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 3زوتط رٟب٘جرف ضحٕب٘ی - 2زوتط لطثب٘قّی ؾّیٕی - 1ؾزّبز ٚرسا٘یبٖ

  چکیذهچکیذه
ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ . . ضٚ٘س پطقتبة تغییط ضطٚضتی ثطای ا٘زبْ آٔٛظـ اؾت ٚ آٖ فبُٔ ثٝ فقُ ضؾب٘سٖ تٛا٘بئیٟبی ٟ٘فتٝ افطاز اؾتضٚ٘س پطقتبة تغییط ضطٚضتی ثطای ا٘زبْ آٔٛظـ اؾت ٚ آٖ فبُٔ ثٝ فقُ ضؾب٘سٖ تٛا٘بئیٟبی ٟ٘فتٝ افطاز اؾت

ٔٛظـ وٝ ٞعیٙٝ ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔی ثبقٙس، ا٘زبْ فقبِیت ٞبی آٔٛظقی اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت؛ ٔٛظـ وٝ ٞعیٙٝ ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔی ثبقٙس، ا٘زبْ فقبِیت ٞبی آٔٛظقی اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت؛ ثٝ ٞعیٙٝ ٞبی آثٝ ٞعیٙٝ ٞبی آ

٘یبظ أطٚظ ؾبظٔبٖ ٞب زض ثقس آٔٛظـ، ٔیعاٖ ثىبضٌیطی آٔٛظـ ٞبی اضائٝ قسٜ ٘یبظ أطٚظ ؾبظٔبٖ ٞب زض ثقس آٔٛظـ، ٔیعاٖ ثىبضٌیطی آٔٛظـ ٞبی اضائٝ قسٜ . . فقبِیت ٞبئی وٝ ٔجتٙی ثط احطثركی آٔٛظـ اؾتفقبِیت ٞبئی وٝ ٔجتٙی ثط احطثركی آٔٛظـ اؾت

ِصا اؾتطاتػی اضظقیبثی ثٝ ٔٙؾٛض ایزبز تٛا٘بئی ؾبظٔب٘ی وٝ ٔٙزط ِصا اؾتطاتػی اضظقیبثی ثٝ ٔٙؾٛض ایزبز تٛا٘بئی ؾبظٔب٘ی وٝ ٔٙزط . . ٔی قٛزٔی قٛزاظ ایٗ ضٚ ثط ضاثغٝ ثیٗ آٔٛظـ ٚ فّٕىطز تبویس اظ ایٗ ضٚ ثط ضاثغٝ ثیٗ آٔٛظـ ٚ فّٕىطز تبویس . . اؾتاؾت

ثب تٛرٝ ثٝ ٔسَ ؾّؿّٝ ٔطاتجی وطن پبتطیه، ؾغح ضفتبض ٟٕٔتطیٗ ؾغح ثطای ٕ٘بیبٖ قسٖ ثب تٛرٝ ثٝ ٔسَ ؾّؿّٝ ٔطاتجی وطن پبتطیه، ؾغح ضفتبض ٟٕٔتطیٗ ؾغح ثطای ٕ٘بیبٖ قسٖ . . ثٝ ثٟجٛز فّٕىطز قٛز ضطٚضت زاضزثٝ ثٟجٛز فّٕىطز قٛز ضطٚضت زاضز

  ..فّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ ٔی ثبقسفّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ ٔی ثبقس

  

  زضیابی، سطح رفتار هذلزضیابی، سطح رفتار هذلطی آهوزش، استراتصی ارطی آهوزش، استراتصی ارتغییر، هسینه های آهوزضی، اثربختغییر، هسینه های آهوزضی، اثربخ: : واشه های کلیذیواشه های کلیذی

  

  هقذهههقذهه
ؾبظٔبٖ ٞبی پٛیب ؾبظٔبٟ٘بئی ٞؿتٙس وٝ ثب فطاٌیطی ٚ آٔٛظـ ٔؿتٕط، ثؿتط ٔٛضز ٘یبظ ثطای پٛیبئی ٚ تغییط ضا زض ذٛز ؾبظٔبٖ ٞبی پٛیب ؾبظٔبٟ٘بئی ٞؿتٙس وٝ ثب فطاٌیطی ٚ آٔٛظـ ٔؿتٕط، ثؿتط ٔٛضز ٘یبظ ثطای پٛیبئی ٚ تغییط ضا زض ذٛز 

رت رت ایٗ ٌٛ٘ٝ ؾبظٔبٖ ٞب ٘ؿجت ثٝ تحٛالت ٔحیظ پیطأٖٛ ذٛز ٚاوٙف ٘كبٖ ٔی زٞٙس ٚ فقبال٘ٝ ٔٛایٗ ٌٛ٘ٝ ؾبظٔبٖ ٞب ٘ؿجت ثٝ تحٛالت ٔحیظ پیطأٖٛ ذٛز ٚاوٙف ٘كبٖ ٔی زٞٙس ٚ فقبال٘ٝ ٔٛ. . فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ ا٘سفطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ ا٘س

ٟٔٓ ٔكبضوت زض رطیبٖ تغییط اؾت ٌٚط٘ٝ تغییط زض ٞط ٟٔٓ ٔكبضوت زض رطیبٖ تغییط اؾت ٌٚط٘ٝ تغییط زض ٞط . . تغییط آٖ ٔی قٛ٘س ظیطا ذٛز ضا ثركی اظ ٔحیظ ٔی ثیٙٙستغییط آٖ ٔی قٛ٘س ظیطا ذٛز ضا ثركی اظ ٔحیظ ٔی ثیٙٙس

وٝ اظ رّٕٝ پیكٍبٔبٖ تٛؾقٝ ؾبظٔب٘ی ٚ تحَٛ زض وٝ اظ رّٕٝ پیكٍبٔبٖ تٛؾقٝ ؾبظٔب٘ی ٚ تحَٛ زض ( ( 97319731ثٝ ٘مُ اظ افطاثی، ثٝ ٘مُ اظ افطاثی، ))  44ٌبضز٘طٌبضز٘ط. . حبِت ضٚی ذٛاٞس زازحبِت ضٚی ذٛاٞس زاز

ٚی آٔٛظـ ضا ضاٞی رٟت ٚی آٔٛظـ ضا ضاٞی رٟت . . ٞب ٔٙبؾت ٔی زا٘سٞب ٔٙبؾت ٔی زا٘سؾبظٔبٖ اؾت ضٚـ آٔٛظـ فّٕی ضا ثطای ارطای تغییط زض ؾبظٔبٖ ؾبظٔبٖ اؾت ضٚـ آٔٛظـ فّٕی ضا ثطای ارطای تغییط زض ؾبظٔبٖ 

٘یع ٘یع ( ( 97319731ثٝ ٘مُ اظ افطاثی، ثٝ ٘مُ اظ افطاثی، ))  66ٚ وِٛیطٚ وِٛیط  55ِٛیِٗٛیٗ. . ایزبز ظٔیٙٝ ٔٙبؾت ثطای ضقس ٚ قىٛفبئی اؾتقسازٞبی ثبِمٜٛ ٔی زا٘سایزبز ظٔیٙٝ ٔٙبؾت ثطای ضقس ٚ قىٛفبئی اؾتقسازٞبی ثبِمٜٛ ٔی زا٘س

 ..ثط ایٗ أط نحٝ ٔی ٌصاض٘سثط ایٗ أط نحٝ ٔی ٌصاض٘س

ؾٙزطی ؾٙزطی . . ٛظـ زٞٙسٛظـ زٞٙسؾبظٔبٖ ٞب ثٝ ٔٙؾٛض حفؼ ضٚ٘س پطقتبة تغییط ثبیس افطاز ذٛز ضا ثٝ فٙٛاٖ فبٔالٖ تغییط آٔؾبظٔبٖ ٞب ثٝ ٔٙؾٛض حفؼ ضٚ٘س پطقتبة تغییط ثبیس افطاز ذٛز ضا ثٝ فٙٛاٖ فبٔالٖ تغییط آٔ

آٔٛظـ افطاز ثٝ فٙٛاٖ فبٔالٖ تغییط ضا فطنتی رٟت اؾتمطاض ؾبظٔب٘ی ضٚثٝ پیكطفت ٔی زا٘س ٚ یبزآٚضی آٔٛظـ افطاز ثٝ فٙٛاٖ فبٔالٖ تغییط ضا فطنتی رٟت اؾتمطاض ؾبظٔب٘ی ضٚثٝ پیكطفت ٔی زا٘س ٚ یبزآٚضی ( ( 97319731))

