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 چکیده
در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالشهای بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی  یو خصوص یدولت یامروزه سازمان ها

رقابت  هسازمانی درصحن تاروحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرایندها و ساخ

 تیآن مورد رضا یها یخروج تیفی، ساازمانهایی می توانند به باای خود ادامه دهند که نسابت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و نینفعان پاسوگو باشند، و ک

بهبود  یشود. برا یم تیحائز اهم تیفیک تیریبحث مد ورمنظ نیکنندگان و جامعه قرار داشته باشد. بد نیمصارف کنندگان، کارکنان، سهامداران، تام ان،یمشاتر

 یابیو دست تیفیک تیریمدل ها جهت مد نیاز بهتر یکیبه عنوان   EFQM تیانجام شده است و در نها انیدر طول سال یادیز ییآن تلاش ها تیریو مد تیفیک

 شناخته شده است. یو تعال یداریسازمان به پا

 

 EFQM ،یسازمان یتعال ت،یفیک :كلیدی واژه های

 
 

  مقدمه -1

ش روی های پیسالهای آغازین قرن بیست و یکم، سالهایی که بشر متمدن، چشم انتظار رسیدن آن بوده است نوید بوش آسایش نیست و چالش    

ای که های نامنتظرهها و دگرگونیکوشند در آشوبها میآید. کشورها و تمدنها، در این ساالها بیش از همیشاه تاریب به چشم میها و تمدنانساان

آیاد، کمترین زیان را ببینند و بیشاااترین بهره را نصاااین خود کنند، نبردی آرام و بی وقفه بساااوی برتری که در آن پیروزی با قدرتمند می پیش

هاسات. بی شا ، وروت ملی و توان اقتصاادی یکی از بارزترین عوامر برتری و سارآمدی کشاورها در این سااله است و وروت آفرینی از مسیر ترین

هاست گذرد. پس باید قرن جدید را قرن رقابت ملتها و کشاورها دانسات و در این میدان پیروزی با هوشاامندترین و پرتلاش ترینی نمیعافیت طلب

 (.2112، 1)کالوو مورا و همکاران

ملتها  ئوال پیش رویهای اقتصادی و سازمانهای بوش خصوصی و دولتی، موتور محرک اقتصاد ملی هستند، شاید اصلی ترین ساز آنجائیکه کنجگاه

ها گشود. به نحوی که بتوانند در عرصه رقابت جهانی پیروز شوند؟ کدام دانش و توان راه را برای رشاد و سارآمدی ساازماناین باشاد که چگونه می

کند ملتها، اینگونه مطرح می اقتصاد دان بزرگ آن را 2تواند زمینه ساز تحول سازمانی و به تبع آن تحولی ملی باشد؟ سئوالی که لسترتاروآگاهی می

ی ت ملچگونه باید ساااختار و سااازمان خود را عون کنند تا فضااا و محیطی ایجاد شااوند که بذر دانش در آن بروید و ببالد و راه را برای افزایش ورو

و کلان اقتصادی است. مدلهای  ها در خردرسد که جستجوی سرآمدی سازمانی، یکی از اصلی ترین چالشبگشاید؟ به همین دلیر چنین به نظر می

کند و را دنبال میساارآمدی )تعالی( کساان و کار، پاسااوی اساات به این ساائوال که سااازمانها برتر چگونه سااازمانی اساات، چه اهداف و مفاهیمی 

 (.1832معیارهایی که بر رفتارهای آن حاکم هستند چیستند)میرسپاسی، 
 

 مبانی نظری -2

                                                                 

1 -  Calvo- Mora et al 

2 - Lester Thurow 
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اجتماعی و تکنولوژی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی منجر به ایجاد عدم وبات در سازمانها شده و این روند پرشتاب تحولات اقتصادی ، 

داده  موضوع در کنار عدم توانمندی سازمانها در هماهنگی با این تحولات ، بسیاری از سازمانهای بزرگ جهانی را در خطر نابودی و اضمحلال قرار

