
 

 
 

ره 
شما

14
5

♦  
هار

ب
 

93 ♦
   

    



 
 

 
ره 

شما
14

5
 ♦ 

ار 
به

93 ♦
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 

ارزيابي عملكرد دولت در زمينه مسكن روستايي براساس برنامه چهارم و 
    (BSC)پنجم توسعه با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن 

  )روستاهاي استان اصفهان: مطالعه موردي(
  ****مجتبي چنگيزي محمدي/ ***آزاده چنگيزي محمدي**/مرضيه محمدي*/تورج مجيبي      

  13/11/1391                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  02/07/1392                                                                                                                                                 :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
كن كشور، موضوع بهسازي و نوسازي مس خيزي عمومي مشكل كيفيت و استحكام نامناسب ساخت و سازهاي روستايي با توجه به سانحه

هـدف از تحقيـق حاضـر؛ ارزيـابي     . دولت در خصوص نواحي روستايي كـرده اسـت  هاي ثابت  روستايي را طي دو دهه اخير، جزء برنامه
شـهروندان و  (اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه با استفاده از منظرهاي كارت امتيازي متوازن  عملكرد دولت در زمينه مسكن روستايي بر

روش تحقيق اين پژوهش از نظر هدف؛ كاربردي و . باشد مي) رجوع، فرآيندهاي داخلي، رشد و يادگيري، مسئوليت اجتماعي و مالي ارباب
ها  آوري داده از ابزار پرسشنامه و ارقام كمي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان جهت جمع. پيمايشي است -از نظر روش؛ توصيفي

هـا،   و در برخـي ديگـر از شـاخص   ها تمام روسـتاهاي اسـتان    جامعه آماري تحقيق حاضر در بررسي برخي از شاخص. استفاده شده است
شـده   بنـدي  مورگـان و بـه روش طبقـه    -جهت تعيين حجم نمونه آماري از جدول كرجسي. باشد روستاهاي انتخاب شده توسط محقق مي

  هـا  بنـدي نمـوده و سـپس پرسشـنامه     يعني با انتخاب يك روستا از هر بخش استان ابتدا جامعه آماري را طبقه ،است  تصادفي استفاده شده
، هـاي دهيـاران، روسـتاييان    زم بـراي گـروه  هاي مربوط به جامعه آماري توزيع گرديده است كه حجم نمونه ال صورت تصادفي بين گروهبه

هـا از روايـي    ها و پرسشـنامه  براي تعيين روايي شاخص. نفر محاسبه گرديد 25و 186، 380، 40ناظران فني ساختمان و كاركنان به ترتيب 
هاي تحقيـق نشـان    يافته. بوده است 0.75ها در هر چهار گروه بيشتر از  پرسشنامه) آلفاي كرونباخ(ضريب پايايي . ده استمحتوا استفاده ش

همچنـين دولـت در منظـر فرآينـدهاي     . درصد بوده اسـت  70شاخص مورد مطالعه بيشتر از  40شاخص از  28داد كه ميزان تحقق اهداف 
منظور بهبود عملكـرد و  لذا به. است  درصد كمترين ميزان تحقق اهداف را داشته 66.19ظر مالي با درصد بيشترين و در من 88.49داخلي با 

هاي طـرح بهسـازي، افـزايش مبلـغ تسـهيالت و بهبـود        ان با برنامهسازي و آشنا نمودن روستايي فرهنگ شده؛  بيني دستيابي به اهداف پيش
  . گردد فرآيندهاي اداري پيشنهاد مي

  .برنامه چهارم و پنجم توسعه، مسكن روستايي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، (BSC) ارزيابي عملكرد، كارت امتيازي متوازن :واژگان كليدي

   .استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه *

 .مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه** 

  Changizi2015@yahoo.com. كارشناس ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه ***
  .دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان ****

 ارزيابي عملكرد دولت در زمينه مسـكن روسـتايي   : با عنوان 1391نامه كارشناسي ارشد آزاده چنگيزي محمدي در سال  مقاله حاضر استخراج شده از پايان -
: مطالعـه مـوردي  . (باشـد مـي  (DEA)هـا   و مدل تحليل پوششـي داده  (BSC)اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن  بر

  )انروستاهاي استان اصفه
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مقدمه       
تـرين و   يكـي از مهـم  هـاي عمـران روسـتايي     فعاليت

ين اقدامات بنياد مسكن انقـالب اسـالمي در امـور    تر اصلي
ايـن  . باشـد  و آبادي روستاهاي كشور مـي  كالبدي و عمران

ها با هدف ايجاد زمينه توسعه و عمـران روسـتاها و    فعاليت
فيزيكـي جهـت بهبـود    تأمين عادالنـه امكانـات و هـدايت    

شرايط زيست محيطي نقاط روستايي در سراسر كشـور بـه   
ساله  20انداز توسعه لذا با اهداف سند چشم. رسد انجام مي

گـردد،   كشور كه به عنوان سند توسـعه ملـي محسـوب مـي    
  ).1سايت بنياد مسكن انقالب اسالمي( باشد راستا مي هم

هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن  آخرين داده
دهد كه سهم واحدهاي مسـكوني   نشان مي 1385در سال 

دوام از كل واحـدهاي   دوام و كم ساخته شده از مصالح بي
درصد بوده است،  88مسكوني در نواحي روستايي كشور 

درصد است  52در حالي كه رقم متناظر در نواحي شهري 
لب است كـه مسـكن روسـتايي    دهنده اين مط و اين نشان

مركز آمـار  (نسبت به مسكن شهري پايداري كمتري دارد 
ــران،  ــين ). 1385اي ــر اســاسهمچن ــايج سرشــماري  ب نت

سهم واحدهاي مسـكوني سـاخته    75و  65، 55هاي  سال
ــا مصــالح بــي دوام از كــل واحــدهاي  دوام و كــم شــده ب

درصد بـوده   97و  99، 9/99مسكوني روستايي به ترتيب 
و ايــن بيــانگر وضــعيت بــدتر كيفيــت واحــدهاي اســت 

عسـگري و  (هاي گذشته است  مسكوني روستايي در دهه
  ).2: 1390اميري، 

ــاخت و    ــتحكام نامناســب س ــت و اس مشــكل كيفي
خيزي عمومي كشور،  سازهاي روستايي با توجه به سانحه

موضوع بهسازي و نوسازي مسـكن روسـتايي را طـي دو    
بــت دولــت در نــواحي هــاي ثا دهــه اخيــر، جــزء برنامــه

   2.است روستايي كرده
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه، اصـالحيه       بر اساس
نامه اعطاي تسهيالت  ، آيين)1382مصوب (قانون شوراها 

و ) 1385مصـوب  (مسكن و نوسـازي مسـكن روسـتايي    
اي از  هـا، مجموعـه   هـا و دسـتورالعمل   نامه برخي از تفاهم

ــدامات در نــواحي روســتايي در زمينــه     بهســازي و اق
سازي مسكن روستايي انجام شده است كـه از نظـر    مقاوم

هـاي مربـوط،    حجم و گسـتردگي اقـدامات و نهادسـازي   
هاي قبـل   تر از اقدامات صورت گرفته تا سال بسيار وسيع

اين اقدامات كه اغلـب  . از برنامه چهارم توسعه بوده است
گري و هدايت بنياد مسكن صورت گرفته؛ شـامل   با تولي
ي تسهيالت بهسازي مسكن روسـتايي، ايجـاد نظـام    اعطا

فني روستايي، صدور پروانه ساخت، آموزش ناظران فنـي  
ــت     ــوده اس ــي ب ــتادكاران محل ــوزش اس ــاختمان و آم س

  ).3: 1390عسگري و اميري، (
  

ــ  در ــديريت مس ــم م ــه  ئعل ــابي عملكــرد ب له ارزي
كـه نتـايج    طـوري  هاي جدي تبديل شده است؛ بـه  دغدغه
هاي راهبـردي   درصد از برنامه 90دهد  ميها نشان  بررسي
گردنـد و علـت    ها، در عمل با شكست مواجه مي سازمان

 "ساحت نظر و عمـل "اصلي اين امر نيز عدم ارتباط ميان 
هـا و اهـداف    بدين معنا كه در ساحت نظري، ايـده . است

شوند  هايي اجرا مي شوند و در عرصه عمل، برنامه بيان مي
ــ  ــي و قاب ــاط منطق ــه ارتب ــان ك ــا آرم ــا و  ل سنجشــي ب ه

به بيان ديگر، ريشه ايـن  . هاي تدوين شده ندارند سياست
مشكل، در عدم تنظيم و تنسيق مدلي جامع جهت ترجمه 

 هاي عملياتي نهفته اسـت  ها به برنامه انداز و سياست چشم
  ).15 : 1388الواني و همكاران، (

  

كه مـديريت اسـتراتژيك شـامل سـه      با توجه به اين
باشـد و در زمينـه   ريزي، اجرا و ارزيابي ميرنامهمرحله؛ ب

هـاي الزم صـورت   ريـزي بهسازي مسكن روستايي برنامه
هـاي  گرفته است و بيش از هفت سـال از اجـراي برنامـه   

گذرد لذا زمـان آن فـرا   طرح بهسازي مسكن روستايي مي
ها صورت رسيده كه اقدامات الزم نسبت به ارزيابي برنامه

كـه در دنيـاي بـه شـدت     توجه بـه ايـن   چنين با هم. گيرد
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پيچيده و سخت رقابتي امروز آگاهي از عملكـرد تمـامي   
گيري مـديران حيـاتي    هاي يك سازمان براي تصميم جنبه
براي دستيابي به اين آگاهي، بايسـتي عملكردهـا   . باشد مي

گيري شده و به صورت قابل دركي بيـان   به درستي اندازه
كـه بايسـتي در راسـتاي    بر ايـن ها عالوه  اين اندازه. شوند

انـداز سـازمان باشـند بايسـتي تمـامي       ماموريت و چشـم 
. هـاي عملكـرد يـك سـازمان را نيـز پوشـش دهنـد        جنبه

