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شناسایی معیارهای تعالی ساسمانی در بخش دولتی
*،4
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 1اؾتبز زاًكىسُ علَم اًؿبًی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس علَم ٍ تحمیمبت ،تْطاى ،ایطاى
 2زاًكیبض زاًكىسُ علَم اًؿبًی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس علَم ٍ تحمیمبت ،تْطاى ،ایطاى
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چکیده
اهطٍظُ تطغیت ویفیت زض ّط زٍ ثرف زٍلتی ٍ ذهَنی اهطی هْن ٍ ضطٍضی اؾت .ثرف ذهَنی زض هَضز ثِ وبضگیطی الگَّب ٍ اثعاضّبی هسیطیتی ًؿجت
ثِ ثرف زٍلتی پیكی گطفتِ اؾت .ثرف زٍلتی زاضای قطایظ ٍ ٍیػگیّبی ذبل ذَز هیثبقس ،لصا ًویتَاًس عیٌبً اظ هسلّبی ثرف ذهَنی ثْرطُهٌرس
قَز .زض وٌبض تطغیت ویفیت ٍ تعبلی ،ؾبظهبىّب ّویكِ ثِ زًجبل اثعاضی ّؿتٌس تب ثِ ٍؾیلِ آى هیعاى تعبلی عولىطز ذَز ضا اًساظُگیطی وٌٌرس .ثرِ ّوریي
زلیل ثِ ؾوت هسلّبی خبهع تعبلی حطوت وطزًسّ .سف ایي همبلِ ،عطاحی هسل تعبلی ؾبظهبًی ٍ قٌبؾبیی اثعبز تعبلی زض ثرف زٍلتی اؾت تب ثِ ٍؾریلِ
ایي هسل ثتَاى هیعاى ثْجَز ٍ تعبلی عولىطز ضا زض ؾبظهبىّبی ثرف زٍلتی ضا اًساظُگیطی وطز .زض ایي هغبلعِ ،ثب اؾرتفبزُ اظ ضٍیىرطز تحلیرل هحترَا ،ثرِ
هغبلعِ هتَى ترههی ٍ هسل ّبی هرتلف تعبلی ؾبظهبًی پطزاذتِ ٍ اثعبز تعبلی ؾبظهبًی زض ثرف زٍلتی قٌبؾبیی قسُ اؾت .زازُّبی تحمیرك اظ ثررف
زٍلتی ٍ ثِ ضٍـ ًوًَِگیطی لضبٍتی ّسفهٌس خوعآٍضی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحلیل عبهلی اوتكبفی اثعبز انلی هسل تحلیل ٍ قٌبؾبیی قسُ اؾتً .تبیح
تحمیك ًكبى هیزّس هسل تعبلی ؾبظهبًی زض ثرف زٍلتی زاضای زٍ هحَض انلی هسیطیت هٌبثع ؾبظهبًی ٍ هسیطیت اضتجبط ثب قْطًٍساى هیثبقس.
واژههای کلیدی :تعبلی ،هسلّبی تعبلی ؾبظهبًی ،ؾبظهبى زٍلتی.
 -1مقذمه

ثرف ثعسی ثرِ ثطضؾری ٍ تحلیرل زازُّرب ٍ اعالعربت خورعآٍضی قرسُ
پطزاذتِ ٍ زض ثرف ًْبیی ثِ ثحث ٍ ًتیدِگیطی پطزاذتِ هی قَز.

زض التهبز خْبًی ،ویفیت ولیس ٍضٍز ثِ ضلبثت ثَزُ ٍ تٌْرب ؾربظهبىّربیی
هَفك ّؿتٌس وِ زاضای ویفیت ثبالی ذرسهبت ّؿرتٌس .ویفیرت ذرسهبت
عبهل هْن ٍ ولیسی زض ؾربظهبىّربی ذرسهبتی ثرَزُ ٍ ثرِ عٌرَاى عبهرل
هتوبیعوٌٌسُ ٍ وؿت هعیت ضلبثتی ًؿجت ثِ ؾربیط ؾربظهبىّرب هحؿرَة
هیقَز [ .]1ثِ عالٍُ ؾبظهبىّب زض ّط هحیغی وِ فعبلیرت وٌٌرس ،ثرطای
ثْجرَز عولىطزقبى ثغَض زاین زض چرربلف ٍ فكرربض ّؿتٌررس .اظ ایرري ضٍ
ثربیس عولىطزقربى ضا ثب هسلّب ٍ الگررَّبیی هَضز همبیؿِ لطاض زٌّرررس ٍ
تالـّبیكبى ضا ثط ضٍی هكتطیبى ذَز هتوطوع وٌٌرس .ثرِ ّوریي هٌ رَض
ثؿیبضی اظ ؾبظهبىّب ثِ ؾوت الگَّربی خربهع حطورت هریًوبیٌرس .ظیرطا
الگَّبی خبهع اثعاض هٌبؾجی ّؿتٌس وِ ؾبظهبىّب ثِ ٍؾیلِ آى هیتَاًٌرس
عولىطز ذَز ضا همبیؿِ وٌٌس ٍ هكرم وٌٌس وِ ؾبظهبى تب چِ اًساظُ ثرِ
تعبلی ًعزیه قسُ ٍ یب زض هؿیط تعبلی لطاض گطفتِ اؾت [ .]2ایري تحمیرك
ثِ زًجبل پبؾد ثِ ایي ؾئَال اؾت وِ هسل تعبلی زض ثرف زٍلتی قربهل
چِ هعیبضّبیی هی ثبقس.
ثط ایي اؾبؼ ،زض ثرف زٍم ثِ ثطضؾی ٍ هطٍض ازثیبت تحمیك زض ذهرَل
هسلّبی تعبلی ؾبظهبًی ٍ ًمف ٍ اّویت آى زض عولىطز ؾبظهبًی پطزاذتِ
هیقَز .ؾپؽ زض ثرف ؾَم ضٍـ تحمیك اضایِ ٍ تجییي هریگرطزز ٍ زض

