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  هاي دولتی ایرانوري سازمانطراحی مدل بهره

  
  1اسداله کریمی شهابی

  2غالمرضا معمارزادهدکتر 
  3سیدمهدي الوانیدکتر 

  4محمود مدیريدکتر 
   

 چکیده
در این راستا .  است ایراندولتیهاي سازمانوري بهره، طراحی مدل  حاضرتحقیقهدف اصلی 

وري ه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، براساس عوامل مؤثر بر بهرهو پیشینپس از مطالعه مبانی نظري 
وري بهره ایران، در سه دسته محیطی، سازمانی و فردي، و همچنین، موانع اصلی دولتیهاي سازمان
بندي میزان تأثیر هردسته از سؤال براي رتبه17اي با پرسشنامه.  ایران، طراحی شددولتیهاي سازمان

بندي  سؤال براي رتبه19اي با هاي مذکور، و پرسشنامهوري سازمانآنها بر بهرههاي عوامل و مؤلفه
از ها در تنظیم پرسشنامه. ها تدوین گردیدمؤلفه میزان تأثیر هریک از موانع بر روي هردسته از عوامل و

اعتبار  جهت سنجش آزمون آلفاي کرونباخ .تعدادي از خبرگان دانشگاهی و سازمانی، استفاده شدنظرات 
دست آمده نتایج به.  نفر توزیع شد50ها به نمونه آماري متشکل از پرسشنامه. به کار رفتپرسشنامه 

» عوامل محیطی«هاي دولتی ایران، از بین عوامل اصلی، وري سازمانداد که در مدل بهره نشان
که از زیر » کاريوجدان «همچنین، . باشدتأثیرپذیرترین عامل می» عوامل فردي«تأثیرگذارترین و 

، »براي وضعیت موجود حاکم هاياولویت«نهایت،  در. باشد اولویت اول را کسب کردمی» فردي«عوامل
  .هاي مذکور شناخته شدوري سازمانبه عنوان مانع اصلی بهره

  هاي دولتی سازمانوري، هاي بهره، مدلوريبهره :واژه هاي کلیدي
                                                           

   science.management@yahoo.com )نویسنده مسؤول(دانشجوي دکتري مدیریت دولتی، واحدقزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین،ایران -1
  انگروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایر دانشیار -2
  استاد گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران -3
 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران -4
  

 » بهره وريمدیریت«
  1395 تابستان _37 شماره _ دهمسال 

  7 - 27 ص ص
  10/12/94: تاریخ دریافت مقاله

 19/03/95: تاریخ پذیرش نهایی مقاله
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  مقدمه
ۀ آن هاي توسعیکی از مهمترین مؤلفه، ر کشوردولتی ههاي سازمانوري بهره

هاي مهمی مانند استفادة بهینه از منابع ملی، همچنین، رسالت. شودمیمحسوب  کشور
پذیري در مقابل شهروندان و رقابت جهانی، ضرورت و اهمیت پاسخگویی و مسؤولیت

بنابراین . دده را افزایش میهاي دولتی ایرانوري سازمانتوجه به طراحی مدل بهره
ساختارهاي کارآمد  هاي دولتی جهت تحقق این اهداف، بایستی داراي الگوها وسازمان
دهد که تفاوت بسیاري در اجزاي وري نشان میهاي بهرهبررسی مدل مطالعه و. باشند

ها وجود دارد، به عنوان مثال در کشورهاي آسیایی مانند اصلی تشکیل دهندة این مدل
 گروهی است وهاي حفظ روابط بلندمدت و کارتأکید بر روي ارزش) نگجایزه دمی(ژاپن 
 باشدخلق ارزش می تأکید بر نتایج و) جایزه مالکوم بالدریچ(کشورهاي آمریکایی در
  ).2009، 1تالوار(

 هاي اولیه تحوالت در بخش دولتی وپس از پیروزي انقالب اسالمی در ایران، گام
   سپس با احکامی در قالب  قالب برداشته شد ونظام اداري کشور توسط شوراي ان

با ظهور جنگ، به دلیل . هاي توسعۀ اول توسط مجلس شوراي اسالمی تسریع شدبرنامه
اجرایی، مستقیماً به  شرایط خاص امنیتی جامعه، بسیاري از وظایف خدماتی، عمرانی و

 بروکراسی کشور را به بنابراین،. ریزي، سازماندهی، اجرا ونظارت شدوسیله دولت، برنامه
اینکه به مرور، از  سمت تمرکزگرایی وگسترش سهم بودجه عمومی دولت، پیش برد؛ تا

   یک طرف، افزایش حجم وظایف دولت، و از طرف دیگر، عدم توانایی دولت در 
وري عملکرد ریزي، سازماندهی و اجراي حجم عظیمی از عملیات باعث شد بهرهبرنامه

تر ساالري از هر جهت ضروريبنابراین، تحول را در نظام دیوان. بدآن به شدت کاهش یا
  .  ساخت

 این شرایط همزمان با تدوین برنامه چهارم در قالب هفت برنامه تحول، شکل و
  براي اولین بار . هاي گذشته پیدا کردمتمایزي نسبت به دوره محتوایی متفاوت و

به تصویب  تنظیم و» م اداري کشوربرنامه تحول در نظا«هایی تحت عنوان برنامه
اسناد مربوط به برنامه تحول اداري در . سپس هیأت وزیران رسید شوراي عالی اداري و

قالب احکام قانون برنامه سوم ودر ادامه قانون برنامه چهارم، وجاهت قانونی هریک از 

                                                           
1. Talwar 
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تدوین قانون مستندات، زیربناي  این تجارب و. ها را بیشتر مورد تأکید قرار دادبرنامه
 1404انداز ایران در افق همزمان با این تحوالت تهیه سند چشم. خدمات کشوري شد

ریزان و مدیران مداران، برنامهشرایط جدیدي را براي حرکت تحولی فرار روي سیاست
برنامه تحول اداري با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برنامۀ 10. قرار داد

هاي کلی نظام اداري ابالغی ویژه سیاست به44هاي کلی اصل یاستپنجم توسعه، س
 هاي اقتصادي وتر از تحول سازمانی را در عرصهمقام معظم رهبري، بنیادي مستحکم

ترین خطوط راهنما براي تحول ها مهماکنون این برنامه. مدیریتی ضروري ساخت
هاي کلی نظام اداري یاستهمچنین با ابالغ س. باشندهاي اجرایی کشور میدستگاه

ها، اي از سیاستمجموعه. کشور فصل جدیدي در حوزه تحول نظام اداري آغاز شد
 گذاران وهاي عمومی که نقش هادي براي سیاستراهبردها، اهداف و خط مشی

قوانین حاکم  ها وها، سیاستدر کنار همه برنامه. کندگیرندگان نظام اداري ایفا میتصمیم
 مناسب و ، یک رویکردهاي دولتیوري سازمانهت تحول و بهبود بهرهدر کشور ج

