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 چکيده
 ازجمله. شودمي محسوبراهبردی  و مستمر فرايند يك ها،سازمان از بسياری در مديريتيهای سامانه از استفاده امروزه

 در فرايندها و هاسيستم كارايي ميزان سنجش برای قوی ابزاری عنوانبه كه است سازماني تعالي هایمدل ها،سيستم اين

 در را خود موفقيت ميزان سازمان يك اينكه ضمن ها،مدل گونهاين كارگيریهب با. شودمي كارگرفتهبه مختلف هایسازمان
 اين در تالش. كند مقايسه ها،سازمان ساير با را خود عملكرد تواندمي دهد،مي قرار ارزيابي مورد بهبود هایبرنامه اجرای

 سازماني تعالي مدل ساختار از گيریبهره با و خبرگان نظرات اساس بر HSE سيستم تعالي بومي مدلمعرفي  پژوهش

EFQM حيطه در سازمان عملكرد كمي ارزيابي بر عالوهاين ابزار پيشنهادی . است HSE، هایمدل اهداف ،زمانهم طوربه 
 موارد رعايت آن موازاتبه و كاركنان برای سالم و ايمن محيطي ايجاد آن اصلي اولويت كه ایمجموعه قالب در را بهبود

 قبالً كه مدون هایپرسشنامه كارگيریهب بادر اين تحقيق . نمايدمي دنبال را است كار محيط در بهداشتي و محيطيزيست
 معيار هفت روی بر متخصصين، و خبرگان نظر است، شده سنجيده آماری رايج هایشيوه از استفاده با هاآن پايايي و روايي

 الگوياني روش از استفاده با ايشان نظرات از حاصل نتايج و گرديد آوریجمع مدل، معيار زير 32 همراه به ثيرگذار،أت اصلي

 از يكي در شدهاستخراج مدل اعتبارسنجي، جهت پايان در. گرددمي ييدأت و يوزن ده برازش ،(SEM) ساختاری معادالت

 .گرديد اجرا واستقرار يافته  ،های تابعه نيروهای مسلحرده
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 مقدمه

های ئه روشابداع و ارا تغييرات سريع تكنولوژی و جوامع بشری ورشد و توسعه روند 

فني باعث گرديد انسان امروزی  وقوع اختراعات و اكتشافات علمي و  جديد در صنايع و

فشار آن چيزهايي قرار بگيرد كه خود به دست خود ساخته و ايجاد كرده  معرض تهديد و  در

شرايط متفاوت حوزه دفاع و پيشتازی علوم و فنون در اين حوزه و دو چندان بودن اين . است

او در  باارزشهای سالمتي نيروی كار و ساير دارائي صيانت از به نيازات از يكسو و تغيير

 .شوداحساس مي ازپيشبيشمقابل خطرات محيط در اين حوزه 

تجربه نشان داده است كه ايجاد يك فرهنگ قوی ايمني شغلي و بهداشتي برای كليه 

های قطعي در يكي از روشتي به عبار. باشدميسطوح كاری به يك اندازه مفيد و ضروری 

فرهنگ و در اين ميان  باشدميشغلي در ميان كاركنان ارتقاء فرهنگ ايمني  حوادثكاهش 

های مؤثر گرشن ايمني،  و های الزم در زمينه بهداشت شغليايمني شامل اعمال كليه ارزش

اركت در جهت های مديريت و مشها و روشكارگيری قوانين، سيستممفيد در اين زمينه، به و

 باشد.لم و ايمن ميايجاد محيط كاری سا

ساايت بااه حسا جااه  شااور، بااا تو فاااعي ك ساااختار د خاااا  ضااروريات  صاار هااا و  نااي عن ايم

سااي در  ياااتاسا يااان عمل سااوب ميسااازمان  جر عااه باار ،شااودمح ساااس مجمو مااين ا  ه

ياادمااديريت  ناادهي با نااهبه و فرما ماال نماي ایگو تااانااع مااوارد  يااكهيچ د  ياات  از  موقع

نااا ، يااان خطر سااخت و ز ناااشاارايط  هااای  جااام كار شااود سااازماندر  ،امنآور و ان شاااهده ن . م

ماامي رده يات و ملاذا در ت ناوع، ماه باه  جاه  بادون تو ساالح  هاای م عاه نيرو ياات، أهاای تاب مور

شابرد بارای تصورقابل هایبرنامه و هاروش مار پي ناي ا ياد ايم ناهبه با حاي ایگو  كاه شاود طرا

هااای قااي، نياز ياااتي ، عقااانوني اخال صااادی ومل  باارآورده سااطح تاارينعااالي در را سااازمان اقت

لاه . سازد يان مقو سات ا ساطپس الزم ا ساامانه  تو تارل و هادايت كاه ثرؤما ماديريتيياك   كن

هااده باار را شااتيباني دارد، ع بااارتي  پ بااه ع شاابردشااود.  مااربخش پي ضااوع  ث سااتلزم HSEمو  م

 .است مديريتي هایروش
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تواند خطرزا و بهسازی محيط كار، زماني مي اقدامات پيشگيرانه ايمني نظير حذف عوامل

كار در يك محيط، ه ثر باشد كه آحاد تحت پوشش مشغول بؤدر جلوگيری از وقوع حوادث م

مقررات ايمني و در كنار دانش مربوطه داشته و  ايمان و اعتقاد كامل نسبت به اجرای موازين

 ،تحت پوشش ميسر نخواهد شدباشند و اين مسئله بدون توسعه فرهنگ ايمني در ميان آحاد 

ايمني را جزء  ،به عبارتي بايد شرايطي را فراهم كرد كه آحاد تحت پوشش در تمامي سطوح

 بنابراين سازمان ؛و در راه پيشبرد اهداف ايمني گام بردارند كردهالينفك وظايف خود تلقي 

موردی  ز جبرانضمن پرهيز او  داده قرار مطالبهمورد  كلي صورتبهبايد مقوله ايمني را 

 لوازم كامل پيشگيری را تدار  ببيند. مندنظام صورتبه ،نقايص

توانند مفيد باشد های تعالي سازماني مياستفاده از ابزارهايي مانند مدل در اينجاست كه

ها جهت خودارزيابي و سنجش خود نيازمند ابزاری ويژه و مناسب و دارای سازمان چراكه

 اين ويژگي است. دارای EFQMمدل تعالي سازماني يا د كه باشنساختار مديريتي مي

 مسئله تحقیق

ماااروزه ساااتفاده ا ساااتم از ا ساااتانداردهای و هااااسي لاااف ا ساااياری در ماااديريتي مخت  از ب

ناد ياك هاا،سازمان ساتمر فراي باردی و م ساوب راه ماه را آن و شاودمي مح يار، الز باود تغي  به

 .دانندميمحوله  هایمأموريت راستای در سازمان تعالي و

 تنهانه آنان، از هريك خاا نتايج و هانيازمندی با مختلف مديريتي هایسيستم استقرار

 منابع، رفتن هدر قبيل از مشكالتي بلكه شد، خواهد سازمان سردرگمي و پيچيدگي باعث

 اهداف و هاسياست بين تضاد و سازمان كارايي كاهش ها،كاری دوباره مستندات، عظيم حجم

 ادغام چگونگي بنابراين. نمود خواهد ايجاد صنايع و هاسازمان اين از هريك برای شدهتعريف

 مديران، هایدغدغه از مختلف، هایسيستم مجموع از يكپارچه مديريت يك ايجاد و

 (1389. )كرباسيان، است پژوهشگران و دانشجويان صنايع، كارشناسان

 و زياد بسيار خسارات ،محيطيزيست آسيب و شغلي بيماری حادثه، نوع هر است بديهي

 حوادثي نتايج. كندمي تحميل هاسازمان به غيرمستقيم و مستقيم طوربه را جبراني غيرقابل بعضاً
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 ،(هند)بوپال ،(روسيه) چرنوبيل ،(انگلستان) پايپرآلفا مكزيكوسيتي، ،(فرانسه)فيزن نظير

 راستای در ت.ادعاس اين بر اهيگو مشابه موارد و ايران نيشابور قطار و( انگلستان)فليكسبرو

 مناسب راهكار يك عنوانبه مديريتي هایسيستم از استفاده فوق، هایخسارت با مناسب مقابله

