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چكيذه:
هَضَؿ هحَسي ايي هقبلِ هقشفی هذلی اػت هجتٌی ثش خالقيتًَ ،آٍسي ٍ يبدگيشي مِ
تَػظ ػٌدؾ فولنشد ٍ هيضاى هَفقيت متبثخبًِ ّبي مـَس اص يل ػَ ٍ ًـبى دادى خْت ٍ هؼيش
تَػقِ ًؾبم هٌذ ٍ هتَاصى اص ػَي ديگش ،ثؼتش ٍ صهيٌِ اي سا فشآّن هی ػبصد مِ متبثخبًِ ّب ٍ هشامض
اعالفبتی هی تَاًٌذ ثب قشاس گشفتي دس آى ّوگبم ٍ ّوبٌّگ ثب ديگش هَػؼِ ّب ٍ ػبصهبى ّب چِ دس
ػغح هلی ٍ چِ دس ػغح خْبًی ثشاي ًيل ثِ اّذاف هتقبلی ٍ هَفقيت پبيذاس مَؿؾ ًوبيٌذ.
هذل اسصيبثی "مبف" مِ اص ػش ًبم "چبسچَة اسصيبثی فوَهی" دس صثبى اًگليؼی گشفتِ ؿذُ
اػت ،هَضَؿ ايي هقبلِ اػتّ .ؼتِ اكلی ٍ هَتَس هحشمِ ايي هذل خالقيتًَ ،آٍسي ٍ يبدگيشي
ثَدُ ٍ اص هضيت ّبي هْن آى هی تَاى ثِ ػبدگی ٍ مبسثشدي ثَدى آى اؿبسُ ًوَد .هذل مبف اص 9
هقيبس ٍ حَصُ اكلی ٍ  28صيشهقيبس تـنيل ؿذُ اػت.
دس ايي هقبلِ ػقی ؿذُ هيضاى ػَدهٌذي ٍ تٌبػت ايي هذل اسصيبثی ،ثِ فٌَاى هذلی خبهـ
ثشاي ػٌدؾ فولنشد ٍ پبيؾ ٍضقيت متبثخبًِ ّب دس هؼيش تَػقِ ٍ پيـشفت هَسد ثشسػی قشاس
گشفتِ ٍ ٍيظگی ّبي اكلی آى ثِ عَس خالكِ هقشفی ؿَد.

مليذ ٍاطُ ّب :هذل اسصيبثی مبف /اسصيبثی متبثخبًِ ّب ٍ هشامض اعالفبتی /تقبلی ػبصهبًی /ثٌيبد
ميفيت اسٍپب /هذيشيت متبثخبًِLibrary Assessment /EFQM /CAF /

هذل اسصيبثی مبف هذلی اػت خْبًی ٍ ّوِ ؿوَل مِ ثِ لحبػ صهبًی پغ اص
هذل اسٍپبيی هذيشيت ميفيت 2عشاحی ٍ هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ اػت .دس ؿنل
گيشي ٍ اسائِ ايي هذل ،هَػؼِ "يَپبى"ّ ٍ 3ويي عَس هَػؼة "ايپب"ً 4قؾ اكلی سا
داؿتِ اًذ.
اگش چِ دس تذٍيي هذل مبف ،ثْجَد ٍضقيت خذهبت فوَهی دس مـَسّبي فضَ
اتحبديِ اسٍپب هذ ًؾش ثَدُ اػت ،ليني ثؼيبسي اص مـَسّبي خبسج اص اتحبديِ اسٍپب ًؾيش
چيي ،مـَسّبيی اص خبٍسهيبًِ ،خوَْسي دٍهيٌيني ،مشُ خٌَثی ٍ ثشصيل ًيض ثِ آى اقجبل


