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Abstract 
The purpose of this study was to identify and explain the factors effective on the 

excellence of cultural-artistic organizations in the provision of art education 

services. This qualitative study was a case study of the Islamic Revolution Art Field 

Organization. The statistical population included the managers and experienced 

office clerks of the foregoing organization from among whom 13 individuals were 

selected based on theoretical purposive sampling. After transcribing the semi-

structured interviews, the six-stage strategy of Braun and Clarke was used for coding 

and the thematic analysis method to analyze and interpret the codes. Sixty factors 

effective on the organizational excellence of the Art Field Organization in the art 

education service improvement arena were identified. These were classified as 6 

main categories, including goals and strategies, leadership, environmental factors, 

human resource management, resources and infrastructure, and axial activities. The 

results of this study can help improve the organizational excellence of other artistic-

cultural organizations of Iran that provide educational services.  
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 ـ های فرهنگی ثر بر تعالی سازمانؤشناسایی و تبیین عوامل م

  های هنری خدمات آموزش ةائهنری در ار

 (انقالب اسالمیهنری  ةحوزسازمان موردی:  ة)مطالع
 3، مهدیه کریمیان2، تکتم فرمانروایی1اکبر اعتباریان

 )خوراسگان(، اصفهان، ایران واحد اصفهان ،مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی ةدانشیار، گروه مدیریت دولتی دانشکد. 1

 واحد تهران شمال، تهران، ایران ،مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی ةنگی دانشکددانشیار، گروه مدیریت فره. 2
 )خوراسگان(، اصفهان، ایران واحد اصفهان ،مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی ةدانشجوی دکتری، دانشکد. 3

 (24/01/1401 تاریخ پذیرش: ـ 08/09/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 خـدما   کیفیـت   ارتقـا  در هنـر   ـ فرهنگـی  هـا   سـازما   تعـایی  بـر  مـثرر  عوامل تبیین و شناسایی پژوهش این از هدف
 انجـا   اسالمی انقالب هنر  ةحوز بر مورد  ةمطایع رویکرد با که است کیفی پژوهشی تحقیق این. است هنر  ها  آموزش
 اسـا   بـر  نفـر  سـیدده  ها آ  بین از که بود هنر  ةحوز باتجربة و خبره کارشناسا  و مدیرا  شامل آمار  ةجامع. استشده 
 از کدگـذار   بـرا   سـاخااریافاه   نیمـه  ها  مصاحبه از پس. کردند مشارکت پژوهش این در نظر  هدفمند گیر  نمونه روش

 عامـل  شصـت  .شـد  اسافاده تِم تحلیل روش از کدها تفسیر و وتحلیل تجدیه برا  و براو  و کالرک ا  مرحله شش اساراتژ 
ـ  شـش  قایب در که شد شناسایی هنر  ها  آموزش کیفیت  ارتقا ةزمین در هنر  ةحوز سازمانی تعایی بر مثرر : اصـلی  ةمقوی
 بنـد   دسـاه  محـور   ها  فعاییت و ها زیرساخت  منابع انسانی  منابع مدیریت محیطی  عوامل رهبر   ها  اساراتژ  و اهداف
 آموزشی خدما  که کشور هنر  ـ فرهنگی ها  سازما  ایرس سازمانی تعایی در تواند می تحقیق این ناایج از مند  بهره .شدند
 .باشد سودمند دهند می ارائه

 واژگانکلید

 .مدیریت کیفیت سازمانی  عملکرد مدیریت ـ هنر   ها  فرهنگی سازما  هنر   ها  خدما  آموزشتعایی سازمانی  
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 مقدمه

 ةو دربرگیرندد کند  میال جانبه را برای سازمان دنب تعالی مفهومی است که رشد و بهبود همه

هدا   تدری  اهددام مددیران سدازمان     و یکی از مهم است های یک سازمان ابعاد و بخشهمة 

(. الگوهای تعالی با سدنشش سد ت تعدالی و    1399دستیابی به کمال و تعالی است )سربلند 

راهکارهای درمانی به عنوان مدلی تشویزی امکان رشد و ارتقدا   ةهای سازمانی و ارائ آسیب

پدور و همکداران    )رسدتم کندد   مدی ابعاد سازمان فراهم همة اساس نگرش سیستمی در  را بر

هدای   که مزایدای اسدتفاده از مددل     های گذشته انشام شده م العات زیادی طی سال (.1398

 ;Boulter et al. 2005; Hamilton 2003دهندد )  های مختلف نشدان مدی   تعالی را در سازمان

Link & Scott 2011; Pattison 2011). هدا    ها شامل کاهش هزینه مزایای استفاده از ای  مدل

و غیدره    افزایش درآمد عملیاتی  افزایش سود  رضایت مشتری و کارکنان  اعتماد به رهبری

( در مددورد تدد ویر و ارزش Mann 2011. در گددزارش مرکددز تاقیقددات سددازمانی ) اسددت

  سیایی )هند  ژاپ   سدنگاپور  تدایوان  وکار در مؤسسات آ  های تعالی کسب کارگیری مدل به

عمدده بدر    یوکدار تد ویر    دهد مدل تعالی کسدب  تایلند( به شواهدی اشاره شده که نشان می

 ها و مؤسسات در بلندمدت داشته است. رقابت و عملکرد شرکت

و کارآمدی خدود نیازمندد    خدمات کیفیت یهنری نیز برای ارتقا د های فرهنگی سازمان

های تعدالی سدازمانی     های تعالی سازمانی هستند. اما سؤال اینشاست که مدل استفاده از مدل

  ها و مؤسسات صنعتی و انتفاعی کداربرد دارد  که اغلب برای شرکت  شده مرسوم و شناخته

دهد به  هنری نیز قابل استفاده است؟ شواهد نشان می د های فرهنگی برای سازمان تا چه حدّ

خددماتی و   و هدای صدنعتی   ها بدا سدازمان   ی ای  نوع سازمانبودن ماهیت ذات علت متفاوت

ویژه در ایدران(  غیرانتفداعی    ههنری )ب د های فرهنگی ماور بودن سازمان تولیدی  ایدئولوژی

ها در قیاس بدا   های خاص منابع انسانی ای  نوع از سازمان ها  ویژگی بودن اکثر ای  سازمان

هدای   کدارگیری مددل   ههدا بد   اطدب و مشدتری آن  بودن نوع مخ و متفاوت  های دیگر سازمان

ها با ابهامات و مشکالت زیدادی مواجده اسدت. از سدوی      تعالی در ای  سازمان ةشد شناخته

و سداخت فرهنگدی و     دیگر تاریخ  زبان  سبک زندگی  دی  و مدذهب  میدراف فرهنگدی   
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 د فرهنگی های ای هستند که بر عملکرد سازمان سیاسی جوامع مختلف از جمله عوامل زمینه

