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چکیده:
پظٍّؾ حبضش ثب ّذل اسصیبثی َیهیت ؾولُشد گشٍُّبی آهَصؿی داًـگبُ الضّشا ثش هجٌبی هذل EFQM

اًدبم ؿذُ اػت .سٍؽ پظٍّؾ تَكیهی-پیوبیـی اػت .ایي داًـگبُ داسای  38گشٍُ آهَصؿی اػت َهِ
خْت اًدبم ایي ثشسػی ثشای تؿییي حدن ًوًَِ اص سٍؽ ًوًَِگیشی ّذنوٌذ اػتهبدُ ؿذُ اػت ،ثِ ایي
هٌػَس توبهی گشٍُّبیی َِ داسای داًـدَ دس ّش ػِ هًطؽ تحلهیلی َبسؿٌبػهیَ ،بسؿٌبػهی اسؿهذ ٍ
دَتشی ثَدًذ؛ اًتخبة ؿذًذ َِ ثبلف ثش  12گشٍُ هیثبؿٌذ .دادُّبی پهظٍّؾ ثهِ اػهتٌبد پشػـهٌبهِی
اػتبًذاسد خَداسصیبثی هذل  َِ EFQMتَػط هذیشاى گشٍُّبی آهَصؿی تُویل ؿذُ اػت ٍ ثش اػهبع
ًحَُی اهتیبصدّی هذل ثب ثْشُگیشی اص ثشًبهِّبی ًشم انضاسی Excel ٍ SPSS؛ تحلیل گشدیذ.
ًتبیح پظٍّؾ ًـبى هیدّذ َِ گشٍُّبی آهَصؿهی داًـهگبُ الضّهشا اص هدوهَؼ  500اهتیهبص هشثهَ ثهِ
حَصُی تَاًوٌذػبصّب ،هَنى ثِ َؼت  175.98اهتیبص ؿذُ اػت .دس ایي حَصُ ثیـتشیي اهتیبص هشثَ ثِ
هؿیبس َبسٌَبى اػت .ثب ثْشُگیشی اص هٌطى ساداس ثبالتشیي هیبًگیي اخز ؿذُ هشثَ ثهِ ؾٌلهش سٍیُهشد ٍ
َوتشیي هیبًگیي ثِ ثبصًگشی تؿلى داسد .دس حَصُی ًتبیح ًیض گشٍُّبی آهَصؿی اص هدوهَؼ  500اهتیهبص
هشثَ ثِ هحَس ًتبیح  104.57اهتیبص سا َؼت َشدُاًذ َِ ثیـتشیي اهتیبص هشثَ ثِ هؿیبس ًتبیح هـتشی
اػت .دس ایي حَصُ ًیض ؾٌلش ّذل ،اهتیبص ثبالتشی سا ًؼجت ثهِ ثًیهِی ؾٌبكهش ههَسد ثشسػهی ٍ ؾٌلهش
هًبیؼَِ ،وتشیي اهتیبص سا َؼت َشدُ اػت .دس هدوَؼ گشٍُّبی آهَصؿی داًـگبُ الضّهشا ثهب اخهز "28
اهتیبص دس آقبص هؼیش تؿبلی ٍ ػشآهذی ػبصهبًی يشاس داسًذ.
کلمات کلیدی
اسصیبثی ؾولُشدَ ،یهیت دس آهَصؽ ؾبلی  ،هذل EFQM
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مقدمه

ثب ؿشٍؼ يشى ثیؼتن هیتَاى اغْبس داؿت َِ سيبثت دس صهیٌِی تضویي َیهیت دس آههَصؽ ؾهبلی آقهبص گشدیهذ
[ .]13صیشا َـَسّب ثِ ًًؾ هْن آهَصؽ ؾبلی ٍايم ؿذُ ٍ آى سا ثشای تَػؿِی هلی ضشٍسی داًؼتٌذ [َ .]11ـَسّبیی
َِ ثِ استًبی َیهیت آههَصؽ ؾهبلی اًذیـهیذًذ ٍ دس ایهي ساُ حشَهت َشدًهذ ،ثهِ ًًهؾ ههؤثش آى دس ايتلهبد اص هٌػهش
ػشهبیِگزاسی نؿبل ًیض تَخِ َشدًذ ،چشا َِ آهَصؽ ؾبلی انشاد سا ثشای ایههبی ًًهؾ نؿهبل ايتلهبدی دس خبهؿهِ آههبدُ
هیػبصد [ٍ .]22یظگی اداهِی حیبت ٍ نؿبلیت دس ًػبم ايتلبد خْبًی ٍ سيبثت دس ثبصاسّبی خْهبًی ،هؼهتلضم داسا ثهَدى
اسصؽّبی انضٍدُای اػت َِ ثب آهَصؽ تحًى هییبثذ ،پغ آهَصؽ الصم اػت خَد سا سٍصآههذ َهشدُ ٍ دس هؼهیش تؿهبلی
حشَت ًوبیذ [.]14
َیهیت دس آهَصؽ ؾبلی استجب تٌگبتٌگی ثب ايتلبد داسد ٍ ایي هَضَؼ ًبؿی اص دٍ ؾبهل اػت [:]22
 .1تَخِ ثِ َؼت دسآهذ دس ایي ًْبد؛ چشا َِ َیهیت ثشتش ؿْشت ٍ خزة دسآهذ سا ثِ دًجبل داسد.
 .2تأثیش دس هیضاى اختلبف ثَدخِ اص طشل دٍلت ٍ خزة َوٍّبی دٍلتی.
یٌٌَهذ ،تكییهش دس ؿهشایط ػیبػهی ٍ
یثبؿذ .هحًًیي ثیبى ه 
پغ تَخِ ثِ خٌجِّبی هختلم َیهیت ضشٍسی ه 
ايتلبدی خَاهؽ تَخِ ثیـتش ثِ آهَصؽ ٍ خذهبت آهَصؿی سا هٌدش ؿذُ اػت .پبػخ ثِ سيبثتّبی خْبًی ٍ ًهش ػهشیؽ
تَػؿِ ايتلبدی ،ثبؾث ًگشاًی ریًهؿبى دس هَسد حهع حًَيـبى ؿذُ ٍ هطبلجبت يهَی ثهشای اسصیهبثی ههؤثش ػیؼهتن سا
ؿُل دادُ اػت .ؿشایط هَخَد هَخت تحشیٍ ؾاليِی داًـدَیبى ثِ َؼت تَاًهبیی ٍ ؿبیؼهتگی ثهشای انهضایؾ تهَاى
سيبثتی آًْب دس هًبثل ػبیشَـَسّب ؿذُ اػت .اسصیبثی آهَصؿی ًًؾ هْوی دس دػتیبثی ثِ تؿبلی آهَصؿی ثهش ؾْهذُ داسد
[ .]16دس اسصیبثی آهَصؿی ضوي تَخِ ثِ تهبٍتّبی نشدی ٍ ؾولُشدی اسصیبثی ؿًَذُّب ،اص ًتبیح حبكهل خْهت َؼهت
یتَاى ثشًبههِّهبی آَبدهیهٍ ٍ هؼهبللی ًػیهش
اثشثخـی ٍ َبسایی ًْبد آهَصؿی ،اػتهبدُ هیؿَد .دس اسصیبثی آهَصؿی ه 
ثشًبهِی دسػی ،آهَصؽ َبسٌَبى ،ؿیَُّبی آهَصؿی ٍ ػیبػتّبی آهَصؿی سا ًیض ثشسػی َشد.

