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   بر مبناي مدل تعالی سازمانی سازمانارزیابی عملکرد خود
  
  *،1بنابمهدي پاکدل

  2بهنام طالبی
  
  

E-mail: pakdelmehdi86@yahoo.comعضو باشگاه ،  ایران، تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، پژوهشگران جوان  
E-mail: btalebi@iaut.ac.ir  گروه مدیریت آموزشی، تبریز، ایران ، ، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسالمی   

  
  
 

  چکیده
 بر )ایران (ي کل تعاونی استان آذربایجان شرقی عملکرد ادارهخودارزیابی، هدف پژوهش حاضر

پژوهش  .باشدمی 1390در سال  3ریت کیفیتبنیاد اروپایی مدی مبناي مدل تعالی سازمانی
 يجامعه. است کاربردي،  و از حیث هدفتوصیفیاز نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع،  حاضر

به ) ایران(ي کل تعاونی استان آذربایجان شرقی  مدیران و کارکنان ادارهتمامیپژوهش، آماري 
 استاندارد مدل ينامه پرسش، مصاحبه وگردآوري اطالعات پژوهشابزار  .باشد نفر می85تعداد 

 9در این پژوهش عملکرد سازمان در . باشدمی  بنیاد اروپایی مدیریت کیفیتتعالی سازمانی
.  است مورد خودارزیابی قرار گرفتهمعیار مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

به دست آمده و داراي اعتبار  949/0  آلفاي کرونباخآزمون نامه با استفاده از پایایی پرسش
استفاده Spss  وExcel  يافزارنرمهاي بستهها از براي تجزیه و تحلیل داده. باشدباالیی می
هاي معیاردر عملکرد سازمان مورد مطالعه  نتایج پژوهش حاکی از آن است که. شده است

  ونتایج جامعهکارکنان، نتایج  ،نتایج مشتري، یندهاآفر، ها و منابعشراکترهبري، کارکنان، 
مشی و باشد اما در معیار خطباالتر از حد متوسط همان معیار مینتایج کلیدي عملکرد 

  .باشداستراتژي کمتر از حد متوسط همان معیار می
  
  

، رهبري، مدل تعالی سازمانی، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت خودارزیابی،: واژگان کلیدي
   و منابع، فرآیندهاهاکارکنان، شراکت

  
  
  
  

                                                
،کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی :لي مسئو نویسنده.*و1  ، ایران تبریز دانشگاه آزاد اسالمی،باشگاه پژوهشگران جوانعضو   

  تبریز، ایرانگروه مدیریت آموزشی، ، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسالمی، ت علمیئ و عضو هیاستادیار. 2
٣.European Foundation for Quality Management (EFQM) 

mailto:pakdelmehdi86@yahoo.com
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  مقدمه - 1
 در ضرورت ،هاسازمان روي پیش هايو چالش اطالعات حجم و سرعت به توجه با امروز جهان در

 پیش از بیش ضعف، و نقاط قوت براساس يریزبرنامه و ،موقعیت تعیین براي داشتن معیارهایی اختیار
 بهبود براي هاآن ناپذیرپایان تالش و هاسازمان نمیا در شدید جو رقابتی ایجاد .رسدمی نظر به ضروري
در  هاسازمان است شده سبب مشتریان نیازهاي و ساختن انتظاراتبرآورده و محصوالت و خدمات کیفیت

 دقیق اطالعات بتوانند تا باشند، خود عملکرد براي ارزیابی پذیرانعطاف و اعتماد قابل جامع، روشی جستجوي
 هايضعف و هاقوت به توجه با و دست آورند به جامعه در خود عملکرد و جایگاه قعیت،مو مورد جامعی در و

 و زادهشیخ (نمایند را تضمین خود حیات وسیله این به و شده آینده در بیشتر ایجاد خطاهاي از مانع گذشته،
ویژه در ي خود به هاهر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت). 1387، زادهبهرام

از سوي دیگر نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک .  نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد،ي پویاهاي پیچیدهمحیط
شود که پیامد آن کهولت و در سازمانی تلقی میقراري ارتباط با محیط درون و برونسیستم به معناي عدم بر

 آن از سوي ي مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکبارهيهممکن است بروز پدید. نهایت مرگ سازمان است
امکان انجام ، دهد فقدان نظام کسب بازخوردمطالعات نشان می. ها احساس نشودمدیران عالی سازمان

