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 :دهيچک
 در ارتبـاط بـا    ييهـدف نهـا    تنها  نه SCMو نگرش   است  ان  ي مشتر يازهاي ن نبرآورد سازمان ها در     يرمز بقا           
 دانـد و  ين راسـتا مـوثر مـ   يـ ن کننـدگان را در ا   ي از تـام   يک توال ي دهد، بلکه    يل م يرا تحو  يي که محصول نها   يمشتر

 يري بهبـود رقابـت پـذ   ي را برا  ي مواد، اطالعات و مال    يان ها ي جر ير و هماهنگ ساز   ي درگ ي سازمان ها  يکپارچه ساز ي
ک يـ ت يـ موفق در يديـ ن نقـش کل يره تاميگر عملکرد مناسب زنجي دي از سو. دهد ي قرار م  يررسد ب مورن  يره تام يزنج

سـتم سـنجش عملکـرد    يک سيـ ن راسـتا اسـتقرار   يدر ا .  آن دارد  يژه سودآور يدار به اهداف و بو    ي پا يابيسازمان و دست  
از بـه سـه فـاکتور    يـ  سـازمان ن  عملکرد در هريرياندازه گ.  گردديه مين در بهبود مستمر عملکرد آن توص   يره تام يزنج
 ن و مـدل يره تام ين زنج ي ب ن فاکتورها ين مقاله جنبه ها و ابعاد مختلف ا       يدر ا .  دارد يري روش اندازه گ   – شاخص   -مدل

EFQM سـرانجام  . شـنهاد شـده اسـت   ين پيره تـام ي عملکرد زنجيابي به منظور ارزييشاخص هاو سپس شده   ي بررس
 .ارائه شده استل به اهداف فوق ي جهت نييراهکارها
 EFQM ي سازماني تعالي عملکرد، مدل هايابين، ارزيره تاميزنج: يدي کليواژه ها

 
 :مقدمه-١

 مفهوم رقابت به عنوان يکي از پارامترهاي اساسي کسب و ن شرايطيدر ا .رقابت جهاني يک واقعيت انکار ناپذيراست امروزه       
دي با انگيزه بقا و پايداري در دنياي حرفه اي خويش سعي در کمينه کردن هزينه کار مطرح شده و سازمان ها و بنگاههاي اقتصا
 تکنيک ها و روش هاي جديد، به موفق مي باشند که با کسب يي هانماازسفقط  و ها و بيشينه کردن کيفيت و سودآوري دارند

 يريش روزافزون رقابت پذيل افزاير به دليخ است که در چند دهه اي ا فلسفه نيره تاميت زنجيريمد .ابنديدست شيوه هاي برتر 
قرار توجه ک شدن ارتباطات مورد يزد اطالعات و ني حاصل در تکنولوژيشرفت هايه بر پي بقا و با تکيو تالش سازمان ها برا

  .گرفته است
ل جدا از هم   به عنوان عوام  ن کنندگان   ين کنندگان را که در آن تام      ي نسبت به تام   ي سازمان نگرش سنت   ي سرآمد يمدل ها 

ق بـا  ين طريل و از اي هستند تبديک واقعير کار و شر  يک ناپذ يتفکن کنندگان جزء    ين که در آن تام    يهستند را به نگرش نو    
 ي هـا ياز  توانمنـد  سـازمان  ت ي و ماموريد مدت، استراتژ بلنچشم اندازن يتدودر مديريت و ن، يره تام يکپارچه زنج ينظام  

  .کند ي استفاده ميعيف وسيان در طن کنندگيبالقوه و بالفعل تام
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 ران، واحد هبشهريعت اع، دانشگاه علم و صني صنايکارشناس مهندس 2

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 :                                                                                     نيره تاميت زنجيريمد-٢
 و بهبـود   ي کردنـد تـا بـا استانداردسـاز        ي خود تالش مـ    يش توان رقابت  ي، سازمان ها جهت افزا    يالدي م ۷۰و  ۶۰در دهه             

 ي و طراحين بود که مهندسيدر آن زمان تفکر غالب ا. د کنندينه کمتر توليت بهتر و هزيفي با کي خود محصولي داخليندهايفرآ
لـذا  .  اسـت يشتريجه کسب سهم بازار بي بازار و در نتي به خواسته هايابياز دستيش نيات منسجم و هماهنگ، پ   يز عمل ي و ن  يقو

 . کردندي معطوف مييش کارايسازمان ها تالش خود را بر افزا
ع ي از صـنا ياريران بسـ ي مجـدد، مـد  ي مهندسـ ي الگوهـا يريد و به کارگ ي تول يندهاي به همراه بهبود در فرآ     يالدي م ۹۰در دهه   

سـت، بلکـه   ي ني شـرکت کـاف  يهاي در توانائيري و انعطاف پذي داخليندهاي ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآيافتند که برا يدر
د ارتبـاط  يـ ز بايـ ع کنندگان نيد کنند و توزينه تولين هزيت و کمتريفين کي با بهتريد مواديز بايواد و قطعات ن  ن کنندگان م  يتام
ت آن پا به عرصه يرين و مديره تامي زنجيکردهاي روين نگرشيبا چن. د کننده داشته باشند ي توسعه بازار تول   ياستهاي با س  يکينزد

 يي نهايل کااليل مواد از مرحله تحو يان کاال و تبد   ي مرتبط با جر   يت ها يه همه فعال   است ک  يره ا ين زنج يره تام يزنج. وجود نهاد 
 .[1] شوديبه مصرف کننده را شامل م

 مرتبط بـا آن  ي اطالعاتيان هايز جرين و نيره تامي زنجيت هاي فعاليکپارچه سازيند ين عبارت است از فرآ    يره تام يت زنج يريمد
ن نشان يره تامي شبکه زنج۱در شکل   .د و عرضه محصول است    ين تول يره تام يت ها در زنج   ي فعال يق بهبود و هماهنگ ساز    ياز طر 