ٔی وٙس وٝ ٔطي ؾبظٔبٖ ٞب ٘ٝ فمظ ثٝ زِیُ ثی ٘ؾٕی ٚ اذتالَ آٖ ٞب ضخ ٔی زٞس ثّىٝ ثٝ ذبعط ٘بتٛا٘ی آٖ ٞب زض ٔی وٙس وٝ ٔطي ؾبظٔبٖ ٞب ٘ٝ فمظ ثٝ زِیُ ثی ٘ؾٕی ٚ اذتالَ آٖ ٞب ضخ ٔی زٞس ثّىٝ ثٝ ذبعط ٘بتٛا٘ی آٖ ٞب زض 

حیبت ؾبظٔبٖ ٞب تب حسٚز ظیبزی حیبت ؾبظٔبٖ ٞب تب حسٚز ظیبزی . . تب ثٝ اضٕحالَ ٘یع وكیسٜ ٔی قٛ٘ستب ثٝ اضٕحالَ ٘یع وكیسٜ ٔی قٛ٘سٚاوٙف ثٝ ثی ٘ؾٕی ٞبی ٘بقی اظ تغییط فٕسٚاوٙف ثٝ ثی ٘ؾٕی ٞبی ٘بقی اظ تغییط فٕس

                                
 ٖوبضقٙبؼ اضقس ٔسیطیت زِٚتی زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی ٚاحس ذٛضاؾٍب ،sajjadvojdanian@yahoo.com 

  زا٘كٍبٜ انفٟبٖ، ٚ ضٚاٖ قٙبؾی زا٘كیبض زا٘كىسٜ فّْٛ تطثیتیghorbanalisalimi@yahoo.com 

 زا٘كىسٜ فّْٛ تطثیتی ٚ ضٚاٖ قٙبؾی زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی ٚاحس ذٛضاؾٍبٖ،  اؾتبزیبضjahan-r@yahoo.com 
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 (اصفهان)احد خىراسگاندانشگاه آزاد اسالمی و

ٞط چٝ ایٗ ظٔیٙٝ ٞب ثٍٟٙبْ ٚ ثٟیٙٝ ثبقس، لبثّیت ؾبظٌبضی ٞط چٝ ایٗ ظٔیٙٝ ٞب ثٍٟٙبْ ٚ ثٟیٙٝ ثبقس، لبثّیت ؾبظٌبضی . . ثؿتٍی ثٝ ٟٔبضت ٞب ٚ آٌبٞی ٞبی ٔرتّف وبضوٙبٖ زاضزثؿتٍی ثٝ ٟٔبضت ٞب ٚ آٌبٞی ٞبی ٔرتّف وبضوٙبٖ زاضز

 . . ؾبظٔبٖ ثب ٔحیظ ٔتغیط ٘یع ثیكتط ٔی قٛزؾبظٔبٖ ثب ٔحیظ ٔتغیط ٘یع ثیكتط ٔی قٛز

 : : فمیسٜ زاضز وٝفمیسٜ زاضز وٝ( ( 97339733))  77ٔٛضٌبٖٔٛضٌبٖ

٘یطٚی ٘یطٚی . . ٝ ٌٛ٘ٝ ای ثٙیبٖ ٟ٘بزٜ قٛ٘س وٝ ثٝ عٛض ٔؿتٕط ٔرعٖ ایسٜ ٞبی ذٛز ضا تٛؾقٝ زٞٙسٝ ٌٛ٘ٝ ای ثٙیبٖ ٟ٘بزٜ قٛ٘س وٝ ثٝ عٛض ٔؿتٕط ٔرعٖ ایسٜ ٞبی ذٛز ضا تٛؾقٝ زٞٙسؾبظٔبٖ ٞب ثبیؿتی ثؾبظٔبٖ ٞب ثبیؿتی ث

زا٘ف فمظ زض زا٘ف فمظ زض . . ا٘ؿب٘ی ایٗ ؾبظٔبٖ ٞب ثبیس ثٝ اعالفبت ترههی ٚ فطنت ٞبی یبزٌیطی زؾتطؾی زاقتٝ ثبقٙسا٘ؿب٘ی ایٗ ؾبظٔبٖ ٞب ثبیس ثٝ اعالفبت ترههی ٚ فطنت ٞبی یبزٌیطی زؾتطؾی زاقتٝ ثبقٙس

بٖ ؾیبَ بٖ ؾیبَ ثٝ زیٍط ؾرٗ، زا٘ف زض ؾبظٔثٝ زیٍط ؾرٗ، زا٘ف زض ؾبظٔ. . یه ربی ذبل شذیطٜ ٘كٛز ٚ ٔب٘ٙس ضي زض وُ ؾبظٔبٖ پرف قٛزیه ربی ذبل شذیطٜ ٘كٛز ٚ ٔب٘ٙس ضي زض وُ ؾبظٔبٖ پرف قٛز

 (.(.901901لل))قٛز قٛز 

  

  نقص کاربردی آهوزشنقص کاربردی آهوزش
ثب اقبضٜ ثٝ ٘مف آٔٛظـ زض ایزبز زا٘ف ٚ ٟٔبضت، آٖ ضا ٔؿجت افعایف ؾٟٓ وبضوٙبٖ زض ثب اقبضٜ ثٝ ٘مف آٔٛظـ زض ایزبز زا٘ف ٚ ٟٔبضت، آٖ ضا ٔؿجت افعایف ؾٟٓ وبضوٙبٖ زض ( ( 97319731))ثعاظ رعایطی ثعاظ رعایطی 

 . . اضتمبی ؾغح وبضایی ٚ احطثركی ؾبظٔبٖ ٚ زض ٟ٘بیت افعایف ؾبظٌبضی ؾبظٔبٖ ثب فكبضٞبی ٔتغیط ٔحیغی ٔی زا٘ساضتمبی ؾغح وبضایی ٚ احطثركی ؾبظٔبٖ ٚ زض ٟ٘بیت افعایف ؾبظٌبضی ؾبظٔبٖ ثب فكبضٞبی ٔتغیط ٔحیغی ٔی زا٘س

  ضیعی ٞبیضیعی ٞبی  ثط٘بٔٝثط٘بٔٝ  ٚٚ  ٘ؾبْ٘ؾبْ  تحتتحت  عٛضیىٝعٛضیىٝ  ثٝثٝ  قٛزقٛز  ٔیٔی  زازٜزازٜ  ظیبزیظیبزی  إٞیتإٞیت  وبضوٙبٖوبضوٙبٖ  آٔٛظـآٔٛظـ  ثٝثٝ  ؾبظٔبٟ٘بؾبظٔبٟ٘ب  زضزض  أطٚظٜأطٚظٜ

  زضزض  ٚؽیفٝٚؽیفٝ  ایٗایٗ. . ٕ٘بیسٕ٘بیس  ثطذٛضزاضثطذٛضزاض  آٖآٖ  ٔٛاٞتٔٛاٞت  اظاظ  ضاضا  ؾبظٔبٖؾبظٔبٖ  ٚٚ  آیسآیس  زضزض  فقُفقُ  ثٝثٝ  تسضیذتسضیذ  ثٝثٝ  وبضوٙبٖوبضوٙبٖ  ثبِمٜٛثبِمٜٛ  تٛا٘بئیٟبیتٛا٘بئیٟبی  آٔٛظقیآٔٛظقی

  ثٟؿبظیثٟؿبظی  ٘ؾبْ٘ؾبْ  اظاظ  رعئیرعئی  آٔٛظـآٔٛظـ  ..تتاؾاؾ  قسٜقسٜ  ٌصاقتٌٝصاقتٝ  ؾبظٔبٟ٘بؾبظٔبٟ٘ب  ٔسیطیتٔسیطیت  فٟسٜفٟسٜ  ثٝثٝ  ا٘ؿب٘یا٘ؿب٘ی  ٔٙبثـٔٙبثـ  ثٟؿبظیثٟؿبظی  ٘ؾبْ٘ؾبْ  چبضچٛةچبضچٛة

  وٝوٝ  وٙسوٙس  ٔیٔی  ثیبٖثیبٖ( ( 97319731))  ؾپبؾیؾپبؾی  ٔیطٔیط. . وٙسوٙس  ٔیٔی  ز٘جبَز٘جبَ  ضاضا  ارتٕبفیارتٕبفی  ٚٚ  فطزیفطزی، ، ؾبظٔب٘یؾبظٔب٘ی  ٞسفٟبیٞسفٟبی  وٝوٝ  اؾتاؾت  ا٘ؿب٘یا٘ؿب٘ی  ٔٙبثـٔٙبثـ

  ضٚحیٝضٚحیٝ  ایزبزایزبز، ، ٘یبظ٘یبظ  ٔٛضزٔٛضز  ٞبیٞبی  ٟٔبضتٟٔبضت  ٚٚ  ٞبٞب  ترهمترهم  ثطثط  فالٜٚفالٜٚ  وٝوٝ  وٙسوٙس  ٔیٔی  ایزبةایزبة  ؾبظٔب٘یؾبظٔب٘ی  اؾتطاتػیهاؾتطاتػیه  اٞسافاٞساف  تبٔیٗتبٔیٗ""