مفهوم کیفیدت نیدز در اید  جوامدع معندای      طبع  بهو گذارند  میای ت ویر  هنری در هر جامعه

بدا    رئیس مرکز تعالی سازمانی اروپدایی دانشدگاه شدفیلد     گیرد. کانشی خود میه متفاوتی ب

هدای   در شداخ  « های فرهنگی تفاوت»مالزی نشان داد   مریکا  انگلیسابررسی سه کشور 

 (.Kanji 2000مانی مؤورند )تعالی ساز

یکدی    هنری د های فرهنگی به عنوان بخش مهمی از کارکرد سازمان  های هنری آموزش

 د هدای فرهنگدی   . در ایران  هم سازمانشود فرهنگی قلمداد می ةهای اصلی توسع از شاخ 

هم نهادهای آموزش عدالی مثدل     ندا دولتی به امر آموزش هنری مشغول هنری دولتی و نیمه

هدا و مؤسسدات    و هم آموزشدگاه   کاربردی د های دولتی  دانشگاه آزاد  مراکز علمی دانشگاه

هدا نشدان    ند. بررسدی ا هخصوصی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشوز دریافت کرد

یزان کارایی و دولتی م هنری دولتی و نیمه د های فرهنگی دهد در ارزیابی عملکرد سازمان می

تربیت نیروی انسانی  متخص  و هنرمند من بق بر نیازهای واقعی جامعه به عنوان خروجی 

 .(1393 هنری حوزة) ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است سیستم آموزشی ای  سازمان

های تعالی سازمانی تابع شرایط خاص مایط خارجی )مایط اجتمداعی  سیاسدی     مدل

یندها( هر سدازمان هسدتند   افر  گی( و داخلی )منابع انسانی  ساختار  سیستمفرهن  اقتصادی

و تلقی خاصدی  است هنری سازمانی غیرانتفاعی  ة(. با توجه به اینکه حوز1393)عربشاهی 

هدای عمدومی بده حدداکثر      شناسد و هدم آن مانند سدایر سدازمان   از هنر را به رسمیت می

هندری چنددان در    د های فرهنگدی  با سایر سازمانرساندن سود مالی نیست و مفهوم رقابت 

هدای رایدت تعدالی سدازمانی در اید        کارگیری مدل هم موریت آن لااظ نشده است  ب ةبیانی

رسد. بنابرای  الزم است برای طراحی الگوی م لدو  و   سازمان چندان راهگشا به نظر نمی

فیت آموزش ابتدا عوامل هنری و استقرار سیستم مدیریت کی ةبومی تعالی سازمانی در حوز

 هنری شناسایی شوند.حوزة و متغیرهای ت ویرگذار بر تعالی 
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 مباني نظری

واژة ها  تاکنون تعریدف منسدشم و جدامعی از     در سازمان 1تعالی ةواژ ةکاربرد گستردرغم  به

شددن   شدن و برتدر  مدیریت ارائه نشده است. تعالی در لغت به معنی بلندمباحث تعالی در 

پایدار و دائمدی شدرکت در    ةلی سازمانی به معنای تعهد سازمانی به رشد و توسعاست. تعا

جهت کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری شرکت در یک مایط ملی فراگیر 

نظر دارند ای  است که  نظران مدیریت بر آن اتفاق . آنچه اغلب صاحبکننده است و حمایت

 2. دیویس(Kim & Park 2011) عالی در تداوم مسیر کیفیت بوده و آن را تکمیل کرده استت

کیفیت مانند چشم یک بیننده است و تعالی بینشی اسدت  اند که  بر آننیز ( 2000) و هیدس

بدا   (1383)میرعدر    حاجیکند.  های دوردست را ترسیم می و افقدارد که در پس آن قرار 

تعالی پرداخته و آن را در ایشاد تعادل و کسب کمال  تعریف شناختی به کرد زیبایییک روی

 با .است تعریف کرده (نیکی)و اخالق   (زیبایی)  هنر (دانایی و حقیقت)علم  ةدر سه حوز

تعدالی   اند که بر آنبرخی  وجود دارد وجود اشتراك مفهومی زیادی که میان کیفیت و تعالی

 Al-Shobaki)) هسدت  نیزرفت  از انتظارات مشتری  تنها برآورد نیازهای مشتری بلکه فرا نه

& Abounaser 2016) 

 ةهزیند نفعان با کمتری   در تعریفی دیگر تعالی عبارت است از برآورد کامل نیازهای ذی

تعدالی را رویکدردی مسدتمر و اقددامی     ( 2002) 3. مدولی    س ت کیفیتسازمانی و باالتری

راهبردی جهت برآورد کامل رضایت مشتریان تعریف کرده است. بدا مدروری بدر تعداریف     

هدا   تدری  آن  مفهوم تعالی برشمرد که از مهدم  ای تبیی توان چند ویژگی ماوری بر می   فوق

  تمرار در حفظ رضایت و خشنودی مشدتریان نفعان  اس به برآورد کامل نیازهای ذی توان می

 (.1389همکاران و  میرسپاسی)ها اشاره کرد  انتظارات آن و فرا رفت  از حدّ

هستند  هایی سازمانهای متعالی  سازماناند که  بر آننظران  اساس ای  تعاریف صاحب بر

نشدان  بده دسدت آورد   ةآورندد و نادو   از آنچه به دست مدی  نفعانشان کنند ذی که تالش می

                                                                                                                                            
1. Excellenc 

2. Davies 
3. Moullin 
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 نیدز آمدده در آیندده    دسدت  که نتدایت بده  داشته باشند اطمینان  . همچنی رضایت داشته باشند

گیدری تمایدل خریدد آتدی      وجود خواهد داشت. رضایت مشدتری عامدل کلیددی در شدکل    

خوبشدان ندزد    ةرود. همچنی  مشتریان راضی به احتمال زیاد از تشربد  می مشتریان به شمار

 .دیگران صابت خواهند کرد

زیدادی از   بندابرای  تعدالی حددّ    .دهدد تندوع بدا تعدالی سدازگار اسدت        العات نشان میم

ها را در جهت  فعالیت همةسازی  پذیری و نوآوری در س ت مالی و افزایش یکپارچه انع ام

دهد تدا   سازی اجازه می  اصل یکپارچه ةنتیش دهد. تعالی است که در یافته اجازه می بازار تعمیم

 (.Urciuoli 2003) بدون اینکه آن را برای وحدت سیستم تهدید بداند  باشدتنوع قابل تامل 

 خالصه شده است. 1ها در جدول  های تعالی سازمانی و معیارهای آن مدل

 (1400)علی فرهادی و همکاران  الگوهای تعالی و معیارهای آن. 1 جدول

 معیارها مدل

مالکوم بالدریچ 

(1987) 

