت
نسبت خروجی به ورودی (خروجی /ورودی) تعریف می شود.
مرحله دوم :برای کمی سازی ارزش واقعی معیارها امتیازات بین  90-0را بر اساس داده های موجود و اهداف آتی در یک دوره
زمانی مشخص می کنیم .با توجه به تجربه گذشته پایین ترین سطح ارزش معیار را در امتیاز  0قرار می دهیم .ارزش  90را
برای اهداف مورد انتظار آینده معیارها در نظر می گیریم .عملکرد مبنا یعنی مقادیر متوسط داده های سال های قبل محاسبه و
با امتیاز  9وارد جدول می شود .دامنه امتیازات بعدی معیارها بر اساس سه ارزش کلیدی پایین ترین ،متوسط و بهترین درج
می شود .پس از تشکیل امتیاز معیارها ،وزن معیارهای تعیین شده توسط مدیر تعیین می شود.
مجموع وزن شاخص ها در ماتریس برابر 900می باشد .تعیین ارزش ها ،پایه و اساس امتیاز ماتریس می باشد .ارزش واقعی
معیار بر اساس امتیازات موجود در ماتریس به صورت زیر محاسبه می شود:
امتیاز وزن = امتیاز * وزن
ارزش بهرهوری کل (شاخص عملکرد کل) به صورت زیر محاسبه می شود:
امتیاز وزنی کل = مجموع امتیازات وزن
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پس از محاسبه بهره وری(عملکرد) برای دوره تعیین شده ،تجزیه و تحلیل کل تغییرات بهرهوری ساالنه با استفاده از فرمول
محاسبه می شود
تغییر بهرهوری=(امتیاز وزنی کل برای سال فعلی-امتیاز وزنی کل برای سال گذشته)/امتیاز وزنیکل برای سالقبل)٪(*900
پیشینه پژوهش در سازمان های دولتی
مقاالت و پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است به طور اختصار تشریح می گردد.
پور کاظمی و همکاران ( ) 9910با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به اندازه گیری کارایی فنی ،تخصیصی و همچنین
بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی فعال در صنعت بیمه کشور پرداختند که بر اساس نتایج تغییرات بهره وری کل
که با استفاده از شاخص مالم کوئیست به دست آمده است .بهرهوری در  2شرکت بیمه در دوره مورد نظر افزایشی بوده و برای
سایر شرکت های مورد بررسی این مقدار روند مشخصی نداشته و یا کاهشی بوده است(پورکاظمی و همکاران .)9919
(ابوالحسن فقیهی و زهره موسوی کاشی  )9932با استفاده از مدل اپشتاین بهرهوری بخش دولتی را مورد سنجش قرار
داده است .در این مدل ،سنجش به دو بخش اثربخشی و کارایی مورد بررسی قرار گرفته است این مدل دربخش نیروی
انتظامی ،بیمارستان ها و با نک ها عملیاتی شده و با توجه به تحلیل  AHPاهمیت هر شاخص در این مدل مورد بررسی قرار
گرفته است(فقیهی و کاشی )9931
اکبر باقری و همکاران( )9919با استفاده از تخمین ضرایب تابع تولید کاب-داگالس برای محاسبه شاخص کندریک ،بهره-
وری کل عوامل تولید را در شرکت های برق منطقه ای محاسبه نموده است و سهم نیروی کار و سرمایه را به ترتیب  23و 99
تعیین نموده است(باقری و همکاران )9919
اسداهلل سروری ( ) 9932مدل خانواده معیارها را به عنوان الگویی جهت تدوین شاخص های سازمان ناجا استفاده نموده و جهت
اصالح و بازنگری شاخص ها در دوره های زمانی طرح استقرار نظام بهرهوری را پیشنهاد داده است(سروری .)9932
دکتر منصور مومنی و علیرضا شاقوزایى( )9939استفاده از رویکرد شاخص ها و تکنیک  AHPو مقایسه مقادیر واقعی و
