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 -5استادیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا تهران
 -3كارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکيده
هدف از این مطالعه بررسی رابطه عوامل آسیب شنناتتی منناب انسنانی شنركت ملنی منناق
نفتتیز جنوب با استفاده از مدل  EFQMاست .جامعه آماري شامل همه كاركنان شركت ملی
مننناق نفت ی نز جنننوب اسننت ،كننه شننامل  5812نفننر بودننند و از می نان آن نان 582نفننر بننه روش
نمونهگیري قبقهاي ساده انت اب شندند .ابنزار جمن آوري دادههنا پرسشننامه اسنت .دادههنا بنا
استفاده از نرمافزار  ،SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنند .فر نیات پنژوهش بنا اسنتفاده از
آزمون  tاستیودنت مورد بررسی قرار گرفتند و تمامی آنان تأیید شدند .یافتههاي پژوهش نشنان
داد كه امتیاز هر كدام از معیارها بدین صنورت اسنت ،رهبنري  ،%23/8تن مشنی و اسنتراتژي
 ،%23كاركنان  ،%18/2مناب و شركا  ،%25فرآیند  ،%22نتنایج مشنتري  ،%22/2نتنایج كاركننان
 ،%12/1نتننایج جامعننه  %22و نتننایج كلی ندي عملکننرد  .%22/3در پای نان پی نادهسننازي و رعای نت
استانداردهاي مدل  EFQMدر جهت بهبود معیارهاي توانمندساز و نتایج پیشنهاد میشود.
واژههاي کليدي :آسیبشناتتی ،مناب انسانی ،شركت مناق نفتتیز ،EFQM ،تعالی
سازمانی.
* نویسنده مسؤول

b1362m@gmail.com
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مقدمه
امروزه سازمانهایی كه تواستار سرآمد شدن و موف بنودن در محنی رقنابتی هسنتند بایند
روش و متد مناسب براي ارزیابی و آسیبشناسی مناب انسانی تود بکار گیرنند .سنازمان پوینا و
بالنده سازمانی است كه من توجه به مسائل درون ،گوشه چشمیهم بنه مسنائل محیطنی تنود
داشته و با رصندكردن دائمی نقاط قوت و عف و فرصتها و تهدیدات ،شرای بهبود مسنتمر
را فراهم نموده براي رسیدن به اهداف و ماموریتهاي تود نقاط عف را تبدیل به قوت نماید
و از تهدیدها پلی براي تبدیل شدن به فرصت بسازد .در این میان تحلیل و بررسی نیروي انسنانی
و رواب میان آنها از اهمیت ویژهاي برتوردار است ،زیرا چنانچه نیروي انسنانی را بعننوان منبن
اصلی سازمان و موتور محركنه و ایجادكنننده سنایر منناب بندانیم تنا یر مضناعفی در سرنوشنت
سازمان تواهد داشت.
از اینرو آسیبشناسی یك رورت مدیریتی است .البته شرای زمانی و مکانی و نیز تننو
سازمانها و پیچیدگی آنها ایجناب منیكنند كنه در هنر دوره اي از مندل متناسنب بنا آن بنراي
آسیبشناسی سازمانی استفاده شود.از ایننرو ارائنهي الگوهناي جنام كنه بتوانند تمنام ابعناد و
جوانب سازمان را از نظر عملکرد مورد سنجش واق بینانه و نسبتاً دقین قنرار دهند و متناسنب بنا
شرای

