
یرو هرھب تارییغت رب رثوم لماوع







اوتحمو لودج

7ھمدقم

9                       یتلود شخب طیحم و اھ متسیس1لصف

31 یناسنا عبانم ھعسوت2 لصف

41  اھیژولونکت ذاختا3 لصف

53تکراشم داجیا4 لصف

79 درکلمعدروآرب5 لصف

117 یمومع درکلمع اقترا6 لصف



:ھمدقم

باتکنیا.دنھدھئاراینابزعناومربھبلغیارباریبلاجیاھهدیادنناوتیمریواصت
رددوجومیاھهدیاریسفتیاربنابزنیدنچھبهدشیزاسریوصتیتلودتیریدم
یاھهدیااھمارگاید.دشدھاوخھمجرترایسبدارفایریگرارقسرتسدردوریواصت
-هدشھئارالصفششردھک.دنھدیمناشنیتلودتیریدمھتشرنیدنچرداریلصا
داجیا،اھیروانفدربراک،یناسناعبانمھعسوت،یتلودشخبطیحمواھمتسیس:دنا
طسوتاھمارگایدزایخرب،یمومعیروهرھبیاقتراودرکلمعدروآرب،تکراشم
رد(SPAA)یتلودروماوتیریدمهدکشنادیاھرانیمسردھتفایروضحنایوجشناد
درکلمعھبطوبرملئاسمزایرایسبوتساهدشمیسرتراورین،زرگتورهاگشناد
اب(ASPA)اکیرمآیتلودتیریدمھعماج.دنوشیمینیبزابتیریدمویمومع
هدرکیراکمھیتلودتیریدمھیرشنردهدشپاچیاھمارگایدھئارایاربزوجمیاطعا
امرایتخارداردلجنیایقبامقوفیتلودروماوتیریدمهدکشنادیاھویشرآ.تسا
.میدرکبسکزوجمیدعبتاحفصرداھمارگایدمامتھئارایاربامودادرارق
.میدادشیازفااراھمارگایددادعتوھتفایشھاکاھنتمدادعتھمجرترماردلیھستیارب



یتلود شخب طیحم و اھمتسیس1 لصف

یاھنامزاسریاسھبتبسنیفلتخمیاھطیحمردیتلودشخبیاھنامزاس
ناونعبتمیقھبیراکشآهراشاچیھ.دننکیمتیلاعفیصوصخشخب
ینامزبوچراچ.دوشیمنیھددوسلثمدیلوتطخایاھیریگمیمصتیانبم
تامیمصتوهدوبرتینالوطاھتکرشینامزدعومزایریگمیمصتیارب
تمدخدارفاکتکتھبتلوداریزدنوشیمذاختاھبشکیتردنب
.دوشھتفرگینآتامیمصتھکنیااتدشابدارفامامتلوئسموهدرکیناسر
،یدنورھشیاھھورگ،نادنورھش،نالاعفلابقردیتلودیاھنامزاس
ریاسویسایسبازحا،عفنیذیاھھورگ،یصوصخیاھنامزاس،اھتکرش
نالوئسمونالاعف،دنشابیملوئسمیتلودیاھشخبویتلودیاھنامزاس
نالاعفدننکیمیبایزراددعتمیاھرایعمساسارباراھدرکلمعددعتم
دنچیتحایهامدنچھبھکاریتامیمصتتسانکممیقوقحویسایس
.دنزاسرثاالباردنشابھتشادزاینیمومععامجابسکیاربلاس



یئارگ ناسنا :شزرا •
شزیگنا :ھیرظن •
یراتفر لدم
یناسنا طباور بتکم
یناسنا ھعسوت بتکم

گرزب هدیا جنپ
یراجت تلودو تقادص-1

کیسالک تیریدم لدم-2 یریگ میمصت و تسایس لدم-3

ھمانرب یشخبرثا-5

ناسنا یئارگراتفر-4

ندوب یراجتو ندوب یثنخ:شزرا •
نوتلادنپ ھحیال:مادقا •
تاحالصا شبنج :یروئت •
یتلود باختنا ھیرظن
یگناگود

ییآراک :شزرا •
وال نوارب ھتیمک : مادقا •
ھتسب لدم:یروئت •
یملع تیریدم
)ربو(یسارکوروب لدم
کیروا لصا هد

POSDCORB(Gulic)

یراذگتسایسو تسایس :شزرا •
تس ناس نوناق •
تیریدم+تسایس=یتلود تیریدم :یروئت •
)ینھآ ثلثم(یسارکوروب تسایس
یریگ میمصت یروئت

یرو هرھب :شزرا •

یشخبرثا ↔ تایقالخا،ییوگخساپ

رقف ھیلع گنج:مادقا •
گرزب عامتجا ھمانرب

یتایلمع تاقیقحت:یروئت •
هدیاف ھنیزھ زیلانآ
ندوب ھفرص ھب نورقم زیلانآ

•••
• • • • •

یرو هرھب– تلود هرابود داجیا

1890         1900         1910         1920         1930         1940         1950         1960        1970         1980     1990

COF لدم
ROF لدم

PI لدم
ROF لدم

LEE, S.H. (2004). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University – Newark
from HOLZER, M. and V. Gabrielian (1997). “Five Great Ideas in Public Administration,” Handbook of Public Administration, Second Edition: 49-101.

یتلود تیریدم رد گرزب هدیا جنپ



نامزاس
&

تیریدم

نامزاس یاھیروئت
یتلود

یروئت
&

یلمع

یسارکوروب
&

یسارکومد

تسایس
& 

هرادا

یگناگود : 

ییوگخساپ :

یگناگود

 مسیناکم
یراتخاس

ییوگخساپ
یبتارم ھسلس

تیعورشم
یتلود تیریدم

در

یقطنم تلاح دودحم تینالقع یرازبا تینالقعکیتارکومد لوصا

کیتارکوروب لدم

یمومع یروئت یشیازفا

یمومع باختنا یناسنا درکیور

ینامزاس یریگدای

یملع درکیور یقطنم یملع ھفسلف یریسفت یروئت یعامتجا رکفت یروئت

یلخاد تسایس ھفرح ناونعب
 زا یشخب ناونعب

تیریدم یروئت

 یروئت
نامزاس

LEE, S.H. (2004). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

یریگ میمصتو اھنامزاس کیسالک یاھیروئت



(1918)یابلیو
یئارجا یدنب ھجدوب متسیس •
ھجدوب یزاسھب •

(1900)واندوگ
تیریدمو تسایس یگناگود •
ھفیظوود •

(1912)رولیت
یملع تیریدم •
شور نیرتھب •

(1922)ربو
.یراتخاس یاھشیارآ زا یا ھعومجم •
تیریدمو تسایس یگناگود •

(1926)تیاو
.یتلود تیریدم یملع ھتشر •
.یتلود تیریدم ینابم  •

(1926)تلوف
تیعقوم نوناق •
.ینامزاس نورد دارفا ھیرظن •

(1887)نوسلیو
یتلود تیریدم یملع ھتشر •
تیریدمو تسایس یگناگود •

نامزاس یروئت

یرو هرھب

یدنب ھجدوب یروئت

 یتکراشم تیریدم
یئارگراتفر

یتاعلاطم هزوح

LEE, S.H. (2004). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

اھ کیسالک یتلود تیریدم



یتلود تیریدم یژوگادپ

یا ھتشردنچ
نوناق • تسایس ملع •
یسانش ھعماج • یسانش مدرم •
یسانشناور • یداصتقا •
راکو بسک تیریدم •
تیریدم ملع •

میاداراپ

Exploratory Period هرادا ملعتسایس ملعیتلود تیریدم

تاحالصا •
یرادا یفرط یب

یگناگود •

یناسناراتفر و طباور •
یتکراشم تیریدم

j ینامزاس ھعسوت
اھ تسایس اب قیبطت

یملع یاھ یژولودتم
یدادبتسا نامزاس یاھراتخاس •

یقطنم یریگ میمصت

دیدج دنور

یکینورتکلا تاعالطا ریثأت •
یشزومآ یاھ کینکت رد یھاگآدوخ •
یقالخا داعبا •
داژن/ تیسنج •
یرنھ و یبدا طیحم •

روحم شناد

سکودترا بتکمیراتفر بتکمیسایس بتکم یقطنم بتکم

یملع تیریدم راتفر و نامزاس یروئت •
یسارکوروب •
یا ھسیاقم یتلود تیریدم •

• Policy Analysis
تیریدم ملع •

• Public Programs
• State and Local Government
یمومع تامدخ و اھشزرا •

نارگیزاب
نازومآ شنادو ناملعم •
- یصخش و یا ھفرح

خیرات و ھفسلف

اھزادنا مشچو دیدج یاھ میاداراپ



یتنسیتلودتیریدم نیونیتلودتیریدم

لاعفتکراشم

کیتارکومدلومش

یندمھعماجلومشم :تسایس

:تلودیرادیاپ
یباختنایسارکومد

یندمھعماج

فلاخم

یاھھورگ
عونتم

اھتیلقا
یئارگترثکو

یراک

باختنا یار

یسارکوروب

تلود

طبریذدارفا،نادنورھش

یتلودنارومام

ھش
ور
دن

 ,King)کیتارکومدتکراشمیاھطباضرایعم
Feltey, Susel 1998)

ندوبفافش•

هدشمیسقتتامیمصت•

یربارب•

یتکراشمثحب•

یکیتکلایدلدابت•
دامتعا•

• دازآ

• تقادص

مکاحتلود

یبتارمھسلسطباور•

یروتسد،میقتسمطباور•

یتخاونکیویگچراپکی•

یعامتجاثحابم

ھعماجدوبھبیاربتیمکاح

الابدرکلمع

KRUEATHEP, W. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

نیون یتلود تیریدم و یتنس یتلود تیریدم نیب یاھزرم زا روبع



 کیتارکوروب لدم
کیسالک

 لدم
کیتارکوروب وئن

یداھن لدم

 لدم
یناسنا طباور

 لدم
یمومع باختنا

یالاب حوطس

 تیریدم

ناتسرپرسو

“ یسارکوروب ”

یالاب حوطس

 تیریدم

ناتسرپرسو

“ یسارکوروب ”

تیریدم
نیون یتلود

یعامتجا یربارب

تکراشم

یفیرعتزاب یاھیروئت

دیدج ھیحور

دیدحالص

 تکراشم

نادنورھش

اھتارکوروب حوطس
نادنورھش

و اھشارگ

یاھراتفر

یعقاو

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s

عبانمو فادھا اب داضت

داضت

اھتسایس نییعت

GREEN, M. (1998). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

کیتارکوروب یاھلدم یجیردت لماکت



یریگمیمصتتیریدم
یطابترا

یلام نانکراک

لیاسمتسایس

یعامتجا
ارجا دمایپ

لحدنیارف
لیاسم

نامزاس

)یصوصخو یتلود شخب،یریذپ تیلوئسم،ییاراک،یسارکومد(شزرا:ھفسلف
ھطیح و فدھ :فیرعت
)یتلود تامدخ و تایقالخا نیب طباور(راجنھ:تایقالخا

فیرعت
فدھ

یسایس طیحم

یعامتجا طیحم

یداصتقا طیحم

یملع طیحم

- راتخاس
- یمسر ریغ هورگ

- درکلمع

- هزیگنا
- یربھر

- ھجدوب
- تایلام
- یزیمم
- یرادباسح

- یسارکوروب
- مسیلاردف

- یروئت

 تیریدم و اھتسایس
یصوصخو یتلود

اھ ھناسر نادنورھش

- راتفر

LEE, S.H. (2004). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

یتلود تیریدم بوچراچ



ھننقم هوق ھیرجم هوق

 نامزاس

یمومع

میقتسم تامدخ

( هداتس )

یتاباختنا یاھ هزوح

یدورو

تلود

یتلود ینامزاس یاھدنیآرف زاب یاھمتسیس تیھام

BALK, W.L. (1975). Improving Government Productivity: Some Policy Perspectives, Sage Publications, Beverly Hills, CA, 70p.



تیبثت
ا ادھ

ف
دھا

فا

سم
یقت

ب م
ھ

د س
ایت

ب ی

شجنس و دروآرب جیاتن

 یریگ میمصت
دنامزاس

یھ

ترا
اب

اط
ت

نا
یگ

ز
ش

هرواشم ای ییامنھار ،تیادھ
لرتنک و یبایزرا،دروآرب

درگ
روآ

ا ی
اعالط

ت

یکرت
ا ب اعالط

ت

ھمانرب
یگنھامھ

 ھعسوت

دارفا

 ءاقترا

یروآون

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10 1
1

12

تیریدم ناکرا

DAVID, Patricia (1971). Management Skills, Prepared by the National Center for Public Productivity



YANG,K. (1999). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

یرادا راتفر

یبیکرتو یخیرات لیلحتو ھیزجت

اھرایعم یخرب اب قابطناو ندوب یا ھفرح یوسب

 یوتحم و تیوھ،شقن،ھتسب دروم رد رمتسم ثحابم
یروئت

یگناگود ندرب لاوسریز ،تسایس شریذپ

تامادقا و یملع هزوحرد

شخب یزاس گنر مک رد ثحب لباق یگناگود

 کیسالک بتکم زا سپ تیریدم ملع یریگراکب
یراتفرو

اھسکوداراپ و ثحابمو ندوب یا ھفرح ھمادا یوسب

نوسلیو و ربو یدنب تھجاب تایقالخا ظفح

نایاپ یب تالیکشت و

یسارکوروب بالقنا ثحابم

راک میسقت

• اضف نامز،ناسنا تیھام

• تالآ نیشام

• هدش هدافتسا داوم

• هدودحم ھس

 ندوب یدارفنا ای ینامزاس:شور•
ھنادنمشوھ

یلرتنک ھلصاف•

درفنم هزوح•

ینف ییاراک•

 گنھامھو یراکمھ
یراک یزاس

ینامزاس یوگلا

• نییاپ ھب الابزا

• ییارجا یعرف تامیمصت

•(POSDCORP)

راک ماجنا

یسارکومد

نامزاس ھیرظنیریگ میمصت ھیرظن

ھجوت

زیلانآ دحاو

میھافم

یوگلا

طابنتسا

 زیلانآ

تامیمصت

نالاعف

لوقعم
 ھسورپ
ینامزاس

 یاھتسایس
تلود

 لیلد
 تامیمصت

تلود

 لحارمودنیارف
 یاھنامزاس

گرزب

 یاھتسایس

تلود

 یاھ باختنا
تلود

هدناتس
 جیاتن

یسایس

فادھا

یلم

 یاھ لکتورپ
تردق

هزیگنا/کرد

تردق/تیعقوم

جیاتن

ھلماعم

راشف هزوحتامادقا
 درخ دروآرب

یزرو

 یدنب هدر
 عونو تامادقا

فدھ

 یاھیگژیو
 و نامزاس

لحارم

راتفر

یرادا



یلاوتم دنیآرف لدم

HARBER, D.G.; Ashkanasy, N.M. and Callan, V.J. (1997). “Issues in the Evaluation of Management Training,” Public Productivity & Management Review,
21(1):19.

یفیک تامدخ گنھرف

تیفیک ھمانرب کرد

تارییغت وج

لدابت

SQI

یلغش تیاضر یلغش فالتئا ینامزاس دھعت نارامیب زا تبقارم



تیفیک ھمانرب کرد یفیک تامدخ گنھرف

تارییغت وج لدابت

SQI

یلغش تیاضر یلغش فالتئا ینامزاس دھعت نارامیب زا تبقارم

یزاوم دنیآرف لدم

HARBER, D.G.; Ashkanasy, N.M. and Callan, V.J. (1997). “Issues in the Evaluation of Management Training,” Public Productivity & Management Review,

21(1):20.



ینورد دشر

شیازفاو ھعسوت

تاریثات

ینورد دشر

 تارثا

هدننکدودحم

ینوریب دشر

 تارثا

هدننکدودحم

ینوریب دشر

شیازفاو ھعسوت

تاریثات

ینامزاس عبانم

(+) (-)

تبثمو یفنم دروخزاب هدننک لرتنک ، ینامزاس رمع ھخرچ یلک یوگلا

ANDERSEN, D.E. (1981). “A System Dynamic View of the Competing Values,” Public Productivity Review, 5(2):170.



یدنب ھتسد حوضو/کیکفت ءارجا

ثحابم ھجوت نوناک لح هار لرتنک

اوتحم ھب طوبرم دحاو

دنیآرف ھب طوبرمدحاو

 دحاو

 ینامزاس

ینامزاسارف

یلام

یقوقح

یتیریدم

یسایس

دحاو

 یئارجا متسیس

ینامزاسارف

ینامزاس ثحابم یموھفم درکیور

McGOWAN, R.P. and Von Stroh, G.E. (1986). “Organizational Resources and Commitments to Productivity Improvement,” Public Productivity Review, 10(1):39.