  زضزض  ؾبظٔب٘یؾبظٔب٘ی  ٚٚ  ازاضیازاضی  ٔمجَٛٔمجَٛ  اذالقاذالق  ٚٚ  ٞبٞب  ؾٙتؾٙت  ٚٚ  ٔمطضاتٔمطضات  ٚٚ  لٛا٘یٗلٛا٘یٗ  آٌبٞب٘ٝآٌبٞب٘ٝ  پصیطفتٗپصیطفتٗ، ، رٕقیرٕقی  زؾتٝزؾتٝ  ٚٚ  ٔكتطنٔكتطن  وبضوبض، ، تقبٖٚتقبٖٚ

  فقُفقُ  ثٝثٝ  ضاضا  افطازافطاز  ثبِمٜٛثبِمٜٛ  ٞبیٞبی  تٛا٘بئیتٛا٘بئی  ثتٛا٘سثتٛا٘س  ثیكتطثیكتط  ٚٚ  ثٟتطثٟتط  آٔٛظـآٔٛظـ  ٘ؾبْ٘ؾبْ  لسضلسض  ٞطٞط. . ((713713  لل))    ""قٛز قٛز   ایزبزایزبز  وبضوٙبٖوبضوٙبٖ

ثٝ ٌفتٝ ثٝ ٌفتٝ  ..ٟ٘سٟ٘س  ٔیٔی  ثیكتطیثیكتطی  اضداضد  ٚٚاا  ثطثط  ٘یع٘یع  ربٔقٝربٔقٝ  ثّىٝثّىٝ  ثیٙسثیٙس  ٔیٔی  ٚاالتطیٚاالتطی  اضظـاضظـ  ٚٚ  افتجبضافتجبض  ذٛضذٛض  زضزض  ا٘ؿبٖا٘ؿبٖ  تٟٙبتٟٙب  ٘ٝ٘ٝ  زضآٚضززضآٚضز

آٔٛظـ ٘ٝ تٟٙب ثطای آٔٛظـ ٘ٝ تٟٙب ثطای . . ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی غٙی ٔی تٛا٘س ؾٟٓ ظیبزی زض تٛؾقٝ ؾبظٔبٖ زاقتٝ ثبقس٘یطٚی ا٘ؿب٘ی غٙی ٔی تٛا٘س ؾٟٓ ظیبزی زض تٛؾقٝ ؾبظٔبٖ زاقتٝ ثبقس( ( 97319731))ؾیسرٛازیٗ ؾیسرٛازیٗ 

غٙی ؾبظی ؾبظٔب٘ی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٘مف ٚ تبحیط ثؿعائی زاضز ثّىٝ ٔی تٛا٘س ثٝ ظ٘سٌی فطزی ٚ ارتٕبفی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی غٙی ؾبظی ؾبظٔب٘ی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٘مف ٚ تبحیط ثؿعائی زاضز ثّىٝ ٔی تٛا٘س ثٝ ظ٘سٌی فطزی ٚ ارتٕبفی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی 

قٙبذت اؾتقسازٞبی ثبِمٜٛ، لبثّیت ا٘قغبف، افعایف زا٘ف ٚ ٟٔبضت، تمٛیت وبض ٔكتطن ٚ قٙبذت اؾتقسازٞبی ثبِمٜٛ، لبثّیت ا٘قغبف، افعایف زا٘ف ٚ ٟٔبضت، تمٛیت وبض ٔكتطن ٚ . . ٘یع وٕه قبیب٘ی ٕ٘بیس٘یع وٕه قبیب٘ی ٕ٘بیس

 ..زؾتٝ رٕقی اظ ٔعایبی حسالّی آٔٛظـ اؾتزؾتٝ رٕقی اظ ٔعایبی حسالّی آٔٛظـ اؾت

  ٘ؾبْ٘ؾبْ  اؾبؼاؾبؼ  ٚٚ  پبیٝپبیٝ( ( 97309730//9797//7373  ٔٛضخٔٛضخ  901901//7711177111    قٕبضٜقٕبضٜ  ثركٙبٔٝثركٙبٔٝ))  88زِٚتزِٚت  وبضوٙبٖوبضوٙبٖ  آٔٛظـآٔٛظـ  ٘ؾبْ٘ؾبْ

 ::زازٜ اؾتزازٜ اؾت  لطاضلطاض  انَٛانَٛ  ایٗایٗ  ضا ثطضا ثط  وبضوٙبٖوبضوٙبٖ  آٔٛظـآٔٛظـ  ٘ٛیٗ٘ٛیٗ

  ..ثبقٙسثبقٙس  ٔیٔی  زِٚتزِٚت  وبضوٙبٖوبضوٙبٖ  آٔٛظقیآٔٛظقی  ٘ؾبْ٘ؾبْ    ٔكَٕٛٔكَٕٛ  ؾغٛحؾغٛح  وّیٝوّیٝ  زضزض  پیٕب٘یپیٕب٘ی ٚ ٚ  ضؾٕیضؾٕی  وبضوٙبٖوبضوٙبٖ  وّیٝوّیٝ  ..99

  ٘ؾط٘ؾط  ٔسٔس  ٞبٞب  زٚضٜزٚضٜ  ؾبذتبضؾبذتبض  زضزض  ازضاویازضاوی  ٚٚ  ا٘ؿب٘یا٘ؿب٘ی  فٙی،فٙی،  ٞبیٞبی  رٙجٝرٙجٝ  زضزض  ٔسیطأٖسیطاٖ  ٚٚ  وبضوٙبٖوبضوٙبٖ  آٔٛظقیآٔٛظقی  ٘یبظٞبی٘یبظٞبی  وّیٝوّیٝ  ..77

  ..ٌیطزٌیطز  لطاضلطاض
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 راهکارهای اصالحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین مجموعه مقاالت همایش
 (اصفهان)احد خىراسگاندانشگاه آزاد اسالمی و

  ..پصیطزپصیطز  نٛضتنٛضت  آٚضیآٚضی  فٗفٗ ٚ ٚ  فّٕیفّٕی  پیكطفتٟبیپیكطفتٟبی ٚ ٚ  تحٛالتتحٛالت  ثطثط  ٔؿتٕطٔؿتٕط  ٍ٘طـٍ٘طـ  ..77

  ٞبیٞبی  ٘ؾبْ٘ؾبْ  ؾبیطؾبیط  ثبثب  آٖآٖ  ثیطٚ٘یثیطٚ٘ی  اضتجبطاضتجبط  ثٝثٝ  وبضوٙبٖ،وبضوٙبٖ،  آٔٛظـآٔٛظـ  ٘ؾبْ٘ؾبْ  ارعایارعای  زضٚ٘یزضٚ٘ی  اضتجبطاضتجبط  ثٝثٝ  تٛرٝتٛرٝ  ثطثط  فالٜٚفالٜٚ  ..11

  ..ٌطززٌطزز  تٛرٝتٛرٝ  ٘یع٘یع  پطؾّٙیپطؾّٙی

، ، ا٘ؿب٘یا٘ؿب٘ی  ٞبیٞبی  ؾطٔبیٝؾطٔبیٝ  ویفیویفی  ؾغحؾغح  اضتمبیاضتمبی  ثٝثٝ  تٛاٖتٛاٖ  ٔیٔی  وبضوٙبٖوبضوٙبٖ  آٔٛظـآٔٛظـ  ٘ؾبْ٘ؾبْ  اٞسافاٞساف  ٕٞچٙیٗ اضبفٝ ٔی وٙس وٝ اظٕٞچٙیٗ اضبفٝ ٔی وٙس وٝ اظ

  ؾبظٔب٘یؾبظٔب٘ی  فطًٞٙفطًٞٙ  ٚٚ  اذاللیاذاللی  فضبئُفضبئُ  ضقسضقس، ، ٔطزْٔطزْ  ثٝثٝ  ٛییٛییپبؾرٍپبؾرٍ  ٔیعأٖیعاٖ  ثٟجٛزثٟجٛز، ، ذسٔبتذسٔبت  اضائٝاضائٝ  زضزض  احطثركیاحطثركی  ٚٚ  وبضاییوبضایی  افعایفافعایف

 ..ٕ٘ٛزٕ٘ٛز  اقبضٜاقبضٜ  وبضوٙبٖوبضوٙبٖ  ا٘ؿب٘یا٘ؿب٘ی  ضٚاثظضٚاثظ  ثٟجٛزثٟجٛز  ٕٞچٙیٕٗٞچٙیٗ  ٚٚ

