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چکیده
را به  یسازمان یتعال یرا دارند، مدلها یتعال یرکه قصد قدم گذاشتن در مس ییو سازمانها یمتعال یاز سازمانها یاریدر حال حاضر بس

 یستدر حال ین. ایندنما یم یزیمدلها، طرح ر ینبهبود خود را در چهارچوب ا یو برنامه ها یعنوان الگو انتخاب نموده و اهداف، استراتژ

 یندانند. در ا یبهبود کسب و کار خود م یاتار ضرور یزرا ن یزیکیف ییهایدارا یتعال یمدلها یمحور ضرورت اجرا یزتجه نهایکه در سازما

بدان پرداخته نشود ممکن است پروژه  یشود که اگر به درست یته مشناخ یدو مدل به عنوان چالش ینتوأمان ا یساز یادهگونه سازمانها پ

 .یدبهبود را در سازمان با شکست مواجه نما یها

 یرا به عنوان الزام باالدست یزیکیف ییهایدارا یریتدستورالعمل مد یمجموعه وزارت نفت در حال یرز یاز سازمانها یاریحال حاضر بس در

مقاله  ینباشند. در ا یم یساز یادهدر حال پ یانموده و  یادهرا در سازمان خود پ یسازمان یتعال یاز آن مدلها یشنموده اند که پ یافتدر

آن پرداخته خواهد  یرو به رو یچالشها یو بررس یزیکیف یها ییدارا یتعال یو مدلها یسازمان یتوأمان مدلهتعال یساز یادهبه نحوه پ

 شد.

 .بهبود یپروژه ها یزیکی،ف ییهایدارا یمدل تعال ی،سازمان یمدل تعال کلماتکلیدی:
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ABSTRACT 
At present, many transcendent organizations and organizations that intend to step on the path of 

excellence, choose organizational excellence models as a model and plan their goals, strategies and 

improvement programs within the framework of these models. Meanwhile, in equipment-based 

organizations, they consider the necessity of implementing models of physical assets excellence as the 

necessity of improving their business. In such organizations, the simultaneous implementation of 

these two models is recognized as a challenge that, if not addressed properly, may lead to failure of 

improvement projects in the organization. 

At present, many organizations under the Ministry of Petroleum have received instructions for 

managing physical assets as an upstream requirement, which have already implemented or are 

implementing organizational excellence models in their organizations. In this article, we will discuss 

how to simultaneously implement the organizational excellence model and models of physical asset 

excellence and examine the challenges facing it..  

Keywords: Organizational Excellence Model, Physical Asset Excellence Model, Improvement 

Projects. 



 

مقدمه -1
و  یتجتار  یهتا  یتت در فعال یعسر ییراتو تغ یرقابت ییفضا یجادمختلف باعث ا یدر عرصه ها یرشد روز افزون فن آور یراخ یدر دهه ها

ختود را   یتوان رقتابت  یریتیمد یدجد یها یستمآنها با س یقمختلف و تلف یها یبا استفاده از فناور یعشده است، لذا صاحبان صنا یصنعت

 حفظ و ارتقاء داده اند. یجهان و یتجار یدر عرصه ها

 یم یزاتها و تجه ییبر دارا یکسب و کار آنها مبتن یکه مبنا یعیسازمان ها و صنا یها ییاز دارا ینهبه یو نگهدار یانتص یطشرا ینا در

 یشهتا ، افتزا   ینته ستاختن هز  ینته راندمان ، به یش، افزا یطیمح یستو ز یمنیبرخوردار است. کاهش حوادث ا ییبه سزا یتباشد از اهم

خود تالش  یبه اهداف سازمان یابیو دست یریتیمد یها یستمس یسازد تا نسبت به ارتقا ی، آنها را مجبور م یرقابت انو حفظ تو یسودآور

 .یندنما

کرده است، از زمان ساخت اهرام ثالثه تتا ستاخت تختت     یریگ یمخود تصم یداشته ها یبرا یشه، انسان هم یخعالوه بر آن در طول تار 

خودرو  یرتعم یافروش  یاو  بوده است حت یریگ یمتصم یندو فرا یتاز فعال یداشته ها بخش یریتمد یاها  ییدارا یریتمد یشههم یدجمش