بنابراين تحقيق حاضر قصد دارد با استفاده از مدل كـارت  
امتيازي متوازن به ارزيابي عملكرد دولت در زمينه مسكن 

ــا  ــهروندان و ارب ــوزه ش ــنج ح ــتايي در پ ــوع،  بروس رج
فرآيندهاي داخلي، رشد و يادگيري، مسئوليت اجتماعي و 

ميـزان  " ال اصلي پاسخ دهد كـه ؤمالي بپردازد و به اين س
موفقيت دولت در اجراي برنامه چهارم و پنجم توسعه در 

 1384هـاي  زمينه مسكن روستايي استان اصفهان طي سال
 )(BSCدل كارت امتيازي متـوازن  با استفاده از م 1390تا 

 ؟"به چه ميزان بوده است
  اهداف تحقيق

هدف از تحقيق حاضر، سنجش و ارزيابي عملكـرد  
دولت در اجراي برنامه چهارم و پـنجم توسـعه در زمينـه    

گانـه كـارت امتيـازي     مسكن روستايي در منظرهـاي پـنج  
  . باشد مي )(BSCمتوازن 

  االت تحقيقؤس
 ميزان عملكرد دولـت در اجـراي برنامـه چهـارم و      .1

پنجم توسعه در زمينـه مسـكن روسـتايي در هـر يـك از      
ــاخص ــهروندان و     ش ــر ش ــي در منظ ــورد بررس ــاي م ه

بـا توجـه بـه     )(BSCرجوع كارت امتيازي متـوازن   ارباب
اي  بيني شـده در همـان منظـر تـا چـه انـدازه       اهداف پيش

 است؟

ميزان عملكرد دولـت در اجـراي برنامـه چهـارم و      .2
روسـتايي در هـر يـك از    پنجم توسعه در زمينـه مسـكن   

هاي مورد بررسـي در منظـر فرآينـدهاي داخلـي      شاخص

بيني  با توجه به اهداف پيش )(BSCكارت امتيازي متوازن 
 اي است؟ شده در همان منظر تا چه اندازه

ميزان عملكرد دولـت در اجـراي برنامـه چهـارم و      .3
پنجم توسعه در زمينـه مسـكن روسـتايي در هـر يـك از      

ررسي در منظـر مسـئوليت اجتمـاعي    هاي مورد ب شاخص
بيني  با توجه به اهداف پيش )(BSCكارت امتيازي متوازن 

 اي است؟ شده در همان منظر تا چه اندازه

ميزان عملكرد دولـت در اجـراي برنامـه چهـارم و      .4
پنجم توسعه در زمينـه مسـكن روسـتايي در هـر يـك از      

هـاي مـورد بررسـي در منظـر رشـد و يـادگيري        شاخص
بيني  با توجه به اهداف پيش )(BSCكارت امتيازي متوازن 

 اي است؟ شده در همان منظر تا چه اندازه

ميزان عملكرد دولـت در اجـراي برنامـه چهـارم و      .5
پنجم توسعه در زمينـه مسـكن روسـتايي در هـر يـك از      

ازي هاي مورد بررسي در منظر مـالي كـارت امتيـ    شاخص
بيني شده در همان  با توجه به اهداف پيش )(BSCمتوازن 

  اي است؟ منظر تا چه اندازه
  ادبيات تحقيق

گيـري   ارزيابي و انـدازه ": توان گفت طور كلي مي به
منـد بـراي    هاي دولتي تالشي است نظام عملكرد در بخش

كـه خـدمات دولتـي تـا چـه حـد جوابگـوي         دانستن اين
توانايي دولت در برآورده نمودن آن نيازهاي مردم بوده و 

  ).2 :1386انواري رستمي،( "تا چه اندازه است
هاي مختلـف،   ها در طول دوره گيري سازمان با شكل

هاي متعـددي جهـت ارزيـابي عملكـرد      از الگوها و مدل
ها به فراخور نياز در ابتدا تنهـا   سازمان. استفاده شده است

ارزيابي عملكرد ها و معيارهاي محدودي براي  از شاخص
ها و حوزه عملكـردي   گسترش فعاليت. كردند استفاده مي

ها و مسائل  سازماني، پويايي محيط و مطرح شدن موضوع
نوين مديريتي مانند رضايت مشتري، مسئوليت اجتمـاعي  

هـاي محـدود    ها را بر آن داشت تا به شاخص سازمان... و
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اره بـراي  هاي جامع و چند معيـ  رو مدل از اين. اكتفا نكنند
. ها شكل گرفت و به تدريج تكامل يافـت  ارزيابي سازمان

اين الگوها سازمان را از ابعاد مختلف مورد ارزيابي قـرار  
هـاي چندگانـه،    دهنـد و بـا در نظـر گـرفتن شـاخص      مي

هـاي   ابزارهاي مناسبي را براي ارزيـابي عملكـرد سـازمان   
 هـا را بـر اسـاس    به طور كلي مدل. سازند نوين فراهم مي

و تـا حـدودي در   (روش طراحي و استقرار نظام ارزيابي 
توان به دو دسـته   ، مي)هاي سنتي و نوين انطباق با ديدگاه

  ):22: 1385مجيبي ميكاليي،(كلي ذيل تقسيم نمود 
 گيري عملكرد  هاي طراحي سيستم اندازه مدل .1

هاي تعالي يا جـوايز   مدل(هاي خودارزيابي  مدل .2
  )كيفيتي

هـاي   هـاي مطـرح در طراحـي سيسـتم     يكي از مدل
ارزيابي عملكرد، مدل كارت ارزيابي متوازن است كه اين 

ــال   ــدل در س ــة  1992م  Harvard Businessدر مجل

Review       توسط رابـرت كـاپالن و ديويـد نورتـون ارائـه
اش در پـي كنتـرل    مدل مذكور با ابعـاد چهارگانـه  . گرديد

هـاي   انداز و استراتژي ممدت سازمان با چش عمليات كوتاه
ــد ــذا ســازمان ت. مــدت آن اســت بلن ــر أل ــد خــود را ب كي
هاي كليدي عملكرد در محـدوده اهـداف متمركـز     نسبت
، 3مــالي: ابعــاد اصــلي ايــن مــدل عبارتنــد از . ســازد مــي

كـاپالن  ( 6و رشد و يادگيري 5مشتري ،4فرآيندهاي داخلي
 )78: 1992و نورتون،

  توازننقاط قوت و ضعف مدل ارزيابي 
كيـد بـر   أمـدل ارزيـابي متـوازن بـا ت     طور كلـي،   به
هاي چندگانه ياد شده داراي مزايـايي اسـت كـه در     حوزه

هاي ارزيابي عملكرد چندان مورد التفـات قـرار    ساير مدل
يكي از امتيـازات ايـن مـدل ارائـه گـزارش       .نگرفته است

. جامع و مختصر از عناصر اساسي و كلـي سـازمان اسـت   
دل قـادر اسـت تـا اسـتراتژي و رسـالت      همچنين اين مـ 

گيري و محسوس تبـديل   سازمان را به اهداف قابل اندازه

مـدل كـارت ارزيـابي    ). 15: 1382الواني و نقـوي، (نمايد 
هايي است كه براي سنجش و  متوازن يكي از بهترين مدل

اين مدل با . مديريت عملكرد در بخش دولتي كاربرد دارد
گيـري   مان قـادر بـه انـدازه   هـاي سـاز   تمركز بر استراتژي

 وري در فضاي بسيار پيچيده و سياسي دولتي اسـت  بهره

  ).6: 2001جانسن،(
نقاط قوت ذكر شده ايراداتـي نيـز بـر ايـن      با وجود

 كـانجي، (ها عبارتنـد از   مدل متصور است كه برخي از آن
2002  :13:(  

مدل مذكور تنها يك مدل مفهـومي اسـت و بـه     .1
 .باشد گيري نمي مدل اندازه راحتي قابل تبديل به يك

هـا بـه وضـوح قابـل مشـاهده       ارتباط ميان حوزه .2
 .نيست

يك رويكرد جامع به سازمان ندارد بلكه در چهار  .3
 .آيد حوزه كالن به كار مي

 .تنها بر نتايج متمركز است .4

 .گيري عملكرد باال به پايين متمركز است بر اندازه .5

نقش جامعه را در تعريف محيطـي كـه سـازمان     .6
 . گيرد كند، در نظر نمي در آن كار مي

  ميثاق جديد و قديم سازمان با محيط
صـرفاً    در ميثاق قديم ميان سازمان و محـيط رابطـه  

هاي اقتصـادي چـون    اقتصادي و مادي برقرار بود و نهاده
نيــروي انســاني و ســرمايه تبــديل بــه كــاال و   موادخــام،
گرديـد و اگـر ايـن رابطـه بـه       سود و درآمد مي خدمات،

اما اكنون  .شد موفق قلمداد مي  كرد سازمان خوبي عمل مي
 پيماني جديد و فراگيرتر ببندند و ،ها با محيط بايد سازمان

هــاي  و ارزشهــا  هــاي اجتمــاعي از قبيــل كيفيــت نهــاده
طبيعـت و آب و   تركيب نيروي كـار،  اجتماعي و انساني،

  هـايي چـون   كار گيرند كه ستاده چنان به آن هواي محيط را
بلكـه بـا    ريختگي به وجود نياورده، بهمو  آلودگي تبعيض

هـاي اجتمـاعي تعـادل و     حفظ مواهـب طبيعـي و كيفـي   
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 ،البتـه پيمـان جديـد    .عدالت در اشتغال را فـراهم سـازند  
ريـزد بلكـه آن را    ميثاق و رابطه قـديمي را بـر هـم نمـي    

ــه آن  ــدي را ب ــوه جدي ــرده و وج ــل ك ــي  تكمي ــد م  افزاي
طـور كـه در    به عبارت ديگر همان .)144: 1982بوچهلز،(