. Common Assessment Framework: EFQM- CAF
مبسؿٌبع ٍ پظٍّـگش متبثذاسي ٍ هؼئَل ًؾبم ّبي ًَيي هذيشيت ؿشمت هلی فَالد ايشاى.
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. European Foundation for Quality Management: EFQM
. European Public Administration Network: EUPAN
4
. European Institute for Public Administration: EIPA
3
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ًـبى دادُ ٍ اص آى ثشاي اسصيبثی ٍ ثْجَد ٍضقيت خذهبت دٍلتی ٍ فوَهی خَد ثْشُ
گشفتِ اًذ (ايپب ،2006 ،ف.)2 .
ػَدهٌذي اكلی هذل مبف دس آى اػت مِ هی تَاى ٍضقيت هَخَد متبثخبًِ
ّب سا تَػظ آى هَسد هغبلقِ قشاس دادُ ،هيضاى پيـشفت ٍ ٍضقيت فولنشد آى ّب سا
هـخق ًوَدُ ٍ اص هقيبسّب ٍ ًنبت ساٌّوبي آى ًيض ثشاي پيوَدى هؼيش تقبلی ٍ
پيـشفت اػتفبدُ مشد .هقيبسّبي ايي هذل فوذتب ثش اػبع يبفتِ ّبي پظٍّؾ ّبي
كَست گشفتِ دس صهيٌِ ؿٌبخت ٍ دسك ًيبصهٌذي ّبي ؿْشًٍذاى ٍ خبهقِ ّذف اص
يل ػَ ٍ تدشثِ ّبي هَفق هَػؼِ ّب ٍ ػبصهبى ّبي ثبلٌذُ اص ػَي ديگش ،تذٍيي ٍ
هذلؼبصي ؿذُ اػت.
پيؾ اص آى مِ ثِ ٍيظگی ّبي ايي هذل ٍ مبسثشدّبي آى دس متبثخبًِ ّب ٍ
هشامض اعالفبتی پشداختِ ؿَد ،عشح پٌح پشػؾ پبيِ اي ٍ ثشسػی پبػخ ّبي آى
ضشٍسي اػت .پشػؾ ًخؼت ايي اػت مِ آيب اػبػبً ضشٍستی ثشاي "ؿٌبخت ٍضقيت
هَخَد متبثخبًِ ّب ٍ هشامض اعالفبتی" دس ايشاى ٍخَد داسد؟ دٍم ايي مِ آيب "هيضاى ٍ
دسخِ ميفيت ٍ هغلَثيت متبثخبًِ ّبي ايشاى" سا هی تَاى اًذاصُ گيشي مشدُ ٍ
هَققيتٍ ،ضقيت ٍ خبيگبُ آى ّب سا دس هؼيش تَػقِ ٍ موبل هـخق ًوَد؟ ػَهيي
پشػؾ ايي اػت مِ آيب اػبػبً ٍ ثب تَخِ ثِ هدوَفِ ؿشايظ ٍ ٍيظگی ّبي ايشاى ،هی
تَاى "هؼيشي ًؾبم هٌذ ٍ هتَاصى ثشاي ثْجَد ٍ تقبلی متبثخبًِ ّب" دس ايشاى هتلَس
گشديذ؟ پشػؾ چْبسم ايي اػت مِ آيب ثشاي ػٌدؾ هَققيت ٍ پيوَدى هؼيش تقبلی
"ًيبصهٌذ اػتفبدُ اص هذل ّب ،سٍؽ ّب ٍ اثضاسّبي هٌبػت" ّؼتين؟ ٍ دػت آخش آى مِ
آيب "هذل ّب ٍ اثضاسّبي هـخلی" ثشاي ايي هٌؾَسّب (حذاقل ثِ فٌَاى مبسپبيِ) ٍخَد
داسد؟
اػتفبدُ اص هذل مبف ٍ يب ّش هذل هٌبػت ديگشي افن اص هذل ّبي اص پيؾ
عشاحی ؿذُ ٍ 5هذل ّبي اثتنبسي ٍ ػفبسؿی 6دس چبسچَة پشػؾ ّبي يبد ؿذُ ٍ
پبػخ ّبي هٌبػت آى هَضَفيت داؿتِ ٍ چٌيي هذل ّب ٍ اثضاسّبيی ثِ مبس هذيشاى ٍ
متبثذاساًی هی آيذ مِ ّن خَاّبى تحَل ٍ پيـشفت دس متبثخبًِ ّب ٍ هشامض تحت
هذيشيت خَد ّؼتٌذ ٍ ّن هتقبفذ ؿذُ اًذ مِ استقبء ميفيت ٍ ًبئل ؿذى ثِ هَفقيت
ّبي ٍاققی ،هتَاصى ٍ پبيذاس دس گشٍ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي فلوی ٍ آصهَدُ ؿذُ اػت.

. Ready-made
. Tailor-made
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ًنتِ ديگشي مِ رمش آى دس ايي هيبى ضشٍسي ثِ ًؾش هی سػذ ،تَخِ ثِ تفبٍت
هيبى ػٌدؾ فولنشد ٍ 7اسصيبثی يب اسصؿيبثی 8اػت .اسصيبثی هفَْهی ٍػيقتش ٍ فشاتش اص
ػٌدؾ فولنشد سا دس ثش داسدّ .وچٌيي ثبيذ هيبى ػٌدؾ ٍ اسصيبثی فولنشد ثب اسصيبثی
ػبصهبًی تفبٍت قبئل ؿذ .دس ػٌدؾ ٍ اسصيبثی فولنشد فوذتب ثِ اسصيبثی ًتبيح ٍ
ثشًٍذادّب پشداختِ هی ؿَد ٍ حبل آًنِ دس اسصيبثی ػبصهبًی خٌجِ ّبي هختلف يل
ػبصهبى ٍ ًِ فقظ هحلَل خشٍخی آى هَسد ثحث ٍ ثشسػی قشاس هی گيشد .خبى
مشافَسد دس متبة خَد ثِ ثخـی اص ايي تفبٍت ّب پشداختِ ٍ  8دليل فوذُ سا ثشاي
ضشٍست اسصيبثی خذهبت متبثخبًِ اي ثشؿوشدُ مِ اص آى خولِ ثِ اسصيبثی اص ديذ
لٌنؼتش اؿبسُ داسد (مشافَسد ،1380 ،ف)1.
اص صهبى ّبي گزؿتِ تب مٌَى چِ دس ايشاى ٍ چِ دس ػبيش مـَسّب هغبلقبت
هَسدي ٍ فوَهی ٍ اسصيبثی ّبي هتقذدي دس هَسد ٍضقيت متبثخبًِ ّب ٍ ثقضبً دس
هقبيؼِ ثب آًچِ مِ ثبيذ ثبؿٌذ كَست گشفتِ ٍ هی گيشد .ثشخی اص ايي هغبلقبت ثب
پيـٌْبدّبيی ثشاي ثْجَد ًيض ّوشاُ ّؼتٌذ ،اهب دس عَل صهبى ايي اسصيبثی ّب ثِ تذسيح
خبهقيت ثيـتشي يبفتِ ٍ ًؾبم هٌذتش ٍ ّذفوٌذتش ًيض گـتِ اًذ.
دس هيبى اًَاؿ هتقذد اسصيبثی ّب ،ػٌدؾ ّب ٍ ستجِ ثٌذي ّب ،هدوَفِ اي اص
ؿبخق ّب ،اػتبًذاسدّب ،سٌّوَدّب ،هقيبسّب ٍ هذل ّب ٍخَد داسد مِ تَػظ ػبصهبى ّب،
هَػؼِ ّب ٍ اًدوي ّب ٍ ًـشيبت هلی ،هٌغقِ اي ٍ خْبًی تذٍيي ٍ اسائِ ؿذُ اًذ .دس
ايي خلَف هی تَاى ثِ هَاسدي هبًٌذ يًَؼنَ ،ايفال ،ػبصهبى خْبًی اػتبًذاسد (ايضٍ)،
اًدوي ّبي متبثذاسي ٍ اعالؿ سػبًی ٍ ثشًبهِ ّبي تَػقِ ٍ ثْجَد دٍلتی ٍ هٌغقِ اي
اؿبسُ مشد مِ ثِ خٌجِ ّبيی اص اًَاؿ متبثخبًِ ّب ٍ خذهبت آى ّب هی پشداصًذ.
هذل مبف ثب فشم پزيشؽ اّويت ٍ ضشٍست ّذف گزاسي ثشاي متبثخبًِ ّب ٍ
اسصيبثی آى ّب ثشاي سكذ مشدى ايٌنِ ٍضقيت فقلی ايي متبثخبًِ ّب چگًَِ اػت ٍ چِ
هقذاس فبكلِ هيبى ٍضقيت فقلی ٍ ٍضقيت ّذفگزاسي ؿذُ ٍخَد داسد ٍ ايي هؼيش
تنبهلی چگًَِ ٍ ثب چِ ثشًبهِ ّبيی ثبيذ عی ؿَد ،هی تَاًذ متبثذاساى ٍ هذيشيت
متبثخبًِ ّب ٍ هشامض اعالفبتی سا يبسي ًوبيذ.
هْوتشيي ٍيظگی هذل مبف مِ فلؼفِ ٍخَدي آى سا تـنيل هی دّذ تٌبػت ٍ
ػٌخيت آى ثشاي اسصيبثی ػبصهبى ّب ٍ هَػؼِ ّبيی اػت مِ دس حَصُ خذهبت فوَهی
ثِ ؿْشًٍذاى قشاس داسًذ .اص آًدب مِ متبثخبًِ ّب ٍ هشامض اعالفبتی ًيض غبلجبً دس ّويي