که باعث . باشدهاي دولتی میوري سازمانکارگیري مدل بهرهاثربخش با طراحی و به
مندي شهروندان همچنین، اعتماد و رضایت. شودها میبهبود کیفیت خدمات این سازمان

وري در در طرف دیگر، طراحی مدل بهره. ها را افزایش خواهد دادنسبت به این سازمان
ارزیابی جامع سازمانی  اي را جهت تحلیل ویکپارچه بخش دولتی، چارچوب منسجم و

   ترسیم نقشه بهبود  ارایه کرده و به عنوان ابزاري براي شناسایی وضعیت سازمان و
این واقعیت وري سازمانی بر  بهرهمدل). 2011تالوار،( دارد وري سازمانی کاربردبهره

ها، مدل). 1389نجمی،(تأکید دارد که بقا در رقابت جهانی، مستلزم بهبود عملکرد است، 
 ها وکنند تا پیشرفتها ایجاد میمعیارهاي ارزیابی و خطوط راهنمایی براي سازمان

  ). 1،1990کیوي( عملکرد خود را بهبود دهند
وري به شویم که بهرهجه میی متو دولتهايسازمانوري  بهرهدر مفاهیممروري با 

عنوان یک دیدگاه فکري، به مفهوم هوشمندانه کارکردن وطرز تفکري براي تداوم 
وري بر خالف تصور بسیاري صرفاً یک بهره). 2،1990اسمیت(بهبود می باشد  پیشرفت و

وري در عمق معناي خویش نگرشی براي عقالئی بهره. مالی نیست معیار اقتصادي و

                                                           
1. Quivy 
2. Smith 
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توانند ها میوري به این معنی است که سازمانبا این نگرش بهره. هاستکردن فعالیت
هدف ). 1،1992پریچارد( هاي خود را هر روز بهتر از پیش به انجام برسانندفعالیت کارها و

هاي انجام وري، به حداکثر رساندن استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینهاز بهبود بهره
کوشش براي افزایش دستمزدهاي حقیقی به  افزایش اشتغال،دادن کار، گسترش بازارها، 

  ).1392خاکی،(جاي دستمزدهاي اسمی، و بهبود معیارهاي زندگی است 
، مطالب ذیل استخراج شده و  دولتیهايسازمانوري درمروري بر ادبیات بهرهبا 

  :شودمدل مفهومی تحقیق، بر مبناي آن طراحی می
  

  ؛1وري، جدولردازان و صاحب نظران مدیریت و بهرهپهاي تعدادي از نظریهدیدگاه -
   ؛2وري، جدولاي از چارچوب مفهومی مدل چند ـ سطحی بهرهخالصه -

وري ، جهت تقویت بهرههاي کلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبريسیاست
    .)31/01/1389مصوب (هاسازمان

، سازمانی و فردي طی،محی، در سه دسته موانع  دولتیهايسازمانوري موانع بهره -
  ؛3،  جدول)2004(2از دیدگاه آمونز

   ؛4جدول). 2000، 3لی(وري، خالصه راهبردهاي بهبود بهره -
  

                                                           
1. Prichard 
2. Ammons 
3. Lee 
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 وريبهره پردازان مدیریت و از دیدگاه تعدادي از نظریهوريبهرهمفهوم و معیارهاي . 1جدول
  )1391کاظمی و دیگران، (

  گرایش مدیریت
 )،سالنظریه پرداز اصلی(

 وريبهرهمعیارهاي  مختصر دیدگاهشرح 

  مدیریت علمی
 )1911تیلور، (

  ریزي،مطالعه کار وزمان سنجی، اهمیت استانداردها، برنامه
 اي ،وجود بهترین راهکنترل وهماهنگی، سازمان وظیفه

استفاده  حداکثر کردن تولید، حداقل کردن هزینه، برتري روش،
 بهینه از منابع، تخصصی کردن وظیفه

   مدیریتاصول
 )1925- 1916فایول،(

تکمیل نظریه استقرایی مدیریت مبتنی بر قوانین یا اصول، 
 قابل آموزش دانستن مدیریت

هدایت  تقسیم کار، سرپرستی روشن وانضباط، وحدت فرماندهی و
 نظم وسلسله مراتب، انصاف، ثبات و نوآوري وروح همکاري

  روابط انسانی
 )1933مایو،(

اهمیت  .نظریۀ خود قرار دادن انسانهامرکز تجزیه و تحلیل 
در تالش  عاطفی، مفهوم روابط اجتماعی عوامل احساسی و

 گروهی، نیاز به تشخیص ومهارت هاي بین فردي

طریق توجه   از طریق رضایت کارکنان، ایجاد رضایت ازوريبهره
 به نیازهاي عاطفی وفیزیکی کارکنان

 تعادل داخلی، خارجی، اقدام عملی در رهبري ماهرانه  نظام همکاريتوجه به سازمان به عنوان یک 1938بارنارد،

  نظریه بوروکراسی
 )1920وبر،(

توجه به ساختار، تفکیک مالکیت ومدیریت، تعریف روشن 
  با کاراییوريبهره، تعریف اهداف

با  تقسیم کار، شایستگی وتوانایی فنی کارکنان، انطباق شغل
مستندسازي، استانداردسازي مسائل سازماندهی سلسله مراتبی، 

 .فرایندها وفعالیت ها
  گیري وتصمیم

  اطالعات  مدیریت 
 )1947سایمون،(

مبتنی بر   با توجه به عقالنیت محدود، کارکردگراییوريبهره
 مصرف معین

صرفه جویی در منابع از طریق توسعۀ عقالیی اهداف، کارایی 
 پردازش اطالعات

  گریگور ولیکرتمک(
 1961 -1967( 

اهمیت نیازهاي سازمانی در برابر تقاضاهاي سازمانی،تناسب 
 .قدرت، مدیریت مشارکتی

 .رضایت کارکنان، انسجام، وفاداري وارتباطات باز

  مدیریت استراتژیک
 )1962چاندلر،(

عقالیی  تابع استراتژي بودن ساختار، ادغام افقی وعمودي،
 .کردن مصرف منابع

 که در قالب رشد سازمانی، سازگاري وتناسب استراتژي وساختار
پذیري ظاهري پذیري وانعطافرقابت، کنترل محیطی وانظباق

 .شودمی

  نظریه اقتضایی
 )1967لورنس ولورش،(

طراحی سازمان مبتنی بر عوامل محیطی، متفاوت بودن، 
- بهترین شیوه انجام کار به اقتضاي وضعیت وموقعیت

 .هایگوناگون بستگی دارد

ي ترکیب شدن تناسب سازمان خطاي تخصصی شدن، خطا
ومحیط، توانائی انجام کار وتغییر در زمان مناسب، تناسب رهبر 

