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رئيس بانك ، 2ولفنسانتوسط  كه 1(CDF)توسعه جامعد چارچوب جدي

رويكرد جامع و  به سوي گامي بزرگ مطرح شد، 1998در اكتبر  جهاني

ها و اصول مورد توجه در اين چارچوب ارزش .يكپارچه توسعه است

  :عبارتند از

  نفعان اصلي در كشورهاي موردنظرهمكاري با ذي .1

  هاي توسعهبرنامه تأثيرتمركز مضاعف بر  .2

  هابرنامه تأثيرهاي سنجش براي ارزيابي كاربرد بيشتر شاخص .3

دهندگان و دولت و هم ين سفارشافزايش شفافيت هم در ارتباط ب .4

  .در ارتباط اين دو با مردم

  .كنندگان ماليافزايش هماهنگي بين كمك .5

پذيري و پاسخگويي بين دولت و مردم و همچنين افزايش مسئوليت .6

هايي كه به هنگام اجراي دهندگان درباره چالشبين دولت و سفارش

  .شوندچارچوب جديد توسعه با آن مواجه مي
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1 - The new Comprehensive Development Framework 
2 - Wolfensohn 
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 نظرسنجيبر  تأكيد، با نظرسنجي له بر استفاده از ابزارهاياين مقا

تواند براي تسهيل موارد زير مورد پردازد كه ميارائه خدمات مي

  :استفاده قرار گيرد
  

  .آموزش مردم به عنوان اولين گام جهت افزايش آگاهي عمومي) 1

 پذيري و پاسخگويي از طريق افزايش نظارت عمومي وافزايش مسئوليت) 2

  توانمندسازي جامعه مدني

فرضيه اين مقاله اين است كه يك . ها به مثابه ابزار مديريتنظرسنجياستفاده از ) 3

كننده مبتني هاي متناوب مصرفنظرسنجيگرا، كه بر سيستم مديريت اطالعات نتيجه

  . باشد، جلوي فساد را خواهد گرفت

  

  رويكرد يادگيري در عمل .1

"ايطرح اوليه "هيچ با درك اينكه درحال حاضر
براي جلوگيري از  1

توان بيان نمود كه به يك فرآيند يادگيري عملي، فساد وجود ندارد، مي

آل اين طور ايدهبه. جهت اجراي چارچوب توسعه جامع نياز است

بايست با ايجاد يك رويكرد و ابزار جديد براي پيشگيري از فرآيند مي

دهندگان از اين ، سفارش1994از سال . فساد به كشورها كمك نمايد

رويكرد در اوگاندا، تانزانيا، موريتاني، بوليوي، نيكاراگوئه، لبنان، 

ابزاري كه براي مورد توجه قرار . مجارستان و اكراين استفاده نمودند

گيري طراحي شده است به هاي اندازهدادن نظارت عمومي و شاخص

شورهاي اوگاندا، باشد و در كمعروف مي "نظرسنجي ارائه خدمات"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Blueprint 
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تانزانيا، موريتاني، بوليوي، نيكاراگوئه، لبنان، مجارستان و اكراين اجرا 

  .شده است

اوگاندا  1998نمونه كامل و اخير كاربرد اين ابزار، نظرسنجي ملي سال 

""CIETالمللي غيردولتياست كه توسط سازمان بين
اين . انجام شد 1

ارائه دهنده  1500خانوار،  19350اي شامل نظرسنجي با جامعه نمونه

سنجي  پيرامون فساد بود گروه تمركز، بزرگترين نظر 350و  خدمات

سنجي به دستور اين نظر. ر آفريقا انجام شده استكه تاكنون د

سازمان بازرسي كشور اوگاندا انجام گرفت، كه رئيس وقت آن تنها راه 

رباره موفقيت در زمينه شغلي خود و ارائه گزارشي به پارلمان د

موفقيت در زمينه پيشگيري از فساد را، ايجاد اطالعات پايه و اساسي 

گيري در تمامي مناطق چهل و هاي قابل اندازهكه دربرگيرنده شاخص

او اميدوار بود با داشتن اطالعات . دانستگانه اوگاندا باشد، ميشش

خاص هر منطقه، نه تنها بهترين و بدترين اقدامات و عملكردها را 

يك از ر بود كه از طريق مقايسه هراسايي نمايد، همچنين اميداشن

پذيري و پاسخگويي مديران اين مناطق مناطق مختلف كشور، مسئوليت

 سفارش دهندهبحث در جامعه اين  در حال حاضر .را نيز افزايش دهد

و يا اينكه بوده اندازه گروه نمونه بيش از حد بزرگ  كه آيا وجود دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Community Information"مخفــف موسســه غيردولتــي و غيرانتفــاعي CIETواژه - 1

and Epidemiological Technologies"    در نيويورك ثبـت   1994است كه در سال

هـاي درمـان آن در   ردار و روشهـاي بسـياري در زمينـه بيماريهـاي واگيـ     اين مؤسسه پـژوهش . شد

هــاي جامعــه اطالعــاتي، توانمندســازي و شــفافيت در سراســر جهــان انجــام داده و اخيــراً در زمينــه

 .آفريقاي جنوبي و اروپا فعاليت هايي را آغاز كرده است
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كامل بود يا خير؟ بعضي به مفيد بودن  پرسشنامه االتؤسآيا جزئيات 