 باشد. یافراد م یها در محدوده زندگ ییدارا یریتمد یده سازیاپ یخانه به نوع یا

 یتی ها که مشتمل بر دارا ییدارا ینباشد، ا یبه اهداف هر سازمان م یلعملکرد و ن یها و کسب ارزش از آنها، مبنا ییدارا حفظ یدگاهد دو

 یتی دارا یریتمتد  یساز یادهگردد. در پ یآن م ینفانذ یتباشد، باعث خلق ارزش و رضا یو نامشهود م یدانش یزیکی،ف ی،انسان ی،مال یها

ستاخت ،   یتا  یتد ، انتخاب ، خر یها از مرحله طراح ییچرخه عمر دارا یدر ط ینههماهنگ و به ییها یتانجام فعال یها در سازمان به معن

 ییهایدارا یتعال یریتو مد یسازمان یتعال یسبب خلق مدلها یدگاهدو د ینباشد. ا یم ینوساز یا یو مراقبت و در آخر برکنار یبهره بردار

 .یندنما یو جار یمدلها را در سازمان خود سار ینشده اند تا ا یبمحور تر ق یزتجه یانهاسازم نونشده است که هم اک یزیکیف

 یستشوند لذا ضرور ییتوأمان آنها دچار چالشها یساز یادهدو مدل  سبب شده تا سازمانها در پ یناشتراکات و اختالفات ا یگرد یسو از

 . قرار گفته و رفع گردد یچالشها مورد بررس ینا

تعالیسازمانیهایمدل -2
تاریخچهپیدایش-2-1

را  یدهاتهد ید،جد یریتیمد یستمس یساز یادهبر پ یمبن یرکانهز یساستیدوم با اتخاذ س یدر جنگ جهان یجد یدگید یبژاپن پس از آس

1رابطه انجمن دانشمندان ژاپن ) ین. در ایدکشور گرد ینبه ا یانگاه دن ییرمنجر به تغ یتنمود و در نها یلبه فرصتها تبد
JUSE از دکتر  )

 یریتمد یستمس ینژاپن خواستگاه اول یبترت یندر ژاپن دعوت به عمل آورد. بد یفیتک یریتتوسعه و استقرار مد جهت ینگادوارد دم

 شد. یادر دن یفیتک

 یشتنهاد در ژاپن، پ یآمار یفیتسعه مستمر کنترل کو با هدف ارتقا و تو ینگاز زحمات دکتر دم یدانشمندان ژاپن به پاس قدردان اتحادیه

 رساند. یهاتحاد یرهمد یأته یبرا به تصو ینگبه نام دم یزهجا یک یصتخص

 یجته نت یتن به ا یکاو دولتمردان آمر یاقتصاد یبنگاهها یرانمد یع،در ژاپن، صاحبان صنا ینگدم یزهبه سه دهه از تولد جا یبگذشت قر با

 افتاده است. یهابه دست ژاپن یکامحصوالت و خدمات آمر یسبقت را از آنها ربوده و بازارها یکه ژاپن در بازار اقتصاد گو یدندرس

در ستال   یتتا  داد کته نها  یکتا را بته کنگتره آمر   یا یزهجا یصتخص یشنهادپ یکا،آمر یوقت بازرگان یروز یجمالکوم بالدر یالدی،م 08دهه  در

در بخش صنعت و خدمات و از  یو متعال یشروپ یبه سازمانها 1800و از سال  یبتصو یجمالکوم بالدر یادنون و به قا یکو به عنوان  1801

 فعال در بخش بهداشت و آموزش اعطا شد. یبه سازمانها 1888سال 

را  یندهآ یوجود و سردمدارگذر از مخاطرات م یبرا یدر اروپا گرد هم آمدند تا راه یشروسازمان پ 11 یرانمد یالدیم 08اواخر دهه  در

2اروپا با نام  یفیتک یریتمد یون، فدراس1808در سال  یبترت ین. به ایداکنندپ
EFQM   کرد. ییداروپا آنرا تأ یونشد و کمس یستأس 
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 محتوا-2-2

 یباشد که مدلها یم یمناسب یریتیاستقرار چهارچوب مد یازمندن یت،به موفق یلن یسطح بلوغ، برا یاسازمانها فارغ از اندازه، ساختار 