وتالیل اطالعات/ منابع  ژیک/ تمرکز بر بازار و مشتری/ تشزیهریزی استرات رهبری/ برنامه

 / نتایتفرایندهاانسانی/ مدیریت 

 بنیاد کیفیت اروپایی

(1988) 

یندها/ نتایت کارکنان/ نتایت مشتریان/ امشی و استراتژی/ کارکنان/ مشارکت فر رهبری/ خط

 نتایت جامعه/ نتایت کلیدی

 دمینگجایزة مدل 
وتالیل  آوری اطالعات/ تشزیه ساماندهی/ آموزش کارکنان/ جمعمشی/  سیاست و خط

 اطالعات/ کنترل/ کیفیت/ نتایت

الگوی شناخت 

تعالی سازمانی 

(CE )(1980) 

 منابع انسانی/ مدیریت مالی/ عملیات بازاریابی/ تاقیق و توسعه/ ستاد سازمان

تعالی جایزة الگوی 

 (1984کانادا )
 یند/ تمرکز بر مشتری/ تمرکز بر شرکااریزی/ مدیریت فر نامهرهبری/ تمرکز بر کارکنان/ بر

الگوی تعالی استرالیا 

(1987) 

ریزی/ اطالعات و تالیل/ کارکنان/ تمرکز بر مشتری/  مشی و برنامه رهبری/ راهبرد/ خط

 یند/ عملکرد سازماناکیفیت فر

الگوی تعالی 

وکار کانشی  کسب

(1998) 

ت بر مبنای واقعیت/ مدیریت مردمی/ بهبود مستمر/ رهبری/ خشنودسازی مشتری/ مدیری

 وکار یند/ عملکرد کارکنان/ فرهنگ بهبود/ تعالی در کسباتوجه به مشتری/ عملکرد فر
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 وری و تعالي سازماني در ايران ملي بهره ةجايز

ت ماترم وزیران قانونی را تصویب کرد که یکی از ئ  هی1381ماه سال  در اواخر اردیبهشت

وری توسدط وزارت صدنایع و معدادن )بدا همداهنگی سدایر        ملی بهره ةاجرای جایزمواد آن 

سد ت   ییادشدده ارتقدا   ةقانونی هدم از طدر  جدایز   ةربط( بود. در ای  ماد های ذی ارگان

و گسدترش    وری های مدیریت کیفیت  افزایش بهدره  ها جهت استقرار سیستم مدیریت بنگاه

 مفاهیم تعالی سازمانی ذکر شده بود.

های تاول نظدام اداری   های کلی نظام اداری کشور  برنامه ی  جایزه با توجه به سیاستا

کشدور و بدا الهدام از     ةسال انداز بیست و سند چشم  کشور  قانون مدیریت خدمات کشوری

. 4کارکندان   . 3مشدی و اسدتراتژی     خدط . 2رهبری  . 1شامل معیارهای  EFQMمدل تعالی 

. 10نتدایت جامعده    . 9نتایت کارکندان   . 8نتایت مشتریان  . 7ندها  یافر. 6منابع  . 5مشارکت  

 است.نتایت کلیدی عملکرد 

های هنری است که در  های کیفیت در سازمان تری  شاخ  یکی از مهم« هویت هنری»

 1زتها اشاره شد وجود نداشت. طبق م العات کاسد  های ارزیابی کیفیت و تعالی که بدان مدل

  گیدری فلسدفی آن   یک تئاتر احتماالً چارچو  ایدئولوژیکی و جهت   هویت هنری2و بنت

گدذاری    به عندوان سدرمایه    در مقایسه با مدیریت  به عنوان یک سازمان فرهنگی و آموزشی

شرکت تئاتر دریافتند که هویدت   126 ةها از طریق م الع آن .شود تعریف می  عمدتاً تشاری

)به جای تمرکز بر تفریت و سرگرمی(  تمایدل  هنری قوی با یک م موریت سنگی  آموزشی 

و تمایل به نمایش ماصوالت   )نه با هدم سودآوری( به افزایش فهم هنری بازدیدکنندگان

میدل و رغبدت    یهای کیفیت به ارضدا  ها در تعیی  شاخ  . آناستبا مفهوم کیفیت مرتبط 

 «اصدلی  ةعقیدد »هایی  نداشتند. چنی  گرایش چندانی گرایش پسندند هر آنچه تماشاگران می

هدا و   تعیی  کدرد کده شدامل هویدت دروندی آن  ارزش     است  که حامی یک گروه تئاتر  را 

 و فدارلی  3(. بدارویس Bennett  2009و جایی که باید اجرا شود بدود )   شخصیت )ماهیت(

                                                                                                                                            
1. Kottasz 
2. Bennet 

3. Barwise 
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 های هنری گیری عملکرد و کیفیت سازمان که معیارهای اندازه را  ( معیارهای کلیدی2004)

داندد  سدهم  ادراك کیفیدت ماصدول  حفدظ       چهار عامدل مدی   روند  به شمار میدر بریتانیا 

 ةکننددد الزم اسددت همدد ( توصددیه مددی2008) و بوهددالیس 1سددودآوری. مددایکوپلو  مشددتری

وتالیدل   شدان را بده ت بیدق و تشزیده     های هنری در هر سال درصد زیادی از بودجه سازمان

 .بدهندهای خود اختصاص  ایتس گیری عملکرد و  معیارهای اندازه

فاکتورهدای مدؤور بدر درك    سازمان غیرانتفداعی    210با بررسی عملکرد   (2009بنت )

داند از   های هنری و غیرانتفاعی را عبارت می گیری عملکرد سازمان اهمیت معیارهای اندازه

  گیدری مخاطبدان  کثدرت رقابدت  تغییرپدذیری مادیط       هویت هنری  تنوع تولیدات  جهت

 شکالت مالی.م

 ةشدد  هدای مرسدوم و شدناخته    گیری کامل از مدل دهد بهره تاقیق نشان میپیشینة بررسی 

  الگدوی  (EFQM)اروپدا   تعدالی  دمینگ  مدل مالکوم بالدریت  مدل ةتعالی سازمانی نظیر جایز

هدا   هنری با ماددودیت  د های فرهنگی در سازمان (MBWA)آستی   و پیترز چهاروجهی تعالی

در صددر اولویدت   « مشدتری »و « هدای مدالی   شداخ  »ی مواجده اسدت. زیدرا اوالً    و مشکالت

  «هویدت هندری  »ها قرار ندارند  وانیاً به ابعادی همچون  های تعالی ای  نوع از سازمان شاخ 

گفتده اشداره    در الگوهای تعالی پدیش « های عاطفی کیفیت مؤلفه»و   «میزان آفرینشگری هنری»

هندری   د هدای فرهنگدی   دارد برای طراحی الگوی تعالی سازمان ضرورتبنابرای   نشده است. 

