اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانیEFQM

معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی
سازمانها جهت خودارزیابی و سنجش خود با دیگر سازمانها نیازمند ابزاری ویژه و مناسب و دارای ساختار
مدیریتی میباشند که مدلهای تعالی دارای این ویژگی است.
این مدل دارای نه معیار است پنج معیار توانمندسازها :رهبری  ،خط مشی و استراتژی  ،کارکنان ،مشارکتها و
منابع  ،فرآیندها و چهار معیار نتایج  :نتایج مشتریان  ،نتایج کارکنان  ،نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد
معیارهای توانمندساز  ،آنچه را که یک سازمان انجام میدهد پوشش میدهند و عواملی هستند که سازمان را
برای رسیدن به نتایج عالی توانمند می سازد و معیارهای نتایج  ،نتایجی هستند که یک سازمان بدست می آورد
و بیان کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمندسازها هستند.

معیار یک  :رهبری) ( Leadership
رهبران متعالی آرمان و ماموریت سازمان را تدوین و دستیابی به آنها را تسهیل می کنند .آنها ارزش ها و
سیستم های مورد نظر برای موفقیت پایدار سازمان را ایجاد کرده و با عمل و رفتار مناسب خود آنها را به
اجرا در می آورند در دوران تغییر و تحوالت سازمان  ،ثبات در مقاصد دارند و هر کجا که الزم باشد اادر
هستند جهت گیری سازمان را متحول ساخته و کارکنان را به پیروی آن ترغیب کنند.
معیار دو  :خط مشی و استراتژی) ( Policy & Strategy
سازمانهای متعالی ماموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی و متمرکز بر منافع
ذینفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند به اجرا در می آورند  .خط مشی ها ،
برنامه ها  ،اهداف و فرآیندها به منظور تحقق استراتژی ها تدوین و جاری می شوند
معیار سه  :کارکنان) ( People
سازمانهای متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی  ،تیمی و سازمانی اداره کرده توسعه
بخشیده و از آن بهره می گیرند  .آنها عدالت و برابری را ترویج کرده  ،کارکنان را در امور مشارکت داده و
به آنان تفویض اختیار میکنند .این سازمانها به گونه ای به کارکنان خود توجه کرده  ،ارتباط برارار ساخته و
آنها را مورد تشویق و تقدیر ارار میدهند که در آنها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش شان در
جهت منافع سازمانی ایجاد شود.
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معیار چهار  :شرکای تجاری و منافع ) ( Partnership & Resources
سازمانهای متعالی مشارکتها و همکاریهای تجاری بیرونی  ،تامین کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور
پشتی بانی از خط مشی و استراتژی و اجرای اثر بخش فرآیندهایشان برنامه هایشان برنامه ریزی و مدییت می
کنند
معیار پنج  :فرآیندها) ( Processes
سازمانهای متعالی فرآیندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و
سایر ذینفعان طراحی نموده  ،مدیریت کرده و بهبود می بخشند.
معیار شش  :نتایج مشتریان) ( Customer Results
سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست
مییابند .در اینجا مشخص میگردد که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی بدست می آورد.
معیار هفت  :نتایج کارکنان) ( People Results
سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست
مییابند .در اینجا مشخص میگردد که سازمان در ارتباط با منابع انسانی خود چه نتایجی بدست می آورد.
معیار هشت  :نتایج جامعه) ( Society Results
سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند.
در اینجا مشخص میگردد که سازمان درارتباط با جامعه محلی  ،ملی و بین المللی چه نتایجی بدست می آورد.
معیار نه  :نتایج کلیدی عملکرد) ( Key Performance Results
سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گیری
کرده و به آنها دست می یابند .در اینجا مشخص میگردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ریزی شده
خود چه نتایجی بدست می آورد.
خودارزیابی در مدل EFQM
خودارزیابی  ،یک بازنگری منظم  ،سیستماتیک و جامع از فعالیتهای سازمان و نتایج آن بر اساس یک مدل
سرآمدی عملکرد مانند  EFQMاست .فرآیند خودارزیابی به سازمان اجازه میدهد بطور شفاف نقاط اوت و
نیز حوزه های نیازمند بهبود را شناسایی کند.
فرآیند عمومی خودارزیابی