هدیا عبانم

• اھتارکوروب

• نایرتشم

• ناگدنشورف

• ناسانشراک

• نارادمتسایس

• نیریاس

مادقا یاھ هدیا

یاھ هدیا

یراذگتسایس

یزرم دراوم

 یراذگتسایس

 تفرشیپ

اھ یروآون

کیتارکوروب یارجا

یسایسقیدصت

کیتارکوروب یارجا

 تارابتعا میسقت

یسایس

یمسرریغ هرواشم

نارادمتسایساب

یراذگتسایس

یروآون

تیمکاح نییعت دنیآرف :یسارکوروب یروآون

ZEGAN, M.D. (1992). “Innovation in the Well-Functioning Public Agency,” Public Productivity & Management Review, 16(2):148.



تینالقع یاھ تیدودحم

 یتخانش یاھ تیدودحم
تینالقع

حیحص یملع شور

:تیریدم و ارجا لوصا

لامعا لباق ریغو داضت،یراگزاس مدع
ندوب

یقطنم یئارگ تبثم

شزرا و تقیقح نیب زیامت)1

 ینھذ ناکرا هدش دیکات یاھشزرا شقن)2
هدنریگ میمصت

 ھن دشابیم قیاقح اب ھطبار رد ملع)3
اھشزرا

ینامزاس ریثات تیعضو

تاعالطا1)

ینامزاس یرادافو2)

ییآراک رایعم3)

)هرواشم(تاعالطاو ھیصوت4)

شزومآ5)

 ناونع تحت نامزاس

یریگ میمصت دحاو

یناسنا لیاسم لح دنیآرف

RHO,S.-Y. (1998). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

نومیاس تربرھ طسوت یریگ میمصت



یراذگتسایس

 نیرمت ساسا رب تسایس یدنب لومرف
دوجوم شناد

ھعسوت یاھ ھمانرب

 یارب اھ ھمانرب نیودت

اھ تیسایس یارجا

عبانم بذج

دارفا شنیزگو مادختسا•

تایلام عضو•

نیمخت•

عبانم زا هدافتسا و بذج

دیدج نادنمراک درکلمع شزادرپ•

ھضرع و تازیھجت دیرخ•

بذج تیریدم

یلام تیریدمو یدنب ھجدوب•

یراک طباور•

عیاقو تبث•

؟دھد یم ماجنا یراک ھچ نامزاس

؟دھدیم ماجنا اردوخراک نامزاس روطچ

اھتیلاعف یلعف حطس

 یارب سورد زا هدافتسا

یتآ یاھتیلاعف

تارییغت نداد تکراشم

،یفارگومد تارییغت نداد تکراشم

یسایس و یداصتقا

یبایزرا

اھ تیلاعف

HONAGLE, B.W. (1981). “A Capacity-Building Framework: A Search for Concept and Purpose,” Public Administration Review, 41(5): 575-580.
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یریگ میمصت نابیتشپ متسیس یاھ ھفلوم

تامیمصت یتیعقوم لماوع

طیحم

هدنریگ میمصت

جیاتن :هداد تاعالطا :هدزاب

و شیامن یژولونکت

هدافتسا

 تیلباق

یا هداد زیلانآ

 یاھ لدم

یا ھطباض

 یاھمتسیس

یسانشراک

 هداد نرخم



RUBIN, B.M. (1986). “Information Systems for Public Management: Design and Implementation,” Public Administration Review, 46(6): 540-552.

یرارکت یاھ متسیس ھعسوت ھخرچ

 متسیس یزیر ھمانرب

یتامدقم یاھ متسیس زیلانآ

یتامدقم یاھمتسیس یحارط

ارجا ھیلوا یوگلا

یرادھگن و تایلمع
( ( یزیمم زا سپ یبایزرا

یبایزرا

یحارط

ارجا زیلانآ
وگلا نییعت ھخرچ



نایرتشم نانکراک

ناگدننک نیمات

 تیریدم

تیفیک

• تالوصحم تیفیک

• تامدخ تیفیک

• ھنافصنم تمیق

• ھطیحو تیلوئسم

• تایقالخا

• تکراشم

• یزاسدنمناوت

• ھنالداع دزمتسد

• تاراختفا

• ھطیحو تیلوئسم

• تایقالخا

• یرتشم تیاضر

• ییاراک

• یشخبرثا

•Fair R.O.I.

• ھطیح تیلوئسم

• تایقالخا
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HOLZER, M. (1996). Beyond Traditional Assessments: Building New Pressures for Productivity and Quality, Prepared for the International working Group on 

Public Sector Productivity of the International Institute of Administrative Sciences, Helsinki, Finland, April 26-27.
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یلام شرازگ متسیس

ناربراک ھعماج نامزاس

 یاھ تیلاعف
ینامزاس

 هرابرد یریگ میمصت
تکراشمو تیامح

درکلمع یبایزرا یرادباسح متسیس

یلام یزاس ءاشفا

یسرزابو شرگن



یناسنا عبانم ھعسوت2  لصف

لصفنیارد.دھدیمناشنیتلودتیریدمتیعضورداریناسناعبانمیلصاشقنلصفنیا
هدادناشنرصاعمناروداتاھزورنیلوازاهدحتمتالیاردیتلودلنسرپتیریدملماکتمارگاید
.تساهدش
یاھهدیااببسانمھکدنکهدھاشماریتلودلنسرپتیریدمردیساساتارییغتدیابهدنناوخ
ردھکدنزادرپیمیتیریدمیاھکبسعوضومھباھمارگاید.دشابیمهرودرھیداصتقاویسایس
یمیناسناعبانمیوقھفلومیارادمھزونھیلوهدشبوسحمییارجاالماکھبدوختیھام
هدریتلودنادنمراک،ھنایمودشراناریدمنیباریبتارمھسلسطباوراھنامزاسھنوگچ.دنشاب
تاحالصا.درادیلکھنیزھوتیقفومدنورجیاتنربیھجوتلباقریثاتدننکیمیدنبراتخاسلوا
.دشابیمنیناسناعبانمتاحالصاهراومھییارجاویتیریدم
یئارجاتامدخھمانربیحارطقطنم«مارگایدردیتلودلنسرپتیریدمرددوجومتالکشم
جیسبردیریذپفاطعنا،اھتیلقاوینوریبھبخندارفایریگراکب.دوشحرطم»دشرا
هرھبیرورضطیارشزادنروآیممھارفاریتسردیاھهزیگناھکءاقترایاھوگلا،لنسرپ
.دشابیماھنامزاسواھھمانربیرو
ءاقتراھکدنکیمادیپیصاختیمھایتلودشخبردھکدشابیمیناسناعبانممھمھفلومیربھر
ردتیریدماییربھر.ددرگیھنتسانکممیتلودنیمدختسمنیبردرتالابیاھتیعقومھب
ھبتیریدم.دشابیمنانکراکیمئادتیعضوهدننکنییعتیاھھمانربتیریدمدیلکیتلودشخب

یمومعداقتناودارفاشنیزگریغتمیاھھفسلف،ریغتمفادھاتحتنانکراکنیبردهزیگناظفح
.دنکیمکمکیتلودشخب

تیریدم،اھیژولونکتذاختاربیلوصحلباقریغتاریثاتیناسناعبانمھکدنھدیمناشناھمارگاید
زایرایسبیلصایاھھفلومزایناسناعبانمثحابم.دنرادیروهرھبھعسوتودررکلمع
.دنوشیمبوسحمیدعبیاھلصفیاھمارگاید



X ھیرظن

Y ھیرظن

یتینما یاھزاین

 یاھزاین

یتخانشناور

درکیور

Carrot-Stick

یعامتجا یاھزاین

یناسنا یاھزاین

هزیگنا Self-Fulfillment

تیلاردف نارود

,1789-1800

 نوسرفج هرود

1801-1829

یھابت نارود

1829-1865

حالصا ریسم

1865-1883

 تامدخ تاحالصا

لیاوا یتلود

متسیب نرق

حلص نارود
1940s

تلود رد دنک دشر

1950s

 ،یریذپ تیلوئسم
 تلادع و یربارب

1960s

تاحالصا
1970s

تعرس شھاک

1980s

ندش رتکچوک

1990s
:ھنومن

" یئرمان تلود "

ترورض

          یمسر یاھ نامزاس

یمسر یاھ نامزاس

DIÑOSO, P. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

 یتلود لنسرپ تیریدم رد تارییغت

 یدنبھورگ و یصخش و لنسرپ لماعت و سامت
 دارفا

یمسر ریغ یاھ نامزاس

 یاھشیارگ و اھراتفر ، تاداع تیبثت
صاخ

یارب طیارش داجیا
 یمسر یاھنامزاس



اضف

ھیثاثاو بابسا

تارییغت

یناسر رون

یشیامرگ لماوع

تفاظنو یگزیکاپ

یتوص مزاول

اھگنر

حوطس

ھیوھت

ندرک بصن مزاول

ریسم نییعت یاھبابسا

یمونوگرا

ناکم رد ندوب سح یلغش تیاضر

یتسرد

شمارآ

کیلبمس یاھیگژیو

ربراک لرتنک هزوح

لماوع

ینیع

یاھرایعم

یبایزرا

طیحم

هدننک نییعت

 یاھراتفر و اھشیارگ

دارفا

CARNAVALE, D.G. and Rios, J.M. (1995). “How Employees Assess the Quality of Physical Work Settings,” Public Productivity & Management Review,

18(3):222.

دارفا یاھراتفر و اھشیارگ رب ینیع یکیزیف لماوع تاریثات دنیآرف لدم



 فادھا ناتسدریز لرتنک لحم

اھتیلاعف لرتنک لحم
ناتسد ریز ی

ناتسدریز

 یارب ناتسدریز
قوفام هرواشم

 ناتسدریز

قوفامو

 اب هرواشمو قوفام
ناتسدریز

ناتسدریز

مادکچیھ

مادکچیھ ناتسدریز  اب هرواشمو قوفام
ناتسدریز

 ناتسدریز

قوفامو

 یارب ناتسدریز
قوفام هرواشم

ناتسدریز

 ساسا رب بان تیریدم
اھتیلاعف

 تیریدم
 یعقاو

 ساسارب
جیاتن

 یعقاو تیریدم
 ساسارب

فادھا

جیاتن س اسارب بان تیریدم فادھا ساسا رب بان تیریدم

،اھ تیلاعف تیریدم فادھا-ناتسدریز لرتنک لحمو ناتسدریز یاھتیلاعف لرتنک لحم ھسیاقم

NORTON, S.D. (1976). “Management by Results in the Public Sector,” Public Productivity Review, 2(1):28.



ھمانرب یازجا
صیصخت شخب فادــــــــــــــــھا

SES صیصخت یزکرم لرتنک
                           ھب خساپ رد SES ھنالوقعم شیارآ

 یزکرم   یاھ تیولوا

ھمانرب درکلمع یاقترا یا ھفرح ریغ و یا ھفرح کرتشم لصف یاقترا هدر رد صخش ییاجباج

 درکلمع شخب رثا ھفیظو

درکلمع یبایشزرا یاھمتسیس

تخادرپ ھب طوبرم

رتھب درکلمع یھد شاداپ

 تسیاشان دارفا یراذگرانک

 ، نامزاس طابترا و یزاس فافش

 یدرف درکلمع فادھا و ھمانرب

 یاقترا

 یگتسیاش

هزیگنا

 دارفا درکلمعو

درکلمع یاقترا

 ینامزاس

 یھاوگ ھئارا و لنسرپ ھعسوت

ییارجا ھعسوت یاھ ھمانرب

 لنسرپ هدش عنم رب تامادقا ربارب رد لرتنک

 یا ھفرح یاقترا یھاوگ رودص

 ینیزگیاج یاھمتسیس و ییارجا مادختسا

 اھتیلقا و نانز بذج

 یجراخ دادعتسا اب دارفا بذج

 رابتعا شیازفا لنسرپ هدش عنم نامادقا یراذگ رانک

 یمومع تیاضر و

BUCHANAN, B. (1981). “The Senior Executive Service: How We Can Tell If It Works,” Public Administration Review, 41(3): 349-358.

 دشرا تیریدم ییارجا تامدخ ھمانرب یحارط قطنم



 یمومع و یتلود یاھشخب رد ناریدم عبانم ریاس و نامزاس رد اقترا یاھوگلا

NORTON, S.G. (1976). “Management by Results in the Public Sector,” Public Productivity Review, 2(1):30.

 ،ناراکمھ ، نارگراک
 رد یھاگشناد یاھتکرش

ھطوبرم عیانص  و ناراکمھ ، نارگراک
یتلود یاھنامزاس ریاس

ھطوبرم عیانص رد اھتکرشیتلود یاھنامزاس ریاس

  ھطوبرم عیانص رد اھتکرش
ھطوبرمریغ

 یصوصخ شخب عبانم ریاس
 بختنم دارفا و بازحا نارومام

 ھیاس رد یسایس ناگدنیزگ رب
یتلود یاھنامزاس

 هدر نانکراک و تیریدم
نییاپ

ھنایم حطس تیریدم

دشرا تیریدم

الاب حطس و

نارگراک
یصوصخ شخب  یتلود شخب

#1 #1

#2#2

#3

 .دنا هدیسر تیریدم لوا هدر ھب ھک یا ھفرح ریغ ای یتعاس نانکراک-1

 .دنا هدیسر تیریدم ھنایم هدر ھب ھک هاگشناد نالیصحتلا غراف-2

 .دنا هدیسر تیریدم رتالاب هدر ھب ھک ھنایم ناریدم-3



PATTENAUDE, R.L. and L.M. Landis (1979). “Consultants and Technology Transfer in the Public Sector,” Public Administration Review, 39(5): 414-420.

 هرواشم هرود :یتلود شخب رد یروانف لاقتنا و نارواشم

ینیع طیارش دوجو

طیارش کرد

طیارش فیرعت

یژتارتسا ھئارا

رواشم ھیارک ای یژتارتسا باختنا

میقتسم تیریدم

ینامزاس یاھیگژیو ینامزاس طیحم

یبایزرا

ظفح

یریگ سپزاب

رییغت

نتشاذگرانک

نارواشم ھنیزھ تخادرپ

 ھمانرب یاھدمایپ

هدش یزیر

 ھمانرب یاھدمایپ

  هدشن یزیر

ینیع طیارش دوجو



یربھر
اھ تیولوا•
طیارش•

یریگ میمصت/یراذگتسایس

عبانم/تردق یانبمیریگ میمصت ینابم

تردق ھعسوت

یرابجا/تیعقوم/یزاس عورشم•
یسانشراک•
تاعالطا•
طابترا/ عاجرا•

ییاناوت•
رابتعا•
فدھ نییعت•
گنیرفاب•
فالتئا داجیا•

لوقعم دروارب•
یقالخا تایرورض•
یسایس تیبولطم•
یرادا یجنس ناکما•
 متسیس تارییغت•

WINTERMUTE, M. (2000). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

یریگ میمصت و یراذگتسایس یربھر



 یربھر یارب تردق بسک

تردق عبانم

رتھب تیزم بسک یارب تردق عبانم ھعسوت

بتارم ھسلس

( یمسر تیعقوم )

یسانشراک تردق

( یمسر تیعقوم )

یعاجرا تردق

ناونعب یھورگ ای یدرف(

)عاجرا ھطقن

تاعالطا تردق

 ھب یسرتسد تیعقوم رد ندوب(

)تاعالطا

ییاناوت رابتعا فدھ نییعت گنیرفاب فالتئا داجیا یاھیژتارتسا

SMITH, J. (2000). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

 یربھر یارب تردق بسک



هدرتسگ زادنا مشچ

یربھر

یریذپ فاطعنا

 یگتسیاش

 ینف

تیساسح

یصخش نورد
یرارقرب
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U.S. Office of Personnel Management (1985). The Management Excellence Framework, Washington, D.C., Office of Personnel Management.

