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طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای  BSCو AHP

در سازمان تأمین اجتماعی مشهد

Designing Performance Evaluation Indicators by Using
AHP and BSC Approaches
)(Case of Study: Social Security Organization of Mashhad
مرتضی رجوعی *،مریم رمضانی **،محمدرضا
****
حصاری ***،مریم بوربورجعفری

مقدمــه :هرچــه را کــه نتــوان اندازهگیــری کــرد،
نمیتــوان کنتــرل کــرد و هــر چــه را کــه نتــوان
کنتــرل کــرد ،مدیریــت آن امکانپذیــر نخواهــد
بــود؛ بنابرایــن موضــوع اصلــی در تمــام تجزیــه و
تحلیلهــای ســازمانی ،عملکــرد اســت و بهبــود آن
مســتلزم اندازهگیــری اســت و از ایــن رو یــک
ســازمان بــدون سیســتم ارزیابــی عملکــرد قابــل
تصــور نیســت .کارت امتیــازی متــوازن ،تکنیکــی
اســت کــه بهطــور گســترده بــرای اندازهگیــری
میــزان عملکــرد یــک ســازمان مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .یکــی از مشــکالت ســازمانها بــرای
اندازهگیــری میــزان عملکــرد ،تعییــن شــاخصهای
ارزیابــی عملکــرد اســت .ســازمان تأمیــن اجتماعــی
نیــز بهعنــوان یکــی از مهمتریــن ســازمانهای
تأمیــن کننــده رفــاه اجتماعــی ،نیازمنــد تعییــن
شــاخصهایی جهــت ارزیابــی عملکــرد ســازمان
اســت .هــدف از ایــن مقالــه ،طراحــی شــاخصهای
ارزیابــی عملکــرد بــا اســتفاده از روشــهای  BSCو
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Introduction: You can’t control what
you can’t measure and you can’t manage
what you can’t control . Therefore, the
main issue in all organizational analysis
is the performance and its improvement
requires measurement. Hence, it is hard
to imagine a company without a performance evaluation system. The balanced
scorecard technique is commonly used to
measure the performance of an organization. One of the problems of organizations in order to measure performance is
to determine the performance assessment
indicators. Social Security Organization
as one of the most important social welfare organizations needs to determine indicators for evaluating the performance
of the organization. The aim of this study
is to design performance evaluation indicators by using AHP and BSC approach1. Ph.D in Management, management
department, Imam Reza international
University, Iran
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2. M.A of management, Department of
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neyshabour, Iran
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131

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال هفدهم ،بهار  ،96شماره 64

 AHPدر ســازمان تأمیــن اجتماعــی مشــهد اســت.
روش :ایــن تحقیــق یــک پژوهــش اکتشــافی
اســت کــه بــا اســتفاده از روش دلفــی انجــام شــده
اســت .جامعــه و نمونــه آمــاری پژوهــش کلیــه
مدیــران ارشــد و مدیــران شــعب ســازمان تأمیــن
اجتماعــی هســتند ،کــه کلیــه مدیــران (تعــداد 20
نفــر) بــه دلیــل تعــداد کــم مــورد بررســی قــرار
گرفتهانــد .تکنیــک جمــعآوری دادههــا در ایــن
تحقیــق ،مصاحبــه و پرسشــنامه محقــق ســاخته
بــود .در ایــن تحقیــق بــه کمــک روش دلفــی
شــاخصهای پیشــنهادی توســط مدیــران ارشــد و
نخبــگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی تعییــن گردیــد،
کــه طــی دو مرحلــه انجــام شــد .در مرحلــه اول
شــاخصهای اصلــی ارزیابــی عملکــرد بــا اســتفاده
از روش کتابخانــهای و مصاحبــه عمیــق شناســایی
شــدند ،ســپس ایــن شــاخصها در یــک پرسشــنامه
تحلیــل سلســله مراتبــی در اختیــار نمونههــا قــرار
گرفتنــد و از نرمافــزار  Expert Choiceبهمنظــور
اولویتبنــدی شــاخصها اســتفاده شــد.
یافتههــا :میــزان ضریــب ســازگاری معیارهــا در
مــدل  AHPکوچکتــر از  0.1بهدســت آمــد کــه
نشــاندهندة ســازگاری قابــل قبــول سیســتم اســت.
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه مناظــر مشــتری،
رشــد و یادگیــری ،فرآیندهــای داخلــی و مالــی
بهترتیــب در اولویــت قــرار دارنــد .مهمتریــن
شــاخص در منظــر مشــتری ،رضایتمنــدی
مشــتری؛ در منظــر رشــد و یادگیــری ،برقــراری
آموزشــهای ضمــن خدمــت؛ در منظــر مالــی،
افزایــش وصــول مطالبــات؛ و در منظــر فرآیندهــای
داخلــی ،بهروزرســانی قوانیــن ســازمان تأمیــن
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es in the Social Security Organization of
Mashhad
Method: This study is an exploratory
research which was conducted by applying the Delphi technique. The statistical population included all senior
executives and branch managers of
Social Security Organization of Mashhad, where all of the managers (20
people) were examined due to a small
number. Data were collected through
interviews and research-made questionnaires. Using Delphi technique,

proposed indicators were determined
by senior executives and experts of Social Security Organization in two steps.
In the first stage, the main indicators of
performance evaluation were identified
by using library study and in-depth interviews. Then, these indicators were
provided to samples in a hierarchical analysis questionnaire and Expert
Choice software was used to prioritize
the indicators.
Findings: The rate of compatibility of
the criteria in the AHP model is less
than 0,1, which represents an acceptable compatibility of the system. The
results also showed that perspectives
of the customer, learning and growth,
internal processes and finance have the
highest priority, respectively. The most
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اجتماعــی بــا توجــه بــه مقتضیــات زمــان هســتند.
بحــث :جهــت ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بایــد بــه ترتیــب بــه مناظــر مشــتری ،رشــد
و یادگیــری ،فرآیندهــای داخلــی و مالــی توجــه شــده
و منابــع ســازمان در راســتای دســتیابی بــه شــاخصهای
متناظــر بــا ایــن مناظــر صــرف و در راســتای بهبــود
آن اقــدام شــود .همانطــور کــه یافتههــای پژوهــش
نشــان میدهــد آخریــن اولویــت ســازمان تأمیــن
اجتماعــی توجــه بــه مباحــث مالــی و افزایــش درآمــد
اســت .اولیــن نکت ـهای کــه در رأس همــه امــور ایــن
ســازمان بایــد قــرار گیــرد مشــتریمداری و تأمیــن
رضایــت اربــاب رجــوع اســت .جهــت تأمیــن رضایت
اربــاب رجــوع نیــز بایســتی مهارتهــای کارکنــان را از
طریــق آموزشــهای ضمــن خدمــت ارتقــا داد و از
ســویی دیگــر قوانیــن و مقــررات ســازمان تأمیــن
اجتماعــی را متناســب بــا مقتضیــات زمــان بــهروز
رســانی نمــود .منطــق پیادهســازی نقشــه اســتراتژی
در کارت امتیــازی متــوازن نیــز بدیــن ترتیــب اســت
کــه بهبــود فرآیندهــای داخلــی و توجــه بــه سیســتم
رشــد و یادگیــری در ســازمان و ارتقــاء مهارتهــای
کارکنــان ،زمینهســاز تحقــق رضایتمنــدی مشــتریان
اســت .طبیعتــ ًا تأمیــن رضایــت مشــتریان ،بهبــود
عملکــرد مالــی ســازمان را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
یافتههــای ایــن پژوهــش بــا منطــق کارت امتیــازی
متــوازن کام ـ ً
ا منطبــق اســت.
کلیدواژههــا :کارت امتیــازی متــوازن ،منظــر رشــد
و یادگیــری ،منظــر فرآیندهــای داخلــی ،منظــر مالــی،
منظــر مشــتری ،روش AHP
تاریخ دریافت95/9/2 :
تاریخ پذیرش96/2/5 :