 و حفاظت از اطمينان كسب ها،سيستم گونهاين استقرار از اساسي هدف. است شدهمعرفي

 اين. باشدمي زيستمحيط از حفاظت همچنين و كاركنان ايمني و سالمتي سطح ارتقاء

 مديريت كيفيت، مديريت هایسيستم عنوان تحت مديريتي استانداردهای مجموعه

 .است يافته خاا اهميت ايمني و بهداشت مديريت و زيستمحيط

 تحقق در حياتي عامل ،زيستمحيط و ايمني سالمت، هایسيستم اثربخشي و كيفيت

 محصوالت و خدمات ارائه برای يازموردن هایهزينه بردن باال باشد،مي هاسازمان اهداف

 عملكرد ءارتقا برای هاييفعاليت روی بر تمركز باعث سيستم، اثربخشي بودن پايين و گوناگون

 هایمدل شدن فراگير به توجه با حال. (1388و عباسي،  1388)كيانفر، است شده سيستم

 عمومي، هایمدل تالزاما نمودن برآورده بر عالوه تا نمود طراحي مدلي توانمي تعالي،

 نهايت در و باشد داشتهساختار نيروهای مسلح  در موجود سازماني نظام با را انطباق بيشترين

 استفاده آن عملكرد ارزيابي همچنين و بهداشت و ايمني سيستم بهبود و تعالي برای آن از

 .نمود

 .(1388ي، )نجم باشدمي دسترس در يكپارچه هایسيستم از مختلفي انواع حاضر حال در

 هایروش ادغام، نحوه يافته، ادغام هایسيستم تعداد و نوع در يكپارچه هایسيستم اين تفاوت

. است عملكرد گيریاندازه و مميزی و پايش نحوه استفاده، مورد استانداردهای ها،آن استقرار

 جامعه، چون مختلفي عوامل بر هاسيستم گونهاين استقرار تأثيرات ارزيابي دليل همينبه 

 الزامي را ذكرشده هایارزيابي انجام كه عواملي از ديگر يكي. بود خواهد الزامي فرد و سازمان

-سيستم انتخاب مسئله با را هاآن معموالً كه هاستسازمان مالي منابع هایمحدوديت نمايد،مي

 و عملكرد ریگيدازهاان تاااراس همين در. كندمي مواجه اثربخش و كارا يكپارچه مديريت های

 .باشدمي زيستمحيط و ايمني سالمت، مديريت هایسيستم از مهمي بخش ازمانياس بهبود
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 و بهبود سمت به حركت رسد،مي نظر به ،شدهانجام مطالعات و ذكرشده موارد به توجه با

 پذيرتوجيه كامالً بحث اين به ورود و ويژه اهميت حائزنيروهای مسلح  هایسازمان در تعالي

 اروپائي كيفيت مدل بخصوا سازماني تعالي هایمدل از منتج شدهبومي مدل از استفاده. است

 هایمدل از استفاده همچنين و است برخوردار هامدل بين در تریجامع وسعت و سابقه از كه

 امری هاسازمان قبيل اين سالمت و ايمني وضعيت بهبود در ،HSE حوزه در عملكرد ارزيابي

 ديدگاه از را هاسازمان مقايسه امكان الگو اين از استفاده كه است بديهي. باشدمي ضروری

HSE كندمي مشخص را هاسازمان بهبودقابل هایزمينه و قوت نقاط و ساخته فراهم. 

عاالي  هایمدلطراحي و ارائه الگويي بومي مبتني بر  ؛هدف اصلياين پژوهش با  ماومي ت ع

 اهداف فرعيو با  HSEهنگ در حوزه فر EFQMمدل  ويژهبه

 ؛HSEتبيين عناصر فرايند جامع تعالي فرهنگ  -الف 

 ؛HSEدر فرايند تعالي فرهنگ  مؤثرو معيارهای  هامال تشخيص  -ب 

 .از طريق مراجعه به خبرگان شدهتعيين هایمال  تأثيرارزيابي ميداني  -ج 

نادكدم HSE حاوزه در تعالي اساسي معيارهایاصلي كه  سؤالدر پي پاسخ به اين   ساهم ؟ا

 ؛ های فرعيسئوالو  ؟اندكدم حوزه اين در نتايج و توانمندسازی معيارهای همچنين و معيار هر

 چيست؟ معيارها سنجش اساسي هایشاخص -الف 

 مدل كهطوریبه نمود، طراحي HSE مديريت سيستم بهبود جهت مدلي توانمي چگونه -ب 

 همچنين و داشته مطابقت  EFQM  مدل الخصواعلي ميعمو هایمدل اهداف با پيشنهادی

 نمايد؟ كمك  HSE حوزه در تعالي به

 بهبود در پيشنهادی مدل از استفاده هایمحدوديت همچنين و قوت و ضعف نقاط -ج 

 انجام شده است. چيست؟ HSE عملكرد
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 مباني نظری

. شوندمي ناميده ازمانيس تعالي هایمدل معموالً فراگير، كيفيت مديريت هایمدل امروزه

 و كيفيت مديريت گذشته كاركرد از جديد فراگير كيفيت مديريت بين تمايز وجه اين

 داشت، وجود ميالدی 90 دهه اوايل و 80 دهه در فراگير كيفيت مديريت درباره كه سردرگمي

 ميدهنا فراگير كيفيت مديريت كار، و كسب بهبود برنامه هر كه بود اين موضوع. وجودآمدهب

 سازماني تعالي و ندارد شفافي معنای كه است عبارتي فراگير كيفيت مديريت بنابراين. شدمي

 است شدهتعريف روشنيبه كه رويكردی با اما است، فراگير كيفيت مديريت همان واقعاً

 .(1388و شجاعي،  1388)نجمي، 

 از استفاده با كه است هاسازمان عملكرد سنجش برای چارچوبي سازماني تعالي هایمدل

 ريزیپايه فراگير كيفيت مديريت مبنای بر را اهداف به رسيدن راه خودارزيابي هایروش

 زوايای تماميبه جامع نگرش با و فراگير ابزار يك عنوانبه سازماني تعالي هایمدل. كندمي

 اریخودي سازمان تردقيق شناخت در را هاآن تا آيندمي مديران كمك به ،هاسازمان

 .(1389)كرباسيان، كنند

 يك اينكه ضمن و روندمي كار به نيز هاسازمان عملكرد مقايسه و سنجش برای هامدل اين

 زماني مقاطع در هابرنامه اجرای در را خود هایموفقيت ميزان تا سازندمي قادر را سازمان

 و كرده مكك سازمان ضعف و قوت نقاط شناسايي به دهد، قرار ارزيابي مورد مختلف

 تا كندمي فراهم را امكان اين همچنين و كند حركت تعالي سمت به و تعريف را هاييپروژه

 .كند مقايسه هاآن بهترين با ويژهبه هاسازمان ساير با را خود عملكرد

 مديريت و سازمان يك در كيفيت هایسيستم توسعه سازماني، سرآمدی سویبه حركت

 كار اين برای را مسيری نظرانصاحب برخي. طلبدمي مناسبي گذارِ ندفراي آن، در فراگير كيفيت

 آغاز 9000 ايزو استاندارد سازیپياده با نيازها، حداقل كردن وردهآبر از كه كنندمي بينيپيش

 سویبه حركت برای مناسبي ابتدايي گام 9000 ايزو است، داده نشان متعدد مطالعات. شودمي

 تعالي مدل يك با سازمان وكاركسب كردن منطبق بعدی گام. ستا فراگير كيفيت مديريت
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 چگونگي بيان در مشتر  زبانيك عنوانبه كه 9000 ايزو خانواده استانداردهای. است سازماني

 .اندكاررفتهبه توسعه و رشد سویبه درحركت سازمان، يك نيازهای دستكم كردن وردهآبر

 سازماني تعالي

 است خود ذينفعان نيازهای به يابيدست مسير در سازمان وانمندیت ميزان سازماني تعالي

 اين بهبود و تداوم حفظ، برای سازمان كه است تالشي و شدهريزیبرنامه و تعريف قبل از كه

 دست به بلكه نيست، تئوريك و نظری برداشت يك سازماني تعالي. آوردمي عمل به نتايج

 داشته پايداری و بوده شواهد بر مبتني كه است ایاهدهمشقابل و ملموس نتايج ارائه و آوردن

 .(1389و تقديسي،  2007؛ هاكس، 1388)نجمي،  باشد

 مدل اين. باشدمي خود موفقيت ميزان از سازمان ارزيابي و سنجش برای ابزاری تعالي مدل

 نتعيي و شناسايي سازمان عملكرد بهبود برای را مديران فعاليت مسير كه است راهنمايي

 چگونه -1. تكيه دارد  سؤال دو اين به دادن پاسخ به تعالي مدل كليدی پيام بنابراين. كندنمي

 كساني چه -2 ؟شودمي شناسايي منطقي و مناسب مديريتي ساختار يك عنوانبه مدل اين

 دو اين به پاسخ برای ؟كنند ايفا را اساسي نقش تعامالت و ارتباطات زنجيره اين در توانندمي