شود ميثاق جديد در برگيرنده ميثاق  مالحظه مي 1 نمودار
  . نمايد تر را ارائه مي گسترده  قديم بوده و محدوده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانشمنداني همچون كارل  ميثاق جديد مديريت،در 
هر  10بوخولز و 9اريك وگلين ، 8برماسها ن يورگ ،7مانهايم
و  ،11اي فقـدان تعقـل جـوهري و ارزشـي     بـه گونـه    كدام

انسـان را بيـان داشـته و    رعايت اصول اخالقي در زندگي 
انساني بر پايه تعقل جوهري و   هاي علوم لزوم ارائه نظريه

با تحليل منطقـي   براين اساس، .اند ارزشي را گوشزد كرده
مـدل كـارت امتيـازي     ،و ارائه يـك چـارچوب مفهـومي   

ن توسعه يافته و حـوزه مسـئوليت اجتمـاعي بـه آ     متوازن
نشـان داده   2رنمـودا اين مدل مفهـومي در   .دياضافه گرد
 ).329: 2007مجيبي،( شده است

توانـد بـراي ارزيـابي     و مدل جامع پيشنهادي كه مي
مورد اسـتفاده قـرار گيـرد بـه     هاي دولتي  عملكرد سازمان
  ).1710: 2008،يبيمج(باشد  مي 3صورت نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معيارهاي كارت امتيازي متوازن
بايسـت در   اي در هر منظر مـي  هر سنجه: منظر مالي

نهايت امر در قالب نظام علي و معلولي عملكـرد مـالي را   
و كاپالن و نورتون، با تبيين حيات سازماني . بهبود بخشد

سه  ؛)افول( 14برداشت و) بلوغ( 13ثبات، 12سه مرحله رشد
رشـد و تركيـب    :انـد  ستراتژي كلي مـالي تعريـف كـرده   ا

وري و استفاده بهينـه از   هرهدرآمد، كاهش هزينه و بهبود ب
اسـتراتژي رشـد و   . گـذاري  ها و استراتژي سـرمايه  يداراي

   طيمح با سازمان ميقد و ديجد ثاقيم .1 ن
 .)1389:316،يالوان(

  .)330: 2007 ،يبيمج( يمفهوم مدل چارچوب. 2 ن
 

 يدولت يها سازمان عملكرد يينها مدل .3ن
  .)1710: 2008،يبيمج(
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تركيب درآمد به توسـعه محصـوالت و خـدمات جديـد     
وري بـه   هزينه و بهبود بهرهكه كاهش  پردازد، در حالي مي

ــه   كـــاهش هزينـــه ــتقيم و بـ ــتقيم و غيرمسـ هـــاي مسـ
. دگذاري منابع مشـترك ميـان واحـدها اشـاره دار     اشتراك

ـ   شـود   باعـث مـي   هـا نيـز   يراهبرد استفاده بهينـه از داراي
هاي  گذاري هاي بال استفاده در سرمايه يها از داراي سازمان

  ).47: 1996 كاپالن و نورتون،(جديد بهره ببرند 
هـا   در مديريت اسـتراتژيك، سـازمان  : منظر مشتري

  :بايد به دو پرسش اساسي پاسخ دهند
  مشتريان هدف چه كساني هستند؟ .1
هـا   رسـاني بـه آن   ارزش پيشنهادي ما در خدمت .2
 چيست؟

هاي بسياري ماموريت و اهداف خود  امروزه سازمان
چگونـه  كـه   را بر پايه توجه و تمركـز بـر مشـتري و ايـن    

عنـوان اولويـت اول   هـاي مشـتري را بـه    سازمان ديـدگاه 
نماينـد   مديريت ارشد خود در بياورد، تبيين و تعريف مي

  ). 47: 1996كاپالن و نورتون، (
ــدهاي داخلــي هــا، پــس از  ســازمان: منظــر فرآين

هــاي منظرهــاي مــالي و  بنــدي اهــداف و ســنجه فرمولــه
ــداف و ســنجه ــدي را مشــخص   مشــتري، اه ــاي فرآين ه

بر آن دسته از نتايج كسب و  BSCاين جنبه از . سازند مي
كيد دارد كه سازمان را به سمت أكارهاي داخلي توجه و ت

منـدي مشــتريان هــدايت   هــاي مـالي و رضــايت  موفقيـت 
رو با ايجاد تمركز و توجه مديران بـه   د، از اينخواهد نمو

هـا را قـادر    هاي مهم و حياتي درون سازماني، آن عمليات
كـاپالن و  (سازد تا نيازهاي مشتريان را برآورده نمايند  مي

  .)125: 1996نورتون،
در ايـن منظـر، اهـداف و    : منظر رشـد و يـادگيري  

ادگيري يابند كه در نهايت، رشد و ي هايي توسعه مي سنجه
منظر رشـد و يـادگيري، زيـر    . شوند سازماني را منجر مي

هـاي   اندازه. سازد ساخت تحقق سه منظر ديگر را مهيا مي

مرتبط با مشتري و فرآيندهاي داخلي كسـب و كـار يـك    
سري از پارامترهـاي دخيـل در موفقيـت سـازمان را كـه      

اما اهـداف در  . نمايد باشند، شناسايي مي داراي اهميت مي
در حال تغيير بـوده و   يابي به موفقيت دائماً اي دستراست

براي حضور در صحنه رقابت ايجاد بهبودهاي مسـتمر در  
كـاپالن و  (باشـد   محصوالت و فرآينـدهاي ضـروري مـي   

  ).146 :1996نورتون، 
فلسـفه امـروز مـديريت،    : منظر مسئوليت اجتماعي

مسئوليت در مقابل جامعه و مردم را بخشي مهم از منشور 
سازمان دانسـته و توجـه بـه آن را ضـروري شـناخته       هر

مــديران بايــد جزءنگــري را فرامــوش كننــد و از . اســت
مرزهاي سازمان خود فراتر روند و مسائل اجتماعي را در 

آنان بايد توانايي تلفيق داشـته باشـند و   . نظر داشته باشند
بتوانند مسائل دروني و بيرونـي سـازمان را در كنـار هـم     

  ).331: 1382الواني و نقوي،(حليل كنند ارزيابي و ت
  پيشينه تحقيق

تحقيقـي را  ) 1990(رابرت كاپالن و ديويد نورتـون  
شركت  12ها و معيارهاي سنجش عملكرد  در مورد روش

نتيجه تحقيق نشان داد كه اكثر . برتر آمريكايي آغاز كردند
هاي موفق، اهداف اسـتراتژيك خـود را در چهـار     شركت

تري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري مقوله مالي، مش
كننـد و عملكـرد خـود را از ايـن چهـار منظـر        تعيين مي

هـا در   ها مشاوره در شـركت  پس از سال. كنند ارزيابي مي
زمينه ارزيابي عملكرد، اولـين كتـاب بـا موضـوع كـارت      

منتشر شد و روش ارزيابي  1996امتيازي متوازن در سال 
  . عملكرد معرفي گرديدارزيابي  منظور بهمتوازن 

، پرسشـنامه كـارت   )2005( 15مانوج آناند و ساهاي
كمپـاني جهـاني هنـدي     75امتيازي متوازن را به بـيش از  

ها نشان داد كه منظـر مـالي   نتايج تحقيق آن. ارسال كردند
ــم ــتريان،    مه ــاي مش ــا منظره ــه ب ــر در مقايس ــرين منظ ت

  .فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري است
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، در پژوهشــي بــه )2006( 16همكــاران يــان چــن و
هاي دو كشـور ژاپـن و چـين    مطالعه و مقايسه بيمارستان

 BSCهـاي كليـدي طبـق چـارچوب     شـاخص . پرداختند
نتايج تحقيق نشان داد كه بيمارسـتان چينـي   . تعيين گرديد

در دو حوزه مالي و فرآيندهاي داخلي بهتر از بيمارسـتان  
ژاپني عمل كرده است و برتري بيمارستان ژاپني نسبت به 
بيمارستان چيني در دو منظر مشتري و رشـد و يـادگيري   

  .بوده است
ور ، در پژوهشي در كش)2009( 17هانگيو و همكاران

هـا و  تايوان و بـا تعيـين يـك مجموعـه جـامع از مـالك      
، يك مدل ارزيابي BSCمعيارهاي ارزيابي مبتني بر مفهوم 

FMCDM     را براي ارزيابي عملكـرد بانكـداري پيشـنهاد
مدل پيشنهادي هر دو جنبه مالي و غير مالي را در . كردند
ـ  . گيردبر مي كـارگيري  هبر پايه كارت امتيازي متـوازن و ب

FAHP  ترتيب اهميت چهار ديدگاهBSC   براي عملكـرد
مشـتري، مـالي، رشـد و    : صـورت بانكداري در تايوان بـه 

  .باشديادگيري و فرآيندهاي داخلي مي
ارائه الگـوي  "در پژوهشي با عنوان ) 1385(مجيبي 

حوزه جديدي به  "در بخش دولتي جامع ارزيابي عملكرد
كـارت   نام مسئوليت اجتماعي را بـه چهـار حـوزه مـدل    

  .كاپالن و نورتون اضافه نمود )(BSCامتيازي متوازن 
بـه پژوهشـي بـا عنـوان     ) 1385(براتي و همكـاران  

ارزيــابي نظــام مــديريت عملكــرد كاركنــان بيمارســتان  "
سمنان با استفاده از مدل كارت امتيـازي  ) ع(اميرالمومنين 

نتايج تحقيق نشـان داد كـه بيشـترين    . اندپرداخته "متوازن
هـاي   مربوط به محور رشد و يادگيري بوده و حوزه امتياز

هاي مشتريان، فرآيندهاي داخلي و مالي به ترتيب در رتبه
  .اند بعدي قرار داشته

  روش تحقيق
پژوهش حاضـر از نظـر هـدف كـاربردي و از نظـر      

  . پيمايشي است -روش توصيفي

جامعه آماري تحقيق حاضر به منظور بررسي برخـي  
ها تمام روستاهاي استان اصفهان و در بررسـي   از شاخص

ها، روستاهاي انتخاب شده توسط  برخي ديگر از شاخص
. باشـد  محقق و پرسنل شعبه مركزي بنياد مسكن استان مي