important measure from the customer’s
perspective is cus
;tomer satisfaction
from the perspective of learning and
growth is holding in-service training
courses,; from the financial perspective is increase in getting the debts; and
from the perspective of internal processes is updating the rules of the organization according to circumstances.
Discussion: In order to evaluate the
performance of the Social Security
Organization, customer, learning and
growth, internal and financial processes perspectives should be taken into
account respectively, and resources of
the organization should be addressed
in order to achieve the corresponding indicators of these perspectives.
As the results show, the last priority
of the Social Security Organization is
to pay attention to financial issues and
to increase income. Customer orientation and customer satisfaction should
receive special attention from the organization.. In order to achieve customer
satisfaction, employees’ skills should
also be improved through in-service
training, and on the other hand, the Social Security Organization’s laws and
regulations should be updated according to time requirements. The logic of
implementing a strategy map in a balanced scorecard is that improving in-

133

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال هفدهم ،بهار  ،96شماره 64

مقدمه
هــر ســازمان بهمنظــور آگاهــی از
میــزان مطلوبیــت و مرغوبیــت فعالیتهــای
خــود بهویــژه در محیطهــای پیچیــده و
پویــا نیــاز مبــرم بــه ارزیابــی دارد .از ســوی
دیگــر فقــدان نظــام ارزیابــی و کنتــرل در
یــک سیســتم بــه معنــای عــدم برقــراری
ارتبــاط بــا محیــط درون و بــرون ســازمان
تلق��ی میشــود ،کــه پیامدهــای آن کهولــت

ternal processes and paying attention
to the system of growth and learning
in the organization and enhancing the
skills of employees is the basis for satisfying customers. Naturally, customer
satisfaction will lead to the organization’s financial performance improvement. The findings of this study are
consistent with the logic of the balanced scorecard.
Keywords: Balanced scorecard, financial perspective, customer perspective,
internal processes perspective, learning
and growth perspective, AHP approach