 و اهداف به كلي اهداف بعد سطح در و كنندمي تبيين را مدل اين اول سطح در شپرس

و  2004، 1سهني؛ 1388)نجمي، شودمي تبديل و تجزيه گيریاندازهقابل و كمي هایمقياس

 (2002، 2كالهون

 

 سرآمدی و سازماني تعالي بنیادین مفاهیم و اصول •

 و ريزیبرنامه پايه و اساس كه شودمي لشام را كيفي مفهوم هشت تعالي، بنيادين مفاهيم

 برای ،هاسازمان اندازه و فعاليت نوع به توجه بدون و داده تشكيل را كيفيت هاینظام استقرار

. كنندمي پشتيباني سازماني تعالي مدل از همچنين مفاهيم اين. باشندمي استفادهقابل هاآن همه
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 هاازمانااس برای انتظارقابل عامناف همچنين و تعالي ينبنياد مفاهيم ،شودمي ارائه ادامه در آنچه

 .(2009، 2و كارلوس 1،2010)بالدريج باشدمي مفاهيم از يك هر به توجه ورتااص در

 در سرعتبه و همواره متعالي هایسازمان امروز، دنيای پرتغيير محيط در  گرايينتيجه -الف

 متعالي هایسازمان. هستند پاسخگو و منعطف ك،چاب ذينفعان، انتظارات و نيازها تغيير برابر

 را هاآن ادراكات و تجربيات كرده، بينيپيش و گيریاندازه را خود ذينفعان انتظارات و نيازها

 به مربوط اطالعات هاسازمان اين در. كنندمي بررسي را هاسازمان ساير عملكرد و نظاره

 ،هامشيخط بازنگری و كارگيریبه تعيين، ورمنظبه و شدهآوریجمع آينده و فعلي ذينفعان

 بلندمدت و مدتميان ،مدتكوتاه هایبرنامه و هاشاخص مقاصد، اهداف، راهبردها،

 مورد نتايج از متوازني مجموعه به دستيابي در تواندمي اطالعات اين. گيردمي قرار مورداستفاده

 .كند كمك ذينفعان انتظار

 آينده انتظارات و هاخواسته كه باشندمي هاييسازمان موفق ایهسازمان  مداری مشتری –ب 

. كنندمي اقدام هاآن ارتقاء امكان صورت در و دستيابي جهت در و كرده بينيپيش را مشتريان

 كهدرصورتي و كرده بازنگری و بررسي را مشتريان ادرا  و تجربيات هاييسازمان چنين

 و برقراری به هاسازمان اين. پردازندمي آن مؤثر صالحا به سرعتبه باشد، رخداده اشتباهي

 .كنندمي اقدام مشتريان با متعالي ایرابطه حفظ

 روشني سوی و سمت كه دارند رهبراني متعالي هایسازمان  مقاصد در ثبات و رهبری –پ 

 هاآن ده،كر متحد را سازمان رهبران ساير رهبران، اين. كنندمي ارائه و تعيين خود سازمان برای

 و فرهنگ اخالقي، اصول و هاارزش. كنندمي ترغيب كاركنان درآوردن حركت به برای را

 ذهن در واحدی جذابيت و هويت كه كنندمي مستقر سازمان در ایگونهبه را اداری ساختار

 طوربه را كاركنان ساير مختلف سطوح در رهبران متعالي هایسازمان در. كند ايجاد ذينفعان

 رفتار برای شاخص الگوی عنوانبه كه ایگونهبه ،آورنددرمي حركت به تعالي سمت به وممدا

 .شوندمي شناخته عملكرد و
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 مؤثری مديريت سيستم دارای متعالي هایسازمان  هاواقعيت و فرايندها بر مبتني مديريت –ت 

 اجرای از اطمينان. شودمي وردهآبر ذينفعان كليه انتظارات و هاخواسته آن مبنای بر كه هستند

 و شفاف ایمجموعه طريق از سازمان هایبرنامه و اهداف راهبرد، ،هامشيخط مندنظام

 و شدهمديريت و جاری مؤثر ایگونهبه فرايندها اين. شودمي تضمين يندهاآفر از يكپارچه

 و حال عملكرد از اطمينانقابل و واقعي اطالعات اساس بر گيریتصميم. يابندمي بهبود همواره

 و ذينفعان تجربيات و انتظارات ،هاخواسته ،هاسيستم و فرايندها هایتوانمندی انتظار، مورد

 براساس مخاطرات، و هاريسك. شودمي انجام رقبا ازجمله هاسازمان ساير عملكرد همچنين

 .شوندمي مديريت مؤثر شكلي به و شدهشناسايي عملكردی مناسب هایشاخص

 آينده و حال الزم هایشايستگي متعالي، هایسازمان  كاركنان مشاركت و سعهتو –ث 

 با هاآن. كنندمي در  و شناسايي را اهداف و راهبردها ،هامشيخط درآوردن اجرا به جهت

 مثبت، و فعاالنه را آنان و يافتهدست موردنظر هایشايستگي به ،كاركنان توسعه و جذب

 طريق از كاركنان مشاركت نمودن حداكثر تعالي نوعيبه. نمايندمي ايتحم جانبههمه ایگونهبه

 .اموراست در هاآن دادن دخالت و توسعه

 از يادگيری حال در همواره متعالي هایسازمان  مستمر بهبود و نوآوری يادگيری، -ج 

 ودننم حداكثر منظوربه را كاركنانشان دانش. هستند ديگران و خود عملكرد و هافعاليت

 دقتبه هاآن. كنندميمند بهره آن از را همگان و گرفته كارهب سازمان سراسر در يادگيری

 صورتبه سازمان تجاری دستاوردهای برای آن از و كرده حفظ را خود فكری هایسرمايه

 و وریآنو منظوربه تغيير ايجاد و موجود وضع طلبيدن چالش تعالي،. كنندمي استفاده مناسب

 .است يادگيری از استفاده با بهبود هایفرصت ايجاد

 همواره كنوني دنيای كه دهندمي تشخيص متعالي هایسازمان  هاهمكاری توسعه –چ 

. دارد كامل بستگي هاهمكاری توسعه به سازماني، اهداف به دستيابي ،باشدمي تغييرات با همراه

 .كندمي ايجاد افزودهارزش سازمان برای كه است هاييهمكاری حفظ و توسعه تعالي،

 ايجاد با مسئول هایسازمان عنوانبه متعالي هایسازمان  سازمان اجتماعي مسئوليت –ح 

 اتخاذ اخالقي رويكردهايي خود، عملكرد قبال در ذينفعانشان به مناسب پاسخگويي و شفافيت
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 فعاليت آن در زمانسا كه است قانوني الزامات حداقل چارچوب از رفتن فراتر تعالي،. كنندمي

 .است جامعه در سازمان ذينفعان انتظارات به پاسخگويي و در  برای تالش و كندمي

 

 سازماني تعالي مدل مزایای 

 .است برخوردار فراگير و سيستماتيك فرايندهای از مدل اين ✓

 .دارد سريع واكنش ذينفعان نيازهای و تحول و تغيير به نسبت ✓

 .دارد ایويژه توجه انسازم توسط شدهكسب نتايج به ✓

 .است واقعيات بر مبتني ارزيابي انجام ✓

 .دهدمي قرار مدنظر را امور انجام در كاركنان گسترده مشاركت ✓

 .است شناساييقابل مدل اين در بهبودپذير هایزمينه و قوت نقاط ✓

 .كندمي فراهم را كاركنان و مديريت مشتر  زبان ✓

 صورت درست الگوبرداری ابزار كارگيریبه با سازمان برون و درون هایتجربه تبادل ✓

 .گيردمي

 .شودمي استفاده خودارزيابي روش از سازمان كردن سرآمد منظوربه ✓

 .است سازماني و فردی هایيادگيری برای محركي ✓

 .دهدمي نشان را سازمان ایهفعاليت كيفيت از واقعي تصويری ✓

 .شودمي شناسايي بهبود هایفعاليت تمركز هایحوزه ✓

 .شودمي ساماندهي واحد چارچوبي در بهبود هایطرح ✓

 

 EFQM تاریخچه مدل تعالي سازماني •

معرفي گرديد كه در آن  وكاركسبمدل تعالي  عنوانبه 1991در سال   EFQMمدل 

دريافت پاداش كيفيت اروپايي ارائه  نهايتاًسازماني و  خودارزيابيچارچوبي برای قضاوت و 

پايداری است كه  هایمزيت دهندهنشانعملي گرديد. اين مدل  1992شد، اين اقدام در سال 

اروپايي  هایشركت موردتوجه سرعتبهدست يابد. اين مدل  هاآنيك سازمان متعالي بايد به 
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بخش عمومي و صنايع كوچك هم عالقه دارند از  هایسازمانقرار گرفت و مشخص شد كه 

 (3،2006و كالو 2007، 2كنتي؛ 1384، گرامي؛ 1998، 1)پيكاردآن استفاده كنند. 