 کنند. یچهار چوب را مشخص م ین، ا یسازمان یتعال

ساختار مدیریتی است که با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهای اصلی مدیریت  یسازمان یتعال یطور کل مدلها به

تعالی، ابزاری است جهت  یمدل ها ین،کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی را فراهم می کند.عالوه بر ا

تعالی متکی بر  یو بهبود عملکرد مدیران. بنابراین پیام کلیدی مدل ها ییسادر سازمان و راهنمای شنا یستمهاسنجش میزان  استقرار س

پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه این مدل بعنوان یک ساختار مدیریتی مناسب و منطقی شناسایی میشود و چه کسانی می توانند 

لها اهداف کلی و در سطوح بعدی اهداف کلی به درجات و در این زنجیره ارتباط و تعامالت نقش اساسی را ایفا کنند.  سطح اول این مد

 مقیاس های کمی و قابل انداره گیری تجزیه و تبدیل می شود .

معروف ترین مدلهای سرآمدی کسب و کار هستند ولی مدلهای خاص دیگری در کشورهای  EFQMچه مدلهای دمینگ ، بالدریج و  اگر

 دیگر توسعه داده شده که از مدلهای فوق الذکر الهام گرفته است.

 به طور اختصار به سه مدل معروف اشاره خواهد شد. ی،سازمان یتعال یستمهایاشاره شده در ارتباط با س یخچهتوجه به تار با

3تعالیدمینگمدل-2-3
با  یندفرآ یندهد. ا یرا مورد استفاده قرار م یفیتابزار هفت گانه ک یاشود که فنون  یم یتلق یندیبه عنوان فرآ ی،مدل چهار مرحله ا ینا

 یبترا  ییشوند و برنامه هتا  یم یگردد ، داده هاجمع آور یشود شروع م یم یلو تحل یهتجز ی،فعل یتکه در آن وضع یزیمرحله برنامه ر

 یتک از  ییاست : مثال بخش جز یمقدمات یا یشیآزما یاز راه ها یاجرا معموال شامل بعض یاگردد. مرحله انجام  یم ینو تدو یمبهبود تنظ

بته طتور    یدر ختالل مرحلته مطالعته و بررست     یشیدوره آزما ینارباب رجوعان. ا یا یاناز مشتر یگروه کوچک یا یخدمات یا یدیتول یندفرآ

که بهبود  یابد یم ینانسازمان اطم یی. در مرحله نها یردگ یقرار م یمورد بررس یگرد یفرصت ها یا مشکالتشود و  یم ابیینقادانه ارزش

بتر   یتد تاک ینتد در فرآ یناجرا شود . بنابرا یستی( بایبعد یزیاز شروع چرخه )برنامه ر یشاستاندارد و مستمر پ یا یوهبه عنوان ش یفیتک

 بهبود مستمر با چرخه بسته است .

با استفاده  یخط مش یینکه بعد از تع یبترت ینکنند، به ا یم یرویپ   PDCAینگدماز چرخه بهبود مستمر  یریتمد یها یستمس اکثر

 یشده خود م یینتع یشبه اهداف از پ «ی، اجرا  ، کنترل ، اقدام اصالح یزیبرنامه ر»  یبه معنا Plan ,DO ,Check ,Actاز چرخه 

شود و سپس  یم یینها تع یتفعال یشده به منظور اجرا یافراد به همراه برنامه زمان بند یت، مسئول یچیدهپ یها یستمرسند . در س

 .شود می اقدامات و  بهبود مستمر سازمان انجام یبه منظور اجرا یزیمم

4مدلتعالیبالدریج-2-4
ستازمان   یقرار گرفته و نقشه راه تعتال  یابیدر ابتدا مورد ارز یارهامع ینکه ا یردگ یشکل م یاصل یارهفت مع یهبر پا "یجبالدر" یمدل تعال

و بازار  ینفعذ ی( تمرکز بر گروهها3 یکاستراتژ یزی( برنامه ر2 ی( رهبر1عبارتند از  یارهامع ینگردد.ا یم ینتدو یاربر اساس آن هفت مع

 یعملکرد سازمان یج( نتا1  ندهایفرا یریت( مد6( کارکنان 5دانش  مدیریت( 1

موسسه بهداشتی درمتانی متورد    16برای سازمانهای بهداشتی درمانی تهیه و به صورت آزمایشی در  یجمعیارهای مالکوم بالدر 1885 سال