تیریدم رترب بوچراچ



اھیژولونکت ذاختا3 لصف

،نادنورھشنالاعفریاسابندشماگمھهزاجایتلودشخبھبیتلودیاھنامزاسردیژولونکت

-یمارتامدخ–ھتفرشیپیاھیروانفزاهدافتسااب.دھدیماریتلودریغیاھنامزاسواھتکرش
یروآونناکمایکینورتکلاتلوددیدجلکشنیا.دادھئارایتعنصھمانرب9ات5زاجراخناوت

.دروآیممھارفیناھجھکبشردهژیوبتاعالطایاھیژولونکتزاهدافتساابتامدخھئاراردار

تلود.دشابیمنیمیدقیتیریدمیاھهویشندرکیلاتیجیدیانعمھباھنتھبکینورتکلاتلود
ھتفرشیپیاھیژولونکتربهوالعتسینیکینورتکلاتمرفرداھمرفھئارالماشکینورتکلا

.دنربیمهرھبیژولونکتزاھکدنراددوجویاھتفایھعسوتیتیریدمیاھکینکت
یمرتمھممھیصوصخشخبزایتحتسامھمتلودردهدشھچراپکییکیژولونکتتاعالطا

لکوهدادخساپتیعمجلکھبدیابوهدوبتامدخھئاراردیتیبطقکتیاراداھتلود.دشاب

یاھدمایپیارادیگژیوودنیاتساهداسدراومنیاھچرگا.دننکلمعیصوصخشخبیابقر
ھکدشابیدراومزیتھبلدیابکینورتکلاتلود.دشابیمتلودیکینورتکلایاھلاتروپیاربمھم

بویاربدیاباھدرادناتسارگیدترابعب.تسالوصولالھسیکیژولونکتویتیریدمرظنزا
.دشابیصوصخشخبزارتالابیتلودشخبیاھتیاس

فادھادوجو،شزراداجیا(یتلودیاھشخبیاھکسیرمامتابکینورتکلاتلودیارجا

مرفھبتامدخلیدبت.دشابیمھجاوم)اھتمحازمویسایسشرگن،ددعتمنابطاخم،ضقانتم
داجیایارببوچراچیفرعمابارلصفنیاام.دشابھتشاداریرایسبعناومدناوتیمکینورتکلا

ونادنورھشتکراشمیدرومھعلاطمکیابوهدرکعورشکینورتکلاتلودیشخبرثاوشزرا
یژولونکتنیبطابترازااریددعتمقیاقحلصفنیارد.مینکیمیریگھجیتنکینورتکلاتلود

یدنبراتخاستنرتنیاھکمیزاسعوضومنیاهدنناوخیاربمیراودیمامینکیمرکذتیریدمو

تلودنوناکردیژولونکتتیریدمبیکرت.دزاسیمریذپناکمایژولونکتکمکابارینامزاس
.دزادرپیمتیریدمھبیژولونکتهزادناھبلقادحکینورتکلا



 ینامزاس یریگدای لدم

( یناسنا طباور )

لاتیجید یسارکومد لدم

( دازآ یاھمتسیس )

ھنیزھ ییآراک لدم

( لوقعم فدھ )

تاعالطا تینما لدم

( یلخاد دنیآرف )

ینورد ھجوت ینوریب ھجوت

 تیزکرم مدع یوسب

یزاس زیامتم

( یریذپ فاطعنا )

 یوسب

یزاس ھچراپکی

( یریذپ فاطعنا )

 ینامزاس لالقتسا

 ناسنا ھیامرس یراذگ ھیامرس

یئاھن ربراک ھب ھجوت

نورد تایلمع ھب ھجوت

تظافح

یگنامرحم

ھنیزھ ییآراک

Centralized implementation standardization 
one-stop service

یسرتسدو هداد متسیس

یمومع تاعالطا ھب

نادنورھش تکراشم

KIM, S. and Kim, D. (2003). “South Korean Public Officials’ Perceptions of Values, Failure and consequences of Failure in E-Government Leadership,” 
Public Productivity & Management Review, 26(4):363.

کینورتکلا تلود یشخب رثا و اھشزرا تباقر بوچراچ



یتلود تیریدم رد تاعالطا یژولونکت ھنیمز رد یراذگتسایس ثحابم

 ینامزاس حطس
زکرمت مدع یروئت/یسارکومد•

 ینف یعامتجا یروئت•

 یعامتجا حطس

ایپوتسید یروئت•

 یعامتجا ھیامرس•

یسایس ثحابم
ناھج یزاس ھچراپکی یروئت•

 یراذگتسایس و تاررقم•
یلاتیجید داصتقا یارب حیحص•

تاررقم طیحم
؟دزاسیم دمآراک ار رازاب تنرتنیا وIT ایآ
؟دھدیم ھعسوت ار تباقر تنرتنیاوIT ایآ

 یتایلام ثحابم
تایلام لامعا ای یتایلام تیفاعم
)رادیرخ ای هدنشورف(؟یسک ھچ ھب

یدرف حطس

ITھعسوت و یدرف لاقتنا یارب
 قیرط زا یعامتجا ھبامرس
 راکو شزومآ طابترا یرارقرب
.دوشیم هدافتسا

تاطابترا و یژولونکت
).دنراد طابترا یعامتجا ثحابم و تاسسوم و نامزاس،دارفا راتفر ھب تاعالطا یاھیژولونکتو هدوب یتیعقومو هدیچیپ یژولونکت(

RHO,S.-Y. (2002). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



یعرف یصصخت ھتیمک ھظحالم
( اھ هداد یروآدرگ/تایبدارورم )

ھیامرس تساوخرد ساسارب یریگ میمصت
( هدش نییعت شیپ زا رالد ھناتسآ ات ھنیزھ )

؟دوشیم هداد ناشن یژولونکت یبایشزرا ایآ

:لماشرایعم

الاب یژولونکت/الاب ھنیزھ-

زیگنارب ثحب-

عیسو و هوقلاب یاھ طابنتسا-

ھیامرس یریگ میمصت دنیآرف لامعا

)یدیلک لاوس دربراک ھظحالم(

ھیصوت یارب )ریخ ای ھلب( یریگ میمصت

تساوخرد ساسارب هدافتسا

دیدج یژولونکت زا هدافتسا

ھیامرس یزیر ھمانرب ھتیمک ھب ھئارا و تساوخرد مرف لیمکت

تساوخرد دروم رد یریگ میمصت

یژولونکت یبایزرا ھتیمک

 ھیلوا یسرزاب رایعم لامعا

ھلب

ریخ

ریخ TA

TA          یژولونکت یبایشزرا

ریخ

ھلب

یلصا تالاوس لامعا

یبایزراو ارجا یارب زور ھنابش نامز

یژولونکت یبایشزرا و ھیامرس یزیر ھمانرب تراچولف

UPHOFF, M.E. and Krane, D. (1998). “Hospital-Based Technology Assessment: Essential Questions and an Operational Model,” Public Productivity & 
Management Review, 22(1):60-70.



ینوریب لماوعینورد لماوعهداتس

یسایس/تاررقم طیحم

یتنرتنیا یاھھاگشورف

یروانف تامدخ یاھیگژیو

درکلمع

• الاب هدر تیریدم ینابیتشپ

• یتکراشم درکیور

•  بسانت اب یباختنا یراپس نورب
 کیژتارتسا

• یناسنا و یلام عبانم دھعت

• یتیریدم طباور

• یتیریدم تیفرظ

•  زا هدافتسا اب درکلمع تیریدم
تامدخ حطس یاھدادرارق

تلود تاعالطا یروانف یراپس نورب تیریدم یلیلحت بوچراچ

CHEN, Y.-C. and Perry, J. (2003). “Analytical Framework of Managing Government Information Technology Outsourcing,” Public Productivity & Management 
Review, 26(4):407.



یکیژولونکتو ینامزاس یگدیچیپ

هدنکارپ لماک
داحتا

هدیچیپ
هداس

یکیژولونکتو ینامزاس یگدیچیپ گولاتاک

شنکارت

یدومع داحتا

 یقفا داحتا

نیالنآ روضح-

گولاتاک ھئارا-

دولناد یاھمرف-

نیالنآ یاھمرفو تامدخ-

هدننک نابیتشپ نیالنآ تالماعم-

یراک یا هداد هاگیاپ-

ھب یلحم یاھمتیس طابترا-

الاب حطس یاھمتسیس

ھباشم یاھدرکلمع هزوحرد-

ساسا رب اھمتسیس یگچراپکی-

فلتخم درکلمع

 یارب یعقاو شورفودیرخ-

نادنورھش

HOLDEN, S.H.; Norris, D.F. and Fletcher, P.D. (2003). “Electronic Government at the Local Level: Progress to Date and Future Issues,” Public Productivity & 
Management Review, 26(4):328.



لیاسم یئاسانشو یحارط
یجراخ نارواشم رب ءاکتا

یتآ یتاعالطا یاھزاین نداد تلاخد تالکشم

 نامزاس یراکمھ لیاسم

 ینامزاس نورد

ینامزاس نورب

 لباق ریغ ینف عبانم:یراوتسا
 متسیس حالصا یارب یسرتسد

ریغتم یاھزاین ھب خساپ

 مظنم روطب ھک یئاھ هداد یروآدرگ
دوشیمن هدافتسا

 صلاخ یاھ ھنیزھ
هداد هدننک یروآدرگ کرتشم متسیسرب اکتا

شرازگ ینامز دعوم ھک

دھدیم شھاکار

اھ هداد فیعض تیفیک

یزادنا هار لوط رد متسیس ود زا ینابیتشپ

رمتسم شزومآ ھب زاین

هوقلاب هدافتسا دراوم ییاسانش یارب تیقفوم مدع

هژیو تابلاطم یارب یلخاد عبانم نادقف

هداد نییاپ تیفیک

هدافتسا ھب قیوشت

هدافتسا عناوم نادقف

اطخ حالصا
“ تسردان ھخرچ ”

WEIMER, D.L. (1980). “CMIS Implementation: A Demonstration of Predictive Analysis”  Public Administration Review, 40(3): 231-240.

 یدروم تیریدم تاعالطا متسیس یارجا لیاسم ینورد طباور



یزاجم تامدخ تیعقاو و یتنس تلود بتارم ھسلس

BLOOMBERG, M.R. (2003). Efficiency, Effectiveness, and Accountability: Improving the Quality of Life Through E-Government, City of New York

اھتایلام
ی

راک
ی

اھ هزیگنا
 ی

یلام

خادرپ مدع
ت

ھمیب

روآ عمج
 ی

ھلابز

 یھاوگ
لاغتشا

اعالطا
 ت

ھیحان

خاسزوجم
ت

 یھاوگ
یئاذغ داوم

تشادھب دحاو
نامرد و

تاعیاض ھتیمک
یراجت

هدننک فرصمرومایلامروما دحاو یزیر ھمانرب
یرھش

DEP DOB DOTFDNY DBS

اھتایلام
ی

راک
ی

اھ هزیگنا
 ی

یلام

خادرپ مدع
ت

ھمیب

روآ عمج
 ی

ھلابز

زاسرتسب
ی

ور هدایپ

 یھاوگ
لاغتشا

اعالطا
 ت

ھیحان

خاسزوجم
ت

 یھاوگ
یئاذغ داوم

نامرد تشادھب دحاو یراجت تاعیاض ھتیمک هدننک فرصمروما
DEP DOP DOTFDNY DBS

یزیر ھمانرب
یرھش یلامروما

زاسرتسب
ی

ور هدایپ



کینورتکلا تلود ییآراک

کینورتکلا تلود یشخب رثا

 و تارییغت
ینامزاس تالیدعت

هدنزاس یازجا نامزاس یرامآ تاعالطا
دنک یم لاسرا بو ھب ار

بو زا ایوپ هدافتسا

یساسا تالماعت  تالماعت
یتالماعم

 تالماعت
یطابترا

کینورتکلا تلود

یتکرش یاھمتسیس-
یلام تیریدم•
تاکرادت•
یلنسرپ تیریدم•

لنسرپ یاھزاین-
یراک طباور-
)یزاس یصوصخ(نارواشم شقن-

یتکرش عبانم یزیر ھمانرب-
یراجت دنیآرف ددجم یسدنھم-
.تاعالطا یژولونکتو کینورتکلا تلود کیژتارتسا یزیر ھمانرب-
کینورتکلا تلود درکلمع شجنس-
نادنورھش تکراشمو تیاضر-

تاعالطا یژولونکت یاھ هدولاش-
یلاتیجید یدنب میسقتو یعامتجا یربارب-

MELITSKI, J. (2002). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

کینورتکلا تلود یشخب رثاو ییآراک



ینامزاس/ یگنھرف ذوفن یربھر کبس
روحم یژولونکت

روحم دنورھش

IT میاداراپ

PA میاداراپ

IT تیفرظ
تنارتنیا یگدیچیپ

 یریگ میمصت

یگچراپکی

کیژتارتسا یزیر حرط دنیآرف

نانکراک

درکلمع یریگ هزادنا و یبایزرا

یتینما

Explicit

Tacit

زکرمت

زکرمت مدع

دحتم

هدنکارپ

دیفم

دیفمریغ

دیفم

دیفمریغ

ینیع

ینھذ

ینف

یرادمتسایس

یزاس هدایپ کینورتلا تلود ھمانرب یارجا

کینورتکلا تلود لدم یزاس هدایپ

MELITSKI, J. (2003). “Capacity and E-government Performance: An analysis Based on Early Adopter on Internet Technologies in New Jersey,” 
Public Productivity & Management Review, 26(4):377-378.



یکیروئت یانبم

Denhardt)دیدج یمومع تامدخ & Denhardt)

 ھلخادم/نادنورھش تکراشم

یندم ھلخادم/مومع

یار نداد-

یمومع عامتسا-

ھمان نتشون-

ضارتعا-

 i.e. E-Town)ارآذخا/ یجنس رظن-

Panel)

یندم ربھر/نابلطواد-

ینف یاھرازبا-

کیتارکومد یدنورھش-
یتکراشم یسارکومد-

یا هرواشم یسارکومد-

دامتعا

ییوگخساپ

درکلمع

یرو هرھب

یشخبرثا/ ییاراک

تیفافش

 تامیمصت نیرتھب

یراذگتسایس

تاطابترا

تلود

:یدروم ثحابم

 زا نادنورھش تکراشم ایآ

 یسارکومد ،یجنسرظن قیرط

؟دھد یم ھعسوت ار یتکراشم

:نکمم یاھدمایپ رگید
 نامزاس یاھورگ یارب لمعلاروتسد ھئارا

 ناونعبنادنورھش،باختنا یاھھاگیاپ، ھتفای

 هدیدان ،)یمومع باختنا یروئت(هدننک فرصم

 یاھشور داحتاو طوبرمان تارظن نتفرگ

کینورتکلا تلود

لاعف تکراشم

SCHATTEMAN, A. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

eTownPanel.com یدروم ھعلاطم:کینورتکلا تلود و نادنورھش تکراشم



تکراشم داجیا4 لصف

نادنورھش.دننکیمتیریدمدوخنھذرددوجومیمومععفانماباریتلودتامدخیتلودناریدم
ضرفیمومععفانمزاھکهدوبیھجوتلباقیاھتیولواوعفانمیارادھکدنتسھمدرممومع
هدحتمتالیاهژیوبیبرغیاھروشکردیددعتمیاھهویش.دنوشیمرادیدیپمدرمناھذاردهدش
عفانمییاسانش.دراددوجونادنورھشعفانمساساربیتلودیاھنامزاستلاسرھبھجوتیارب

شیازفاثعابنادنورھشونامزاستکراشم.دشابیمفادھازایکیتلودونادنورھش
نیاردثحابممامت.دربیمالابارنادنورھشدامتعاوتیاضر،یشخبرثاھکهدشتیعورشم
.تساهدشرکذلصف
تکراشمیاربیفلتخملاکشا.داشبیمیتلودیاھنامزاسردیراکیاضفداجیاھلحرمنیلوا

هدوبیاھطباضشنیزگیاھشورلثمیکینکتیاھباختنایتح،باختناتسادوجومنادنورھش
یتلودتامدخھئارازانادنورھشتیاضرواھنامزاسھبنادنورھشدامتعاربیمھمریثاتو
هدیجنسیمومعتاسلجردروضحدوجوزاشیبابنادنورھشوتلودیوقتکراشمتیقفوم.دراد
.دوشیم
ردارنادنورھشدرکلمعشجنسام.ددرگیمثحبلماکروطبدرکلمعشجنسمجنپلصفرد
ھکدشابیماھنیسنکتابنادنورھشهرواشمزاشیبیزیچھکمینکیمیسرربمراھچلصف
ناشنیاھمارگایدھبلصفنیا.دنشابیمدرکلمعشجنسھنیمزردیملعتاقیقحتوھبرجتیاراد
یماکیرمایاویاسینومسیدردتلودونادنورھشتکراشمیدرومتاعلاطمهدنھد
.دزاسیمراوشداریدنورھشیبایزرایتلودتامدختیھام.دزادرپ

اریز.دوشیمیسررب)یعامتجایرباربو،ییآراک،یشخبرثا(فلتخمداعبازایتلودشخبدرکلمع
ییاسانششوریدنورھشدرکلمعشجنسو.دننکتروشمھنازورھیاپربدنناوتیمننادنورھش
.دشابیمیتلودتامادقاردهدشحرطمیاھتیولوا