رین چالش مدیریتی حال حاضر در سازمانها ، حصول به پایداری سازمانی و سپس حرکت متوازن به سمت بهبود و تعالی  است . در همین راستا مهمت

ت حصول فاست .نکته قابر تامر در این ماوله ، اور دو طرفه و تعاملی پایداری سازمانی و تعالی سازمانی بر همدیگر است . بعبارت دیگر می توان گ

مستلزم حرکت به سمت تعالی و بهبود بوده و همچنین دستیابی به تعالی سازمانی منجر به پایداری و بااء سازمان می گردد به پایداری سازمانی 

 (.2112 گران،ی.بنابراین حرکت در مسیر تعالی و سرآمدی برای سازمانهای امروزی ی  نیاز و ضرورت اجتناب ناپذیر است )اصغر و د

آمدی مستلزم تغییر مثبت و سازنده در همه ابعاد سازمانی است . چنین تغییری نیازمند ارتااء نوآوری ، خلاقیت مسلم است حرکت در مسیر سر آنچه

 ودنو مسئولیت پذیری سازمانی است .پر واضح است که محور تمامی ماوله های مورد اشاره در فوق ، انسان بوده و لذا انسان سازمانی با دارا ب

کلیدی پایداری و تعالی سازمان خواهد بود . چنین انسانی ضمن دارا بودن دانش و مهارتهای علمی و خلاقیت ، از  ویژگیهای فوق الذکر ، عامر

 (.2112،  منزسیو د نگیمسئولیت پذیری و انگیزش کافی نیز برخوردار می باشد ) اسکر

سازمانها را به سمت بهبود و سرآمدی مشوص می کنند . ابعاد سوت افزاری نیز روشها و مدل های موتلفی است که چارچوب و راهنمای حرکت  از

مانها زچنین مدل هایی که حاصر علم و تجربه تکرار پذیر در سازمانهای موتلف بوده ، با طرح ریزی برخی اصول و ارزشهای بنیادین و سپس الزام سا

ی را مشوص نموده و سازمانها را در حصول به عملکرد بهتر و به حرکت و بهبود متوازن در ماوله های اصلی و کلیدی سازمان ، مسیر بهبود و تعال

است )ژانکال و  ( EFQM ) مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ،یسازمان یتعال یمدل ها نیاز مهم تر یکیرشد و بالندگی ، رهنمون می گردند . 

 (.2112،   ژانکالاوا

 

 EFQM اروپا تیفیك ادیبن مدل -1
های صنعتی و غیرصنعتی غرب به وجود آمده بود که با هایی برای ارزیابی بنگاه، مدل31در اواخر دهه  ISO9000 از ظهور استانداردهای پیش

،  1831کدام دیدی فراگیر نسبت به کسن و کار نداشتند. در اواخر دهه به مابولیت جهانی نیز رسیدند، ولی هیچ ISO9000 هایظهور سیستم

در اروپا گرد هم  شرویسازمان پ 11عامر  رانیمتشکر از مد یژاپن( قرار داشت، گروه ژهیخاور دور) به و یبازارها دیاروپا در معرن تهد صادکه اقت

 تیفیک وابستهریغ ادیبن سیگروه و عزم آنان به تاس نی. مشورت اابندیرا ب ندهیآ یآمدند تا راهکار به سلامت جستن از مواطره موجود و سردمدار

 هیو ارا هایآن گسترش آگاه تیدر جهان و مامور ییاروپا یکه چشم انداز آن، درخشش سازمانها یادی(. بن2111،   یاگلا نیریو ز زدی) انستدیانجام

 تیفیک تیریمد ادی، بن1838در سال  نیترت نیاست. بد یتوسعه و تعال ریمس انیراه زشیو انگ قیآوردها و تشودست ییو شناسا ت،یریمد یدوره ها

بعنوان مدل تعالی کسن و کار معرفی  1881در سال   EFQM کرد. مدل دیاروپا آن را تائ ونیسیشد و کم سیتاسEFQM  اروپا با نام موفف

 لیعم 1882گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتا دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 