برنامه ریزی شده ،بهره وری پروژه ها را مورد سنجش ،اندازه گیری ،تحلیل قرار داده و همراه با ارائه روش ،یک مثال موردی
جهت تبیین هر چه بهتر این روش آورده است(مومنی و شاقوزایی .)9939
رحیم دباغ و حمیدرضا برادران شرکا از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی و از شاخص مالم
کوئیست برای تغییرات بهره وری استفاده شده است .انتخاب متغیرهای اصلی برای اندازه گیری کارایی و بهره وری با روش
مطالعه میدانی (دیدگاه های متخصصان مربوطه) و تجربیات کشورهای مختلف در مطالعات ارزیابی دانشگاه ها استفاده نموده
است  .نتایج بررسی نشان می دهد که ماهیت ستانده محور ،مناسب ترین الگو برای اندازه گیری کارایی دانشگاه های دولتی
است .میزان کارایی نسبی دانشگاه های مورد بررسی همانند مطالعات دیگر کشورها در ارزیابی نظام های آموزشی از سطح
باالیی برخوردار است .از بررسی شاخص بهره وری دانشگاه ها در طی پنج سال متوالی مشخص شد که در بهره وری کل آنها
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تغییرات و پیشرفت محسوسی اتفاق نیفتاده است .با توجه به اینکه بین تغییرات بهره وری کل با تغییرات کارایی فناوری
دانشگاه ها همبستگی زیادی وجود دارد ،پیشنهاد می شود برای ارتقای بهره وری دانشگاه ها در سرمایه گذاری های تجهیزات
و امکانات ،به عوامل نرم افزاری همچون آموزش های الزم برای استفاده موثر از آنها توجه شود .در نهایت ،راه اندازی چرخه
مدیریت بهبود بهره وری (اندازه گیری ،ارزیابی و تحلیل ،برنامه ریزی ،اجرا) ،در دانشگاه ها برای ارتقای بهرهوری آنها ضرورت
زیادی دارد(دباغ و برادران شرکا .)9937
مهدی جمشیدیان و همکاران ( )9930ضمن بحث کوتاهی در زمینه اندازه گیری عملکرد سازمانهای خدماتی دولتی در
ایران ضرورت ارزیابی عملکرد این گونه سازمانها را برای مدیریت کشور عنوان و با هدف توسعه ساز و کاری مناسب با فرهنگ
دستگاه های اداری  -اجرایی کشور به بسط مطلب می پردازد .در این راستا ضمن شناسایی انواع شاخصهای ارزیابی عملکرد
سازمانی و فهرست بندی آنها تالش دارد تعداد شاخصهایی که عمدتا می تواند در ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی ایران مورد
بهره برداری قرار گیرد در یک جدول خالصه نماید .آنچه که در ارزیابی عملکرد سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است آن
است که بتوان الگویی ارایه داد تا به واسطه آن ارزیابی عملکرد کلیه سازمانهای دولتی خدماتی را که دارای فعالیت های کامال
متنوع و متمایز از یکدیگرند با هم مقایسه کرد و به نتیجه قابل قبولی دست یافت .این مقاله با دنبال کردن چنین دیدگاهی
توانسته است الگوی مناسب را ارایه نماید(دباغ و برادران شرکا .)9937
شناخت اجمالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
سازمان مورد مطالعه جهت اندازه گیری بهرهوری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی است .این اداره کل
وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و متولی وظایف وزارت درسطح استان می باشد .عمده وظایف و فعالیت وزارتارشاد
سیاست گذاری و نظارت برامور سینمایی ،سمعی و بصری ،هنری ،فرهنگی،قرآنی ،رسانه های مکتوب و دیجیتال می باشد.
ماموریت اصلی سازمان:

 .9رواج فرهنگ و هنر اسالمی.
 .9رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی.
.9اعتالی آگاهی های عمومی در زمینههای مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیة تحقیق ،تتبع و ابتکار در جامعه.
 .5فراهم آمدن زمینههای وحدت میان مسلمین.
.2آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقالب اسالمی.
.2گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.
 .7استقالل فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.
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اهداف سازمان

 اجرای سیاست ها ،خط مشی ،مقررات ،ضوابط و آئین نامه های عمومی و خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در محدوده
استان.

 تقویت روح تحقیق ،تتبع و ابتکار در زمینه های فرهنگی و هنر اسالمی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت از نویسندگان،
شعراء ،ادبا و هنرمندان استان و معرفی و بزرگداشت شخصیتهای فرهنگی استان با هماهنگی معاونت مربوطه
 برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم استان با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیتهای
دولت در افکار عمومی و انعکاس آن به معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
 انجام امور الزم برای حمایت  ،هدایت و نظارت بر کار مطبوعات محلی
 توزیع و نشر آگهی های دولتی در روزنامه ها و مطبوعات محلی
 حمایت از ایجاد توسعه ،بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی ،هنری و سینمائی عیر دولتی و تالش برای فراهم آوردن
امکانات و تسهیالت الزم برای آنها
 مشارکت و اقدا م در ایجاد ،توسعه ،بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی ،سینمائی کتابخانه های عمومی.

 تحقیق و پژوهش و شناخت عناصر و زمینه های هنری و فرهنگ بومی و محلی و ارسال نتایج آن برای سطوح تحقیقاتی و
مطالعاتی وزارت متبوع
 نظارت بر کار آموزشگاههای آزاد هنری ،فرهنگی و سینمائی استان و نیز هنرستانهای هنری و سینمائی و صدور مجوز ایجاد ،
توسعه و انحالل آنها در چارچوب خطوط مشی و آئین نامه های مربوطه و با هماهنگی معاونت ذیربط
 نظارت بر کار مراکز ،کانون ها ،انجمن ها و مؤسسات هنری ،فرهنگی و تبلیغی و سینمائی استان از طریق صدور مجوز ایجاد،
توسعه و انحالل آنها با تأیید معاونت ذیربط و براساس اختیارات تفویض شده
 نظارت برکار واحدهای صنفی و فعالیت مراکز هنری  ،فرهنگی  ،سینمائی  ،مطبوعاتی و تبلیغی و چاپ و انتشارات استان در
حدود آئین نامه ها و مقررات

 برگزاری جشنواره ها ،مجامع ،نمایشگاه ها و سایر فعالیت های نظیر فرهنگی و هنری و سینمائی در استان و اعطای جوایز و
اجرای طرحهای تشویقی و حمایتی با هماهنگی معاونت مربوطه
 ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیالت حمایتی برای تشویق و رشد روحیه کار و فعالیت هنرمندان سراسر استان بویژه نقاط
محروم
 نظارت بر فعالیتهای فرهنگی ،هنری و تبلیغاتی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی در محدوده استان
 نظارت بر فعالیتهای فرهنگی  ،هنری و تبلیغاتی اقلیتهای مذهبی اسالمی استان
 تنظیم بودجه و اجرای کلیه طرحهای عمرانی مربوطه

 اقدام به نمونه سازی هنری  ،سینمائی و فرهنگی در حد محدود و ضروری با تأکید به نیروهای مستعد و بالقوه استان
 نظارت و ارزشیابی کمی و فنی مراکز نمایش « سینما  ،تئاتر  ،نمایشگاهها و  »...در چارچوب سیاستها و مقررات مربوطه.

 ایجاد ارتباط مستقیم و الزم با معاونت های مربوطه در حوزه وزارت خانه جهت تسریع در امور و تصمیم گیری ها و انجام
سفارشات خاص حوزه های معاونت
 انجام سایر اموری که از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا طبق مصوبه وزارت خانه بر عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان واگذار می شود.
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فرایندهای اداره کل

هدف سازمان های خدماتی تامین نیازهای و انتظارات مشتر یان می باشد .با توجه به اینکه ارتقای بهره وری خدمات و
حرکت در راستای آن مستلزم تعریف فعالیت ها می باشد ،در اداره کل فعالیت های فرآیندها معادل با فعالیت های انجام شده
در واحدها می باشد و لذا واحدهای اصلی در سازمان عبارتند از :واحد فرهنگی ،واحد هنری ،واحد قرآنی ،واحد فناوری اطالعات
و رسانه های دیجیتال ،واحد مطبوعات ،واحد اداری مالی ،واحد پژوهش و آموزش ،واحد بازرسی ،واحد سینمایی و سمعی و
بصری ،واحد طرح و برنامه
مدل اجرایی اندازه گیری بهرهوری
مدل اجرایی اندازه گیری بهره وری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی یک مدل تلفیقی از به کارگیری
مدل خانواده معیارها برای احصا و تدوین شاخص های بهرهوری و مدل ماتریس اهداف برای سنجش بهره وری در سال های
19 ،19و 19می باشد.
توصیف روش اجرای پروژه
تدوین شاخص های بهره وری با استفاده از مدل خانواده معیارها

