پیشگفتار
نظام اداری در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در انجام امور دارد ،یکی از زیرساختهای
مهم توسعه محسوب میشود که بیتوجهی به آن موجب آسیبهای جبران ناپذیری در مسیر تحقق آرمانهای
جمهوری اسالمی ایران ،تحقق برنامهها ،رضایت مردم و غیره میشود .با ابالغ سیاستهای بیست و ششگانه
اصالح نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری ،این امید به وجود آمد که میتوان با تکیه بر این سیاستها و تدوین
راه حل های صحیح در اصالح سیستم یاد شده ،اقداماتی انجام داد .هدف از ابالغ این سیاستها به دستگاههای
مشمول این بود که به عنوان یک برنامه استراتژیک سرلوحه فعالیتها قرارگیرد .بدیهی است هر برنامهای نیاز به
نظارت داشته و توجه به نتایج سبب میشود تا ارزیابی درستی از وظایف و کارکردهای دستگاهها و افراد به عمل
آمده و با اقدامات بهنگام از اتالف منابع و امکانات جامعه جلوگیری شود.
با توجه به ابالغ سیاستهای کلی نظام اداری و تأکید دولت مبنی بر اولویت اصالح نظام اداری در
برنامهها ،میتوان به خلق ارزشهای مشترک میان تمامی فعاالن نظام اداری پرداخت و به واسطه ساز و کارهای
پیوندی ،زمینه انجام اصالحات عمیق در نظام اداری ،به عنوان بستر و زیرساخت توسعه کشور را فراهم کرد.
بر این اساس ،از یک سو با توجه به اهمیت نتایج و تحقق اهداف ،بهبود مستمرکیفیت خدمات و محصوالتی که
در بخش دولتی ارائه میگردد و از سوی دیگر تأمین رضایت شهروندان موجب شده است که توجه به عملکرد
مدیریت و ارزیابی برنامهها ضرورت یابد .به همین منظور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،عملکرد ساالنه
دستگاههای اجرایی را از دو بعد شاخصهای عمومی که عموماً بر عملیات و اقداماتی که در راستای تحقق اهداف
نقشه راه اصالح نظام اداری متمرکز بوده و شامل  7محور اصالح ساختار سازمانی؛ توسعه دولت الکترونیک؛
مدیریت سرمایه انسانی؛ شفافیت و مدیریت مالی؛ بهبود فضای کسب وکارو ارتقای بهرهوری؛ ارتقاء سالمت
اداری ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی و در نهایت استقرار نظام مدیریت عملکرد است و همچنین از بعد
شاخصهای اختصاصی که بر فعالیتهای اصلی و تخصصی دستگاه برای نیل به اهداف توسعهای تمرکز دارد،
مورد ارزیابی قرار گرفته تا میزان انطباق عملکرد دستگاههای ارزیابی شونده با برنامهها ،سیاستها ،قوانین،
بخشنامهها ،استانداردها و سایر مستندات تعیین شده اقدام نمود.
مجموعه حاضر با عنوان "گزارش تحلیلی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان خوزستان سال  "1397که
حاصل تالش معاونت توسعه مدیریت و سرمایهی انسانی این سازمان میباشد ،تحلیلی از تمام برنامههای نقشه راه
اصالح نظام اداری است که در جهت اطالع رسانی ،شفافسازی فرآیندها و میزان پیشرفت برنامههای مذکور در
دستگاههای اجرایی استان و نقاط ضعف و قوت آن تهیه گردیده است.
امید است با تدوین چنین مجموعهای مسیر و بستر اجرای برنامههای تحول در سیستم اداری را فراهم نموده و شاهد
اعتالی بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشیم.