) خانوارها( هاي فساد، كه در جامعه نمونه بزرگنامهاين نوع پرسش

شوند و بدون اينكه به خانوارها توضيح دهند كه به چه دليل انجام مي

ها و انتقادات بسياري گيرند، چالشها مورد پرسش قرار ميابتدا آن

  .كنندوارد مي

چارچوب  نمود تاتالش مي سفارش دهندهجامعه  ول زماني كهدر ط

مالكيت "، "تأثير جهت"، "مشاركت" هايواژه كه در آنرا توسعه جامع 

اتي انتقاد نمايد،شد، پياده سازي استفاده مي "شفافيت بيشتر"و  "محلي

اگر چارچوب . رسيدندمورد به نظر مي، كامالً بيدر باال ذكر شد كه

طور جدي مورد استفاده قرار گيرد، ارزيابي اين پروژه ه بهجديد توسع

اين از آنجا كه . ها باشدشاخص تأثيراساس ها بايد برپروژهو ديگر 

گيري هر نتيجهلذا به پايان رسيد،  1998در اوت  سنجينظر

در ادامه  .نابهنگام و پيش از موعد است ابزار، تأثيردرخصوص 

اظهارنظرهاي مطرح شده از فساد،  راي رويكرد جلوگيري ازب جستجو

يا  بسيار گستردهطالعه دهنده درباره اينكه مسفارشجامعه سوي 

ها از طريق مگر اينكه آن رسدكمتر مفيد به نظر مي ،خيلي پرهزينه است

يك رويكرد مناسب برآورد هزينه كرده باشند و اينكه بتوان آنرا با 

  . سي قرار دادرويكردهاي جديد و با همان اهداف مورد برر

- آوري اطالعاتي كه صرفاً براي مقاصد پژوهشي جامعه سفارشجمع

اما اين امر نبايد از طراحي يك ابزار . دهنده باشد، امر غيرعادي نيست

كه هدف آن بدست آوردن اطالعات مفيد براي مقاصد عملي  نظرسنجي

ر تواند شامل موارد زياين مقاصد و اطالعات مي. باشد، جلوگيري كند

  :باشد
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يا عدم  تأثيراي كه بر اساس آن بتوان فراهم نمودن اطالعات اساسي و پايه -

  .هاي مبارزه با فساد را مورد سنجش قرار دادبرنامه تأثير

و همچنين از  كاتشاندرامدني از طريق مستند نمودن اتوانمدسازي جامعه  -

  .ها و دستاوردهاطريق آشكار نمودن يافته

  .در ايجاد يك برنامه عملي مبارزه با فساد كمك به دولت  -

  .ملي زيرت پاسخگويي به مبارزه با فساد و ارائه خدمات به واحدهاي أهي -

 
 سنجيرويكردهاي مختلف نظر .2

سنجي مناسب و درست را نتخاب براي اينكه بتوانيم يك روش نظر

ف و هزينه، هد ها، اندازه نمونهبايست قبل از مقايسه حوزهنماييم، مي

دو روش  در ادامه به تبيين و تشريح. سنجي را مشخص نماييماز نظر

  .پردازيمسنجي مختلف با حوزه، اهداف و بازيگران مختلف مينظر

  

  محور جامعه نظرسنجيويكرد ر .3

  :گيرند معموالًهايي كه بر اساس اين رويكرد انجام ميسنجينظر

كند كه چرا شود كه مشخص ميدهنده انجام ميبه درخواست يك سفارش - 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اوگاندا . اين نظرسنجي بايد صورت گيرد

من به چنين  "كه به توصيف شغل خود اشاره داشته و بيان نمود كه 

به عبارتي ديگر، نظرسنجي به . "اي براي انجام شغلم نياز دارمنظرسنجي

و ابزار در گيرد و كامالً تحت تملك او است درخواست يك مشتري انجام مي

  .يابدارتباط و همكاري نزديك با ذينفعان توسعه مي

ها هستند كه در فواصل معين انجام نظرسنجيهايي تكراري از مجموعه - 

  .گيرندمي
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سنجي يك نگراني جدي است و بنابراين يكپارچگي و جامعيت نظر

ها توسط يك شريك معتبر و با سطح ضروري است كه اين نظرسنجي

يك سازمان  ،CIETعنوان مثالبه. پارچگي انجام گيردبااليي از يك

هاي جهاني، المللي است كه براي انجام چنين نظرسنجيغيردولتي بين

عالوه . كندكاري ميروز را با بانك جهاني هم 300الي  200در هرسال 

ها، اين نهاد به دنبال ايجاد يك سازمان غيردولتي سنجيبر انجام نظر

سنجي را بتواند مراحل دوم و سوم نظرت كه محلي پايدار اس

يك سيستم نظارتي و كنترلي بسيار سخت و CIET . سازماندهي نمايد

اينكه  كننده را دركه شانس مصاحبهطوريكند بهدقيق را اعمال مي

. دهدهاي نظرسنجي را به صورت تقلبي پر كند، بسيار كاهش ميبرگه

   .اندعان داشتهها اذها به برخي از تقلببا اين وجود، آن

توان به سنجي جامعه محور ميشناختي نظرهاي روشز ديگر ويژگيا

  :موارد زير اشاره كرد
  

خانوار، يا  18000براي نمونه در اوگاندا (هاي بزرگ سنجيانجام نظر -1

و بدست آوردن اطالعات مناسب ) نفر مورد بررسي قرار گرفتند 90000

هاي اشاره شده هر يك از حوزهدرباره سطوح فساد در هر منطقه براي 

  . نظرسنجيدر 

در اين روش در هر دو . كنداز روش نظارتي جامعه نگهبان استفاده مي -2

شود تا ميزان پيشرفت يا سه سال دوباره به همان خانوارها مراجعه مي

سنجي حاصل شد، ارزيابي اي كه در سال نخست نظرعات پايهدر اطال

هاي كمي داده) ب. ر جامعه است نه خدماتمبتني ب) الف: اين روش. گردد

از نتايج سنجش و تحليل ريسك در ) ج.  كندتركيب مي و كيفي را 

، پوشش، تأثير: زباني مشترك بين سطوح) د. كندريزي استفاده ميبرنامه
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هاي سنجش، تحليل و ارتباط مهارت) ه. كندكيفيت و هزينه ايجاد مي