 .وسبک رهبري وشرایط
  امري ( اجتماعی -فنی

 )1951و همکارانش،
دیدگاه  تحلیل مشترك تقاضاهاي فنی واجتماعی سازمان و

 سازمان به عنوان سیستم باز
- فرایندهاي داخلی، غنیدرجه تناسب فنی واجتماعی، سازگاري متناسب 

 .سازي شغل و مشارکت دادن افراد

  عملگرا
 )1983واترمن، ،پیترز (

ها، ها، مهارتعملکرد بر مبناي ساختار، استراتژي، سیستم
 .هاي مشتركها وارزشسبک

 تمایل به کار، نزدیکی به کار، قدرت صالحدید، مسؤولیت و
 رابطه نزدیک با گرا،کارآفرینی، آماده وفعال بودن، فلسفه ارزش

هاي کوچک، دارابودن ویژگی، ستادهفعالیت تجاري، ساختار ساده
 .انعطاف واستحکام به طور همزمان

  -روان شناسی(عملگرا 
  )صنعتی وسازمانی

 )1992پریچارد،(

فراگیري بهره وري بر همه ابعاد سازمان و تأثیر آن بر کارکرد 
 مؤثر

 .یت مشتریانکارایی، اثربخشی ،کیفیت محصوالت، رضا

 صاحب نظران ایرانی
 با به کارگیري مؤثر کارکردهاي تطبیقی، ایجاد وريبهره

یکپارچگی انسانی وفرهنگ سازمانی با توجه به مقتضیات 
 .محیطی در اثربخشی وامکان تغییرات

ها واهداف چندگانه، توجه به جو وفرهنگ دستیابی به اولویت
یت خاطر ذي نفعان که سازمان، بهینه کردن هزینه وزمان، رضا

 .کوشند توجه به مقتضیات امکان تغییرمی براي کسب اهداف
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  ) 1،2002ویلکاکس(ورياي از چارچوب مفهومی مدل چند ـ سطحی بهرهخالصه.  2جدول
 وريارتباط با بهره سطح عملی بعد نظري

 شناختی، موقعیتی، بعد، میزان حساسیت تشخیصی، تفکري، یادگیري شخصی/ سطح فردي  تئوري شناختی 
 ساختارهاي دانش در حال توسعه

 برآوردن یا تغییر انتظارات نقش، ارتباطات و  اثر متقابل، نقش وري مدیریتی بهره  تئوري نقش
 اي ، حساسیت زمینهفرهنگ، سیستم سیاسی، درك تعارضدرك و تحلیل  وري سازمانیبهره سیاسی/ تئوري فرهنگی

 ها،بین سازمانی، مدیریت شبکهتحلیل روابط داخلی وري بین سازمانیبهره  هاسیستم/ها بعد شبکه
  

  وري فرديبهره
 وريروابط بهره عملی نظري

  رفتار تمرکز بر درك،ساخت معنایی، برارتباط بین شناخت و
  ساختارهاي دانش و طرح ذهنی

  فرآیند یادگیري فردي
 سبک شناختی

، طح فردي، تجربهبر س
،آموزش پرورش،تحصیالت

 کندمی تمرکز پذیريجامعه

 توانایی  به توسعه طرح ذهنی،توان

 ، به انطباق با تغییر،قدرتتشخیصی
 ارتباط با یادگیري، فراگرفتن روش

 »موقعیتخواندن «هايدیگران مهارت
  

  وري مدیریتیبهره
 وريرابطه با بهره عملی نظري

 عملکرد نقش، انتظارات: تمرکز بر
-سهامداراننتظاراتعلت رفتار ا نقش،

روي  تأثیر بر تثبیت انتظارات مختلف،
 تنظیم نقش ،انتظارات

 کار تمرکز بر سطح مدیریتی، ماهیت
 سطح روابط بین ذینفع کار،، مدیریتی
 اثر هازیردستان و مافوق/همتایان
 ) تعامل(متقابل 

 برآوردن قدرت درك صحیح انتظارات توان به
  یگرانانتظارات تأثیرگذاري انتظارات د

انتخاب   شخصی–هاي بین ارتباطات و مهارت
 صحیح

  
  وري سازمانیبهره

 وريرابطه با بهره عملی نظري
  : تمرکز بر درك ماهیت فرهنگ سازمانی

  سطح سازمان 
  عنوانسازمان به

 سیستم فرهنگی و سیاسی

 سیاست و قدرت درك ماهیت
  ها هاي قدرت، ائتالفگرایانه، وابستگیسازمانهاي کثرت

  فرآیند قدرت، تعارض و عالیق مختلف
فرآیند  هاي فرعیساخت معنی و مدیریت معنی و فرهنگ

  تعامل اجتماعی
 هاسازمان درك روابط قدرت درون تعارض قدرت رسمیروابط رسمی و غیر دگیري سازمانیفرهنگ و یا

  
  وريسطوح بین سازمانی بهره

 وريرابطه با بهره عملی نظري
 سطوح بین سازمانی روابط: توجه بر

 ها باز و دیگر سیستمداخلی بین سیستم
 باز هايهاي عمومی، سیستمتئوري سیستم

  مفاهیم ـ مرزهاي محیط، بازخور
  تمرکز بر روابط بین و درون سیستم 

  مفهوم سیستم شبکه
  یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده

 مدیریت دانش

  مدیریت روابط
  مرزها و موانع

 محدودیت هاي محیطی

 درك اینکه چگونه سیستم به
  بوط است سایرین مر

 توانایی تشخیص مشکالت
  هاچسب مفهومی سیستم

  تفکر 
 یادگیري دانش و مدیریت تغییر

                                                           
1. Willcocks  
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  وريبهرهتئوري  دولتی استخراج شده از مطالعات و  بخشوريموانع بهره.  3جدول
  )2000(1آژبورن وپالسترایک  فقدان فشارهاي بازار
  )2000(آژبورن وپالسترایک  گیري عوامل سیاسی مؤثر بر تصمیم

  )2004(آمونز   مداران و مدیران عالیافق دید کوتاه مدت سیاست
  )1973(2ماریس و رین  اولویت حاکم  براي وضعیت موجود

  )2004(آمونز  )پیامدها(جاي نتایجها  بههتمرکز روي ستاد
طی  )2001 (3کی توور  )یک بین طرح ریزي و اجراتفک(تکه تکه شدن دولت 

حی
ع م

وان
م

  

  )1983(4؛کلوین)2004(آمونز  اطالعات ناقص عملکرد
  )1996(5اسچیک  فقدان پاسخ گویی

  )2000(7؛ساوس)1997(؛گلداسمیت)1993(6گور  هاي مناسب حسابداري ـ هزینهنبود سیستم
  )1983(؛کلوین)2004(زآمون  ارزیابی و عملکرد/ فقدان سیستم مناسب سنجش