 ها شناسایی شود. های ت ویرگذار بر کیفیت و تعالی ای  نوع از سازمان ابتدا عوامل و مؤلفه

 تحقیق ةپیشین

 هدای  سدازمان  بدرای  سدازمانی  تعدالی  مددل  طراحدی » عنوان با پژوهشی (1394) زاده حس 

 تعدالی  مددل  معیارهدای  و عوامدل  شناسدایی  پدژوهش   ای هدم انشام داد. «ایران خدماتی

 اید   هدای  سازمان خودارزیابی برای مبنایی ةارائ و ایران خدماتی های سازمان برای سازمانی

شد  شناسایی ایران خدماتی های سازمان تعالی برای عامل هشت پژوهش ای  در بود. بخش

                                                                                                                                            
1. Michopoulou 
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 و اطالعدات  مدیریت خدمت  تژیاسترا سازمانی آفریننده  فرهنگ رهبری  از  ندا عبارت که

 گرایی. مشتری  کارکنان خدمت  کیفیت سازمانی  ساختار دانش 

 معاوندت  توسدط  «تهدران  شدهرداری  سدازمانی  تعالی مدل طراحی» عنوان تات پژوهشی

مدیریت در سال  بهبود و عملکرد ارزیابی ادارة کل شورای امور و  شهری ةتوسع ریزی  برنامه

 بدر  تهدران  شدهرداری  در سازمانی تعالی مفاهیم ةتوسع پژوهش ای  زا هدم انشام شد. 1392

 اسدت   سازمانی بیرونی و داخلی نمای دو شامل شده بود. عوامل شناسایی EFQM مدل اساس

 (  مددیریت 50)فراینددها   ( 100) راهبدردی  ریزی برنامه و رهبری شامل  سازمان داخلی نمای

 هسدتند و  توانمندسازها شامل که (50) نامشهود ایه ییدارا مدیریت ( 50) مشهود های ییدارا

 شدامل  ( که75) عملکرد کلیدی نتایت  (75) کارکنان نتایت ( 100) شهروندان و مشتریان نتایت

رویکردهددای  ( 100) اجتمدداعی رویکردهددای شددامل  سددازمان بیرونددی نمددای و ندددا نتددایت

 اجتمداعی  نتدایت  و دسدازها توانمن شدامل  که (75) اقتصادی رویکردهای ( 75) مای ی  زیست

 ند.ا نتایت شامل که (75) اقتصادی نتایت  (75) مای ی زیست (  نتایت100)

 عملکرد مدیریت مفهومی مدل طراحی»عنوان  ( پژوهشی تات1390یاوری و زاهدی )

ها در اید  پدژوهش نتیشده     آن دادند. انشام «غیرانتفاعی و دولتی های سازمان برای سازمانی

 معیارهدای  و ابعداد »سده عنصدر    سدازمانی واجدد   عملکدرد  مددیریت  لدو  م  گرفتند مدل

اسدت.   «عملکرد بهبود و مدیریت یندافر»  «عملکرد بیرونی و درونی های پیشران»  «عملکرد

 یابد. توسعه آن اقتضائات با متناسب سازمانی هر باید در مدلی چنی 

وسداز   ی تعالی ساختپایداری سازمان» ( پژوهشی را تات عنوان2016) تروهید و ریس

ها بر  ور بر تعالی شرکتؤهای م لفهؤهدم از ای  پژوهش شناسایی م انشام دادند.« ها شرکت

 هدای رهبدری    لفهؤنتایت حاصل از ای  پژوهش شناسایی م بود. (EFQM) اساس مدل تعالی

 فرایندها بود.  افراد مشی  استراتژی و خط

در هشت شورای دولت مالی انشدام داد. هدر    ( پژوهشی را در استرالیا2011پاتیسون )

وکار اسدترالیا را بدرای ارزیدابی و بهبدود سازمانشدان       یک از شوراها چارچو  تعالی کسب

تواند برای ارزیابی و بهبود  های پژوهش نشان داد که ای  چارچو  می استفاده کردند. یافته
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  کارکنان  اطالعات و داندش   ریزی ای از سازمان شامل  رهبری  استراتژی و برنامه هر جنبه

 و نتایت پایانی استفاده شود.  ایمنی  تاویل خدمت  کیفیت ماصول

 پژوهش  روش

 دو در و اسدت  (ترکیبدی ) آمیخته روش لااظ از و کاربردی هدم حیث از حاضر پژوهش

هنری انقدال  اسدالمی بده عندوان      ةموردی روی حوز ةبر اساس م العو  یکمّ و کیفی فاز

هدای هندری    خدمات آموزش ةهنری ایران در ارائ د های فرهنگی تری  سازمان گیکی از بزر

 هنری ةن آموزش حوزاز مدیران و مسئوال متشکلآماری پژوهش  ة. جامعه استانشام گرفت

حدوزة  که تشار  زیادی در ای  موضوع داشتند و به عنوان یک متخص  آمدوزش در   بود

به  2شوندگان در جدول  ای عملیاتی مصاحبهه مشخصات و فعالیتند. دش هنری شناخته می

 ده است.آماختصار 

 شدگان های عملیاتی مصاحبه مشخصات و فعالیت. 2 جدول

 مسئول سمت خانوادگی نام و نام ردیف
سابقة 
 کار

 تحصیالت

 فوق لیسانس هنرهای نمایشی سال 10 کارشناس نظارت و ارزشیابی آقای رازانی 1
 فوق لیسانس هنرهای نمایشی سال 15 ها سئول دفتر ادبیات پایداری استانکارشناس م پور آقای قاسمی 2
 یک هنریدرجة دکتری  سال 27 مسئول دفتر ادبیات انقال  اسالمی ای آقای دکتر کمره 3

4 
آقای دکتر گودرزی 

 دیباج
 دکتری پژوهش هنر سال 28 هنری ةمدیر مرکز تشسمی حوز

 فوق لیسانس کارگردانی سال 4 تر هنرهای نمایشیکارشناس مسئول دف آقای ایو  آقاخنی 5
 لیسانس تئاتر سال 26 کارشناس مسئول معاونت آموزشی حوزه آقای حسینی 6

 آقای حسنی 7
 ةنام کارشناس مسئول آموزش و تولید فیلم

 سینمایی حوزه
 سازی لیسانس فیلم سال 28

 آقای دکتر ضانی 8
ه و معاون نظارت و ارزشیابی مراکز استانی حوز
 ریزی دبیر کارگروه آموزش مراکز استانی برنامه

 ریزی دکترای مدیریت و برنامه سال 12

 فوق لیسانس فرهنگی سال 3 کارشناس معاونت آموزشی آقای جعفری 9

 حسینی آقای دکتر شاه 10
سازی معاونت  های آموزشی فیلم مدرس دوره

 آموزش حوزه
 دکتری سال 8

 لیسانس هنرهای نمایشی سال 25 ل آموزش مراکز استانیکارشناس مسئو آقای شیرینی 11
 دکترای مدیریت منابع انسانی سال 2 ریزی دفتر منابع انسانی حوزه مدیرگروه برنامه آقای دکتر وحیدبیگی 12

13 
االسالم  حشتآقای 

 فخرزاده
 حوزوی 3س ت  سال 2 کارشناس مسئول دفتر تاریخ شفاهی
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هدا در   شد. گدردآوری داده نشام گیری هدفمند ا روش نمونه از استفادهبا نیز گیری  نمونه

کنندگان انشدام   ساختاریافته با مشارکت عمیق و نیمه ةفاز کیفی پژوهش با استفاده از مصاحب

در رسدید کده    1اشباع دّحبه  ها داده که یافتتا زمانی ادامه نیز آوری اطالعات  جمعگرفت. 