. Performance measurement
. Assessment/ Evaluation
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حَصُ قشاس داسًذ ثٌبثشايي ثِ ًؾش هی سػذ مِ هٌبػت تشيي هذلی ثبؿذ مِ تب مٌَى
ثشاي اسصيبثی ٍ ثْجَد ٍضقيت متبثخبًِ ّب عشاحی ٍ اسائِ ؿذُ اػت.
هذل مبف ّوبًٌذ هذل هبدس خَد يقٌی هذل اسٍپبيی هذيشيت ميفيت ،داساي 8
هفَْم ثٌيبديي اػت مِ هذل ثش اػبع آى ّب ثٌب ًْبدُ ؿذُ اػت (ايپبّ ،وبى ،ف.)3 .
ايي هفبّين ثٌيبديي مِ خْت گيشي اكلی متبثخبًِ ّب سا هـخق هی ػبصًذ ،ؿبهل تَخِ
ثِ ًتبيح ،هحَسيت اػتفبدُ مٌٌذگبى ٍ خذهبت گيشًذگبى ،ػجل سّجشي ٍ ثجبت دس
هقبكذ ،هذيشيت ػيؼتوی ثش اػبع فشآيٌذّب ٍ ٍاققيت ّب ،هـبسمت مبسمٌبى ،ثْجَد ٍ
ًَآٍسي هؼتوش ،ؿشامت ّبي ػَدهٌذ ثشاي عشفيي ٍ هؼئَليت اختوبفی ّؼتٌذ.
دس ثشسػی اكَل ثٌيبديي هذل مبف هی تَاى ثِ خَثی ػٌخيت ٍ تغبثق آى ّب سا
ثب مبسمشدّب ٍ ػبختبسّبي متبثخبًِ ثِ فٌَاى يل ًْبد ٍ ػبصهبى ،هـبّذُ ًوَدٍ .اققيت
آى اػت مِ هذت ّب پيؾ اص تذٍيي ٍ اسائِ ايي هذل ،متبثذاساى ٍ هذيشاى متبثخبًِ ّب
ثِ كَس گًَبگَى ايي اكَل سا دس ػشلَحِ مبسّبي خَد قشاس دادُ ٍ ؿبيذ اص ايي ًؾش
ثتَاى ادفب ًوَد مِ متبثخبًِ ّب ثيؾ ٍ پيؾ اص ػبيش ًْبدّبي خذهبت فوَهی ثِ چٌيي
اكَلی دس فول پشداختِ اًذ .ثِ فٌَاى هثبل هيضاى ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص هٌبثـ ،خذهبت ٍ
فضبي متبثخبًِ ّوَاسُ ينی اص دغذغِ ّبي متبثذاساى ثَدُ ٍ هَضَؿ ثؼيبسي اص پبيبى
ًبهِ ّب ٍ پظٍّؾ ّب ثشسػی ٍ ػٌدؾ ّويي هَاسد ثَدُ مِ هفَْم ثٌيبديي "ًتيدِ
گشايی" سا پَؿؾ هی دّذ .تالؽ متبثذاساى ثشاي دػتشع پزيش ًوَدى ّش چِ ثيـتش ٍ
ثْتش هٌبثـ ٍ خذهبت ثشاي افضب ٍ اػتفبدُ مٌٌذگبى ،هثبل ديگشي اػت مِ اكل "ؿْشًٍذ
هحَسي" يب "هخبعت هحَسي" متبثخبًِ ّب سا ًـبى هی دّذّ .ويٌغَس "ًؾبم ّبي
اهبًت ثيي متبثخبًِ ّب"" ،فْشػتٌَيؼی تقبًٍی" ٍ "فْشػتٌَيؼی فيپب ٍ فبپب" ًوَد ثبسصي
اػت اص اكل "هـبسمت ّبي ػَدهٌذ دٍ عشفِ" مِ متبثخبًِ ّب اص ديشثبص ثِ آى هی
پشداختِ اًذ .هؼئلِ اػبػی دس ايي خب ايي اػت مِ ايي مَؿؾ ّب دس حَصُ متبثذاسي ٍ
متبثخبًِ ّب پشامٌذُ ثَدُ ٍ دس قبلت يل هذل ٍ فشايٌذّبي ًؾبم يبفتِ ٍ ّذفوٌذ
كَست ًگشفتِ اػت.
هذل مبف اص ػِ ثخؾ اكلی ؿبهل هفبّين ثٌيبديي ،ػبختبس هذل ٍ ًؾبم
اهتيبصدّی تـنيل ؿذُ اػت مِ ّش ػِ ثخؾ ثشاي اًَاؿ متبثخبًِ ّب مبسثشد داسًذ.
ثخؾ هشثَط ثِ اهتيبصدّی ّن دس خَداسصيبثی ّب ٍ ًـبى دادى هيضاى پيـشفت
متبثخبًِ ّب ثش اػبع پشٍطُ ّبي ثْجَد اًدبم ؿذُ مبسثشد داؿتِ ٍ آثبس اكالحبت اًدبم
ؿذُ سا دس سًٍذ ثْجَد متبثخبًِ ًوبيبى هی ػبصد ٍ ّن ثشاي هقبيؼِ متبثخبًِ ّب ٍ ستجِ
ثٌذي آى ّب مبسثشد داسد .ثِ ّويي دليل دس اٍاخش ػبل  ٍ 1387دس آػتبًِ ثشگضاسي
4