  ).1385ارشدي، (سازد هاي سازمان را غیرممکن میاقدامات الزم براي رشد و توسعه و بهبود فعالیت
هاي جاري، گسترش فرهنگ در فعالیتان  کارکنان و توسعه و مشارکت آنگرایی، توانمندکردننتیجه

 تجاري، يکنندگان و شرکامداري، رهبري سازمان و ثبات در اهداف، رعایت منافع مشتري با تامینمشتري
گیري بر مبناي واقعیات، یندها، تصمیمآمحیطی، مدیریت فرکردن منافع جامعه و مالحظات زیستلحاظ

 ينفعان از جملهنوآوري و بهبود مستمر و در نهایت رعایت عدالت در تامین منافع تمامی ذيیادگیري و 
.  تعالی و رشد آن سازمان خواهد بوديدهندهها در یک سازمان نشان که تحقق آناستهایی مفاهیم و ارزش

در همین . داف استگیري میزان تحقق این اههاي تعالی سازمانی ابزاري در خدمت مدیر براي اندازهمدل
ها معرفی به عنوان چارچوب اولیه براي ارزیابی و بهبود سازمان راستا، مدل سرآمدي بنیاد کیفیت اروپایی

. ها دست یابدهاي پایداري است که یک سازمان سرآمد باید به آني مزیتدهندهمدلی که نشان. شده است
مدل تعالی . لی مدیریت کیفیت فراگیر معرفی شده استگیري اصول و معیارهاي اصاین مدل به منظور اندازه

شامل رضایتمندي مشتري، رضایت کارکنان، (عملکرد اروپایی بر این فرضیه استوار است که نتایج متعالی 
مشی و از طریق رهبري قدرتمند، کارکنان شایسته و متعهد به سازمان، خط) جامعه و نتایج کلیدي عملکرد

  .  )17- 15، 1387نجمی، ( هاي توانمند قابل حصول استشده و منابع و مشارکت تعریفمناسبیندهاي آفر
بر ) ایران(ي کل تعاونی استان آذربایجان شرقی هدف پژوهش حاضر، خودارزیابی عملکرد اداره
  .باشدمی مبناي مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

  
   

   پژوهشادبیات -2
 براي است سیستماتیک کوششی: اندگفته برخی. است شده ارایه مختلفی عاریفت عملکرد، ارزیابی از

 آن نمودنبرآورده در توانایی دولت و بوده مردم نیازهاي گويجواب حد چه تا دولتی خدمات که این دانستن
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 در اییاجر هايدستگاه در عملکرد گیريو اندازه سنجش یندآفر را آن بعضی . )2003 ،1مار( است اندازه چه
اجرایی  هايبرنامه قالب در و سازمانی وظایف و اهداف براي تحقق مدیریت علمی مفاهیم و اصولی چارچوب

 از منظور . است هافعالیت اثربخشی با مترادف اغلب سازمانی بعد در عملکر ارزیابی ).2001، 2مولر(اند دانسته
- جلوداري(است  عملیات و هاکارآبودن فعالیت یویژگ با هابرنامه و اهداف به یابیدست میزان اثربخشی،
- ها در دوره عملکرد در دستگاهگیريیند سنجش و اندازهآبه فر عملکرد، ارزیابی طورکلی، به ).1385ممقانی، 

 شفاف و ،شوندههاي ارزیابیهاي مورد قضاوت براي دستگاهتظارات و شاخصناي که ابه گونه–هاي مشخص 
  ).1383نجمی و حسینی، (شود اطالق می، ه باشداز قبل به آن ابالغ شد

. ي الگوي تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت استفاده شده است گانه9هاي  در این پژوهش از معیار
  )1385ریاحی، (: عبارت است از. 1 نمودار مطابقاین معیارها 

 نیاز مورد هايسیستم و هاارزش هاآن به دستیابی و تدوین را موریتام و آرمان متعالی،  رهبران:3رهبري. 1
 در .آورندمی در اجرا به را هاآن خود مناسب رفتار و عمل با و کرده ایجاد را سازمان پایدار موفقیت براي

 را سازمان گیريجهت تا قادرند باشد الزم که کجا هر و دارند مقاصد در ثبات سازمان، تحوالت و تغییر دوران
  .کنند ترغیب آن پیروي به را کارکنان و ساخته متحول