 )1989 (10؛ زولکوس)1989(9؛ گورویت)1972 (8هیس  هاهاي بروکراتیک، شامل تمرکز شدید روي قوانین و رویهگیريسخت
نی  )1972 (11تنفینس  هاي اضافی مدیریت میانیالیه

زما
سا

ع 
وان

م
 )2001(کی توور  فی نبودن فعالیت هاي تحقیق و توسعهاک  

 )1983(12آمونز و گینگ  روزانهکارساعات  بر زمان و کنترل ناکافی مدیران
 )1984 (13الکب آشفتگی ذهنی

 )1997(؛ گلداسمیت )2001 (14؛ کافمن)2004 (آمونز کافی نبودن تعهد مدیریت نسبت به بهره وري
دي  )2004(آمونز  وريمبالغه در ارقام و آمار بهره

 فر
نع

موا
  )2004(آمونز  وريبهرهکنار آمدن با موانع   

  
   ),Lee 2000(وريراهبردهاي بهبود بهره.  4لجدو

  راهبردهاي عملکرد در عرصۀ سازمان 
  دولتی در سطح سازمانی–هاي بخش خصوصیمشارکت
 پایه-هاي جامعهمشارکت
  کارکنان–هاي مدیریتمشارکت
 هاي عملکردسنجش

 مشتري/ بر اساس شهروند

                                                           
1. Osborne & Plastrik 
2.  Marris & Rein 
3.  Kittower  
4.  Kelvin 
5. Schick 

6. Gore  
7. Savas 
8.  Hayes 
9.  Gurwitt 
10. Zolkos 
11. Fainstein 
12. Ammons & King 
13. Balk 
14. Kaufman 
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 تنظیم بودجه بر اساس نتایج در سطح سازمانی
  لکرد سازمان توسط مشاوران خارج از سازمانارزیابی عم

 
 
  

  محور گروهی -راهبردهاي عملکرد
 مدیریت کیفیت جامع
 ايکار تیمی بین اداره

 کار تیمی چند واحدي
  پرداخت براي گروه  بر اساس عملکرد

  دولتی در سطح گروه- هاي بخش خصوصیمشارکت
  تنظیم بودجه بر اساس نتایج در سطح گروه

 

  محور فردي -لکرد راهبردهاي عم
  سازمانتوانمندسازي سطوح پایین
 مدیریت بر مبناي هدف

  پرداخت براي فرد  بر اساس عملکرد
   درجه360باز خورد 

  
  مدل مفهومی تحقیق

  
  مفهومی تحقیقمدل  -)1(شکل 

  
 ابزار و روش

تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از حیث روش از نوع توصیفی است 
جامعه آماري تحقیق از میان مدیران بخش دولتی . ت پیمایش انجام گرفتکه به صور

آوري داده در این ابزار جمع. گیري هدفمند و قضاوتی، انتخاب گردیدبه روش نمونه

  هاي دولتیوري سازمانبهره

  عوامل فردي

  عوامل محیطی

  عوامل سازمانی

  هاي دولتیوري سازمانموانع بهره
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ال با مقیاس پنج ؤ س17 طراحی شده شامل ۀ اولپرسشنام. باشدتحقیق، پرسشنامه می
است که ) متوسط، تأثیر زیاد، تأثیر خیلی زیادکم، تأثیر بدون تأثیر،تأثیر(اي لیکرت گزینه

وري بهرههاي آنها را در  عوامل محیطی، سازمانی و فردي و مؤلفهمیزان تاثیرگذاري
 سؤال، میزان تأثیر 19پرسشنامۀ دوم، در . کندگیري میهاي دولتی ایران اندازهسازمان

 .کندگیري میدي، اندازهوري را بر عوامل محیطی، سازمانی و فریک از موانع بهره هر
تعدادي از خبرگان از نظرات  باشند در تنظیم آنها رواییداراي  هاپرسشنامهکه اینبراي 

. هاي دولتی، استفاده شده استوري سازمانهاي بهرهدانشگاهی و سازمانی آشنا با مدل
مقدار . د از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شها،براي آزمون اعتبار پرسشنامههمچنین، 

عوامل  و به ترتیب براي 93/0 ۀ اولآزمون آلفاي کرونباخ که براي کل پرسشنام
باشد که حاکی از  می83/0 فردي عوامل و براي 87/0 سازمانی، عوامل، 89/0محیطی، 

مقدار آزمون آلفاي کرونباخ که براي . باشدگیري تحقیق مییید اعتبار ابزار اندازهأت
ها به نمونه آماري منتخب از مجلس شوراي پرسشنامه .باشدمی 95/0 ۀ دومپرسشنام

آوري، شرکت ملی وري ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناسالمی، سازمان ملی بهره
پاالیش و پخش فرآوردهاي نفتی ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انسانی ریاست 

هاي داده. آوري شدامه جمع هر پنجاه پرسشن. نفر توزیع گردید50جمهوري، متشکل از 
 براي تعیین میزان تأثیر عوامل، F.DEMATEL(1(هاي ها با روشحاصل از پرسشنامه

)F.ANP(2هاي دولتی وري سازمانهاي آنها در بهرهبندي عوامل و مؤلفه براي اولویت
 در نهایت، میزان تأثیر هریک از موانع بر روي هردسته از عوامل و. ایران، بررسی شد

  .بندي شد رتبهF. VIKOR(3(هاي مذکور، با روشوري سازمانهاي آنها در بهرهمؤلفه
  

 هایافته
آوري شده از نظرهاي خبرگان دانشگاهی و سازمانی، با استفاده از هاي جمعداده

 مورد تحلیل قرار گرفت و زیر عواملی که اهمیت بیشتر داشتند انتخاب EXCELافزارنرم
 زیرعامل اثرگذار به عنوان عوامل با اهمیت و اصلی براي حل نهایی 17نهایت،  در. شدند

    وري که پاسخ سؤال اول تحقیق است با عنوانِ مدل بهره .مدل انتخاب گردید
  2 و نگاره5هاي دولتی ایران داراي چه اجزایی است؟ جدولسازمان

                                                           
1.  The Fuzzy DEMATEL Technique 
2.  The Fuzzy Analytic Network Process (F.ANP) 
3.  The Fuzzy VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (F.VIKOR) 
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  هاي دولتی ایرانوري سازماناجزاي مدل بهره.  5جدول 
  عالیم اختصاري  واملزیر ع  عوامل

  C 11  وجدان کاري
  C 12  فرهنگ خود کنترلی

  C 13 امانت داري
  C 14 صرفه جویی

  عوامل فردي
1 C  

  C 15 انضباط اجتماعی
  C 21  هاي اسالمیفرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش

  C 22 عـــدالت محـوري در جـذب نیروي انسانی
  C 23  هاي گـزینش منابع انسانی و روشبهبـود معیارهـا

