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 بسمه تعالی
 

از طریق مدل تعالی  یبرتری و خود ارزیابی سازمان  :عنوان مقاله 
 سازمانی
:نویسنده  

MBA دانشجوی کارشناسی ارشد رشته –هدی امساعیلی م     

 
 

 چکیده
چرا که  امروزه نیل به مست تعالی در سازماا امری است ضروری 

ا را با چالش زماتغییر و حتوالت پیاپی در بازارهای جهانی ، سا
رمز بقاء سازماا توجه به خواسته . ده است وجه منهای خمتلفی موا

مدل های تعالی استفاده از .نتظارات مشرتیان و ذینغعان است ها و ا
ها در راه کسب تعالی سازمانی است و لذا - موثرترین روش  یکی از

ه ؛کین مدهلا رویکردهای خمتلفی دارندسازماا در استفاده از ا
لی بومی برای خلق مدهلای تعا ه از مدهلای تعالی موجود و نیزاستفاد

یکی .ه این رویکردها می باشدای خاص ،از مجل -سازماا یا جمموعه 
کاربرد می باشد ، پرای تعالی که در دنیای امروزی بسیار از مدهل

 مدل تعالی
. کیفیت ایجاد شده است  بنیاد اروپائی مدیریتکه توسط میباشد،

EFQM ین مدل یعنوان ابزاری قدرمتند ا اروپائی سازمانی   
 ارمیزان استقرار سیستم ها در سازماای خمتلف به کبرای سنجش 

 سوال   ست به اینکار پاسخیمدهلای سرآمدی کسب و. ته می شوندگرف
ان برتر چگونه سازمانی است ، چه اهدافی دارد و چه که سازم
ی بر آن حاکم است ؟معیارهای  

ه کارگیری این مدل ها ،سازمان ضمن آنکه میزان موفقیت خود با ب
را در اجرای برنامه های هببود در مقاطع خمتلف مورد خود ارزیابی 

بلکه می تواند عملکرد خود را با سایر سازماا و  قرار میدهد ،
.با هبرتین آا مقایسه کندبه خصوص   
در EFQM ند که ملی بدست آورده ازی را درسطح منطقه ای و جوای ،

ده سازماای بزرگ با اتکا بر مدلحال حاضر عم  
.که حمرک سازماا و رشد و تعالی آا است  

در این مقاله مبانی و اصول مدل تعالی و نیز اجزاء آن توصیف و 
.تشریح میگردد  
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EFQM مدیریت کیفیت ،بنیاد اروپائی خود ارزیابی  :های کلیدی واژه 

،،سرآمدی کسب و کار   
دمهقم  

در حرکت به مست  به کارگیری سیستمی برای ارزیابی سازمان ها،
ایجاد و توسعه رقابت سامل در بازار و نیز شناخت سازماای پیشرو 

سازماا برای بقاء و .  و قراردادن آا بسیار موثر استبرای الگ
نیازمند مدیریت مدبرانه و صحیح و نگاه باز  کسب موفقیت پایدار ،

ظهور روز افزون رقبای  از طرفی دیگر ،.خود هستند  بر پیرامون
کوچک و بزرگ در خبشهای خمتلف صنعت و خدمات ،کوچک شدن بازار 

رکز بر تامین ، مت ،تغییر تعریف خماطب سازمان از مشرتی به ذینفع
عف را برای تعالی سازمان می انتظارت و نیاز ذینفعان ،کوششی مضا

.طلبد   
رزیابی می امدهلای برتر سازمان و خودازمان یکی ازمدل تعالی س

چوبی برای ارزیابی سازمان رچاباشد که تاکیداصلی آن بر ایجاد  
.در خصوص دست یابی به سطح تعالی سازمان است  

مدلی که دارای نگرش کل  .میالدی بود ١٩۵٠تولد این مدل از دهه 
به گونه ای  گرا بوده و امکان هم سنجی را بین شرکتهای خمتلف

توان از آن بعنوان مبنای ارزمشند جهت هبره م می آورد که میفراه
در چنین  . منودگیری از جتارب موفق سازماای برتر استفاده 

اندیشمندان علم مدیریت با اتکا بر ،  طی چند دهه اخیر راستائی ،
مهواره در پی یافنت راه حلهائی برای هببود  جتربه سازماای پیشرو ،

و حتقیقات  وی تعالی بوده اندکه نتیجه مطالعاتوضعیت و حرکت به س
  ابزارهائی مثلآا منجر به خلق  

.گردیده است... و    5S ،TQM   ، BSC   ، ISO   ، SIX SIGMA   ، PM    ،
CRM  

در سطح گسرتده ای از اروپا و جهان مورد استفاده قرار گرفته است  
به گو نه ای که در حال حاضر بیش از.  EFQM مدل 

شرکت بزرگ اروپائی و  ٢۵٪ از ۶٠ان در اروپا و بیش از سازم ٢٠٠٠
هزاران شرکت از صنایع گوناگون کوچک و متوسط از این مدل هبره می 

  .گیرند
  

 تاریخچه مدهلای تعالی سازمانی
پیدایش مدهلای JUSE جهت اجنام سخنرانی در  آقای دکرت  دمینگ زا 

  تعالی با دعوت موسسه دانشمندان  مهندسین ژاپن
میالدی آغاز گردید و با ثبت  ١٩۵٠زمینه کیفیت به ژاپن در سال 

در ژاپن رمسیت  ١٩۵١ ای به نام دمینگ در سال-جایزه  به           
.  یافت TQMهببودهائی نائل شده اند و نیز به افرادی که در زمینه 

ائی که از طریق به سازما ١٩۵١این جایزه از سال   



 

3 
 

کت در گسرتش آا، داشته اند ، اعطا می ، مطالعه ، حتقیق و مشار 
مهچنین در یک .شود  TQM  کنرتل کیفیت آماری و 

 به واحد های عملیاتی شرکتهایی که به ، ١٩٧٣خبش جدیدتر از سال  
     نتیجه بکارگیری ابزارهای چشمگیری در هببودهای 