 -2مزوری بز ادبیات تحقیق

تعبلی 1ثِ هعٌبی تىبهل اؾت .تعبلی ثِ هعٌبی ظیجبیی گلّبؾت .یه فرطز
هیتَاًس اظ عطیك وبض ٍ فعبلیت ثِ تعبلی ثطؾرس .زض زیىكرٌطی ،تعربلی ثرِ
هعٌبی "ویفیت ثب ثبالتطیي ً ن" اؾت [.]3
زض ازثیبت هسیطیتٍ ،اغُ ویفیت 2هفَْم هتفبٍتی زاضز ٍ تعبضیف گًَربگًَی
زاضز وِ ثِ عٌَاى تعبلی ،اضظـ ،هٌبؾت خْت اؾتفبزُ ،تغبثك ثب ٍیػگیّرب
ٍ ذهیهِ ّب ،تٌبؾت ثب العاهبت ،ثسٍى ًمرم ،ثرطآٍضزُ ؾربذتي اًت ربضات
هكتطیبى ٍ یب ثبالتط اظ آى .ایي تعبضیف خٌجرِ ّربی هرتلفری اظ ویفیرت ٍ
تعبلی ّؿتٌس .ثطذی اظ ًَیؿٌسگبى ٍ هتفىطیي ،هبًٌس زهیٌر ،،ایكریىبٍا،
پیتطظ ،لویب ٍ  ...اظ ًمف ٍ اّویت ثیكتط ویفیت ثرِ عٌرَاى هجٌرب ٍ ؾرٌ،
ثٌبی انلی تعبلی حوبیت وطزًرسًَ .یؿرٌسگبى ٍ ذجطگربى زیگرطی هبًٌرس
خَضاى ،وطاؾجی توطوعقبى ثط ضٍی ًیبظّبی هؿرتمین وؿرت ٍ وربض ثرَزُ
اؾت .خٌؿي زض ؾبل  2000ثیبى هیزاضز وِ قطوتّب ثبیؿتی یه ّرسف
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ًبنط هیطؾپبؾی ٍ ّوىبضاى /قٌبؾبیی هعیبضّبی تعبلی ؾبظهبًی زض ثرف زٍلتی

اضظقی ٍ هٌحهط ثِ فطز زاقتِ ثبقٌس .قبفط ٍ تبهؿَى تعربلی ضا زض وؿرت
ًتبیح هبلی هغطح وطزًس [.]4
زض ٍالع تعبلی ثِ زًجبل هدوَعِای اظ اضظـّب ٍ اعتمبزات هكبثِ ّوچرَى
نسالت ٍ ضٍضاؾتی ثب شیًفعبى ،لبثلیرت اعتوربز ،تعْرس هرسیطیت ،ترالـ
ایثبضگطایبًِ خْت ثْجَز ٍ  ...هیثبقس .گبضٍیي ( )1984هدوَعِای اظ اثعربز
ویفیت ضا قٌبؾبیی وطز وِ قبهل :عولىطزٍ ،یػگیّب ٍ ذهیهِّب ،لبثلیت
اعتوبز ،اًغجبق ،هبًسگبضی ٍ زٍام ،ذسهت پصیطی ،ظیجربیی ٍ ویفیرت زضن
قسُ .ثؿتفیلس ٍ ّوىبضاًف ( )2001ایوٌی ضا ثِ ایي اثعربز اضربفِ وطزًرس.
عجك ً ط ایي ًَیؿٌسگبى یه هحهَل یب ذسهت هیتَاًس زض ثطذی اثعربز
ذَة ،ثطذی هتَؾظ ٍ ثطذی ضعیف ثبقرس .گربضٍیي ثیربى هریزاضز یره
قطوت هیتَاًس هَلعیت هٌبؾجی ضا ثرطای ذرَز ذلرك وٌرس اگرط ثرط ضٍی
تعسازی اظ ایي اثعبز هتوطوع قَز .ثطای هثبل غاپٌیّب هغرطح وطزًرس یره
هبقیي ثب ویفیت ثربال زض ؾربل  1970اثعربز لبثلیرت اعتوربز ،هغبثمرت ثرب
ذَاؾتِّب ٍ ظیجبیی قٌبؾبیی هیقَز.
زض هؿیط تطغیت تعبلی یه ضٍیىطز هٌبؾت ٍ اثطثرف ،ثِوبضگیطی خرَایع
ویفی هلی اؾت .اؾتفبزُ اظ خَایع ویفی هلی ًِ ،تٌْب ثطای ثْجَز ویفیت،
ّنچٌیي عبهل ثْجَز ؾْن ثبظاض ،ضضبیتهٌسی هكتطیبى ،ؾَز ،فطآیٌرسّب،
عولىطز تأهیيوٌٌسگبى ،ضلبثتپصیطی ٍ ضٍحیرِ وبضوٌربى هریقرَز .یره
گعاضـ اظ یًَؿىَ ًكبى زاز  90خبیعُ ویفی زض  75وكرَض ٍخرَز زاضز .زض
ازاهِ ثِ ثطضؾی تبضیرچِ قىلگیطی خَایع هلی ویفیت پطزاذتِ هیقَز.
اٍلیي هسل خْبًی تعبلی وؿت ٍ وبض خربیعُ زهیٌر 3 ،ثرَز ورِ زض ؾربل
 1951ثَؾیلِ اًدوي علوی ٍ هٌْسؾی غاپري هعطفری قرس .خربیعُ ویفری
ثعسی وِ ثب عٌَاى ( )CAEثَز ،ثِ ٍؾیلِ هؤؾؿِ هلی ویفیرت وبًربزا زض
ؾبل  1984هعطفی قس .ثعس اظ آى خبیعُ ویفی هبلىَم ثبلسضیچ 4ثَز ورِ زض
ؾبل  1987تَؾظ هؤ ؾؿِ هلی اؾتبًساضز ٍ تىٌَلَغی آهطیىب اضایرِ قرس ٍ
ؾپؽ خبیعُ ویفیت اؾتطالیب زض ؾبل  1988هعطفی قرس .هؤؾؿرِ تَؾرعِ
تدبضت ثیي الولل ،اؾتبًساضز ایررعٍ  9000ضا ثررِ عٌرَاى یرره اؾرتبًساضز
ثیيالوللی خْرت تكرریم اؾرتبًساضز هرسیطیت ویفیرت ،زض ؾربل 1987
هعطفی وطز .خبیعُ ویفیت اضٍپرب ثطاؾربؼ هرسل  EFQMزض ؾربل 1991
ایدبز قسّ .ن ظهبى ثب وكَضّبی اضٍپبیی ،چٌسیي وكَض زض آؾیب ًیع خَایع
ویفی ضا زض ؾبل  1990ایدبز وطزًس .اغلت آىّرب اظ هرسلّربی زهیٌرٍ ،
ویفیت ثِ عٌَاى هطخع اؾتفبزُ وطزًس .ثطای هثربل ٌّرس زض ؾربل ،1994
ؾٌگبپَض ٍ غاپي زض ؾبل  ،1995فیلیپریي زض ؾربل  ،1997فیدری زض ؾربل
 ،1998تبیلٌس زض ؾبل  ،2001هسلّبی ویفی ضا عطاحی ًوَزًس .هسلّربی
تعبلی هبلىَم ثبلرسضیچ اظ آهطیىرب ،هرسل  EFQMاظ اضٍپرب ٍ هرسل خربیعُ
زهیٌ ،اظ غاپي زض ؾغح خْبًی قٌبؾبیی ٍ ثِ عٌَاى هبزض ؾبیط الگَّرب ٍ
خَایع هعطفی قسًس [.]4
خبیعُ ویفی هبلىَم ثبلسضیچ ثِ عٌَاى چبضچَثی زض ثطذی وكَضّب ثرِ وربض
گطفتِ قس .ؾیطل [ ]5گعاضـ زاز خبیعُ هلی ویفی زض  53وكَض ثطاؾربؼ
هسل ثبلسضیچ عطاحی قس .خبیعُ ثبلسضیچ ثب ضّجطی آغبظ ٍ ثرب ًتربیح پبیربى
هییبثس .ثط ذالف هَاضز هصوَض خبیعُ هلی ویفی وبًبزا ،ؾفط تعبلی ثب انَل

