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 دقیقه 7زمان تقریبی مطالعه: 

های تعالی سازمانی برای بهبود با گسترش رقابت میان کسب و کارها، استفاده از مدل
ها، ابزارهای پیاده سازی این مدل .ها ضرورت بیشتری پیدا کرده استعملکرد سازمان

در این مقاله ضمن  .دهدگرفتن از رقبا در اختیار مدیران قرار میجدیدی را برای پیشی
و معیارهای آن  EFQM انی، به معرفی مدل تعالی سازمانیتعریف مفهوم تعالی سازم

 .خواهیم پرداخت

 

 تعالی سازمانی و سازمان متعالی یعنی چه؟ -1
تعالی سازمانی نیز به معنای  .کلمه تعالی در لغت به معنی برتری و بلندپایه شدن است

کار با هدف کسب رضایت مشتریان و افزایش  رشد و توسعه پایدار و مداوم کسب و
شود که هایی گفته میدر یک تعریف دیگر، تعالی سازمانی به تالش .سودآوری است

چارچوبی داخلی از استانداردها و فرآیندها با هدف افزایش مشارکت و انگیزه کارکنان 
تعالی سازمانی  بنابراین، .کندو ارائه محصوالت و خدمات بهتر به مشتریان را ایجاد می

به معنی استفاده از ابزارهایی برای شناسایی، تشخیص، توسعه و گسترش موفقیت 
 .در یک سازمان است
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های هر سازمان، از سوی دیگر، تعالی سازمانی تحت تاثیر فرهنگ و ارزش
سازمان متعالی نیز سازمانی  .های نیروی انسانی آن و شرایط محیطی استتوانمندی

چنین  .کندوم تعالی سازمانی پایبند است و به سوی آن حرکت میاست که به مفه
های خود را در گیرد و فعالیتسازمانی از مدیرانی با تفکر و اندیشه متعالی بهره می

ها برای این سازمان .کندسازی میمندی مشتریان مدیریت و بهینهراستای بهبود رضایت
ای نیز استفاده شدههای تعریفها و مدلدستیابی به تعالی و رشد پایدار از چهارچوب

 .کنند که مدل تعالی سازمانی نام دارندمی

 مدل تعالی سازمانی چیست و چه کاربردی دارد؟ -2
هایی منظم و اثبات شده هستند که به یک سازمان های تعالی سازمانی چارچوبمدل

کنند تا با معیارهایی شفاف از آنچه که برای بهبود مستمر نیاز دارند آگاه شوند کمک می
آوری منابع مورد نیاز، تمامی کارکنان و اعضای خود را برای حرکت و بتوانند ضمن جمع

نفعان را افزایش شویق کنند و به این ترتیب منافع تمامی ذیدر مسیر تعالی سازمان ت
 .دهند

کند تا های تعالی سازمانی این است که به کسب و کارها کمک میکاربرد اصلی مدل
تشخیص دهند که در کجای مسیر تعالی سازمانی قرار دارند و برای بهبود وضعیت خود 

تعالی سازمانی به عنوان ابزاری برای  هایاز مدل .باید از کدام معیارها استفاده کنند
سازی های مربوط به پیادهشود و داشتن گواهیافزایش اعتبار سازمان نیز استفاده می

تواند اعتبار کلی یک سازمان را هم در داخل و هم در خارج از سازمان تقویت آنها می
نهایت با بازدهی ها در سازی این مدلبه عالوه، هرگونه هزینه اضافی برای پیاده .کند

 .بیشتر کارکنان، رضایت بیشتر مشتریان و کارآمدتر شدن سازمان جبران خواهد شد

گویی ها، پاسخها، کارکردهای دیگری نیز دارد و برای کاهش هزینهاستفاده از این مدل
جویی در منابع و افزایش کیفیت عملکرد سازمان نیز مورد به نیازهای مشتریان، صرفه

ها با آن دست و پنجه نرم هایی که سازمانبا توجه به چالش .گیرندار میاستفاده قر 
های تعالی سازمانی، حفظ مزیت رقابتی کنند، بدیهی است که کارکرد مهم دیگر مدلمی

شود ها انجام میهایی که بر اساس این مدلنتایج حاصل از خودارزیابی .سازمان است
در  .ریزی کسب و کار مورد استفاده قرار گیردرنامهتواند به عنوان بخشی از فرآیند بمی

توان برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف در جهت بهبود عملکرد ها مینهایت، از این مدل
 .سازمان و تحقق اهداف آن نیز استفاده کرد
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 انواع مدل های تعالی سازمانی کدام است؟ -3
مدل اصلی و پرکاربرد وجود دارد که در ادامه معرفی  3برای ارزیابی تعالی سازمانی 

 :شوندمی

 مدل تعالی دمینگ یا مدل مدیریت کیفیت -1

 .ل مدیریت کیفیت، برترین مدل تعالی سازمانی در ژاپن استمدل تعالی دمینگ یا مد
در ژاپن و بر اساس نظرات دکتر ادوارد دمینگ طراحی شده و  1۵۹1این مدل در سال 