؟دننکیم تکراشم نادنورھش ھنوگچ

)رثوم(یمومع عامتسا

یار ذخا

شیامیپ

هدش هرکاذم یراذگ نوناق

نادنورھش یسررب لناپ

یمومع ترووشم

یسایس ثحب

؟دننک یم تکراشم نادنورھش ارچ

ثحب-

کیمتسیس تکراشم-

؟تسیچ دمایپ

 و نایرجم یریگ میمصت ریثات
ناراذگتسایس

نادنورھش تکراشم مدع لیلد

 یعامتجا ھقبط ساسارب یزاس دانتسا

کیمتسیس عناومو

ار نادنورھش تکراشم ناوتیم ھنوگچ
؟داد شیازفا

نادنورھش شزومآ و یزاس دنمناوت

ناریدم هرابود شزومآ

اھدنیآرف و اھراتخاس داجیا
تیمکاح

یمومع تروشم

SCHATTEMAN, A. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

یتروشم یسارکومد دروم رد تالاوس



ناریدم

نادنورھش

 ییآراک

یشخبرثا

 یتروشم یسارکومد

 هدش یناسر عالطا

هدرتسگ

یجنس رابتعا

یتروشم

یسرزاب درکیور یدیلوت درکیور

یشنکاو درکیور یراگزاسدرکیور

 رابتعا یاراد یسایس لومش

ثحابم لح هار

KIM, C. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

 یمومع تروشم رب یا ھمدقم

تیعقاو  لآ هدیا



یزاس ھچراپکی یمومع تروشم

یزاس عورشم

داصتقا

ھلاسم

لح هار

یجراخ عبانم

ینورد تالکشم

کیتامتسیس

تسایس
تیعقاو

لآ هدیا

KIM, C. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

یمومع دقن و تروشم ریثات



یزاس یسارکومد دنیآرف یاھرایعم
یریگ میمصت رد نایدتبم میقتسم تکراشم-

یعمج یریگ میمصت رد تکراشم-
اھ هرود زا یخرب رد ور رد ور یاھ ثحب-

یربارب ھیاپ رب تکراشم-

عیسو یمومع تروشم دنیارف
یگدنیامن،عیسو تکراشم-
ھناھاگآ یمومع تکراشم-

یمومع تکراشم-
ربتعم جیاتن-

 یمومع تروشم یلصا ناکرا
کیژتارتسا ثحابم ییاسانش-

نارادماھس یراکمھ-
یدیلوت یریگدای-

یئارجا مادقا-

ربتعم تکراشم عناوم رب ھبلغ
نادنورھش شزومآ و تیوقت-

ناریدم هرابود شزومآ-
یتیریدم یاھ ھسورپ و اھ متسیس یزاس دنمناوت-

تروشم یلصا یاھیگژیو
تیمومع-
ملظ نودب-
 یربارب-

یمومع تروشم یزاس موھفم
رگید نادنورھش اب نامتفگ-

تکراشم لاکشا یخرب-
نامتفگ یاھشور یزیر ھمانرب نودبو یمسر ریغ لدابت-

ثحابم یمومع تیھام-

لاعف ریغ تعنامم و فیرظ لومش
( یراکمھ لثم )

رمتسم لومش →

تروشم یسارکومد یارب مزال تیمکاح
درکلمع تیمکاح-

ازجم یاھ شقن تیمکاح-
وگتفگ تیمکاح-
تارظن تیمکاح-

کرتشم هدنیآ تیمکاح-

یمومع تروشم یاھرایعم
یمومع-
یراصحنا-
ھطلس نودب-

یئارگ ترثک
اھھورگ دادعت-
یریگدای تصرف-

نارومام ھب یسرتسد-
فالتئا یاھرازبا-

میقتسم تکراشم
دارفا دادعت-

کرد ندرب الاب-
تکراشم عبانم-
سلجم یگدنیامن-

کیتارکومد یاھرایعم

تروشم یسایس یربارب
ھناملاظریغ تیمکاح– لومشم

تلود کیتارکونکت لکش

:تکراشم عناوم
رصاعم ھعماج رد هرمزور یگدنز تیھام-
ییارجا یاھدنیآرفو اھراتخاس-
تکراشم یاھ کینکتو ریخا تامدقا-

یمومع تروشم

Conditions

KWAK, S. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University - Newark

یمومع تروشم یارب طیارش



دراد یگتسب طیارش ھب بسانم بیکرت بسک

تیمکاح

تروشم
یسارکومد

یشزومآ تردق

ھعماج دلوم تردق

لحارم ندوب ھنالداع

جیاتن تیفیک

شگ
یا

ش

 یزاس عورشمو تروشم

لوقعم جیاتن ییاسانش ناکما شیازفا

ررکم تروشم تاریثاتو نامز داعبا-

یمانمگ و تیلک زا بانتجا

یزاس عورشم ینابم

نادنورھش هدارا نییعت دنیارف

ثحب ناونع ھب تروشم

یصوصخ تاعالطا یزاسراکشآ•
یزرودرخ سرد ریثات•
جیاتن ھیجوت صاخ تیعضو•
 ینوناق باختنا•
ناگدننک تکرش یقالخا تیفیک یاقترا•
اھدمایپ زا حیحص ھجو لالقتسا•

کیتارکومد یاھ نیسیروئت یاھشالت

 تھج رد اھتسایس یزاسلدم یارب
نآ ندرک یتروشم

 تروشم یارب یدام ترورض
دوشیم عیزوت یواسم ریغ تروصب

 عبانم رد یربارب•

ذفان یاھ ثحب یارب یواسم یاھتصرف نیمضت•

یسانش تخانش تیمکاح رد یربارب•

مدرم هدوت جیسب

رطخ ناونعب

MAHOHARAN, A. (2006). Rutgers University-Newark

نادنورھش تکراشم دنیآرف لوط رد تیعورشم



یئارگ ترثک

دودحم قفاوت•

یدام عبانم شیامنو شناد،دادعتسا :دادنورد•

صقاون زا ییاھسرد و تامیمصت :دمایپ•

تلود

C
C

C

C
C

C

C
CC

 میقتسم تکراشم

C
تلود

C

C

C

C

عیسو سایقم رد قفاوت•

شیامنو شناد،دادعتسا :دادنورد•

یرگنشور و عامجا ساسا رب تامیمصت :دمایپ•

یدادرارق تکراشم

 یھدنامزاس

نادنورھش

بانط

 ھعسوت

نادنورھش

اھتارکروب

بیش

 بوچراچ

تکراشم

گنس ھتخت

 یراگنا هدیدان

 نادنورھش

 درومرد

عوضوم  ھلق

هزوحو تروشم

یریگ میمصت

 یمومع تروشم رامشیب لاکشا

CHARBONNEAU, E. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



 نادنورھش رب ینتبم یراکمھ

یتلود تیریدم

یا هرواشم

یندم ھعماج

تاعالطا لدابت

یباختنا

 یا هزرابم

ھلخادم یاھدرکیور

یندم

 دامتعا ندربالاب

نادنورھش ھب تلود
 تیعورشم ندربالاب

تلود

یئاراک ندربالاب

نادنورھش

   یئوگخساپ ندربالاب

تلود

یگتسیاش ندربالاب

تلود

دامتعا ندربالاب

تلود ھب نادنورھش

COOPER, T. L., T. A. Bryer, et al. (2006). "Citizen-Centered Collaborative Public Management." Public Administration Review 66(1): 76-88.

یندم ھلخادم یاھدرکیور یموھفم لدم



•
انشراک ناریدم

س •
یوگخساپ

باختنا ی
ی •

ا ھفرح نارادماھس
• ی

ختمریغ نارادماھس
ص

ص •
اختنا

ت ب
فداص

ی •
ریگراکب

 مادختساو ی
دنمفدھو دازآ •

اختنا دوخ
دازآ ب •

مومع هزوح
هدنکارپ ی

تیعضو کچوک عماوج مومع

یراصحنا

رتشیب
 لومش

رتشیب

FUNG, A. (2006). “Varieties of Participation in Complex Governance." Public Administration Review 66(1): 66-75.

تکراشم باختنا یاھشور



نالاعف یاھشیارگ جیاتن نایب

( یراذگتسایس یاھدنیارف )

یژولوئدیا

یسیاس تکراشم

تاریثات کاردا

ھمانرب تیولوا

تامادقا

 ینامز یراذگ ھیامرس تھجو دماسب :یراذگتیایس/ یسایس یاھدادرارق

لاردف یاھکمک و نارادفرط و نامزاس لامآ یتلود تیامحو یراذگتسایس رد

نالاعفریغ یاھتیلاعف
اھشیارگ

یعامتجا ءاشنم

کیتارکومد ءاشنم

تیسنج

تیموق/داژن

لوصح

صصخت/ھجرد :شزومآ

ھفرح

یراکریسم

ینامزاس تیریدم و ھبرجت

فادھا

اھفدھ

ثحابم

دنیارف

تامیمصت

اھ ھنیزگ

هدناتس

شجنس

یبایزرا

اھدمایپ

تاریثات

اھدمایپ

BOWLING, C.J., Kelleher, C.A. et al. (2006). “Cracked Ceilings, Firmer Floors, and Weakening Walls: Trends and Patterns in Gender Representation among 
Executives Leading American State Agencies, 1970-2000”, Public Administration Review, 66(6): 823-836.

اھنآ جیاتن و لاعف ریغ و لاعف ناگدنیامن نیب طباور



ترواجم و تامدخ هزوح یازجا یبایزرا هزوح رد

:یفارگومد یاھیگژیو

نس•

داژن•

دمآرد•

تالیصحت•

تیسنج•

یسایس یاھشیارگ

یلحم تلود تیفیک یبایزرا•

یدمآراکو ییآراک•

تامدخ ھئارا

یدج میارج دادعت / اھ یریگتسد دادعت•

نارومام مازعا•

ھقطنم تیعمج / مرج نازیم•

خساپ نامز•

تامدخ ھبرجت

سیلپ اب سامت•

ندش ینابرق تاعفد دادعت•

تاراظتنا

تینما ساسحا•

سیلپ خساپ نامز زا تیاضر

مدرم اب سیلپ راتفر زا تیاضر

سیلپ تظافح هدش کاردا یربارب

خساپ نامز هدش کاردا یربارب

سیلپاب سیلپ دروخرب هدش کاردا یربارب

مرج نازیم هدش کاردا یربارب

سیلپ تظافح زا تیاضر

BROWN, K. and P.B. Coulter (1983). “Subjective and Objective Measures of Police Service Delivery”, Public Administration Review, 43(1):50-58.

یدنورھش تیاضر لدم



(i) یتایلمع (ii) کیژتارتسا (iii) یا ھطباض(-i) Disingenuous Efforts

یگدنیامن (3)

یا هرواشم (2)

 یا ھطباض (1)

مودنارفر .17 تاراکتبا .7
یتکراشم ھجدوب .12یلحم تلود .10

ھعلاطم ھخرچ .21

نادنورھش تالیکشت .3

نادنورھش هرواشم تایھ .2
نادنورھش تواضق .4
زکرمت هورگ .5
زبس ذغاک .6
یلماعت تیاس بو .8

یمومع مالعتسا .14
یتاقیقحت لناپ .18
نالاعف نمجنا .20
)زاب(شیامیپ .24

یتیریدم .13
)ھتسب( شیامیپ .22
ارآ ذخا .25

یتنرتنیا تچ هورگ .9
یماح یبال هورگ .19
)یا ھطباض( شیامیپ .23

تاغیلبت .1
ھمانربخ .11
16. PSA
تلود تایھ شرازگ .26

    تلود یمومع تاسلج .15
( (Q&A اب

یلک تارثا (1-)

AGENDA-SETTING CONTROL

تنک
لر

ت 
یمص

گ م
ری

ی

STEWART, K. (2007). "Write the Rules and Win: Understanding Citizen Participation Game Dynamics," Public Administration Review 67(6): 1067-1076.

لرتنک سیرتام



STEWART, K. (2007). "Write the Rules and Win: Understanding Citizen Participation Game Dynamics," Public Administration Review 67(6): 1067-1076.

نادنورھش تکراشم یزاب لوا یاھدمایپ و یربھر تیفیک

هدومزآراک (3)

یدتبم (2)

راک هزات (1)

(i) هدومزآراک (ii) یدتبم (iii) راک هزات

یفیک
ربھر ت

دنورھش ی
ی

تلود یمسر یربھر تیفیک



 یمومع تکراشم

  تلود رد

 تکراشم

یسایس

 یمومع تکراشم

یمومعروما هرادارد

 ،کیتارکومد یاھ تیصخش
 و کیژولوئدیا یاھ تیصخش

ینامزاس لماوع

رد یمومع دامتعا

یراذگ یشم طخ

 رد یمومعدامتعا

 یمومعروما هرادا

 یمومع دامتعا

تلود رد

WANG, X.H. and M. Wan Wart (2006). “When Public Participation in Administration Leads to Trust: An Empirical Assessment of Managers’ Perceptions," Public 
Administration Review 67(2): 265-278.

یمومع دامتعا اب نآ طابترا و یمومع تکراشم عماج لدم



تیعورشم

یشخبرثا

ھلخادم

ییآراک

ماجسنا

باو تس یگ

یفافش ت

اع د نال ب ھ دو ن

دامتعا

یمومع

یعرف لوصح جوا

فادھا

ھیاپ

GOODSELL, C.T. (2006). “A New Vision for Public Administration." Public Administration Review 66(4): 623-635.

یتلود تیریدم فادھا ھلق



کیژتارتسا لاوس

ناسانشراک

یلخاد نارادماھس

هدننک لیھست تیمکاح
تیمکاح

تاعالطا
طا

اعال
ت

اعالطا
تاعالطات

ینوریب نارادماھس

ینوریب نارادماھس

 دوخ تردق تیمکاح– یزاس دامتعا
 ناسانشراک.تسا هدرک ظفح ار

 نادنورھش و هدرک ظفح ار تاعالطا
.دنراد یسرتسد تاعالطا ھب

 زا دارفا ھک یشیاز یریگدای دنیارف
.دنریگیم دای رگیدکی

 نکمم ھک ھتفای رییغت ناریدم شقن
رییغت ار یئارجا یاھراتخاس تسا

.دھد

 ھک تسا یشور لح هار-یشخبرثا
 یراذگ ھیامرس نآ یور نارادماھس

.دنا هدرک

یراکمھ دنیارف دربراک

BROMBERG, D. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



(A)

 یژتارتسا

یتیریدم
(B)

اھدمایپ (C)

 کرد یاھدمایپ

هدش (D)

تیاضر
(E)

EVLNدامتعا

 یور ینوریب ذوفن

B

 یور ینوریب ذوفن

C

 ینوریب ذوفن

D یور  یور ینوریب ذوفن

E

ینیع ینھذ

VAN RYZIN, G. G. (2007). "Pieces of a Puzzle: Linking Government Performance, Citizen Satisfaction, and Trust." Public Performance & Management Review

30(4): 521–535.

دامتعا و نادنورھش تیاضر ،تلود درکلمع :یموھفم بوچراچ



رھش یاروش یدنورھش یتیریدم یاضعا

وضع2 ای1 یلصا یاضعا وضع2 ای1

یدنورھش درکلمع میت

 هداد نورد تفایرد
 رد نادنورھش یاھ
 لباق یاھدمایپ دروم
 یتلود تامدخ کرد

 یاھرایعم ءاقترا
 ساسا رب درکلمع

 هداد نورد
 نادنورھش

 ھعسوت ھب کمک
 درگ متسیس
 هداد یروآ

 نارومام اب راک
 زا هدافتسا یارب
 درکلمع یاھرایعم

 رد نادنورھش
 یریگ میمصت

 رد نارومام ھب کمک
 تاعالطا راشتنا

 یریگ هزادنا یاھرایعم
درکلمع

یدنورھش رب ینتبم درکلمع یبایزرا یموھفم بوچراچ

HO, A. and Coates, P. (2004). “Citizen-Initiated Performance Assessment: The Initial Iowa Experience,” Public Productivity & Management Review, 27(3):32.



زکرمتم یاھھورگ
 و ھعماج ناربھر اب

نادنورھش

 درکلمع میت
یدنورھش

یتنرتنیا مور تچ
دنتسھ تکراشم هدامآ ھک ینادنورھش یارب

یلماعت تیاس بو
 رتویپماک زا یتحار ھب ھک ینادنورھش یارب
 دننکیم هدافتسا

یدنورھش سامت
 دنشابیم سامت هدامآ ھک یدارفا

یدنورھش یسررب
 یاھھورگ لماش نادنورھش مامت ھب یگدیسر یارب

تیلقاو لاعفریغ

HO, A.. and Coates, P. (2004). “Citizen-Initiated Performance Assessment: The Initial Iowa Experience,” Public Productivity & Management Review, 27(3):34.

نادنورھش رب ینتبم درکلمع یبایزرا یموھفم بوچراچ



یمومع تروشم

یداھن مسیناکم5

یمومع عاعمتسا
تاراکتبا

یمومع یجنسرظن
یا هرکاذم یزاس نوناق
نادنورھش یسررب یاھلناپ

:یتروشم لیلحت و ھیزجت

یژولونکت ملع یارب زاین

شزومآ

رثوم تکراشم
و یئارگ ترثک
میقتسم تکراشم یتروشم یسارکومد

یتلود شخب تیریدم درکیور4

 یتیادھ
یلماعت

یدلومو یشیاز
یراگزاس

نادنورھش رب ینتبم درکلمع یبایزرا یموھفم بوچراچ

VERGARA, M.-B. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



STEVENS, J.M. (1981). “A Comparative and Contingency Approach to Productivity in Human Service Organizations”, Public Productivity Review, 5(4):380-395.