با عنایت به و یژگی های روش های اندازه گیری روش خانواده معیارها به دالیل زیرجهت تدوین شاخصهای بهره وری
انتخاب گردید:
 ایفای نقش از سوی افرادی که کارایی و اثر بخشی خود آنها با این شاخص ها تحت مراقبت قرار می گیرد[]95
 خانواده معیارها جهت تعیین امتیاز بهبود کل به کمک ماتریس اهداف بکار می رود(پروکوپنکو.)9930
 سهولت در استفاده و انعطاف پذیری
 ماهیت خدماتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 عدم محدودیت به نسبت های معمول ستاده به داده
 بکارگیری شاخص های کارایی و اثربخشی با همدیگر
با عنایت به توصیف مدل خانواده معیارها در بخش مرور ادبیات چهار مرحله اصلی این مدل یعنی تعیین ،تشخیص ،توسعه و
تعدیل برای تدوین شاخص ها به شرح زیر تشریح می گردد:
تعیین :اعضای کارگروه ویژه اندازه گیری
تشخیص :جهت تعیین فعالیت های ورودی و خروجی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و شناسایی معیارهای کمی و
نوشتن اهداف بهره ور ی اعضای کارگروه تشکیل جلسه داده و با هم فکری و بر اساس شناخت از اداره کل ستانده و داده و
فرایند های اصلی و اهداف بهره وری را به صورت زیر تعیین نمودند:
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جدول .1فرآیند ،داده و ستاده شناسایی شده
ورودی

فرآیند

خروجی

جمعیت استان

مجوز و پروانه صادر شده

کارکنان

بازرسی و نظارت صنوف

جبران خدمات کارکنان

حمایت های مالی

حامل های انرژی

بیمه

سرمایه(دانش فنی)

صدور مجوز

دوره های آموزشی مهارتی

تجهیزات ،فضای فرهنگی

نظارت و بازرسی

جشنواره و نمایشگاه

مجوزها

حمایت

اجرای صحنه ای

انجمن های فرهنگی و هنری

تبلیغ و ترویج

کانون های فرهنگی و هنری مساجد

شکایات

تعداد کتب منتشره

اعتبارات تخصیصی

تیراژ نشریه

فضای مراکز فرهنگی

هنرجویان فارغ التحصیل شده

فعالیت های اداره کل

فعالیت های مکانیزه شده

اهداف بهره وری احصا شده:
 .9تعداد صدور مجوز ها (موسسات فرهنگی و هنری ،آموز شگاه های آزاد ،کانون های تبلیغاتی ،موسسات فرهنگی قرآن،
انجمن ها و)...
 .9تعداد بازرسی و نظارت انجام یافته
 .9سرانه مراکز فرهنگی و هنری
 .5تعداد فعالیت های فرهنگی و هنری
 .2میزان حمایت های مادی و غیرمادی
توسعه :در این بخش اعضای کارگروه از روش طوفان فکری برای تعیین شاخص های خدمات استفاده می کنند .شاخص های
بدست آمده از طوفان فکری بصورت زیر می باشد:
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جدول.2شاخص های بدست آمده از طوفان فکری
چاپ کتاب/جمعیت استان