ادم اول  :ایجاد و تعهد الزم در مدیریت ارشد سازمان برای انجام خودارزیابی



ادم دوم  :ایجاد و جاری سازی استراتژی اطالع رسانی



ادم سوم  :طرح ریزی کل فرآیند خودارزیابی



ادم چهارم  :انتخاب و آموزش تیم مدیریت کننده فرآیند



ادم پنجم  :انجام خودارزیابی
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ادم ششم  :اولویت بندی یافته های خودارزیابی



ادم هفتم  :تشکیل تیم های بهبود و تدوین و پیاده سازی اادامات اصالحی
روشهای خودارزیابی

 .1روش پرسشنامه  :کم هزینه و سریع انجام میشود سواالت از اجزای معیارهای نه گانه میتواند به شکل ساده
بصورت بله وخیر باشد  .دات ارزیابی در این روش پایین است.
 .2روش ماتریسی  :این روش نیاز به آموزش کمی دارد .این روش همانند روش پرسشنامه بر اساس اعالم نظر
افراد ارزیابی میکند.
 .3روش کارگاهی  :اعضای تیم خودارزیابی اطالعات را جمع آوری و در یک کارگاه به یکدیگر ارائه میکنند و
از طریق بازن گری و پیشرفت برنامه های اجرایی و امتیاز دهی به یک نظر اجماع میرسند.
 .4روش پروفرما  :بعلت درگیری افراد بیشتری از افراد در بخش های مختلف سازمان در امر جمع آوری
اطالعات از دات بیشتری نسبت به روشهای دیگر است.
 .5روش شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه  :در این روش بر اساس فرآیند ی که جهت دریافت جایزه اروپایی کیفیت
توصیه شده است صورت میگیرد.امتیاز دهی در این روش از دات باالیی برخوردار است.
منطق رادار RADARدر چرخه خودارزیابی
استفاده از عناصر  RADARیکی از روشهای تعیین امتیاز دهی و ارزیابی میباشد  .اساس این الگو بر پایه
مفاهیم اصلی بهبود مستمر و چرخه  PDCAدمینگ ( برنامه  ، PLANاجرا  ، DOبررسی CONTROL
و عمل )  ACTIONکه یکی از ابزارهای مهم کنترل کیفیت و بهبود مستمر میباشد بنا شده است.
RADARاز چهار جزء تشکیل شده است:
 .1نتایجResults
 .2روش و رویکردApproch
 .3تسری یا جاری سازیDeployment
 .4ارزیابی و بازنگریAssessment & Review
9سطوح تعالی در کسب جایزهسطوح تعالی سازمانها را در دستیابی به تعالی متمایز میکند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی نشان
میدهد.


سطح اول  :دریافت گواهینامه
سازمانهایی که کوشش میکنند عملکرد فعلی خود را به کمک یک مدل تعالی سازمانی مانند مدل بالدریچ ،
مدل  EFQMو مدلهای دیگر خودارزیابی کرده و فعالیتهای سازمان را در االب معیارهای  9گانه دسته بندی
نمایند.



سطح دوم  :دریافت تقدیر نامه
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سازمانهایی که سعی دارند اجزای معیارهای  9گانه را پیاده سازی و اجرا نمایند و در صورت کسب حداال
 444امیتاز در این سطح بصورت رسمی ارار میگیرند.


سطح سوم  :تندیس بلورین
این نوع سازمانها بایستی طبق مدل به سرعت و منظم و براساس جداول و برنامه ریزی های از ابل حرکت
کنند و در صورت کسب امتیاز باالی  554بعنوان برگزیده جایزه کیفیت و دریافت تندیس بلورین معرفی
میشود.