 .شدد ها اعدالم   رسیدند و کفایت مصاحبهاشباع  حدّبه  ها دادهمصاحبه  سیزدهبا  ای  پژوهش

کننددگان رسدید تدا نظدرات      و قبل از تالیل به رؤیت مشارکتشدند ها تایپ  مت  مصاحبه

 از حاصددل یهددا داده. بددرای کدگددذاری و تالیددل شددودهددا اخددذ  اصددالحی و تکمیلددی آن

روشدی بدرای    کهشد  استفاده 2تِم تالیل گرفته در ای  پژوهش  از روش انشام یها مصاحبه

است. در کدگذاری و تالیل ها  دادهها( موجود در درون  و بیان الگوهای )تِم  تعیی   تالیل

کده مراحدل و   شدد  ( اسدتفاده  2006ای کدالرك و بدراون )   مرحله ها نیز از استراتژی شش تِم

 .نشان داده شده است 1شکل های آن در  گام

 
 های روش تحلیل تِم يند و گاما. فر1شکل 

 هددای تعددالی لفددهؤز روش تالیددل تِددم  مدر نهایددت پددس از تفسددیر کدددها بددا اسددتفاده ا

ی در فاز کمّد  شد و تبیی  و شناسایی آموزشی خدمات ةارائ در هنرید  فرهنگی های سازمان

هدا   به منظور سنشش پایایی یافتده  .شدند ت ییدبخش کیفی  ةشد پژوهش معیارهای شناسایی

  از میددان نبددازآزموپایددایی  ة. بددرای مااسددبشدددنیددز از روش پایددایی بددازآزمون اسددتفاده 

در یدک  هدا   آناز یدک   هرو  انتخا نمونه  عنوان بهچهار مصاحبه  گرفته انشامهای  مصاحبه

 ةدر دو فاصدل  شدده  مشدخ  زمانی مشخ  دو بار کدگذاری شدند. سپس کدهای  ةفاصل

                                                                                                                                            
1. saturation 

2. thematic analysis 
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دیگدر مقایسده و بدرای هدر      یک باها  از مصاحبهیک  هرروزه( برای  پانزدهای ) زمانی دوهفته

و کدهای غیرمشابه  «توافق»اند با عنوان  زمانی مشابه بوده ةکه در دو فاصلمصاحبه کدهایی 

بدر   گرفتده  انشامهای  پایایی بی  کدگذاریمااسبة . نهایتاً شدمشخ   «عدم توافق»با عنوان 

 .انشام گرفت 1راب ة مبنای 

(1) 
 

 82برابدر   1اب ة رگرفته در ای  پژوهش با استفاده از  های انشام مصاحبه بازآزمونپایایی 

اسدت قابلیدت   درصدد   60به اینکه ای  میزان پایایی بیشدتر از   با توجهبه دست آمد. درصد 

 نیدز  پدژوهش ( روایی) اعتبار (.Creswell & Miller 2012ها ت یید شد ) اعتمددداد کدگذاری

انشدام   جیممیدزی خدار  و همچندی     کننددگان  بررسی همکاران  بررسی مشارکت طریق از

هدا و   سدؤال ها مرور و بده   مراحل تاقیق و یافتهاستادان که با یکی از  ای  ترتیب  به  گرفت

پاسدخ  کدرد  موجود در پژوهش م ر   معانی و تفاسیر و ها در مورد روشی که وی انتقادات

هدا را بده    گیدری  و نتیشه  ها  تفاسیر   تالیلشده یهای گردآور داده داده شد. همچنی  ماقق

 تا در مورد صات و اعتبار آن قضاوت کنندد  خواستها  و از آن کرد کنندگان ارائه رکتمشا

موضدوع تاقیدق    ةکده در زمیند    متخصد  خدارجی  علمی  تئهیو در نهایت نیز یک ممیز 

 کرد.های پژوهش را بررسی  داده  بود نظر صاحب

 پژوهش های يافته

 تعدالی  بدر  مدؤور  عوامدل  بیدی  ت و کیفی است که با هدم شناسایی ةای  پژوهش یک م الع

 ةهندری در قالدب یدک م العد     هدای  آمدوزش  خدمات ةارائ در هنری د فرهنگی های سازمان

 د های فرهنگدی  تری  سازمان یکی از بزرگمنزلة    بهاسالمی انقال  هنری ةموردی در حوز

 سدد  میددانگی انشددام گرفددت.   هددای هنددری خدددمات آمددوزش ةهنددری ایددران در ارائدد 

 از( درصدد  77) نفدر  10 جنسدیت  نظدر  از. بدود  سدال  46 پژوهش ای  در نکنندگا مشارکت

 تخصصددی ةسددابق میددانگی . بودنددد زن( درصددد 23) نفددر 3 و مددرد کنندددگان مشددارکت

در اید   همچندی    .بدود  سدال  هشده نیز هنری آموزش امر در پژوهش در کنندگان مشارکت
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. شناسدایی شدد    کدهای اولیه عنوان  به  گرفته های انشام از مت  مصاحبه عامل 210پژوهش 

 18مفهدوم   های هم ها در دسته دادن آن که با قرار ندبندی شد تِم دسته 60ای  کدها در قالب 

هدا نمدایش    و مقوله  ها  مفاهیم تِم 3دست آمد. در جدول ه ب مقوله 6مفهوم اصلی در قالب 