تعداد جشنواره/جمعیت استان

تعداد موسسات فرهنگی و هنری/جمعیت استان

تعداد تماشاگران سینما،اجرای صحنه ای/جمعیت استان

تعداد کتب خریداری شده/کتب چاپ شده

تعداد اجرای صحنه ای/جمعیت استان

مبلغ ریالی کتب خریداری شده/تعداد کتب چاپ شده

میزان حمایت مالی/تعداد انجمن ها

تعدادعنوان کتاب خریداری شده/تعدادعنوان کتب چاپ شده

تعداد هنرجو/جمعیت استان

نظارت و بازرسی/تعداد مجوزهای صادره کل

تعداد آموزشگاه آزاد هنری و فرهنگی/جمعیت استان

حمایت مالی/تعداد کانون ها و موسسات قرآنی

ساعت اموزش فرهنگی و هنری /جمعیت استان

تعداد نشریه/جمعیت استان

تعداد بیمه شده/جمعیت استان

تیراژ نشریه/جمعیت استان

تحقیقات فرهنگی/جمعیت استان

ساعت آموزش قرآنی /جمعیت استان

بودجه فرهنگی جذب شده/جمعست استان

تعداد اجرای قوانین مربوط به بودجه/تعداد قوانین ابالغی

تعداد مجوز/تعداد کارکنان

جبران خدمات کارکنان/تعداد کارکنان

تعداد بازرسی/تعداد کارکنان

تعداد فعالیت مکانیزه شده/تعداد کل فعالیت ها

تعداد اجرایی صحنه ای/تعداد مراکز فرهنگی

میزان تخصیص اعتبارات/متراژ فضای فرهنگی و هنری

فضای فرهنگی و هنری/حامل های انرژی

تعدیل :با ارائه  7معیار انتخاب شده توسط اعضای کارگروه به مدیریت ،اوزان هر یک از معیارها تعیین شد.
استفاده از مدل ماتریس اهداف برای سنجش بهره وری معیار های انتخاب شده در سال های 31ال39
دلیل انتخاب روش OMAX

مدل اندازه گیری  OMAXرا می توان برای شناسایی عواملی که بسیار تاثیرگذار و کمتر موثر بر بهبود بهره وری می
باشد را بکار برد .مواردی که می توان با استفاده از این مدل اندازه گیری ،در میان تحقیقات دیگران مشاهده نمود(ماهندرا
:)9090Leonard ( )9007
 )9این مدل فعالیت اجرایی اندازه گیری بهره وری را فعال میکند ،ارزیابی بهره وری ،افزایش بهره وری و برنامه ریزی نیز
هست.
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 )9رشد بهره وری را می توان به درستی شناسایی و مقدار آن را بدست آورد.
 )9اهداف بهره وری را به روشنی ترسیم و جهت دستیابی به آن در معرض دید کارگران می باشد.
 )5با تعیین وزن معیارها عوامل تاثیرگذار بر بهبود بهره وری که توسط مدیر تعیین می شود احصا می گردد.
 )2این مدل شامل تمام عوامل موثر بر افزایش بهره وری (هر دو در واحد های فیزیکی و پول) بوده و ارزش آن توسط یک
شاخص تعیین می گردد.
بر اساس ساختار تشریح شده ماتریس اهداف در بخش مرور ادبیات شاخص بهره وری اداره کل بر اساس 7معیار بدست آمده
در سال های 19،19و  19به شرح زیر محاسبه گردیده است:
جدول .9ماتریس اهدف سال 31
معیار بهره وری

B

G

I

J

L

N

O

عملکرد

0/00068015

162،898،265

0/339277

0/00810613

190،439،306

6،285

0/00012740

10

0/00100000

490،000،000

0/800000

0/02000000

240،000،000

200،000

0/00100000

9

0/00095762

423،961،702

0/725983

0/01827229

213،758،676

173،872

0/00087394

8

0/00091524

428،729،404

0/651965

0/01654458

133،517،952

153،745

0/00074788

7

0/00087287

428،085،106

0/577948

0/01481687

173،276،028

193،617

0/00062182

6

0/00083049

427،446،803

0/503931

0/01308917

153،094،704

113،430

0/00049576

5

0/00078811

426،808،511

0/429914

0/01136146

198،739،980

33،962

0/00036970

4

0/00074573

426،170،219

0/355896

0/00963375

118،552،056

73،295

0/00024364

3

0/00070336

425،591،315

0/281879

0/00790604

38،910،792

53،107

0/00011758

2

0/00053557

917،021،277

0/281253

0/00749292

38،207،154

41،498

0/00010061

1

0/00036779

208،510،698

0/280626

0/00707979

38،109،577

29،763

0/00008364

0

0/00020000

100،000،000

0/280000

0/00666667

38،000،000

6،100

0/00006667

امتیاز

3

1

4

3

5

0

3

وزن

20

10

10

10

15

15

20

ارزش

60

10

40

30

75

0

60

شاخص بهره وری کل

275

سال 91
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جدول .4ماتریس اهدف سال 32
معیار بهره وری