و در نهایــت مــرگ ســازمان اســت (آبــروان .)1393 ،تعییــن عملکــرد میتوانــد بهعنــوان
یــک سیســتم کنتــرل در هــر شــرکتی کــه عملیــات روزانــه اش را بررســی میکنــد،
تعریــف شــود و اینکــه شــرکت چقــدر بــه اهدافــش رســیده اســت ،را ارزیابــی نمایــد
(محمــودی و همــکاران.)1391 ،
در اواخــر دهــه  ،1980مقــاالت متعــددی در نشــریات گوناگــون در مــورد ناکارآمــدی
روشــهای ارزیابی عملکرد شــرکتها منتشــر شــد و بســیاری از صاحب نظران استفاده گسترده
و انحصــاری از معیارهــای مالــی در ارزیابــی عملکــرد را بــه نقــد کشــیدند (پراپــر و دبـ�ورا،
 .)2003زیــرا در گذشــته موفقیــت ســازمانها تنهــا براســاس ســنجههای مالــی
ارزیابــی میشــد ،امــا پــس از مدتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا افزایــش
رقابــت در بــازار ،بایــد عــاوه بــر ســنجههای مالــی ســایر جنبههــای
عملکــرد ســازمان نیــز مدنظــر قــرار گرفتــه شــود (کاپــان و نورتــون
 .)1388 ،بــه ایــن منظــور چارچوبهــا و مدلهــای مختلفــی بــرای ســنجش عملکــرد مطــرح
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شــدند ،کــه مدلهــای جایــزه کیفیــت اروپایــی و جایــزه مالکــوم بالدریــچ و چارچوبهایــی
از قبیــل هــرم عملکــرد و کارت امتیــازی متــوازن از ایــن جملهانــد (آربــن و بوگلینــو
 ،)2003 ،امــا در ســالهای اخیــر در بیــن الگوهــای ارزیابــی عملکــرد ،مــدل
کارت ارزیابــی متــوازن از اقبــال بیشــتری برخــوردار بــوده اســت (شــاهین
و همــکاران .)2012 ،در واقــع ،کارت ارزیابــی متــوازن یــک ابــزار اســتراتژیک جهــت
ارزیابــی عملک��رد س��ازمان اس��ت (وارمازیــار و همــکاران )2016،کــه در آن در کنــار توجه
بــه ســنجههای مالــی ،بــه ملزومــات مشــتریان ،فرآیندهــای کســب و کار و پایداری/ثبــات
بلندمــدت نیــز توجــه میشــود (کیــارزم و کوهکــن.)2013 ،
اگرچــه مــدل کارت امتیــازی متــوازن در ابتــدا بــرای ســازمانهای تجــاری طراحــی
شــد ،امــا ایــن تکنیــک اســتراتژیک بــا ســازمانهای غیرانتفاعــی نیــز منطبــق اســت .از
آنجــا کــه امــروزه رقابــت در همــه جوامــع پیچیدهتــر و فشــردهتر میشــود ،ســازمانهای
غیرانتفاعــی نیــز ماننــد ســازمانهای انتفاعــی نیــاز بــه ابــزار اســتراتژیکی ماننــد کارت
امتیــازی متــوازن دارنــد (وودکیهــارن )2016 ،کــه نــه تنهــا بــه ســازمانها کمــک میکنــد
تــا بــه اهــداف خــود دســت یابنــد ،بلکــه مشــارکت کارکنــان را جهــت بهبــود عملکــرد
ســازمانی جلــب میکنــد (وانــگ و همــکاران )2014 ،و بــرای مدیــران ارشــد ســازمان
یــک قضــاوت ســریع امــا جامــع را امکانپذیــر میســازد (هادنــورکار و راتــد.)2017 ،
کاپلـان و نورتــون ( )1996بــرای ارزیابــی عملکــرد ســازمانها ،چهــار جنبــه مالی ،مشــتری،
فرآیندهــای داخلــی کســب و کار و یادگیــری و رشــد را پیشــنهاد دادهانــد ،کــه تعــداد ایــن
جنبههــا میتوانــد بــا توجــه بــه مضامیــن اســتراتژیک و حوزههــای توجــه ســازمان در
رابطــه بــا تحقــق اســتراتژی متفــاوت باشــد .کارت امتیــازی متــوازن روشــی اســت کــه بــا
اســتفاده از آن عــاوه بــر ســنجههای مالــی ،ســنجههای غیرمالــی نیــز مــورد ارزیابــی
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قــرار میگیرنــد .نظــام جامــع ارزیابــی عملکــرد متــوازن ،یــک نظــام نویــن مدیریتــی اســت
کــه ســازمانها را قــادر میســازد تــا چشــم انــداز و راهبــرد خــود را روشــن ســاخته و آن
را بــه عمــل تبدیــل کننــد .در صــورت اســتقرار کامــل و موفــق ایــن نظــام ،میتــوان نظــام
برنامهریــزی راهبــردی را عملیاتــی کــرد (پــاپ.)1999 ،
تأمیــن اجتماعــی در کشــورهای مختلــف بــه چنــان جایگاهی رســیده اســت کــه میتواند
بــا ایجــاد اطمینــان نقــش کلیــدی در توســعة اجتماعــی و اقتصــادی ایــن کشــورها ایفــا کند.
در ایــران نیــز ســازمان تأمیــن اجتماعــی محــور اصلــی بیمــه در حــوزه بخــش خصوصــی
اســت و بزرگتریــن ســازمان بیمهگــر میباشــد .لــذا یکــی از الزمههــای ایجــاد تحــول
در راســتای خدمــات مطلــوب در ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،طراحــی و اجــرای سیســتم
ارزیابــی عملکــرد اســت .ارائــه یــک سیســتم ارزیابــی جامــع و شــفاف بــا دو رویکــرد کنترل
و نظــارت بــر عملکــرد ســازمان و ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،میتوانــد
اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی مختلفــی را بــرای کشــورها در بــر داشــته باشــد ،بــه ایــن دلیل
کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی یکــی از عمدهتریــن نهادهــای اقتصــادی و قویتریــن و
غیرقابــل انکارتریــن پشــتیبانیکننده و تأمینــی بــرای دیگــر مؤسســات اقتصــادی ،اجتماعی و
خانوارهاســت (پــاپ .)1393 ،بــا توجــه بــه تعــداد کثیــر اســتفادهکنندگان از خدمــات تأمیــن
اجتماعــی و بــا توجــه بــه اینکــه تاکنــون شــاخصهای کلیــدی عملکــرد تأمیــن اجتماعــی
مشــخص نشــده اســت ،بــه جــرأت میتــوان گفــت دســتیابی بــه اهــداف ایــن ســازمان نیــز
غیرممکــن اســت ،چــرا کــه بــدون تعییــن شــاخصهای کلیــدی عملکــرد نمیتــوان خــأ
موجــود را شناســایی و در نتیجــه در جهــت دســتیابی بــه اهــداف گام برداشــت .بنابرایــن
تحقیــق جامعــی الزم اســت تــا بتوانــد راهگشــای دســتیابی بــه اهــداف تأمیــن اجتماعــی
باشــد کــه حــد غایــی آن تأمیــن رفــاه حــال جامعــه اســت .لــذا ،تحقیــق حاضــر بــا هــدف
طراحــی شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد بــا اســتفاده از روشــهای  BSCو  AHPدر ســازمان
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تأمیــن اجتماعــی مشــهد انجــام میپذیــرد تــا ارزیابــی عملکــرد و در نتیجــه دســتیابی بــه
اهــداف آن را ممکــن ســازد.
مبانی نظری
در محیــط بــه شــدت رقابتــی و پرتحــول امــروز ،ســازمانها بایــد وقــت ،انــرژی و منابع
ســازمانی و مالــی قابلتوجهــی را صــرف ارزیابــی عملکــرد خــود در تحقــق اهــداف
اســتراتژیک نماینــد (نیــون .)2002 ،بهطــور کلــی ،نظــام ارزیابــی عملکــرد را میتــوان
فرآینــد ســنجش و اندازهگیــری و مقایســه میــزان و نحــوه دســتیابی بــه وضعیــت مطلــوب
بــا معیارهــا و نگــرش معیــن در دامنــه و حــوزه تحــت پوشــش معیــن بــا شــاخصهای
