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 .1مقدمه

دانش مدیریت در طلیعه قرن جدید بیش از هر چیز ،برای تغییر و تحول مستمر ،اهمیت قائل
است .سازمانی که خود را با امواج تغییر همراه نسازد ،محکوم به فناست .در طوفان تغییر ،راهبرد
مناسب آن است که بقای سازمان را تضمین کند [ .]24درواقع محیط خارجی همواره نقطه آغاز راهبرد
است [ .]9راهبرد بهعنوان طرح جامع و مادر یک سازمان ،نشان میدهد آن سازمان چگونه به اهداف
و مأموریتهای خود میرسد [ .]1نتایج نشان میدهد که  90درصد راهبردهای سازمان در عمل با
شکست مواجه میشوند [ .]3علت اصلی این امر ،شکاف میان الیه راهبردی و الیه عملیات در
سازمان است [ ]30و ریشه این مشکل در عدم تنظیم مدلی جامع جهت ترجمه چشمانداز و سیاستها
به برنامههای عملیاتی نهفته است [.]5
از منظر کارکرد گرایانه تاکنون مدلهایی جهت رفع این مشکل جدی در سازمانهای انسانی ارائه
شده است که میتوان مدل کارت امتیازی متوازن 1را در زمره مهمترین آنها قلمداد نمود [.]30
سیستم مدیریتی کارت امتیازی متوازن ،بهعنوان چارچوب جامع ارزیابی عملکرد و پیشبرد راهبرد ،به
ایجاد توازن بین اهداف کوتاهمدت و بلندمدت ،سنجههای مالی و غیرمالی ،عملکرد داخلی و خارجی،
ذینفعان درونی و بیرونی ،شاخصهای هادی و تابع و بین محرکها و موانع راهبرد منجر میشود
[ .]7یکی از وجوه تمایز کارت امتیازی متوازن برقراری روابط علت و معلولی بین مناظر و همچنین
اهداف راهبردی در نقشه راهبرد 2است [.]14
نقشه راهبرد منجر میشود تمام افراد سازمان بتوانند در یک نمای کلی ،راهبردهای سازمان را
بفهمند و با هماهنگی بیشتر به سمت اهداف سازمان حرکت نمایند [ .]17این نقشه با تخصیص منابع
بحرانی به مسائل اساسی و همسوسازی بخشهای مختلف موقعیت رقابتی سازمان را بهبود میدهد
[.]36 ،21
نقشه راهبرد نشان میدهد چگونه یک سازمان سرمایههای نامحسوسی از قبیل :فرهنگ سازمانی
و دانش کارکنان را به خروجیهای محسوس تبدیل میکند [ .]17در صورتیکه روابط علت و معلولی
بین اهداف مختلف در نقشه راهبرد به درستی تعیین شود؛ مسیری را در اختیار سازمان قرار میدهد
که توصیفکننده و نشاندهنده چگونگی تحقق راهبرد است [ .]8سازمانها اغلب بدون درنظرگرفتن
روابط علّت و معلولی میان اهداف راهبردی و تنها از طریق نظرات و اتفاق نظر مدیران ارشد و
متخصصان و کارکنان با تجربه سازمان و طی سلسله جلسات متعدد مدیریتی ،مناظر نقشه راهبرد و
1. Balanced Scorecard
2. Strategy map
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اهداف راهبردی مندرج در آن را انتخاب میکنند []16؛ ازاینرو پژوهش حاضر درصدد است بااستفاده
از نظریه دیاگراف الگویی ارائه نماید که روابط علت و معلولی بین اهداف راهبردی نقشه راهبرد را با
تجمیع و پردازش دانش و قضاوت خبرگان یک سازمان دولتی مدیریت محصوالت غذایی و دارویی
انکشاف و ترسیم نماید.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

