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چكيده
نقشههاي استراتژیک چارچوبي براي تشریح و اجراي استراتژي براي مدیران در عصـر دانـا اسـه ـه
نحوة تبدیل ابتکارات و منابع سازمان را به دستاوردهاي مشهود مالي و مشـتريمـدار بیـان مـي نـد در ایـ
پژوها تالش شد تا به استناد مدل مبتني بر نقشـة اسـتراتژیک سـازمانهـاي دولتـي و انتعـاعي ـاپالن و
نورتون( ،)2002نقشة استراتژیک شر ه گاز استان ردستان با استعاده از تکنیک دلعي به مک ارشناسان و
خبرگان دانشگاهي طراحي و بااستعاده از شاخصهاي سیسـت ارزیـابي عمرکـرد متـوازن بـهشـیوة توصـیعي
پیمایشي مورد ارزیابي قرار گیرد جامعة آماري پژوها ،ریة ار نان شـر ه گـاز اسـتان ردسـتان بـوده و
حج نمونه  272نعر برآورد گردید ه بهصورت طبقهاي تصادفي متناسب با حج جامعه ،تخصیص داده شـد
نتایج نشان داد در چارچوب نقشة طراحي شده ،هر چهار فرضیه مبتني بر چهار منظر ـارت امتیـازي متـوازن
تأیید شد در بررسي میزان همسویي با استراتژيها ،دو سطح تخصصي بهرهبرداري و فني ـ مهندسـي ـامال
همسو بودند اما حوزة مالي و پشتیباني در برخي موارد ،عدم همسویي را نشان داد و منظر فرآینـدهاي داخرـي
تنها منظري بود ه مورد تأیید ل سطوح فعالیتي شر ه قرار داشه
كليدواژهها:كارت امتيازی متوازن2؛نقشة استراتژیک3؛ ارتباطات استراتژیک ؛ شرركت اراز
استان كردستان.
تاریخ دریافه مقاله ،1393/03/19 :تاریخ پذیرش مقاله1393/03/13 :
* ارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان
** ارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج (نویسنده مسئول)
Email: Kayhan.maqsoodi@gmail.com

*** د تراي مدیریه مالي ،عضو هیأت عرمي دانشگاه زنجان.
)1. Balanced Scorecard (BSC
2. Strategy Map
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 .1مقدمه

باظهور عصر اطالعات و تشدید رقابه ،دیگر ارزیابي عمرکرد سازمان تنهـا بـا تحریـل معیارهـاي
مالي گذشته امکانپذیر نیسه و ایجاد تحول در سیست ارزیابي و مدیریه استراتژیک سازمان ،امـري
غیرقابل اجتناب اسه امروزه مدیران به ارزش و تأثیر ابزار سنجا عمرکرد سازمان پي بـردهانـد ،امـا
بهندرت به فکر استعاده از آن بهعنوان بخشي از استراتژي شـر ه افتـادهانـد مـدیران ممکـ اسـه
استراتژي جدیدي ارائه و فرایندهاي عمریاتي الزم را براي دستیابي به مـوفقیتي شـگرخ خرـن ننـد،
ولي ما ان به استعاده از نمایههاي مالي وتاهمدت ه دهها سال مورد اسـتعاده قـرار گرفتـه ،نظیـر
بازده سرمایهگذاري ،رشد فروش و درآمد عمریاتي ،ادامه ميدهند ای افراد نـهتنهـا نمـيتواننـد ابـزار
سنجا براي نظارت بر اهداخ و فرایندهاي جدید ارائه دهند ،برکـه بـراي ایـ سـوال ـه آیـا ابـزار
سنجا قدیمي آنها براي ارزیابي اقدامات و ابتکارات جدید مناسب اسه یا خیر نیز جوابي ندارنـد بـر
ای اساس براي دستیابي به جایگاهي مطروب ضرورياسه ه شر هها ارزیابي ارآمدي از عمرکـرد
خود انجام داده و در برنامهریزيهاي آتي خود اقدامات اصـالحي الزم را بـراي تحقـن اسـتراتژيهـا
درنظر گیرند[ ]3اما یکي از مسائري ه در سازمانها همواره مدیران را بـه چـالا مـيانـدازد و مـانع
اجرایي شدن استراتژيها ميشـود ،بـاقيمانـدن ایـ اسـتراتژيهـا در سـطح ریـات یـا اقـدامات و
جههگیريهاي رياسه در پاسخ به ای مسئره ،ارائه نندگان ارت امتیازي متوازن ،معهـوم نقشـة
استراتژي را در چارچوب ارت امتیازي متوازن ،مطرح نمودند [ ]2اپالن و نورتون درنتیجة تحقیقات
گسترده و تجربة ار با صدها تی از سازمانهاي متعدد به الگوهاي خاصي دسه یافتند ه آنها را بـه
شکل یک چارچوب بصري (یک نقشة استراتژي) درآوردهاند ای چارچوب عناصـر مخترعـي از ـارت
امتیازي یک سازمان را در زنجیرة عره و معرول وارد ساخته و دستاوردهاي مطروب را با محرکهـاي
ای نتایج مربوط ميسازد ای الگو چارچوب و زباني مشترک فراه ميسازد ه ميتوان از آن بـراي
توصیف استراتژي بهره گرفه اري شبیه به صورتهـاي مـالي ـه سـاختاري پذیرفتـهشـده بـراي
توصیف عمرکرد مالي فراه ميسازند نقشة استراتژیک تالش مي ند اسـتراتژيهـاي سـازمان را در
یک رابطة عرّي ـ معرولي نمایا داده و نشان دهد ه چگونه استراتژيهـاي سـازمان مـيتواننـد بـه
هدخهاي قابل اندازهگیري و عمریاتي براي هر فرد در واحدهاي سازماني و حتي ار نان سازمان ـه
باید دنبال نند ،تبدیل شوند و به ار نان بینشي روش دربارة نحوة ارتباط وظایعشان با هـدخهـاي
ري سازمان داده و آنها را قادر ميسازد تا بهگونهاي هماهنگ و مشار تي ،در راستاي اهداخ مطرـوب
شر ه عمل نمایند [ ]8بهتری راه براي ایجاد نقشههاي استراتژیک از باال به پایی و شروع از مقصد
و در نهایه ترسی مسیرهایياسه ه به آن مقصد خت ميشوند مـدیران شـر ه ابتـدا بایـد بیانیـة
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مأموریه و ارزشهاي محوري خود را بازنگري نند مثال اینکه چرا شر تشان وجود دارد و اعتقاد بـه
چه چیزي دارند [ ]3مدیران با در دسه داشت ای اطالعات ميتوانند چش انداز استراتژیک و هـدخ
سازمان را توسعه دهند ای چش انداز باید تصویري روش از هدخهاي ري شر ه ارائه نماید سپس
استراتژي باید چگونگي نیل به ای مقصد را تعریف ند [ ]12ای هدخها و شاخصهـا بـه عمرکـرد
سازمان در قالب چهار منظر مينگرند مالي ،مشتري ،فرآیندهاي داخري و رشد و یادگیري (شکل)1

مأموریه
چش انداز
نیازهاي مشتریان
رقابهها توانمندسازها
پایه تغیرات فرهنگ

پایه ساختار تجارت

پایه شر اي سازمان

منظر رشد پرسنل سازمان(یادگیري )

پایه برتري سازمان

منظر مالي
منظر مشتري سازمان
منظر فرآیندهاي داخري سازمان

مدیریه  -ارتبا طات
شکل 1جایگاه وجوه  BSCدر مدیریه استراتژیک سازمان []1:101

منظر مالی .1ارت امتیازي متوازن منظر مالي و حدا ثر ردن ثروت سهامداران را بهعنوان هدخ
نهایي یک بنگاه اقتصادي درنظر ميگیرد معیارهاي عمرکرد مالي نشان ميدهند ه آیا استراتژي
شر ه شامل اجرا و پیاده سازي ،صرخ پیشرفه خط مقدم ميشود؟ [ ]7در بعد مالي بهشیوة هزینه
ردن منابع شر ه توجه ميشود ه از طرین اندازهگیري میزان سود ،جریانهاي نقدي ،بازگشه
سرمایة صرخشده ،ارزش افزودة اقتصادي ،بازده مجموع دارایيها و نسبههاي مالي بدسه ميآید
[]13