  .كندمحلي ايجاد مي

. هاي موجودتحليل داده) ي اطالعات مبتني است بر الفآورروش جمع -3

هاي ارائه دهنده هاي نهادي سازمانبررسي) ج. خانوارها نظرسنجي) ب

نشست با مقامات محلي و ) ه. مصاحبه با مخبرين اصلي) د. خدمات

گروه  350ازدر اوگاندا،  1998ملي  نظرسنجيدر . هاي تمركزگروه

هاي تمركز از در گروه. ستفاده شده استانفر  5000تمركز با بيش از 

ها مهمترين مشكل شود كه مشخص كنند، از نظر آننفرات خواسته مي

در  CIET(توان براي آن ارائه نمود؟حلي ميچيست و اينكه چه راه

آوري كرد كه بينشي منحصر اوگاندا نقل قولي را از هر گروه تمركز جمع

فساد موجب آن شده بود را فراهم به فرد را درباره سطح درد واقعي كه 

    ).  نمودمي

همچنين رويكرد نظرسنجي جامعه محور جهت تكميل نظرسنجي خانوار،  -4

مالقات با مقامات محلي، مصاحبه با : رسانداقدامات زير را به انجام مي

هاي سازماني و نظرسنجي در بين ارائه دهندگان مخبرين اصلي، بررسي

كارمند  1500در اوگاندا ( ها نسبت به مشكل خدمات براي درك بينش آن

ارائه دهندگان خدمات كشورهاي ). ي مورد بررسي قرار گرفتنددولت

اوگاندا و تانزانيا ديدگاهي مشابه با شهروندان خود نسبت به مشكل 

داشتند درحاليكه ارائه دهندگان خدمات در بوليوي، تمايل چنداني براي 

يكي از . ا داليلي براي رفتار خود داشتندهاما آن. بيان مشكالت نداشتند

شد اين بود داليل كلي كه توسط ارائه دهنگان خدمات اين كشور بيان مي

طوري كه گاهي گيرند بهها مزد بسيار كمي براي امرار معاش ميكه آن

  .گونه درآمدي ندارنداوقات حتي براي شش ماه هيچ

- يافته ارسال ظرسنجي،شناسي اين نكم اهميت روش بخش نهايي اما نه -5
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 كه اصلي استاز ذينفعان  ابزار فوق به گروهي سهاز  آمدهبدست هاي

اين گروه . ن هستندگيرندگارهبران و تصميم بيانگر افكار و عقايد

مشكالت را به همراه داليل فساد بررسي كرده و مهمتر اينكه اعتبار 

ائه دهندگان هاي ارائه شده توسط شهروندان، گروه تمركز و ارتوصيه

به عبارت ديگر درباره برخي از مشكالت، . كندخدمات را ارزيابي مي

  .دهندارزيابي واقعيت انجام مي

نظرسنجي نخستين كار ) الف: اين رويكرد بر اين مفهوم مبتني است كه

طور گسترده و عميق  ها  تا حد امكان، بهيافته) ب. اين مجموعه است

ر انجام نظرسنجي تنها بخش كوچكي از يك كا) ج. انتشار خواهند يافت

كار بزرگتر است، بخش عمده كار در شروع فرآيندها و اجراي 

ريزي هاي برنامهيا كارگاه دستاوردهاي بدست آمده از نظرسنجي و

در اوگاندا يك . (شوددر پايان نظرسنجي برگزار ميعملياتي است كه 

ريزي عملياتي برنامهكارگاه  15ريزي عملياتي ملي و كارگاه برنامه

اي ريزي منطقههاي برنامهاقدامات كارگاه). اي برگزار شده بودمنطقه

براساس اطالعات خاص هر منطقه است كه توسط گروه وسيعي از 

اي ريزي منطقهمهبرنا همايش 40الي  30و برگزاري ) نفر 250(ذينفعان

ايت نتايج در نه. آيدنفر بدست مي 1000باحضور تقريباً) استاني(

هاي هاي محلي، به صورت خالصهنظرسنجي به زبان انگليسي و زبان

و نسخه كامل ) ايصفحه 15(هاي اجرايياي، خالصهدو يا سه صفحه

  .شودمنتشر مي) ايصفحه 50(
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  رويكرد نظرسنجي تشخيصي .4

هاي مقايسهنجام ح فساد و اوسط ارزيابيها با هدف نظرسنجياين 

الملل و بانك جهاني شفافيت بين بوسيله سازمانو  دش آغاز الملليبين

بسيار  معموالً هاي اين رويكردابزار .گرديددر واشنگتن طراحي 

در برخي موارد ( بيشتري هستند سيارب سواالتداراي  و  ترپيچيده

و ) مصاحبه 500-200بين (اندازه نمونه بسيار كوچك ). سوال 200تا

-محلي براي انجام برخي از مصاحبه مشاوران .تر استدر نتيجه ارزان

به دست  نظرسنجينوع  كاربرد اصلي اين .شوندمي استخدام ها

در مورد سطح فساد و مقايسه سطح  ها و اطالعاتياظهارنظرآوردن 

نتايج اين  .است يك كشور با كشورهاي ديگر در همان منطقه فساد در

براي برخي از عملياتي هاي و برنامه ملي منتشر تحقيق در كارگاه

ها ، اين نظرسنجيسؤاالت با افزايش تعداد. شودكشورها ارائه مي

مسائل  مرتبط باخاص  مشكالت اطالعات بسيار جالبي را درباره

دولت  ارمندانك در ميان انواع مختلف سادفانجام هاي نظارتي و شيوه

  . آورندفراهم مي

  

  ت به عنوان ابزار مديريتاارائه خدم يهانظرسنجي .5

عنوان يك ابزار مديريتي داراي چند مزيت نظرسنجي ارائه خدمات به

نخست اينكه اطالعات كاربران خدمات و برخي اطالعات ضروري . است

دهندگان خدمات و مديران بخش دولتي، جهت اجرا و را، براي ارائه

دوم، نظرسنجي ارائه خدمات همانند . كندارتقاي اصالحات فراهم مي

شود كه بر مديران كند كه سبب مياي مردم عمل ميتريبون آزادي بر
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تر، فشار بيشتري و ارائه دهندگان خدمات، جهت ارائه خدمات باكيفيت

