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  مقایسه تعالی سازمانی در دانشگاه رازي و دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه 
  EFQM  با استفاده از مدل

  
  2، مسعود منصوري1فرانک موسوي

  ایران. کرمانشاه اسالمی، آزاد دانشگاه. کرمانشاه واحد آموزشی، مدیریت گروه استادیار -1
 ایران. کرمانشاه اسالمی، آزاد گاهدانش. کرمانشاه واحد. دانشجوي دکتراي مدیریت آموزشی -2

  
  چکیده
 استفاده با کرمانشاه فرهنگیان دانشگاه و رازي دانشگاه در سازمانی تعالی هدف پژوهش حاضر، مقایسه :هدف

  .باشدمی EFQM مدل از
جامعه آماري شامل کلیه کارکنان . تحلیلی و به لحاظ هدف، کاربردي است - روش پژوهش توصیفی :روش

باشند که با استفاده از روش رازي و دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه می سا، معاونین و کارشناسان دانشگاهاعم از رو
ها از پرسشنامه نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند به منظور گردآوري داده 230گیري تصادفی ساده نمونه

ج فاکتور اول مربوط به توانمندسازها و فاکتور، پن 9استفاده گردید که شامل   EFQM سوالی 50استاندارد 
جهت اطمینان از روایی پرسشنامه از دیدگاه متخصصین و جهت . باشدچهار فاکتور بعدي مربوط به نتایج می

هاي پژوهش با استفاده از آمار توصیفی یافته. استفاده گردید) 82/0(تعیین پایایی آن از آزمون آلفاي کرونباخ 
مورد  SPSSافزار و نرم) ، آزمون یو من ویتنیT ن کولموگراف اسمیرنوف، آزمونآزمو( و آمار استنباطی

  . تجزیه و تحلیل قرار گرفت
بهتر از دانشگاه فرهنگیان ) 21/65+65/8( هاي پژوهش نشان داد که تعالی سازمانی در دانشگاه رازيیافته :یافته

از امتیاز دانشگاه فرهنگیان  20/59+02/16 گاه رازيباشد و تنها در معیار رهبري امتیاز دانشمی) 17/11+55/54(
  . کمتر بود 15/71+51/61

رو مدیران دانشگاه با تاکید بر نیازهاي کنونی، فرآیندها و ذینفعان و کسب اطالعات دقیق از از این :نتیجه
نگري شده و عملکرد دانشگاه باید به بازنگري مستمر راهبردهاي خود پرداخته و با شناسایی فرآیندهاي باز

  .شایستگی کارکنان، نظرسنجی از دانشجویان را سرلوحه کار قرار دهند
 EFQM  تعالی سازمانی، ارزیابی عملکرد، مدل :هاي کلیديواژه
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  مقدمه 
هاي کشور، ضرورت استقرار نظام هاي مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت در سازمانبا افزایش برنامه

ها براي توسعه، رشد و پایداري در عرصه شکار شده است و همه سازمانمدیریت عملکرد بیش از پیش آ
هاي رقابتی امروز به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه

-به جمعهاي کارا سازمان) 1391 هوشمند،( سازمان، فرآیندها و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند

ها ها و استراتژيها براي بهبود سازمان و تحقق رسالتکنند، بلکه از این دادهها بسنده نمیآوري و تحلیل داده
هاي متعالی ماموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک سازمان). 1388 حري،( کننداستفاده می

-کنند به اجرا در میفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت میاستراتژي و متمرکز بر منافع ذینفعان و با در نظر گر

 نجمی،( شوندها تدوین و جاري میها، اهداف و فرآیندها به منظور تحقق استراتژيها، برنامهمشیخط. آورند
1389.(  

گیرندگان اولین گام در ارزیابی عملکرد سازمانی انتخاب مدل ارزیابی متناسب با ابعادي است که تصمیم
هاي یک از مدل هاي فعالیت خود را مورد سنجش قرار دهند در واقع هرها حوزهخواهند براساس آنمی

