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پیشگفتار

پیشگفتار
این سند در راستای ارائه مدل مرجع عملکرد (دولت) ،به عنوان یکی از شش مدل مرجع چارچوب معماری سازمانی
ایران ،تهیه و منتشر میشود .این مدل دربردارنده طبقهبندی كاملی از سنجههای عملکرد در دستگاهها است كه
تصویری منسجم و جامع از مؤلفههای كسبكار و ارتباط آنها با اهداف و نتایج راهبردی را ارائه میدهد.
استفاده از مدل مرجع عملکرد در سطح ملی (دولت و كلیه دستگاههای اجرایی) باعث ایجاد یک چارچوب و زبان
مشترک برای انتخاب ،اندازهگیری و پایش شاخصهای عملکرد میشود و به دولت امکان میدهد در دورههای زمانی
مختلف ،ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را بر اساس این سنجهها جمعآوری و ارزیابی نماید .همچنین این مدل
به توصیف همه گزینهها و مصادیق قابل استفاده میپردازد و تصمیمگیری برای انتخاب سنجههای مناسب و
مقادیر مطلوب آن را به دستگاههای اجرایی و متولیان حوزه ارزیابی عملکرد ،واگذار میكند.
این سند ،تنها به تشریح یکی از شش مدل مرجع چارچوب معماری سازمانی ایران میپردازد و مخاطبان باید سایر
اسناد مربوط به چارچوب را نیز مطالعه كرده و در كنار این سند مورد استفاده قرار دهند.
از آنجا كه محتوای این سند حاصل اولین تجربه تدوین مدل مرجع عملکرد در دولت جمهوری اسالمی ایران است،
احتمال میرود اشکاالت و نواقصی در این سند دیده شود كه امید است با همکاری و مشاركت صاحبنظران امر،
تکمیل شود ،لذا از مخاطبان درخواست میشود نظرات و پیشنهادات اصالحی خود را از طریق پست الکترونیکی
 info@ieaf.irبه اطالع متولیان طرح برسانند.
جهت اطالع و دریافت اسناد فنی ،رهنمونها و مثالها ،ضوابط قانونی ،مدلهای مرجع و اطالع از آخرین تغییرات
مربوط به چارچوب معماری سازمانی ایران ،به پورتال  www.IEAF.irمراجعه شود.
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 1معرفی مدل مرجع عملکرد
محتوای این فصل به معرفی تعاریف ،مفاهیم ،محدوده و كاربردهای مدل مرجع عملکرد میپردازد.

 1-1تعریف مدل مرجع عملکرد

"مدل مرجع عملکرد" 1به عنوان یکی از شش مدل مرجع "چارچوب معماری سازمانی ایران" 2دربردارنده طبقهبندی
كاملی از سنجههای عملکرد در دستگاهها است كه تصویری منسجم و جامع را از مؤلفههای كسبوكار و ارتباط آنها
با اهداف و نتایج راهبردی ارائه میدهد.
این مدل با برخورداری از رویکردی سیستمی در حوزه عملکرد یک سازمان ،سنجههای مورد نیاز برای مدیریت و
پایش ورودیها ،عملیات و خروجیهای سازمان را مشابه با یک سیستم تعریف و تعیین نموده و بهاینترتیب
پیشنیازها را به منظور تحقق نتایج مورد انتظار را فراهم میكند.
مفهوم جامع عملکرد در یک سازمان ،نه تنها موفقیت سازمان در تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار را در برمیگیرد،
بلکه منطبق بر مدلهای مرجع جهانی ،باید عملکرد سازمان را در نحوه استفاده از منابع و ورودیهای سازمان ،انجام
فعالیتها و نیز تولید خروجیها 3مورد توجه قرار دهد .این در حالی است كه بسیاری از سازمانها در مدیریت عملکرد
خود و نیز در ارائه گزارشهای ارزیابی عملکرد ،با نادیدهگرفتن مفاهیم مهمی مانند ورودی و فرآیند  ،بیشتر بر تحقق
نتایج عملکرد و خروجیهای سازمان تأكید میكنند.
استفاده از این مدل مرجع در سطح ملی (دستگاههای اجرایی) باعث ایجاد یک چارچوب و زبان مشترک برای
انتخاب ،اندازهگیری و پایش شاخصهای عملکرد میشود و به دولت امکان میدهد در دورههای زمانی مختلف،
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را بر اساس این سنجهها جمعآوری نموده و ارزیابی نماید .همچنین این مدل
به توصیف همه گزینهها و مصادیق قابل استفاده میپردازد و تصمیمگیری برای انتخاب سنجههای مناسب و
مقادیر مطلوب آن را به دستگاههای اجرایی و متولیان حوزه ارزیابی عملکرد واگذار میكند.
این مدل براساس چندین سال بررسیهای تحلیلی نمونه مدلهای مرجع معماری در دیگر كشورها و انطباق آن با
نیازهای كشور طراحی و سفارشیسازی شدهاست.

)1 Performance Reference Model (PRM
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)Iran Enterprise Architecture Framework (IEAF
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مدل مرجع عملکرد ،همانگونه كه از نام آن مشخص است یک مدل و الگوی طبقهبندی است و تا زمانیكه
بهصورت مؤثر و كاربردی توسط دستگاهها و متولیان مربوطه مورد استفاده و پیادهسازی قرار نگیرد ،منجر به تغییر و
تحول در الیه عملکرد دولت و دستگاههای زیرمجموعه نخواهد شد.

 2-1کاربردهای مدل

مدل مرجع عملکرد به عنوان یکی از اجزاء چارچوب معماری سازمانی ایران ،در طی اجرای معماری سازمانی یا
بهصورت مستقل برای كاربردهای زیر قابل استفاده است:
 فراهمسازی یک چارچوب و زبان مشترک برای شناسایی و طبقهبندی سنجههای عملکرد در دستگاههای
اجرایی توسط نهادهای باالدستی یا خود دستگاهها
 كمک به دستگاههای اجرایی برای اینکه سنجههای موردنیاز (مطلوب) را طبق یک الگوی آماده تهیه و
شکافها و كمبودهای وضعیت موجود را استخراج نمایند.
 صرفهجویی در مطالعات و بررسیهای تحلیلی كه در دستگاههای اجرایی مختلف برای شناسایی و طبقهبندی
سنجهها و شاخصهای عملکردی انجام میشود
 شناسایی سنجههای مشترک در دستگاههای اجرایی و امکان مقایسه بین عملکرد دستگاهها.
 3-1جایگاه مدل در چارچوب معماری سازمانی ایران

چارچوب معماری سازمانی ایران شامل چهار بخش اصلی "چارچوب و روششناسی"" ،مدلهای مرجع ملی"،
"مدلهای مرجع بخشی" و "برنامه ترویج و استقرار" میشود كه در شکل  1-1نشان داده میشود .همانطور كه در
شکل مشخص است ،مدل مرجع عملکرد كه در این گزارش به صورت تفصیلی تشریح میشود ،یکی از شش مدل
مرجع از چارچوب معماری سازمانی ایران است.
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 2تشریح مدل مرجع عملکرد
مدل مرجع عملکرد از یک ساختار سلسلهمراتبی از دامنه سنجه ،حوزه سنجه و گروه سنجه تشکیل میشود .این
طبقهبندی شامل یازده دامنه سنجه است كه در چهار الیه مفهومی مطابق با شکل  1-2دستهبندی میشود.
مدل مرجع عملکرد با برخورداری از رویکردی سیستمی در حوزه عملکرد یک سازمان ،سنجههای مورد نیاز برای
مدیریت و پایش ورودیها ،عملیات و خروجیهای سازمان را مشابه با یک سیستم تعریف و تعیین نموده و
بهاینترتیب پیشنیازهای مورد نیاز در راستای تحقق نتایج مورد انتظار را فراهم میكند.
این مدل براساس چندین سال بررسیهای تحلیلی نمونه مدلهای مرجع معماری در دیگر كشورها و انطباق آن با
نیازهای كشور طراحی و سفارشیسازی شده است.
نتایج

احکام

راهبردی

نتایج
خروجیها

خدمات

فعالیتها

اقدامات

محصوالت

پروژهها

فرایندها

وظایف

موردی

تولید ارزش

راهبردها

نتایج فعالیتها

نتایج برنامهها

ورودیها

دارایی

منابع انسانی

فناوری

شکل  1-2الیهها و دامنههای مدل مرجع عملکرد
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در مدل مرجع عملکرد ،چهار الیه اصلی برای زنجیره ارزش و سنجهها دیده میشود .علت توجه به الیههای متفاوت
در سطوح مختلف این مدل ،توجه به زنجیره ارزشی است كه در هر سازمان و در هر نوعی از كسبوكار وجود دارد.
این زنجیره ارزش كه مسیر خود را از ورودیها تا تبدیل آنها از طریق فعالیتهای كاری به خروجیها طی میكند،
با جداسازی هر الیه امکان بررسی و پایش را بهطور جداگانه و در عین حال مرتبط با هم فراهم میسازد .هركدام از
این الیهها خود دارای دامنههایی هستند كه متناسب با شرایط بومی كشور و نحوه انجام فعالیتها در مدل مرجع
عملکرد لحاظ میشوند .این دامنهها در سطوح پایینتر مشتمل بر حوزه سنجهها و گروه سنجههای تعریف شده
بهمنظور ارزیابی عملکرد هستند كه این موارد بهتفصیل در این سند مورد بررسی قرار میگیرند .در پایینترین سطح
از هر مدل مرجع ،سنجهها قرار میگیرند كه با توجه به اصل تعریف سنجهها مبتنی بر ماهیت و مأموریت هر
سازمان ،ارائه سنجهها خارج از محدوده این مستند است .در ادامه تعریف هر الیه همراه با دامنه سنجهای مربوط
بهآن ارائه میشود:
 الیه اول :ورودیها
پایینترین الیه در مدل كه ورودیها را نشان میدهد ،تمامی ورودیهایی را كه در هر سازمان بهعنوان منابع
مورد نیاز در اجرای فرآیندها یا فعالیتها قلمداد میشوند ،ارائه میكند .بهعنوان مثال :داراییهای ثابت
همچون ساختمانهای اداری ،نیروی انسانی  ،فناوری مورد استفاده همچون زیرساختهای شبکه و همچنین
داده و اطالعات موجود در یک سازمان.
دامنه سنجههای این الیه شامل:
 oداده و اطالعات
 oمنابع انسانی
 oفناوری
 oداراییها
میباشد .ورودیهای اصلی به سازمان در چارچوب این چهار دامنه سنجه قرار گرفته و كمک میكند مدل
مرجع عملکرد ،با نگاهی جامع تمامی ورودیها را از دیدگاه كارآیی و اثربخشی آنها مورد توجه قرار دهد.
 الیه دوم :فعالیتها
الیه دوم ،فعالیتها یا بهطور ویژه اقداماتی را در نظر میگیرد كه در هر نهاد و سازمانی صورت میپذیرد تا
ورودیها را به خروجی (محصوالت و خدمات) تبدیل كند .این الیه خود شامل دامنه سنجههای:
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 oفرآیندها
 oاقدامات موردی

2

 oپروژهها
میباشد .علت این دستهبندی ماهیت متفاوت فعالیتها بهشرح زیر است:
فرآیندها :این نوع از فعالیتها بهشدت ساخت یافته هستند و گامها و مراحل مشخصی در سازمان برای انجام
آنها تعریف شدهاست .فرآیند بهطور متداول با یک محرک مشخص آغاز شده و پس از طی مراحل و
گامهای از پیش تعیین شده به خروجی خاصی منجر می شود.
اقدامات موردی :این فعالیتها دوره اجرایی كوتاه و ماهیتی از پیش تعریف نشده دارند .معموال بهصورت
پراكنده و حتی گاهی تنها یک بار اتفاق میافتند .این نوع فعالیتها ،معموالً پیش بینی نشده بوده و سازمان
در مواقع خاص با آنها روبرو میشود.
پروژهها :پروژهها مدت زمان اجرای طوالنی دارند كه در یک شیوه رسمی و مشخص بهدنبال ایجاد خروجی و
نتیجه برای ورودیها میباشند .از آنجا كه پروژهها ماهیت تکراری ندارند ،هیچگاه بهصورت فرآیند عملیاتی
قابل تعریف نیستند.
این تقسیم بندی سهگانه اجازه میدهد هر دامنه بهطور ویژه بر فعالیتهای كاری مربوط به آن حوزه تمركز
كند و در عین حال تمامی فعالیتهایِ سازمان نیز پوشش داده شود.
 الیه سوم :خروجیها
الیه سوم یا خروجیها شامل نتایج حاصل از فعالیتهای سازمان با استفاده از ورودیها است كه بهصورت
كلی در دو دامنه سنجه:
 oمحصوالت
 oخدمات
قرار میگیرند .بهعنوان مثال محصول میتواند هرگونه خروجی فیزیکی همچون نفت یا بنزین یا غیرفیزیکی
مانند محتوای دیجیتال باشد .عالوه بر این ،خدمت نیز میتواند شامل مواردی همچون صدور مجوز و
گواهینامه باشد .ضمن اینكه این الیه شامل چگونگی ارائه خدمات و محصوالت نیز است.

Ad-hoc tasks
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 الیه چهارم :نتایج
در الیه آخر یا نتایج ،كاربردهای حاصل از مرحله قبل در راستای اقدامات كسبوكار یا سیاستها و
برنامههای دولتی نشان داده میشوند .علت دستهبندی موجود برای دامنههای این الیه نیز توجه به دو طیف
مورد نظر و ماهیت متفاوت آن است .در نهایت این نتایج به اثرگذاریهای قابل اندازهگیری در راستای اهداف
راهبردی منجر خواهند شد.
در مورد نتایج راهبردی بهعنوان خروجی مورد انتظار از اجرای موفقیتآمیز مدل مرجع عملکرد ،باید این نکته را بیان
نمود كه نتیجه ،بهكارگیری 0و انجام پایش مبتنی بر این مدل ،همان نتایج راهبردی است .بهعبارت دیگر ،در زنجیره
ارزش این مدل ،اجرای درست مدل مرجع خود منتج به نتایج راهبردی موردنظر سازمانها است كه در تصویر مدل
بهعنوان آخرین قسمت و یا خروجی نهایی از مدل در طول زنجیره ارزش آن دیده میشود.
تمركز عمده مدل ،اندازهگیری عملکرد در سه جنبه اصلی كارآیی ،اثربخشی و سودمندی 2در طول زنجیره ارزش
است كه این امر بهصورت مشخص در گروه سنجههای این مستند ارائه میشود .در ادامه این بخش بهتشریح
الیههای این مدل ،تعریف دامنههای مربوط به هر الیه ،حوزه سنجههای هر دامنه و گروه سنجههای هر حوزه
پرداخته میشود.
عالوه بر چهار الیه مفهومی طراحی شده ،ساختار مدل مرجع عملکرد در سه سطح دامنه سنجه ،حوزه سنجه و گروه
سنجه مطابق با شکل  2-2تنظیم میشود.
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Utilization

0

Efficacy

2

فصل دوم

دامنه سنجه

حوزه سنجه

گروه سنجه

حوزه سنجه

حوزه سنجه

گروه سنجه

گروه سنجه

شکل  2-2ساختار مدل مرجع عملکرد

دامنه سنجه :مجموعهای از سنجههای مرتبط است كه بیانگر و تعریفكننده یک دامنه موضوعی منسجم از
سنجهها میباشد .بهعنوان مثال دامنه سنجه منابع انسانی.
حوزه سنجه :مجموعهای از گروه سنجهها است كه همگی آنها بیانگر یک مشخصه مشترک از موجودیت مورد
بررسی هستند .بهعنوان مثال حوزه سنجه هزینه منابع انسانی ،بیانگر مشخصه هزینههایی است كه میتواند شامل
سنجههای متفاوتی همچون هزینه جذب ،نگهداشت یا آموزش باشد.