 .داده شده است

 
 نيره تامي شبکه زنج-۱شکل 

 

 : عملکرديرياندازه گ -۳
 را ينگيده و کاهش نقياد بودن سطح انباشت کاال در انبارها که خواب سرماي کاال از انبارها، زييان جابجايجرکند بودن             
ئـه  ا خدمات ار دري از اطالعات کافي، عدم برخوردارنه ها و درآمدهايخدمات ارائه شده و عدم تطابق آن با هزد،   آور يبه همراه م  

 ضـرورت  ،رهيـ ن و غيره تـام يـ ک در سازمان زنجيعدم تمرکز استراتژان، ي مشتريات و خواسته هاي به شکا  ييشده جهت پاسخگو  
 . دهدين نشان ميره تاميود مستمر آن را در زنج عملکرد و بهبيرياندازه گ
 ي شاخص ها را بر اساسيري باشد که نه تنها اندازه گيک ميک نگرش و نظام استرتژي از ي برخوردار،يريالزمه اندازه گ          
 يهارغم دشـوار يـ عل. وردز به عمل آي آن را نياده سازيو پ  بهبود   ي الزم برا  ين ها يزمها و تضم  يک انجام دهد، بلکه مکان    ياستراتژ
 :[2]ج آن عبارتند ازي، نتايرياندازه گ

 رشد درآمد -۱
 يش سود دهيافزا -۲
 يه گذاري سرمايد براي جديجاد فرصتهايا -۳

از نان يق سنجش اطمين موضوع، از طري تحقق اي سازمان ها براه کمک بي براييک ابزار اجرايت يفيز کيجوا يمدل ها           
 يي بهبـود را شناسـا  ي کند تا نقاط قـوت و فرصـت هـا       ي باشد و کمک م    ي م ي سازمان يدار و تعال  ي پا يرر برت يقرار گرفتن در مس   

ـ   ي اين منظـور در پـ  ي بهبود مستمر است و به هم     يبرا ييارهايت همواره طرح مع   يفيز ک ي جوا ي هدف اصل  .ميکن ن يجـاد تعـادل ب
 مختلـف  يج قابل توجه درحـوزه هـا  يو کسب نتا) رهيغ و ن کنندگانيکارکنان، تام ان، سهامداران،   يمشتر(نفعان  ي ذ يخواسته ها 

 . باشديم

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 EFQM يمدل تعال-٤
خ ي به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاري و سازمان ي کار يستمهاي است که همواره س    يمي از جمله مفاه   ي سازمان يتعال          
 . سطح سازمان در ابعاد مختلف آن دانستيارتقا توان رشد و ي را مي سازمانيتعال. ان نموده اندي آن را بيبه گونه ا
ن مدل ها بـر اسـتفاده   يکرد اغلب اياست که رو کسب و کار مطرح شده      ي تحت عنوان تعال   يير مدل ها  ي اخ يدر سال ها            

مطرح نموده  سازمان يابيخودارز جهت يين منظور روش هاي سطح سازمان بوده و بد   ي به منظور ارتقا   يابيند خودارز يموثر از فرآ  
بسـياري از آن هـا در تکميـل و    .  به منظور بهبود و ارتقاي سطح سازمان ها مدل هاي متعددي ايجاد و توسعه داده شده انـد        .اند

 ين مدل ها مدل تعـال ي از جمله ا.بهبود مدل هاي قبلي بوده و متناسب با شرايط محيطي تغييرات الزم در آنها اعمال شده است              
 .است EFQM اياروپا 

 
 :EFQMبنياد اروپايي مديريت كيفيت 

 سازمان پيشرو اروپايي در بروكسل بلژيك به منظـور  ١٤وسيله   به١٩٨٨ در سال EFQM٣بنياد اروپايي مديريت كيفيت             
يـک ارزيـابي     .تعالي كسب و كار صنايع اروپايي از طريق بهبود كيفيت به عنوان فرآيند پايه براي بهبود مستمر تأسـيس گشـت                    

قرار دارد مي تواند مبنـايي باشـد    يتعالساده و اوليه از اينکه سازمان در چه مرحله اي از بلوغ سازماني در تحقق مفاهيم بنيادين    
 .براي اينکه اعضاي تيم در مورد نحوه و چرايي تحقق اين مفاهيم بحث و گفتگو کنند

“ نتـايج ” معيـار آن  ٤و “ سـاز  توانمنـد ” معيـار  ٥باشد، كه  مي معيار ٩ چارچوبي غير اجباري بر پايه       EFQMمدل تعالي             
-چـه (“  نتـايج ”هـاي     معيار. دهند  آنچه را كه سازمان انجام داده پوشش مي       ) HOW-چگونه(“  ساز  توانمند”معيارهاي  . باشد  مي

WHAT (     مـدل  . وندشـ  حاصل مي “ سازها  توانمند”بوسيله  “ نتايج”. دهد  آورد پوشش مي    آنچه را كه سازمان بدست ميEFQM 
 . ارائه شده است ٢صورت شماتيك در شكل به
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

توانمند سازها هرکدام از معيارها به تعدادي زير معيار و هر کدام از زير معيارها به تعدادي نکات راهنمـا تقسـيم                و  ج  ينتادر        
ها در سازمان اجباري نيست و هـر سـازماني مـي توانـد بـا      رعايت کردن تمامي نکات راهنما و ارجاع دادن به تمامي آن    . مي شوند 

 .توجه به ماهيت و فعاليت خود به آنها توجه کند
اين شاخص .  بر  اساس شاخص هاي مشخص شده در بخش نتايج خود به ارزيابي سازمان مي پردازدEFQMمدل تعالي          

شاخص هاي موجود در بخش نتـايج مـدل   .  مد نظر قرار مي دهندها سطح وسيعي از انواع معيارها جهت ارزيابي را شامل شده و        
 : [3] به صورت زير مي باشندEFQMتعالي 