تعبلی آغبظ ٍ هٌدط ثِ عولىطز وؿت ٍ وربض هریقرَز .زض خرسٍل ظیرط ثرِ
ًوًَِّبیی اظ خَایع هلی ویفیت زًیب اقبضُ قسُ اؾت.
جذٍل ؼوبرُ (ً : )1وًَِّبیی از جَایس کیفی در ظطح دًیب
ردیف

عنوان جایسه

1

جبیسُ دهیٌگ شاپي

2

جبیسُ هبلکَم ثبلذریچ آهریکب

3

جبیسُ تعبلی کعت ٍ کبر ارٍپب

4

جبیسُ تعبلی کعت ٍ کبر اظترالیب

5

جبیسُ تعبلی کبًبدا

6

جبیسُ کیفیت شاپي

7

جبیسُ کیفیت ظٌگبپَر

8

جبیسُ کیفیت هلی طبٍٍض طالیی ٌّذ

9

جبیسُ کیفیت هلی راجَ گبًذی

10

جبیسُ کیفیت ثرزیل

11

جبیسُ کیفیت هلی اًگلیط

12

جبیسُ کیفیت صٌعت هلی اظرائیل

13

جبیسُ کیفیت هلی ثالرٍض

14

جبیسُ کیفیت ًخعت ٍزیری هبلسی

15

جبیسُ کیفیت فیجی

16

جبیسُ ثْرٍُری هغَلعتبى

17

جبیسُ کیفیت هلی فراًعِ

18

هذل تعبلی عولکرد ظَئذ

19

جبیسُ کیفیت تبیلٌذ

20

جبیسُ کیفیت هلی هجبرظتبى

ثعس اظ هغطح قسى انَل هسیطیت زٍلتری ًرَیي زض ؾربظهبىّربی ثررف
زٍلتی هبًٌس العام وبّف ّعیٌِّبی ؾبظهبىّبی زٍلتی ،توطوع ثط وبضایی ٍ
اثطثركی ،تَؾعِ قفبفیت ٍ پبؾرگَیی عوَهی ،ایي ؾبظهبىّب ثرِ ؾروت
ثِوبضگیرطی هسلّبی تعبلی ؾربظهربًی حطوت وطزُاًرس تررب ثتررَاًٌس ثررب
ثِوبضگیطی ایي هسلّب پبؾرگَی العاهبت ٍ چبلفّربی هحیغری ثبقرٌس.
یىی اظ هسلّبی اٍلیِ وِ زض ؾبل  1980ثِوبض گطفتِ قس ،هسل هرسیطیت
ویفیت خبهع ثَز [ .]6اهب ثررف زٍلتری زض ثرِوربضگیطی هرسل هرسیطیت
ویفیت خبهع ثب ثطذی اظ هَاًع هَاخِ قس وِ ثِ قطح ظیط هیثبقس:
 لسضت ؾیبؾی ٍ ًفَش گطٍّی
 عسم اعویٌبى ثبالی هحیغی
 هؿبیل هطثَط ثِ تعْسات ثلٌسهست
 هىبًیؿن هؿئَلیتپصیطی چٌسگبًِ
 ثرف ثرف ثَزى
 فمساى آهَظـ خبهع هسیطیتی
 عسم حوبیت هسیطاى اضقس
 تأویس ثط زازُّب
 ضطٍضت تجعیت اظ لَاًیي ٍ همطضات ذكه ٍ غیط لبثل اًعغبف