گروه سنجه :آخرین سطح از مدل سلسلسهمراتبی عملکرد است و به توصیف گروهی از سنجههای مشابه و هم
كاركرد میپردازد ،برای مثال هزینه جبران خدمات منابع انسانی كه دربردارنده هزینههای مرتبط ،از جمله هزینه
حقوق ،بازنشستگی و مرخصی است.
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 1-2الیه نتایج (دستاوردها)

الیه نتایج بهعنوان باالترین الیه مدل ،با سایر الیهها متفاوت است ،زیرا شناسایی و دستهبندی انواع نتایج به روش
مختلف صورت میگیرد .ساختار قابل مشاهده در شکل  3-2بهمنظور هم راستایی فعالیتهای سازمانها با
دستاوردهای دولت و اهداف كالن ،شکل گرفته است .این ساختار ،نتایج را به دو گروه نتایج فعالیتها و نتایج
برنامهها تقسیم میكند.

نتایج
راهبردی

نتایج

نتایج فعالیتها

نتایج برنامهها

خروجیها

خدمات

فعالیتها

اقدامات
موردی

ورودیها

دارایی

محصوالت

فرایندها

منابع انسانی

پروژهها

فناوری

داده و
اطالعات

شکل  1-2الیه نتایج

سنجههای این الیه ،میزان موفقیت سازمان در تبدیل ورودی به خروجی را میسنجد .انتظار میرود كل سازمان
بهمثابه یک سیستم منسجم در تحقق برنامههای باالدستی و برنامههای كسبوكار ،موفق باشد.
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 1-1-2دامنه سنجه نتایج برنامهها

نتایج برنامهها
امور داخلی کشور

امور بینالملل

امنیت و مدیریت

حقوقی و قضایی

ارتباطات

بحران
 روابط بینالملل

 مدیریت و برنامه ریزی
 آمار و استانداردهای
كشوری


 سفر ،مهاجرت و پناهندگی

 امور دفاعی
 امنیت ملی
 حادثه و بحران

 قوانین حقوقی و قضایی
 جرائم و شکایات

صنعت و

اقتصادی و مالی

حملونقل و

محیطزیست،

تجارت

 حمایت از كسبوكارها
 برنامهریزی و كنترل
اقتصادی
 نهادهای مالی

شهرسازی

منابع طبیعی و

 صنایع و معادن
 تجارت و
سرمایهگذاری

سالمت و بهداشت
 سالمت كودک ،خانواده و جامعه
 بهداشت و درمان

کشاورزی
 زیرساختهای شهری
 حملونقل

آموزشوپژوهش
 تعلیم و تربیت
 پژوهش و فناوری

اطالعات و

 محیطزیست
 معادن و منابع طبیعی

فرهنگی و اجتماعی
 تاریخ ،هنر و میراث فرهنگی
 ورزش و سرگرمی
 گردشگری


 زیرساختهای اطالعاتی و
ارتباطی
 دولت الکترونیکی

انرژی
 نفت و گاز
 آب و برق

رفاه و تأمین اجتماعی
 خدمات اجتماعی
 استخدام
 امور اقوام و اقلیتها
 امور روستائیان و عشایر

شکل  4-2دامنه سنجه نتایج برنامهها

تعریف حوزه سنجهها و گروه سنجههای مربوط به دامنه نتایج برنامهها ،عالوه بر در نظر گرفتن برنامههای داخلی هر
سازمان ،نیازمند بررسی انطباق این برنامهها با برنامههای دولت است .بهعبارتی ،هر سازمان با توجه به برنامههای
اصلی و مهم داخلی و همینطور برنامههای ابالغ شده توسط دولت ،بایستی بهتعریف سنجههای مورد نیاز برای
سنجش تحقق برنامههای اولویتدار خود بپرازد .با توجه به اولویتهای ملی كنونی در توسعه دولت ،گروه سنجههای
این برنامه در جدول  1-2بر اساس  12خوشه اصلی خدمات دولت الکترونیکی تدوین شدهاست .این جدول
نشاندهنده وجود حوزه سنجهها و گروه سنجههای متفاوت بر اساس این خوشهها است كه بسته به ماهیت هر خوشه
و حیطه تحت پوشش آن ،گروه سنجههای متفاوتی دارند .بنابراین در این سند برنامه توسعه دولت بهعنوان یک
برنامه مهم مورد توجه قرار گرفته و حوزه سنجه و گروه سنجههای مرتبط با این برنامه ارائه میشود .این در حالی
است كه هر سازمان برای تبیین این دامنه سنجه در مدل عملکرد خود ،باید تمام برنامههای داخلی و ابالغی
سازمانهای باالدستی را مورد توجه قرار دهد.
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جدول  1-2دامنه سنجه نتابج برنامهها (برنامه توسعه دولت)

خوشه خدمات
اقتصادی و مالی

حوزه سنجه
حمایت از كسبوكارها

گروه سنجههای تحقق نتایج


حمایت از بخش خصوصی ،شامل كسب و كارهای
كوچک و شركتهای دانشبنیان



كمکهای غیرمالی و مدیریتی در جهت رشد كسب و
كارها و بهبود فضای كسبوكار

برنامهریزی و كنترل



اداره مناسب منابع مالی عمومی

اقتصادی



افزایش درآمد و نظم بخشی به هزینهها



توجه به شاخصهای اقتصادی و پیشبینی روندها



برنامهریزی مالی



توسعه ضوابط و دستورالعملهای مناسب متناسب با

نهادهای مالی

سیاستهای مالی
حملونقل و شهرسازی

زیرساخت شهری



بازرسی و نظارت اثربخش عملکرد نهادهای مالی



حمایت از رشد شهرها و شهرکها



توسعه شهری و توسعه خدمات حیاتی



ساخت ،توسعه و راهاندازی ساختمانها و خدمات ،برای
برآوردن نیازهای اداری ،اجتماعی و تفریحی ساكنین
محلهها

حمل و نقل

اطالعات و ارتباطات

زیرساختهای



بهبود سیستم حمل و نقل جادهای ،ریلی و هوایی



افزایش امنیت 3وسایل نقلیه



توسعه زیر ساخت حمل و نقل



مدیریت و توسعه صنایعی كه انتقال اطالعات را تسهیل

اطالعاتی و ارتباطی

دولت الکترونیکی

میكنند


بهبود خدمات ارتباطی و انتقال اطالعات



توسعه استانداردهای مدیریت فناوری اطالعات



توسعه ضوابط و استانداردها و برنامههای دولت
الکترونیکی

رفاه و تامین اجتماعی

خدمات اجتماعی



اداره زیرساختها و سرویسهای دولت الکترونیکی



نظارت و پایش وضعیت دولت الکترونیکی



بهبود خدمات رفاهی و پشتیبانی مالی



برنامههای امدادی در موارد بحرانی و وقوع حوادث
طبیعی



استخدام

وضع قوانین و مقررات برای شرایط و محیط كار در
بخش خصوصی و دولتی



بهرهوری و روابط محل كار

Safety
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خوشه خدمات

گروه سنجههای تحقق نتایج

حوزه سنجه


برنامههای بازار نیروی كار



وضع و بهروزرسانی مقررات محل كار و خدمات حل
اختالف



توسعه قومیتها و اقلیتها



محافظت از مناطق مختص قومیتها و اقلیتها

امور روستاییان و



پیشرفت روستاییان و عشایر

عشایر



ارائه خدمات به روستاییان و عشایر



محافظت از مناطق مختص روستاییان و عشایر



حمایت از مساجد و سازمانهای فرهنگی از قبیل

امور اقوام و اقلیتها

فرهنگی و اجتماعی

تاریخ ،هنر و میراث

كتابخانهها ،فرهنگسراها ،موزهها ،نمایشگاهها

فرهنگی


حمایت و مدیریت مجموعههای تاریخی و فرهنگی



تشویق و حمایت از صنایع فرهنگی و فناوریهای نرم و
هویتساز



تشویق و حمایت از فعالیتها و رویدادهای بیانگر تنوع
فرهنگی كشور

ورزش و سرگرمی



اجرای راهبردهای ترویجی



تدوین خط مشی و برنامههای تشویق مشاركت در
بازیها ،ورزش و فعالیتهای تفریحی

گردشگری

امنیت و مدیریت بحران

امور دفاعی

امنیت ملی



تأمین مالی



تشویق گردشگران به بازدید از مناطق خاص



حمایت و قانونگذاری در صنعت گردشگری



برنامههای ترویجی گردشگری



حفظ و ارتقای امنیت كشور



ساخت ،گسترش و نگهداری منابع نظامی



دفاع از كشور ،منطقه و متحدان



حفظ امنیت در سطوح مختلف اجتماع



تدوین خطمشی و برنامههای پاسداری از ثبات و آرامش
در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی



هزینه برای اعمال قانون ،محافظت از جامعه و خدمات
اصالحی

حادثه و بحران

آموزش و پژوهش
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جمعآوری اطالعات و فعالیتهای امنیتی بین المللی



فرهنگسازی و ایجاد آگاهی عمومی



ایجاد آمادگی و امدادرسانی در حوادث و بحرانها



تسهیالت بازسازی و جبران



فراهم كردن دانش و مهارت برای شهروندان



تأمین آموزش برای عموم جامعه



برنامه های توسعه و مدیریت نهادها و مؤسسههای

فصل دوم

خوشه خدمات

گروه سنجههای تحقق نتایج

حوزه سنجه

آموزشی
پژوهش و فناوری
محیطزیست ،منابع طبیعی و

محیط زیست



حمایت از مطالعات و پژوهش های مبتنی بر ضوابط



رشد و توسعه گروهها و هستههای علمی و پژوهشی



نگهداشت و توسعه محیط زیست طبیعی و زیستگاههای
ساخته شده

کشاورزی



حفظ و افزایش منافع پایدار بلندمدت برای صنایع و
گردشگری



محافظت از محیط زیست طبیعی و زیستگاه های ساخته
شده دارای اهمیت خاص

معادن و منابع طبیعی



مدیریت كارآمد و اثربخش اكتشاف ،توسعه و نوسازی
معادن



مدیریت بهینه مصرف

 حفظ و نگهداری منابع طبیعی
سالمت و بهداشت

سالمت كودک،



خانواده و جامعه

اطالعرسانی ،فرهنگسازی و حمایت از برنامههای
سالمت عمومی

 پیشگیری و مدیریت اختالالت جسمی و روانی
بهداشت و درمان



پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماریها و مصدومیتها



تأمین خدمات بهداشتی درمانی و تحقیقات پزشکی



برنامههای مقرراتی و نظارتی برای محصوالت بهداشتی
و دارویی

امور بینالملل

امور داخلی کشور



بهبود رابطه با سایر كشورها و سازمانهای بین المللی



محافظت و تأمین منافع ملی در ارتباط با سایر كشورها

سفر ،مهاجرت و



تدوین شرایط و قوانین

پناهندگی



نظارت اثربخش بر صدور مجوزها

روابط بین الملل

مدیریت و برنامه ریزی 


تنظیم مقررات و ضوابط برنامهریزی
تعیین ضوابط بهرهوری و كنترل عملکرد

 نظارت مناسب بر پیشرفت برنامهها و حسن اجرای مقررات

انرژی

آمار و استانداردهای

 تعیین استانداردها و شاخصهای آماری

كشوری

 ارائه آمارها و اطالعات پایه كشوری صحیح و معتبر

نفت و گاز

 مدیریت بهینه اكتشاف ،تولید ،بهره برداری ،استخراج،
پاالیش ،پخش و صادرات
 مدیریت بهینه مصرف
 تعیین قوانین ،تعرفهها و عوارض مناسب

آب و برق

 بهرهبرداری و نظارت ،انتقال و توزیع اثربخش
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فصل دوم

خوشه خدمات
صنعت و تجارت

حوزه سنجه
صنایع و معادن

گروه سنجههای تحقق نتایج


پشتیبانی و وضع قوانین و مقررات برای صنایع و معادن



بهبود كارآمدی و توسعه پایدار صنایع و بهرهبرداری از
معادن

حقوقی و قضایی



اقتباس و پیروی از استانداردهای بینالمللی

تجارت و



تسهیل و توسعه خرید و فروش و تبادل كاالها

سرمایهگذاری



افزایش تراز تجاری بین المللی



تدوین و اجرای طرحهای حمایت از صنعت و یارانه ها



تسریع و بهبود توافقهای تجاری



توسعه فرآیند و تسهیالت سرمایهگذاری



تدوین و بهروزرسانی قوانین و مقررات برای افراد،

قوانین حقوقی و

كسبوكارها و نهادهای دولتی

قضایی
جرایم و شکایات
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نظارت ،بازرسی و پیشگیری از وقوع جرایم



اجرا و نظارت بر اجرای مفاد قانونی



بازرسی از دادگاهها و مراكز قضایی

فصل دوم

 2-1-2دامنه سنجه نتایج فعالیتها

نتایج فعالیتها
مدیریت کسبوکار







اجرای مناسب پروژه ،طرح و
پورتفولیو
تسریع و بهبود برنامهریزی
راهبردی
استمرار در طرحریزی
كسبوكار
برنامهریزی قابلیتها
تداوم كسبوكار
كنترل قانونمندی خدمات
مدیریت امنیت