 کنرتل کیفیت و یا TQM                .رسیده اند ، اعطا می شود 
 دهه از تولد جایزه دمینگ در ژاپن ، ٣با گذشت نزدیک به  اما

مدیران بنگاههای اقتصادی و دولتمردان آمریکا به  صاحبان صنایع ،
که توانائی آا در رقابت اقتصادی با ژاپن حتلیل تدریج دریافتند 

بازارهای حمصوالت و خدمات شرکتهای  رفته و یکی پس از دیگری ،
آا به وضوح مشاهده  . ا تسخیر می شودآمریکائی بدست ژاپنی ه

 کردند که علیرغم ضرورت توجه به کیفیت برای استمرار کسب و کار و
تاکید  حضور موفق در بازار رقابت جهانی ، در سطحی باالتر ، نیز 

 . مکرر بر کیفیت در شرکتهای آمریکائی آنچنان تداوم نداشته است
موضوع کیفیت و یا عدم  دلیل این امر نیز عدم اعتقاد مدیران به

در اوج این نگرانی مقاله  . اطالع از حنوه اقدام در این زمینه است
یکی از در" اپن می تواند ما منی توانیم چرا ژ"ای حتت عنوان 
در طی دهه های پس یکا منتشر شد که علل پیشرفت ژاپن نشریات آمر

ده از جنگ جهانی دوم را بطور موشکافانه مورد ارزیابی قرار دا
جایزه دمینگ در هببود  ن بررسیها و مطالعات ،تاثیر چشمگیرای.بود

رشد و ارتقای سطح کیفیت حمصوالت و خدمات  عملکرد سازماای ژاپنی ،
بر دولتمردان و را  تسخیر بازارهای بین املللی ،" آا و ایتا
الدریج وزیر ز مهین رو مالکوم با . اختمنایان س مدیران صنایع

تاسیس جایزه ای را به کنگره   پیشنهاد ،وقت  آمریکا بازرگانی 
و بعنوان یک قانون و به نام مالکوم  ١٩٨٧در سال   "داد که ایتا

به سازماای رهرب و متعالی در  ١٩٨٨تاسیس و از سال  ،  بالدریج
نیز به سازماای فعال در خبشهای  ١٩٩٩خبش صنعت و خدمات و از سال 

.شد هبداشت و آموزش اهداء  
معرض هتدید بازارهای خاور ،که اقتصاد اروپا در١٩٨٠خر دههاوادر

 ، گروهی از مدیران عالی  داشت دور به ویژه ژاپن قرار
،PHILIPS,GEIGY,FIAT,RENAULT,SULZER,VOLKSWAGEN سازمان پیشرو ١۴ 

 دراروپا به نامهای 
DASSAULT,ELECTROLUX,KLM,NESTLE,OLIVETTI,BT,BULL ,   BOSCH,CIBA  

آینده را از خماطره موجود و سردمداری  جنات راهتا   شدند گرد هم
و عزم آنان به تاسیس بنیاد غیر وابسته کیفیت مشورت   . بیابند

در جهان بنیادی که چشم اندازش،درخشش سازماای اروپائی .اجنامید 
و ارائه دوره های مدیریت و شناسائی وریتش گسرتش آگاهی هاو مام

 . تشویق و انگیزش راهیان مسیر توسعه و تعالی استدستاوردها و 
، بنیاد ١٩٨٩بدین ترتیب در سال   
اروپا کیفیت   EFQM .تاسیس شد که احتادیه اروپا آن را تائید کرد 

 با نام
بعنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که  ١٩٩١سال درEFQM مدل

  و نیزدر آن چارچوبی برای قضاوت 
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دریافت پاداش کیفیت اروپائی ارائه " نی و ایتاخودارزیابی سازما
بیانگر مزیت های این مدل  ، عملی شد ١٩٩٢این اقدام در سال  ، شد

این .یابدسازمان متعالی باید به آا دست  که یک پایداری می باشد
مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپائی قرار گرفت و مشخص شد 

یع کوچک هم عالقه دارند از آن که سازماای خبش عمومی و صنا
و در  ویرایش مربوط به خبش خدمات عمومی ١٩٩۵درسال .استفاده کنند

  ت مدل خمصوص صنایع کوچک و متوسط توسعه داده  صور  ١٩٩۶سال  
EFQM .پذیرفتصورت  مهمرتین بازبینی مدل ١٩٩٩ سالدر.شد  

یدتری ویرایش جد  ٢٠٠٣ویرایش سازماای کوچک و متوسط و در سال   
EFQMاز مدل  با  مدل   ٢٠٠١درسال   

بازنگری و ارائه  ٢٠١٠سال در" ایتا.ییرات حمدود ارائه شداجنام تغ
.ویرایش جدید مدل با اجنام تغییرات کلی بر روی آن اجنام گرفت   

ت اصولی بسیار شبیه است و تفاودر اصل به مدل مالکوم بالدریج   
مدل   EFQM  لدریج مبانی با مدل مالکوم بادر مفاهیم و   

فیت جامع قرار چوب مدیریت کیرچادر هر دو  مدلبه عبارتی  .ندارد
درون سازماا و در  برای استقرار سیستم  میگیرند و ابزاری هستند

 ای تا چه اندازهبرای سنجش اینکه یک سازمان  هستند نیز ابزاری 
ق جامع موف در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت کیفیت

در حد "دتاکه بین این دو مدل وجود دارد عمتفاوهتایی .بوده است
دهی و رویه های اجرائی است و چارچوب کلی تعداد معیارها ،امتیاز

  . هر دو مدل در واقع یکی است 
  هستند، مدلی که از استقبال  که از معروفرتین مدهلای تعالی  

EFQM و نیز   از میان سه مدل اصلی دمینگ و مالکوم بالدریج  
.میباشد  EFQM مدل  بیشرتی در سطح جهان برخوردار است   

از مدیران عامل شرکتهای اروپائی هستند  که برای چهار سال     
  اعضای کمیته مرکزی EFQM انتخاب و برای پنج سال نیز 