گیرندگان توانند اطالعات گوناگونی را در اختیار تصمیمباشند که پس از اجرا میارزیابی عملکرد ابزاري می
ه سواالت و مسائلی که در ذهن مدیران ها به منظور پاسخگویی بگونه مدلقرار دهند بنابراین استفاده از این

 کیفیت مدیریت اهمیت). 1391 همکاران، ولی قزوینی و( باشدناپذیر میسازمانی شکل گرفته است اجتناب
 از وارده فشارهاي. گرفت قرار توجه مورد 19 قرن اوایل و 18 قرن اواخر از عالی آموزش موسسات در جامع
 که شد باعث آموزشی مسایل با مرتبط نهادهاي سایر و دولت ن،دانشجویا جمله از عمده ذینفعان سوي

 خود ذینفعان منديرضایت تأمین جهت در خود کارآیی و وريبهره بهبود دنبال به عالی آموزش موسسات
 و جامع کیفیت مدیریت ییهابرنامه توسعه با عالی آموزش مؤسسات منظور، بدین. )1392 هادیان،( برآیند
 هاي مورد استفاده دریکی از مدل .برآمدند خود کیفیت افزایش پی در رسمی، ودارزیابیخ ايدوره اجراي

ها نیز کاربرد فراوان هاي آموزشی و دانشگاهدر ارزیابی عملکرد سازمان ارزیابی عملکرد سازمانی که اخیراً
عنوان یک ابزار  این مدل به) 2009 ارجمندي و همکاران،( باشدمی EFQMیافته است مدل تعالی سازمانی 

هاي نوین مدیریتی و سودمند براي ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت  سازمان، در استقرار سیستم
هاي اساسی یکی از ویژگی). 2011 ،1گومز و همکاران( مدیریت کیفیت جامع کاربرد  روز افزونی یافته است

                                                             
1- Gomez 



  
    

  1395ماه آذر  سی،شماره                                                                      هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

٣ 
 

 و حوزه توانمندسازها) یابدآن دست می که سازمان به( آن است که بین حوزه نتایجEFQM  مدل تعالی
گانه مبتنی بر مدیریت فلسفه مدل تعالی بر مفاهیم هشت) 2010 پیکر،( تمایز قائل است) مدیریت سازمان(

گرایی، رهبري و ثبات در مدیریت، مدیریت مبتنی بر فرآیندها، توسعه و گرایی، مشترينتیجه( کیفیت فراگیر
بنیان نهاده شده ) ها و مسئولیت اجتماعیوآوري و بهبود مستمر، توسعه شراکتمشارکت کارکنان، یادگیري، ن

حوزه توانمندسازها . داراي دو حوزه توانمندسازها و نتایج است  EFQM ساختار مدل تعالی سازمانی. است
مشی طمعیار رهبري، خ 5که بیان کننده اجزاي تشکیل دهنده سازمان و چگونگی تعامل آنها با هم است  شامل 

معیار  4ها و فرآیندهاست و حوزه نتایج که حاصل اجراي توانمندهاست از و راهبرد، کارکنان، منابع، شراکت
 صدوقیان و همکاران،( نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدي عملکرد تشکیل شده است

طور کامل و از تمام جهات ارزیابی نموده و نقاط توانند سازمان را به هاي نه گانه این مدل میشاخص). 2007
هاي محوري آموزش عالی فعالیت). 2012 حرمتی و همکاران،( قوت و نیازمند بهبود سازمان را مشخص نمایند

بر تعریف رسالت، رهبري و فرآیندها تمرکز دارد  EFQM  مدل. عبارتند از تحقیق، آموزش و خدمات است
ها هاي محوري دانشگاهدر مقابل فعالیت. اندموزش عالی به اشتراك گذاشته شدههاي محوري آکه بین فعالیت

 نمایدهایی، کیفیت را در تمام جوانب تضمین میها و روشاند و در نتیجه اجراي چنین سیاستبه هم تنیده شده
د رو به گسترش است نماینهایی که از خودارزیابی استفاده میهر چند تعداد دانشگاه). 1392 واجه و سالمی،ح(