 حفاظت فیزیکی
 امنیت فاوا
 امنیت اطالعات

مدیریت فاوا







مدیریت نیروی انسانی

مدیریت ارتباطات






اقدامات نرمافزاری فاوا
اقدامات سختافزاری فاوا
اقدامات زیرساختی فاوا
اقدامات پشتیبانی فاوا
اقدامات قابلیت فاوا
اقدامات ارائه خدمات فاوا


مدیریت دانش و اطالعات

مدیریت مالی




 خدمات كتابخانه
 همکاری و اشتراکگذاری
اطالعات
 نگهداری و بهروزرسانی
اطالعات

بهبود روابط با رسانه
تسریع و بهبود ارتباط با دولت
توسعه ارتباطات داخلی
گزارشدهی مناسب
استمرار در اجرای مناسب
رویدادها
توسعه انتشارات




تسریع و بهبود تأمین مالی
كارایی سرمایهگذاریها
توافق جبران خدمات
كارمندان
كنترل بودجه
بهینگی و تناسب تداركات










اثربخشی استخدام
اثربخشی عملکرد
مرخصی
برنامهریزی نیروی كار
آموزش و توسعه
سالمت و امنیت شغلی
خدمات پرداخت حقوق
پشتیبانی و حمایت از
كارمندان
مدیریت تسهیالت

 ساخت ،نصب و تجهیز
اثربخش تسهیالت
 پایداری زیرساختهای مورد
استفاده (به استثنای حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات)

شکل  8-2دامنه سنجه نتایج فعالیتها

نتایج فعالیتها در یک سازمان از استفاده و بهكارگیری خروجیهای سازمان (خدمات و محصوالت) حاصل میشود.
این دامنه سنجه متشکل از هشت حوزه سنجه است كه هر یک به چندین گروه سنجه تقسیم میشود .تعریف
شاخصهای متنوع برای هر گروه سنجه و نیز سنجش آنها به دستگاههای دولتی كمک میكند كه تحقق اهداف
خود را كنترل كرده و مورد ارزیابی قرار دهند .سنجههای مختلفی در این دامنه سنجه قابل تعریف است كه برخی از
آنها عبارتند از:
 افزایش شفافیت در مدیریت مالی یک سازمان
 افزایش بلوغ مدیریت پروژه ،طرح و پورتفولیو
 كاهش غیبت كارمندان
 كاهش سربار عملیاتی برای مدیریت تسهیالت
نتایج فعالیتها در واقع حاصل اجرای فرآیندها و فعالیتهای متداول سازمانی است و نمایانگر استفاده اثربخش از
خدمات و محصوالت دستگاه یا سازمان مربوطه میباشد.
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فصل دوم

جدول  2-2دامنه سنجه نتایج فعالیتها

حوزه سنجهها
مدیریت کسبوکار

مدیریت ارتباطات

مدیریت تسهیالت

گروه سنجههای تحقق نتایج


اجرای مناسب پروژه ،طرح و پورتفولیو



تسریع و بهبود برنامهریزی استراتژیک



استمرار در طرحریزی كسبوكار



برنامهریزی قابلیتها



ثبات1



كنترل قانونمندی خدمات



بهبود روابط با رسانه



تسریع و بهبود ارتباط با دولت



توسعه ارتباطات داخلی



گزارشدهی مناسب



استمرار در اجرای مناسب رویدادها



توسعه انتشارات



ساخت ،نصب و تجهیز اثربخش تسهیالت



پایداری زیرساختهای مورد استفاده (بهاستثنای حوزه فناوری اطالعات و

كسبوكار

ارتباطات)
مدیریت مالی

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت فاوا
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تسریع و بهبود تأمین مالی



كارایی سرمایه گذاریها



پاداش پایان خدمت 9كارمندان



كنترل بودجه



بهینگی و تناسب تداركات



اثربخشی استخدام



اثربخشی عملکرد



مرخصی



برنامهریزی نیروی كار



آموزش و توسعه



سالمت و امنیت شغلی



خدمات پرداخت حقوق



پشتیبانی و حمایت از كارمندان



اقدامات نرم افزاری فاوا



اقدامات سخت افزاری فاوا



اقدامات زیرساختی فاوا



اقدامات پشتیبانی فاوا

مدل مرجع عملکرد

Consistency

1

Remuneration

9

فصل دوم

مدیریت دانش و اطالعات

مدیریت امنیت



اقدامات قابلیت فاوا



اقدامات ارائه خدمت فاوا



خدمات كتابخانه



همکاری و اشتراک گذاری اطالعات



نگهداری و بهروزرسانی اطالعات



حفاظت فیزیکی



امنیت فاوا



امنیت اطالعات

 2-2الیه خروجیها

خروجی فرآیندها و فعالیتها در هر سازمان میتواند به دو صورت باشد ،تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت به
مصرف كنندگان ،ذینفعان و كاربران .خروجیها بهعنوان یک الیه بهمنظور ارائه محصوالت و خدمات در مدل مرجع
عملکرد در نظر گرفته میشوند .خروجیها میتوانند مانند یکی از موارد زیر باشند:
 یک مطلب منتشر شده
 یک قطعه زیرساختی
 مجوز صادر شده
 یک پرداخت
 یک طرح یا یک برنامه
 مصرف یک محصول
 كاربرد و استفاده پایدار از زیرساختها
 دسترسی به یک خدمت یا اطالعات
 خدمات بهبودیافته
 بهبود ادراک كاركنان
زمانی كه خروجی فرآیند بهعنوان یک محصول یا خدمت جدید نباشد ،خروجی بهعنوان یک جایگزین 11دیده میشود
كه این جایگزین ،وضعیت فعلی یک محصول را تغییر خواهد داد .نشانگر این جایگزینی در یک سازمان ،وجود
محصول قبل از اجرای فرآیند و پس از اجرای آن بهصورت تغییر یافته میباشد .نمونههایی از خروجیهای جایگزین
میتواند شامل موارد زیر باشد:

Alterant
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11

فصل دوم

 بهبود ادراک كاربران
 فرآیندهای مالی بهبود یافته
 خدمات بهبود یافته

نتایج
راهبردی

نتایج

نتایج

نتایج برنامهها

فعالیتها

خروجیها

خدمات

فعالیتها

اقدامات

فرایندها

موردی

ورودیها

دارایی

محصوالت

منابع انسانی

پروژهها

فناوری

داده و
اطالعات

شکل  6-2الیه خروجیها

خروجیها میتوانند در هر زمان و مرحله از اقدامات تولید شوند و نیازمند استفاده آنی توسط كاربران نهایی نیستند،
زیرا برخی از خروجیها بهعنوان ورودی در دیگر فرآیندها ،اقدامات و فعالیتها مورد استفاده قرار میگیرند كه
بهعنوان خروجیهای واسط از آنها یاد میشود.
خروجیهای فعالیتهای دولت در حوزههای مختلف ،حلقه اصلی كاركردهای درونی دولت و دستیافتههای

11

برنامههای دولتی است بههمین جهت ،بهمنظور حصول اطمینان از موفقیت برنامههای دولتی و تحقق سیاستهای
مورد نظر دولت ،اندازهگیری خروجیهایی كه مرتبط و همسو با اهداف هستند ضروری است .این اندازهگیریها تنها

Milestone
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11

فصل دوم

محدود به نیازمندیهای هر برنامه نبوده ،بلکه شامل سنجههایی برای امنیت ،استاندارد و قوانین نظارتی حاكم بر
خروجیها نیز هست كه میتواند بیانگر تناسب خروجیها با فعالیتهای متداول سازمان باشد.
 1-2-2دامنه سنجه محصوالت

محصوالت
اثربخشی محصوالت
تناسب محصول با
هدف
 خصوصیات محصول
 oنیازمندیهای كاربر
 oطراحیهای تکنیکی
محصول
 oمعیارهای تناسب
 oدستورالعملهای
فرآیندی
 استانداردها یا آییننامهها

 اثر محصول بر مشتریان
 رضایت مشتریان
 كیفیت محصول

قابلیت دستیابی

مصرف محصوالت





هزینه محصول
حجم مصرفی محصول
عرضه محصول
تقاضای محصول

محصوالت
 قابلیت دستیابی از نظر
مکانی
 قابلیت دستیابی از نظر
زمانی

بهموقع بودن محصول

ارزش محصول

دسترسپذیری محصول

 ارائه بهموقع محصول

 هزینه محصول
 ارزش تولیدی محصول
 ارزش غیرملموس
محصول

 هزینه دسترسی به محصول
 تالش برای دسترسی به
محصول
 زمان دسترسی به محصول

شکل  7-2دامنه سنجه محصوالت

بر اساس تعریف كاتلر ،محصول شامل ایده ،روش ،شیء یا اطالعاتی است كه حاصل یک فعالیت یا اقدام میباشد و
برای رفع یک نیاز ملموس یا غیر ملموس ارائه میشود .محصوالت میتواند با سنجههای مختلف مورد ارزیابی واقع
شوند .محصوالت میتواند شامل موارد زیر باشند:

 محصوالت چاپی همچون كتابها و نشریه ها
 محصوالت چندرسانهای
 محصوالت و اقالم مصرفی تولید شده توسط شركتهای دولتی (نفت و گاز و غیره)
 راهها ،جادهها و زیرساختهای جدید ساخته شده یا بهروزآوری شده توسط دولت
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فصل دوم

جدول  1-2دامنه سنجه محصوالت

حوزه سنجه
تناسب محصول با هدف

گروه سنجه


خصوصیات محصول
سنجههایی كیفی هستند كه محصول را در از نظر ویژگیهای 12تعریف و
برنامهریزی شده (حاصل از اقدام كسبوكار) مورد ارزیابی قرار میدهند و
میتوانند بهروشهای زیر بیان شوند:
 oنیازمندیهای كاربر
 oطراحیهای تکنیکی محصول
 oمعیارهای تناسب
 oدستور العملهای فرآیندی



استانداردها یا آییننامههای تناسب
سنجههایی كیفی هستند كه شاخصهای تناسب یک خروجی با هدف را بر
اساس معیارهای قانونی و آییننامهها تعریف مینمایند.

ارزش محصول



هزینه محصول

محصوالت دارای دو نوع ارزش هستند ،ارزش

سنجههایی كمی هستند كه میزان هزینههای مالی برای یک محصول را

مالی و ملموس و ارزش غیر ملموس یا درونی.

میسنجند.

ارزش مالی محصوالت شامل ارزش دفتری و



ارزش تولیدی محصول

ارزش بازار آنها است .ارزش دفتری از طریق

سنجههایی كمی هستند كه ارزش محصول تولیدی را میسنجند كه شامل

محاسبات مربوط به هزینههای ورودی و نیروی

ارزش دفتری ،ارزش بازار و ارزش توزیعی آن میباشد و نشانگر توانایی

كار مصرفی برای تولید آن محصول بهدست

محصول در دستیابی به یک نتیجه مشخص میباشد.

میآید .در حالی كه ارزش بازاری آن ارزشی



ارزش غیر ملموس محصول

است كه در یک بازار باز برای آن محصول تعیین

سنجههایی كیفی هستند كه كارآیی محصول در راستای دستیابی به نتایج و

میشود.

اهداف مورد نظر را اندازه گیری مینماید .این مورد میتواند شامل شناخت

ارزش ناملموس یا درونی ،ارزشی است كه

برند ،شهرت سازمان و مزایای اجتماعی باشد.

محصول در راستای بهوجود آوردن دستیافتههای
غیر ملموس همچون شهرت و اعتماد ارائه
میكند .تمامی این ارزشها بهمنظور ارزیابی
كارآیی و اثربخشی بسیار ضروری میباشند.
بهموقع بودن 11محصوالت



ارائه بهموقع محصول

بهموقع بودن یک محصول نشاندهنده موفقیت

گروه سنجههایی كمی هستند كه نشان دهنده زمان صرف شده بین ثبت و

در مدیریت زمانی است كه طول میكشد تا

تحویل سفارشات است.

محصول آماده شود.
دسترس پذیری محصوالت

دسترس پذیری یک محصول سنجههایی چند
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هزینه دسترسی به محصول
گروه سنجههایی هستند كه نشاندهنده صرف منابع مالی از طرف مشتری
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Specification

12

Timeliness

13

فصل دوم

گروه سنجه

حوزه سنجه
بعدی هستند كه نشاندهنده زمان و هزینه
صرف شده توسط مشتری بهمنظور یافتن و تهیه

برای دسترسی و تأمین محصول مورد نظر است.


تالش برای دسترسی به محصول

محصول میباشد .این حوزه سنجه شاخص

سنجههایی كمی هستند كه نشانگر میزان تالش مشتری برای دسترسی به

عمدهای برای مصرف آنها است .محصوالت با

محصول میباشند .بهعنوان مثال ،چه تعداد فروشگاه توسط مشتری بازدید

نرخ دسترس پذیری پایین مصرف كمتری نسبت

شده است تا وی محصول مورد نظر خود را بیابد؟

به محصوالت با نرخ دسترس پذیری باال تجربه



خواهند كرد.

زمان دسترسی به محصول
سنجههایی كمی هستند كه نشان میدهد یک مشتری برای دستیابی به
محصول چه زمانی را صرف كرده است .این زمان توسط خود مشتری
شناسایی میشود و از زمان احساس نیاز به یک محصول ،حتی در صورت
عدم اطالع از ویژگیهای مورد نظر آن ،آغاز میشود.

مصرف محصوالت



هزینه محصول

میزان مصرف یک محصول ،از شاخصهای

سنجههایی كمی هستند كه میزان هزینه یک محصول در بازار را نشان

اصلی آن برای تحقق یک خروجی است .اگر

میدهد .این سنجهها باید نسبت بهارزش محصول در بازار مورد توجه قرار

خروجیها نیازمند تحقق است ،محصوالت باید

گیرد.

توسط مشتریان یا مخاطبان مصرف شوند.



از دالیل عدم مصرف یک محصول تولیدی
میتوان موارد زیر را برشمرد:

حجم مصرفی محصول
سنجههایی كمی هستند كه میزان مصرف یک محصول را نشان میدهند.



عرضه محصول

 كاربردی نیست و تقاضا ندارد.

سنجههایی كمی هستند كه میزان كلی محصول در دسترسِ مشتریان را

 مناسب برای مصرف نیست.

نشان میدهد و در قیاس با میزان تولیدی محصول نیز میتواند تفسیر شود.

 میزان دسترسی به آن كافی نیست.



تقاضای محصول
سنجههایی كمی برای سنجش میزان تقاضای پیشبینی شده یا موردنظر میباشند.