امید حاجتی
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان

مقدمه
در دنیای کنونی که پر از تکاپو ،پیچیدگی و تالطم است سازمان های بسیاری وجود دارند که در راستای
تحقق اهداف خود به دنبال تعالی ،رضایتمندی ،اثربخشی و ارتقاء روزافزون هستند .هر سازمان به منظور آگاهی
از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیتهای خود به ویژه در محیطهای پیچیده و پویای امروزی ،نیاز مبرم به نظام
ارزیابی دارد .سنجش و ارزیابی عملکرد مطابق برنامهها و اقدامهای اجرایی ،یکی از فعالیتهای کلیدی و اصلی
در مجموعه فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی؛ میزان تحقق اهداف و برنامههای سالیانه را در
هر سازمان مشخص میکند و ابزاری است کارآمد که ارکان مدیریت میتوانند از طریق آن به نقاط قوت و ضعف
پی برده و با ریشهیابی و بررسی علل آن ،به حفظ و ارتقاء و یا انجام اقدامهای اصالحی جهت بهبود عملکرد اقدام
نماید.
یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان ،ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در حیطه
استان است .این ارزیابی در سال  1397در راستای اجرای آیین نامه اجرایی  81و  82قانون مدیریت خدمات
کشوری و به منظور سنجش موفقیت دستگاهها در راستای تحقق اهداف و وظایف محوله و نیز تکالیف تعیین شده
در نقشه راه اصالح نظام اداری و برنامه جامع اصالح نظام اداری (دوره دوم) مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری
ابالغی مقام معظم رهبری ،در دو بعد شاخصهای عمومی و اختصاصی انجام شده است.
در بعد شاخصهای عمومی به ارزیابی میزان توفیق دستگاههای اجرایی در پیادهسازی نقشه را ه اصالح
نظام اداری و برنامه عملیاتی سه ساله و در بعد شاخصهای اختصاصی به ارزیابی عملکرد تخصصی آنها در قالب
شاخصهای ملی و استانی پرداخته شده است.
در گزارش حاضر نتایج این ارزیابیها جهت استفاده تصمیمگیرندگان (نهادهای نظارتی ،برنامهریزان و
مدیران) ،جامعه دانشگاهی ،محققان و عموم مردم ارایه شده است.

فصل اول
بررسی فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1397
و تحلیل کلی نتایج

 -1-1فرآیند انجام ارزیابی عملکرد سال 1397
در راستای اجرای بند (الف) و (ب) ماده  3آیین نامه اجرایی مواد  81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری
(مصوبه شماره  44327/4225مورخ  1389/1/14هیات وزیران) و به منظور سنجش موفقیت دستگاهها در راستای تحقق
اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصالح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 206/93/560
مورخ  1392/1/20شورای عالی اداری) و همچنین برنامه جامع اصالح نظام اداری (موضوع تصویب نامه شماره
/127675ت 5062هـ تاریخ  1393/10/18هیأت وزیران) در مورخ  1397/04/6بخشنامه شماره  162537از طرف سازمان
سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها ابالغ گردید.
در این بخشنامه شاخصهای ارزیابی عملکرد و فرآیند انجام آن در دستگاههای اجرایی استانی مشخص و مقرر شده که
ارزیابی عملکرد براساس شاخصهای عمومی و اختصاصی سال  1397از طریق سامانهی جامع نظام مدیریت عملکرد
(تسما) که به همین منظور تدارک دیده شده است) صورت پذیرد.
مطابق این بخشنامه مراحل اجرایی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان به شرح زیر برنامهریزی شد:
-1از زمان ابالغ بخشنامه تا شروع ارزیابی؛ برش استانی دوره دوم برنامه عملیاتی دستگاه های اجرایی شامل اهداف
ساالنه و عدم مصداق های شاخص های عمومی با هماهنگی ستاد ملی دستگاه های اجرایی و سازمان اداری و استخدامی
کشور مصوب و ابالغ گردید.
 -2ورود گزارش خودارزیابی دستگاههای اجرایی استان در دو بعد شاخصهای عمومی و اختصاصی در سامانه جامع نظام
مدیریت عملکرد ستاد دستگاه مربوطه از تاریخ  1396/12/1لغایت  1397/1/31و ارسال اطالعات به ستاد مرکزی دستگاه
اجرایی
 -3بررسی عملکرد واحدهای استانی مربوطه ،تایید امتیاز گزارش خودارزیابی در هر دو بُعد شاخصهای عمومی و
اختصاصی از سوی ستاد دستگاههای اجرایی ،تایید گزارش عملکرد واحدهای استانی در سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد
دولت و انتقال نتایج به سازمان اداری و استخدامی کشور از تاریخ  1397/2/1لغایت 1397/2/15
 -4بررسی اجمالی و کلی اطالعات عملکرد دستگاههای استانی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و ارسال نتایج
به سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها از تاریخ  97/2/16لغایت 1397/3/1
 -5دسترسی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد استان ،بررسی و امتیازدهی اولیه
شاخصهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی استان توسط کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و
درج دالیل توجیهی کسر و یا عدم کسب امتیاز مربوطه در سامانه از مورخ  1397/3/1لغایت 1397/3/31
 -6مشاهده امتیازات مکتبسه و رویت دالیل توجیهی عدم کسب یا کاهش امتیاز شاخصهای عمومی و اختصاصی
توسط دستگاههای اجرایی استان .رسیدگی به اعتراضهای احتمالی ،دریافت مستندات تکمیلی بصورت فیزیکی ،نهایی
نمودن امتیازات و تایید نهایی گزارش ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان توسط کارشناسان سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان از جمله اقداماتی هستند که در بازه زمانی مورخ  97/4/1تا  97/4/15انجام پذیرفت.
 -7جمعبندی نتایج ارزیابی و رفع ایرادات و اشکاالت احتمالی و در آخر تایید نهایی توسط دبیرخانه جشنواره شهید رجایی
استان از تاریخ  97/4/15لغایت .97/5/15
 -8ارایه گزارش نهایی نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استانی در سال  1396به شورای راهبری توسعه مدیریت
استان ،اخذ تاییدیه شورا و معرفی دستگاههای برتر در مورخ .1397/5/22
 -9برگزاری جشنواره شهید رجایی سطح استان و تجلیل از دستگاههای اجرایی برتر در هفته دولت در مورخ .1397/6/4