به همین دلیل نیز برای قدردانی از خدمات وی به نام وی نامگذاری شده  .توسعه یافت
یت جامع در اختیار مدیران سازی مدیریت کیفمعیار را برای پیاده 12این مدل  .است

این مدل و معیارهای آن نقش مهمی در مدیریت کیفیت جامع و مدیریت  .دهدقرار می
 .ها دارندجامع سیستم

 مدل تعالی مالکولم بالدریج -2

به دنبال مطالعات صورت گرفته در وزارت  1۹7۸مدل تعالی مالکولم بالدریج در سال 
ه به نقش مالکولم بالدریج در توسعه آن به نام مدل بازرگانی آمریکا تهیه شد و با توج

معیارهای مدل بالدریج بر مبنای مفاهیم  .شودتعالی مالکولم بالدریج نامگذاری می
معیار  7در این روش  .مدیریت کیفیت جامع و در راستای تحقق آنها تنظیم شده است

گرا، بری آرمانگیرد که عبارتند از: رهجهت تعالی سازمانی مورد سنجش قرار می
گذاری به کارکنان، بهبود کیفیت فرآیندها، ریزی استراتژیک، ارزشمداری، برنامهمشتری

 .مدیریت دانش و تمرکز بر نتایج

 مدل تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا -3

، یک چارچوب مدیریتی (EFQM) یا مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM مدل تعالی
توسط تعدادی از مدیران اجرایی  1۹۸۹هانی است که در سال شناخته شده در سطح ج

متعاقباً تعداد زیادی از مدیران اروپایی این مدل  .های برتر اروپایی طراحی شدشرکت
 هایرا در کسب و کار خود اقتباس کردند و تعهد خود را نسبت به مأموریت و ارزش

EFQM بهبود “و ” مدیریت تغییر“رای ها بهدف این مدل حمایت از سازمان .اعالم کردند
 .است” عملکرد
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در ایران به معرفی بیشتر این مدل و معیارهای آن  EFQM با توجه به رواج بیشتر مدل
 :پردازیممی

 چیست؟  EFQMمدل تعالی سازمانی -4
ها برای خودارزیابی یک ابزار کاربردی است که به سازمان EFQM مدل تعالی سازمانی

توانند ضمن ها میبا استفاده از این مدل، سازمان .کندیوضعیت کیفی خود کمک م
های ارزیابی وضعیت فعلی خود در برابر استاندارهای تعالی سازمانی، نقاط قوت و زمینه

های الزم برای توانید قدمبا این ابزار می .بهبود کسب و کار خود را نیز شناسایی کنند
 .ا شناسایی کنید و برای بهبود آنها اقدام کنیدپیشرفت و مواردی که نیاز به اصالح دارند ر 

های ، ابزاری است که موجب حرکت و هدایت فعالیتEFQM مدل تعالی سازمانی
این مدل یکی از رویکردهای مربوط به استقرار  .شودسازمان به سمت بهبود مستمر می

از با خودارزیابی آغ EFQM بررسی تعالی بر اساس مدل .مدیریت کیفیت جامع است
ها با خودارزیابی منظم عملکرد سازمان، خود را با معیارهای این مدل سازمان .شودمی

مقایسه کرده و مواردی را که امکان یا نیاز به بهبود دارد شناسایی و اصالحات الزم را 
 .دهندروی آنها انجام می

الوه بر ها طرحی شده است و عاین مدل اصوالً با هدف ایجاد بهبود مداوم در سازمان
کسب و کارهای تولیدی، در بهبود عملکرد کسب و کارهایی که در حوزه خدمات یا 

های تعالی مدل تعالی نسبت به سایر مدل .آموزش فعالیت دارند نیز موفق بوده است
ها دارد و اجرای آن سازمانی، توانایی بیشتری برای تشخیص نقاط ضعف سازمان

در ادامه به معرفی مفاهیم  .انی و رهبری آن شودتواند موجب بهبود ارزشهای سازممی
 .پردازیمو معیارهای این مدل می

 کدامند؟  EFQMمعیارهای مدل تعالی سازمانی -۵
)بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت( از تعدادی مفاهیم و معیارها  EFQM مدل تعالی سازمانی

ه و اساس دستیابی این معیارها پای .کندها استفاده میبرای توسعه تعالی در سازمان
این معیارها  .کنندبه تعالی و همچنین زبان مشترکی را برای مدیریت ارشد فراهم می

کنند و هر سازمان های مورد نیاز در فرهنگ سازمانی را برای تعالی توصیف میویژگی
 .تواند با تمرکز بر این معیارها، تغییرات الزم را برای بهبود مداوم خود ایجاد کنندمی
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ید تعالی سازمانی، ترکیب و مدیریت این معیارها و ادغام آنها در فرهنگ سازمانی کل
 .است

 
 EFQM نمایی از معیارها و عناصر مدل تعالی سازمانی

معیار برای توصیف رابطه منطقی میان عملکرد سازمان و  ۹از  EFQM مدل تعالی
« نتایج»و « عوامل»دسته  2معیار که به  ۹این  .کنددستاوردهای آن استفاده می