مدل مربوط به  1996ويرايش مربوط به بخش عمومي و در سال  1995در سال 

صورت  EFQMبازبيني مدل  ترينمهم 1999در سال  كوچك توسعه داده شد. هایسازمان

 سال دركوچك و متوسط و  هایسازمانويرايش  EFQMمدل سرآمدی  2001گرفت. در سال 

ارائه شد كه در زير معيارها و نكات راهنما تغييرات  EFQMيش جديدتری از مدل ويرا 2003

 .(1384و گرامي،  1387 ،زادهحسن) داشت 1999نسبت به ويرايش سال  ایمالحظهقابل

اروپايي هستند كه برای چهار  هایشركتاز مديران عامل  EFQMاعضای كميته مركزی 

 شوندميانتخاب  باريك هرسالعضو ذخيره كه  انعنوبهسال نيز  5سال انتخاب و برای 

 عنوانبه تنهانهبوده كه  هاسازمانعضو از همان  20. كميته اجرائي نيز مركب از باشندمي

الزم را به  هایبلكه گزارش نمايندمي وظيفهانجامدر زمينه كيفيت جامع  االختيارتامنماينده 

و  گرهدايتنقش  درواقع EFQMته اجرائي . اعضای كمينمايندميكميته مركزی ارائه 

 و نهايتاً هاطرح، نظارت بر پيشرفت وكاركسبعملياتي  هایطرح هایراهبرد كنندهپشتيباني

. در حال حاضر دارندعهدهرا به  هاسازمانتدوين جهت كلي مناسب برای تحقق اهداف اين 

 و 1387، فرهمايون ؛1389 ،)تقديسي.نمايندميمشاركت  EFQMكشور اروپايي با  19

 (1386،اوالدی

مدل  70كه در جهان بيش از  شودميمدل تعالي سازماني در شرايطي در ايران مطرح 

و  EFQM هایمدلجايزه كيفيت وجود دارد كه عموماً بهره گرفته از  90سرآمدی ملي و 

نيا يكي است . گويا زبان رقابت در همه جای داندشدهيكديگر همگرا  سویبهبالدريج بوده و 

صفری، ) اقتصادی را از آموختن الفبای مديريت فراگير سازماني گريزی نيست. مؤسساتكه 

 (1382و الواني،  1382
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و  هامشاركت هایتوصيهبخش صنعت و معدن با رويكرد جهاني و  شدن پذيررقابتلزوم 

تبار جهاني برای اين صنعتي با جهان برای امكان دستيابي به بازار جهاني و ايجاد اع هایادغام

و اقدام قرار  موردتوجهبخش باعث شد كه در وزارت صنايع و معادن طراحي مدلي جهاني 

 را پذيرفته و دنبال كرده بودند هاآنكه چندين سال بود جوامع صنعتي جهاني  هاييمدلگيرد 

 .(1385)اسماعيلي 

 احياًو تغييراتي كه  EFQMدو مدل اصلي مالكوم بالدريج و  1381تا  1378 سالهایطي 

برخي كشورهای ديگر روی اين دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنايع و معادن و 

قرار گرفت. فرآيند انتخاب نيز با  موردبررسيو منابع انساني  وریبهرهسسه مطالعات ؤم

كه اين  مؤسساتيانجام ارتباطات با  اطالعات و آوریجمعكارشناسي و  هایگروهتشكيل 

در جلسات متعدد  الزم صورت گرفت سپس هاینويسپيشو تهيه  كردندميرا دنبال  هالمد

 هانويسپيشمديريت اين  هایسيستمعلمي مركب از كارشناسان و متخصصين  هایكميته

به  10/3/82در تاريخ  EFQMتوسط كميته علمي مدل تعالي سازماني  درنهايتمطرح و 

 تصويب رسيد.

وزارت صنايع و  هایزيرمجموعهاين مدل در   1382  از سال EFQMبا تصويب مدل 

و منابع انساني مقدمات  وریبهرهو اين وزارتخانه و موسسه مطالعات  درآمدمعادن به اجرا 

كردند كه در طول دو دوره از برگزاری  ريزیپيو تعالي سازماني را  وریبهرهجايزه ملي 

بزرگ دولتي و تعداد محدودی از  هایشركتادی از و تعالي سازماني تعد وریبهرهجايزه ملي 

بخش خصوصي اين مدل را دنبال كردند كه پس از طي مرحله خودارزيابي موفق  هایشركت

 .(1386)ميرسپاسي،  جهت دريافت گواهينامه شدند اظهارنامهبه پر كردن 
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 مدل تعالي سازماني گانهنهمعیارهای  •

نيازمند ابزاری ويژه و  هاسازمانود با ديگر جهت خودارزيابي و سنجش خ هاسازمان

، 1)هاكس تعالي دارای اين ويژگي است هایمدلكه  باشندميمناسب و دارای ساختار مديريتي 

 .(2006و بدری  2007

، راهبردو  مشيخط  رهبری، سازها توانمنداين مدل دارای نه معيار است پنج معيار 

و چهار معيار نتايج  نتايج مشتريان، نتايج كاركنان، نتايج   او منابع، فرآينده هامشاركتكاركنان، 

 دهدمي، آنچه را كه يك سازمان انجام ساز توانمندجامعه و نتايج كليدی عملكرد معيارهای 

و  سازدميو عواملي هستند كه سازمان را برای رسيدن به نتايج عالي توانمند  دهندميپوشش 

دستاوردهای  كنندهبيانو  آوردمي دست بهه يك سازمان معيارهای نتايج، نتايجي هستند ك

 هستند. توانمندسازهاحاصل از اجرای مناسب 

  2معیار یک: رهبری

. كنندميرا تسهيل  هاآنسازمان را تدوين و دستيابي به  مأموريترهبران متعالي آرمان و 

يجاد كرده و با عمل و برای موفقيت پايدار سازمان را ا موردنظر هایسيستمو  هاارزش هاآن

در دوران تغيير و تحوالت سازمان، ثبات در  آورنددرميرا به اجرا  هاآنرفتار مناسب خود 

سازمان را متحول ساخته و  گيریجهتكه الزم باشد قادر هستند  هركجامقاصد دارند و 

 كاركنان را به پيروی آن ترغيب كنند.

  3راهبردو  مشيخطمعیار دو: 

و متمركز  راهبردو آرمان خود را از طريق ايجاد و تدوين يك  مأموريتمتعالي  هایسازمان

به اجرا  كنندميبر منافع ذينفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشي كه در آن فعاليت 

تدوين و جاری  راهبردهاتحقق  منظوربه، اهداف و فرآيندها هابرنامه، هامشيخط. آورنددرمي

 .شوندمي
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 1کارکنان معیار سه:

متعالي تمامي توان بالقوه كاركنان خود را در سطوح فردی، تيمي و سازماني  هایسازمان

عدالت و برابری را ترويج كرده،  هاآن. گيرندمياداره كرده توسعه بخشيده و از آن بهره 

به  ایهگونبه هاسازمان. اين كنندميكاركنان را در امور مشاركت داده و به آنان تفويض اختيار 

كه  دهندميرا مورد تشويق و تقدير قرار  هاآنكاركنان خود توجه كرده، ارتباط برقرار ساخته و 

 در جهت منافع سازماني ايجاد شود. دانششانانگيزه و تعهد برای استفاده از مهارت و  هاآندر 

 

 2عبمعیار چهار: شرکای تجاری و منا

 منابع داخلي                                                                و كنندگانتأمينتجاری بيروني،  ایههمكاریو  هامشاركتمتعالي  هایسازمان

 هايشانبرنامهفرآيندهايشان  اثربخشو اجرای  راهبردو  مشيخطپشتيباني از  منظوربهخود را 

 .كنندميو مديريت  ريزیبرنامه

 3معیار پنج: فرآیندها

كسب رضايت كامل و ايجاد ارزش فزاينده  منظوربهمتعالي فرآيندهای خود را  هایسازمان

 .بخشندميبرای مشتريان و ساير ذينفعان طراحي نموده، مديريت كرده و بهبود 

 4معیار شش: نتایج مشتریان

كرده و به  گيریاندازهفراگير نتايج مهم مرتبط با مشتريان خود را  طوربهمتعالي  هایسازمان

كه سازمان در ارتباط با مشتريان بيروني خود  گرددمي. در اينجا مشخص يابندميدست  هاآن