B

G

I

J

L

N

O

عملکرد

0/00063307

123،303،031

0/414683

0/01195238

179،699،169

20،999

0/00006720
سال 92

9

0/00095431

931،894،098

0/734182

0/01830088

275،784،844

172،926

8

0/00090861

959،668،076

0/668365

0/01660175

251،563،687

144،659

0/000750684

7

0/00086292

915،502،114

0/602547

0/01490263

227،954،591

116،373

0/000626027

6

0/00081723

277،996،152

0/536730

0/0132035

209،193،975

83،906

0/000501369

5

0/00077154

293،170،130

0/470912

0/01150438

178،324،213

61،692

0/000376711

4

0/00072584

201،004،227

0/405094

0/00980525

154،703،062

99،353

0/000252053

3

0/00068015

162،898،265

0/339277

0/00810613

190،439،306

6،285

0/00012740

2

0/00052010

141،832،177

0/319518

0/00762631

190،923،271

6،229

0/00010715

1

0/00036005

120،346،088

0/299759

0/00714649

190،164،695

6،162

0/00008691

0

0/00020000

100،000،000

0/280000

0/00666667

190،000،000

6،100

0/00006667

امتیاز

3

2

4

5

5

4

0

وزن

20

10

10

10

15

15

20

20

40

50

75

60

0

ارزش

60

شاخص بهره وری کل

305

جدول .5ماتریس اهدف سال 32
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10

0/00100000

490،000،000

0/800000

0/02000000

900،000،000

200،000

0/00100000
0/000875342
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معیار بهره وری

B

G

I

J

L

N

O

عملکرد

0/00066273

132،781،818

0/521539

0/01705043

227،533،624

145،404

0/00006488

10

0/00100000

490،000،000

0/800000

0/02000000

960،000،000

200،000

0/00100000

9

0/00094758

987،123،870

0/744955

0/01885034

999،976،166

174،999

0/00086674

8

0/00089516

944،253،740

0/689909

0/01770068

906،752،992

148،667

0/00073348

7

0/00084274

901،983،610

0/634864

0/01655102

280،128،433

129،000

0/00060023

6

0/00079033

258،513،481

0/579819

0/01540136

259،504،665

37،999

0/00046697

5

0/00073791

215،643،951

0/524773

0/01425170

226،880،891

71،666

0/00033371

سال 93

4

0/00068549

172،773،221

0/469728

0/01310204

200،256،337

46،000

0/00020045

3

0/00063307

123،303،031

0/414683

0/01195238

179،699،169

20،999

0/00006720

2

0/00048871

113،393،934

0/369788

0/01019048

172،422،103

15،583

0/00006702

1

0/00034436

103،363،637

0/324894

0/00842857

171،211،054

10،844

0/00006684

0

0/00020000

100،000،000

0/280000

0/00666667

170،000،000

6،100

0/00006667

4

4

5

7

5

8

0

امتیاز
وزن

20

10

10

10

15

15

20

ارزش

80

40

50

70

75

120

0

شاخص بهره وری کل

435

ام تیاز

مقیاس عملکرد

محدودیت های تحقیق
 به دلیل عدم دسترسی به آمار سال  10به صورت تفصیلی سال مذکور از برای بررسی حذف گردید.
 به دلیل عدم وجود آمار دقیق از تعداد نظارت و بازرسی معیار تعداد نظارت و بازرسی/تعداد مجوزهای صادره کل از بین
معیار های انتخابی حذف گردید.
 معیار تعداد نشریه/جمعیت استان به دلیل عدم وجود آمار تمامی نشریات حذف گردید.
 به دلیل عدم دسترسی به آمار سا لهای 10و 31و 33جهت محاسبه میانگین عملکردی برای ماتریس اهداف صرفا آمار سال
 10برای سطح فعلی عملکرد استفاده گردید.
نتیجه گیری
تحلیل شاخص ها