کارت امتیازی متوازن .سازمانها امروزه بهخوبی دریافتهاند که  80درصد ارزشافزایی آنها از طریق
داراییهای نامشهودشان شامل سرمایه انسانی (دانش و مهارتهای کارکنان) ،سرمایه سازمانی
(فرهنگ سازمان و ارزشهای حاکم در آن) و سرمایه اطالعاتی (منابع اطالعاتی و دادههای آماری)
ایجاد میشود و دیگر نمیتوانند صرفاً با اتکاء به داراییهای مشهود ،ارزیابی عملکرد و درپی آن
مدیریت عملکرد جامعی انجام دهند [.]19
پروفسور رابرت کاپالن و دکتر دیوید نورتون با درک الزامات و نیازمندیهای سازمانهای جدید
و برای اجرای اثربخش راهبرد و ایجاد یک سیستم جامع مدیریت و بهبود عملکرد ،در سال 1992
سیستم مدیریتی نوینی را با عنوان «کارت امتیازی متوازن» ،معرفی نمودند [ .]7از آن زمان تاکنون،
این سیستم در سازمانهای مختلفی بهکار رفته است [ .]37 ،34این سیستم ،ترکیبی از معیارهای
ارزیابی عملکرد است که شاخصهای عملکرد گذشته ،جاری و آینده را شامل میشود و معیارهای
غیر مالی را در کنار معیارهای مالی قرار میدهد ،ضمن اینکه از آنچه در داخل و خارج سازمان
اتفاق میافتد ،بینش همهجانبهای را به مدیران سازمان ارائه میکند [ ]23و با ایجاد مهارت در میان
کارکنان و انگیزش افراد سازمان موجب غلبه بر فعالیتهای بحرانی و همچنین فراهمکردن ارزش در
سازمان میشود [.]37
کارت امتیازی متوازن یکی از ابزارهای اندازهگیری عملکرد است که میتواند داراییهای
نامشهود سازمان را تبیین [ ]31و چشمانداز و مأموریت سازمان را در قالب مجموعهای از روابط علت
و معلولی در چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نشان دهد [.]2
در منظر مشتریان به خواستههای مشتریان از قبیل زمان ،کیفیت ،عملکرد و خدمات توجه
میشود .در منظر فرآیندهای داخلی تمرکز بر روی همه فعالیتها و فرآیندهایی است که برای
پاسخگویی سازمان به نیازهای مشتریان ضروری است .در منظر مالی بر نحوه تأمین مالی سازمان و
نحوه سرمایهگذاری برای دستیابی به بیشترین سود تمرکز میشود .شاخصهای این منظر برای هر
سازمانی متفاوت است .در منظر رشد و یادگیری به دانشها ،مهارتها و تواناییهای کارکنان توجه
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میشود .بهویژه زمانی که فنآوریهای و فرآیندهای جدید وارد بازار میشوند [ .]27اهداف راهبردی در
این منظر با توجه به سرمایه انسانی ،تواناییهای کارکنان ،دانش ،فنآوری و فرهنگ سازمانی تعیین
میشوند []10؛ البته منظرهای دیگری نیز اهمیت دارد که برای نمونه عبارت است از :چشماندازهای
منابع انسانی ،محیط و منظر تأمینکنندگان که میتوان آنها را در منظرهای اولیه ادغام کرد [.]11
بهترین ویژگی کارت امتیازی متوازن ایجاد تعادل میان راهبردها ،اهداف کوتاهمدت و بلندمدت،
سنجشهای مالی و غیرمالی و چهار منظر راهبردی است [ .]34کارت ارزیابی متوازن برای هر
سازمانی قابل استفاده است؛ با این وجود ،باید برای استفاده در هر سازمان ،با فعالیت آن سازمان
متناسب شود؛ زیرا اتخاذ رویکردی واحد ،برای تمام واحدهای سازمان ،ممکن است به کسب نتیجه
مورد انتظار منتج نشود [.]13
چارچوب کارت امتیازی متوازن از چهار مؤلفه نقشه راهبرد ،سنجههای عملکردی برای تعیین
میزان پیشروی ،اهداف کمی برای هر سنجه و انتخاب و اجرای ابتکارات راهبردی برای اتصال
عملکرد به اهداف کمی تشکیل شده است .ترسیم نقشه راهبرد ،مهمترین مؤلفه برای ایجاد کارت
امتیازی متوازن است [.]19
نقشه حاصل از مفاهیم کارت امتیازی متوازن ،در حقیقت مدل علت و معلولی پیچیدهای است که
اثر جنبه رشد و یادگیری سازمان بر فرآیندهای داخلی ،مشتری و نهایتاً وجه مالی سازمان را دربر
میگیرد [ ]4و باید در اولین مرحله طراحی و اجرای سیستم کارت امتیازی متوازن قرار گیرد [.]20
نقشه راهبرد .براساس اظهارات اکلس و پی برن ( ،)1992معرفی نقشه راهبرد ،انقالبی بزرگ برای
کارت امتیازی متوازن بود [ .]7درواقع ،نقشه راهبرد در یک روش ارزیابی متوازن تصریحکننده
