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چکیده
امروزه تحوالت شگرف دانش مدیریت ،وجود نظام ارزیابی اثربخش را اجتنابناپذیر نمووده اسوت
هدف از این پژوهش ارزیابی عملکورد یوس سوازمان نظوامی براسوا مودل سورممدی سوازمانی
( )EFQMبود پژوهش حاضر ،مطالعهای توصویيی -پیمایشوی اسوت کوه بوه ارزیوابی سورممدی
سازمانی یس سازمان نظامی در سال  7932پرداخته اسوت جامعوه پوژوهش شوام  739نيور از
فرماندهان ،مدیران یس سازمان نظامی میباشد که بهصوورت نمونوهگیوری تصوادفی سوامانمنود
انتخاب شدند جهت گردموری دادهها از پرسشنامه مدل سرممدی سازمانی ( )EFQMکوه شوام
 41سؤال است ،استياده شد که پایایی من با محاسبه مليای کرونباخ  6/30تائید گردید دادهها نیز
عالوهبر استياده از شاخصهای ممار توصیيی ،از روشهای ممار استنباطی نظیر تیتوسنمونوهای و
مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMتحلی گردید یافتهها مبتنی بر مدل معوادالت سواختاری
نشان داد ،کلیت مدل ارائهشده با مقادیر شاخصهای بورازش ( RMSEA=6/620و  NFI=6/30و
 ،)GFI=6/30مورد تائید است نتایج مزمون تیتسنمونهای نیز تائید کرد که از میوان مؤليوههوای
اصلی مدل سرممدی سازمانی ،مؤليه عملکرد در حوزه توانمندسازها دارای مطلوبیوت نسوبی ،اموا
مؤليه عملکرد در حوزه نتایج از وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشد درمجموع عملکرد سازمانی با
توجه به مدل سرممدی سازمانی نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد
واژههای کلیدی:
ارزیابی عملکرد ،سازمان نظامی ،مدل سرآمدی سازمانی ( ،)EFQMمدل معادالت ساختاری.
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مقدمه
امروزه وجود تحوالت شگرف دانش مدیریت ایجاد نظام ارزیابی را در سازمانهوا اجتنوابناپوذیر
نموده است ،بهطوریکه فقودان ارزیوابی در ابعواد مختلوم اعوم از ارزیوابی اسوتياده از منواب و
امکانات ،کارکنان ،اهداف و استراتژیها بهعنووان یکوی از عالئوم بیمواریهوای سوازمان قلموداد
می شود از طرف دیگر فقدان وجود نظوام ارزیوابی و کنتورل در یوس سیسوتم بوه معنوای عودم
برقراری ارتباط با محیط درون و بیرون سازمانی تلقی میگردد کوه پیامود من کهولوت و نهایتوا
موورس سووازمان اسووت (عووادلی )752 ،7904 ،بووراین اسووا  ،ارزیووابی عملکوورد سووازمانهووا و
دستگاههای اجرایی امروزه در کشورهای توسعهیافته بهصورت مداوم صورت میگیرد و در نظوام
برنامهریزی این کشورها جایگاهی شایسته دارد درصورتیکه این امر در کشورهای درحالتوسعه
همچنان مغيول مانده و یا بهصورت ناکارممد به من نگریسته میشود پس وجوود یوس سیسوتم
ارزیابی عملکرد که سازمان را از ابعاد مهم و با دید جوام و فراگیور بررسوی کنود ،الزم بوهنظور
میرسد (کانج)5665 ،7
بدون شس بیشتر سازمانها بهدنبال تعیین وضعیت فعلی خوود و در پویش گورفتن تمهیوداتی
برای بهبود شرایط در مینده میباشند از این رو ارزیابی عملکرد مؤثر و کارا زمینه انکارناپوذیری
برای مدیریت نوین بهشمار میرود عموما ارزیوابی عملکورد یوس عنصور ضوروری و اساسوی در
برنامهریزی ،کنترل و تصمیمگیری اثربخش به شمار میرود درواق ارزیابی عملکرد سوازمانهوا
بهمنظور شناسایی نقاط قوت و ضعم ،از جایگاه خاصی برخووردار بووده و شوایان توجوه زیوادی
میباشد مدلهای سرممدی سازمانی بهعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از
موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در مسیبشناسی سوازمانی و تعیوین
مسیر حرکت جهت دسترسی به سرممدی مناب انسانی مورداستياده قرار گیرند مدل سورممدی
سازمانی  5EFQMبهگونهای طراحیشده است که هم بهعنوان ابزار مناسبی برای مسابقات و هم
برای مسیبشناسی و طراحی برنامههای توسعهسازمانی کاربرد دارد میتوان ادعا کرد ،مودیریت
کیيیت جام ( )TQMکه در اواخر دهه  06و اوای دهه  36مورداستياده بسیاری از سازمانهوا
به علت پاسخگویی به تغییرات محیطی قرار گرفت (شدلر و سامرماتر ،)5661 ،9فلسويهای اسوت
که مبنای بسیاری از مدلهای ارزیابی عملکرد همچون  EFQMو مدلهای جدیدتر خودارزیابی
است خودارزیابی یس بازنگری منظم سامانمند و جام از فعالیتهوای سوازمان و نتوایج من بور
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اسا یس مدل سرممدی عملکرد مانند  EFQMاست استياده از خودارزیابی بهعنووان شویوهای
برای بهبوود مسوتمر عملکورد ،چیوز جدیودی نیسوت (گواد )7332 ،7خودارزیوابی بوا افوزایش
توانمندیها و ایجاد همفکری موجب قرار گرفتن سازمان در مسیر سرممدی میگردد (اوکلنود،5
 )7333نواقص و کمبودهای سیستمهای سنتی ارزیابی عملکرد به انقالبی در مدیریت عملکورد
منجر شد ،بهطوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستمهایی حرکت کردند کوه اهوداف
و محیط فعلی را مورد توجه قورار دهنود و بودین ترتیوب فراینودهای متعوددی بورای اسوتياده
سازمانهای مختلم ایجاد گردید همچنین چارچوبهای بسیاری برای پشتیبانی ایون فراینودها
پیشنهاد شد که هدف اینگونه چارچوبها ،کمس به سازمانها برای ارزیابی درسوت و شایسوته
عملکردشان است مدل  EFQMبهعنوان مدلسرممدی کسوبوکوار معرفوی گردیود کوه در من
چارچوبی برای قضاوت و خودارزیابی سازمانی و نهایتا دریافت پاداش کیيیت اروپایی ارائه شد
مدلهای سرممدی سازمانی یا سرممدی کسبوکار ،بهعنوان ابزاری قوی بورای سونجش میوزان
استقرار سیستمها در سازمانهای مختلم بهکار گرفته میشوند بوا بوهکوارگیری ایون مودلهوا،
ضمن اینکه یس سازمان میتواند میزان موفقیت خود را برای اجرای برنامههای بهبوددهنده در
مقاط زمانی مختلم مورد ارزیابی قرار دهد ،میتواند عملکرد خود را نیوز بوا سوایر سوازمانهوا
بهویژه با بهترین منها مقایسه کند (اُالرو 9و همکاران)5674 ،
تغییرات شتابدار و پیچیدگیهای روبه فزون محیطهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگوی ،اقتصوادی
و در دنیای کنونی ،سازمانها و بخصوص سازمانهای نظامی را ناگزیر از جستجوی شیوههوا و
ابزارهای ادارکی جهت ارتقاء و پیشرفت در عرصه رقابوت و برتوری طلبوی نمووده اسوت یوافتن
استراتژیهای مناسب دراین خصوص و طراحی مدلهوای مورتبط ،بسوته بوه نیواز سوازمان ،بوا
استياده از مناب محسو و نامحسو من سازمان میسر میگردد ارزیابی عملکرد شرکتها یوا
سازمانهای نظامی بهعنوان یس چالش بزرس در این محیط متالطم مدرن محسوب میشود