 

                                                 
3 European Foundation for Quality Management 

 
 

 
 

 رهبري

 
 

 
 

 هافرآيند

 
 
 
 

نتايج كليدي 
 عملكرد

 كاركنان

 نتايج 
 جامعه

 نتايج
  مشتري

  و استراتژيسياست

 شركا و 
 منابع

 نتايج 
 كاركنان

 نتايج توانمندسازها

 نوآوري و يادگيري

 EFQM ساختار مدل تعالي -٢شكل
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 ٤ نتايج مشتري-۶ار يمع
 .نمايد آنچه سازمان در ارتباط با مشتريان خارجي كسب مي :تعريف

      -a- 6هاي استنباطي مقياس 
, هـاي ويـژه   گروه, كه بطور مثال از طريق نظرسنجي مشتريان(باشد  ميكننده تصورات مشتريان از شركت  ها بيان   اين مقياس      

تواند شامل نكـات    استنباط مشتريان سازمان مي   , بسته به اهداف سازمان   ) آيند  تشكرها و شكايات بدست مي    , ارزيابي فروشندگان 
 :هاي زير باشد مرتبط با محدوده

  از فروش پسهاي ضمن و   پشتيباني-۳   تصورات كلي                                      -۱
  وفاداري-۴ محصوالت و خدمات                                -۲

-b-6     هاي عملكرد  شاخص 
و بهبود عملكرد سازمان در رابطه بـا مشـتريان بيرونـي مـورد     , بيني پيش, درك, ها بصورت داخلي براي نمايش اين شاخص        

هـاي   تواند شامل نكات مرتبط با محـدوده  هاي عملكرد مشتريان، مي    بسته به اهداف سازمان براي شاخص     . گيرند  استفاده قرار مي  
 :زير باشد

  از فروشپسهاي ضمن و   پشتيباني-۳        تصورات كلي                                     -۱
  وفاداري-۴ محصوالت و خدمات                                   -۲

 
 )كاركنان(  نتايج پرسنل-٧اريمع

 .كند  كسب ميكاركنانآنچه سازمان در ارتباط با  :تعريف
 -a-7     هاي استنباطي مقياس 

, هـاي كـار ويـژه    گـروه , هـا  باشد و از طريق نظرخـواهي      ها بيانگر چگونگي آگاهي پرسنل يك سازمان از آن مي           اين شاخص        
 : باشد هاي زير مي بسته به اهداف سازمان مرتبط با سرفصل.  بررسي هستندهاي منظم قابل ها و ارزيابي مصاحبه

  مندي  رضايت-٢                                              ايجاد انگيزه -۱
-b-7       هاي عملكرد شاخص 

بطه با پرسنل مورد استفاده قرار و بهبود عملكرد سازمان دررا, پيش بيني, درك, ها بصورت داخلي براي نمايش اين شاخص        
 :هاي زير باشد تواند شامل نكات مرتبط با محدوده هاي عملكرد پرسنل مي بسته به اهداف سازمان شاخص. گيرند مي
  مندي  رضايت-٣              آوردها                            دست-۱

 دمات مهيا شده براي پرسنل خ-٤                                  انگيزه و مشاركت-٢
 
 ٥ نتايج جامعه-٨ار يمع

 .آورد مي بدست هاي خود المللي بصورت ويژگي ملي و بين جوامع محلي، ارتباط با در آنچه سازمان :تعريف
-a-8     هاي استنباطي  مقياس 

ازمان مي           اين مقياس          ه از س تنباط جامع ده اس ان آنن ا بي ال از طري    (باشد   ه ه بطور مث ا  ق نظرسنجي آ , گزارشات , ه
ه   بسته به اهداف سازمان مقياس) آيند نمايندگان جامعه و مسولين دولتي بدست مي      , هاي عمومي   مالقات هاي استنباطي جامع

 : هاي زير باشد تواند شامل نكات مرتبط با محدوده مي
  تصورات آلي-١ 
  عملكرد به عنوان يك شهروند مسئول-٢
 هاي محلي گروهها و   مشاركت با انجمن-٣
 .هاي كاهش و جلوگيري از صدمات ناشي از فرآيندها يا چرخه عمر محصول  فعاليت-٤
 هاي مرتبط با نگهداري و پايداري منابع  ارائه گزارش در مورد فعاليت-۵
 

                                                 
4 Customer Results 
5 Society Results 
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-b-8      هاي عملكرد  شاخص 
ان در رابطه با جامعه مـورد اسـتفاده قـرار    بيني و بهبود عملكرد سازم     پيش, درك, ها در داخل سازمان با هدف پايش        اين شاخص 

 :هاي زير باشد  و سرفصلa-8تواند شامل موارد بخش  ها مي گيرند و بسته به اهداف سازمان اين شاخص مي
  تقديرنامه ها و جوايز دريافتي-٣                  کنترل تغييرات در سطح استخدامي-۱
 . رفتار مناسب با مسئولين در خصوص صدور-٢
 
 عملكرد  نتايج كليدي-٩ار يعم

 .كند ريزي شده كسب مي آنچه سازمان در ارتباط با عملكرد برنامه :تعريف
 .باشد دهنده تحقق دو معيار زير مي نتايج كليدي عملكرد پوشش

-a-9      بروندادهاي كليدي عملكرد  
تواند شامل نكات مـرتبط   اسب با اهداف سازمان ميريزي شده بوسيله سازمان بوده كه متن      ها، نتايج كليدي طرح     اين مقياس       

 :هاي زير باشد با محدوده
 آوردهاي غيرمالي دست-٢                                         دست آوردهاي مالي-١

-b-9     هاي عملكرد كليدي  شاخص 
هبود و دستاوردهاي كليدي عملكـرد سـازمان   بيني و ب پيش, درك, ها، معيارهاي عملياتي بوده كه براي نمايش       اين شاخص        