3-Deming Prize
4 - Malcom Baldrige National Quality Award

2

فهلٌبهِ هسیطیت تَؾعِ ٍ تحَل 1 -6 )1391( 11

 هسیطیت هجتٌی ثط فطآیٌسّبی ؾبظهبًی اؾتفبزُ قَز.
زض ازاهِ ثِ ثطضؾی تعبضیف تعبلی اظ زیسگبُّبی هرتلف هسیطیتی پطزاذترِ
هی قَز:
6
 هىتت والؾیه ّب (تیلَض ٍ ّوىبضاًف)ً :گبُ هىبًیىی ٍ هبقیٌی ثرِ
هسیطیت زاقتٌسّ .سف آىّب اضایِ یه تعطیف علوی اظ وبض ؾربظهبًی ٍ
انَل هسیطیتی ثَز .هجٌبی تعبلی ؾبظهبى ضا زض ایدبز تمؿین وبض ذَة
ٍ ؾلؿلِ هطاتت هٌبؾت تعطیف وطزًس.
 هىتت ضٍاثظ اًؿبًی( 7هبظلَ ٍ ّوىبضاًف) :اًؿربى ضا هطورع تدعیرِ ٍ
تحلیل ذَز لطاض زازًس .ایي هىتت تَخِ ثؿیبضی ثِ ًیبظّربی افرطاز اظ
هحیظ وبضقبى زاقت .هجٌبی تعبلی ؾربظهبى ضا زض اًگیرعـ وبضوٌربى
تعطیف وطزًس.
8
 هىتت فٌی -اختوبعی (اهطی ٍ ّوىبضاًف) :ثِ ؾبظهبى ثِ عٌَاى یه
ؾیؿتن ثبظ ًگبُ هیوطزًس .تدعیِ ٍ تحلیل آىّرب ثرِ نرَضت خْربًی
ثَزُ اهب توطوعقبى ثط ضٍی هتغیطّبی فٌی ٍ اًؿبًی ثَز .غٌریؾربظی
قغل ٍ هكبضوت وطزى افطاز ثِ عٌَاى عَاهلی اؾت وِ هٌدط ثِ تعبلی
ؾبظهبًی هیقَز .تعربلی هوىري اؾرت ثرِ نرَضت چكرناًرساظ پَیرب
ًگطیؿتِ قَز وِ عطاحی هدسز زض آى ضطٍضی اؾت .ایي ًگطـ پَیرب
هوىي اؾت زض ضٍیىطز التهبزی -اختوبعی ًیع اضایِ قرَز اهرب ّرسف
آىّب ثطضٍی وبّف ًبوبضآهسیّب اؾت وِ هوىري اؾرت زض عولىرطز
ذَز زاقتِ ثبقٌس.
9
 هىتت ؾبذتبضی/ؾیؿتوی (پبضؾَى ٍ ّوىربضاًف)ً :گربُ آىّرب ثرِ
ؾبظهبى ثِ عٌَاى یه ول ثَز ٍ یه ضٍیىطز خْبًی ضا ًؿجت ثِ تعبلی
ؾبظهبًی پیكٌْبز وطزًرس .هجٌربی ایري ضٍیىرطز الگرَثطزاضی اظ علرَم
عجیعی اؾت ٍ اهیسٍاض ثَزًس وِ پُلی ثیي علَم ؾررت ٍ تئرَضیّربی
هسیطیت ایدبز وٌس.
10
 هىتت ًئَوالؾیه ( زضاوط ٍ ّوىبضاًف) :یه ظهیٌِ هكتطوی ضا ثب
هىتت والؾیهّب زض حَظُ گطایكبت هىربًیىی ٍ اؾرتمطایی زاقرتٌس.
تطویجی اظ آهَذتِّبی هىبتت والؾریه ٍ ضٍاثرظ اًؿربًی ثرِ ضٍـ
عولگطایبًِ هٌدط ثِ تعبلی ؾربظهبًی هریقرَز .ایري ضٍیىرطز قربهل
ضٍیىطزّبی هسیطیت گطایی ،اؾتطاتػیه ٍ التضبیی ؾبلّبی  1970ترب
 1980اؾت.
11
 هىتت خبهعِقٌبؾی (وطٍظض ٍ ّوىبضاًف) :یره گرطٍُ ٍؾریعی ثرب
چكن اًساظّبی هرتلف ّؿتٌس .ثطذی اظ هىبتت اضایرِ قرسُ زض لجرل
ضیكِ زض تدعیِ ٍ تحلیل ؾبظهبًی زاضز .ثِ ّرط حربل ضیكرِ ثطذری اظ
هىبتت ضا هیتَاى زض هىتت خبهعِقٌبؾی قٌبؾربیی ورطز .تدعیرِ ٍ
تحلیل وبضوٌرربى ؾبظهبى ،ضفتبضّبیكبى ٍ اّویت لسضت زض ؾبظهبى ثِ
عٌَاى ًیطٍّبی هْوی زض تىبهل ؾبظهبى ّؿرتٌس ٍ هٌدرط ثرِ تعربلی
ؾبظهبًی هیقًَس [.]8