 یک تدوین و ایجاد طریق از را خود آرمان و موریتام ،متعالی هاي سازمان:4مشی و استراتژي خط. 2
 در اجرا به کنند،می فعالیت آن در که بخشی و بازار گرفتن نظر در با و نفعانذي منافع بر متمرکز استراتژي

  .شوندمی جاري و تدوین هااستراتژي تحقق منظور به افرآینده و اهداف ها،مشیخط .آورندمی
 سازمانی و تیمی فردي، سطوح در را خود کارکنان يبالقوه توان تمامی متعالی هاي  سازمان:5کارکنان. 3

 امور در را کارکنان کرده، ترویج را برابري و عدالت هاآن .گیرندمی بهره آن از و بخشیده توسعه کرده، اداره
 کرده، توجه خود کارکنان به ايگونه به هاسازمان این .کنندمی اختیار تفویض هاآن به و داده مشارکت

 از استفاده براي تعهد و انگیزه هاآن در که دهندمی قرار تقدیر و تشویق مورد را هاآن و ساخته برقرار ارتباط
  .شود ایجاد سازمانی منافع جهت در دانششان و مهارت

 منابع و کنندگانتأمین بیرونی، تجاري هايهمکاري و هامشارکت متعالی، هاي سازمان:6 منابعها و شراکت. 4
 و ریزيبرنامه فرآیندهایشان بخش اثر اجراي ،استراتژي و مشیخط از پشتیبانی منظور به را خود داخلی

 .کنندمی مدیریت
 فزاینده ارزش ایجاد و کامل رضایت کسب منظور به ار خود فرآیندهاي متعالی هاي سازمان:7ها فرآیند. 5

  .بخشندمی بهبود و کرده مدیریت نموده، طراحی نفعانذي سایر و مشتریان براي
 و کرده گیرياندازه را خود مشتریان با مرتبط مهم نتایج فراگیر طور به متعالی هاي سازمان:8نتایج مشتري. 6
 .یابندمی دست هاآن به

                                                
1. Marr  
2. Moeller  
1.Leadership 
١.Policy & Strategy 
5 .People 
6.Partnerships & Resources 
7.Processes 
8.Customer Results 
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 و کرده گیرياندازه را خود کارکنان با مرتبط مهم نتایج فراگیر طور به متعالی هايمانساز: 1نتایج کارکنان. 7
  .یابندمی دست هاآن به
 و کرده گیرياندازه را خود کارکنان با مرتبط مهم نتایج فراگیر طور به متعالی هايسازمان :2نتایج جامعه. 8
    .یابندمی دست هاآن به
  .دست می آورده ه سازمان در رابطه با مشتریان بآنچ: 3نتایج مهم عملکرد. 9
  

         
   اروپایی مدیریت کیفیتمدل تعالی بنیاد. 1نمودار 

  
  ).5، 2003،  4بندل(:  منبع

  
. ي توانمندسازها و نتایج تشکیل یافته است ه  از دو حوز اروپایی مدیریت کیفیت سرآمدي بنیادمدل
ي  ي حوزه دهندهي توانمندسازها و چهار معیار بعدي نشان ي حوزه دهنده نشانمدلست این پنچ معیار نخ

ها  ي یک سازمان و چگونگی تعامل آن دهندهي اجزاي تشکیل کنندهي توانمندسازها بیان حوزه. باشد نتایج می
تایج مطلوب حاصل از  و ن سازمان را تشکیل داده حاصل از عملکرد، نتایجي نتایج با یکدیگر است و حوزه

 ي علت و معلولی است اساس رابطه ي بین این دو حوزه بر رابطه. کند اجراي توانمندسازها را معرفی می
مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی گیري یک سازمان نسبت به منطقی که براي اندازه. )33، 1383امیران، (

کند که سازمان براي رسیدن به نتایج نطق بیان میاین م. است 5رادار وجود دارد، منطق مدیریت کیفیت
 این برنامه و رویکرد باید در ارکان سازمان تسریع داده . برنامه و رویکرد مناسبی داشته باشددمورد نظر بای

 مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت دشده و به اجرا در آید و در نهایت عملکرد سازمان نسبت به برنامه بای
  .)2006 و همکاران، 6کالو ، 1381 ،آذري و صفوي (دشوگري لزوم بازن

  
  

                                                
1.People Results 
2.Society Results 
3.Key Performance Results 
4 .Bendell 
5.RADAR  
6.Calvo 
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  :یافته در خصوص موضوع پژوهش عبارت است ازي تحقیقات انجاماي از پیشینهگزیده
مدل تعالی بنیاد اروپایی در پژوهشی با عنوان خودارزیابی بر اساس ) 1388(زاده پور و اسالمیترابی