 :شوند، عبارتند ازتقسیم می

 های کارکنان، عوامل توانمندساز: که شامل رهبری الهام بخش، توسعه مهارت
نفعان، استفاده بهینه از منابع و مدیریت فرآیندها، ذی استراتژی متمرکز بر

 .محصوالت و خدمات است

  ،نتایج: که دستاوردهایی است که سازمان متعالی، در مورد مشتریان، کارکنان
 .آوردجامعه و کسب و کار خود بدست می

عاملی که یک سازمان برای توسعه و دستیابی به  ۵طبق مدل تعالی بنیاد اروپایی، 
 :اندازهای خود به آنها نیاز دارد، عبارتند ازمچش

رهبری الهام بخش: یک سازمان متعالی باید توسط افرادی هدایت شود که از نظر  -
رهبر یک  .شوندارزشی و اخالقی الگو هستند و باعث ایجاد حس اعتماد در افراد می

ه خالقیت و مشارکت دهد و کارکنان را بسازمان متعالی، نوآوری را در سازمان ترویج می
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این افراد همچنین باید انعطاف پذیر باشند تا بتوانند رویدادها  .کندبیشتر تشویق می
 .بینی کرده و برای تضمین موفقیت سازمان به سرعت به آنها واکنش نشان دهندرا پیش

های کارکنان: یک سازمان متعالی توجه زیادی به کارکنان خود دارد و توسعه مهارت -
به همین دلیل  .اند که تعالی سازمانی در گروی عملکرد مناسب کارکنان استدمی

کند و توانمندسازی و انگیزش کارکنان را به بخشی از فرهنگ سازمانی خود تبدیل می
چنین  .کندبرای دستیابی هم به اهداف اعضاء و هم به اهداف سازمانی تالش می

ارکنان خود، با آنها به خوبی ارتباط ها و استعدادهای کسازمانی ضمن توسعه مهارت
ها برای موفقیت سازمان استفاده کند تا از این مهارتکند و آنها را تشویق میبرقرار می

 .کنند

نفعان: یک سازمان متعالی برای دستیابی به اهداف و استراتژی متمرکز بر ذی -
نفعان آن استوار ذی کند که بر رضایتهایی استفاده میاندازهای خود از استراتژیچشم
ها، اهداف و فرآیندها در چنین سازمانی با این ها، برنامهبنابراین سیاست .است

 .شونداستراتژی تنظیم و به کار گرفته می

استفاده بهینه از منابع: یک سازمان متعالی، از تمامی منابع داخل و خارج از سازمان  -
 .کندیابی به اهداف سازمان استفاده میبه شکلی بهینه برای بهبود عملکرد خود و دست

مدیریت فرآیندها، محصوالت و خدمات: یک سازمان متعالی باید فرآیندهای خود را  -
با استفاده از خالقیت و نوآوری طراحی، مدیریت و بهبود ببخشد تا بتواند برای مشتریان 

 .ش دهدنفعان خود ارزش بیشتری ایجاد کند و عملکرد خود را افزایو سایر ذی

ای که هر سازمان متعالی باید به دنبال آنها نتیجه 4طبق مدل تعالی بنیاد اروپایی، 
 :باشد، عبارتند از

رضایت مشتریان: یک سازمان متعالی باید رویکردی مشتری مدارانه داشته باشد و به  -
برای این کار الزم  .کنددنبال نتایجی باشد که نیازها و انتظارات مشتریان را برآورده می

بینی کرده و از هر فرصتی برآورده کردن آنها استفاده است تا انتظارات آنها را درک و پیش
 .کند

ت کارکنان: سازمان متعالی باید به دنبال دست یافتن به نتایجی باشد که ضمن رضای -
 .برطرف کردن توقعات اعضای سازمان، نیازهای آنان را نیز برطرف کند
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منافع جامعه: سازمان متعالی باید به دنبال دست یافتن به نتایجی باشد که نیازها و  -
چنین نیازهایی عمدتاً مربوط به ایجاد و بهبود پایداری  .انتظارات جامعه را نیز برآورده کند

به عبارتی یک سازمان  .در شرایط اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در جوامع است
 .امعه و محیط اطراف خود مسئول استمتعالی در قبال ج

منافع کسب و کار: سازمان متعالی باید به دنبال نتایجی باشد که منافع و انتظارات  -
دست آوردن نتایج عالی، آنها بنابراین باید ضمن به .کندنفعان خود را نیز برآورده میذی

 .را در درازمدت حفظ کند

 کالم آخر -6
تعالی سازمانی چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و های همانطور که خواندید، مدل

یکی از  EFQM مدل .ها و مدیریت مناسب آنهاستسنجش میزان موفقیت سازمان
های تعالی سازمانی است که یک زبان مشترک برای مقایسه عملکرد ترین مدلمطرح

یج آن توانید از نتادهد و شما میو میزان موفقیت سازمانتان در اختیار شما قرار می
با استفاده  .المللی استفاده کنیدهای بینبرای مقایسه خود با طیف وسیعی از شرکت

توانید به استاندارها و جوایز آن نیز دست پیدا کنید و در میان شما می EFQM از مدل
.اندهای برتری قرار بگیرید که در سراسر دنیا جوایز آن را دریافت کردهسازمان
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