 -جهت تعيين حجـم نمونـه آمـاري از جـدول كرجسـي     
شـده تصـادفي    بندي طبقه به روشو % 5مورگان با خطاي 

يعني بـا انتخـاب يـك روسـتا از هـر      . است  استفاده شده
بنـدي نمـوده و    ابتدا جامعه آماري را طبقـه  18بخش استان

ي هـا  صـورت تصـادفي بـين گـروه    ها بـه  سپس پرسشنامه
  .جامعه آماري توزيع گرديده است مربوط به

مقادير واقعي تعـدادي از   :ابزار گردآوري اطالعات
اي تحقيق حاضر با توجه به وجود آمار و ارقـام  ه شاخص

كمي معاونت مسكن روستايي بنياد مسكن استان اصفهان 
قابـل    ...)افـزار طـرح بهسـازي مسـكن روسـتايي و      نرم(

هـا از   براي استخراج مقادير ساير شاخص. استخراج است
هاي اين  كه تعداد پرسشنامه. پرسشنامه استفاده شده است

  )1دول ج. (شدبا عدد مي 4تحقيق 
سـاخته تحقيـق فـوق     هاي محقق االت پرسشنامهؤس 

طيف ليكرت امتيازبندي  بر اساساي و  گزينه 5صورت به
ال از هـر  ؤو يك س )1=، خيلي كم5=خيلي زياد( اند شده

و  هاباشـد كـه بيـانگر نظـرات، پيشـنهاد      پرسشنامه باز مي
دهندگان در رابطه با طرح بهسـازي مسـكن    پاسخ هاانتقاد

  .روستايي است
 صورت غيرحضوري و بـا همـاهنگي  ها به پرسشنامه

... بنياد مسكن استان اصفهان بـه وسـيله فكـس، ايميـل و    
هـاي اسـتان ارسـال     براي شعب بنياد مسكن در شهرستان

كـه كارمنـد    گرديد و از شعب خواسته شد تا ضـمن ايـن  
را تكميـل   4پرسشـنامه شـماره   بخش مسـكن روسـتايي   
  هــا را بــه روش زيــر توزيــع و نمــوده، ســاير پرسشــنامه

توســط تمــامي  1پرسشــنامه شــماره . آوري نماينــدجمــع
در هـر  . دهياران روستاهاي انتخـاب شـده تكميـل گـردد    
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ي كـه بـا   روسـتاييان نفـر از   10تا  8انتخاب شده روستاي 
 اســتفاده از طــرح بهســازي مســكن روســتايي تســهيالت

طــور تصــادفي انتخــاب شــده و انــد بــهدريافــت نمــوده
 3پرسشـنامه شـماره   . را تكميل نمايند 2پرسشنامه شماره 

كه در دسـترس هسـتند    19نيز توسط ناظران فني ساختمان
  . تكميل گردد

هـاي   كـه شـاخص   به ايـن  توجهبا : روايي و پايايي
مورد استفاده در ايـن تحقيـق بـر مبنـاي مطالعـه ادبيـات       
موضوع استخراج شده و سـپس بـا اسـتفاده از نظـرات و     

هـا و   ديدگاه كارشناسان بنيـاد مسـكن بـر مبنـاي ويژگـي     
خصوصيات سازمان و موضوع مورد مطالعـه و همچنـين   

ييد و نهايي أبا توجه به نظر مشورتي استاد محترم راهنما ت
هاي اين تحقيـق از   توان ادعا نمود كه شاخص اند، مي شده

هـا،   همچنـين پرسشـنامه  . باشد ي برخوردار ميروايي باالي
نفر از كارشناسان و خبرگان  20پس از طراحي، در اختيار 

ها بنياد مسكن قرار گرفت و اصالحات الزم در پرسشنامه
ــت ــورت گرف ــي. ص ــابراين م ــه   بن ــود ك ــا نم ــوان ادع   ت

  .هاي تحقيق حاضر داراي روايي محتوا استپرسشنامه
هـا از آزمـون آلفـاي     براي سنجش پايايي پرسشـنامه 

افـزار   كرونباخ استفاده شده است كه نتايج حاصـل از نـرم  
SPSS20  نشان داده شده است 1در جدول.  

در صورتي يك پرسشنامه پاياست كه مقـدار آلفـاي   
نزديكتـر   1باشـد و هرچـه بـه     0.7كرونباخ آن بزرگتر از 

نتـايج  . برخوردار اسـت  باشد، پرسشنامه از پايايي باالتري
هـاي تحقيـق    دهد كه تمامي پرسشـنامه  نشان مي 1جدول 

  . فوق از پايايي بااليي برخوردار است
  

آلفاي 
 كرونباخ

تعداد
االتؤس  

حجم هاپرسشنامه
 جامعه

حجم 
 نمونه

تعداد 
ها پاسخ  

930/0  40 40 45دهياران روستاهاي نمونه:1شماره20 
950/0  380 380 39138مند شده از طرح بهسازي مسكن روستاييبهرهروستاييان:2شماره20 
792/0  185 186 363ناظران مسكن روستايي استان اصفهان:3شماره12 
850/0  25 25 27كاركنان بخش مسكن روستايي استان اصفهان:4شماره10 

.االت و نتايج آلفاي كرونباخؤها و س حجم جامعه و نمونه، تعداد پاسخ .1ج   

  روش تجزيه و تحليل اطالعات
بررسي موفقيت يا عدم موفقيـت دولـت در   ) الف

هــر شــاخص تحقيــق حاضــر بــا اســتفاده از آزمــون 
 1376ســرمد و همكــاران، ( 20اي ناپــارامتري دوجملــه

هـاي   هايي كـه داده  شاخص .SPSS20افزار و نرم) 154:
  آوري  اي ليكـرت جمـع   ها بر اساس طيف پـنج گزينـه   آن
تعـداد   1گروه . شوند بندي مي به دو گروه بخش  شود، مي

از پـنج گزينـه پاسـخگويي    باشـد كـه    دهندگاني مي پاسخ
عنوان پاسـخ بـه   را به 3و  2، 1ليكرت، سه گزينه با امتياز 

نيـز، تعـداد    2گـروه  . انـد  پرسش مربوطـه انتخـاب كـرده   

  را  5و  4، دو گزينـه بـا امتيـاز    دهندگاني اسـت كـه   پاسخ
نسـبت  . انـد  عنوان پاسخ پرسش مربوطه انتخـاب كـرده  به

 1389 مروتـي، . (شـود در نظر گرفتـه مـي   6/0آزمون نيز 
:93(  

H0 : عدم موفقيت" رضايت باال نيست(گروه يك"(  
H1 : موفقيت" رضايت باال است(گروه دو"(  
افـزار   ها بـا اسـتفاده از نـرم    تجزيه و تحليل داده) ب

Excel 2010.  
  

هـا بـا اسـتفاده از     دهي اهـداف و شـاخص   وزن) ج
  .Expert choiceافزار  نرم
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  هاي پژوهش يافته
  رجوع منظر شهروندان و ارباب: تحقيق 1 الؤنتايج س

  :اي آزمون دوجمله) الف

  نتيجه  sig  نسبت آزمون  نسبت مشاهده شده كل تعداد دسته گروه  شاخص
 رضايت از كيفيت خدمات ارائه شده

  توسط بنياد مسكن
 1گروه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

91 
329  
420 

2/0 
8/0  

1 

  H0رد   000/0  6/0

 رضايت از نحوه ارائه خدمات
  هاي عامل توسط بانك

 1گروه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

229 
189  
418 

5/0 
5/0  

1 

  H0رد   017/0  6/0

 رضايت از كميت خدمات ارائه شده
  توسط بنياد مسكن

 1گروه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

287 
131  
419 

7/0 
3/0  

1 

6/0  000/0  H0  

 1گروه رضايت از كميت اطالع رساني
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

125 
292  
417 

3/0 
7/0  

1 

  H0رد   000/0  6/0

 1گروه رضايت از كيفيت اطالع رساني
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

132 
286  
418 

3/0 
7/0  

1 

  H0رد   000/0  6/0

 1گروه ميزان اعتماد به بنياد مسكن
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

90 
324  
414 

2/0 
8/0  

1 

  H0رد   000/0  6/0

 1گروه ساختمانپاسخگويي جهت صدور پروانه 
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

154 
263  
417 

4/0 
6/0  

1 

  H0رد   000/0  6/0

 1گروه پاسخگويي جهت پرداخت تسهيالت
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

174 
244  
418 

4/0 
6/0  

1 

  H0رد   000/0  6/0

 1گروه پاسخگويي ناظران فني ساختمان
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

166 
252  
418 

4/0 
6/0  

1 

  H0رد   000/0  6/0

 1گروه دفاتر خدمات فني و مهندسيپاسخگويي 
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

174 
244  
418 

4/0 
6/0  

1 

 H0رد   000/0  6/0

  تاثير تسهيالت
  سازي بر مقاوم

 1گروه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

129 
474  
603 

2/0 
8/0  

1 

 H0رد   000/0  6/0

 تاثير ناظران فني ساختمان

  سازي بر مقاوم
 1گروه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

101 
503  
604 

2/0 
8/0  

1 

 H0رد   000/0  6/0

 تاثير عملكرد دفاتر خدمات فني و مهندسي
  سازي بر مقاوم

 1گروه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

153 
452  
605 

3/0 
7/0  

1 

  H0رد   000/0  6/0

 تاثير صدور پروانه ساختمان
  سازي بر مقاوم

 1گروه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

132 
468  
600 

2/0 
8/0  

1 

 H0رد   000/0  6/0

 محليتاثير آموزش استادكاران 
  سازي بر مقاوم

 1گروه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

217 
379  
596 

4/0 
6/0  

1 

  H0رد   000/0  6/0

 تاثير آموزش ناظران فني ساختمان
  سازي بر مقاوم

 1گروه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

50 
135  
185 

3/0 
7/0  

1 

 H0رد   000/0  6/0

  .رجوع ارباباي منظر شهروندان و نتايج آزمون دوجمله .2ج 
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درصد بيـانگر   95با ضريب اطمينان  2نتايج جدول 
در تمامي  sigكه مقدار  اين مطلب است كه با توجه به اين

