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 هاي ارزیابی تحول اداري:تدوین و سنجش نشانگر 

  مطالعه موردي 
  
   

  5خصال/ آیدین آرین4اعلم/ علیرضا شریفی3/ علیرضا خوشنویسان2/ سیدحسام سیدین1سادات سجاديحانیه 
                             چکیده

  

هاي توسعه است. با توجه به اهداف کشور در برنامهتحول در نظام اداري به عنوان یکی از ابزارهاي دستیابی به مقدمه: 
هاي تحول اداري، این مطالعه با هدف شناسایی و سنجش نشانگرهاي ارزیابی تحول اداري در ضرورت پایش برنامه

  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی و اجرا گردید. 
کمی انجام شد. در مرحله اول نشانگرهاي ارزیابی با  -الی کیفیمطالعه با استفاده از یک رویکرد ترکیبی متوروش کار: 

ساختارمند و کسب نظرات پنج نفر از خبرگان شناسایی شد.  مطالعه و تحلیل مدارك و مستندات، انجام هشت مصاحبه نیمه
وارسی تهیه اههدر مرحله دوم مطالعه براي تعیین وضعیت دانشکده موردمطالعه در هر یک از محورهاي تحول اداري از سی

پس از آزمون روایی و پایایی، با مراجعه حضوري به دانشکده،  وارسیهاي مرحله اول استفاده شد. سیاههشده از یافته
  بازدید در محل، مصاحبه با مسؤولین مربوطه و بررسی مستندات و مدارك موجود، تکمیل شد. 

هاي مرحله دوم نیز جزء شناسایی شد. یافته 36ي در ده محور و نشانگر ارزیابی تحول ادار 150در مرحله اول ها: یافته
درصد از مجموع امتیازات بود. در میان محورهاي شناسایی شده، محور عدالت استخدامی و  28دهنده کسب امتیاز نشان

 شتند. ترین امتیاز را داترین و محور ساماندهی نیروي انسانی، کمدرصد امتیاز، بیش 55نظام پرداخت با کسب 

هاي تحول اداري در هاي تحول اداري از یک سو و تداوم برنامهنتایج نسبتاً نامطلوب وضعیت اجراي برنامهگیري: نتیجه
سازي اقداماتی جهت افزایش شتاب ایجاد تحول اداري را هاي توسعه کشور از سویی دیگر، ضرورت طراحی و پیادهبرنامه

 گذاران و مدیران قرار گیرد.تواند مورداستفاده سیاستدر این مطالعه می لیست طراحی شدهنماید. چکتر میبیش

 نشانگر، ارزیابی، تحول اداري، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکیها: کلیدواژه

 
 :21/03/92وصول مقاله  :10/08/93اصالح نهایی :15/09/93پذیرش نهایی 
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ه نحــوه اداره و نظـام اداري هــر کشـور مبــین نگـرش دولــت بـ    
ــی  ــور مــ ــدیریت کشــ ــام اداري در  مــ ــش نظــ ــد و نقــ باشــ

ســاختارهاي اقتصــادي، سیاســی و فرهنگــی و تــأثیر آن در      
ــاتی   تحقــق اهــداف نظــام کــالن جامعــه بســیار اثرگــذار و حی

هـا بـراي   کننـده کلیـه فعالیـت   است. این نظـام بـه مثابـه تنظـیم    
ــین   ــداف تعی ــه اه ــل ب ــی نی ــده م ــاد    ش ــمن ایج ــه ض ــد ک باش

ــین بخــشهمــاهن ــراي  گی ب هــاي مختلــف، بســتر مناســب را ب
ــان امــور فــراهم  حــل مســائل و مشــکالت مــردم و حســن جری

ــی ــد [م ــع از  1نمای ــرات گســترده و گــذار جوام ــاي تغیی ]. همپ
ــت   ــنعتی و در نهایـ ــپس فراصـ ــنعتی و سـ ــه صـ ــاورزي بـ کشـ
اطالعــاتی، الزم اســت نظــام اداري هــر کشــور جهــت تحقــق  

ییــرات محــیط متحــول رســالت اصــلی خــویش متناســب بــا تغ
ــات  2گـــردد [ ــوان یکـــی از الزامـ ــه عنـ ــر و تحـــول بـ ]. تغییـ

اساسـی هــر نظــام اداري بــراي ســازگاري بــا محــیط و شــرایط  
ــه  ــوده و اهمیــت آن در ده ــان همــواره مطــرح ب هــاي متغیــر آن

ــرفت     ــرفتن پیش ــرعت گ ــت س ــه عل ــر ب ــتن   اخی ــاال رف ــا و ب ه
] و حتــی گفتــه شــده اســت 3انتظــارات عمــومی بیشــتر شــده [

ــه عملکــرد ســالم   ــه پیشــرفت و توســعه جامعــه منــوط ب هرگون
 ].4و سازگار نظام اداري آن است [

ــه معنـــی تحـــول اداري  ــادبـ ــام اداري بـــراي هآمـ ــازي نظـ سـ
هــاي تحــول تحــول، ایجــاد بســتر مناســب بــراي تحقــق برنامــه

ــه منظــور پیراســتن نظــام   اداري، انجــام اصــالحات ضــروري ب
ــده ــل بازدارن ــی اداري از عوام ــم ــول   .دباش ــز تح ــا نی ــور م کش

ــه     ــتیابی ب ــاي دس ــی از ابزاره ــوان یک ــه عن ــام اداري را ب در نظ
ــم   ــند چش ــور در س ــداف کش ــه اه ــداز و برنام ــعه  ان ــاي توس ه

ــت      ــرار داده اس ــر ق ــد نظ ــی م ــاعی و فرهنگ ــادي، اجتم اقتص
]. در ایــن راســتا بــراي اولــین بــار تحــول در نظــام اداري در  5[

ــه   ــا توج ــد و ب ــعه مطــرح ش ــه ســوم توس ــت آن،  برنام ــه اهمی ب
هــاي بعــدي توســعه نیــز بــه آن توجــه نمــود.  دولــت در برنامــه

هـاي تحـول در هـر دوره بسـته بـه نیازهـا و الزامـات هـر         برنامه
ــرین   ــت. در آخــ ــی را در برداشــ ــاي مختلفــ دوره، محورهــ
ــه    ــه در برنام ــول اداري ک ــاي تح ــه محوره ــوط ب ــرات مرب تغیی

در  پــنجم توســعه آمــده اســت، ده محــور اصــلی بــراي تحــول 
ــام اداري مطــرح و بــراي اجــرا بــه تمــام دســتگاه       هــاي نظ

  ].1اجرایی کشور ابالغ شد [
ــت       ــتقرار دول ــاي اس ــر محوره ــتمل ب ــه مش ــور ک ــن ده مح ای

سـاماندهی  ، عـدالت اسـتخدامی و نظـام پرداخـت    الکترونیک، 
وري و استقرار نظـام   افزایش بهره، تمرکز زدایی، نیروي انسانی