یتیریدم راتخاس

 ناسانشراک

ھمانرب

ھمانرب یبایزرا و تیریدم

مزال یبایزرا
( نینکاس و یرتشم )

و هدش فیرعت یاھزاین
هدش نییعت تامدخ نایرتشم

 یریگ میمصت
جیاتننو

و ارجا

یدنب میسقت

دروخزاب

لرتنک

تسدرود طیحم ماع طیحم یتایلمع طیحم

تیعطق مدع

یگدنکارپ

یگدیچیپ

کسیر

یسایس

یداصتقا

یقوقح

یژولونکت

یگنھرف/یعامتجا

یکیژولوکا

ھناسر *

تیمکاح یاھ هدننک لرتنک

ھجدوب / یلام یاھ هدننک لرتنک

)هریغو یتاررقم،یئارجا(

نایرتشم

 ینامزاس و یدرف یاھفالتئا

نافلاخم و

 ینامزاس نورد طباور

 ریغ و یتاررقم یانبم(
) یتاررقم

تالیکشت/اھ ھیداحتا

یمومعو یتلود عفنیذ یاھھورگ

تاعالطا نایرج

هدش لرتنک شالت

.دنشاب ھتشاد یتامدخ یاھنامزاس یخرب رب یتایلمع ریثات تسا نکمم ھناسر یازجا *

یراکمھ دنیارف دربراک



 نادنورھش

Des Moines

CIPA میت

 یتلود هاگشناد
IOWA

 یاروشو ءاضعا
رھش

یباختنا نارومام

نایرجم

مھم رصانع ییاسانش
یمومع تامدخ

 یاھرایعم ییاسانش
درکلمع

یاھ کینکت ھعسوت
اھ هداد یروآدرگ

نایرجم

اھ هداد زیلانآ

یباختنا نارومام

 یدرکلمع تاعالطا شرازگ
مدرم مومع ھب

CCRSرد اھ هداد دولپآ

– یداع نادنورھش یارب ندناوخ لباق

هاتوک یمالک ھصالخ اب لوادج
ناگیاسمھ طسوت دییات

Des Moines
یسایس یربارب

ندوب لومشم
ناگیاسمھ قیوشت-

ردیاپسارادومن-
هژورپ یبایرازاب-

یژولونکت دربراک

 یسررب-
 هدافتسا-یلاتیجید
 یاھرتویپماک زا
و یلاتیجید یسررب،کچوک

GIS یراگن ھشقن

تروشم
ناگیاسمھ تاسلج-

یدنب تھج-

تیمکاح

تیفافش

ملظ لامعا نودب

یریذپ ساکعنا

 رثوم یطابترا لاناک

Des Moines, Iowa (USA) یدروم ھعلاطم: درکلمع تیریدم ھب کمک یارب نادنورھش یزاس دنمناوت

MAHOHARAN, A. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



درکلمع یاھ هداد زیلانآ

ھلاسم ییاسانش

درکلمع یاھ هداد یروآدرگ

درکلمع یاھشرازگ راشتنا

↓

↓

↓

↓↓

هرفن23 میت

 Desتالحم هدشدیدناک نادنورھش•
Moines 

 ,اھنمجنا•

 ,اروش یاضعا•

رھش یاروش یاضعا•

Iowa یتلود هاگشناد ناگدنیامن•

یمومع تروشم طیارش

یسایس یربارب•

لومش•

تروشم•

تیمکاح•

ملظ مدع•

 هزادنا و دروآرب متسیسریثات
درکلمع یریگ
تیفافش•
یریذپ ساکعنا•
تلادع•

اھدمایپ اھ هدزاب

• یسارکومد تاریثات

• یرھش تیریدم تاریثات

KIM, C. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Des Moines, Iowa (USA)یدروم ھعلاطم :نادنورھش ھلخادم



هژورپ یحارط
CIPA میت لیکشت

درکلمع یاھرایعم ییاسانش

درکلمع تاعالطا شرازگ

ھضرع

اھ ھکبش

اھھاگیاپ

کرتشم لصف

دربراک هدولاش

اضاقت

اھزاین

اھشزرا

اھ تیولوا

یلاتیجید یسررب

اضاقتو ھضرع یژتارتسا
تروشم دنیارف

درکلمع یاھ هداد زیلانآ و یروآ درگ

کیتارکومد یاھشزرا
ناکدننک تکرش نیب رد رثوم طابترا-

یشزومآ و یندم تکراشم-

ییوگخساپ-

یتیریدم یاھشزرا
 یریگ هزادنا ھمانرب و ینامزاس فادھا نیب بسانت-

یریگ میمصت تیفیک ءاقترا-

ھلاسم لحو ھلاسم ییاسانش-

ندوب ھفرص ھب نورقم و ییاراک-

KWAK, S. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Des Moines, Iowa (USA) یدروم ھعلاطم : نادنورھش هدش زاغآ درکلمع یبایزرا



Des Moines, Iowa
• تیعمج 198,682
• تسوپدیفس 82.3%
• یھاگشناد کردم 21.8%

رھش کیژتارتسا یزیر ھمانرب
 مھم هزوح12و رھش تالکشم

یتامدخ
بلاغ دنورھش23

رھش تلود

و یزیر ھمانرب

یدنب ھجدوب

Iowa یتلود هاگشناد

CIPA’s 
یسررب میت

•  ییاسانش رایعم

• اھ هداد زیلانآ و یروآدرگ

• ھناھام تاسلج•یدرکلمع تاعالطا شرازگ

شزومآ•

ITزا هدافتسا اب رھش شیامیپ•

 ناگدننک تکرش یاھیگژیو

• ناگدننک تکرش یربارب

• اھھورگ مامت لومش

• سیلپ ھبلغ مدع

• ساکعنا لباق یمومع یاھینارگن

• رثومطابترا

 و یلام ینابیتشپ

)کرویوین رھش( ینف

• یندم شزومآ

• ییوگخساپ

 ھنالداع نیمضت یارب ردیاپسا رادومن
اھھورگ مامت زا نادنورھش شیامن/ندوب

KRUEATHEP,W. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

Citizen-Initiated Performance Assessment (CIPA)



درکلمع شجنس5لصف

ھکارھچنآشرازگسپسوهدادماجنااھدحاودادعتتیریدمیاربنامزاسکیھکتسایدرومشھاکلماشدرکلمعشجنس

ھنازوریلامتایلمعھبھجوتابتامیمصتماجنایاربتیریدمھبتاعالطاندادیلصاهدیا.دنکیمظفحارتساھتفایماجنا

یمنامتسافافشوهدنھدرادشھخساپ؟دتفایمیتلودشخبردیقافتاھچدننکنیریگهزادنااردرکلمعناریدمرگا.دشابیم

وینامزاستایقلخوتالاحھبدیابیتلودناریدمدرکلمعیاھرایعمنادقفرد.تسانیالکشم.دننادیمنمھناریدمومیناد

شرتسگلاحردناھجرسارسردینامزاسحوطسمامتنیبرددرکلمعشجنسزاهدافتساھناتخبشوخ.دننکھیکتاھنآتاذ

.تسا

ناشنارریزلوادتمعناوملصفنیایاھمارگاید.دراددوجوبانتجایاربیرایسبعناوم.دشابیمراوشددرکلمعمتسیستیبثت

نکممایدوشیمنکرداھتایلمعیگدیچیپسپس،دننکهدافتسایکدنایاھرایعمزاتسانکممیتلودیاھنامزاس-1:دنھدیم

یریگهزادنایاھصخاش-2.دوبدھاوخھعسوتعنامدرکلمعیاھصخاشیروآدرگسپدنوشهدافتسایرتشیبیاھرایعمتسا

شزراھبهدادزیلانآوهدادیروآدرگیاربھتفایصیصختعبانمسپدنشابھتشادطابتراھعسوتیاھیژتارتساھبیتسیاب

ھبارتلودنیمدختسمتایقالخااریزدنوشینثتسمیریگمیمصتزادیابدیلوتطخوھنایمناریدم-3.دیازفایماھنامزاس

ھکدوشارجایروطتسانکممدرکلمعشجنس-5.دوشنغالبامدرموناریدمھبجیاتنتسانکمم-4.دنزادنایمرطخ

.دزادناهرطاخمھباریعقاودرکلمع»ھتفرگتروصیزاب«عون

یراصحناثحب.دنھدیمناشنھیلوالحارمرداردوخدرکلمعشجنسیاھتیقفومزایرایسبھکتسنیابوخرابخا

ھکینامزاسفادھاھنیمزردتلودنیمدختسمھبیناسرلانگیس-1:درادارریزیایازمدرکلمعشجنسیارجایگنوگچ

کمکیتلودنامزاسشزرافیرعتھبھکهدنیآیاربلوادتمشرگنداجیا-2.دماجنایمهدشیدنبتیولوافیاظوھبفیاظو

طابترایرارقربوتیفافششیازفا-4.کرتشمفادھابیغرتردنامزاسکیفلتخمیاھدحاونیبیراکمھتیبثت-3.دنکیم

.تساهدشرکذاھمارگایدردایازممامتھک.اھتیقفوموفادھادرومردنارادماھسیناسرعالطاو

یمدرکلمعشجنسیاھتیدودحمواھصخاشنکمموفلتخمعاونانیبھطبار،درکلمعشجنسبوچراچھبمجنپلصف

.دوشعقاوھجوتدرومدناوتیموهدوبنناسآوعیرسیدنیارفدرکلمعشجنسھکدوشراکشآدیاب.دزادرپ



 یزیر ھمانرب

کیژتارتسا

 رب یدنب ھجدوب

جیاتن ساسا

 تیریدم

کیژتارتسا

دورآرب

درکلمع

اھشزرا

تلاسر

زادنا مشچ

یسرزاب

ینوریب

 یسرزاب

ینورد

کیژتارتسا تیریدم دنیارف

POISTER, T.H., Streib, G.D. (1999). “Strategic Management in the Public Sector: concepts, Models, and Processes,” Public Productivity & Management 

Review, 22(3):318.



تلود یاھیگژیو
)تلایا(یباختنا
هرگنک•
انس•
یندم گنھرف•

درکلمع•

عبات•

شقن•

نیریاس•

درکلمع دروآرب

 ینیع•

ینھذ•

 یبایشزرا

درکلمع

ینیع•

ینھذ•

Pay for 
Performance

موادت لباق•
موادت مدع•

نادنورھش دامتعا

 گنھرفریوصت

نالک

ینامزاس گنھرف

بتارم ھسلس•

ملع•

رازاب•

تالماعم•

یصخش دامتعا

شناد یانبم•

شزرا یانبم•

گنھرف یانبم•

تادھعت

یساسحا•

شزرا رب ینتبم•

موادت•

یلاقتنا یریگدای  یریگدای
یا ھلماعم

اھ نارحب

مادختسا

نالک حطسردجیاتن تیریدم

درخ حطسرد

HOLZER, M. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

درکلمع تیریدم متسیس



اھ هداد اھ تیلاعف اھ هداتس تاریثات *

یرو هرھب/ییاراک شخبرثا

.دنراد هراشا ھعماج رب تاریثات ھب ھکلب دشاب یمن دیلوت دنیارف زا یشخب)اھدمایپ( تاریثات*

درکلمع تیریدم یارجا ھیلوا دمایپ ناونعب طابترا یرارقرب

SORBER, B. (1993). “Performance Measurement in the Central Government Departments of the Netherlands,” Public Productivity & Management Review, 
17(1):63.



اھ هداد اھ هدناتس

ای هدش شزادرپ

هدش یروآ لمع
یتلاسر تامازلا•

یراک مجح•

عبانم•

یدنبنامز و ھمانرب•

• ایتالوصحم

•  تامدخ

درکلمع دروخزاب

U.S. Army Management Engineering Training Agency (1973). Special Studies of Measurement Problems, 2, Rock Island, Illinois.

لدم : تیریم متسیس موھفم



مدرمهدناتس تیفیک نامزاس

یریذپ فاطعنا

لرتنک

تایقالخا و ماجسنا :اھرازبا یگدامآ، یریذپ فاطعنا :اھرازبا

تاعالطا تیریدم :اھرازبافادھا نییعتو یزیر ھمانرب :اھرازبا

یناسنا عبانم ھعسوت :ھجیتن عبانم بسک و دشر : ھجیتن

لرتنک و یرادیاپ : ھجیتنیرو هرھب و ییاراک :ھجیتن

 ینامزاس یشخب رثا داعبا

ROHRBAUGH, J. (1981). “Operationalizing the Competing Values Approach: Measuring Performance in the Employment Service,” Public Productivity Review, 
5(2):143.



رظندروم نامزاس مدرم

یریذپ فاطعنا

لرتنک

راتخاس

تایقالخا

دیکاتو ھعسوت،شزومآ

ماجسنا/تافالتخا تیفیک

یناسنا عبانم شزرا

 /یریذپ فاطعنا

یراگزاس

یگدامآ
دشر

 زا هدافتسا

طیحم

تاعالطا لدابت و تاعالطا تیریدم

لرتنک

یرادیاپ

 و یزیر ھمانرب
فادھا نییعت

ییاراک

یرو هرھب

-.40 +.40-.20 +.20

-.40

+.40

+.20

-.20
رازبا

جیاتن

یشخب رثا یاھرایعم یدعب ھس شیامن

QUINN, R.E., Rohrbaugh, J. (1981). “A Competing Values Approach to Organizational Effectiveness,” Public Productivity Review, 5(2):131.



مدرم و یراذگتسایس

USE: ییوگخساپ

ھمانرب و نامزاس ناریدم

USE: کیژتارتسا تیریدم یاھمتسیس

USE: ھمانرب رمتسم ھعسوت

ھمانرب یاضعاو ناریدم

ندوب عماج

یرورض کدنا

زیم
 نا

طا
اعال

ع ت
کلم

در

دروآرب بتارم ھسلس

FRANKLIN, A. (1999). “Managing for Results in Arizona: A Fifth-Year Report Card,” Public Productivity & Management Review, 23(2): 194-209.



درکلمع دروآرب

ییوگخساپ

:یژتارتسا5
یتباقر دیلوت صقاون ھظحالم-1

یدیلوت ماقرا ندوب یبطق کت میرحت-2
درکلمع دروآرب مویروف ودرکلمع تیدودحم-3

تیریدم ضرعم رد ھتفرگرارق تالوصحم تیدودحم-4
دیلوت یاھزادنا مشچ یاھ ھسورپ زا هدافتسا-5

میرکتو یبایشزرا،یریگدای،تیفافش

دراد یفنم ریثات نابز شرازگ و یفنم تاعالطا

 ییوگخساپ مدع تروص رد
 …تیریدم

 شیامیپ
یدنورھش ھعلاطمو

Auditing the accuracy of 
Performance Data used to 

create PM

 ثعاب اھ یزیمم
دنوشیم تظافح

ھلخادمو تکراشم

 و دامتعا لباق
قیقد

یشخبرثا و ییاراک

ھمانرب تیریدم تیقفوم

…ای

درکلمع دروآرب تیقفوم یاھیژتارتسا

VERGARA, M.B. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



BROMBERG, D. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

درکلمع یریگ هزادنا یاھرایعم

تدم دنلب فادھا

2006

2008

2010

2012

2014

G

G

G

G

G G

G

G G

G

دنھد یم شیازفا ار تدم هاتوک دیلوت اھرایعم

یلوزن درکلمع دروآرب

M

MM

 یارجا
 یعامتجا تظافح

 یتشادھب تامدخ
ینامرد

 تظافح دحاو
 یلخاد

تیریدم بسانت

هدش درادناتسا درکلمع دروآرب

فلتخم یاھدروآرب

فادھا
تدم دنلب

تاباختنا

تاباختنا

تاباختنا

 فادھا
تدم دنلب

فادھا
تدمدنلب

 ھن دننک یم سکعنم ار یسایس یاھشزرا ییارجا تاحالصا
.دراد ریثات نایرجم ییاناوت رب یلو شیازفا ار ناگدنریگ میمصت ییاراک یزاس درادناتسا.ار ینف لح هار



نادنورھش تکراشم درکلمع رایعم

 یاھھورگ
فلاخم

ھعماج یاضعا
تسیل رد دوجوم

یژولونکت شیامیپ شزومآ

یلحم ھناسر یا هداد هاگیاپ
یرتویپماک

یریذپ تیلوئسم ییوگخساپ

اھداد یروآدرگ

 تکراشم

نادنورھش

اھرازبا

 راشتنا و نامزاس
تاعالطا

اھدرواتسد

BROMBERG, D. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

نادنورھش تکراشمو درکلمع دروآرب ھخرچ



جیاتن یارب یزیر ھمانرب
تلاسر- زادنا مشچ.
فادھا- کیژتارتسا.
ینیع- تایلمع.
شجنس یاھ ھمانرب هورگ.
نانکراک درکلمع یاھ ھمانرب.