ّوبيؾ خالقيت ٍ ًَآٍسي دس متبثخبًِ ّبي فوَهیً ،گبسًذُ اػتفبدُ اص ايي هذل سا
ثشاي تقييي ٍضقيت ٍ خبيگبُ ًؼجی متبثخبًِ ّب ،ثِ اداسُمل پظٍّؾ ٍ ثشًبهِسيضي ًْبد
متبثخبًِّبي فوَهی پيـٌْبد ًوَد.
ػبختوبى اكلی هذل مبف اص دٍ ثخؾ "تَاًوٌذػبصّب" ؿبهل  5هقيبس سّجشي،
اػتشاتظي ٍ ثشًبهِ سيضيً ،يشٍي اًؼبًی ،هٌبثـ ٍ ؿشامت ّب ٍ فشآيٌذّب ٍ "ًتبيح" ؿبهل
 4هقيبس ًتبيح هشثَط ثِ اػتفبدُ مٌٌذگبىً ،تبيح هشثَط ثِ مبسمٌبىً ،تبيح هشثَط ثِ
خبهقِ ٍ ًتبيح مليذي فولنشد تـنيل ؿذُ اػت 5 .هقيبس تَاًوٌذػبصّب داساي 20
صيشهقيبس ٍ  4هقيبس ًتبيح داساي  8صيشهقيبس ٍ مل هذل دس هدوَؿ ؿبهل  9هقيبس ٍ 28
صيشهقيبس هی ثبؿذ.
ريل ّش هقيبس تقشيفی اص آى هقيبس اسائِ ؿذُ مِ هی تَاًذ متبثخبًِ ّب سا اص
هٌؾَس ٍ ّذف هذل دس خلَف آى هقيبس آگبُ ػبصد .دس ضوي ريل ّش صيشهقيبس ًيض
ًنتِ ّب ٍ هثبل ّبيی آٍسدُ ؿذُ مِ هی تَاًذ ساٌّوبي متبثذاساى دس هَسد اًدبم فقبليت
ّب ٍ ثشًبهِ ّبيی ثبؿذ مِ آى ّب سا دس ثْجَد ٍضقيت متبثخبًِ يبسي هی سػبًذ.
مليت هذل مبف ثش اػبع  4هشحلِ هقشٍف ثِ چشخِ دهيٌگ عشاحی ٍ پی
سيضي ؿذُ اػت مِ ؿبهل عشح سيضي ،خبسي ػبصي ،ػٌدؾ ٍ اًذاصُ گيشي ٍ اقذاهبت
اكالحی ٍ ثْجَدّب هی ثبؿذ .9دس هذل هبدس اص هٌغق هَػَم ثِ ساداس 10اػتفبدُ هی
ؿَد مِ دس فول تفبٍت فوذُ اي ثب چشخِ دهيٌگ ًذاسد ٍ دس ّش دٍ هذل ،چشخِ
دهيٌگ دس اػبع هذل ّب قبثل هـبّذُ اػت.
پينشُ هذل ،چشخِ اي اػت هتـنل اص  3هشحلِ پی دس پی تَاًوٌذػبصّبً ،تبيح ٍ
ًَآٍسي ٍ يبدگيشيً .تبيح اص تَاًوٌذػبصّب ًبؿی هی ؿًَذ ٍ تَاًوٌذػبصّب ًيض ثِ ًَثِ
خَد ثب اػتفبدُ اص خالقيت ٍ ًَآٍسي هتحَل ٍ دگشگَى هی ؿًَذ (ايپبّ ،وبًدب).
تَاًوٌذػبصّب
هٌبثـ اًؼبًی
سّجشي