 فمساى ٍضَح زض ؾیؿتن اضظیبثی عولىطز
ً جَز هحطوِّب ٍ اًگیعُّبی زضًٍی
 ووجَز هٌبثع خْت ؾطهبیِگصاضیّبی ضطٍضی
پؽ اظ ایي هسل ،ؾبظهبىّبی زٍلتی زض ؾبل  1990ثِ ؾروت ثرِوربضگیطی
اؾتبًساضزّبی ایعٍ ٍ هسل خبیعُ ثٌیبز ویفیت اضٍپب حطوت وطزًس وِ ایري
هسلّب ثیكتط زض ثرف نٌعت ٍ وؿت ٍ وبض ثِوبض گطفتِ هیقرس .ثررف
زٍلتی ثِ زلیل هؿبیل ٍ ٍیػگیّبی ذربل ذرَز هبًٌرس ؾیبؾری ثرَزى،
قْطًٍس هحَضی ،ذسهت هحَضی ،غیطاًتفبعی ثَزى ٍ  ....هؿتلعم عطاحی ٍ
ثِوبضگیطی هسل تعبلی ثرف زٍلتی اؾت .ثِ ّویي زلیل اتحبزیِ اضٍپب زض
ؾبل  ،2000چبضچَة اضظیبثی هكتطن ( 5هسل وبف) ضا خْت ثرف زٍلتی
پیكٌْبز وطز .ثعس اظ یه زِّ پیبزُؾبظی هسل وربف زض اضٍپرب ثؿریبضی اظ
ؾبظهبىّبی ثرف زٍلتی تَاًؿرتِاًرس ثرِ چربلفّرب ٍ العاهربت هحیغری
پبؾرگَ ثبقٌس .ایي هسل چبضچَثی خْت ذَز اضظیبثی ٍ ثْجَز هؿرتوط زض
ؾبظهربىّبی زٍلتری ایدربز وررطزُ ٍ ایدربز هغبلعربت همبیؿرِای ثیرري
ؾبظهبىّبی زٍلتی ضا تطغیت هیوٌس .ثطضؾیّرب ًكربى زازُ اؾرت ترب 21
ؾپتبهجط ؾبل  ،2010تعساز  2066ؾبظهبى زٍلتی زض  39وكَض اظ هسل وربف
ثْطُهٌس قسُاًس وِ لیؿت ایي وكَضّب ثِ قطح ظیط هیثبقس [.]7
جذول ضماره ( :)2کطورهای استفاده کننذه از مذل کاف
لیعت کؽَرّب ٍ تعذاد ؼرکتّبیی کِ از هذل کبف اظتفبدُ هیکٌٌذ
اًگلیط 7

اظپبًیب 44

ایتبلیب 424

التَیب 6

یًَبى 49

ثلصیک 294

آلجبًی 6

اظلَاکی 49

داًوبرک 248

ایرلٌذ 5

رٍهبًی 45

لْعتبى 868

ظَئذ 5

ظَئیط 28

پرتغبل 882

رٍظیِ 4

قجرض 89

هجبرظتبى 804

کرٍاظی 4

ثَظٌی ّرزگَثیي 88

اظترالیب 89

چیي 2

اظتًَی 88

ًرٍش 86

ًبهیجیب 2

فراًعِ 86

آلوبى 69

ًیَزلٌذ 4

لَگساهجَرگ 82

چک 64

هکذًٍیب 2

لیتَاًی 80

دٍهٌیکي 57

تبًساًیب 2

ثلغبرظتبى 80

اظلَاًی 55

اکَادٍر  -8صرثعتبى 8

ترکیِ 7

فٌالًذ 50

هسلّبی تعبلی وؿت ٍ وبض زض ثرف زٍلتی ٍ یب زض ثرف ذهَنی یره
ّسف ضا زًجبل هی وٌٌس ٍ آى اضایرِ یره چربضچَثی ثرطای اضظیربثی خربهع
ؾبظهبى هیثبقس .زض ّوِ ایي هسلّب یه فطو انلی ٍخَز زاضز ٍ آى ایي
اؾت وِ ثِ زٍ حَظُ تَاًوٌسؾبظّب ٍ ًتبیح تمؿین هیقرًَس .ثرِوربضگیطی
هسل تعبلی ثِ ؾبظهبىّب ووه هیوٌس تب اظ ایي اثعاض ثِ عٌَاى:
 چبضچَثی ثطای ذَزاضظیبثی
 ضٍقی ثطای اًدبم همبیؿِ ثب ؾبیط ؾبظهبىّب
 ضٍقی ثطای قٌبؾبیی ًمبط لَت ٍ ًمبط لبثل ثْجَز
 اضایِ تهَیط ٍالعی اظ عولىطز ؾبظهبى

6 - Classical School
7 -Human relations school
8 -Socio-technical school
9 -Structural/System school
10 -Neo-classical school
11 -Sociological school

5 - Common Assessment Framework

3

ًبنط هیطؾپبؾی ٍ ّوىبضاى /قٌبؾبیی هعیبضّبی تعبلی ؾبظهبًی زض ثرف زٍلتی

گطفتِ ،همساض آلفبی وطًٍجبخ ثِ زؾت آهسُ ثطای پطؾكٌبهِ ثطاثرط ثرب 0/82
ثَز.

 -3بیان مسأله

زض ؾبظهبىّبی زٍلتی ایررطاى ثرِ تعربلی ؾربظهبًی چٌرساى اّویرت زازُ
ًویقَز .هوىي اؾت ضیكِ آى زض ایي هؿألِ ثبقرس ورِ تربوٌَى الگرَیی
ثطای تعبلی ؾبظهبًی زض ثرف زٍلتی عطاحی ًكسُ ٍ یرب ایريورِ هرسیطاى
ثرف زٍلتی قٌبذت وبفی زض ظهیٌرِ تعربلی ؾربظهبًی ًساضًرس .زض ظهیٌرِ
تعبلی ؾبظهبًی الگَّب ٍ هسلّبی هرتلفی ٍخَز زاضز وِ ّط یره ثرط ضٍی
یه ؾطی اظ هعیبضّب ٍ اضظـّبی هحرَضی تأویرس زاضًرس ،اهرب آىچرِ ورِ
زغسغِ هحمك اؾت ،ایي هؿألِ اؾت ورِ هرسل تعربلی زض ثررف زٍلتری
وكَض قبهل چِ هعیبضّب ٍ اضظـّبی هحَضی هیثبقس .تعطیرف ٍ عطاحری
هسل تعبلی ؾبظهبًی زض ّط وكرَضی ضیكرِ زض ضٍیىطزّرب ٍ ثؿرتطّبی آى
زاضز .ثٌبثطایي یىی زیگط اظ زغسغِّبی پػٍّكگط زض ایي تحمیك ،قٌبؾبیی
ٍ تحلیل ثؿتطّب ٍ عَاهل هؤثط زض تعبلی ؾبظهبًی وكَض اؾت.