 :هاي زير باشد تواند شامل نكات مرتبط با محدوده متناسب با اهداف سازمان و فرآيندهاي آن، مي. گيرند مورد استفاده قرار مي
 آوردهاي مالي  دست-٢                                     آوردهاي غيرمالي دست -۱
 
  :EFQM ين با استفاده از مدل تعاليره تاميزنج عملکرد يرياندازه گ -۵

.  آن دارديژه سـودآور يدار به اهداف و بوي پايابيک سازمان و دست يت  ي در موفق  يدين نقش کل  يره تام يعملکرد مناسب زنج         
 عملکـرد  يابيـ ارز.  گردديه مين در بهبود مستمر عملکرد آن توصيره تامي زنجستم سنجش عملکرديک سين راستا استقرار يدر ا 
نـه هـا،   يت عملکرد آنها، جهت کـاهش هز يريو مدل  ي، تحل يري به منظور اندازه گ    ينديفرآن  يره تام يک زنج ين کنندگان در    يتام

 يابيـ جـه ارز يص نحـوه عملکـرد و در نت  ي تشـخ . باشـد ي ماتيو عمل ينيجاد امکان بهبود مستمر در ارزش آفريسک و ا يکاهش ر 
ن کننـدگان  ي تـام ، عملکـرد يابيـ سـتم ارز يس. شود تا مراحل توسعه و بهبود آن روشن گـردد  يعملکرد موجود سازمان موجب م   

 : سازد تايقادر مر يل به موارد زيجهت نسازمان را 
 .به سازمان و کنترل عملکرد يابي، ارزينيار بازبيارائه اخت -
 . سازمانيابيکسان در ارزيکپارچه و ي يارهاياستفاده از مع. -
 دراز ين کنندگان توانمند را جهـت همکـار       ي توان تام  ي به عبارت بهتر م    .کيستماتين در چارجوب س   ن کنندگا يانتخاب تام  -

 .مکان انتخاب ارتقا داداجاد ياف را به منظور ين کنندگان ضعيمدت انتخاب کرد و تام
 : باشدي مير قابل بررسيب زيبر اساس سه مولفه به ترت عملکرد يابيستم ارزيساختار س        

  عملکرديابيزمدل ار -۱
  عملکرديابي ارزيشاخص ها -۲
 )جي ها و نتايندها، خروجيها، فرآي وروديرياندازه گ ( عملکرديري اندازه گيروشها -۳

ره يـ ک زنجيـ ن کنندگان موجود در   يه تام ي عملکرد کل  يابي ارز ي بر ارتباط تنگاتنگ مدل ها، شاخص ها و روش ها          ۳شکل         
 .دي نمايد مين تاکيتام
 
 
 
 

 
 [4] عملکرديابيستم ارزيس ي مدل ساختار– ۳شکل 

شاخص 
 

روشهاي ارزيابي

ل مد
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 : عملکرديابيمدل ارز -۵-۱

 هريـ  و غBSC   ، SCOR   ، EFQM چـون    ي گونـاگون  ي توان از مدل ها    ين م يره تام يک زنج ي عملکرد   يابيبه منظور ارز          
  . استن استفاده شدهيره تامي عملکرد زنجيابي ارزي براEFQM ين مقاله از مدل تعاليدر ااستفاده کرد، که 

 : عملکرديابي ارزي شاخص ها -۵-۲
.  منجر به تنزل عملکرد زنجيـره تـامين مـي شـود    مناسبنتخاب نابجاي شاخص ها و همچنين عدم انتخاب شاخص هاي      ا        

شاخص هاي محاسباتي مـالي مهـم و الزم   . بعضي از شرکتها، عملکرد را بر اساس اصول محاسباتي مالي سنتي محاسبه مي کنند    
زيرا اين شاخص هـا اسـتراتژيها، عملکردهـاي غيرمـالي مثـل      .  اما براي اندازه گيري عملکرد زنجيره تامين کافي نيستند   ،دهستن

 .وفاداري مشتري و کيفيت محصول را در بر نمي گيرد/ خدمات 
 يشـاخص هـا  از  ددو مـور در ادامـه   نموده انـد،  را مطرح يي شاخص هايطيط محيشرا به تناسب    محققانبا گذشت زمان            

 قـرار  سـه ي و مقايابيـ  مـورد ارز EFQM ي موجود در مدل تعالي شاخص ها بر اساس و    شده انيبن  يره تام ينه زنج يمطرح در زم  
شاخص ، EFQM موجود در ي شاخص هان ويمطرح شده در زنجبره تام ي با توجه به انواع مختلف شاخص ها، سپسنداگرفته 

 . شده استشنهاديپسازمان  عملکرد يرياندازه گ به منظور ييها
ن يـ در ا. [5]ه اسـت ئه نمودا عملکرد را اريل شاخص هاي به تفص۱۹۹۳ در مطالعات خود در سال     GARVIN ي آقا  -۵-۲-۱

 .يريل به موقع، خدمات و انعطاف پذينه، تحويت، هزيفي کده اند که عبارتند ازيشنهاد گردي شاخص پ۵مطالعات 
 کيفيت -۱

 ٧ ويژگي ها                                  ٦عملکرد
 ٩تطابق                                    ٨اعتبار
 ١١ ظاهر                                     ١٠دوام

 ١٣کيفيت دريافتي                   ١٢قابليت سرويس دهي 
 نهيهز-۲

 ١٥هزينه تعميرات                               ١٤هينه اوليهز
  ١٦ينه بهره برداريهز
 ل به موقعيتحو-۳
  ١٨ي در سفارش دهيري انعطاف پذ                           ١٧ت اعتماديقابل 