کمیته .  هر سال یکبار انتخاب می شوند بعنوان عضو ذخیره که  
ده که نه تنها ان سازماا بوعضو از مه ٢٠اجرائی نیز مرکب از
االختیار در زمینه کیفیت جامع اجنام وظیفه می  بعنوان مناینده تام

  .کنند، بلکه گزارشات الزم را به کمیته مرکزی ارائه میمنایند
اعضاء کمیته اجرائی درواقع نقش هدایتگر و پشتیبانی کننده 

شرفت  وکار ،  نظارت بر پی اسرتاتژیهای طرحهای عملیاتی کسب
 کلی مناسب برای حتقق اهداف اینتدوین جهت  تای در  وطرحها

مشارکت         کشور  ١٩در حال حاضر  .سازماا را بر عهده دارند
.می کنند EFQM   اروپائی با

:تعریف تعالی سازمانی   
یک ابزار سرآمدی سازمان می باشد که چارچوبی غیر جتویزی داشته و  

 مدل سرآمدی EFQM حرکت مسیری است برای
 چنان   رسیدن بهسازمان به سوی تعالی و یا تعالی کسب و کار 

شرایطی است که تضمین کننده فعالیتهای رشد در سه حمور کیفیت 



 

5 
 

در جهت تامین و ارتقاء سطح منافع  ،نوآوری و هببود سیستم 
قبیل مشرتیان ،سرمایه گذاران ، ینفعان درونی و بیرونی سازمان ازذ

.معه می باشدکارکنان و جا  
:اهداف مدل تعالی سازمانی   

این مدل ، بعنوان یک ابزار علمی قوی دارای اهدافی به شرح ذیل 
:است   

عین موقعیت سازماا در مسیر بزاری جهت خودارزیابی به منظور تا
، تعالی و کمک به درک فاصله بین اهداف و واقعیتها  

ساختاری ،ای دیگرراهی برای یافنت و آشنائی با جتارب موفق سازما
 ایجاد تعادل بین ذینغعان خمتلف، برای سیستم مدیریتی سازمان

راهنمائی برای ، وی های داخلی و خارجیتشویق یادگیری از هبینه کا،
درک حمرکهائی که موجب نتایج کسب و ،شناسائی حوزه های قابل هببود

مبنائی برای ایجاد زبان و تفکر مشرتکو کار می شوند  
 

سرآمدی  نیادیمفاهیم ب  
استقرار  مفهوم کیفی هستند که اساس و پایه برنامه ریزی و  ٨، 

 مفاهیم بنیادینEFQM کیفیت را تشکیل می دهندنظام های 
برای مهه  و بدون توجه به نوع و حجم فعالیت و اندازه سازماا ،

این مفاهیم مهچنین از مدل تعالی . آا قابل استفاده می باشند
آنچه در پی می آید ،مفاهیم بنیادین . بانی می کنندسازمانی پشتی

توجه تعالی و مهچنین منافع قابل انتظار برای سازماا، در صورت 
.به هر یک از مفاهیم می باشد  

:دستیابی به نتایج متوازن  -١  
را  است که منافع ذینفعان یسرآمدی مهانا دستیابی به نتایج

 کداممیزان امهیت هر ب یعنی توجه به نظر مهه بر حس.دربرگیرد
کارکنان ،مشرتیان ،تامین ذینفعان سازمان عبارتند از 

،جامعه،سهامداران و سایر کسانی که منافع مالی در سازمان کنندگان
.دارند  

فزوده ارزش ااست از ایجاد مزایای قابل انتظار این مفهوم عبارت
 م راستائی و مترکز در سطح،ایجاد هبرای متامی ذینفعان سازمان

 نیازمندیبرای متامی ذینغعان سازمان،درک  ،موفقیت پایدارسازمان
های عملکردی حال و آینده سازمان که به سازمان درتعیین اهداف 

کند و مشعوف کردن ذینفعان سازمانکمک می  
:ارزش افزائی برای مشرتیان-٢  

ئی که داوری آجنااز. ی کندسرآمدی برای مشرتی ارزش پایدار ایجاد م
می باشد، جلب نظر و خدمات با مشرتی والت حمص  کیفیتصوص ائی درخ

در مشرتی و بدست آوردن سهم  ایجاد وفاداری.مشرتی امهیت زیادی دارد
 توجه جدی به نیازهای مشرتیان فعلی و بالقوه طریقبازا،تنها از

.پذیر است   امکان  
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مزایای قابل انتظار این مفهوم عبارت است از وجود مشرتیان مشعوف 
موفقیت پایدار سازمان ،کارکنان با انگیزه ،درک مزایای  ه ،شد

توسعه سهم   عتماد آا وی ، سطح باالی حفظ مشرتیان و جلب ارقابت
 بازار

:رهربی با دور اندیشی ،اهلام خبشی و درستی -٣  
ثبات درستی وسرآمدی مهانا رهربی بلند نظرانه و اهلام خبش توام با 

عیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد رهربی یعنی ت. هدف می باشد
 در سازمان سرآمد،. برای تالش در جهت دستیابی به اهداف سازمان 

  اهلام خبش کارکنان برای تالش در جهت ،مدیران در حرف و عمل 
و چشم انداز دقیقی از آینده سازمان را برای  ندسرآمدی سازمان

درستی حرکت می  بهدر رسیدن به اهداف سازمانی  آا رسم می کنند ؛
و حمیطی را فراهم می منایند که در آن کارکنان  کنند وثبات دارند 

 نیز بتوانند خبوبی کار کنند 
مزایای قابل انتظار این مفهوم عبارت است از دستیابی به نیروی 

ایجاد رفتار های سازگارو الگو  کار متعهد ، با انگیزه و موثر،
اشرتاک  ها و اخالقیات و بهز ارزشسازمان ،ایجاد جمموعه ای ا سطحدر

هویت شفاف برای سازمان و در   ایجاد یک  گذاردن آا در سازمان ،
و روشن شدن مقصود و جهت گیری سازمان درون آن   