1. Financialperspective
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منظر مشتری و بازار .1منظر مشتري و بازار ،یک استراتژي بـر پایـة ارزش متمـایز قابـل ارائـه بـه
مشتري را نشان مي دهد ای منظر فرآیندهاي مدیریه مشتري ،ارتباط با مشتریان هدخ را توسـعه و
تعمین ميدهد[ ]8در ای منظر ميتوان چهار مجموعه از فرآیندهاي مـدیریه مشـتري را شناسـایي
رد -1 :انتخاب مشتریان و بازار هدخ  -2دستیابي به مشتریان و بازار هدخ  -3حعـ مشـتریان -2
توسعة سب و ار با مشتریان [ ]2در مدل ارت امتیازي متوازن ،توجه به مشتري از اهمیه ویژهاي
برخوردار اسه و به مواردي چون میزان رضایه مشتریان از محصوالت ،توجه و رسیدگي به شـکایات
و اها شکایه آنان ،تحویل بهموقع محصوالت به مشتریان اشاره دارد []12
منظر فرآیندهای داخلی .2ارزش با فرآیندهاي داخري سب و ار خرن ميشـود [ ]10هـدخهـا در
منظر مشتري ،استراتژي مشتریان هدخ و ارزش قابل ارائه به آنان را توصیف مي ند هدخهاي منظر
مالي ،پیامدهاي اقتصادي یک استراتژي موفن را توصیف مـي ننـد درضـم  ،رشـد درآمـد ،سـود و
بهرهوري را توصیف مي ند وقتي سازمان ،تصویري روش از هدخهاي مالي و مشتري داشته باشـد،
وجوه فرآیندهاي داخري و رشد و یادگیري چگونگي دستیابي و توفین استراتژي را بیان مي نند []10
سازمان ،فرآیندهاي داخري و توسعة سرمایه انساني  -اطالعاتي و سازماني خود را براي متمایز ساخت
ارزش قابل ارائه به مشتري مدیریه مي ند عمرکرد مناسب در ای منظر ،استراتژي را پیا ميبرد
منظر رشد و یادايری .3ای منظر را ميتوان هماهنگ نندة استراتژیک ،دارایيهاي نامشهود نامید
منظر چهارم دارایيهاي نامشهود سازمان و نقا آنها را در استراتژي توصیف مـي نـد دارایـيهـاي
نامشهود در سه گروه سازمان داده شدهاند:
سرمایة انسانی .دسترسي به مهارتها ،استعدادها و دستورالعملهاي مـورد نیـاز بـراي پشـتیباني از
استراتژي
سرمایة اطالعاتی .دسترسي به سیست هاي اطالعاتي ،شبکهها و زیرساخههـاي مـورد نیـاز بـراي
پشتیباني از استراتژي
1. Customer perspective
2. Internal processes perspective
3. Growth and Development Perspective
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سرمایة سازمانی .توانایي سازمان در بسیج و حع فرآیند تغییر مورد نیاز براي اجراي استراتژي []9
درای پژوها تالش شد تا مطابن با فرآیند پیشنهادي اپالن و نورتون ،شر ه گاز استان ردسـتان
را بهسوي چش اندازهایا هدایه و در یک مسیر منطقـي و مشـخص ،آن را در تـدوی برنامـههـاي
استراتژیک خود یاري رساند و میزان دستیابي به اهداخ را بهصورت مّي ،بـههمـراه تجزیـهوتحریـل،
ارائه و در عی حال تمامي جوانب و زوایاي سازمان را پوشا و مد نظر قرار دهـد لـذا تـدوی نقشـة
استراتژي ای شر ه در چارچوب ارت امتیازي متوازن ميتواند بهلحاظ شناخه تنگناهاي موجود در
زمینة ارزشیابي ،یک الگوي مناسب باشد تا با مک آن از راه تبدیل راهبردها به مجموعهاي همسو و
پیوسته از اهداخ عمریاتي قابل فه و سنجاپذیر ،توان استراتژي و راهبردي را به ار نان القا نموده
و در شناسایي نقاط قوت و ضعف هر بخا از سازمان ،بهبود یعیه پروژهها و پررنگ ردن نقا در
جامعه به ای شر ه مک نماید درنهایه براي شر ه گاز استان ردستان روش ميشود ـه چـه
قابریههاي سازماني را باید سب و بر روي افراد ،سیست ها و رویـههـاي الزم بـراي بهبـود عمرکـرد
آینده ،سرمایهگذاري و اعمال نماید تا واحد سب و ار آنها بتواند براي مشتریان جدید و جاري خـود
ایجاد ارزش نماید
 .3روششناسی تحقيق
پژوها حاضر باهدخ تدوی و ارزیابي نقشة استراتژیک شر ه گاز استان ردستان در چـارچوب
ارت امتیازي متوازن ارائه شده اسه پژوها مذ ور از نوع پژوهاهاي اربردي بوده ه بـه شـیوة
توصیعي پیمایشي و با استعاده از تکنیک دلعي در دامنة زماني سالهاي  91-92به انجام رسیده اسه
براي انجام پـژوها ،ابتـدا ـارگروهي از خبرگـان و مـدیران ارشـد حـوزههـاي مخترـف سـازمان و
صاحب نظران دانشگاهي تشکیل شده تا با استعاده از تکنیک دلعي طي جرسات مخترف به بررسـي و
تدوی نقشة استراتژي سازمان و طراحي مؤلّعههاي قابل سـنجا در حـوزههـاي مخترـف پرداختـه و
شاخصهایي براي ارزیابي استراتژي طراحي نند در بخـا دوم پـژوها بـراي ارزیـابي اسـتراتژي
تدوی شده و مقایسة آن با عمرکرد ،پرسانامههایي باتوجه به شاخصهاي تعیی شده طراحي گردیـد
و به شیوة پیمایشي عمرکرد تمامي حوزهها با استراتژيهاي تدوی شده مقایسه شد
طراحی نقشة استراتژی شركت ااز استان كردستان .ا ثر سـازمانهـاي انتعـاعي و دولتـي در
قسمتي ه منظر مالي در باالي سرسرهمراتب منظرهاي چهارگانـه قـراردارد ،بـهدلیـل اینکـه سـب
موفقیه مالي ،هدخ اولیة ا ثر سازمانها نیسه ،با ساختار اصري روش ارزیابي متوازن مشـکل دارنـد
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لذا معماري روش را ميتوان بهگونهاي تغییر داد ه مشتریان یا ذينععان در باالي ای سرسرهمراتـب
قرار گیرند درحقیقه سازمانهاي دولتي باید یک هدخ فراگیر را در باالي مدل ارزیابي عمرکرد خـود
قرار دهند ه نمایندة هدخ برندمدت آنها باشد سپس هدخهاي مي وتاهمدت را ميتوان درجهـه
تحقن هدخهاي سطح باال ه راستا رد مأموریه سازمان دولتـي ،بایـد در بـاالتری سـطح تـدوی
استراتژي نشان داده شود و مورد ارزیابي قرار گیرد قراردادن یک هدخ فراگیر در مدل استراتژي یک
دستگاه دولتي ،مأموریه برندمدت سازمان را بهروشني توصیف مي ند []8

شکل  2نقشه استراتژي سازمانهاي دولتي []1

در ادامة بیانیة مأموریه ،چش انداز و استراتژيهاي شر ه گاز بهاستناد سـند افـن  1202تـدوی
شده و باتوجه به مدل اپالن و نورت ( )2002ارائه شده اسه
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بيانية مأموریت .بارزتری تعهد شـر ه گـاز اسـتان ردسـتان دریافـه ،توزیـع ،خریـد و فـروش و
حنالعمل اري گاز طبیعي با رعایه مقررات ایمني و قوانی مربوطه ميباشد ای شر ه با مطالعـات
فني ،مهندسي ،اقتصادي ،طراحي و اجراي طرحهاي گازرساني ،ایجاد و احداث تأسیسات و ابنیـة الزم
براي نیل به اهداخ ،رساله خود قرارداده اسه اهتمام الزم درجهه نهادینهسـازي نظـام پژوهشـي و
ایجاد و تحکی رابطة ای شر ه با مرا ز عرمي و تحقیقاتي بهمنظور دستیابي بـه نـوآوري و فنـاوري
عرمي و متناسب با آن ،پیادهسازي آنها درجهه رفع نیازهاي شر ه اسه
بيانية چشمانداز .آرمانهاي شر ه گـاز اسـتان ردسـتان عبـارتانـد از  :مطـرحشـدن بـهعنـوان
برجستهتری و ارآمدتری سازمان تأمی انـرژي ،ارائـة خـدمات ،آمـوزش حرفـهاي و اطـالعرسـاني
تخصصي و فرهنگي در زمینة مصرخ انرژي ميباشد براي رسیدن بـه ایـ آرمـانهـا آمـوزشهـاي
مستمر و بهروز با تکنولوژي نوی انجام ميگیرد شر ه گاز استان ردستان همسو با چش انـدازهاي
شر ه مري گاز ایران در تقویه ،توسعه و گسترش خطوط لوله ،شبکههاي توزیع و انشعاب در شهرها
و منطقههاي استان براي تأمی سوخه مـورد نیـاز مصـارخ خـانگي ،تجـاري و صـنعتي در راسـتاي
افزایا و رشد شکوفایي اقتصادي منطقه گام برميدارد اه موارد دیگري ه مورد توجه اسه شامل
بسترسازي و ایجاد امکانات و تکنولوژيهاي مربوط به گاز طبیعي فشرده براي تغییر سوخه خودروها
در راستاي اها سوخههاي فسیري دیگر درجهه اها آلودگيهـاي زیسـهمحیطـي مـيباشـد
خالصة چش اندازهاي شر ه گاز استان ردستان بهصورت جدول  1بیان شده اسه
جدول  1چش انداز شر ه گاز استان ردستان
مهمترین تأمينكنندة انرژی مستمر و مطمئن
 1افزایا سه جایگزیني گاز در مقایسه باسایر حاملهاي انرژي
 2سوخه پاک و حاف محیط زیسه
 3توسعة بهرهمندي همگاني از گاز و افزایا شکوفایي اقتصادي
 2برتري در ارائه خدمات در میان شر ههاي دولتي
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استراتژیها .نقشة استراتژي چارچوبي جامع را براي مدیران فراه مي ند ه اسـتراتژي شـر ه را
به مجموعة منسجمي از معیارها و سنجههاي عمرکردي بیان ند [ ]102:2بنابرای استراتژي شر ه
بایستي درجهه و راستایي تدوی شود ه عمرکرد سازمان ،منجر به تحقن ای وضعیه ایدهآل شـود
مجموعة شر ه گاز استان ردستان بایستي براي رسیدن به ای چش انـداز تـالش نمایـد مـدیریه
ارشد نیز براي تحقن آن در زمینة بهاجرا درآوردن اسـتراتژيهـاي سـازمان ،وشـا نـد چـرا ـه
جابجایي مدیران نباید صدمهاي به استراتژي سازمان وارد ند استراتژهاي شر ه گاز اسـتان ردسـتان
بهشرح جدول  2ميباشد
جدول  2استراتژيهاي شر ه گاز استان ردستان