اصــالح ســاختار و ، اداريســالمت ، جــامع مــدیریت عملکــرد
توانمندسازي و آموزش فرهنگی و تخصصـی منـابع   ، فرآیندها
ــانی ــور  ، انسـ ــی کشـ ــوان کارشناسـ ــدیریت و تـ ــت مـ و تقویـ
اسـت، تـالش    رسانی به مردم و تکـریم اربـاب رجـوع    خدمات

ت یــی کشــور و تربایــهــاي اجر بــا توانمندســازي دســتگاهدارد 
ــد ــول یم ــد و تح ــان کارآم ــر ران و کارشناس ــعه  ،نیآف در توس

  .نمایدفا یکپارچه کشور نقش موثرتري را ای
هـاي علـوم   هـاي اجرایـی کشـور، دانشـگاه    همپاي همه دستگاه

پزشکی نیز تحول نظام اداري را در ساختار داخـل خـود مـورد    
توجه قرار دادند و اقدامات متعددي را در این راستا طراحـی و  

ت پراکنـده  صـور اجرا نمودند. این اقدامات گرچه در ابتـدا بـه  
شد ولی بـه تـدریج برشـتاب اجرایـی شـدن اقـدامات       انجام می

هـاي تحـول   افزوده و تالش شـد بـا همـاهنگی بیشـتري برنامـه     
دهـد در راسـتاي   ادراي انجام پذیرد. مرور مطالعـات نشـان مـی   

هـاي مختلـف   هاي تحول اداري، عملکرد دستگاهاجراي برنامه
برنامه چهـارم توسـعه   هاي اجراي اجراي در کشور تا پایان سال

ــرز    ــوع در م ــی کشــور در مجم ــاعی و فرهنگ اقتصــادي، اجتم
متوسط قرار داشـته اسـت و بـه تـالش و کوشـش بیشـتر بـراي        

هاي مختلف نیاز هاي تحول اداري در دستگاهسازي برنامهپیاده
  ]. 3، 6، 7است [

با آغـاز برنامـه پـنجم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی        
دید براي تحول در نظام اداري معرفی شد کشور، محورهاي ج

-هاي اجرایی خواسته شد براي تحقق برنامهو از تمامی دستگاه

هـاي برنامـه   ]. در همان اوایـل سـال  8هاي جدید اهتمام ورزند [
هاي علوم پزشکی کشور تغییـر  پنجم توسعه، در سطح دانشگاه

وقوع پیوسـت و دو دانشـگاه علـوم پزشـکی     سازمانی بزرگی به
]. همین تغییر، لزوم توجه و تالش 9ران و ایران ادغام شدند [ته

هـاي تحـول اداري   ریزي و اجـراي برنامـه  مضاعف را در برنامه

 مقدمه
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سازي تحول در این نظـام  نمود. تسریع ایجاد و نهادینهطلب می
هاي اداري ایجاد شده، انجام مطالعات علمی جهت پایش برنامه

  نمود. تحول اداري را ضروري می
توجه به این نیـاز در ایـن مطالعـه تـالش شـد ضـمن در نظـر         با

ــول نظــام       ــاي تح ــال شــده در محوره ــرات اعم ــرفتن تغیی گ
ــات و     ــاي الزامــ ــت پویــ ــنجم و ماهیــ ــه پــ اداري در برنامــ
ضـــروریات هـــر برهـــه از زمـــان، بـــا هـــدف شناســـایی       
ــزان     ــنجش می ــپس س ــول اداري و س ــابی تح ــانگرهاي ارزی نش

ــام اد     ــول نظـ ــه اهـــداف تحـ ــتیابی بـ اري در دانشـــکده دسـ
ــام دو   پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران (در زمــان ادغ
ــی و اجــرا       ــران) طراح ــکی تهــران و ای ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــین    ــا شناســایی و ســنجش ایــن نشــانگرها امکــان تعی گــردد. ب

ــی شــدن برنامــه  ــد اجرای ــل اصــالح در رون -نقــاط قــوت و قاب

ــی  ــراهم م ــول اداري ف ــاي تح ــی ه ــد م ــه بع ــود و در مرحل -ش

وان راهکارهــاي عملــی و مناســب را بــراي تقویــت، حــذف تــ
  و کاهش این نقاط پیشنهاد نمود.

  
  

منـدي از مزایـاي    تـر و بهـره   تـر و جـامع   به منظور تحلیـل دقیـق  
ــتفاده از     ــا اس ــر ب ــه حاض ــی، مطالع ــی و کم ــر دو روش کیف ه

ــوالی کیفــی  ــه  -یــک رویکــرد ترکیبــی مت کمــی در دو مرحل
ــو  ــام  در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه عل ــران انج م پزشــکی ته

ــریع     ــام س ــت انج ــاز دانشــکده جه ــاه و نی ــدمت، جایگ ــد. ق ش
ــود. در    ــاب آن بـ ــل انتخـ ــام اداري دلیـ ــول نظـ ــدامات تحـ اقـ
ــانگرها) کـــه از نـــوع       ــایی نشـ ــه شناسـ مرحلـــه اول (مرحلـ
مطالعــات کیفــی بــود، ابتــدا نشــانگرهاي ارزیــابی بــا مطالعــه و 

ــه   ــه برنام ــوط ب ــدارك و مســتندات مرب ــل م ــاي تتحلی ــول ه ح
ــت ــماداري و مأموری ــا و چش ــایی  ه ــکده شناس ــدازهاي دانش ان

ــاحبه      ــت مص ــاختاري هش ــل س ــام و تحلی ــا انج ــپس ب ــد. س ش
ــان    نیمــه ــان کارکن ــد از می ــه صــورت هدفمن ــه ب ســاختارمند ک

ــاب    ــه انتخ ــاغل در واحــدهاي ســتادي دانشــکده موردمطالع ش
شــده بودنــد، دیــدگاه ذینفعــان در مــورد نشــانگرهاي ارزیــابی 

 از پرهیـز  نیـز  و ثبـات  حفـظ  د. بـه منظـور  مشـخص گردیـ  

شـد. بـراي    اسـتفاده  مصـاحبه  از راهنمـاي  احتمـالی،  تـورش 

 یـک  توسـط  هـا  مصـاحبه  خطاهـاي روایـی نیـز،    از کاسـتن 

هــا دفــاتر  گرفــت. محـل انجــام مصــاحبه  (ح.س) انجــام نفـر 
ــین  مــدیران و مــدت زمــان آن ــا  23هــا ب دقیقــه (بــه طــور  85ت

 بــه مصــاحبه در شــرکتدقیقــه) متغیــر بــود.  42متوســط 

تلقـی گردیــد.   کننـدگان  شـرکت  آگاهانـه  رضـایت  منزلـه 
ــه ــیده و    ب ــراد پرس ــبط مصــاحبه، رضــایت اف ــل از ض عــالوه قب

ــتن   حفـــظ محرمانـــه بـــودن اطالعـــات، بـــا مخفـــی نگهداشـ
 از شــوندگان تــأمین شــد. پــس مشخصــات فــردي مصــاحبه