 -5یافتههای دادهها
زض هطحلِ اٍل ثِ هٌ َض اؾترطاج اثعبز هسلّبی تعبلی ؾبظهبًی زض ؾرغح
زًیب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍیىطز تحلیل هحتَا ،هسلّبی هرتلف تعبلی قٌبؾربیی
ٍ هجبًی عطاحی آىّب ثِ قطح ظیط اؾترطاج گطزیس:
 38 هسل ثط اؾبؼ هسل تعبلی وؿت ٍ وبض اضٍپب
 17 هسل ثط اؾبؼ هسل هبلىَم ثبلسضیچ
 2 هسل ثط اؾبؼ هسل زهیٌ،
 4 هسل ثط اؾبؼ تطویجی اظ هسلّبی اضٍپب ٍ ثبلسضیچ
 4 هسل ثط اؾبؼ تطویجی اظ هسلّبی زهیٌ ٍ ،ثبلسضیچ
 2 هسل ثط اؾبؼ تطویجی اظ هسلّبی اضٍپب ،زٍهیٌ ٍ ،ثبلسضیچ
 17 هسل ثِ نَضت ثَهی ٍ هٌحهط ثِ فطز
 1 هسل ثط اؾبؼ هسل تعبلی اؾتطالیب
 10 هسل ًبقٌبذتِ
پؽ اظ قٌبؾبیی ٍ زؾتِثٌسی هسلّب ،زض هطحلِ ثعس هعیبضّبی انلی ایي
هسلّب قٌبؾبیی ٍ اؾترطاج قس ٍ هكرم گطزیس هعیبضّبی ظیط ثِ عٌَاى
هعیبضّبی انلی هسلّبی تعبلی زًیب هیثبقٌس:
ضّجطی ،تسٍیي اؾتطاتػیّب ٍ ؾیبؾتّبی ؾرربظهبًی ،تدعیرِ ٍ تحلیرل ٍ
ثِوبضگیطی زاًف ٍ اعالعبت ،ثِوبضگیطی ٍ تَؾعِ هٌبثع اًؿبًی ،هرسیطیت
فطآیٌسی ،توطوع ثط قطوب ٍ تأهیيوٌٌسگبى ،توطوع ثط هكتطی ٍ ثبظاضً ،تبیح
وبضوٌبى ،هؿئَلیتّبی اختوبعی ٍ ًتبیح وؿت ٍ وبض.
زض هطحلِ ثعس ثب تَخِ ثِ ضٍیىطز تعبلی ؾربظهبًی ثرِ ثطضؾری ٍ قٌبؾربیی
هحَضّبی انلی هؿتٌسات زاذلی وكَض (ؾیبؾتّبی ولری ً ربم ازاضی،
ثطًبهِّبی تحَل ازاضی ،لبًَى ذسهبت وكَضی ٍ ؾٌس چكناًرساظ ثیؿرت
ؾبلِ) پطزاذتِ ٍ هعیبضّب ٍ اضظـّبی هكتطن ایي اؾٌبز ثِ نَضت خسٍل
ظیط اؾترطاج گطزیس:

 -4متذلوژی تحقیق

اًتربة ضٍـ هٌبؾت تحمیك زض ّط هغبلعِای تربثع ًرَع ؾرئَال تحمیرك
اؾت [ .]9ثب تَخِ ثِ ایيوِ تحمیك حبضط زض پی وكف ٍ تجییي تئَضیره
هعٌی ٍ هسل تعبلی ؾبظهبًی اؾت ٍ اظ آىخب وِ ایي پسیرسُ زض تعبهرل ثرب
هحیظ ٍ افطاز ایدبز هیقَز ،لصا ثِ ً ط هیضؾرس وِ عجیعتری ؾربظگبض ثرب
ضُیبفتّبی ویفی زاضز ٍ پؽ اظ هغبلعبت ً طی ،پسیسُ هَضزً ط ثط اؾبؼ
ً ط ،گفتِّب ٍ تفبؾیط قطوت وٌٌسگبى ایدبز هیقَز [ّ .]10نچٌریي ثرب
تَخِ ثِ ایيوِ پػٍّكرگط لهرس زاضز هرسل تعربلی ؾربظهبًی ضا زض ثررف
زٍلتی عطاحی وٌس ،ضٍـ تحلیل هحتَا 12زض ثیي اًرَاع تحمیمربت ویفری
ثطای ثطضؾی ایي هسل هٌبؾت اؾرت ،ظیرطا ضٍـ تحلیرل هحترَا ضٍیىرطز
هٌبؾجی خْت ثطضؾی ٍ تحلیل هتَى ترههی ٍ هطتجظ ثب هسلّبی تعبلی
زض ؾغح زًیب هریثبقرس [ .]11زازُّربی تحمیرك ثرِ ضٍـ هیرساًی ٍ ثرب
اؾتفبزُ اظ اثعاض پطؾكٌبهِ خوعآٍضی قسُ اؾت .خبهعِ آهبضی تحمیرك اظ
هیبى هسیطاى ثرف زٍلتی ثِ ضٍـ ًوًَِگیطی ّرسفهٌرس ٍ لضربٍتی ثرب
تَخِ ثِ ٍیػگیّبی ظیط اًتربة گطزیس:
 زاقتي ؾبثمِ وبضی حسالل  5ؾبل زض ثرف زٍلتی
 زاضای تحهیالت وبضقٌبؾی ثِ ثبال
 زاقتي ؾبثمِ فعبلیت زض تْیِ ٍ ترسٍیي گرعاضـ ثطًبهرِّربی تحرَل
ازاضی
زض ایي تحمیك ثب تَخِ ثِ پبضاهتطّبی فَق پطؾكٌبهِ ثیي ً 230فط تَظیع ٍ
 178پطؾكٌبهِ خوعآٍضی قس .ضٍایی پطؾكٌبهِّبی تحمیك اظ ًَع ضٍایری
هحتَایی 13اؾت وِ زض ایيثبضُ هحتَای پطؾكٌبهِّب ورِ ثطاؾربؼ هجربًی
ً طی تٌ ین قرسُ ثرَز ،هرَضز تأییرس تعرسازی اظ ذجطگربى زاًكرگبّی ٍ
ؾبظهبًی آقٌب ثب هسلّبی تعبلی لطاض گطفتّ .ن چٌیي ،زض ایري تحمیرك اظ
آظهَى آلفبی وطًٍجبخ 14ثطای ثطضؾی اعتجبض زازُّرب اؾرتفبزُ قرسُ اؾرت.
ّوبىعَض وِ ّیٌتَى اظْبض هیًوبیس [ ،]12اگط آلفبی وطًٍجبخ ثعضگترط اظ
 0/7ثبقسً ،تیدِ هعتجط ذَاّرس ثرَز [ .]13ثرط اؾربؼ هحبؾرجبت نرَضت