 05/0رجوع كمتر از  هاي منظر شهروندان و ارباب شاخص
از كميـت   روسـتاييان بوده است اما در شاخص رضـايت  

بنياد مسكن، احتمال گـروه اول  خدمات ارائه شده توسط 
فرض صفر در  دهد كه نشان مياست و اين  6/0بيشتر از 

  .شود رد نمي شاخص مذكور
  بنابراين بنياد مسكن انقالب اسالمي در كسب رضايت 

از كميت خدمات ارائه شده موفـق نبـوده    روستاييان
  .ها موفق بوده است شاخص سايراست و در 
منظـر   هـاي  شـاخص  درصد تحقـق اهـداف  ) ب

  رجوع شهروندان و ارباب
 منظور ارزيابي عملكـرد دولـت در زمينـه مسـكن    به

روســـتايي اســـتان اصـــفهان، درصـــد تحقـــق اهـــداف 
رجـوع را محاسـبه    هاي منظر شهروندان و اربـاب  شاخص
  .شده است  نشان داده 4و  3و نتايج آن در جداول   نموده

وزن هر  هدف عملياتي
  هدف

وزن هر  شاخص
  شاخص

مقدار  گذاري هدف
واقع
  ي

درصد 
  تحقق

ميانگين 
  )درصد(

رضايت 
  روستاييان

  20/72  00/83  15/4  5 319/0  رضايت از كيفيت خدمات ارائه شده توسط بنياد مسكن 199/0
  20/64  21/3  5 361/0  هاي عاملرضايت از نحوه ارائه خدمات توسط بانك

  20/58  91/2  5 183/0  رضايت از كميت خدمات ارائه شده توسط بنياد مسكن
  00/78  90/3  0/046 5 رضايت از كميت اطالع رساني
  60/77  88/3  5 091/0 رضايت از كيفيت اطالع رساني

  80/81  80/81  09/4  5  00/1 ميزان اعتماد به بنياد مسكن 173/0  كسب اعتماد
  95/73  00/76  80/3  5  275/0 پاسخگويي جهت صدور پروانه ساختمان 114/0  پاسخگويي

  40/72  62/3  5  358/0 پاسخگويي جهت پرداخت تسهيالت
  20/74  71/3  5  275/0 پاسخگويي ناظران فني ساختمان

  20/73  66/3  5  092/0 پاسخگويي دفاتر خدمات فني و مهندسي
  اثربخشي

  ثيرأت(
هاي دولت  برنامه
سازي  مقاومبر 

  )مسكن روستايي

  63/79  60/81  08/4  5  239/0 سازيثير تسهيالت بر مقاومأت 257/0
  40/84  22/4  5  180/0 سازيثير ناظران فني روستايي بر مقاومأت

  00/79  95/3  5  089/0سازيثير عملكرد دفاتر خدمات فني و مهندسي بر مقاومأت
  80/79  99/3  5  215/0 سازيمقاومثير صدور پروانه ساختمان برأت
  00/75  75/3  5  151/0 سازيثر آموزش استادكاران محلي بر مقاومأت
  00/78  90/3  5  126/0 سازيهاي آموزشي ناظران بر مقاومثير دورهأت
 .رجوع هاي منظر شهروندان وارباب درصد تحقق اهداف شاخص .3ج 

هدف 
  عملياتي

هر وزن 
  هدف

وزن هر   شاخص
  شاخص

بيني  مقدار پيش  بازه زماني
  )سهميه(شده 

مقدار 
  واقعي

درصد 
  تحقق

  ميانگين
  )درصد(

جذب 
  مشتري

 87/80  83/87  36057  41050  1389- 1384  00/1  تعداد واحدهاي آغاز به ساخت  257/0

1384 -1390  46550  37647  87/80  
  .هاي منظر شهروندان و ارباب رجوع درصد تحقق اهداف شاخص .4ج 
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د كـه ميـزان رضـايت    دهنـ  نشان مـي  4و  3جداول 
هـاي   از نحوه خدمات ارائه شده توسـط بانـك   روستاييان
چنين كميت خدمات ارائه شـده توسـط بنيـاد     عامل و هم

ترين درصـد  درصد بوده اسـت و بيشـ   70مسكن كمتر از 
سازي مسكن  ثير ناظران فني روستايي بر مقاومأتحقق در ت

  . روستايي بوده است
  
  رجوع نتايج نهايي منظر شهروندان و ارباب) ج

ميزان عملكـرد دولـت در اجـراي برنامـه چهـارم و      
پنجم توسعه در زمينه مسكن روستايي از منظر شهروندان 

 برابرها  شاخصرجوع، با توجه به وزن اهداف و  و ارباب
  . درصد بوده است 06/78

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منظر فرآيندهاي داخلي: تحقيق 2ال ؤنتايج س
  ايآزمون دوجمله) الف

درصد بيـانگر   95با ضريب اطمينان  5نتايج جدول 
اين مطلب است كه دولت در كاهش قوانين موفـق نبـوده   

. است 05/0در اين شاخص بيشتر از  sigاست زيرا مقدار 
  . اما در دو شاخص ديگر موفق بوده است

منظـر   هـاي  اهـداف شـاخص   درصد تحقـق ) ب
  فرآيندهاي داخلي

منظور ارزيابي عملكرد دولـت در زمينـه مسـكن    به
روســتايي اســتان اصــفهان، درصــد تحقــق اهــداف      

و   هاي منظر فرآيندهاي داخلي را محاسبه نموده شاخص
  .شده است  نشان داده 6نتايج آن در جدول 

  
نسبت مشاهده  تعداد دسته گروه  شاخص

 شده كل
نسبت 
  آزمون

sig  نتيجه  

 1گروه كاري كاهش دوباره
  2گروه 

3≤ 
3>  

149 
265  
414 

4/0 
6/0  

1 

  H0رد   000/0  6/0

 1گروه  كاهش قوانين
  2گروه 

3≤ 
3>  

254 
165  
419 

6/0 
4/0  

1 

6/0  418/0  H0 

 1گروه مشاركت كاركنان در سازمان
  2گروه 

3≤ 
3>  

181 
415  
596 

3/0 
7/0  

1 

  H0رد   000/0  6/0

  .اي منظر فرآيندهاي داخلي نتايج آزمون دوجمله .5ج 
  

وزن هر  هدف عملياتي
 هدف

وزن هر شاخص
 شاخص

مقدار   گذاريهدف
  واقعي

درصد 
  تحقق

  ميانگين
  )درصد(

اصالح و بهبود فرآيندهاي 
  انجام امور اداري

  54/71  80/74  74/3  5 407/0 كاريكاهش دوباره 615/0
  00/63  15/3  5 257/0 كاهش قوانين

  80/76  84/3  5 336/0 مشاركت كاركنان در سازمان

  .هاي منظر فرآيندهاي داخلي درصد تحقق اهداف شاخص. 6ج 
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دهد كه عملكرد دولت در كاهش  نشان مي 6جدول 
و مشاركت كاركنان در سازمان . قوانين ضعيف بوده است

  .بيشترين ميزان تحقق اهداف را داشته است
هاي اين  به منظور بررسي ميزان تحقق ساير شاخص

  )7جدول ( :منظر از دو دسته داده استفاده شده است
افزار طرح بهسازي مسكن روستايي  هاي نرم داده .1

 استان اصفهان 

هـا از دهيـاران    اساس پرسشـنامه  هايي كه بر داده .2
ــع ــداد   جم ــه دو شــاخص تع ــوط ب ــده و مرب آوري گردي

هـاي داراي   هاي داراي ناظر و تعـداد سـاختمان   ساختمان
 .باشد پروانه ساخت مي

 :7نكات قابل توجه در جدول 

بــا نســبت مبلــغ انعقــاد  33/73عــدد در مقايســه * 
اختالف قابل توجهي مشـاهده  ) 89/84(قرارداد به سهميه 

  :گردد كه علت اين تفاوت ناشي از دو موضوع است مي
برخـي از قراردادهـاي منعقـده دچـار     : قطع وام .1

: داليل قطع تسهيالت عبارتنـد از . شوند قطع تسهيالت مي
اصـولي بـودن   عدم شروع به ساخت، عدم ادامه كار، غير 
هاي بنياد  داده). ساخت، پايان مدت قرارداد و تمديد بانك

هـاي قـرارداد    درصـد از انعقـاد   47/6دهـد كـه    نشان مـي 
انـد كـه نسـبت قطـع وام شـده بـه        منجربه قطع وام شده

 .باشد درصد مي 49/5تسهيالت 

برخي از واحدها در حين : ساخته واحدهاي نيمه .2
اند و چون اعتبارات مرحله به مرحلـه   مراحل ساخت بوده

گـردد بنـابراين اعتبـارات كامـل      به متقاضيان پرداخت مي
درصد از اختالف ذكـر   07/6كه . پرداخت نگرديده است
اين  بنابراين. هاي نيمه كاره است شده مربوط به ساختمان

 در 40/79گـردد و عـدد    اضافه مـي  33/73عدد مقدار به 
  .گردد محاسبات لحاظ مي

هـاي   دهـد نتـايج سـال    نشان مـي  7 همچنين جدول
تغيير زيـادي داشـته    1389سال  نسبت به 1390تا  1384
  :عبارتند از 1390كه داليل كاهش در سال  است

درصـد پوشـش   (كاهش ميزان كارايي تسهيالت  .1
 ؛)تسهيالت نسبت به هزينه ساخت و ساز

 5متوقــف شــدن پرداخــت تســهيالت بــا بهــره  .2
درصــد توســط  15 درصــد و اعــالم تســهيالت بــا بهــره

درصد  5بهره به  1391از نيمه دوم سال (هاي عامل  بانك
 ؛)برگشت
پرداخت تسـهيالت مسـكن مهـر بـه متقاضـيان       .3