 .آوردمي دست بهچه نتايجي 

 5معیار هفت: نتایج کارکنان
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كرده و به  گيریاندازهفراگير نتايج مهم مرتبط با كاركنان خود را  طوربهمتعالي  هایسازمان

با منابع انساني خود چه   كه سازمان در ارتباط گردديم. در اينجا مشخص يابندميدست  هاآن

 .آوردمي دست بهنتايجي 

  1معیار هشت: نتایج جامعه

 هاآنكرده و به  گيریاندازهفراگير نتايج مهم مرتبط با جامعه را  طوربهمتعالي  هایسازمان

، ملي و با جامعه محلي ارتباط دركه سازمان  گرددمي. در اينجا مشخص يابندميدست 

 .آوردمي دست بهچه نتايجي  الملليبين

  2معیار نه: نتایج کلیدی عملکرد

را  راهبردو  مشيخطفراگير نتايج مهم مرتبط با عناصر اصلي  طوربهمتعالي  هایسازمان

كه سازمان در ارتباط با  گرددمي. در اينجا مشخص يابندميدست  هاآنكرده و به  گيریاندازه

 .آوردمي دست بهخود چه نتايجي  شدهريزیهبرنامعملكرد 

 

 در مدل تعالي امتیازدهينحوه  •

درصد ارزش كل  50توانمند سازها  معيارهایاست كه  1000كل امتياز در مدل تعالي 

معيار آن عبارت است از   5 زيرمجموعهكه وزن  دهدميامتياز را به خود اختصاا  500معادل 

درصد و  9درصد، كاركنان  9صد، مشاركت و منابع در 10درصد، رهبری  14 فرآيندها

 .درصد 8 راهبردو  مشيخط

است كه وزن  برخوردارامتياز  500درصد ارزش كل معادل  50نتايج نيز از  معيارهای

 6درصد، نتايج جامعه  9درصد، نتايج كاركنان  20از  نتايج مشتريان  اندعبارتآن  زيرمجموعه

 (2001، 5و كيراكي 2001، 4و موور 2002، 3دنيلز) درصد 51درصد و نتايج كليدی عملكرد 
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 EFQM خودارزیابي در مدل •

سازمان و نتايج آن بر  هایفعاليتخودارزيابي، يك بازنگری منظم، سيستماتيك و جامع از 

است. فرآيند خودارزيابي به سازمان اجازه  EFQMاساس يك مدل سرآمدی عملكرد مانند 

 نيازمند بهبود را شناسايي كند. هایحوزهط قوت و نيز شفاف نقا طوربه دهدمي

 فرآیند عمومي خودارزیابي -الف 

 قدم اول  ايجاد و تعهد الزم در مديريت ارشد سازمان برای انجام خودارزيابي ✓

 رسانياطالع راهبرد سازیجاریقدم دوم  ايجاد و  ✓

 كل فرآيند خودارزيابي ريزیطرحقدم سوم   ✓

 آموزش تيم مديريت كننده فرآيند قدم چهارم  انتخاب و ✓

 قدم پنجم  انجام خودارزيابي ✓

 خودارزيابي هایيافته بندیاولويتقدم ششم   ✓

، 1)زوتشياقدامات اصالحي سازیپيادهبهبود و تدوين و  هایتيمقدم هفتم  تشكيل  ✓

 (1998، 3ارونسون و 2005، 2مان ؛2005

 خودارزیابي هایروش -ب 

 گانهنهاز اجزای معيارهای  سؤاالت شودميسريع انجام  و هزينهكمروش پرسشنامه  

 باشد. دقت ارزيابي در اين روش پايين است. خير وبله  صورتبهبه شكل ساده  تواندمي

روش ماتريسي  اين روش نياز به آموزش كمي دارد. اين روش همانند روش پرسشنامه بر 

 .كندمياساس اعالم نظر افراد ارزيابي 
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و در يك كارگاه به  آوریجمعاعضای تيم خودارزيابي اطالعات را  روش كارگاهي 

به يك  امتيازدهياجرايي و  هایبرنامهو از طريق بازنگری و پيشرفت  كنندمييكديگر ارائه 

 .رسندمينظر اجماع 

مختلف سازمان در امر  هایبخشدرگيری افراد بيشتری از افراد در  علت به  پروفرماروش 

 ديگر است. هایروشعات از دقت بيشتری نسبت به اطال آوریجمع

فرآيند اخذ جايزه  در اين روش بر اساس فرآيندی كه جهت دريافت  سازیشبيهروش 

در اين روش از دقت بااليي  امتيازدهي .گيردمياست صورت  شدهتوصيهجايزه اروپايي كيفيت 

 .(1385و رحيمي،  2001)بريو، برخوردار است

 زیستمحیط و ایمني مت،سال مدیریت سیستم

 راهنما خطوط سری يك اساس بر همواره ،هاسازمان در HSE مديريت سيستم استقرار

 سيستم اين به هاسازمان ويژه توجه. برخوردارند مشابهي ساختار از معموالً، كه گرفتهانجام

 فتنگر نظر در با فرايندها و خدمات محصوالت، توسعه و ريزیطرح در آن اهميت از حاكي

 .(1388)كيانفر،  هاستآن زيستي محيط و ايمني بهداشتي، مالحظات

 جزء را HSE مديريت بايد كه اندبرده پي هاسازمان از بسياری امروزدر بخش دفاع نيز 

 هایمديريت ديگر ترازهم را آن اهميت و داده قرار خود سازمان ضروری و ناپذيرجدايي

 و اموال جامعه، افراد، از محافظت HSE مديريت ستميس در نهايي هدف. دهند قرار سازمان

 در زيستمحيط و ايمني بهداشتي، حوادث و صدمات بروز از پيشگيری. باشدمي زيستمحيط

 مستلزم كاركنان ايمني و سالمت گرفتن نظر در با وریبهره افزايش و پايدار توسعه راستای

 و يكپارچه صورتبه كه است ستميسياين سامانه . است HSE مديريت سيستم ساختار وجود

 محيطي ايجاد در سعي تجهيزات و امكانات و انساني نيروهای افزایهم چينش و همگرايي با

 .دارد ضايعات و خسارت حادثه، دورازبه و بانشاط و دلپذير سالم،

 

 HSE مدیریت سیستم الزامات •
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 مستند، ،سازیپياده دارداستان الزامات اساس بر را HSE مديريت سيستم يك بايد سازمان

 توسط الزامات اين اجراشدن نحوه و دهد بهبودم مداو طوربه هاآن و نمايد برقرار و اجرا

 از  اندعبارتاقدامات در اين زمينه  ترينمهم. نمايد تعيين را خودش

 مشيخطتعيين  ✓

 ريزیطرح ✓

 الزم هایكنترل تعيين و ريسك ارزيابي ،آميزمخاطره شرايط شناسايي ✓

 قانوني الزامات ✓

 هابرنامه و كالن اهدافتعيين  ✓

 عمليات و اجرا ✓

 انتظارات و پاسخگويي ،هامسئوليت ،وظايف منابع، ✓

 مديريت سيستم بهبود و نگهداری اجرا، ايجاد، برای الزم منابع بودن دسترس در از اطمينان ✓

Oh& s 
 تسهيل برای اختيارات تنفيذ و هاجوابگويي و هامسئوليت تخصيص ها،نقش تعريف ✓

 Oh& s   مؤثر مديريت

 نظرتبادل و مشاركت ارتباطات، ✓

 عملياتي هایكنترل ✓

 اضطراری شرايط در پايش آمادگي ✓

 بررسي ✓

 عملكرد پايش و گيریاندازه ✓

 انطباق ارزيابي ✓

 (1386ميرسپاسي،  و1389)تقديسي، مديريت بازنگری ✓

 محسوب سازمان ريزیبرنامه از جزئي شدهارائه ارزيابي مدل سازمان، مختلف ابعاد رشد با

 ريزیبرنامه جهت انتظار مورد نتايج ايجاد به ،موردنياز شواهد آوریجمع با مدل اين. شودمي

 بر HSE سيستم تعالي مدل. پردازدمي انساني منابع و عملياتي توسعه ريزیبرنامه ،راهبردی
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 شده گذاریپايه EFQM يسازمان تعالي مدل ساختار از گيریره به با و خبرگان نظرات اساس

 به نيل راستای در كه باشدمي هاسازمان ارزيابي جهت اصلي معيار هفت دارای مدل اين. است

 ارزيابي و گيریاندازه برای ابزاری شكل به تنها مدل اين. دارد قرار HSE تعالي اهداف

 هایچارچوب و هاكتكني مديريتي، ابزاری عنوانبه بلكه نبوده، عملكردشان نحوه از هاسازمان