قابلیت دستیابی 14محصوالت



قابلیت دستیابی از بعد مکانی

این حوزه از سنجهها مربوط بهقابلیت دستیابی

سنجههایی كیفی هستند كه ویژگیهای جغرافیایی یک محصول همچون

مکانی به محصول برای مصرفكنندگان

مکان تولید ،مناطق فروش و غیره را مشخص مینماید .بهعنوان مثال آیا

میباشد.

محصول در سراسر ایران وجود دارد و قابل دستیابی است یا مختص به
مناطق شهری است؟


قابلیت دستیابی از بعد زمانی
سنجههایی كمی هستند كه میزان زمان مورد نظر برای دستیابی به یک
محصول برای مصرف كنندگان را نشان میدهد .مثال یک هفته كاری.

اثربخشی محصوالت



حوزه سنجههایی كیفی هستند كه خود آنها
بهچندین حوزه سنجه كیفی دیگر وابسته است.

اثر محصول بر مشتریان
سنجههایی كیفی هستند كه اثر محصول بر مشتریان را نشان میدهد.



رضایت مشتریان

این سنجهها بهتعریف اثربخشی یک خروجی در

سنجههایی كیفی هستند كه میزان رضایت مشتریان هدف از محصول را

راستای یک كاربرد میپردازد كه در قالب

نشان میدهد.

تأثیرات محصول ،رضایتبخشی و كیفیت آن



كیفیت محصول

Availability
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12

فصل دوم

گروه سنجه

حوزه سنجه

سنجههایی كیفی هستند كه كیفیت یک محصول تولیدی را نشان میدهند.

ارائه میشود.
 2-2-2دامنه سنجه خدمات

خدمات
تناسب خدمات با هدف

قابلیت دستیابی خدمات

 خصوصیات خدمات
 oنقاط حضور خدمت موردنظر
 oوسعت ارائه خدمت
 انطباق با قوانین و مقررات
 oدستورالعملهای ساخت

 عرضه خدمات
 تقاضای خدمات
 پیشبینی تقاضای خدمات

کیفیت خدمات

دسترسپذیری خدمات

بهموقع بودن و پاسخدهی
خدمات
 تقاضا برای خدمات
 ارائه خدمات

 رضایت كاربران از خدمات
 اثر خدمات بر كاربران

 هزینه دسترسی به خدمات
 تالش برای دسترسی به
خدمات
 زمان دسترسی به خدمات

شکل  5-2دامنه سنجه خدمات

خدمات ،برونداد حاصل از بهكارگیری هدفمند نیروی انسانی ،فرآیندها ،اطالعات و فناوری توسط سازمان است كه
منجر به نتیجهای ارزشمند از دید ذینفع (بیرونی) شده و در راستای اجرای مأموریت و تحقق اهداف سازمان باشد.
نمونههایی از خدمات میتواند شامل موارد زیر باشند:
 خدمات شهروندی همچون صدور شناسنامهها و گواهیهای رسمی
 خدمات كسبوكارها همچون رسیدگیهای مالیاتی و انواع پروانهها و غیره
 خدمات بینالمللی مثل روادید و مجوزهای همکاری بین كشوری
جدول  4-2دامنه سنجه خدمات

حوزه سنجه
تناسب خدمات با هدف
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گروه سنجه


خصوصیات خدمت

سنجش خدمات بهعنوان یک خروجی شامل

سنجههایی كیفی برای اندازهگیری انطباق خدمات با نیازمندیهای

سنجههای چند بعدی برای بررسی تناسب با

كسبوكار میباشد .این سنجهها معموالً غیرعملیاتی هستند و دوره زمانی

اهداف است .همچون محصوالت ،خدمات باید

در آنها تعیین نمیشود كه میتواند شامل موارد زیر باشند:

نیازمندیهای اصلی كه بر اساس آنها تعریف

 oنقاط حضور خدمت مورد نظر

مدل مرجع عملکرد

فصل دوم

گروه سنجه

حوزه سنجه

 oوسعت ارائه خدمت

شدهاند را پاسخ دهند.


انطباق با قوانین و مقررات
سنجههایی كیفی هستند كه میزان انطباق خدمات با معیارهای قانونی و
ملزومات آنها را اندازهگیری مینماید .این سنجهها میتواند شامل
دستورالعملهای ساخت باشد.

قابلیت دستیابی خدمات



عرضه خدمات

قابلیت دستیابی یک خدمت تابعی از عرضه و

سنجههایی كمی هستند كه حداكثر میزان ارائه خدمتی مشخص را بیان

تقاضای آن است .اینکه یک خدمت با چه

میكنند كه میتواند شامل نقطه اوج خدمت و میزان خدمت رسانی پایدار

ظرفیتی ارائه میشود و در حال حاضر چه میزان

باشد.

از این ظرفیت مورد استفاده قرار میگیرد.



ارزشها و تعاریف مرتبط با قابلیت دستیابی
خدمات در حوزه كاربرد باید ارتباط مناسبی با

تقاضای خدمات
سنجههای كمی هستند كه میزان تقاضای فعلی را نشان میدهند.



پیش بینی تقاضای خدمات

حوزه سنجههای مربوط به قابلیت دستیابی

سنجههایی كمی هستند كه میزان پیشبینی شده از نیاز به یک خدمت را

فرآیندها در دامنه اقدامات داشته باشد.

نشان میدهند.

دسترس پذیری 18خدمات



هزینه دسترسی به خدمات

دسترسپذیری خدمات سنجههایی چند بعدی

گروه سنجههایی هستند كه نشاندهنده صرف منابع مالی از طرف مشتری

هستند كه با تركیب زمان ،هزینه و تالش برای

برای دسترسی به خدمت مورد نظر است.

دستیابی به خدمات ،به تعریف دسترسپذیری



تالش برای دسترسی خدمات

آنها میپردازد .خدمات با سطح دسترسپذیری

سنجههایی كیفی هستند كه نشانگر میزان تالش مشتری برای دسترسی به

پایین منجر به كاربرد اندک و یا نارضایتی باال

خدمت میباشند .بهعنوان مثال ،كاربر برای دسترسی به یک خدمت در

میشوند.

وبگاه چه میزان تالش صرف نموده است؟


زمان دسترسی به خدمات
سنجههایی كمی هستند كه نشان میدهد یک مشتری برای دستیابی به
خدمت چه زمانی را صرف كرده است .این زمان توسط خود مشتری
شناسایی شده و از زمان احساس نیاز به یک خدمت ،حتی در صورت عدم
اطالع از ویژگیهای مورد نظر آن ،آغاز میشود.

بهموقع بودن و پاسخدهی 16خدمات



تقاضا برای خدمات

بهموقع بودن یک خدمت و پاسخدهی مناسب آن

سنجههایی كمی هستند كه مدت زمان سپری شده بین تقاضای یک كاربر

مرتبط با دسترس پذیری به آن خدمت میباشد.

از یک خدمت و زمانی كه خدمت ارائه شده است را نشان میدهد.


ارائه خدمات
سنجههایی كیفی نشاندهنده بعد زمانی در ارائه خدمت (زمان دریافت
خدمت) میباشند.
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 3-2الیه فعالیتها

فعالیت در واقع هر نوع اقدامی است كه در نهادها و سازمانهای دولتی برای تبدیل ورودیها به خروجیهای مورد
نظر انجام و به سه دسته زیر تقسیم میشود:
فرآیندها :این نوع از فعالیتها بهشدت ساختاریافته هستند و گامها و مراحل مشخصی در سازمان برای انجام آنها
تعریف شدهاست .فرآیندها بهطور متداول با یک محرک مشخص آغاز شده و پس از طی مراحل و گامهای از پیش
تعیین شده به خروجی خاصی منجر میشود.
اقدامات موردی :این نوع از فعالیتها دوره اجرایی كوتاه و ماهیت ساختارنیافته دارند .معموال بهصورت پراكنده و حتی
گاهی تنها یک بار اتفاق میافتند و میتوانند در سازمان تأثیرگذار باشند .این نوع فعالیتها ،معموالً پیشبینی نشده
هستند و سازمان در مواقع خاص با آنها روبرو میشود.
پروژهها :پروژهها مدت زمان طوالنی دارند كه در یک ساختار رسمی و مشخص بهدنبال ایجاد خروجی و نتیجه برای
ورودیها است .از آنجا كه پروژهها ماهیت تکراری ندارند ،بهصورت فرآیند عملیاتی قابل تعریف نیستند.
این تقسیم بندی سهگانه اجازه میدهد هر دامنه بهطور ویژه بر فعالیتهای كاری مربوط به آن حوزه تمركز كند و در
عین حال تمامی فعالیتهایِ سازمان نیز پوشش داده شود.
نتایج
راهبردی

نتایج

نتایج

نتایج برنامهها

فعالیتها

خروجیها

خدمات

فعالیتها

اقدامات
موردی

ورودیها

دارایی

محصوالت

فرایندها

منابع انسانی

پروژهها

فناوری

شکل  9-2الیه فعالیتها
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با توجه به توضیحات پیشین ،اندازهگیری فعالیتها بهمنظور سنجش كارآیی و اثربخشی اقدامات یک كسبوكار و
همچنین ایجاد رابطه معنیدار میان ورودیها و خروجیها است.
 1-3-2دامنه سنجه پروژهها

پروژهها
کارایی پروژهها

کنترل پروژه

 مصرف منابع در پروژه
 زمان مصرفی در
پروژه
 ارزش كسبشده از

 پاسخگویی پروژه
 قابلیت ممیزی پروژه
 تطابقپذیری پروژه

وفقپذیری پروژه

ریسک پروژه
 ریسک شکست پروژه

پیچیدگی پروژه
 پوشش پروژه
 اختصاصیسازی مورد
نیاز پروژه

شکل  11-2دامنه سنجه پروژهها

بر مبنای مفاهیم مدیریت پروژه ،سنجههای مربوطبه عملکرد هر پروژه باید هنگام طراحی پروژه مشخص شود.
دورههای اندازهگیری نیز بههمین طریق در فواصل مشخص منطبق بر ماهیت پروژه تعیین میشود .بههمین جهت
اكثر شاخصهای اندازهگیری در پروژهها یکتا و غیرقابل استفاده مجدد هستند ،هرچند سنجههایی همچون منطبق
بودن با بودجه طرحریزی شده یا ارزش كسب شده برای پروژه در یک زمان مشخص قابل اندازهگیری است.
گروه سنجههایی كه در این مدل مرجع عملکرد در نظر گرفته میشود ،فارغ از تفاوتهای میان هر پروژه با دیگر
پروژهها بهصورت عمومی قابل استفاده هستند .بههمین جهت نمیتوان انتظار داشت كه این مجموعه فهرستی جامع
از حوزه سنجههای مربوط به هر پروژه باشد .برای داشتن چنین نگاه جامعی میتوان از روشهای مرسوم مدیریت
پروژه همچون دانش مدیریت پروژه 13استفاده نمود.
پروژههای سازمانی میتواند شامل موارد زیر باشد:
 پروژههای عمرانی
 پروژههای بازطراحی و نوسازی زیرساخت های شبکه
 پروژههای بازطراحی ساختار سازمانی
13Project Management Body of Knowledge
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 پروژههای بازطراحی و بهینهسازی فرآیندهای سازمانی
 پروژههای علمی و پژوهشی (تحقیق و توسعه)
جدول  8-2دامنه سنجه پروژهها

حوزه سنجه
کارایی پروژهها

گروه سنجه


مصرف منابع در پروژه

هدف ،بررسی كارایی هر پروژه در استفاده از

سنجههای كمی شامل حجم منابع مورد استفاده است كه در یک فرآیند یا

منابع تخصیص یافته برای دستیابی به

فعالیت هزینه شدهاند .این منابع میتواند شامل منابع مالی ،منابع انرژی و

خروجیهای مورد نظر است.

نیروی كار باشند.


زمان مصرفی در پروژه
زمان صرف شده برای انجام یک فرآیند یا فعالیتهای غیر تکراری است كه
توسط شاخصهای كمی اندازهگیری میشود.



ارزش كسب شده از پروژه
سنجههایی كمی كه نشاندهنده صرف منابع در تحقق دستیافتههای
پروژهها است.

کنترل پروژه



پاسخگویی11پروژه

سطح كنترلی كه برای یک پروژه اعمال میشود

سنجهای كیفی است كه مرتبط با چارچوب پاسخگویی و نیازمندیهای

عاملی تعیینكننده در میزان كارایی و اثربخشی

عملیاتی سازمان میباشد.

پروژه از دیدگاه دستیابی به خروجیهای حیطه



مربوط به آن است.

قابلیت

ممیزی19

پروژه

شاخصی كیفی است كه نشان میدهد یک پروژه تا چه میزان شفاف بوده و
براساس شاخصهای تعریفی هر سازمان در موضوع شفافیت و گزارشدهی
تعیین میشود.


تطابق پذیری 21پروژه
شاخصی كیفی است كه میزان تطابق یک پروژه با سیاستهای سازمانی،
قوانین و مقررات ،سازمان و پورتفولیوی آن را نشان میدهد.

وفقپذیری پروژه

چابکی
ِ
سنجههای كمی چابکیِ یک پروژه است.
یک پروژه با شاخصهای موضوعی در حوزه
فعالیتهای سازمان تعریف میشود.
پیچیدگی پروژه
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پوشش پروژه

اندازهگیری پیچیدگی پروژهها یک گام اصلی در

شاخصی كیفی است كه نشاندهنده حوزه پوشش یک پروژه نسبت به

راستای اندازهگیری ریسک درونی هر پروژه

برنامههای سازمان است .این شاخص هنگام اندازه گیری پیچیدگی و ریسک

است .از طریق فرآیند ارزیابی ،اندازهگیری

اهمیت دارد .گسستگی برنامههای سازمان باعث ایجاد ریسک غیر كاربردی

مدل مرجع عملکرد
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Auditability

19

Compliance

21

فصل دوم

گروه سنجه

حوزه سنجه
شدن یک پروژه ،است.

پیچیدگی باعث ایجاد آگاهی در تصمیم
گیریهای مربوط به پروژه میشود.



ریسک پروژه



اختصاصیسازی21

مورد نیاز پروژه

سنجههای كیفی كه سطح مهارتها و پیش شرطهای مورد نیازِ غیر ذاتی
برای انجام یک پروژه را تعریف مینماید .این سنجهها میزان انطباقپذیری
پروژه با قوانین و مقررات و سازوكارها را مشخص میكند.
ریسک شکست پروژه

سنجههای كیفی هستند كه میزان در معرض

سنجههای كیفی هستند كه میزان شکست یک پروژه با توجه به ورودیهای

خطر بودن یک پروژه را مشخص مینمایند .این

مربوط به آن را نشان میدهد .این سنجهها در شناسایی عوامل شکست و

شاخصها توسط چارچوب مدیریت ریسک در

موفقیت پروژهها تأثیرگذار هستند.