تدوین و ارزیابی نقشه استراتژیک

023

ابتكارات استراتژیک .ابتکارات استراتژیک یا محرکها ،برنامـه هـاي عمرـي هسـتند ـه عمرکـرد
استراتژیکي را بهحر ه در ميآورند ،فعالیههایي هستند ه گروهها براي اطمینان از دستیابي به نتایج
استراتژیک ،روي آن متمر ز ميشوند ابتکارات استراتژیک ،باتوجه به تحریل سازماني و بـه ـارگیري
تکنیکهاي عرهیابي ،بهویژه تحریل عره -معرول فعالیه هاي استراتژیک مر ز براساس گروگاههـا و
مشکالت ریشه اي شناسایي شدند بدیهياسه هر سازماني هنگامي به بهرهوري و موفقیه مـيرسـد
ه به مسائل ریشه اي اساسي خود رسیدگي نـد و نگـرش سیسـتمي را در سـازمان ،نهادینـه سـازد
[ ]109:3بر ای اساس سنجهها و ابتکارات استراتژیک در ارگروههاي مخترف تخصصـي طراحـي و
پساز تصحیح و تأیید صاحبنظران بهشکل جدول  3تدوی گردید
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جدول  3سنجه ها و ابتکارات استراتژیک
كد

عملكرد

G11
G12
G13
G14
G15

سرمایه ي
انساني

G16
G17

سیست مدیریه عمرکرد سازماني

G18

G19

G20
G21

سرمایة
سازماني

سرمایة
انساني
وسازماني

G22
G23
G24
G25
G26

سرمایة
اطالعاتي
تابخانه-
اي

G29

سیست مدیریه یعیه

تخصص رهبري در شر ه
ایجاد رهبري دروني در شر ه

سرمایة
اطالعاتي
خدمات

در ای پروژه افزایا تخصص نیروي انساني ،جذب
نیروهاي ممتاز دانشگاهي و قراردادهاي برندمدت با
آنها ،ارتقاي ار گروهي و مشار ه و بهرهمندي آنها
از امکانات رفاهي براي پیشبرد اهداخ استراتژیک
الزم اسه

براساس سیست  ،بستر الزم براي بهبود مستمر و
ارتقاي یعي شر ه فراه ميشود همچنی
دیدگاه فرایندگرایي در شر ه رونن ميگیرد و
شر ه در راستاي فرایندگراشدن ،حر ه مي ند
همچنی مستندسازي ه یکي از ضرورتهاي هر
سازمان اسه ،با سیست مدیریه یعیه بهراحتي
براي همة فعالیهها مدون ميشوند و امکان ارائة
نتایج فعالیهها به ذينععها آسانتر و نترل پروژهها
راحهتر ميشود نظ سازمان از داخل به خارج نعوذ
پیدا مي ند
جانشی پروري و انتصابات متناسب با فعالیهها،
ثبات رهبري و تعویض اختیار مناسب ميتواند
درجهه همسویي استراتژي و به ارگیري مناسب
باشد

تابهاي التی و فارسي
مجالت مرتبط فارسي والتی
مقاالت
جراید
لوح فشردة مرتبط با فعا لیهها

در ای اقدام ،ابتدا مدیریه منابع اطالعاتي از نظر
اصول عرمي و نوی مدیریه ،مورد بازنگري قرار
ميگیرد و سپس نظامي براي منابع اطالعاتي مر ز
تدوی شده و طراحي فرآیند مدیریه منابع
اطالعاتي مجددا مورد بررسي قرار ميگیرد باتوجه
به ماهیه خدماتي شر ه ،اعمال فرآیند عرمي
مدیریه منابع اطالعاتي ،ميتواند اثرات مثبه
زیادي داشته باشد در ای اقدام بایستي نیروي
انساني ،تابخانهاي و نیروهاي پژوهشگر نیز
آموزشهاي الزم را ببینند

نرمافزارهاي مالي -اداري – اال -برنامهریزي –
پیشنهادات –مشتر ی –پیمانکاران و000
رایانه موجود در سازمان

بخا عمدهاي از ادبیات سیست اطالعاتي
استراتژیک از لحاظ تجربي و عرمي مرهون ارتباط
بهموقع میان سطوح سرمایهگذاري ،سیست هاي

نقشة خطوط انتقال و شبکه

G27

G28

شاخص ارزیابی
سطح تخصص نیروي انساني
فرصه مطالعاتي و پژوهشي
جذب فارغالتحصیالن ممتاز دانشگاهي
امنیه شغري
پاداش و قدرداني
آموزش نیروي ار بهمنظور افزایا سطح تخصصي
نیروي انساني شر ه
تقویه فرهنگ ار گروهي

ابتكارات استراتژیک

تدوین و ارزیابی نقشه استراتژیک

G30

رایانهاي

دسترسي به پایگاه داده ها
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اطالعاتي و عمرکرد شر ه در صنعه و نیز داده-
هاي مورد نیاز در سطح شر ه ميباشد باتوجه به
مدیریه استراتژیک مبني بر سیست اطالعات
رایانهاي ،یک مسئرة ریدي درجهه سب و ار
رقابتي محسوب ميگردد

G31

ارتباط با شبکه بیروني Internet, Main

D11

دانا فني سب شده
انحراخ یعي پروژه
انحراخ هزینهاي پروژه
انحراخ زماني پروژه

D15

انحراخ در جذب منابع

براي شر ه ،یعیه و انجام پروژه ،امري بسیار
مه اسه ای مسئره باعث نظارت بر چگونگي
قیمهگذاري پروژهها نیز ميشود در پایان انجام
پروژه نیز همی نظارت ،باعث سنجا یعیه ار
انجامشده و مستندسازي و مدیریه دانا در آن
پروژه ميشود دارا بودن ای اطالعات به تکمیل
شناسنامة عمریاتي ار نان و نیز اطالعات مربوط به
پاداشدهي نیز مک مي ند

D16

پروژة مشترک دانشگاهها و مرا ز عرمي
افزایا سطح ایمني و نترل تأسیسات والزامات
زیسهمحیطي
ایجاد وگسترش پایگاه اینترنتي براي بسط ارتباط

D19

افزایا سطح آموزش عمومي در زمینة ایمني

ای فرایند بهطور مستقی بر جامعه و باالبردن سطح
زندگي مردم تأثیرگذار اسه ه ميتوان به همکاري
با صنعه  ،دانشگاهها و مرا ز عرمي و حاف محیط
زیسه اشاره نمود همچنی پایگاههاي اطالعاتي
شر ه ميتوانند مورد استعادة داخل و خارج سازمان
قرار گیرند

D20

خطوط انتقال
توزیع گاز
اندازهگیري
گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقدگاز
توسعة گازرساني به صنایع و مشتر ی عمده
تحوالت اداري
تهیه و تنظی مقررات و استانداردها

D27

آموزش برون سازماني

میزان خطوط انتقال ،توزیع و سیست هاي اندازه-
گیري براي گازرساني به نقاط مخترف استان
بر یعیه نعوذ گاز مستمر در جامعه تأثیرگذار اسه
گازرساني به صنایع و نقاط مخترف جامعه موجب
بهبود سب و ار و توسعة اقتصادي و جروگیري از
حاشیهنشیني و معضالت اجتماعي ميگردد تغییر در
برو راسي اداري و روند فرایندهاي اداري همچون
استعاده از سامانههاي دبیرخانه ،میز خدمه و نیز
تهیه و تنظی مقررات و استانداردهاي محري و بومي
خاص منطقه در امر انجام صحیح فعالیهها ،مؤثر
واقع مي شود

D28

ارزیابي و شناخه منابع مالي
سیست مدیریه مالي

تأمی مالي مستقل ،عدم وابستگي متر به ستاد و
همچنی استعاده مدیریه مالي براي ارتباط با
واحدهاي عمریاتي و مدیریه درآمدها و هزینهها،
تعیی بهاي تمام شدة پروژهها و تأمی تدار ات
الزم پروژهها ،نیازهاي ضروري شر ه در زمان
مقرر موجب ارایي عمریات شر ه ميگردد

D12
D13
D14

D17
D18

فرآیند
سطح
پروژهها

فرآیندها
ي
اجتماعي

D21
D22
D23
D24
D25

فرآیندها
ي
عمریاتي

D26

D29

D30

D31
D32
D33

مالي و
پشتیباني

فرآیند
برنامه-
ریزي

تدار ات ،موجودي اال و مواد مصرفي
برنامهریزي درجهه انجام اها خریدهاي نیابتي
برنامهریزي براي تعویض اختیار به نواحي گازرساني
تداوم برگزاري میتههاي فني و تخصصي ،تسویة