:مدیریت به وسیله فرآیندها-۴  
سرآمدی ، مدیریت سازمان با استفاده از سیستم ها ، فرآیندها 

د،باید به کمک جمموعه ای از سازمانی که می خواهد سرآمد باش.است
.فرآیند ها مدیریت شودسیستم ها ،  

مزایای قابل انتظاراین مفهوم عبارت است ازافزایش اعتماد 
ریسک  و حداکثرکردن کارائی و اثر ،مدیریت موثرذینفعان به سازمان

و  حمصوالت ارائهمورد نظر خودودستیابی سازمان به اهداف خبشی در
و واقع گرایانه میم گیری موثرتص ،خدمات  

:موفقیت از طریق کارکنان -۵  
سرآمدی حداکثر منودن مشارکت پرسنل از طریق دخیل منودن و توسعه 

باید مشارکت  سازمانی که می خواهد سرآمد باشد ، .آنان می باشد 
برای استفاده از متامی .کارکنان را در امور به حداکثر برساند 

امنند کردن کارکنان در اجنام هبرتین کار،تو توان بالقوه سازمان ،
کارهایشان و ایجاد ارزش های مشرتک و فرهنگ اعتماد در سازمان 

.است  
لیت رساندن مزایای قابل انتظار این مفهوم عبارت است از به فع

هببود مستمر قابلیت و عملکرد افراد  توان بالقوه کارکنان ،
به اهداف  تعلق،نیروی کار متعهد ،وفادار و باالنگیزه ،ایجاد حس 

کارکنان،سرمایه های فکری بسیارارزمشند و  سطحو مقاصد سازمان در
چشم انداز کارکنان توسعه طریقباال رفنت حس رقابت از  

:پرورش خالقیت و نوآوری-۶  
پرورش  گرفنت وضعیت موجود و ایجاد تغییر از طریقسرآمدی به چالش 

 . ود می باشدیادگیری و ایجاد فرصت های نوآوری و هبب خالقیت و نیز
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باید وضع موجود را به چالش  سازمانی که می خواهد سرآمد باشد ، 
در این . و نوآوری در سازمان امهیت زیادی بدهد  خالقیتبطلبد و به 

  نند وسازمان ، افراد باید دانش خود را به دیگران منتقل ک
نوآوری و هببود مداوم ،  فرهنگ یادگیری یعنی یاد گرفنت و یاد دادن

.پایه مهه کارها باشد،  
جذب و اشاعه  مزایای قابل انتظار این مفهوم عبارتست از حفظ ،

 ، ایجاد ارزشحمصول و خدمات، چاالکی سازمانی نوآوری در دانش ،
کارائی و افزایش قابلیت رقابت افزوده بیشرت ، هببود اثرخبشی و

 سازمان
:ایجاد شراکت ها-٧  

ت یک شراک.رزش افزوده استو حفظ شراکت های با ا ایجاد، سرآمدی
سازمانی که می خواهد سرآمد باشد .رابطه جتاری دراز مدت است 

،باید به حنوی با سازماای دیگر شریک شود که برای سازمان ارزش 
افزوده ایجاد کند برای اینکه بین شرکا رابطه سود مند و دراز 

یگر، مدت ایجاد شود،باید اعتماد و انتقال دانش و جتربیات به یکد
.پایه روابط دو جانبه باشد  

 مزایای قابل انتظار این مفهوم عبارت است از باال رفنت شانس بقاء
، هببود اثرخبشی و کارائی ،هبینه شدن شایستگی های حموری ، تسهیم 

ارزش افزوده برای  ریسک و هزینه ها و کاهش آن برای سازمان ،
 ذینفعان و هببود قابلیت رقابت سازمان

:ت پذیری برای آینده ای پایدارمسئولی-٨  
نونی است که سازمان به ای قاسرآمدی  پیشی گرفنت از حداقل چاچوهب

ت طرف های ذینفع به توقعا بودن  کند و مهچنین پاسخ گوآن عمل می
به جامعه توجه  سازمانی که می خواهد سرآمد باشد،باید.در جامعه 

عمل امعه انتظارات و مقررات جزیادی داشته باشدو فراتر از
کار، یکی از مشخصه های یک سازمان سرآمد در  اخالقیاتتوجه به .کند
.است  

مزایای قابل انتظار این مفهوم عبارت است از افزایش ارزش نام 
هببود تصویر سازمان حمیط کار ایمن تر و هبداشتی تر، جتاری سازمان ،

با  ،کارکنان رتمدیریت ریسک و ساختار حاکمیت قوی در جامعه،
دسرتسی بیشرت به منابع تامین مالی و  ، وفاداری مشرتی گیزه ،ان

 افزایش اعتماد و اطمینان ذینفعان به سازمان
 
 

 معیارها و زیر معیارهای سرآمدی
تفکر هببود مستمر به عنوان یک اصل و ارزش نھا سازماائی که در آ

ادینه شده است ، مهواره به شناسائی و درک   چارچوبی غیر جتربی 
به برای خود ارزیابی است که EFQM خود عالقمند  وضعیت و موقعیت

  مدل تعالی.هستند
آیا کارهای درستی  سازمان می تواند ارزیابی مناید کهکمک آن ، 

؟این مدل کل نتایج مطلوبی کسب می کند یا خیر و آیااجنام می دهند
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 .معیار مورد ارزیابی قرار می دهد   ٩سازمان را با استفاده از 
آنچه که (و نتایج ) راه حتقق نتایج(بین روش این مدل رابطه ای  در

.و مهچنین توازنی بین علت و معلول ارایه می شود)حمقق شده  
:به دو خبش تقسیم می گردد EFQMمدل 

عواملی  را شامل می شود و   ٩معیار از   ۵توامنند سازها که   –الف 
توامنند می برای رسیدن به نتایج عالی  هستند که سازمان را 

. )علل حصول نتایج (کنند  
بیان معیار را شامل می شود و  ٩معیار از  ۴ نتایج که    -ب

دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توامنند سازها   کننده
. )پیامدهای حاصل از بروز علل(هستند  