 كه هاييسازمان. بنددمي بكار و داشته خود در را سازمان تعالي سطح با متناسب بود، به متنوع

 گيریاندازه و خودارزيابي جهت مدل اين از توانندمي دارند، قرار  HSE تعالي مسير آغاز در

 .نمايند استفاده سازمان بهبود اهداف به دستيابي ميزان

 

 و ایمني سالمت، بخش در ویژهبه عملکرد ارزیابي هایمدل و هاوهشی بر مروری •

 زیستمحیط

 ارزيابي سيستم نوعيبه امروز رقابتي عرصه در پايداری و رشد توسعه، برای هاسازمان همه

 منابع و فرايند سازمان، هایبرنامه اثربخشي و كارايي بتوانند آن قالب در كه دارند نياز عملكرد

 آن در كه است منظم و جامع فرايندی عملكرد، ارزيابي. دهند قرار موردسنجش را خود انساني

 و شودمي مقايسه سازماني شدهتعيين معيارهای وف اهدا با حاصله نتايج و فرايندها ،هافعاليت

 پيشرو هایمدل اساس بر سازمان وضعيت بهبود به نسبت توانمي حاصله هایيافته اساس بر

 شفاف طوربه دهدمي اجازه سازمان به ارزيابي فرايند .(1988و بليك،  2006و، )كال نمود اقدام

 مختلف ابعاد بهبود جهت هاييبرنامه و كند شناسايي را بهبودقابل هایزمينه و قوت نقاط

 ارائه مختلفي تعاريف عملكرد، ارزيابي برای .(1998و پيكارد،  1988بليك، ) نمايد تدوين

 :شودمي مورداشاره ندچ به كه است گرديده

 وظيفهانجام نحوه با افراد كار منظم و سيستماتيك سنجش از است عبارت عملكرد ارزيابي

 .(2001، 1)بريو بهبود و رشد جهت هاآن در موجود پتانسيل تعيين و محوله مشاغل در هاآن

 
1 brio 
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 از نظورم. است هافعاليت اثربخشي با دفامتر معموالً سازماني بعد در عملكرد ارزيابي

 عمليات و هافعاليت بودن كارا ويژگي با هابرنامه و اهداف به دستيابي ميزان اثربخشي

 .(1999، 1)وايتاست

 مشخص هایدوره در هادستگاه عملكرد گيریاندازه و سنجش به عملكرد ارزيابي

 از و شفاف شوندهارزيابي دستگاه برای قضاوت مورد هایشاخص و انتظارات كه ایگونهبه

 .(2000)پرتو،  گرددمي اطالق باشد، شدهابالغ آن به قبل

 تواندمي نيروها اين كه كندمي ايجاد افزاييهم عظيم نيروی ،هاسازمان مستمر بهبود

 كسب و بررسي بدون. شود سازماني تعالي هایفرصت ايجاد و توسعه و رشد برنامه پشتيباني

 و سازمان پيشروی هایچالش شناسايي بدون و افاهد به دستيابي و پيشرفت ميزان از آگاهي

 به كه مواردی شناسايي و شدهتدوين هایسياست اجرای ميزان از اطالع و بازخورد كسب

 موضوع(  1385 رحيمي،) .شد نخواهد ميسر عملكرد مستمر بهبود دارند، نياز جدی بهبود

 است گيریاندازه مستلزم آن بهبود و است عملكرد سازماني، هایوتحليلتجزيه تمام در اصلي

 گيریاندازه و ارزيابي. نيست تصورقابل عملكرد ارزيابي سيستم بدون سازماني روازاين و

 بخش و شودمي مطلوب رفتار جهت در افراد برانگيختن و سيستم هوشمندی موجب عملكرد

 .است سازماني سياست اجرای و تدوين اصلي

 نظر در وكاركسب مستقل يا خدماتي واحد يك انعنوبه هاسازمان در HSE واحد اگر

 كه هاييروش اكثر است، نياز عملكرد ارزيابي سيستم يك از استفاده به آن برای شود، گرفته

 تأكيددارند هاييشاخص بر بيشتر ،اندقرارگرفته مورداستفاده HSE عملكرد ارزيابي در تاكنون

 تكرار ضريب همچون پيامد يا تابع هایصشاخ از استفاده. نمايندمي ترسيم را گذشته كه

 كدامهيچ و داشته نظر گذشته به همه ،هاآالينده انتشار ميزان و شغلي هایبيماری نرخ حادثه،

 تعالي به و باشد داشته تداوم نيز آينده در هاآن اساس بر آمدهدستبه نتايج كه كنندنمي تضمين

 
1 white 
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 مديريتي نوين هایروش و هامدل تلفيق و استفاده امروزه روازاين .نمايد كمك سيستم بهبود و

 .است برخوردار بااليي اهميت از  HSE سيستم بهبود جهت

 جامع سنجش ابزار يك ميشيگان دانشگاه در ،1998 سال در همكاران و واين پيلي استيون

 شغلي بهداشت و ايمني مديريت هایسيستم ارزيابي ابزار" عنوان تحت OHSMS كردلعم

 ورودی عنوانبه شده مطالعه مدل 13 ميان از را زير مدل چهار هاآن. دادند توسعه را"انميشيگ

 اصول 118 بخش، 27 شامل خود نهايي شكل در MAI مدل. كردند انتخاب خود مدل

OHSMS 16 وسط مدلت سنجش معيارهای و اصول ارزيابي. است سنجش معيار 486 و 

 ورودی هایمدل بندهای بين كارشناسان اين نظر طبق بر. است گرفته صورت خبره كارشناس

 وجود خوبي تطابق سنجش معيارهای و اصول ميان و شدهگرفته كار به OHSMS اصول و

 :كه اندكرده گيرینتيجه گونهاين مدل طراحان. دارد

 و ايمني مديريت هایسيستم از وسيعي گستره اثربخشي تعيين برای توانمي مدل اين از •

 .كرد استفاده يشغل سالمت

 .است يافتهتوسعه كافي قدربه آزمايشي عملي تست برای مدل •

 .است مناسب شغلي بهداشت و ايمني عملكرد متغيرهای سنجش و شناسايي برای مدل •

 كه را MAI مدل موردی مطالعات و امتيازدهي متدهای ،2002 سال در همكاران و ردينگر

 سالمت و ايمني مديريت هایسيستم از وسيعي گستره اثربخشي تعيين برای جامعيت دليل به

 سنجش ابزارهای و UAI مدل ميان مقايسه. كردند ارائه را شدمي ناميده ،UAI2شغلي

 صحيحي چارچوب  UAI كه داد نشان بودند شدهانتخاب موردی مطالعه برای كه هاييسازمان

 فراهم شغلي سالمت و ايمني عملكرد سنجش هایسيستم توسعه منظوربه هاسازمان برای را

 معيارهای و اصول دادمي نشان مدل، اين موردی مطالعات از آمدهدستبه هایيافته .كندمي

 از ،گيرندمي قرار ارزيابي مورد كه OHSMS هایسيستم دادن تميز به قادر UAI مدل سنجش

 .هستند يكديگر

 مدلي ارائه " عنوان تحت ایهرسال 1388 سال در محمدفام ايرج راهنمايي به كيانفر علي

 با آن در كه نمود ارائه "EFQM تعالي مدل بر مبتني HSE سيستم عملكرد سنجش برای
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 HSE مديريت سيستم عملكرد ارزيابي مدل ،EFQMسازماني تعالي مدل ساختار از گيریبهره

 تفادهاس خبرگان نظر از شده طراحي سيستم معيارهای امتياز تعيين برای. است شده طراحي

 از گيریبهره با عملكرد ارزيابي مختلف هایمدل بررسي از پس آمدهدستبه مدل. است شده

 ارتقاء ماتريس و پروژه مديريت الملليبين جايزه مدل ،EFQMسازماني تعالي مدل مفاهيم

 معيار 5 شامل EFQM تعالي مدل مشابه آن اصلي معيارهای كه گرديده طراحي ايمني فرهنگ

. باشدمي راهنما نكات تعدادی و معيار زير 38 از متشكل و است نتايج معيار 4 و ازس توانمند

 مجموعه سه در پيشنهادی مدل و گرديده استفاده رادار منطق از سازیپياده نحوه سنجش جهت

 .(1388)نجمي، گرفت قرار تصديق و تست مورد مپنا گروه متفاوت عملياتي

 خبره سيستم يك معرفي " عنوان با ایمقاله در انهمكار و محمدفام نيز، 1387 سال در

 يكپارچه مديريت هایسيستم تأثير گيریاندازه برای متوازن امتيازی كارت بر مبتني فازی

 عنوانبه را متوازن امتيازی كارت از ،استفاده"هاسازمان بر زيستمحيط و ايمني بهداشت،

 تأثير تعيين برای. اندنموده معرفي ختلفم هایسازمان عملكرد ارزيابي برای مناسب ابزاری