- هم. دو بیماستان پرداخته استعملکرد نتخب شهر اهواز به بررسی هاي مدر بیمارستان مدیریت کیفیت
 ارزیابی در مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیتدر پژوهشی به کاربرد ) 1388(اقبال و همکاران چنین 

دهد که مدیریت ها نشان مییافته. انداختهرعملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پ
ي  و حوزه294ي توانمندسازها  حوزهامتیاز امتیاز به خود اختصاص داده و 516بع انسانی در این ارزیابی منا

  بیمارستانعملکرد ، موردييدر یک مطالعه) 2007( 1نابیتز  در ضمن.به دست آمده است 222نتایج 
رزیابی عملکرد شرکت شیر عنوان ا در پژوهشی با) 1384(خلیلی در ضمن  .اندمنتشر کرده هلند 2آمستردام
مدلی  ، تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیتمدلبر مبناي ) ایران(ي پگاه استان آذربایجان شرقی پاستوریزه

  و سونتاگ3مولر .جدید براي نمایش تصاویر نقاط قوت و ضعف با استفاده از این مدل ارایه کرده است
. اندمریکا پرداختهآدر EFQM اساس مدل مات بهداشتی برسازمان خد17اي به ارزیابی در مطالعه) 2001(4

مدت همراه ریزي بلنداي نشان دادند که یک خودارزیابی موفق با برنامهدر مطالعه) 1998( 6 و اسمیت5زینک
 به روش کارگاهی و )EFQM(اساس مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی   عمل شامل ارزیابی برياست و شیوه
  .دباشپروفرما می

  
   پژوهشهايفرضیه -3

  :هاي پژوهش حاضر عبارت است ازفرضیه
بیشتر از حد متوسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت  بر مبناي معیار رهبري مدل تعالی سازمانعملکرد . 1

  .استهمان معیار 
شتر از بی مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت استراتژيمشی و عملکرد سازمان بر مبناي معیار خط. 2

  .حد متوسط همان معیار است
بیشتر از حد متوسط عملکرد سازمان بر مبناي معیار کارکنان مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت . 3

  .همان معیار است
بیشتر از حد ها و منابع مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت عملکرد سازمان بر مبناي معیار شراکت. 4

  .ر استمتوسط همان معیا
بیشتر از حد متوسط  مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت يعملکرد سازمان بر مبناي معیار فرآیندها. 5

  .همان معیار است
بیشتر از حد عملکرد سازمان بر مبناي معیار نتایج مشتري مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت . 6

  .متوسط همان معیار است

                                                
1.Nabitz 
2.Amsterdam 
3.Moeller 
4.Sonntag 
5.Zink 
6.-Schmidt 
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بیشتر از حد مبناي معیار نتایج کارکنان مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت عملکرد سازمان بر . 7
  .متوسط همان معیار است

بیشتر از حد  مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت يعملکرد سازمان بر مبناي معیار نتایج جامعه. 8
  .متوسط همان معیار است

بیشتر از ي عملکرد مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت عملکرد سازمان بر مبناي معیار نتایج کلید. 9
  .حد متوسط همان معیار است

  
   پژوهششناسیروش -4

- جامعه .است کاربردي ، و از حیث هدفتوصیفیاز نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، پژوهش حاضر 
-  می نفر85 به تعداد تعاونی استان آذربایجان شرقیاداره کل مدیران و کارکنان پژوهش، تمامی  آماري ي

ابزار گردآوري اطالعات  . نفر به دست آمده است40رگان وگیري منمونهجدول  بر اساس حجم نمونه .باشد
در این پژوهش . باشد میي استاندارد مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیتنامهپژوهش، مصاحبه و پرسش

.  مورد خودارزیابی قرار گرفته است معیار مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت9عملکرد سازمان در 
. باشد به دست آمده و داراي اعتبار باالیی می949/0نامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ  پایایی پرسش

   . استاستفاده شده Spss  و Excel ي افزارهاي نرمها از بستهبراي تجزیه و تحلیل داده
  

  ها و بحثیافته -5
توصیف آماري . به منظور انجام تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است

اي  نمونه1تکتستآماري نیز از آزمون تیدر سطح استنباطی . باشدمی. 1متغییرهاي پژوهش مطابق جدول 
  . استاستفاده شده. 2براي آزمون متغییرهاي پژوهش مطابق جدول 