َیهیت سّجشی،
اسصیبثی ؾولُشد ،نشآیٌذی خبهؽ ٍ هٌػن اػت َِ دس آى ػبصهبى ثب ثْهشُهٌهذی اص یهٍ الگهَ ٍ ًًـهِی ساٌّوهب،
نؿبلیتّب ،نشآیٌذّب ٍ ًتبیح خَد سا ثب اّذال ٍ هؿیبسّبی اص پیؾ تؿییي ؿذُ یب هالٌّبی هطشح دس ػبصهبىّبی پیـهشٍ
یػبصد .نشآیٌذ اسصیبثی ثِ ػبصهبى اهُبى
هًبیؼِ هیٌَذ ٍ ثش اػبع یبنتِّب ،هؼیش حشَت خَد سا ثِ ػوت تؿبلی هیؼش ه 
ٌِّبی يبثل ثْجَد سا دادُ ٍ َوٍ هیٌَذ ػبصهبى ثشًبهِّهبیؾ سا دس خْهت ثْجهَد ّوهِ خبًجهِ
تؿییي ًًب يَت ٍ صهی 
یتَاى ثب گشنتي ثبصخَسد الصم اص هحیط دسًٍی ٍ پیشاههًَی ،تدضیهِ ٍ تحلیهل ًًهب يهَت ٍ
تذٍیي ًوبیذ .ایي ثْجَد سا ه 
تپزیشی ٍ خلت سضبیت هـتشی ٍ ثب ایدبد ٍ ثِ َبسگیشی ػیؼتن اسصیبثی
ضؿم ٍ نشكتّب ٍ تْذیذّبی ػبصهبى ،هؼئَلی 
ؾولُشد ثب الگَی هتٌبػت ،ایدبد َشد.
یسػذ ،تحًیى ثشای َیهیت ثیؾ اص ّش صهبى دیگشی الصم اػت؛ چَى ًتبیح حبكل اص آى
دس حبل حبضش ثِ ًػش ه 
یًوبیذ َِ دس آى ثؼیبسی اص داًـگبُّب ثِ دًجبل َؼت ًـبى ثشتش یؿٌی ثبالتشیي ًوبد َیهیت
داًـگبُ سا ٍاسد هؼبثًِای ه 
یتَاًذ ّش گًَهِ
ّؼتٌذ .لزا تضویي َیهیت ثب ثْشُگیشی اص یٍ الگَ یب هشخؽ هَسد پزیشؽ دس خْبى كَست پزیشنتِ ٍ ه 
نگیشی دس هَسد اكالح ٍ ًَآٍسی ،پظٍّؾ ،تدضیِ ٍ تحلیل ٍ اسصیبثی تذسیغ ٍ نشآیٌذ یبدگیشی ،ػبصهبى ٍ هذیشیت
تلوی 
هشاَض آهَصؿیٌَ ،هشاًغّب ،خلؼبت ؾلوی ٍ حشنِایٌَ ،گشُّب ٍ ،قیشُ سا دس هؼیش تؿبلی ّذایت ًوبیذ [.]13
تَخِ ثِ اسصیبثی ؾولُشد دس داًـگبُّب ًتبیدی ًػیش انضایؾ اثشثخـی نؿبلیتٍاحذّب ٍ هدوَؾِ داًـگبُ ،تًَیت
اًؼدبم ٍ یُپبسچگی ،ؿٌبػبیی هـُالت ٍ هؼبلل اكلی ثب تَخِ ثِ چـن اًذاص ،تؿییي صهیٌِّبی يبثل ثْجَد ٍ ثشًبهِّبی
تكییش ٍ تحَل دس ساػتبی ؾولیبتی َشدى ثشًبهِ ساّجشدی ٍ  ...سا دس پی خَاّذ داؿت .یُی اص سٍؽّبی ؿبیؽ دس اسصیبثی
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ًػبمّبی آهَصؿی اػتهبدُ اص الگَی اًؿطبلپزیشی ًػیش  1EFQMاػت.
هذل  EFQMثیبى هیداسد َِ یٍ ػبصهبى نبسـ اص ایي َِ اص چِ ثخـی ثَدُ ٍ اص چِ اًذاصُ ،ػبختبس ٍ دسخهِی
ثلَقی ثشخَسداس اػت ،ثِ یٍ چبسچَة هذیشیتی هٌبػت ثشای اداسُی هؤثش ػبصهبى خهَد ٍ دػهتیبثی ثهِ هَنًیهتّهبی
پبیذاس ًیبصهٌذ اػت [ .]3ایي هذل قیش تدَیضی اص  9هؿیبس 2تـُیل ؿذُ اػت .ایهي هؿیبسّهب ّؼهتِ ٍ يلهت ایهي ههذل
ّؼتٌذ ٍ هجٌبی اسصیبثی یٍ ػبصهبى يشاس هیگیشًذ .ههبّین ثٌیبدیي ػشآهذی 3دس هؿیبسّبی ایي هذل گٌدبًذُ ؿذُاًهذ.
یؿًَذ َِ ؾجبستٌذ اص؛ تَاًوٌذػبصّبً ٍ 4تبیح .5تَاًوٌذػبصّب ؾَاهلی ّؼتٌذ َِ ػهبصهبى سا
هؿیبسّب ثِ دٍ دػتِ تًؼین ه 
ثشای سػیذى ثِ ًتبیح ؾبلی ،تَاًوٌذ هیًوبیٌذ ٍ ًتبیح ،ثیبىٌٌَذُی دػتبٍسدّبی حبكل اص اخشای هٌبػت تَاًوٌذػبصّب
ّؼتٌذ [.]9
هذل  EFQMیٍ الگَ خْت اًدبم خَداسصیبثی ػشیؽ اػت .اص ایي سٍ هؤػؼبت آهَصؿی دس خْبى ثهِ آى تَخهِ
َشدُ ٍ ًػبم آهَصؿی ٍ خذهبت اسالِ گشدیذُ دس آى سا ثِ َوٍ ایي الگَ هَسد ػٌدؾ يشاس هیدٌّذ .یبنتِّبی حبكل اص
ایي ايذام ًـبى هیدّذ َِ داًـگبُ چِ ايذاهبت هؤثشی سا پیگیشی ًوبیذ ٍ چِ هَاًؿی سا الصم اػهت اص ػهش ساُ هَنًیهت
خَد ثشداسد [ .]20داًـگبُّبیی َِ ثِ طَس هشتت خَد سا دس هؿشم اسصیبثی يشاس هیدٌّهذ؛ تَاًؼهتِاًهذ دس یهٍ ػهیُل
چشخـی ثشًبهِی تَػؿِتذٍیي ًوَدُ ،ػپغ آى سا دس خْت ثْجَد اخشا ٍ پغ اص اخشا هَسد ثبصًگشی يشاس دٌّذ تب ًًهب
يَت ثشًبهِ تًَیت ٍ ًًب ضؿم آى هشتهؽ گشدد .ایي ًَؼ ايذام ،،تؿْذ هؤػؼِی آهَصؿی سا ًؼجت ثهِ ریًهؿهبى خهَد
انضایؾ دادُ ،استجب هؤثش ثب آًبى سا نشاّن َشدُ ٍ اص ایي سٍ َؼت ًًطِ ًػشات ػشیؽتش اًدبم گشدیذُ ٍ هدذدا ایي چشخِ
ثِ ثْجَد ثیـتش ٍ حشَت پشؿتبةتش دس هؼیش تؿبلی هٌتح ؿذُ اػت [.]21
هؤثشتشیي ثخؾ دس یٍ ًػبم داًـگبّی َِ هؼئَل پشٍسؽ داًـدَ ٍ تجذیل ٍی ثِ ًیشٍی اًؼبًی َبسآهذ ٍ هَلذ
تَػؿِ دس خبهؿِ اػت؛ گشٍُ آهَصؿی اػت .هَنًیت داًـگبُ دس گشٍ تالؽ ٍ نؿبلیت گشٍُ آهَصؿی اػت َهِ ثهب حضهَس
اؾضبی ّیأت ؾلوی َّیت هییبثذ .دس كَست تحًى ثبٍس اسصیبثی هؼتوش ٍ ثَِبسگیشی ًتبیح حبكل اص آى دس حشَهت ثهِ
ػوت تؿبلی دس ٌَبس نشاّنػبصی اهُبًبت سؿذ هذاٍم گشٍُ ٍ داًـگبُ تَػط هذیشاى ٍ ًْبدّبی هؼئَل هیتَاى ثِ ٍخَد
ًػبم آهَصؽ ؾبلی پَیب ٍ ثبلٌذُ اهیذٍاس ثَد.
دس ایي ساػتب پظٍّؾ حبضش ثب اػتهبدُ اص هذل تؿبلی  EFQMثِ اسصیبثی َیهیت ؾولُشد گشٍُّهبی آهَصؿهی دس
داًـگبُ الضّشا پشداختِ اػت .هیضاى دػتیبثی گشٍُّبی آهَصؿی ایي داًـگبُ ثِ هؿیبسّبی هطشح دس هذل ،تؿییي ػهط
ػشآهذی گشٍُّبی آهَصؿی ثش اػبع ػطَح طجًِثٌذی تؿبلی ٍ ؿٌبػبیی ًًب يَت ٍ ًًب يبثل ثْجهَد اص دیگهش ههَاسد
هَسد ثشسػی دس ایي پظٍّؾ اػت.
مبانی نظری و پیشینه
 .1الگوی تعالی در مدل EFQM

ثشای استًبی هؼتوش ؾولُشد یٍ ػبصهبى ،ثشًبهِّب ٍ الگَّبی هتهبٍتی هیتَاًذ ثهِ َهبس گشنتهِ ؿهَد ٍ ثهِ ایهي
خْت ،ثٌیبد اسٍپبیی هذیشیت َیهیت ًیض هذؾی ًیؼت َِ الگَی اسایِ ؿذُ تَػط آى ،ساُ حل هٌحلش ثِ نشد تؿبلی یهٍ
ػبصهبى اػت .آًبى ارؾبى داسًذ َِ سٍیُشدّبی ثؼیبسی هوُي اػت ثِ تؿبلی خبهؽ یهٍ ػهبصهبى $دس ّوهِ خٌجهِّهبی
1

European Foundation for Quality Management
Criteria
3
Fundamental Concepts of Excellence
4
Enablers
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ؾولُشد آى #ثیبًدبهذ.
ػخي ایي اػت َِ ایي الگَ ،ثِ هب َوٍ هیٌَذ َِ اّذال ًْبیی ػبصهبى سا ثِ دسػهتی تؿشیهم ٌَهین ٍ ثهِ ساُ
حلّبیی دسثبسُی ًحَُ دػتیبثی ثِ اّذال تؿشیم ؿذُ ثشػین.
الگَی تؿبلی ،اًؿطبلپزیش اػت ٍ اثؿبد ٍ ًَؼ ػبصهبى دس اؾتجبس آى تأثیشگزاس ًخَاّذ ثَد .ثهِؾهالٍُ ،چهَى ٍضهؽ
هَخَد ٍ ًًطِ ؾضیوت ػبصهبىّبی هختلم ثشای آقبص حشَت َوبل ،دس ّش هَسد ثب دیگشی هتهبٍت اػت .هٌطى هؿیبسّهب
دس الگَی تؿبلی ،ثش پبیِی تَخِ ثِ  9هؿیبس اكلی ؿُل گشنتِ َِ ثب یُذیگش استجب هتًبثل داسًذ ٍ ثِ ؿُل یهٍ چشخهِ
پیـجشًذُ ثش ّن تأثیش هیگزاسًذ [.]12
 .2منطق RADAR