جذول ضماره ( :)3معیارها و ارزشهای حاکم در مستنذات داخلی
هعیبرّبی اصلی (اثعبد هَرد تبکیذ)
هذیریت هٌبثع اًعبًی
هذیریت داًػ
ثْجَد ٍ ارتقب جبیگبُ هردم ٍ ارثبة رجَع (تَظعِ ؼْرًٍذی)

ارزغّبی هحَری
(رٍیکردّبی حبکن)
چبثکی ظبزهبًی
ارثبة رجَع هحَری
عذالت هحَری

پبیجٌذی ثِ اصَل اخالقی ٍ ارزؼی

قبًَى هذاری

الکترًٍیکی ؼذى خذهبت

داًػ هحَری

زض هطحلِ ثعرس پرؽ اظ اؾرترطاج هعیبضّربی انرلی هرسل ،اظ هرسلّربی
تعرربلی ٍ عَاهررل ظهیٌررِای ،ثررب اثررعاض پطؾكررٌبهِ اظ هكرربضوتوٌٌررسگبى
ذَاؾتِ قرس ترب اّویرت ّرط یره اظ هعیبضّربی اؾرترطاخی ضا ثطاؾربؼ
عیررف لیىررطت هكرررم ًوبیٌررس .تدعیررِ ٍ تحلیررل هعیبضّرربی هررسل ثررب
اؾررتفبزُ اظ ضٍـ تحلیررل عرربهلی اوتكرربفی اًدرربم قررس ٍ ًترربیح تحلیررل
عربهلی ثررطضٍی  12هتغیرط هررسل تعرربلی ؾربظهبًی (هعیبضّرربی انررلی) ،زٍ

12 - Content Analysis
13- Content validity
14- Cronbach's α
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عبهل ظیط ضا ثِ عٌرَاى عبهرلّربی انرلی هكررم ورطز .ایري زٍ عبهرل،
ثب تَخِ ثِ ثطضؾی ازثیبت هَضَع ثِ نَضت ظیط ًبمگصاضی هیقَز:
 عبهل هسیطیت هٌبثع ؾبظهبًی
 عبهل هسیطیت اضتجبط ثب قْطًٍساى
تحلیررل عرربهلی ًكرربى هرریزّررس وررِ هتغیطّرربی ضّجررطی ،ثطًبهررِضیررعی
اؾررتطاتػیه ،فطآیٌررس ،هررسیطیت هٌرربثع اًؿرربًی ،هررسیطیت ثَزخررِ ٍ
اهىبًرربت زٍلترری ،هررسیطیت زاًررف ٍ اعالعرربت ،الىتطًٍیىرری ثررَزى
ذسهبت ٍ تحمرك اّرساف ٍ ثطًبهرِّربی زٍلتری تحرت عبهرل اٍل ورِ ثرب
ًرربم عبهررل هررسیطیت هٌرربثع ؾرربظهبًی ًرربمگررصاضی قررسُ ،لررطاض گطفتررِ ٍ
هتغیطّبی تَؾرعِ قرْطًٍسی ،پربیثٌرسی ثرِ انرَل اذاللری ٍ اضظقری،
تحمررك هؿررئَلیتّرربی اختورربعی ٍ ضضرربیتهٌررسی اضثرربة ضخررَع تحررت
عبهل زٍم وِ ثرب ًربم عبهرل هرسیطیت اضتجربط ثرب قرْطًٍساى ًربمگرصاضی
قسُ ،لطاض هی گیطًس .خرسٍل هطثرَط ثرِ تحلیرل هعیبضّربی انرلی هرسل
ثِ ایي نَضت هیثبقس:

جذول ضماره ( :)4ماتریس تحلیلی معیارهای اصلی مذل تعالی
MatrixRotated Component
Component

1

2

رّجری

.732

-.239

ثرًبهِریسی اظتراتصیک

.731

.374

فرآیٌذ

.618

.433

هذیریت هٌبثع اًعبًی

.623

.536

هذیریت ثَدجِ ٍ اهکبًبت دٍلتی

.751

.238

هذیریت داًػ ٍ اطالعبت

.613

.447

تَظعِ ؼْرًٍذی

.140

.650

پبیثٌذی ثِ اصَل اخالقی ٍ ارزؼی

.086

.839

الکترًٍیکی ثَدى خذهبت

.791

.246

تحقق هعئَلیتّبی اجتوبعی

.390

.630

رضبیتهٌذی ارثبة رجَع

.531

.534

تحقق اّذاف ٍ ثرًبهِ دٍلتی

.680

.398

هذیریت ارتجبط ثب ؼْرًٍذاى

هذیریت هٌبثع ظبزهبًی
 رّجری



تَظعِ ؼْرًٍذی

 ثرًبهِریسی اظتراتصیک



پبیجٌذی ثِ اصَل اخالقی ٍ ارزؼی

 فرآیٌذ



تحقق هعئَلیتّبی اجتوبعی

 هذیریت هٌبثع اًعبًی



رضبیتهٌذی ارثبة رجَع

 هذیریت ثَدجِ ٍ اهکبًبت دٍلتی
 الکترًٍیکی ثَدى خذهبت
 هذیریت داًػ ٍ اطالعبت
 تحقق اّذاف ٍ ثرًبهِّبی دٍلتی

