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 : مقدمه 
شمارش معكوس براي پيوستن ما به منظومه تجارت جهـاني آغـاز شـده اسـت ،                        

چشم هاي خبرگان صـنعت و اقتصـاد        .  نيست   ياز روي اختيار  هم  دان  نپيوستني آه چ  
آيا سازمان هـاي صـنعتي مـا ، تـوان رقابـت در              . اين خاك ، نگران آثار اين پيوستن است       

ر چه معيارهايي ضعيف هستيم؟ سازمان ما چگونه بايد باشد تـا در             اين فضا را دارند؟ د    
رقابت ، پيروز ميدان باشيم ؟ تفاوت سازمان ما بايك سازمان سرآمد در مقياس جهاني               

 چيست؟ 
اين ها همان سواالتي است آه در آشورهاي صنعتي و پيشـرفته امـروز ، سـالها                       

سـعي آردنـد و آوشـيدند آـه         آنـان   . شـد    قبل و در دوران رآود اقتصاد جهاني ، مطـرح         
سـازماني آـه آـه نيازهـاي اصـلي      . ارائـه آننـد   از يك سـازمان موفـق و سـرآمد          الگويي  

بـه  . جامعه را به بهترين نحو برآورد مي آند و در اين راه ،  سـرآمد ديگـر سازمانهاسـت                   
آه بـه   .الگوهايي آه از اين سازمانها ارائه گرديد، مدل سرآمدي آسب و آار مي گويند           

ادعاي بسياري از صاحب نظران ، نقش اساسي در جهت گيري صـحيح سـازمان هـاي                 
اين مدلها ، الگويي از يك سازمان ارائه مي آننـد       . تجاري در اين آشورها داشته است       

آه در ايده و عمل ، سـرآمد سـازمانهاي ديگـر اسـت و نشـان مـي دهـد بـراي رشـد و                          
 . ن بايد انجام دادييراتي در اجزاء سازماغسرآمدي ، چه ت

  " بيناد اروپـائي مـديريت آيفيـت   " مدل  در بين مدلهاي سرآمدي آسب و آار ،              
مدل مي معروفتيرين  )  EFQM )European Foundation for Quality Management يا

آـار طراحـي    .  سازمان در اروپا از ايـن مـدل اسـتفاده آـرده انـد              ٢٠٫٠٠٠باشد و بيش از     
و تـا آنـون ويـرايش       .  معرفـي گرديـد    ١٩٩١ آغاز و در سـال       ١٩٨٩ز سال   جدي اين مدل ا   

 مـي       ٢٠٠٣هاي متعددي بر اين مدل صـورت گرفتـه آـه مهمتـرين آن ويـرايش سـال                   
با ايـن   در ادامه سعي مي شود مطالبي جهت آشنائي اجمالي خوانندگان عزيز            . باشد

  . گرددمدل ارائه 
 

 شامل پنج جز اصلي است آه در شكل زيـر ايـن             EFQMدر يك نگاه آلي ، مدل                 
 : پنج جزء و ارتباط آنها با يكديگر مشخص شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EFQMبررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل 
 مفاهيمي هستند آه اين مدل بر آنها بنـا شـده انـد و در واقـع پايـه و                     ،  مفاهيم بنيادين 

 :اين مفاهيم عبارتند از . ستندمدل هاين اساس 
سازماني آه مي خواهد سرآمد باشد ، بايد به گونه اي آار آنـد        : نتيجه گرائي  )١

و ايـن نتيجـه بايـد نظـر تمـامي ذي نفعـان         آه به نتيجـه مطلـوب دسـت پيـدا آنـد           

 پيام مديريت
آشنائي با مدل تعالي 

 EFQMعملكرد 
 ٧٨ شماره

 موزش مديران آمديريت 

رهيافت 
هايي به خود 
 ارزيابي

منطق 
RADAR 

مدلي براي 
امتياز دهي 
 به معيارها

معيارهاي 
 سرآمدي

 مفاهيم
بنيادين 
 سرآمدي
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آارآنــان ، : ذي نفعــان ســازمان عبارتنــداز .ســازمان را بــه طــور متــوازن جلــب آنــد
ندگان ، جامعه ، سهامداران و ساير آساني آه منـافع مـالي             مشتريان ، تامين آن   