سوم، در طي فرآيند نظرسنجي ارائه خدمات، اطالعات . اعمال شود

آمده درباره كيفيت، پوشش، هزينه و بهنگام بودن خدمات، تقريباً بدست

در نهايت، اين . شودآوري ميمعاي مشخص و واضح جبه شيوه

نظرسنجي سبب مشاركت بيشتر كابران خدمات در فرآيند ارائه خدمات 

اين بخش از مقاله بر ارزش نظرسنجي ارائه خدمات براي . گرددمي

  .كندارائه دهندگان خدمات تمركز مي

عنوان ابزار مديريتي روشي كه نظرسنجي ارائه خدمات از طريق آن به

برخي از نكات . در چند مرحله زير مشخص شده استكند عمل مي

كليدي درباره اينكه نظرسنجي ارائه خدمات چگونه به فرآيند اصالحات 

اين مبحث با يك مدلي كه بيانگر اين . شود، ارائه خواهد شدمربوط مي

ديدگاه است، ادامه خواهد يافت تا مشخص شود چگونه تهيه خدمات با 

- سپس طبقه. شودسازماني متناسب ميمجموعه بزرگتري از اهداف 

بندي خدمات ارائه خواهد شد تا بهترين كابردهاي نظرسنجي ارائه 

-شناسي شاخصمتعاقباً نوع. خدمات براي خدمات مديريتي نشان دهد

گردد و درنهايت نتايج نظرسنجي ارائه خدمات به هاي مختلف ارائه مي

  .صورت مختصر ارائه خواهد شد

خانوار،  18000براي نمونه در اوگاندا ( ي بزرگهاسنجيانجام نظر -6

و بدست آوردن اطالعات ) نفر مورد بررسي قرار گرفتند 90000يا 

هاي مناسب درباره سطوح فساد در هر منطقه براي هر يك از حوزه

  . نظرسنجياشاره شده در 

در اين روش در هر دو . كنداز روش نظارتي جامعه نگهبان استفاده مي -7

شود تا ميزان پيشرفت ال دوباره به همان خانوارها مراجعه مييا سه س
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د، ارزيابي حاصل ش نظرسنجياي كه در سال نخست در اطالعات پايه

هاي كمي داده) ب. مبتني بر جامعه است نه خدمات) الف: اين روش. گردد

- از نتايج سنجش و تحليل ريسك در برنامه) ج.  كندو كيفي را تركيب مي

، پوشش، تأثير: زباني مشترك بين سطوح) د. كندده ميريزي استفا

هاي سنجش، تحليل و ارتباط مهارت) ه. كندكيفيت و هزينه ايجاد مي

  .كندمحلي ايجاد مي

. هاي موجودتحليل داده) مبتني است بر الفآوري اطالعات روش جمع -8

هاي ارائه دهنده هاي نهادي سازمانبررسي) ج. خانوارها نظرسنجي) ب

نشست با مقامات محلي و ) ه. مصاحبه با مخبرين اصلي) د. دماتخ

گروه  350ازدر اوگاندا،  1998ملي  نظرسنجيدر . هاي تمركزگروه

هاي تمركز از در گروه. استفاده شده استنفر  5000تمركز با بيش از 

شود كه مشخص كنند، از نظر آنها مهمترين مشكل نفرات خواسته مي

در  CIET(توان براي آن ارائه نمود؟حلي ميهچيست و اينكه چه را

آوري كرد كه بينشي منحصر اوگاندا نقل قولي را از هر گروه تمركز جمع

به فرد را درباره سطح درد واقعي كه فساد موجب آن شده بود را فراهم 

    ).  نمودمي

همچنين رويكرد نظرسنجي جامعه محور جهت تكميل نظرسنجي خانوار،  -9

مالقات با مقامات محلي، مصاحبه با : رساندرا به انجام مي اقدامات زير

هاي سازماني و نظرسنجي در بين ارائه دهندگان مخبرين اصلي، بررسي

كارمند  1500در اوگاندا ( خدمات براي درك بينش آنها نسبت به مشكل 

ارائه دهندگان خدمات كشورهاي ). دولتي مورد بررسي قرار گرفتند

يا ديدگاهي مشابه با شهروندان خود نسبت به مشكل اوگاندا و تانزان

داشتند درحاليكه ارائه دهندگان خدمات در بوليوي، تمايل چنداني براي 

يكي از . ها داليلي براي رفتار خود داشتنداما آن. بيان مشكالت نداشتند
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شد اين بود داليل كلي كه توسط ارائه دهنگان خدمات اين كشور بيان مي

طوري كه گاهي گيرند بهبسيار كمي براي امرار معاش مي ها مزدكه آن

  .گونه درآمدي ندارنداوقات حتي براي شش ماه هيچ

- يافته ارسال شناسي اين نظرسنجي،كم اهميت روش بخش نهايي اما نه -10

 كه اصلي استاز ذينفعان  ابزار فوق به گروهي سهاز  بدست آمده هاي

اين گروه . ن هستندگيرندگايمرهبران و تصم بيانگر افكار و عقايد

مشكالت را به همراه داليل فساد بررسي كرده  و مهمتر اينكه اعتبار 

هاي ارائه شده توسط شهروندان، گروه تمركز و ارائه دهندگان توصيه

به عبارت ديگر درباره برخي از مشكالت، . كندخدمات را ارزيابي مي

  .دهندارزيابي واقعيت انجام مي
  

  

  هانظرسنجيحات و اصال -6- 1

هاي اصلي نظرسنجي ارائه خدمات اين است كه اگر يكي از  نگرش

مورد استفاده قرار ) سطح ملي واستاني(توسط مدير در بخش دولتي 

- تواند پاسخگوئي و جهتگيرد، يك ابزار مديريتي كارآمد است كه مي

نخست اينكه، نظرسنجي . گيري بهتر خدمات دولتي را تضمين نمايد

شروعي براي ارائه خدمات عمومي با توجه به ئه خدمات، نقطهارا

تواند براي كند كه ميهزينه، پوشش، كيفيت و بهنگام بودن ايجاد مي

همچنين نظرسنجي . هاي اصالحي استفاده شودارتقاي طراحي برنامه

-باشد كه ظرفيت "انتشار دانش"ات تأثيرتواند داراي ارائه خدمات مي

ها در درون كشور ايجاد طراحي و اجراي نظرسنجي هاي الزم را براي

تواند توسط بخش دولتي جهت شناسي ارائه خدمات ميروش. نمايد

مديريت خدماتي كه به بخش خصوصي واگذار شده است، مورد 
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صورت داخلي تواند بهنهايت، اين ابزار مي در. استفاده قرار گيرد