معیــن و در دوره زمانــی معیــن بــا هــدف بازنگــری ،اصــاح و بهبــود مســتمر آن تعریــف
کرد (رحیمــی .)1385 ،بنابرایــن روش ارزیابــی متــوازن بهعنــوان ابــزاری مؤثر و تأییدشــده
در پاســخ بــه نیــاز مــا پــا بــه عرصــه گذاشــت تا بــا ترجمــة دارائیهــای نامشــهود بــه ارزش
واقعــی بــرای همــة ذینفعــان یــک ســازمان ،بــه ســازمانها اجــازه دهــد تــا اســتراتژیهای
متمایزکننــدة خــود را بــا موفقیــت پیــاده کننــد (نیــون .)2002 ،روش ارزیابــی متــوازن یــک
چارچــوب ســنجش عملکــرد اســت کــه بــا مجموعـهای از مقیاســهای مالــی و غیرمالــی،
نگاهــی کامــل بــه عملکــرد ســازمان دارد (احمــدی و همــکاران.)1391 ،
مــدل ارزیابــی متــوازن کاپــان و نورتــون ( )1996دارای  4منظــر مالــی ،مشــتری،
رشــد و یادگیــری و فرآیندهــای داخلــی اســت:
 -1منظــر مالــی :ســنجههای ایــن منظــر میگویــد کــه چگونــه اجــرای اســتراتژی،
کــه جزئیــات آن در ســنجههای انتخابــی در ســایر منظرهــا آمــده اســت ،بــه نتایــج
مطلــوب و مــورد نظــر در ارقــام نهایــی مالــی منجــر خواهــد شــد .یــک ســازمان میتوانــد
همــة تــوان و رقابــت خــود را بــر بهبــود رضایــت مشــتری ،کیفیــت ،تحویــل بههنــگام
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و ...صــرف کنــد ولــی بــدون تعییــن اثــرات آنهــا روی بازدههــای مالــی ســازمان ،آنهــا
دارای ارزش محــدودی خواهنــد بــود .شــاخصهای پیامــد (تابــع) کالســیک ،معمــوالً در
منظــر مالــی ظاهــر میشــوند .مثالهــای معمولــی شــامل ســودآوری ،رشــد درآمــد و ارزش
افــزودة اقتصــادی اســت (نیــون.)2002 ،
 -2منظــر فرآیندهــای داخلــی :در ایــن منظــر وظیفــه ،مشــخص کــردن ایــن فرآیندها و
توســعة بهتریــن ســنجههای ممکــن بــرای ارزیابــی پیشــرفت اجــرای آنهاســت .ســازمانها
ممکــن اســت بــرای برآوردهســاختن انتظــارات مشــتریان و سهامدارانشــان ،بــه جــای
تمرکــز کوششــها بــر بهبــود تدریجــی فعالیتهــای فعلــی ،مجبــور شــوند مجموع ـهای از
ا جدیــد را تعییــن کننــد .توســعة محصــول ،تولیــد ،ســاخت ،تحویــل و
فرآیندهــای کامـ ً
خدمــات پــس از فــروش ممکــن اســت در ایــن منظــر مــورد توجــه قــرار گیــرد .بســیاری
از ســازمانها بــرای خدمــت رســانی بــه مشــتریان ،بــه شــدت بــه روابــط بــا تأمینکننــدگان
و ســایر اشــخاص ثالــث متکیانــد .در ایــن حالــت ،بایــد توســعة ســنجههایی را در
منظــر فرآیندهــای داخلــی بهمنظــور انعــکاس عناصــر کلیــدی ایــن روابــط ،مــورد توجــه
قــرار دهنــد (نیــون.)2002 ،
 -3منظــر مشــتری :بیشــتر ســازمانها بــدون مواجــه شــدن بــا مشــکالت جــدی
میتواننــد تعــداد زیــادی ســنجه در منظــر مشــتری تعییــن کننــد .ســازمانهایی کــه بــا
مشــتریان خــود روابــط صمیمانــه برقــرار میکننــد ،دریافتهانــد کــه نیازهــای مشــتریان
فراتــر از آن اســت کــه ســازمان تنهــا از طریــق ارائــة محصــوالت قــادر بــه برآوردهســاختن
آنهــا باشــد .ایــن ســازمانها راهحــل جامعــی شــامل مجموعــة منحصربهفــردی از خدمــات
متمایــز بــه مشــتریان خــود ارائــه میکننــد؛ بهگون ـهای کــه آنــان بیشــترین منفعــت را از
محصــوالت عرضهشــده دریافــت میکننــد (نیــون.)2002 ،
 -4منظــر رشــد و یادگیــری :در واقــع منظــر رشــد و یادگیــری ماننــد زیربنایی اســت
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کــه چارچــوب ارزیابــی متــوازن روی آن بنــا میشــود .بــه محــض اینکــه ســنجهها و
برنامههــای مربوطــه در منظرهــای مشــتری و فرآیندهــای داخلــی تعییــن شــدند ،میتــوان
شــکافهایی را بیــن ســطح فعلــی زیرســاختهای ســازمانی (مرتبــط بــا مهــارت کارکنــان
و سیســتمهای اطالعاتــی) بــا ســطح مطلــوب کــه جهــت حصــول نتایــج مــورد نظــر
وجــود دارد ،کشــف نمــود .ســنجههایی کــه در ایــن منظــر طراحــی میشــود ،ســازمان
را در پوشــاندن ایــن شــکاف کمــک کــرده و عملکــردی پایــدار را بــرای آینــده تضمیــن
میکنــد .ســنجههای منظــر رشــد و یادگیــری را میتــوان بــه مثابــه ریشــههای درختــی
در نظــر گرفــت کــه در نهایــت از طریــق تنــة فرآیندهــای داخلــی ،شــاخههای نتایــج
مشــتری و ســرانجام برگهــای بــازده مالــی را بــه وجــود میآورنــد (نیــون.)2002 ،
ســازمانهای بســیاری در پیادهســازی و اجــرای کامــل اســتراتژیها یــا مدیریــت
عملیــات خــود ،ناموفقانــد؛ بــه ایــن خاطــر کــه چارچــوب مشــخصی بــرای یکپارچگــی
و همســویی اســتراتژی و عملیــات در اختیــار ندارنــد (محمدنــژاد و نصــراهللزاده.)1387 ،
در واقــع ،امــروزه یکــی از مشــکالت اساســی ســازمانها در ایجــاد نظامهــای ارزیابــی
عملکــرد ،شناســایی شــاخصهای کلیــدی مناســب اســت (آبــروان .)1393 ،ســازمان تأمیــن
اجتماعــی نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت .ســازمان تأمیــن اجتماعــی یــک ســازمان
بیمهگــر اجتماعــی اســت کــه مأموریــت اصلــی آن پوشــش کارگــران مــزد و حقــوق
بگیــر (بــه صــورت اجبــاری) و صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد (بــه صــورت اختیــاری)
اســت .جمعیــت تحــت پوشــش ایــن ســازمان ،شــامل حــدود  12میلیــون نفــر بیمــه شــده
و بیــش از  2میلیــون نفــر مســتمریبگیر اســت کــه بــا درنظــر گرفتــن افــراد خانــواده
بیمهشــدگان ،جمعیــت تحــت پوشــش ایــن ســازمان بــرای خدمــات درمانــی بــه بیــش
از  37میلیــون نفــر میرســد (ســازمان تأمیــن اجتماعــی )1392 ،و در حــال حاضــر 603
هــزار نفــر بیمــه شــده اجبــاری و صاحبــان فــرق و مشــاغل آزاد نزدیــک بــه  56هــزار
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نفــر ،بیمــه شــدگان اختیــاری  20هــزار نفــر ،راننــدگان بیــش از  76هــزار نفــر ،بافنــدگان
بیــش از  21هــزار نفــر و کارگــران ســاختمانی نزدیــک بــه  44هــزار نفــر تحــت پوشــش
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در خراســان رضــوی هســتند (ســازمان تأمیــن اجتماعــی،
 .)1394ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهعنــوان بزرگتریــن ،اصلیتریــن و گســتردهترین
نهــاد بیمــه اجتماعــی کشــور ،اولیــن خریــدار ســامت و دومیــن تولیدکننــده درمــان،
بیشــترین ارتباطــات بــا بدنــه جمعیتــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت (ســازمان
تأمیــن اجتماعــی.)1393 ،
پیشینه تجربی پژوهشهای داخلی