  C 24  اصالح فرآیندهاي قانونی و اداري
  C 25 تعهد به مصالح عمومی

  عوامل سازمانی
2 C  

  C 26 پذیري اجتماعیگویی و مسؤولیتقانون پاسخ
  C 31  احترام کرامت انسانی شهروندان جامعه

  C 32 هاي انسانی و اجتماعیارج نهادن به سرمایه
  C 33  هاي اخالقی در آنرتقاي سالمت نظام اداري و رشد ارزشا

  C 34  نظام موثر پیشگیري و برخورد با تخلفات
  C 35  ساالري مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقاي مدیرانشایسته

 عوامل محیطی

3 C  

  C 36 ارتقاي معنوي منابع انسانی توام با و بهسازي مهارت و تخصص آنها
 

R~ ، D~  ، DRمقادیر. 6جدول ~~ + ،DR ~~ −  
R~  D~  DR زیر عوامل/ عوامل ~~ +  DR ~~

−  
  -88/0 292/8 584/4 707/3  عوامل فردي
 -27/0 33/6 3/3 03/3 وجدان کاري

  -393/0 065/6 229/3 836/2 فرهنگ خود کنترلی
  -292/0  786/5 039/3 747/2 امانت داري
  -486/0 925/5 205/3 719/2 صرفه جویی

  -292/0 88/5 086/3 794/2 انضباط اجتماعی
  -57/0 997/7 281/4 716/3 عوامل سازمانی

  -024/1 972/6 998/3 974/2 هاي اسالمیگ سازمانی مبتنی بر ارزشفرهن
  -728/0 239/7 983/3 256/3 عـــدالت محـــوري در جـــذب نیروي انسانی
  -224/1 907/6 065/4 841/2 بهبـود معیارهـا و روشـهاي گـزینش منـابع انسـانی

  -823/0 802/6 812/3 989/2 اصالح فرآیندهاي قانونی و اداري
  -438/0 966/6 702/3 264/3 تعهد به مصالح عمومی

  4222/0 091/6 834/2 257/3 پذیري اجتماعیگویی و مسئولیتقانون پاسخ
  443/1 845/5 201/2 644/3 عوامل محیطی

 9479/0 848/5 45/2 398/3 احترام به کرامت انسانی شهروندان جامعه
  096/1 915/5 41/2 506/3 هاي انسانی و اجتماعیارج نهادن به سرمایه

 7781/0 917/5 569/2 347/3 هاي اخالقی در آنارتقاي سالمت نظام اداري و رشد ارزش
 6549/0 887/5 616/2 271/3 نظام موثر پیشگیري و برخورد با تخلفات

  0809/1 046/6 483/2 564/3 شایسته ساالري مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقاي مدیران
 9903/0 942/5 476/2 466/3  معنوي منابع انسانی توام با و بهسازي مهارت و تخصص آنهاارتقاي
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 فازي، به بررسی تأثیرات عوامل اختصاص دارد و بر حل DEMATELروش 
گیري گروهی در کارگیري تصمیمها و بهبود کیفی آن با بهمسألۀ پیش روي سازمان
تایج آن براي عوامل فردي، سازمانی و ن). 1،2012جنگ، تزنگ(شرایط فازي می کوشد، 

 عناصر   نشان داده شده است که در آن مجموع6محیطی و زیر عوامل، در جدول 
عوامل آن محاسبه و به صورت  براي عوامل اصلی و زیر ~Tها و سطرهاي ماتریسستون

  .شوندگذاري مینام) تاثیرپذیر (~Dو) تاثیرگذار (~Rبردارهاي
براي عامل  R ترین مقداردهد بیش نشان می6گونه که جدول شماره همان

ترین میزان تأثیرگذاري این عامل بر سایر دهندة بیشاست که نشان»  عوامل سازمانی«
است که بیان کننده شدت »  فرديعوامل« براي عامل Dعوامل است و بیشترین مقدار 

، بزرگترین 6براساس نتایج طبق جدول . تاثیرپذیري این عامل از سایر عوامل است
DR ~~ باشد که این عامل تعامل می» عوامل فردي«مربوط به عامل ) میزان اهمیت (+

DR زیادي با عوامل دیگر دارد و کمترین ~~ باشد می» عوامل محیطی« مربوط به عامل +
  . که این عامل کمترین تعامل را با سایر عوامل دارد

DR 6عواملی که طبق جدول ~~ مثبت دارند به طور قطع تأثیرگذار بودن این −
DRدهد و عواملی کهعوامل را نشان می ~~ ثیرپذیري قطعی منفی دارند، نشان دهنده تأ−

» عوامل محیطی«بنابراین، در بین عوامل اصلی، . این عوامل از سایر عوامل است
DRبه طور کلی . باشدتأثیرپذیرترین عامل می» عوامل فردي«تأثیرگذارترین و  ~~ − 

DRمثبت، عوامل علّی و  ~~   . شوند منفی،  عوامل معلول اثرپذیر محسوب می−
DR در نهایت روابط علّت و معلول از طریق رسم نقاطی با مختصات ~~ DRو+ ~~ − 

در یک دستگاه مختصات  عوامل بر یکدیگر و میزان تأثیرگذاري ~Tبر اساس ماتریس
. دهدین عوامل را نشان میب فازيارتباطات دي  میزان7جدول. گردددکارتی ترسیم می

  .  نشان داده شده است3بر این اساس، نمودار علّت و معلولی در نگاره 
  

                                                           
1.  Jeng & Tzeng 
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 فازي بین عواملماتریس ارتباطات کلی  دي.  7جدول

3 C  2 C  1 C    
  C 1  عوامل فردي 319/1 557/1 831/0
  C 2  عوامل سازمانی  742/1 224/1 75/0
  C 3  عوامل محیطی  524/1 5/1 62/0

  
  نقشه شبکه روابط -)2(شکل

-

+

Arc
hive

 of
 S

ID

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
www.SID.ir


www.SID.irwww.SID.ir

  هاي دولتی ایرانوري سازمانطراحی مدل بهره
   

 

19

 .ANP Fوزن دهی عوامل به روش 
در این مرحله بر اساس وزن نرمالیزه به دست آمده براي عوامل، سوپر ماتریس 

ها را آید که وزن شاخصغیر وزین تشکیل و سپس سوپرماتریس موزون به دست می
ها به روش مرکز ثقل، وزن عوامل و ردن وزندر نهایت با دي فازي ک. کندمشخص می

ترین وزن مربوط به دهد بیش نشان می8همانگونه که جدول. آیدزیرعوامل به دست می
باشد و اولویت اول را حائز می» فردي« باشد که از زیرعوامل می» وجدان کاري«عامل 
انضباط «وم، اولویت س» جوییصرفه «اولویت دوم، » فرهنگ خود کنترلی« عامل .است

ا و هبود معیارهب«اولویت پنجم  و در نهایت » امانت داري« اولویت چهارم و» اجتماعی
 عامل کسب کردند که 17در بین  اولویت ششم را» انی گزینش منابع انسهايروش