سازمان تعریف میشوند.
 2-3-2دامنه سنجه اقدامات موردی

اقدامات موردی
پیچیدگی اقدامات موردی
 پوشش اقدامات موردی
 قابلیت كاربرد اقدامات موردی
 قابلیت بازنگری در اقدامات موردی
ایمنی اقدامات موردی

کارایی اقدامات موردی
 صرف منابع در اقدامات موردی
 صرف زمان در اقدامات موردی

شکل  11-2دامنه سنجه اقدامات موردی

در فضای تغییرات مداوم در محیط كسبوكار در كشور و در نهادهای دولت و با توجه به احساس نیاز به اقدامات
موردی در بسیاری حوزهها ،ضروری است در مدل مرجع عملکرد به این نوع از اقدامات كه در برنامهریزیهای
بلندمدت سازمانها و نهادهای مختلف كشور دیده نمیشود ،بهطور ویژه و جداگانه توجه كرد .از همین منظر ،بهجهت
آمادگی در تعریف و ارزیابی نحوه مدیریت این نوع اقدامات ،جداسازی دامنه اقدامات موردی از سایر دامنههای این
الیه صورت می پذیرد.

Customization
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جدول  6-2دامنه سنجه اقدامات موردی

حوزه سنجه
کارایی اقدامات موردی

گروه سنجه


صرف منابع در اقدامات موردی

در حوزه فعالیتها ،سنجههای كارآیی

سنجههایی كمی میباشند كه هرآنچه در اجرای یک فعالیت موردی مورد

نشاندهنده میزان زمان و منابعی است كه برای

استفاده واقع شدهاست را نشان میدهند و شامل منابع مالی ،مواد ،انرژی و

انجام یک فعالیت صرف شده است .بهعلت

نیروی كار هستند.

ماهیت تعریف نشده این گونه فعالیتها ،استفاده



صرف زمان در اقدامات موردی

از اطالعات كارآیی برای بهبود فرآیندها یا ارتباط

سنجهای كمی است كه میزان زمان مورد استفاده برای تکمیل یک فعالیت

میان خروجیها و ورودیها امکان پذیر

موردی را اندازهگیری میكند.

نمیباشد.
ایمنی اقدامات موردی

ایمنیِ یک فعالیت ،سنجهای است كه میزان در
معرض خطر بودن آن را نسبت به خروجیهای
فعالیت نشان میدهد.
پیچیدگی اقدامات موردی



پوشش اقدامات موردی

ارزیابی پیچیدگی فعالیت ،یک ضرورت در

سنجههایی كه مربوط به تعداد زیرفعالیتهایی میباشند كه یک فعالیت برای

راستای بررسی ریسک منجر به شکست اقدامات

تکمیل شدن به آنها وابسته است.

یا فعالیتهایی میباشد كه مربوط به یک



عملکرد سازمان هستند.

قابلیت كاربرد اقدامات موردی
سنجههایی كیفی هستند كه میزان دشواری یادگیری و یا تعامل كاركنان با
یک فعالیت برای انجام درست آن را اندازهگیری میكنند.



قابلیت بازنگری در اقدامات موردی
سنجههایی كیفی هستند كه قابلیت بازنگری اقدام موردی را نشان میدهد.
این سنجهها از دیدگاه باز طراحی و باز مهندسی فرآیندها نشانگر میزان
پیچیدگی اقدامات موردی موجود است.
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 3-3-2دامنه سنجه فرآیندها و عملیات

فرآیندها
کارایی فرآیندها و

اتکاپذیری فرآیندها و

وفقپذیری فرآیندها و

بلوغ فرآیندها و عملیات

عملیات

عملیات

 مصرف منابع در فرآیندها
و عملیات
 زمان چرخه فرآیندها و
عملیات
 حجم فرآیندها و عملیات

 تداوم فرآیندها و عملیات
 پایداری فرآیندها و عملیات
 رضایتمندی از فرآیندها و
عملیات

امنیت فرآیندها و عملیات

کنترل فرآیندها و

قابلیت دستیابی

پیچیدگی فرآیندها و عملیات

 ریسک فرآیندها و عملیات
 oریسک نیروی انسانی
 oریسک دستیابی به خروجیها
 oریسک درونی در حین اجرای
فرآیند
 حریم خصوصی در فرآیندها و
عملیات
 دسترسی فرآیندها و عملیات

عملیات

فرآیندها و عملیات

عملیات
 انعطافپذیری فرآیندها و
عملیات
 قابلیت بهكارگیری دوباره
فرآیندها و عملیات
 استانداردسازی فرآیندها و
عملیات

 استاندارد فرآیندها و
عملیات

 پاسخگویی فرآیندها و
عملیات
 قابلیت ممیزی فرآیندها
و عملیات
 تطابقپذیری فرآیندها و
عملیات

 ظرفیت فرآیندها و
عملیات
 بهكارگیری فرآیندها و
عملیات
 پاسخدهی فرآیندها و
عملیات







گسستگی فرآیندها و عملیات
پوشانندگی فرآیندها و عملیات
ویژه بودن فرآیندها و عملیات
كاربری فرآیندها و عملیات
بازنگری در فرآیندها و عملیات

شکل  12-2دامنه سنجه فرآیندها و عملیات

فرآیندها ،بهصورت متناوب در سازمانها تکرار میشوند ،این نوع از عملیات سازمانی ،بهمنظور دستیابی به
خروجیهای یکسان در هر بار اجرا شدن بهصورت مکتوب در سازمان وجود دارند.
ارزیابی هدفمند از كارآیی ،اثربخشی ،اتکا پذیری ،22قابلیت دستیابی و پیچیدگی فرآیندها ،برای دستیابی بهرابطه میان
ورودی و خروجی آنها ،از دیدگاه فرآیند ،نیازمند درک درست از فرآیندهای سازمان است كه در دستیابی بهسطح
بلوغ فرآیندها ،امنیت آنها و همچنین وفقپذیری فرآیندها میتواند بسیار مؤثر باشد .برخی از نمونه فرآیندهای قابل
تعریف در یک سازمان بهشرح زیر است:
 فرآیند نگهداری فاوا
 فرآیند مدیریت و توزیع تغییرات در حوزه فاوا

Reliability
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فصل دوم

 فرآیندهای نگهداری خدمات
 فرآیندهای مدیریت مالی
 گزارشهای سالیانه سازمانی
 فرآیندهای مربوط به تهیه و ارائه گزارش های باالدستی (مانند گزارش به وزارتخانهها و نهاد ریاست
جمهوری)
جدول  7-2دامنه سنجه فرآیندها و عملیات

حوزه سنجه
کارایی فرآیندها و عملیات

گروه سنجه


مصرف منابع در فرآیندها و عملیات

كارآیی از دیدگاه فرآیندها و عملیات سازمان،

سنجههایی كمی كه حجم ورودیهای مورد مصرف را در طول یک دوره

یک قیاس چند متغیره از ورودیها و

از فرآیند نشان میدهند.

خروجیهای یک فرآیند در طول زمان مشخص



زمان چرخه فرآیندها و عملیات

است .سنجههای عمومی شامل چرخه فرآیندها و

سنجههایی كمی هستند كه میزان زمان مورد نیاز برای تکمیل یک چرخه

میزان خروجی بر حسب واحد ورودی فرآیند

از فرآیندها را نشان میدهد.

است.



کنترل فعالیتها و عملیات



حجم فرآیندها و عملیات
سنجههای كمی هستند كه میزان حجم خروجیهای تولیدی در یک زمان
مشخص را نشان میدهند.
پاسخگویی فرآیندها و عملیات

اندازهگیری میزان كنترل فرآیندها و عملیات

سنجههایی كیفی كه نشان میدهد مسؤولیت و اختیارات مربوط به یک

هنگام بررسی استفاده مجدد از آنها یا

فرآیند تا چه میزان شفاف تعریف شده است.

بهاشتراکگذاری فرآیند با دیگر دستگاهها و



سازمانها برای هر نهادی حایز اهمیت است.

قابلیت ممیزی فرآیندها و عملیات
سنجههایی كیفی كه نشان میدهد تا چه میزان فرآیندها شفاف هستند و
شاخصهای مورد نیاز برای مستندسازی و ذخیره تاریخچههای فرآیند
تدوین شدهاند.



تطابق پذیری فرآیندها و عملیات
سنجههایی كیفی كه میزان تطابق یک فرآیند با سازمان ،پورتفولیوی آن و
سیاستهای دولتی را نشان میدهد.

قابلیت دستیابی فرآیندها و عملیات



ظرفیت فرآیندها و عملیات

قابلیت دستیابی فرآیندها و عملیات ،یک ویژگی

شاخصی كمی است كه نشان میدهد چه تعداد چرخه از فرآیندها و

چندگانه از فرآیندها و عملیات است كه در

عملیات با توجه به منابع موجود میتواند اجرا شود.

طراحی و عملکرد بهینه سیستمها و خدمات



بهكارگیری فرآیندها و عملیات

نقش بهسزایی دارد .ظرفیت موجود و در دسترس

سنجه هایی كمی است كه میزان اجرای فرآیندها و عملیات را بهصورت

فرآیندها و عملیات از ویژگیهای مهم عملکردی

مصرف شده و نگهداری شده نشان میدهد.

فرآیندها محسوب میشود.



پاسخدهی فرآیندها و عملیات
سنجهای كیفی است كه میزان فواصل بین اجراهای یک فرآیند را با توجه
به نیازمندیهای كسبوكار تفسیر میكند.
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حوزه سنجه
پیچیدگی فرآیندها و عملیات

گروه سنجه


گسستگی 23فرآیندها و عملیات

سنجههای مرتبط با پیچیدگی فرآیندها و عملیات

سنجهای كیفی است كه میزان گسستگی یک فرآیند را از دیدگاه زیر

از دیدگاه ارزیابی ریسک یک فعالیت یا فرآیند

فرآیندها نشان میدهد .این سنجه میزان فعالیتهای مجزای یک فرآیند و

كه برای سازمانها بسیار حایز اهمیت است .در

اینکه از لحاظ همزمانی و اجرا چه ارتباطی با یکدیگر دارند را درنظر

این ارزیابی است كه اندازهگیری پیچیدگی باعث

میگیرد.

ایجاد آگاهی از اقدامات و اخذ تصمیمات



راهبردی میشود.

پوشانندگی 22فرآیندها و عملیات
شاخص كیفی است كه میزان پوشانندگی فرآیند در ارتباط با حیطه عملیات
كالن یک كسبوكار را نشان میدهد .این سنجهها ریسک گسستگی یک
فرآیند كه باعث ایجاد اختالل در ارائه خدمات و فرآیند كالن مربوط به آن
را میشود ،اندازهگیری مینمایند.



ویژه بودن فرآیندها و عملیات
شاخصی كیفی از انحصاری بودن ویژگی های مورد نیاز برای اجرای بهینه

و منطبق با اصول و قوانین فرآیندها و عملیات میباشد.


كاربری فرآیندها و عملیات
سنجههایی كیفی هستند كه نشاندهنده توانایی یادگیری كاركنان و میزان
بهكارگیری آن فرآیندها و عملیات در حیطه فعالیتهای جاری سازمان
میباشد.



بازنگری در فرآیندها و عملیات
سنجههایی كیفی هستند كه قابلیت بازنگری فرآیندها و عملیات را نشان
میدهد .این سنجهها از دیدگاه بازطراحی و بازمهندسی فرآیندها نشانگر
میزان پیچیدگی فرآیندها و عملیات موجود هستند.

اتکاپذیری فرآیندها و عملیات



تداوم فرآیندها و عملیات

اتکا پذیری فرآیندها و عملیات ،میزان اجرای

سنجهای كیفی است كه میزان توانایی فرآیند در انجام فعالیتها بهصورت

بدون خطای فرآیندها در حوزه كاری میباشد كه

مداوم و مستقل از میزان حجم كاری آن ها را نشان میدهد.

با فاكتورهای تداوم و پایداری اندازهگیری



میشوند.

پایداری فرآیندها و عملیات
سنجههایی كمی هستند كه نرخ خطا یا عدم پاسخگویی یک فرآیند را
نشان میدهد ،منبع این خطاها وابسته به خود فرآیندها است و میتواند
خطاهای فردی یا سیستمی باشد.



رضایت مندی از فرآیندها و عملیات
سنجههای كمی و كیفی هستند كه میزان شکایات از طرف كاربران در هر
حوزه فرآیندی را اندازهگیری میكند .این سنجهها میزان رضایت كاربران
از خروجی و نحوه انجام هر فرآیند را نشان میدهد.
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Coverage
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حوزه سنجه
وفقپذیری 28فرآیندها و عملیات

گروه سنجه


انعطاف پذیری فرآیندها و عملیات

وفقپذیری فرآیندها یک ویژگی كیفی چندگانه

سنجههایی كیفی هستند كه انعطاف پذیری و امکان تغییر یک فرآیند،

از انعطاف پذیری ،قابلیت بکارگیری دوباره و

همگام و هماهنگ با سایر فرآیندها را اندازه گیری میكنند.

استانداردسازی آن میباشد.



قابلیت بهكارگیری دوباره فرآیندها و عملیات
سنجههایی كیفی هستند كه قابلیت بهكارگیری یک فرآیند برای تولید
خروجیهای جایگزین را نشان میدهد.



استاندارد سازی فرآیندها و عملیات
سنجههایی كیفی هستند كه استانداردهای مورد حمایت و اجرا شده یک
فرآیند را نشان میدهد.

بلوغ فرآیندها و عملیات



استاندارد فرآیندها و عملیات

اطالعات گوناگونی جهت اندازهگیری میزان بلوغ

سنجههای كیفی هستند كه توصیف گر میزان بلوغ یک فرآیند بر اساس

فرآیندها باید جمعآوری شود كه با ارتباط میان

استانداردهای همان صنعت میباشد .همه فرآیندها نیازمند یا دارای یک

گروههای مختلف سنجهها بهدست میآیند.

مدل بلوغ نمیباشند .سازمانها میتوانند شاخصهای بلوغ را برای بهبود

میزان بلوغ یک فرآیند و سنجههای آن وابسته

فرآیندهای درونی سازمان استفاده نمایند.