ي کل تعاون استان آذربایجان شرقی میانگین عملکرد اداره شود کهمالحظه می. 1با توجه به جدول
، معیار کارکنان  امتیاز90/51 ها برابرمشی و سیاست امتیاز، معیار خط60/65بر مبناي معیار رهبري برابر 

، معیار  امتیاز62/91  معیار فرآیندها برابر امتیاز، 50/64ها و منابع برابر معیار شراکت امتیاز، 55/64 برابر
 62/39، معیار نتایج جامعه برابرامتیاز 47/64 ، معیار نتایج کارکنان برابر امتیاز25/98برابر نتایج مشتري 

بیشترین . نسبت به حد متعالی به دست آمده است امتیاز 7/89معیار نتایج کلیدي عملکرد برابر امتیاز و 
 با نتایج جامعهو کمترین امتیاز مربوط به  25/98 با امتیاز نتایج مشتريوط به معیار شده مربامتیاز کسب

  . باشدمی 62/39امتیاز 
 درصد، 95شود که در سطح اطمینان مالحظه می. 2اساس اطالعات به دست آمده از جدول  بر

 نتایج مشتري، نتایج ،دها فرآین،ها و منابع شراکت،کارکنان ، ،رهبريرهاي معیارهاي داري متغیسطح معنی
مشی و خطدار است اما معیار  درصد بوده و معنی5 کمتر از  نتایج کلیدي عملکرد و، نتایج جامعهکارکنان

 مورد تایید 7 يها به جز فرضیهي فرضیه همهبنابر این. دار نیستباشد و معنی درصد می5 باالتر از استراتژي

                                                
1.One Sample T-test  
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 گانه نسبت به حد 9عنکبوتی عملکرد سازماندر هر یک از معیارهاي . 4 در نمودار.و پذیرش قرار گرفته است
  .متعالی و حد متوسط نشان داده شده است

  
 آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش. 1 جدول

One-Sample Statistics  

Criteria N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Leadership 40 65.6000 11.48421 1.81581 

Policy & Strategy 40 51.9000 11.08661 1.75295 

People 40 64.5500 12.87604 2.03588 

Partnerships 40 64.5000 9.93311 1.57056 

Processes 40 91.6250 12.21535 1.93142 

Costumer Result  40 98.2500 11.63273 1.83930 

People Result 40 64.4750 9.61032 1.51953 

Society Result 40 39.6250 7.01532 1.10922 

Key Performance Result 40 89.7000 18.81789 2.97537 

  
  
  

 

  آمار استنباطی متغیرهاي پژوهش. 2 جدول
One-Sample Test 

 Test Value = 50 

95% Confidence Interval of 

the Difference Criteria  t  df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean Difference 

Lower Upper 

Leadership 8.591 39 .000 15.60000 11.9272 19.2728 

Policy & Strategy 1.084 39 .285 1.90000 -1.6457 5.4457  

People 7.147 39 .000 14.55000 10.4320 18.6680 

Partnerships 9.232 39 .000 14.50000 11.3232 17.6768 

Processes 21.552 39 .000 41.62500 37.7183 45.5317 

Costumer Result  26.233 39 .000 48.25000 44.5297 51.9703 

People Result 9.526 39 .000 14.47500 11.4015 17.5485 

Society Result -9.353 39 .000 -10.37500 -12.6186 -8.1314 

Key Performance Result 13.343 39 .000 39.70000 33.6817 45.7183 
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   اروپایی مدیریت کیفیت تعالی بنیادمدل در هر یک از  معیارهاي سازمانعنکبوتی عملکرد . 4نمودار 

  

  نتایج پژوهش -6
  :پژوهشی عبارت است ازها و فرضیهنتایج پژوهش متناظر با  اهداف 

بیشتر از حد متوسط عملکرد سازمان بر مبناي معیار رهبري مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت . 1
  .معیار استهمان 

 از بیشتر مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت استراتژيمشی و عملکرد سازمان بر مبناي معیار خط. 2
  .حد متوسط همان معیار است

بیشتر از حد متوسط عملکرد سازمان بر مبناي معیار کارکنان مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت . 3
  .همان معیار است

بیشتر از حد ها و منابع مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت مان بر مبناي معیار شراکتعملکرد ساز. 4
  .متوسط همان معیار است