 حرکت به سمت ،یزیبرنامه ر یمدل برا نی. این مدل نشان دهنده مزیت های پایداری است که ی  سازمان متعالی باید به آنها دست یابد. اگردید

 (.2112و استفاده قرار گرفته است )کالوو مورا و همکاران،  رشیمورد پذ ایدن یشرکت ها و سازمان ها شتریدر ب ،یسرآمد یابیو ارز یسرآمد

 

  تیفیك مفهوم 1-1
 ان،یمشتر ازین نیکه ب یعامل یعنیکرد،  فیسازمان تعر یدر همه رده ها وستهیتوان به عنوان انجام دادن کارها به طور درست و پ یرا م تیفیک

 یی(. کیفیت فاط چیزی تجملی نیست و باید تعریفی برای آن بیابیم که جا1831سازمان توازن به وجود آورد )گودرزوند ، یمال یکارکنان و هدف ها

نطباق عدم ابرای تصورات نهنی باقی نگذارد می توان آن را انطباق با نیازمندی ها تعریف کرد که اندازه گیری آن را امکان پذیر می سازد انطباق یا 

صحبت  ناها به سهولت قابر تشویص است و لازم است تمام کارکنان کیفیت را به طور یکسان درک کنند. هنگامی که همه به ی  زببا نیازمندی 

ت در بمی کنیم می توانیم آن را اندازه گیری و مدیریت نماییم. بازار کنونی جهانی خواستار آن است که از این تعریف نیز فراتر رویم. سطح رقا

رد : کیفیت ک تعریفوزی برداشت مشتری را از کیفیت ارتاا داده است. با توجه به این ملاحظات شاید بتوان کیفیت را به نحو مناسن تری بازارهای امر

 هیعنی جلن خرسندی مشتری از طریق برآوردن خواسته های او طبق نیازمندی هایی که میان طرفین مورد توافق قرار می گیرد ) م  دانلد ، ترجم

مصرف کنندگان،  ان،یمشتر تیآن مورد رضا یها یخروج تیفیباشد که ک یم ی(. امروزه منظور از سازمان برتر  ، به سازمان8:1831کسپرتز،گروه ا

را به  رانیمد ،یامروز یدر سازمان ها تیفیک تی(. اهم2112 منزس،یو د نگیکنندگان و جامعه قرار داشته باشد) اسکر نیکارکنان، سهامداران، تام
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مه اعضای ه کتدهد. مدیریت کیفیت فراگیر روشی است برای مدیریت و اداره سازمان جهت تعیین کیفیت با مشار یسوق م تیفیک تیریمد سمت

 (.2112سازمان که از طریق جلن رضایت مشتری و تامین منافع همه نینفعان بدست می آید)کالوو مورا و همکاران، 

 

  هشتگانه مديريت كیفیت اصول 2-1
 ییاول : نتیجه گرااصر 

ن امتعالی سازمانی است که قبر از هرگونه اقدام به نتیجه آن بیندیشد . نتایج مورد انتظار از ی  سازمان کدامند؟ سازمان باید بتواند میز سازمان

ی برنامه ریز راآنان اقدامات خود  یاورات خود را بر روی کارکنان، مشتریان، جامعه، سهامداران و کلیه نینفعان شناسایی و برای تأمین نیازمندی ها

 .نماید

 اصر دوم : مشتری مداری

 متعالی های سازمان. شود تأمین اش رضایتمندی باید که اوست. کند¬کسی است که در خصوص محصولات و خدمات شرکت قضاوت می مشتری

ی سعی در کسن وفاداری مشتری دارند ، آنان به این متعال های سازمان. کنند می استوار وی رضایت و مشتری براساس را خود های فعالیت محور

 . که بدون کسن رضایتمندی وی، موفایت سازمان معنی دار نوواهد بود اندواقعیت پی برده 

 اصر سوم : رهبری و وبات درماصد

و اهداف از معیارهای سازمان های از مدیریت روزمرگی و وبات در اهداف از طریق مشارکت کلیه مدیران و کارکنان و تهیه و تدوین مااصد  پرهیز