هـا   هـاي ضـبط شـده، تحلیـل داده     مصـاحبه  سـازي مـتن   پیـاده 
  ه از روش تحلیل چارچوبی انجام گردید.با استفاد

ــه   ــول اداري ب ــابی تح ــانگرهاي ارزی ــده فهرســت نش ــت آم دس
هــا، بـا اســتفاده از نظــرات پــنج نفــر  از مـرور متــون و مصــاحبه 

از متخصصـــان و کارشناســـان تحـــول اداري نهـــایی گردیـــد 
صـورت هدفمنـد انتخـاب شـده بودنـد. بـه منظـور اخـذ         که بـه 

ـ     وزه تحـــول اداري،  نظـــرات کارشناســـی متخصصـــین حــ
لیســـت بـــا درج فهرســـت نشـــانگرها در قالـــب یـــک چـــک

ــا   ــه مقیـــاس ضـــروري، مفیـــد امـ ســـتون اعـــالم نظـــر در سـ
ــی     ــت الکترونیکـ ــق پسـ ــرتبط از طریـ ــروري و غیرمـ غیرضـ
براي گـروه هـدف ارسـال شـد. معیـار بـاقی مانـدن هریـک از         

ــیش   نشــانگرها در چــک ــه ضــروري در ب ــت کســب گزین لیس
ــد پاســخگویان   75از  ــه     درص ــن نظرســنجی ب ــایج ای ــود. نت ب

ــه       ــر ب ــی منج ــیم پژوهش ــر ت ــادل نظ ــث و تب ــایج بح ــراه نت هم
ــال تغییراتـــی در فهرســـت نشـــانگرها گردیـــد و چـــک   اعمـ
ــت نهــایی نشــانگرهاي ارزیــابی وضــعیت دانشــکده در       لیس

  زمینه تحول اداري تهیه شد.
در مرحلــه دوم مطالعــه بــراي تعیــین وضــعیت دانشــکده مــورد 

ــک ا  ــر ی ــه در ه ــرد  مطالع ــول اداري از رویک ــاي تح ز محوره
ــع   ــزار جم ــد. اب ــتفاده ش ــی اس ــکآوري دادهکم ــا چ ــتی ه لیس

ــر اســاس نشــانگرهاي شناســایی   بــود کــه در مرحلــه نخســت ب
شده، طراحـی گردیـده بـود. روایـی صـوري و محتـوایی ایـن        

ــک لیســت بــا نظرخــواهی از صــاحبنظران و کارشناســان     چ
ا ضـــریب پایــایی نیـــز بــ   آشــنا بــه موضـــوع تأییــد شــد.    

ــاخ  ــن    5/8آلفاکرونبـ ــخه از ایـ ــک نسـ ــد. یـ ــون گردیـ آزمـ
ــک ــد در    لیســتچ ــکده، بازدی ــه دانش ــه حضــوري ب ــا مراجع ب

 روش کار
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ــا مســؤولین مربوطــه و بررســی مســتندات و    محــل، مصــاحبه ب
ــژوهش (ح.س)    ــیم پ ــر از ت ــک نف ــدارك موجــود توســط ی م

ــر تکمیــل شــد. چــک جــزء و  36محــور،  10لیســت مشــتمل ب
ــابی و  مؤلفــه بــود کــه در آن 150 نحــوه ارزیــابی (مســتند ارزی

ــازدهی    ــوه امتیـ ــود. نحـ ــده بـ ــخص شـ ــه) مشـ ــد مربوطـ واحـ
متوســط  5/0بیــانگر وضــعیت خــوب،  1براســاس ســه گزینــه (

هــا بــه صــورت ضــعیف) در نظــر گرفتــه شــد. تحلیــل داده 0و 
شــده در هــر جــزء  دســتی و بــا محاســبه مجمــوع امتیــاز کســب

  .و محور انجام گردید
  
  

هـــاي مـــرور اولیـــه مطالعـــات، تحلیـــل بـــا توجـــه بـــه یافتـــه
ــاحبه ــوع    مص ــنجی، در مجم ــایج نظرس ــده و نت ــام ش ــاي انج ه

ــه ــابی وضــعیت دانشــکده پزشــکی در ده محــور   ب منظــور ارزی
نشــانگر (زیــرتم) بــه     150جــزء (تــم) و    36تحــول اداري،  

  شرح زیر استخراج گردید:
ــور اول:  ــک مح ــت الکترونی ــتقرار دول ــزء و   اس ــت ج  46(هش

  نشانگر):
  نشانگر) 18هاي ارائه خدمات و اطالعات ( اد پایگاهایج -1
 ارتباط و تعامل دو سویه دولت و مردم (شش نشانگر) -2

 رسیدگی به شکایات مردم (هفت نشانگر) -3

ــتم   -4 ــرد سیس ــابی عملک ــه  ارزی ــاي ارائ ــدمات  ه ــده خ کنن
 (سه نشانگر)

مشــارکت در ایجـــاد پایگـــاه ملــی اطالعـــات ایرانیـــان    -5
 (دو نشانگر)

ــاه اط -6 ــاد پایگـ ــانی (دو  ایجـ ــابع انسـ ــار منـ ــات و آمـ العـ
 نشانگر)

 نامه دورکاري (شش نشانگر) اجراي آیین -7

  اندازي پیشخوان دولت (دو نشانگر)راه -8
(چهـــار  عـــدالت اســتخدامی و نظـــام پرداخــت  محــور دوم:  

  نشانگر): 10جزء و 
ــتخدامی و فرصـــت -1 ــر برگـــزاري آزمـــون اسـ ــاي برابـ  هـ

 (یک نشانگر)

ــاغل ســـتاندارد ســـازي شـــرایط جـــذب و تصـــديا -2  مشـ
 (یک نشانگر)

 (یک نشانگر) راحی طرح طبقه بندي مشاغلط -3

اصـــالح و اســـتقرار نظـــام جبـــران خـــدمت کارمنـــدان  -4
 (هفت نشانگر)

ــور ســوم:   ــروي انســانی  مح ــک جــزء و دو   ســاماندهی نی (ی
  نشانگر):

ــه بخــش  هــاي دســتگاهواگــذاري تصــدي  -1 هــاي دولتــی ب
  غیردولتی (دو نشانگر)

  زء و دو نشانگر):محور چهارم: تمرکززدایی (یک ج
  منع استخدام در تهران (دو نشانگر)  -1

ــور پــنجم:   ــره وري و اســتقرار نظــام جــامع     مح افــزایش به
  نشانگر): 24(هفت جزء و  مدیریت عملکرد

ــام شـــده فعالیـــت  -1 هـــا و خـــدمات (دو  تعیـــین قیمـــت تمـ
 نشانگر)

ــانگر  -2 ــین نش ــارتی    تعی ــازوکارهاي نظ ــتانداردها و س ــا، اس ه
 (چهار نشانگر)