بیشتر از حد متوسط عملکرد سازمان بر مبناي معیار فرآیندها مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت . 5
  .همان معیار است

بیشتر از حد  مشتري مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت عملکرد سازمان بر مبناي معیار نتایج. 6
  .متوسط همان معیار است

 از حد کمترعملکرد سازمان بر مبناي معیار نتایج کارکنان مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت . 7
  .متوسط همان معیار است

حد بیشتر از  وپایی مدیریت کیفیتعملکرد سازمان بر مبناي معیار نتایج جامعه مدل تعالی بنیاد ار. 8
  .متوسط همان معیار است

بیشتر از عملکرد سازمان بر مبناي معیار نتایج کلیدي عملکرد مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت . 9
  .حد متوسط همان معیار است
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  منابع
،  مجتمع آموزشی عالی قميمجلهها، دادهسازي تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی ، مدل)1381(آذر، عادل؛ صفوي، سعید 

  .13ي شماره
  

  .63 ي، شمارهي اندیشهماهنامههاي مدیریت عملکرد و ارزیابی آن، ها و شیوه، روش)1385(ارشدي، خمسه 
  

اصفهان بر   عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ، )1386 ( سیدعلی،سیادت؛ محمدحسین ،یارمحمدیان؛  فرزانه،اقبال
  . اولي ششم، شمارهيدوره، فصلنامه مدیریت اطالعات سالمت، )EFQM (تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت اساس مدل

 
ساز،  شرکت مشاورین کیفیت،INQA / EFQMهاي   راهنماي گام به گام سرآمدي سازمانی براساس مدل ،)1383(امیران، حیدر 

  .218 و 33 و 10صصتهران، یکم، 
  

هاي منتخب اهواز،  در بیمارستانEFQMارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی  خود،)1388(زاده، سارا پور، امین و رکاب اسالمیترابی
  .1-9 دوم، صص ي، دوره هشتم، شماره مدیریت اطالعات سالمتيمجله

  
  .تحقیقات صنعتی ایران، چاپ دومانتشارات مرکز : ، تهرانEFQMتعالی سازمانی ، )1385(ممقانی، بهرام جلوداري

  
 پگاه استان آذربایجان شرقی بر مبناي الگوي تعالی  بنیاد يارزیابی عملکرد شرکت شیر پاستوریزه، )1384(خلیلی، مجید 

  . کارشناسی ارشدينامه، پایاناروپایی مدیریت کیفیت
  

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، : هران ت،جویی و سرآمديهاي برتريجوایز کیفیت، مدل، )1385(ریاحی، بهروز 
  .چاپ نخست

  
 يماهنامهکار،  و کسب عملکرد ارتقاي در انسانی منابع استراتژیک مدیریت ، نقش)1387( زاده، محمدمهديبهرام و رجبعلی زاده،شیخ

    .18 سال ایران مدیریت مشاوران انجمن ،مدیریت مشاور
       

  ، EFQMسرآمدي ، چرخشی در حرکت به سوي سرآمدي سازمانی با استفاده از مدل)1383(ی، سیروس نجمی، منوچهر و حسین
  .149 ي، شماره استاندارديمجله

  
  .د، چاپ هفتممانتشارات سرآ: ، تهران از ایده تا عمل EFQMمدل سرآمدي ، )1387(نجمی، منوچهر 
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Abstract 

The Aim of the present Study,  self-assessing  the performance  of entire Department 
of Cooperatives in East Azerbaijan province, on basis of Cooperative Excellence Model, 
EFQM (European Foundation for Quality Management), in 1390. The method used for the 
present Study is surveying, the type used is descriptive and functional in respect to the Aim. 

Statistical Society of the present study, Eighty five persons, includes entire staff 
members and managers of cooperatives of East Azerbaijan province. Data gathering tool for 
this study is by interviews and standard questionnaires of the European Foundation for 
Quality Management Excellence, EFQM Model.  In this study, organization performance in 9 
criteria of European Foundation for Quality Management excellence model, performed self-
assessment. Reliability of the questionnaire has been obtained using Cronbach's alpha 0/949 
and it has great authenticity. Excel and Spss software was used to analyze all data. the study 
results indicate that organizational performance criteria in leadership, staff, partnerships and 
resources, processes, customer results, staff results, society results, and results in key 
performance, is higher than average of that same criteria. But in the criteria of policy and 
strategy, is less than average of the same criteria. 
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