یریگ میمصت
یتآ یاھزاین •
درکلمع فادھا •
مزال صیصختو لیدبت •

جیاتن یبایزرا
درکلمع دروآرب.
نانکراک یبایزرا.
یفرصم عبانم.
نادنورھش شیامیپ و هداد.

جیاتن یارب یدنب ھجدوب
تامدخ یاضاقت.
درکلمع ھجدوب.
عبانم صیصخت.

شرازگ ھجیتن
هداد ھیجوت.
تیعقاو / ینیب شیپ.
اھرایعم و ینابم.
نایرتشم مامت لومشم.

راد ینعمو دنمدوس تاعالطا ھئارا
ھمانرب و اھدنیارف کردو لوصح
ھسیاقم و نانیمطا تیلباق،هداد یتسرد نومزآ

یجراخ یسرزاب دحاو یلخاد یسرزاب دحاو

 نادنورھش
راجت

ھناسر
عفنیذ یاھھورگ

درکلمع و یبایزرا یاھشیامزآ
نادنورھش شیامیپ
درکلمع شرازگ یاھرادناتسا

شجنس جیاتن و فادھا تیبث.

عبانم تامازلا ھیجوت و نیمخت.

 عبانم هرابود صیصخت.

ینامزاس یاھیژتارتسا ھعسوت.
.درکلمع ندرب الاب یارب نادنمراک هزیگنا
اھتایلمع لرتنک.
یراک مک ای یراک ھفاضا یا هرود ینیب شیپ.
شجنس هدیچیپ یاھ تیلباق ھعسوت.

درکلمع یاھرایعم داجیا یارب هدافتسا دروم درکلمع یاھ هداد یتسرد دروآرب

KIM, C. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



 تدم دنلب ھعسوت:یتآ فادھا
تلود درکلمع

جنس
لپ ناونعبدرکلمع ش

شجنس بناوج یحارط/متسیس
نزاوتم وددعتم شجنس•

تدم دنلب ھجوت•

)ثلثم( لک درکلمع یریگ هزادنا•

طیارش ھب یریذپ فاطعنا•

 هداد و متسیس موادم یسررب•

یناسنا عبانم بناوج
ییارگ ھفرح•

لاعف درکلمع تیریدم•

شزومآ و تاعالطا•

اضعا یفاک شزومآ•

حوطس مامت رد نانکراک لومش•

یدامن بناوج
 یسایس داھن لرتنک•

زکرمت مدع/زکرمت راتخاس•

(Smith 1995, 280).دشاب یم هدشن ریبعت دوس ھتساوخان ھجیتن یلرتنک دوخ ناسنا هدیچیپ ھکبش لرتنک

نادنورھش تلود
یراکمھ

طابترا

دامتعا

)PM(درکلمع شجنس دنیارف

ثحابم
• ھجوت یب

• دودحم یصخش یاھینارگن

• مدرم مومع یاج ھب یصخش عفانم ظفح

ثحابم
• نارگن

• ھجوت یب

• ریگ تقو

درکلمع شجنس و درکلمع یبایزرا

(Smith 1995) ینیب شیپ لباق ریغ جیاتن

• )داجیا(زادنا مشچ

• یزراس ھنیھب ھمین

• ایپویم

• Measure Fixation

• Misrepresentation

• ریبعت دوس

• یزاب

• تارییغت

اھشلاچ و تالکشم

اھ لح هار

کیناگرا هراعتسا ناونعب درکلمع شجنس

KRUEATHEP, W. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



درکلمع شجنس یاھ متسیس و فادھا

یزیمم/یسرزاب

 یلخاد یاھنامزاس قیرط زا

…یلو رتھب هدیا
؟دارفا نیمات

؟دزادرپ یم ار مادقا نیا ھنیزھ یسک ھچ

حیرص یا ھجدوب طیارش

نایدوم- نادنورھش  تراجت

 ھباشم یاھ هویش ھب تشگزاب رد دیاش
.ددرگ ماجنا یراجت

؟یلمع

؟تسیچ یزیمم ماجنا یارب بسانم شور

اپوکیرام یلام درادناتسا GASB یلام درادناتسا

هدش شیامزآ البق
یلم حطس رد نکمم یاھدمایپ شرازگ یور قیقحت

اھتیقفوم ،اھشالت ،تامدخ

دشاب بسانم عیسو فیط یارب تسا نکمم

نم نامزاس یارب ایآ
؟دوب دھاوخ بولطمان

نیرتھب تاقیقحت،تیعطق مدع تروص رد
.تسا ھتفای ار یتکراشم هویش تامادقا

 نتفرگ رارق شجنس دروم یارب دارفا ھب هزاجا نداد
.تسا هدرک کمک متسیس زا سرت و تیعطق مدع شھاک ھب

نامز تشذگ طیارش اب اھرایعم رییغت ییاناوت شیازفا

درکلمع شجنس یاھ متسیس و فادھا

WOOLLEY, J. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



درکلمع شجنس

؟تسیچ هدافتسا لیلد

راک ماجنا یدنمناوت و دحاو یاھتیلاعف دروم رد ناریدم ھب رترب هدیا نداد

حطس ناریدم ھب دوخ یاھ تیولوا لامعا یارب دشرا تیریدم ھب هزاجا نداد

نییاپ حطس و ھنایم

:دنکیم کمک ناریدم ھب شور ودرھ

اھیژتارتساو تاراظتنا فادھا نییعت.1

اھ لح هارو تالکشم ییاسانش.2

؟دنکیم هدافتسا نآ زا یسک ھچ

ییارجا/ یلخاد ناریدم

 تامادقا و اھ تایلمع ات دھدیم هزاجا

دنک یریگ هزادنا ار

یباختنا نارومام

 یئارجا دحاو شرگن دھدیم هزاجا

دنک ظفح ار

نادنورھش

دشرا یلخاد نایرجم/ناریدم

 یسررب یارب هزاجا نداد

دحاو درکلمع

عبانم عیزوت ھب کمک

تالکشم و لئاسم زورب

؟ارچ اھتیولوا اھشلاچ.1

ریسفت شجنس.2

هدشن کرد/ مھبم

 تاعالطا یارب بسانمان

مزال

درکلمع شجنس زا یتلود شخب هدافتسا

WOOLLEY, J. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



 یسررب

اھ تایلمع
 یاھشور

ءاقترا

 دروآرب

تیلاعف

یدنب ھجدوب

یلنسرپ

 دنیارف

ھنالاس یدنب ھجدوب

شرازگ

ھناھام

لوا ھلحرم مود ھلحرم

موس ھلحرم مراھچ ھلحرم

مجنپ ھلحرم

اھ تایلمع تسیل

مجح /ینامز یاھ هداد ورین نیمات

لماع ھبساحم

ھصالخ

ھجدوب گربراک دیلوت یاھشرازگ

یناسنا یورین درکلمع

دحاو یاھ ھنیزھ

ھمادا

ھمادا

 عبانم تیریدم متسیس دنیارف

KERNAN, D.E., Lyles, R. (1975). “Resource Management System: City of Jacksonville,” Public Productivity Review, 1(1):9-21.



اھشرازگ

ھمانرب فادھا ھلخادم دنیارف ھعسوت و زیلانآ

QL Indicators
40-50 --> 15-20
Education, Housing, 
Security,  Neighborhood 
appearance,  Park and 
Recreationیداصتقایراجتتاقیقحتزکرم: 

CBER

یھدتیولواتایھ
Dayton

رھشتلوددرکلمعھعسوتوزیھجت

هدادزیلانآویروآدرگ
اھ

رھشتلود

یراکمھ
دروخزاب
تاطابترا

عفانم

نادنورھشQOLرد ءاقترایمومع

W
in

s
to

n
-S

a
le

m
, 

N
C

D
a
y
to

n
, 

O
H

نمردلآ تایھ

CERC:و یشخب رثا یسررب
یئاراک

یسررب میت7
 بلطواد120
یباختنا

رھش تلود

یتلود نارومام

ھعسوت/تاریثات
،تعنامم،یمومع طباور،یناسنا عبانم،یئآراک،تیفافش
 هدافتسا،B/Cدنلبزیلانآ،نادنورھش شزومآ،یژولونکت
یگنھامھ،یراک یھدنامزاس،تاعالطا زا

ھیصوت308 و هدھاشم332

  زاهدافتسا ،یشخبرثا، یئآراک
IT ھعماج یاھزاین باتزاب،

تکراشم رد یربارب-

نادنورھش رتشیب لماش-

قیقد یاھ ثحب-

کیتامتسیسو لماک یبایزرا

درکلمع تیریدم

یجنسرایعمودروخزاب،زیلانآ، میسقت

درکلمع اقترا
مومع

اھ تسیلاتاک

یرابجاءاقترا

درکلمع تیریدم متسیس یارب یلبق یزیر ھمانرب



درکلمع یریگ هزادنا

 ھب نادنورھش ھقالع )یرجم(هدننکارجاوراذگنوناق نیب طابترا
درکلمع شجنس اب طابترا

فدھ تاصخشم
ھلاسم ییاسانش
یدحاو نورد یگنھامھ

یناسنا یورین هرابود یریگراکب
هرابود یدنبراتخاس
عبانم صیصخت

ھتساوخان یاھدمایپ
زادنا مشچ-

یزاس ھنیھب ھمین-
ایپویم-

سایقم تیبثت-
مھافت ءوس-

یزاب-
یریذپ کسیر یگدامآ-

درکلمع شجنس عناوم
 یتخانشناور و یتیریدم،یسایس،یلمع تاحیضوت

درکلمع صقانت
 هدش شرازگ درکلمع یاھصخاش نیب بسانت مدع“

”یعقاو درکلمع دوخو

ھناگود یاھ لیسناتپ
نادنمراک ییوگخساپ قیرط زا لرتنک-

تیحالص نداد قیرط زا تیوقت-

دنیارف ناونعب درکلمع شجنس یلامتحا تیھام →

جنس ریثات
 ش

درکلمع

درکلمع یریگ هزادنا و دروآرب یاھدمایپ

KWAK, S. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



تبثم تاریثات
تیفافش-

هدناتس یارب هزیگنا-
ییوگخساپ-

یفنم تاریثات
ھلماعم/یزاب-

یلخاد یسارکوروب-
یروآون عناوم-
یبلط هاج عناوم-
یگدیچیپ شھاک-

متسیس ییوگخساپ عناوم-
بوخدرکلمع عناوم-

شجنس دروم دروم

اھیژتارتسا
لوصحم فیراعت عاونارباربرد تمواقم-

یئانعم درومرد یرگ یبطق کت عنم-
اھ نمجناو اھدرکلمع لیلقتو شھاک-

تالوصحم کیژتارتسا باختنا-
دیلوت درکیور و یتباقر دیلوت یاھشور تیریدم-

↓
دامتعا و اضف،هدش تظفاحم هدافتسا-

یزاب نیناوق-

شجنس یگنوگچ

درکلمع یاھ هداد یزیمم
دنیارف یگدیچیپ-
ینامزاس تارییغت-

اھرایعم ریسفت-
اھ تیلباق شرازگ-
یدرکلمع یاھزرم-

نادنورھش رب ینتبم تلود درکلمع
نادنورھشدرکلمع شرازگو شیامیپ زا هدافتسا

یسایس ینف

نادنورھش تکراشم یسانش شور یراوتسا

تیاضر و ندوب دیفم کرد

 شجنس رد ھعسوت ھبنج ود

KWAK, S. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



نامزاس کیژتارتسا ھمانرب اب قفاوم•
یلحم رتسب اب یراگزاس•
نزاوتم و راد ینعم یاھسایقم•
بسانم هداد یروآدرگ•
تابساحم مظنم رورم و یزیمم•

یھدنامزاس

درکلمع

ءاقترا

 یاھدمایپ

ھتساوخان

یزیر ھمانرب

جیاتن یارب

یدنب ھجدوب

جیاتن یارب

یبایزراجیاتن شرازگ

جیاتن

 یریگ میمصت

جیاتن رد تکراشم

یحارط

هدافتسا

یندم طابتراو تکراشم

عبانم
،یناسنا،یلام(

)تاعالطا یژولونکت

 نادنمراک شزومآ

یربھر

یتیامح یاھراتخاس

؟یتخبشوخ یاھخرچ ای تیقفوم یاھخرچ :درکلمع تیریدم متسیس یاھخرچ

KRUEATHEP, W. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



دوخ عفانم ساسا رب رکفت

یعامتجا رکفت

 یاھدمایپ

یلمع

یسایس

یتیریدم

یتخانشناور سرت

درکلمع

یربھر

ھنیزھ

تیفیک

عبانم/درکلمع

یریگدای یاھ ھخرچ

ییوگخساپ

تیاضر

دروآرب و یریگ هزادنا

یریگ هزادنا جیاتن ھتساوخان یاھدمایپ

نومزآ تازایتما

تیانج شرازگ

کیکفت

یرتشم تیاضر دروآرب ھتساوخان یاھدمایپ

نارادماھس
 نیمات،ناسسوم،ناریدم،نارادمتسایس-
نایرتشمو نارادیرخ،ناگدننک

 شجنس
درکلمع

فادھا

یلخاد

یجراخ

تسایس یارجا

CHULWOO, K. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

درکلمع یریگ هزادنا یاھدمایپ



فادھا

کیژتارتسا

اھدمایپ فادھا

یجورخ فادھا

ھمانرب/ینامزاس یاھدحاو

ھیامرسو عبانم

یجورخ فادھاو اھدمایپ فادھا،کیژتارتسا فادھا نیب ھطبار :یطیحم تظافح نامزاس

BREUL, J.D. (2007). “GPRA – A foundation for Performance Budgeting,” Public Performance & Management Review, 30(3): 312-331.



 یاھدنیارف و اھ متسیس ھبدرکلمع یریگ هزادنا یزاس ھچراپکی و ھعسوت
دیدج یریگ میمصت

اھ تیلاعف و اھ ھمانرب دروم رد درکلمع تاعالطا قیرط زا طابترا یرارقرب

یجراخ ناراذگتسایس و نارادماھس اب نامزاس یاضعا نیب رد ھتفای ھعسوت طابترا

ھناھاگآ یلام صیصخت تامیمصت و یتلود یاھنامزاس و اھ ھمانرب رتھب تیریدم

یاھدمایپیشخب رثا و ییوگخساپ، ھمانرب ھتفای ءاقترا تیفیک
تدم دنلب

یاھدمایپ
ھنایارگ یجنایم

 یاھدمایپ
ھیلوا

هدناتس/یجورخ

اھ تیلاعف

درکلمع یریگ هزادنا یارجا ھیلوا دمایپ تروصب طابترا یرارقرب

MELKERS, J. (2006). “On the Road to Improved Performance: Changing Organizational Communication Through Performance Management,”
Public Performance & Management Review, 30(1): 73-95.



 حرط و ھمانرب باختنا یناسر عالطا
 یاھ ثحب رد جیاتن زا هدافتسا و یبایزرا

یمومع

 تامیمصت درومم رد یناسر عالطا
ھمانرب یلام نیمات وارجا

 و ینامزاس تامیمصت یناسر عالطا
 ھمانرب زا تیامحو ھعسوت

 هزادنا ھعسوت یارب هداد نورد نیمات
 رد صخاش یاھ هداد زا هدافتسا و یریگ

یمومع یاھ ثحب

 دصاقم و فادھا یارب هداد نورد نیمات
کیژتارتسا

 و ینامزاس تامیمصت یناسر عالطا
عبانم صیصخت و اھراک ھنومن

 صخاش باختنا یارب هداد نورد نیمات

 یرادفرط یارب هداد زا هدافتساو ھعسوتو
فادھا ریاسو

ریاسو ناراذگتسایس،مومع یناسر عالطا

یعامتجا یاھدنوردروم رد ناگدنریگ میمصت

یعامتجا فادھا رتسب رد

 یارب هداد نورد نیمات

دارفا ھعسوتو باختنا

 یاھ ھمانرب،مومع یناسر عالطا

ھناگیب یاھنامزاس
تلود فادھا

یعامتجا یاھ صخاش

یتلود نامزاس

کیژتارتسا یلم ھمانرب

 درکلمع یاھ سایقم

نامزاس

ھمانرب یبایزرا

مومع شقن متسیس یاھ ھفلوم ییوگخساپ عباوت

ARISTIGUETA, M.P.; Cooksy, L.J.; Nelson C.W. (2001). “The Role of Social Indicators in Developing a Managing for Results System,”Public Performance & 
Management Review, 24(3): 254-269.

