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 چكيذُ
ٞبي تقبِي ؾبظٔب٘ي  ي چبضچٛثي ٘ٛيٗ ثٝ ٔٙؾٛض ذٛزاضظيبثي فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ زض پطتٛ ٔسَ ي حبضط وٛقكي زض خٟت اضائٝ  ٔمبِٝ:ّذف

EFQM ٚ MBNQAي خسيسي ثٝ ٔٙؾٛض ؾٙدف آٟ٘ب زض ؾبظٔبٖ  ثٝ ايٗ تطتيت وٝ اثقبز ٔسيطيت فطايٙس قٙبؾبيي قسٜ ٚ پطؾكٙبٔٝ.  اؾت

 . پيكٟٙبز قسٜ اؾت

اي، اؾتفبزٜ اظ ٔكبٞسات ٚ تدطثيبت پيكيٗ   زض ايٗ پػٚٞف ثٝ ٔٙؾٛض قٙبؾبيي اثقبز ٔسيطيت فطايٙس الساْ ثٝ ٔغبِقبت وتبثرب٘ٝ:هتذٍلَصي

ٌيطي اثقبز قٙبؾبيي  ؾپؽ خٟت ؾٙدف ٚ ا٘ساظٜ. ٞبي تقبِي ؾبظٔبٖ، ٔهبحجٝ ٚ تٛظيـ پطؾكٙبٔٝ قسٜ اؾت ٔحممبٖ زض اؾتمطاض فّٕي ٔسَ

ي خسيس پيكٟٙبزي، الساْ ثٝ  ٕٞچٙيٗ ثٝ ٔٙؾٛض ؾٙدف ضٚايي پطؾكٙبٔٝ. ي خسيسي اضائٝ قسٜ اؾت ي پيكيٗ، پطؾكٙبٔٝ قسٜ زض ٔطحّٝ

ٔهبحجٝ ثب ذجطٌبٖ ٚ تٛظيـ پطؾكٙبٔٝ، ٚ ثٝ ٔٙؾٛض ؾٙدف پبيبيي آٖ الساْ ثٝ تٛظيـ پطؾكٙبٔٝ ٔيبٖ تقسازي اظ وبضوٙبٖ اضقس يىي اظ 

 .ثبقس ي اضائٝ قسٜ ٔي  ثسؾت آٔسٜ ٔؤيس پبيبيي پطؾكٙب77/0ٝٔٞبي زِٚتي وكٛض قسٜ اؾت وٝ آِفبي وطٚ٘جبخ  ؾبظٔبٖ

ي فطايٙسٞب، ٔسيطيت فطايٙسٞبي   اثقبز ٔسيطيت فطايٙس زض پٙح ثُقس ٔسيطيت فٕٛٔي فطايٙسٞب، ٔسيطيت ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت، تٛؾقٝ:ّا يافتِ

ي خسيسي ٔكتُٕ ثط ثيؿت پطؾف خٟت ذٛزاضظيبثي ٔقيبض فطايٙس زض  ا٘س ٚ پطؾكٙبٔٝ ٞبي وبضي قٙبؾبيي قسٜ پكتيجبٖ ٚ ٔسيطيت ؾيؿتٓ

 .ٞب پيكٟٙبز قسٜ اؾت ؾبظٔبٖ

ي اضائٝ قسٜ خٟت ؾٙدف ايٗ   چبضچٛة ٔفٟٛٔي پيكٟٙبزي خٟت قٙبؾبيي فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ ٚ پطؾكٙبٔٝ:کارتزدّا ٍ اصالت تحقيق

تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ چبضچٛثي ثٛٔي ٚ خبٔـ خٟت ذٛزاضظيبثي فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ ٔٛضز  ي ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔمبِٝ ثٛزٜ ٚ زض نٛضت تىٕيُ ٔي اثقبز ايسٜ

 .اؾتفبزٜ لطاض ٌيطز

 . EFQM ٚ MBNQAتقبِي ؾبظٔب٘ي،،  ٔسيطيت فطايٙس، ذٛزاضظيبثي:ٍاصگاى کليذي

 هقذهِ. 1

ٚي ثب ثطضؾي فطايٙس ا٘دبْ وبض زض وبضٌبٜ ؾبذت ؾٙدبق، .  ٔقطفي قس زض وتبة ثطٚت ُّٔ تٛؾظ آزاْ اؾٕيتفطايٙسفطايٙساِٚيٗ ثبض ٔفْٟٛ 

تمؿيٓ وبض آزاْ اؾٕيت وٝ ثٝ افعايف چكٍٕيط . [2004: ويٓ]تط پيكٟٙبز وطز  تط ٚ ترههي تمؿيٓ ايٗ فطايٙس ضا ثٝ وبضٞبي وٛچه