سطح چهارم  :تندیس سیمین
این نوع سازمانها بصورت سریع فرآیندها را طی کرده و از اطالعات جامع و معتبر و به مواع استفاده میکنند
و با معیارهای کمی مورد سنجش ارار میگیرند.این سازمانها بایستی بیش از  034امتیاز کسب کند تا بعنوان
برگزیده و برنده جایزه تندیس سیمین معرفی شوند



سطح پنج  :تندیس زرین
در این سازمانها معیارهای  9گانه و اجزای آنها پیاده شده و بصو رت استاندارد و با سرعت و دات اجرا و
خودارزیابی نهادینه شده است  .سازمانهایی که بتوانند حداال  044امتیاز کسب کنند بعنوان برنده جایزه کیفیت
اروپا و دریافت تندیس زرین کیفیت معرفی میشوند.
10مدل تعالی سازمانی در ایرانمدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از  04مدل سرآمدی ملی و 94
جایزه کیفیت وجود دارد که عموما ً بهره گرفته از مدل های  EFQMو بالدریج بوده و بسوی یکدیگر همگرا
شده اند  .گویا زبان راابت در همه جای دنیا یکی است که موسسات ااتصادی را از آموختن الفبای مدیریت
فراگیر سازمانی گریزی نیست.
لزوم راابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویکرد جهانی و توصیه های مشارکت ها و ادغام های صنعتی
با جهان برای امکان دستیابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد که در وزارت
صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجه و اادام ارار گیرد مدلهایی که چندین سال بود جوامع صنعتی
جهانی آنها را پذیرفته و دنبال کرده بودند.
طی سالهای  1301تا  1311دو مدل اصلی مالکوم بالدریج و  EFQMو تغییراتی که احیاناًًُ برخی
کشورهای دیگر روی این دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنایع و معادن و موسسه مطالعات بهره
وری و منابع انسانی مورد بررسی ارار گرفت  .فرآیند انتخاب نیز با تشکیل گروههای کارشناسی و جمع
آوری اطالعات وانجام ارتباطات با موسساتی که این مدلها را دنبال می کردند و تهیه پیش نویس های الزم
صورت گرفت پس در جلسات متعدد کمیته های علمی مرکب از کارشناسان و متخصصین سیستمهای مدیریت
این پیش نویس ها مطرح و در نهایت توسط کمیته علمی مدل تعالی سازمانی  EFQMدر تاریخ  12/3/14به
تصویب رسید.
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با تصویب مدل  EFQMاز سال  1312این مدل در زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به اجرا در
آمد و این وزارتخانه و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزه ملی بهره وری و تعالی
سازمانی را پی ریزی کردند که در طول دو دوره از برگزاری جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی تعدادی
از شرکتهای بزرگ دولتی و تعداد محدودی از شرکتهای بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از
طی مرحله خودارزیابی موفق به پر کردن اظهار نامه جهت دریافت گواهینامه شدند.