-ود دارد از اینجاما دالیل مستند کمی براي بکارگیري فرآیند خودارزیابی در بخش آموزش به لحاظ علمی و

 از استفاده با کرمانشاه فرهنگیان دانشگاه و رازي دانشگاه در سازمانی تعالی رو هدف پژوهش حاضر مقایسه
  .باشدمی EFQM مدل

  
  روش پژوهش

تحلیلی است و به لحاظ هدف کاربردي که بصورت مقطعی و میدانی به مرحله اجرا  پژوهش حاضر توصیفی
رازي و دانشگاه  جامعه آماري شامل کلیه کارکنان اعم از روسا، معاونین و کارشناسان دانشگاه. درآمد

نشگاه نفر دا 140( نفر 230گیري تصادفی ساده باشند که با استفاده از روش نمونهفرهنگیان کرمانشاه می
ها از پرسشنامه به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند به منظور گردآوري داده) نفر دانشگاه رازي 90فرهنگیان و 

فاکتور، پنج فاکتور اول مربوط به توانمندسازها و  9استفاده گردید که شامل  EFQM سوالی 50استاندارد 
باشد به این صورت که وزن ها داراي وزن میهباشد هر یک از گزینچهار فاکتور بعدي مربوط به نتایج می

. باشدمی 100و گزینه بسیار زیاد برابر  67، گزینه زیاد برابر 33گزینه بسیار کم برابر صفر، گزینه کم برابر 
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جهت اطمینان از روایی پرسشنامه از دیدگاه متخصصین و جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفاي کرونباخ 
آزمون کولموگراف ( هاي پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطییافته. یداستفاده گرد) 82/0(

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSSافزار و نرم) ، آزمون یو من ویتنیT اسمیرنوف، آزمون
  

  هاي پژوهشیافته
ن تشکیل دادند که در این نفر را زنا 65از افراد نمونه را مردان و  نفر 175هاي آمار توصیفی براساس شاخص

افراد نمونه % 65بیش از . داراي مدرك کارشناس ارشد و باالتر بودند% 30داراي مدرك لیسانس و %  70میان 
سال داشتند به منظور مقایسه  10درصد داراي سابقه خدمت بیش از  70قرار داشتند و  31-40در دامنه سنی 

آزمون یو من  وT نگیان کرمانشاه و ابعاد نه گانه آن از آزمون تعالی سازمانی دانشگاه رازي و دانشگاه فره
  .باشدویتنی استفاده شد که نتایج حاصل در جداول زیر قابل مشاهده می

  هاي رازي و فرهنگیان کرمانشاهبراي مقایسه تعالی سازمانی در دانشگاه  Tنتایج آزمون -1 جدول
 M+_SD T  DF SIG  فراوانی  دانشگاه  معیار

  سازمانیتعالی 
  55/54+17/11  140  فرهنگیان

648/2  95  006/0  
  21/65+65/8  90  رازي

  
  هاي رازي و فرهنگیان کرمانشاهبراي مقایسه ابعاد تعالی سازمانی در دانشگاه tنتایج آزمون . 2جدول 
  M+_SD  T  DF  SIG  فراوانی  دانشگاه  معیار

  رهبري
  51/61 + 15/71  140  فرهنگیان

365/0 -  95  258/0  
  20/59 + 02/16  90  رازي

  کارکنان
  17/50 + 69/16  140  فرهنگیان

809/1  95  74/0  
  93/60 + 55/14  90  رازي

  مشارکت و منابع
  53/55 + 39/13  140  فرهنگیان

59/4  95  000/0  
  64/67 + 54/112  90  رازي

  فرآیندها
  53/59 + 39/13  140  فرهنگیان

59/4  95  002/0  
  54/12  90  رازي

  نتایج مشتریان
  54/59 + 43/13  140  فرهنگیان

110/1  95  270/0  
  38/62 + 64/11  90  رازي

  007/0  95  773/2  91/56 + 49/16  140  فرهنگیان  نتایج کارکنان
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  27/65 + 97/12  90  رازي