فرضیات راهبردی است [.]28
نقشه راهبرد بهعنوان ابزاری است که میتواند با شناسایی و استخراج اهداف راهبردی سازمان و
به تصویرکشیدن روابط علت و معلولی بین آنها پیوند بین ساختار راهبردهای سازمان را ارائه کند و
روشی را که سازمان براساس آن داراییهای متنوع خود را به خروجیهای مورد انتظار تبدیل میکند
نشان دهد [ .]17این نقشه با ارائه یک تصویر ارتباط بین راهبردها و فرآیندهای کلیدی را مشخص و
منجر به سرمایهگذاری درست در افراد ،فنآوری و سرمایه سازمانی میشود [.]12
نقشه راهبرد هم در تدوین راهبرد و هم در اجرای آن مورداستفاده قرار میگیرد [ ]27و دارای
نقشی مؤثر در بهبود موقعیت رقابتی سازمان است []14؛ عالوهبراین منجر به بهبود مهارتهای
مدیریتی نیز میشود .برای مثال ،قادر است اطالعات را بررسی کند و اطالعاتی که از نظر راهبردی
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اهمیتی ندارند را حذف نماید؛ ازاینرو ،این نقشه باید بهعنوان بخش جداییناپذیری از فرآیند مدیریت
راهبردی درنظر گرفته شود [ .]6در نقشه راهبرد ،سازمان به چهار منظر (یا بیشتر) کارت امتیازی
متوازن تقسیم میشود و اهداف راهبردی سازمان در این چهار منظر دستهبندی میشوند .این چهار
منظر عمالً نشاندهنده کلیه اجزا و فرآیندهایی سازمانی هستند .با ترسیم دقیق روابط علی و معلولی
بین اهداف راهبردی سازمان در این چهار منظر ،مبنایی حاصل میشود که میتواند بهعنوان شالوده
کارت امتیازی متوازن قرار گیرد؛ بهعبارتدیگر ،با مبنا قراردادن ،نقشه راهبرد بهعنوان شالوده کارت
امتیازی متوازن الگویی حاصل میشود که به گفته مبدعان آن باعث پیادهسازی موفقیتآمیز کارت
امتیازی متوازن میشود [.]16
به اعتقاد مبدعان کارت امتیازی متوازن ،بهترین راه ترسیم نقشه راهبرد استفاده از رویکرد باال به
پایین است .به این معنی که مدیران سازمان ،باید ابتدا فرآیند تدوین و طراحی برنامه راهبردی را به
انجام برسانند و بااستفاده از برنامه راهبردی تدوینشده ،اهداف راهبردی را استخراج و در مناظر
تدوینشده قرار دهند و روابط علت و معلولی بین آنها را برقرار نمایند [ .]18الگوی اولیه این نقشه
مبتنی بر منطق علت و معلولی کاپالن و نورتون برای سازمانهای خصوصی و غیردولتی بسیار
مناسب بود؛ چراکه هدف اصلی آنها رسیدن به سود بیشتر است .نقشه راهبرد این دسته از سازمانها
به آنها این راه را نشان میدهد که ابتدا با فراهمکردن محیطی دانشمحور بتوانند خود را برای
رعایت الزامات و استانداردهای فرآیندهای داخلی آماده کنند و با رعایت فرآیندهای داخلی برای
مشتریان خود ارزشآفرینی کنند .در مرحله بعد که منظر مشتری کارت امتیازی متوازن است ،رضایت
مشتری بهدست میآید ،تا به سود و بهرهوری باالتر برسند .در صورتیکه این منطق برای
سازمانهای دولتی و یا بهداشتی ،درمانی بهصورت دیگر است .هدف اصلی برای آنها رضایت
ذینفعان و ارائه خدمات است و مسائل مالی برای این سازمانها خود پلی برای رسیدن به
مأموریتشان است [.]28
سازمانهای مختلفی که به ترسیم نقشه راهبرد اقدام کردهاند در دو گروه تقسیمبندی میشوند:
سازمانهایی که بدون اشاره به روش خاصی نقشه خود را ترسیم کردهاند و سازمانهایی که بااستفاده
از روشهایی چون تکنیک دلفی و یا همبستگی و  ISMنقشه راهبرد را ترسیم نمودهاند .در دسته اول
برای نمونه میتوان به مواردی چون بیمارستان خصوصی در اسپانیا [ ،]32بانک فلوریدا [ ،]22شرکت
معامالت ماشین در تایوان [ ،]33شرکت تولید نرمافزار در یونان [ ]26و صنعت گردشگری ساری []35
اشاره کرد .تعداد سازمانهایی که در دسته دوم قرار میگیرند بسیار کم است؛ از جمله میتوان به
مواردی چون صنعت برق در انگلیس [ ،]29شرکت سایپا یدک [ ،]16گروه تولیدی یزد بسپار [،]24
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شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی [ ]3اشاره کرد.
 .3روششناسی پژوهش