 شود یبرتر است. سازمان های برتر هر روز برای خود هدفگذاری نمی کنند بلکه قدم های آنان استوار و براساس نظرات کارکنان ومدیران برداشته م

. 
 اصر چهارم : مدیریت بر مبنای واقعیت ها و فرآیندها

را براساس واقعیتهای موجود شناسایی کرده و آنها را به صورت مستمر بهبود دهد. اینگونه سازمان متعالی سازمانی است که فرآیندهای خود  سازمان

 .ها براساس اطلاعات واقعی و واقعیتهای سازمان و درک فعالیت های اصلی، فرایندها را بهبود می دهند

 اصر پنجم : مشارکت و توسعه منابع انسانی

از توانمندی نیروی انسانی در راستای اهداف سازمان براساس مدیریت مشارکتی استفاده می شود . دراین گونه سازمان های متعالی، برتر یا موفق  در

سازمان  هسازمان ها ، مدیران و کارکنان در موفایت سازمان مشارکت دارند و فرهنگ اعتماد به سازمان درمیان کارکنان ایجاد شده است . دراینگون

 . یده های کارکنان وجود دارد و به نظرات آنها ارزش داده می شودها محیط مناسن برای تبلور ا

 اصر ششم : یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر

 متعالی سازمانی است که در آن فرهنگ یادگیری ، آموزش ، نوآوری و بهبود مستمر نهادینه شده است . دراینگونه سازمانها آموزش از جایگاه سازمان

کارکنان در مسیر رشد سازمان آموزش می بینند و آموخته های خود را به مهارت تبدیر کرده و مهارت خود را برای افزایش برتری برخوردار بوده و 

 . و نوآوری به دیگران منتار می کنند تیخلاق

 اصر هفتم : توسعه شراکت ها

ابطه شرکا ر نیب نکهیا یکند. برا جادیسازمان، ارزش افزوده ا یشود که برا  یشر گرید یبا سازمان ها یمتعالی سازمانی است که به نحو سازمان

  .روابط دوجانبه باشد هیپا گر،یکدیبه  اتیاعتماد و انتاال دانش و تجرب دیشود، با جادیسودمند و دراز مدت ا

 اصر هشتم : مسئولیت های اجتماعی سازمان

ظات به فعالیت های خود ادامه دهد . بنابراین سازمان متعالی سازمانی است که در محیط اجتماعی فعالیت می کند و نمی تواند بدون ملاح سازمان

اری )جلود یدانیازهای اجتماعی را شناخته و برای تأمین نیازهای جامعه برنامه ریزی و اقدام می کند تا بتواند تصویر خوبی از خود در جامعه ارائه نم

 (.11831مماانی ، 

در همه جنبه های عملکردی، صرف نظر از نوع ، اندازه ، ساختار یا بلوغ سازمان، موفق بودن یا نبودن ، هر سازمانی دستیابی به تعالی پایدار  برای

معیار می باشد . این معیارها  8ی  چارچوب غیر تجویزی بر مبنای  EFQM نیازمند برقراری ی  چارچوب مدیریتی مناسن است . مدل تعالی

هند که ی  دگیرند در قسمت قبر گفتیم که مفاهیم بنیادین، اهدافی را نشان مینای ارزیابی ی  سازمان قرار میو قلن این مدل هستند و مب هسته

یدن که برای رس دسازمان سرآمد باید به آنها دست پیدا کند. اهداف و آرمانها معمولاً بلند پروازانه و دور دست هستند. لذا برای این که سازمانها بدانن

باید چگونه در عمر، کار و فعالیت کنند. نیاز به معیارهایی دارند که اجرای آنها در سازمان، موجن رسیدن به اهداف شود. پنج معیار از به این اهداف 
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ای  می دهد پوشش داده و معیاره جامآنچه را که ی  سازمان ان "توانمند ساز  "هستند . معیارهای  "نتایج  "و چهار معیار  "توانمند سازها  "آنها 