امروزه ضرورت و اهمیت وجود نظام ارزیابی عملکرد در هر سازمان بهانودازهای اسوت کوه نبوود
چارچوب نظام ارزیابی در ابعاد مختلم سازمان بهعنوان یکی از عالئم نارسایی و مشک سوازمان
محسوب میشود ازاین رو ،هر سازمان به منظور مگاهی از میوزان مطلوبیوت فعالیوتهوای خوود،
بهویژه در محیطهای پیچیده و پویا ،نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد از طرفوی نیوز سوازمانهوای
نظامی از سازمانها و گروههای منحصربهفرد و متمایزی در هر جامعه هستند که بهشدت تحوت
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تأثیر محیط و شرایط قرار دارند و دائما باید از وضعیت خود در مسویر توسوعه مگواه باشوند بوه
همین دلی و بهمنظور حيظ موقعیت و کسب برتوری در اهوداف نظوامی و رسویدن بوه رشود و
توسعه واقعی ،راهی جز ایجاد سرممدی در سازمانهای نظامی وجود نودارد بوراین اسوا  ،ایون
پژوهش به دنبال ارزیابی عملکرد یس سازمان نظامی براسا مدل سرممدی سازمانی ()EFQM
است
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ارزیابی عملکرد را میتوان بهعنوان یس سیستم که توسط منیس شرکت عملیات روزانه خوود را
ارزیابی میکند که میا این شرکت در مسیر رسیدن به اهداف خود میباشود ،تعریوم کورد (وو و
همکاران )5663 ،7ازمنجاکه عملکرد و پارامترهای از پویش تعیوینشوده را مویتووان بوهعنووان
اندازهگیری و توانایی برای نظارت بر رویودادها و فعالیوتهوای معنویدار دانسوت ،انودازهگیوری
عملکرد میتواند بهعنوان فرمیند تعیین میوزان اثربخشوی و کوارمئی عمو نیوز باشود (ربوانی و
همکاران5674 ،5؛ نیون)5660 ،9
انتخاب روشهای تحلیلی و ابزار برای تجزیهوتحلی عملکردهای مودیریت ،بوه وضوعیت و نووع
سازمان بستگی دارد بااینوجود بسویاری از سوازمانهوای موفوق دارای ویژگویهوای مشوترکی
هستند ،ازجمله سند چشمانداز خواص ،اقودامات متبوت و روشهوای موؤثر بورای انودازهگیوری
عملکرد عالوه بر این ،مدیریت عملکرد زمانی مؤثر است که اهداف فراتر از متغیرهای عملیاتی و
منطقی گنجانیده شده و با درک درستی از تأثیر استراتژیس فعال توسط سیسوتمهوای مناسوب
مماری و تجربه و تحلی باشد (وو و همکاران5663 ،؛ وو)5675 ،4
میتوان گيت که عملکرد افراد و واحدها در سازمان به دو دلی ارزیابی میشوود؛ ابتودا توسوعه
کارکنان که این کار از طریق ارائه بازخورد و مگاه کوردن منهوا بوه نقواط قووت و ضوعم انجوام
می شود دوم ،مرتبط کردن نتایج ارزیوابی بوه سیسوتم جبوران خودمات اسوت البتوه محققوان
خاطرنشان میکنند که در طراحی یس سیستم ارزیابی مؤثر ،عالوه بور معیارهوای ارزیوابی بایود
بافت اجتماعی سازمان نیز توجه داشت؛ که برمیند توجه به این عام  ،نهایتا موجوب خشونودی
کارکنان میشود و درنتیجه موفقیت سازمان را در پی خواهد داشت ،درواق یکی از ویژگیهوای
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سازمانهای پیشرو ،داشتن سیستمهای ارزیابی موؤثری اسوت کوه بازخوردهوای من بوه سوطو
مختلم مدیریت ارائه شود (هید  7و همکاران)5664 ،
با توجه به اهمیت موضوع پرداختن بوه ارزیوابی عملکورد ،تواکنون مودلهوای مختليوی بورای
اندازهگیری و مدیریت عملکرد پایدار ارائهشده است (هسو و همکاران )5677 ،5اموروزه تواکنون
چندین مودل تجزیوهوتحلیو بورای انودازهگیوری عملکورد سوال سوازمانی اسوتياده مویشوود
(به عنوانمتال :تجزیه وتحلی نسبت؛ تجزیه وتحلی تولید؛ مودل سورممدی سوازمانی (،)EFQM
تجزیهوتحلی رگرسیونی؛ تجزیهوتحلی دليوی؛ کوارت امتیواز متووازن ()BSC؛ فرمینود تحلیو
سلسولهمراتبوی ( )AHPو تحلیو پوششوی دادههوا (( ))DEAوو5675 ،؛ وو و چانو 5675 ،9؛
راجش و همکاران5675 ،4؛ لین و همکاران)5674 ،2
همانگونه که اشاره شد یکی دیگر از چارچوبهای اندازهگیری عملکرد سازمان کوه بوهصوورت
گستردهای مورداستياده قرار میگیرد مدل سورممدی سوازمان ( )EFQMاسوت ایون چوارچوب
شام دودسته شاخص جدا از هم است که بهصورت کلی به «توانمندسازها» و «نتوایج» تقسویم
میشوند توانمندسازها عبوارتانود از :رهبوری ،کارکنوان ،سیاسوتهوا و اسوتراتژیهوا ،منواب و
ذینيعان و فرایندها هومچنوین نتوایج عبوارتانود از :نتوایج حاصو از افوراد ،نتوایج حاصو از
مشتریان ،نتایج حاص از جامعه و نتایج کلیدی عملکرد توانمندسازها مانند اهرمهوایی هسوتند
که مدیران میتوانند از من برای رسیدن سری تر به نتایج متی استياده کنند یکی از نقاط ضوعم
این مدل ،مشک عملیاتی کردن من است چرا که عبارتها و مياهیم بهکار رفتوه در ایون مودل
بهقدری کلی است که به گونههای مختليی میتوانند تيسیر شوند و هر سازمانی قادر خواهد بود
با این سرعنوانها ،شاخصهای ارزیابی متياوتی را ایجاد کنود (توتونکوو و کوکوکاسوتا5676 ،0؛
لیمبرگر و مندز)5672 ،1
شاخصها مسیر حرکت سازمانها را برای رسیدن به اهوداف مشوخص مویکننود نگواه اول در
تدوین شواخص هوا متوجوه چشوم انوداز و مأموریوت و اهوداف کوالن ،راهبردهوای بلندمودت و
کوتاهمدت و برنامههای عملیاتی و به فعالیتهای اصلی متمرکز میشود مناب احصاء و اقتبوا
برای تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی ،قوانین و مصوبات مجلوس و هیوات
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دولت و برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و همچنین چشمانداز بیستساله کشوور
و استراتژی توسعه صنعتی کشور میباشد در بخش غیردولتی اساسنامه و برنامههای عملیاتی و
سهم بازار و هر هدفی که مد نظر سازمان میباشد مالک قرار میگیرد
توانمندسازها را میتوان اینگونه توصیم کرد:
رهبری :رهبران در یس سازمان سرممد و متعالی مأموریوت ،مرموان ،ارزشهوا و دورنموای کلوی
سازمان را تعیین و تعریم نموده و دستیابی به منها را تسهی مینمایند
خطمشی و استراتژی :عبارت است از روشی که سازمان ،مأموریت و مرمان خود را از طریق یس
راهبرد روشن و متمرکز بر ذیني که با خط مشیهوای مورتبط ،برناموههوا ،اهوداف راهبوردی و
عملیاتی و نیز فرمیندها پشتیبانی میشود
کارکنان :سازمانهای متعالی تمامی توان بوالقوه کارکنوان خوود را در سوطو فوردی ،تیموی و
سازمانی مودیریت نموده و شکوفا میسازد منها عودالت و برابوری را ترویووج کورده و کارکنوان
خود را در اداره امور سازمان مشارکت داده و از این طریق منها را توانمند میسازند
شراکتهاا و منااب  :سوازمانهوای متعوالی ،مشوارکتهوا و همکواریهوای تجواری بیرونوی،