در طي فرایند برنامهریزي ه یک فرایند یادگیرنده و
مهارتياسه ،اشتراک مساعي و تعامل نیروها در
همة سطوح بوجود ميآید ای ار موجب انتقال
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D34
D35
D36

پیمانکاران
برنامهریزي و تعامل با سازمانها در مواقع بحران
مبود گاز

تجارب معید و یادگیري ایدهها و دیدگاهها ميشود
برنامهریزي مسیر فعالیهها و عمریات شر ه را
مشخص و بهعنوان راهنما عمل مينماید

نوآوري در اها زمان ارائه خدمات و انجام پروژهها
نوآوري در وصول مطالبات

فرایند نوآوري در ارائه خدمات موجب ميشود
شر ه قادر باشد در برابر انواع ذينععان عکس-
العمل مناسبي داشته باشد با نوآوري در وصول
مطالبات و ابداع سیست ها و برنامههاي عمریاتي
وضعیه نسبههاي مالي و ارایي شر ه در انجام
پروژه افزایا مي یابد ،ساختار نظام مشار ه موجب
بسترسازي ایجاد نوآوري در شر ه ميشود

نوآوري

نوآوري در سیست ها و روشهاي برنامههاي عمریاتي

D37

C11
C12
C13
C14

فرآیند
مدیریه
نام
فرهنگ-
سازي

بازدید از مرا ز تحه پوشا
نمایشگاههاي عمومي شر ه
پوشاهاي خبري تهیه شده
قانونمندي فعالیه – هماهنگي با سازمانهاي
عرمي و صنعي

تعامل با سازمانهاي همکار و نیز ارتباط با جامعه،
فعالیههاي شر ه را به واسطة فرهنگي ،روش ،
شعاخ ،الزام به اجرا و تبعیه از آن نموده و بدی
طرین سبب مدیریه نام ميشود

توسعة شرا هها براي دستیابي به بهتری ارزشها
برنامهریزي مالقات حضوري
معافیه مددجویان و نیازمندان

C18

بوردهاي راهنماي واحدها

پیادهسازي سیست اندازهگیري و پایا رضایه
مشتریان بهعنوان یکي از مه تری جنبههاي بهبود
یعیه ،از نیازهاي شر ه اسه ه با تعامل با اقشار
و سطوح مخترف جامعه و همچنی ارزیابي بازخورد
عمرکرد از مشتریان سنجیده ميشود

F11

بودجه عمومي و داخري

به ارگیري بودجهبندي بر مبناي فعالیه امکان
اختصاص منطقي بودجهها را حاصل ميگرداند
قرارداد با بانکها براي دریافه تسهیالت برندمدت
بهمنظور دسترسي به منابع مالي جدید

C15
C16
C17

F12

رضایه
مشتري

رشد مالي

F13
F14
F15
F16

F17

بهره وري

تأمی

مالي از محلهاي دیگر

به ارگیري و استعاده از دارایيهاي فیزیکي
گردش وجوه نقد
مکانیزه ردن امورات
افزایا تعداد مشتر ی
اها دورة وصول مطالبات

حذخ فعالیههاي فاقد ارزش افزوده با مکانیزه ردن
امورات ،جروگیري از برو ه ردن دارایيها ،استعادة
مناسب از نیروي انساني آزموده ميتواند بهرهوري را
بهمیزان زیادي افزایا داده همچنی در به ارگیري
و استعاده از شبکة گازرساني براي توسعة مشتر ی
براي بهبود وضعیه فروش مؤثر اسه مکانیزم
وصول مطالبات با استعاده از تشوین و جایزة خوش-
حسابي موجب افزایا وجوه در دسترس ميگردد
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تدوین و ارزیابی نقشه استراتژیک

شکل  3نقشة استراتژیک شر ه گاز استان ردستان
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ارتباطات نقشة استراتژیک .براي تدوی روابط عره و معرولي از افراد خبرة دانشگاهي و سازماني مک گرفته و با
ارائه دادهها و شاخصهاي سازمان ،از آنها خواسته شد تا روابط عره و معرولي را ترسی نماینـد مزیـه ایـ روش ایـ
اسه ه خبرگان ميتوانند با جابهجا ردن شاخصها در مناظر ،حذخ و اضافه ردن شاخصها و دخل و تصرخ در نقشة
استراتژي ،به املشدن نقشه مک نمایند [ ]1پساز تکمیل استراتژي و ابتکارات سازمان ،بههمـراه گـروه اجرایـي و
مصاحبه با مدیران سازمان ،ارتباطات نقشة استراتژي بهصورت شکل ( )2تکمیل شد با اجراي صـحیح ،اسـتراتژي یـک
واحد سب و ار بهوسیرة مجموعهاي از ای روابط عره و معرول به تصویر شیده ميشود

شکل  2ارتباطات نقشة استراتژیک شر ه گاز استان ردستان
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 .1ای ارتباط ،نتیجة تقویه ساختاري بخا رشد و یادگیري سازمان را در بهبود عمرکرد فرآینـدهاي
دیگر سازمان بیان ميدارد فرآیند رشد و یادگیري ،یکي از فرآیندهاي زیرساختي سازمان اسه تقویه
خدمات تابخانه اي ،استعاده از تکنولوژي ارتباطات ،اطالعـات و زیرسـاخه رایانـهاي ،فرهنـگهـاي
منحصر به فرد سازماني و ارتقاء سطح پرسنل سازمان ،منجر به عمرکرد بهتـر سـازمان در فرآینـدهاي
داخري و مدیریه ارتباط با مشتریان ميشود
 2ای اتصال دو طرفه بی فعالیههاي آموزشي و تعداد پروژهها و خدمات را نشان ميدهد با افزایا
تعداد پروژهها در زمینه هاي مخترف و باالتر رفـت اطالعـات و تجربیـات سـازمان ،امکـان برگـزاري
دورههاي آموزشي بیشتري ایجاد ميشـود نـوآوري و مشـار ه ار نـان و محـیط پیرامـون فـراه
ميگردد همچنی با افزایا دورهها و آگاهي ،تعـداد بیشـتري از مـردم از فعالیـههـاي مر ـز و بـه
اشتراکگذاشت اطالعات ،زمینهها و بسترالزم براي انجام خدماتي بهتر و جدیدتر فراه ميشود
 3همان طور ه در ارتباط دو بیان شد ،افزایا دوره ها آگاهي عمومي بیشتري را نسبه به شر ه در
اختیار مردم و سازمانهاي دیگر قرار ميدهد و نام شر ه را بهعنوان تأثیرگذاري مه  ،در امر توسـعة
شور به ذه مي آورد با باالرفت آگاهي عمومي از نام شر ه ،ای سازمان ميتواند نظارت بیشـتري
درجهه بهبود یعیه خدمات اعمال ند
 .2ای ارتباطات بیانگر ساز و ارهاي داخري سازمان بر یعیه و انجام بهموقع پـروژههـا در شـر ه
اسه هرچه سرعه و یعیه ساز و ارهاي داخل سازمان باالتر باشد ،پروژههاي بهتر و با یعیهتري
خواهد داشه
 3و 1فرآینـدهاي نـوآوري شـر ه ،تـأثیر زیـادي بـر فرآینـدهاي اجتمـاعي شـر ه و درنتیجـه بـر
فرهنگسازي عمومي آن دارد شر ه با توسعة فناوري ،ميتواند نسبه بـه فراینـدهاي شـر ههـاي
همسان خدماتي دیگر (آب و برق و )رضایهمندي بیشتري را جرب و فرهنگ مصارخ و ایمني را بـه
جامعه تزرین نماید
 7همانند ارتباط  1ای اتصال ،ارتباط مشهود فرآینـدهاي اجتمـاعي را بـا فرهنـگسـازي (در منظـر
مشتري) ،بیان مي ند هرچه فعالیههاي سازمان درجهه فرآیندهاي اجتماعي و عـامالمنععـه بیشـتر
باشد ،فرهنگ عمومي مردم در مسائل مربوطه باالتر رفته و شر ه ،نقا پررنگتري بهلحـاظ منظـر
مشتري ایعا مي ند
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 8بهبود سطح پروژهها و ایجاد سیست هاي مدیریه پروژة یکپارچه ،موجـب سـاماندهي پـروژههـا در
راستاي استراتژيهاي شر ه ميشود همچنی بهبود سطح پروژهها بهطور مداوم به باالرفت رضایه
مشتریان و بازار و توسعة اقتصادي منطقه مک مي ند
9و  10فرآیند بهبود سطح پروژههاي انجام شده ،بهطور مستقی بر بهرهوري مالي ،تأثیرگذار اسه
انجام بهموقع پروژهها ،منابع مالي و زماني متري ترفشده و وقه ارشناسان براي انجام پروژههاي
آتي آزاد خواهد شد درنتیجه با باالرفت نسبههاي عمریاتي شر ه همچون نسبه اشتراکپذیري،
نسبه شبکههاي انتقال و توزیع ،سرانة حج فروش و سالیانه بهرهوري مالي باالتري را خواهی
داشه
 11تدار ات پروژهها ،تأمی اال و مرزومات موجب پشتیباني از فرایند انجام عمریات و انجام بهتر
وسریعتر آنها ميشود همچنی پیگیري مستمر مالي و رایزني براي تأمی منابع مالي موجب رشد
منابع در اختیار و بسترسازي براي بهرهوري ميشود
 .12ای ارتباط در منظر مشتري ارتباط بی "فرهنگسازي در بی عموم مردم" و "مدیریه نام
مر ز" بهعنوان یکي از مه تری مجریان در تأمی انرژي را بیان مي ند با افزایا تأثیرگذاري مر ز
در فرهنگ عمومي ،نام شر ه بهعنوان برتري در خدمات ،رواج ميیابد
 .13مدیریه برنامهریزي در انجام پروژهها باعث اجراي طرحها و پروژهها با هماهنگي و نیازسنجي
مناسب بی واحدها شده و نیز تأمی مالي و تدار اتي منطقي ميگردد اقالم گردش در انبار و
سرمایة را د را اها ميدهد
12و .11با افزایا عرصة فعالیههاي شر ه و رشد فعالیههاي معید و چشمگیر تأثیر عمومي آن،
استقبال دوله بهعنوان تأمی نندة بودجة شر ه براي افزایا بودجههاي عمومي و سرمایهاي
شر ه ،افزایا ميیابد در ضم با افزایا شناخه عمومي و رضایه هرچه بیشتر مشتریان از
فعالیهها و پروژههاي انجام شدة شر ه ،طرح تکری اربابرجوع صورت ميپذیرد
اعتبارسنجی مدل طراحی شده در نقشة استراتژی با عملكرد واقعری شرركت اراز اسرتان