بهروش شناسی و نحوه الگوبرداری است كه
برای سنجش آن فرآیندها و عملیات بهكار برده
میشود .این اطالعات نیازمند ذخیره سازی در
هر شاخص و سنجه است.
امنیت فرآیندها و عملیات



ریسک فرآیندها و عملیات
سنجههایی كیفی میباشند كه در اجرای بدون خطر و فاقد ریسک یک
فرآیند قابلیت بهكارگیری دارند .ریسک میتواند شامل موارد زیر باشد:
 oریسک نیروی انسانی
 oریسک دستیابی به خروجیها
 oریسک درونی درحین اجرای فرآیند



حریم خصوصی در فرآیندها و عملیات
سنجههایی كیفی هستند كه نشاندهنده انطباق فرآیند با قوانین و
استانداردهای حریم خصوصی است .این سنجهها نشانگر این هستند كه
فرآیندهای سازمانی تا چه میزان نیازمند اطالعاتی هستند كه میتوانند
حریم خصوصی افراد را تحت تأثیر قراردهند.



دسترسی فرآیندها و عملیات
سنجههایی كیفی هستند كه میزان و نحوه دسترسی به فرآیندها را از
دیدگاه امنیت در نظر میگیرند.

Adaptability
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 4-2الیه ورودیها

در حوزه مربوط به هر نوع فعالیت میتوان سه گروه از ورودیها را بهصورت كلی در نظر گرفت :زمان ،نیروی كار و
پول .اما بهجهت كاربردی بودن ،سنجههای الیه ورودی در مدل مرجع عملکرد به دامنههای دیگری تقسیم بندی
شده كه در سازمانهای دولتی و بهطور عمومی در هر نوعی از كسبوكار بهعنوان منابع مورد نیاز برای انجام
فعالیتها در نظر گرفته میشوند.
نتایج
راهبردی

نتایج

نتایج

نتایج برنامهها

فعالیتها

خروجیها

خدمات

فعالیتها

اقدامات
موردی

ورودیها

دارایی

محصوالت

فرایندها

منابع انسانی

پروژهها

فناوری

داده و
اطالعات

شکل  11-2الیه ورودیها

همانطور كه بهصورت خالصه در مدل مرجع عملکرد شرح داده شد ،الیه اول یا همان ورودیها شبیه
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شکل  13-2میباشد كه نمایانگر تمامی منابعی است كه میتواند در هر سازمان و نهادی بهعنوان یک ورودی در
نظر گرفته شود .دستهبندی مربوط به این الیه و دامنههای آن بهطور جامع تمامی مواردی كه در سازمانهای دولتی
مدنظر است را پوشش خواهد داد .این دامنهها بهتفصیل در بخشهای بعدی توضیح داده شده و گروه سنجههای
مربوط به هركدام در جدول مربوطه ذكر میشود.
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 1-4-2دامنه سنجه منابع انسانی

منابع انسانی
قابلیت دستیابی به منابع انسانی

تخصص منابع انسانی

 ظرفیت منابع انسانی
 oكل ساعاتی كه كارمند برای كار
در دسترس است.
 oساعات كاری در حالت تماموقت،
كه معادل آن دستمزد برای
اقدامات و كارها پرداخته میشود.
 oساعت كاری در حالت پارهوقت،
كه كارمند برای اقدامات و كارها
در دسترس است.
 بهكارگیری منابع انسانی

 تجربه و مهارت
 آموزش منابع انسانی
 oآموزش امنیتی در ادارات دولتی
 oآموزش مقدماتی فناوری
اطالعات و ارتباطات
 oآموزش تداركات و قرارداد
 صالحیتهای منابع انسانی

هزینه منابع انسانی
 هزینه كارمندیابی و استخدام
 oهزینههای آگهی استخدام
 oهزینههای خدمات استخدام
 oهزینههای ثبت و مستندسازی
 جبران خدمات منابع انسانی
 oحقوق
 oبازنشستگی
 oمرخصیهای استحقاقی
 oسایر مؤلفههای بسته جبران
خدمات
 هزینههای كسب مهارت

شکل  14-2دامنه سنجه منابع انسانی

منابع انسانی مربوط به نیروی كاری است كه برای انجام فعالیتها در اختیار سازمان و نهاد قرار میگیرد .هزینه منابع
انسانی شامل تمامی هزینههای نیروی كار حاضر در سازمان است .در حالی كه تخصص منابع انسانی سازمان
بهعنوان یک سرمایه دانشی در اختیار سازمان است ،قابلیت دستیابی نیروی انسانی در بازار كار بهعنوان یک نقطه
اتکا برای سازمان قلمداد میشود .در این الیه از مدل مرجع عملکرد میتوان موارد زیر را بهعنوان مثالی از این دامنه
در نظر گرفت:
 میزان نیروی كار حاضر در سازمان
 میزان نیروی كار موجود در بازار كار
 تخصص كاركنان سازمان
 هزینه نیروی انسانی سازمان
درک منابع انسانی بهعنوان یک ورودی در مدل مرجع عملکرد نیازمند شناخت كامل و یکپارچه از چگونگی تبدیل
منابع ورودی به خروجیها از طریق فعالیتها میباشد .در حالیكه هزینه منابع انسانی كارآیی خروجیها را بهعنوان
خروجی حاصل از حجم مشخصی ورودی ،تحت تأثیر قرار میدهد ،تخصص و مهارتهای منابع انسانی اثربخشی و
سودمندی آنها را دستخوش تغییر خواهد كرد .بههمین جهت درک درست و جامع از منابع انسانی پیش شرط
طراحی و مدیریت فعالیتهای كسبوكاری مورد نیاز است.
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جدول  5-2دامنه سنجه منابع انسانی

حوزه سنجه
هزینه منابع انسانی

گروه سنجه


هزینه كارمندیابی و

استخدام22

هزینههای مربوط به منابع انسانی اغلب بیشترین

سنجههای كمی از ارزش مالی منابع غیرفرآیندی هستند كه در استخدام و

هزینههای مالی هستند كه سازمانها در ارائه

اكتساب منابع انسانی هزینه میشوند .لذا در این سنجهها هزینه اجرای

برنامهها و انجام فعالیتها ،متحمل میشوند.

مصاحبه استخدامی بهعنوان بخشی از فرآیند استخدام لحاظ نمیشود .این

هزینههای منابع انسانی ،شاخص كلیدی اندازه

هزینهها و مخارج شامل موارد زیر است:

گیری كارایی فعالیتهای سازمان و برنامههای

 oهزینههای آگهی استخدام

دولت است ،زیرا فرآیندهای پشتیبان ارائه

 oهزینههای خدمات استخدام

برنامهها ،برای طراحی ،توسعه ،پیادهسازی و

 oهزینههای ثبت و مستندسازی

تداوم؛ وابسته و نیازمند به منابع انسانی هستند.



جبران خدمات منابع انسانی

درک مجموع هزینههای منابع انسانی به سازمان

سنجههای كمی هزینههای مالی ناشی از ابقاء و حفظ كاركنان میباشند.

اجازه میدهد كه دقیقا مخارج مؤلفه نیروی كار

سنجهها میبایست هزینههای كامل جبران خدمات را كه شامل موارد زیر

یک فرآیند سازمان را تعیین و محاسبه كند.

است ،در برگیرند:
 oحقوق
 oبازنشستگی
 oمرخصیهای استحقاقی
 oسایر مؤلفههای بسته جبران خدمات


هزینههای كسب مهارت
سنجههایی كمی كه نشاندهنده ارزش مالی منابعی است كه سازمان برای
حصول اطمینان از كسب مهارت مورد نظر و احراز صالحیت كارمندان برای
انجام فعالیتهایشان صرف میكند.

تخصص منابع انسانی

اندازهگیری تخصص كاركنان بصورت كمی،

سنجههای كیفی از آموزش غیررسمی (در محل كار) و مهارتهایی كه

بسیار مشکل است .درک تخصص كارمندان

كاركنان در دوره استخدام در سازمان یا شغل قبلی كسب كردهاند.

سازمان ،تداوم كار و همینطور برنامهریزی نیروی



آموزش منابع انسانی

كار را تسهیل میكند .اگر منابع انسانی اختصاص

سنجههای كیفی از آموزش در یک سازمان كه توسط نهاد یا مؤسسه حرفهای

داده شده به ارائه برنامههای دولت بهدرستی

تایید یا بهرسمیت شناخته نشده است .مانند:

آموزش ندیده باشند و یا تجربه الزم را كسب

 oآموزش امنیتی در ادارات دولتی

نکرده باشند ،خروجیهای مورد نیاز با احتمال

 oآموزش مقدماتی فناوری اطالعات و ارتباطات

باال ،در سطح مورد نظر عمل نخواهند كرد.

 oآموزش تداركات و قرارداد

عالوه بر این ،دانستن تخصص كاركنان
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تجربه و مهارتها



صالحیتهای 23منابع انسانی

اختصاص داده شده به یک فرآیند ،در توضیح

شاخصهایی كیفی از آموزش رسمی و صالحیتهای احراز شده توسط

سطح عملکرد و كارایی آن فرآیند و همینظور

كارمندان است .این شاخصها نه تنها آموزشهای با هزینه سازمان را شامل
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Recruitment

22

Qualifications

23

فصل دوم

گروه سنجه

حوزه سنجه

میشوند ،بلکه آموزشهای خارج از سازمان را نیز در برمیگیرد.

كیفیت خروجی آن بسیار مهم است.


قابلیت دستیابی به منابع انسانی

ظرفیت منابع انسانی

قابلیت دستیابی و در دسترس بودن منابع انسانی

سنجههایی كمی هستند از حداكثر مقدار كار اختصاص داده شده یک كارمند

بهعنوان یک ورودی ،سنجهای است از اینکه چه

به یک فرآیند .منابع اطالعاتی برای این متغیر شامل موارد زیر است:

مقدار كار كارمندان برای اجرای فرآیند سازمانی،

 oكل ساعاتی كه یک كارمند برای كار در دسترس است.

قابل استفاده و مهیا است .قابلیت دستیابی و در

 oساعات كاری در حالت تمام وقت ،كه معادل آن دستمزد
برای اقدامات و كارها پرداخته میشود.

دسترس بودن ،یک ویژگی كمی چند متغیره
است كه "ظرفیت" (كل حجم كار كارمند در

 oساعات كاری در حالت پاره وقت ،كه كارمند برای اقدامات و

دسترس) را با "بهكارگیری" (حجم كار انجام

كارها در دسترس است.


شده توسط كارمند) مقایسه میكند.

بهكارگیری منابع انسانی

دانستن در دسترس بودن نیروی انسانی ،مدیریت

سنجههای كمی هستند از كار كارمندان كه برای انجام كارها ،مصرف یا رزرو

كارآمد "ظرفیت" را در پروژهها ،فرآیندهای

شدهاند .بهكارگیری یک نیروی انسانی ،مقداری از وقت اوست كه به خدمت

عملیاتی و فعالیتها تسهیل میكند.

در یک اقدام و فعالیت سازمان اختصاص داده میشود.

 2-4-2دامنه سنجه داده و اطالعات

داده و اطالعات
کیفیت داده و اطالعات

هزینه داده و اطالعات
 هزینه اكتساب اطالعات و داده
 oخرید داده و اطالعات از طرف سوم
 oهزینه میدانی مربوط به فعالیتهای كسب داده
 oپرداختهای قانونی به شركتهای مشاوره درگیر
در فرآیندهای مناقصه
 oهزینه چاپ پیمایشها
 هزینه نگهداشت داده و اطالعات
 هزینه امحای داده و اطالعات
 oریزریز كردن ایمن اطالعات روی كاغذ
 oامحای تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات
كه اطالعات حساس را نگه میداشتند.
 oهزینههای مرتبط با انتقال فیزیکی دادهها بین
سازمانها (پیک ایمن)








تداوم داده و اطالعات
تمامیت داده و اطالعات
جریان داده و اطالعات
درستی داده و اطالعات
پاكسازی داده و اطالعات
محرمانگی داده و اطالعات

مرتبط بودن داده
و اطالعات

دسترسپذیری داده و اطالعات
 استانداردسازی داده و اطالعات

شکل  18-2دامنه سنجه داده و اطالعات

در عصر حاضر كه داده و اطالعات بهعنوان داراییهای سازمان همچون منابع مالی و نیروی كار قلمداد میشوند،
اطمینان خاطر از استفاده كارا و اثربخش از منابع دادهای در یک سازمان نیازمند توجه خاص است .كارآیی و
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اثربخشی در استفاده از اطالعات نیازمند شناخت دادههایی است كه سازمان در اختیار دارد .شناختی كه خود به معنی
پایش داده و اطالعات است .داده ها در سازمان بهعنوان منابع ورودی میتواند شامل موارد زیر باشد:
 دادههای مربوط به فعالیتهای عملیاتی سازمان (تراكنشی)
 دادههای مالی سازمان
 دادهها و اطالعات مربوط به كاركنان از نظر فردی و دانشی
عمده معیارهای مورد نیاز در سازمانها برای پایش داده و اطالعات در حوزههای هزینه ،كیفیت ،دسترسپذیری و
مرتبط بودن 21داده و اطالعات قرار میگیرد.
جدول  9-2دامنه سنجه داده و اطالعات

حوزه سنجه
هزینه داده و اطالعات

گروه سنجه


هزینه اكتساب 31داده و اطالعات

داده و اطالعات نیز مانند سایر منابع ،هزینههای

سنجههایی كمی هستند كه مقدار منابع مالی هزینه شده برای تهیه داده

مالی به سازمان تحمیل میكند .هزینههایی

(خرید یا تولید داده) با هدف پشتیبانی از ارائه برنامههای دولت و عملیات

همچون اكتساب ،تولید ،نگهداشت 29و امحا.

سازمان را بیان میكنند .هزینههای تهیه میتوانند شامل موارد زیر شوند:

هزینههای داده و اطالعات ،چند متغیره بوده و

 oخرید داده و اطالعات از طرف سوم

درک كامل آنها ،مستلزم اندازهگیری هزینههای

 oهزینههای میدانی مربوط به فعالیتهای كسب داده

متغیرهایی است كه در ستون گروه سنجهها

 oپرداختهای قانونی به شركتهای مشاوره درگیر در

مطرح میشود.

فرآیندهای مناقصه
 oهزینههای چاپ پیمایشها


هزینه نگهداشت داده و اطالعات
سنجههایی كمی هستند كه بیانگر میزان منابع مالی مصرف شده برای فعالیت
های نگهداری از داراییهای اطالعاتی سازمان است.



هزینه امحا داده و اطالعات
سنجههای كمی هستند در خصوص منابع مالی صرف شده در امحای دادهها.
هزینههای این گروه سنجهها ،شامل موارد زیر است:
 oریزریز كردن ایمن اطالعات روی كاغذ
 oامحای تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات كه اطالعات
حساس را نگه میداشتند)HDD31, DAT32( .