کدام از این دراین معیارها به این گونه می باشدکه هر مدلساختار
و هر کدام از این تقسیم شده  ارهای متفاوت معیارها به زیر معی

زیر معیارها دارای نکات راهنمای خمصوص بوده که سازماا را در 
.اجرای مدل سرآمدی در سازمان مطبوع خود یاری می رسانند  

زیر معیار  ٢۴زیر معیار در مدل وجود دارد که  ٣٢تعداد در جمموع 
ار مربوط به معیارهای زیر معی ٨مربوط به معیارهای توامنند ساز و 

زیر  ۵هر کدام از معیارهای توامنند ساز شامل .نتایج می باشد 
و هر کدام از )زیر معیار است ۴که دارای  ٢جبز معیار مشاره (معیار 

زیر معیار بوده که در ادامه خواهند  ٢معیارهای نتایج دارای 
.آمد  

و شرایط ماموریت و دورمنا را تدوین  ، رهربی سرآمد  : رهربی -١
.. منایند دستیابی به آا را تسهیل می  

رهربان چشم   ن کهای مربوط به  رهربی عبارت است از آزیر معیاره
مان را تعیین کرده و انداز و ماموریت و ارزشها و اصول اخالقی ساز

رهربان تغییرات سازمانی  .فرهنگ تعالی سازمان دارندنقش الگو در
رهربان ،در کارکنان ایجاد انگیزه  .را شناسائی و راهربی می کنند

رهربان ، با مشرتیان   .  منوده و از آا محایت و قدردانی می منایند
رهربان .مساعی می کنند شرکای جتاری و منایندگان جامعه تشریک  ،

در اطمینان یافنت از ایجاد، توسعه و استقرار سیستم های " شخصا
.مدیریت و هببود مستمر مشارکت دارند  

ماموریت و دورمنای خود را از   ،سازماای سرآمد  :   اسرتاتژی-٢ 
ان با درنظر گرفنت یک اسرتاتژی متمرکز بر ذینفع طریق در پیش گرفنت 

منایند خط مشی  ،اجرا میبازار و خبشی که در آن فعال هستند 
سعه اتژی ها تواهداف و فرآیندها برای حتقق اسرتها،برنامه ها،

.دندیافته و جاری می گر  
ست ازاینکه اسرتاتژی سازمان عیارهای  مربوط به اسرتاتژی عبارتزیرم

اسرتاتژی . شوند  از راه چارچوب فرآیندهای کلیدی جاری می
 .شوندگرفته و به روز مین،تدوین شده،موردبازنگری قرارسازما

 عملکردها  سازمان بر اساس اطالعات حاصل از اندازه گیری  اسرتاتژی
گیری و فعالیت های خالقانه پایه ریزی می یاد ، حتقیقات ،

اسرتاتژی سازمان براساس خواسته ها و انتظارات حال و آینده .شوند
.ذینفعان پایه ریزی می شوند  
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نابع توان بالقوه م سازماای سرآمد متام  : منابع انسانی-٣
 هببود،،تیمی و سازمانی مدیریت منودهانسانی خود را در سطوح فردی

آا عدالت و برابری را ترویج داده و .ن هبره می برندداده و از آ
..سازندمنابع انسانی خود را در امور مشارکت داده و توامنند می  

منابع ست از اینکه ای مربوط به منابع انسانی عبارتزیرمعیاره
دانش و  .  انسانی ،برنامه ریزی و مدیریت شده و هببود می یابند

 ، توسعه یافته و نگه داری می  ناسائی شدهش شایستگی کارکنان 
و به آنان   کارکنان در فعالیتهای سازمانی مشارکت داده شده.شود 

کارکنان .کارکنان و سازمان ،گفتمان دارند .شودیتفویض اختیار م
..شودمورد تشویق و تقدیر قرار گرفته و به آا توجه می  

برون ، شراکت های  سازماای سرآمد  :  و منابع  ها  شراکت-۴
سازمانی تامین کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی 

دهای آن سازمان و عملکرد موثر فرآین  از خط مشی و اسرتاتژی
در خالل برنامه ریزی و مدیریت  .کنندبرنامه ریزی و مدیریت می

شراکت ها و منابع ،این سازماا بین نیازهای حال و آینده سازمان 
.زیست ،توازن برقرار میکنند ، جامعه و حمیط  

زیر معیارهای مربوط به شراکت و منابع عبارت است از اینکه شراکت 
منابع مالی ، ساختمان ،جتهیزات و مواد  های برون سازمانی ،

.اطالعات و دانش مدیریت می شوند ،فناوری ،  
به ازماای سرآمد فرآیندهای خود راس:و خدماتفرآیندها، حمصوالت -۵

برای آا و  کامل مشرتیان و ایجاد ارزش افزوده  رضایت  سبمنظور ک
.سایر ذینفهان طراحی و مدیریت منوده و هببود می خبشند  

زیرمعیارهای مربوط به فرآیندها، حمصوالت و خدمات عبارت است از 
 .به صورت نظام مند طراحی و مدیریت می شوند اینکه فرآیندها 

 فزاینده   ایجاد ارزش نیز  و کسب رضایت کاملفرآیندها به منظور
ا استفاده از ب  ، برای مشرتیان و سایر ذینفعان در صورت نیاز

صوالت و خدمات بر اساس خواستها و حم.  نوآوری ها هببود می یابند 
خدمات ،تولید حمصوالت   .شوند ایجاد میانتظارات مشرتی طراحی و

یت شده و تقویت ارتباط با مشرتی مدیر . ،حتویل و پشتیبانی می شوند
.می شود  

ج مرتبط با سازماای سرآمد بطور فراگیر نتای  : نتایج مشرتیان-۶
.مشرتیان خود را اندازه گیری منوده و به آا دست می یابند  

دو شاخص که مشرتیان عبارت است از زیرمعیارهای مربوط به نتایج 
های  که منایانگر تصورات و استنباطاست  شاخص های برداشتی  یکی 