ایي هٌطى یٍ چبسچَة اسصیبثی پَیب ٍ اثضاس هذیشیتی يَی اػت َِ سٍؿی ػبختبسیبنتِ ثهشای اسصیهبثی ٍ ثشسػهی
ؾولُشد ػبصهبى ،اسالِ هیٌَذ .هٌطى ساداس ،دس ثبالتشیي ػط خَد ،ثیبى هیٌَذ َِ یٍ ػبصهبى ثِ هَاسد ریل ًیهبص داسد
[:]3
 تؿییي ًتبیدی َِ دػتیبثی ثِ آًْب دس اػتشاتظی ػبصهبى ّذل گزاسی ؿذُ اػت.
 طشحسیضی ٍ تَػؿِی هدوَؾِی یُپبسچِای اص سٍیُشدّبی هٌبػت ثِ هٌػَس تحًى ًتهبیح ههَسد ًیهبص دس صههبى
حبل ٍ آیٌذُ
 خبسی ػبصی سٍیُشدّب ثِ ؿیَُای ًػبمهٌذ ثِ هٌػَس حلَل اطویٌبى اص پیبدُػبصی آًْب
 اسصیبثی ٍ اكالح سٍیُشدّبی خبسی ؿذُ ثش اػبع پبیؾ ٍ تدضیِ ٍ تحلیل ًتبیح ثِ دػهت آههذُ ٍ نؿبلیهتّهبی
دالوی یبدگیشی
6

7

صهبًی َِ ههبّین خذیذ هذیشیت ٍاسد چشخِی ٍ PDCAخبیگضیي چْبس اكطالح يجلی ؿذ ،هٌطى RADAR

تَلذ یبنت َِ ،دس حًیًت سٍؽ نُشی ٍ هتذٍلَطی الگَی تؿبلی اػت [.]12
دس هٌطى  ،RADARاثتذا ًتبیح هَسد ًیبص سا ثب تَخِ ثِ تدضیِ ٍ تحلیل تَاًبییّهبی دسًٍهی ػهبصهبى ٍ ؿهشایط
پیشاهًَی تؿییي َشدُ ٍ ػپغ سٍیُشدّبی هَسد ًیبص سا خْت تحًى اّذال هـخق َشدُ ٍ يهذم ثهِ يهذم ثشًبههِسیهضی
هیٌَین .دس گبم ثؿذی هیثبیؼت سٍیُشدّب ٍ ثشًبهِّبی تذٍیي ؿذُ دس هشحلِ يجل سا ديیًبً "ثهَِهبس گیهشین" ٍ آى گهبُ
ًَثت ثِ هشحلِ "اسصیبثی ٍ ثبصثیٌی" هیسػذ.
دس ایي هشحلِ سٍیُشدّب ،ثشًبهِّب ٍ ّش آًچِ دس ػبصهبى اخشا ؿذُ اػت ،هَسد اسصیبثی يشاس هیگیشد ٍ دس كهَست
ًیبص ثبصًگشیّبی الصم خْت اػتوشاس دس هؼیش تؿبلی ،اؾوبل هیؿَد .هٌطى ّ RADARوشاُ ثب "ههبتشیغ اهتیهبصدّی"
آى دس يلت الگَی تؿبلی خبی داسد.
هبتشیغ اهتیبصدّی اص چْبس "ؾٌلش" تـُیل ؿذُ ٍ الجتِ ّش ؾٌلش ًیهض حهبٍی تؿهذادی "ٍیظگهی" اػهت .ایهي
ؾٌبكش ؾجبستٌذ اصً« :تبیح ،سٍیُشدّب ،ثِ َبسگیشی ،اسصیبثی ٍ ثبصًگشی»
وتایج

هٌطى  RADARثِ هب هیآهَصد َِ ًتبیح هَسد اًتػبس دس الگهَی تؿهبلی سا ثهب ههالٌّهبی صیهش اسصیهبثی ٌَهین:
«ّذلگزاسی هٌبػت»« ،ػٌدؾ سًٍذ حشَت ثِ ػَی ًتبیح ،آیب هثجت ٍ پبیذاس ّؼت؟» « ،هًبیؼِ ثب دیگش ػبصهبىّهب»
ٍ ًیض ایي ًُتِ َِ «آیب ًتبیح ثِ دػت آهذُ ٍايؿبً ثِ سٍیُشدّب هشثَ اػت ٍ یب ایي َِ ٍايؿیت چیض دیگشی اػت ؟» .ثهِ
ؾالٍُ ثبیذ ديت ؿَد َِ آیب ًتبیح تؿشیم ؿذُ ،ثِ ّوِی صهیٌِّبی نؿبلیهت ػهبصهبى ههشتجط ههیؿهًَذ؟ ٍ آیهب توهبهی
Plan – Do – Control - Action
Result – Approach – Deployment – Assessment Review

6
7
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ههبّین الگَی تؿبلی سا دس ثش هیگیشًذ؟
اگش ایي ٍیظگیّب ثِ دسػتی اسصیبثی ؿًَذ ،خَاّین دیذ َِ هثل یٍ طیم ،یُپبسچِ ٍ هتٌبػهت ّؼهتٌذ .ثؼهیبس
ثؿیذ اػت َِ یٍ ػبصهبى دس یٍ ٍیظگی ،اهتیبص ثبال ٍ دس دیگشی اهتیبص ًبهٌبػجی َؼت ٌَذ!
ريیکرد

چگًَههِ ٍ ثههِ چههِ دالیل هی ثشًبهههِّههبی خههَد سا اًتخههبة خههَاّین َههشد؟ دس الگههَی تؿههبلی ،دس ّههش حههَصُ اص
تَاًوٌذػبصیّبی ػبصهبى $سّجشیَ ،بسٌَبى ،خط هـی ٍ هٌبثؽً #یبصهٌذ ثشًبهِسیضی ّؼتین .ثشًبهِّبیی َهِ «َبههل» ٍ
«یُپبسچِ» ثبؿٌذ« .ؾًالًی ثَدى» ثشًبهِّب ٍ اسایِ «تؿشیم َبهل» اص آًْب ٍ «استجب آًْب ثب هلهبل ریًهؿهبى» ًـهبًِی
َوبل یٍ ثشًبهِ اػت .سٍیُشد هب ثب اػتشاتظی ػبصهبى «ّنػَ» خَاّذ ثهَد ٍ ثهِ ؾهالٍُ ّهش ثشًبههِ ،ثشًبههِی دیگهش سا
«تُویل» خَاّذ َشد.
بٍ کارگیری (جاری سازی)

آًچِ سا َِ یٍ ػبصهبى ثشای اخشای یٍ سٍیُشد دس ّش حَصُی تَاًوٌذػبص اًدهبم ههیدّهذ ،سٍؽ ثهَِهبسگیشی
سٍیُشد هیًبهین َِ دٍ ٍیظگی اكلی آى يبثل هالحػِ اػت :اخشایی ٍ ًػبمهٌذ ثَدى .سٍیُهشد ػهبصهبى دس ّهش حهَصُ اص
الگَی تؿبلی ثبیذ ثِ كَست ػبخت یبنتِ ،ثب یٍ سٍؽ هذٍى ثِ خَثی ثشًبهِسیضی ؿذُ ٍ دس نشآیٌذّب ٍ ٍغبیم گٌدبًهذُ
ٍ يبثل اخشا ؿَد.
ارزیابی ي بازوگری

ایي ؾٌَاى ،آًچِ سا َِ یٍ ػبصهبى اًدبم هیدّذ تب سٍیُشد ٍ ثَِبسگیشی آى سا هَسد ثبصًگشی يشاس دادُ ٍ ثْجهَد
ثخـذ ،ؿبهل هیؿَد « .اسصیبثی» هتٌبػت ٍ هؤثش ،تأَیذ ثش «یبدگیشی» ٍ ػهؿی دس « ثْجهَد» ػهِ پبیهِی ایهي ًگهشؽ
ّؼتٌذ [.]12
تدضیِ ٍ تحلیل ٍیظگی ّبی اسصیبثی دس چْبس ؾٌلش هتؿلى ثِ هٌطى ساداس دس خذاٍل ؿوبسُ  #2$ ٍ #1$ثیبى ؿهذُ
اػت.

جذيل  :1تجسیٍ ي تحلیل تًاومىذسبزَب []3
ػىبصر

يیژگیَبی ارزیببی
مىبسب:

ريیکرد :نؿبلیتی َِ ػبصهبى اًدبم آى سا 
ثشًبهِسیضی ًوَدُ ٍ دالیل اخشای آى سا
پَؿؾ هیدّذ.

یکپبرچٍ:



جبریسبزی :نؿبلیتی َِ ػبصهبى ثشای
خبسیػبصی سٍیُشد اًدبم هیدّذ.
ارزیببی ي اصالحبت :هدوَؼ

داسای هٌطى ؿهبل ٍ سٍؿي ثب توشَض ثش ًیبصّبی حبل ٍ آیٌذُ ػبصهبى
يبثل تحًى اص طشیى نشایٌهذّبی تؿشیهم ؿهذُ ثهب توشَهض ثهش ًیبصّهبی
ریًهؿبى
داسای هجٌبی سٍؿي دس اػتشاتظی ٍ ّنػَ ثب ػبیش سٍیُشدّب
اؾوبل اكالحبت ٍ پبالیؾ الصم دس طَل صهبى

پیبدٌسبزی :اخشا ٍ پیبدُػبصی ًػبمهٌهذ ثهِ ؿهیَُای هٌبػهت ٍ دسخهَس ٍ
تَاًبیی هذیشیت تكییشات دس سٍیُشدّب ثِ ؿیَُای ؿبیؼهتِ ٍ دس يبلهت یهٍ
چبسچَة صهبًی هٌبػت
اوذازٌگیری :سٍیُشدّب ٍ خبسیػبصی آى اص ًػش اثشثخـی ٍ َبسایی ثِ طهَس
هٌػن اًذاصُگیشی هیؿَد.