Relevance

21

Sustainment

29

Acquisition

31

Hard Disk Drive

31

32 Digital Audio Tape
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گروه سنجه
 oهزینههای مرتبط با انتقال فیزیکی دادهها بین سازمانها
(پیک ایمن)

کیفیت داده و اطالعات



پایداری داده و اطالعات

سنجههای كیفیت در چارچوب مدل مرجع

سنجههایی كیفی هستند نشاندهنده شکافهای موجود در دادهها و اطالعات

عملکرد ،میتوانند به ارزیابی ریسک موارد زیر

مبتنی بر سریهای زمانی و توصیف ریسکهای مرتبط با استفاده از آنها

برای دادهها بهعنوان ورودی اقدامات سازمان،



تعبیر و تفسیر شوند.

تمامیت 32داده و اطالعات
سنجههایی كیفی هستند از شکافهای موجود در دادههایی (غیر سری زمانی)



نادرست بودن 33دادهها

كه مورد استفاده سازمانها قرار گرفتند و توصیف هر گونه ریسک كه ممکن



نامناسب بودن 32دادهها

است مرتبط با استفاده از آن دادهها باشد .تحلیل این نوع از ریسکها به



نامرتبط

بودن30



محرمانه بودن دادهها

ارزیابی كلی اطمینان از دادهها كمک میكند.

دادهها


جریان 33داده و اطالعات

محرمانگی دادهها و اطالعات ،ناظر بهعدم

سنجههایی كمی میباشند كه زمان و تاریخ اخذ دادههای "حساس به زمان"

واگذاری و افشای آنها برای افراد بدون

را ثبت میكنند .چنین سنجههایی بهشکلدهی كیفیت داده و شاخص

صالحیت یا افشای آنها پس از حمالت رایانهای

اطمینان 31دادهها كمک میكنند .بهطور مثال ،نتایج پیمایش رضایت مشتری

است .محرمانگی برای هر دو نوع داده (ساكن و

مربوط به سه سال قبل ،برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک مرتبط با

در جریان) مطرح است.

سرمایهگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات مفید نخواهد بود ،ولی ممکن است
كه همه اطالعات موجود ما باشد.


درستی داده و اطالعات
سنجههایی كیفی هستند كه درجه جزئیات داده و اطالعات مورد استفاده در
سازمان را به هر دو شیوه زیر توصیف میكند.
 oصحت داده بهعنوان یک ورودی مستقیم برای خروجی تولید شده.
 oدرستی داده بهعنوان یک راهنما در فرآیندهای كاری كه خروجی را
تولید میكند.



پاكسازی داده و

اطالعات39

مجموعه سنجههایی هستند كه نشاندهنده كیفیت داده و اطالعات در زمینه
انتقال و پاکسازی دادههای قدیمی در سازمانها است .این سنجهها كه هم
كمی و هم كیفی هستند ،میتوانند جریان پاکسازی دادهها را در سازمان از
دیدگاه كارآیی و اثربخشی مورد ارزیابی قرار دهند.
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Inappropriateness

32

Irrelevancy

30
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32

Currency

33

Confidence
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Data Cleansing

39

حوزه سنجه
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گروه سنجه


محرمانگی داده و اطالعات
سنجه هایی كیفی هستند كه بیانگر سطح محرمانگی و میزان نیاز داده و
اطالعات مربوطه به اندیشیدن تمهیدات امنیتی است.

دسترسپذیری داده و اطالعات



استانداردسازی داده و اطالعات

دسترسپذیری دادهها و اطالعات (زمانی كه

سنجههایی كیفی مربوط به سطح تطابقپذیری دادهها و اطالعات با

بهعنوان یک ورودی سنجیده میشود) ،با اندازه

استانداردهای شناخته شده است .سازمانها باید از تطابقپذیری دادهها و

گیری و سنجش سطح استانداردسازی دادههای

اطالعاتی كه دارند ،با استانداردها آگاه باشند .بهاین ترتیب ،میزان

الیه زیرین ،تعیین میشود.

دسترسپذیری داشتههایشان را خواهند دانست.

آگاهی از دسترسپذیری داراییهای دادهای یک
سازمان ،بهتعیین میزان سهولت اشتراک دادهها
بین سازمانها كمک خواهد كرد .همینطور
مشخص میكند كه آیا آنها قادر بهاستفاده
مجدد از دادههای موجود برای پشتیبانی از
اقدامات جدید سازمان هستند یا نه.
مرتبط بودن داده و اطالعات

سنجیدن میزان مرتبط بودن دادهها ،یک فرآیند
موضوعی و ذهنی است كه معطوف به حصول
اطمینان از تناسب دادههایی است كه در یک
اقدام سازمانی مورد استفاده قرار میگیرند.
ویژگیهای دادههایی كه در ارزیابی "مرتبط
بودن" با اهمیت تلقی میشوند از سازمانی به
سازمان دیگر و از اقدامی به اقدام دیگر ،متفاوت
است .تنها ویژگی مشترک بین شاخصهای
"مرتبط بودن" داده در سازمانها این است كه
آنها سنجههایی كیفی هستند كه در سازمانی
كه مورد استفاده قرار گرفتهاند ،تعریف میشوند.
بههمین دلیل راه های محدودی برای تعیین
چیستی "مرتبط بودن" وجود دارد و در عمل
هیچ راهنمایی در مورد انواع سنجههایی كه
بهتعیین دادههای مرتبط كمک میكنند وجود
ندارد" .مرتبط بودن" بهدلیل اهمیت این موضوع
در مدل مرجع عملکرد گنجانده شده است و
سازمانها باید تعریف شاخص برای آن را مدنظر
قرار دهند.
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فصل دوم

 3-4-2دامنه سنجه فناوری

فناوری
هزینه فناوری

قابلیت دستیابی فناوری

سازگاری فناوری

 هزینه اكتساب فناوری
 oقیمت خرید سختافزار
 oهزینههای مجوز (لیسانس) نرمافزار
 oهزینههای پرداختی برای كسب قابلیتهای یک
فناوری
 هزینه نگهداشت فناوری
 oقردادهای پشتیبانی ،تعمیر و نگهداری فناوری
 oهزینههای مربوط به جایگزینی زیراجزای معیوب
فناوری ،مانند سختافزاری از یک سرور
 oهزینههای نظافت ،پاکسازی و سرویس تجهیزات،
سختافزار و نرمافزار
 هزینه بهكارگیری فناوری
 oسهم هر فناوری در هزینههای برق و الکتریسیته
 oسهم هر فناوری در هزینههای مکانیکی (مانند
تهویه هوا)
 oارزش فضا و سطحی كه آن قطعه از فناوری در
مركز دادهها اشغال میكند.
 هزینه اسقاط و امحا
 oجریمههای فسخ زودهنگام قراردادهای پشتیبانی
 oهزینههای پاكسازی داده

 ظرفیت فناوری
 oحداكثر پهنای باند یک سوئیچ
شبکه
 oحداكثر تعداد ارتباط همزمان
كه یک پایگاهداده میتواند
برقرار و پشتیبانی كند.
 oمقدار دادههایی كه یک مخزن
حافظه میتواند نگه دارد.
 oمقدار توان پردازش یک قطعه
از تجهیزات (كامپیوتر ،سرور)...
 بهكارگیری فناوری
 oدرصد زمان استفاده از
پردازشگر
 oحجم استفادهشده از فضای
دیسک
 oحجم استفادهشده از پهنای
باند شبکه

 یکسانسازی فناوری
 اختصاصیسازی
فناوری

اتکاپذیری فناوری
 عمر فناوری
 ثبات فناوری
 oفاصله زمانی بین
خرابیهای
سختافزار
 oنرخ متوسط خطاهای
نرمافزار
 oمیزان قطع برق
شبکه و ارتباط از راه
دور
 oتناوب قطع برق
مركز دادهها

شکل  16-2دامنه سنجه فناوری

فناوری بهعنوان یک ورودی در هر سازمان ،حوزههای مربوط به سختافزارها و زیرساخت ،نرمافزارها و مواردی
همچون اقالم زیر را دربرمیگیرد:
 تجهیزات رایانش شامل كامپیوترهای شخصی و سرورها
 زیرساختهای شبکه و مخابرات
 نرمافزارهای تجاری و یا سازمانی
 ماشینآالت اداری
 تجهیزات علمی
تجهیزات و تشریح كامل ورودیهای یک سازمان از دیدگاه فناوری بهصورت جامع و كامل در مدل مرجع فنی دیده
میشود.

51

مدل مرجع عملکرد
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درک درست از اثربخشی و كارآیی ،بهعبارت دیگر عملکرد مبتنی بر فناوری ،نیازمند شناخت هزینهها ،قابلیت
دستیابی ،اتکاپذیری و دسترسپذیری فناوری برای سازمان است كه هریک از این وجوه در تدوین گروه سنجههای
مربوطه در مدل مرجع عملکرد لحاظ شدهاست.
جدول  11-2دامنه سنجه فناوری

حوزه سنجه
هزینه فناوری

گروه سنجه


هزینه اكتساب فناوری

هزینه فناوری یک كلید تعیین كننده در ارزیابی

سنجههایی كمی از هزینههای مالی تدارک و تهیه فناوری (هزینههای

عملکرد سرمایهگذاری بر روی آن فناوری و

غیرانسانی) در یک سازمان كه حداقل شامل موارد زیر میشوند.

همینطور عملکرد كلی سازمان در تحقق

 oقیمت خرید سختافزار

بخشیدن كارا به دستاوردهای مؤثر برای دولت

 oهزینههای مجوز (لیسانس) نرمافزار

است كه یک ویژگی چند متغیره میباشد.

 oهزینههای پرداختی برای كسب قابلیتهای یک فناوری

درک كل هزینه فناوری نیازمند سنجش



هزینههای مربوط به اقالم زیر میباشد.

هزینه نگهداشت فناوری
سنجههایی كمی كه میزان هزینههای مالی (غیر انسانی) مربوط به نگهداری



بهدست آوردن فناوری (اكتساب)

فناوری را نشان میدهند .هزینههای ثبت شده در این گروه ،حداقل شامل



نگهداری از آن (نگهداشت)

موارد زیر میشود.



بهكارگیری فناوری

 oقراردادهای پشتیبانی ،تعمیر و نگهداری فناوری



اسقاط فناوری( 21سختافزار) و یا امحا

 oهزینههای مربوط به جایگزینی زیراجزای معیوب فناوری،

(نرمافزار)21

مانند سخت افزاری از یک سرور
 oهزینههای نظافت ،پاكسازی و سرویس تجهیزات ،سخت-
افزار و نرمافزار


هزینه بهكارگیری فناوری
سنجههای كمی از هزینههای مالی غیرانسانی كه یک سازمان در بهكارگیری
و استفاده از یک فناوری متحمل میشود.
سنجههای این گروه حداقل شامل موارد زیر می شود.
 oسهم هر فناوری در هزینههای برق و الکتریسته
 oسهم هر فناوری در هزینههای مکانیکی (مانند تهویه هوا)
 oارزش فضا و سطحی كه آن قطعه از فناوری در مركز داده
ها اشغال میكند.



هزینه اسقاط و امحا
سنجههای كمی از هزینههای مالی غیرانسانی كه یک سازمان متحمل
میشود وقتی كه یک فناوری به پایان دوره استفاده خود میرسد و یا كنار
گذاشته میشود.
سنجههای این گروه حداقل شامل موارد زیر است.
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Dispose of asset and technology

21

Dispose of data and information

21

حوزه سنجه
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گروه سنجه
 oجریمههای فسخ زودهنگام قراردادهای پشتیبانی
 oهزینههای پاكسازی دادهها

قابلیت دستیابی فناوری



ظرفیت فناوری

سنجش قابلیت دستیابی و در دسترس بودن

سنجههایی كمی از حداكثر مقدار كاری كه یک قطعه از فناوری قابلیت انجام

فناوری بهعنوان یک ورودی ،در واقع سنجیدن

یا اداره آن را دارد .شاخصهای سنجش این گروه میتواند شامل موارد زیر

مقدار كار فنی است كه برای اجرای فرآیندها و

باشد:

وظایف سازمانی در دسترس است .قابلیت

 oحداكثر پهنای باند یک سوئیچ شبکه

دستیابی و در دسترس بودن ،یک ویژگی كمی

 oحداكثر تعداد ارتباط همزمان كه یک پایگاه داده میتواند

دو متغیره است كه "ظرفیت" (كل حجم كار

برقرار و پشتیبانی كند.

فناوری در دسترس) را با "بهكارگیری" (حجم

 oمقدار دادههایی كه یک مخزن

كار فناوری انجام شده) مقایسه میكند.

 oمقدار توان پردازش یک قطعه از تجهیزات (كامپیوتر،

میتواند نگه دارد.

سرور)...

دانستن قابلیت دستیابی و در دسترس بودن منابع
فناوری ،مدیریت كارآمد "ظرفیت" را در

حافظه22



بهكارگیری فناوری

پروژهها ،فرآیندهای عملیاتی و فعالیتهای

سنجههای كمی از كار فناوری كه برای انجام فرآیندهای سازمان ،مصرف و

سازمان ،تسهیل میكند.

یا رزرو شدهاند .بهكارگیری منابع فناوری ،بهمقدار توان پردازش (كار) اطالق
میشود كه در خدمت یک فرآیند و یا فعالیت سازمان قرار میگیرد.
شاخصهای سنجش در این گروه شامل موارد زیر است.
 oدرصد زمان استفاده از پردازشگر
 oحجم استفاده شده از فضای دیسک
 oحجم استفاده شده از پهنای باند شبکه

اتکاپذیری فناوری

ویژگی اتکاپذیری فناوری ،میتواند چندمتغیره و

سنجههایی كیفی از عمر (سن) فناوری ،زیرا عمر میتواند یک عامل تعیین

یا تک متغیره باشد .زمانی كه بهعنوان یک

كننده اتکاپذیری فناوری باشد.

شاخص عملکرد تجربی بهكارگرفته میشود
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 عمر فناوری

 ثبات 22فناوری

(ثبات) ،سنجش تک متغیره ،كفایت میكند.