سازمانهاي كنونی كشور باشد ،امري روري است (زالی و دیگران.)22 :5281 ،

ادبيات نظري و پيشينه پژوهش
روند جدیدي كه باعث اهمیت مدیریت مناب انسانی در تئوري و عمل گردیده است نقش و
رسالت اینن منبن اسنتراتژیك بنه عننوان مهمتنرین عامنل تنأمین كیفینت جنام و بهنرهوري در
سازمانهاي دولتی و بازرگانی و نهایتاً زیربنناي اصنلی توسنعه اقتصنادي ،اجتمناعی و فرهنگنی
است .به همین مناسبت در نمودار سازمانی اغلب موسسات بزرگ ،مدیران ارشد مناب انسانی در
سطوح باالي سازمانها و بالفاصله بعد از مدیر عامل قرار گرفتهانند و متناسنب بنا و ایفشنان در
تصمیمگیري استراتژیك ،مداتله مستقیم مینمایند (میرسپاسی.)41 :5282 ،
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مدلهاي تعالي سازماني و جايزه کيفيت
تغییرات به وجود آمده در اقتصاد جهانی ،تنالشهناي انجنام شنده توسن سنازمان تجنارت
جهننانی ) (5WTOدر راسننتاي جهننانی كننردن اقتصنناد و افننزایش رقابننت جهننانی ،بننه قننور كننل
كشورهاي م تلف (اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه) را به این باور رسانده است كه براي
حضننور و بقننا در بازارهنناي منطقننهاي ،جهننانی و حتننی داتلننی باینند تننوان رقننابتی و قابلیننت
رقابتپذیري صنای و سازمانهاي تود را افزایش دهند.
از اینرو كشورهاي م تلف ،مطالعات متعددي در زمینه شناسایی و اشناعه عوامنل كلیندي
موفقیت سازمانها ،به منظور بهبود عملکرد آنها انجام دادهاند .جوایز ملنی كیفینت و مندلهناي
سرآمدي سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است و بسیاري از كشورهاي توسعه یافتنه و
در حننال توسننعه در سننالهنناي اتیننر آن را در سننط سننازمانهنناي كسننب و كننار تننود جنناري
ساتته اند .جایزه دمینننننگ ژاپن ( ،)5315جایزه كیفینت و سنرآمدي كاننادا ( ،)5382آمریکنا
( ،)5387جایزه كیفیت و سنرآمدي كاننادا ( ،)5382جنایزه منالکوم بالندریج آمریکنا (،)5387
جایزه كیفیت استرالیا ( ،)5387جایزه كیفیت اروپنا ( ،)5335جنایزه كیفینت راجیوگانندي هنند
( )5335و ...نمونههایی از تالشهاي انجام شده در این زمینه است.
مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت ()2 EFQM
بنیاد اروپایی كیفیت ( )3222كار قراحی این مدل ،بصنورت جندي از سنال  5338منیالدي
آغاز شد و مدل تعالی  EFQMدر سال  5335معرفی گردید .این مدل بنه سنرعت منورد توجنه
شركتهاي اروپایی قرار گرفت و مش ص گردیند كنه سنازمانهناي ب نش عمنومی و صننای
كوچك هم ،عالقه دارند از آن استفاده كنند .مهمترین بازبینی كنه منجنر بنه تغییراتنی در مندل
گردینند ،در سننال  5333اتفنناا افتنناد .مهمتننرین تغییننرات عبننارت بودننند از توجننه بیشننتر بننه
رویکردهایی كه میتوانست نتایج مربوط به مشتریان را به دنبال داشته باشد و نیز توجه بیشنتر بنه
بحث شراكت و مدیریت دانش.
1 World Trade Organization
)2 European Foundation for Quality Management (EFQM
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در سال  3225مدل سازمانهاي كوچك و متوس با مدل تعالی  EFQMهماهنگی بیشنتري
پیدا كرد و تحت نام مدل تعالی  EFQMمعرفی گردید .در سال  3222ویرایش جدیند از مندل
 EFQMارائه شده است كه نسبت به وینرایش سنال  5333داراي تغیینرات قابنل مالحظنهاي در
زیرمعیارها و نکات راهنما است.
در حال حا ر  EFQMاصلی ترین منب تایید كیفیت براي شنركتهناي اروپنایی بنه شنمار
میرود ،بهقوریکه سال  3224با موفقیتها و دسنتاوردهاي بزرگنی بنراي  EFQMهمنراه بنود،
زیرا هم بر تعداد اعضاي آن افزوده شد و هم اینکنه اعضناي مؤسن

آن رغبنت بیشنتري بنراي

كارآمدتر كردن سازمان از تود نشان دادند .گرچه بازهم فضا براي ایجاد تغییرات بنینادي اینن
سازمان وجود دارد .در همین راستا EFQM ،درصدد است تا بنراي تجدیند و نوسنازي سناتتار
تود دست به یك باریك بینی استراتژیك بزند كه مبناي این تغییر و تحول جدید ،تمركز بنیاد
 EFQMبه این محرکهاي واقعی براي گسترش رقابت در تمام ابعناد كسنب و كنار بنه منظنور
دستیابی به نتایج جدید پایدار است .بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت ( )3222معتقد است كه مندل
تعالی ،ساتتار مدیریتی است كه با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه داشنتن بنه معیارهناي
اصلی مدیریت كیفینت جنام و سیسنتم تنودارزینابی موجبنات پیشنرفت و بهسنازي را فنراهم
میكند.
اسکیلدسن و كانجی )5338( 5معتقدند كه رورت استفاده از مدل تعالی سنازمانی عبنارت
است از:
افزایش آگاهی عمومینسبت به اهمیت كیفینت و نرورت توجنه بنیش از پنیش بنه آن در
سط جامعه با در اتتیار داشتن یك متدلوژي اجرایی عملی.
 امکان ارزیابی براي سازمانها بر اساس معیارهاي علمیعملکرد. امکان تودارزیابی سیستماتیك توس سازمانها و شناتت نقاط قوت و عف تویش وهمچنین مقایسه با سایر سازمانها.
 امکان شناسایی دستاوردهاي موفن سنازمانهنا در زمیننه كیفینت و معرفنی آنهنا بنه سنایرسازمانها به منظور الگوبرداري.
1 Fskildsen & Kangi
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معيارها در مدل  EFQMو نحوه امتياز دهي به آنها
مدل سرآمدي  EFQMیك مدل غیر تجویزي است كه از  3معیار تشکیل شنده اسنت .اینن
معیارها ،هسته و قلب این مدل هستند و مبناي ارزیابی یك سازمان قرار میگیرند .قبالً ذكر شند
كه مفاهیم بنیادي ،اهدافی را نشان میدهند كه یك سازمان سرآمد باید به آنها دست پیدا كنند.
اهداف و آرمانها معموالً بلند پروازانه و دوردست هستند ،لذا براي این كه سازمانها بداننند كنه
براي رسیدن به این اهداف ،باید چگونه در عمل ،كار و فعالیت كنند ،نیاز بنه معیارهنایی دارنند
كه اجراي آنها در سازمان ،موجب رسیدن به اهداف شود .همانطور كه در مقدمۀ مدل EFQM