جیاتن متسیس تیریدم بوچراچ



گنھرف

ینامزاس

 وج

ینامزاس

 یاھتسایس

ینامزاس

درکلمع یاھدمایپ

ینامزاس

 یارب ینامزاس یگدامآ

ینامزاس راتخاس•تارییغت

یروانف•

شقن تیفافش•

یگچراپکیو تیامح•

یعامتجا

ینامزاس طیحم•

ینامزاس طابترا•

نادنمراک شقنداضت•

تراظن زا تیامح•

شزومآ/ھعسوت•

شاداپ یاھمتسیس•

 یلغش تیاضر•
نادنمراک

 یلغشدرکلمع•
نادنمراک

TQM ھفسلف•

دروخزاب

دروخزاب

دروخزاب

دروخزاب

تارییغت یارب یگدامآودرکلمعو،اھ تسایس،ینامزاسوج، یگنھرف یاھدمایپ لدم

McNABB, D.E.; Sepic, F.T.(1995). “Culture, Climate, and Total Quality Management: Measuring Readiness for Change,” Public Productivity & Management 
Review, 18(4): 369-385.



اھیژتارتسا

فادھا

فادھا اھ صخاش

یتایلمع یاھدحاو اھیژتارتسا  یاھسایقم

دمایپ

تامدخ

)ھمانرب(

یجورخ

اھ تیلاعف ھنیزھ

 ینامزاس لدم و تیریدم

HENDRICK, R. (2000). “Comprehensive Management and Budgeting Reform in Local Government: The Case of Milwaukee,” Public Productivity & Management 
Review, 23(3): 312-337.

رھش کیژتارتسا ھمانرب

دحاو کیژتارتسا یاھ ھمانرب دحاو یاھسایقم



هداد نورد

عبانم

یتایلمع ناوت هدزاب/یجورخ

تامدخ و الاک

فادھا یاھرادناتسا

تامدخ و

قباطت

ییآراک

یشخبرثا

دیلوت دنیارف

HEDLEY, T.P. (1998). “Measuring Public Sector Effectiveness Using Private Sector Methods,” Public Productivity & Management Review, 21(3): 251-258.



عماج یزیر ھمانرب .1 تامدخ درادناتسا .2

یحالصا مادقا.4یسرزاب.3

 یراک یورین
داومو تارییغت

تالیھست
یلام دروآرب ای سنانیاف

یسایس فادھا

تیفیک
ھنیزھ
ورملق

یلام زارت+
جراخم و یتایلمع یاھ ھنیزھ+
یعرفراک ھلماعم یاھ ھنیزھ+

درکلمع+
یراک یورین حوطس+
یراک تاعاس+
ییآراک+
تیفیک+

عبانم هرابود صیصخت+
هرابود یھدنامزاس+

تایلمع رد تارییغت+
لحارمو اھشور

اھرادناتسا

یلام یاھ هداد

اھ هداد یرو هرھب

یلام یاھلرتنک و یرو هرھب نیب مھب ھتسباو طباور

BALK, W.L.; Bouckaert, G; Bronner, K.M.(1989). “Notes on the Theory and Practice of Government Productivity Improvement,” Public Productivity & 
Management Review, 13(2): 117-131.



عورش

یارب دھعت و یریگ میمصت

PMS یارجا

ھلاسم فیرعتوزیلانآ

ھمانرب فیرعت

رایعمو یریگ هزادنا فیرعت

اھ ھمانرب

ھمانرب یارجا

هرابود یزیر ھمانرب و تارییغت

متسیس ءاقترا و ھعسوت

یتایلمع درکراکو شرازگ

• تاریثات

• ھلاسم

•  للع

• فادھا

• دصاقم

• اھ تیلاعف

• یھدنامزاس

• فادھا اب طبترم

•  یدنور یاھسایقم

ھلاسم تیھام،تدش،ھنماد

• دصاقم اب طبترم

• جیاتن/عبانم یراک مجح

• فادھا

• اھ سنایراو

• عیزوت و شرازگ یزاس هدامآ

• یبایزرا و زیلانآ

• تیریدم یسررب

• یتیریدم تامیمصت

درکلمع یبایزرا ھخرچ

Office of Management and Budget; Civil Service Commission; General Accounting Office (1971). Proceedings of the Workshop on Effectiveness Measurement, 

Prepared for Presentation to the International Working Group on Public Sector, November 18-19: 114p.



 یوگول
ھنازور

نانکراک

 ھگرب
 شرامش

یگتفھ

( نانکراک شرازگ )

 شرازگ

دیلوت

جورخ شرازگ

یگتفھ تبیغو

هدافتسا شرازگ

زا

یناسنا یورین

اھشرازگ Data Sources
نانکراک ھنازور یوگول

)نانکراک شرازگ(یگتفھ شرامش ھگرب

یگتفھ تبیغو جورخ شرازگ

یناسنا یورین زا هدافتسا شرازگ

دیلوت شرازگ

Work Done in Field                                                
Daily Crew Log                                                         
Daily Attendance Record                                    
Weekly Count Sheets

درکلمع شرازگ متسیس

The National Commission on Productivity and Work Quality (1975). Improving Municipal Productivity: Work Measurement for Better Management, November, 
Washington, D.C.



 :فادھا
،لیلجت،ءاقترا،هزیگنا،ھجدوب،لرتنک،یبایزرا

یریگدای

:راک تیھام
دیلوتو تامدخ ھئارا•

تاررقم•

یلام نیمات/یلامدروآرب•

ارجا متسیس یاھیژتارتسا/ یحارط

ارجا

یتلود نامزاس و ھمانرب درکلمع ءاقترا

ھنیمز :

(1) یسایس یاھشزرا

(2) یسایس عفنیذ عماوجواھھورگراشف

(3) یداھن راتخاس

(4) یریگ میمصت تالاح

(5) یتلود نارومام یاھ تیولوا

دشابیمن دروآرب لحارم مامت بسانتم هزادنا کی

 جیاتن،هدناتس،هداد:ششوپ1.
نادنورھش تیاضر،

راد ینعم یانبم طخودرادناتسا2.

 یروآدرگ1.
 نودب،ینامزدعوم،عماج(:هداد
)ھنیزھ

 عبانم ،سنانیاف(:عبانم2.
)نامزاس تیلباق/یناسنا

دوخدرکلمعدروآربو یریگ هزادنا

.تسین فدھ اھنت

KRUEATHEP, W. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark

 رثوم درکلمع یریگ هزادنا متسیس



نامزاس یلصا یاھدمایپ
هدش فیرعت

 یاھ صخاش
نامزاسدمایپ

تاریثات
اھسایقم

یبای فدھ یاھرازبا
کسیر رب ینتبم

 و یزیر ھمانرب
کیژتارتسا یھد تیولوا

 و رایعم نییعت
هویش نیرتھب

یایازم یناسر رثکادح ھب
ھلخادمزا لصاح

یراجت دنیآرف یحارط

تیریدم یاھ ھمانرب

طبترم یبایزرا جیاتن

WAITE, R. (2006). ‘Pathfinder’: Maximizing Results for Communities, New Zealand Treasury

تیلباقو تیریدم متسیس



Ex 
Ante

ییاسانشو نییعت
یلصا یاھدمایپ

ساسارب فیرعت
لباق ناگژاو
یریگ هزادنا

 ناونع تحت رایعم
دمایپ صخاش

اھ هزوح ییاسانش
رییغت یارب

  حالصاو فیرعت
ھلخادم قطنم

 یاھ ھنیزگ ییاسانش
ھلخادم

یھد تیولوا
 یاھ ھنیزگ

ھلخادم

 یحارط
ھئارا/
ھلخادم و

 دروآرب بوچراچ
تاریثات

یشخبرثا زیلانآ
ھنیزھ

درکلمع یزاس ھنیھب

یژتارتسا نویسالومرف

WAITE, R. (2006). ‘Pathfinder’: Maximizing Results for Communities, New Zealand Treasury

درکلمع یریگ هزادنا و یژتارتسا نویسالومرف



دحاو تلاسر حالصا و فیرعت
تلاسر ھعسوت  یاھراک روتسدو تامازلا دوجو لیلد

؟تسیچ یراذگتسایس

یجراخو یلخاد لماوع رورم و ثحب
یطیحم یسررب  بیغرت یارب نامزاس تیفرظرب یلصا تاریثات

اھ تلاسر رثوم

دحاو یدیلک فادھا یدیلک فادھا ھعسوت  اھنآ رکذ لیلد/ نامزاس یاھزاین فیصوت
دمایپ تروصب

اھ ھمانرب شقن کیژتارتسا تاعادبا ھعسوت ؟دیزاس یلمع ار یدیلک فادھا دیناوتیم ھنوگچ
؟دنوش ھتفرگ راکب دیاب ییاھیژتارتسا ھچ

اھ ھمانرب یژتارتسا یاھتیلاعف
اھتیلاعف  فادھا یارجا یارب ییاھیژتارتسا اھ تیلاعف

؟دنروآ یم مھارف ددعتم یاھھ ھمانربو یدیلک . 

درکلمع یاھرایعم یبایزرا/ یسرزاب
.یدیلک فادھا یوسب تفرشیپ
ھمانرب یارجا لحارم
یبایزرا دنیارف

جیاتن تیریدم

State of Delaware, Strategic Planning Guidelines: Shaping Delaware’s Future cited in Performance Measurement for ADR Professionals, Maxwell School of 
Syracuse University.



درکلمع یزیر ھمانرب
اھدمایپ یدنمفدھ•

عبانم نییعت•

اھ تیولوا نییعت•

اھدرادناتسا تیبثت•

درکلمع ھعسوت و ینیب شیپ
درکلمع زیلانآ•

درکلمع ھعسوت•

اھ لیسناتپ ھعسوت•

یتآ درکلمع ینیب شیپ•

درکلمع ساسارب یریگ میمصت

ھطوبرم یاھ ھمانرب و نامزاس•

درکلمع ھب طوبرم تامیمصت•

درکلمع یسررب
 تفرشیپ یدنب میسقت•

درکلمع دروخزاب•

تالیدعت ماجنا•

درکلمع یبایشزرا
تاراظتنا اب درکلمع ھسیاقم•

ھلصاح درکلمع حطس نییعت•

 درکلمع دروخزاب•

درکلمع تیوقت
اھ هزیگنا لامعاو نییعت•

STENBERG, C.W., Brunback, G.B., McFee, T.S. (1982). “From MBO to MBR,” Public Administration Review, 42(4): 363-371.

 درکلمع تیریدم دنیآرف



:هداد

عبانم

:هداد

اضاقت

دنیآرف  هدناتس
تاریثات

تدم هاتوک

 تاریثات

تدم دنلب

تاریثات یبایشزرا

درکلمع یسرزاب

    ارجا                 یسرزاب

یرو هرھب یسرزاب

HENDRICK, R. (1994). “An Information Infrastructure for Innovative Management of Government,” Public Administration Review, 54(6):543-550.

 ھمانرب یازجا اب ھطبار رد)یسرزابو یبایشزرا( ھمانرب یبایزرا



 ھلخادم یاھ تیلاعف

ینامزاسراک/فادھا نییعت

 شیارآ

ینامزاس یکیزیف طیحم

یعامتجا لماوع

یروانف

 یدرف راتفر

ینامزاس یاھدمایپ

ینامزاس درکلمع یدرف درکلمع

ROBERTSON, P.J. and S.J. Seneviratne (1995). “Outcomes of Planned Organizational Change in the Public Sector: A Meta-Analytic Comparison to the Private 
Sector,” Public Administration Review, 55(6): 547-558.

 هدش یزیر ھمانرب یھدنامزاس تارییغت ییایوپ یکیروئت لدم



ندرک ھلماعم
یلخاد یسارکوروب

یروآون کولب یبلط هاج

متسیس ییوگخساپ

بوخدرکلمع شاداپ

یمومع یرو هرھب شجنس

اھنامرد و اھیرامیب

تاریثات شھاک یارب ھنیھب سایقم-

یدرکلمع تاریثات شیازفاو اھدرکلمع دوس

یئوگخساپ
تیفافش

 یارب هزیگنا
هدناتس

دنیآرف یگدیچیپ سایقم ریسفت

ینامزاس تارییغت

درکلمع دروآرب
یریگ هزادنا یاھ هداد

یدرکلمع دنیارفاھ تیلباق شرازگ

نادنورھش تکراشم حطس

تیوقت
یراکمھ

ھلخادم
هرواشم

یناسر عالطا

اھدمایپ رب ینتبم یاھصخاش
ییاراک عیسو کرد

 نیب طابترا
دمایپ و هدناتس

                  اھصخاش و اھرایعم باختنا

            درکلمع فادھا نییعت

        جیاتن یسرزاب

          درکلمع شرازگ

یدمایپ یاھصخاش

 NCPP لمعلاروتسد

هدناتس

اھدمایپ

ییارجا

تلود
درکلمع

یریگ هزادنا
ھفرح

               یشیامن یسارکومد

یئاراک

       یشخبرثا

اپوکیرام رد درکلمع شجنس یھاوگ

MANOHARAN, A. (2006). School of Public Affairs and Administration, Rutgers University-Newark



)یتلود(یمومع درکلمع ءاقترا6 لصف

شجنسادتبارد.دنکیملماکاریلبقیاھلصفردهدشهدادششوپتاعوضوملصفنیارداھمارگایدیاوتحم
نیا.دشابیممزالاھشجنسیخربدرکلمعردعباوتهدھاشمروظنمب.دنرادمھبیکیدزنطابترادرکلمعءاقتراو
یروهرھباقتراردهدننکھلخادمهدشارجااریخادرکلمعشجنسمتسیسنییعتیراوشدلیالدزایکی
ھسیاقمشجنسمتسیسزالبقهرودیاربدیدجشجنسھمانربکیتحتاراھتفرشیپمیناوتیمنام.دشابیم
یگتسبهدشتروشمنارادماھسعونھبتسانکممیبایزراوهدوبینھذاھھعسوتزایرایسب،ایناث.مینک
یریگمیمصتدنیآرفتیبثت.دشابیممھمیتلودشخبیاھنامزاسیاربیوقتکراشماجنیارد.دشابھتشاد
یسررباب.دزاسیمینوردارنادنورھشینعیاریتلودتامدخناعفنیذونارادماھسیلامیاھتیولوا
یمقافتادایزلامتحاھبھتفرشیپدرکلمعءاقتراویروهرھبهدننکاضاقتیاھھورگیاھتیولواکیدزن
ییوجھفرصھبتسانکمملاثمیاربدیدجرازفامرن.دنرادریثاتیروهرھبربدیدجیاھیروانف.دتفا
اراھھنیزھتسانکممکینورتکلاتلودزاهدافتسا.دنوشریسفتکدنانامزتدمردیاھتلیلمعوھنیزھ
ھبتسانکممیلودشابیتنسھئاراطیحمنیزگیاجھکنیایاجھبدشابیمیفاضایرمااریز.دھدنشھاک
نادنمراکهزیگناھتفایھعسوتفیاظوفیراعتھکنیامراھچ.دیامنھفاضادوجومیاھتصرفوتکراشم،تیفافش
ءاقتراثعابالامتحاھکدشرجنمیلامویلوپریغیاھهزیگناوینامزاسرتھبیدنبراتخاسوهدربالابار
قوقحفرصھنیزھمھمیتلودیاھنامزاسزایرایسبرد:تسامھملیلدودھبرمانیا.دنوشیمیروهرھب
تسانکممیروهرھبءاقتراهرخالب.دوبدنھاوخیراکهدرتسگدنیآرفلماشاھنامزاسنیازایرایسبوهدشاھ
طیحمربمیقتسمریثاتیاھنامزاسیارب.دھدناشنطیحمویتلودشخبیاھمتیسردتارییغتھجیتنرداردوخ
روضحمزلتسمکانرطخیاھدادخریوقداصتقاردرییغتوھعسوتثعاباھورینریاس.دوبدھاوخراوشد
.ددرگیمیلاوتمیسایسھمانربایتلود
یکیشنادریسفتشورزادیابیتلودتیریدمنایوجشنادلاحنیااب.تسایاھطباضرتشیبلصفنیاگنھآ
لمعھبنآلیدبتوشنادریسفتھبدیابرخآلصفرداھمارگاید.دنشابهاگآینیعءاقتراھبیتلودشخبدنچای
.دنکھلخادم



 رثوم لماوع
 هرھب تارییغترب

یرو

ناسنا

دیلوتدنیآرف

تیفیک

تیمک

یا هزیگنا تراھم

اھمتسیس
 و

اھلرتنک

یروانف

یرو هرھب تارییغترب رثوم لماوع

Joint Financial Management Improvement Program (1974). Report on Federal Productivity: Productivity Trends FY 1967-1973, Volume 1.