اظ آٔٛظـ ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ فٛأُ تٛؾقٝ ا٘ؿب٘ی ٘بْ ٔی ثطز؛ ثٝ عٛضیىٝ قبذم آٔٛظـ اظ آٔٛظـ ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ فٛأُ تٛؾقٝ ا٘ؿب٘ی ٘بْ ٔی ثطز؛ ثٝ عٛضیىٝ قبذم آٔٛظـ ( ( 97319731))  99تٛزاضٚتٛزاضٚ

  ..٘ی ضا تكىیُ ٔی زٞٙس٘ی ضا تكىیُ ٔی زٞٙسثٝ ٕٞطاٜ قبذم أیس ثٝ ظ٘سٌی ٚ قبذم تِٛیس ٘بذبِم زاذّی، قبذم تٛؾقٝ ا٘ؿبثٝ ٕٞطاٜ قبذم أیس ثٝ ظ٘سٌی ٚ قبذم تِٛیس ٘بذبِم زاذّی، قبذم تٛؾقٝ ا٘ؿب

  

  هسینه های آهوزشهسینه های آهوزش

اؾت ٚ افعایف وبضائی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی زض ٌطٚ آٔٛظـ اؾت ٚ افعایف وبضائی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی زض ٌطٚ آٔٛظـ   1111ؾبظٔبٖ ٞب زض ٌطٚ افعایف وبضائی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘یؾبظٔبٖ ٞب زض ٌطٚ افعایف وبضائی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی  1100افعایف وبضائیافعایف وبضائی

تٛرٝ ثٝ تٛرٝ ثٝ ( ( 97379737))اثغحی اثغحی . . ٚ تٛؾقٝ زا٘ف ٚ ٟٔبضت ٚ ایزبز ضفتبضٞبی ٔغّٛة ثطای ا٘زبْ ٔٛفمیت آٔیع ٔكبغُ اؾتٚ تٛؾقٝ زا٘ف ٚ ٟٔبضت ٚ ایزبز ضفتبضٞبی ٔغّٛة ثطای ا٘زبْ ٔٛفمیت آٔیع ٔكبغُ اؾت

. . شوط ٔی وٙسشوط ٔی وٙس( ( 1313ل ل ))  ""ب پّی وٝ ٔب ضا اظ ز٘یبی أطٚظ ثٝ ز٘یبی پطتحَٛ فطزا ضٕٖٞٙٛ ٔی ؾبظزب پّی وٝ ٔب ضا اظ ز٘یبی أطٚظ ثٝ ز٘یبی پطتحَٛ فطزا ضٕٖٞٙٛ ٔی ؾبظزتٟٙتٟٙ""آٔٛظـ ضا آٔٛظـ ضا 

ثٙبثطایٗ ثٝ ٘ؾط ٚی ِعْٚ آٔٛظـ ٞبی ٔساْٚ، ٞسف ٔساض، ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ ٚ ٍٕٞبْ ثب پیكطفت ٞبی فّٓ ٚ ثٙبثطایٗ ثٝ ٘ؾط ٚی ِعْٚ آٔٛظـ ٞبی ٔساْٚ، ٞسف ٔساض، ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ ٚ ٍٕٞبْ ثب پیكطفت ٞبی فّٓ ٚ 

ٞعیٙٝ ٞبی آٔٛظقی ضا ٘جبیس رعء ٞعیٙٝ ٞبی آٔٛظقی ضا ٘جبیس رعء تىِٙٛٛغی ثبیس ثٝ عٛض رسی زض فطایٙس ٔسیطیت ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌیطز ٚ ٟٕٔتط آ٘ىٝ تىِٙٛٛغی ثبیس ثٝ عٛض رسی زض فطایٙس ٔسیطیت ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌیطز ٚ ٟٕٔتط آ٘ىٝ 

ٞعیٙٝ ٞبی ٔهطفی ؾبظٔبٖ ثٝ حؿبة آٚضز ثّىٝ ٞعیٙٝ ٞبی آٔٛظقی ضا زض ٚالـ ثبیس ثب زیس ٞعیٙٝ ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٞعیٙٝ ٞبی ٔهطفی ؾبظٔبٖ ثٝ حؿبة آٚضز ثّىٝ ٞعیٙٝ ٞبی آٔٛظقی ضا زض ٚالـ ثبیس ثب زیس ٞعیٙٝ ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضی 

ثب تٛرٝ ثٝ ٞعیٙٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٞعیٙٝ ( ( 70037003))  1133ٚ تبوطٚ تبوط  1122ثال٘چبضزثال٘چبضز. . ثطای آیٙسٜ ٍ٘طیؿت ظیطا وٝ ٘تبیذ آٖ زض زضاظٔست ٔكرم ٔی قٛزثطای آیٙسٜ ٍ٘طیؿت ظیطا وٝ ٘تبیذ آٖ زض زضاظٔست ٔكرم ٔی قٛز

ٛز فٙٛاٖ ٔی وٙٙس وٝ آٔٛظـ فقبِیت ٟٔٓ ؾبظٔب٘ی اؾت ٚ ٞط ؾبظٔب٘ی ثطای آٔٛظـ ٛز فٙٛاٖ ٔی وٙٙس وٝ آٔٛظـ فقبِیت ٟٔٓ ؾبظٔب٘ی اؾت ٚ ٞط ؾبظٔب٘ی ثطای آٔٛظـ ای وٝ ثطای آٔٛظـ ٔی قای وٝ ثطای آٔٛظـ ٔی ق

زض ٘تیزٝ ا٘تؾبض ٔی ضٚز تٛرٝ زضذٛض ٚ قبیؿتٝ ای ثٝ عطحٟب ٚ فقبِیتٟبی آٔٛظقی زض ٘تیزٝ ا٘تؾبض ٔی ضٚز تٛرٝ زضذٛض ٚ قبیؿتٝ ای ثٝ عطحٟب ٚ فقبِیتٟبی آٔٛظقی . . وبضوٙبٖ ذٛز ٞعیٙٝ ٔی وٙسوبضوٙبٖ ذٛز ٞعیٙٝ ٔی وٙس

ثطای ثبظٍ٘طی ثطای ثبظٍ٘طی   ..آٔٛظـ ثب اؾتطاتػی تزبضی ٚ ٘مف ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ٔٛفمیت قطوتٟب ٔطتجظ اؾتآٔٛظـ ثب اؾتطاتػی تزبضی ٚ ٘مف ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض ٔٛفمیت قطوتٟب ٔطتجظ اؾت. . اذتهبل یبثساذتهبل یبثس

 ..اؾتطاتػی ٚ ذظ ٔكی ٘یبظ ثٝ ٌعاضقی اظ ٔحیظ، تىِٙٛٛغی ٚ ؾبذتبض اؾتاؾتطاتػی ٚ ذظ ٔكی ٘یبظ ثٝ ٌعاضقی اظ ٔحیظ، تىِٙٛٛغی ٚ ؾبذتبض اؾت
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 راهکارهای اصالحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین مجموعه مقاالت همایش
 (اصفهان)احد خىراسگاندانشگاه آزاد اسالمی و

آٔٛظـ زض حمیمت یىی اظ ضاٟٞبی انِٛی ٚ ٔٙغمی ٞسایت تالقٟبی وبضوٙبٖ زض ؾبظٔبٖ اؾت ٚ ثبفج ثٝ وبضٌیطی آٔٛظـ زض حمیمت یىی اظ ضاٟٞبی انِٛی ٚ ٔٙغمی ٞسایت تالقٟبی وبضوٙبٖ زض ؾبظٔبٖ اؾت ٚ ثبفج ثٝ وبضٌیطی ""

ٖ حؽ ا٘قغبف پصیطی فىطی الظْ زض وبضوٙبٖ ذٛاٞس ٖ حؽ ا٘قغبف پصیطی فىطی الظْ زض وبضوٙبٖ ذٛاٞس اؾتقسازٞبی ٟ٘فتٝ، ثٝ وبضا٘ساظی لسضت تریُ ٚ ثٝ ٚرٛز آٚضزاؾتقسازٞبی ٟ٘فتٝ، ثٝ وبضا٘ساظی لسضت تریُ ٚ ثٝ ٚرٛز آٚضز

  (.(.1111، ل، ل97319731اؾٕبفیّی، اؾٕبفیّی، ))  ""قسقس

  ؾبفبتؾبفبت  آٔبضآٔبض  یبیب  ٚٚ  آٔٛظـآٔٛظـ  ا٘زبْا٘زبْ  نطفبنطفب  ٘ٝ٘ٝ  ٚٚ  آٔٛظـآٔٛظـ  اظاظ  حبنُحبنُ  ٘تبیذ٘تبیذ  ٌیطزٌیطز  لطاضلطاض  تبویستبویس  ٔٛضزٔٛضز  ثبیسثبیس  وٝوٝ  آ٘چٝآ٘چٝ  أبأب