ٞب ثب تمؿيٓ وبض ثٝ ٚؽبيف وٛچه حَٛ ٔفْٟٛ  ٚوبض ضا ثٝ ذٛز خّت وطز ٚ ؾبظٔبٖ زاضاٖ ٚ نبحجبٖ وؿت ٚضي ا٘دبٔيس، تٛخٝ ؾطٔبيٝ ثٟطٜ
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ٌطايي ٚ ثطقٕطزٖ ايطازات تمؿيٓ وبض  زض اٚاذط لطٖ ثيؿتٓ، ٕٞط ٚ چٕپي، ثب ثٝ چبِف وكيسٖ ٔفْٟٛ ٚؽيفٝ. ٌطايي قىُ ٌطفتٙس ٚؽيفٝ

.  ضا ٔقطفي وطز٘س((BBPPRR)ٟٔٙسؾي ٔدسز فطايٙسٞب )ٟٔٙسؾي ٔدسز فطايٙسٞب  يب ٕٞبٖ ٚوبض عطاحي ٔدسز فطايٙسٞبي وؿتٚوبض عطاحي ٔدسز فطايٙسٞبي وؿتٞبي خسيس، ٔفْٟٛ  ؾٙتي زض ؾبظٔبٖ

 .[1993: ٕٞط ٚ چٕپي]ٌطايي ثٝ فطايٙسٌطايي ا٘دبٔيس  پطزاظاٖ ٔسيطيت ثٝ ٘ٛفي تغييط زيسٌبٜ اظ ٚؽيفٝ ٘ؾطات آٟ٘ب ٚ ؾبيط ٘ؾطيٝ

 ضٚقي فطايٙسفطايٙستطيٗ تقطيف اظ  تطيٗ ٚ پصيطفتٝ قسٜ قبيس ضايح. ٚوبض، تقبضيف ٔتقسزي اضائٝ قسٜ اؾت اظ فطايٙس ٚ ثٝ ٚيػٜ فطايٙسٞبي وؿت

ٞبي ؾبظٔبٖ يبفتٝ  اي اظ ٚؽبيف يب فقبِيت ٚوبض ٘يع، ٔدٕٛفٝ فطايٙسٞبي وؿت. [1997: ظايطي]ٞب ثبقس  ٞب ثٝ ذطٚخي ثطاي تجسيُ ٚضٚزي

ٚوبض، ٚ زض ٚالـ ٍ٘بٜ  آ٘چٝ ٚيػٌي ٟٔٓ فطايٙسٞبي وؿت. [2007: ضالٛ ٚ ٚ٘يعٜ]ا٘س  ٚوبض تقطيف قسٜ ثطاي زؾتيبثي ثٝ اٞساف ذبل وؿت

ٔطاتجي، چٝ زض زاذُ ٚ چٝ ذبضج اظ ؾبظٔبٖ فطاتط  اي ٚ ؾّؿّٝ ٚوبض غبِجبً اظ ٔطظٞبي ٚؽيفٝ فطايٙسي اؾت، ايٗ اؾت وٝ فطايٙسٞبي وؿت

 .[1997: ظايطي ]ٞبي زضٖٚ فطايٙس ثٝ عٛض اثطثرف ثب اٞساف اؾتطاتػيه ؾبظٔبٖ ٕٞبًٞٙ قٛ٘س  ضٚ٘س ٚ ثٙبثطايٗ الظْ اؾت فقبِيت ٔي

زض ٚالـ، . ؾبظز، تب ؾبظٔب٘ي فطايٙسٔحٛض ايدبز وٙس  فٙبنط ؾبظٔبٖ ضا ثب ٞٓ ٔطتجظ ٔيي ٚوبض، ٕٞٝ چبضچٛة ٔسيطيت فطايٙسٞبي وؿت

ٞبي اؾبؾي ٔب٘ٙس تِٛيس، ثبظاضيبثي، اضتجبعبت ٚ ؾبيط  ٚوبض، ضٚقي ؾبذتبضيبفتٝ ثطاي تحّيُ ٚ ثٟجٛز ٔؿتٕط فقبِيت ٔسيطيت فطايٙس وؿت

تٛاٖ ٌفت ؾطٚوبض ٔسيطيت فطايٙس  پؽ ٔي. [1998: ، ض٘عثٛضي2002: ٌِٛح ٚ ؾٛٔط]اخعاي انّي فطايٙس فّٕيبت ؾبظٔبٖ اؾت 

 .[1997: ظايطي]قٛز  خب ايدبز ٔي ٞبي انّي فّٕيبت ؾبظٔبٖ اؾت، خبيي وٝ ثيكتطيٗ اضظـ افعٚزٜ زض آٖ ٚوبض ثب خٙجٝ وؿت