سنجههای كمی از نرخ خطا و نرخ

هنگامی كه برای آگاهی بخشی در مدیریت

زیر هستند:

خرابی20

فناوری كه حداقل شامل موارد

ریسک و برنامهریزی فعالیتها از "اتکاپذیری"

 oفاصله زمانی بین خرابی های سختافزار

استفاده می شود ،سنجشی چندمتغیره كه تركیبی

 oنرخ متوسط خطاهای نرمافزار

از عمر و اختالل فیزیکی (فرسودگی )23است،

 oمیزان قطع برق شبکه و ارتباط از راه دور

ضروری است.

 oتناوب قطع برق مركز دادهها

مدل مرجع عملکرد

Storage

22

)Wear (Impairment

23

Stability

22

Failure rate

20

فصل دوم

گروه سنجه

حوزه سنجه


سازگاری 46فناوری

یکسانسازی فناوری

خصیصه سازگاری فناوری ،كیفی و چندمتغیره

سنجههایی كیفی از سطح متناسبسازی قابل اعمال بر فناوری در حال كار

است .این خصیصه ،توصیف كننده میزان سهولت

در یک سازمان.

یکپارچه سازی یک فناوری با دیگر فناوری ها



اختصاصی سازی فناوری

در یک سازمان است كه از طریق سنجش

سنجههای كمی كه بیانگر این هستند كه یک فناوری یا محصول در سازمان

یکسانسازی 23فناوری و اختصاصی سازی آن

به چه میزان بهصورت سفارشی پیادهسازی شدهاست.

بهدست میآید.
 4-4-2دامنه سنجه داراییها

دارایی
قابلیت دستیابی دارایی

هزینه دارایی
 oهزینههای مصرف سایر مواد
 هزینه اكتساب دارایی
 هزینه نگهداشت دارایی
 oقیمت خرید وسایل موتوری،
 oهزینههای سرویس وسایل
كارخانه ،تجهیزات...
موتوری
 oهزینههای پیشپرداخت امالک
 oهزینههای نظافت ساختمان
 oپرداختهای قانونی به مشاور
 oهزینههای نگهداری ساختمان
طرف سوم جهت خرید
 oهزینههای اجاره
داراییها
 هزینه اسقاط دارایی
 oهزینههای خارجی مرتبط با
 oهزینههای فسخ زودهنگام
فعالیتهای تداركات
قرارداد اجاره ساختمان
 هزینه بهكارگیری دارایی
 oهزینههای تخریب ساختمان
 oهزینه سوخت مصرفی وسایل
 oحقالعمل قابل پرداخت به
موتوری
واسطه
 oهزینه برق مصرفی ساختمانها
 هزینه اكتساب منابع جاری
و ادارات
 هزینه عملیات منابع جاری
 oهزینه آب مصرفی درختان و
فضای سبز

 ظرفیت دارایی
 oظرفیت وسایل
حملونقل
 oظرفیت ساختمانها
 oظرفیت تسهیالت
پزشکی (بیمارستانها،
درمانگاهها)...
 oظرفیت انتقال
الکتریسیته و داده در
زیرساخت شبکه
 بهكارگیری دارایی
 ظرفیت منابع جاری

اتکاپذیری دارایی
 عمر دارایی
 oساعات پرواز (هواپیما)
 oسالهای مورد استفاده
(اتوبوس)
 فرسودگی دارایی
 ثبات دارایی
 oفاصله زمانی بین
خرابیهای وسیله
 oدوره تناوب بین توقف
استفاده ناشی از تعمیر و
نگهداری
 oچرخه بازگشت دارایی

شکل  17-2دامنه سنجه داراییها

داراییها در سازمانها و نهادها در یک دستهبندی كلی به دو دسته داراییهای ثابت و داراییهای جاری تقسیم
میشوند .در مدل مرجع عملکرد ،داراییها در حالت كلی بهعنوان یک دامنه از الیه ورودیها هستند كه برای پایش
اثربخشی و كارایی سازمانها در این دامنه ،حوزه سنجهها و گروه سنجههای متناسبی منظور شدهاند.

53

مدل مرجع عملکرد

Compatibility

22

Standardization

23

فصل دوم

داراییهای ثابت ،داراییهای فیزیکی است كه یک سازمان در اختیار دارد و از آنها بهعنوان ورودی در اقدامات
تجاری و كسبوكار خود بهره میبرد .این داراییها میتواند شامل موارد زیر باشد:
 ساختمانهای اداری و اماكن تجاری
 مركز داده
 وسایل حمل و نقل
 ماشین آالت ،ادوات و ابزار آالت
 تجهیزات اداری
درک روابط میان ورودیها و خروجیها در خصوص داراییها از دو جنبه كارآیی و اثربخشی نیازمند درک درست و
جامعی از ویژگیهایی همچون هزینه داراییها ،قابلیت دستیابی داراییها و اتکا پذیری آنها است تا بتوان سنجهها را
بهشیوهای كاربردی و پوشا تعریف كرد.
جدول  11-2دامنه سنجه داراییها

حوزه سنجه
هزینه دارایی

گروه سنجه


هزینه اكتساب دارایی

هزینه برای داراییهای ثابت ،چندمتغیره بوده و

سنجههایی كمی از هزینههای مالی غیرانسانی كه یک سازمان در تهیه

شامل چهار گروه سنجه میشود:

داراییها ،با آنها مواجه میشود و حداقل شامل موارد زیر میشوند.

اكتساب ،نگهداشت ،بهكارگیری و اسقاط

 oقیمت خرید وسایل موتوری ،كارخانه ،تجهیزات... ،

سنجش كل هزینه یک دارایی در طول چرخه

 oهزینههای پیش پرداخت امالک

عمر آن ،نیازمند اندازهگیری هر یک از آن

 oپرداختهای قانونی به مشاور طرف سوم جهت خرید دارایی

گروهها است.

ها
 oهزینههای خارجی مرتبط با فعالیتهای تداركات

از طرف دیگر بهعنوان یک منبع ورودی،
سرمایههای مورد نیاز نقدی میتواند هزینههای



هزینه بهكارگیری دارایی

عملیاتی را برای سازمان بههمراه آورد .هزینهها

سنجههای كمی از هزینههای مالی غیرانسانی كه مربوط به عملیات در جریان

میتواند مرتبط با سرمایههای نقدی باشد.

داراییهای ثابت است .این دسته از هزینهها ،با هزینههای نگهداشت تفاوت
دارند .بهكارگیری و عملیات ،بیانگر هزینههای مصرف منابع داراییها ،در
مقابل هزینههای نگهداری می باشد.
سنجههای این گروه حداقل شامل موارد زیر میگردد:
 oهزینههای سوخت مصرفی وسایل موتوری
 oهزینه برق مصرفی ساختمانها و ادارات
 oهزینه آب مصرفی درختان و فضای سبز
 oهزینههای مصرف سایر مواد


هزینه نگهداشت دارایی
سنجههایی كمی از اینکه نگهداری از یک دارایی ،بعد از خرید آن ،چقدر
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فصل دوم

گروه سنجه

حوزه سنجه

هزینه برای سازمان دربردارد .هزینههای نگهداشت ،حداقل شامل موارد زیر
میشود:
 oهزینههای سرویس وسایل موتوری
 oهزینههای نظافت ساختمان
 oهزینه نگهداری ساختمان
 oهزینههای اجاره


هزینه اسقاط دارایی
سنجههای كمی از هزینههای مالی غیرانسانی كه یک سازمان متحمل
میشود وقتی كه یک دارایی غیرفناوری اسقاط میشود.
سنجههای این گروه شامل موارد زیر میگردد:
 oهزینههای فسخ زودهنگام قرارداد اجاره ساختمان
 oهزینههای تخریب ساختمان
 oحقالعمل قابل پرداخت به واسطه



هزینه اكتساب منابع جاری
سنجههایی كمی كه نشانگر جذب منابع مالی برای سازمان است .این
هزینهها می تواند شامل نرخ بهرهها یا نرخ اعتبارات باشد.



هزینه عملیات منابع جاری
سنجههای كمی كه نشانگر هزینههای مورد نیاز برای توزیع و بهكارگیری
منابع ملی سازمان است كه میتواند دربردارنده جرایم مؤسسات ملی در مورد
دیون ،هزینههای كارمزد یا هزینههای مربوط به حسابها باشد.

قابلیت دستیابی دارایی



ظرفیت دارایی

سنجش قابلیت دستیابی و در دسترس بودن

سنجههایی كمی هستند از مقدار "بهكارگیری" كه یک دارایی ثابت میتواند

داراییها بهعنوان یک ورودی ،در واقع اندازه

در بار اسمی و بار اوج ،تحمل كند.

گیری مقدار (عرضه) در دسترس آن دارایی برای

شاخصهای سنجش ظرفیت شامل موارد زیر میباشد:

پشتیبانی از فرآیندهای سازمانی است.

 oظرفیت وسایل حمل و نقل

قابلیت دستیابی ،یک ویژگی كمی دو متغیره

 oظرفیت ساختمانها

است كه "ظرفیت" (كل مقدار دارایی در

 oظرفیت تسهیالت پزشکی (بیمارستانها ،درمانگاهها)... ،

دسترس) را با "بهكارگیری" (مقدار دارایی

 oظرفیت انتقال الکتریسیته و داده در زیرساخت شبکه

استفاده شده) مقایسه میكند.



بهكارگیری دارایی

دانستن قابلیت دستیابی و در دسترس بودن

سنجههای كمی از حجم كاربرد و استفاده یک دارایی غیرفناوری كه برای آن

داراییها ،مدیریت كارآمد "ظرفیت" را در

استفاده یا رزرو شده است.

پروژهها ،فرآیندهای عملیاتی و فعالیتهای



ظرفیت منابع جاری
سنجهای كمی كه نشانگر حجم نقدینگی موجود برای یک اقدام كسبو كار

سازمان ،تسهیل میكند.

در سازمان است.
اتکاپذیری دارایی
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عمر دارایی

درک اتکاپذیری داراییهای ثابت برای فهمیدن

سنجه ای كمی از سن یک دارایی در قالب واحد زمانی مناسب برای آن

اثربخشی و كارایی رابطه بین ورودیها و

دارایی .برای مثال:

مدل مرجع عملکرد

فصل دوم

گروه سنجه

حوزه سنجه
خروجیها ،ضروری است .بهطور مثال ،اتوبوس

 oساعات پرواز (هواپیما)

مدرسه یک منبع ورودی برای یک فرآیند

 oسالهای مورد استفاده (اتوبوس)

عملیاتی است كه دانش آموزان را به مدرسه



فرسودگی دارایی

انتقال میدهد .اگر دانش آموزان بهخاطر خرابی

سنجههای كیفی از فرسودگی عملیاتی و فیزیکی كه یک دارایی ،در نتیجه

دائمی اتوبوس (غیر قابل اتکا) موفق به استفاده

خدمات قبلی ،تحت آن قرار دارد.

از آن نشوند ،آنگاه هدف نهایی برنامه مدرسه كه



ثبات دارایی

آموزش است ،محقق نخواهد شد.

سنجههای كمی از نرخ خطاها و نرخ خرابیهای یک دارایی .سنجههای ثبات

اتکاپذیری دارایی ،یک ویژگی چند متغیره است.

یک دارایی حداقل شامل موارد زیر است:

یک شاخص اتکاپذیری كه نه تنها عملکرد

 oفاصله زمانی بین خرابیهای وسیله

واقعی دارایی را توصیف میكند بلکه توضیح

 oدوره تناوب بین توقف استفاده ،ناشی از تعمیر و نگهداری

میدهد كه چرا این سطح از عملکرد بهدست



چرخه بازگشت دارایی

آمده است (كه در مدیریت ریسک نیز كمک

اتکاپذیری داراییهایی كه دچار سانحه ،خرابی یا خارج شدن از دسترس

خواهد كرد) و شامل فاكتورهای زیر است:

میشوند ،میتواند از دیدگاه سنجههایی كه قابلیت بازگشت این داراییها را



عمر دارایی

نشان میدهد مثمر ثمر باشد .این گروه از سنجهها كه كمی هستند ،بازگشت



فرسودگی (كاهش ظرفیت عملیاتی)

دوباره یک دارایی خارج شده از خدمت را اندازهگیری میكند.



ثبات دارایی (تناوب خرابی)
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سازگاری فناوری



یکسانسازی فناوری

خصیصه سازگاری فناوری ،كیفی و چندمتغیره

سنجههایی كیفی از سطح متناسبسازی قابل اعمال بر فناوری در حال كار

است .این خصیصه ،توصیف كننده میزان سهولت

در یک سازمان.

یکپارچه سازی یک فناوری با دیگر فناوری ها



اختصاصی سازی فناوری

در یک سازمان است كه از طریق سنجش

سنجههای كمی كه بیانگر این هستند كه یک فناوری یا محصول در سازمان

یکسانسازی 29فناوری و اختصاصی سازی آن

به چه میزان بهصورت سفارشی پیادهسازی شدهاست.

بهدست میآید.
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Compatibility

21

Standardization

29

پیوستها

فصل سوم

پیوستها
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عنوان التین

برگردان فارسی

Accessibility

پیوستها

 واژهنامه:پیوست الف
دسترسپذیری

Accountability

پاسخگویی

Acquisition

اکتساب

Adaptability

وفقپذیری

Ad-hoc tasks

اقدامات موردی

Alterant

جایگزین

Auditability

قابلیت ممیزی

Availability

قابلیت دستیابی

Capacity

ظرفیت

Compatibility

سازگاری

Completeness

تمامیت

Compliance

تطابقپذیری

Confidence

اطمینان

Consistency

تداوم

Coverage

پوشانندگی

Currency

جریان

Customization

اختصاصی سازی

Data cleansing

پاکسازی دادهها

Demographic

مردمشناختی

Dispose of (asset and technology)

)اسقاط (دارایی و فناوری

Dispose of (data and info)

)امحا (داده و اطالعات

Domain Sub-type

دامنه سنجهها

Effectiveness

اثربخشی

Efficacy

سودمندی

Efficiency

کارایی

Failure rate

نرخ خرابی

Fragmentation

گسستگی

Inaccuracy

نادرست بودن

Inappropriateness

نامناسب بودن

Irrelevancy

نامرتبط بودن

Measurement Indicators

شاخص سنجهها

Measure Domain

الیه
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برگردان فارسی

Measurement grouping

گروه سنجهها

Milestone

پیوستها

عنوان التین

دستیافتهها

Outcome

)نتیجه (دستاورد

Output

خروجی

Qualifications

صالحیتها

Recruitment

کارمندیابی و استخدام

Relevance

مرتبط بودن

Reliability

اتکاپذیری

Remuneration

جبران خدمات

Responsiveness

پاسخدهی

Safety

امنیت

Specification

خصوصیت

Stability

ثبات

Standardization

یکسانسازی

Storage

مخزن حافظه

Subcomponent

زیرجزء

Sub-Type Attribute

حوزه سنجهها

Sustainment

نگهداشت

Temporal

زمانی

Timeliness

بهموقع بودن

Utilization

بهکارگیری

Wear (impairment)

فرسودگی
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