نؿبلیتّبیی َِ ثشای اسصیبثی ٍ اؾوبل
اكالحبت دس سٍیُشدّب ٍ خبسی ػبصی آى یبدگیری ي خالقیت :نؿبلیتّبی یبدگیشی ٍ ايهذاهبت خاليبًهِ ثهِ هٌػهَس
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اًدبم هیگشدد.

ایدبد سٍیُشدّبی خذیذ یب تكییشیبنتِ
بُبًد ي وًآيری :خشٍخی حبكل اص اًذاصُگیشی ،یبدگیشی ٍ خاليیت ثهشای
ؿٌبػبیی ،الَیتثٌذی ،طشحسیضی ٍ پیبدُػبصی ثْجَد ٍ ًَآٍسی ثِ َبس گشنتِ
هیؿَد.

جذيل  :2تجسیٍ ي تحلیل وتبیج []3

ػىبصر

يیژگیَبی ارزیببی

تىبسب ي قببلیت استفبدٌ :دادُّبی هشتجط ثب ًتبیح ثبیذ خبهؽ ،ثهِ هَيهؽ،
محذيدٌ یب دامىٍ وتبیج :هدوَؾِ

يبثل اطویٌبى ٍ كهحی ثهَدُ ٍ ثهِ طهَس هٌبػهت ثخهؾثٌهذی ؿهذُ ٍ ثهب
اػتشاتظی ٍ ًیبصّب ٍ اًتػبسات ریًهؿبى ریشثط ػبصگبس ثبؿذ.

خبهؿی اص حَصُ تحت پَؿؾ

صحت ي اػتببر :استجبطبت ٍ تؿبهالت ثیي ًتبیح ریشثط ٍ تأثیش آًْهب ثشػهبیش
ًتبیح ثبیذ دسٌ ؿذُ ثبؿذ.
بخشبىذیً :تبیح َلیذی ثبیذ ؿٌبػبیی ٍ الَیتثٌذی ؿَد.
ريوذ :داسای سًٍذ هثجت ثَدُ ٍ یب ثیبًگش ؾولُشد خَة پبیذاس ثبؿذ.
َذف :اّذال َوی هٌبػجی ثشای ًتبیح تؿیهیي ؿهذُ ٍ اّهذال ههَسد ًػهش
هحًى ؿذُ یب نشاتش اص اًتػبسات ّذل گزاسی ؿذُ ،هیسًٍذ.

دستبيردَب ي شبخصَبی کلیذی
ػملکرد

مقبیسٍ :ؾولُشد ًتبیح َلیذی ثب ػبصهبىّبی ثیشًٍی هًبیؼِ ؿذُ ٍ ًتیدهِ
آى هطلَة ٍ هٌبػت هیثبؿذ.
ػلت :دسٌ استجبطبت هیبى تَاًوٌذػهبصّبی َلیهذی ٍ ًتهبیح َلیهذی ایهي
اطویٌبى سا نشاّن هیػبصد َِ ؾولُهشد هثجهت دس آیٌهذُ ،پبیهذاس ٍ هبًهذگبس
خَاّذ ثَد.

 .1معیارَای مدل تعالی  EFQMو نحوهی امتیازدَی

صهبًی َِ یٍ ػبصهبى هجتٌی ثش هبتشیغ ساداس اهتیبصدّی هیؿَد ،ثب اػتهبدُ اص اٍصاى اسالِ ؿذُ ثهشای هؿیبسّهبی
ًِگبًِ ،اهتیبص ػبصهبى دس نشآیٌذ خبیضُ هحبػجِ هیؿَد .ایي ٍصىّب دس ػبل  1991ثش اػبع ًتیدِی یهٍ ّهناًذیـهی
نشاگیش دس اسٍپب تؿییي ؿذُ اػت .ایي ٍصىّب ثِ طَس هٌػن تَػط ثٌیبد َیهیت اسٍپب ثبصًگشی ؿذُ ٍ ٍیشایؾ خذیهذی اص
اٍصاى دس ػبل  2010اسالِ گشدیذ.
گبم اٍل دس اهتیبصدّی ،اػتهبدُ اص هبتشیغ اهتیبصدّی ساداس ثِ هٌػَس تخلیق اهتیبص ّش یٍ اص صیشهؿیبسّب اص
 100هیثبؿذ .ثِ ایي هٌػَس ّش یٍ اص ؾٌبكش ٍ ٍیظگیّبی هٌطى ساداس َِ دس هبتشیغ هشثَطِ رَش ؿذُ اػت ،ثشای
اسصیبثی ّش یٍ اص صیشهؿیبسّبی هذل هَسد اػتهبدُ يشاس هیگیشد َِ ًتیدِی آى یٍ اهتیبص َلی دس هحذٍدُ كهش تب ّضاس
ثشای ػبصهبى هَسد ًػش هیثبؿذ .دس ایي هذل ،اهتیبص دس ًػش گشنتِ ؿذُ ثِ ًؼجت  50دسكذ ثیي ًتبیح ٍ تَاًوٌذػبصّب
تًؼین ؿذُ اػت .هؿیبسّبی هَسد ثشسػی دس هذل تؿبلی ؾولُشد اسٍپبیی ثِ ؿشح ریل اػت [:]3
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 .1 .1سّجشی  100اهتیبص
 .2 .1اػتشاتظی  100اهتیبص
َ .3 .1بسٌَبى  100اهتیبص
 .4 .1ؿشاَتّب ٍ هٌبثؽ  100اهتیبص
 .5 .1نشآیٌذّب  100اهتیبص
ً .6 .1تبیح هـتشی  150اهتیبص
ً .7 .1تبیح َبسٌَبى  100اهتیبص
ً .8 .1تبیح خبهؿِ  100اهتیبص
ً .9 .1تبیح َلیذی ؾولُشد  150اهتیبص

 .4سطح بىدی سازمان بر اساس امتیاز کسب شدٌ در مدل EFQM

ههبّین ثٌیبدیي ػشآهذی دس هذل  EFQMثیبًگش اّذال ٍ ایذُآلّبیی ّؼتٌذ َِ ػهبصهبىّهبی ثشتهش ثهِ آًْهب
اؾتًبد داؿتِ ٍ ػؿی دس سػیذى ثِ آًْب داسًذ .طجیؿی اػت َِ سػیذى ثهِ ایهي ایهذُآلّهب ثهشای ػهبصهبىّهبیی َهِ دس
خؼتدَی ػشآهذی ّؼتٌذ َبسی آػبى ًخَاّذ ثَد ٍ هؼتلضم ؾجَس اص هشاحل هختلهی اػت .ثشای ایي َِ ػهبصهبىّهبی
ؾاليوٌذ ثِ پیبدُػبصی هذل ثتَاًٌذ ٍضؿیت خَدؿبى سا اص لحبظ هیضاى دػتیبثی ثِ ایي ههبّین ثٌیهبدیي ثؼهٌدٌذّ ،هش
َذام اص ایي ههبّین ثِ ػِ ػط تًؼین ؿذُاًذ:
 .1هشحلِی آقبصیي :8دس ایي هشحلِ ػبصهبى حشَت خَد سا ثشای پیبدُػبصی ههبّین هزََس ثِ تبصگی آقهبص َهشدُ
اػت ٍلی پیـشنت چـوگیشی دس ایي َبس حبكل ًـذُ اػت.
 .2هیبًِی ساُ :9دس ایي هشحلِ ػبصهبى هیتَاًذ ؿَاّذ صیبدی سا اسالِ ٌَذ َِ ثِ هَنًیتّبیی دس ؾول ثِ هههبّین
هزََس دػت یبنتِ اػت ٍ ثشًبهِّب ،اّذال ٍ سٍؽّبیی ثشای دػتیبثی َبهل ثِ آى ههبّین تْیِ َشدُ اػت.
 .3ػط ثلَـ ٍ َوبل :10دس ایي هشحلِ ههبّین هزََس ثِ خَثی دس توبم ػبصهبى پیبدُ ،اخشا ٍ ًْبدیٌِ ؿذُ اػهت
ٍ ػبصهبى ثِ توبهی خَاػتِّبی هذل  EFQMدس ایي ههبّین ثِ سٍؿی ػیؼهتوبتیٍ دػهت یبنتهِ ٍ هؼهیش
سؿذ خَد سا دس ثَِبسگیشی ٍ تَػؿِ ایي ههبّین طی هیٌَذ [.]9
حبكل ایي اكالحبت ٍ تطجیى ػطَح هختلم هذیشیت َیهیت نشاگیش ثب ػطَح هختلم اهتیبصات هٌطى ساداس ثهِ
ؾٌَاى ثخـی اص تحًیًبت گشیت ثبًُغ ،یبًگ ٍ هُبستی اسالِ گشدیذُ اػت َِ ثش اػبع آى استجب ثیي هیضاى اهتیهبص ثهش
هجٌبی هٌطى ساداس ٍ ٍیظگیّبی ػبصهبىّب ثش پبیِی پبیذاسی ٍ دٍام دس طی هؼیش تؿبلی ؾٌَاى گشدیذُ اػت [.]2
جذيل  :3تحلیل سطحبىذی سبزمبن بر اسبس امتیبز []2
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 .5تحقیقات اوجام شدٌ در زمیىٍی استفادٌ از مدل  EFQMدر آمًزش عالی