نمودار شماره  1فرآیند و مراحل ارزیابی عملکرد سال  1397استان خوزستان را نشان داده است.
-

اعالم نتایج  ،معرفی
دستگاه های برتر و
برگزاری جشنواره
شهید رجایی

ارایه گزارش نهایی
نتایج ارزیابی
عملکرد به شورای
راهبری توسعه
مدیریت استان

جمع بندی نتایج
ارزیابی و تائید نهایی
اطالعات توسط
دبیرخانه جشنواره
شهید رجایی استان

رسیدگی به
اعتراضات دستگاه
های اجرایی و نهایی
نمودن امتیازات
مکتسبه

امتیازدهی اولیه
شاخص های عمومی
و اختصاصی دستگاه
های اجرایی استان
توسط کارشناسان
سازمان

بررسی اجمالی
اطالعات توسط
سازمان اداری و
استخدامی کشور و و
ارسال آن برای
سازمانهای مدیریت
و برنامه ریزی
استانی

اطالعات عملکردی
در دو بعد شاخص
های عمومی و
اختصاصی توسط
دستگاه های اجرایی
استانی در سامانه
وارد شده و تایید
امتیاز توسط ستاد
مرکزی

تصویب و ابالغ
برش استانی دوره
دوم برنامه عملیاتی
دستگاه های اجرایی
با هماهنگی ستاد ملی
دستگاه های اجرایی
و سازمان اداری و
استخدامی کشور