خارجي توسط  صورتتوسط مديران در تمامي سطوح دولتي و به

هاي نظارت و بازرسي دولتي، سياستمداران و عموم مردم سازمان

  .مورد استفاده قرار گيرد

طور معمول، بدون اطالعات اوليه كه بيانگر حالت قبل از اصالحات به

توان توانايي برنامه اصالحات را جهت تحقق اهداف مشخص باشد، نمي

براي تعيين اهداف واقعي  تواند به يك كشوراطالعات اوليه مي. نمود

-به. اصالحات يعني پيشرفت و بهبود ارائه خدمات عمومي كمك نمايد

هاي توان شاخصمنظور ارزيابي پيشرفت برنامه اصالحات مي

در . كنند را  كنترل نمودمشابهي كه اين اطالعات اوليه را تعيين مي

محيطي كه دموكراسي به سرعت در حال پيشرفت است، چنين 

اين اطالعات . اتي براي تمامي ذينفعان بسيار سودمند خواهد بوداطالع

تواند به دولت در پاسخ مؤثرتر به ذينفعان نهايي خدمات مي

توانند ها ميهمچنين اين شاخص. كمك نمايد) يعني عموم مردم(دولتي

- به طور فزاينده دهندگانسفارشها و دولترا كه  "گرامديريت نتيجه"

در ميان مدت به معرفي يك  تسهيل نموده و ،كننديم تمركز اي بر آن

- تالش براي تعيين شاخص .كنندكمك  مناسب سيستم ارزيابي عملكرد

و اجراي  يحاهاي مناسب و مفيد كيفيت ارائه خدمات به بهبود طر

يك نظرسنجي خوب با . منجر خواهد شدبرنامه هاي اصالحات 

العاتي را درباره تواند اطاطالعات مرتبط ديگر تركيب شده و مي

عالوه . خدمات توسط كشور، منطقه، بخش ويا ذينفعان فراهم نمايد

ها، ات برنامهتأثيرها را براي مقايسه توان اين نظرسنجيبراين مي

هاي مختلف، چند ماهه، بخش، منطقه يا كشور مورد استفاده برنامه
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د صورت ساده و آسان تنظيم شده باشاي كه بهنظرسنجي. قرار داد

براي  .تواند اطالعات بسيار مهمي را براي سياستگذاران فراهم سازدمي

اي ها و اقدامات عمدهتوانند فهرستي از برنامهنمونه، سياستگذاران مي

در اين . كه در طول سال روي داده است، در دسترس داشته باشند

ن كنند ها را ارزيابي نمايند، تعييتوانند نتايج اين برنامهها ميشيوه آن

شود و رابطه بين كه كدام برنامه اصالحي به باالترين سود منجر مي

  .ها را تحليل نمايندو خروجي هاورودي

تواند كمك كند كه برنامه فرآيند طراحي و اجراي نظرسنجي مي

 نظرات بررسي .اصالحات با توجه بيشتري بر عموم مردم تنظيم گردد

حركت امر درنهايت در اين ها كه به آن ارج نهادن يعنيان گكنندمصرف

هايي در اگرچه تالش. كندمدارتر كمك ميبه سوي دولت مشتري

گذشته درباره ارائه خدمات انجام شده است، اما نظرسنجي ارائه 

نتيجه اين رويكرد مطالعاتي . تر استخدمات، رويكردي بسيار جامع

 - باال "و  "البا - پايين "اندازهاي است كه برنامه اصالحات را از چشم

هاي همچنين اين مطالعات كاربردهايي در حوزه. كندارزيابي مي "پايين

تواند اطالعات اي ميهاي منطقهبراي نمونه شاخص. ديگر دارند

  .مرتبطي را درباره اصالحات تمركززدايي توليد نمايد

-معموالً محصول مراحل اوليه نظرسنجي ارائه خدمات، توليد مجموعه

ها را براي سنجش خدمات تواند آنها است كه دولت مياي از شاخص

  .ها مورد استفاده قرار دهدو سنجش ميزان پيشرفت برنامه
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 چارچوبي مفهومي براي تحليل سازماني -6- 2

براي ارزيابي عملكرد دولتها در ارائه خدمات، بايد يك مدل ارائه 

يعني اين كه خدمات بايد با توجه به . خدمات در نظر گرفته شود

اين . ارتباطشان با ساختار سازماني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند

مدل يا چارچوب مفهومي كه در ادامه ارائه خواهد شد، نه تنها در 

تري از ارزيابي عملكرد خدمات خاص بلكه در ارزيابي طيف گسترده

رد و ارتباط ميان خدمات مجموعه خدمات با درنظر گرفتن اهداف عملك

  . ها به سياستگذاران كمك خواهد كردو سازمان

اي كه يك سازمان دولتي را در زمينه چارچوب مفهومي ساده

تواند در مطالعه كند، ميماموريت، كاركردها، خدمات و نتايج معرفي مي

نقطه آغاز  .مورد استفاده قرار گيرد نظرسنجي ارائه خدماتو بررسي 

يا هر سازمان مسئول خدمات ( تواند وزارخانه دولتب مياين چارچو

و زمينه و ساختاري كه اين وزارتخانه و ساير سازمانهاي ) عمومي

هاي مختلف به اين ها و سازمانبا ورود بخش. كنند، باشدفعاليت مي

تحليل، سياستگذاران قادر خواهند بود پيرامون ضرورت و نوع مداخله 

به . در اين بخش به طور خاص بيانديشند) دولتيا عدم مداخله ( دولت

طور خاص، تمركز بر يك بخش و همين طور بر سازمان چهار فايده و 

  .مزيت مشخص دارد

سازمان نه به عنوان يك بازيگر جدا بلكه به عنوان عضوي از گروه  -1

  .بازيگران حاضر در اين بخش شناخته مي شود

خاص وابسته است،  هايزماناز آنجا كه اين چارچوب كمتر به سا -2

چارچوب به شكل كلي ايجاد شده است، بنابراين به آساني در ساير كشورها 

  .نيز قابل كاربرد است
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سطح تحليل به دليل تسهيل شناخت مسائل و مشكالت و پيگيري خواست  -3