 .اند داده شده

خدمات آموزشی ةهنری در ارائ ـ های فرهنگی ثر بر تعالی سازمانؤعوامل م. 3جدول   

 مقوالت مفاهیم کدها

 توجه به منویات مقام معظم رهبری و اسناد باالدستی

 س ت راهبرد

اهدام و 
 استراتژی

 نفعان توجه به ذی

 توجه به مزیت رقابتی

های روش  و  و استراتژی  ها موریت انداز  اهدام  م تعیی  چشم
 مشخ 

 ودیافقی و عمسویی  همایشاد 

 سازی خدمات توجه به راهبرد تمایز و متنوع

 تعیی  اهدام مشخ  و دقیق

 س ت عملیات

 گیری تعیی  اهدام قابل اندازه

 تعیی  اهدام قابل دستیابی

 تعیی  اهدام مبتنی بر واقعیت

 بندی اهدام تعیی  زمان

 تخصی  صایت منابع

سبک مدیریت و  سبک مشارکتی
 رهبری

 بریره

 ماور سبک انسان

 زدگی فراجناحی عمل کردن و دوری از سیاست

 های عمومی شایستگی
 نگری و تفکر راهبردی آینده

 تفکر سیستمی

 مسئلهتفکر خالق و توانایی حل 

های  وجود حمایت رتبه های سیاسی از سوی مقامات عالی حمایت
 مای ی

 عوامل مای ی
 ای های رسانه حمایت

های  وجود چالش ود نهادهای نظارتی اوربخش بیرونیوج

 وجود فضای رقابتی مای ی
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خدمات آموزشی ةهنری در ارائ ـ های فرهنگی ثر بر تعالی سازمانؤعوامل م. 3جدول ادامة   

 مقوالت مفاهیم کدها

 ساالری و رعایت شرایط احراز مشاغل شایسته
 جذ 

مدیریت منابع 
 انسانی

 سازمانی کید بر نظام انتصابات درون ت

 جبران خدمات عادالنه و عملکردماور

 داشت نگه

 سیستم رفاهی انگیزشی

  ویژه رضایت شغلی  هویت سازمانی ههای فردی ب بهبود نگرش

 تعهد سازمانی

 کارگیری سیستم مدیریت استعداد هطراحی و ب

 تبیی  انتظارات و اهدام عملکردی در قالب اسناد شر  شغل

مدیریت عملکرد 

 کارکنان

های ارزیابی  گیری و شاخ  انتخا  صایت چارچو  اندازه

 عملکرد

 بازخور عملکردی ةارائ

 پروری طراحی نظام جانشی 

منابع توسعة سیستم 
 انسانی

 تعیی  نیازهای آموزشی مبتنی بر الزامات فردی و سازمانی

 ریزی اجرایی آموزشی برنامه

 سنشش اوربخشی آموزشی

 یافته بودجه و اعتبارات تخصی 
 منابع مالی

منابع و 
 ها زیرساخت

 گذاری بیرونی رمایهجذ  منابع مالی و س

 دانش و تاصیالت

 مهارت و تشربه منابع انسانی

 کاریزمینة تخص  و ارتباط دقیق با 

های  زیرساخت منابع اطالعاتی غنی

 های اطالعاتی هوشمندسازی سامانه اطالعاتی

 سازی چابک

 ساختاری  انع ام ساختار و تشکیالت

 بازمهندسی فرایندها

 نوآوری و خالقیت فرهنگ

 فرهنگ سازمانی
 فرهنگ یادگیری و بهبود مستمر

 اعتماد  فرهنگ مشارکت  ارتباطات

 فرهنگ کار جهادی
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خدمات آموزشی ةهنری در ارائ ـ های فرهنگی ثر بر تعالی سازمانؤعوامل م. 3جدول ادامة   

 مقوالت مفاهیم کدها

 فرهنگ پایداری و استقامت

 فرهنگ سازمانی
منابع و 
 ها زیرساخت

 فرهنگ تکریم

 های انقالبی و اسالمی ارزش
 های آموزشی شناسایی نیازها و اولویت

 نیازسنشی

 فعالیت ماوری

 ن و هنرجویاناغربال مخاطبشناسایی و 
 های آموزشی ها و تدوی  سرفصل طراحی دوره

 به تعداد هنرجویانمدرسان توجه به نسبت تعداد  ریزی برنامه
 آموزشی هنرجویان ةسران ةتوجه به بودج

 کارگیری اقدامات و روش آموزشی مناسب هب
 روز نات نوی  و بهکارگیری تکنولوژی آموزشی و امکا هب اجرا و ارزشیابی

 سنشش اوربخشی آموزشی
 

دسته از عوامل کلدی تادت عندوان اهددام و اسدتراتژی        شش دادنشان  پژوهشنتایت 

های ماوری  و فعالیت  ها رهبری  عوامل مای ی  مدیریت منابع انسانی  منابع و زیرساخت

در . هسدتند ری هدای هند   خدمات آمدوزش  ةدر ارائ هنری کشور ةحوزتعالی عوامل مؤور بر 

 شود.   مییآن تبی ةهمراه عوامل زیرمشموع ابعاد از ادامه هر یک

 اهداف و استراتژی

هنری  ةحوزدر  های مع وم به آموزش استراتژیاظهار داشتند  در تاقیق کنندگان مشارکت

کشف و پرورش استعدادهای هنری  و یعنی شناسایی  حوزههدم کالن  از انقال  اسالمی

های شناسایی اسدتعدادها از   یکی از روشاستخراج شده است.   های انقال  نمتعهد به آرما

هدای ترمدی برگدزار     مدت و کالس های کوتاه های هنری که در کارگاه طریق جریان آموزش

راهبرد و عملیدات   در س ت استراتژی نوعدارای دو  هنری ةحوز پذیرد. شود صورت می می

مقدام   هدای فرهنگدی   دیددگاه عوامل منویدات و   هنری توجه به ةحوز. در مسیر تعالی است

دید  مبدی      نظام جمهوری اسالمی ایدران  فرهنگی معظم رهبری و اسناد باالدستی  اهدام

اش که  نفعان سازمان و توجه به مزیت رقابتی سازمان با ت کید بر فعالیت ماوری ذی  اسالم

 .استهمیت خدمات آموزشی به هنرمندان و مخاطبان است بسیار حائز ا ةارائ
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 رهبری

کننددگان در   از تالیل کدهای حاصل از ای  پژوهش چنی  استنباط شد که منظور مشدارکت 

های عمومی  دو مفهوم سبک مدیریت رهبری و شایستگی توجه به رهبری ةمقولاز پژوهش 

از دیدد   سدروکار دارد  هندر و سدازمان  انسدانی   ةهنری با جنبد  ةحوزاز آنشا که است.  بوده

در مدیریت  ماور و سبک انسان مدیران توجه به دو عامل سبک مشارکتی گانکنند مشارکت

 .بوده استبسیار حائز اهمیت  خدمات آموزشی

 عوامل محیطي

شوند که در خارج از مرزهدای سدازمان قدرار دارندد و بدر       عوامل مای ی شامل عواملی می

بده دو   ن در پدژوهش کننددگا  نظر مشارکتگذارند. ای  مقوله طبق  عملکرد سازمان ت ویر می