زض ٚالـ ٕٞط ٚ چٕپي ثب اقبضٜ ثٝ ايٗ ٚالقيت وٝ تٟٙب چيعي وٝ ثطاي ٔكتطي ٟٔٓ اؾت، اضظقي اؾت وٝ ؾبظٔبٖ ثطاي ٚي ايدبز 

ا٘س تقطيف  ٞبي ٔطتجظ ثٝ ٞٓ وٝ خٟت ذّك اضظـ ثطاي ٔكتطي ثٝ ٞٓ پيٛ٘س ذٛضزٜ اي اظ فقبِيت وٙس، ؾبظٔبٖ ضا زض لبِت ٔدٕٛفٝ ٔي

ٍ٘ط ثٝ ؾبظٔبٖ ٚ ٔحيظ ثب اؾتفبزٜ اظ تفىطؾيؿتٕي ضطٚضي  ؛ ثٙبثطايٗ زض زيسٌبٜ فطايٙسي، ٍ٘طقي خبٔـ[1993: ٕٞط ٚ چٕپي]ا٘س  وطزٜ

ا٘س وٝ ٞط وساْ اظ آٟ٘ب اظ اذتيبض ٞط يه اظ ٔسيطاٖ  ثٝ فجبضت زيٍط، ذطٚخي فطايٙسٞب، ثٝ فٛأُ ٔتقسزي زض عَٛ فطايٙسٞب ٚاثؿتٝ. اؾت

اي ذبضج اؾت؛ ِصا زضن تإثيط تهٕيٕبت ا٘فطازي افطاز ثط ذطٚخي فطايٙسٞب، ٔؿتّعْ زضن اضتجبط ثيٗ اخعاي ٔرتّف يه فطايٙس  ٚؽيفٝ

يبثي ٘ٛيٙي وٝ ثب ٍ٘بٜ  ٞبي اضظيبثي ٚ ٞعيٙٝ ٞبي اضظيبثي خسيسي ٘يبظ اؾت؛ ؾيؿتٓ ثطاي ثطضؾي ايٗ ٔٛاضز، ثٝ ؾيؿتٓ. (1995: ٌبز)اؾت 

يبثي خسيس ٔب٘ٙس  ٞبي اضظيبثي ٚ ٞعيٙٝ ؾيؿتٓ. ٞبي فطايٙسٞب ضا قٙبؾبيي ٚ تقيٗ وٙٙس فطايٙسي ؾٟٓ فٛأُ ٔرتّف زض ذطٚخي

يبثي ٔجتٙي ثط  ؾيؿتٓ ٞعيٙٝ. ٞب ٞؿتٙس ، اظ ايٗ ٘ٛؿ ؾيؿتٓ(BSC) ٚ وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ (ABC) يبثي ٔجتٙي ثط فقبِيت ٞعيٙٝ

اي ضا قٙبؾبيي وٙٙس، فطايٙسٞبيي وٝ ثٝ  ٞبي تحٕيُ قسٜ زض عَٛ فطايٙسٞبي فطاٚؽيفٝ ؾبظز ٞعيٙٝ ، ٔسيطاٖ ضا لبزض ٔي(ABC)فقبِيت 

ٞبي  ٘يع ثب إٞيت زازٖ ثٝ خٙجٝ (BSC)ٔسَ وبضت أتيبظي ٔتٛاظٖ . ا٘س وٙٙسٌبٖ تب ٔكتطيبٖ أتساز يبفتٝ اي اظ تإٔيٗ قىُ ظ٘ديطٜ

: ، وي1995ٓ: ٌبز]وٙس  تط زضذهٛل فّٕىطز ؾبظٔب٘ي اقبضٜ ٔي ٞبي ٔبِي، تّٛيحبً ثٝ اتربش زيسٌبٞي يىپبضچٝ غيطٔبِي، زض وٙبض خٙجٝ

2004]. 

ٞبيي ثطاي ٔمبيؿٝ ٚ اضظيبثي  ، ضٚـ ويفيت اضٚپبي ، ٚ خبيعٜي ٔبِىْٛ ثبِسضيح ، خبيعٜ زٔيًٙي ٞبي اذيط، خٛايعي ٘ؾيط خبيعٜ زض ؾبَ

تٛا٘ٙس لسضت فطايٙسٞبي  زٞٙس، ٔي ٞب نٛضت ٔي ٞبي ٔٙؾٕي وٝ ثب اتىب ثٝ ايٗ ٔسَ ٞب ثب ذٛزاضظيبثي ؾبظٔبٖ. ا٘س ٞب فطاٞٓ آٚضزٜ ؾبظٔبٖ

 .[1995: ٌبز ]آَ تالـ وٙٙس  ي ايسٜ قبٖ ثٝ ؾٕت ٘مغٝ قبٖ ضا ثؿٙدٙس ٚ زض خٟت ثٟجٛز قطايظ وٙٛ٘ي فقّي