كردستان .سیست هاي سنجا عمرکرد درصورتي موفن ميشوند ه بتوانند شـاخصهـاي عمرکـرد
واسترتژيهاي سازمان را در یک راستا قرار دهند در شر ه گاز استان ردستان براي اعتبـار بخشـي
به مدل از روش نظرسنجي استعاده شد جامعة آماري ای پـژوها شـامل ـل ار نـان و مـدیران
شــر ه گــاز اســتان ردســتان شــامل ســتاد مر ــزي در شــهر ســنندج و ده ناحی ـة گازرســاني در
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شهرستانهاي تابعه بوده ه تعداد آنها  321نعر ميباشد ،روش نمونهگیري پژوها طبقهاي تصـادفي
متناسب با حج جامعه بوده و حج نمونة آماري نیز با استعاده از فرمـول ـو ران  238نعـر بدسـه
آمده اسه براي رفع اثرات پرسشنامههاي گمشده و ناقص ،موارد پاسخ داده نشده توسط پاسخگویـان
بر روي نتایج پژوها %11 ،نمونة آماري به حج نمونة پژوها اضافه و به تعداد  272نعـر افـزایا
داده شد
پساز تدوی نقشة استراتژي به ارزیابي عمرکرد شر ه گاز اسـتان ردسـتان باتوجـه بـه نقشـة
استراتژي تدوی شده پرداخته شد براي انجام ارزیابي ،پرسشنامهاي ه پوشادهندة هـر چهـار بعـد
مالي ،مشتري و بازار ،فرآیندهاي داخري و فرآیند رشد و یادگیري بود ،طراحي شد پایایي پرسشنامه با
استعاده از آزمون آلعاي رونباخ سنجیده و در تمامي ابعاد ضریب باالتر از  0/8بدسه آمد ه نشان از
پایایي باالي پرسشنامه دارد ارزیابي روایي پرسشنامه بهوسـیرة بیسـه نعـر از خبرگـان دانشـگاهي و
صاحبنظران موضوع ،مورد بررسي قرار گرفه و پساز اعمال تغییرات ،به تأیید آنها رسید و با استعاده
از نرمافزار  lisrelآزمون تحریل عامري تأییدي محاسبه گردید نتایج حاصل از تحریل عامري تأییدي با
استعاده از مدل معادالت ساختاري نشان از روایي قابل قبـول مـدل طراحـي شـده داد نتیجـة آن در
جدول 2نشان داده شده اسه
جدول 2نتیجه تحریل عامري تأییدي
عامل

ChiSquare

df

Pvalue

RMSEA

GFI

AGFI

ارزیابي عمرکرد

1291/19

112

0/000

0/031

0/91

0/88

 .4تحليل یافتهها

پساز اطمینان از نرمالبودن دادهها براي بررسي آزمون فرضیات پژوها از آزمون  tاستعاده شد
ه نتیجة آن در جدول ( )1ارائه شده اسه
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جدول  1نتیجة آزمون فرضیهها

نتایج بررسيها نشان داد ه توسعه و رشد یادگیري ار نان در شر ه گاز استان ردستان مـورد
توجه اسه ،بدی معني ه برنامههاي آموزشي براي رشد و یادگیري ار نان شر ه با استراتژيهاي
آموزشي و اهداخ و مأموریهها مرتبط اسه سـازمان ،پیشـرفه ار نـان را بـراي موفقیـه شـر ه
ضروري مي داند و شاخص عمرکرد ریدي را در منظر رشد و یادگیري ـارت امتیـازي متـوازن مـورد
توجه قرار داده اسه در بررسي سنجه هاي فـر اول بـه ایـ نتیجـه رسـیدی ـه از نظـر رشـد و
یادگیري در ارت ارزیابي متوازن ،اهداخ برندپروازانهاي تعیی شـده ـه در منظرهـاي دیگـر نهعتـه
اسه ای منظر چون توانمندساز و جروبرندة سه منظر دیگر اسه ،زیربناي اساسي ارزیابي عمرکـرد در
شر ه گاز استان ردستان ميباشد ازجمرة ای عوامل ميتوان از میزان تحصیالت ه در ردة بسـیار
خوبي قرار دارد ،جذب فارغالتحصیالن ممتـاز و دسترسـي بـه پایگـاههـاي اطالعـاتي ازجمرـة مـوارد
چشمگیر بهحساب ميآید ذ ر ای نکته ه درجهه پر ردن و پوشـاندن شـکاخهـا و فاصـرههـا در
پیشرفه سریع دنیاي نوني ،شاخصهاي منظر رشد و یادگیري نترل نندة مناسبياسه لذا رشـد و
یادگیري ار نان باید بهروزرساني شود و نیازهاي آموزشي و امکانات و پایگاهاي جدید شناسایي شود
و سازمان به سازمان یادگیرنده تبدیل شود
در منظر فرآیند داخري ،شر ه گاز استان ردستان در فرایندهایي ه برتريیافت در آنها ميتواند
به ارزشآفریني براي مشتریان و نهایتا جههگیري ستادي خود حاصل شود ،به مجموعه شاخصهایي
دسه یافته اسه ساز و ارهاي داخري شر ه همگام با استراتژي براي برتري در عمریاتها از جمرـه
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یعیه خدمات ،زمان ،چرخة فرایندهاي عمریـاتي ،نوآمـوزي و فرآینـدهاي اجتمـاعي اسـه بنـابرای
درمورد فرضیة دوم ميتوان اظهار نمود ه بهنظر پاسخدهندگان در شر ه یادشده ،فرآیندهاي داخري
بستر الزم را براي دستیابي به اهداخ استراتژي برآورده ميسازد ولي ای فرایندها باتوجه به پیشـرفه
سریع دنیاي نوني ،ند ميباشد
باتوجه به احتمال مشاهده شده در فرضیة سوم ميتوان گعه ـه رشـد و توسـعة منـابع مـالي در
شر ه گاز استان ردستان از وضعیه مطروبي برخوردار اسه سنجههاي مالي یکـي از اجـزاي مهـ
روش ارزیابي متوازن بهویژه در عرصة سب و ار انتعاعياند هدخ نهایي شر ههاي دولتي ،تحقـن
مأموریه و برآوردهساخت نیازهاي مشتریان اسه ،نه دستیابي به موفقیه مالي [ ]8در شـاخصهـاي
مالي شر ه مورد بررسي بهویژه در جذب بودجههاي عمراني ،عمرکرد بسیار موفقي داشته اسه ولـي
چون شر ه حر ه بهسوي خصوصيسازي و انتعاعي عملنمودن را پـیا رو دارد ،بایـد در راه ادارة
شر ه برمبناي بنگاهاي اقتصادي ،بهینهسـازي ،بهـرهوري مناسـب از امکانـات و منـابع و برقـراري
نظامهاي حسابداري مدیریه و حسابداري بهاي تمام شده (صنعتي) وشا نماید
در منظر مشتري ه هدخ غایي شر ههاي دولتي از جمره شر ه گاز استان ردستان ميباشـد،
شر ه در فرهنگسازي و تسهیل در امور بهنحو خوبي عمل نموده اسه ولي در مدیریه نـام یعنـي
برگزاري نمایشگاه و امکان بازدیدهاي عمومي و ارائه فعالیههاي صورت گرفتـه در محـیط نتوانسـته
اسه عمرکرد مناسبي داشته باشد با ای وجود مسئولی شرایطي مناسب بـراي رضـایه مشـتریان و
بازار را فراه نموده و در صدد بهبود هرچه بیشتر یعیه ارائه خدمات و مشـتريمحـوري در وسـعه
بیشتر از شر ههاي دولتي ميباشند
آزمون فریدمن .براي رتبهبندي ابعاد چهارگانة ارت امتیازي متوازن براساس میزان توجه و عمرکرد
شر ه براساس سنجه هاي تدوی شده براي هر حوزه با استعاده از تحریل واریانس فریدم نتیجه به
شکل جدول  3ارائه شده اسه
جدول  3نتیجة آزمون فریدم
ابعاد مدل

توسعه و رشد و یادگیري
فرایندهاي داخري سب و ار
رشد و توسعة منابع مالي
حع ارزش و رضایتمندي مشتریان