 از وزن کل عوامل را در اختیار دارند و این نشان از اهمیت بسیار این زیر%  55/49تقریبا 
  . دهدرا نشان می  F.ANP اولویت نهایی زیرعوامل به روش4نگاره . باشدها میعوامل

  
  وري سازمانیوزن و اولویت عوامل بهره . 8جدول
  وزن و اولویت نسبی
  عوامل اصلی

  عالیم
  اختصاري

  وزن و اولویت نسبی
  زیر عوامل

  وزن و اولویت نهایی
  زیر عوامل

C11 20961/0  )1( 07845/0  )1(  
C12 20288/0 )2( 07818/0  )2( 
C13  19087/0 )5( 07441/0 )5( 
C14 20106/0 )3( 07719/0 )3( 

  عوامل فردي
1 C  

4216/0  
)1(  

C15 19557/0 )4( 07464/0 )4( 
C21 18303/0 )2( 06274/0 )8( 
C22 18191/0  )3( 06352/0 )6( 
C23 18946/0  )1( 06326/0 )7( 
C24 16969/0 )4( 06123/0 )9( 
C25 16395/0 )5( 06036/0 )10( 

 عوامل سازمانی
2 C  

39/0  
)2( 

C26 11197/0 )6( 05013/0 )11( 
C31 16271/0 )4( 04193/0 )16( 
C32 15792/0  )6( 04193/0 )17( 
C33 17522/0  )2( 04351/0 )13( 
C34 17908/0  )1( 04381/0 )12( 
C35 16472/0 )3( 0426/0 )14( 

 عوامل محیطی
3 C  

1884/0  
)3( 

C27 16035/0 )5( 0421/0 )15( 
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 فازي  VIKOR بندي موانع به روشرتبه
، F. ANPدست آوردن وزن متغیرها از طریق روش بعد از انجام محاسبات و به

 این روش که. گرددمثلثی استفاده می F. VIKORبندي موانع، از روش  جهت رتبه
 است، یافته متریک توسعهپیروش ال مبناي بر که فتیا توسعه زنگ و آپریکوویچ توسط

  : نشان داده شده است9نتایج در جدول). 1،2004تزنگ وآپریکوویچ(
  

 

  F. VIKORوري سازمانی  به روش بندي موانع بهرهرتبه. 9 جدول
  

  
                  و حل به روشEXCELها به کمک نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

F. DEMATEL  تأثیرگذارترین و » عوامل محیطی«نشان داد که در بین معیارها اصلی
 F. ANPچنین حل مسأله با روش  هم. باشدتأثیرپذیرترین عامل می» امل فرديعو«

باشد که از زیرعوامل می» وجدان کاري«ترین وزن مربوط به معیار نشان داد که بیش
             هم چنین در ادامه کار از روش. باشد و اولویت اول را کسب کردمی» فردي«

                                                           
1. Opricovich & Tzeng 

 )وريموانع بهره(ها گزینه رتبه
 براي وضعیت موجود حاکم هاياولویت 1
 وريبراي بهره یتتعهدات ناکافی مدیر 2
 گویی مناسبفقدان پاسخ 3
 اطالعات ناقص از عملکرد 4
 عملکرد ارزیابی نادرست/ سنجش 5
 وريبهره کنار آمدن با موانع 6
 دهندگیري را تحت تأثیر قرار میتصمیم کهعوامل سیاسی  7
 ها بروکراتیک، شامل تمرکز شدید روي قوانین و رویهگیريسخت 8
 ساعات کار روزانه/زمان ناکافیکنترل  9
 ریزي و اجراشکاف بین طرح 10
 فقدان فشارهاي بازار 11
 وريآمار بهره مبالغه در ارقام و 12
 )پیامدها(جاي نتایجبه هاهستاد تمرکز روي 13
 هاي تدریجیپیشرفت فقدان عالقه براي 14
 حسابداري ـ هزینه هاي ناکافیسیستم 15
 افی مدیریت میانیهاي اضالیه 16
 آشفتگی ذهنی 17
 مداران و مدیران عالیافق دید کوتاه مدت سیاست 18
 تحقیق، توسعه ناقص 19
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F. VIKOR وري استفاده شد و نتیجه نشان داد که مانع هرهبندي موانع ببراي رتبه
  .رتبه اول را کسب کرد» براي وضعیت موجود حاکم هاياولویت«

  
  گیريبحث و نتیجه

هاي دولتی ایران و وري سازمانبررسی نتایج مربوط به اجزاي اصلی مدل بهره
ي، گذارترین و عوامل فردروابط میان آنها نشان داد که عوامل محیطی، تأثیر

. شوندهاي دولتی ایران محسوب میوري سازمانتأثیرپذیرترین عوامل در مدل بهره
توان گفت که احترام به کرامت انسانی شهروندان جامعه، ارج نهادن بنابراین به جرأت می

هاي اخالقی هاي انسانی و اجتماعی، ارتقاي سالمت نظام اداري و رشد ارزشبه سرمایه
ساالري مبتنی بر اخالق گیري و برخورد با تخلفات، شایستهدر آن، نظام مؤثر پیش

اسالمی در نصب و ارتقاي مدیران و ارتقاي معنوي منابع انسانی توأم با بهسازي مهارت 
باشند که باید در مدیریت دولتی ایران و تخصص آنها، از مهمترین زیرعوامل محیطی می

بدیهی است در کشوري .  بهبود یابدهاي دولتی ایرانوري سازمانتقویت شوند تا بهره
هاي قرآن و دین مقدس اسالم نشأت گرفته است باید که قانون اساسی آن از آموزه

- مفاهیمی مانند تعهد، تخصص، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، فسادستیزي، شایسته
باشد، هاي دین مقدس اسالم میهاي معنوي که از شالودهساالري دینی و رشد ارزش

کاري، فرهنگ هاي فردي مانند وجداناز پیش گسترش یابد تا در سایه آن ارزشبیش 
جویی و انضباط اجتماعی که از زیرعوامل مهم فردي خود کنترلی، امانت داري، صرفه
  .هاي دولتی، توسعه یابدصورت اخص، در متن سازماناست به صورت اعم در جامعه و به

 را آشکار وري در بخش دولتی این واقعیتهره نتایج مربوط به موانع بهبود ببررسی
براي وضعیت موجود، تعهدات  حاکم هاياولویتکند که نظام مدیریت دولتی کشور از می

گویی مناسب و اطالعات ناقص از عملکرد، وري، فقدان پاسخبراي بهره ناکافی مدیریت
عالی و خدمت  حرکت به سمت تبه جايهمچنین، مدیریت دولتی کشور . آسیب می بیند
هاي هاي الزم میان سازمانوجود ضعف در هماهنگی  به علتسفانهأ مت،به شهروندان