شــغلی و روشــناس ( )1394در بررســی خــود بــا عنــوان «کاربــرد  BSCو AHP

در ارزیابــی عملکــرد گروههــای علمــی» بــه رتبهبنــدی ابعــاد کارت امتیــازی متــوازن
پرداختنــد و عنــوان نمودنــد کــه از نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان عــاوه بــر ارائه و توســعة
ترکیبــی مناســب از دو تکنیــک  BSCو  AHPبــرای ایجــاد تصویــری از بهکارگیــری
مناظــر چهارگانــه کارت امتیــازی متــوازن در محیطهــای آموزشــی ،در برنامهریــزی و
بهبــود عملکــرد سیســتم آموزشــی مشــابه ،از طریــق ارتقــای کیفیــت ارزیابــی عملکــرد و
رتبهبنــدی آموزشــی اســتفاده کــرد .خاتمــی ( )1394در بررســی خــود بــا عنــوان «بررســی
و رتبهبنــدی شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد بانــک ملــی بــا اســتفاده از مــدل کارت امتیــاز
متــوازن و  AHPفــازی بــا تأکیــد بــر شــاخصهای مالــی» بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت
کــه از بیــن ابعــاد چهارگانــه ،بعــد مالــی در رتبــه اول ،بعــد مشــتری در رتبــه دوم و ابعــاد
رشــد و یادگیــری و فرآینــد داخلــی بــه ترتیــب در رتبههــای ســوم و چهــارم قــرار دارنــد.
جعفــری اســکندری و کشــوری ( )1394در مطالعــه خــود بــا اســتفاده از نظــر مدیــران
و کارشناســان خبــره ،پرسشــنامه محقــق ســاختهای طراحــی و پــس از توزیــع در میــان
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نمونــه هــدف 15 ،شــاخص بــر مبنــای ابعــاد چهارگانــه کارت امتیــازی متــوازن بــرای
ارزیابــی عملکــرد مراکــز صــدا و ســیما پیشــنهاد دادنــد کــه معیــار رضایــت مخاطبــان در
باالتریــن ســطح قــرار گرفــت .مــوزون و همــکاران ( )1393در بررســی خــود بــه ایــن
نتیجــه دســت یافتنــد کــه عملکــرد بانــک خصوصــی مــورد مطالعــه در چهــار منظــر مــورد
بررســی مطلــوب میباشــد و وجــود نــگاه راهبــردی و برنامهریــزی بلنــد مــدت را
جهــت از میــان برداشــتن موانــع بهینهســازی عملکــرد بانکهــای خصوصــی پذیرفتــه شــده
در بــورس اوراق بهــادار ضــروری دانســتند .حــدادی ( )1392در بررســی خــود بــا عنــوان
«ارزیابــی چندبعــدی عملکــرد شــرکت مخابــرات اصفهــان بــا اســتفاده از تلفیــق AHP
و  »BSCبــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه بــر اســاس قضاوتهــای مدیــران در میــان
دیدگاههــای کارت امتیــازی متــوازن ،دیــدگاه مالــی نســبت بــه ســایر دیدگاههــا از اهمیــت
بیشــتری برخــوردار اســت و واحــد مدیریــت نواحــی و شهرســتانها در ســه منظــر مالــی،
مشــتری و فرآیندهــای داخلــی ،بهتریــن عملکــرد را دارد و در دســتیابی موفقیــت آمیــز بــه
شــاخصها و دیدگاههــای عملکــردی برتــری دارد .الهیــاری و رنجبــر ( )1392در پژوهشــی
بــه بررســی ارزیابــی شــاخصهای عملکــرد بانکهــای دولتــی المرد براســاس رویکــرد کارت
امتیــازی متــوازن پرداختنــد و دریافتنــد کــه شــاخصهای عملکــرد بانکهــای دولتــی المــرد با
توج��ه ب��ه تکنی��ک کارت امتیــازی متوازن ،مناس��ب ب��وده اس��ت .دلبــری و داوودی ()1391
بــه بررســی کاربــرد تکنیــک فرآینــد تحلیــل سلســلهمراتبی ( )AHPدر رتبهبنــدی
شــاخصهای ارزیابــی جاذبــه و بــا هــدف راهنمایــی کاربــردی در زمینــه ارزیابــی مؤثــر و
کارآمــد جاذبههــای توریســتی بــرای سیاســت گــذاران و برنامهریــزان توســعه توریســم
پرداختهانــد .در ایــن پژوهــش ،بــا معرفــی الگویــی مفهومــی ،چگونگــی بهرهگیــری از
تواناییهــای پویاییشناســی سیســتمها در انتخــاب شــاخصهای کلیــدی عملکــرد تشــریح
شـ�ده اســت .راجــی ( )1391در بررســی خــود بــا عنــوان «ارزیابــی عملکــرد بــا اســتفاده
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از روش ترکیبــی  BSC، TOPSISو  »AHPبــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه ارزیابــی
بــه شــیوه ســنتی گویــای تمــام حقایــق پیرامــون عملکــرد شــرکتها نمیباشــد ،بهگون ـهای
کــه ممکــن اســت شــرکتی بــا رتبــه نخســت در یــک بعــد ،بــه جایــگاه چهــارم نــزول
کن��د .ســهرابی و همــکاران ( )1391بــه بررســی مــدل بهکارگیــری سلســله مراتبــی فــازی
و کارت امتیــازی متــوازن جهــت انتخــاب سیســتم مناســب برنامهریــزی منابــع انســانی
(مطالعــه مــوردی شــرکت بــه پخــش) پرداختــه و عنــوان نمودهانــد کــه رویکــرد
پیشــنهادی محققیــن ابــزار مفیــدی جهــت انتخــاب سیســتم برنامهریــزی منابــع انســانی
بــوده و قابلیــت اســتفاده در ســایر بخشــهای صنعتــی و خدماتــی را دارد .احمدونــد و
همــکاران ( )1390در بررســی خــود جنبههــای ذینفعــان و ماموریــت دانشــگاه (شــامل
مســولین ،اســاتید و کارکنــان دانشــگاه؛ دانشــجویان؛ جامعــه) ،منظــر فرآیندهــای داخلــی
(شــامل بهبــود فرآینــد آموزشــی و کســب دانــش؛ بهبــود دســتاوردهای علمــی ،پژوهشــی،
ابداعــات و اختراعــات؛ بهبــود خدمــات ادارهای و مشــاورهای بــه دانشــجویان) ،منظــر
رشــد و یادگیــری (شــامل ســرمایة انســانی ،ســرمایة اطالعاتــی ،ســرمایة ســازمانی) و
منظــر مالــی و بودجــه (شــامل بودجــه و امکانــات) را بهعنــوان مناظــر و شــاخصهای
ارزیابــی عملکــرد بانــک شناســایی نمودهانــد .مومنــی و همــکاران ( )1388در پژوهــش
خــود شــاخصهای مؤثــر در ارزیابــی عملکــرد شــعب تأمیــن اجتماعــی را براســاس کارت
ارزیابــی متــوازن در جنبههــای رشــد و یادگیــری ،فرآیندهــای داخلــی ،بــازار و مالــی
معرفــی و ســپس راهکارهایــی جهــت بهبــود و رســیدن شــعب نــاکارا بــه مــرز کارایــی
ارائــه دادنــد.
پیشینه تجربی پژوهشهای خارجی
وارمازیــار و همــکاران ( )2016در بررســی خــود یــک رویکــرد جامــع
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جدیــد برپایــه روشــهای  BSCو  MCDMبــرای ارزیابــی عملکــرد مراکــز
تحقیقاتــی ســازمان تحقیقــات و فــنآوری ارائــه دادنــد .یــداو و شــرما
( )2015یــک رویکــرد منســجم بــر پایــه تجزیــه و تحلیــل توســعه دادههــا و روش
 AHPب��رای ارزیابیــ عملک��رد تأمینکنن��دگان در صنع��ت اتومبیلــ ارائهــ دادنـ�د .کــدروا
و همــکاران ( )2014ترکیــب روش  BSCو  DEAرا جهــت بهدســت آوردن عملکــرد
جامــع و سیســتمهای مدیریــت بهــرهوری برای شــرکتهای صنعتی و فرآیندهایشــان پیشــنهاد
دادهانــد .فخــری و همــکاران ( )2011در پژوهــش خــود بهمنظــور ارزیابــی عملکــرد
بانکهــای لیبــی بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه بیشــتر بانکهــا ،شــاخصهای مالــی ارزیابی
عملکــرد را مهمتریــن و اولیــن مرحلــه در ارزیابــی عملکــرد میشناســند امــا تعــدادی از
بانکه��ا ب��ه ش�اـخصهای رضایتمن��دی مش��تری اهمی��ت بیش��تری میدهندــ .لیــن و تســای
( )2010در بررســی خــود بــه ارائــه چارچــوب بــا اســتفاده از کارت
ارزیابــی متــوازن جهــت تدویــن مالکهــا و معیارهــای فرعــی بــا اســتفاده
از فــن دلفــی بــه ارزیابــی عملکــرد بانکهــا پرداختهانــد .هانــگ یــی
( )2009و همــکاران در تحقیقــی تحــت عنــوان یــک رویکــرد تصمیمگیــری چنــد
معیــاره فــازی بــرای ارزیابــی عملکــرد براســاس کارت ارزیابــی متــوازن بــا هــدف
ارائــه پیشــنهاد جهــت ارزیابــی عملکــرد بانــک اقــدام بــه بررســی کردهانــد .در ایــن
بررســی کــه هــر دو بعــد مالــی و غیرمالــی را شــامل میشــود ،ابعــاد بــه ترتیــب
مشــتری ،مالــی ،رشــد و یادگیــری و داخلــی میباشــند و پــس از اولویتبنــدی
شــاخصها نیــز  5شــاخص مهــم بــه ترتیــب رضایــت مشــتری ،بــازده دارائیهــا ،ســود
هــر ســهم ،میــزان حفــظ مشــتری و ســود هــر مشــتری معرفــی شــدهاند .فارنتــی
( )2009در بررســی بــا عنــوان اجــرای کارت ارزیابــی متــوازن در یــک تشــکیالت دولتــی
در آمریــکا بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه بایســتی در راســتای اجــرای کارت امتیــازی
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متــوازن ســه هــدف  -1کنتــرل الزم بــا توجــه بــه اهــداف اســتراتژیک دولــت  -2اســتفاده
از نتایــج ارزیابیهــا در جهــت پیشــرفت و بهبــود در آینــده  -3برآوردهکــردن نیازهــای
قانونــی بــرای کنتــرل اســتراتژیک ،دنبــال شــود.
در زمینــه ارزیابــی عملکــرد پژوهشــهای زیــادی صــورت پذیرفتــه اســت و همانطــور
کــه مالحظــه شــد ،شــاخصها و روشــهای متفاوتــی نیــز معرفــی شــده اســت .امــا مطالعــات
کمــی بــه تعییــن شــاخصهای هــر منظــر در کارت امتیــازی متــوازن پرداختهانــد یــا اساسـ ًا
از انســجام کافــی برخــوردار نیســتند؛ لــذا در ایــن پژوهــش بــا مــرور ادبیــات و پیشــینه
تجربــی پژوهشــهای داخلــی و خارجــی ســعی بر آنســت تــا شــاخصهای ارزیابــی عملکرد
سـ�ازمان تأمی��ن اجتماعیــ در چهاــر منظــر مشــتری ،رشــد و یادگیــری ،فرآیندهــای داخلــی
و مالــی شناســایی و بررســی شــوند.
روش
ایــن تحقیــق یــک پژوهــش اکتشــافی اســت کــه بــا روش دلفــی صــورت گرفتــه
اس��ت .جامعــه و نمونــه آمــاری پژوهــش کلیــه مدیــران ارشــد و مدیــران شــعب ســازمان
تأمیــن اجتماعــی هســتند کــه کلیــه مدیــران بــه دلیــل تعــداد کــم ( 20نفــر) مــورد بررســی
قــرار گرفتهانــد .تکنیــک جمــعآوری دادههــا در ایــن بررســی ،مصاحبــه و پرسشــنامه
محقـ�ق س��اخته ب��ود .در ایــن تحقیــق بــه کمــک روش دلفــی شــاخصهای پیشــنهادی
توســط مدیــران رشــد تأمیــن اجتماعــی و نخبــگان تعییــن گردیــد و از تکنیــک AHP
گروهــی و نرمافــزار  Expert Choiceبهمنظ��ور اولویتبنــدی شــاخصها اســتفاده
شــد.
تحقیــق حاضــر در دو مرحلــه اساســی انجــام شــد .در مرحلــه اول شــاخصهای اصلــی
ارزیابــی عملکــرد بــا اســتفاده از روش کتابخان ـهای و مصاحبــه عمیــق شناســایی شــدند،
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ســپس ایــن شــاخصها در یــک پرسشــنامه تحلیــل سلســله مراتبــی در اختیــار نمونههــا
قــرار گرفتنــد و بــا اســتفاده از تکنیــک  AHPاولویتبنــدی ش�دـند .فرآینــد تحلیــل
سلســله مراتبــی یکــی از معروفتریــن فنــون تصمیمگیــری چندشــاخصه اســت کــه
توســط تومــاس ال .ســاعتی در دهــه  1970ابــداع گردیــد.
مرحلــه اول :شناســایی شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد .در ایــن مرحلــه ابتــدا
بــه مــرور پیشــینه تحقیــق و بررســی معیارهــای ارزیابــی عملکــرد پرداختــه شــد ســپس
پرسشــنامه تهیــه و در اختیــار صاحبنظــران قــرار داده شــد تــا نظــرات خــود را اظهــار
نماینــد.
مرحلــه دوم :اولویتبنــدی شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد بــا اســتفاده از تکنیــک