ميانگين رتبهها

رتبهبندی

3/11
3/89
1/29
1/37

دوم
اول
چهارم
سوم

مقادیر

72
187/171
3
0/000

آماره

N
Chi-Square
df
Asymp .Sig
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باتوجه با ای ه سطح معناداري sig = 0.000از سطح خطـاي آزمـون 0/01درصـد متـر اسـه،
بنابرای تعاوت مشاهده بی میانگی رتبهها از لحاظ آماري معنيدار اسه یعني از نظر پاسـخ گویـان
بی ابعاد ارت امتیازي متوازن به لحاظ رتبهبندي سنجههاي مورد بررسي در توجه و عمرکرد سازمان
برتري و اولویه قابل توجهي وجود دارد
استفاده از شاخصهای عملكردی برای اطمينان از اجرای استراتژی .سیست هاي سنجا
عمرکرد درصورتي موفن ميشوند ه بتوانند شاخصهاي عمرکرد و استراتژيهاي طراحيشدة
سازمان را در یک راستا قرار دهند [ ]8برای اساس براي هر مورد از برنامههاي استراتژیک ،تی
اجرایي خطوط ري راهنما و شاخصهاي اندازهگیري را در سطح شر ه تعیی گردید ،شاخصها و
استراتژيها با ه مقایسه شدند و به شاخصهایي ه امال همسو با استراتژي بودند ،امتیاز ( )2و به
شاخصهایي ه در راستاي تحقن هر استراتژي بودند ،امتیاز ( )1و شاخصهایي ه عدم همسویي با
استراتژي را دارا بودند امتیاز ( )0داده شد براي اختصار نتیجه ،چهار مورد از ای بررسيها در جدول
( )7ارائه شده اسه
جدول  7نتیجة میزان همسویي استراتژیک
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بهعنوان نمونه در معیار ارزیابي رشد" ،آموزش نیروي ار بهمنظور افزایا سطح تخصصي نیروي
انساني شر ه "G16؛ در هـر سـه سـطح فعالیـه تخصصـي شـر ه مـالي و پشـتیباني ،مهندسـي و
بهرهبرداري با استراتژي ( )1در حوزة ار ردي تکنولوژي و بهبود روشهـا ـامال همسـویي را بیـان
نمودند در سطح استراتژي ( )2در حوزة ار ردي تغییر مصرخ انرژي در سطح الن و محیط زیسه،
ارشناسان مالي و پشتیاني همسویي را بیان نمودند و در سطح تخصصهاي بهرهبرداري و مهندسي،
امال همسویي را بیان نمودند با استراتژي ( )3در حـوزة مـدیریه و برنامـهریـزي در سـطح مـالي و
پشتیباني ،امال همسویي و در سطحهاي تخصص مهندسي و بهـرهبـرداري ،همسـو بـودن را اظهـار
نمودند استراتژي ( )2در حوزة منابع انساني در هر سه سطح تخصصهـا ،همسـویي را بیـان نمودنـد
استراتژي ( )1در حوزة اقتصادي و مالي پرسنل ریدي مالي و پشتیباني ،امال همسویي و در سطح دو
تخصص دیگر عدم همسویي ذ ر شد استراتژي ( )3در حوزة اجتماعي و روابط عمـومي ،ارشناسـان
مالي و پشتیباني و بهرهبرداري ،همسویي ولي ارشناسان مهندسي ،عـدم همسـویي را بیـان نمودنـد
همچنی در معیار ارزیابي داخري" ،خطوط انتقال و توزیع گاز  ، "D23,D24با استراتژي ( )1در حـوزة
ار ردي تکنولوژي و بهبود روشها و با استراتژي ( )2در حوزة ـار ردي تغییـر مصـرخ انـرژي در
سطح الن و محیط زیسه و استراتژي ( )3در حوزة ار ردي مدیریه و برنامهریزي ،متخصصی هر
سه سطح امال همسویي را ذ ر ردند استراتژي ( )2در حوزة ار ردي منابع انساني هر سـه سـطح
همسویي را بیان نمودند استراتژي ( )1در حـوزة ـار ردي مـالي و اقتصـادي ،متخصصـی مـالي و
پشتیباني امال همسو ولي در دوسطح دیگر با درجة پایی تر همسویي را بیان نمودنـد اسـتراتژي ()3
در حوزة روابط عمومي و اجتماعي نیز هرسه سطح همسویي امل را بیان نمودند
در منظر مشتري و بازار" بوردرهاي راهنماي واحدها  "C11با استراتژي ( )3در حـوزة ـار ردي
مدیریه و برنامهریزي و با استراتژي ( )3در حوزة ار ردي روابط عمومي و اجتماعي هـر سـه سـطح
متخصصان امال همسو و همچنی با استراتژي ( )2در حوزة منـابع انسـاني همسـویي بیـان شـد در
منظر مالي  " ،اها دورة وصول مطالبات  "F11با استراتژي ( )1در حوزههاي تکنولوژي و بهبـود و
با استراتژي ( )1منابع مالي و اقتصاد و با استراتژي ( )3در حوزة اجتماعي و روابط عمومي در دو سطح
بهرهبرداري و مهندسي اعالم همسویي و در سطح مالي و پشـتیباني ـامال همسـویي بیـان شـد بـا
استراتژي ( )3در حوزة ار ردي تغییر مصرخ و محیط زیسـه هـر سـطح تخصصـي شـر ه ـامال
همسویي را بیان نمودند نتایج ري بهصورت جدول ( )8میزان همسویي عمرکرد در سطح شر ه را با
استراتژيهاي تدوی شده مطابن معیارهاي بیان شده نشان ميدهد
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جدول  8میزان همسویي ابعاد چهارگانه با استراتژيها
ميزان همسویی شاخص فرایندهای داخلی با استراتژیها
معاونت  /استراتژی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مهندسي
بهرهبرداري
مالي و پشتیباني

12
9
12

23
23
20

11
12
22

13
12
22

10
8
18

18
21
13

جمع

33

66

31

44

36

32

ميزان همسویی شاخص رشد و یادايری با استراتژیها
معاونت  /استراتژی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مهندسي
بهرهبرداري
مالي و پشتیباني

21
19
12

23
21
18

12
12
20

20
20
19

3
3
11

8
2
3

جمع

32

66

46

36

23

13

ميزان همسویی شاخص عملكرد مالی با استراتژی ها
معاونت  /استراتژی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مهندسي
بهره برداري
مالي و پشتیباني

3
3
3

9
9
7

1
8
9

3
1
7

2
3
10

2
3
3

جمع

6

23

22

13

13

16

ميزان همسویی شاخص مشتری و بازار با استراتژیها
معاونت  /استراتژی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مهندسي
بهرهبرداري
مالي و پشتیباني

2
2
2

9
9
7

3
8
9

3
1
1

1
1
2

9
10
8

جمع

11

23

23

13

6

24

نتيجه همسویی استراتژیک .آنچه از نتایج حاصل از مصاحبة همسویي استراتژیک نمایانگر اسـه،
در منظر رشد و یادگیري استراتژي چهارم "استراتژي در حوزة منابع انسـاني" در سـطح ـل شـر ه
مقبولیه بیشتري وجود داشـته ـه بـا آن هماهنـگ و همسـو یـي بـاالیي بیـان گردیـد اسـتراتژي
شش "استراتژي در حوزة اجتماعي" در ای منظر تری امتیاز را در ل شر ه بـهخـود اختصـاص
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داد استراتژي سوم" استراتژي در حوزة مدیریه و برنامهریزي" و اسـتراتژي چهـارم " اسـتراتژي در
حوزة منابع انساني" در بی سه سطح ارشناسي شر ه به یک میزان با آن برخـورد شـد ـه نتیجـة
حاصل از ای منظر ،استراتژي چهارم بوده ه هـ داراي بیشـتری همسـویي در ـل شـر ه و نیـز
همسویي تقریبا یکسان در میان سطوح مخترف ارشناسي را بدسه آورده اسه
در منظر فرآیندهاي داخري استراتژي دوم" تغییر مصرخ انرژي در سطح الن و محـیط زیسـه"
مورد تأیید همسویي امل در ل شر ه و استراتژي پنج " استراتژي در حوزة اقتصـادي و مـالي"
تری میزان همسویي را بهخود اختصاص دادند استراتژي اول " اسـتراتژي در حـوزة تکنولـوژي و
بهبود روشها" استراتژي دوم " استراتژي تغییر مصرخ انـرژي در سـطح ـالن و محـیط زیسـه"
استراتژي سوم " استراتژي در حوزة مدیریه و برنامهریزي"و استراتژي ششـ " اسـتراتژي در حـوزة
اجتماعي" در سه سطح مخترف ارشناسان شر ه مورد وفاق و همسویي متعادل بود ه در ای منظر
استراتژي دوم بیشتری میزان همسویي و متعادلتری استراتژي بود
در منظر مشتري استراتژي دوم "استراتژي تغییر مصرخ انرژي در سطح الن و محیط زیسه" و
استراتژي شش " استراتژي در حوزة اجتماعي" بیشتری میزان مقبولیـه در ـل شـر ه را بـهخـود
اختصاص داد و استراتژي پنج " استراتژي در حوزة اقتصادي و مالي" تری میزان همسویي را در
ل شر ه دارد استراتژيهاي دوم و سوم و شش به یک نسبه مورد همسویي در سـطوح مخترـف
شر ه واقع شد استراتژي شش " استراتژي در حوزة اجتماعي"بیشـتری میـزان همسـویي در ـل
شر ه و متعادلتری استراتژي را در سطح ارشناسان مخترف شر ه دارند
در منظر مالي استراتژي " استراتژي تغییـر مصـرخ انـرژي در سـطح ـالن و محـیط زیسـه"
بیشتری میزان همسویي و استراتژي چهارم "اسـتراتژي در حـوزة منـابع انسـاني" ـ تـری میـزان
همسویي در ل شر ه داشه استراتژيهـاي پـنج و ششـ مـورد تأییـد یکسـاني در سـه سـطح
ارشناسي شر ه قرار گرفه در بررسي رـي طبـن جـدول شـماره  8در سـه سـطح ارشناسـان و
متخصصی مالي پشتیباني ،بهرهبرداري و مهندسي تقریبا سطح معاونه بهرهبرداري و مهندسي امال
در یک راستا همسو با استراتژيهاي تعیی شده شر ه بودهاند ،ولـي سـطح مـالي و پشـتیباني داراي
اختالخ بود در منظرهاي رشد و یادگیري ارشناسان و متخصصی بهرهبـرداري و مهندسـي بـا هـ
هماهنگ ،همسو و در منظر مالي ارشناسان مالي و پشتیباني و ارشناسان بهرهبـرداري ،هماهنـگ و
همسو بودند منظر فرآیندهاي داخري تنها منظرياسه ه مورد تأیید و وفاق ـل شـر ه در سـطوح
فعالیتي مخترف قرار گرفه
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جدول  9مقایسة هماهنگي معاونهها با استراتژي و رتبهبندي آنها