گزارش تحلیل بهره وری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی براساس داده های جمع آوری شده از
واحد آمار اطالعات اداره کل در بازه زمانی 9910الی  9919بر اساس شاخص های ذیل می باشد.
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نمودار .1شاخص تعداد موسسات (فرهنگی،هنری ،قرآنی،دیجیتال،کانون مساجد،انجمن و/)..جمعیت استان

تحلیل شاخص تعداد موسسات(فرهنگی،هنری،قرآنی،دیجیتال،کانون مساجد،انجمن و/..جمعیت استان) :
 طبق داده های بدست آمده از نمودار فوق ،در سال های 10الی  19به دلیل راکد شدن فعالیت فروشگاه های عرضهی
محصوالت فرهنگی و ابطال مجوز آنها تعداد ،در این بازه زمانی تعداد موسسات روند نزولی را به خود گرفته است
 در بازهی زمانی  19الی  19با حمایت های اداره کل و صدور مجوز فعالیت به کانون های فرهنگی و هنری مساجد( )992کانون
تبلیغاتی( )97آموزشگاه های آزاد هنری( )99موسسات فرهنگی و هنری( )1استدیو ضبط( )9و موسسات قرآنی ( )5و ...این
نمودار روند رو به رشدی را به خود گرفته است.
 قابل ذکر است جمعیت استان در سالهای  10الی  19طبق برآورد مرکز آمار ایران و با برآورد پیش بینی جمعیت سیر رو به
رشدی داشته که در محاسبات لحاظ شده است.

نمودار.2شاخص مبلغ حمایت مالی/تعداد انجمن
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 طبق شکل نمودار به دست آمده در سال  19میزان حمایت مالی از انجمن ها و فعالیت های مربتط هر انجمن نسبت به سال
 10روند نزولی داشته که این امر دلیل تزریق اعتبارات فرهنگی از محل ارتقاء شاخص های فرهنگی در سالهای  31و  10بوده
است.
 در بازهی زمانی 19الی  19بدلیل جذب اعتبارات فرهنگی از محل بودجه استانی و ملی این نمودار روند رو به رشدی را به خود
گرفته.

نمودار .9شاخص تیراژ نشریه/جمعیت استان

 بر اساس رویکرد جدید معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت متبوع مبنی بر افزایش عنوان نشریات از  995عنوان
نشریه در سال  10به  901عنوان نشریه در سال  19و به تبع آن افزایش تیراژ نشریات ،نمودار در بازه زمانی سالهای  10الی
 19روند رو به رشدی داشته است.
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نمودار .4شاخص افراد آموزش فرهنگی ،هنری ،قرآنی /جمعیت استان

 براساس ساماندهی آموزشگاه های آزاد هنری و افزایش فعالیت های موسسات فرهنگی و قرآنی تعداد آموزش دیدگان در بازه
زمانی  19نسبت به سال  19افزایش افزایش چشم گیری داشته است.

نمودار .5شاخص جبران خدمات کارکنان(حقوق ،تسهیالت ،اضافه کار)/تعداد کارکنان

 با توجه به افزایش ضریب حقوق و دستمزد و افزایش تسهیالت پرداختی نمودار روند روبه رشدی داشته است.

نمودار .6شاخص میزان تخصیص اعتبارات /متراژ فضای فرهنگی و هنری
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 با توجه به عدم تناسب اعتبارات با متراژ فضاهای فرهنگی در سال  10و عدم تخصیص اعتبارات در سال  )%90( 19و سال
 )%90(19نمودار در این بازهی زمانی روند کاهشی را داشته است
 در سال  19با افزایش اعتبارات و جذب آن شاخص مذکور روند رو به رشدی داشته است.