تأمینکنندگان و مناب داخلی خود را به منظور پشوتیبانی از خوطمشوی و اسوتراتژی ،اجورای
اثربخش فرمیندهایشان برنامهریزی و مدیریت میکنند
فرآیندها :فرمیند سلسلهای است از فعالیتها و اقودامات متووالی کوه در طوی من نهوادههوا بوه
ستاندههای مورد نیاز تبدی میشووند و ارزش افوزوده از من حاصوو مویگوردد سوازمانهوای
سرممد فرمیندهای خود را به منظور جلب رضایت کام مشتریان و ایجواد ارزش فزاینوده بورای
ایشان و سایر ذینيعان طراحوی نمووده ،مودیریت کورده و بوه صوورت مونظم و دورهای بهبوود
میبخشد
از طرفی نیز حوزه نتایج را میتوان اینگونه توصیم کرد:
نتایج ارباب رجوع :عبارت است از منچه که سازمان در رابطه با مشتریان بیرونوی خوود بدسوت
میمورد
نتایج کارکنان :عبارت است از منچه که سازمان در رابطه با کارکنان خود بدست میمورد
نتایج جامعه :عبارت است از منچه که سازمان در رابطه با جامعه محلی ،ملی و بینالمللوی خوود
به طور مطلوب بدست میمورد
نتایج کلیدی عملکرد :یعنی اینکه سازمان در ارتباط با عملکرد برناموهریوزی شوده خوود چوه
نتایجی را بدست میمورد
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مدلهای سرممدی کسبوکار ،الگویی از یس سازمان ارائه میکنند که در ایده و عمو  ،سورممد
سازمانهای دیگر است و نشان میدهد در فضای رقابتی برای رشد ،ماندگاری و برتوری ،چگونوه
باید عم کرد اکتر کشورهای جهان با تکیهبر این مدلها ،جوایزی را اعطاء میکنند که محرک
بنگاههای کسبوکار برای حرکت بهسوی سرممدی و ثروت مفرینی است هموانگونوه کوه بیوان
شد ،در میان انواع این مدلها ،مدل اروپایی  EFQMپس از طر در سال  ،7334بهدلی تکام
بیشتر و قابلیت توسعهمودل ،عمومیوت بیشوتری در سوطا جهوانی یافتوه و الگووی بسویاری از
کشورها در طراحی جوایز بوده است (محبی مقدم)7901 ،
مدل سرممدی ،سازمان ها را در دستیابی به سرممدی متمایز می کند و میزان موفقیوت منهوا را
در دستیابی به سرممدی ،نشان می دهد جایزه ملّی بهره وری و سرممدی سازمانی ،دارای سوطو
گواهی تعهد به سرممدی ،تقدیرنامه برای سرممدی و تندیس های بلورین ،سیمین و زرّین اسوت
فرمیند جایزه در هرکودام از ایون سوطو و در هرکودام از بخوشهوای جوایزه ملوی بهورهوری و
سرممدی سازمانی به تيکیس به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یس از سطو در هر گوروه ،بوه-
طور جداگانه انتخاب و معرفی می شوند شرایط متقاضیان و حدنصاب های مربوطه به هر یوس از
سطو در پی میمید سازمان هایی که به هر یس از سطو سرممدی دست پیدا کنند ،میتواننود
از نشان مربوط به همان سطا در تبلیغات خود استياده کنند دستیابی بوه هور یوس از سوطو
فوق به میزان امتیاز کسبشده در ارزیابی بستگی دارد (غياری و یزدانی)7936 ،
این مدل برای سازمان نگرشی جام بر عملکرد خود را میسر مویسوازد و بوه سوازمان در ایون
موارد کمس مینماید )7 :دستیابی به درک مناسبی از میزان اثرگذاری سازمان در جواریسوازی
استراتژیها )5 ،شناسایی روابط علی و معلولی میان اقدامات سازمان و نتایج حاص از منهوا)9 ،
شناسایی قوتها و فرصتهوای اولویوتدار حوال حاضور سوازمان بورای ارتقوا در جهوت اهوداف
استراتژیس )4 ،شناسایی فرصت های الگوبرداری و منچه سوازمان مویتوانود بوا سوایرین تسوهیم
نموده و یا از من ها بیاموزد و  )2تعیین مبنایی که با کمس من سوازمان رونود پیشورفت خوود را
اندازهگیری نماید
سرممدی از دیدگاههای کارکنان ،مدیران و مشتریان معانی و تعوابیر گونواگونی دارد از دیودگاه
مدیران یس سازمان برتر ،سازمانی است که برای بلندمدت هدفهای مطلوبی طر ریزی کرده و
راهکارهای رسیدن به اهداف را تبیین و به منها دست یابود موفقیوت و برتوری ازنظور مودیران
سازمان منوط به عملکردهای بهتر و پاسخگویی مناسب بوه سوهامداران و افوزایش میوزان سوود
سهام خواهد بود (نابیتز و کالزینگا7333 ،7؛ زینس )7331 ،7اگر از دید یس مشتری به سازمان
1. Nabitz & Klazinga
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نگاه کنیم ،موضوع کمی متياوت خواهد بوود مشوتری از سوازمان انتظوار دریافوت محصوول یوا
خدمت مناسب و در زمان مناسب دارد او انتظار دارد مورداحترام سازمان قرار بگیرد و به هنگام
مراجعه برای دریافت خدمات یا محصول برای وی ارزش قائ شووند و در وهلوه اول نیازهوای و
سپس انتظارات او را پاسخ دهند از نگاه مشتری ،سازمان سرممدی سازمانی است که بوهصوورت
پیوسته به رضایتمندی او بیاندیشه ،از او نظرخواهی کند و نظرات او را تأمین نمایود از طورف
دیگر سازمان در محیطی فعالیت میکند که فعالیتهای او بر جامعه اثر میگذارد بهعبارتدیگر
سازمان سرممد سازمانی است که مسئولیت اجتماعی داشته و در قبال جامعه بوه واوایم خوود
عم نماید (وستلند)5667 ،5
با توجه به خصوصیات منحصر بهفردی که سازمانهای نظامی دارند ،لزوم دقت نظر باال در امور
پیادهسازی تعوالی سوازمانی و نظوام ارزیوابی مناسوب در من محسوو تور مویباشود از جملوه
خصوصیاتی که این سازمانها را از سایر سازمانها متمایز میسازد ،گسترگی و تنووع بخوشهوا،
مأموریتها و واایيی است که در این سازمانها بهچشم میخورد بهگونهای که بعضوا خیلوی از
این واحدها بهصورت منيرد از یکدیگر به فعالیت میپردازند که نیازمند طراحوی الگوو و سوازکار
خاصی برای خود است (نخعینژاد)7900 ،
سازمانهای نظامی نیز در ساختار خود دارای ویژگویهوای خاصوی هسوتند ایون ویژگویهوای
سازمانهای نظامی عبارتاند از:
 )7قانونی و دولتی بودن؛  )5دائمی بودن؛  )9وجود هماهنگی و یکپارچگی در هموه سوطو ؛ )4
وجود شیوه مدیریت خاص و وجود تمرکزگرائی در تصمیمگیریها و لزوم حيوظ سلسولهمراتوب
فرماندهی منسجم و انجام هرگونه اقدام زیر نظر فرماندهی واحود و وحودت فرمانودهی در هموه
یگانها؛  )2قانونگرایی و وجود نظم ،انضباط ،مقوررات و دیوانسواالری شودید؛  )0وجوود منواب
انسانی مماده ،سازمانیافته و مموزشدیده و کارممد؛  )1در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات با تنوع
باال و فناوریهای نوین و پیشرفته و به دنبال من لوزوم تخصوصگرایوی در اموور؛  )0حساسویت
شغلی و لزوم اعمال نظارت و واپایش دقیوقتور بور عملکورد واحودها و کارکنوان؛ و  )3وجوود و
برخورداری از طبقهبندی و محرمانگی باالتر در اطالعات ،اسناد و کارکنان و لزوم رعایوت دقیوق
حياات از اطالعات (سلطانی و همکاران)7939 ،