ثش اػبع هطبلؿبت اًدبم ؿذُ دس ػبیش َـَسّب ،اخشای هذل تؿهبلی دس داًـهگبُّهب ثهب آى چهِ دس كهٌؿت ؾوهل
هیگشدد تهبٍت ثؼیبس داؿتِ ٍ ًتبیدی َِ اص اخشای ایي هذل دس داًـگبُّب ثِ دػت هیآیذ ،ثب ػبیش هحهیطّهب هتههبٍت
هیثبؿذ .ثب هطبلؿبت اًدبم ؿذُ ثش سٍی َـَسّبی اسٍپبیی هـخق ؿذ َِ اخشای ایي ههذل دس داًـهگبُّهب ٍ هؤػؼهبت
ؾبلی آهَصؿی ثشیتبًب ثؼیبس هتذاٍلتش ثَدُ ٍ ثؿذ اص آىَ ،ـَس اػپبًیب اص ػبل  1995تهالؽّهبی خهَد سا دس خْهت يهشاس
دادى داًـگبُّبی َـَسؽ دس هؼیش تؿبلی آقبص ًوَدُ اػت .ػپغ َـَس تشَیِ يشاس داسد َِ دس طی  10ػهبل اخیهش دس
هَسد اخشای هذل تؿبلی  ٍ EFQMسؿذ ٍ سًٍى آى ثِ خلَف دس هؤػؼبت آهَصؿی خَد ثؼیبس ََؿیذُ اػت [.]4
داًـگبُ ایبلتی یبسٍػبٍل ًیض اص خولِ هشاَض آهَصؿی اػت َِ خَد سا دس هؼیش ػهشآهذی ثهش هجٌهبی هؿیبسّهبی
الگَی  EFQMيشاس دادُ اػت .طجى ًتبیح حبكل اص خَد اسصیبثی ایي داًـگبُ تؿبلی ػبصهبًی سا دس استًبی هَاسدی ًػیش
ّنػَیی ساّجشدی ثب ؿشَب ،هـتشیبى ٍ ؾشضِ ٌٌَذگبى داخلی ٍ خبسخی ،توبیل ثِ سیؼٍپزیشی ٍ تدشثِ ًوَدى تؿییي
ًوَدُ اػت [.]6
طجى گضاسؽ اسالِ گشدیذُ دس ثشسػی تین پظٍّـی داًـگبُ ّبلن #2003$ 11آهَصؽ ؾهبلی كهشل ًػهش اص اًهذاصُ،
نشٌّگ ،ػٌت ٍ یب پغصهیٌِ ،ثشای هَنى ثَدى دس آیٌذُ ًیبص ثِ اسالِ ثشتشی دس ّوِی صهیٌِّب ،ثب هٌبثؽ َوتش ٍ ثش پبیِی
تًبضبی هـتشی خْبًی داسد [.]18
13

ػَآسصّ ٍ 12وُبساى دس ػبل َ #2013$یهیت خذهبت داًـهگبّی اٍیهذٍ سا ثهش اػهبع ههذل  EFQMاسصیهبثی
ًوَدًذّ .ذل اص ایي هطبلؿِ ،تـخیق ػط هذیشیت َیهیت ّش یٍ اص خذهبت ثب اػهتهبدُ اص یهٍ نشآیٌهذ خَداسصیهبثی
ثَدُ اػت َِ دس ًتیدِ ،هٌدش ثِ پیـٌْبد ٍ اخشای ػِ ايذام ثشای پیـشنت ؿذُ اػت .ثشای اًدبم ایي هطبلؿهِ ًیهبص ثهِ
تُویل یٍ پشػـٌبهِ َِ ؿبهل توبهی هؿیبسّبی هذل  EFQMهیثبؿذ ٍ تدضیِ ٍ تحلیل اطالؾهبت خوهؽآٍسی ؿهذُ،
اسالِی ًوشات ؾذدی ٍ خضلیبت گضاسؽ خَداسصیبثی اػتً .تبیح ایي هطبلؿِ ؿبهل اّذال ٍ سٍؽ نشآیٌهذ خَداسصیهبثی اص
چْبس ًَؼ اص خذهبت داًـگبُ اٍیذٍ اػتّ .وچٌیي دسثشداسًذُ پیـٌْبد اًذاصُگیشی پیـشنت ؾوَهی ،استًهبی َیهیهت ثهب
اػتهبدُ اص ٍاحذ نٌی ،پیبدُػبصی ػیؼتن َیهیت هذیشیت ثب اػتهبدُ اص سٍیُشدی نشآیٌذی ثشای ثِدػت آٍسدى یٍ اثهش
هثجت ٍ هؼتًین ثش هؿیبسّبی نشآیٌذ ً EFQMیض هیثبؿذ [.]19
طجى ثشسػی ثِ ؾول آهذُ اػتهبدُ اص هذلّبی تؿبلی دس داًـگبُّبی َـَسهبى ثؼهیبس پشاٌَهذُ ٍ هحهذٍد ثهَدُ
اػت ٍ هیضاًی اص تحًیًبت اًدبم ؿذُ ًیض هشتجط ثب ثشسػی هذل دس ًػبم آهَصؽ ٍ پشٍسؽ هیثبؿذ.
داًـگبُ الضّشا دس ػبل  1391ؾولُشد خَد سا دس ػبل  1390ثش اػبع هذل تؿبلی ػهبصهبًی ٍ$ EFQMیهشایؾ
 ٍ #2003دس توبهی اثؿبد هذل هَسد ثشسػی يشاس داد .ایي اسصیبثی َِ تَػط دنتش ًػبست ٍ اسصیبثی داًـگبُ اًدبم ؿهذ ،دس
هؿیبس تَاًوٌذػبصّب ،اهتیبص  ٍ 146دس هؿیبس ًتبیح ،اهتیبص  217سا َؼت َهشد ٍ دس هدوهَؼ هَنهى ثهِ اخهز اهتیهبص 363
گشدیذ .ایي اهتیبص ثیبًگش ایي هطلت اػت َِ داًـگبُ الضّشا دس ثیي ػطَح تؿشیم ؿذُ ثشای ػشآهذی يهبدس ثهِ دسیبنهت
گَاّیٌبهِی تؿْذ ثِ تؿبلی خَاّذ ثَد .ایي ػط ًـبى هیدّذ َِ داًـهگبُ دس هیبًهِ ػههش خهَد ثهِ ػهوت ػهشآهذی
ػبصهبًی يشاس داسدَ .وتشیي اهتیبص هشثَ ثِ هؿیبس خطهـی ٍ ساّجشد ثب  10اهتیبص ٍ ثیـهتشیي اهتیهبص هشثهَ ثهِ ًتهبیح
هـتشی ثب  88اهتیبص هیثبؿذ .ثش اػبع هٌطى ساداس ًتبیح ًـبى هیدّذ َِ ایهي داًـهگبُ ًؼهجت ثهِ اسصیهبثی اثشثخـهی
سٍیُشدّبی اتخبر ؿذُ ٍ ثبصًگشی آى دس كَست ًیبص ،تَخِ چٌذاًی ًـبى ًذادُ اػت .دس هؿیبس ًتبیح ًیض َوتهشیي اهتیهبص
 Sheffield Hallam University
Suarez
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هشثَ ثِ هًبیؼِ ؾولُشد ثب ًتبیح ػبیش داًـگبُّب هیثبؿذ [.]10
دس صهیٌِی ثشسػی اسصیبثی ؾولُشد آهَصؽ ؾبلی ثش اػبع هذل تؿبلی هیتَاى ثِ پظٍّؾ خَاخِ ٍ ػهالهی َهِ
دس داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ين دس ػبل  1390اًدهبم گشدیهذُ اػهت ،اؿهبسُ ًوهَد .دس ایهي اسصیهبثی هیهبًگیي اهتیهبص
خَداسصیبثی داًـگبُ دس حَصُی تَاًوٌذػبصّب  ٍ 229دس حَصُی ًتبیح  233ثِ دػت آهذُ اػت .ثیـتشیي اهتیهبص َؼهت
ؿذُ دس حَصُ تَاًوٌذػبصّب هشثَ ثِ هؿیبس سّجشی ٍ َوتشیي اهتیبص هشثهَ ثهِ هؿیهبس خهطهـهی ٍ اػهتشاتظی اػهت.
حَصُی ًتبیح خبهؿِ ًیض ثیـتشیي اهتیبص ٍ ًتبیح َبسٌَبى َوتشیي اهتیبص سا َؼت َشدُاًذ [.]5
نتحی ٍ ّوُبساًؾ دس ػبل  ،1389هؿبًٍت تَػؿِ هذیشیت ٍ هٌبثؽ داًـگبُّبی ؾلَم پضؿُی َـَس سا ثش اػبع
هذل  EFQMهَسد اسصیبثی يشاس دادًذ .طجى ایي ثشسػی ایي هؿبًٍت  "71.43اهتیبص سا َؼت َشد َِ ثش اػهبع تحلیهل
هذل دس ػط هتَػط تؿبلی يشاس داسد .ثیـتشیي اهتیبص هشثَ ثِ هؿیبس نشآیٌذّب ثهب  "90اهتیهبص ٍ َوتهشیي هشثهَ ثهِ
هؿیبس َبسٌَبى ثب  "35.56ثَدُ اػت [.]7
دس پظٍّؾ دیگشی َِ تَػط ايجبل ٍ ّوُبساًؾ ػبل  1388دس حَصُی هذیشیت هٌهبثؽ اًؼهبًی داًـهگبُ ؾلهَم
پضؿُی اكهْبى اًدبم گشدیذ؛  516اهتیبص ثِ ایي داًـگبُ اختلبف یبنت َِ حَصُی تَاًوٌذػبصّب  ٍ 294حَصُی ًتهبیح
 222اهتیبص َؼت ًوَدًذّ .وچٌیي ثیـتشیي دسكذ اهتیبص هؿیبسّبی ًِگبًِ هشثَ ثِ هؿیبس خط هـهی ٍ اػهتشاتظی ثهب
 75دسكذ ٍ َوتشیي ثِ ًتبیح َبسٌَبى ثب  29دسكذ اػت [.]1
روش پژوهش