 تعزيف هسألِ. 2

 ٔسيطيت ويفيتٔسيطيت ويفيتٞبي  اؾتمطاض ؾيؿتٓ. ٞبي ايطا٘ي تجسيُ قسٜ اؾت أطٚظٜ ذٛزاضظيبثي فّٕىطز ثٝ ؾٙتي پبيساض زض ثؿيبضي اظ ؾبظٔبٖ

يىي اظ . ٞب ا٘دبٔيسٜ اؾت  ثٝ ثٟجٛز وبضوطز ثؿيبضي اظ ؾبظٔبEFQMٖاي ٘ؾيط  ٞبي ؾطآٔسي عّجي زض پطتٛ ٔسَ  ٚ تقبِي٘ؾيط ايعٚ

اؾتمطاض اؾتب٘ساضزٞبي ؾطي . ٞب ٕٞيكٝ ٔٛضز تٛخٝ ثٛزٜ اؾت فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ اؾت ٌٛ٘ٝ ذٛزاضظيبثي اي وٝ زض ايٗ ٔقيبضٞبي وّيسي

ٞبي تقبِي  ٞبي ؾبظٔبٖ ٔٙتٟي قسٜ اؾت ٚ وبضايي ٔسَ قبٖ ثط فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ اؾت ثٝ ثٟجٛز ثؿيبضي اظ فقبِيت ايعٚ وٝ تٕطوع انّي

ضٚيىطزي ضٚيىطزي ٞب ٔٛضز غفّت ثٛزٜ،  ؛ أب آ٘چٝ زض ثٝ وبضٌيطي ايٗ ؾيؿتٓ[1991: ٌبضٚيٗ]٘يع ثٝ وطّات ٔٛضز اثجبت ٚ تإييس لطاض ٌطفتٝ اؾت 
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 يادگيزي، خالقيت ٍ ًَآٍري

 تَاًوٌذساسّا ًتايج

 افزاد رّثزي

 استزاتضي

 شزاکت ٍ هٌاتع

، فزايٌذّا ًتايج کليذي

هحصَالت ٍ 

 خذهات

 ًتايج افزاد

 ًتايج هشتزي

 ًتايج جاهعِ

ـٍ٘ط خبٔـ ٞبيي اظ ٔسيطيت فطايٙس ٔٛضز ٔسالٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت  ٞب تٟٙب خٙجٝ ثبقس؛ چطا وٝ زض ٞطيه اظ ايٗ ٔسَ  ثٝ فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ ٔيٍ٘ط خبٔ

. وٙٙس اي اؾت وٝ ٔسيطيت فطايٙس ضا ثب تٛخٝ ثٝ ٔقيبض فطايٙس زض ٕٞبٖ ٔسَ اخطا ٔي ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ي ذٛزاضظيبثي زض ٞطيه اظ ٔسَ ٚ ضٚيٝ

زٞس وٝ ٚخٜٛ اقتطان ٚ اذتالف زض آٟ٘ب لبثُ تجييٗ اؾت ٚ زض نٛضت  ٞب ٘كبٖ ٔي ٔطٚضي زليك ٚ ٔٛقىبفب٘ٝ زض ٞطيه اظ ايٗ ٔسَ

ي أىب٘بت تٕبْ  ٍ٘ط زؾت يبفت وٝ زضثطٌيط٘سٜ تٛاٖ ثٝ ٔسِي خبٔـ ٞب ثب يىسيٍط، ٔي تطويت ظيطٔقيبضٞب ٚ فٙبنط ٔقيبض فطايٙس ايٗ ٔسَ

 يىي اظ پطوبضثطزتطيٗ اثعاضٞب خٟت ؾٙدف ٚضقيت وٙٛ٘ي ٔسيطيت EFQMي ذٛزاضظيبثي  پطؾكٙبٔٝ. ٞب زض ثرف فطايٙس ثبقس ٔسَ

آٚضي اعالفبت  تطيٗ ضٚيىطز زض ذٛزاضظيبثي اؾت ٚ ضٚقي فبِي ثطاي خٕـ اي وٓ ٞعيٙٝ ضٚيىطز پطؾكٙبٔٝ. فطايٙسٞب زض ؾبظٔبٖ اؾت

ضغٓ ؾطفت ٚ ؾِٟٛت زض اؾتفبزٜ اظ ايٗ ضٚيىطز، زض آٖ  اِجتٝ فّي. [1387: ٘دٕي ٚحؿيٙي ]ٞبؾت  ٔجتٙي ثط تهٛضات وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ

ثبيؿت  تط ٚ ثب خعئيبت ثيكتط ٔي ٞب زض ؾغح ٚؾيـ آٚضي زازٜ قٛز ٚ ثطاي خٕـ ٞبي ٘يبظٔٙس ثٟجٛز تٟيٝ ٕ٘ي فٟطؾتي اظ ٘مبط لٛت ٚ حٛظٜ

 ٚ ؾبيط EFQMخؿتبضي زليك زض ٔسَ . [1387: ٘دٕي ٚحؿيٙي ]اظ ضٚيىطزٞبي زيٍطي ٘ؾيط ضٚيىطز وبضٌبٞي اؾتفبزٜ وٙيٓ 

زٞس وٝ زض ٍٕٞي آٟ٘ب ثطذي اظ اثقبز فطايٙس ٔٛضز غفّت ٚالـ قسٜ  ٞبي ٔسيطيت ويفيت ٘كبٖ ٔي ٞبي تقبِي ؾبظٔب٘ي ٚ ؾيؿتٓ ٔسَ

ي چبضچٛثي خسيس ثطاي ٔسيطيت فطايٙسٞبي ؾبظٔب٘ي احؿبؼ ٔي قٛز وٝ زض نٛضت ٕٞطاٜ قسٖ ثب يه  ثٝ ايٗ تطتيت ٘يبظ ثٝ اضائٝ. اؾت

ٞبي  ٌيطي أتيبظ وٙٛ٘ي ٔسيطيت فطايٙسٞب زض ؾبظٔبٖ ضا افعايف زٞس؛ ثب تٛخٝ ثٝ آٖ وٝ ٔسَ تٛا٘س زلت ا٘ساظٜ اثعاض ؾٙدف وبضآٔس ٔي

EFQM ٚ MBNQAا٘س تب ثب  ضٚ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔمبِٝ ثط آٖ قسٜ ثبقٙس؛ اظ ايٗ  زٚ ٔسَ ثؿيبض تٛإ٘ٙس زض ذٛزاضظيبثي فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ ٔي

 ٚ EFQMي أىب٘بت  ٍ٘طتط زؾت ظ٘ٙس وٝ ٕٞٝ ي تغجيمي ايٗ زٚ ٔسَ زض ٔقيبض ٔسيطيت فطايٙس ثٝ قٙبؾبيي چبضچٛثي خبٔـ ٔمبيؿٝ

MBNQAضا خٟت ثٟجٛز فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ ثٝ وبض ٌيطز . 

 EFQMهذل تعالي . 3

ضا تإؾيؽ وطز٘س ٚ تب پيف اظ ؾبَ  (EFQM) ٔيالزي چٟبضزٜ قطوت ٔقؾٓ اضٚپبيي، ثٙيبز اضٚپبيي ثطاي ٔسيطيت ويفيت 1988زض ؾبَ 

ي  خبيعٜ. ا٘ساظي وطزٜ ثٛز ٚوبضٞبي ثطتط اضٚپبيي ضاٜ ي ويفيت اضٚپبيي ضا ثٝ ٔٙؾٛض تمسيط اظ وؿت ي خبيعٜ ثط٘بٔٝ EFQM ٔيالزي 1991

EFQMٜتٛإ٘ٙسؾبظٞب . ا٘س  قبُٔ ُ٘ٝ ٔقيبض اؾت وٝ پٙح ٔٛضز آٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ تٛإ٘ٙسؾبظٞب ٚ چٟبض ٔٛضز اظ آٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ ٘تبيح قٙبذتٝ قس

ثبقس ٚ ٘تبيح ٘يع قبُٔ ٘تبيح وبضوٙبٖ، ٘تبيح  ذسٔبت ٔي/ ٚ ٔٙبثـ، فطايٙسٞب ٚ ٔحهٛالتٞب قبُٔ ضٞجطي، وبضوٙبٖ، اؾتطاتػي، قطاوت

 EFQMقبيبٖ شوط اؾت وٝ زض آذطيٗ ثبظٍ٘طي اظ ٔسَ تقبِي . [2007: وطيؽ ٞيىؽ]ثبقس  ٔكتطي، ٘تبيح خبٔقٝ ٚ ٘تبيح وّيسي ٔي

ٔكي ٚ اؾتطاتػي ثٝ اؾتطاتػي،   ٔيالزي تغييطات چٙسي زض فٙبٚيٗ ٔقيبضٞب ضخ زازٜ اؾت؛ ثٝ ايٗ تطتيت وٝ ٔقيبض ذظ2010زض ؾبَ 

ٔفبٞيٓ ثٙيبزيٗ ]ذسٔبت، ٚ ٔقيبض ٘تبيح وّيسي فّٕىطز ثٝ ٘بْ ٘تبيح وّيسي تغييط ٘بْ يبفتٝ اؾت /ٔقيبض فطايٙسٞب ثٝ فطايٙسٞب ٚ ٔحهٛالت