افول سازمانی چیست؟
بیشتر ما تصور می کنیم که سازمانها همواره در حال رشد وترای هستند .ودر دوران رونق به سر می برند و
توجه چندانی به افول سازمان و کاهش عملکرد آنها نداریم به راستی چه عللی را می توان برای افول سازمانها
بیان کرد وآیا زمانی که سازمانی رو به افول می نهد نشانه هایی برای شناسایی آن وجود دارد ومدیران
وسازمانها چه تدابیری را برای پیشگیری و درمان آن بکار بندند؟
سازمانها همانند سیستمهای زنده مراحل تولد،رشد،بلوغ وافول را می گذرانند وهر مرحله دارای ویژگی های
خاصی است وشناخت درست آنها توسط مدیران برای اتخاذ تدابیر الزم ضروری است دوره زندگی سازمان
همانند دوره حیات یا عمره کاال در بازاریابی است گرچه این دو لزوما مقارن نیستند .بحر حال افول در لغت
پارسی به معنای غروب کردن وپنهان شدن است،ملی در نظریه سازمان ومدیریت به کاهش اطعی در فعالیتها
ومنابع سازمان اطالق می شود.
افول سازمانی را به صورت های مختلفی تعریف کرده اند از جمله:
1رکود ی ا کاهش عملکرد سازمان به علت تغییر کیفی وکمی جایگاه ومواعیت سازمان در محیط بیرون.بدین معنا که به علل مختلف از جمله عدم پویایی وکارآیی سازمان،محیط بیرون ،منابع(نیروی
انسانی،مواد،سرمایه) را به جهت یا جهتهای دیگری تغییر می دهد.
2کاهش عملکرد سازمان بعد از یک دوره موفقیت.3کاهش اطعی واابل مالحظه در منابع سازمان در یک دوره زمانی معین.افول سازمانی را می باید از افول محیطی متمایز دانست .افول محیطی مربوط به تغییر وتحوالت در اندازه یا
شکل تقاضای مصرف کنندگان می شود ،در حالی که افول سازمانی بر اساس تعاریف فوق بیشتر جهتی درون
سازمانی دارد تا برون سازمانی.
نشانه ها وپیامدهای افول سازمانی
خودفریبی مدیران سازمان ،جهت گیری سلسله مراتبی بیش از حد لزوم ،مطابقت وتبعیت اعضا ،جمع گرائی
ومصالحه در تصمیم گیری ها از جمله عواملی هستند که در تشدید وتداوم افول سازمانی نقش بارزی ایفا می
کنند.
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خودفریبی به حالتی گفته می شود که مدیران سازمان به دیدگاه های کهنه و فرسوده وغیر اابل استفاده پایبند
باای بمانند یا اینکه معیارهای عینی خالف این دیدگاه ها را ثابت کرده است .تصورات وباورهای مدیران
ممکن است برخالف جهت تغییر وتحوالت ضروری باشد وآنان اعضا سازمان را مجبور به تبعیت و مطابقت
با این نقطه نظرات غیر وااعی کنند .همچنین سلسله مراتب خشک ومالحظات سیاسی درون سازمانی باعث
می شود که وااعیت های موجود نادیده گرفته شده وبه وخامت اوضاع بیافزاید.
جمع گرائی ومصالحه در تصمیم گیری ها سبب می شود که حقایق موجود در نظر گرفته نشوند وتصمیم ها به
صورتی تنگ نظرانه وانعطاف ناپذیر ادامه یابند وموجب وخیم تر شدن اوضاع واحوال سازمان گردند.این
عوامل ممکن است وضعیتی را فراهم آورد که فشارها ونیازهای درون سازمانی برآورده نشده وبحران وهرج
ومرجسازمان را اندک اندک محاصره کند.
سازمان هایی که به مرحله افول پا نهاده اند با مشکالت ومسائل گوناگونی روبرو هستند .چگونه می توان
تشخیص داد که سازمانی در این مرحله است؟
نشانه های اولیه افول سازمانی از جمله شامل موارد زیرند:
1تورم نیروی انسانی2اغماض وچشم پوشی نسبت به مدیران بی لیاات و بی صالحیت3رویه های مشکل وپیچیده اداری4ادرت واختیار بی حد و مرز کارکنان5جایگزین شدن محتوی با شکل وصورت در فرآیند برنامه ریزی6نداشتن اهداف روشن7خجالت وترس از تضاد8از دست دادن یا اختالل در ارتباطات مؤثر9ساختار سازمانی کهنه وفرسوده که بازتابی از گذشته است نه حال وآیندهالزم به ذکر است که این نوشته تاکیدش بیشتر مفهومی،کلی و بر روی جنبه های رفتاری وساختاری سازمان
در رابطه با افول سازمانی است.
بی شک این پدیده را می توان از زوایای مالی ،تولید وبازاریابی و غیره مورد توجه بیشتر ارار داد .پیامدها
در سازمانهایی که به مرحله افول رسیده اند بسیارند که در جدول به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود.