آمده است .مفاهیم بنیادین سرآمدي ،در معیارهاي این مدل گنجانده شندهانند .معیارهناي مندل
 EFQMبه دو دسته تقسیم میشوند:
الف – توانمندسازها :5پنج معیار اول این مدل بنوده و عنواملی هسنتند كنه سنازمان را بنراي
رسیدن به نتایج عالی ،توانمند مینمایند.
ب -نتایج :نتایجی هستند كه سازمان سرآمد در حوزههاي م تلف به آنها دسنت پیندا منی-
كند و بیان كنندۀ دستاوردهاي حاصل از اجراي مناسب توانمندسازها هستند.
در مدل  EFQMمعیارها روي هم 5222 ،امتیاز دارند ( 122امتیاز براي توانمندسنازها و 122
امتیاز براي نتایج) .به عبارتی اگر سازمانی موف شود كنه اینن مندل را كنامالً در سنازمان تنود
پیاده كند ،میتواند  5222امتیاز بگیرد .سازمانهاي اروپایی میتوانند به قور سنالیانه از EFQM

براي ارزیابی سازمان تود تقا ا نمایند .در صنورتی كنه سنازمان حنداقل انتظنارات  EFQMرا
برآورده كند و باالترین نمره ارزینابی را در مینان متقا نیان كسنب نمایند ،بنه عننوان برگزینده
معرفی و جایزه اصلی به آن تعل تواهد گرفت (الزم به ذكر است كه گرفتن حدود  722امتیاز
از این  5222امتیاز ،فق در توان شركتهاي با كالس جهانی است) (نجمنی و حسنینی:5288 ،
.)551
هر كدام از معیارها درمدل  EFQMبه صورت زیر هستند الزم به ذكر اسنت كنه معیارهناي
توانمند ساز در كل  122امتیاز و معیارهاي نتایج نینز در كنل  122امتیناز را بنه تنود اتتصناص
دادهاند .كه به این صورت هستند :رهبنري ( ،)522منناب پرسننل ( ،)32تن مشنی و اسنتراتژي
1 Enablers
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( ،)82مشاركتها ( ،)32فرایندها ( ،)542نتایج پرسنل ( ،)32نتایج مشتري ( ،)322نتنایج جامعنه
( ،)22نتایج كلیدي عملکرد (.)512
منابعانساني در مدل تعالي EFQM

سازمانهاي متعالی ،تواننایی بنالقوه منناب انسنانیشنانرا در سنطوح فنردي ،تیمنیو سنازمانی
مدیریت كرده و توسعه میدهند .انصاف و برابري را افزایش میدهند ،مناب انسانی را مشناركت
میدهند و توانمند میسازند .آنها به مناب انسنانی تنود توجنه منیكننند ،بنا آنهنا ارتبناط برقنرار
میكنند و به تاقر تدماتشان پاداش میدهند و قدردانی میكننند بنه گوننهاي كنه بنه منظنور
استفاده از مهارتها و دانششان براي مناف سنازمان ،آنهنا را بنر منیانگیزاننند و در آنهنا تعهند
ایجاد كنند.
مدل پژوهش
با توجه به ادبیات و مطالعات تجربی مرور شده ،مدل مفهومی زیر ارایه میشود.