ثب تَخِ ثِ ایي َِ داًـگبُ ٍ گشٍُّبی آهَصؿی هَسد ثشسػی هیتَاًٌذ اص ًتبیح ایي پظٍّؾ دس تلوینگیشیّبی
آتی ٍ ثشًبهِسیضیّبی آیٌذُ خَد ثْشُهٌذ گشدًذ ،اص خْت ّذل ،خضٍ تحًیًبت َبسثشدی يشاس گشنتِ ٍ اص آًدب َِ تحًیى
حبضش اص اؾتجبسی آهبسی ثشای َوی َشدى ػؤاالت ،اسصیبثیّب ٍ سنتبسّب اػتهبدُ هیًوبیذ ،اص ًػش سٍؽ ثشسػهی ٍ تحلیهل
دادُّب خضٍ تحًیًبت َوی هیثبؿذ .ایي پظٍّؾ ثِ دًجبل تَكیم ؾیٌیٍ ،ايؿی ٍ هٌػن هَضهَؼ ههَسد ثشسػهی اػهت ٍ
آًچِ سا ّؼت ثذٍى ّیچگًَِ اػتٌتبج رٌّی گضاسؽ هیًوبیذ ،لزا اص ًَؼ تحًیًبت تَكیهی -پیوبیـی ثِ ؿوبس هیآیذ.
ایي تحًیى ثِ لحبظ يلوشٍ هُبًی دس داًـگبُ الضّشا اخشا ؿذُ اػت .اص ًػهش يلوهشٍ صههبًی ،غهشل ػهبل -1392
 1391ثِ اًدبم هیسػذ .اص لحبظ يلوشٍ هَضَؾی تحًیى حبضش ثِ اسصیبثی َیهیت ؾولُشد گشٍُّبی آهَصؿی داًـگبُ ثهش
هجٌبی هذل  ٍ EFQMثش پبیِی دػتبٍسدّب ٍ ًتبیح َؼت ؿذُ ایي گشٍُّب دس ػبل  91هؿطَل خَاّذ ثَد.
داًـگبُ الضّشا داسای  38گشٍُ آهَصؿی اػت َِ خبهؿِی آهبسی ایي تحًیى سا تـُیل هیدٌّذ .اص آى خبیی َِ
توبهی گشٍُّبی آهَصؿی داًـگبُ الضّشا داسای داًـدَ دس ّهش ػهِ هًطهؽ تحلهیلی َ$بسؿٌبػهیَ ،بسؿٌبػهی اسؿهذ ٍ
دَتشیً #یؼتٌذ ٍ اهُبى اخشای ؿش ثشاثشی اًتخبة ثشای ّوِی اؾضبی خبهؿهِ ٍخهَد ًهذاسد ،ثهب ثْهشُگیهشی اص سٍؽ
ًوًَِگیشی ّذنوٌذ ،گشٍُّبی آهَصؿی َِ ٍیظگی هزََس سا داسا هیثبؿٌذ ٍ ثبلف ثش  12گشٍُ ّؼتٌذ ،اًتخبة گشدیذًذ.
ثشای گشدآٍسی دادُّب اص اثضاس پشػـٌبهِی اػهتبًذاسد ههذل اػهتهبدُ ؿهذُ اػهت .ایهي پشػـهٌبهِ اص دٍ ثخهؾ
تَاًوٌذػبصّب ٍ ًتبیح تـُیل ؿذُ ٍ ؿبهل  60ػؤال اػت .ثخؾ اٍل ثش حَصُی تَاًوٌذػبصّب هتوشَض ثَدُ ٍ ثخؾ دٍم
ثش اػبع حَصُی ًتبیح ،طشاحی ؿذُ ٍ ثِ كَست هلبحجِ ثب هذیشاى گشٍُّب ٍ ثشسػی اػٌبد ٍ هذاسٌ هشتجط ثهب هَضهَؼ
اًدبم گشدیذ.
دس ایي تحًیى ثشای ػٌدؾ سٍایی اثضاس ،اص سٍؽ ػٌدؾ سٍایی هحتَایی اػتهبدُ ؿذُ اػت ٍ ضوي اػهتهبدُ اص
OVIEDO
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پشػـٌبهِ اػتبًذاسد  َِ EFQMدس ػبیت ثٌیبد هذیشیت َیهیت اسٍپب ٍ توبهی هٌبثؽ ؾلوی هشتجط دسج گشدیذُ ،اص ًػهش
هتخللبى ،اػبتیذ هتجحش ٍ پشػـٌبهِ اػتهبدُ ؿذُ دس اسصیبثی داًـگبُ الضّشا طی ػبلّبی ً 92 ٍ 91یهض ثْهشُ گشنتهِ
ؿذُ اػت.
دس تحًیى حبضش ثشای ػٌدؾ پبیبیی اثضاس ،سٍؽ آلهبی َشًٍجب هحبػجِ ؿذُ اػت .اص آى خهبیی َهِ اؾهذاد ثهِ
دػت آهذُ ثبالتش اص  0/7اػت ،هیتَاى ثش پبیبیی پشػـٌبهِّبی تحًیى كحِ گزاؿت.
یافتهها
کیفیت ػملکرد گريٌَبی آمًزشی داوشگبٌ السَرا از وظر بؼذ تًاومىذسبزَب بر اسابس ماذل EFQM

در چٍ حذی است؟
حَصُی تَاًوٌذػبصّب اص پٌح هؿیبس سّجشی ،خطهـی ٍ اػتشاتظی ،هٌبثؽ اًؼبًی َ$بسٌَبى ،#ؿشاَتّهب ٍ هٌهبثؽ ٍ
نشآیٌذّب تـُیل ؿذُ اػتّ .وبًگًَِ َهِ دس اطالؾهبت خضلهیتهش حبكهل اص خهذٍل  #4$هـهبّذُ ههیگهشدد؛ هدوهَؼ
هیبًگیيّبی حبكل اص  5هؿیبس ایي حَصُ ،اهتیبص گشٍُّبی آهَصؿی داًـگبُ الضّشا سا هـخق ههیػهبصد َهِ ثهب دس ًػهش
گشنتي  500اهتیبص اػتبًذاسد هذل دس حَصُ تَاًوٌذػبصّب ،گشٍُّبی آهَصؿی هَسد ثشسػی دس ایي پظٍّؾ هَنى ثِ اخهز
 175.98اهتیبص گشدیذُاًذ.
جذيل  :4خالصٍ امتیبز مؼیبرَبی تًاومىذسبز بٍ تفکیک ػىبصر
امتیبز مؼیبرَبی تًاومىذسبز بٍ تفکیک ػىبصر

مؼیبر

ريیکرد

استقرار

ارزیببی

مجمًع

میبوگیه

رَبری

59.99

37.99

15.81

112.8

37.69

خط مشی ي راَبردَب

57.38

36.47

14.65

198.5

36.14

مىببغ اوسبوی

58.99

39.27

16.27

113.6

37.81

شراکتَب ي مىببغ

59.63

31.45

12.72

94.8

31.44

فرآیىذَب

59.99

32.72

15.27

98.89

32.99

جمغ

276.99

177.81

74.72

528.62

175.98

درصذ امتیبز

%55.21

%35.56

%14.94

%59

%35.29

طجى هٌطى تحلیل هذل ایي گشٍُّب تَاًؼتِاًذ اص  "50اهتیبص ثیؾ اص ًیوی اص آى یؿٌی  "35سا َؼهت ًوبیٌهذ.
دس ثشسػی ؾٌبكش تَاًوٌذػبصّب ،سٍیُشد یؿٌی تَخِ ثِ ثشًبهِسیضی ٍ تذٍیي ػیبػتّبی اخشای ؾٌبكش ثب اخز اهتیبص "55
ٍضؿیت هٌبػت تشی سا ًؼجت ثِ ؾٌلش اػتًشاس ٍ اخشای ػیبػتّب ثب اهتیهبص ً "35ـهبى دادُ ٍ گهشٍُّهبی آهَصؿهی دس
اسصیبثی ٍ ثبصًگشی ػیبػتّبی اخشا ؿذُ اهتیبص َوتشی سا ثب اخز حذٍد ً "15ـبى هیدٌّذ.
کیفیت ػملکرد گريٌَبی آمًزشی داوشگبٌ السَرا از وظر بؼذ وتبیج بر اسبس ماذل  EFQMدر چاٍ
حذی است؟
حَصُ ًتبیح اص چْبس هؿیبس ًتبیح هـتشی َِ دس ایي ثشسػی هٌػَس ًتبیح داًـدَیبى اػتً ،تبیح َبسٌَهبىً ،تهبیح
خبهؿِ ٍ ًتبیح َلیذی ؾولُشد تـُیل ؿذُ اػت .گشٍُّبی آهَصؿی داًـگبُ الضّشا اص  500اهتیبص ایهي حهَصُ104.57 ،