 از متوازن، امتيازی كارت در مطرح هایجنبه از هريك بر HSE يكپارچه مديريت هایسيستم

 خبره سيستم يك توسعه برای مبنايي شبكه اين. است شدهاستفاده سطحي چند شبكه يك

 را سازمان عملكردی هایشاخص بر پروژه هر تأثير آن از استفاده با و بود فازی محور قانون

 برای اصلي هایورودی از يكي عنوانبه تواندمي سيستم اين خروجي. اندننموده نتعيي

 مروربه اما ،باشدمي زياد كار ابتدای در سيستم اين خطای. رود كار به هاسازمان گيریتصميم

 به الزم. داد انجام ریتصحيح امتيازدهي توانمي اهداف بر هاپروژه تأثير نحوه شناخت و زمان

 نشده صحبت سازماني يا صنعت در فوق سيستم كارگيریبه از مقاله اين در كه است ذكر

 عباسي حسين و مستعان ،HSEعملكرد ارزيابي در نوين هایشيوه از استفاده راستای در. است

 و يادگيری ديدگاه سه از را سازمان عملكرد كه متوازن امتيازی كارت از استفاده با ،(1388)

 عملكرد سنجش به ،دهدمي قرار ارزيابي مورد منفعت و ارزش و داخلي فرايندهای رشد،

 .اندپرداخته HSE سيستم
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 الگوی مفهومي پژوهش
 

 HSE تعالی فرهنگ

 

 شناسیروش

 و ايمني مقوله كليات زمينه در مطالعاتي ابتدا پژوهش، اين اصلي هدف به نيل جهت

 و اصلي معيارهای حصول از پس. است پذيرفته صورت آن در دموجو مديريتي هایسيستم

 گام. گرديد طراحي اوليه مدل سالمت، و ايمني سيستم تعالي در تأثيرگذار معيارهای زير

 طريق از و خبرگان توسط پيشنهادی مدل دهنده تشكيل اجزای به نسبت نظرخواهي بعدی،

حجم جامعه آماری مورد اطمينان از فرمول يند برآورد آفر بود. به عبارتي در پرسشنامهتوزيع 

تصادفي از ميان خبرگان و كارشناسان شاغل  صورتبهنفر  118استفاده گرديد و اين  كرانوك

 آمده است  1در جدول شماره  هاآنكه تركيب  رده موصوف انتخاب شدند HSEدر حوزه 
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 شوندگانپرسشمشخصات  – 1جدول شماره 

 
 

 آلفای ضريب هفته تكميل و دريافت گرديد. 3نسخه در مدت  117امه، پرسشن 118از اين 

آمد بر همين اساس اين پرسشنامه  دست به 848/0 با برابر مورداستفاده پرسشنامه برای كرونباخ

 80 حدود نيز هاپرسشنامه روايي تعيين جهت .(2001)كيرياكي،  از پايايي الزم برخوردار است

 مجموعه سپس. شد تدوين و وریآگرد مختلف هایليستكچ و متون از مقدماتي سؤال

 مورد مشابه، موارد و تكرار محتوا، ازنظر متخصصان از گروهي توسط مرحله چند در سؤاالت

 روايي بررسي منظوربه ،ادامه در. گرديد انتخاب سؤال 46 و گرفت قرار اوليه پااليش و بررسي

 از و گرفت قرار مرتبط اساتيد و مديران ياراخت در شدهطراحي هایپرسش صوری، و محتوايي

 مناسب ميزان درباره معيارها، استاندار يندیآبر سنجه و شاخص به توجه با شد خواسته آنان

 هایداده اساس بر. بدهند نظر HSE سيستم تعالي معيارهای با پيوند در هاسؤال از هريك
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 بودند مناسب درصد 89 ميزان به تيداسا و مديران نظر از شدهتدوين هایسؤال ،آمدهدستبه

 .(1992 )كاپالن،

و محاسبه قرار گرفت  موردتوجه 1زندگيی برا هاشاخص در پژوهش حاضر، ابعاد مختلف

 آمده است. 2كه نتايج آن در جدول شماره 
 برازندگی هایشاخصبرازش الگوی نهایی بر اساس –2جدول شماره 

 

 هایافته

سابه نتايج و مدل برازندگي تائيد جهت دشدهپيشنها معيارهای به توجه با طاابق و آن محا چاه م  آن

 .باشدمي تائيد مورد گفت توانمي و داشته خوبي برازش الگو است، آمده 3 شماره جدول در

 مدل انطباق نتایج – 3 شماره جدول

 

 
1 Fitting Indexes 
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 مشاهدهقابل زير شكل در كه ليزرل افزارنرم خروجي از فادهااست با مدل، برازندگي يدتأي از پس

 . آيدمي دست به معيار هر نهايي اوزان و مشخص معيار، هر تأثيرگذاری ميزان است،

 

 
 

طاابق( امتياز 1000)  مدل كل امتياز از معيار هر امتياز ضرايب، سازینرمال از استفاده با  جادول م

 .آيدمي دست به 4 شماره
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 معیار هر نهایی امتیاز – 4 شماره جدول

 

باار از شدهتعيين معيارهای و عناصر رسدمي نظر به معيار، هر شدهكسب امتيازهای به توجه با  اعت

 .است برخوردار قبولقابل
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 گيرینتيجهبحث و 

ناي ساالمت، فرهنگ وضعيت بهبود و تعالي جهت الگويي پژوهش اين در  ساتمحيط و ايم  در زي

ياابي تاا است شده تبيين EFQM سرآمدی مدل رويكرد با نظامي ساختارهای كارد ارز  ساازمان عمل

هاای. ساازد ممكن را ايمني فرهنگ حوزهدر گاذار معيار عاالي در تأثير ساتم ت ناي ساالمت، سي  و ايم

جارای و آمدهدستبه HSE عملكرد ارزيابي و سازماني تعالي رايج هایمدل از همگي زيستمحيط  ا

ياد آمدهدستبه الگوی اعتبار بر سازمان، يارزياب نحوه دادن نشان و پيشنهادی مدل سات كارده تأك . ا

شاي باه سازمان عملكرد ارزيابي پژوهش اين قوت نقاط و مهم آوردهای دست از يكي ماي رو  و ك

ناا كاه تعالي هایمدل رويكرد پژوهش اين در شدهطراحي مدل عبارتي به. است گيریاندازهقابل  هما

 .گذاردمي نمايش به را است سرآمدی يتنها به رسيدن تا روزروزبه بهترشدن

 پیشنهادی مدل ساختار •

باق اروپايي سازماني تعالي مدل پايه بر HSE تعالي مدل اصلي عناصر ساتوار و منط سات ا يان. ا  ا

ساتند اقداماتي توانمندسازها. شودمي "نتايج" و "توانمندسازها" ميان تمايز مفهوم شامل تطابق  كاه ه

تاايج و دهد صورت HSE گسترش و ادايج راستای در بايد سازمان نادازهقابل هاایخروجي ن  گيریا

يان كه است شدهتشكيل اصلي معيار هفت از شدهطراحي مدل. هستند اقدامات اين هاا ا ساته معيار  ه

ياد خاود اهداف به رسيدن برای كه بدانند توانندمي هاآن كمك به هاسازمان و هستند مدل قلب و  با

 .كنند اليتفع و كار عمل، در چگونه
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كاات به زيرمعيارها از هركدام و زيرمعيار تعدادی به معيارها از هركدام توانمندسازها در ماا ن  راهن

بااری ساازمان در هاآن تماميبه دادن ارجاع و راهنما نكات تمامي كردن رعايت. شوندمي تقسيم  اج

جاه هااآن باه  HSE درزمينه خود فعاليت و ماهيت به توجه با تواندمي سازمان هر و نيست ناد تو . ك

جاي دربرگيرنده كه قسمي به است، متفاوت قدری توانمندسازها با عملكرد نتايج معيار ساختار  خرو

 .است شدهانجام اقدامات

ياق باه مشخص صورتبه آنچه مدل اين در ناگ تعم ناي فره  هاایبخش در پاردازدمي ساازمان ايم

 :از عبارتند مختلف

 توانمندسازها - الف

 رهبری و مدیریت 1 – الف

بااران سااتان تااا مااديران از سااازمان، ره قااش سرپر حااوری ن جاااد در م سااترش و اي سااتم گ  سي

ناه كاه پردازدمي امر اين بررسي به عنصر اين. دارند  HSEمديريت باران چگو جااد ساازمان، ره  و اي