  .عمومي عميق و پيشرفته است

اين . نمايدهم مياين چارچوب امكان مقايسه ميان مرزهاي سازماني را فرا -4

چارچوب از چهار بخش سازمان يعني ماموريت، كاركرد، خدمات و نتايج 

  .تشكيل شده است

- موريت يك سازمان يا سازمان هدف اصلي آن در نظر گرفته ميأم

موريت أم. موريت يك وزارتخانه، بيان كلي هدف آن استأشود و م

رار گرفته سازمان به روشني تعريف شده و معموالً مورد پذيرش ق

  .است، و يا نياز به تعريف، شناسايي و پذيرش گسترده آن وجود دارد

 در بعضي كشورها اين مفهوم داراي مرحله تكميلي ديگري است يعني

 ارائه منشور شهروندي كه در آن سطح ارائه خدمات و شاخص هاي

ارائه يك قرارداد  تأييدعدم . شوندعملكرد با عموم مردم مرتبط مي

  .همراه داشته باشد مكن است عواقب و نتايجي بهخدمات م

 براي مثال در انگلستان اگر قطار تأخير داشته باشد شهروندان موظف

 به پرداخت بهاي بليط نيستند يا اگر يك درخواست در چارچوب زماني

 مشخص برآورده نشود تصميمات مورد نظر به طور خودكار اتخاذ

 .اي از اهداف هستندبيانات ويژهاز طرف ديگر كاركردها، . خواهند شد

 سازمان با اتخاذ كاركردها و اقدامات خاص به ماموريت خود تحقق

 بخشد، هر سازمان بايد جهت تحقق يك كاركرد عالوه بر چيزهايمي

 اگر خدمات به خوبي ارائه شده باشند. ديگر خدماتي را نيز ارائه كند

 .ا انجام داده استتوان گفت كه سازمان يكي از كاركرهاي خود رمي

 در نهايت، سازمان بايد نتايج ارائه خدمات و ساير كاركردهاي اصلي

 اي كه يكاما منافع عمومي و خصوصي. را مورد ارزيابي قرار دهد
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آورد،كدامند؟ خدمات و ساير وزارتخانه از ارائه خدمات بدست مي

 كاركردهاي ارائه شده نه تنها برحسب تحقق مأموريت و كاركردهاي

ها بايد مورد سازمان بلكه برحسب تأثيرات سياسي و اقتصادي آن

ها در واقع مأموريت بايد تاحدي در اين زمينه. بررسي قرار گيرند

بايد ) 1شكل (اي كه در اينجا ارائه شده مدل سازماني. تعريف شود

  كنند،هاي دولتي كه در يك بخش مشخص فعاليت ميبراي همه سازمان

شناسي نتايجي را به بار خواهد آورد كه به روشاين . اعمال شود

  .ها و كشورهاي مختلف قابل مقايسه هستندراحتي در بخش
  چرخه پروژه: شكل يك
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  نوع شناسي خدمات دولتي

در كل يك چارچوب ارئه خدمات شامل ماموريت، كاركردها، خدمات و 

يق اما بايد به طور دق. نتايج يك وزارتخانه است كه توضيح داده شد

چارچوب . مشخص شود كه منظور از خدمات چه نوع خدماتي است

نهادي، فني : زير انواع خدمات دولتي را به سه دسته كلي تقسيم مي كند

  . و اداري
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گرفته شده است كه  چهار نوع  1شناسي از مريلي اس جريندلاين نوع

نهادي، فني، اداري و : دهدرا مورد توجه قرار مي 2ظرفيت دولتي

   .اسيسي

خدمات نهادي، قوانيني كه حاكم بر روابط اقتصادي و سياسي هستند 

براي نمونه قانونگذاري در زمينه تجارت . كندرا تنظيم و تقويت مي

  خارجي و تنظيم قوانين بخش صنعت 

خدمات فني به مديريت بخشي و سياستگذاري اقتصاد  خرد وكالن 

هايي ي واردات نمونههاتنظيم نرخ سود و وضع تعرفه. مربوط هستند

  .از خدمات فني هستند

اصالح ) الف: شوندخدمات اداري به سه دليل اصلي زير ارائه مي 

نقايص بازار . ارتقاي كاالهاي عمومي) باز توزيع و ج) نقايص بازار ب

ممكن است ناشي از وجود انحصارات طبيعي باشد، كاالهاي عمومي، 

 هاي باالييت و يا هزينهعدم تقارن اطالعات، حقوق نامشخص مالك

ها خدمات آب و فاضالب را به اين براي مثال، بعضي دولت. معامالت

ها ممكن است دولت. كنندهاي انحصاري اين بخش ارائه ميدليل ويژگي

آموزش عمومي . ها فراهم نماينددماتي را در زمينه بازتوزيع كاالخ

توانند خدماتي مي ها همچنيندولت. اي از خدمات بازتوزيعي استنمونه

هايي ارائه نمايند كه اين خدمات، كاالهاي عمومي را افزايش را در زمينه

بندي خدمات در عمل ميان اين دسته )هابراي مثال كتابخانه(دهندمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١
 - Merilee S. Grindle  

2 - State Capacity 
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ها هاي وزارتخانهبراي مثال به شكل دو و مثال(همپوشاني وجود دارد 

 .)و انواع خدمات رجوع كنيد

  زارتخانه ها و انواع خدماتهاي ومثال. 3شكل 

 وزارت كشاوري وزارت انرژي وزارت امور مالي 

 نهادي

انتشار قوانين در 

زمينه استفاده از ارز 

 خارجي

تنظيم قوانين مربوط به 

 دارايي هاي دولت

قوانين مربوط به 

 اصالح زمين

 تنظيم تعرفه ها تنظيم نرخ سود فني
تنظيم نرخ يارانه 

 ها

 ت چكمسائل پرداخ اداري

توليد و توزيع انرژي 

قابل دسترس، مطمئن و 

 مقرون به صرفه

توليد و گسترش 

 خدمات

 
به طور كلي نظرسنجي ارائه خدمات به دو دليل اصلي بر خدمات اداري 

تر از خدمات نهادي و فني اول اينكه، اين خدمات آسان. متمركز است

ستقيم و دوم اينكه شهروندان ارتباط م. گيري هستندقابل اندازه

كه ساير خدمات به طور غير بيشتري با اين خدمات دارند در حالي

شهروندان بايد نظرات جديد و . شوندمسقيم با شهروندان مربوط مي

اطالعات دست اول و دقيقي درباره خدمات اداري داشته باشند، زيرا 

 .مي پذيرند تأثيرشهروندان بيشتر از اين نوع خدمات 

  انواع سنجش -7- 1

شناسي سنجش ارائه خدمات به طوركلي بر مبناي دو دسته روش

هاي شاخص) 2كمي خدمات مديريتي و  هايشاخص) 1: اطالعات است
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هاي دسته سوم اطالعات شامل شاخص. ادراكي خدمات مديريتي