این نوع سازمانها تمایل به تمرکز بیش از حد دارند ،تاکید زیاد و غیر معمول بر روی استاندارد کردن فعالیت
های سازمان از خود نشان می دهند ،تضاد بیشتری را در درون تجربه می کنند ،به طور محرمانه عمل می
کنند ،بسیار رسمی ومحافظه کارند ،ودیگران را برای شکست های خود سرزنش می کنند.
همچنین در سازمانهایی که رو به افول نهاده اند ابتکار ومشارکت اعضا کاهش یافته ونفوذ رهبر کم می شود و
سازمان به طور کلی توجه چندانی به برنامه ریزی بلندمدت ندارد.
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واکنش سازمان در برابر افول سازمانی
زمانی که مدیران ورهبران سازمان متوجه می شوند که سازمان رو به افول نهاده است چه واکنشی باید داشته
باشند؟ پاسخ اجمالی این پرسش این است که آنان باید علتهای افول سازمان را به دات شناسایی کرده و
استراتژی های مناسبی برای مقابله با آن تدوین واجرا کنند .در این رابطه الگوی زیر می تواند راهگشا باشد:
1شناسایی مشکالت و دالیل افول2پیگیری نشانه ها و دالیل افول سازمانی به طور منظم3انتخاب استراتژی های سازمان با توجه به دالیل افول4براراری گفتگو ومراوده و ارتباطی همه جانبه به منظور تدوین استراتژی های درست و اجرای صحیحو موفقیت آمیز آنها
مدیران وتصمیم گیران سازمان باید در صورت لزوم تغییراتی در اهداف ورسالتهای سازمان وساختار
،تکنولوژی ،فرایند تصمیم گیری ،الگوهای ارتباطی و باورها وارزشها و ارزشهای سازمانی بدهند.
به جای واکنشهای منفی همچون عصبانیت ،انکار وااعیتها واستعفا مدیران و رهبران سازمان می باید فعاالنه
تالش کنند تا شرایط درون سازمان را به صورتی مناسب تغییر دهند و مواعیت سازمان را در بازار ارتقا
بخشند .می باید از تم رکز بی حد و غیرالزم پرهیز کنند و برنامه ریزی بلندمدت و استراتژیک و ابتکار
وخالایت را در سازمان تشویق و ترغیب کنند و می باید کلیه اعضا سازمان را در کنترل واداره افول
سازمانی سهیم وشریک کرده وسعی کنند تا تفاسیر مشترکی از حوادث محیطی و درون سازمانی پیدا کرده
وآنها را مبنای اادامات خود ارار دهند.
مدیران سازمان باید همچنین باید در جهت بهبود و توسعه دراز مدت سازمان تالش کنند ،در عین اینکه از
مکانیسم هایی برای بقا سازمان در کوتاه مدت استفاده می کنند می باید همزمان به تحلیل و تفسیر محدودیت
های محیطی ومنابع وتخصیص درست منابع مشغول شوند ،تغییرات الزم را در ترکیب و تعداد پرسنل
وساختار وسایر متغیرهای سازمانی ایجاد کنند ،وانرژی ووات خود را مصروف دفاع از سازمان در مقابل
حوادث محیطی کرده وسعی کنند تا حد امکان وضعیت و جایگاه سازمان را در بازار بهبود بخشند.
مدیران وتصمیم گی ران سازمان به منظور کنترل واداره افول سازمان الزم است به موارد زیر عنایت کافی
داشته باشند:
1مشکالت سازمان و نشانه های افول سازمان و دالئل آن را شناسایی وپیگیری کنند.2ارتباطی همه جانبه برای تدوین و اجرای استراتژی های الزم برای مقابله با افول سازمان و دالئل آنبرارار کنند.
3از تمرکز بیش از حد پرهیز کرده و برنامه ریزی بلندمدت واستراتژیک را تشویق و ترغیب کنند. 4-تالش کنند تا تفاسیر مشترکی از حوادث محیطی ودرون سازمانی پیدا کرده و بر آن اساس اادام کنند.
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5کلیه اعضا سازمان را در کنترل و اداره افول سازمانی شریک کنند وابتکار و خالایت را در سازمانتشویق کنند.
سازمان ها همواره در شرایط رونق و رشد نیستند و لذا توجه به افول سازمانی و شناختن دالئل و نشانه های
آن و تاثیرش بر متغیرهابی سازمانی مانند ساختار ،فرایند تصمیم گیری ،ارتباطات و غیره توسط مدیران الزم
است تا استر اتژی های مناسب در این رابطه تدوین و به مورد اجرا گذاشته شوند.
تنها آن دسته از سازمانها موفق و سربلند خواهند بود که شرایط ومواعیت سازمان را به خوبی شناسایی کرده و
بطور موثر نسبت به آن رفتار کنند.

همراه با مرجع کسب و کار ایرانیان به کمپین #حرفه_ای_شو بپیوندید.
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