1. Zink
2. Westlund
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پیشینه پژوهش

تاکنون تحقیقات گوناگونی چه در داخ و چه خارج از کشور در حوزه ارزیابی عملکرد سوازمان-
ها با توجه به مدل سرممدی سازمانی ( )EFQMصورت پذیرفته است کوه در ایون مجوال نتوایج
این تحقیقات در قالب پیشینه تجربی پژوهش ارائه میشود:
سیدنقوی و همکاران ( ،)7932درتحقیقی با هدف ارزیابی عملکرد دانشگاههای نظوامی مبتنوی
بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی با استياده از پرسشونامه محقوقسواخته و بوا اسوتياده از
مزمون  Tتس نمونهای دریافتند که عملکرد کلی دانشوگاههوای نظوامی بوا میوانگین  5/1530و
همچنین وضعیت حوزه توانمندسازها و نتایج با میوانگینهوای  5/1606و  5/1275بوا وضوعیت
مطلوب فاصله دارند
سلطانی و همکاران ( )7939در تحقیقی با عنوان بومیسازی معیارهای مدلسورممدیسوازمانی
( )EFQMدر سازمانهای پژوهشی و باهدف بوومیسوازی معیارهوای مودل سورممدی مودیریت
کیيیت در سازمانهای پژوهشی ،مدل ميهومی جدیدی طراحی کردند نتایج بوهدسوتمموده بوا
استياده از فرمیند تحلی سلسلهمراتبی نشان داد که درمیان متغیرها ،معیوار رهبوری و مودیریت
باالترین امتیاز و مدیریتمناب و شراکتها پایینترین امتیاز در بُعود توانمنودسوازها را بوه خوود
اختصاص داده است در بُعد نتایج نیز ارزشافزایی برای کاربران بواالترین امتیواز و ارزش افزایوی
برای ذینيعان پایینترین امتیاز را کسب کرده است
ادیب و گ اور ( ،)7935در پژوهش خود به ارزیابی سرممدی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بور
اسا مدل  EFQMپرداختند و با بهرهگیری از مزمون تی استیودنت ،دریافتند که تمام  3معیار
سرممدی سازمانی شرکت ملی گاز ایران پیشرفت کمی داشتند همچنین در ارزیوابی معیارهوای
رهبری و راهبرد شرکت ملی گاز ایران ،میان نظر مدیران و کارشناسان تياوت معنیداری وجوود
داشت
جعيرپور زرندی و قادری ( )7939نیز در تحقیقوات خوود باهودف ارزیوابی سورممدی سوازمانی
( )EFQMشهرداری تهران از دیدگاه مدیریت مناب انسانی من ،دریافتند که عملکورد شوهرداری
تهران در هر یس از  3معیار رهبری ،راهبورد ،کارکنوان ،شوراکتهوا و منواب  ،فرمینودها ،نتوایج
مشتریان ،نتایج کارکنان و نتایج جامعه و کسبوکار ،باالتر از حود متوسوط ارزیوابی شود نتوایج
پژوهش نشان میدهد که ارزیابی در قالب مودل توصویمشوده ،ابوزار مناسوبی بورای شناسوایی
وضعیت عملکرد و نقاط قوت و قاب بهبود شهرداری تهران است
ملکیموارسین و همکاران ( )7937پژوهشی را باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت مموزشوپورورش
شهرستان میاندومب بر مبنای الگوی سرممدی بنیاد مدیریت کیيیت اروپوا ( )EFQMبوه انجوام
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رساندند در این پژوهش دو سؤال مطر شده بود که امتیاز عملکورد مودیریت ممووزشوپورورش
شهرستان میاندومب بر مبنای مدل سرممدی سازمانی ( )EFQMاز  7666امتیاز مودل برابور بوا
 260/23به دست ممد و امتیاز مدیریت در معیوار توانمندسوازها  43/09درصود و معیوار نتوایج
 27/40درصد به دست ممد نتایج نشان داد که عملکورد مودیریت ممووزشوپورورش شهرسوتان
میاندومب بر مبنای مدل سرممدی سازمانی ( )EFQMدر معیار نتایج بهتر از معیار توانمندسازها
میباشد
7
ورنرو و همکاران ( ،)5661در تحقیقی به این نتایج دست یافتند که؛ معیارهای رهبری ،خوط-
ومشیواستراتژی (راهبردها) ،مشارکتها و مناب در سطا باالیی ارزیابیشده بود ،درصوورتیکوه
معیارهای نتایج کارکنان ،نتایج جامعه و نتایج مشتریان در حدود پایینتری ارزیابیشده است
مارکز و ماریا ،)5677( 5در تحقیقی با عنوان بررسی برنامههای فعالیت بدنی برای افراد مسن با
استياده از معیارهای  EFQMنشان دادند که؛ معیارهای فراینود ( ،)%02/90رهبوری (،)%07/69
نتایج مشتری ( )%20/40و جامعه ( )%27/50در سطا باالیی ارزیابیشده و در مقاب معیارهوای
مشارکتها و مناب ( ،)%42/11نتایج جامعه ( ،)%47/69خطمشی و استراتژی ( ،)%91/37نتایج
کلیدی عملکرد ( )%73/59و نتایج جامعوه ( )%73/59در سوطا و میوزان پوایینی انودازهگیوری
شدند
رودریگز و الوارز ،)5674( 9در تحقیقی با عنوان میا مدل  EFQMقابلیت و تواناییهای اسوتياده
از اطالعات را در یس سازمان ،شناسایی و تقویت میکند؟ نشان دادند که کیيیت اطالعوات بوه-
طور مستقیم ،متأثر از نتایج است و یس شرکت زمانی میتواند به کیيیت اطالعات ،تکیوه کنود
که ارفیت و توانایی استياده از اطالعات را داشته باشد استقرار مدل مدیریت کیيیت جوام و
در کنار من مدل EFQMدر یس سوازمان مویتوانود ارفیوت اسوتياده از اطالعوات سوازمانی را
تقویت کند
4
پارا-گونزالز و همکاران ( )5670باهدف بررسی نقش کارکنوان ،بوا توجوه بوه معیارهوای افوراد
(کارکنوان) از مودل سورممدی سووازمانی ( ،)EFQMدر اجورای پیشورفت در عملکورد سووازمانی،
دریافتند که معیار کارکنان از مدل  EFQMیس عنصر ضروری در بهبود نتایج سازمانی از طریق
سرمایه انسانی است

1. Vernero et al.,
2. Marques & Maria
3. Rodriguez & Álvarez
4. Para-González
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انجلکویچپسیس و دالگارد ،)5679( 7در تحقیق خود بوه بررسوی ایونکوه میوا مودل سورممدی
مدیریت کیيیت اروپا ( )EFQMبهعنوان شاخص موفقیت پیوادهسوازی کوارت امتیوازی متووازن
( )BSCمیتواند مورداستياده قرار گیرد؟ نتایج نشان داد کوه بوین جنبوههوای کوارت امتیوازی
متوازن ( )BSCو مدل سرممدی مدیریت کیيیت اروپوا ( )EFQMرابطوهای متبوت وجوود دارد
همچنین ضریب رگرسیون برای روابط بین جنبههوای کوارت امتیوازی متووازن ( )BSCو مودل
سرممدی مدیریت کیيیت اروپا ( )EFQMقاب توجه بود
روششناسی پژوهش
مدل سرممدی سازمانی ( )EFQMیس مدل غیر تجویزی است که از  3معیار در غالب دو دسوته
تشکی شده است درواق این معیارها هسته و قلب مدل هستند که مبنای ارزیوابی سوازمانهوا
قرار میگیرند براین اسا  ،میتوان معیارهای مدل سرممدی سوازمانی ( )EFQMرا در ایون دو
دسته مشاهده کرد (ادیب و گ مور:)7935 ،
الم :توانمندسازها :پنج معیار اول این مدل بوده و عواملی هستند که سازمان بورای رسویدن بوه
نتایج عالی ،توانمند میکند
ب :نتایج :نتایجی هستند که سازمان سرممد ،در حوزههای مختلم به منها دست پیدا میکند و
بیانکننده دستاوردهای حاص از اجرای مناسب توانمندسازها هستند
نتایج
نتایج کلیدی

توانمندسازها
نتایج کارکنان

فرآیندها

کارکنان

رهبری

راهبرد (خط

نتایج مشتری

مشيواستراتژی)

نتایج جامعه

شراکتها و
منابع
نوآوری و یادگیری

1. Andjelkovic Pesic & Dahlgaard
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شکل ( )1مدل سرآمدی سازمانی (( 0212 )EFQMسلطانی و همکاران)1131 ،

سؤاالت پژوهش

با توجه به ادبیات نظری ،پیشینه تجربی ،مدل ميهومی ارائهشوده و هودف تحقیوق کوه ارزیوابی
عملکرد یس سازمان نظامی بر اسا مدل سرممدی سازمانی ( )EFQMاست ،سوؤاالت پوژوهش
اینگونه بیان میگردند:
سؤال اول :میا برازش و کلیت مدل ارائهشده در تحقیق حاضور بورای مودل سورممدی سوازمانی
( )EFQMمورد تأیید است؟
سؤال دوم :میا عملکرد سازمان براسوا

مودل سورممدی سوازمانی ( )EFQMو مؤليوههوای من

شام  :پنج معیار توانمندساز :رهبری ،خوطمشویواسوتراتژی ،کارکنوان ،شوراکتهوا و منواب و
فرمیندها؛ چهار معیار نتایج :نتایج ارباب رجوع ،نتوایج کارکنوان ،نتوایج جامعوه و نتوایج کلیودی
عملکرد ،در سازمان نظامی منتخب در وضعیت مطلوبی قرار دارند؟
روش تحقیق