http://qaus.sharif.ir

شمارٌ مقالٍ

ايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظامَای داوشگاَی

1131 – QAUS

تُران  -داوشگاٌ صىعتی شریف  -اردیبُشتماٌ 3131

اهتیبص دسیبنت َشدُاًذ .ثش اػبع اطالؾبت اسالِ گشدیذُ دسخذٍل  #5$ایي گشٍُّب اص  "50اهتیهبص هشثهَ ثهِ ایهي ثخهؾ
هَنى ثِ اخز  " 19.93اهتیبص گشدیذُ َِ ثش اػبع هٌطى اسصیبثی اخز ایي اهتیبص ًـهبى دٌّهذُ  "20ؾولُهشد هثجهت دس
دػتبٍسدّبی حبكل اص ثِ َبسگیشی تَاًوٌذػبصّبػت .ثیـتشیي اهتیبص دس هؿیبسّبی ًتبیح هشثَ ثِ ًتهبیح داًـهدَیبى ٍ
َوتشیي آى هشثَ ثِ ًتبیح َبسٌَبى هیثبؿذ.
جذيل  :5خالصٍ امتیبز مؼیبرَبی وتبیج بٍ تفکیک ػىبصر
امتیبز مؼیبرَبی وتبیج بٍ تفکیک ػىبصر
مؼیبر

ريوذ

َذف

مقبیسٍ

ػلت

محذيدٌ

وتبیج داوشجًیبن

29.97

25.98

16.59

26.47

29

21.82

وتبیج کبرکىبن

17.75

29.61

13.16

19.15

17.33

17.69

199

29

23.36

15.99

23.16

29

29.48

199

29.48

وتبیج کلیذی ػملکرد

19.99

23

13.63

23.99

19.63

19.85

159

29.77

جمغ

77.72

92.95

59.28

91.87

76.96

79.75

599

194.57

درصذ امتیبز

19.43

23.23

14.82

22.96

19.24

19.93

%59

19.93

وتبیج جبمؼٍ

میبوگیه

يزن

امتیبز

امتیبز

حًزٌ

وُبیی

159

32.73
17.69

دس ایي ثشسػی ًوبیؾ ؾٌبكش ایدبد ٌٌَذُ ًتبیح ًـبى دٌّذُ تَخِ ثؼیبس َن گشٍُّبی هَسد ثشسػی ثهِ هًبیؼهِ
ًتبیح خَد ثب گشٍُّبی هـبثِ دس ػبیش داًـگبُّب هیثبؿذ .حذٍد  "20سًٍذ هثجت دس ؾولُشد گشٍُّب هـبّذُ ؿذُ"23 ،
اص اّذال َوی هٌبػت ثشای ًتبیح تؿییي ؿذُ ٍ اّذال هَسد ًػش گشٍُّب هحًى ؿذُ ٍ تهب حهذٍد  "23ههیتهَاى هیهبى
تَاًوٌذػبصّبی َلیذی ٍ ًتبیح َلیذی استجب ثشيشاس َشدُ ٍ ثِ پبیذاسی ؾولُشد هثجت دس آیٌذُ اهیذٍاس ثَد.
سًال اصلی تحقیق :کیفیت ػملکرد گريٌَبی آمًزشی داوشگبٌ السَارا بار اسابس ماذل EFQM

چگًوٍ است؟
ّوبى طَس َِ دس خذٍل  #6$هـبّذُ هیگشدد ،گشٍُّبی آهَصؿی داًـگبُ الضّشا اص  1000اهتیبص دس ًػش گشنتهِ
ؿذُ دس هذل  EFQMهَنى ثِ اخز  280.55اهتیبص گشدیذُاًذ .ایي اهتیبص ثیبًگش آى اػت َِ گشٍُّبی آهَصؿی داًـگبُ
الضّشا دس آقبص ساُ تؿبلی هیثبؿٌذ ٍ ثب اخز  "28اهتیبص حشَت دس هؼش ػشآهذی سا ؿشٍؼ ًوَدُاًذ.
جذيل :6خالصٍ امتیبزات وتبیج حبصل از ارزیببی گريٌَبی آمًزشی داوشگبٌ السَرا
وبم مؼیبر

امتیبز

يزن

امتیبز وُبیی

رَبری

37.69

199

37.69

خطی مشی ي راَبردَب

36.14

199

36.14

مىببغ اوسبوی

37.81

199

37.81

شراکتَب ي مىببغ

31.44

199

31.44

فرآیىذَب

32.99

199

32.99

وتبیج داوشجًیبن

21.82

159

36.72

وتبیج کبرکىبن

17.69

199

17.69

وتبیج جبمؼٍ

29.48

199

29.48

امتیبزحًزٌ

175.98

194.57
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وتبیج کلیذی ػملکرد

19.85

159

29.77

جمغ

%28.41

1999

289.55

289.55

طجى ؿَاّذ اسالِ گشدیذُ دس ثیي هؿیبسّبی هَسد ثشسػی ثیـتشیي اهتیبص ثِ تشتیت هتؿلى ثِ هؿیبس هٌبثؽ اًؼهبًی
 ٍ #37.81$هؿیبس سّجشی  #37.60$اػت ٍ َوتشیي اهتیبص ًیض هتؿلى ثِ هؿیبسّبی ًتبیح َبسٌَبى ً ٍ #17.60$تبیح َلیذی
ؾولُشد  #19.85$هیثبؿذ.
ًوبیؾ اهتیبص دس خذٍل  #7$هـخق ٌٌَذُ ایهي هَضهَؼ اػهت َهِ گهشٍُّهبی آهَصؿهی داًـهگبُ ،اص هدوهَؼ
 280.55اهتیبص اخز ؿذُ 175.98 ،اهتیبص هشثَ ثِ هؿیبسّبی تَاًوٌذػبصّب ٍ  104.57اهتیبص هشثَ ثِ هؿیبسّبی ًتهبیح
آًْب هیثبؿذ.
جذيل  :7خالصٍ امتیبز گريٌَبی آمًزشی بر اسبس مؼیبرَبی تًاومىذسبز ي وتبیج
وبم مؼیبر

امتیبز مؼیبر تًاومىذسبزَب

امتیبز مؼیبر وتبیج

امتیبز وُبیی داوشگبٌ

امتیبز

175.98

194.57

289.55

شکل  :1ومًدار ومبیش امتیبز وُبیی کسب شذٌ از ارزیببی گريٌَبی آمًزشی داوشگبٌ السَرا بر اسبس مذل EFQM

تحلیل نتایج

هَضَؼ اكلی ایي ثشسػی اسصیبثی َیهیت ؾولُشد حبكل اص ثَِبسگیشی هذل  EFQMدس ثیي گشٍُّبی آهَصؿی
داًـگبُ الضّشا اػت َِ گشٍُّبی آهَصؿی داًـگبُ الضّشا اص  1000اهتیبص دس ًػش گشنتِ ؿذُ دس هذل  EFQMهَنى ثهِ
اخز  280.55اهتیبص گشدیذُ اػت .ایي اهتیبص ثیبًگش آى اػت َِ گشٍُّبی آهَصؿی داًـگبُ الضّشا ثهب َؼهت حهذٍد "28
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اهتیبص دس آقبص ساُ تؿبلی هیثبؿٌذ .دس ثیي هؿیبسّبی هَسد ثشسػی ثیـتشیي اهتیبص ثِ تشتیت هتؿلى ثِ هؿیبس هٌبثؽ اًؼهبًی
 ٍ #37.81$هؿیبس سّجشی  #37.60$اػت ٍ َوتشیي اهتیبص ًیض هتؿلى ثِ هؿیبسّبی ًتبیح َبسٌَبى ً ٍ #17.60$تبیح َلیذی
ؾولُشد  #19.85$هیثبؿذ.
ثب دس ًػش گشنتي هَصًٍی اهتیبصّبی ثهِ دػهت آههذُ ،ههی تهَاى يضهبٍت ًوهَد َهِ ًتهبیح اص طشیهى هؿیبسّهبی
تَاًوٌذػبصّب َؼت ؿذُاًذ ،ثِ ایي هؿٌب َِ آًچِ گشٍُّبی آهَصؿی ثشای آى ثشًبهِسیضی ًوَدُاًذ ،حبكل ؿذُ اػت.
بیان نقاط قوت و قابل بهبود گروههای آموزشی

اص خولِ دػتبٍسدّبی ثِ َبسگیشی هذل  EFQMثب تَخِ ثِ ؿَاّذ هَسد ثشسػی تَػط اسصیبة ٍ یب ثْشُگیشی اص
ؿیَُ خَداسصیبثی ثیبى ًًب يَت خْت تَػؿِی ثیـتش ٍ ًًب يبثل ثْجَد ثِ هٌػهَس اكهالح ههَاسد ٍ ثْیٌهِػهبصی آى
هیثبؿذ .ایي هَضَؼ ثِ ػبصهبى َوٍ هیٌَذ َِ ثب ؿَاّذ سٍؿي دس هؼیش تؿبلی گبم ثشداسد .لزا آى چِ َِ ثذیي لحهبظ
دس اسصیبثی گشٍُّبی آهَصؿی هـبّذُ گشدیذُ اػت؛ اسالِ هیؿَد:
 .1نقاط قوت:


ثشگضاسی هشتت خلؼبت هـتشٌ ٍ ٍخَد اًؼدبم ثیي اؾضبی گشٍُ؛



استجب ثب ػبصهبىّب ٍ اًدويّبی تخللی دس خْت خزة ثَدخِ ٍ ثشپبیی ػویٌبسّب ٍَبسگبُّهبی تخللهی هلهی،
دؾَت اص اػبتیذ داخلی ٍ خبسخی دس ثؿضی اص گشٍُّبی آهَصؿی؛



خزة ثَدخِی اّذایی ٍ كشل آى دس تَػؿِی اهُبًبت؛



ّوُبسی ثؿضی اص اؾضبی گشٍُ دس هـبقل حؼبع داخلی داًـگبُ ٍ دس ػط َـَس؛



ثشًبهِسیضی ًحَُی اسالِ دسٍع تَػط داًـدَیبى؛



استجب ثب ػبصهبىّبی ّوُبس خْت اؿتكبل داًـدَیبى دس ثؿضی اص گشٍُّبی آهَصؿی؛



استجب  ،ؾضَیت ٍ هؼئَلیت ثؿضی اص ههذیشاى ٍ اؾضهبی گهشٍُّهبی آهَصؿهی دس َویتهِّهبی تخللهی َـهَس ٍ
ثیيالوللی؛



اسالِی دسٍع هَسد ًیبص داًـدَ َِ دس ػشنلل دسٍع پیؾثیٌی ًـهذُ ثهِ كهَست دسٍع اختیهبسی دس ثؿضهی اص
گشٍُّبی آهَصؿی.