  . توان به كار بردرا نيز مي 1عملكرد بخشي و اقتصادي

يت به طور جدي بر گونه كه مسائل تأخير زمان و عّلبه هر حال همان

هاي گذارند، لذا آنها تنها بايد به عنوان جايگزينمي تأثيرها اين شاخص

اين متغيرها . جدي براي تدارك خدمات نهادي در نظر گرفته شوند

متناسب جنبه مالي چارچوب سياستگذاري هستند و اغلب با استفاده از 

المللي بينساز وكارهاي استاندارد آماري حاصل از كنترل ملّي و 

  .شوندگردآوري مي

هاي كمي و درك ها تنها به ميزاني كه به طور مستقيم بر شاخصآن

-گذارند به وسيله نظرسنجي ارائه خدمات اندازهمي تأثيرخدمات اداري 

ها به چند دليل مورد استفاده اين مجموعه از شاخص. شوندمي گيري

تي كه به وسيله دولت اول، اين مجموعه هر سه نوع خدم. گيردقرار مي

. كندمي يگيرشوند را به طور مستقيم و غيرمستقيم اندازهارائه مي

دوم، اين مجموعه، خدمات را در سطوح ملي، بخشي و سطح خاص 

هاي عيني و ذهني از سوم،  اين مجموعه سنجش. كندگيري مياندازه

 اطالعات بدست آمده از يك شاخص در . كندارائه خدمات فراهم مي

هاي كمي شاخص. طراحي و اجراي ساير شاخص ها كمك خواهد كرد

  .كندگيري ميتوانايي دولت را در ارائه خدمات اندازه 2خدمات اداري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Economic and Sectoral Performance (ESP) 
2 - Quantitative Indicators of Administrative Services (QA Indicators) 
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ها، ورودي: هاي كمي خدمات اداري چهار دسته هستندشاخص

و  هاي ورودي، خروجيواژه. كارايي هايها، نتايج و نسبتخروجي

ات هستند كه در پروژه تأثيرورودي، فرايند و  نتايج تقريباً شبيه مفاهيم

ضي گيرند و توسط بانك جهاني و بعارزيابي مورد استفاده قرار مي

  .اندگرفته شدهنهادهاي اعانه دهنده نيز بكار

. ورودي به ميزان منابع مالي و انساني مورد استفاده اشاره دارد

وي براي تواند يك استاندارد قهاي ارائه خدمات ميسنجش ورودي

. ها و در ميان كشورهاي مختلف فراهم نمايدمقايسه در طي سال

هاي ثبت تواند منبعث از هزينهها مياطالعات الزم براي سنجش ورودي

در اين زمينه در صورتي كه دولت ثبت دقيقي از . شده دولت باشد

بيني شده است، داشته مخارج مالي خود همانطور كه در بودجه پيش

  .تواند مورد استفاده قرار گيرده نيز ميباشد، بودج

. خروجي به واحدهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده اشاره دارد  

گذرانند براي مثال،  تعداد روزهايي كه كودكان در مدارس ابتدائي مي

نسبت خروجي به ورودي . شودبه عنوان خروجي در نظر گرفته مي

رائه خدمات مورد استفاده تواند به عنوان معيار سنجش كارايي امي

  . قرار گيرد

. باشدواقعي خدمات بر جامعه مي تأثيراز طرف ديگر، نتايج، سنجش 

. هاي نتايج، بيانگر دستاوردها مثل كيفيت يك خدمت هستندشاخص

تواند به عنوان معيار سنجش كارائي نسبت نتايج به ورودي ها نيز مي

نمونه . ستفاده قرار گيرديا سنجش سود اجتماعي ارائه خدمات مورد ا

-تواند هزينه افزايش نمره امتحان يك دانشنتايج مي/ نسبت ورودي

هاي خروجي و نتايج به ورودي به عنوان نسبت. آموز متوسط باشد
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براي  شناخت اين نسبت ها. نسبت هاي كارايي در نظر گرفته شود

ريزان  تواند در تخصيص بهينه منابع به برنامه تعدادي از خدمات مي

 . كمك نمايد

. در نهايت، اطالعات توضيحي ممكن است شامل برخي خدمات باشد   

هدف اطالعات توضيحي كمك به توضيح متغيرهاي زيست محيطي 

براي مثال فصل . بگذارد تأثيرارائه خدمات  ياست كه ممكن است برا

منفي بر توانايي وزارت راه و ترابري در  تأثيرتواند باران شديد مي

هاي توضيحي ميان متغيرهاي كه داده. ها داشته باشدگهداري جادهن

و متغيرهايي كه در كنترل ) مثل جمعيت( خارج از كنترل يك نهاد هستند

ها اين داده. متفاوت هستند) مثل الگوي استخدام(يك نهاد هستند

توانند به دولت در زمينه دوري از مواخذه در مورد عواملي همچنين مي

  .ز كنترل آن هستند، كمك نمايندكه خارج ا

اگر مناسب (هاي موجودتوان با استفاده از دادههاي كمي را ميشاخص

، نظرسنجي مشتريان و مطالعات ميداني مورد سنجش قرار )باشند

هاي موجود يا پرنمودن داده تأييددادكه ارائه خدمات واقعي را جهت 

اي كمي، ارائه خدمات هاين شاخص. سازدها، مستند ميخالء ميان داده

هزينه، اثربخشي و   را بر اساس پارامترهاي دسترسي، قابليت اطمينان،

  .دهندكارائي مورد اندازه گيري قرار مي

دسترسي، تعداد استفاده كنندگان از خدمات و همين طور كساني را كه 

دسترسي بوسيله . كندگيري ميتوانند از آن استفاده كنند را اندازهمي

  .چون فاصله، هزينه، جنسيت و فصل محدود مي شود عواملي

قابليت اطمينان به ارائه خدمات بر مبناي دائمي و به موقع بودن، اشاره 

براي مثال اگر مشتريان به زمان اختصاص داده مطمن نباشند و . دارد
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هاي طويل منتظر خدمات بمانند، ممكن است خدمات قابل يا در صف