 ٢٠ در حمل ونقليريانعطاف پذ                        ١٩دسترس بودندر 
  ٢٢يسهولت در برگشت                                    ٢١سرعت
  ٢٤کيفيت                    ٢٣ به اطالعاتيدسترس

                                                 
6- performance  
7 - Features 
8 - Reliability 
9 - Conformance 
10 - Durability 
11 - Aesthetics 
12 - Service ability  
13 - Perceived quality 
14 - cost Initial  
15 - Maintenance cost 
16 - Operating cost 
17 - Depend ability 
18 - ordering flexibility 
19 - Availability 
20 - Shipment flexibility  
21 - Speed 
22 - Ease of return 
23 - Information Accessibility 
24 - Quality 
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 يريانعطاف پذ-۴
 ٢٦انعطاف پذيري در فرآيند           ٢٥ در محصوليريانعطاف پذ
  ٢٧ در حجميري انعطاف پذ

 خدمات-۵
  ٢٩حل مشکالت                      ٢٨يت از مشتريحما
  ٣١اطالعات                       ٣٠ فروشيبانيپشت
تحت  EFQM موجود در يک از شاخص هاين شاخص ها توسط کدام يک از اي که هر شده است يررسب ۵-۱اول شماره در جد

 .دنري گيپوشش قرار م
 

 EFQM شاخص / تيفي در مورد کGARVIN شاخص – ۱جدول 
 )ارير معي ز–ار يمع(EFQM  شاخص  GARVINشاخص 

 ندهايکرد فرآ عمل):يمالريغ ي دستاوردها( عملکرد يدي کلي دستاوردها-9a عملکرد -۱
9b-اتي، عملي، نوآوريابيعملکرد، ارز(ندهاي فرآ):ر ماليي دستاوردهاي غ( کليدي عملکرد ي شاخص ها( 

 زان اعتباريم ): ستاوردهاي مالي د( کليدي عملکرد ي شاخص ها-9b اعتبار  -۲
 استهالک ): دستاوردهاي مالي( کليدي عملکرد ي شاخص ها-9b )استهالک( دوام -۳
 يضمانت و گارانت-ي فنيبانيپشت:  ) پس از فروشيباني فروش و پشت( يبرداشت يشاخص ها-6a يس دهيت سرويبل قا-۴
  ير کليوتص:  )محصوالت و خدمات (يعملکرد يشاخص ها-6b  هايژگي و-۵
  ) محصوالت و خدمات(شاخص هاي عملکردي -6b تطابق-۶
 ) محصوالت و خدمات(شاخص هاي برداشتي-6a ظاهر-۷
 تيفي ک):محصوالت و خدمات(رداشتي شاخص هاي ب-6a کيفيت دريافتي -۸

 
 EFQM شاخص / نهي در مورد هزGARVIN شاخص – ۲جدول 

 ) زير معيار–معيار (EFQM  شاخص  GARVINشاخص 
 هزينه پروژه) : ر ماليي دستاوردهاي غ( شاخص هاي کليدي عملکرد-9b هينه اولي هز-۱
 هزينه پروژه ):  دستاوردهاي مالي( کليدي عملکردي شاخص ها-9b ينه بهره برداريهز  -۲
 راتي و تعمينه نگهداري هز): دستاوردهاي مالي(  کليدي عملکردي شاخص ها-9b هزينه تعميرات و نگهداري -۳

 
 EFQM شاخص/ ل به موقعيدر مورد تحو GARVIN شاخص – ۳جدول 

 ) زير معيار–معيار (EFQM  شاخص  GARVINشاخص 
 نانيت اطمي قابل):  محصوالت و خدمات(شاخص هاي برداشتي -6a قابليت اعتماد-۱
 يت دسترسيقابل ): تصوير کلي(شاخص هاي برداشتي -6a  در دسترس بودن-۲

9b-  صـحت، ارزش  يت دسترسـ يـ قابل(اطالعات و دانش): رمالي ي دستاوردهاي غ( شاخص هاي کليدي عملکرد ،
 )يه فکريسرما

 ه محصول به بازاريزمان ارا ): محصوالت و خدمات( هاي عملکرديشاخص-6b سرعت -۳
6a- لي تحو):محصوالت و خدمات ( شاخص هاي برداشتي 
6a- ييزمان پاسخگو): فروش و پشتيباني پس از فروش( شاخص هاي برداشتي 

 بروشـور و  –بوط به محصول   مر يآموزش تخصص ): فروش و پشتيباني پس از فروش        (شاخص هاي برداشتي  -6a دسترسي به اطالعات-۴
 يمشتر يه شده براي تهيمستندات فن

6a-تي شفاف- پاسخ گو بودن – ارتباطات  ):  تصوير کلي(شاخص هاي برداشتي 

                                                 
25 - Product Flexibility 
26 - Process Flexibility 
27 - Volume Flexibility 
28 -Customer support 
29 - problem solving 
30 - sales support 
31 - Information 
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 تيفي ک ):  محصوالت و خدمات(شاخص هاي برداشتي-6a کيفيت-۵
 يريانعطاف پذ ):  تصوير کلي(شاخص هاي برداشتي-6a انعطاف پذيري در سفارش دهي-۶
 يکي لجستي شاخص ها ): محصوالت و خدمات(شاخص هاي عملکردي-6b انعطاف پذيري در حمل ونقل -۷

8a- انتخـاب   ): کندي منابع کمک ميداري و پا ي که به نگهدار   ييت ها ي ارائه گزارش فعال   (ي برداشت يشاخص ها 
 روش حمل و نقل

  محصوالتيزان برگشتيم) :  محصوالت و خدمات(شاخص هاي عملکردي -6b سهولت در برگشتي-۸
 

 EFQM شاخص / يري در مورد انعطاف پذGARVIN شاخص – ۴جدول 
 ) زير معيار–معيار (EFQM  شاخص  GARVINشاخص 