 ردند.استفاده قرار گرفت و هزاران موسسه بهداشتی درمانی دیگر معیارهای بالدریج را به عنوان ابزار خود ارزیابی به کار ب

مجاز به رقابت جهت  یو غیردولت یموسسات بهداشتی درمانی دولت 1888مورد بازنگری قرار گرفت و در سال  1880معیارها در سال  این

در بخش بهداشت و درمان شدند. معیارهای بهداشتی درمانی چهارچوبی برای توسعه و مدیریت سیستم های  "بالدریج  "دریافت جایزه، 

 .یددرمانی ارایه می نما اشتیای بهدکیفی در سازمانه
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 یماستوار شده است. مفاه ییاروپا یکشورها یواقع در منشور اجتماع ییاروپا یاز ارزشها یمجموعه ا یهبر پا EFQM یاساس مدل تعال

شده اند.  یرفتهدر سراسر جهان پذ یمبان ینمدل فرض شده است که ا یزیر یحقوق بشر بوده است و در پ یبر مبان یمبن یتعال یادینبن

کند بدون  یم یتاصل سازمان ملل احترام گذاشته و از آنها تبع 18به  یسازمان متعال یکگذارد که  یم ینا برفرض  EFQM یمدل تعال

داند که  یم یتعال یرسازمان در مس یرا توامندسازها یارهامع یناست که ا یاصل یارمع 8 یمدل دارا ینامر الزام داشته باشد. ا ینبر ا ینکها

کارکنان   یج( نتا1  یمشتر یج( نتا6محصوالت و خدمات   یندها،( فرا5( شراکتها و منابع   1(کارکنان  3  ی( استراتژ2 ی( رهبر1شامل  

 باشند یکسب و کار م یج( نتا8جامعه   یج( نتا0

 هایفیزیکیهایتعالیمدیریتداراییمدل -3

یدایشپیخچهتار-3-1
در  یالدیم 08ها در سازمان ها و شرکت ها به اواخر دهه  ییدارا یریتمد یمشخص برا ییروش ها یجادو ا یاستاندارد ساز یتالش برا

(  به همراه  IAMها )  ییدارا یریتموسسه مد یالدیم 2881تا  2882 یدر خالل سال ها ینگردد، همچن یباز م یوزیلندو ن یااسترال

منتشر کردند که پس از   PAS 55ها  را تحت عنوان  ییدارا ینهبه یریتمد یعموم یراهنما ین( اول BSIس  ) یانگل موسسه استاندارد

مجموعه  یبرا یی( آنرا به عنوان مبنا ISO)  یاز سازمان ها و کشور ها ، سازمان استاندارد جهان یاریموفق آن در بس یریتوسعه و به کارگ

است را  یلذ یآنرا که مشتمل بر بخش ها یالدیم 2811سال  یهو در ژانو یرفتپذ  ISO 55000ها   (  )  ییدارا یریتمد یاستانداردها

 منتشر کرد. 

ISO 55000 – یاصول و واژه شناس ی،اجمال بررسی 

ISO 55001 – و الزامات یریتمد سیستمهای 

ISO 55002 – یزیکیف یها ییرادا یریتمد یریبه کارگ یبرا ییها ییو راهنما یریتمد سیستمهای 

به  ییشود که در آن دارا یم یفتعر " ییهاکسب ارزش از دارا یسازمان برا یکهماهنگ  یتهایفعال " ISO 55000براساس استاندارد  

 باشد. یم "سازمان دارد یک یبالفعل برا یااست که ارزش بالقوه  ینهاد یا یتموجود "یمعن

یزیکیفیهاییدارایریتمدیسازیادهپییاجرایهامدل-3-2
به منظور برنامه  یقدق یو برنامه ا ییاجرا یبه مدلISO 55000استاندارد    یمها به همراه مفاه ییدارا یریتنظام مد یساز یادهبه منظور پ

من ، کرسپو   یروا یتر یتوان به مدل ها یم ینهزم ینمطرح در ا یاست. از  مدل ها یازو بهبود آن ن یساز یاده، اجرا ، نظارت بر پ یزیر