 .AHPدر ایــن مرحلــه ،بهمنظــور اولویتبنــدی شــاخصها از مــدل  AHPاســتفاده شــد.
مطابــق مــدل ســاعتی ،در گام نخســت درخــت سلســلهمراتبی مســئله مطابــق شــاخصهای
تعییــن شــده در ســه ســطح هــدف ،معیارهــا و زیرمعیارهــا ترســیم شــد .بــر ایــن اســاس،
هــدف کــه همــان شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــود ،در
باالتریــن اولویــت قــرار گرفــت .در رده دوم معیارهــای مالــی بــا  6زیرمعیــار ،رشــد و
یادگیــری بــا  7زیرمعیــار ،فرآیندهــای داخلــی بــا  5زیرمعیــار و مشــتری بــا  6زیرمعیــار
قــرار گرفــت .شــکل ( )1درخــت سلســلهمراتبی ترســیم شــده را نشــان میدهــد.
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شکل ( )1شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺎﻟﻲ

ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﻣﺸﺘﺮي

ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮي

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي

اﺳﺘﻔﺎده از

ﺟﺬب ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران

درآﻣﺪي

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي

ﺟﺪﻳﺪ

آﻣﻮزش ﻣﺪاوم و

اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖ در

ﺣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺖ

ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎردن

اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ

ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ

اﻓﺰاﻳﺶ وﺻﻮل
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﺑﺮي
داراﺋﻴﻬﺎ

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه
ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
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ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي
ﺑﺎﻻﺑﺮدن ارزش ﻗﺎﺑﻞ
اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن

ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران
ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺻﺮف
ﺷﺪة ﻣﺸﺘﺮي
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
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در گام بعــدی اســتفاده از مــدل  AHPبهمنظــور تعییــن وزن و اولویــت هــر شــاخص،
از صاحبنظــران خواســته شــد بــا انجــام مقایســات زوجــی دو بــه دو بیــن شــاخصها میــزان
اهمیــت آنهــا را نســبت بــه یکدیگــر مشــخص کننــد .بــرای انجــام ایــن کار جداولــی
در قالــب پرسشــنامه تهیــه و در اختیــار صاحبنظــران قــرار داده شــد و از آنهــا خواســته
شــد بــا انجــام مقایســات زوجــی دو بــه دو و اختصــاص عــددی بیــن  1تــا  ،9میــزان
اهمیــت هــر یــک از معیارهــا و زیــر معیارهــا را نســبت بــه هــم مشــخص کننــد .در واقــع،
ایــن مقایســهها وزن هــر یــک از شــاخصها را در مقایســه بــا گزینههــای رقیــب مــورد
ارزیابــی در تصمیــم نشــان میدهــد .در مرحلــه بعــد ،جــداول تکمیلشــده گــردآوری
و نــرخ ســازگاری آنهــا بررســی شــد .محاســبه نــرخ ناســازگاری بــا ایــن هــدف انجــام
شــد کــه مشــخص گــردد آیــا بیــن مقایس ـههای زوجــی ســازگاری وجــود دارد یــا خیــر
و براســاس آن در صورتــی کــه نــرخ ناســازگاری کوچکتــر از  0.1باشــد ،در مقایسـههای
زوجــی ســازگاری قابــل قبولــی وجــود دارد.
یافتهها
بــا توجــه بــه اینکــه تحلیــل دادههــا براســاس فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبی میباشــد،
لــذا در ابتــدا بعــد از تعییــن وزنهــای نســبی ،ناســازگاری مقایسـههای زوجــی کارشناســان
مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج میــزان ناســازگاری معیارهــا و گزینههــای مــورد
مطالعــه در جــدول ( )1ارائــه شــده اســت .در ایــن پژوهــش 4 ،معیــار بــا توجــه بــه
هــدف مطالعــه و شناســایی شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی در
نظــر گرفتــه شــد و وزن دهــی معیارهــا بــا توجــه بــه اهمیــت معیارهــا در مقابــل یکدیگــر
نســبت بــه هــدف مــورد نظــر توســط روش تحلیــل سلســله مراتبــی صــورت پذیرفــت.
نتایــج حاصــل از مقایســه زوجــی معیارهــا در جــدول ( )2ارائــه شــده اســت .ســپس
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ارجحیــت هــر یــک از گزینههــا برمبنــای مقایســه دوب ـهدو و براســاس مقیــاس  9کمیتــی
ســاعتی صــورت پذیرفــت .پــس از مشخصشــدن وزن نســبی معیارهــا و گزینههــا ،بــا
ادغــام وزنهــای نســبی بهدســتآمده ،وزن نهایــی در جــدول ( )3ارائــه شــد.
جدول ( )1میزان ناسازگاری معیارها
ردیف