  تمطیجبتمطیجب  اٞسافاٞساف  تحمكتحمك  ٚٚ  ٔحتٛأحتٛا  ٘ؾط٘ؾط  اظاظ  حبِیىٝحبِیىٝ  زضزض  زٞسزٞس  ٘كبٖ٘كبٖ  ضاضا  ثبالئیثبالئی  ضلٓضلٓ  وٕیوٕی  ِحبػِحبػ  اظاظ  آٔٛظـآٔٛظـ  اؾتاؾت  ٕٔىٕٗٔىٗ. . آٔٛظقیآٔٛظقی

زض ثبظاض زض ثبظاض . . ؾجت اضتمب ٚ ثٟجٛز فّٕىطز ٔی قٛزؾجت اضتمب ٚ ثٟجٛز فّٕىطز ٔی قٛز( ( 70017001، ، 1144ثطیٙىطٞٛفثطیٙىطٞٛف))تٛإ٘ٙسی حبنُ اظ آٔٛظـ تٛإ٘ٙسی حبنُ اظ آٔٛظـ . . ثبقسثبقس  احطاحط  ثیثی

اؾت ٘ٝ یه اؾت ٘ٝ یه   1155ٔتغیط ضلبثتی أطٚظی ٚ ثب ٚرٛز پیكطفتٟبی حبنُ قسٜ زض تىِٙٛٛغی، ا٘زبْ آٔٛظقٟبی ٔفیس یه ثبیسٔتغیط ضلبثتی أطٚظی ٚ ثب ٚرٛز پیكطفتٟبی حبنُ قسٜ زض تىِٙٛٛغی، ا٘زبْ آٔٛظقٟبی ٔفیس یه ثبیس

أطٚظٜ چبِف أطٚظٜ چبِف . . ب٘كبٖ زض رٟت افعایف ٟٔبضتٟب ٚ تٛا٘بئیٟب وٕه وٙٙسب٘كبٖ زض رٟت افعایف ٟٔبضتٟب ٚ تٛا٘بئیٟب وٕه وٙٙسؾبظٔبٟ٘ب ثبیس ثٝ عٛض پیٛؾتٝ ثٝ وبضوٙؾبظٔبٟ٘ب ثبیس ثٝ عٛض پیٛؾتٝ ثٝ وبضوٙ. . 1166ا٘تربةا٘تربة

. . ؾجت ثٟجٛز فّٕىطز ٔی قٛزؾجت ثٟجٛز فّٕىطز ٔی قٛز  --پیٛؾتٝ، ؾطیـ ٚ ٔٛحطپیٛؾتٝ، ؾطیـ ٚ ٔٛحط--انّی آٔٛظـ ثطای ؾبظٔبٟ٘ب ایٗ اؾت وٝ چٍٛ٘ٝ آٔٛظـانّی آٔٛظـ ثطای ؾبظٔبٟ٘ب ایٗ اؾت وٝ چٍٛ٘ٝ آٔٛظـ

ٔؿئّٝ ایزبز ٚ اثمبی ثٟجٛز فّٕىطز ٔؿئّٝ ای ٘یؿت وٝ ٔتٛرٝ یه قرم یب ٚاحس ؾبظٔب٘ی ثبقس ثّىٝ آٖ یه ٔؿئّٝ ایزبز ٚ اثمبی ثٟجٛز فّٕىطز ٔؿئّٝ ای ٘یؿت وٝ ٔتٛرٝ یه قرم یب ٚاحس ؾبظٔب٘ی ثبقس ثّىٝ آٖ یه 

یت ٔكتطن ٔیبٖ ٔسیطاٖ اضقس، ٔسیطاٖ فّٕیبتی، ٔترههبٖ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٚ قبیس ٞٓ ثب وٕه فٙبنطی چٖٛ یت ٔكتطن ٔیبٖ ٔسیطاٖ اضقس، ٔسیطاٖ فّٕیبتی، ٔترههبٖ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٚ قبیس ٞٓ ثب وٕه فٙبنطی چٖٛ ٔؿئِٛٔؿئِٛ

ایٗ پطاوٙسٌی ٔؿئِٛیت ؾجت ایزبز چبِكی ثعضي ثطای ٔترههبٖ ٔٙبثـ ایٗ پطاوٙسٌی ٔؿئِٛیت ؾجت ایزبز چبِكی ثعضي ثطای ٔترههبٖ ٔٙبثـ . . ٟٔٙسؾبٖ ویفیت یب ٔكبٚضاٖ زاذّی ثبقسٟٔٙسؾبٖ ویفیت یب ٔكبٚضاٖ زاذّی ثبقس

آٔٛظـ ثٝ تٟٙبئی ؾجت آٔٛظـ ثٝ تٟٙبئی ؾجت . . سٜ زاض٘س ٔی قٛزسٜ زاض٘س ٔی قٛزا٘ؿب٘ی ٚ فّی اِرهٛل آٟ٘بئی وٝ ٚؽیفٝ اضظقیبثی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ضا ثط فٟا٘ؿب٘ی ٚ فّی اِرهٛل آٟ٘بئی وٝ ٚؽیفٝ اضظقیبثی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ضا ثط فٟ

ثٝ ثٝ ))  1188ٚ ضیىیٚ ضیىی  1177تؿٕطتؿٕط. . افعایف تٛإ٘ٙسی ٔی قٛز أب ٟٔٓ ایٗ اؾت وٝ ایٗ تٛإ٘ٙسی زض چٝ ؾغحی ثٝ وبض ثؿتٝ قٛزافعایف تٛإ٘ٙسی ٔی قٛز أب ٟٔٓ ایٗ اؾت وٝ ایٗ تٛإ٘ٙسی زض چٝ ؾغحی ثٝ وبض ثؿتٝ قٛز

زض ذالنٝ پػٚٞكٟبیكبٖ زض ٔٛضز تبحیط آٔٛظـ حبثت وطز٘س وٝ تبحیط آٔٛظـ تبثقی اظ زض ذالنٝ پػٚٞكٟبیكبٖ زض ٔٛضز تبحیط آٔٛظـ حبثت وطز٘س وٝ تبحیط آٔٛظـ تبثقی اظ ( ( 70017001  ٘مُ اظ ثطیٙىطٞٛف،٘مُ اظ ثطیٙىطٞٛف،

ٌیط٘سٜ، فٛأُ ٔحُ وبض یبزٌیط٘سٜ، فٛأُ ؾبظٔب٘ی فٕٛٔی ٚ اِجتٝ فٛأُ ٔطثٛط ثٝ ثط٘بٔٝ ٞبی ٌیط٘سٜ، فٛأُ ٔحُ وبض یبزٌیط٘سٜ، فٛأُ ؾبظٔب٘ی فٕٛٔی ٚ اِجتٝ فٛأُ ٔطثٛط ثٝ ثط٘بٔٝ ٞبی فٛأُ ٔطثٛط ثٝ یبزفٛأُ ٔطثٛط ثٝ یبز

ثیكتط پػٚٞكٟبی تٛؾقٝ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی ؾبظٔبٟ٘ب ثیكتط پػٚٞكٟبی تٛؾقٝ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی ؾبظٔبٟ٘ب . . آٔٛظقی ٚ تقبٔالتكبٖ اؾتآٔٛظقی ٚ تقبٔالتكبٖ اؾت

ٛاٖ تبحیط آٔٛظـ زض رٟت پیكطفت ٛاٖ تبحیط آٔٛظـ زض رٟت پیكطفت ٔٛفمیت ثسؾت ٔی آٚض٘س ٍٞٙبٔی وٝ ٔٛفمیت ثٝ فٙٔٛفمیت ثسؾت ٔی آٚض٘س ٍٞٙبٔی وٝ ٔٛفمیت ثٝ فٙ% % 9090ٔقٕٛال ثٝ عٛض ٔتٛؾظ ٔقٕٛال ثٝ عٛض ٔتٛؾظ 

، ، 2222ٚ یٛویٚ یٛوی  2211؛تب٘ٙجبئْٛ؛تب٘ٙجبئْٛ  91339133، ، 2200ٚ فطزٚ فطز  1199ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبِسٚیٗثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبِسٚیٗ))اقربل ٚ ثٟجٛز ؾبظٔب٘ی تقطیف قٛز اقربل ٚ ثٟجٛز ؾبظٔب٘ی تقطیف قٛز 

٘فط ٘فط   9090٘فط اظ وبضوٙب٘ی وٝ زض ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی قطوت ٔی وٙٙس، زض حسٚز ٘فط اظ وبضوٙب٘ی وٝ زض ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی قطوت ٔی وٙٙس، زض حسٚز   900900ایٗ یقٙی وٝ ثطای ٞط ایٗ یقٙی وٝ ثطای ٞط (.(.91179117