نمودار .7شاخص تعداد برنامه(جشنواره ،نمایشگاه ،مسابقه)/جمعیت استان

 با توجه به افزایش بودجه فرهنگی از محل اعتبارات ارتقاء شاخص های فرهنگی تعداد برنامه های برگزار شده در سال  10و 19
روند رو به رشدی را داشته است.
 با توجه به کاه ش اعتبارات تعدادی از برنامه های فرهنگی و هنری پیش بینی شده در سالهای  19و  19محقق نگردیده است
فلذا نمودار آن روند نزولی به خود گرفته است.
اندازه گیری بهره وری کل
ارتباط بین سطوح و روابط بهره وری مهم است ،زیرا پیاده سازی بهبود بهره وری در سطح سازمان مبنایی برای بهبود
بهره وری در سطح ملی است بنابراین اندازه گیری بهره وری در سطح سازمان برای رسیدن به هدف فهمیدن چگونگی رسیدن
به قدرت کسب و کار روی مطالعه بهره وری ضروری است.شاخص عملکرد یک رویکرد مفید برای اندازه گیری می باشد ،زیرا
میتواند چندین شاخص مختلف را با یک ماتریس به همدیگر وابسته نمود( .)9099Balkan
ماتریس اهداف بوسیله امتیاز دهی معیارهای مختلف و سپس وزن دهی به آنها میتواند یک شاخص عملکردی کل را
بدست آورد (یانک .) 9112برخی مزیت های آشکار روش ماتریسی کاربرد مدیریتی آن است که این روش یک ابزار قدرتمند
انعطاف پذیر را برای مدیریت فعالیت های مرتبط با بهره وری را ایجاد می کند.اجزای بهره وری به طور منظم ارزیابی شده و
بهترین معیارها را میتوان برای آن طراحی نمود (جاش کالنی.)9001
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دراین مطالعه یک رویکرد مناسب برای اندازه گیری و مدیریت بهره وری در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان
شرقی تعیین می شود .برای این منظور روش اندازه گیری بهره وری در سطح سازمان مد نظر قرار گرفته است.
جهت تدوین و احصاء شاخص های بهره وری اداره کل چندین شاخص طبق جدول  9که حاوی شاخص های کارایی و
اثربخشی اداره کل بود براساس مدل خانواده معیارها استخراج گردید .با توجه به مدل خانواده معیارها از بین این شاخص ها با
روش تکنیک اسمی(توفان فکری) شاخص هایی که بیشترین ارزش را برای مدیریت و کارکنان این اداره کل داشت بر اساس
شکل شماره  9انتخاب گردید .این معیارها را جهت امتیاز دهی و پیدا نمودن ارزش آنها وارد جدول ماتریس اهداف میکنیم .در
ماتریس اهداف داده های شاخص های احصا شده سال  10را سال مبنا قرار داده و داده های مربوط به شاخصان را در ردیف9
ماتریس اهداف سال  19قرار میدهیم ،سپس ماکزیمم و مینیمم شاخص های احصا شده را در امتیاز 90و 0قرار میدهیم ،برا
اساس تناسب داده ها مقادیر ماتریس را برای 9الی 90و 0الی 9درج می نماییم ،همچنین برای وزن دهی پس اخذ نظر
مدیریت داره کل وارد قسمت وزن ماتریس میکنیم ،با توجه ها به سطح فعلی عملکرد شاخص ها مقادیر امتیاز مربوط را
محاسبه میکنیم .ارزش هر معیار از حاصل ضرب امتیاز و وزن بدست آو رده و در انتها مجموع مقادیر محاسبه کرده که عددی
است بین  0و  ،9000این عدد شاخص بهرهوری کل خانواده معیارها برای سال  19می باشد.
در این مطالعه شاخص بهرهوری کل سالهای  19،19و  19محاسبه گردید که به ترتیب عبارت است از  972برای
سال902 ، 19برای سال  19و  572برای سال  ، 19که این امر نشان از رشد بهره وری سازمان در طی سال می باشد ،اما بهره
وری سال 19پایین تر از عدد  900می باشد که نشان از کاهش بهره وری نسبت به سال مبنا می باشد.
امتیاز  972در سال  19بدین معنی است که عملکرد مربوط به خانواده معیارها به اندازه  %3399کاهش پیدا کرده است.
در سال  19عملکرد مربوط به خانواده معیارها به اندازه  %90319نسبت به سال  19رشد داشته است و در سال  19عملکرد
خانواده معیارها نسبت به سال  19به اندازه  %59329رشد داشته است.

منابع
باقری ،اکبر  ،باغستانی میبدی ،مسعود ،جعفری فشارکی ،نگار  .9919اندازه گیری و تحلیل بهره وری در شرکت های برق منطقه ای
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