شکل -1مدل استاندارد بنياد اروپايي کيفيت (مدل )EFQM
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فرضيات پژوهش
بر اساس مباحث مطرح شده در ادبیات نظري و مدل مفهومی (شکل ،)5دوازده فر نیه زینر
در این مطالعه بررسی شده است .در این مدل پنج معیار (مناب پرسنل ،تن مشنی و اسنتراتژي،
رهبري ،مشاركتها و مناب و فرآینندها) بنه عننوان عوامنل توانمنند سناز و چهنار معینار (نتنایج
پرسنل ،نتایج مشتري ،نتایج جامعه ،نتایج كلیدي عملکرد) نیز به عنوان معیارهناي نتنایج مطنرح
شدهاند .دوازده فر یهاي را كه در این مقاله بررسی می شوند به صورت زیر میباشند.
 -5بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معیار رهبري در سازمان منورد مطالعنه ،بنر
اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
 -3بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلنوب معینار تن مشنی و اسنتراتژي در سنازمان
مورد مطالعه ،بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
 -2بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معیار كاركننان در سنازمان منورد مطالعنه،
بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
 -4بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معینار شنراكتها و منناب در سنازمان منورد
مطالعه ،بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
 -1بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معیار فرایندها در سازمان مورد مطالعه ،بنر
اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
 -2بین امتیاز و عیت موجود و و نعیت مطلنوب معینار نتنایج مشنتریان در سنازمان منورد
مطالعه ،بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
 -7بین امتیاز و عیت موجود و و نعیت مطلنوب معینار نتنایج كاركننان در سنازمان منورد
مطالعه ،بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
 -8بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معیار نتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه،
بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
 -3بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معینار نتنایج كلیندي عملکنرد در سنازمان
مورد مطالعه ،بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
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روش پژوهش
جامعه آماري پژوهش حا ر تمنامی كاركننان شنركت ملنی منناق نفنتتینز جننوب كنه
مدارک آنها باالتر از كاردانی و سمت آنها نیز باالتر كاردان بود میباشد .تعداد جامعنه آمناري
 5812نفر تشکیل میدادند كه از این میان با استفاده از روش نمونهگیري قبقهاي ساده  322نفنر
به عنوان نمونه آماري انت اب شدند و پرسشنامه میان آنهنا توزین شند .از مینان پرسشننامههناي
توزی شده  582پرسشنامه به صورت كامل تکمینل و بنه دسنت محقن رسنیده اسنت كنه ننر
بازگشت  32درصد بوده و نر بازگشت مناسبی براي پژوهش است .این پنژوهش از نیمنه دوم
سال  5288و تا پایان نیمه اول  5283است.
در این پرسشنامه از قیف  52تایی استفاده شده است .علیرغم پژوهشهاي قبلی كه از قیف
لیکرت استفاده و بعداً آن را در مقیاس ده تایی حساب كرده بودند .یعنی بنراي هنر سنوال نمنره
یك معادل عالی 1 ،معادل متوس و ده معادل تیلی عیف در نظر گرفته شده اسنت .كنه اینن
امر منجر به دقت بیشتر پژوهش شده و محق را در ارزیابی بهتر كمك میكنند .در شنکل زینر
قیف ده تایی پرسشنامه نشان داده شده است.
5

3

2

4

1

2

7

8

3

52

شکل  -1طيف ده تايي پرسشنامه استاندارد پژوهش

براي اقمینان از پایایی پرسشنامه از ریب پایایی آلفاي كرونبا  5استفاده شده است .نتنایج
بررسی پایایی به صورت جدول زیر است.

1 Alpha cronbach
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جدول  -1ضرايب آلفاي کرونباخ متغيرهاي مختلف پژوهش
ردیف