 .3نتيجهايری و پيشنهاد

میزان همسویي با استراتژي باید در تعادل با سطح ل شر ه باشد زیرا همسـویي زیـاد در یـک
قسمه و ضعف در قسمه دیگر ،زنجیرة عمرکرد شر ه را از ار مياندازد در ل ،میزان همسویي با
استراتژي در ل شر ه در سطح تعادل نميباشد شاید ار نان با شـاخصهـاي بـازخورد ـار خـود
بیگانه بوده و تنها به حج ار خود توجه دارند و امکان دارد اطـالعرسـاني بـه ار نـان درخصـوص
چش انداز و استراتژي شر ه و فعالیهها بهنوعي بازاریابي درون سازماني بـهخـوبي صـورت نگرفتـه
اسه ،تا بدی طرین ایجاد آگاهي در آنها نموده و باعث تغییر رفتارشان شود و تعهد آنها را در نیل بـه
اهداخ شر ه افزایا دهد برنامة اطالعرساني در تدوی استراتژي ميبایسه قابریه درک ار نـان
را از استراتژي سازمان افزایا دهد و در دستیابي به اهداخ استراتژیک سازمان موجـب انگیـزة آنـان
شود حر ه سازمان درجهه استراتژي ميبایسه از طرین سیست پاداش و محـرکهـاي انگیزشـي
تقویه شود البته باید توجه داشه ه ایجاد ارتباط بی نظام پاداش و استراتژي شـر ه مـيبایسـتي
پساز ارائة آموزشهاي الزم و اطالعرساني مناسب صورت گیرد []8
بنابرای شر ه نشان داده اسه ه ميتواند استراتژيها را بهصورت موفن پیاده ند و بستر الزم
براي اجراي سیست ارزیابي عمرکرد متوازن را دارد زیرا داراي شاخصهایي در هر چهـار بعـد ـارت
امتیازي ميباشد یکي از مه تری نتایج بدسه آمده ،ساماندهي و تـدوی مجـدد طـرح اسـتراتژیک
شر ه گاز استان ردستان بود همانگونه ه پیشتر ذ ر شد ،از آنجایي ه فرایند اسـتراتژیک یـک
شر ه ،فرآیندي پویاسه و نیز تکیة ارزیابي عمرکرد متـوازن بـر اسـتراتژي سـازمان اسـه ،تـدوی
استراتژيها ضروري بهنظر ميرسید ای ساماندهي طرح استراتژیک اگر بههمراه ارزیـابي صـحیح در
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دورههاي مخترف و متوالي در سازمان انجام گیرد ،ميتواند شر ه گاز را در رسـیدن بـه هـدخهـاي
برندمدت خود مک نماید تغییر نگرش مدیران شر ه درجهه انجام اقداماتي وتاهمدت مبتنـي بـر
تقویه نگرش ار نان نسبه به مؤلّعة چش انداز مشترک بهمعناي اینکه افـراد سـازماني چشـ انـداز
روش  ،شعاخ و تعریف شدهاي نسبه به آیندة سازمان پیدا نماینـد بـهگونـهاي ـه ایـ چشـ انـداز
مشترک ،ذهنیه واحد در افراد ایجاد نموده و تعکر وتاه مدت و مقطعي جاي خـود را بـه چشـ انـداز
برندمدت و متعالي سازمان بدهد شاید به جرأت بتوان گعه ه عمدهتری عامـل توسـعة جوامـع (در
مقیاس الن) و سازمانها (در مقیاس خرد) توسعة بعد ساختارياسـه ـه منجـر بـه نگـرش مثبـه
ارزیابي عمرکرد و تشخیص مبودها ،قوتها و فرصههـا و همچنـی اجـراي شـاخصهـاي الگـوي
فراگرفته شده در عمل ميشود تحوالت ساختاري بهطور عمده از طرین انجام تغییـرات در دوبخـا
رشد و یادگیري و فرایندهاي داخري صورت ميگیرد یادگیري و رشد اسه ه اقدامي زیرساختي براي
برقراري رشدي پایدار در سازمان محسوب ميشود مه تری قسمه فرآیند برنامهریزي اسـتراتژیک،
توسعة راهکارهاي یادگیري براي پشتیباني از استراتژي اسه
فرآیند همسوسازي باید بهصورت دورهاي از باال به پایی انجام گیرد اهداخ ه افزایي سازمان در
سطوح باال مشخص شده اسه و در واحدهاي عمریاتي محقن ميشود درسه هماننـد معاونـه مـالي
ه فرایند بودجهبندي را نظارت و نترل مي ند مدیرعامل نیز فرایند همسوسازي را رهبري مي ند
منشاء فقدان موفقیه استراتژیک در سازمان به عوامل داخل شر ه ارتباط دارد پساز روبـهرو شـدن
سازمانها با چالاهایي مانند تغییر در رهبري یا تغییر در نترل ،ممک اسه آنها را به سیسـت هـاي
مدیریه سنتي خود بازگرداند ،چرا ه رهبران جدید ،منافع حاصل از اجراي نقشة اسـتراتژي را تجربـه
نکردهاند رشد و بهبود مدل طراحيشده در ای شر ه ،وابسته به ارائـة بـازخورد از جانـب مـدیران و
حمایه آنها براي دورههاي متمادياسه تا نواقص و مبودهاي ـار اصـالح گـردد البتـه اسـتراتژي
بهتدریج و بهمرور زمان اربرد خود را نشان ميدهد
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پيوست
طرح استراتژیک شركت ااز استان كردسرتان .قسـمتي از طـرح اسـتراتژیک شـر ه گـاز اسـتان
ردستان ه در مقاله ارائه نشده اسه
ارزش سازمانی :توجه به ارزشهاي سازماني ،همانگونه ه در بخا روششناختي نیز آمده اسه ،یکي از
بنیانهاي برنامهریزي ،مدیریه تغییر و تدوی اسـتراتژي اسـه ارزشهـاي سـازماني یکـي از منـابع اصـري
تصمی گیري هستند چه اگر به آنها توجه نشود ،برنامهها و فعالیهها با موفقیه همراه نخواهـد بـود از سـوي
دیگر ،مدیریه ارشد و رهبري یک شر ه بایستي بتواند ارزشهاي سازماني را تحه نتـرل داشـته باشـند و
ارزشهاي غرط را محدود و نابود سازند و ارزشهاي مطروب و اصیل را در سازمان نهادینه ننـد ارزشهـایي
ه محرک سازمان براي انجام مأموریه خود و تحقن چش انـداز سـازمان باشـند ذیـال فهرسـه ارزشهـاي
شر ه گاز استان ردستان ارائه شده اسه ای ارزشها سـرلوحة توجـه در هرگونـه تصـمی و برنامـهریـزي
بایستي قرار گیرند در تدوی ارزشها طبن آنچه در روششناسي آمـده اسـه ،ایـ اصـل رعایـه شـده ـه
اساسنامة شر ه مد نظر و هیچ دو ارزشي با ه در تضاد نباشند
كد

ارزشهای شركت ااز استان كردستان

ز1
ز2
ز3
ز2
ز1

برخورداري از نخبگان و متخصصی برجسته در صنعه گاز
توجه ویژه به ار گروهي و مشار ه در هر دو عرصة مدیریه و پژوها
تأ ید بر روشها و سیست هاي عرمي نوی مدیریه در سطحهاي مخترف شر ه ،باتوجه به خصوصیات صنعه
رعایه اصل مشتريمداري در تمام فعالیههاي شر ه بهخصوص در حوزة گازرساني
توجه اساسي به مدیریه یعیه در تمامي شئون سازمان و ارتقاي فرهنگ شر ه مبتني بر معاهی مدیریه یعیه