  نتایج کلیدي عملکرد
  38/62 + 83/18  140  فرهنگیان

360/  95  720/0  
  42/63 + 47/14  90  رازي

  
  مشی و استراتژي و نتایج جامعه زمون یو من ویتنی براي مقایسه معیار خطآنتایج  - 3 جدول

  هاي رازي و فرهنگیان کرمانشاهدر دانشگاه
  M+_SD Z SIG  فراوانی  دانشگاه  معیار

  معیار خط مش  و استراتژي
  85/52+09/15  140  فرهنگیان

999/2 -  004/0  
  52/60+84/13  90  رازي

  نتایج جامعه معیار
53/63+76/19  140 فرهنگیان  

169/0 -  866/0  
25/64+00/16  90  رازي  

  
  گیريبحث و نتیجه

ترین رویکردهاي ارزیابی عملکرد است که عالوه بر تعهد مدیریت عالی مدل تعالی سازمانی از جمله کامل
گونه که واضح است، همان. الستنسبت به دستیابی به اهداف آن، نیازمند کارکنانی خالق و داراي انگیزه با

شود و سازمان باید برنامه بلندمدتی براي دستیابی به تعالی داشته مدت میسر نمیدسترسی به تعالی در کوتاه
از مهمترین کارکردهاي مدل تعالی سازمانی بررسی وضعیت فعلی سازمان و تعیین نواحی قابل بهبود و . باشد

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین . همچنین تقویت نقاط قوت استتالش در جهت مرتفع ساختن آنها و 
نتایج حاصل همسو با . تعالی سازمانی دانشگاه  رازي و فرهنگیان کرمانشاه تفاوت معناداري وجود دارد

باشد، که این همسو می). 2008( سجادي و همکاران) 2007( ورونا و همکاران ،)2006( هاي کالوپژوهش
دهنده اهمیت فاکتورهاي تعالی سازمانی در پیشبرد اهداف کلی سازمان مورد بررسی محقق همخوانی نشان

به دلیل وجود چرخه جامع بهبود مستمر آن به  EFQMتوان گفت که مدل باشد در تبیین نتایج حاصل میمی
م یک نماید این چرخه با انجاعنوان یک چارچوب مفید جهت بهبود ساختار کیفیت در سازمان عمل می

ها، از آنجا که شود براساس این یافتهخودارزیابی براي درك وضع موجود و نتایج به دست آمده آغاز می
توانند تر از دانشگاه رازي بود مدیران دانشگاه فرهنگیان میدانشگاه فرهنگیان از نظر تعالی سازمانی پایین

ا و در جهت کسب نتایج بهتر در ارزیابی آتی تصمیم بگیرند که بیشتر فعالیت ممکن براي تقویت توانمندسازه
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هایی صورت گیرد و بعد از انجام عملیات اصالحی الزم، دانشگاه دوباره یک خودارزیابی باید در چه زمینه
  .براي ارزیابی نتایج حاصل از این اقدامات انجام دهد

هنگیان کرمانشاه نشان داد که نتایج پژوهش همچنین در مقایسه ابعاد تعالی سازمانی در دانشگاه رازي و فر
فقط در معیار رهبري امتیاز دانشگاه فرهنگیان بیش از دانشگاه رازي بود و در دیگر معیارها امتیاز دانشگاه رازي 

و با پژوهش  )1392( ، هادیان2006( ، کالو)2012( باشد نتایج حاصل همسو با  حرمتی و همکارانبیشتر می
توان در نوع اهداف استراتژیک سازمانی و که دلیل این ناهمخوانی را میناهمخوان بود ) 2004( چکوانیه

توان استنباط کرد که گونه مینتایج حاصل را این. تفاوت در جامعه آماري این دو پژوهش جستجو کرد
ها و ماموریت دانشگاه نقش الگو را در فرهنگ تعالی به صورت کامالً مدیران دانشگاه رازي در تدوین آرمان