 يري انعطاف پذ ): تصوير کلي(شاخص هاي برداشتي -6a  در محصوليريانعطاف پذ-۱
 يريپذانعطاف ):  تصوير کلي(شاخص هاي برداشتي-6a  در حجميريانعطاف پذ-۲
 يري انعطاف پذ):  تصوير کلي(شاخص هاي برداشتي-6a ند ي در فرآيريانعطاف پذ-۳

 
 EFQM شاخص / GARVIN شاخص – ۵جدول                                    خدمات

 ) زير معيار–معيار (EFQM  شاخص  GARVINشاخص 
 يج مشترينتا-۶ يت از مشتريحما -۱
 فروش و پشتيباني پس از فروش/ شاخص هاي برداشتي -6a/ ج مشتري نتاي-۶  فروشيباني  پشت-۲

 فروش و پشتيباني پس از فروش / يشاخص هاي عملکرد-6b/ نتايج مشتري -۶
 فروش و پشتيباني پس از فروش/ شاخص هاي برداشتي -6a/ نتايج مشتري -  حل مشکالت-۳

 پس از فروشفروش و پشتيباني  / يشاخص هاي عملکرد-6b/ نتايج مشتري -۶
 يج مشترينتا-۶  اطالعات-۴

 
ن شـاخص  يـ  توجه به ا. باشديز ميج کارکنان و جامعه ني شامل نتاEFQM يشاخص هاز گفته شد   يهمانطور که در باال ن           

ن يـ ن بـه ا ي مطـرح شـده توسـط گـارو    يبا وجود آنکه در شاخص هـا  د،يکمک نما همه جانبه    يابي را در ارز    سازمان  تواند يمها  
 در .خواهنـد گرفـت  ز تحت پوشش قرار ي ن ن نوع از شاخص هاي ا)EFQM( فوقي مدل تعال نشده است، در ياخص ها اشاره ا   ش
ن نـواقص در  يـ به منظور پوشـش ا  EFQM ي  همه جانبهي متعدد، و با کمک شاخص هاي شاخص هاين مقاله پس از بررس   يا

 . ارائه شده استييف شاخص ها، شاخص هايتعر
 ۶ جدول شماره . دهندي را ارائه م   ي مختلف ي شاخص ها  يمورد بررس ط  يدانشمندان مختلف به تناسب شرا     ن و  محققا  -۵-۲-۲

 [6].نه ارائه شده استين زمين است که توسط محققان در ايره تاميدر زنج عملکرد ين شاخص هاي از مهمتريشامل برخ
 
 

  شاخص هاي مطرح شده توسط محققين-۶جدول 

 شاخص هاي عملکرد محقق شاخص هاي عملکرد محقق
Levy (1995)[7] •  متوسط موجودي کاالي

 ساخته شده
 تقاضا) تکمبل(اجرا •

Cohen & lee (1990)[10] • موجودي مواد 
 موجودي در حال ساخت •
 موجودي کاالي ساخته شده •

 نرخ انباشتگي •
 تناوب و تکرار در نداشتن موجودي •
 زمان تاخير •

Christopher (1992)[8] • زمان چرخه سفارش 
 تکميل سفارش •
 قابليت اطمينان تحويل •

Davic (1993) [11] • سطح موجودي 
 موجودي سرمايه •
 نرخ برآوردن سفارش •
 نرخ پرشدن خط کاال •
 متوسط تعداد روزهاي تاخير •
 گردش موجودي •
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 :يشنهادي پي شاخص ها-۵-۲-۳
در ، EFQM مدل ين با توجه به شاخص هاي آنها و همچنيو تعدد و فراوان مطرح شده يانواع مختلف شاخص هابر اساس  

 .شنهاد شده استي عملکرد سازمان ها پيري به منظور اندازه گييادامه شاخص ها
ن شاخص ي ايري اندازه گيبرا . استت با انتظارات مشتريامشخصات محصول يا خدممطابقت  شاخص هاي بيانگر :تيفيک -۱

 . شودي استفاده م۷ ارائه شده در جدول يارهاياز مع
 
 

 تيفي سنجش شاخص کيارهاي مع– ۷جدول 
 دقت  -۶ عملکرد -۱
 يدرصد خراب -۷ ي در طراحينوآور -۲
 تطابق -۸ دوام -۳
 ظاهر -۹ )نانياطم(ت اعتماديقابل -۴
 يس دهيت سرويقابل -۵

 تا چه حد يطيرات محييانطباق آن با تغ توان وسرعت که نشان مي دهدو سازمان  مشخصه اي از فرآيند :يريانعطاف پذ-۲
 . شودي استفاده م۸ ارائه شده در جدول يارهايمعن شاخص از ي ايري اندازه گي برا.است

 يريانعطاف پذ سنجش شاخص يارهاي مع– ۸جدول
 يسفارش ده در يريانعطاف پذ -۴  در محصوليريانعطاف پذ -۱
 ي برا مورد نياز يستم خدماتيارائه س -۵  در حجميريانعطاف پذ -۲

 ياز مشتريبرآورده کردن ن
  در حمل و نقليريانعطاف پذ -۳

 مشخصه اي از فرآيند که نشان مي دهد هزينه منابع استفاده شده براي توليد خروجيهاي مورد لزوم فرآيند ):نهيهز(متيق-۳
 . شودي استفاده م۹ ارائه شده در جدول يارهاين شاخص از معي ايري اندازه گيبرا. تا چه حد است

 )نهيهز(متي ق سنجش شاخصيارهاي مع– ۹جدول
 ينه بهره برداري هز-۳ مت خالصيق -۱
 راتينه تعمي هز-۴ هينه اولي هز-۲   

 ي برا.به مشتريان از سوي سازمان مي باشدشده اين شاخص ها نشان دهنده سطح خدمات و سرويس هاي ارائه :  خدمات-۴
 . شودي استفاده م۱۰ ارائه شده در جدول يارهاين شاخص از معي ايرياندازه گ