این پژوهش از روش توصیيی -پیمایشی استيادهشده و مبتنی بر مدلسازی معادالت سواختاری
( 7)SEMاست جامعه مماری موردمطالعه را ،کلیه فرماندهان ،معاونین و مودیران یوس سوازمان
نظامی در سال  7932به تعداد  936نير تشوکی مویدهنود بوا اسوتياده از روش نمونوهگیوری
تصادفی سامانمند و براسا فرمول نمونهگیری کوکران  739نير بهعنوان نمونه مناسب انتخاب
شدند و پس از توزی ابزار و پیگیری در جامعه مماری 707 ،پرسشنامه مناسوب تجزیوهوتحلیو
دادهها جم موری شد ،درواق نورخ بازگشوت پرسشونامه برابور بوا  6/39بووده اسوت کوه بورای
تجزیهوتحلی دادهها این نرخ بازگشت موردقبول است
همچنین در این پژوهش ،ضمن بررسی و انجام مطالعات کتابخانهای بوا گوردموری مودارک و
مستندات و بهرهگیری از نظرات خبرگان به تبیین معیارها و سؤاالت در سازمان براسوا مودل
سرممدی سازمانی ( )EFQMپرداخته و سپس با تهیه پرسشنامه محقوق سواخته و توزیو بوین
نمونه مماری و گردموری پاسخها و تجزیهوتحلی مماری ،سؤاالت تحقیق انتخواب شودند بوراین
اسا  ،مدل سرممدی سازمانی ( )EFQMو مؤليههای من شام  :پنج معیار توانمندساز :رهبری،
خوطمشویواسوتراتژی ،کارکنووان ،شوراکتهوا و منواب و فرمینوودها؛ چهوار معیوار نتوایج :نتووایج
اربابرجوع ،نتایج کارکنان ،نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد است برای سونجش سوؤاالت از
1. Structural Equation Model
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طیم لیکرت پنجگزینهای (کامال به نتیجه رسیده ،پیشرفت قاب توجوه ،مقودار کموی پیشورفت،
شروع نشده و بینظر) استياده شد در این پژوهش پرسشنامه تحقیق به گروهی از نمونه مماری
به تعداد  96نير داده شد و نمرات حاص از طریق نرمافزار  SPSSمحاسبه و مقدار ملياکرونبواخ
 6/30بهدستممده که ازلحاظ مماری معنادار بوده و بنابراین اعتبار پرسشنامه مورد تأییود اسوت
اگرچه حداق مقدار قاب قبول برای این ضریب باید  6/1میباشد اموا مقودار  6/0و حتوی 6/22
نیز قاب قبول و پذیرش است (نونالی7310 ،7؛ وندوِن و فری )7313 ،5در تحقیق حاضر ،مقدار
پایایی همه متغیرها بیشتر از  %12بوده ،پس میتووان گيوت کوه پرسشونامه از قابلیوت اعتمواد
خوبی برخوردار است
دراین تحقیق روایی ابزار از نوع روایی وابسته به محتوا مورد تائیود قرارگرفتوه اسوت ایون نووع
روایی نشان میدهد که محتوای مزمون تا چه اندازه معرف و نماینده واقعی موقعیتها و مواردی
است که قصد داریم نتایج را به من تعمیم دهویم بوراین اسوا تعوداد  3نيور از کارشناسوان و
افرادی که ازنظر جامعه موردپژوهش ،کارشنا و خبره محسوب میشدند ،قرار داده شدند و در
چند مرحله نسبت به رف اشکال پرسشنامه ازجمله حذف سؤاالت تکراری و مترادف و چگونگی
تطبیق من باهدف موردنظر اقدام شد و درنهایت پرسشنامهای دارای  41سؤال و نه معیوار کوه
پنج معیار توانمندساز شام ؛ رهبری ،خطمشیواستراتژی ،کارکنان ،شراکتها و مناب  ،فرمیندها
و چهار معیار نتایج شام ؛ نتایج اربوابرجووع ،نتوایج کارکنوان ،نتوایج جامعوه و نتوایج کلیودی
عملکرد میباشد ،تهیه و توزی شد عالوه بر این ،شاخص  GFIکه بهعنووان یکوی از معیارهوای
سنجش روایی است (هایر و همکاران )7330 ،9در ایون تحقیوق بیشوتر از  6/36بوهدسوتمموده
است
برای سنجش برازش مدل نظری پژوهش از روش تحلی چندمتغیره مدل معوادالت سواختاری
( )SEMبه کمس نرمافزار تحلی مماری لیزرل و برای سنجش و مزمون فرضیات از مزموون توی-
تسنمونهای با کمس نرمافزار  SPSSاستياده شد
تجزیه و تحلیل یافتهها
درابتدا ویژگیهای مماری و توزی فراوانی متغیرهای تحقیق توصیم میشود با توجه به اینکوه
روش نمونهگیری ،روش نمونهگیری تصادفی سامانمند بوده است ،در اداموه بوا اسوتياده از مموار
توصیيی و ممار استنباطی جامعه مماری برمورد شد
1. Nunnally
2. Van de ven & Ferry
3. Hair & et al.,
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دراین پژوهش حجم نمونه مماری برابر با  707نير بوده است کوه  %39از منهوا مورد و  %1زن
بودند توزی سنی پاسخگویان هم بهگونهای بود که  %79کمتر از سیسال %06 ،بین سیویس و
چه سال %70 ،نیز بین چه ویس و پنجواه سوال و درنهایوت  %3بیشوتر از پنجواه سوال سون
داشتند ازنظر تحصیالت هم  %96کاردانی و کمتور %20 ،لیسوانس و  %74کارشناسوی ارشود و
دکتری بودهاند همچنین در این پژوهش براسوا نتوایج بوهدسوتمموده ،در جودول ذیو نیوز
میانگین ،سطا معنیداری مزموون نرموال بوودن متغیرهوا (کوالموگروف -اسومیرینوف) ،مليوای
کرونباخ و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارائهشده است
جدول ( )1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
معیار

آلفای

حوزه نتایج

انحراف

میانگین

معیار

متغیرها

معنیداری k-
s

کرونباخ

5/13

6/60

6/09

6/74

6/06
6/36

ردیف

اختصار

متغیر

7

C1

نتایج اربابرجوع

6/04

5

C2

نتایج کارکنان

6/37

5/06

9

C3

نتایج جامعه

6/39

5/39

6/93

4

C4

6/00

5/09

6/47

6/02

6/11

5/13

6/12

6/39

6/04

5/33

6/76

6/13

6/15

5/30

6/54

6/00

6/02

5/10

6/61

6/00

6/10

5/34

6/75

6/19

6/11

5/00

6/73

6/03

6/01

5/37

6/16

6/35

6/00

5/00

6/35

6/30

نتایج کلیدی
عملکرد

مجموع عملکرد در حوزه متغیرهای نتایج
حوزه توانمندسازها

2

C5

0

C6

1

C7

کارکنان

0

C8

شراکتها و مناب

3

C9

رهبری
خطمشی-
واستراتژی

فرآیندها

مجموع عملکرد در حوزه متغیرهای توانمندساز
کل عملکرد سازمان براساس مدل سرآمدی
سازمانی

دراین پژوهش براسا چوارچوب نظوری ارائوهشوده ،از قبو یوس سواختار تئووریکی مشوخص
درنظرگرفته شده بود ،بنابراین برای مزمون اعتبار سازهای ابوزار انودازهگیوری و مزموون نیکوویی
برازش ساختار مورداستياده ،با استياده از نرمافزار لیزرل از دادههای مربوط به متغیرهوا تحلیو
عاملی تائیدی (مدلهای اندازهگیری) به عم ممد و در مرحلوه بعود مودل سواختاری مووردنظر
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تصحیا و مزمون شد که مدل برازش شده فرضیهها و روابط بیانشده در پژوهش بوه شور زیور
حاص شد:
ضرایب معنیداری T-Values

ضرایب برآوردی

شکل ( )0مدل معادالت ساختاری روابط میان متغیرها

در جدول ذی شرحی از شواخصهوای بورازش الزم مودل معوادالت سواختاری و مقودار بهینوه
پیشنهادی ارائهشده است

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال چهاردهم ،شماره  ،44تابستان 7931

795

جدول ( )0شرح برخی از شاخصهای مورداستفاده در ارزیابی الگوهای سنجش و ساختاری
حدود

شاخصها

شرح شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری

χ2/df

به دلی اینکه مزمون مجذور کای یا کای اسکوئر نسبت بهاندازۀ نمونه حسا است و تنها در حالتی
معنیدار است که درجههای مزادی بهحساب مورده شوند و ارزش من بهوسیلۀ تعداد درجههای مزادی
تقسیم میشود

 5-7یا 9-7

RMSEA

خوبی برازش مدل ماتریس کوواریانس جامعه را نشان و تعداد درجههای مزادی را موردتوجه قرار می-
دهد

:6176
معقول

GFI

مقایسۀ باقیماندههای مجذور بهواسطۀ پیشگوئی نسبت به دادههای واقعی ،برای درجههای مزادی
تعدی نشده

<6136

AGFI

 GFIتعدی شده برای درجههای مزادی

<6136

NNFI

نشان میدهد که تا چه اندازه برازش الگو نیکوتر است ،مقایسه شده با یس الگوی خط صير ،بهطور
نرمال الگوی پوچ ،تعدی شده برای درجههای مزادی (میتواند ارزشهای باالتر از یس را بگیرد)

<6136

CFI

نشاندهنده اندازه برازش نیکوتر الگو ،مقایسه شده با یس الگوی خط صير ،تعدی شده برای درجههای
مزادی