در این پژوهش بااستفاده از نظریه دایگراف الگویی ارائه شد که میتواند روابط علت و معلولی بین
اهداف راهبردی نقشه راهبرد سازمان را انکشاف و ترسیم کند .جامعه آماری پژوهش را خبرگان یک
سازمان دولتی مدیریت محصوالت غذایی و دارویی تشکیل دادند و دادههای موردنیاز با برگزاری
جلسات هماندیشی گروهی و دریافت نظرات  10نفر از خبرگان سازمان و برگزاری جلسات طوفان
فکری با حضور ایشان بهدست آمد .نظریه دایگراف بهعنوان روش ترسیم نقشه راهبرد در پژوهش
شامل هشت مرحله زیر است:
مرحله اول :انتخاب و توصیف فهرستی از اهداف بهعنوان اهداف راهبردی سازمان .اولین
قدم برای ایجاد نقشه راهبرد از طریق دایگراف ،تهیه فهرستی از اهداف سازمان بهعنوان اهداف
راهبردی ،طی جلسات هماندیشی گروهی و دریافت نظرات و قضاونت خبرگان سازمان است.
مرحله دوم :تعیین رابطه علت و معلولی میان اهداف راهبردی .در این مرحله روابط علت و
معلولی میان اهداف راهبردی با دریافت نظرات و قضاوت خبرگان سازمان تعیین میشود.
مرحله سوم :تعیین ماتریس مجاور .A(G)1ماتریس مجاور یک ماتریس مربع و دودویی است
که برای گنجاندن اطالعات الزم درباره اهداف راهبردی و روابط بین آنها استفاده میشود .برای
ساخت ماتریس مجاور برای هر هدف راهبردی یک سطر و یک ستون درنظر گرفته و درصورت
پیشنیازبودن یک هدف برای هدف دیگر از درایه  1و در غیر این صورت از داریه صفر استفاده
میشود .ماتریس مجاور از روابطی که خبرگان در مرحله قبل تعیین نمودند ،بهدست میآید.
مرحله چهارم :محاسبه ماتریس قابلحصول .R(D)2این ماتریس ،ماتریسی است مربع ،متسری،
انعکاسی و دودویی که هر یک از درایههای  rijآن ،هنگامی  rij=1است که جزء  riدسترسی به
جزء  ،rjبا هر طولی باشد ،در غیر این صورت  rij=0است .روش بهدستآوردن ماتریس قابلحصول
1. Adjacency Matrix
2. Reach ability Matrix
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استفاده از نظریه اویلر است که در آن ماتریس مجاور به ماتریس همانی اضافه میشود و سپس
ماتریس حاصله تا جایی به توان میرسد که از آن توان به بعد با به توانرساندن در ماتریس حاصله
تغییری صورت نگیرد.
رابطه ()1