معیارها

نرخ ناسازگاری

1

وزن هر مؤلفه نسبت به کلیه مؤلفهها

0/03

2

مالی

0/02

3

مشتری

0/02

4

فرآیندهای داخلی

0/01

5

رشد و یادگیری

0/02

اســتفاده از نــرخ ســازگاری بــرای بررســی قضاوتهــای مدیــران در مقایســات دو بــه دو
عناصــر تصمیــم و معیارهــا ضــروری اســت ،زیــرا ممکــن اســت در انجــام دادن مقایســه،
تجربــه و تخصــص کافــی وجــود نداشــته باشــد کــه الزم اســت مجــددا ایــن مقایســه از
طــرف مدیــر مربوطــه تجدیــد نظــر و اصــاح گــردد .میــزان ضریــب ســازگاری معیارهــا
در ایــن مــدل کوچکتــر از  0/1بهدســت آمــد کــه نشــان دهنــدة ســازگاری قابــل قبــول
سیســتم اســت.
جدول ( )2ضرایب ماتریسهای ارزیابی و بردار وزنی معیارهای اصلی
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معیار

وزن نسبی

مالی ()M

0/20

مشتری ()R

0/28

فرآیندهای داخلی ()D

0/25

رشد و یادگیری ()Y

0/27
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مقایســات زوجــی مربــوط بــه چهــار منظــر مالــی ،مشــتری ،فرآیندهــای داخلــی و رشــد
و یادگیــری بــا بهرهگیــری از نظــرات خبــرگان مطابــق جــدول ( )2تعییــن شــده اســت.
بــه عبارتــی وزن و جایــگاه هــر معیــار براســاس روابــط حاکــم در روش تحلیــل سلســله
مراتبــی مشــخص شــده اســت .مطابــق جــدول ( )2مشــاهده میگــردد کــه منظــر مشــتری
بــا وزن  0/28در اولویــت اول و مناظــر رشــد و یادگیــری ،فرآیندهــای داخلــی و مالــی بــه
ترتیــب بــا اوزان  0/25 ،0/27و  0/20در اولویتهــای بعــدی قــرار دارنــد.
جدول ( )3ضرایب ماتریسهای ارزیابی و بردار وزنی زیرمعیارها
نام مؤلفه اصلی

وزن

مالی ()M

0/20

مشتری ()R

0/28

نام مؤلفه فرعی

وزن هر مؤلفه نسبت به
مؤلفههای اصلی خودش

بهبود ساختار مالی ()M1

0/109

توسعه فرصتهای درآمدی ()M2

0/17

کاهش هزینه ()M3

0/146

افزایش وصول مطالبات ()M4

0/274

مدیریت بهینه سرمایه ()M5

0/249

افزایش کاربری دارائیها ()M6

0/151

رضایت مندی مشتری ()R1

0/297

جذب بیمه گذاران جدید ()R2

0/118

ایجاد تصویر مثبت در ذهنیت مشتریان )R3

0/206

ایجاد روابط مستحکم با مشتری ()R4

0/287

باال بردن ارزش قابل ارائه به مشتری ()R5

0/192
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نام مؤلفه اصلی

وزن

فرآیندهای
داخلی ()D

0/25

رشد و یادگیری
()Y

0/27

نام مؤلفه فرعی

وزن هر مؤلفه نسبت به
مؤلفههای اصلی خودش

روابط عمومی و تبلیغات ()D1

0/136

تعامل با سایر سازمانها ()D2

0/138

کاهش زمان صرف شده مشتری ()D3

0/169

به روز رسانی قوانین سازمان با توجه به
مقتضیات زمان ()D4

0/215

پاسخگویی تمام فعالیتهای انجام شده به مشتری
(در دسترس بودن پایگاه دادههای مشتری)
()D5