هاي مدیریت و بهبود مستمر آنها اند و براي اطمینان یافتن از ایجاد، توسعه و استقرار سیستمطلوب ایفا نکردهم
 استقرار و شناسایی جهت مشخص اند چارچوبیمشارکت چندانی ندارند هر چند در دیگر معیارها توانسته

 ارباب تکریم نتایج استنباطی هايسایجاد کرده و مقیا استراتژي و مشیخط تحقق براي سازمان فرآیندهاي
 شده و  آوريجمع ايدوره و منظم صورت به بازخور اخذ هايروش سایر و منظم نظرسنجی طریق از رجوع

 مدیریت به توجه بنابراین دانشگاه رازي از منظر. باشدمی پذیرامکان هابهترین با مقایسه و گذاريهدف روند
مطلوبی نسبت به دانشگاه  در وضعیت سازمان جامع استراتژي به دستیابی رايب اشمنابع داخلی و خارجی منابع

  .است گیريحال شکل در سازمان هايارزش با منابع این راستاي مدیریت در تالش و دارد فرهنگیان قرار
 اصلی هدف. باشد کارساز بهبود نواحی و ضعف و قوت نقاط تعیین براي تواندمی بررسی این نتایج
جهت  در تالش سپس و آن ضعف و قوت تعیین نقاط و سازمان فعلی وضعیت شناخت ابتدا بیخودارزیا

تعیین  بررسی، این مهم هايجنبه از یکی. باشدها میدانشگاه وضعیت بهبود و هاکاستی رفع ها،قوت تقویت
 براي راهنمایی انعنو به آنها از توانمی که هاي رازي و فرهنگیان کرمانشاه بودضعف دانشگاه و قوت نقاط

فقط  شکاف این علت که رسدمی نظر به در خاتمه. گرفت بهره مدیریتی هايسیاستگذاري و هاگیريتصمیم
 و صنعتی تجاري هايسازمان براي مدل این کهاین به دلیل باشد،نمی دانشگاه  ضعیف عملکرد به مربوط

 بومی و کافی مطلوب حد به دولتی و دماتیخ آموزشی، هايدر سازمان بکارگیري براي و است شده طراحی
 دولتی هايدستگاه سرآمدي در هايمدل اجراي براي موانع رفع و مدل شدن این بومی صورت در. است نشده
 وضیت بهترین با مقایسه عملکرد امکان مدل، این بکارگیري با. آیدمی به دست هاسازمان براي بهتري نتایج
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با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و تعیین نقاط قوت و  .شودمی فراهم هابهترین سازمان و عملکردي
  :شودها توصیه میها پیشنهادات زیر با هدف بهبود عملکرد دانشگاههاي قابل بهبود دانشگاهحوزه

  هاي دانشگاهرویکرد فرآیند محور در تمام حوزه( استقرار مدیریت فرآیند در تمام سطوح دانشگاه -1
  ال کردن کمیته بهبود فرآیندها در دانشگاهفع -2
هاي مدیریتی مانند شش سیگما، کایزن، مهندسی ارزش توسط مدیران ارشد، میانی استفاده از تکنیک -3

  و عملیاتی دانشگاه
  هاي دانشگاهریزيافزایش مشارکت کارکنان در برنامه -4
  یج خالقیت و نوآوري در بین کارکنانفعال کردن نظام پیشنهادات به منظور ایجاد انگیزه و ترو -5
  فعال کردن شوراي صنفی کارکنان به منظور تعمیق ارتباطات مدیریت ارشد دانشگاه با کارکنان -6
  وري در دانشگاهتشکیل و فعال کردن کمیته بهره -7
  فعال کردن کمیته ارتقاي سالمت اداري و مالی دانشگاه -8
ظر ریاست دانشگاه به منظور استفاده از آمار دقیق و جامع در تمام تشکیل کمیته آمار و اطالعات زیر ن -9

  .ها و استفاده در تدوین گزارش عملکرد دانشگاه و تصمیمات مدیریتیحوزه
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