 . در سازمان دارند
نجا آه داوري نهايي در مورد آيفيت محصوالت و خدمات بـا            آاز   : مشتري مداري  )٢

ايجاد وفاداري در مشتري . مشتري است ، جلب نظر مشتري اهميت زيادي دارد     
به نيازهاي مشتريان فعلـي     و بدست آوردن سهم بازار ، تنها از طريق توجه جدي            

 . و بالقوه امكان پذير است
رهبري يعني تعيين اهـداف و ايجـاد انگيـزه در افـراد              : رهبري و ثبات در مقاصد     )٣

در سـازمان سـرآمد ، مـديران        . براي تالش در جهت دستيابي به اهداف سـازمان          
مدي سـازمان   آدر حرف و عمل ، الهام بخـش آارآنـان بـراي تـالش در جهـت سـر                  

 . ندهست
سـازماني آـه مـي خواهـد سـرآمد           : مديريت مبتني بر فرآينـدها و واقعيتهـا        )۴

 فرآينـده و واقعيتهـا مـرتبط و         ،  مجموعه اي از سيستمها          باشد ، بايد به آمك      
 . به هم پيوسته ، مديريت شود

مد باشـد ، بايـد      آسـازماني آـه مـي خواهـد سـر          :توسعه و مشارآت آارآنان    )۵
بـراي اسـتفاده از تمـامي تـوان     . مـور بـه حـداآثر برسـاند     مشارآت آارآنان را در ا  

بالقوه آارآنان سازمان ، بهترين آار ، توانمند آردن آارآنان در انجام آارهايشان و              
 . ايجاد ارزش هاي مشترك و فرهنگ اعتماد در سازمان است

مد باشـد ،    آسازماني آه مي خواهد سـر      : يادگيري ، نوآوري و بهبود مستمر      )۶
ش بطلبـد و بـه يـادگيري و نـوآوري در سـازمان اهميـت                الموجود را به چـ    بايد وضع   

در اين سازمان افـراد بايـد دانـش خـود را بـه ديگـران منتقـل آننـد و                     . زيادي بدهد   
، نوآوري و بهبود مداوم ، پايه همه آارها ) ياد گرفتن و ياد دادن ( فرهنگ يادگيري 

 . باشد
سـازماني آـه   . ري درازمـدت اسـت      شراآت ، يك رابطـه تجـا       : توسعه شراآتها  )٧

ازمانهاي ديگر شريك شود آـه بـراي        سمي خواهد سرآمد باشد، بايد به نحوي با         
بــراي ايــن آــه بــين شــرآاء رابطــه ســودمند و  . ســازمان ارزش افــزوده ايجــاد آنــد

درازمدت ايجاد شود، بايد اعتماد و انتقال دانش و تجربيات به يكديگر ، پايـه روابـط                 
 . دوجانبه باشد

سازماني آه مي خواهد سرآمد باشد، بايـد بـه          : مسئوليت اجتماعي شرآت   )٨
. جامعه توجه زيادي داشته باشد و فراتر ار انتظـارات و مقـررات جامعـه عمـل آنـد                  

 .  در آار ، يكي از مشخصه هاي يك سازمان سرآمد استتوجه به اخالقيات
 

  و نحوه امتياز دهي به آنها EFQMبرسي اجمالي معيارها در مدل 
ايـن  .  معيار تشـكيل شـده اسـت       ٩ يك مدل غير تجويزي است آه از         EFQMمدل          

. معيارها ، هسته و قلب اين مدل هستند و مبناي ارزيابي يك سازمان قرار مـي گيرنـد                  
در قسمت قبل گفته شد آه مفـاهيم بنيـادين ، اهـدافي را نشـان مـي دهنـد آـه يـك                        

 پروازانـه و دور  اهداف و آرمانها معموال بلنـد . نها دست پيدا آند آد بايد به   سازمان سرآم 
دست هستند ، لذا براي اين آه سازمانها بدانند آه براي رسيدن به اين اهـداف ، بايـد                   

نهـا در سـازمان     آنياز به معيارهايي دارند آه اجراي       . چگونه در عمل ، آار و فعاليت آنند       
 :معيار هاي اين مدل به دو دسته تقسيم مي شوند. ود موجب رسيدن به اهداف ش،