 صدمات گذاري و اجرایی، در برخی از موارد از رسالت اصلی خود دور شده وسیاست
  .شودمیزیادي را متحمل 
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- کاري، روزمرگی و سطحینگري، محافظهدوراندیشی وآیندهدر ضعف همچنین، 
سفانه این أمت. مخصوصاً در امور شخصی است، هاي بارز فرهنگ عمومیویژگینگري از 

  موضوع از طریق رفتارها و روحیات مدیران و کارکنان در امور اجرایی تاثیر گذاشته و 
وري این هاي رفتاري بخش دولتی نمود یافته است که بهرهعنوان یکی از ویژگیهب

  .دهدثیر قرار میأت  را به شدت تحتبخش
 عملکرد، سنجشسیستم ، وجود ضغف در وريموانع اساسی در بهبود بهرهاز دیگر 

 کلیه .  در بخش دولتی استهسیستم حسابرسی هزینانفعال بین هزینه و برنامه و 
ها  دارند که انجام هیچ فعالیتی در سازمانوحدت نظرپردازان مدیریت در این نکته نظریه

در حال . شوندهاي الزم نسبت به آن اعمال  کنترلقرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه
دهد که وبر رخ  میبروکراسی حاضر در بخش دولتی کشور هر گونه کنترل طبق اصول 

 داراي مقام و نقش ،به موجب آن، هر یک از کارکنان در هر یک از سطوح سلسله مراتب
قررات، قوانین رسمی ها، مروش.  پاسخگو است،خاصی است و در برابر مقام باالتر از خود

ی به وجود آمده و به سمت باالي بوروکراسی پیش رفته یها به روش عقالو سیستم
که در بسیاري از موارد، قدرت تخصصی را در مقابل قدرت سلسله مراتبی و قدرت  ،است

هاي خواهد بود که کارکردهاي فنی با جنبهنبعید صورت، و در این دهدسیاسی قرار می
 به بیان دیگر ممکن است به خاطر .)1،1997کوهن و پیترسون(ه نشود سیاسی معامل

هاي اجرایی سرپوش قرار داده شود و به مصالح سیاسی بر مشکالت اداري و ضعف
  . فاقد توانایی در کنترل مؤثر خواهد بود،گویینظام پاسخ، همین دلیل

رد و  براي تشخیص تحقق اهداف وجود ندا مشخصی راه،در سیستم فعلی دولت
دارد  تواند عملکرد نامطلوب خود را از نظارت سیاسی و عمومی دور نگه دولتی میکارگزار

همچنین، در برخی از . ثیر بسزایی در ناکارآمدي بخش دولتی داردأکه این موضوع ت
   هاي گویی، به علت روي هم افتادگی وظایف و مسؤولیتموارد، ضعف در پاسخ

. گویی نباشدشود مرجع مشخصی براي پاسخعث میهاي دولتی است که باسازمان
  .هایی دقیق تنظیم شوندهاي چنین سازمانبنابراین، باید وظایف و مسؤولیت

گیري توسط عوامل سیاسی، یکی دیگر از موانعی تحت تأثیر قرار گرفتن تصمیم
شود تا فضا براي عوامل تخصصی، محدود شود و در است که به نوبه خود باعث می

                                                           
1. Cohen and Peterson 
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این مورد، در . وري الزم را به همراه ندارندت نتایج اجرایی چنین تصمیماتی، بهرهنهای
گذاري و اجرایی ایجاد مشیهاي خطشود که شکاف میان سازمانوهله دوم باعث می

ها همدیگر را آنگونه که بایدو شاید، پشتیبانی نکنند و زمینه شود و در نهایت، این سازمان
هاي الزم ، شایسته است که هماهنگیبنابراین. ولناك مهیا شودهاي هکاراییبراي عدم

ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط گذاري و اجرا به عمل آید تا سیاستمیان سیاست
ها و تصمیمات هاي مجري این سیاستهاي مربوط در بطن خود اهداف دستگاهسازمان

  . و مصالح عمومی دست یابندرا داشته باشد و در نهایت، در کنار هم بتوانند به منافع
هاي دولتی به دلیل نداشتن خطر ورشکستگی، معموالً مطلب دیگر اینکه سازمان

و به دلیل اینکه . آورندوري خود به عمل نمیاي در بهبود بهرههاي شایستهتالش
باشد و به دلیل فقدان ها میسیستم ممیزي عملکرد هم بخشی از خود همین سازمان

هاي جایگزین، در بیشتر موارد، عملکرد گزارش شده آنها قی و سازماناطالعات تطبی
توان با استفاده از طور معمول میبدیهی است به. بیشتر از عملکرد حقیقی آنهاست

سیستم سنجش عملکرد، بر  لیتحل و هیتجزمشتریان و  ،نهاد مردم ي ممیزيهاسازمان
  .این مشکل فایق آمد

   انتصاب افراد در ، دربسیاري از موارد، تی کشورهاي دولسفانه درسازمانأمت
گیرد و توجه چندانی به هاي مدیریتی بر اساس سابقه سیاسی آنها صورت  میپست

 وجود دارد بدون شک وقتی چنین شرایطی . شودشایستگی و توان مدیریتی افراد نمی
   در چنین معموالً. وري داشتبهره نباید انتظار زیادي از مدیران در جهت ارتقاي

ذهنیتی در آنها ایجاد و چنین شوند ، دچار تناقض میهایی بسیاري از کارکنانمانساز
  .شودوري توجه چندانی نمیهاي دولتی به بهرهشود که در سازمانمی

 این است که مدیران دولتی کشور با یک نظام گویايهاي پژوهش حاضر یافته
ثر به نیازهاي جامعه و شهروندان ؤگویی م اسخاداري سنتی مواجه هستند که قادر به پ

 ...ر محیط اقتصادي، سیاسی، فرهنگی وهاي سریع تغییر دگامدر شرایطی که . نیست
 هاي گذشتهاز روشتوانند با استفاده دولتی نمیهاي سازمان ،، دیگرشودطی میمحیط 
نوین گشت و با ایجاد هاي بنابراین، باید به دنبال روش. وري الزم را داشته باشندبهره

ل در ثر به محیط ؤبراي واکنش مرا در آنها پذیري الزم  انعطاف، سازمانهاي دولتیتحو
  . وري را در آنها ایجاد و توسعه دادهاي بهرهخود، تقویت نمود و زیر ساختپیرامون 
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هاي این پژوهش، پیشنهادهاي ذیل، جهت بهبود در انتهاي بحث، براساس یافته
  :گرددهاي دولتی ایران، ارائه میسازمانوري بهره

  

ي  موازي با سازمانمشتریان، و نهاد مردم ي ممیزّيهاسازماناستفاده از  - هاي ممیزّ
 عملکرد دولتی، جهت سنجش عملکرد؛