A(G)+I

رابطه ()2

R(D)=(A(G)+I)n

نماد ) ،A(Gماتریس مجاور؛  ،Iماتریس همانی؛  ،nتعداد توانها ،R(D) ،ماتریس قابلحصول
است .الزم به ذکر است کلیه محاسبههای ریاضی این فرمول براساس عملیات بولیین انجام میگیرد.
مرحله پنجم :ساخت ماتریس سطحبندیشده از طریق تفکیك ماتریس قابلحصول به

سطوح مختلف .1ماتریس سطحبندیشده ماتریسی است که در آن اهداف به ترتیب پسنیاز و
پیشنیاز بودنشان مرتب میشوند .مراحل تعیین این ماتریس به این شرح است:
در گام اول مجموعه اهداف پیشنیاز ( A)Siو مجموعه اهداف پسنیاز ( R)Siبرای هر هدف
راهبردی ماتریس قابلحصول مشخص و اشتراک بین آنها تعیین میشود .برای مشخصکردن
پیش نیازهای هر هدف ،به ستون مربوط به آن هدف مراجعه و کلیه اهدافی که در آن ستون دارای
دارایه یک هستند بهعنوان اهداف پیشنیاز هدف راهبردی مربوطه درنظر گرفته میشوند .این عمل
برای کلیه اهداف ماتریس تکرار میشود .برای تعیین اهداف پسنیاز همین اقدام بهصورت سطری
برای اهداف راهبردی انجام میپذیرد.
در گام دوم اهدافی که دارای شرط ) R(Si)=R(Si)∩A(Siهستند تعیین و بهعنوان سطح اول
نقشه راهبرد درنظر گرفته میشوند.
در گام سوم اهدافی که در سطح اول قرار میگیرند ،از مجموعه پسنیازهای هر هدف راهبردی
حذف و اهدافی که دارای شرط ) R(Si)=R(Si)∩A(Siهستند بهعنوان سطح بعدی نقشه درنظر
گرفته میشوند.

1. Condensation Matrix
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با انجام گام چهارم اهداف سطح دوم از مجموعه اهداف پسنیاز حذف و سطح بعدی نقشه تعیین
میشود .این عمل تا تعیین سطح آخر نقشه تکرار میشود .سطوح تفکیکشده از نظر ریاضی به این
صورت نوشته میشود:
رابطه ()3

] TL (S)= [L1 , L2 ,L3 ,…Ln

که  Lنماد سطح و  nتعداد سطوح سیستم ) (Sاست .با فرض تهیبودن مجموعه سطح صفر
سیستم یعنی L0=Q ،روش تعیین سطوح بهصورت الگوریتم به شرح زیر است:
رابطه ()4

})Lj = {Si ∈ S-L0-L1 -…-Lj-1 /Rj-1 (Si)=Rj-1 (Si)∩Aj-1 (Si

بهطوریکه ) Rj-1 (Siو ) Aj-1 (Siمجموعههای متأخر و متقدم مربوط به سطحی از سیستم است
که شامل اجزای  S-L0 -L1 -…-Lj-1است .در گام آخر ،ماتریس سطحبندیشده با توجه به اهدافی
که در هر سطح بهدست آمده تهیه میشود .برای انجام این کار ،مانند ماتریس مجاور برای هر هدف
یک ستون و سطر تعیین و با مراجعه به ماتریس قابلحصول دارایههای آن جایگزین میشود.
مرحله ششم :تعیین ماتریس اسکلتی .1برای بهدستآوردن ماتریس اسکلتی کلیه دارایههای
قطری ماتریس سطحبندیشده از یک به صفر تغییر داده میشود.
رابطه ()5

S= C-I

مرحله هفتم :تعیین ماتریس حداقل خطوط 2با استفاده از ماتریس اسکلتی .برای
بهدستآوردن این ماتریس در گام اول به اولین ستون ماتریس اسکلتی مراجعه و اولین درایه  1که
نشانه اولین پیشنیاز آن هدف است ،مشخص میشود .در گام دوم از آن پیشنیاز بهصورت سطری به
طرف قطر حرکت و با برخورد به قطر به سمت پایین آن برای پیداکردن اولین درایه  1حرکت
میشود .با پیداکردن اولین درایه یک بهصورت سطری به سمت ستون موردنظر برگشته و از آن داریه
1. Skeleton Matrix
2. Minimum-Edge Adjacency Matrix
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به بعد کلیه درایههای یک ستون به صفر تغییر داده میشود .این عمل برای کلیه ستونهای ماتریس
اسکلتی انجام میشود.
گام اول:

گام دوم:

با طی این دو گام ،کلیه خطوط اضافی نقشه حذف میشود .برای مثال ،اگر هدف  aپیشنیاز
هدف  bو هدف  cپیشنیاز هر دو هدف باشد ،با انجام این گامها ،در نقشه این ارتباطات بهصورت زیر
نشان داده میشود:

همانطور که مشاهده میشود هدف  cبهطور غیرمستقیم و از طریق هدف  aبه هدف  bمتصل
شده و اتصال مستقیم  cبه  bحذف شده است.
مرحله هشتم :ترسیم دایگراف سلسلهمراتبی (نقشه راهبرد) .این نقشه که بااستفاده از ماتریس
حداقل خطوط ترسیم میشود یک گراف جهتدار است و خطوط ارتباطی آن نشان دهنده رابطه علت
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و معلولی میان اهداف راهبردی سازمان است.
 .4تحلیل یافتهها

نتایج این پژوهش طی انجام هشت مرحله نظریه دایگراف در یک سازمان دولتی مـدیریت غـذا و
دارو به شرح زیر است:
مرحله اول :در این مرحله اهداف راهبردی با بهرهگیری از نظرات و قضاوت خبرگان سازمان طی
جلسات هماندیشی گروهی به شرح زیر تعیین شد:
 )O1مدیریت تأمین ،تجویز و عرضه محصوالت دارویی؛
 )O2نظارت بر نحوه تولید ،نگهداری و توزیع محصوالت غذایی ،آشامیدنی و آرایشی -بهداشتی؛
 )O3تکریم ارباب رجوع؛
 )O4آموزش و اطالعرسانی و دسترسی آسان به اطالعات؛
 )O5بهرهوری سیستمی و فرآیندی؛ شامل بهرهوری فرآیند و بهرهوری کارکنان؛
 )O6رضایت کارکنان (جو کاری ،امنیت شغلی ،شایستهساالری ،حفظ کرامت انسانی ،فرآیندهای
کاری و فضای کاری)؛
 )O7تأمین و توانمندسازی و توسعه مهارتها و دانش سرمایه انسانی سازمان شامل :آموزش و کار
تیمی؛
 )O8ارتقاء فرآیند پیگیری شکایات و نظرسنجی؛
 )O9ارتقاء فرآیند آموزش و اطالعرسانی؛
 )O10ارتقاء فرآیند تأمین دارویی؛
 (O11ارتقاء و توسعه امور آزمایشگاهی؛
 )O12ارتقاء زیرساختهای فیزیکی و فنآوری؛
 )O13توسعه زیرساخت فنآوری اطالعات؛
 )O14زیرساختهای سیستمی و فرآیندی :مثل :تدوین سند چشمانداز ،شرح وظایف ،شرح شغل؛
 )O15مالی؛
 )O16ارتقاء فرآیند بازرسی و نظارت بر توزیع و تجویز محصوالت دارویی؛
 )O17ارتقاء فرآیند بازرسی و نظارت بر تولید محصوالت غذایی و آرایشی ،بهداشتی؛
 )O18تسهیل و توسعه فرآیند صدور مجوز.
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مرحله دوم :در این مرحله با بهرهگیری از نظرات و قضاوت خبرگان سازمان و برگزاری جلسات
طوفان فکری با حضور ایشان روابط علت و معلولی بین اهداف تعیین و از خروجی این مرحله برای
ساخت ماتریس مجاور در مرحله سوم استفاده شد.
مرحله سوم .ماتریس مجاور تهیهشده در مرحله سوم به شرح ماتریس شماره ( )1است:
ماتریس  .1ماتریس مجاور

مرحله چهارم :در این مرحله برای تعیین ماتریس قابلحصول ماتریس مجاور با ماتریس همانی
جمع و ماتریس بهدستآمده به توان رسانده شد .در این مرحله  n=6بود .یعنی با به توان  6رساندن
ماتریس ،بعد از آن در توانهای بیشتر در نتیجه حاصله تغییری ایجاد نخواهد شد .ماتریس شماره ()2
خروجی این مرحله را نشان میدهد.
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ماتریس  .2ماتریس قابلحصول