 اشاره نمود.  یمآپ تا یو هرم تعال  زمارک

از هزار  یشالزم و سابقه  استفاده در ب یها یزگیجان کمبل  با توجه به داشتن و یمآپ تا یفوق الذکر مدل هرم تعال یمدل ها یانم از

 باشد. یموجود م یمدل ها ینتر یاز قو یا،در نقاط مختلف دن یمجتمع صنعت

یمآپتایهرمتعالییمدلاجرایاجزا-3-3

 یرهبر

 یاستراتژ (1

 پرسنل  (2

 

 یاتضرور

 یهپا یمراقبت ها (3

 مواد یریتمد(1

 عملکرد یریتمد(5

 یبانیو پشت یریتمد یها یستمس(6

 کار یریتمد(1


 



 

 یتعال

 محور یزتجه یکردهایرو (0

 یبر کار گروه یمبتن یروش ها(8

 یندفرا یساز ینهبه(18

مقایسهمدلهایتعالیسازمانیبامدلهایمدیریتداراییهایفیزیکی -4
باشتد و   یبرختوردار مت   یشتتری ب یتت در کشور متا از عموم  یمآپ تا یزیکیف ییهایو مدل دارا EFQM یسازمان یمدل تعال ینکها یلبه دل

 باشد. یدو مدل م ینا یمقاله بر مبنا ینانجام شده در ا یسهدو مدل دارند، مقا ینا یریبه بکارگ یشتریعالقه ب یعصاحبان صنا

تشابهات-4-1
وجود دارد کته   EFQM یسازمان یو مدل تعال یمآپ تا یزیکیف ییهایدارا یمدل تعال ینب یاریانجام شده، تشابهات بس یتوجه به بررس با

 به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد. یلدر ذ

یساختیرز(4-1-1
 یتن بنا گردد. ا یفیتک یریتمد یستمس یهبر پا یستبا ینداشته و م یکاربرد ییسازمان به تنها یکدو مدل اشاره شده، جهت اجرا در  هر

دوره  یتک ساخته و به حتداقل   یرا در سازمان جار ISO 9001 یستبا یمدلها ابتدا سازمان م ینا یساز یادهاز پ یشمعناست که پ ینبد

 کرد. یادهدر سازمان پ یفیت،ک یریتبهبود مد یمزبور را به عنوان پروژه ها یبتوان مدلها تاباشد  یدهرس یبازنگر

سازمانیهاولیابیارز(4-1-2
ستازمان توستط اشتخاص     یتابی ابتدا ارز یستیبا یزیکیف ییهایدارا یریتمد یتعال یو مدلها یسازمان یتعال یمدلها یتمام یساز یادهپ در

در  یتره قدم ستازمانها از مشتاوران خ   ینسازمان مشخص گردد. لذا در ا یکنون یتآلها و وضع یدها ینو پس از آن فاصله ب یردثالث انجام گ

سازمان را ارائته   ینقشه راه تعال یتکرده و در نها یزیآن مدل مم یارهایآورند تا سازمانشان را با مع یدعوت به عمل م امدله یساز یادهپ

 دهند.

:یرهبرویاستراتژ(4-1-3
سازمان را مورد توجته   یو رهبر یدر ابتدا بحث استراتژ یمآپ تا یزیکیف ییهایدارا یریتمد یو مدل تعال EFQM یسازمان یمدل تعال در

سازمان  یمناسب است و در صورت یاهداف و رهبر ی،سازمان در گرو داشتن  استراتژ یو تعال یشرفتاصل معتقند که پ ینقرار داده و بر ا

 مورد توجه قرار دهد. یمحور را به طور اساس ینا کهگردد  یم یمتعال

کارکنانوپرسنل:(4-1-4

متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره، توسعه و از آن بهره می گیرند. آنها عدالت و  سازمانهای

ه آنان تفویض اختیار می کنند. این سازمانها به گونه ای کارکنان خود را مورد تشتویق و  برابری را ترویج ، کارکنان را در امور مشارکت و ب

 یتعال  یقرار می دهند که در آنها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش شان در جهت منافع سازمانی ایجاد شود. در مدلها تقدیر

EFQM دانند. یم یتعال یفوق، پرسنل را رکن اصل یحاتبه نام پرسنل وجود دارد که با توجه به توض یمحور یزن یمو آپ تا 