 ؛ميليون ريال در شهرها 200انفرادي به ميزان 
هـاي   اخذ بيمه ساختماني جهت صـدور پروانـه   .4

ســاختمان از مــالكين بــه ميــزان تقريبــي هــر متــر مربــع  
حـذف   1392اخذ بيمه از نيمه اول تيرماه (هزار ريال 100

 ؛)گرديد
هدف 
  عملياتي

وزن هر 
  هدف

وزن هر   شاخص
  شاخص

بيني  مقدار پيش  بازه زماني
  )سهميه(شده 

درصد   مقدار واقعي
  تحقق

ميانگين 
 )درصد(كل

تحقق 
  ها برنامه

  تسهيالت تحقق يافته  615/0
  )بر حسب ميزان مبلغ پرداخت شده(

334/0  1384 -1389  3004630  2/2597834 46/86  168/105 
1384 -1390  3692130 2/2707475 33/73  

*40/79 
  44/96  6121  6347  1390- 1384  167/0  هاي داراي پروانه ساخت تعداد ساختمان

  76  4824  6347  1390- 1384  206/0  هاي داراي ناظر تعداد ساختمان
  140  245  176  1390- 1384  167/0  تعداد ناظران فني ساختمان بر اساس برنامه

  134  51  37  1390- 1388  126/0  تعداد دفاتر خدمات فني و مهندسي بر اساس برنامه

).مبالغ بر حسب ميليون ريال است(هاي منظر فرآيندهاي داخلي  درصد تحقق اهداف شاخص. 7 ج
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طبـق   ):بر حسب برنامه(تعداد ناظران فني ساختمان 
سـال اول   4واحـد در سـال، طـي     50برنامه به ازاي هـر  

نـاظر الزم   30هاي پس از آن  طرح؛ يك ناظر و براي سال
  . بوده است

طبق برنامـه بـه ازاي   : فني و مهندسي دفاتر خدمات
با . واحد و كسري آن در سال يك دفتر نياز است 200هر 

آغـاز گرديـد و    1388كه اين برنامه از سـال   توجه به اين
هـاي   همچنين عـدم دسترسـي بـه تعـداد دفـاتر در سـال      

متفاوت، لذا ميانگين دفاتري كه برحسب سـهميه از سـال   
گرديـده  اند با تعداد دفاتر موجود مقايسـه   نياز بوده 1388
  . است

  

  نتايج نهايي منظر فرآيندهاي داخلي) ج
برنامـه چهـارم و   ميزان عملكـرد دولـت در اجـراي    

پنجم توسعه در زمينه مسكن روستايي از منظر فرآيندهاي 
 49/88 برابـر ها  داخلي با توجه به وزن اهداف و شاخص

  . درصد بوده است
  

  منظر مسئوليت اجتماعي: تحقيق 3ال ؤنتايج س
  ايآزمون دوجمله) الف

درصد بيـانگر   95با ضريب اطمينان  8نتايج جدول 
كارگيري استانداردهاي هشاخص ب اين مطلب است كه در

اسـت و   05/0بيشتر از  sigالمللي پذيرفته شده مقدار  بين
كـه مقـدار    جويي انرژي با اين همچنين در شاخص صرفه

sig  احتمـال گـروه    كه ايناست اما به دليل  05/0كمتر از
باشـد بنـابراين در    مي 6/0است و بيشتر از  9/0اول برابر 

شود و دولت در ايـن   د نمياين دو شاخص فرض صفر ر
هـاي   دو شاخص ناموفق بوده است و در سـاير شـاخص  

  .موفق بوده است مسئوليت اجتماعي منظر
هـاي منظـر    شـاخص  اهـداف  درصد تحقـق ) ب
  اجتماعي مسئوليت
منظور ارزيابي عملكـرد دولـت در زمينـه مسـكن     به

هاي  روستايي استان اصفهان درصد تحقق اهداف شاخص
و نتـايج آن در    مسئوليت اجتماعي را محاسبه نمودهمنظر 

  .شده است  نشان داده 10و  9جدول 
ف اهدادهد كه ميزان تحقق  نشان مي 9نتايج جدول 

ــرفه  ــاخص ص ــ  در دو ش ــرژي و ب ــويي ان ــارگيري هج ك
درصـد   70المللي پذيرفته شده كمتر از  استانداردهاي بين

اجتمـاعي  است و بيشترين تحقق در كمك به حل مسائل 
  .بوده است

نسبت مشاهده شده  تعداد دسته گروه  شاخص
  كل

نسبت
  آزمون

sig  نتيجه  

 1گروه  جويي انرژي صرفه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

157 
26  
183 

9/0  
1/0  

1  

6/0 000/0  H0  

 المللي كارگيري استانداردهاي بينهب
  پذيرفته شده

 1گروه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

108 
75  
183 

6/0  
4/0  

1  

6/0 386/0  H0  

 1گروه كمك به حل مسائل اجتماعي
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

123 
297  
420 

3/0  
7/0  

1  

  H0رد   000/0 6/0

  ايجاد اشتغال
 در ساخت و ساز

 1گروه
  2گروه 
 كل

3≤ 
3>  

147 
268  
415 

4/0  
6/0  

1  

 H0رد   000/0 6/0

.اي منظر مسئوليت اجتماعي نتايج آزمون دوجمله. 8ج 
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وزن هر  شاخص هدف عملياتي
  شاخص

مقدار  گذاري هدف
  واقعي

درصد 
  تحقق

  ميانگين
  )درصد(

تحقق 
هاي  مسئوليت

  اجتماعي دولت

  05/68  80/55  79/2  5  166/0 جويي انرژيصرفه
  80/63  18/3  5  140/0 المللي پذيرفته شدهكارگيري استانداردهاي بينهب

  00/78  90/3  5  198/0 ...)امنيت، ازدواج و(كمك به حل مسائل اجتماعي
  60/74  73/3  5  221/0 ايجاد اشتغال در ساخت و ساز

  .هاي منظر مسئوليت اجتماعي درصد تحقق اهداف شاخص. 9ج 

وزن هر شاخص هدف عملياتي
 شاخص

بيني  پيشمقدار   بازه زماني
  )سهميه(شده 

مقدار 
  واقعي

درصد 
  تحقق

ميانگين كل 
  )درصد(

تحقق 
هاي  مسئوليت 

 دولتاجتماعي 

 ميزان اشتغال تحقق يافته
 در ساخت و ساز

109/0 1384-1389  82100  72114  84/87  95/119  
1384-1390  93100  75294  87/80  

 ميزان اشتغال تحقق يافته
 ساختمانناظران فني

083/0 1384-1389  870  1414  163  
1384-1390  1219  1718  141  

 يافتهميزان اشتغال تحقق
 در دفاتر خدمات فني و مهندسي

083/0 1388-1390  74  102  138  

  .هاي منظر مسئوليت اجتماعي درصد تحقق اهداف شاخص. 10ج 

هـاي   از داده هـا  شاخصمنظور محاسبه ميزان تحقق ساير به
  .است افزار طرح بهسازي مسكن روستايي استفاده شده نرم

طبـق   :يافتـه در سـاخت و سـاز    ميزان اشتغال تحقق
ازاي هر واحد مسـكن   بيني گرديد كه به برنامه دولت پيش

كنـد، حـداقل دو نفـر     روستايي كه شروع به سـاخت مـي  
هـا نيـز در اداره كـار ثبـت     كـه نـام آن   كارگر نيـاز اسـت  

نسـبت   جهت محاسبه ميزان تحقق ايـن هـدف،  . گردد مي
سـاخت مسـكن را شـروع     1كـه مرحلـه    تعداد واحـدي 

بينـي نمـوده بـود     تعداد واحدي كه دولت پيش به اند كرده
 )عنوان مبناي ايجـاد اشـتغال  به() سهميه( بايد ساخته شود

 87/80جدول مـذكور بيـانگر تحقـق    . محاسبه شده است
  .باشد درصدي اهداف دولت در شاخص مذكور مي

  نتايج نهايي منظر مسئوليت اجتماعي) ج
ميزان عملكـرد دولـت در اجـراي برنامـه چهـارم و      
پنجم توسعه در زمينه مسكن روستايي از منظر مسـئوليت  

ـ براهـا   وزن اهـداف و شـاخص  اجتماعي با توجـه بـه     رب
 .درصد بوده است 07/82

  
  منظر رشد و يادگيري: تحقيق 4ال ؤنتايج س

  ايآزمون دوجمله) الف
 95دهد كه با ضـريب اطمينـان    نشان مي 11جدول 

ــدار  هــاي  در ســه شــاخص كميــت دوره sigدرصــد مق
آموزشي برگزار شـده بـراي كاركنـان، حقـوق و مزايـا و      

بوده و همچنين در  05/0ماهيت و شرايط شغلي بيشتر از 
هـاي   دو شاخص فرصت وارتقاء پيشـرفت و ميـزان دوره  

 sigكـه مقـدار    آموزشي مرتبط با فناوري اطالعات با ايـن 
 6/0است اما احتمـال گـروه اول بيشـتر از     05/0كمتر از 
 بنــابراين در ايــن پــنج شــاخص فــرض صــفر رد. اســت
شود و سازمان در اين پنج شاخص ناموفق بوده است  نمي

  .ها موفق بوده است و در ساير شاخص
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  .اي منظر رشد و يادگيري نتايج آزمون دوجمله. 11ج 
  
    