0/165

باالبردن کیفیت خدمات بیمه گذاران ()D6

0/178

تغییر جو سازمانی ()Y1

0/102

استفاده از تکنولوژی (سیستمهای اطالعاتی)
()Y2

0/156

آموزش مداوم و حین خدمت کارکنان ()Y3

0/178

به کار گماردن کارکنان ماهر ()Y4

0/141

هزینه تحقیق و توسعه ()Y5

0/119

افزایش انگیزه کارکنان ()Y6

0/174

سازمان یادگیرنده ()Y7

0/131

مقایســات زوجــی مربــوط بــه شــاخصهای چهــار منظــر مالــی ،مشــتری ،فرآیندهــای
داخلــی و رشــد و یادگیــری بــا بهرهگیــری از نظــرات خبــرگان مطابــق جــدول ()3
تعییــن شــده اســت .بــه عبارتــی وزن و جایــگاه هــر معیــار براســاس روابــط حاکــم
در روش تحلیــل سلســله مراتبــی مشــخص شــده اســت .مطابــق جــدول ( )3مشــاهده
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میش��ود کــه در منظــر مشــتری ،شــاخص رضایتمنــدی مشــتری در اولویــت اول
قــرار دارد و پــس از آن ایجــاد روابــط مســتحکم بــا مشــتری و ایجــاد تصویــر مثبــت در
ذهنیــت مشــتریان در اولویتهــای بعــدی قــرار دارنــد .در منظــر رشــد و یادگیــری نیــز ،بــه
ترتیــب شــاخصهای آمــوزش مــداوم و حیــن خدمــت کارکنــان ،افزایــش انگیــزه کارکنــان
و اســتفاده از تکنولــوژی (سیســتمهای اطالعاتــی) جــزو ســه اولویــت اصلــی ایــن منظــر
قــرار دارنــد .در منظــر فرآیندهــای داخلــی ،بهروزرســانی قوانیــن ســازمان بــا توجــه بــه
مقتضیــات زمــان دارای باالتریــن اولویــت بــوده و پــس از آن شــاخصهای باالبــردن کیفیــت
خدمــات بیمهگــذاران و کاهــش زمــان صرفشــده مشــتری قــرار دارنــد .شــاخصهای
منظــر مالــی بــه ترتیــب اولویــت شــاخصهای افزایــش وصــول مطالبــات ،مدیریــت بهینــه
ســرمایه و توســعه فرصتهــای درآمــدی هســتند.
بحث
مطالعــه حاضـ�ر ب��ا ه��دف طراحــی شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد بــا اســتفاده از روش
 BSCو  AHPدر س��ازمان تأمی��ن اجتماعــی مش��هد صــورت پذیرفتــه اســت ،کــه در دو
مرحلــه اساســی انجــام شــد .در مرحلــه اول شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد بــا اســتفاده از
روش کتابخان ـهای و بــا اســتفاده از پرسشــنامه شناســایی شــد ،ســپس ایــن شــاخصها بــا
اســتفاده از تکنیــک  AHPاولویتبنــدی شــدند.
نتایــج بهدســت آمــده از اجمــاع نظــر کارشناســان و صاحبنظــران در زمینــه تعییــن
شاــخصها نیـ�ز نش�اـن داد ک��ه در میــان شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد ،منظــر مشــتری
در اولویــت اول و مناظــر رشــد و یادگیــری ،فرآیندهــای داخلــی و مالــی بــه ترتیــب در
اولویتهــای بعــدی قــرار دارنــد .بنابرایــن پیشــنهاد میشــود ارزیابــی عملکــرد ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بــه ترتیــب بــا توجــه بــه مناظــر مشــتری ،رشــد و یادگیــری ،فرآیندهــای
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داخلــی و مالــی صــورت گیــرد .بدیــن منظــور بایــد ابتــدا اقــدام بــه تعییــن اهداف ســازمان
در هــر کــدام از مناظــر و ســپس اندازهگیــری عملکــرد نمــود و بــا اجــرای برنامههــای
مناســب و اتخــاذ تدابیــر الزم شــاخصهای ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بهبــود بخشــید.
همچنیــن پیشــنهاد میگــردد ،اولویتبنــدی اجــرای برنامههــای ســازمان بــه دلیــل
محدودیــت منابــع نیــز ،بــا توجــه بــه اولویــت مناظــر و شــاخصهای بهدســت آمــده در
ایــن پژوهــش صــورت گیــرد.
نکتــه دیگــری کــه در یافتههــای پژوهــش حاضــر قابــل توجــه اســت؛ اینســت کــه
رضایتمنــدی مشــتریان در باالتریــن اولویــت و بهبــود عملکــرد مالــی در پایینتریــن
اولویــت ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت .ایــن واقعیــت
ا
بــا منطــق برآمــده از کارت امتیــازی متــوازن در خصــوص ســازمانهای غیرانتفاعــی کامـ ً
ســازگار اســت .چــرا کــه در ایــن منطــق تأمیــن رضایــت مشــتریان خــود بــه خــود
بــه بهبــود عملکــرد مالــی منجــر خواهــد شــد .فقــط کافــی اســت در ســازمان رشــد و
یادگیــری کارکنــان را ارتقــا داد و فرآیندهــای داخلــی را بــه روزرســانی نمــود .از همیــن
روســت کــه در پژوهــش حاضــر نیــز بــه روزرســانی قوانیــن و مقــررات ســازمان تأمیــن
اجتماعــی در منظــر فرآیندهــای داخلــی و توجــه بــه آموزشــهای ضمــن خدمــت در منظــر
یادگیــری و رشــد دارای اولویــت شــدند .بدیهــی اســت توجــه بــه ایــن دو واقعیــت مهــم،
رضایتمنــدی اربــاب رجــوع ســازمان تأمیــن اجتماعــی را تأمیــن خواهــد نمــود.
نتیجــه حاصلــه بــا بررســی هانــگ یــی ( )2009کــه بــه ترتیــب منظــر مشــتری ،مالــی،
رشــد و یادگیــری و فرآیندهــای داخلــی را بهعنــوان شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد بانکهــا
معرفــی کردنــد ،همســویی نــدارد؛ کــه ممکــن اســت ایــن نتیجــه بــه دلیــل ماموریــت و
اهــداف متفــاوت بانکهــا بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی باشــد .همچنیــن ایــن پژوهــش بــا
تحقیــق احمدونــد و همــکاران ( )1390کــه منظــر رشــد و یادگیــری ،منظــر مالــی و بودجه
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را بهعنــوان مناظــر ارزیابــی عملکــرد در دانشــگاه معرفــی نمودنــد ،همخوانــی نــدارد؛
در ایــن بررســی جنبههــای ذینفعــان و مأموریــت جایگزیــن منظــر مشــتری گردیــده
اســت کــه بــه دلیــل اهمیــت مأموریــت دانشگاههاســت ،امــا در ســازمان تأمیــن اجتماعــی
جایگزینــی ایــن منظــر امــکان پذیــر نبــوده و نتایــج نشــان داد کــه منظــر مشــتری مهمتریــن
منظــر ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت .همچنیــن ایــن پژوهــش بــا
پژوهــش مؤمنــی و همــکاران ( )1388در شناســایی جنبههــای رشــد و یادگیــری ،مالــی
و فرآیندهــای داخلــی بهعنــوان مناظــر ارزیابــی عملکــرد ســازمان تأمیــن اجتماعــی
همسوســت؛ در پژوهــش ایشــان منظــر بــازار جایگزیــن منظــر مشــتری شــده اســت کــه
نتیجــه متفــاوت بــا پژوهــش حاضــر ممکــن اســت ناشــی از در نظــر گرفتــن اهــداف
جانبــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی توســط محقــق مذکــور باشــد .همچنیــن ایــن پژوهــش
بــا تحقیــق مانــوج و سابهاشــیش ( )2005کــه عنــوان نمودنــد منظــر مالــی مهمتریــن
منظــر در کارت امتیــازی متــوازن اســت ،مطابقــت نــدارد کــه میتوانــد بــه دلیــل ماهیــت
متفــاوت ســازمان تأمیــن اجتماعــی باشــد.
ب��ا توج��ه ب��ه اولوی��ت ش��اخصهای منظـ�ر مش��تری پیشــنهاد میگــردد کــه ســازمان
تأمیــن اجتماعــی جهــت ارزیابــی عملکــرد از کلیــه ابعــاد اســتفاده و همچنیــن بــه صــورت
هدفمنــد بــه مشــتریان خــود توجــه نمــوده و تمهیداتــی جهــت در اولویــت قــرار دادن
مشــتری توســط کارکنــان اندیشــیده و ارتقــاء مناظــر فرآیندهــای داخلــی ،رشــد و یادگیری
و مالــی را ابـ�زاری جه��ت ارتق��اء منظ��ر مش��تری سـ�ازمان ق��رار دهــد .بــا توجــه بــه
شــاخصهای منظــر فرآیندهــای داخلــی پیشــنهاد میگــردد شــکاف موجــود بیــن وضعیــت
جــاری و چشــم انــداز ســازمان از طریــق برنامههــای بهبــود و بــه روز رســانی قوانیــن
و مقــررات ســازمان جبــران گــردد .بــا توجــه بــه شــاخصهای منظــر رشــد و یادگیــری
پیشــنهاد میگــردد بــه آمــوزش بهعنــوان ریشــه درخــت عملکــرد ســازمان توجــه شــده
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و خألهــای موجــود در ســازمان از طریــق نیازســنجی آموزشــی شناســایی و اقدامــات
مقتضــی صــورت گیــرد .همچنیــن ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهعنــوان یــک ســازمان
اســتراتژی محــور بایــد در کلیــه حوزههــا ،نســبت بــه طراحــی و اســتفاده از کارت
امتیــازی متــوازن جهــت ارزیابــی عملکــرد خــود اقــدام نمایــد و در صــورت انحــراف از
اهــداف پیــش تعییــن شــده در هــر کــدام از مناظــر ارزیابــی عملکــرد ،اقدامــات اصالحــی
مناســب صــورت دهــد.
در نهایــت بــا توجــه بــه اهمیــت تحقیــق و پژوهــش در ســازمانهای غیــر انتفاعــی
ماننــد تأمیــن اجتماعــی پیشــنهاد میگــردد ،در تحقیقــات بعــدی بــه تعییــن شــاخصهای
ارزیابــی عملکــرد بــه صــورت تلفیقــی بــا اســتفاده از ســایر روشــهای تصمیمگیــری
ماننــد تاپســیس فــازی اقــدام شــود و همچنیــن برنامــه اســتراتژیک ســازمان بــر اســاس
کارت امتیــازی متــوازن تدویــن گــردد .همچنیــن بــه محققیــن آینــده پیشــنهاد میگــردد
از روش کارت امتیــازی متــوازن بهصــورت تلفیقــی در ســایر ســازمانهای انتفاعــی و غیــر
انتفاعــی بــا هــدف بهبــود عملکــرد در ســازمانها اســتفاده نماینــد .از آنجــا کــه اســتفاده
از ایــن مدلهــا در ســازمانهای ایرانــی ،نیــاز بــه فهــم مشــترک از مســائل عملیاتــی و
اســتراتژیک و زنجیــره فعالیــت مرتبــط بــا آن پیــش از اقــدام بــه ارزیابــی عملکــرد دارد،
پیشــنهاد میشــود محققیــن آینــده درصــدد بررســی تأثیــر آمــوزش بــر میــزان اثربخشــی
و تأثیرگــذاری آن بــر شــاخصهای عملکــردی ســازمان برآینــد.
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