:یندهافرا(4-1-5
 یگردند پتس مت   یم یزیطرح ر یفیتک یریتمد یستمس یهبر پا یسازمان یتعال یمآپ تا EFQM یتعال یکه اشاره شد، مدل ها همانطور

 یتوستعه ستازمان   یهتا  یته را از پا ینتدی فرا یچرخه بهبود و اثر بخش یداشته باشند و روشها یسازمان یندهایبه فرا یتوجه خاص یستبا

 نموده اند. یخود معرف یرا به عنوان محور اصل یندمدل فرا وبدانند که در حال حاضر هر د

ها:تفاوت(5-2

تحتپوششیهناح(5-2-1
متدل   یتک   یمآپ تتا  یمتدل تعتال   یکهدر صورت یردگ یها در بر م یرمجموعهکل سازمان را با تمام اجزاء و ز EFQM یسازمان یتعال مدل

 باشد. یم یراتو تعم یدر حوزه نگهدار یتعال

و.... متورد استتفاده قترار     یفرهنگ ی،آموزش ی،مال یسازمانها، از جمله سازمانها یهتواند در کل یم EFQM یسازمان یطور کل مدل تعال به

 باشد. یو اجرا م یساز یادهمحور قابل پ یزتجه یسازمانها یتنها بر رو یمآپ تا یمدل تعال یکهدر صورت یرد،گ

ساختارمدلها(5-2-2



 

 یشده اند که قسمت توانمندستازها دارا  یمتقس "یجنتا"و  "توانمند ساز" یبه دو بخش کل EFQM یسازمان یگانه مدل تعال 8 معیارهای

 یجنتتا  -یمشتتر  یج)نتتا  یارمع 1 یدارا یجمحصوالت و خدمات( و نتا یندها،فرا -و منابعشراکتها  -کارکنان -یاستراتژ -ی) رهبر یارمع 5

 باشد. یکسب و کار( م یجنتا - جامعه یجنتا -کارکنان 

شتده انتد کته ستطح      یمتقست  "یو تعال یاتضرور ی،رهبر"هرم با سه سطح  یکدر  یمگانه مدل آپ تا 18  یمحورها یااجزا  یکهصورت در

 –عملکرد  مدیریت –کار  یریتمد – یهپا یمحور )مراقبتها 5 یدارا "ضروریات" سطح و( کارکنان – یمحور )استراتژ 2 یدارا "یرهبر"

 رویکردهای – فرایندها – یگروه یمحور )کارها 3 یدارا "یانتخاب تعال"( و سطح یبانیپشت سیستمهای – یدکیمواد و قطعات  مدیریت

 باشد. یمحور( م یزتجه

 
 Uptimeمدلارزیابی:(1)شکل

 

اجزامدلهایوزنده(5-2-3
امتیاز را به  588درصد ارزش کل ارزش معادل  58است که معیار های توانمند سازها  1888، کل امتیاز EFQMامتیاز در مدل تعالی  کل

درصتد ،   18درصد ، رهبتری   11معیار زیر مجموعه آن عبارت است از : فرآیند ها  5از  یکاز هر  یکخود اختصاص می دهد که وزن هر 

 درصد 0درصد و خط مشی و استراتژی  8درصد ، کارکنان  8مشارکت و منابع 

د از : نتایج آن عبارتن یاز زیر مجموعه ها یکامتیاز را برخودار است که وزن هر  588درصد کل ارزش ، معادل  58های نتایج نیز از  معیار

گانه  8 یاردرصد است. در واقع ثقل هر مع 15درصد و نتایج کلیدی عملکرد  6درصد ، نتایج جامعه  8درصد ، نتایج کارکنان  28مشتریان 

 ینو کمتتر   288 یتاز بتا امت  "یمشتر یجنتا" یاربه مع یارهادر مع یازامت یشترینبه عنوان نمونه ب یدنما یرا متفاوت م یگرد معیارنسبت به 

 تعلق دارد. 68 یازبا امت "جامعه یجنتا" یاربه مع یازام

 

ستازمانها در   یه،اول یابیباشد که. پس از ارز یم یبند یازامت یدارا EFQM یسازمان یمدل تعال یارهایمع ید،که در باال ذکر گرد همانطور