از است که از روش هائی نظیر نظرسنجی مشرتیان نسبت به سازمان 
شندگان و ،امتیازدهی توسط فرو)کانونی(مشرتیان،گروههای متمرکز
شاخص  دیگری و . های مشرتیان بدست می آیدبررسی تقدیرها و شکایت

های عملکردی که سازمان از آا برای منایش ، درک ، پیش بینی و 
مشرتیان  د نسبت به مشرتیان و پیش بینی تصوراتهببود عملکرد خو

.بیرونی نسبت به سازمان هبره می جوید  
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سازماای سرآمد بطور  :  ) کارکنان (نتایج منابع انسانی -٧
برجسته مرتبط با منابع انسانی خود را اندازه  فراگیر نتایج 

.گیری منوده و به آا دست می یابند  
ن عبارت است از دو شاخص که یکی زیرمعیارهای مربوط به کارکنا

شاخص های برداشتی است که منایانگر تصورات و استنباط های کارکنان 
نظر سنجی و حتقیق  در مورد سازمان است که از روش هایی نظیر 

مصاحبه با کارکنان و ارزیابی  ،)کانونی(گروههای متمرکز میدانی ،
این شاخص ها به که منونه ای از  ساخت یافته کارکنان بدست می آید

 توامنند سازی،توسعه     آموزش و: شرح ذیل می باشد
فرصتهای یادگیری و  ارتباطات،انگیزش،فرصتهای برابر،مشارکت رهربی،

مدیریت  روابط مهکاران، حقوق و مزایا، امنیت شغلی، ، کسب موفقیت
شاخص های عملکردی است که سازمان از آا برای شاخص دیگر . حتول 

خود نسبت به کارکنان و   پیش بینی و هببود عملکرد ، رکد منایش ،
که منونه نسبت به سازمان استفاده می کند ،پیش بینی تصورات آا 

هبره وری ، انگیزه و  ،  هائی از آن عبارت است از دستاوردها
سرعت پاسخگوئی به مشارکت ، رضایت ، ارزیابی آموزش ها، 

،میزان جذب و کنان سازمانات مهیا شده برای کارخدم، درخواستها
. و کنانترک سازمان و وفاداری کار  

فراگیر نتایج برجسته مرتبط  سازماای سرآمد بطور:نتایج جامعه -٨
.با جامعه را اندازه گیری منوده و به آا می رسند  

شاخص  .زیرمعیار های مربوط به نتایج جامعه نیز دو شاخص دارد
ه ب  تنباط های جامعه نسبتبرداشتی که منایانگر تصورات و اس

،  نظرسنجی و حتقیق میدانی سازمان است که از روش هائی مهچون 
گزارشات ، مهایش های عمومی ، مسینارها ی عمومی و مراجع دولتی 

ارتباط  تصویر سازمان، رفتار اخالقی،منونه ای از آا .بدست می آید
ن یک ایجاد فرصتهای برابر،عملکرد بعنوا با مسئولین مرتبط،

مشارکت در حتصیالت و  شهروند مسئول،انتشار اطالعات مرتبط با جامعه،
رفاهی و درمانی ، کارهای داوطلبانه  آموزش ، محایت از فعالیتهای 

دیگر شاخص عملکردی است که اخص ش.  بشردوستانه می باشد  و 
، درک ، پیش بینی و هببود عملکرد خود سازمان از آا برای منایش

 کنندجامعه نسبت  به سازمان استفاده می امعه و تصورات نسبت به ج
مدیریت تغییرات در سطوح که منونه ای از آن عبارت می باشد از .

مراودات با مراجع رمسی در مسائلی نظیر  استخدام،
ه،واردات یا صادرات، برنامه ریزی،ترخیص حمصول، تقدیر گواهینام
با هبرتین جتارب در رتبط م و جوایز دریافتی ، تبادل اطالعاتنامه ها

 زمینه مسئولیت اجتماعی ، ممیزها و گزارش به جامعه
ی سرآمد بطور فراگیر نتایج مرتبط با سازمان ها :نتایج کلیدی-٩

..میرسنداندازه گیری منوده و به آا عناصراصلی اسرتاتژی را  
است یکی شاخص وط به نتایج کلیدی دارای دومعیارهای مرب زیر

که نتایج کلیدی هستند که توسط  کاسرتاتژی لیدیدستاوردهای ک
که . است  آن مورد توافق قرار گرفته سازمان تعریف و در اسرتاتژی

ست از عملکرد بودجه ای ،سودآوری ، اطالعات منونه ای از آن عبارت
و دارائی ها، داده های عمومی و مرتبط با گذاری  مرتبط با سرمایه

آن برای منایش ،  از عملکرد است کهگری شاخص های کلیدی و دی.بازار
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ای کلیدی عملکرد استفاده می و هببود دستاورده درک ، پیش بینی ، 
، هزینه های ازجریان نقدینگیکه منونه ای از آن عبارت است   . شود

، میزان اعتبار،و پروژه  استهالک  نگهداری و تعمیرات، هزینه های
..... 

 
 
 
 
 
 
 
 

.به شرح ذیل می باشد الی سازماندر مدل تع حنوه امتیاز دهی  
                                                            

                                                 
                     رهربی
                         

  امتیاز  ١٠٠     

   
 شرکتها و

 تتت        
١٠٠   

 امتیاز

 منابع
 انسانی

١٠٠   
 امتیاز

 اسرتاتژی
١٠٠  

 امتیاز

 
 
 

 
 
 

               نتایج کلیدی
                         

امتیاز  ١۵٠     

ودارزیابیخ  

فرایندها                  
                          

امتیاز  ١٠٠           
نتایج 
 جامعه
١٠٠  

 امتیاز

 نتایج
منابع 
  انسانی

امتیاز  ١٠٠  

نتایج 
شرتیم  

١۵٠   
 امتیاز

توانمند 
 سازھا

 
 
 
 

۵٠٠ 
 امتیاز

 نتایج
 
 
 

۵٠٠ 
امتیاز

ت                                     
 یادگیری و خالقی
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خودارزیابی ،یک بازنگری منظم ، رومشند و جامع از فعالیتهای 
به  یند خودارزیابی فرآ. استتایج آن بر اساس یک   سازمان و ن