اظ ٔٙبثـ آٔٛظقی اظ ٔٙبثـ آٔٛظقی % % 1010ٞیچ وؽ ثٝ ایٗ ضاضی ٘یؿت وٝ ٞیچ وؽ ثٝ ایٗ ضاضی ٘یؿت وٝ . . ای تغییط ٔی وٙسای تغییط ٔی وٙس  اظ آٟ٘ب فّٕىطز وبضیكبٖ ثٝ عٛض قبیؿتٝاظ آٟ٘ب فّٕىطز وبضیكبٖ ثٝ عٛض قبیؿتٝ

ؾبظٔبٟ٘بئی وٝ ثٝ عٛض رسی پیٍیط تحمك ٘تبیذ ثٟتط اظ آٔٛظـ ٞؿتٙس ثبیس وُ فطایٙس آٔٛظـ تب فُٕ ضا ؾبظٔبٟ٘بئی وٝ ثٝ عٛض رسی پیٍیط تحمك ٘تبیذ ثٟتط اظ آٔٛظـ ٞؿتٙس ثبیس وُ فطایٙس آٔٛظـ تب فُٕ ضا . . ٞسض ضٚ٘سٞسض ضٚ٘س
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وٝ احطثركی وٝ احطثركی چیعی وٝ الظْ اؾت یه ضٚیىطز اضظقیبثی اؾت وٝ ثط ٔجٙبی ایٗ ٚالقیت ثٙیبزی ثبقس چیعی وٝ الظْ اؾت یه ضٚیىطز اضظقیبثی اؾت وٝ ثط ٔجٙبی ایٗ ٚالقیت ثٙیبزی ثبقس . . اضتمبء زٞٙساضتمبء زٞٙس

 ..زیٍط ثبظیٍطاٖ زض ؾبظٔبٖ ٘یع ثبیس زض فطایٙس فّٕی ؾبذتٗ آٔٛظـ قبُٔ قٛ٘سزیٍط ثبظیٍطاٖ زض ؾبظٔبٖ ٘یع ثبیس زض فطایٙس فّٕی ؾبذتٗ آٔٛظـ قبُٔ قٛ٘س. . آٔٛظقی ٔؿئِٛیت وُ ؾبظٔبٖ اؾتآٔٛظقی ٔؿئِٛیت وُ ؾبظٔبٖ اؾت
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  استراتصی ارزضیابیاستراتصی ارزضیابی
ثطیٙىطٞٛف ثب عطح ؾٝ پطؾف انّی، چبضچٛة اضظقیبثی وٝ ثٝ ٕٞٝ چبِكٟبی ؾبظٔب٘ی پبؾد زٞس ضا ٔكرم ٔی ثطیٙىطٞٛف ثب عطح ؾٝ پطؾف انّی، چبضچٛة اضظقیبثی وٝ ثٝ ٕٞٝ چبِكٟبی ؾبظٔب٘ی پبؾد زٞس ضا ٔكرم ٔی 

 ::وٙسوٙس

  ثٝ چٝ ٔیعاٖ ؾبظٔبٖ اظ یبزٌیطی زض رٟت ثٟجٛز فّٕىطز ٔٛضز ٘یبظ اؾتفبزٜ ٔی وٙس ؟ثٝ چٝ ٔیعاٖ ؾبظٔبٖ اظ یبزٌیطی زض رٟت ثٟجٛز فّٕىطز ٔٛضز ٘یبظ اؾتفبزٜ ٔی وٙس ؟  ..99

فّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ فطاٞٓ ٔی وٙس ؟چٝ ٘یبظٞبئی ثبلی ٔی ٔب٘ٙس ٚ فّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ فطاٞٓ ٔی وٙس ؟چٝ ٘یبظٞبئی ثبلی ٔی ٔب٘ٙس ٚ   ؾبظٔبٖ چٝ تؿٟیالتی ثطای ثٟجٛزؾبظٔبٖ چٝ تؿٟیالتی ثطای ثٟجٛز  ..77

  وسأیه لٛی ٔی قٛ٘س ؟وسأیه لٛی ٔی قٛ٘س ؟

چٝ چیعی ؾبظٔبٖ ا٘زبْ ٔی زٞس یب ٕ٘ی زٞس وٝ ٔب٘ـ ثٟجٛز فّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ ٔی قٛز ؟چٝ چٝ چیعی ؾبظٔبٖ ا٘زبْ ٔی زٞس یب ٕ٘ی زٞس وٝ ٔب٘ـ ثٟجٛز فّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ ٔی قٛز ؟چٝ   ..77

  ((3333لل))٘یبظٞبئی تغییط ٔی وٙٙس ؟٘یبظٞبئی تغییط ٔی وٙٙس ؟

زبز تٛا٘بئی ؾبظٔب٘ی ثٝ ٔٙؾٛض ثٟجٛز فّٕىطز زبز تٛا٘بئی ؾبظٔب٘ی ثٝ ٔٙؾٛض ثٟجٛز فّٕىطز ثب ٞسف وّی ایثب ٞسف وّی ای  اضظقیبثیاضظقیبثی  اؾتطاتػیاؾتطاتػیایٗ ؾٛاالت وّیسی ثبیس زض ایٗ ؾٛاالت وّیسی ثبیس زض 

اؾت وٝ ٔٙزط ثٝ تٛإ٘ٙسی اؾت وٝ ٔٙزط ثٝ تٛإ٘ٙسی   ٍٕٞب٘یٍٕٞب٘یآٔٛظـ آٔٛظـ   ٔبٔٛضیتٔبٔٛضیتثب ثب   ؾبظٔب٘یؾبظٔب٘یایٗ اؾتطاتػی یه قیٜٛ یبزٌیطی ایٗ اؾتطاتػی یه قیٜٛ یبزٌیطی . . ٌٙزب٘سٜ قٛزٌٙزب٘سٜ قٛز

فّٕىطز ثبقس تب فّٕىطز ثبقس تب --ارطای ایٗ اؾتطاتػی ٘یبظ زاضز وٝ اضظقیبثی ٔتٕطوع ثط فٛأُ فطایٙس یبزٌیطیارطای ایٗ اؾتطاتػی ٘یبظ زاضز وٝ اضظقیبثی ٔتٕطوع ثط فٛأُ فطایٙس یبزٌیطی. . ؾبظٔب٘ی ٔی قٛزؾبظٔب٘ی ٔی قٛز

 ..ثطای آٔٛظـ ٌیط٘سٌبٖ فطاٞٓ ٕ٘بیسثطای آٔٛظـ ٌیط٘سٌبٖ فطاٞٓ ٕ٘بیس  ثتٛا٘س ثبظذٛضثتٛا٘س ثبظذٛض

فّٕىطز ٔتٕطوع اؾت؛ اظ قٙبؾبئی فّٕىطز ٔتٕطوع اؾت؛ اظ قٙبؾبئی --٘كبٖ ٔی زٞس وٝ پطؾكٟبی اضظقیبثی ثط تٕبٔی فطایٙس یبزٌیطی٘كبٖ ٔی زٞس وٝ پطؾكٟبی اضظقیبثی ثط تٕبٔی فطایٙس یبزٌیطی  99قىُ قىُ 

٘تبیذ ٚ یبفتٝ ٞبی ٘تبیذ ٚ یبفتٝ ٞبی . . ٘یبظٞب تب ا٘تربة وبضوٙبٖ ٚارس قطایظ، تكٛیك زض یبزٌیطی ٚ ا٘تمبَ یبزٌیطی ثٝ ٔحیظ وبض٘یبظٞب تب ا٘تربة وبضوٙبٖ ٚارس قطایظ، تكٛیك زض یبزٌیطی ٚ ا٘تمبَ یبزٌیطی ثٝ ٔحیظ وبض

ائٝ ٔی قٛز تب فٛأّی وٝ ٔٛرت فّٕىطز ٔی قٛز ضا پطٚضـ زازٜ ٚ ٍٟ٘ساض٘س ٚ تغییط ائٝ ٔی قٛز تب فٛأّی وٝ ٔٛرت فّٕىطز ٔی قٛز ضا پطٚضـ زازٜ ٚ ٍٟ٘ساض٘س ٚ تغییط اضظقیبثی ثٝ ٔتِٛیبٖ آٔٛظـ اضاضظقیبثی ثٝ ٔتِٛیبٖ آٔٛظـ اض

ثطیٙىطٞٛف ٞسف ٟ٘بئی اظ پطؾكٟبی اضظقیبثی ضا تٛؾقٝ تٛإ٘ٙسی یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی ٔی ثطیٙىطٞٛف ٞسف ٟ٘بئی اظ پطؾكٟبی اضظقیبثی ضا تٛؾقٝ تٛإ٘ٙسی یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی ٔی . . زٞٙس آٟ٘بئی وٝ ٔٛحط ٘یؿتٙسزٞٙس آٟ٘بئی وٝ ٔٛحط ٘یؿتٙس