ز3

وجود نگرش سیستمي و رویکرد جامعگرا نسبه به ریة فرآیندها و منابع شر ه بهخصوص در برنامهریزي و
بودجهبندي بهصورت فراگیر نزد همة اعضاي نواحي گازرساني

در تدوی استراتژي شر ه و تعریف پروژهها ،ریة ارزشهاي فوق مد نظر بوده اسه و ای اصل رعایـه
شده ه هیچ پروژه و یا تصمی استراتژیکي ناقض ارزشهاي فوق نباشد
عوامل داخلی – قوتها وضعفها .مطابن با توضیحاتي ه در بخا روششناسي آمـده ،نقـاط قـوت و
ضعف سازمان از دیدگاه استراتژیک شناسایي و تدوی شدند
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كد

نقاط قوت

ق1
ق2
ق3
ق2
ق1
ق1
ق3
د
1
2
3

عالقه و انگیزة باالي پرسنل شر ه در زمینة فعالیههاي جدید و آموزش
توانایي نسبي شر ه در انجام فعالیههاي الن و مري گازرساني
دراختیارداشت نیروي متخصص جوان
امکان دستیابي به آخری استانداردهاي روز جهاني در صنعه گاز
دراختیارداشت نیروي متخصص تماموقه
وجود فضاي فیزیکي مناسب شر ه براي توسعه و ارتقاي فعالیه
ساز و ار و بستر مشار تي در شر ه
نقاط ضعف
نا ارآمدي ارتباط بی فعالیهها و خدمات آموزشي
توزیع نامناسب بودجه
ضعف در جذب نیروي جدید

2

نداشت سیست پاداش و تشوین فردي و گروهي

عوامل خارجی – فرصتها وتهدیدها :مطابن با توصیعاتي ه در بخا روششناسي آمده ،فرصهها و
تهدیدهاي شر ه از دیدگاه استراتژیک شناسایي و تدوی شده اسه در زیر فرصهها و تهدیـدها بـا دیـدگاه
برنامهریزي استراتژیک ارائه شده اسه
كد

موارد فرصت

خ1
خ2
خ3
خ2
خ1
خ3
خ7
د
ت1
ت2

نیاز مبرم شور به جایگزی ردن سوخههاي فصیري
روند روبه رشد فرهنگ حع محیط زیسه در سطح جامعه
امکان جذب بودجة مناسب براي انجام فعالیهها
امکان اخذ اعتبارات افي براي ارتقا و گسترش آزمایشگاهها و پایگاه اطالعرساني
امکان استعادة سریع و بهینه از دانا موجود در جهان مبتني بر پایگاههاي اطالعرساني و اینترنه
سیاسهگذاري شور به سمه دانایيمحوري و برجسته شدن نقا پژوها در ای حر ه
وجود استراتژي جهاني شدن در شور بهعنوان زمینهاي براي تسهیل در انجام فعالیهها وخدمات با یعیه بهتر
موارد تهدید
ساز و ار ضعیف و نامطروب تخصیص بودجه از ستاد
وجود بازار ار جذابتر براي متخصصی در خارج از شر ه

ت3

عدم برنامهریزي در مدیریه نام و روابط عمومي فعال
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سياستهای اجرایی .باتوجه به اینکه شر ه ،یک شر ه خدماترسانياسه و رسـاله اصـري آن انجـام
فعالیههاي خدماتي اسه ،ضرورت دارد ه در زمینة ارائه خدمات ،سیاسهگذاري الزم صورت پـذیرد تـا خـط
مشي شر ه مشخص باشد و تصمی گیري عمریاتي و حر ه استراتژي با بینا روش تر و گامهاي مطمئ تر
انجام شود براساس تحریل استراتژیک مبتني بر عوامل داخري و خارجي و ارزشهاي سـازمان و بـهخصـوص
بررسي سیاسههاي برنامة چهارم توسعه و استراتژي بیسه سالة شـور و افـن  1203شـر ه سیاسـههـاي
اجراي شر ه گاز استان ردستان بهشرح زیر تدوی شده اسه:
كد

سياستها

س1
س2
س3
س2

توجه اساسي به بهرهمندي گاز طبیعي براي اقشار مخترف جامعه
گازدار ردن حداقل  %91جمعیه شهري و  %10روستایي
توجه ویژه به منبع انرژي ایم  ،افتصادي  ،ارا و با یعیه مناسب
توسعة اقتصادي منطقه و پیشرفه سریعتر در مناطن محروم

س1

توجه به مسئرة آموزش عمومي در زمینة خطرات استعادة نامناسب از گاز

سیاسههاي اجرایي در نار استراتژيهاي روش نندة راه و طریقه شر ه در راسـتاي موفقیـه و رشـد
هستند در جدول فوق مواردي ه بایستي در فعالیههاي شر ه مدّ نظـر باشـند ،فهرسـه شـده اسـه ایـ
سیاسهها نبایستي ناقض همدیگر باشند و استراتژيهاي شر ه نباید با ای موارد در تزاح و تنازع باشد ای
امر در تدوی استراتژي ،مورد توجه قرار گرفته اسه

002

نقشه و ارتباطات استراتژیک در قالب فایل :word
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پیوسه شماره :3اطالعات حاصل از نرمافزار SPSSو LISREL

 :3-1نتیجة آزمون آلعاي رونباخ مربوط به پایایي پرسانامه
Reliability Statistics
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Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

Squared
Multiple
Correlation

.834
.774
.792
.820
.779
.793
.823
.779
.811
.822
.846
.774
.779
.787
.776
.794

.215
.969
.835
.250
.912
.620
.507
.674
.174
.196
.436
.958
.938
.906
.972
.834

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

Squared
Multiple
Correlation

.713
.931
.713
.722
.717

.
.
.
.
.

Item-Total Statistics
Corrected
Scale Variance
Item-Total
if Item Deleted
Correlation
.070
.824
.542
.112
.773
.522
.089
.715
.238
.001
.217
.792
.726
.647
.746
.524

86.338
70.291
74.854
82.739
72.190
73.421
82.897
70.239
81.012
85.462
90.009
69.458
71.267
74.194
69.379
74.964

Item-Total Statistics
Corrected
Scale Variance
Item-Total
if Item Deleted
Correlation
.821
.070
.821
.739
.779

11.342
15.264
11.342
9.858
11.007

Scale Mean
if Item
Deleted
51.83
52.07
51.64
52.22
51.92
52.29
51.57
52.24
51.21
50.94
51.64
52.08
52.03
51.56
52.21
51.72

Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26

Scale Mean
if Item
Deleted
14.19
15.44
14.19
14.53
14.25

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
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Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

Squared
Multiple
Correlation

.734
.876
.824
.738
.763

.798
.282
.379
.793
.666

001

Item-Total Statistics
Corrected
Scale Variance
Item-Total
if Item Deleted
Correlation
.827
.363
.502
.823
.710

19.928
22.474
22.047
20.291
20.338

Scale Mean
if Item
Deleted
14.04
13.57
14.60
14.07
14.50

Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
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 :3-2تحليل عاملی تأیيدی برای ارزیابی روایی پرسشنامه با استفاده از نرمافزار ليزرل
Estimates
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Standardized Solution
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T- Values
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: SPSS  با استفاده از نرمافزار: آزمون فرضيات پژوهش:3-3
One-Sample Statistics

Std. Error
Mean
.91795

Std.
Deviation
7.78903

Mean

N

39.7500

72

رشد

One-Sample Test

Test Value = 33
95% Confidence Interval
Mean
Sig. (2of the Difference
Difference
tailed)
Upper
Lower
8.5803
4.9197
.000
6.75000

Std. Error
Mean
1.12767

One-Sample Statistics
Std.
Mean
Deviation
9.56862
52.9306

:فر اول
منظر رشد و یادگیري

df

t

71

7.353

N
فرآیند

72

One-Sample Test
Test Value = 45
95% Confidence Interval of
Mean
the Difference
Difference
Upper
Lower
10.1791
5.6820
7.93056

:فر دوم
منظر فرآیندهاي
داخري

Sig. (2tailed)

df

t

.000

71

7.033

One-Sample Statistics

Std. Error
Mean
.66096

Std.
Deviation
5.60844

Mean

N

17.6944

72

مالي

One-Sample Test

Test Value = 15
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower
4.0124
1.3765

Mean
Difference

Sig. (2tailed)

df

t

2.69444

.000

71

4.077

:فر سوم
منظر مالي و
پشتیباني
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One-Sample Statistics

Std. Error
Mean
.48810

Std.
Deviation
4.14164

Mean

N

18.2083

72

مشتري

One-Sample Test

Test Value = 15
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower
4.1816
2.2351

Mean
Difference

Sig. (2tailed)

df

t

3.20833

.000

71

6.573

 منظر:فر چهارم
رضایتمندي مشتري

 نتيجة آزمون فریدمن برای رتبهبندی ابعاد كارت امتيازی متوازن:3-4
Friedman Test

Ranks
فرایندهاي داخري سب و ار
توسعه و رشد و یادگیري
حع ارزش و رضایتمندي مشتریان
رشد و توسعة منابع مالي

Mean Ranks
3.89
3.11
1.67
1.49

Test Statisticsa
N
72
Chi-Square
187.171
df
3
Asymp. Sig.
.000
a. Friedman Test
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پيوست شماره  :4امتياز حاصل از مصاحبه درخصوص ميزان همسویی استراتژیک
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