 زه نمودن نظام مدیریت عملکرد (دو نشانگر)مکانی -3

 تهیه و تدوین گزارش خودارزیابی (پنج نشانگر) -4

 اي (سه نشانگر)هاي منطقهاحصاء نشانگر -5

ــکده    -6 ــایر دانش ــا س ــه ب ــاه در مقایس ــین جایگ ــش  تعی ــا (ش ه
 نشانگر)

  کسب مقام در جشنواره شهید رجایی (دو نشانگر)  -7
  انگر):نش 14(شش جزء و  سالمت اداريمحور ششم: 

ــه  پاســخگویی یکســان  -1 ــراجعین و تکــریم  ب ــوم م ــا  آن عم ه
  (دو نشانگر)

  مبارزه با رشوه (یک نشانگر) -2
  پذیر (دو نشانگر) بررسی و شناسایی نقاط آسیب -3
  هاي الزم (یک نشانگر)ارائه آموزش -4
  هاي سالمت اداري (یک نشانگر)تدوین نشانگر -5
  هاي سالمت اداري (هفت نشانگر)سنجش نشانگر  -6

 11(ســه جــزء و  اصــالح ســاختارها و فراینــدهاهفــتم:  محــور
  نشانگر):

 یافته ها
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ــنج    -1 ســازماندهی، طراحــی و تنظــیم تشــکیالت دســتگاه (پ
  نشانگر)

  اصالح ساختار تفصیلی (دو نشانگر)  -2
  اصالح فرایندها (چهار نشانگر)  -3

ــانی (دو جــزء و       ــازي منــابع انس ــتم: توانمندس ــور هش  16مح
  نشانگر):

ــارت و ن متناســـب -1 ــازي دانـــش، مهـ ــان سـ گـــرش کارکنـ
 نشانگر) 13دولت با شغل (

ــا      -2 ــدیران ب ــدان و م ــاء کارمن ــین ارتق ــا ب ــاط م ــاد ارتب ایج
  آموزش (سه نشانگر)

ــوان کارشناســی (دو جــزء    ــت مــدیریت و ت ــم: تقوی محــور نه
  نشانگر):  12و 
ــارکت   -1 ــار مناســـب بـــراي جلـــب مشـ ــاز و کـ ــاد سـ ایجـ

  کارمندان (ده نشانگر) 
ــدی     -2 ــام انتصــاب م ــراي دســتورالعمل نظ ــهاج اي  ران حرف

  (دو نشانگر) 
  نشانگر): 13رسانی به مردم (دو جزء و  محور دهم: خدمت

 نشانگر) 11آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود ( -1

ــردم (دو    -2 ــه مـ ــده بـ ــه شـ ــدمات ارایـ ــازي خـ استانداردسـ
 نشانگر)

هــاي مربــوط بــه ســنجش نشــانگرهاي تحــول اداري      یافتــه
ــداول (  ــه در جـ ــکده موردمطالعـ ــده ) خ2و  1دانشـ ــه شـ الصـ

ــداول نشــان مــی      ــه کــه ج ــد، دانشــکده  اســت. همانگون ده
ــا   ــوع تنهــ ــه در مجمــ ــوع   28موردمطالعــ ــد از مجمــ درصــ

ــول اداري را    ــدامات تحـ ــراي اقـ ــه اجـ ــوط بـ ــازات مربـ امتیـ
ــور       ــه، مح ــاي دهگان ــان محوره ــت. در می ــرده اس ــب ک کس

ــب     ــا کس ــت ب ــام پرداخ ــتخدامی و نظ ــدالت اس ــد  55ع درص
ــیش ــاز ب ــور ســامان امتی ــرین و مح ــم ت ــانی ک ــروي انس -دهی نی

هـا و نقـاط   هـا همچنـین قـوت   ترین امتیاز را داشتند. ایـن یافتـه  
ــه      ــراي برنام ــکده جهــت اج ــود دانش ــاي تحــول  قابــل بهب ه

ــر    ــه شــرح زی ــزاي شناســایی شــده ب ــک اج ــه تفکی اداري را ب
  نشان داد:

 ــودن  صــندوق ــه شــکایات، دردســترس نب ــاي رســیدگی ب ه
ــ    ــکایات رس ــی ش ــزارش تحلیل ــه گ ــدم ارائ ــی و ع یده و بررس

 شده شناخته شدند. 

 کننـــده هـــاي ارائـــه در جـــزء ارزیـــابی عملکـــرد سیســـتم
ــادل   ــث و تب ــل و بح ــان تعام ــدمات امک ــوص  خ ــر در خص نظ

عملکـــرد الکترونیکـــی واحـــدها از طریـــق جلســـات هیـــات 
ــداري       ــه و نگه ــدم تهی ــد. ع ــایی ش ــوت شناس ــه ق ــل نقط عام
ــام      ــدم انجـ ــدها، عـ ــی واحـ ــرد الکترونیکـ ــزارش عملکـ گـ

ــابی ــه ارزیـ ــاي دورهو مقایسـ ــازخورد  هـ ــه بـ ــدم ارائـ اي و عـ
(تشــــویق و تنبیــــه) در خصــــوص عملکــــرد الکترونیکــــی 

  واحدها مناطق قابل بهبود بودند.
    ــات ــی اطالعـ ــاه ملـ ــاد پایگـ ــارکت در ایجـ ــزء مشـ در جـ

ایرانیـان قــوت خاصــی مشــاهده نشـد. مشــخص نبــودن متــولی   
ــک   ــه بان ــوط ب ــور مرب ــام ام ــلی انج ــاتی اص ــاي اطالع ــرین ه ت

  این جزء بود. چالش
      ــانی ــابع انس ــار من ــات و آم ــاه اطالع ــاد پایگ ــزء ایج در ج

رســانی و پیگیــري مســوولین دانشــکده جهــت تکمیــل  اطــالع
ــم  ــه مه ــام    اطالعــات مربوط ــی تم ــدم دسترس ــوت و ع ــرین ق ت

  ترین ضعف بودند. وقت به سامانه مهم
  ــین ــراي آی ــوت  در جــزء اج ــاري ق ــه دورک ــتقبال نام ــا اس ه

ــان دانشـــکده از د  ــود آیـــین  کارکنـ ــاري و وجـ ــه ورکـ نامـ
ــد و ضــعف  ــدان  مصــوب دورکــاري بودن ــز فق ــاي اصــلی نی ه

ــازوکارهاي نــرم   ــراهم آوردن س ــخت ف ــزاري و س افــزاري اف
  رفتند.نامه دورکاري به شمار میجهت اجراي آیین

 ــزء راه ــتقبال و تمایــل     در ج ــت اس ــخوان دول ــدازي پیش ان
ــع  ــان از اســتقرار بخــش اطالعــات و مســوول مطل  زیــاد کارکن
قــوت و فقــدان وجــود بخــش اطالعــات مناســب در دانشــکده 

ــام آن هـــا از طریـــق پیشـــخوان و تعیـــین خـــدماتی کـــه انجـ
  پذیر است موارد قابل اصالح شناسایی شدند.امکان

  هــاي  برگــزاري آزمــون اســتخدامی و فرصــت   در جــزء
اعــالم نظـــر دانشــکده در خصـــوص نیــروي انســـانی     برابــر 

راي اعــزام نیــرو دو   موردنیــاز و همــاهنگی بــا دانشــکده بــ    
برنـده اصـلی و کیفیـت ناکـافی نیـروي انسـانی موردنیـاز        پیش
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ــده اصــلی   ــاي دانشــکده دو بازدارن ــا نیازه و عــدم تطــابق آن ب
  بودند.