آنچه را که ی  سازمان بدست آورده پوشش می دهد . نتایج  معلول توانمندسازها بوده و  توانمند سازها با استفاده از بازخورد حاصر از  "نتایج  "

 . نتایج بهبود می یابند

نتایج( به عبارتی اگر سازمانی موفق شود امتیاز برای  211امتیاز برای توانمندسازها و  211امتیاز دارند ) 1111معیارها روی هم،  EFQM مدل در

ارزیابی  برای EFQM توانند به طور سالیانه ازامتیاز بگیرد. سازمانهای اروپایی می 1111تواند که این مدل را کاملاً در سازمان خود پیاده کند می

 .سازمان خود تااضا نمایند

بالاترین نمره ارزیابی را در میان متااضیان کسن نماید به عنوان برگزیده معرفی را برآورده کند و  EFQM صورتی که سازمان حداقر انتظارات در

و  یهایی با کلاس جهانی است( ) گرامامتیاز فاط در توان شرکت 1111امتیاز از این  111و جایزه اصلی به آن تعلق خواهد گرفت )گرفتن حدود 

 (.1831 زاده،ینورعل

 .کنیدملاحظه می 1نها با یکدیگر و امتیاز هر کدام را در شکر معیارها، نحوه تعامر و ارتباط آ این

 

 
 EFQM  : شماتی  مدل1 شکر

 

 EFQMمعیارهای  -2

 
 .معیارها به شرح زیر هستند EFQM مدل در

  رهبری -1

ها )برای سازند و چگونه ارزشگردد که رهبران سازمان چگونه امکان توسعه و دستیابی به مأموریت و چشم انداز را فراهم میاینجا مشوص می در

 .نمایندگردند و رهبران سازمان چگونه در توسعه و اجرای سیستم مدیریتی سازمان مشارکت میموفایت دراز مدت سازمان( تدوین و تحاق می

  ط مشی و استراتژیخ -2

گردد که چگونه سازمان، مأموریت و چشم انداز خود را از طریق ی  استراتژی شفاف با در نظر گرفتن منافع نی نفعان سازمان اینجا مشوص می در

 .ردگیها، اهداف، مااصد و فرآیندها مورد پشتیبانی قرار میسازد و چگونه این استراتژی از طریق خط مشی، برنامهمحاق می

  منابع انسانی -8
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و در سطح سازمان مدیریت کرده، های منابع انسانی خود را به طور انفرادی، تیمی گردد که چگونه سازمان، دانش و تواناییاینجا مشوص می در

 آیندهاکه خط مشی و استراتژی سازمان و اجرای مؤور فر دینما یم یزیبرنامه ر یدهد و آنها را به گونه اتوسعه داده و مورد بهره برداری قرار می

 .نماید که خط مشی و استراتژی سازمان و اجرای موور فرآیندها مورد پشتیبانی قرار گیرندای برنامه ریزی می. به گونهردیقرار گ یبانیمورد پشت

  شراکت و منابع -1

نماید تا از خط مشی و استراتژی سازمان و اجرای نابع داخلی خود را مدیریت میگردد که چگونه سازمان، شرکاء خارجی و ماینجا مشوص می در

 .مؤور فرآیندهای سازمان حمایت گردد

  فرآیندها -2

دهد تا از خط مشی و استراتژی سازمان حمایت گردد گردد که چگونه سازمان فرآیندها را طراحی و مدیریت نموده و بهبود میاینجا مشوص می در

 .و ضمن رضایت کامر برای مشتریان و دیگر نی نفعان به طور روزافزون برای آنها ایجاد ارزش نماید

  نتایج مشتریان -2

 .آوردکه سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی به دست میگردد اینجا مشوص می در

  نتایج منابع انسانی -1

 .آوردگردد که سازمان در ارتباط با منابع انسانی خود چه نتایجی به دست میاینجا مشوص می در

  نتایج جامعه -3

 .آوردگردد که سازمان در ارتباط با جامعه محلی، ملی و بین المللی خود چه نتایجی به دست میاینجا مشوص می در