نسبت مشاهده  تعداد دسته گروه  شاخص
  شده كل

نسبت 
  ونآزم

sig نتيجه  

هاي آموزشي برگزار شده كميت دوره
  )ناظران(

 1گروه
   2گروه
 كل

3≤ 
3>  

77 
106  
183 

4/0  
6/0  

1  

  H0رد  000/0  6/0

هاي آموزشي برگزار شده كيفيت دوره
  )ناظران(

 ناظران1گروه
  ناظران 2گروه

 كل

3≤ 
3>  

65 
120  
185 

4/0  
6/0  

1  

 H0رد  000/0  6/0

برگزار شده هاي آموزشي كميت دوره
  )كاركنان(

 1گروه
   2گروه
  كل

3≤ 
3>  

19 
6  
25  

8/0  
2/0  

1  

6/0  074/0  H0  

 1گروه  حقوق و مزايا
   2گروه
 كل

3≤ 
3>  

19 
6  
25 

8/0  
2/0  

1  

6/0  074/0  H0 

 1گروه  فرصت و ارتقاء پيشرفت
   2گروه
 كل

3≤ 
3>  

20 
5  
25 

8/0  
2/0  

1  

6/0  029/0  H0  

 1گروه ماهيت و شرايط شغلي
   2گروه
 كل

3≤ 
3>  

13 
12  
25 

5/0  
5/0  

1  

6/0  064/0 H0  

 1گروه  خالقيت فردي
   2گروه
 كل

3≤ 
3>  

5 
20  
25 

2/0  
8/0  

1  

 H0رد  000/0  6/0

 1گروه  كار گروهي
   2گروه
  كل

3≤ 
3>  

8 
17  
25  

3/0  
7/0  

1  

  H0رد  004/0  6/0

افزاري و كارگيري امكانات سختهميزان ب
  افزاري نرم

 1گروه
   2گروه
 كل

3≤ 
3>  

10 
15  
25 

4/0  
6/0  

1  

  H0رد  034/0  6/0

هاي آموزشي مرتبط با فناوريميزان دوره
  اطالعات

 1گروه
   2گروه
 كل

3≤ 
3>  

22 
3  
25 

9/0  
1/0  

1  

6/0  002/0 H0  
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هاي منظر رشـد   شاخص اهداف قدرصد تحق) ب
  و يادگيري

  
منظور ارزيابي عملكـرد دولـت در زمينـه مسـكن     به

هاي  روستايي استان اصفهان درصد تحقق اهداف شاخص
كـه نتـايج آن در     منظر رشد و يادگيري را محاسبه نمـوده 

  . شده است  نشان داده 12جدول 
دهد كه ميزان تحقق اهـداف در   نشان مي 12جدول 

درصد  70شش شاخص از منظر رشد و يادگيري كمتر از 
هـاي   ها عبارتند از كميـت دوره  اين شاخص وبوده است 

آموزشي برگزار شده جهت كاركنان، رضايت كاركنـان از  
هاي آموزشـي، حقـوق و مزايـا، فرصـت و      محتواي دوره

هاي  شرايط شغلي و ميزان دورهارتقاء پيشرفت، ماهيت و 
بيشترين رضـايت   كهآموزشي مرتبط با فناوري اطالعات 

هاي آموزشي  كاركنان از مديريت و امكانات اجرايي دوره
  .درصد بوده است 70/82به ميزان 

نتـايج سـه شـاخص رضـايت كاركنـان از مباحـث،       
هــاي  محتــوا و مــديريت و امكانــات اجرايــي از گــزارش

 1390تـا   1387هـاي   كـه طـي سـال    هاي آموزشـي،  دوره
هـاي   و در انتهـاي هـر دوره پرسشـنامه    استبرگزار شده 

هـاي   دوره. يكساني توزيع گرديده بود اسـتخراج گرديـد  
صورت اسـتاني و  آموزشي، در زمينه مسكن روستايي و به

كشوري در مركز آمـوزش بنيـاد مسـكن اسـتان اصـفهان      
  .استبرگزار گرديده 

هـا از   ن تحقق سـاير شـاخص  منظور بررسي ميزابه 
هاي مركز آموزش بنياد مسكن استان اصفهان استفاده  داده

  )13 دولج. (شده است
  نتايج نهايي منظر رشد و يادگيري) ج

ميزان عملكرد واقعي دولت در اجراي برنامه چهارم 
و پنجم توسعه در زمينه مسكن روستايي از منظر رشـد و  

 برابـر هـا   يادگيري بـا توجـه بـه وزن اهـداف و شـاخص     
  .درصد بوده است 48/73

  
وزن هرهدف عملياتي

 هدف
وزن هر شاخص

 شاخص
گذار هدف
 ي

مقدار 
يواقع  

درصد 
 تحقق

346/0 آموزش 111/0)ناظران(هاي آموزشي برگزار شدهكميت دوره   5 60/3  00/72  
156/0)ناظران(هاي آموزشي برگزار شدهكيفيت دوره  5 69/3  80/73  
111/0)كارمندان(هاي آموزشي برگزار شدهكميت دوره  5 76/2  20/55  

156/0هاي آموزشيرضايت كاركنان از مباحث دوره  100 79/74  79/74  
133/0هاي آموزشيرضايت كاركنان از محتواي دوره  100 87/66  87/66  

هاي  رضايت كاركنان از مديريت و امكانات اجرايي دوره
آموزشي

090/0  100 70/82  70/82  

204/0رضايت كاركنان 479/0حقوق و مزايا   5 88/2  60/57  
283/0فرصت و ارتقاء پيشرفت  5 56/2  20/51  
238/0ماهيت و شرايط شغلي  5 46/3  20/69  

اعتالي فرهنگ 
سازماني

204/0 545/0خالقيت فردي   5 88/3  60/77  
455/0كار گروهي  5 96/3  20/79  

توسعه فناوري 
اطالعات

246/0 667/0افزاريافزاري و نرمكارگيري امكانات سختهميزان ب   5 72/3  40/74  
333/0آموزشي مرتبط با فناوري اطالعاتهايميزان دوره  5 60/2  00/52  

.هاي منظر رشد و يادگيري درصد تحقق اهداف شاخص. 12ج 
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  منظر مالي: تحقيق 5نتايج سؤال 
  

  هاي منظر مالي درصد تحقق شاخص)الف
بخشـي از   در تحقيق حاضر صرفاً كه اينبا توجه به 

وظايف دولـت، بـاالخص بنيـاد مسـكن مـورد تجزيـه و       
 مـذكور گرفـت و اطالعـات مـالي سـازمان      تحليل قـرار  

تفكيك شده نيست؛ لذا فقط دو شـاخص مـورد بررسـي    
افزار طـرح بهسـازي مسـكن     ها از نرم قرار گرفت كه داده

روستايي استان اصفهان و اطالعات مالي دفـاتر خـدمات   
  .اج گرديده استفني و مهندسي استخر

يافته سـازمان ناشـي از دفـاتر خـدمات      درآمد تحقق
هشت درصد از درآمد دفاتر خدمات فني : فني و مهندسي

هاي  داده. گيرد و مهندسي به سازمان بنياد مسكن تعلق مي
  .باشد دفتر استان مي 51دفتر از  32فوق متعلق به 

دولت تقبل كرد كه تفاوت سـود   ،در شاخص هزينه
درصـد سـود    10هـا بپـردازد يعنـي     تسهيالت را به بانك

هـا   شـود را بـه بانـك    پرداخت مي روستاييانمبالغي كه به 
 روسـتاييان درصد مبـالغي كـه بـه     2.5بپردازد و همچنين 

الزحمه به سـازمان بنيـاد    عنوان حقشود را به پرداخت مي
ين دو باهم متفاوت است مسكن بپردازد كه اگرچه مبالغ ا

عنـوان يـك   لـذا ايـن دو بـه   . ها يكسان بودهاما نسبت آن
مبالغ قيـد شـده كـل    . (شاخص مورد بررسي قرار گرفت

  .)باشد سهميه استان و مبلغ پرداخت شده مي
  نتايج نهايي منظر مالي) ب

چهـارم و    ميزان عملكـرد دولـت در اجـراي برنامـه    
روستايي از منظـر مـالي بـا    پنجم توسعه در زمينه مسكن 

درصـد   19/66 برابـر هـا   توجه به وزن اهداف و شـاخص 
  .بوده است

 
هدف 
  عملياتي

وزن هر   شاخص
  شاخص

  مقدار  بازه زماني
  بيني شده پيش

درصد   مقدار واقعي
  تحقق

  13/93  298  320  1390- 1387  067/0  هاي آموزشي در دوره تعداد افراد شركت كننده  آموزش
  50/137 660000000 480000000  1388  176/0  هاي آموزشي سرانه هزينه

).مبلغ بر حسب ريال است(هاي منظر رشد و يادگيري  درصد تحقق اهداف شاخص. 13ج 
  
هدف
عملياتي

هروزن
  هدف

وزن هر شاخص
شاخص

 مقدار بازه زماني
  بيني شده پيش

درصد   مقدار واقعي
  تحقق

 ميانگين كل
  )درصد(

يافته سازمان ناشي از درآمد تحقق 467/0 درآمد
  دفاتر خدمات فني و مهندسي

00/1 1389 6267339325 3955595573 11/63  37/53  
1390 7620312275 3455971407 35/45  

هزينه دولت در پرداخت تفاوت 533/0 هزينه
ها و بنياد  نرخ سود به بانك

  مسكن انقالب اسالمي

00/1 1384-1389 3004630000000 25978342000000  46/86  42/77 

1384-1390 3692130000000 2707475200000  73/33  
42/77* 

).مبالغ برحسب ريال است(منظر مالي هاي  درصد تحقق اهداف شاخص. 14ج   
)7مشابه تفاوت اعداد جدول شماره  :*(  
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  نتيجه    
رجـوع از پـنج هـدف     در منظر شهروندان و اربـاب 

دولـت در دو   عملياتي و هفـده شـاخص مـورد بررسـي،    
از نحوه ارائه خدمات توسـط   روستاييانشاخص رضايت 

عامل و كميت خدمات ارائه شده توسـط بنيـاد   هاي  بانك
 .مسكن ناموفق بوده است

منظر فرآيندهاي داخلي با دو هدف اصلي كارايي و 
اصالح و بهبود فرآينـدهاي انجـام امـور اداري و هشـت     

عـدم   كه صرفاً خص مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت،شا
موفقيت سازمان بنياد مسكن در كـاهش قـوانين مشـاهده    

 .گرديد

در منظر مسئوليت اجتماعي تنها يك هدف با هفـت  
شاخص مورد بررسي قرار گرفت كه عدم موفقيت دولت 