مرحله پنجم :در این مرحله با طی ده گام ،سیستم به سطوح مختلف تفکیک و ماتریس
سطحبندیشده تهیه شد.
در گام اول مجموعه اهداف پیشنیاز ( A)Siو مجموعه اهداف پسنیاز ( R)Siبرای هر هدف
راهبردی ماتریس قابلحصول مشخص و اشتراک بین آنها به شرح جدول ( )1تعیین شد.
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جدول  .1اهداف پیشنیاز و پسنیاز سطح S-L

}L1= {O1, O2, O3,O4

در گام دوم اهداف  O1, O2, O3, O4بهعنوان سطح اول نقشه راهبرد درنظر گرفته شد .در گام
سوم با حذف هدفهای  O1, O2, O3, O4از جدول ( )1اهداف تشکیلدهنده سطح  S-L0-L1که
اهداف تشکیلدهنده سطح دوم هستند ،تعیین شد.
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جدول  .2اهداف پیشنیاز و پسنیاز S-L0-L1

}L2= {O8, O9, O10, O16, O17, O18

در گام چهارم با حذف هدفهای  O8, O9, O10, O16,O17,O18از جدول ( )2اهداف
تشکیلدهنده سطح  S-L0-L1-L2که اهداف تشکیلدهنده سطح سوم هستند ،تعیین شد.
جدول  .3اهداف پیشنیاز و پسنیاز سطح S-L0-L1-L2

}L3= {O11
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در گام پنجم با حذف هدف  O11از جدول ( )3اهداف تشکیلدهنده سطح  S-L0-L1-L3که
اهداف تشکیلدهنده سطح چهارم هستند ،تعیین شد.
جدول  .4اهداف پیشنیاز و پسنیاز سطح S-L0-L1-L2-L3

}L4= {O5

در گام ششم با حذف  O5از جدول ( )4اهداف تشکیلدهنده سطح پنجم تعیین شد.
جدول  .5اهداف پیشنیاز و پسنیاز سطح S-L0-L1-L2-L3-L4
)A(Si)ΠR(Si

)R(Si

O6

O6

O7
O12
O13
O14
O15

O6, O7
O6,O8, O12
O13
O6,O7 ,O12,O13,O14
O6,O7, O12,O13,O14 ,O15

)A(Si
O6,O7,O12,O14,
O15
O7,O14,O15
O12,O14,O16
O13
O14,O15
O15

Si
O6
O7
O12
O13
O14
O15

}L5= {O6, O13

با حذف اهداف  O6, O13در گام هفتم از جدول ( )5اهداف تشکیلدهنده سطح ششم تعیین شد.
جدول  .6اهداف پیشنیاز و پسنیاز سطح S-L0-L1-L2-L3-L4-L5
)A(Si)ΠR(Si
O7
O12
O14
O15

)R(Si
O7
O12
O7 ,O12, O14
O7, O12,O14 ,O15

)A(Si
O7,O14,O15
O12,O14,O16
O14,O15
O15

Si
O7
O12
O14
O15

}L6= {O7, O12
با حذف هدفهای  C3, C4در گام هشتم از جدول ( )6اهداف تشکیلدهنده سطح S-L0-L1-
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 L2-L3-L4-L5-L6که اهداف سطح هفتم هستند ،تعیین شد.
جدول  .7اهداف پیشنیاز و پسنیاز سطح S-L0-L1-L2-L3-L4-L5-L6
)A(Si)ΠR(Si
O14
O15

)R(Si
O14
O14 ,O15

)A(Si
O14,O15
O15

Si
O14
O15

}L7= {O14
درگام نهم با حذف هدف  O14از جدول ( )7اهداف تشکیلدهنده سطحS-L0-L1-L2-L3-L4-

 L5-L6-L7که اهداف سطح هشتم هستند ،تعیین شد.
جدول  .8اهداف پیشنیاز و پسنیاز سطح S-L0-L1-L2-L3-L4-L5-L6-L7
)A(Si)ΠR(Si
O15

)R(Si
O15

)A(Si
O15

Si
O15

}L8= {O15

و در گام آخر بااستفاده از سطوح تفکیکشده در مرحله قبل و ماتریس قابلحصول ،ماتریس
سطحبندیشده  Cحاصل شد که بیانگر یک دایگراف سلسلهمراتبی است.
ماتریس  .3ماتریس سطحبندیشده C
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مرحله ششم :در این مرحله با تبدیل دارایههای قطری ماتریس سطحبندیشده از  1به  0ماتریس
اسکلتی  Sزیر حاصل شد.
ماتریس  .4ماتریس اسکلتی S

مرحله هفتم :با انجام این مرحله ماتریس حداقل خطوط زیر تهیه شد.
ماتریس  .5ماتریس حداقل خطوط M
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مرحله هشتم :در این مرحله با توجه به ماتریس حداقل خطوط دایگراف سلسلهمراتبی زیر ترسیم شد
که درواقع همان نقشه راهبرد است.