 EFQMزض ازأٝ ٘يع ثٝ تقطيف ُ٘ٝ ٔقيبض ٔسَ . ثبقس  ٔيEFQM ٕ٘بيبٍ٘ط ٔسَ 1ي  ي قٕبضٜ ٍ٘بضٜ. [2010 ٘ؿرٝ EFQMتقبِي 

 .پطزاظيٓ ٔي
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:ضٞجطي. 11 آٟ٘ب اظ ِحبػ اذاللي ٚ اضظقي اٍِٛ . ؾبظ٘س ضا فّٕي ٔي ثركٙس ٚ آٖ ٞبي ؾطآٔس ضٞجطا٘ي زاض٘س وٝ ثٝ آيٙسٜ قىُ ٔي  ؾبظٔبٖ:ضٞجطي. 

ؾبظ٘س وٝ ثتٛا٘ٙس زض  اي تٛإ٘ٙس ٔي پصيط٘س ٚ ؾبظٔبٖ ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ آٟ٘ب ا٘قغبف. وٙٙس ثٛزٜ ٚ افتٕبز ضا زض تٕبٔي ِحؾبت ثٝ ؾبظٔبٖ تعضيك ٔي

٘ؿرٝ  EFQMٔفبٞيٓ ثٙيبزيٗ تقبِي ]ثيٙي وٙٙس ٚ ٚاوٙف ٘كبٖ زٞٙس تب ٔٛفميت ٔؿتٕط ؾبظٔبٖ ضا تضٕيٗ وٙٙس  ٚلت ٔٙبؾت پيف

 ( أتيبظ100. )[2010

:اؾتطاتػي. 22 . ؾبظ٘س ٘فقبٖ فّٕي ٔي ا٘ساظ ذٛز ضا اظ عطيك ايدبز يه اؾتطاتػي ٔتٕطوع ثط ٔٙبفـ شي ٞبي ؾطآٔس ٔإٔٛضيت ٚ چكٓ  ؾبظٔبٖ:اؾتطاتػي. 

٘ؿرٝ  EFQMٔفبٞيٓ ثٙيبزيٗ تقبِي ]قٛز  ٞب، اٞساف ٚ فطايٙسٞب زض خٟت تحمك اؾتطاتػي، ايدبز ٚ خبضي ٔي ٞب، ثط٘بٔٝ ٔكي ذظ

 ( أتيبظ80. )[2010

:وبضوٙبٖ. 33 ا٘س وٝ ٔٛفميت ٔتمبثُ ؾبظٔبٖ ٚ اٞساف وبضوٙبٖ ضا  ٟ٘ٙس ٚ فطٍٞٙي ايدبز وطزٜ ٞبي ؾطآٔس ثٝ وبضوٙبٖ ذٛز اضج ٔي  ؾبظٔبٖ:وبضوٙبٖ. 

اي اظ وبضوٙبٖ  ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ؾبظٔبٖ. زٞٙس ٞبي وبضوٙبٖ ذٛز ضا اضتمب، ٚ ثطاثطي ٚ فساِت ضا زض ؾبظٔبٖ تطٚيح ٔي آٟ٘ب تٛا٘بيي. ؾبظز ٔيؿط ٔي

ثركي ٚ  زٞٙس وٝ ثبفث اٍ٘يعٜ زٞٙس ٚ ٔٛضز تمسيط لطاض ٔي وٙٙس، ثٝ آ٘بٖ پبزاـ ٔي وٙٙس، ثب آ٘بٖ اضتجبط ثطلطاض ٔي ذٛز ٔطالجت ٔي

 ( أتيبظ90. )[2010٘ؿرٝ  EFQMٔفبٞيٓ ثٙيبزيٗ تقبِي ]قٛز  افعايف تقٟس وبضوٙبٖ زض خٟت ٔٙبفـ ؾبظٔبٖ ٔي

:ٞب ٚ ٔٙبثـ قطاوت. 44 ضيعي ٚ ٔسيطيت  اي ثط٘بٔٝ وٙٙسٌبٖ ذبضخي ٚ ٔٙبثـ زاذّي ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ تإٔيٗ ٞبي ؾطآٔس، قطاوت  ؾبظٔبٖ:ٞب ٚ ٔٙبثـ قطاوت. 

٘ؿرٝ  EFQMٔفبٞيٓ ثٙيبزيٗ تقبِي ]قٛز  ٞب ٚ اخطاي اثطثرف فطايٙسٞب ٔي ٔكي وٙٙس وٝ ٔٙدط ثٝ پكتيجب٘ي اظ اؾتطاتػي ٚ ذظ ٔي

 ( أتيبظ90. )[2010

:ذسٔبت/فطايٙسٞب، ٔحهٛالت. 55 ٞبي ٔتقبِي فطايٙسٞب ضا ثٝ ٔٙؾٛض وؿت ضضبيت وبُٔ ٚ ايدبز اضظـ افعٚزٜ ثطاي ٔكتطيبٖ ٚ   ؾبظٔبٖ:ذسٔبت/فطايٙسٞب، ٔحهٛالت. 