 گردد. یسازمان در سطوح مختلف م یمدل باعث سطح بند یفکه بنا به تعر یندنما یکسب م یازامت یارهر مع

وجود ندارد و  یزن یبند یازبرخوردارند و امت یاز ثقل برابر یگردهگانه نسبت به همد یاجزا و محورها  یمآپ تا یدر  مدل تعال یکهصورت در

 گردد. یسطح م یینسازمان تع " یتعال -  شایستگی – فهم – آگاهی – برائت "سطح  5در  یسازمان، به طور کل یابیتنها پس از ارز

 

 

 



 

 
 EFQMعملکردیابیمدلارز:(2)شکل

 

سطحمطلوبیینتع(5-2-4

ختود را بتا ستطح     یفعلت  یتتواننتد وضتع   یو سازمانها م یدهگرد یحمحور مشخص و تصر یاسطح مطلوب هر جزء  یمآپ تا یمدل تعال در

 یدنرست  یباشد و فقط به چگونگ یسطح مطلوب مشخص نم EFQM یسازمان یدر مدل تعال یکهدر حال یندنما یسهمطلوب ارائه شده مقا

 اشاره شده است.  یبه تعال

مدلهایدتأک(5-2-5

در  یتد نما یمت  یمراستتا تنظت   ینخود را در ا یتهایفعال یتمرکز دارد و تمام یانمشتر یمند یترضا یبر رو EFQM یسازمان یتعال مدل

و سود حاصتل از   یسکهار ینتعادل و توازن ب یجاد)ا یدشاندر طول عمر مف یزاتاز تجه ینهاستفاده به یبر رو یمآپ تا یمدل تعال یکهحال

 .یدنما ی( تمرکز میزاتاستفاده از تجه

نتایج -5
را بتدون   یگتر ان متدل د تتو  یشده باشد، چگونه م یساز یادهپ یفوق الذکر در سازمان یتعال یاز مدلها یکیاست که اگر  ینا یشروبحث پ

 و متجانس کرد؟ یندو مدل را در سازمان همنش ینتوان ا ینمود و چگونه م یساز یادهچالش در سازمان پ

محتور باشتد و    یتز تجه یستازمان  یکهمزبور، در صورت یتعال یمدل ها یاساس مقدمات ارائه شده در فوق و با توجه به تفاوتها و تطابقها بر

در آن ستازمان   یزیکتی ف ییهتای دارا یریتمتد  یستاز  یتاده اش باشتد پ  یزیکتی ف ییهتای و دارا یتزات کسب و کار آن سازمان وابسته به تجه

پوشش دادن به کل سازمان را ندارند و اگر و تنها اگر به  ییتوانا یزیکیف ییهایدارا یریتمد یتعال یست که مدلهایدر حال ین. ا یستضرور

مانند. پس  یم یجا یسازمان یباشد، از غافله تعال ینم یزاتتجه یریتاز سازمان که در ارتباط با مد ییاکتفا شود ، بخشها یدل تعالم ینا

 است. یمحور ضرور یزتجه یها ماندر ساز یوجود هر دو مدل تعال

 ییهایدارا یریتمد یتعال یمدلها یساز یادهابسته است پو ...( و یدانش ی،مانند )مال یگرد ییهایکه کسب کار آنها به دارا ییدر سازمانها اما

 گذارد. یبر دوش سازمان م یاضاف ینهنداشته و فقط زمان و هز یدر آنها ضررورت یزیکیف

باشند.یمEFQMمدلیکهداراییدرسازمانهایممدلآپتایسازیادهپ(1
 باشد. یم یرز یارهایمع یرز یشده است، دارا یمعرف "شراکتها و منابع"که با نام   EFQMاز مدل  1 معیار

 شراکت های بیرونی یریتمد 

 منابع مالی  یریتمد 

 ساختمانها، تجهیزات و مواد یریتمد 

 فناوری  یریتمد 

 اطالعات و دانش  یریتمد 

کستب ارزش از   یستازمان بترا   یکهماهنگ  یتهایفعال" ;یزیکیف ییهایدارا یریت، مد ISO 55000در استاندارد  یفتعر ینکهتوجه به ا با

 یتار مع ینباشد بنابرا یم ییهامنابع و دارا یحصح یریتمد یازمندهماهنگ در سازمان ن یتهایفعال ینا یجادشده است، لذا ا یفتعر "ییهادارا