  .اطمينان نباشند

هاي هر واحد و كارايي در استفاده از منابع و ميزان هزينه هزينه به

  .هزينه نسبت به مالحظات مالي مشتريان اشاره دارد

ها اين سنجش. مورد انتظار از خدمات اشاره دارد تأثيراثربخشي به 

تري از خدماتي زماني كه با هم در نظر گرفته مي شوند، توصيف كامل

انستن اين كه هزينه نصب تلفن در خانه براي مثال د. كندخاص ارائه مي

براي هر واحد نسبتاً پائين است، كافي نيست بلكه مهم است كه دريابيم 

هايي از مردم قادر به بدست آوردن و حفظ خدمات تلفني چه بخش

 هستند و اينكه آيا در واقعيت داشتن يك تلفن به دليل خدمات نا مطمئن

هاي زياد نگهداري، دشواري و از كار افتادگي خطوط تلفن، هزينه (

  .نامطلوب است يا خير) گراني دستيابي به قطعات يدكي و غيره

هاي اداركي اين امر را كه چگونه خدمات بوسيله در مقابل شاخص

ها، نظرسنجي. دهندشوند، مورد سنجش قرار ميمردم تجربه مي

خدمات را پيرامون كيفيت ارائه  سازند تا نظر خودمشتريان را قادر مي

ابراز نمايند، پيشنهاداتي جهت بهبود آن ارائه نمايند و اهميت نسبي 

همچنين با توجه به ادراك . خدمات خاص را مورد اشاره قرار دهند

مردم از ارائه خدمات، پارامترهاي سنجش هزينه، قابليت اطمينان و 

با تمركز بر چنين . دهنددستيابي قسمت اصلي سئواالت را شكل مي

تواند تقاضا را برآورده نمايد و كيفيت خدمات را هائي، دولت ميپارامتر

  .افزايش دهد
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  گيريانتخاب شاخص و نتيجه  

يت رموأتوان براي انجام نظرسنجي ملي بر مبناي مها را ميشاخص

مجموعه . هاي دولت انتخاب كردهاي مختلف و اولويتوزارتخانه

به . متفاوت باشدها ممكن است از كشوري به كشور ديگر شاخص

ها تواند به تهيه ليست مشابهي از شاخصهرحال يك كشور خاص مي

ها معرف مهم اين است كه شاخص. در مدت زمان كوتاه اميدوار باشد

نواحي جغرافيائي و بخش هاي اجتماعي باشد زيرا ممكن است خدمات 

به طور خاص نواحي آسيب پذير . بر طبق اين متغيرها متفاوت باشند

منطقه ( توانند نقطه چكهاي دولت، ميهاي اجتماعي، طبق اولويتبخش

ساير متغيرهايي كه بايد مد نظر قرار گيرند شامل . باشند)  بررسي

عوامل متعددي بر انتخاب . جنسيت، گروه اقليت، سن و درآمد هستند

اول، . گذار هستندتأثيرهايي كه بايد مورد نظرسنجي قرارگيرند، بخش

سسان ؤت مبر مبناي نيازهاي ارائه شده توسط هيأ( ولتهاي داولويت

كه به طور جدي بر اين ) خابيه و نقاط ضعف موردنظرتيا حوزه ان

-اي از شاخصدوم، راهنماي انتخاب، مجموعه. گذار استتأثيرانتخاب 

اين بخش بر نظام اقتصادي و  تأثيرهاي هدف خواهد بود كه نشانگر 

 سهم(اقتصادي و مالي تأثير) لفا: ها شاملشاخص. اجتماعي است

سهم (اشتغال تأثير) ؛  ب)يا صادرات در اين بخشتوليد ناخالص داخلي 

نيروي كار شاغل در اين بخش، سهم خصوصي و عمومي اشتغال 

كه اين ميزاني (نيازهاي اساسي تأثير) ؛ ج)بخش دولتي در اين بخش

، آموزش نمايد مثل آب، بهداشتزهاي اساسي را برآورده ميابخش ني

ها و نتايج خروجينظرسنجي ارائه خدمات در نتيجه ). و سالمت
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شامل موارد زير  هابعضي از اين خروجي. كندمشخصي را توليد مي

  :باشندمي

هاي ارائه شاخص ها به منظور استفاده در طراحي بهتر برنامه .1

  . اصالحي و پاسخگويي بيشتر دولت در زمينه ارائه خدمات به مردم

تجارب ارزشمند براي استفاده در تصحيح فرايند ايجاد نتيجه ارائه  .2

  .نظرسنجي ارائه خدمات

  . بهبود ظرفيت طراحي و اجراي پيمايش در يك كشور خاص .3

  

  : عبارتند از نظرسنجي ارائه خدماتبرخي ديگر از نتايج نتيجه 

  

د شوارائه خدمات با مردم آغاز مي(گيران گيري تصميمتغيير مسير تصميم. 1

  ،)ماندو يك اولويت باقي مي

در بانك جهاني و ساير  نظرسنجي ارائه خدماتگسترش استفاده از . 2

   هاي چندجانبهسازمان

  هاي اصالحيكمك به بهبود طراحي برنامه. 3

  بهبود ارائه خدمات به مردم. 4

دهندگان در يك نظام تقويت گفتگو ميان مردم و دولت با مشاركت سفارش. 5

دهندگان در فرايند طراحي و ها و سفارشاي كه دولتويي، به گونهپاسخگ

  .هاي كارآمد همكاري نماينداجراي برنامه
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