هاي مناسب جهت سیستم سنجش عملکرد و ایجاد و توسعه شاخص لیتحل و هیتجز -
 سنجش عملکرد؛

طریق بازنگري اساسی در جذب، از هاي دولتی،ماننیروي انسانی سازانمندسازي تو -
 ؛ و بهسازيرينگهد

 ؛هاي دولتیهاي مدیریت استرتژیک منابع انسانی در سازماناستفاده از فنون و روش -
و  انتصاب مدیران ةاز طریق بازنگري در نحو توانمندسازي مدیریت بخش دولتی -

 ؛ساالري دینی و تخصصیرعایت شایسته
 هاي دولتی؛زینه و برنامه در سازمانعدم انفعال بین ه -
 ؛مدیریت دانش -
 هاي دانشگاهی؛هاي دولتی با محیطارتباط اثربخش سازمان -
 هاي دولتی؛توسعه نظام پاسخ گویی و حسابرسی در سازمان -
   هاي مجري مشی با سازمانهاي متولی خطتقویت روابط سازنده میان سازمان -

 مشی؛خط
قی، نظیر خدمت به جامعه،  تعهد، وجدان کاري و هاي دینی و اخالتقویت ارزش -

 تربیت افرادي که شیفتگان خدمت باشند نه تشنگان قدرت و منافع شخصی؛ 
 هايآوريطراحی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت اطالعات و به کارگیري فن -

Arc     .نوین اطالعات
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  :منابع
، نشر مرندیز، »نیروي انسانیوري کتاب جامع بهره«، )1391(کاظمی، مصطفی، و دیگران -

  .28تهران، چاپ اول، ص
  وري،نشر فوژان، تهران، چاپ اول، مدیریت چرخه بهبود بهره)1392(خاکی، غالمرضا -
  .وري اروپا،انتشارات سرآمد، تهران، مدل جایزه بهره)1389(نجمی، منوچهر -
 گهر، ، روش تحقیق در علوم رفتاري، نیک)1990(کیوي،ریمون، کامپنهود، لوك وان -

 .،تهران، نشرتوتیا، چاپ هشتم)1391(عبدالحسین
  

  

- Ammons, D. N.  (2004), Productivity barriers in the public sector. 
In: Holzer, M., ed. Public Productivity Handbook. New York: 
Marcel Dekker.  

- Ammons, D. N., & King, J. C. (1983), Productivity improvement 
in local government: its place among competing priorities. Public 
Admin. Rev. 43(2):113–120.  

- Balk, W. L. (1984), Productivity in government: a legislative 
focus. Public Product. Rev. 8(2):148–161.  

- Cohen,J and S.Peterson (1997), Administrative Decentralization: 
A New Framework for Improvement. Governance, 
Accountability, Performance, Harvard University Press, p 44.  

- Don Jyh-Fu Jeng, Gwo-Hshiung Tzeng (2012), Social Influence on 
the Use of Clinical Decision Support Systems: Revisiting the 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology by the 
Fuzzy DEMATEL Technique, Computers & Industrial 
Engineering, 819-828. 

- Fainstein, N. I., & Fainstein, S. S. (1972), Innovation in urban 
bureaucracies. Amer. Behav. Sci. 15(4):511–531.  

- Gurwitt, R. (1989), Cultures clash as old-time politics confronts 
button-down management. Governing 2(7):42–48.  

Arc
hive

 of
 S

ID

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
www.SID.ir


www.SID.irwww.SID.ir

 1395 تابستان  –37  شماره–  بهره وريمدیریت

 

26

- Goldsmith, S. (1997), The Twenty-First Century City: 
Resurrecting Urban America. Washington, D.C.: Regnery 
Publishing.  

- Holzer, Marc, Lee, Seok-Hwan (2004), "Mastering Public 
Productivity and Performance Improvement from a Productive 
Management Perspective", In: Holzer, M., ed. Public Productivity 
Handbook. New York: Marcel Dekker.  

- Hermal,PH. & Pujol,J. (2003), An Evolution of Excellence: Some 
Main Trends. The TQM Magazine. Vol 15, No 4, pp 91-103 

- Hayes, F. O’R. (1972), Innovation in state and local government. 
In: Hayes, F. O’R.  

- Kittower, D. (2001), Putting technology to work. Governing, 
15(1):48–54.  

- Kaufman, H. (2001), Major players: Bureaucracies in American 
government. Public Admin. Rev. 61(1):18-42.  

- Kelvin, Lord, as quoted in Lehrer, R. N., ed. (1983), White collar 
Productivity. New York: McGraw-Hill. 

- Lee, S. - H. (2000), A multidimensional view of public sector 
employee commitment and willingness to support productivity 
improvement strategies: A comparative study of public 
employees at managerial level between the United States and 
South Korea. PhD dissertation, Rutgers University, Newark, NJ. 

- Marris, P., & Rein, M. (1973), Dilemmas of Social Reform. 
Chicago: Aldine. 

- Opricovich, S., Tzeng, G,-Hshiung. (2004), “Compromise Solution 
by MCDM Methods: A Comparative Analysis of VIKOR and 
TOPSIS”, European Journal of Operational Research, Vol. 156, 
No. 2, pp. 445-455. 

Arc
hive

 of
 S

ID

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
www.SID.ir


www.SID.irwww.SID.ir

  هاي دولتی ایرانوري سازمانطراحی مدل بهره
   

 

27

- Osborne, D., & Plastrik, P. (2000), The Reinventor’s Field book: 
Tools for Transforming Your Government. San Francisco: 
JosseyBass  

- Prichard. R.D (1992), Hand book of Industrial psychology, 2ed, 
vol3, Palo atto, CA: Consulting psychology press. 

- Schick, A. (1996), The Spirit of Reform, State Services 
Commission. New Zealand: Wellington. 

- Smith,E.A(1990), The Productivity Manual: Methods and 
Activities for involving employees. In productivity improvement: 
Houston: Gulf publishing company. 

- Talwar, B. (2011), “Comparative Study of Frame Work, Criteria 
and Criterion Weighting of Excellence Models”. In: Journal of 
Measuring Business Excellence. Vol.15, No. 1, PP. 49-65   

- Talwar, B. (2009), “Comparative Study of Core Value of 
Excellence Modes Visà-Vis Human Value”. In: Journal of 
Measuring Business Excellence, Vol. 13, No.4,PP. 34-46 

- Willcocks, Stephen Gorge, "Adopting a multi-perspective 
approach ao the studuy of public sector managerial 
effectiveness", The International Journal of Public Sector 
Management, Vol 15, N4,2002,PP.252-280. 

- Zolkos, R. (1989), Mississippi counties streamline operations. City 
State 5:3, 45 

Arc
hive

 of
 S

ID

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
www.SID.ir


www.SID.irwww.SID.ir

 1395 تابستان  –37  شماره–  بهره وريمدیریت

 

28

 

Arc
hive

 of
 S

ID

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