  تقسدیم « هدای مای دی   وجدود چدالش  »و « های مای ی وجود حمایت»مفهومی به نام  ةدست

شدن در مایط فرهنگی و سیاسی حاکم بر آن در مایط  به دلیل واقعهنری  ةحوز. شود می

های سیاسی از سدوی   نیازمند حمایت خدمات خودعام و خاص خودش جهت بقا و تعالی 

های مای ی  در سمت مخالف حمایت .استای  های رسانه نظام و حمایت ةرتب مقامات عالی

توانند روند کار و فعالیت سدازمان   عناصری از مایط که می  های مای ی وجود دارد چالش

  آمدده  دسدت  های بده  مبا توجه به تِبیندازند.  و حتی بقای آن را به خ ر بکشندرا به چالش 

هدای مای دی از طریدق وجدود      مند مدیریت چدالش برای رسیدن به تعالی نیاز هنری ةحوز

از طریق توجه به استراتژی تندوع و   نهادهای نظارتی اوربخش بیرونی و ایشاد فضای رقابتی

 .است خودتمایز کاالها و خدمات 

 مديريت منابع انساني

با توجده   .شود قلمداد می هنری ةکیفیت در حوزتعیی  نیروی انسانی از منابع مهم و اساسی 

هنری برای رسیدن به تعدالی نیازمندد حفدظ نیدروی انسدانی       ة  حوزآمده دست های به مبه تِ

کارآمد خود با در نظر گرفت  عوامل جبران خدمات عادالنه و عملکردماور  سیستم رفاهی 

  و تعهد سازمانى  ویژه رضایت شغلى  هویت سازمانى ههای فردی ب انگیزشى  بهبود نگرش

 است.م مدیریت استعداد کارگیری سیست هو طراحی ب
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 ها منابع و زيرساخت

هاى اطالعاتى  فرهنگ  دسته منابع مالى  منابع انسانى  زیرساخت پنت شامل هنری ةحوزابع من

هندری   ةحدوز  د.ند که در تعالی سازمان نقش بسدزایی دار  استساختار و تشکیالت   سازمانى

ای رسیدن به تعالی باید به عدواملی  بر  ویژه هنرمندان هب  صایت از منابع انسانی ةجهت استفاد

و از همده    کداری  ةها با زمیند  ارتباط آن  مثل دانش و تاصیالت  مهارت و تشربه و تخص 

ندوآوری و   هندری  ةحوزفرهنگ سازمانی در  .توجه کند ها تر پرورش روحی و معنوی آن مهم

اعتمداد   سدینه   ارتباط سدینه بده   خالقیت  فرهنگ یادگیری و بهبود مستمر  فرهنگ مشارکت  

بر تعریف کیفیت فرهندگ  های اسالمی و انقالبی  و فرهنگ تکریم ارزش  فرهنگ کار جهادی

هدا و   است کده داده  یهای اطالعاتی هر نوع بستر منظور از زیرساخت سازمانی اورگذار است.

آوری  نگهددداری   در آن جریددان داشددته باشددد و بدده سددازمان در جمددعتوانددد  مددیاطالعددات 

کننددگان در   مشدارکت و توزیدع اطالعدات کمدک کندد.       کردن  نی  پردازش  ذخیرهروزرسا به

هنری نه بودجده و اعتبدارات بلکده     ةهای حوز سرمایهکردند بخش مهمی از  پژوهش اظهار می

هدایی اسدت کده تقریبداً در      های تخصصی و سدامانه  و کتابخانه  منابع اطالعاتی  اسناد تاریخی

هدا   هنری دیگر در کشور نظیر ندارد. همی  سدرمایه  د های فرهنگی از نهادها و سازمان یک هیچ

 هنری به یک سازمان مؤلف تبدیل شود. ةباعث شده حوز

 فعالیت محورى

 ةهندری در زمیند   ةحدوز  هدای مادوری   فعالیت کنندگان در تاقیق  تشربیات مشارکتطبق 

بعدد از   .شدود  میسیم تق «اجرا و ارزشیابی»  «ریزی رنامهب»  «نیازسنشی» ةدستبه سه  آموزش

 هدای آموزشدی   ها و تدوی  سرفصل طراحی دورهبر اساس ریزی آموزشی  نیازسنشى  برنامه

 ةسدران  ةبه تعداد هنرجویان و توجه به بودجد مدرسان توجه به نسبت تعداد  گیرد. انشام می

هدای   هنری متمدایز از سدازمان   ةحوزریزی آموزشی  برنامهدهد  نشان می آموزشی هنرجویان

 هنگی دیگر بوده است.فر

 یجهتبحث و ن

 ةهایی که در مدل تعالی سازمانی حدوز  آمده در ای  پژوهش نشان داد شاخ  دست هنتایت ب
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 ةکه در پیشدین   تعالی ةشد اختهنهای ش هنری بر کیفیت خدمات آموزشی مؤور هستند با مدل

  کارکندان   شدی م رهبری  استراتژی و خدط  از جملهسو است   هم  ها اشاره شد نظری به آن

میرسپاسدی و    1389میرسپاسدی و همکداران     1393)عربشداهی کریدزی    و مندابع فرایندها 

درور   1388نددودهی   1390زنشیرچددی   1391میرسپاسددی و همکدداران   1388زاده  غددالم

هندری در   ههای ت ویرگذار بدر تعدالی سدازمانی حدوز     . همچنی  در شناسایی شاخ (2008

نری مواردی چون سداختار و تشدکیالت و فرهندگ سدازمانی     های ه خدمات آموزش ةزمین

هدای پیشدی  تادت عنداوینی نظیدر امکاندات        مورد شناسایی قرار گرفتندد کده در پدژوهش   

  مددیریت  (1389)میرسپاسدی و همکداران   دهنددگان   و آموزش  بینندگان آموزشی  آموزش

هدای مشدهود و    یید و مددیریت دارا   (1388)ندودهی  اطالعات و دانش و ساختار سازمانی 

 ها اشاره شده بود. به آن (1390)زنشیرچی های نامشهود  ییدارا

 خالقیدت   و ندوآوری  فرهندگ  نظیدر  عنداوینی  تات سازمانی فرهنگ پژوهش  ای  در

 کدار  فرهندگ  اعتمداد   و ارتباطدات  مشدارکت   فرهندگ  مسدتمر   بهبدود  و یادگیری فرهنگ

 ذکدر  اسدالمی  و انقالبی های ارزش و  تکریم فرهنگ استقامت  و پایداری فرهنگ جهادی 

 سدازمانی  فرهندگ  عندوان  تادت  (1390 زنشیرچدی ) پیشی  های پژوهش در که است شده

 اشداره  هدا  آن بده  آموزشی یندهایافر در نوآوری و  مستمر بهبود کیفیت  فرهنگ و آفریننده