پنج معيار اول اين مدل بوده و عواملي هسـتند آـه سـازمان را      : توانمندسازها: الف  
 . براي رسيدن به نتايج عالي ، توانمند مي سازند

نهـا دسـت    آنتايجي هستند آه سازمان سرآمد در حـوزه هـاي مختلـف بـه                : نتايج: ب
 . ان آننده دستاوردهاي حاصل از اجراي مناسب توانمندها هستندپيدا مي آند و بي

 
 امتيـاز بـراي توانمنـد سـازها و          ۵٠٠(  امتياز دارنـد     ١٠٠٠در اين مدل معيارها روي هم ،        

 : اين معيارها به شرح ذيل مي باشد) .  امتياز براي نتايج۵٠٠
توسـعه و   در اينجا مشخص مي گردد آه رهبران سازمان چگونه امكـان             : رهبري -١

دستيابي به ماموريت و چشم انداز را فراهم مي سازند و چگونه ارزش ها تدوين                
و محقــق مــي گردنــد و رهبــران در توســعه و اجــراي سيســتم مــديريتي ســازمان 

 . مشارآت مي نمايند
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در اينجـا مشـخص مـي گـردد آـه چگونـه سـازمان ،            : خط مشي و اسـتراتژي     -٢
يـك اسـتراتژي شـفاف بـا در نظـر گـرفتن            ماموريت و چشم انـداز خـود را از طريـق            

منافع ذي نفعان سازمان محقق مي سازد و چگونه ايـن اسـتراتژي از طريـق خـط             
 . مشي ها ، برنامه ها ، اهداف ، مقاصد و فرآيندها مورد پشتيباني قرار مي گيرد

در اينجــا مشــخص مــي شــود آــه چگونــه ســازمان ، دانــش و  : منــابع انســاني -٣
ساني خود را به طور انفرادي ، تيمي و در سـطح سـازمان ،               توانائي هاي منابع ان   

نها را به گونه اي     آمديريت آرده ، توسعه داده و مورد بهره برداري قرار مي دهد و              
برنامه ريزي مي نمايد آه خط مشي و استراتژي سازمان و اجراي موثر فرآينـدها               

 .مورد پشتيباني قرار گيرند
ص مـي گـردد آـه چگونـه سـازمان ، شـرآاء              در اينجـا مشـخ     : شراآتها و منافع   -۴

خارجي و منابع داخلي خود را مـديريت مـي نمايـد تـا از خـط مشـي و اسـتراتژي                      
 . سازمان و اجراي موثر فرآيند هاي سارمان حمايت گردد

 در اينجا مشخص مي گردد آه چگونه سـازمان فرآينـدها را طراحـي و                :فرآيندها   -۵
ز خط مشـي و اسـتراتژي سـازمان حمايـت            مي دهد تا ا        بهبود ومديريت نموده   

 بـه طـور روز       ،    آامل براي مشـتريان و ديگـر ذي نفعـان          تگردد و ضمن جلب رضاي    
 . افزون براي آنها ايجاد ارزش نمايد

در اينجا مشخص مي گردد آه سازمان در ارتبـاط بـا مشـتريان               : نتايج مشتريان  -۶
 . وردآبيروني خود چه نتايجي بدست مي 

در اينجا مشخص مي گردد آه سازمان در ارتباط با منـابع       : سانينتايج منابع ان   -٧
 . انساني خود چه نتايجي بدست مي آورد

در اينجا مشخص مي گردد آه سازمان در ارتباط با جامعه محلي             : نتايج جامعه  -٨
 . و بين المللي چه نتايجي بدست مي آورد

ر ارتبـاط بـا     در اينجـا مشـخص مـي گـردد آـه سـازمان د              : نتايج آليدي عملكرد   -٩
 . عملكرد برنامه ربزي شده خود چه نتايجي مي گيرد 

نهـا بـا يكـديگر و امتيـاز هـر آـدام را        آدر شكل زيـر ايـن معيارهـا و نحـوه تعامـل و ارتبـاط                 
 : مالحظه مي آنيد
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منوچهر نجمي و : تاليف "  از ايده تا عمل   EFQMمدل سرآمدي    " آتاب : منبع 
 سسه مطا لعات بهره وري و منابع انسانيمو    -يروس حسيني س