<6136

معقول

برای اینکه مدل ساختاری یا همان نمودار مسیر تائید شود ،در ابتدا باید شاخصهوای من دارای
برازش مناسبی باشند و همچنین مقادیر  T-Valueو ضورایب اسوتاندارد معنویدار باشوند اگور
مقدار  χ2کم ،نسبت  χ2به درجه مزادی ( ،)dfکوچستر از  RMSEA ،9کوچستر از  6/76و نیوز
 GFIو  AGFIبزرستر از  36درصد باشد ،همچنوین  NFIو  NNFIهوم بوزرستور از  36درصود
باشند ،میتوان دریافت که مدل ميهومی ارائهشده دارای برازشی مناسب و مطلوب اسوت هوم-
چنین مقادیر  T-Valueنیز اگر کمتر از  -7/30و یا بیشتر از  7/30باشود ،در سوطا  32درصود
میتوان به معنیداری من یقین داشت (صمدی میارکالئی و صمدی میارکالئی )7930 ،جودول
ذی نتایج برای تحقیق حاضر را نشان میدهد
جدول ( )1شاخصهای برازش مدل ساختاری برای تحقیق حاضر
مطلوبیت

مقدار

نام کامل

شاخصها

تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل

57
99/00
7/06

Degrees of Freedom
Chi Square
Chi Square Divided to Degrees of Freedom

df
χ2
χ2/df

ارزیابی عملکرد یس سازمان نظامی براسا
تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل

6/620
6/30
6/30
6/37
6/30
6/33
6/33
6/65
6/629
6/42

مدل سرممدی-سازمانی EFQM

Root Mean Square Error of Approximation
Non-Normed Fit Index
Normed Fit Index
Adjusted Goodness of Fit Index
Goodness of Fit Index
Comparative Fit Index
Incremental Fit Index
Root Mean Square Residual
Standardized Root Mean Square Residual
Parsimony Goodness of Fit Index
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RMSEA
NNFI
NFI
AGFI
GFI
CFI
IFI
RMR
SRMR
PGFI

براسا نتایج حاص از مزمون مدل معادالت ساختاری که در جدول فوق ارائهشده است ،مقودار
شاخص  RMSEAکومتور از  6/76بووده اسوت کوه حواکی از بورازش مقبوول مودل سواختاری
تدوینشده است نزدیکی مقدار  SRMRبه صير نیز معنای برازش مطلووب مودل اسوت کوه در
اینجا مقدار  6/62بوده است اما مقدار شاخصهای  NNFI ،NFIو  CFIبوه ترتیوب 6/30 ،6/30
و  6/33است باالتر بودن مقادیر این شاخصها از مقدار  6/36به معنای بورازش مطلووب مودل
تعیین شده با دادههای جم موریشده است و درنهایت مقدار  GFIو  AGFAنیز نزدیس به یوس
بوده است ( 6/30و  )6/37سایرشواخصهوای ارائوهشوده در جودول نیوز حواکی از وجوود ایون
مطلوبیت و سازگاری مدل است بهاینترتیب ،این شاخص نیز بر برازش مقبول مودل سواختاری
تدوین شده داللت دارد بنابراین ،میتوان ادعا کرد که کمیتهای بهدسوتمموده بورای شواخص
متعدد ارزیابی نیکویی برازش از مقبول بودن مدل پیشنهادی شده در جهوت تحلیو دادههوای
مشاهدهشده حکایت دارد
بررسی روابط ساختاری مدل برازش شده

شاخصهای نیکویی برازش تنها در صورت کلی میزان برازش مدل تدوینشده با دادههای نمونه
مماری را ارزیابی می کند بنابراین ،برای بررسی روابط علّی و مقادیر من و در اینجا میزان تبیوین
واریانس متغیرها برای متغیر اصلی تحقیق یعنی عملکورد سوازمانی بررسوی شود ایون روابوط و
میزان تبیین متغیر اصلی توسط سوایر متغیرهوا هموان فرضویه پوژوهش بووده و بورای مزموون
معنیداری منها از مماره  tدر سطا  6/32استيادهشده است مقدار ممواره  tدر سوطا اطمینوان
 6/32برابر  7/30است بنابراین ،زمانی روابط سواختاری معنویدار بووده و تعمویمپوذیری پیودا
خواهد کرد که مقدار  tمحاسبهشده در هریس از روابط برابر یا بیشتر از  ±7/30باشود (صومدی
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میارکالئی و صمدی میارکالئی )7939 ،براین اسا روابط ساختاری و مقودار تبیوین واریوانس
متغیر اصلی توسط سایر متغیرها به شر ذی به دست ممد:
جدول( )4ضرایب استاندارد و معنیداری
مسیر ارتباط

ضریب استاندارد

اعداد معنیداری

تائید/رد

اولویت

نتایج اربابرجوع← سرآمدی سازمانی

6/02

0/90

تائید ارتباط

دوم

نتایج کارکنان← سرآمدی سازمانی

6/19

3/92

تائید ارتباط

اول

نتایج جامعه← سرآمدی سازمانی

6/40

2/06

تائید ارتباط

هيتم

نتایج کلیدی عملکرد← سرآمدی

6/20

0/37

تائید ارتباط

پنجم

رهبری← سرآمدی سازمانی

6/20

1/50

تائید ارتباط

چهارم

خطمشیواستراتژی← سرآمدی سازمانی

6/06

0/00

تائید ارتباط

ششم

کارکنان← سرآمدی سازمانی

6/95

9/35

تائید ارتباط

نهم

شراکتها و مناب ← سرآمدی سازمانی

6/45

2/74

تائید ارتباط

هشتم

فرآیندها← سرآمدی سازمانی

6/23

1/03

تائید ارتباط

سوم

سازمانی

با توجه به ضرایب و مقادیر بهدستممده قاب مالحظه در جدول فوق ،میتوان دریافت که روابوط
موجود میان متغیرهای مشاهدهگر با مکنون معنیدار بوده است و دارای ضریب استاندارد باالیی
هستند ،یعنی همه متغیرهای مشاهدهگر بر متغیر مکنون تأثیرگذار و تبیینکننوده من هسوتند
در این میان بعد نتایج کارکنان دارای باالترین اثر بوده است ،و یوا بوه بیوانی دیگور ،بُعود نتوایج
کارکنان ،به گونه بهتری توانسته است واریوانس مودل سورممدی سوازمانی ( )EFQMرا تبیوین
میکند
بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش

در این قسمت از تحقیق با استياده از مزمون  tیوس نمونوهای ،بوه بررسوی وضوعیت متغیرهوای
تحقیق ،یعنی شاخصهای مدل سرممدی سازمانی ( )EFQMو ابعاد من از حیث مناسوب بوودن
در جامعه پرداخته شد که میا وضعیت مدل سرممدی سازمانی ( )EFQMدر جامعه موردبررسوی
مناسب است یا خیر؟
در مزمون  tیس نمونهای با توجه به مقیا  2گزینوهای ( 7الوی  )2پرسشونامه تحقیوق ،مقودار
مزمون اغلب برابر با  9در نظر گرفتهشده میشود؛ اما در این تحقیق بعد از مصاحبه بوا خبرگوان
امر و میزان میانگین محاسبهشده ،این مقدار برابر با  5/0در نظر گرفته شد
H0 :μ ≥ 2.8
میانگین متغیرهای موردبررسی حداق  5/0است
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H1 :μ < 2.8

میانگین متغیرهای موردبررسی حداق  5/0نیست

جدول ( )5بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش
مقدار آزمون ()test value =2.8
درجه