شفاف نقاط قوت و نیز حوزه های  سازمان اجازه می دهد به طور
EFQM نیازمند هببود را    مانند ی عملکردمدل سرآمد 

مشارکت کارکنان  مثل یخودارزیابی دارای مزایای. را شناسائی کند
 ارزیابی منسجم و مهاهنگ  ، کلیه سطوح و واحدها در فرآیند هببود

کالن ،  شناسائی جتربیات مفید درسازمان  خرد و  سطحدر    سازمان 
ی ، شناسائدیگر سازماا   تسهیل مقایسه سازمان باو اشاعه آن،

نقاط قوت و زمینه های هببود و مهاهنگی و یکپارچگی میان برنامه 
.های عملیاتی و اسرتاتژیک  می باشد  

 فرآیند خودارزیابی
.خودارزیابی دارای فرآیند ترتیبی ذیل می باشد  

،  طرح ریزی خودارزیابی،  به اجنام خودارزیابیایجاد تعهد نسبت 
اطالع رسانی و توسعه  ،تشکیل تیم های خودارزیابی و آموزش آا

تدوین برنامه اقدامات ،  اجنام خودارزیابی،  برنامه خودارزیابی
اجنام اقدامات اصالحی،  اصالحی  

EFQM   رویکردهای خودارزیابی در مدل
که کم هزینه ترین روش بوده و سریع اجنام می شود رویکرد پرسشنامه 

صورات برای مجع آوری اطالعات از تاین رویکرد یک روش عالی .
نوع این رویکرد ،   ساده ترین  . سازمان می باشد   کارکنان

.خیر می باشد/استفاده از پرسشنامه های بلی  
این رویکرد . رویکرد منودار ماتریسی که نیاز به آموزش کمی دارد 

 .مهانند رویکرد پرسشنامه بر اساس اعالم نظر افراد ارزیابی میکند
در هر سطحی از سازمان استفاده  رویکرد منودار ماتریسی می تواند

رتبه  چهار مرحله اجرای این رویکرد شامل آگاهی دادن ، .شود 
، جلسه هم نظری و امجاع و برنامه ریزی اجرائی می  دادن فردی

.باشد  
رویکرد کارگاه که به مشارکت فعال تیم مدیریتی واحدی که 

طالعات اعضای تیم خودارزیابی ا. خودارزیابی می کند احتیاج دارد
یکنند و از طریق و در یک کارگاه به یکدیگر ارائه مرا مجع آوری 

دهی به یک نظر نگری و پیشرفت برنامه های اجرائی و امتیازباز
آموزش، این رویکرد پنج جزء اصلی دارد که عبارتند از .امجاع میرسد

هتیه برنامه های اجرائی هببود و مجع آوری اطالعات،کارگاه امتیازدهی،
.ری حنوه پیشرفت برنامه های اجرائیبازنگ  

درگیری افراد بیشرتی از افراد خبشهای  که بعلت  رویکرد پروفرما 
از دقت بیشرتی نسبت به  خمتلف سازمان در امر مجع آوری اطالعات

واقع یکی از راههای کاهش حجم کار در.روشهای دیگر برخوردار است
می توان در این روش .ارزیابی ایجاد جمموعه ای از پروفرما می باشد

یک فرم یک صفحه ای هتیه منود که کل گزارش  برای هر زیر معیار ،
در این رویکرد مهمرتین عامل موفقیت ،کیفیت  .صفحه گردد  ٣٢"مجعا

.اطالعات می باشد  
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فرآیند اخذ جایزه که رونوشتی از فرآیند اخذ  رویکرد شبیه  سازی
ارزیابی یک واحد جایزه کیفیت اروپا است که می تواند برای 

  ریقاین رویکرد از ط . سازمانی و یا متام سازمان استفاده شود
اجنام می    واحد مستقل یا متامی سازمان تدوین اظهارنامه برای یک 

یک تیم از ارزیاهبای آموزش دیده اظهارنامه را. شود EFQM شرکت
معیارهای مدل  کننده در خود ارزیابی بر طبق  

و نواحی قابل هببود و نقاط قوت و امتیاز  بررسی قراردادهمورد 
امتیاز دهی در این روش از دقت باالئی  . شرکت را تعیین می کنند

.برخوردار است  
 منطقRADARچارچوبی برای ارزیابی سازماا بر مبنای معیارها

می گویند که شامل چهار   RADAR منطقی ،درقلب مدل تعالی سازمانی
که به آن منطقدارد ای امتیاز دهی معیارها وجودبر  

DEPLOYMENT ، ارزیابی و  APPROCH جاری سازی، ، رویکرد   
RESULTS ،   نتایجشامل چهار عنصر که    

.میباشد      REFINEMENT & ASSESSMENT تصحیح 
  نیازمند تعیین نتایج ،  که یک سازمان این منطق بیان می کند  

لکرد سازمان را عم این نتایج ، (بعنوان خبشی از فرآیند اسرتاتژی 
، )عملیاتی و ادراکات ذینفعان پوشش می دهد از ابعاد مالی ،

، ایجاد و توسعه جمموعه ای یکپارچه از رویکردهای  برنامه ریزی
منطقی و مطلوب برای دستیابی به نتایج مورد نیاز حال و آینده 

،جاری سازی رویکردها به روشی نظام مند برای اطمینان از اجرای 
رویکردها و اجرای این رویکردها   و ارزیابی و بازنگری کامل آا
س بررسی و حتلیل نتایج بدست آمده و فعالیتهای یادگیری بر اسا

در ایت با استفاده از این ارزیابی و بازنگری .جاری است 
،هببودهای مورد نیاز شناسائی ،اولویت بندی ،برنامه ریزی و اجرا 

 ر یک سازمان استفاده می شود ،هنگامی که مدل تعالی د .می شوند
عناصر رویکرد  ساز  ، معیارهای توامنند باید در هر یک از اجزای 