یتلود شقن عماج یرو هرھب ءاقترا

HOLZER, M. (2003). Government at Work: Best Practices and Model Programs, Sage Publications: Thousand Oaks, CA: 233p.

تیفیک تیریدم

یناسنا عبانم ھعسوت

اھیژولونکت قیبطت

تکراشم داجیا

درکلمع یریگ هزادنا ای شجنس

عبانم یاھ هداد

)هریغو یژرنا،راک،لوپ(

یئارجا تیریدم/ یا ھمان نیئآ یاھتواضق

نادنورھش/ھناسر

نورد یاھ تیلباق

)تامدخ( هدناتس

)تاریثات(اھدمایپ

یدرف/ینھذ

یبرجت/ینیع

:دروخزاب

ھجدوب تیریدم تامیمصت



تیفیک تیریدم

یناسنا عبانم ھعسوت

اھ یروآ نف قیبطت

تکراشم داجیا

درکلمع شجنس

عبانم یدورو

)یژرناو راک-لوپ(

نادنورھشو ھناسر/دشرا تیریدم/یا ھمان نییآ تواضق

یلخاد یاھ تیلباق

)تامدخ( هدناتس

)تاریثات( اھدمایپ  

یدرف/ینھذ یبرجت/ینیع

ھجدوب تیریدم تامیمصت :دروخزاب

دشرا تیریدم تیامح

یرتشم ھب ھجوت

تدم دنلب یژتارتسا یزیر ھمانرب

نانکراک یپاسانش و شزومآ

Employee Employment and Teamwork                      
Measurement and Analysis                               

Quality Assurance

یریگراکب نیرت فافشو نیرتھب

کیتامتسیس شزومآ

عونت ییاسانش

Building Services by Building Teams
Providing Employee Assistance

Balancing Employee and Organizational Needs

اھ هداد ھب دازآ یسرتسد

یرو هرھب شیازفا یارب نویساموتا

مومع یاضاقت ساسارب ھضرع ای ھپارا

یعطقم یاھ کینکت

یتلود/یمومعشقنو نادنورھش تکراشم– مومع تکراشم

 یصوصخ شخب تکراشم

عفنیذ ریغ ءاکرش

دروآرب جیاتنو فادھا تیبثت

عبانم تامازلا ھیجوتو نیمخت

ینامزاس کیژتارتسا ھعسوت

ءاقترا یارب نانکراک رد هزیگنا داجیا

HOLZER, M. (2003). Government at Work: Best Practices and Model Programs, Sage Publications: Thousand Oaks, CA: 233p.

یمومع شخب یرو هرھب دوبھب



یرو هرھب یراذگ ھیامرس لومعم قبط ندرک جرخ

ینامزاس یرو هرھب داجیا

تیریدم تیفرظو تلود

 یارجاو ھعسوت

 ھعسوت و اھ تایلمع

ءاقترا یارب اھ هژورپ

ینامزاس یرو هرھب

:یراذگ ھیامرس یاھ تیدودحم و اھزاین و ھعسوت یبایزرا

:شرازگ و ھعماج ساسارب درکلمع شجنس

عوجر بابرا و ھعماج– نایرتشم اب طابتار یرارقرب-ییاراک– یشخبرثا

نانکراک و ناریدم تیفرظ داجیا یاھزاین

اھ دوس و جراخم ینیب شیپو یسرزاب

تیلقاو کیمانید لدم ساسارب یبایزرا

دشاب ھعماج فادھا و شرگن ساسارب دیاب ھعسوت

 ینامزاس درکلمع

ینامزاس یاھ ھنیزھو

دروخزاب

تلود یرو هرھب دشر یارب یراذگ ھیامرس یژتارتسا

EPSTEIN, P.D. (1993). “Reinventing Government Is Not Enough: Invest in Government Productivity Growth,” Public Productivity & Management Review, 16(4): 
363-364.



 نادنورھش طسوت تامدخ یارب اضاقت شیازفا•

هزوح رد یلام شنت ھبرجت•

تیعمج شھاک•

یراجت یاھتیلاعف شھاک•

یسایس گنھرف یزاس دودحم تارایتخا•

یمسر یرو هرھب یاھ ھمانرب ھعسوت•

یا ھفرح یاھدادعتسا و اھ تراھم یناسرزورب•

تایلمع یارب اھدرادناتساو فادھا نییعت•

اھدرکلمع ییاسانش•

ھتفرشیپ یاھیژولونکت زا هدافتسا•

حیرص یرادباسح لحارم یارجا•

تامدخ ھیارا یارب دادرارق یاضما•

ھمانرب یدنب ھجدوب یارجا•

اھزاینو لیاسم ھب دانتسا دروم رد تابلاطم یزاس هدامآ•

ھیداحتا یاھاضاقت یزاس دودحم•

یناسنا تامدخ شھاک•

یناشن شتآو سیلپ تامدخ شھاک•

یراذگ ھیامرس یاھ ھنیزھ شھاک•

اھ تایلام شیازفا•

یعطقم یزاس ھنیداھن•

ھجوت لباق قیلعت و شھاک•

راشف لامعا یارب اھ هزوح ریاس اب یراکمھ•

یجراخ یاھورین یرو هرھب تامادقا

یلخاد تامادقا

اھیژتارتسا تایلمعو یگنھامھ

یرو هرھب خساپ لدم

McGOWAN, R.P. (1984). “Strategies for Productivity Improvement in Local Government,” Public Productivity Review, 8(4): 322.



  داعبا
تابث

لیاسم

اھتصرف

تامادقا

تاعالطا.1

یرو هرھب ھب زاین

ریباعت وس

تاعالطا میھست

درکلمع شجنس

یلحم یکیژولونکت یراگاس

یروانف لاقتنا

ھیامرس یلام نیمات شھاک

یلم یاھ تیولوا

یکیژولونکت.3

 اقترا

یرو هرھب

یتلود شخب

تیریدم.4
ی
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یتلود شخب یرو هرھب اقترا

HOLZER, M. and V. Gabrielian (1997). “Five Great Ideas in Public Administration,” Handbook of Public Administration, Second Edition: 49-101.



 یریگرارق سرتسد رد مدع
 یراک مجح ای یراک نامز

یزاوتمان

Lack of equipment or 
materials

 ای چوپ نامز

راک دنک تعرس

 یور رتشیب نامز فرص

هرھب نودب یاھتیلاعف

فعاضم شالت

یناسنا یورین

ای خساپ نامز

دنک شزادرپ

یناسنا یورین هرابود صیصخت•

یراک ھمانرب رییغت•

نانکراک هزادنا شنھاک•
یدوجوم لرتنک متسیس اقترا•

عیزوت متسیس ھعسوت•

تازیھجت یرادھگن و ھعسوت•

 ھب طوبرم تامازلا هرابود یبایزرا•
تازیھجت

•Train supervisors

•Use performance standards

•Schedule more work

یفاضا رورم روبع نامز شھاک•

فیلاکت نییعتو یلغش تاحیضوت هرابود یبایزرا•

یرارکت یاھتیلاعف ندرک هزیناکم•

اھدرکلمعو فیاظو بیکرت•

دنیآرف نویساموتا•

مازعا و لاقتنا لحارم ھعسوت•

ھعسوت یاھ هویش نیودت•

تیریدم یلام کنینکت و قابطنا هژورپ•

یداھنشیپ یحالصا تامادقا و مک یرو هرھب لوادتم لیاسم

National Commission on Productivity and Work Quality (1974). So, Mr. Mayor, You Want To Improve Productivity?



هدناتس=جیاتن

اھ هداد اھ هداد

هدناتس

جیاتن

رو هرھب
ی

یاراک
ی

رو هرھب
ی

یاراک
ی

دیلوت دنیارف

نم     دنور
قط

ی
دیلوت دنیارف

برثا
خ

ش
ی

میقتسم جیاتن یاھ ھمانرب میقتسمریغ جیاتن یاھ ھمانرب
میقتسمریغ و میقتسم جیاتن یاھ ھمانرب یبایزرا یاھرایعم

National Center for Productivity and Quality of Working Life (1978). Improving Productivity: A Self-Audit and Guide for Federal Executives and Managers, 
Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, Fall, p.4.



رتشیب یراک شخرچ•

رھام نانکراک دوبن•

نانکراک ییاراک شھاک•

 یارب یرو هرھب ریغ نامز شیازفا•
شزومآ

دیدج تالیھست زا هدافتسا•

هرابود یھدنامزاس•

راک یورین لیدعت تفرشیپ•

یمیدق تالیھست•

یداصتقا ریغ یاھدادرارق•

هدیچیپ یراگزاس تامازلا•

یماظن یورین عیرس شھاک•

هدناتس یگدیچیپ شیازفا•

تیفیک شیازفا•

راک تیھام رد رییغت•

یرو هرھب تفا هدننک داجیا لماوعیناسنا لماوع

یراک مجح لماوع

لنسرپ ییاراک شیازفا•

رھام لنسرپ مادختسا•

 یدنبراتخاس-یلغش یزاس ینغ•

یلغش هرابود

یراذگ ھیامرس قیرط زا ھعسوت•

نویساموتا•

لحارم یزاس هداس•

ینامزاس اقترا•

تبثم یاھ ھمانرب ھعسوت•

یراک مجح شیازفا•

یراک مجح تابث•

یراک مجح ینیب شیپ تیلباق•

یراک مجح یگدیچیپ•

یراک مجح تیفیک•

اوع
لم

نا 
ناس

ی
اوع

لم
م 

رید
تی

ی
اوع

لم
ح 

 مج
راک

ی
یتیریدم لماوع

اوع
لم

اب 
ب ال
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ب ه

رھ
 ه

رو
ی

؟تسا هدش یرو هرھب اقترا ای شھاک ثعاب زیچ ھج

Office of Management and Budget (1973). Measuring and Enhancing Productivity in the Federal Government, Phase III – Summary Report, June.



نادنورھش تکراشم یاضاقت

دوجوم تامدخ یاضاقت

مومع تارظن

مومع ھلخادم

یسایس تیعورشم و اھراشف

ھجدوب یاھ تیدودحمو نیناوق

اھنامزاس نیب یراکمھ

دشرا تیریدم دھعت

حوطس مامت رد دارفا دھعت

نانکراک شزومآ

درکلمع شجنس

تیفیک تیریدم

یراتخاس/یژولونکت تارییغت

 یور هرھب اقترا

دروخزاب

)یطیحم لماوع( هداد )یلخاد لماوع( دنیارف هدناتس

زاب متسیس کی رد یرو هرھب ندرب الاب

LEE, S.H. (2000). “Understanding Productivity Improvement in a Turbulent Environment: A Symposium Introduction,” Public Productivity & Management 
Review, 22(3):424.



یفداصت تارییغت

یتلود یکیژولونکت دنیارف
 هداد نورد

یداصتقا

Public

Service

Outputs

هداد نورد تامیظنت

ای +) -)

لرتنک

عبانم  هدناتس

هدش یزیر ھمانرب

هدناتس زا تسا نکمم ھک یعقاو هدناتس

دشاب توافتم هدش یزیر ھمانرب

یتلود شخب لیدبت دنیارف

ADAM, E.E. (1979). “Quality and Productivity in Delivering and Administering Public Services,” Public Productivity Review, 3(4):33.



اضف

مزاول

تازیھجت

ناسررون

ییامرگ لماوع

یگزیکاپ

یتوص تاناکما

اھگنر

حوطس

ھیوھت

تباث مزاول

ریسم نییعت لیاسو

یمونوگرا

لحم رد ندوب سح درکلمع و تیاضر

ربراک لرتنک هزوح

ینیع لماوع یبایزرا رایعم هدش ھبرجت طیحم یدرف یاھراتفر و اھشیارگ

CARNAVALE, D.G. (1992). “Physical Settings of Work: A Theory of the Effects of Environmental Form,” Public Productivity & Management Review, 15(4):427.

ینامزاس یرو هرھب وراتفر/دارفا شیارگ رب ینیع یکیزیف لماوع تاریثات ھسورپ لدم

تحص

شیارآ

کیلوبمس یاھیگژیو

یرو هرھب

ینامزاس یاھدمایپ



قباطت
 سامت رد اھ قباطت دادعت

یتخانشناور

 ار دوخ تاراظتنا فافش روطب نامزاس و دارفا ھک یا ھجرد

.دنا هدرک نییعت تفایرد و اطعا قیرظ زا

ودرھ و دارفا-نامزاس تاراظتنا– دازآ یاھ ثحب نازیم

سکعربو نامزاس تاراظتنا دارفا نامزاس ھک یا ھجرد

دننکیم کرد ار دننام یم نامزاس رد دارفا ھک ینامز تدم

یدرف یرو هرھب

 یلغش تیاضر

زفا
یا

د ش
جر

اب ھ
ال

زفا
یا

د ش
جر

اپ ھ
نیی

زفا
یا

ت ش
باط

ق
ھاک

ت ش
باط

ق

یازفا
الاب نازیم ش

یازفا
دنا نازیم ش

ک

الاب ھجرد شیازفا

نییاپ ھجرد شیازفا

قباطت شھاک

قباطت شیازفا

قباطت شھاک

قباطت شیازفا

یرو هرھب و یلغش تاراظتنا

SUTEMEISTER, R.A. (1976). People and Productivity, McGraw Hill Book Company.



   ددعتم یا هزیگنا درکیور

 هدنزیگنارب یداصتقاو یعامتجا

لماوع مامت

نایدوم و تامدخ– مادختسا-دیلوت

 یاھ نامزاس
ھچراپکی یراکمھ

متسیس هریخذ
نانکراک دامتعا

الاب ییازفا مھ اب نامزاس
)یعامتجا و یداصتقا(فادھا میظنت.1
دروخزاب.2

-یتخانشناور-یعامتجا(تکراشم.3
)یداصتقا

 دراوم نیا قیرط زا ناوتیم ھک
دروآ تسدب تلود و نامزاس رد

جیاتن

JEHRING, J. J. (1972). “Participation Bonuses,” Public Administration Review, 32(5): 539-544.

متسیس یاھ هزیگنا زا هدافتسا قیرط زا یتلود نامزاس رد یرو هرھب هزیگنا



یلام لاس

یتیریدم رورمیزیر ھمانرب و تیریدمرب یرورم

 تیریدم ھعسوت ھخرچ
ھنالاس

ھعسوت تامادقا ییاسانش

نکمم یتیریدم

 تیریدم باختنا

یا ھعسوت تامادقا

ھعسوت یدنب لومرف

درکلمعو فادھا یاھصخاشو

تیریدم زاغآ

تیریدم تامادقا

 تامادقاو درکلمع ھسیاقم

نیزاغآ یحالصا

تیریدم جیاتن یبایزار

بایزاب

YAMADA, G.T. (1972). “Improving Management Effectiveness in the Federal Government,” Public Administration Review, 32(6): 764-770.

ھعسوت ھخرچ و ھنالاس تیریدم رورم



درکلمع
نییاپ

نییاپ
1 ھلحرم 2 ھلحرم 3 ھلحرم

یریگدای ندوب رثوم یریگدای ندوب دمآراک یریگدای ھعسوت
عورش

لاقتنا

لاقتنا

یشخبرثاغولب

دمآراک

Ex
pa

nd
نامز

KORTEN, D.C. (1980). “Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach,” Public Administration Review, 40(5): 480-511.

ھمانرب یریگدای ینحنم



Highly 
Routinized Displaced 

Practice
(if relevant)

ندش دیدپان ھلحرم

• تیمکاح نیناوق رییغت

• ھتسویپ و یلخاد نالاعف شزومآ

• لنسرپ اقترا

• یلصا لنسرپ شخرچ

• هدرتسگ هدافتسا لوصح

ھعسوت ھلحرم

• تازیھجت تشگرب

• یلحم یلام تیامح لیدبت

• یلحم یھدنامزاس تیعضو

• نیماتو یرادھگن یاربرادیاپ شیارآ

• لنسرپ یدنب ھتسد

راکتبا ھلحرم

ھخرچ ای ریسم لوصح مدع

• ندش یتایلمع

• یروآون تیامح

• ذاختا ھب میمصت

• الاب هدر نارومام طسوت عبانم صیصخت ھئارا

• نامزاس تارییغت یور هدننک گنھامھ میقتسم راک

• یلصا تامادقا رد یروآون لامعا

• نایدتبم یروآون میقتسم ھبرجت بسک

• درادناتسا مادقا زا مومع ییاسانش

• یروآون زا رگید یاھ هزوح هدافتسا

• یمیدق یاھ هویش عطق

•  زا لماک تیامح و فافش یایازم

نایدتبم طسوت یروآون

Marginally 
Routinized

(1)

(2)

(3)

Time

YIN, R.K. (1981). “Life Histories of Innovations: How New Practices Become Routinized,” Public Administration Review, 41(1): 21-28.

یلحم یروآ ون کی یگدنز لماک ھچخیرات