 .2نقاط قابل بهبود:


ؾذم استجب ثب ػبصهبىّبی تحًیًبتی ٍ كٌؿتی خْت اًدبم پشٍطُّبی ؾلویَ ،بسثشدی؛



ؾذم ایدبد سؿتِّبی خذیذ ٍ ثبصًگشی دسٍع دس ثؿضی اص گشٍُّبی آهَصؿی؛



ؾذم ٍخَد استجب هذٍى الُتشًٍیُی ثیي اؾضبی گشٍُ ٍ داًـدَیبى؛



اػتهبدُ اص ًیشٍی حى التذسیغ صیبد دس ثؿضی اص گشٍُّبی آهَصؿی؛



ؾذم ًػشػٌدی هذٍى اص ریًهؿبى ًؼجت ثِ ثشًبهِّب ٍ نؿبلیتّبی گشٍُ؛



ؾذم پیگیشی خْت ثشگهضاسی دٍسُّهب ی َهبسآهَصی ٍ ػهویٌبسّبی تخللهی ههَسد ًیهبص داًـهدَیبى دس ثؿضهی اص

گشٍُّبی آهَصؿی.
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پیشنهادها
 .3اجرایی ي کاربردی:


حوبیت هذیشیت اسؿذ :ضشٍسی اػت َِ سلیغّ ،یأت سلیؼِ ٍ هذیشاى اسؿذ اخشایی ّش داًـگبًُ ،ؼجت ثِ ثشسػهی
ٍ ثِ َبسگیشی هذیشیت َیهیت هتٌبػت ثب نشٌّگ ٍ ؿشایط خبف داًـگبُ تؿْذ داؿتِ ثبؿٌذ .ایي سّجشاى دس ؾوهل
ثبیذ ًـبى دٌّذ َِ سّجشی یؿٌی تًَیت ٍ يذستوٌذ ًوَدى دیگشاى َِ ایهي هَضهَؼ ثهذٍى ثشخهَسداسی ههذیشاى ٍ
سّجشاى اص ؿشایط احشاص هؼئَلیتّب ی هذیشیتی ٍ ؾلوی ،هحًى ًخَاّهذ ؿهذ .دس ٍايهؽ ثهب ایدهبد تحهَل دس ػهط
ػیبػتّبی َالى ،هطبثى ثشًبهِ ٍ تحهت حوبیهت ػهبصهبىّهبی ثبالدػهتی ٍ ثهب ثْهشُگیهشی اص داًهؾ ٍ اهُبًهبت
ػبصهبىّبی تخللی نؿبل دس استًبی َیهی داًـگبُّب ،ایي هْن اهُبىپزیش هیگشدد.



ّوذلی :تًَیت سٍحیِی استجب ٍ تـشیٍ هؼبؾی اؾضبی ّیأت ؾلوی گشٍُّبی آهَصؿی ًؼجت ثِ ّن ٍ دس هشحلِ
تأثیشگزاستش ًؼجت ثِ گشٍُ هذیشیتی داًـگبُ ثب هـبسَت ّوِ خبًجِ ٍ هؤثش دس تلوینگیشیّبی دسٍى گشٍّی ٍ دس
ػط داًـگبُ؛



ثْشُهٌذی اص هٌبنؽ :طجى ثشسػی هـخق گشدیذ َِ ثؿضی اص گشٍُّب اص تهأثیش تهالؽ خهَد دس تَػهؿِی داًـهگبُ
ثیاطالؾٌذ یب ًؼجت ثِ آى ثیاًگیضُاًذ َِ ،ایي هَضَؼ ًبؿی اص ٍخَد يهَاًیي دػهت ٍ پهبگیش اداسی ٍ یهب ثهیثْهشُ
هبًذى گشٍُ ٍ اؾضبی آى اص هضایبی استجبطبت هٌدش ثِ اخشای پشٍطُّبی تحًیًبتی اػت .لزا تذٍیي ساُّبسّهبیی َهِ
ثتَاًذ گشٍُ ٍ اؾضبی آى سا ثِ ًؼجت تالؿـبى دس تَػؿِی َوی ٍَیهی داًـگبُ ،اص هضایبی هؿٌَی ٍ هبلی ثْشُهٌهذ
ػبصد؛ ضشٍسی اػت.



تأَیذ ثش آهَصؽ :استًبی َیهیت ًیبصهٌذ ایدبد ػبصهبى یبدگیشًذُ اػت .ثذٍى آهَصؽ ًُبتی َِ هٌدش ثِ ایدبد ًًب
يَت ٍ ثْیٌِػبصی نشآیٌذّب هیگشدد ٍ تأَیذ ٍ تـَیى ثش اًدبم َبسّبی تیویً ،وهیتهَاى اًتػهبس تكییهش سا داؿهت.
تذٍیي ثشًبهِّبی سؿذ ّوشاُ ثب تؿویى ثبٍسّبی هٌهبثؽ اًؼهبًی ًؼهجت ثهِ اسصؽّهبی هحهَسی ،تؿشیهم كهحی ٍ
َویػبصی ؿبخقّبی تَػهؿِ ،ثْهشُگیهشی اص تٌَُلهَطی سٍص ٍ ػیؼهتنّهبی خذیهذ ههذیشیت ّوهشاُ ثهب اًدهبم
اسصیبثیّبی دٍسُای ثب ّذل ثْجَد هیتَاًذ دس تحشٌ ٍ پَیبیی گشٍُّب دس هؼیش تؿبلی ًًؾ داؿتِ ثبؿذ.



الگَثشداسی :اطالؼ اص هیضاى پیـشنت ٍ ًحَُی هَنًیت ػبیش داًـگبُّبی داخلی ٍ خبسخی؛



ثَهیػبصی :ؾولیبتی َشدى ساّجشدّبی استًبی َیهیت ثب دسًػش گشنتي ؿشایط ٍ اهُبًبت داًـگبُ ثهب ثْهشُگیهشی اص
ًتبیح پشٍطُّبی تحًیًبتی؛



ًػشػٌدی :طشاحی ٍ اػتًشاس یٍ ػیؼتن یُپبسچهِ ثهب ؿهبخقّهبی هـهخق ٍ ٍاحهذ ثهِ هٌػهَس اًهذاصُگیهشی

سضبیتهٌذی هـتشیبى دس دٍسُّبی صهبًی هٌبػت.
 .2پژيَشی

تحًیى حبضش ثِ اسصیبثی َیهیت ؾولُشد حبكل اص ثِ َبسگیشی هذل  EFQMدس ثیي گشٍُّبی آهَصؿی داًـگبُ
الضّشا پشداختِ اػت ،دس كَست اًدبم تحًیًبت هـبثِ ثب هَضَؾبت ریل هیتَاى ثِ ًتبیح اسصؿوٌذ ٍ َبسثشدیتهش دس ایهي
خلَف دػت یبنت؛ لزا ثِ هٌػَس سػیذى ثِ ّذل هزََس پیـهٌْبدات پظٍّـهی ریهل ثهشای تحًیًهبت آتهی پیـهٌْبد
هیگشدد:


اسصیبثی َیهیت ؾولُشد حبكل اص ثِ َبسگیشی هذل  EFQMدس ثیي گشٍُّبی آهَصؿی ػبیش داًـگبُّب؛



هًبیؼِ ًتبیح حبكل اص اسصیبثی گشٍُّبی آهَصؿی ثب یُذیگش؛

http://qaus.sharif.ir

شمارٌ مقالٍ

ايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظامَای داوشگاَی

1131 – QAUS

تُران  -داوشگاٌ صىعتی شریف  -اردیبُشتماٌ 3131



هًبیؼِ ًتبیح حبكل اص اسصیبثی گشٍُّبی آهَصؿی ثب ًتبیح گشٍُّبی آهَصؿهی هـهبثِ دس داًـهگبُّهبی َـهَسّبی
خبسخی ثِ هٌػَس یبنتي ًًب يَت ٍ يبثل ثْجَد؛



اسصیبثی َیهیت ؾولُشد گشٍُّبی آهَصؿی ثب ػبیش هذلّبی تؿبلی ػبصهبًی ٍ هًبیؼِ ًتبیح.
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