  ــزء ــدي  در جـ ــذب و تصـ ــرایط جـ ــازي شـ ــتاندارد سـ اسـ
ــاغل ــرایط       مش ــودن ش ــو ب ــده جوابگ ــاهده ش ــوت مش ــا ق تنه

ــاب    ــده در کت ــت ش ــاغل فهرس ــراز مش ــه اح ــاي طبق ــدي ه بن
 مشاغل معرفی شد.

  ــهدر جــزء ــدي مشــاغلطراحــی طــرح طبق ــعف  بن ــا ض تنه
قابــل توجــه عــدم رعایــت کامــل شــرایط مربــوط بــه انتصــاب  

  کارکنان بود.  
  ــران خـــدمت     در جـــزء اصـــالح و اســـتقرار نظـــام جبـ

ــدان ــالع کارمنـ ــود و اطـ ــوه  ، وجـ ــوص نحـ ــانی در خصـ رسـ
ــف مهــم پرداخــت ــاي مختل ــود  ه ــود. عــدم وج ــوت ب ــرین ق ت

ــات   مکــانیزم ســنجش ــان و اعضــاء هی ــایت کارکن ــزان رض می
ــزان پرداخــت  هــا و عــدم وجــود سیســتم  علمــی از نحــوه و می

هـا مــوارد  ثبـت و رسـیدگی بــه شـکایات مربـوط بــه پرداخـت     
  قابل ارتقاء بودند.  

 ــاي دســتگاهدر جــزء واگــذاري تصــدي ــه ه هــاي دولتــی ب
ــم  ــی مهـ ــش غیردولتـ ــان  بخـ ــدم امکـ ــدودیت عـ ــرین محـ تـ

  واگذاري شناسایی شد.
 ــران، عــدم اســتخدام نیــروي   در ــع اســتخدام در ته جــزء من

هــا  رســمی و پیمــانی و انتقــال محــدود از ســایر شهرســتان     
هــا مهــم و بــاال بــودن تعــداد اســتخدام نیــرو بــه صــورت قـوت 

ــه   ــایف قابـــل تفـــویض بـ ــایی وظـ ــراردادي و عـــدم شناسـ قـ
  هاي عمده بودند.هاي دانشکده ضعفزیرمجموعه

  ــین قیمــت تمــام شــده ف هــا و خــدمات،  عالیــتدر جــزء تعی
تـرین  عملکرد مثبـت و قابـل قبـول امـور مـالی دانشـکده مهـم       

ــده و     ــام ش ــت تم ــبه قیم ــه محاس ــوط ب ــکالت مرب ــوت و مش ق
تـرین  عدم محاسبه قیمـت تمـام شـده خـدمات دانشـکده مهـم      

  ها بودند.چالش
   ــاخص ــزء تعیـــین شـ ــاز و    در جـ هـــا، اســـتانداردها و سـ

کیفیــت  قــوت  کارهـاي نظــارتی الزم بــراي کنتــرل کمیــت و 
هــاي اصــلی تشــکیل کمیتــه تحــول اداري دانشــکده و ضــعف

وري و هــاي بهــرهاصــلی عــدم شناســایی و اســتخراج شــاخص

هــا گیــري شــاخصنظــارتی دانشــکده، عــدم محاســبه و انــدازه
ــاي اي و عـــدم تهیـــه و ارائـــه گـــزارشبـــه صـــورت دوره هـ

  تحلیلی بودند.
  اهم در جــزء مکــانیزه نمــودن نظــام مــدیریت عملکــرد، فــر

ــیش  ــودن پ ــهنب ــرم زمین ــاي ن ــخت ه ــزاري و س ــزاري الزم اف اف
تــرین  جهــت اجــراي مــدیریت مبتنــی بــر عملکــرد مهــم      

  رفتند.هاي داخلی به شمار میمحدودیت
  در جـــزء تهیـــه و تـــدوین گـــزارش خودارزیـــابی، ارائـــه

ــت   ــه معاون ــدها ب ــرد واح ــزارش عملک ــوت  گ ــربط ق ــاي ذی ه
گـزارش عملکـرد،   عمده و عـدم تهیـه و ارائـه راهنمـاي تهیـه      

ــه مــنظم و دوره هــاي عملکــردي، عــدم اي گــزارشعــدم ارائ
هــا و  اســتفاده از گــزارش عملکــرد بــراي شناســایی قــوت     

هــاي اصــلی هــا و ارائــه راهکارهــاي اصــالحی چــالشضــعف
  بودند.

 اي عــدم شناســایی و هــاي منطقــهدر جــزء احصــاء شــاخص
ــاخص  ــتخراج شـ ــرد   اسـ ــابی عملکـ ــی ارزیـ ــاي اختصاصـ هـ

ــکده، عــ  هــا بــه  گیــري شــاخص دم محاســبه و انــدازه دانش
ــه گــزارشصــورت دوره هــاي تحلیلــی اي و عــدم تهیــه و ارائ

  هاي مشاهده شده بودند.ضعف
      ــایر ــا س ــه ب ــرفت در مقایس ــاه و پیش ــین جایگ ــزء تعی در ج

هــا، موقعیــت خــوب دانشــکده از نظــر علمــی و      دانشــکده
ــکده و       ــاه دانش ــالع از جایگ ــدم اط ــوت و ع ــا ق ــی تنه اجرای

  رسانی از جایگاه آن تنها ضعف بود.اطالع
      ،ــایی ــهید رجـ ــنواره شـ ــام در جشـ ــب مقـ ــزء کسـ در جـ

ــهم     ــوت و س ــه ق ــد نمون ــاب کارمن ــتورالعمل انتخ ــراي دس اج
ــان نمونــه دانشــگاه ضــعف   انــدك دانشــکده در تعــداد کارکن

 اصلی شناسایی شدند.
  ــان ــخگویی یکسـ ــزء پاسـ ــه   درجـ ــراجعین و   بـ ــوم مـ عمـ

اظهــار تمایــل مســوولین دانشــکده  هــا نقطــه قــوت  آن تکــریم 
ــاء ســالمت اداري و    ــداماتی در خصــوص ارتق ــراي انجــام اق ب
ــل در     ــوثر و کامـ ــدامات مـ ــام اقـ ــدم انجـ ــعف عـ ــه ضـ نقطـ

  خصوص ارتقا سالمت اداري بودند.
     ــایی ــکده در شناس ــام دانش ــوه اهتم ــا رش ــارزه ب ــزء مب در ج