اػتشاتظي
هٌبثـ ٍ ؿشامت ّب

ًتبيح
ًتبيح هشثَط ثِ مبسمٌبى

فشآيٌذّب/

ًتبيح هشثَط ثِ ؿْشًٍذاى

هذيشيت تحَل

ًتبيح هشثَط ثِ خبهقِ

ًتبيح مليذي
فولنشد

اكالح ،يبدگيشي ٍ ًَآٍسي

. Plan- Do- Check- Act: PDCA
. Result- Approaches- Deployment- Assessment- Refinement: RADAR
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عشاحی ,تنَيي ٍ اسائِ ايي هذل ثِ فْذُ گشٍُ ًَآٍسي خذهبت فوَهی 11ثَدُ
ٍ دس اػبع ،ايي هذل ثشاي ايدبد خالقيت ٍ ًَآٍسي دس اسائِ خذهبت فوَهی عشاحی
ؿذُ اػت .دس ثخؾ اهتيبصدّی ،هذل اهتيبص هْوی سا ثشاي خالقيتًَ ،آٍسي ٍ يبدگيشي
قبئل ؿذُ اػت ٍ دس متبة ساٌّوبي هذل مبف ثِ ّ 4ذف فشاتش اص هذل هبدس دس
عشاحی ٍ تنَيي آى تلشيح هی ؿَد مِ ينی اص آى ّب فشآّن آٍسدى تؼْيالت ثشاي
يبدگيشي ػبصهبى ّب اص تدشثيبت هَفق اػت
پغ اص تنَيي ٍ اخشاي هذل ثٌيبد هذيشيت ميفيت اسٍپب اص ػبل  ٍ 1992ثب
پظٍّؾ ّبيی مِ دس ايي خلَف اًدبم گشفت ضشٍست عشاحی ٍ تنَيي هذلی
هتٌبػت ثب ٍضقيت ٍ مبسمشدّبي هَػؼِ ّبي خذهبتی فوَهی ٍ دٍلتی قَت گشفت.
ايي ضشٍست ثِ ٍيظُ دس پی ايدبد اتحبديِ اسٍپب ,اص ػَي ثشًبهِ سيضاى ٍ ػيبػتوذاساى
اسٍپبيی ثيـتش احؼبع گشديذ .هؼئلِ اػبػی ايي ثَد مِ ًْبدّبي خذهبتی فوَهی ثِ
ٍيظُ هَػؼِ ّبي هشثَط ثِ مـَسّبي اسٍپبي ؿشقی ػبثق اص مبسآيی ٍ ثْشُ ٍسي
هٌبػجی ثشخَسداس ًجَدُ ٍ ًيبص ثِ تَػقِ ٍ ًَػبصي ٍ تدذيذ ػبختبس آى ّب احؼبع هی
ؿذ .ينی اص ّذف ّب ايي ثَد مِ هيبى ايي دػتِ اص هَػؼِ ّب ٍ ًْبدّبي خذهبت
فوَهی ٍ دٍلتی ٍ هَػؼِ ّبي هـبثِ دس اسٍپبي غشثی ػبثق ًَفی ّوبٌّگی ٍ ّن
ػغحی ثِ ٍخَد آهذُ ٍ هذلی عشاحی ؿَد مِ اص عشيق ثِ مبسگيشي آى ثتَاى
ٍضقيت ايي هَػؼِ ّب سا مِ فوَهب داساي ػبختبسّبي فشػَدُ ٍ تبسيخ گزؿتِ ثَدًذ
ثْجَد ثخـيذ.
اص ػَي ديگش ثب تَخِ ثِ ًيبصّبي خذيذ خَاهـ ٍ اًتغبسات ٍ تَققبت ؿْشًٍذاى
دس ّش دٍ ثخؾ اسٍپب ٍ ايدبد فضبي خذيذ سقبثتیًَ ,ػبصي هَػؼِ ّبي خذهبت
فوَهی ٍ دٍلتی اص اّويت ثيـتشي ثشخَسداس گشديذ .ينی ديگش اص اًگيضُ ّبي عشاحی ٍ
تذٍيي هذل مبف دس هقبيؼِ ثب هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپبً ،گبُ ٍيظُ ثِ ػبصهبى ّبي غيش
اًتفبفی دس هذل خذيذ اػت .هدوَفِ هؼبئل ،هالحؾبت ٍ ؿشايظ يبد ؿذُ هؼئَالى اهش
سا ثش آى داؿت تب ثب تغييشاتی اًذك دس هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب ,آى سا ثشاي اسصيبثی ٍ
استقبء ػغح ميفيت خذمات عمومي و دولتي هتٌبػت ػبصًذ.
ثش ايي اػبع دس ػبل ً 2000ؼخِ آصهبيـی هذل مبف اسائِ ٍ دس ػبل 2002
ًخؼتيي ٍيشايؾ آى فشضِ گشديذ .اًؼتيتَ اداسُ خذهبت فوَهی اسٍپب ,مٌفشاًغ
ميفيت اسٍپب ٍ 12گشٍُ مبسي ًَػبصي خذهبت فوَهی اسٍپب
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دس ؿنل گيشي ٍ اخشاي
11