شـده   كـارگيري اسـتانداردهاي پذيرفتـه   هدر دو شاخص ب
  .جويي انرژي مشاهده شد المللي و صرفه بين

چهــار هــدف و پــانزده در منظــر رشــد و يــادگيري 
شاخص مورد تجزيه و تحليل قرار گرفـت و سـازمان در   

هـاي آموزشـي جهـت     هـاي كميـت دوره   تحقق شـاخص 
كاركنان، حقوق و مزايا، ماهيت و شـرايط شـغلي، ميـزان    

 مرتبط با فناوري اطالعـات و فرصـت  هاي آموزشي  دوره
رضايت كاركنان از محتـواي   چنين هم پيشرفت و و ارتقاء
  .ي آموزشي ناموفق بوده استها دوره

در منظر مـالي نيـز دو هـدف و دو شـاخص مـورد      
بررسي قرار گرفت كه عدم موفقيت در اين منظـر متعلـق   
به درآمد بنياد مسكن ناشي از عملكرد دفاتر خدمات فني 

  .و مهندسي بوده است
 

  مقايسه تحقيق با تحقيقات پيشين
اين ترين شباهت اين تحقيق با تحقيقات پيشين مهم

از چهار منظر ارائه شـده توسـط كـاپالن و     است كه اكثراً
تـرين تفـاوت در   اند و مهـم استفاده كرده) 1990(نورتون 

اين است كه تحقيق حاضر از منظر پنجمي تحـت عنـوان   
مسئوليت اجتماعي نيز استفاده كرده است و اين شـباهت  

باشـد البتـه   مي) 1385(پژوهش حاضر با پژوهش مجيبي 
فاوت كـه در پـژوهش مجيبـي حـوزه مسـئوليت      با اين ت

عنوان منظري جديـد بـراي ارزيـابي عملكـرد     اجتماعي به
اضـافه گرديـد و مـدل     BSCهاي دولتي به مـدل  سازمان

كارت امتيازي متوازن توسـعه داده شـد امـا در پـژوهش     
بـراي ارزيـابي عملكـرد     BSCيافته  حاضر از مدل توسعه

  .استفاده شد دولت در طرح بهسازي مسكن روستايي
كـه  ) 2005(اين پژوهش بر عكس پژوهش آنانـد   
هاي هنـدي بهتـرين عملكـرد را در حـوزه مـالي      شركت
ترين عملكرد را در ايـن حـوزه داشـته    اند، ضعيف داشته
  .است

نيز در پژوهش خود نشان داد كـه  ) 2006(يان چين 
هاي مختلف عكس هاي چيني و ژاپني در حوزهبيمارستان

اين در حالي است كه دولت ايران در زمينـه  هم هستند و 
ها عمل كرده و از مسكن روستايي از جهاتي همانند چيني

ها، زيرا در حوزه فرآيندهاي داخلـي  جهاتي همانند ژاپني
هـا  هـا و در حـوزه مشـتريان هماننـد ژاپنـي     همانند چيني

  .عملكرد مناسبي داشته است
اهده نيـز مشـ  ) 2009(در مقايسه با پژوهش هانگيو  

شود كه دولت ايران در طرح بهسازي مسكن روستايي  مي
به فرآيندهاي داخلي توجه بيشتري داشته و اين در حـالي  
ــي      ــدهاي داخل ــايوان در فرآين ــداري ت ــه بانك ــت ك   اس

  .ترين عملكرد را داشته استضعيف
هـاي  همچنين در پژوهشي كه براتـي در بيمارسـتان  

دو سـازمان بـه   سمنان انجام داد مشاهده گرديـد كـه هـر    
منظر مالي توجه چنداني نداشته امـا از طرفـي بيمارسـتان    
سمنان در منظر رشد و يادگيري بهترين عملكرد را داشته 
است در حالي كـه طـرح بهسـازي مسـكن روسـتايي در      

  .فرآيندهاي داخلي عملكرد بهتري داشته است
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  هاپيشنهاد
ال باز تحقيق حاضر و نتـايج حاصـل   وبا توجه به س

تحقيق برحسب اولويت عبارتنـد   هايپژوهش، پيشنهاداز 
  :از

سازي و آشـنا  فرهنگ: هاسازي زير ساختآماده .1
هـاي طـرح بهسـازي مسـكن     با برنامـه  روستايياننمودن 
 ؛روستايي
افزايش مبلغ تسهيالت كه به علت تفاوت مبلـغ   .2

ــا مســكن مهــر باعــث كــوچ  نشــيني مســكن روســتايي ب
 ؛روستاييان به شهرها شده است

تسهيل در امـر پرداخـت وام و پـذيرش اسـناد      .3
 ؛هاي عاملهاي روستايي به جاي ضامن توسط بانكخانه

موارد زيـر  در رابطه با مسئولين و ادارات ذيربط  .4
 :كيد استتامورد 
هماهنگي بيشتر بنياد مسـكن بـا سـازمان نظـام      -

ها جهت تعامـل   ها و بخشداري مهندسي كشور، شهرداري
پـذيرفتن نظـام فنـي روسـتايي و     كاري و و حذف موازي
 ؛عنوان تنها مرجع نظارت روستاييبنياد مسكن به

ــات  - ــزاري جلس ــاران و    برگ ــا دهي ــوجيهي ب ت
 ؛ها بخشداري
 ؛حذف موارد اداري دست و پاگير -
افزار طـرح بهسـازي مسـكن    كاهش معايب نرم  -

 ؛ )فكري كاركنان اين بخشبا هم(روستايي 
عنـوان  بـاالتر بـه  استفاده از افراد بـا تحصـيالت    -

دهيــار، نــاظر فنــي ســاختمان و كاركنــان بخــش مســكن 
 ؛سازمان بنياد مسكن انقالب اسالميروستايي 

جـويي   صـرفه  منظورايجاد تسهيالت جداگانه به .5
المللـي و اسـتفاده از    كارگيري استانداردهاي بينبهانرژي، 

 ؛مصالح مرغوب

  
  

  پي نوشت    
 
1. www.Bonyadmaskan.com 

دولـت مكلـف اسـت    : قانون برنامه پنج سـاله چهـارم توسـعه   . 2
هــاي قــديمي شــهرها و روســتاها و  بازســازي و نوســازي بافــت

سازي ابنيه موجـود در برابـر زلزلـه را بـا اسـتفاده از منـابع        مقاوم
اين قـانون آغـاز و    13ماده ) ب(داخلي و خارجي مذكور در بند 

سـال عمليـات    10 ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظـرف مـدت  
بند  6قسمت . (اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد

  ).1389معاونت بازسازي مسكن روستايي،() 30ب ماده
  

3. Financial Perspective 
4. Internal Process 
5. Customer Perspective 
6. Learning and Growth Perspective 
7. Karl Mannheim 
8. Jürgen Habermas 
9. Eric Voeglin 
10. Buchholz 
11. Substantive Rationality (Value Rationality) 
12. Growth 
13. Sustain 
14. Harvest 
15. Manoj Anand, B S Sahay, and Subhashish Saha 
16. Chen, X.Y. Yamauchi, K. Kato, K. Nishimura, 
A. and Ito, k, 
17. Hung-Yi Wu, Gwo-Hshiung Tzeng, Yi-Hsuan 
Chen. 
 
 

 23استان اصفهان براساس آخرين تقسيمات كشـوري شـامل   . 18
كـه از   و با توجه به اين دهستان است 125بخش و  45شهرستان، 

ايـم لـذا    عنوان نمونه انتخاب نمـوده هر بخش استان يك روستا به
  .اندعنوان نمونه انتخاب شدهروستا به 45
ساختمان، ناظراني هستند كه توسط بنياد مسـكن  ناظران فني . 19

هـاي بخـش مسـكن     استان اصفهان بـراي نظـارت بـر سـاختمان    
  .اند روستايي انتخاب شده

 
20. Binomial  
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  منابع 
  

مـدل امتيـازات    ،)1382. (الواني، مهدي؛ نقوي، سيد مير علي -
فصل نامه . الگويي براي سنجش عملكرد در بخش دولتي: متوازن

 .18-3، ص37مطالعات مديريت، شماره 
. هاشميان، محمد حسـين؛ بهمنـي، محمدرضـا     الواني، مهدي؛ -
هاي دولتي با بهـره   ها در سازمان اجراء وارزيابي سياست ،)1388(

انديشـه   .(BSC)هـا   گيري از الگـوي مـديريت متـوازن سياسـت    
 .34-5، ص3، سال1مديريت، شماره 

 .نشرني، تهران. مديريت عمومي ،)1389. (الواني، مهدي -
تبيين جايگـاه مـديريت    ،)1386. (انواري رستمي، علي اصغر -

ســومين همــايش ملــي . فرآينــدها در تعــالي عملكــرد ســازماني
 .مديريت عملكرد، دانشگاه تهران

 ،)1385. (براتي، احمـد؛ ملكـي، محمدرضـا؛ گلسـتاني، مينـا      -
ارزيابي نظام مديريت عملكرد كاركنـان بيمارسـتان اميرالمـومنين    

نامه علمـي  فصل. سمنان با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن
 .54-47، ص 22و پژوهشي سالمت، دوره نهم، شماره 

ــه  - ــاس؛ حجــازي، اله ــان، عب ــره؛ بازرگ    ،)1376. (ســرمد، زه
 .آگاه، تهران سسه انتشاراتؤم. هاي تحقيق در علوم رفتاريروش

ارزيابي عملكرد بنياد  ،)1390. (عسگري، نقي؛ اميري، صديقه -
مسكن بر كيفيت ساخت و ساز در مراكز دهستان استان هرمزگان 

ــين كنفــرانس . در برنامــه چهــارم توســعه   مجموعــه مقــاالت اول
جلـد دوم،  . مسـكن و بافـت  : هاي روسـتايي المللي سكونتگاهبين
38-1. 

ارائه الگوي جـامع ارزيـابي    ،)1385. (مجيبي ميكاليي، تورج -
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