ــه ــخص    زمین ــولی مش ــود مت ــدم وج ــوه و ع ــت رش ــاي دریاف ه
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هـاي دریافـت   ر مربـوط بـه شناسـایی زمینـه    براي پیگیـري امـو  
ــعف      ــوت و ضـ ــاط قـ ــب نقـ ــه ترتیـ ــکده بـ ــوه در دانشـ رشـ

  مشخص شده بودند.
    ــیب ــاط آس ــایی نق ــی و شناس ــزء بررس ــل   در ج ــذیر تمای پ

پــذیر و انجــام ابتکــاراتی دانشــکده در شناســایی نقــاط آســیب
ــوت    ــم ق ــاط اه ــن نق ــرل ای ــارت و کنت ــوص نظ ــا و در خص ه

ــنظم و     ــاري م ــاز و ک ــدان س ــاط    فق ــرل نق ــدون بــراي کنت م
ــیب ــوب نقــاط       آس ــز عــدم وجــود گــزارش مکت پــذیر و نی

  پذیر دانشکده اهم موارد قابل بهبود بودند.آسیب
   ــوزش ــه آم ــزء ارائ ــلی در ج ــرین ضــعف  هــاي الزم اص ت

ــزاري دوره ــدم برگ ــاد اداري   ع ــا فس ــرتبط ب ــی م ــاي آموزش ه
  معرفی شد.

  ــاخص ــدوین شـ ــزء تـ ــه  در جـ ــالمت اداري نقطـ ــاي سـ هـ
هــاي  م نیــاز دانشــکده بــراي تــدوین شــاخص    قــوت اعــال 

هــاي ســالمت اداري و نقطــه ضــعف، عــدم شناســایی شــاخص
  سالمت اداري دانشکده مشخص شد.

    ــاخص ــنجش ش ــزء س ــان   در ج ــالمت اداري امک ــاي س ه
-هــاي گــزارشهــا از طریــق سیســتممحاســبه برخــی شــاخص

ــی نبــودن اقــدامات       ــوت و مکف ــان ق ــارکرد کارکن ــی ک ده
ــنجش  ــوص سـ ــکده درخصـ ــاخص دانشـ ــالمت  شـ ــاي سـ هـ

  اداري ضعف اصلی بود.
  در جــــزء ســــازماندهی طراحــــی و تنظــــیم تشــــکیالت

ــیلی دانشــکده،       ــکیالت تفص ــه تش ــوت تهی ــاط ق ــتگاه نق دس
ــوص راه  ــر در خصـ ــالم نظـ ــد   اعـ ــدهاي جدیـ ــدازي واحـ انـ

 وتالش در جهت اجراي سلسله مراتب اداري بودند. 
   ــاق در جــزء اصــالح ســاختار تفصــیلی رعایــت نســبی انطب

ــت ــوابط تشــکیالتی در دانشــکده       پس ــا ض ــدیریتی ب هــاي م
ــت   ــل پس ــاق کام ــدم انطب ــوت و ع ــه ق ــا   نقط ــدیریتی ب ــاي م ه

ــذار      ــور واگ ــت ام ــکده و برگش ــکیالتی در دانش ــوابط تش ض
  شده نقاط قابل اصالح بودند.

    تـرین نقطـه ضـعف عــدم    در جـزء اصـالح فراینـدها اصــلی
ــایی و     ــا، شناسـ ــدون احصـ ــوب و مـ ــزارش مکتـ ــود گـ وجـ

  رایندهاي دانشکده مشاهده شد.مستندسازي ف

   ســازي دانــش، مهــارت و نگـــرش     در دو جــزء متناســب
ــب   ــوردنظر در قال ــا شــغل م ــت ب ــان دول ــوزش نظــام  کارکن   آم

ــدیران    ــدان و م ــاء کارمن ــین ارتق ــا ب ــاط م ــد و ایجــاد ارتب جدی
منـدي از امتیـازات آن، نقـاط قـوت وجـود       با آمـوزش و بهـره  

عهـــد آمـــوزش شناســـنامه آموزشـــی کارکنـــان و مســـؤول مت
کارکنـــان دیـــده شـــد. نقطـــه ضـــعف نیـــز بـــه عـــدم ارائـــه  

ــزارش ــان   گـ ــوزش کارکنـ ــرد آمـ ــه عملکـ ــوط بـ ــاي مربـ هـ
ــوان شــاخص  ــق آن بت ــوردنظر را دانشــکده کــه از طری ــاي م ه

  محاسبه کرد، ربط داشت.
       ــب ــراي جلـ ــب بـ ــار مناسـ ــاز و کـ ــاد سـ ــزء ایجـ در جـ

ــه    ــود کمیتـ ــدان وجـ ــارکت کارمنـ ــاي ترفیعـــات در  مشـ هـ
رین قـوت بـود. نقـاط ضـعف نیـز مشـتمل بـر        تـ دانشکده مهـم 

ــد: اطــالع  ــینایــن مــوارد بودن نامــه نظــام رســانی ناکامــل از آی
ــدي     ــا واح ــؤول ی ــدان مس ــنهادات، فق ــی پیش ــذیرش و بررس پ
بـــراي پیگیـــري امـــور مربـــوط بـــه پـــذیرش و بررســـی       

ــندوق   ــودن ص ــترس نب ــنهادات، دردس ــنهادات،  پیش ــاي پیش ه
ــزارش   ــه گ ــدم ارائ ــنها  ع ــل از پیش ــاي تحلی ــی و ه دات بررس

هــاي مختلــف کــه امکــان اجــرا شــده و عــدم تشــکیل کمیتــه 
  مشارکت بیشتر کارکنان را فراهم آورد.

   در جـــزء اجـــراي دســـتورالعمل نظـــام انتصـــاب مـــدیران
ــه ــاب    حرفـ ــر و انتصـ ــتورالعمل تغییـ ــبی دسـ ــراي نسـ اي، اجـ

تــــرین قــــوت و عــــدم اجــــراي کامــــل مــــدیران اصــــلی
ــدیران و     ــتورالعمل تغییــر و انتصــاب م ــود بانــک   دس نیــز نب

تـــرین اطالعــاتی مــدیران و عــدم دسترســـی بــه آن اصــلی     
  موارد قابل بهبود بودند.

         در جزء آشنا کـردن مـردم بـا حقـوق و تکـالیف خـود، بـه
ــریم    ــه تک ــکده در زمین ــدیران دانش ــه م ــل و عالق ــب تمای ترتی
اربــاب رجـــوع و مکفــی نبـــودن اقــدامات انجـــام شـــده در    

ــوت و    ــان ق ــاب رجوع ــریم ارب ــتاي تک ــاهده   راس ــعف مش ض
  شده بودند.