. Innovative Public Service Group: IPSG
. European Quality Conference
13
. Innovative Public Service Group: IPSG
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ايي هذل ًقؾ اػبػی داؿتِ اًذ .اص ػبل  2000مِ ًخؼتيي ٍيشايؾ هذل مبف ثِ اخشا
گزاؿتِ ؿذُ تب مٌَى دس اسصيبثی ثيؾ اص  1650ػبصهبى خذهبتی فوَهی دس مـَسّبي
اسٍپب اص ايي هذل اػتفبدُ ؿذُ اػت .تدشثِ ّبي حبكل اص ثِ مبسگيشي هذل هَخت
ٍيشايؾ دٍم آى دس ػبل ٍ ٍ 2002يشايؾ ػَم آى دس ػبل  2006گشديذ .مِ ّن
امٌَى ًيض ّويي ٍيشايؾ اػبع مبس ثشاي اسصيبثی ٍ ثْجَد ػبصهبى ّب هی ثبؿذ.
فلَسًت هيش 14اص عشاحبى ٍ دػت اًذسمبساى هذل مبف ،دس پٌدويي مٌفشاًغ
ثيي الوللی هذيشيت ميفيت ،دس هشداد هبُ ػبل  1387دس تْشاى ،ثِ تـشيح ٍيظگی ّبي
ايي هذل پشداخت .دس مٌفشاًغ يبد ؿذُ گفتگَّبيی ثب ايـبى دس هَسد ثِ مبسگيشي هذل
مبف دس اسصيبثی متبثخبًِ ّب ٍ هشامض اعالؿ سػبًی اًدبم ؿذ ٍ اص خولِ دس خلَف
تدشثِ ّبي هَخَد دس ايي صهيٌِ پشػؾ ؿذ مِ ًبهجشدُ اص "اسصيبثی ؿجنِ متبثخبًِ اي
فشاًؼِ" ثِ فٌَاى ينی اص تدشثِ ّبي هثجت ٍ هَفق دس ثِ مبسگيشي هذل مبف ثشاي
اسصيبثی متبثخبًِ ّب يبد مشدًذ.
فوذُ تفبٍت ّبي هذل مبف ثب هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب دس ًَؿ ًگبُ ايي  2هذل ثِ
هقيبس "هـتشي"" ,هٌبثـ ٍ ّونبسي ّب" ٍ "ًتبيح مليذي فولنشد" اػت .دس حبلی مِ دس
هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب ثيـتش ثش هـتشي ثِ فٌَاى اػتفبدُ مٌٌذُ هؼتقين اص مبالّب ٍ
خذهبت تنيِ هی ؿَد دس هذل مبف ضوي حفؼ تَخِ ثِ هـتشي ثب ّوبى تقجيش ,ثِ
هفَْم "ؿْشًٍذاى" ٍ هشدم تبميذ داسد .ايي ًگشؽ اص آًدب ًبؿی هی ؿَد مِ ايي هذل
اختلبكب ثشاي ًْبدّبي اختوبفی خذهبتی ٍ فوذتب غيش اًتفبفی عشاحی ؿذُ ٍ هَػؼِ
ّبيی سا هذ ًؾش داسد مِ خذهبت آى ّب دس گؼتشُ ٍػيقی اص خبهقِ مبسثشد داؿتِ ٍ
آحبد هشدم اص فقبليت ّبي آى ّب هٌتفـ هی ؿًَذ .ثِ ّويي دليل دس ايي هذل ثِ خبي
اػتفبدُ اص اكغالح هـتشي
ؿْشًٍذ
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15

مِ دس هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب ثِ مبس هی سٍد اص اكغالح

ٍ هشدم اػتفبدُ ؿذُ ٍ ؿبخق ّبيی هبًٌذ ػبفت ؿشٍؿ ٍ خبتوِ مبس,

هيضاى دػتشع پزيشي خذهبت ,هيضاى افتوبد فبهِ ثِ ًْبد هَسد اسصيبثی ,عَل صهبى
سػيذگی ثِ ؿنبيت ّب ,عَل صهبى اًتؾبس ثشاي اًدبم مبس ٍ ثشخَسد كويوبًِ ٍ هْشآهيض
مبسمٌبى ،هَسد تَخِ ٍيظُ قشاس گشفتِ ػٌدؾ ٍ اًذاصُ گيشي ٍ ثْجَد آى ّب هَسد
تبميذ ٍاقـ ؿذُ اػت .دس حبلی مِ دس هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب ثِ چٌيي ؿبخق ّبيی ٍ ثب
ايي حذ اص اّويت تبميذ ًـذُ ثلنِ ؿبخق ّبي هبلی ٍ ػَدآٍسي هَسد تَخِ ثيـتشي
اػت.
14

. Florent A. Meyer
. Customer
16
. Citizen
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دس هقيبس ً 4يض مِ ثِ هذيشيت هٌبثـ ٍ داسايی ّب ٍ ّونبسي ّبي ثشٍى ػبصهبًی
هی پشداصد ,تفبٍت هْن  2هذل دس تَخِ ٍ تبميذ مبف ثش هَضَؿ ػيبػت ّب ٍ خظ هـی
ّبي مالى ًؾبم ٍ مـَس ٍ اػتفبدُ اص قبثليت ّب ٍ ؽشفيت ّبي خَد ؿْشًٍذاى دس
پيـجشد اّذاف ٍ اػتشاتظي ّبػت .دس هقيبس هشثَط ثِ ًتبيح مليذي فولنشدً ,گبُ هذل
مبف فوذتب هقغَف ثِ هٌبفـ ,اّذاف ,ػيبػت ّبي دٍلت ٍ دػت آٍسدّبي هشثَط ثِ
ؿْشًٍذاى اػت.
دس مٌبس تفبٍت ّبي هحتَايی ،هذل مبف تفبٍت ّبي ػبختبسي ًيض ثب هذل ثٌيبد
ميفيت اسٍپب داسد مِ ثِ ثشخی اص آى ّب اؿبسُ هی ؿَد.
خذٍل هقبيؼِ هذل مبف ٍ هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب
هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب ()EFQM
ؿوبسُ