ثرف ٟ٘بئی قىُ ثٝ ثرف ٟ٘بئی قىُ ثٝ (. (. 1010ل ل ))  ""تٛا٘بئی زض ٔسیطیت ٔٙبثـ یبزٌیطی ٚ رٟت زٞی آٟ٘ب ثٝ ؾٛی ثٟجٛز ٔؿتٕطتٛا٘بئی زض ٔسیطیت ٔٙبثـ یبزٌیطی ٚ رٟت زٞی آٟ٘ب ثٝ ؾٛی ثٟجٛز ٔؿتٕط""زا٘س؛ زا٘س؛ 

. . ٚ آٖ تٟٙب ثطای ٔٙفقت ٚاحس تٛؾقٝ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٘یؿتٚ آٖ تٟٙب ثطای ٔٙفقت ٚاحس تٛؾقٝ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ٘یؿت. . ٔب یبزآٚضی ٔی وٙس وٝ اضظقیبثی ٞسفی ٚاضح ٚ ٔفیس زاضزٔب یبزآٚضی ٔی وٙس وٝ اضظقیبثی ٞسفی ٚاضح ٚ ٔفیس زاضز

ٕٞچٙیٗ آٔٛظـ ثطای تٛإ٘ٙسؾبظی وبضوٙبٖ ٔؿئِٛیتی ٔكتطن اؾت ٚ ٞیچ لؿٕتی ثٝ تٟٙبئی ٕ٘ی تٛا٘س ایٗ ٔٛفمیت ٕٞچٙیٗ آٔٛظـ ثطای تٛإ٘ٙسؾبظی وبضوٙبٖ ٔؿئِٛیتی ٔكتطن اؾت ٚ ٞیچ لؿٕتی ثٝ تٟٙبئی ٕ٘ی تٛا٘س ایٗ ٔٛفمیت 

  . . ضا ثسؾت آٚضزضا ثسؾت آٚضز

وطن پبتطیه وطن پبتطیه . . ؛ ٚاغٜ ای وٝ ثیكتطیٗ تبویس ثط آٖ قسٜ اؾت اٌط چٝ ثسیٟی ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس؛ ٚاغٜ ای وٝ ثیكتطیٗ تبویس ثط آٖ قسٜ اؾت اٌط چٝ ثسیٟی ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾسٔؿئِٛیت ٔكتطنٔؿئِٛیت ٔكتطن

: :   وٙسوٙس  ٔیٔی  تمؿیٓتمؿیٓ  ؾغحؾغح  11  ثٝثٝ  ضاضا  اضظقیبثیاضظقیبثی  زض ٔسَ ؾّؿّٝ ٔطاتجی اـ فطایٙسزض ٔسَ ؾّؿّٝ ٔطاتجی اـ فطایٙس  ((97319731ٚاربضی، ٚاربضی،   ٚٚ  ٚاربضٌبٜٚاربضٌبٜ  فتحیفتحی))

ِٛیت ٔكتطن اقبضٜ ِٛیت ٔكتطن اقبضٜ ؾغح ثٝ ٔؿئؾغح ثٝ ٔؿئ  11اٚ ٞٓ زض ایٗ اٚ ٞٓ زض ایٗ   ..3311٘تبیذ٘تبیذ  ؾغحؾغح، ، 3300ضفتبضضفتبض  ؾغحؾغح، ، 2299یبزٌیطییبزٌیطی  ؾغحؾغح، ، 2288اِقُٕاِقُٕ  فىؽفىؽ  ؾغحؾغح

زض ؾغح فىؽ اِقُٕ، ٘ؾطات قطوت وٙٙسٌبٖ زض زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی ضا ٟٔٓ ٔی زا٘س ٚ ثسیٗ تطتیت زض ؾغح فىؽ اِقُٕ، ٘ؾطات قطوت وٙٙسٌبٖ زض زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی ضا ٟٔٓ ٔی زا٘س ٚ ثسیٗ تطتیت . . ٔی وٙسٔی وٙس

                                


 Reaction level 


 Learning level 


 Behavior level 


 Results level 



 راهکارهای اصالحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین مجموعه مقاالت همایش
 (اصفهان)احد خىراسگاندانشگاه آزاد اسالمی و

زض ؾغح یبزٌیطی تغییط ٍ٘طـ، افعایف زا٘ف ٚ ثٟجٛز زض ؾغح یبزٌیطی تغییط ٍ٘طـ، افعایف زا٘ف ٚ ثٟجٛز . . ٔؿئِٛیت ٚاحس آٔٛظـ ضا اظ زیس قطوت وٙٙسٌبٖ ٔی ؾٙزسٔؿئِٛیت ٚاحس آٔٛظـ ضا اظ زیس قطوت وٙٙسٌبٖ ٔی ؾٙزس

زض ؾغح ضفتبض ثٝ ٔیعاٖ تغییطاتی وٝ زض ؾغح ضفتبض ثٝ ٔیعاٖ تغییطاتی وٝ . . تغییط زض ضفتبض فٙٛاٖ ٔی وٙستغییط زض ضفتبض فٙٛاٖ ٔی وٙسٟٔبضت ٞب ضا ٟٔٓ ٔی زا٘س ٚ آٖ ٞب ضا ظٔیٙٝ ای ثطای ٟٔبضت ٞب ضا ٟٔٓ ٔی زا٘س ٚ آٖ ٞب ضا ظٔیٙٝ ای ثطای 

ٚ ٚ . . زض زٚضٜ آٔٛظـ حبنُ قسٜ اؾت اقبضٜ ٔی وٙس ٚ رٛ ٔٙبؾت زض ؾبظٔبٖ ضا ثطای ٚلٛؿ ایٗ تغییطات ٟٔٓ ٔی زا٘سزض زٚضٜ آٔٛظـ حبنُ قسٜ اؾت اقبضٜ ٔی وٙس ٚ رٛ ٔٙبؾت زض ؾبظٔبٖ ضا ثطای ٚلٛؿ ایٗ تغییطات ٟٔٓ ٔی زا٘س

ذ ٟ٘بئی ذ ٟ٘بئی ٘تبی٘تبی""ٔقتمس اؾت وٝ ٔقتمس اؾت وٝ ( ( 70037003))وطن پبتطیهوطن پبتطیه. . زض ؾغح ٘تبیذ ٔؿئِٛیت ضا ٔتٛرٝ ٔسیطاٖ اضقس ؾبظٔبٖ ٔی وٙسزض ؾغح ٘تبیذ ٔؿئِٛیت ضا ٔتٛرٝ ٔسیطاٖ اضقس ؾبظٔبٖ ٔی وٙس

ٔی تٛا٘س افعایف ثٟطٜ ٚضی، ثٟجٛز ویفیت، وبٞف ٞعیٙٝ ٞب، وبٞف تٙبٚة ٚ قست حٛازث، افعایف فطٚـ، وبٞف ٔی تٛا٘س افعایف ثٟطٜ ٚضی، ثٟجٛز ویفیت، وبٞف ٞعیٙٝ ٞب، وبٞف تٙبٚة ٚ قست حٛازث، افعایف فطٚـ، وبٞف 

  (. (. 7777لل))  ""تكریم ایٙىٝ ٘تبیذ شوط قسٜ حبنُ اظ زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی اؾت ٟٔٓ اؾتتكریم ایٙىٝ ٘تبیذ شوط قسٜ حبنُ اظ زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی اؾت ٟٔٓ اؾت. . غیجت ٚ ؾٛز ثبالتط ثبقسغیجت ٚ ؾٛز ثبالتط ثبقس

 

 

 

 ((9898، ظ، ظ20022002برینکرهوف، برینکرهوف، ))استراتصی ارزضیابی آهوزشاستراتصی ارزضیابی آهوزش: : 11ضکل ضکل 

  

  سطح رفتار؛ عاهل بروز عولکرد ناضی از آهوزشسطح رفتار؛ عاهل بروز عولکرد ناضی از آهوزش
ثب تٛرٝ ثٝ پػٚٞكی وٝ ثٝ ٔٙؾٛض ثطضؾی احطثركی زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی زض قطوت آة ٔٙغمٝ ای ثب تٛرٝ ثٝ پػٚٞكی وٝ ثٝ ٔٙؾٛض ثطضؾی احطثركی زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی زض قطوت آة ٔٙغمٝ ای   --ثٝ فمیسٜ ٍ٘بض٘سٜ ثٝ فمیسٜ ٍ٘بض٘سٜ 

. . آٔٛظـ حسالُ ثط افعایف زا٘ف ٚ ٟٔبضت تبحیط ٔی ٌصاضز ٞط چٙس ٔیعاٖ افعایف ٔتفبٚت اؾتآٔٛظـ حسالُ ثط افعایف زا٘ف ٚ ٟٔبضت تبحیط ٔی ٌصاضز ٞط چٙس ٔیعاٖ افعایف ٔتفبٚت اؾت  ––انفٟبٖ ا٘زبْ قس انفٟبٖ ا٘زبْ قس 