     ،ــردم ــه م ــده ب ــه ش ــدمات ارائ ــازي خ ــزء استانداردس در ج
ــالع  ــدم اطــ ــودن و عــ ــفاف نبــ ــوص شــ ــانی در خصــ رســ

ــتانداردهاي آن اصـــلی  ــام کـــار و اسـ تـــرین فراینـــدهاي انجـ
 مواردي که نیاز به توجه و ارتقا دارند، شناسایی شدند.
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  ول اداري دانشکده موردمطالعه به تفکیک محورها و اجزاء ارزیابی: امتیاز کسب شده تح1 جدول
  امتیاز کسب شده  سقف امتیاز جزء محور

  استقرار دولت الکترونیک

  5/11  18  هاي ارائه خدمات و اطالعات ایجاد پایگاه
  5/3  6  ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم و مردم با دولت

  5/0  7  رسیدگی به شکایات مردم
  1  3  هاي ارائه کننده خدمات ارزیابی عملکرد سیستم

  0  2  مشارکت در ایجاد پایگاه ملی اطالعات ایرانیان
  5/1  2  ایجاد پایگاه اطالعات و آمار منابع انسانی

  5/0  6 نامه دورکاري اجراي آیین
  0  2  اندازي پیشخوان دولت راه

عدالت استخدامی و نظام 
  پرداخت

  5/0  1  هاي برابر خدامی و فرصتبرگزاري آزمون است
  1  1 استاندارد سازي شرایط جذب و تصدي مشاغل

  5/0  1 طراحی طرح طبقه بندي مشاغل
  5/3  7 اصالح و استقرار نظام جبران خدمت کارمندان 

  0  2  هاي دستگاه هاي دولتی به بخش غیر دولتیواگذاري تصدي  ساماندهی نیروي انسانی
  5/0  2  ام در تهرانمنع استخد  تمرکززدایی

وري و استقرار افزایش بهره
 نظام جامع مدیریت عملکرد

  1  2  ها، خدمات تعیین قیمت تمام شده فعالیت
  1  4  ها، استانداردها و سازوکارهاي نظارتی الزم  تعیین شاخص

  0  2  مکانیزه نمودن نظام مدیریت عملکرد
  5/0  5  تهیه و تدوین گزارش خودارزیابی

  0  3  هاي منطقه اي خصاحصاء شا
  2  6  ها تعیین جایگاه و پیشرفت در مقایسه با سایر دانشکده

  5/0  2  کسب مقام در جشنواره شهید رجایی

  سالمت اداري

  0  2  ها آن عموم مراجعین وتکریم به   پاسخگویی یکسان
  5/0  1  مبارزه با رشوه 

  1  2  پذیر بررسی و شناسایی نقاط آسیب
  1  1  ي الزمارائه آموزش ها

  0  1  تدوین شاخصهاي سالمت اداري
  4  7  سنجش شاخصهاي سالمت اداري

  اصالح ساختارها و فرایندها
  5/1  5  سازماندهی طراحی و تنظیم تشکیالت دستگاه

  1  2  اصالح ساختار تفصیلی
  0  4  اصالح فرایندها

  1  13  ن دولت با شغل سازي دانش، مهارت و نگرش کارکنا متناسب  توانمندسازي منابع انسانی
  5/0  3  ایجاد ارتباط ما بین ارتقاء کارمندان و مدیران با آموزش 

تقویت مدیریت و توان 
  کارشناسی

  5/0  10  ایجاد ساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کارمندان
  5/0  2  اي اجراي دستورالعمل نظام انتصاب مدیران حرفه

  1  11  ا حقوق و تکالیف خودآشنا کردن مردم ب  رسانی به مردم  خدمت
  0  2  استانداردسازي خدمات ارایه شده به مردم

 42  150 جمع کل
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  : مقایسه امتیاز محورهاي ارزیابی تحول اداري دانشکده موردمطالعه2 جدول
 سقف امتیاز  محور

  امتیاز
  کسب شده

درصد امتیاز 
  کسب شده

  %55  5/5  10  تعدالت استخدامی و نظام پرداخ
  %46  5/6  14  سالمت اداري

  %2/40  5/18  46  استقرار دولت الکترونیک
  %25  5/0  2  تمرکززدایی

  %23  5/2  11  اصالح ساختارها و فرایندها
  %21  5  24  افزایش بهره وري و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

  %10  5/1  16  توانمندسازي منابع انسانی
  %8  1  12  شناسیتقویت مدیریت و توان کار

  %8  1  13  رسانی به مردم خدمت
  %0  0  2  ساماندهی نیروي انسانی

  %28 42  150  جمع کل

  
 

 

ــانگرهاي    ــاتی نشـ ــطحی عملیـ ــدا در سـ ــه ابتـ ــن مطالعـ در ایـ
ــوم    ــکده پزشــکی دانشــگاه عل ــابی تحــول اداري در دانش ارزی
پزشـــکی تهـــران شناســـایی شـــد و ســـپس بـــا کمــــک       

ــایی شــده، ارزیــ    ــعیت  نشــانگرهاي شناس ابی جــامعی از وض
ــن      ــت. ای ــام گرف ــول اداري انج ــه تح ــدامات برنام ــراي اق اج

ــه    ــراي برنام ــامطلوبی اج ــبتاً ن ــعیت نس ــه وض ــابی ک ــاي ارزی ه
ــه      ــت ب ــود، توانس ــزارش نم ــکده گ ــول اداري را در دانش تح

هــاي دانشــکده در ارائــه تصــویر روشــن و جــامعی از فعالیــت 
ــاده ــه پی ــین مهــمهــاي تحــول اداري و تســازي برنامــهزمین -عی

ــد و از      ــک کن ــردي کم ــعف عملک ــوت و ض ــاط ق ــرین نق ت
ــب     ــاي مناس ــی راهکاره ــت طراح ــایی جه ــق راهنم ــن طری ای

  ارتقاء عملکرد دانشکده در این زمینه باشد. 
استخراج نشانگرهاي ارزیابی تحول اداري در سطح دانشکده، 
نخستین یافته مطالعه حاضر بود که طـی یـک فراینـد علمـی و     

و شواهد موجود و مشارکت ذینفعـان انجـام   براساس مطالعات 
نظر گرفت. اهمیت این یافته با در نظر داشتن این امر که صرف

از اینکه ارزیابی براساس کـدام مـدل، بـه چـه روش و بـا چـه       
گیرد، مسأله اساسی تعیین نشانگرهاي ارزیـابی  هدفی انجام می

هاي انجام شده گویاي وجود شود. پژوهشاست، مشخص می

مسـتقیم بـین انتخـاب نشـانگرها و متغیرهـاي مناسـب بـا         رابطه
تـوجهی و   ] و هرگونـه بـی  11،10موفقیت نظام ارزیابی اسـت [ 

انگاري در طراحی و تدوین نشـانگرهاي مناسـب و مـؤثر    سهل
تواند به کسب نتایج غیرکارکردي ارزیـابی منتهـی   ارزیابی می

  ].  12گردد [
ــه ــ  یافت ــانگرهاي ارزی ــه ســنجش نش ــوط ب ــاي مرب ــول ه ابی تح