 خدماتخص  سنجش شايارهاي مع– ۱۰جدول
  به اطالعاتي دسترس-۴ يت از مشتري حما-۱
 يت و گارانتي شکاياست هايس -۵  خدمات قبل از فروش-۲
 در ي آموزشيازهاين ني امکان تام-۶  خدمات پس از فروش-۳

 رابطه با محصول
ن شاخص از ي ايري اندازه گيبرا.  باشدي م شاخص هاي نشان دهنده امنيت کلي سازمان و محيط کار پرسنل:  ايمني-۵
 . شودي استفاده م۱۱ ارائه شده در جدول يارهايمع

 يمنيا سنجش شاخص يارهاي مع– ۱۱جدول 
 يابي و ارزيطي عملکرد محيابيارز -۳ يطيست محي زيجنبه ها -۱

 چرخه عمر
 و يخطرات مرتبط با سالمت -۴ ط کاريط محيشرا -۲

 حوادث

Lambert & Sharman 
(1990) [9] 

 عملکرد تحويل •
 زمان تاخير •

سطح خرابي  و نقص  •
 پاسخگويي

Davis (1993) [12] • ن خط اقالمنرخ پر شد 
 نرخ برآوردن سفارش اقالم •

 زمان کل چرخه سفارش •
متوسط سطح سفارشات از دست  •

 رفته
 متوسط تغييرپذيري در تحويل •
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ن شاخص از ي ايري اندازه گيبرا.   حاصل از کارکنان سازمان مي باشدشاخص هايي که نشان دهنده نتايج: کارکنان-۶
 . شودي استفاده م۱۲ ارائه شده در جدول يارهايمع

  
 کارکنان سنجش شاخص يارهاي مع– ۱۲جدول 

 ت ها و رفتار کارکنان فروشيقابل -۴ ي بهره ور-۱
 يريادگيسنجش عملکرد رشد و  -۵ از در کارکناني مورد ني هايستگيشا -۲
 و  بهبوديم هايمشارکت کارکنان و ت -۳

 شنهاداتينظام پ
 

 
ن در شکل   يره تام يک زنج ي عملکرد   يريشنهاد شده به منظور اندازه گ     يپ ي بر شاخص ها   يمبتن يک نگرش کل  يچارچوب          

  .ارائه شده است ۴
 

 
 
 
 
 

 
      

                      
 

 
 

                                                                              بله                                
                                                                                  
    نه                                                                                 

                              نه      
                                                              

 
 
 
 
 

 [13] مراحل اندازه گيري عملکرد در يک زنجيره تامين– ٤شکل 
 

 
 : روش هاي اندازه گيري عملکرد -۵-۳

. في نمي باشد، بلکه بايد آن را به مرحله اجرا گذاشتصرف داشتن يک طرح خوب و حتي ايده آل در نظام اندازه گيري کا           
 که ارزيابان جايزه کيفيت اروپا براي متقاضيان از آن استفاده مـي  RADARبه منظور اندازه گيري عملکرد زنجيره تامين روش      

 . کنند ارائه شده است
 
 

نجام مراحل برنامه ريزي سازما
 تا رسيدن به اهداف ساالنه

 اهداف ساالنه سازمان

يست اهداف در رابطه با هر فرآي

يست فرآيندهاي کليدي و ليست
عملکردهاي کليدي هر فرآيند

شناسايي فرآيندها و عملکردهاي
 مهم سازمان

ايجاد شاخص هاي سنجش 
 عملکرد

جاد اهداف استاندارد براي عملکرده
 شناسايي شده

ليستي از شاخص هاي سنجش
عملکرد و داده هاي مربوط به آن

 اقدامات اصالحيانجام 

ليست عملکردهاي مغاير و 
ناهماهنک با اهداف و علل آن

تصميم گيري در خصوص اصالح
عملکردها و تغيير اهداف و شاخصه

مقادير واقعي شاخصها و تحليل
 هاي آماري

تجزيه و تحليل و گزارش عملکر
 واقعي

 داده خام

جمع آوري داده جهت محاسبه مقد
 واقعي شاخص ها

اقدامات 
 اصالحي

آيا اهداف 
جديد الزم 
 است؟
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 منطق رادار و كاربرد آن   
 ٥ حروف اختصاري چهار عنصر بـوده كـه در شـكل          RADAR.  دارد  جاي RADAR منطقي به نام     EFQMدر قلب مدل           
بـراي معيارهـاي نتـايج،    . نمايـد  اي و قـوي ايجـاد مـي      اين منطق اوزان مدل را با اتكا بر شـواهد و مـدارك پايـه              . شده است  ارائه

RADAR        ن منظور بايد روند بدي. آورد ها فراهم مي  اي از شاخص     چارچوبي جهت مشاهده دستاوردهاي واقعي سازمان با مجموعه
همچنين بايد اهداف بـه درسـتي تعيـين شـده و     . عملكرد مناسب آن طي سه سال يا بيشتر اثبات گردد مثبت حركت سازمان يا   

 را هاي اجرايي يـك سـازمان و داليـل تـدوين آن     ، برنامهRADAR براي معيارهاي توانمندساز،     .سازمان به آنها دست يافته باشد     
ها و داليل انتخاب و تـدوين، نحـوه    بدين منظور رويكرد سازمان از لحاظ شفافيت برنامه . دهد  سي قرار مي  پوشش داده و مورد برر    

هـا و   بايسـتي توسـط سياسـت    هـا   همچنـين ايـن برنامـه   . شـود  ها بر نيازهـاي ذينفعـان بررسـي  مـي       تعريف آنها و تمركز برنامه    
 منطق چگونگي و نحوه ارزيابي و بازنگري رويكردهـا و اجـراي آنهـا را   در نهايت اين  . هاي سازمان پشتيباني شده باشند      استراتژي