منطق امتیاز دهی و در هر یک  ارزیابی و بازنگری ، جاری سازی، ،
از معیارهای خبش نتایج ،عنصر نتایج این منطق مورد بررسی قرار 

.گیرد  
 سطوح تعالی در کسب جایزه

ا را در دستیابی به تعالی متمایز می کند و سطوح تعالی سازما
سطح  ۵.میزان موفقیت آا را در دستیابی به تعالی نشان میدهد

. تعالی  به شرح ذیل وجود دارد   
که می  دی تعلق می گیرئدریافت گواهینامه به سازماا  :سطح اول

مان با استفاده از یک مدل تعالی ساز  کوشند عملکرد فعلی خود را
 بقالرزیابی کرده و فعالیتهای سازماای متبوع خود را درخود ا

.گانه دسته بندی منایند ٩معیارهای   
دریافت تقدیرنامه به سازماائی تعلق میگیرد که می : سطح دوم

گانه را پیاده سازی و اجرا منایند و  ٩کوشند اجزای معیارهای 
.امتیاز کسب منایند ۴٠٠بتوانند حداقل   
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میگیرد که طبق مدل بلورین به سازماائی تعلق تندیس :سطح سوم 
و دقت هستند و نیز بر اساس جداول و سرعت  دارایحرکت میکنند و

و بتوانند  برنامه ریزی های از قبل پیش بینی شده حرکت می کنند 
.امتیاز کسب کنند ۵۵٠حداقل   

تندیس سیمین به سازماائی تعلق میگیرد که بصورت : سطح چهارم
و از اطالعات موثق و معترب و به موقع  ندها را طی منوده سریع فرآی

میگیرند  معیار های کمی مورد سنجش قرار و با  استفاده می کنند 
.امتیاز کسب کنند ۶٣٠و می بایست حداقل   

معیار  ٩مهه  تعلق می گیرد کهبه سازماائی تندیس زرین : سطح پنجم
با سرعت و دقت اجرا  بصورت استاندارد و در آا پیاده شده باشدو

امتیاز  ٧٠٠و بتوانند حداقل  .و خود ارزیابی و ادینه شده است
.کسب کنند  

 
 نتیجه گیری

ی در شرایط و فضای کسب و کار رقابتی موجود در جهان ، خودارزیاب
عملکرد آا بسیار ضروری سازماا به منظور آگاهی  

با وجود اینکه ارزیابی سازمان  .اشاره کرد  EFQM ازمجله .ستا
 تکنیکهای قوی در این زمینه،می توان به مدل تعالی سازمانی 

ها امکان شناسائی نقاط ضعف و کوشش برای برطرف                    
منودن آا را فراهم میکند،لیکن نیاز به ابزارهای مدیریتی برای 

طح عملکرد سازمان و کمک به آن به منظور حرکت در مسیر سءارتقا
رقابت در مهه جای دنیا زبان چرا که . تناب ناپذیر استتعالی اج

فراگیر  یکی شده است وشرکتها را ازفراگیری الفبای مدیریت 
.سازمانی گریزی نیست  

یکی از  به عنوانعالیتهای مربوط به تعالی سازمانی،از آجنا که ف
مبانی ماا مطرح بوده و بعنوان یکی ازسازفعالیتهای حائز امهیت در

استفاده واقع ماا با سازماای هم صنعت موردعملکرد ساز ارزیابی
، جنام مراحل اجرائیخواهد شد ،لذا سازماا مصمم هستند پس از ا

یا جایزه ملی هبره خود را برای حضور در فرآیند جایزه ملی کیفیت 
.وری و تعالی سازمانی آماده منایند  

وایز یاد شده و بدیهی است با استفاده از جتربه حضور در فرآیند ج
ایص و اجرای برنامه و نقسایر  کمبودها با رفع   در مراحل بعدی
دست یابی به اهداف تعالی نداز روشنی ازشرکت چشم اهای هببود در

.سازمانی فراروی این سازماا قرار خواهد داشت  
 
 

:منابع   
هبروری    از ایده تا عمل ، موسسه مطالعات   EFQM جنمی منوچهر  -١

ی سیروس ، مدل سرآمدی و حسین  
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، نوری املوتی صابر ، بررسی ، اکربی حسن، قرقره چی جمیدحری صادق -٢
به کارگیری مدل تعالی مزایا و دستاوردهای  

پژوهشی  –در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، فصلنامه علمی  
شانزدهم ، مشاره بصیرت ، سال  EFQM سازمانی 

 چهل و چهار 
در شرکت های صنعت  ٢٠١٠با ویرایش   برق ، سال پانزدهم ، EFQM ٣ - 

مدل پیک برق ، گزارش هفته ، جایگاه   
  مشاره هفتصدو پنجاه و یک 

مه پیکر حممدرضا، یاری راهله ، تعالی سازمانی و جوایز کیفیت ، -۴
 نشر سنبله ، چاپ اول 

EFQM و INQA انتشارات مشاورین کیفیت  راهنمای ، امیران حیدر -۵
سرآمدی سازمان بر اساس مدل های  گام به گام  

 سومساز ، چاپ    
، مرکز آموزش و حتقیقات جلوداری ممقانی هبرام ، تعالی سازمان  -۶

  اولایران ، چاپ 
رضایتمند علیرضا ، ابزارهای سرآمدی ، انتشارات موسسه علمی  -٧

  دومچاپ . دانش پژوهان برین 
ابزار مدیریت دانش ،  دکرت ادب حسین ، مقاله نیل به سرآمدی با -٨

یکصدو هشتادو دومشاره  ، هجدهمماهنامه تدبیر ، سال   
باراندوست ، رامبد، آشنائی با جایزه کیفیت اروپا ، جمله -٩

هجدهمکارآفرین مشاره   
جهان بین ، افشین و ابراهیم صادقی ، رویکردهای خودارزیابی و -١٠

–فنون اجرائی آن ، انتشارات مهندسین مشاور روش   
ازان صنعتس  

١1-  EFQM: Excellence Model And Knowledge Management Implications, By Dilip   
Bhatt 
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