 ( أتيبظ140. )[2010٘ؿرٝ  EFQMٔفبٞيٓ ثٙيبزيٗ تقبِي ]زٞٙس  ٘فقبٖ عطاحي ٚ ٔسيطيت ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٟجٛز ٔي ؾبيط شي

:٘تبيح ٔكتطيبٖ. 66 وٙٙس ٚ ثٝ ؾغٛح ثباليي اظ ضضبيت  ٞبي ؾطآٔس ثٝ ثٟتطيٗ ٘تبيح زض اضتجبط ثب ٔكتطيبٖ ذٛز زؾت پيسا ٔي  ؾبظٔبٖ:٘تبيح ٔكتطيبٖ. 

 ( أتيبظ200. )[2010٘ؿرٝ  EFQMٔفبٞيٓ ثٙيبزيٗ تقبِي ]يبثٙس  ٔكتطيبٖ زؾت ٔي

: ٘تبيح وبضوٙبٖ. 77 وٙٙس ٚ ثٝ ؾغٛح ثباليي اظ ضضبيت  ٞبي ؾطآٔس ثٝ ثٟتطيٗ ٘تبيح زض اضتجبط ثب وبضوٙبٖ ذٛز زؾت پيسا ٔي ؾبظٔبٖ: ٘تبيح وبضوٙبٖ. 

 ( أتيبظ90. )[2010٘ؿرٝ  EFQMٔفبٞيٓ ثٙيبزيٗ تقبِي ]يبثٙس  وبضوٙبٖ زؾت ٔي

:٘تبيح خبٔقٝ. 88  EFQMٔفبٞيٓ ثٙيبزيٗ تقبِي ]وٙٙس  ٌيطي ٚ ثٝ آٖ زؾت پيسا ٔي ٞبي ؾطآٔس ٘تبيح ٔطتجظ ثب خبٔقٝ ضا ا٘ساظٜ  ؾبظٔبٖ:٘تبيح خبٔقٝ. 

 ( أتيبظ60. )[2010٘ؿرٝ 

:٘تبيح فّٕىطز. 99 ٌيطي وطزٜ ٚ ثٝ آٖ زؾت پيسا  ٞبي ؾطآٔس ثٝ نٛضت پيٛؾتٝ ٘تبيح وّيسي ٔطتجظ ثب اؾتطاتػي ضا ا٘ساظٜ  ؾبظٔبٖ:٘تبيح فّٕىطز. 

 ( أتيبظ150. )[2010٘ؿرٝ  EFQMٔفبٞيٓ ثٙيبزيٗ تقبِي ]وٙٙس  ٔي

 (MBNQA)ي کيفيت هلّي هالكَم تالذريج  جايشُ. 4

ا٘س  ٞبيي وٝ زض خٟت وؿت تقبِي ٌبْ ثطزاقتٝ اي ؾبال٘ٝ اؾت وٝ ثٝ ؾبظٔبٖ خبيعٜ (MBNQA)ي ويفيت ّّٔي ٔبِىْٛ ثبِسضيح  خبيعٜ

ي ايٗ ٔطاؾٓ اؾت وٝ تحت ٔسيطيت ا٘ؿتيتٛي ّّٔي  زاض اخطاي ؾبال٘ٝ ي ويفيت ّّٔي ٔبِىْٛ ثبِسضيح فٟسٜ ثط٘بٔٝ. قٛز اٞسا ٔي

 ٔيالزي زض ؾٙبي 1987ٔغبثك ثب لب٘ٛ٘ي وٝ زض ؾبَ . وٙس ي آٔطيىب فقبِيت ٔي اؾتب٘ساضزٞب ٚ فٙبٚضي ٚظاضت ثبظضٌب٘ي ايبالت ٔتحسٜ

ٞبي آٔطيىبيي ثٝ ثٟجٛز فّٕىطز زض ٘ؾط ٌطفتٝ قس ٚ فٙٛاٖ آٖ  اي خٟت ٔتٛخٝ ؾبذتٗ ؾبظٔبٖ ايبالت ٔتحسٜ آٔطيىب تهٛيت قس خبيعٜ

 ٔيالزي تب وٖٙٛ ايٗ خبيعٜ 1988اظ ؾبَ . ثبقس ٔي- ٔبِىْٛ ثبِسضيح - ي آٔطيىب  ثطٌطفتٝ قسٜ اظ ٘بْ ٚظيط ؾبثك ثبظضٌب٘ي ايبالت ٔتحسٜ