سطح

اختالف

متغیرها

آماره
T

معنی-

میانگین

آزادی

فاصله اطمینان  35درصد
حدپایین

حدباال

مطلوبیت

داری
نتایج اربابرجوع

-6/790

706

6/035

-6/660

-6/79

6/77

رد

نتایج کارکنان

-5/36

706

6/664

-6/73

-6/99

-6/60

رد

نتایج جامعه

5/667

706

6/641

7/79

6/667

6/51

قبول

نتایج کلیدی عملکرد

6/40

706

6/095

6/69

-6/63

6/70

رد

رهبری

9/76

706

6/665

6/73

6/61

6/97

قبول

خطمشیواستراتژی

9/49

706

6/667

6/70

6/60

6/53

قبول

کارکنان

-6/51

706

6/105

-6/61

-6/74

6/76

رد

شراکتها و مناب

5/21

706

6/677

6/74

6/69

6/52

قبول

فرآیندها

7/43

706

6/790

6/60

-6/65

6/73

رد

عملکرد در حوزه نتایج

-6/70

706

6/01

-6/663

-6/75

-6/76

رد

عملکرد در حوزه

5/92

706

6/673

6/77

6/67

6/57

قبول

توانمندسازها
عملکرد مبتنی بر سرآمدی

7/50

706

6/552

6/60

-6/69

6/70

رد

سازمانی

با توجه به نتایج بهدستممده ،مزمونهای مماری انجامشده بر روی پرسشنامه نشان میدهد کوه
از میان ابعاد موردبررسی متغیرهای نتایج جامعه ،رهبری ،خطمشویواسوتراتژی و شوراکتهوا و
مناب در شرایط مطلوبی قرار دارند و از طرفی از میان مؤليههای اصلی عملکرد ،مؤليوه عملکورد
در حوزه توانمندسازها نیز دارای مطلوبیت است ،اما سایر متغیرها از وضعیت مناسبی برخووردار
نیستند با توجه به اینکه سطا معنیداری بهدستممده برای ک عملکرد مبتنوی بور سورممدی
سازمانی ( )EFQMکوچستر از سطا خطا ( ،)Sig=0/000<0/05در سطا اطمینان  32درصد و
مقدار تی محاسبه شده منيی است ،میتوان دریافت کوه درمجمووع عملکورد سوازمان در وضو
مطلوبی قرار ندارند
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نتیجهگیری و پیشنهادها
تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد یس سازمان نظامی براسا مدل سرممدی سوازمانی ()EFQM
پرداخته است مطالعات انجامشده ،تبیین و ارزیابی عملکرد سازمانها را به شک هوای مختليوی
تقسیم کردهاند در تحقیق حاضر ایون عوامو بور اسوا مودل سورممدی سوازمانی (،)EFQM
موردبررسی و مزمون تحلی عاملی تأییدی قرارگرفته است در تحقیوق حاضور ابتودا یوس مودل
معادله ساختاری بومیشده برای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد یس سازمان نظامی براسا مدل
سرممدی سازمانی ( )EFQMدر قالب یس کلیت یکپارچه ارائه و تأییدشده است کوه متغیرهوای
نهگانه موردمطالعه میتوانند تبیوینکننوده فرمینود ارزیوابی عملکورد براسوا مودل سورممدی
سازمانی ( )EFQMبوده و اثرات تبیینی هرکدام نیز بهوضو نشان دادهشده است ایون امور بوه
مدیران کمس خواهد کرد تا هرگونه تغییر و بهبود در ارزیابی عملکرد ایون سوازمان را براسوا
مدل سرممدی سازمانی ( )EFQMاز طریق متغیرهای نهگانه موردمطالعه را بهصوورت مشوخص
پیگیری نمایند یافتهها مبتنی بر مدل معادالت ساختاری نشان داد ،کلیت مودل ارائوهشوده بوا
مقادیر شواخصهوای بورازش ( RMSEA=6/620و  NFI=6/30و  ،)GFI=6/30موورد تائیود
است
بر اسا هدف تحقیق حاضر ،میتوان دریافت که وضوعیت عملکورد براسوا مودل سورممدی
سازمانی ( )EFQMمتغیری نامشهود است ،بهگونهای که رؤیوت و انودازهگیوری من بوه صوورتی
ملمووو و عملووی مقوودور نیسووت ،بلکووه الزم اسووت از طریووق نشووانگرهووایی در دنیووای واقعووی
اندازهگیری شود ،که این کار در تحقیق حاضور بوهوسویله نوه متغیور مشوهود کوه پونج معیوار
توانمندساز شام  :رهبری ،خطمشیواستراتژی ،کارکنان ،شراکتها و منواب  ،فرمینودها و چهوار
معیار نتایج شام  :نتایج اربابرجوع  ،نتوایج کارکنوان ،نتوایج جامعوه و نتوایج کلیودی عملکورد
انجامشده و معادله ساختاری مربوط به من نیز استخراجشده است
نتایج مزمون فرضیات اصلی تحقیق ،یعنی بررسی وضعیت متغیرهای تحقیوق نشوان داد کوه از
میان ابعاد نهگانه موردبررسی ،متغیرهای نتایج جامعه ،رهبری ،خطمشیواستراتژی و شراکتهوا
و مناب در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارند ،ولی متغیرهای نتایج اربابرجوع ،نتوایج کارکنوان،
نتایج کلیدی عملکرد ،کارکنان و فرمیندها در وضعیت کوامال مناسوبی قورار دارنود از طرفوی از
میان مؤليههای اصلی عملکرد ،مجمووع عملکورد در حووزه توانمندسوازها نیوز دارای مطلوبیوت
نسبی است ،اما مجموع عملکرد در حوزه نتایج از وضعیت نامناسبی برخووردار مویباشود نتوایج
نشان داد که درمجموع عملکرد سازمان موردمطالعه براسا مدل سرممدی سوازمانی ()EFQM
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در شرایط نامطلوبی قرار دارد مدل سورممدی سوازمانی  EFQMچهوارچوبی کوالن بورای کلیوه
سازمانها فراهم میمورد تا بهواسطه من سطا فعلی سرممدی خود را ارزیابی نمایند
اجرای مدل سرممدیسازمانی در سازمانهای نظامی باعث ایجاد فضای رقابتی بورای سورممدی
بخش های مختلم سازمانی میشود بوراین اسوا بوه مودیران سوازمانی و فرمانودهان نظوامی
پیشنهاد می شود با توجه به کارممد بودن این مدل بوا بررسوی ميواهیم و زیور معیارهوای مودل
 ،EFQMسعی بر بهبود همه معیارهای موردبررسوی در سوازمان نماینود ،زیورا بورای نیو بوه
موفقیت و اجرایی نمودن برنامهها پس از برنامهریزی و اجرای منهوا ،بررسوی و بوازبینی مجودد
کلید اصلی برای موفقیت و بهبود سازمانی خواهد بود به سبب اینکه این مدل وضعیت عملکرد
سیستم را در دو بخش نتایج و حوزه توانمندسازها مشخص مینماید ،این امکوان را بوه سوازمان
میدهد که با درک وضعیت ،برای رسیدن به سطا بهتر و بهبود مستمر برنامهریزی نمایند
پیشنهادهای تحقیق متناسب با ابعاد

 -7رهبری :مدیران سازمان در قدردانی به موق از افرادی که باعث بهبود عملکرد سازمان موی-
شوند ،مشارکت بیشتری نمایند  -5خطمشی و استراتژی :مدیران سازمان واایم و نحوه انجوام
کار کارکنان را بهطور واضا مشخص نمایند؛ و دورههای مموزشی برای مشنایی بیشوتر کارکنوان
با برنامههای سازمان برگزار نمایند  -9کارکنان :مدیران سازمان به معیارهای استخدام کارکنان
توجه بیشتری نماید تا کارکنان اسوتخدامی بوا نیازهوای سوازمانی منطبوق و بور اسوا رشوته
تحصیلی و سطو تخصص بکارگیری شوند همچنین برنامههای مموزشی برای نیازهای مموزشی
کارکنان و رشد منها در سازمان متناسب با نیاز طراحی و اجورا شوود  -4شوراکتهوا و منواب :
مدیران مناب مالی ،ساختمان و تجهیزات ،تکنولوژی ،اطالعات و دانش را به نحوو مطلووبتوری
مدیریت کنند و نحوه و توزی امکانات دقت بیشوتری صوورت گیورد  -2فرمینودها :فرمینودهای
کلیدی به طور منعطيی تعریم شوند تا بتوانند بنا به تامین نیاز ارباب رجوع و سوایر ذینيعوان،
قاب بازنگری و نوموری باشند  -0نتایج ارباب رجووع :کارکنوان بایود در سوازمان بازخوردهوای
سازنده از عملکردشان دریافت کنند تا بهتر بتوانند نیازهای اربواب رجووع را توامین نماینود -1
نتایج کارکنان :مدیران سازمان برای مگاهی از رضایت شغلی کارکنان بوه عوواملی چوون محویط
کاری ،بهداشت ،ایمنی ،انتظارات شغلی ،پرداخت ارزیابی و پاداش منها توجه بیشوتری نماینود
 -0نتایج جامعه :مدیران سازمان برای کسب موفقیت بیشتر به تمام ویژگیها و اقتضائات محیط
پیرامون خود توجه کنند  -3نتایج کلیدی عملکرد :مدیران سازمان بر دارایویهوای فیزیکوی و
مالی خود مدیریت صحیا به عم مورند تا بتواند به بهترین شک ممکن از منها بهره گیرند
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این پژوهش نیز به مانند سایر تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت دارای محدودیتها و نقاط
ضعيی میباشد نخست این که این مطالعه تنها به ارزیابی عملکرد براسا مدل تعالی سوازمانی
 EFQMپرداخته است ،دیگر نقطه ضعم این مطالعه ،عدم پاسخگویی پاسخگویان و همچنوین
کمبود مناب در حوزه ارزیابی عملکرد در سازمانهای نظامی بوده است
هر تحقیق عالوه بر سؤاالتی که به منها پاسخ مویدهود ،زمینوه را بورای مطور شودن سوؤاالت
جدیدتری فراهم میسازد در ایون بخوش بوه موواردی اشواره مویشوود کوه مویتوانود مبنوای
تحقیقهای دیگر قرار گیرد:
ارزیووابی عملکوورد سووازمانهووای نظووامی بووا اسووتياده از موودلهووای ریاضووی ( DEA, AHP,
… & )DEMATEL, VIKOR, TOPSIS
ارزیابی عملکرد سازمانهای نظامی با استياده از مدل کارت امتیاز متوازن
ارزیابی عملکرد سازمانهای نظامی با استياده از دیگر مدلهای تعالی سازمانی
مناب
 ادب ،حسین و گ مور ،مرتضی ( )7935ارزیابی سرممدی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اسا
مدل  EFQMفصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) (52-40 59)16
 سیدنقوی ،میرعلی؛ صحت ،سوعید؛ دهقانوان ،حامود و فرهوادی ،علوی ( )7932ارزیوابی عملکورد
دانشووگاههووای نظووامی مبتنووی بوور چهووارچوب تعووالی و بالنوودگی سووازمانی (موردمطالعووه :یکووی از
دانشگاههای افسری) مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی مموزشی (93-09 0)72
 سلطانی ،محمدرضا؛ نیکوکار ،غالمحسوین؛ تابوان ،محمود و صويری ،علوی ( )7939بوومیسوازی
معیارهای مدل سورممدی سوازمانی ( )EFQMدر سوازمانهوای پژوهشوی نظوامی پوژوهشهوای
مدیریت مناب انسانی (773-745 4)7