شکل  .1نقشه راهبرد یک سازمان مدیریت محصوالت غذایی و دارویی

همانطور که مالحظه میشود اهداف مدل در هشت سطر و چهار منظر نمایش داده شده است .با
توجه به غیرانتفاعیبودن ماهیت سازمان مدیریت محصوالت غذا یـی و دارویـی ،منظـر ذینفعـان در
سطح اول قرار گرفته و بهعنوان عامل محرکی برای مناظر پایینتر از خود عمـل مـیکنـد .در منظـر
فرآیندهای داخلی اهداف ارتقای فرآیند آموزش و اطالعرسانی ،ارتقای فرآیند پیگیری شکایات ،ارتقای
فرآیند صدور مجوز ،ارتقای فرآیند بازرسی و نظارت بر تولید محصوالت غـذایی و آرایشـی بهداشـتی،
ارتقای فرآیند بازرسی و نظارت بر توزیع و تجویز محصوالت دارویی ،ارتقای فرآیند تـأمین دارویـی و
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ارتقاء و توسعه امور آزمایشگاهی در دو سطح زمینهسـاز تحقـق اهـداف منظـر ذینفعـان هسـتند .در
سطوح چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم نیز که مربوط بـه زیرسـاختهـای رشـد سـازمان اسـت ،اهـداف
بهرهوری سیستمی و فرآیندی ،رضایت کارکنان ،تأمین و توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان ،ارتقای
زیرساختهای فیزیکی و فنآوری ،توسعه زیرساختهای فنآوری اطالعات و زیرساختهای سیستمی و
فرآیندی قرار گرفتهاند .بهنظر میرسد در صورتیکه اهداف زیرساختی سازمان تحقق و توسـعه یابنـد،
اهداف مناظر سطوح باالتر تحقق مییابند .همانطور که در نقشـه مشـاهده مـیشـود منظـر رشـد و
یادگیری خود تحتتأثیر منظر مالی که بهعنوان سطح زیرین نقشـه نعیـین شـده ،عمـل مـیکنـد .در
صورتیکه اهداف منظر مالی سازمان تحقق یابد ،بهطور طبیعـی دسـتیابی بـه اهـداف سـطوح بـاالتر
آسانتر میشوند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش بااستفاده از نظریه دایگراف روابط علت و معلولی میان اهداف راهبردی یک
سازمان دولتی مدیریت محصوالت غذایی و دارویی تعیین شد .درحقیقت بااستفاده از این روش روابط
علت و معلولی بین اجزای راهبرد بهعنوان یک سیستم مفروض با تجمیع و پردازش دانش و قضاوت
خبرگان سازمان انکشاف و ترسیم شد .در این نقشه دو منظر ذینفعان و مالی بهترتیب بهعنوان
باالترین و پایینترین سطوح سازمان تعیین شدند که این خود نشاندهنده ماهیت غیرانتفاعی سازمان
است .رعایت سلسلهمراتب سطوح نقشه راهبرد ،نقشه راهی برای مدیران سازمان است .آنها بااستفاده
از این نقشه خواهند دانست که مسائل سازمان چه ریشههایی داشته و در خواهند یافت که اینگونه
مسائل چگونه در زیرساختهای سازمان ریشه دارد .بسیاری از سازمانها پس از استخراج نقشه
راهبرد ،ابتکارات اجرایی و سنجههای عملکرد را مبتنی بر اهداف موجود در نقشه تدوین میکنند.
تدوین ابتکارات اجرایی منجر به عملیاتیشدن نقشه و تدوین سنجههای عملکرد باعث قابل
ارزیابیشدن آن خواهد شد.
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