طور خداص و علمدی و بدا    ه هنری بد  فرهنگیهای  در م العات پیشی   سازمان .است شده

همچنی  برخی از عواملی که پژوهش حاضر بده آن  اند و  هشدنگاهی جامع و دقیق بررسی ن

افقی و عمدودی  راهبدرد   سویی  هماز جمله توجه به منویات مقام معظم رهبری  یافته  دست

رهبدری مشدارکتی و    اهددام و اسدتراتژی  سدبک    ةسازی خددمات در مقولد   تمایز و متنوع

های عمومی رهبدری از قبیدل فراجنداحی عمدل کدردن و دوری از       ماور و شایستگی انسان

رهبری و مدیریت  عوامدل مای دی    ةنگری و تفکر راهبردی در مقول آینده و زدگی سیاست

رتبده و   هدای سیاسدی از سدوی مقامدات عدالی      های مای ی از قبیل حمایدت  شامل حمایت

های مای ی از قبیل وجود نهادهای نظارتی اوربخش بیروندی   و چالشای  های رسانه حمایت

)فرهنگ مشارکت  ارتباطدات و   و وجود فضای رقابتی و عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی
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هدای   جهادی  فرهندگ پایدداری و اسدتقامت  فرهندگ تکدریم و ارزش      اعتماد  فرهنگ کار

 ای برخوردار هستند  از اهمیت ویژه های فرهنگی و هنری که در سازمان انقالبی و اسالمی(

از  .ای نشده اسدت  اشاره ب ور کامل و صریت ها به آنصورت گرفته  های پیشی   در پژوهش

 د هدای فرهنگدی   ای  رو ای  پژوهش توانسته است بینشی جدید در مورد تعالی در سدازمان 

 های هنری ارائه دهد. هنری مبتنی بر آموزش

 پیشنهادها

 شود  پیشنهاد میژوهش اساس نتایت پ بر

 طوری که بهتر است  دیرصورت مستمر در سازمان انشام گه بهبود کیفیت و تعالی ب .1

 صدورت پیوسدته  ه بد و هندد  تعالی تشکیل د ةکمیت هنری د های فرهنگی سازمان ةهم

 .خود را پیگیری کنندضعیت تعالی سازمان و

اکیفیدت بده   خددمات آموزشدی ب   ةجهدت ارائد  شدوندگان   با توجه به نظدر مصداحبه   .2

 روش آموزشی کارگداهی  ازشود  پیشنهاد می هنری د های فرهنگی هنرجویان سازمان

 کنند.استفاده  های دیگر روشبیش از  و سینه به سینه

از اجدزا در موفقیدت سیسدتم  در     یدک توجه به دیدگاه سیستمی و نقش مهم هر  با .3

با ورود شود  د میجانبه در کشور به پژوهشگران آتی پیشنها همهتعالی  ةجهت توسع

 دیگدر  هنری د های فرهنگی م العاتی تعالی سازمانی تعالی سازمان ةتر به حوز جزئی

صدورت جداگانده و   ه بشده  توجه به عوامل شناسایی با یخدمات آموزش ةرا در ارائ

 ند.کنتر بررسی  تر و دقیق هی جامعبا نگا
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 منابع
هدای   ل تعالی سدازمانی بدرای سدازمان   طراحی مد(. »1394اردیبهشت  8زاده  حمیدرضا ) حس 

 http:/www.vista.ir  از مدیریت دانش سازمانی  «خدماتی ایران

   تهران.های حوزة هنری ها  ماورها  و فعالیت اهدام  سیاست(. 1393حوزة هنری )

شناسدی و بهبدود    آسدیب (. »1398زاده  ناصدر فقهدی فرهمندد )    پور  شهرام  سلیمان ایدران  رستم

  «های تولیدی با رویکرد تعالی سازمانی آموزش و سرمایة انسانی در شرکت عملکرد حوزة

 .145د  124(  ص 2)6  آموزش علوم دریایی

ارائة مدل مفهومی تعالی مدیریت کیفیت فراگیر در مؤسسات (. »1390زنشیرچی  سید مامود )

ظدام  ارزیدابی کیفیدت ن    پنشمدی  همدایش   «آموزشی بر اساس مدل بنیداد کیفیدت اروپدایی   
 های فنی دانشگاه تهران.   تهران  پردیس دانشکدهدانشگاهی

گرایی بدا تعدالی عملکدرد کارکندان بدا نقدش        بی  حرفه ةبررسی راب »(. 1399 )سربلند  خیراهلل

  آموزش علوم دریایی  «های علوم و فنون دریایی های اخالقی در دانشکده ای ارزش واس ه

 .152د  141 ص ( 1)7

کید بر رویکدرد اسدالمی در    الگوی سازمان متعالی با ت ةارائ»(. 1393حمد )عربشاهی کریزی  ا

 .21 د 1   ص4  ش 27د  مدیریت توسعه فرایند   «سسات آموزش عالی شهر مشهدؤم

طراحی و تبیی  الگدوی توسدعه و تعدالی    »(. 1400) غفوری داود ل فی  مص فی  فرهادی  علی

آمدوزش علدوم     «م کدل قدوا  های نیروهای مسلت بر اساس دیدگاه فرمانددهی معظد   دانشگاه
 .79د  61 ص ( 1)24  دریایی

مددل تعدالی سدازمانی شدهرداری     (. 1392و امدور شدورا )    شهری ةریزی  توسع معاونت برنامه

 کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران. ةادار  تهران

طراحی مددل  »(. 1389)پیرایی میرمهرداد  معمارزاده  رضا   غالماشلقی میرسپاسی  ناصر  عباس

  «هدای دولتدی ایدران بدا اسدتفاده از تکنیدک دلفدی فدازی         تعالی منابع انسدانی در سدازمان  

 .87  ش های مدیریت پژوهش

طراحی الگوی شایستگی برای پدرورش مددیران   » (.1388زاده ) غالم داریوش  ناصر میرسپاسی 

 .های مدیریت پژوهش  «در بخش دولتی ایران
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 (.1391)علیزاده   مهدیبیگی   نشف رضا  تبریز عالم اکبر  معمارزاده رضا غالم ناصر  میرسپاسی 

 .11س   مدیریت توسعه و تاول  «شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی»

متوسد ة  طراحی مدل مناسب خودارزیابی تعالی سازمانی مدارس مق دع  »(. 1388نودهی  حسی  )

 دانشگاه تهران.  مدیریت ةدانشکد  یت آموزشیگروه مدیر  دکتری ةنام پایان  «نظری

 سدازمانی  عملکدرد  مددیریت  مفهومی مدل طراحی. »1392 زاهدی  السادات شمس. وحید یاوری 

 .122-79  1شماره  7دوره راهبردی  مدیریت اندیشه  «غیرانتفاعی و دولتی سازمانهای برای
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