هقيبس

هذل مبف ()CAF

تقذاد صيشهقيبس ؿوبسُ

هقيبس

تقذاد صيشهقيبس

1

ساّجشي

5

1

ساّجشي

4

2

اػتشاتظي

4

2

اػتشاتظي

4

3

مبسمٌبى

5

3

مبسمٌبى

3

4

هٌبثـ

5

4

هٌبثـ

6

5

فشآيٌذّب

5

5

فشآيٌذّب

3

6

هـتشيبى

2

6

ؿْشًٍذاى

2

7

مبسمٌبى

2

7

مبسمٌبى

2

8

خبهقِ

2

8

خبهقِ

2

9

فولنشد

2

9

فولنشد

2

32

24

8

28

32

20

8

28

ّوبًگًَِ مِ دس خذٍل ثبال هـبّذُ هی ؿَد ،تقذاد ٍ ًَؿ هقيبسّب دس ّش دٍ
هذل ينؼبى ٍ ثِ تقذاد  9هقيبس اػت ليني تقذاد صيش هقيبسّبي هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب
 ٍ 32تقذاد صيشهقيبسّبي هذل مبف  28تب اػت .تفبٍت صيشهقيبسّب دس تَاًوٌذػبص ّبي
دٍ هذل هی ثبؿذ ٍاال دس هقيبسّبي هشثَط ثِ ًتبيح ّش دٍ هذل ّش يل داساي 8
صيشهقيبس هی ثبؿٌذ (.(EFQM, 2003, p. 2-3
8

فالٍُ ثش تفبٍت ّبي هٌذسج دس خذٍل ،ايي  2هذل دس ًحَُ ٍ هٌغق اهتيبصدّی
ًيض تفبٍت ّبيی داسًذ .دس هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب اص هٌغق ساداس ٍ دس هقيبع 100
اػتفبدُ هی ؿَد ٍ دس هذل مبف اص هٌغق چشخِ دهيٌگ ٍ اص هقيبع  0تب ّ ٍ 5وچٌيي
هقيبع  0تب  100اػتفبدُ هی ؿَد.
هذل مبف اگش چِ هذل ًؼجتب خذيذي اػت اهب دس مليبت ثب هذل ثٌيبد ميفيت
اسٍپب مِ ثيؾ اص  15ػبل اػت دس ثؼيبسي اص مـَسّبي دًيب (فالٍُ ثش مـَسّبي فضَ
اتحبديِ اسٍپب) ثِ مبس ثشدُ ؿذُ ٍ تَاًوٌذي ّبي خَد سا ثِ فٌَاى يل هذل اسصيبثی ٍ
هذل الگَ ًـبى دادُ اػتّ ،وخَاًی داسد .اص ػَي ديگش ّوبًگًَِ مِ اؿبسُ ؿذ ايي
هذل اص ػبل  2002هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ ٍ ثشاي ٍيشايؾ دٍم آى اص تدشثِ ثيؾ اص
 900ػبصهبى اسائِ دٌّذُ خذهبت فوَهی ٍ دٍلتی مِ فوذتب ؿبهل متبثخبًِ ّب,
ؿْشداسي ّب ,هشامض دسهبًی ٍ ثيوبسػتبى ّب ,اداسات پؼت ,گوشمبت ,ػبصهبى ّبي
هبليبتی ,پليغ ٍ اداسات قضبيی ثَدُ ,ثْشُ گيشي ؿذُ اػت.
ػَدهٌذي ٍ فبيذُ ّبي ثِ مبسگيشي هذل مبف دس متبثخبًِ ّب ٍ هشامض اعالؿ
سػبًی سا هی تَاى ثِ اختلبس ثِ ؿشح صيش ثش ؿوشد:


هذل مبف دس اكل ثِ فٌَاى ينی اص اثضاسّبي هذيشيت ميفيت خبهـ

17

عشاحی ؿذُ اػت ٍ ثشاي پَؿؾ فقبليت ّبيی مِ دس متبثخبًِ ّب ٍ هشامض اعالؿ سػبًی
اًدبم هی ؿَد اص خبهقيت ًؼجتبً ثباليی ثشخَسداس هی ثبؿذّ .يچ يل اص فقبليت ّبي
هقوَل ٍ حتی غيش هقوَل متبثخبًِ اي سا ًوی تَاى يبفت مِ دس ايي هذل خبيی ثشاي آى
پيؾ ثيٌی ًـذُ ثبؿذ.