سايدن بارای موردنياز هایارزش و داده قرار مدنظر را سازمان آرمان و مأموريت به نيل تسهيل  باه ر

ناي سالمت، مديريت نظام موفقيت ساتمحيط و ايم ساعه را زي شادمي تو قادامات در را آن و بخ  و ا

جااد تضمين منظوربه را سازمان مختلف سطوح در انساني نيروی چگونه و بردمي بكار خود رفتار  اي

 .دهندمي مشاركت HSE مديريت سيستم كارگيریبه و

شاد مديران هك مراست ا اين از اطمينان بخش اين هدف يااني و ار ناايي م باری توا  هادايت و ره

شااركت برای را ساختارهايي اينكه بر عالوه و رادارند سازمان مؤثر ناان م ساتيابي در كارك  ياك باه د

يات از ،كنندمي فراهم سرآمد  HSE مديريت سيستم تاار اهم شاان رف جااد در خود  و صاحيح جاو اي

 :از اندعبارت مرتبط معيارهای يزر و اقدامات ترينمهم. هستند آگاه تعهد حس حفظ
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ناه سازمان راهبرد و اهداف تعيين ✓ ساتم درزمي ناي ساالمت، ماديريت سي ساتمحيط و ايم  و زي

 HSE  فرهنگ توسعه و ايجاد

ساخگويي و هنجارها و اهداف تدوين ✓ مااعي هایپا شاتيباني كاه اجت ناگ كنندهپ  در   HSE فره

 در هااآن به عمل در الگو نقش ايفای و ستنده زيستمحيط و ايمني سالمت، سيستم. مديريتزمينه 

 سازمان

شايخط تدوين مانند HSE رسمي جلسات در ارشد مديريت مشاركت ✓ ئاه و م شانهادهای ارا  پي

 .پيشگيرانه رويكرد با سازنده

 .سازمان مديريت شيوه در HSE به مشهود مثبت تعهد ✓

 بهبود هایفعاليت ساير يا نيايم هایآموزش در توانندمي كاركنان دغدغهبي حضور به اطمينان ✓

 بهبود و يادگيری هایفعاليت هایيافته اساس بر عمل و پشتيباني و تشويق ✓

 مطلوب رفتارهای تشويق و شناسايي ✓

 سازمانيدرون هایهمكاری تشويق و ترغيب ✓

 HSE عملكرد با ارتباط در كاركنان نظرات و بازخورد آوریجمع فرايندهای وجود از اطمينان ✓

 .آن مديريت و سازمان

 HSE  مؤثر بافرهنگ ارتباط در اهداف از شفاف و روشن ایمجموعه تعيين ✓

 HSE كلي اهداف با فرهنگي اهداف بودن متناسب  ✓
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 آن از حمايت و زيستمحيط و ايمني سالمت، مديريت زمينه در سازماني تحول در  ✓

گاویا در ساازمان، درون است نياز كه تحوالتي و تغييرات انتخاب و شناسايي ✓  در و ساازمان ل

 .بيفتد اتفاق HSE درزمينه آن بيروني روابط

 آموزش 2 – الف

جاود كاه پردازدمي موضوع اين به بخش اين ناد و صاي فراي هات مشخ ياين ج نادی تع  هاینيازم

صاوا كاركنان، نيازهای شناسايي از بايستي سازمان و بوده ضروری كاركنان آموزشي نااني بخ  كارك

طارات باا هااييفعاليت باه يا و خطر پتانسيل دارای محيط در كه باه و خ سات باارز جن  و محيطيزي

سائوليت در  معيار، اين هدف نخستين. نمايند حاصل اطمينان دارند، اشتغال بهداشتي  فاردی هایم

 باا فارد هار آن، موجببه كه است فرهنگي گسترش آن، متعاقب هدف و سطوح یكليه در ربطذی

 .كند عمل ايمن طوربه ،حفاظت و ايمني به نسبت خودآگاهي

هات شادهتعريف هدف اساس بر بايستمي آموزشي اثربخشي ساي هاادوره از ياك هار ج  برر

ياز و هادوره اثربخشي روی از بايستمي فرايند اين در پيشگيرانه و اصالحي اقدامات. گردد يازان ن  م

حاوی به كه است پرسنلي كليه شامل معيار اين كاربرد دامنه. شود گذاشته اجرا به هابرنامه تحقق  در ن

 .نمايندمي فعاليت سازمان

قاامي هار برای را زيستمحيط و ايمني سالمت، آموزش ميزان حداقل آموزشي، استانداردهای  م

ناد آموزش بايد كه شوندمي ريزیطرح افرادی كليه آگاهي برای و كنندمي معين سيستم در  باه و ببين

 .شوند نائل مطلوب، استاندارد سطح يك
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 مشارکت 3 – الف

باط همچنين و كنندگانتأمين ،سازمانيبرون عناصر مديريت و ريزیبرنامه به بخش اين  باين روا

بارد و مشيخط از پشتيباني منظوربه سازمان، در مختلف هایبخش ياابي. پاردازدمي ساازمان راه  ارز

ماات یاجرا در كاركنان مشاركت ميزان همچنين و مرتبط فرايندهای مؤثر عملكرد يان در HSE الزا  ا

 .دارد قرار بخش

 كاه هاييدستورالعمل و الزامات فرايندها، ،هاسيستم چگونه كه دهدمي نشان همچنين بخش اين

لاف هاایبخش و ساطوح باين ارتباط و تيمي كار كاركنان، مشاركت تسهيل منظوربه  ساازمان، مخت

ناي ساالمت، هایخواسته و اهداف به ابيدستي در توانندمي ،اندشدهطراحي ذينفعان و پيمانكاران  ايم

 .كنند كمك سازمان محيطيزيست و

 هانقش و منابع 4- الف

 و پاردازدمي ساازمان خارج و داخل منابع خصوا در تصميمات اتخاذ چگونگي به بخش اين

ناابع صاحيح مديريت و الزم منابع تأمين با توانمي چگونه كهاين ساتيابي ساازمان، از خاارج م  باه د

 .نمود تسهيل را سازمان HSE اهداف

 :از اندعبارت موضوع با مرتبط معيارهای ريز ترينمهم

 سازمان نيازهای با كاركنان هایشايستگي و دانش كردن منطبق و بندیدسته شناسايي، ✓

ناابع) توسعه و آموزشي هایبرنامه كارگيریبه و تدوين ✓ سااني م هات( ان ناان ج بااق از اطمي  انط

 سازمان آينده و حال موردنياز هاینمندیتوا با كاركنان
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ناه رفتارهای از و نمايد ترغيب را كاركنان مشاركت كه هاييفرصت ايجاد ✓ ناه و نوآورا  در خالقا

 .كند حمايت زيستمحيط و ايمني سالمت،زمينه 

يازات اطالعات،) منابعي تمام به آسانيبه ديگرعبارتبه يا شوندمي پشتيباني كامالً كاركنان ✓  تجه

 .دارند دسترسي دارند، نياز وظايفشان انجام منظوربه كه(  غيره و

 فرایندها - ب

تاه اين بر فرهنگ موضوع در فرايندها  كاز نك ناد تمر ناه كاه دار ياابي ساازمان چگو باود و ارز  به

ماه شناسايي منظوربه سازمان آيا. كندمي مديريت را زيستمحيط و ايمني سالمت، فرهنگ  ريزیبرنا

ساتمحيط و ايمني سالمت، مديريت فرهنگ تعميق از پشتيباني برای يندهاييفرا اجرای و  خاود، زي

 دارد؟ وجود  HSE اهداف به دستيابي در موفقيت ارزيابي برای راهي آيا و دارد دستورالعمل

 را ساازمان ريسك كاهش اقدامات و كاری هایفعاليت ريزیطرح چگونگي همچنين بخش اين

يازیطرح باه و داده قرار موردتوجه ،گردندمي تعيين ريسك مديريت و يابيارز فرايند وسيلهبه كه  ر

 .پردازدمي اضطراری وضعيت با مقابله اقدامات توسعه و تغيير مديريت جاری، فرايندهای

 

 پیشنهادها

  HSE عملكرد ارزيابي هایسيستم و EFQM مدل رويكرد از بيشتر مطالعه اين در ازآنجاكه •

 تا پذيرد صورت ديگر هایمدل به دستيابي منظوربه مطالعاتي گرددمي پيشنهاد است، شدهاستفاده

 .شود فراهم بهينه مدل انتخاب و مقايسه امكان
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 در آتي مطالعات از حاصل شدهبهينه مدل يا و مدل اين شودمي پيشنهاد لذا است، قرارگرفته
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