نام متغیر

تعداد گویه

آلفاي كرونبا

5

رهبري

2

2/83

3

ت مشی و استراتژي

1

2/83

2

كاركنان

7

2/33

4

مشاركتها و مناب

2

2/73

1

فرایندها

8

2/35

2

نتایج مشتري

52

2/87

7

نتایج كاركنان

2

2/33

8

نتایج جامعه

4

2/87

3

نتایج كلیدي عملکرد

8

2/87

مجمو متغیرها

22

2/88

بر اساس جدول فوا از آنجا كه مقدار آلفاي مربوط به هر متغیر و آلفاي كنل از  2/8بیشنتر
است تمامی متغیرها به قور مجزا و كل متغیرها با یکدیگر داراي پایایی میباشند .پرسشنامه اینن
پژوهش با داشتن آلفاي  2/88داراي پایایی است.
در این پژوهش براي بررسی تفاوت با میانگین هر یك از معیارها از آزمون تی استیودنت بنا
استفاده از نرمافزار  SPSSپرداتته شده است.
تجزيه و تحليل دادهها
آمار توصیفی مربوط به پاس گویان  %31مردان و  % 1زنان ،كه  %58این جامعه را كاركننان
زیر  22سال %42 ،آنان بین  25تنا  %31 ،42بنین  45تنا  12و  2/54نینز بنین  15تنا  22سنال سنن
دارند .بیشترین فراوانی مربوط به  25تا  42سال است كه میزان  %42درصد را به تود اتتصناص
دادهاند .اقالعات مربوط به سط تحصیالت كاركننان نشنان منیدهند كنه  %1/2اینن جامعنه را
كاركنان با مدرک كاردانی %73/8 ،با مدرک كارشناسی و  %35/7با مدرک كارشناسی ارشند
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مشغول به كار هستند .بیشترین فراواننی مربنوط كاركننان مندرک كارشناسنی بنا  %73/8اسنت.
اقالعات مربوط به سط مسئولیت كاركنان نشنان منیدهند كنه  %1/2اینن جامعنه را كاركننان
كاردان %21 ،كارشناس %31 ،سرپرست و  %2/2را مدیران به تود اتتصناص دادهانند .بیشنترین
فراوانی مربوط كاركنان كارشناس با  %21است .اقالعات مربوط بنه ننو كنار كاركننان نشنان
میدهد كه  %71/2این جامعه را كاركنان ب ش فنی و  %34/4را كاركننان ب نش اداري و غینره
به تود اتتصاص دادهاند .بیشترین فراوانی مربوط كاركنان فنی با  %34/4است.
آزمون فرضيات
در این قسمت با بیان فر یات پژوهش و استفاده از تی اسنتیودنت در پنی آزمنون فر نیات
پژوهش و تحلیل نتایج حاصل پرداتته شنده اسنت .بنراي مقایسنه مینان امتینازات كسنب شنده
شركت در هر معیار با امتیازات استاندراد در نظر گرفته شده مدل تعالی  EFQMدر ابتدا جدول
كه نشان دهنده میزان امتیاز مربوط به هر معیار است ،آورده شده است.
جدول -2نحوه امتياز دهي معيارها و زير معيارها در تجزيه و تحليل دادهها
معیار

تعدادگویه

امتیاز هرگویه

امتیاز كل

معیار رهبري

2

5262

522

معیار ت مشی و استراتژي

1

52

82

معیار كاركنان

7

5367

32

معیار مناب و شركا

2

51

32

معیار فرایند

8

5761

542

نتایج مشتري

52

32

322

نتایج كاركنان

2

51

32

نتایج جامعه

4

2761

512

نتایج كلیدي عملکرد

8

761

22

جم

5222
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فر یه اول :بین امتیاز و عیت موجود و و نعیت مطلنوب معینار رهبنري در سنازمان منورد
مطالعه بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
جدول -3آزمون فرضيه اول
 =22نمره آزمون

معیار

رهبري

t

درجه آزادي

سط معنیداري

تفاوت از میانگین

7/32

7/32

7/32

7/32

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف از میانگین

582

22/73

55/43

2/81

با توجه به جدول باال ،فر یه اول پژوهش در سط معنیداري یك درصند بنا مقندار 7/32
تایید میشود؛ یعنی بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معیار رهبري در شنركت ملنی
مناق نفتتیز جنوب بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد .میانگین معیار
رهبري از متوس آن در اسنتاندارد مندل تعنالی  EFQMبیشنتر اسنت .مقندار معینار رهبنري در
شركت ملی مناق نفتتیز جنوب قب جدول باال  22/73شده است كنه بنه تناسنب اسنتاندارد
آن ،شركت موف به كسب  23/8امتیاز از  522امتیاز شده است .كه امتیاز نسبتاً توبی است.
فر یه دوم :بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معینار تن مشنی و اسنتراتژي در
سازمان مورد مطالعه بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
جدول -4آزمون فرضيه دوم
معیار

ت مشی و استراتژي

 =31نمره آزمون
t

درجه آزادي

سط معنیداري

تفاوت از میانگین

3/48

3/48

3/48

3/48

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف از میانگین

582

22/73

55/43

2/81
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با توجه به جدول باال ،فر یه دوم پژوهش در سط معنیداري یك درصند بنا مقندار 3/48
تایید میشود .یعنی بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معینار تن مشنی و اسنتراتژي
در شركت ملی مناق نفتتیز جنوب بر اساس مندل تعنالی  EFQMتفناوت معنناداري وجنود
دارد .میانگین معیار ت مشی و استراتژي از متوس آن در استاندارد مدل تعنالی  EFQMبیشنتر
است .مقدار معیار ت مشی و استراتژي در شركت ملی مناق نفتتیز جنوب قب جدول بناال
 25/25شده است كه به تناسب استاندارد آن ،شركت موف بنه كسنب  43/2امتیناز از  82امتیناز
شده است .كه امتیاز نسبتاً توبی است.
فر یه سوم :بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معیار كاركننان در سنازمان منورد
مطالعه بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
جدول  -5آزمون فرضيه سوم
معیار