اداري در دانشــکده، وضــعیت مطلـــوبی را از نظــر اجرایـــی    
ــه ــداد. ایــن وضــعیت  نمــودن برنام هــاي تحــول اداري نشــان ن

ــاي  نـــامطلوب در خصـــوص برخـــی از نشـــانگرهاي محورهـ
ــه کــم ــیش دهگان ــر و در خصــوص برخــی دیگــر ب ــود. ت ــر ب ت

ــوب ــور  مطلـ ــانگرهاي محـ ــابی در نشـ ــعیت ارزیـ ــرین وضـ تـ
م پرداخــت مشــاهده شــد. ایــن    عــدالت اســتخدامی و نظــا  
اي اکبـري و همکــارانش بـود کــه   نتیجـه، مشـابه یافتــه مطالعـه   

نظــر ]. بـه 6بـا لحـاظ کـردن نشـانگرهایی مشـابه انجـام دادنـد [       
ــی ــاص    م ــت خ ــه ســبب ماهی ــت در اجــرا ب ــن مطلوبی ــد ای رس

هـــاي ســـختگیرانه اقـــدامات مربـــوط بـــه محـــور و نظـــارت 
ــز ســازمانی باشــد. نشــانگرهاي محــور ســال بــرون مت اداري نی

در مقایســه بــا دیگــر نشــانگرهاي ارزیــابی وضــعیت بهتــري را 
ــه فقیهــی و       ــه در مطالع ــن یافت ــاوتی از ای ــتند. یافتــه متف داش

رسـد علـت    ]. بـه نظـر مـی   7همکارانش گـزارش شـده اسـت [   
ــاوت بــراي       ــانگرهایی متف ــر گــرفتن نش ــاوت، درنظ ــن تف ای

 بحث و نتیجه گیري
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ــیط   ــه در مح ــد. مطالع ــالمت اداري باش ــعیت س ــابی وض -ارزی

توانـد دلیـل دیگـري بـراي ایـن تفـاوت       هاي مختلف نیـز مـی  
ــاي    ــه محورهـ ــه بقیـ ــه نســـبت بـ باشـــد. محـــور دیگـــري کـ
ــت    ــتقرار دولـ ــت، محـــور اسـ ــبتا بهتـــري داشـ ــعیت نسـ وضـ
ــابه   ــه حاضـــر مشـ ــانگرهاي آن بـــود. یافتـ الکترونیـــک و نشـ

ــه ــود [ یافت کــه ]. در حــالی6ي مطالعــه اکبــري و همکــارانش ب
  ]. 7قیهی و همکارانش نداشت [مشابهتی با یافته مطالعه ف

ــامطلوب ــاي  نــ ــانگرهاي محورهــ ــعیت در نشــ ــرین وضــ تــ
ــوان      ــدیریت و تـ ــت مـ ــانی، تقویـ ــروي انسـ ــاماندهی نیـ سـ

ــردم مشــاهده شــد کــه در  کارشناســی و خــدمت ــه م رســانی ب
ــایج مشــابه    ــم نت ــز ه مطالعــات قبلــی انجــام شــده در کشــور نی

ــاي فـــوق گـــزارش 6] و هـــم نتـــایج مغـــایر [7[ ] در محورهـ
ــابع   شـــده ــور منـ ــعیت در محـ ــوب نبـــودن وضـ ــت. مطلـ اسـ

هـاي خـاص منـابع انسـانی بخـش      انسانی، با توجـه بـه ویژگـی   
فــرد آن کــه  هــا و مشــکالت منحصــربه  ســالمت و چــالش 

ســازد، تاحــدودي اجرایــی نمــودن هــر تحــول را دشــوار مــی 
پذیر است. امـا ایـن موضـوع نبایـد مـانعی بـراي تسـریع        توجیه

اهـداف ایـن محـور باشـد. در      در حـذف موانـع و دسـتیابی بـه    
خصــوص دو محــور دیگــر کــه نتــایجی مغــایر بــا نتــایج        
مطالعــات قبلــی را نشــان داده اســت، شــاید بتــوان اختیــار       
ــدامات     ــراي اقـ ــراي اجـ ــکده را بـ ــطح دانشـ ــافی در سـ ناکـ
ــه     ــه مربوط ــودن برنام ــزي ب ــا و مرک ــن محوره ــاز در ای موردنی

ــه برخــی از آن  ــاز دانشــکد     را ک ــب بــا ســطح نی ــا متناس ه ه
  نیست، علت نامطلوب بودن وضعیت دانست.

هـاي تحـول اداري در   در مجموع، نتایج ارزیابی اجراي برنامـه 
هـاي تحـول   دانشکده موردمطالعه از یـک سـو و تـداوم برنامـه    

هاي توسعه کشـور از سـویی دیگـر، ضـرورت     اداري در برنامه
سـازي اقـداماتی جهـت افـزایش شـتاب ایجـاد       طراحی و پیاده

کند. در این راسـتا انجـام اقـداماتی    تر میرا بیش تحول اداري
مختلف تحول اداري در دانشکده،  هاي زیرکمیته مانند تشکیل

تعیین متولی مشخص بـراي انجـام هـر یـک از امـور مختلـف       
مربوط به تحول اداري، پایش و نظـارت نحـوه اجرایـی شـدن     

هاي تحول اداري، افزایش تسهیالت تعامـل بـا مشـتریان    برنامه

نشکده، شناسایی و اصـالح فراینـدهاي کلیـدي دانشـکده و     دا
  شود.رسانی بیشتر پیشنهاد میاطالع

  
 

هــاي همـــه  داننــد از مســـاعدت نویســندگان بــر خـــود مــی   
ــوم     ــگاه علـ ــکی دانشـ ــکده پزشـ ــز در دانشـ ــاران عزیـ همکـ

  .پزشکی تهران تشکر و قدردانی نمایند
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Abstract                    
 

Introduction: The administrative reform is one of the means to achieve economic social and 
cultural policy development. Given the necessity of administrative reform monitoring, this study 
aimed to identify and measure the indicators of administrative reform in the medical school of 
Tehran University of Medical Sciences. 
Methods: A mixed sequential qualitative-quantitative approach was employed. The indicators of 
evaluation were identified through document analysis.  In the first phase, 8 semi-structured 
interviews and the views of 5 experts were collected. Then, we used a researcher- developed 
checklist to evaluate the current status of the selected school. The checklist was completed through 
on-site visiting, observation, interview and document review which were then analyzed manually.  
Results: A set of 150 indicators of administrative reform evaluation, categorized in 10 domains 
and 36 areas was identified. The total score of evaluation was 28%. The employment equity and 
payment system domain showed the highest score (55%) and the organizing of human resources 
domain lowest score. 
Conclusion: Given the relatively poor results of the administrative reform and the continuity of 
the reform in Iran development plans, we recommend accelerating the efforts of defining and 
implementing the administrative reform. Our developed checklist can be used by policy makers 
and managers. 
Keywords: Indicator, Reform evaluation, Administrative reform, School of medicine, University 
of medical sciences 
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