ابالغ بخشنامه
ارزیابی عملکرد از
سوی سازمان اداری
واستخدامی کشور

نمودار : 1مراحل و فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1397

 -1-2وضعیت کلی دستگاههای اجرایی استان در طرح ارزیابی عملکرد
در سال  1397با توجه به ابالغیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مطابق برنامه اصالح نظام اداری
تعداد  76دستگاه اجرایی مشمول ارزیابی قرار گرفتند .این تعداد در مقایسه با آخرین سال برنامه جامع اصالح نظام اداری
در دوره اول رشدی معادل  1.3درصدی را نشان میدهد .این افزایش رشد بدلیل اضافه شدن دستگاه اجرایی "مرکز
تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول" به لیست دستگاههای مشمول ارزیابی در سال  1397میباشد .در ارزیابی عملکرد
سال  1397از تعداد  76دستگاه اجرایی مشمول 12 ،دستگاه اجرایی شرکت گاز ،دانشگاه شهید چمران ،دانشگاه پیام نور،
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،دانشگاه خاتم االنبیاء بهبهان ،شهرداری
اهواز ،شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران -منطقه اهواز ،شرکت بیمه ایران شعبه اهواز ،اداره کل ارتباطات و فناوری
اطالعات ،اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و کمیته امام خمینی (ره) مشارکت ننمودهاند.
همانگونه که در جدول شماره  1-1نشان داده شده است کل دستگاههای اجرایی که در امر ارزیابی عملکرد با سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان همکاری نمودهاند در مقایسه با سال قبل فاقد رشد بوده و تغییری نداشته ،ولی نسبت به
ابتدای برنامه اصالح نظام اداری دوره اول (سال  )1394رشدی معادل  4.9درصدی داشته است .همچنین میانگین
امتیازهای مکتسبه در مجموع نسبت به سال قبل رشد  0.1درصدی داشته است .البته باید توجه نمود میانگین نمرات
شاخصهای عمومی  0.2درصد و اختصاصی  1.1درصد رشد داشته است .شایان ذکر است میانگین امتیازهای مکتسبه در
مجموع نسبت به ابتدای برنامه اصالح نظام اداری دوره اول (سال  )1394رشدی معادل  4.6درصد را نشان میدهد.
نسبت دستگاههای اجرایی ارزیابی شونده به دستگاههای اجرایی مشمول در سال 1395؛  82.7درصد بوده که در سال
 96با اضافه شدن دو دستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی این نسبت به  85.33درصد افزایش
یافته است .این نسبت در سال  1397علیرغم اضافه شدن دستگاه اجرایی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول به
لیست دستگاه های اجرایی مشمول ارزیابی عملکرد با رشد منفی  1.3به  84.21درصد کاهش یافته است.

عالوه بر موارد فوق ،باالترین امتیاز کل در سال  1898.4 ،1394بوده است که در سال  1395به  1928و در پایان برنامه
اصالح نظام اداری دوره اول (سال  )1396برابر  1966.7شده است .باالترین امتیاز کل در سال  1397برابر  1934.5بوده
که این تغییر بیان کننده رشدی معادل  1.9درصدی نسبت به ابتدای برنامه اصالح نظام اداری دوره اول است.
جدول :1وضعیت کلی ارزیابی عملکرد سال  1397و مقایسه آن با سالهای  1395 ،1394و ( 1396برنامه  3ساله
جامع اصالح نظام اداری دوره اول)
برنامه اصالح نظام اداری دوره اول
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

شرح

تعداد دستگاههای اجرایی مشمول ارزیابی عملکرد
کل دستگاههای ارزیابی شده
نسبت دستگاههای اجرایی ارزیابی شده به دستگاههای اجرایی
مشمول (درصد)
میانگین امتیاز مکتسبه در مجموع شاخصهای عمومی و
اختصاصی کل دستگاههای اجرایی
میانگین امتیاز مکتسبه کل دستگاهها در بعد شاخصهای عمومی
میانگین امتیاز مکتسبه کل دستگاهها در بعد شاخصهای
اختصاصی
باالترین امتیاز مکتسبه در مجموع دو بعد شاخصهای عمومی و
اختصاصی

8

باالترین امتیاز مکتسبه در مجموع بعد شاخصهای عمومی

9

باالترین امتیاز مکتسبه در مجموع بعد شاخصهای اختصاصی
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1395

1396
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نسبت رشد
ابتدای برنامه ابتدای برنامه
دوره دوم به
دوره دوم به
انتهای برنامه ابتدای برنامه
دوره اول
دوره اول

74
61

75
62

75
64

76
64

1.3
0.0

2.7
4.9

82.4

82.7

85.3

84.21

-1.3

2.2

1568.9 1567.4 1510.7 1500.3

0.1

4.6

656.8

0.2

6.7

615.5

617.1

655.3

925.2

893.6

912.1

922.3

1.1

-0.3

1898.4

1928

1934.5 1966.7

-1.6

1.9

916.6
1000

952.6
1000

934.5
1000

-4.5
0.0

2.0
0.0

978.7
1000