كاركنان

 =21نمره آزمون
t

درجه آزادي

سط معنیداري

تفاوت از میانگین

1/32

573

26222

2/28

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف از میانگین

582

45/28

52/83

5/22

با توجه به جدول باال ،فر یه سوم پژوهش در سط معنیداري یك درصند بنا مقندار 1/32
تایید میشود .یعنی بین امتیاز و عیت موجنود و و نعیت مطلنوب معینار كاركننان در شنركت
ملی مناق نفتتیز جنوب بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد .مینانگین
معیار كاركنان از متوس آن در استاندارد مدل تعالی  EFQMبیشتر است .مقدار معیار كاركنان
در شركت ملی منناق نفنتتینز جننوب قبن جندول بناال  45/28شنده اسنت كنه بنه تناسنب
استاندارد آن ،شركت موف به كسب  13/85امتیاز از  32امتیاز شده است .كه امتیاز نسبتاً تنوبی
است.
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فر یه چهارم :بین امتیاز و عیت موجود و و نعیت مطلنوب معینار شنراكتهنا و منناب در
سازمان مورد مطالعه بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
جدول -6آزمون فرضيه چهارم
 =22نمره آزمون

معیار

شراكتها و مناب

T

درجه آزادي

سط معنیداري

تفاوت از میانگین

2/13

573

26222

2/21

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف از میانگین

582

22/21

52/13

5/22

با توجه به جدول باال ،فر یه چهارم پژوهش در سط معنیداري یك درصد با مقدار 2/13
تایید میشود .یعنی بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلنوب معینار شنراكتهنا و منناب در
شركت ملی مناق نفتتیز جنوب بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معنناداري وجنود دارد.
میانگین معیار شراكتها و مناب از متوسن آن در اسنتاندارد مندل تعنالی  EFQMبیشنتر اسنت.
مقدار معیار شراكتها و مناب در شركت ملی مناق نفتتیز جننوب قبن جندول بناال 22/21
شده است كه به تناسب استاندارد آن ،شركت موف بنه كسنب  14/37امتیناز از  32امتیناز شنده
است .كه امتیاز نسبتاً توبی است.
فر یه پنجم :بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معیار فرآیندها در سازمان منورد
مطالعه بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
جدول  -7آزمون فرضيه پنجم
معیار

معیار فرآیندها

 =42نمره آزمون
t

درجه آزادي

سط معنیداري

تفاوت از میانگین

3/32

573

26222

52/15

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف از میانگین

582

12/15

51/33

5/52
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با توجه به جدول باال ،فر یه پنجم پژوهش در سط معنیداري یك درصد بنا مقندار 3/32
تایید میشود .یعنی بین امتیاز و عیت موجود و و نعیت مطلنوب معینار فرآینندها در شنركت
ملی مناق نفتتیز جنوب بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد .مینانگین
معیار فرآیندها از متوس آن در استاندارد مدل تعالی  EFQMبیشتر است .مقدار معیار فرآیندها
در شركت ملی منناق نفنتتینز جننوب قبن جندول بناال  12/15شنده اسنت كنه بنه تناسنب
استاندارد آن ،شركت موف به كسب  88/23امتیناز از  542امتیناز شنده اسنت .كنه امتیناز نسنبتاً
توبی است.
فر یه ششم :بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معیار نتایج مشنتریان در سنازمان
مورد مطالعه بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
جدول  -8آزمون فرضيه ششم
 =12نمره آزمون

معیار

نتایج مشتریان

t

درجه آزادي

سط معنیداري

تفاوت از میانگین

7/23

573

26222

52/22

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف از میانگین

582

22/22

53/24

5/44

با توجه به جدول باال ،فر یه ششم پژوهش در سط معنیداري یك درصد بنا مقندار 7/23
تایید میشود .یعنی بنین امتیناز و نعیت موجنود و و نعیت مطلنوب معینار نتنایج مشنتریان در
شركت ملی مناق نفتتیز جنوب بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معنناداري وجنود دارد.
میانگین معیار نتایج مشتریان از متوس آن در استاندارد مدل تعالی  EFQMبیشتر اسنت .مقندار
معیار نتایج مشتریان در شركت ملی مناق نفتتیز جنوب قب جندول بناال  22/22شنده اسنت
كه به تناسب استاندارد آن ،شركت موف به كسب  535/23امتیاز از  322امتیاز شده اسنت .كنه
امتیاز نسبتاً توبی است.
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فر یه هفتم :بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معیار نتایج كاركننان در سنازمان
مورد مطالعه بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
جدول  -9آزمون فرضيه هفتم
 =22نمره آزمون