 صمدی میارکالئی ،حسین و صمدی میارکالئی ،حمزه ( )7939بررسی رابطه توانمندسازی روان-
شناختی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدار فصلنامه علمی و پژوهشی رهبری و مودیریت
مموزشی دانشگاه مزاد واحد گرمسار (03-774 0)5

 صمدی میارکالئی ،حسین و صمدی میارکالئی ،حمزه ( )7930تبیین وضوعیت رفتوار شوهروندی
سازمانی و شاخصهای من در پرستاران بیمارستان با رویکرد مودل معوادالت سواختاری فصولنامه
علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم (06-03 77)4
 غياری ،رحمان و یزدانی ،سمانه ( )7936ارزیابی عملکرد معاونتهای اداره ک ممووزشوپورورش
استان مازندران بر اسا مدل سرممدی سازمانی ( )EFQMمطالعۀ موردی :معاونت پرورشی اداره
ک مموزشوپرورش طر پژوهشی سازمان مموزشوپرورش استان مازندران
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) ارزیووابی عملکوورد موودیریت7937(  حسووین، بهنووام و بابووازاده، طووالبی، صووادق، ملکوویموارسووین
7903 ) در سوالEFQM( مموزشوپرورش شهرستان میاندومب بر مبنای مدل سرممدی سازمانی
79-52 ،2)71( مجله مموزش و ارزیابی

 تکنیسها و رویکوردهای اجرایویEFQM ) مدل سرممدی سازمانی7901(  علیاکبر، محبیمقدم
بهشت

انتشارات یا

) ارزیابی سرممدی سازمانی شهرداری تهران بور7939(  جعير، حسین و قادری، محمدپور زرندی
7-79 ،1 ، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهریEFQMاسا مدل
















Andjelkovic Pesic, M. & Dahlgaard, J. J. (2013). Using the Balanced
Scorecard and the European Foundation for Quality Management Excellence
model as a combined roadmap for diagnosing and attaining excellence. Total
Quality Management & Business Excellence, 24(5-6), 652-663.
Gadd, K. W. (1995). Business self-assessment: a strategic tool for building
process robustness and achieving integrated management. Business Process
Re-engineering & Management Journal, 1(3), 66-85.
Hair, J. F. Anderson, R. E. Tatham, R.L. Black, W.C. (1998). Multivariate
data analysis. Prentice Hall International Inc. Upper Saddle River, NJ.
Hides, M. T. Davies, J. & Jackson, S. (2004). Implementation of EFQM
excellence model self-assessment in the UK higher education sector–lessons
learned from other sectors. The TQM magazine, 16(3), 194-201.
Hsu, C. W. Hu, A. H. Chiou, C. Y. & Chen, T. C. (2011). Using the FDM and
ANP to construct a sustainability balanced scorecard for the semiconductor
industry. Expert Systems with Applications, 38(10), 12891-12899.
Limberger, P. F. & Mendes, J. D. C. (2015). The management model of
European Foundation for Quality Management (EFQM) for tourist
destinations: a theoretical discussion. Rosa dos Ventos, 7(4), 561-573.
Lin, Y. H. Chen, C. C. Tsai, C. F. & Tseng, M. L. (2014). Balanced scorecard
performance evaluation in a closed-loop hierarchical model under
uncertainty. Applied Soft Computing, 24, 1022-1032.
Marques, Ana I. Maria J. Rosa, Pedro Soares, Rute Santos, Jorge Mota, and
Joana Carvalho. (2011). Evaluation of physical activity programmes for
elderly people-a descriptive study using the EFQM'criteria. BMC public
health. 11(1), 123.
Nunnally, J. C (1978). Psychometric theory. Second ed. McGraw-Hill, New
York.
Niven, P. R. (2008). Balanced scorecard: Step by step: For government and
non-profit agencies. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons
Nabitz, U. W. & Klazinga, N. S. (1999). EFQM approach and the Dutch
Quality Award. International Journal of Health Care Quality Assurance, 12(2),
65-71.
Oakland, J. (1999). Winning performance through business excellence. Credit
Control, 20(7), 23-31.

7931  تابستان،44  شماره، سال چهاردهم،فصلنامه علوم و فنون نظامی


















746

Olaru, M. Pirnea, I. C. Hohan, A. & Maftei, M. (2014). Performance
indicators used by SMEs in Romania, related to integrated management
systems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 949-953.
Para-González, L. Jiménez-Jiménez, D. & R. Martínez-Lorente, Á. (2016). Do
total quality management and the European Foundation for Quality
Management model encourage a quality-oriented human resource
management system?. International Journal of Productivity and Quality
Management. 17(3), 308-327.
Rabbani, A., Zamani, M., Yazdani-Chamzini, A., & Zavadskas, E. K. (2014).
Proposing a new integrated model based on sustainability balanced scorecard
(SBSC) and MCDM approaches by using linguistic variables for the
performance evaluation of oil producing companies. Expert Systems with
Applications, 41(16), 7316-7327.
Rajesh, R., Pugazhendhi, S., Ganesh, K., Ducq, Y., & Koh, S. L. (2012).
Generic balanced scorecard framework for third party logistics service
provider. International Journal of Production Economics, 140(1), 269-282.
Schedler, K., & Summermatter, L. (2007). Customer orientation in electronic
government: Motives and effects. Government information quarterly, 24(2),
291-311.
Tutuncu, O., & Kucukusta, D. (2010). Canonical correlation between job
satisfaction and EFQM business excellence model. Quality & Quantity, 44(6),
1227-1238.
Vernero, S., Nabitz, U., Bragonzi, G., Rebelli, A., & Molinari, R. (2007). A
two-level EFQM self-assessment in an Italian hospital. International Journal of
Health Care Quality Assurance, 20(3), 215-231.
Van de ven, A. & Ferry, D. (1979). Measuring and assessing organizations.
John Wiley, New York.
Wu, Hung-Yi, Gwo-Hshiung Tzeng, and Yi-Hsuan Chen. (2009). A fuzzy
MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced
Scorecard." Expert Systems with Applications, 36(6), 10135-10147.
Wu, H. Y. (2012). Constructing a strategy map for banking institutions with
key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and
Program Planning, 35(3), 303-320.
Wu, L., & Chang, C. H. (2012). Using the balanced scorecard in assessing the
performance of e-SCM diffusion: A multi-stage perspective. Decision Support
Systems, 52(2), 474-485.
Westlund, A. H. (2001). Measuring environmental impact on society in the
EFQM system. Total Quality Management, 12(1), 125-135.
Zárraga-Rodríguez, M., & Álvarez, M. J. (2014). Does the EFQM model
identify and reinforce information capability?. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 109, 716-721.
Zink, K. J. (Ed.). (1997). Successful TQM: inside stories from European
quality award winners. Wiley.