گًَبگًَی ٍ تقذد اثضاسّب ٍ هذل ّبي هذيشيت ميفيت ٍ تقبلی ػبصهبًی

گبّی هَخت ػشدسگوی هذيشاى ٍ متبثذاساى ؿذُ ٍ ثقضبً هَخت تلَسات ًبدسػتی
ًيض دس خلَف خبيگضيٌی ّش يل اص آًْب دس هدوَفِ ًؾبم ميفيت خبهـ ثِ ٍخَد هی
آٍسد .ايي ًَؿ ثشداؿت ّب فوذتب ًبؿی اص فذم ؿٌبخت كحيح ّشيل اص ايي هتذّب,
اثضاسّب ٍ هذل ّبػت .هذل مبف ٍ ّوچٌيي هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب ؽشفيت ثباليی ثشاي
پزيشؽ ثؼيبسي اص اػتبًذاسدّب ٍ ثشًبهِ ّبي ميفيت سا داساػت ٍ ًِ تٌْب ثب آًْب تقبسضی
ًذاؿتِ ثلنِ ثِ مبس گيشي چٌيي اػتبًذاسدّب ٍ ؿبخق ّبيی دس هذل تَكيِ ؿذُ ٍ
اهتيبص اسصيبثی سا افضايؾ هی دّذ .ثِ فٌَاى هثبل عجق ثشسػی ّبي اًدبم ؿذُ ,اػتقشاس
اػتبًذاسد هذيشيت ايضٍ  9001ثخؾ هْوی اص اهتيبص هقيبس هشثَط ثِ فشآيٌذّب سا
تحليل هی مٌذّ .وچٌيي هذل ّب ٍ اثضاسّبيی هبًٌذ مبست ّبي اهتيبصي هتَاصى ,ؿؾ
. Total Quality Management: TQM
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ػيگوب ,ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيل ,تَػقِ فولنشد ميفيت 5 ،18اعً ،ؾبم پيـٌْبدّب ،هذل
ػبصي فشآيٌذّب ... ٍ 19مبهال ثب ايي هذل ّوخَاًی داؿتِ ٍ هَخت افضايؾ ثْشُ ٍسي ٍ
اهتيبص تقبلی ٍ ميفيت هی ؿًَذ .دس ايي هذل حتی هی تَاى ؿبخق ّبي اختلبكی يل
متبثخبًِ خبف سا گٌدبًذ ثذٍى آًنِ تقبسضی ثب مليت هذل پيؾ آيذ.


ايي هذل ّن سٍؿی اػت ثشاي اسصيبثی فولنشد ٍ ّن تَاهبى اسصيبثی ملی

متبثخبًِ سا هيؼش هی ػبصد .هغبثق هذل ،فولنشدّب سا هی تَاى دس ثخؾ ًتبيح لحبػ
ًوَدُ ٍ آى ّب سا هَسد ػٌدؾ قشاس داد.


اػتفبدُ اص ايي هذل هَخت قشاس گشفتي متبثخبًِ ٍ هذيشيت دس يل هؼيش

هـخق ٍ يل ًقـِ ساُ سٍؿي ،تقشيف ؿذُّ ،ذفوٌذّ ،وبٌّگ ٍ هـتشك ثب ديگشاى
هی ؿَد.


ثب اػتفبدُ اص ايي هذل هی تَاى ثِ ؿنل هغلَثتشي اص تدشثِ ّبي هَفق

دس ػغح هلی ،هٌغقِ اي ٍ ثيي الوللی اػتفبدُ ًوَدُ ٍ دس فشآيٌذّبي ثْيٌِ مبٍي

20

هـبسمت مشد.


اػتفبدُ اص ايي هذل اهنبى گفتگَ ثب يل صثبى هـتشك سا فشآّن هی آٍسد.



ثب ايي هذل ّن خَداسصيبثی هيؼش اػت ّن اسصيبثی ؿذى تَػظ ديگشاى.



هذل مبف ّوِ خٌجِ ّبيی سا مِ ثشاي هَفقيت يل متبثخبًِ هْن ّؼتٌذ

دس ثش هی گيشد ٍ هَخت تَػقِ هتَاصى هی ؿَد .ايي ًنتِ ثِ ٍيظُ اص آى خْت اّويت
داسد مِ هقوَالً ٍ دس گزؿتِ ّوَاسُ خٌجِ ّبيی اص تَفيق هغفَل هبًذُ اًذ.


هذل مبف اص اًقغبف هٌبػجی ثشخَسداس اػت ٍ دس كَست لضٍم هی تَاى

تغييشاتی سا دس آى افوبل ًوَد.


اگش چِ ايي هذل ٌَّص دس ايشاى ثِ قذس مبفی ؿٌبختِ ؿذُ ًيؼت ,ليني ثِ

دليل آى م ِ اكَل ٍ اػبع آى ثب هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب ينؼبى اػت هی تَاًذ تَػظ
اسصيبثبى هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب هَسد اسصيبثی قشاس گيشدّ .ن امٌَى خَؿجختبًِ ايي
ؽشفيت دس مـَس ثِ ٍخَد آهذُ ٍ ثيؾ اص ً 300فش اسصيبة هتجحش دس ايشاى ثِ كَست
آهَصؽ ديذُ ٍ سػوی ٍخَد داسد مِ ثب تَخِ ثِ فشآيٌذّب ٍ اكَل مبس دس متبثخبًِ ّب،
هی تَاى اص ايي ؽشفيت ثْشُ ثشد.


هشخقيت ايي هذل خٌجِ خْبًی داسد ٍ تَػظ گشٍُ ّبي مبسي هدشة ٍ

ٍسصيذُ دس ػغح ثيي الوللی ٍيشايؾ ٍ پبيؾ هی ؿَد.
18
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هذل ثٌيبد ميفيت اسٍپب مِ هذل مبف ثش اػبع آى ؿنل گشفتِ اػت ،اص

ػبل  ٍ 1379ثِ دًجبل هغبلقبت گؼتشدُ اي مِ كَست گشفت ،ثِ فٌَاى هذل اسصيبثی ٍ
تقبلی ػبصهبًی دس ايشاى ثِ سػويت ؿٌبختِ ؿذُ ٍ تب مٌَى  7دٍسُ اسصيبثی دس ػغح
هلی دس هَسد ػبصهبى ّبي هتقبضی كَست گشفتِ اػتّ .ن امٌَى اسصيبثی ّب دس 5
حَصُ ػبخت ٍ تَليذ ،خذهبت ،ثْذاؿت ٍ دسهبى ،آهَصؽ ٍ خذهبت فوَهی اًدبم هی
ؿَد مِ متبثخبًِ ّب ٍ هشامض اعالؿ سػبًی دس ثخؾ خذهبت فوَهی دس ايي فشآيٌذ
قشاس هی گيشًذ.
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