معیار

نتایج كاركنان

t

درجه آزادي

سط معنیداري

تفاوت از میانگین

4/23

573

26222

2/32

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف از میانگین

582

22/32

52/22

2/37

با توجه به جدول باال ،فر یه هفتم پژوهش در سط معنیداري یك درصد بنا مقندار 4/23
تایید میشود .یعنی بنین امتیناز و نعیت موجنود و و نعیت مطلنوب معینار نتنایج كاركننان در
شركت ملی مناق نفتتیز جنوب بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معنناداري وجنود دارد.
میانگین معیار نتایج كاركنان از متوس آن در استاندارد مدل تعالی  EFQMبیشتر اسنت .مقندار
معیار نتایج كاركنان در شركت ملی مناق نفتتیز جنوب قب جدول بناال  22/32شنده اسنت
كه به تناسب استاندارد آن ،شركت موف به كسنب  12/81امتیناز از  32امتیناز شنده اسنت .كنه
امتیاز نسبتاً توبی است.
فر یه هشتم :بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلنوب معینار نتنایج جامعنه در سنازمان
مورد مطالعه بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
جدول  -11آزمون فرضيه هشتم
معیار

نتایج كاركنان

 =32نمره آزمون
t

درجه آزادي

سط معنیداري

تفاوت از میانگین

1/32

573

26222

4/22

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف از میانگین

582

34/22

3/52

2/28
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با توجه به جدول باال ،فر یه هشتم پژوهش در سط معنیداري یك درصد با مقندار 1/32
تایید میشود .یعنی بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معیار نتایج جامعنه در شنركت
ملی مناق نفتتیز جنوب بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجنود دارد.مینانگین
معیار نتایج جامعه از متوس آن در استاندارد مدل تعالی  EFQMبیشتر است .مقدار معیار نتنایج
جامعه در شركت ملی مناق نفتتیز جنوب قب جدول باال  34/22شده اسنت كنه بنه تناسنب
استاندارد آن ،شركت موف به كسب  32/33امتیناز از  512امتیناز شنده اسنت .كنه امتیناز نسنبتاً
توبی است.
فر یه نهم :بین امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلنوب معینار نتنایج كلیندي عملکنرد در
سازمان مورد مطالعه بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
جدول  -11آزمون فرضيه دهم
معیار

نتایج كلیدي عملکرد

 =42نمره آزمون
T

درجه آزادي

سط معنیداري

تفاوت از میانگین

7/22

573

26222

8/73

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف از میانگین

582

48/73

51/32

5/58

فر یه نهم پژوهش در سط معنیداري یك درصد با مقدار  7/22تایید میشود .یعننی بنین
امتیاز و عیت موجود و و عیت مطلوب معیار نتایج كلیندي عملکنرد در شنركت ملنی منناق
نفتتیز جنوب بر اساس مدل تعالی  EFQMتفاوت معناداري وجود دارد.
در جدول باال ،میانگین معیار نتایج كلیدي عملکرد از متوس آن در اسنتاندارد مندل تعنالی
 EFQMبیشتر است .مقدار معیار نتایج كلیدي عملکرد در شركت ملی مناق نفتتینز جننوب
قب جدول باال  48/73شده است كه به تناسب استاندارد آن ،شنركت موفن بنه كسنب 22/14
امتیاز از  22امتیاز شده است .كه امتیاز نسبتاً توبی است.
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تمامی فر یات پژوهش در سط معنیداري یك درصد مورد تایید قرار گرفتند .بنر اسناس
یافتهها در جدول زیر ،مقدار امتیاز مربوط به هر معیار و مقدار امتیاز كسب شده توسن شنركت
ملی مناق نفتتیز جنوب نشان داده شده است .كه در تمامی معیارهناي ننه گاننه مندل تعنالی
 EFQMشركت موف به كسب امتیاز بیشتر از حد متوس هنر معینار شنده اسنت .و در در كنل
شركت موف به كسب  227/1امتیاز شده است.
جدول  -12مقدار امتياز هر معيار و امتياز کسب شده
معیار