چهارچوب و   EFQMاز  مدل  1 یارتفاوت که در مع ینانطباق کامل دارد با ا یزیکیف ییهایدارا یریتبا کل مفهوم مد EFQMاز مدل  1



 

چهتارچوب و   یمآپ تتا  یزیکیف ییهایدارا یریتمد یمدل تعال یکهدهد. در حال یارائه نم یارهامع یربه ز یابیجهت دست یمشخص یالگوها

 دهد.  یارائه م EFQMاز مدل  1 یاربه اهداف مع یابیدست هتبرتر ج یروش مشخص به همراه الگوها

 یتی اجرا یرا بر اساس قدمها EFQMاز مدل  1شماره  یاربهبود مع یاهداف و پروژه ها یراهداف، ز یست،با یسازمان م یی،مرحله اجرا در

و  یساز یادهدر سازمان پ یزیکیف ییهایدارا یریتبهبود، مد یپروژه ها ینا یتا بدون تعارض و تقابل، با اجرا ید،نما یبازنگر یممدل آپ تا

 .یابدتحقق  یزن 1ار یاهداف مع

باشندیمیممدلآپتایکهداراییدرسازمانهاEFQMیمدلتعالیسازیادهپ(2

باشند و  یم یزیکیف ییهایدارا یتعال یاستراتژ ینموده اند، قاعدتا دارا یساز یادهپ یشرا از پ یزیکیف ییهایدارا یکه مدل تعال سازمانهایی

 یمناسب با توجه به استتراتژ  یزیکیف ییهایدارا یریتمد یژاست تا استرات یازدر سازمان، ن EFQM یسازمان یمدل تعال یدر صورت اجرا

 .یردقرار گ یو بازنگر یمورد بررس ید،نما یم یفکل سازمان تعر یبرا EFQM یکه الگو یدیجد

 ییهتای دارا یریتاجتزا متد   یمابق ید،نما ییرسازمان تغ یدجد یسازمان بر اساس استراتژ یزیکیف ییهایدارا یریتمد یاستراتژ یکهصورت در

در سازمان اجرا  EFQMاز مدل  1شماره  یاربهبود مع یدر قالب پروژه ها یزن ییراتتغ  ینکه ا یافتخواهند  ییرمتناسب با آن تغ یزیکیف

متدل   یساز یادهاجزا مدل به کار خود ادامه داده و در پ یمابق یزیکی،ف ییهایدارا یریتمد یاستراتژ ییردر صورت عدم تغ یخواهد شد ول

EFQM نخواهند نمود. یجادا یلاختال 

 

نتیجهوجمعبندی -6
 یزیکیف یها ییدارا یریتمد یساز یادهپ یشده باشد برا یساز یادهدر آنها اجرا و پ EFQM یسازمان یکه، مدل تعال ییپس سازمانها

که  یی. سازمانها یندنما یبازنگر یممدل آپ تا ییاجرا یها را بر اساس قدم EFQM 1شماره  یاربهبود مع یها اهداف و پروژه یستبا یم

است تا  یاز، ن EFQM یسازمان یمدل تعال یو اجرا یساز یادهپ یو اجرا شده باشد برا یساز یادهدر آنها پ یکیزیف یها ییدرا یریتمد

نموده است ، مورد  یفازمان تعر یبرا EFQM یکه مدل تعال یدیجد یخود را متناسب با استراتژ یزیکیف ییهایدارا یریتمد یاستراتژ

 قرار دهند. یو بازنگر یبررس

 یزیکی،ف ییهایدارا یریتمد یتعال ینسبت به مدلها EFQMمانند  یسازمان یتعال یقدمت مدلها یلکشور، به دل یداخل یعدر اکثر صنا

سازمان، به فکر  یدر سودآور یزاتتجه یتنموده اند و با توجه به اهم یساز یادهرا در مجموعه خود پ یسازمان یتعال یسازمانها مدلها

 افتاده اند یزن یزیکیف ییهایدارا یریتمد تعالی یمدلها یساز یادهپ

تقدیروتشکر
 .دارای شماره نیست این بخشدر صورت نیاز بصورت کوتاه و در یک بند آماده شود. تقدیر و تشکر بخش 
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