  نتایج کلیدی عملکرد -8

  گردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ریزی شده فرد چه نتایجیاینجا مشوص می در

 (.1831 زاده،یو نورعل یآورد) گرامدست می به

 

 EFQM مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادی مدل سطوح -3
هایی هستند که سازمانهای برتر به آنها اعتااد داشته و سعی در رسیدن به آنها بیانگر اهداف و ایده آل EFQM بنیادین سرآمدی در مدل مفاهیم

 احررکاری آسان نوواهد بود و مستلزم عبور از م هایی که در جستجوی سرآمدی هستندها برای سازماندارند. طبیعی است که رسیدن به این ایده آل

های علاقه مند به پیاده سازی این مدل بتوانند وضعیت خودشان را از لحاظ میزان دستیابی به این مفاهیم بنیادین موتلفی است. برای این که سازمان

 :بسنجند. هر کدام از این مفاهیم به سه سطح تاسیم شده اند

  مرحله آغازین -1

ین مرحله سازمان حرکت خود را برای پیاده سازی مفاهیم مذکور به تازگی آغاز کرده است ولی پیشرفت چشمگیری در این کار حاصر نشده ا در

 .است

  میانه راه -2

ه ها، اهداف و روش است و برنام افتهیهایی در عمر به مفاهیم مذکور دست تواند شواهد زیادی را ارایه کند که به موفایتاین مرحله، سازمان می در

فاهیم م آنها، اهداف و روشهایی برای دستیابی کامر به کرده است. مذکور دست یافته است و برنامه هیته میکامر به آن مفاه یابیدست یبرا ییها

 .تهیه کرده است

  سطوح بلوغ و کمال -8

در این مفاهیم  EFQM های مدلخواستهاین مرحله مفاهیم مذکور به خوبی در تمام سازمان پیاده، اجراء و نهادینه شده است و سازمان به تمامی در

 (.1831 ان،یکند) رضائئبه روشی سیستماتی  دست یافته و مسیر رشد خود را در بکارگیری و توسعه این مفاهیم طی می

 

 یریگ جهیو نت بحث -4
پرشتاب تحولات اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی منجر به ایجاد عدم وبات در سازمانها شده و این  روند

 داده موضوع در کنار عدم توانمندی سازمانها در هماهنگی با این تحولات ، بسیاری از سازمانهای بزرگ جهانی را در خطر نابودی و اضمحلال قرار

  یاست . در همین راستا مهمترین چالش مدیریتی حال حاضر در سازمانها ، حصول به پایداری سازمانی و سپس حرکت متوازن به سمت بهبود و تعال
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، سهام داران و  انیکارکنان ، مشتر یمند تیرضا نیسازمان و همچن  ی یبهبود خروج یبرا یچهار چوب اتیدر حا یسازمان یاست . مدل تعال

مثبت و سازنده داشته باشند. مشوص است که در گام  ریتغ دیهمه ابعاد سازمان با یسازمان یبه تعال دنیرس یبرا باشدیسازمان م نفعانین ریسا

 دعسازمان انجام دهند و در گام ب یخود را در جهت تعال فهیوظ یریپذ تیو مسئول ینوآور ت،یخلاق قیاز طر دیسازمان با یانسان یها هینوست سرما

 .هموار شود یحرکت سازمان به سمت رشد و تعال ریسازمان مس یتعال یمدل ها قیاز طر
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Abstract. Today, public and private organizations to join in the process of globalization and world trade system are faced 

with many challenges. In global markets and domestic markets will require even stay in competition with 

powerful competitors, And with the growing number and complexity of objectives, processes and 

organizational structure of the competition scene, organizations can survive the demands and expectations of 

customers and stakeholders to be accountable, and its output has quality that satisfy customers, consumers, 

employees, shareholders, suppliers and society. It is important to discuss quality management. To improve the 

quality and management over the years many attempts have been made, And finally EFQM as one of the best 

models for quality management and excellence known organization to achieve stability. 
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