امتیاز كل

امتیاز كسب شده توس شركت

معیار رهبري

522

23/8

معیار ت مشی و استراتژي

82

43/2

معیار كاركنان

32

13/85

معیار مناب و شركا

32

14/37

معیار فرایند

542

88/23

نتایج مشتري

322

535/23

نتایج كاركنان

32

12/81

نتایج جامعه

512

32/33

نتایج كلیدي عملکرد

22

22/14

جم 5222

227/1

بحث و نتيجه گيري
همانطور كه در جدول ( ،)53مشاهده میشنود ،شنركت ملنی منناق نفنتتینز جننوب ،از
 5222امتیاز حالت مطلوب موف به كسب  227/1امتیاز شده است .درصد معیارهاي نهگانه همه
باالي  11درصد هستند .با توجه به امتیاز كل كسب شده و درصدهاي كسب شنده از هنر معینار
میتوان گفت كه شركت ملی منناق نفنتتینز جننوب از و نعیت مناسنبی نسنبت بنه حالنت
مطلوب برتوردار است و در مسیر تعالی سازمانی قرار دارد .درصدهاي بدست آمده مربوط بنه
معیارهاي كاركنان و نتایج كاركننان نسنبت بنه دیگنر معیارهنا انندكی كمتنر اسنت كنه توصنیه
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میشود شركت در مسیر ارتقاي این معیارها گام برداشته و توجه كافی و درتور به مناب انسنانی
تود داشته باشد.
در ادامننه نتننایج فر ننیات و درصنندهاي بدسننت آمننده از جنندول ( ،)53را دیگننر نتننایج
پژوهشهاي قبلی انجام شده مورد مقایسه قرار میگیرند .این مقایسه در جدول زینر ارائنه شنده
است.
جدول  -13مقايسه درصدهاي کسب شده معيارها با يافتههاي پژوهشهاي قبلي
دهنویه و

اوسیو و

نابیتز و

مولر و

النباتوم

البورگ

سونتگ

()3223

()3223

()3225

%14

%27

%42

%18

%28

%17

%41

%24

%42
%23

پیشینه

پژوهش

معیار

حا ر

رهبري

%23/8

%82/2

ت مشی

%23

%71/8

%15

كاركنان

%18/2

%77/2

%15

%22

مناب و شركا

%25

%83/2

%13

%27

%44

فرآیندها

%22

%72/3

%47

%23

%31

%44

نتایج مشتري

%22/2

%71/1

%42

%28

%31

%11

نتایج كاركنان

%12/1

%75/2

%33

%37

%38

%42

نتایج جامعه

%22

%22/2

%42

%22

%21

%22

%22/3

%83/5

%11

%21

%12

%21

نتایج كلیدي
عملکرد

دیگران
()5281

ورنیرو و
نابیتژ ()3227

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول باال ،همانطور كه مشناهده منیشنود نتنایج و درصند
معیارها از نتایج مشابه دهنویه و دیگران كمتر ،و درصدهاي پایینتري را نشنان منیدهند .امنا در
مقایسه با نتایج پژوهشهاي تارج از كشور درصدها و نتایج مطلوبتري را نشان میدهد.
پيشنهاداتي براي پژوهشهاي آتي
 -5تود ارزیابی با استفاده از مدل  EFQMدر دیگر شركتها و سنازمانهناي تصوصنی و
دولتی انجام داد.
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 -3بررسی دالیل عدم استقرار مدل  EFQMدر سازمانهاي ایراننی بنه انندازه سنازمانهناي
اروپایی.
 -2مقایسه میان شركتهایی كه مدل  EFQMرا اجرا كردهاند با دیگر شركتهنا كنه هننوز
موف به اجراي آن نشدهاند.
 -4بررس نی می نزان تننا یر اجننراي منندل  EFQMدر نتننایج مننالی و عملکننردي سننازمانهننا و
شركتها.
 -1بررسی موان اجراي مدل  EFQMدر سازمانهاي دولتی و تصوصی
منابع
 -5ابیلی ،تدایار و موفقی ،حسن ،)5283( ،دریچهاي بر مفاهیم نوین مدیریتی ،چاپ اول،
تهران ،شیوه.
 -3اسکات ،ریچارد دبلیو ،)5288( ،سازمانها سیستمهاي حقوقی ،حقیقی و باز ،ترجمه دكتر
محمدر ا بهرنگی (بی نا).
 -2اقبال ،فرزانه ،)5282( ،ارزیابی عملکرد حوزه مدیریت مناب انسانی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان بر اساس مدل تعالی ( ،)EFQMپایان نامه كارشناسی ارشد ،به راهنمایی دكتر
علی سادت ،دانشگاه اصفهان.
 -4بازدار ،تلیل ،)5285( ،نیازسنجی آموزشی مدیران دبستانهاي استان ایالم ،پایاننامه
كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه تهران دانشکده علوم تربیتی.
 -1زالی ،محمد ر ا ،مدهوشی ،مهرداد ،حسینی ،سید ابوالقاسم ،)5281( ،آسیبشناسی در
یك سازمان دولتی ،پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی ،سال ششم ،شماره بیست و یکم.
 -2گودرزي ،احمد و فراهانی ،مصطفی ،)5284( ،آسیب شناسی نیروي انسانی در شركت
واگن پارس ،دومین كنفران

بین المللی مدیریت ،تهران.

 -7میرسپاسی ،ناصر ،)5282( ،مدیریت استراتژیك مناب انسانی و رواب كار ،انتشارات میر.
 -8نجمی ،منوچهر؛ حسینی ،سیروس ،)5288( ،مدل سرآمدي EFQMاز ایده تا عمل،
مؤسسه مطالعات و بهرهبرداري و مناب انسانی ،تهران ،انتشارات روناس.
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