 .دكن هاي بهبود در زمينه رويكردها و اجراي آنها را ارزيابي مي مورد بررسي قرار داده و چگونگي فعاليت
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منطق رادار– ۵شکل  
 
 تمركـز نمـوده و بـر اسـاس نتـايج حاصـله بـه        32نخست بـر نتـايج  و   بوده   RADAR بر مبناي چرخه     EFQMهايي چون     مدل
ها با نيازها و نقاط  سازي برنامه ريزي و متناسب اين امر خود كمك بزرگي در صحت برنامه. پردازد ها مي ريزي و اجراي برنامه برنامه

 .ت ارائه شده اسRADARدر زير توضيحات عناصر . نمايد ضعف سازمان مي
در يك سازمان متعالي نتايج روند مثبت و عملكرد خـوبي را  . دهد آورد پوشش مي ان بدست مينتايج آنچه را كه يك سازم   : نتايج

ها مقايسه شـده، ايـن    گردند، عملكرد سازمان با ديگر سازمان اي مناسب تعيين شده و پربارتر مي گونه  نشان خواهد داد، اهداف به    
    .شوند هاي مرتبط تعريف مي در حيطهپذيرد و به عالوه، محدوده نتايج  عملكرد از رويكرد تأثير مي

 
در يك سازمان متعالي رويكرد بايـد بـر   . گيرد ريزي آنچه را كه سازمان بايد اجرا نمايد در برمي       رويكرد، بررسي و برنامه    :رويكرد

عـان تمركـز   ها تعريف و توسعه داده شود و با دقت و روشـني بـر نيازهـاي ذينف               اساس يك تفكر روشن بنا شده، به خوبي فرآيند        
رويكرد بايد با استفاده از سياستگذاري و تعيين استراتژي مناسب، سازمان را يكپارچه نموده و با ساير رويكردها به صورت                   . نمايد

 .مناسبي ارتباط داده شود
ن متعـالي بايـد   در يك سازما. گيرد دهد را در برمي گيري رويكرد خود انجام مي      هايي كه يك سازمان براي بكار       اجرا،فعاليت: اجرا

 .اي سيستماتيك بكار گرفته شود هاي مرتبط به شيوه رويكرد سازمان درزمينه
در يك سـازمان  . گيرد دهد را در بر مي ي آن انجام مي    اقداماتي كه يك سازمان جهت ارزيابي رويكرد و اجرا        : ارزيابي و بازنگري  

بايسـت در جهـت    ي بوده و خروجي اين دو مـي  هاي يادگير اليتمند و انجام فع متعالي، رويكرد و اجراي آن مستلزم سنجش نظام   
كنندگان مدل در ارزيـابي و سـنجش،          جهت كمك به استفاده   . بهبود بكار برده شود     ريزي و اجراي      بندي، برنامه   شناسايي، اولويت 

EFQMباشند  مي 34و كارت تعيين مسير 33اين دو  ماتريس امتيازدهي رادار.  دو تكنيك پشتيبان ايجاد نموده است. 

                                                 
32 Results 
33 RADAR Scoring Matrix 
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 :شنهادي و ارائه پيريجه گينت
از ايـن رو  . عملکرد زنجيره تامين نقش کليدي در موفقيت يک سازمان و دستيابي پايدار بـه اهـداف و بـويژه سـودآوري آن دارد              

يـن  بسـياري  از محققـان بـر ا   . استقرار يک سيستم سنجش عملکرد زنجيره تامين در بهبود مستمر عملکرد آن توصيه مي گردد       
 مي تواند بـه   EFQMمدل تعالي   گر  ي د ياز سو . باورند که بهبود مستمر در سازمان تنها با تکيه بر اندازه گيري حاصل مي شود              

 کـه  EFQMمدل هايي چـون  . عنوان يک چارچوب بسيار مناسب جهت سنجش عملکرد زنجيره تامين مورد استفاده قرار گيرد      
ها  ريزي و اجراي برنامه بر اساس نتايج حاصله به برنامهيج تمرکز مي نمايند و  هستند و نخست بر نتاRADARبر مبناي چرخه 

 از سـوي  .نمايـد  ها با نيازها و نقاط ضعف سـازمان مـي       سازي برنامه   ريزي و متناسب    در صحت برنامه  را    بسياري  كمك ،  پردازد  مي
مـدل  . تنزل عملکرد زنجيره تامين مي شـود  ديگر انتخاب نابجاي شاخص ها و همچنين عدم انتخاب شاخص هاي مهم منجر به               

 شامل مجموعه اي از شاخص هايي است که تمامي ابعاد يک سازمان را تحت پوشش قرار مي دهد، در نتيجه مي     EFQMتعالي  
 که جهـت  يستمين اساس سي بر ا  .تواند در تعيين شاخص هاي مورد نياز  جهت اندازه گيري عملکرد زنجيره تامين کمک نمايد               

شاخص و روش را تحت پوشش  مدل، يعني يابيستم ارزيک س ي يسه فاکتور اساس  ن مقاله ارائه شده است،      يملکرد در ا  سنجش ع 
 مي باشد، مي تواند به عنوان يک مدل بسيار EFQM از اين رو مدل ارائه شده در اين مقاله که بر پايه مدل تعالي        . دهد يقرار م 

  .توجه قرار بگيردمناسب جهت سنجش عملکرد زنجيره تامين مورد 
 : گرددينهاد مشي ادامه کار پيبرار يان موضوعات زيدر پا

 آن بر اساس ليه و تحل  ي و تجز  زيآنالن مقاله و    ي در ا  يشنهادي پ يشاخص ها ن بر اساس    يره تام ي عملکرد ساختار زنج   يبررس -۱
 .شاخص هار يسا
 ي قبلير مدل هايد نسبت به سا عملکريابيبر ارز) …,LEAN EFQM( مانند يقي تلفير مدل هاي تاثيبررس -۲
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