ضكل ضماره ( :)1مذل تعالی سازمانی بخص دولتی

اثطثركی ٍ تأثیطات قگطف ایي هسلّبؾت .اهرب ؾرئَاالت ثحرث ثطاًگیرع
عطح ایي اؾت :خبیگبُ ثرف زٍلتی وكَض هب زض هؿیط وبضثطز ایي هسلّرب
زض ودبؾت؟ چِ الس اهبتی زض هؿیط تعبلی ؾبظهبًی اًدبم قسُ اؾت؟ ًگربُ
ثرف زٍلتی ثِ تعبلی چگًَِ اؾت؟
زض ایي تحمیك ؾعی قسُ تب ثب ًگبّی عویك ثِ ؾئَاالت هغطح قسُ پبؾد
زازُ قَز .زض ایي تحمیك ؾعی قس تب ثب ثطضؾی هؿتٌسات هرتلف هطثرَط
ثِ ثرف زٍلتی ،الساهبت ٍ ضٍیىطزّبی تعبلی ؾربظهبًی ثطضؾری ٍ تحلیرل
قَز وِ زض ایي هیبى ؾٌس چكناًساظ ثیؿت ؾبلِ وكَض ،ؾیبؾتّبی ولی
ً بم ازاضی ،ثطًبهِ تحَل ازاضی ٍ لبًَى ذسهبت وكَضی هغبلعِ ٍ ثطضؾی
قسّ .وچٌیي ؾعی قس تب ثب ثطضؾی هسلّبی هرتلف تعربلی ؾربظهبًی زض
ؾغح زًیب ،هسل تعبلی ؾبظهبًی ثرف زٍلتری ایرطاى ثرب ضٍیىرطز خربهع ٍ
خْبًی عطاحی قَز.

 -6مذل نهایی تحقیق

ًتبیح ثِ زؾت آهسُ اظ ثطضؾی ازثیبت ٍ اًدبم ً طذَاّی اظ ذجطگبى ًكبى
زاز وِ ؾِ هحَض انلی زض هسل تعبلی ایطاى ٍخَز زاضز وِ ثِ نَضت فرَق
اؾت:
 -7نتیجهگیزی

اهطٍظُ ًمف ٍ تأثیط هسلّبی تعربلی زض اضتمربک ویفیرت ٍ ثْجرَز عولىرطز
ؾبظهبى ّب زیگط ًیبظی ثِ اثجبت ًساضز ،ظیطا ًتبیدی ضا وِ خبیعُ زهیٌ ،زض
پیكطفت غاپي ،خبیعُ هبلىَم ثبلسضیچ زض ثْجرَز قرطوتّربی آهطیىربیی ٍ
خبیعُ ویفیت اضٍپب زض ضلبثتپصیطی قطوتّب ٍ ؾربظهبىّربی اضٍپربیی ثرط
خبی گصا قتِ اؾتّ ،وچٌیي فطاگیطی ٍ گؿتطـ اؾتفبزُ اظ ایي هسلّرب
زض ؾبیط وكَضّب ،ذَزٍ ،اضرحترطیي ًكربى ٍ ثریتطزیرستطیي زلیرل ثرطای
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 قٌبؾبیی هعیبضّبی تعبلی ؾبظهبًی زض ثرف زٍلتی/ًبنط هیطؾپبؾی ٍ ّوىبضاى

ثطاؾبؼ تحمیك اًدبم قسُ ؾِ عٌهط انلی هرسل تعربلی ؾربظهبًی یعٌری
 اثعربز. اضظـّبی هحَضی ٍ ظیط هعیبضّبی هسل قٌبؾبیی قسًس،اثعبز هسل
 هرسیطیت هٌربثع ؾربظهبًی ٍ هرسیطیت اضتجربط ثرب:ُانلی هسل زض زٍ حَظ
.قْطًٍساى تعطیف قسًس
 تسٍیي هسلی قبهل اثعبز هسل تعربلی ؾربظهبًی زض،ذطٍخی تحمیك حبضط
ُ ثب ٍخَز ایيوِ هسل حبضط ثط اؾبؼ زیسگب.ثرف زٍلتی وكَض ثَزُ اؾت
 اهرب ثرِ ً رط،نبحتً طاى ٍ هغّلعبى حَظُ ثررف زٍلتی تَؾعِ یررربفت
 ثط.هیضؾس وِ زض حَظُ اخطا ًیع ثبیس ثِ ًحَی ثِ ثَتِ آظهَى گصاضزُ قَز
ایي هجٌب پیكٌْبزاتی وِ زض ازاهِ آهسُ ثِ هٌ رَض آظهرَى ٍ وربضثطز هرسل
:اضایِ هیگطزز
 آظهَى هسل عطاحی قسُ زض حَظُ اخطا
 اهىبىؾٌدی ٍ ثطضؾی العاهبت اخطایی هرسل عطاحری قرسُ پرػٍّف
حبضط
 ثطضؾی ًتبیح ثِ زؾت آهسُ اظ اخطای هسل زض ثْجَز ٍ تعبلی ؾربظهبًی
ثرف زٍلتی
 قٌبؾبیی ٍ تعطیف ؾبظهبىّبی هترَلی پیربزُؾربظی هرسل زض ثررف
زٍلتی
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