یقٙی ثىبضٌیطی زا٘ف ٚ ٟٔبضت حبنُ اظ یقٙی ثىبضٌیطی زا٘ف ٚ ٟٔبضت حبنُ اظ . . ت وٝ ٘مف ٟٕٔتطی ضا ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ؾغٛح زاضزت وٝ ٘مف ٟٕٔتطی ضا ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ؾغٛح زاضزایٗ ؾغح ؾْٛ اؾایٗ ؾغح ؾْٛ اؾ

 ::وطن پبتطیه آٖ ضا ثط پٙذ حبِت ٔی زا٘سوطن پبتطیه آٖ ضا ثط پٙذ حبِت ٔی زا٘سوٝ وٝ   آٔٛظـ ثؿتٍی ثٝ رٛ ٔٙبؾت ؾبظٔب٘ی زاضزآٔٛظـ ثؿتٍی ثٝ رٛ ٔٙبؾت ؾبظٔب٘ی زاضز



 راهکارهای اصالحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین مجموعه مقاالت همایش
 (اصفهان)احد خىراسگاندانشگاه آزاد اسالمی و

یب ثٝ یب ثٝ   ضئیؽ اظ ا٘زبْ آ٘چٝ فطاٌیط زض زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی آٔٛذتٝ اؾت رٌّٛیطی ٔی وٙس؛ضئیؽ اظ ا٘زبْ آ٘چٝ فطاٌیط زض زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی آٔٛذتٝ اؾت رٌّٛیطی ٔی وٙس؛: : 3322رّٛ ٌیطیرّٛ ٌیطی  ..99

صیطی اظ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی وٝ ثٝ ٚؾیّٝ ٔسیطاٖ اضقس ثٝ ٚرٛز آٔسٜ اؾت یب ثٝ زِیُ ایٙىٝ ثب صیطی اظ فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی وٝ ثٝ ٚؾیّٝ ٔسیطاٖ اضقس ثٝ ٚرٛز آٔسٜ اؾت یب ثٝ زِیُ ایٙىٝ ثب زِیُ تبحیطپزِیُ تبحیطپ

  ..ؾجه ضٞجطی اـ تقبضو زاضزؾجه ضٞجطی اـ تقبضو زاضز

ضئیؽ غیط ٔؿتمیٓ ثٝ فطز آٔٛظـ زیسٜ ٔی ٌٛیس وٝ ٘جبیس ضفتبضـ تغییط وٙس ٚ ضفتبض ضئیؽ غیط ٔؿتمیٓ ثٝ فطز آٔٛظـ زیسٜ ٔی ٌٛیس وٝ ٘جبیس ضفتبضـ تغییط وٙس ٚ ضفتبض : : 3333زِؿطز وٙٙسٜزِؿطز وٙٙسٜ  ..77

  ..آٔٛذتٝ قسٜ ضا ٔالن لطاض ٕ٘ی زٞس ٚ ثبفج زِؿطزی ٔی قٛزآٔٛذتٝ قسٜ ضا ٔالن لطاض ٕ٘ی زٞس ٚ ثبفج زِؿطزی ٔی قٛز

زض ایٗ حبِت ضئیؽ تٛرٟی ثٝ ایٗ حمیمت ٕ٘ی وٙس وٝ فطز زض زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی حضٛض یبفتٝ زض ایٗ حبِت ضئیؽ تٛرٟی ثٝ ایٗ حمیمت ٕ٘ی وٙس وٝ فطز زض زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی حضٛض یبفتٝ : : 3344ذٙخیذٙخی  ..77

  ..ٚ فمظ تب ٚلتی وٝ وبض ا٘زبْ ٔی قٛز ٔربِفتی ٕ٘ی وٙسٚ فمظ تب ٚلتی وٝ وبض ا٘زبْ ٔی قٛز ٔربِفتی ٕ٘ی وٙس. . اؾتاؾت

  ..ضئیؽ اظ ا٘تمبَ یبزٌیطی حبنُ اظ زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی ٚ ثٝ وبض ثؿتٗ آٖ حٕبیت ٔی وٙسضئیؽ اظ ا٘تمبَ یبزٌیطی حبنُ اظ زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی ٚ ثٝ وبض ثؿتٗ آٖ حٕبیت ٔی وٙس: : 3355تكٛیك وٙٙسٜتكٛیك وٙٙسٜ  ..11

زؾت یبز ٔی ٌیطز اعالؿ زاضز ٚ ٔی ذٛاٞس وٝ آٖ آٔٛذتٝ ٞب ثٝ ٔحیظ وبض ٔٙتمُ زؾت یبز ٔی ٌیطز اعالؿ زاضز ٚ ٔی ذٛاٞس وٝ آٖ آٔٛذتٝ ٞب ثٝ ٔحیظ وبض ٔٙتمُ ٔسیط اظ آ٘چٝ ظیطٔسیط اظ آ٘چٝ ظیط: : 3366اِعاْاِعاْ  ..11

  (.(.7171--7171نم نم ))قٛز قٛز 

  

  نتیجهنتیجه
آٔٛظـ احطثرف ثبیس ثٝ ثٟجٛز آٔٛظـ احطثرف ثبیس ثٝ ثٟجٛز . . آٔٛظـ فّیطغٓ ٕٞٝ ضطٚضتی وٝ زاضز، ٕٞٝ وبضثطزٞبئی وٝ زاضز ثبیس احطثرف ثبقسآٔٛظـ فّیطغٓ ٕٞٝ ضطٚضتی وٝ زاضز، ٕٞٝ وبضثطزٞبئی وٝ زاضز ثبیس احطثرف ثبقس

ٚ ٚ . . ٚلٛؿ فّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ ٔی قٛزٚلٛؿ فّٕىطز ٘بقی اظ آٔٛظـ ٔی قٛز  ثب تٛرٝ ثٝ ٔسَ وطن پبتطیه، ؾغح ضفتبض ٔٙزط ثٝثب تٛرٝ ثٝ ٔسَ وطن پبتطیه، ؾغح ضفتبض ٔٙزط ثٝ. . فّٕىطز ذتٓ قٛزفّٕىطز ذتٓ قٛز

آٔٛظـ ثب رٛ ٔٙبؾت ؾبظٔب٘ی ضاثغٝ ٔؿتمیٓ آٔٛظـ ثب رٛ ٔٙبؾت ؾبظٔب٘ی ضاثغٝ ٔؿتمیٓ چٖٛ زض ایٗ ؾغح رٛ ٔٙبؾت ؾبظٔب٘ی ٘مف اؾبؾی ضا ایفب ٔی وٙس، چٖٛ زض ایٗ ؾغح رٛ ٔٙبؾت ؾبظٔب٘ی ٘مف اؾبؾی ضا ایفب ٔی وٙس، 

  ..ِصا ثطای تحمك آٔٛظـ احطثرف، ثبیس رٛ ٔٙبؾت ثٝ ٚرٛز آٚضزٜ قٛزِصا ثطای تحمك آٔٛظـ احطثرف، ثبیس رٛ ٔٙبؾت ثٝ ٚرٛز آٚضزٜ قٛز  ..زاضززاضز
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  ا٘تكبضات تطٔٝا٘تكبضات تطٔٝ: : تٟطاٖتٟطاٖ. . هذیریت استراتصیک هنابع انسانی و روابط کارهذیریت استراتصیک هنابع انسانی و روابط کار. . 97319731. . ٔیط ؾپبؾی ٖٔیط ؾپبؾی ٖ

BBllaanncchhaarrdd  NNPP,,  TThhaacckkeerr  JJ..  22000077..  EEffffeeccttiivvee  ttrraaiinniinngg::  SSyysstteemmss,,  SSttrraatteeggiieess  aanndd  PPrraaccttiicceess..  

33
tthh  

  eeddnn,,  NNeeww  JJeerrsseeyy  ::PPrreennttiiccee  HHaallll  

BBrriinnkkeerrhhooffff    RR..  22000055..  AAddvvaanncceess  iinn  ddeevveellooppiinngg  hhuummaann  rreessoouurrcceess..  LLoonnddoonn::SSaaggee  

ppuubblliiccaattiioonn  

KKiirrkkppaattrriicckk  DD,,  KKiirrkkppaattrriicckk  JJ..    22000088..  EEvvaalluuaattiinngg  TTrraaiinniinngg  PPrrooggrraammss::TThhee  FFoouurr  LLeevveellss..  

33
tthh

  eeddnn,,    NNeeww  YYoorrkk::  BBeerrrreetttt--KKooeehhlleerr  PPuubblliisshhiinngg  

  

  

  

  