ٔسَ ويفيت ٔبِىْٛ ثبِسضيح اظ ٔٙؾط . [ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009-2010ٔقيبضٞبي ]قٛز  ٞبي ثطٌعيسٜ اٞسا ٔي ثٝ عٛض ٔطتت ثٝ ؾبظٔبٖ

 :ثبقس  ٔي2ي  ي قٕبضٜ ثٝ لطاض ٍ٘بضٜ (2009 - 2010)اي وٝ اظ آٖ ٔٙتكط قسٜ اؾت  ؾيؿتٕي زض آذطيٗ ٘ؿرٝ
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 :پزٍفايل ساسهاًي

 ّا هحيط، رٍاتط ٍ چالش

1 

 رّثزي

2 

 ريشي استزاتضيک تزًاهِ

3 

 توزکش تز هشتزي

  توزکش تز ًيزٍي کار5

6 

 هذيزيت فزايٌذ

7 

 ًتايج

4 
 ، تجشيِ ٍ تحليل ٍ هذيزيت داًش(سٌجش)گيزي  اًذاسُ
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 :[ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009-2010ٔقيبضٞبي ] قٛ٘س ثط اؾبؼ ٔسَ فٛق، ٔقيبضٞبي تقبِي فّٕىطز زض ٞفت عجمٝ ثٝ قطح ظيط ٔقطفي ٔي

: ضٞجطي. 11 . قٛز  ؾبظٔبٖ ٔيٞبي فطزي ٔسيطاٖ اضقس ؾبظٔبٖ چٍٛ٘ٝ ثبفث ٞسايت ٚ پبيساضي وٙس وٝ فقبِيت ايٗ ٔقيبض ثطضؾي ٔي: ضٞجطي. 

ي حٕبيت ؾبظٔبٖ اظ  ٞبي اختٕبفي، لب٘ٛ٘ي ٚ اذاللي، ٚ ٘حٜٛ ي ثطآٚضزٜ وطزٖ ٔؿئِٛيت ٕٞچٙيٗ ؾيؿتٓ حىٕطا٘ي ؾبظٔبٖ ٚ ٘حٜٛ

 ( أتيبظ120. )[ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009-2010ٔقيبضٞبي ]وٙس  اـ ضا ثطضؾي ٔي اختٕبفبت وّيسي

. وٙس  ضا تسٚيٗ ٔياـ ٞبي فّٕيبتي وٙس وٝ ؾبظٔبٖ چٍٛ٘ٝ اٞساف اؾتطاتػيه ٚ عطح ايٗ ٔقيبض ثطضؾي ٔي: ضيعي اؾتطاتػيه: ضيعي اؾتطاتػيه  ثط٘بٔٝ. ثط٘بٔٝ. 22

ؾبظز ٚ  اـ ضا خبضي ٔي ٞبي فّٕيبتي ٞبي اؾتطاتػيه ٚ عطح وٙس وٝ زض نٛضت تغييط قطايظ، ؾبظٔبٖ چٍٛ٘ٝ ثط٘بٔٝ ٕٞچٙيٗ ثطضؾي ٔي

 ( أتيبظ85. )[ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009-2010ٔقيبضٞبي ]ٌيطز  زٞس ٚ چٍٛ٘ٝ پيكطفت آٟ٘ب ضا ا٘ساظٜ ٔي تغييط ٔي

:تٕطوع ثط ٔكتطي. 33 ٔست زض ثبظاض فديٗ  وٙس وٝ ؾبظٔبٖ چٍٛ٘ٝ ثب ٔكتطيب٘ف ثطاي ٔٛفميت عٛال٘ي  ٔقيبض تٕطوع ثط ٔكتطي ثطضؾي ٔي:تٕطوع ثط ٔكتطي. 

ٕٞچٙيٗ ثطضؾي . وٙس ٔساض ايدبز ٔي  ٔكتُٕ ثط ايٗ اؾت وٝ ؾبظٔبٖ چٍٛ٘ٝ يه فطًٞٙ ٔكتطي ايٗ اؾتطاتػي فديٗ قسٖ.قٛز ٔي

ٞبي ٘ٛآٚضا٘ٝ ثٟطٜ  ؾپبضز ٚ اظ اعالفبت حبنّٝ ثطاي ثٟجٛز ٚ قٙبؾبيي ٔٛلقيت وٙس وٝ ؾبظٔبٖ چٍٛ٘ٝ ثٝ نساي ٔكتطيب٘ف ٌٛـ ٔي ٔي

 ( أتيبظ85. )[ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009-2010ٔقيبضٞبي ]ٌيطز  ٔي

ٞبي زا٘كي ذٛز ضا  ٞب، اعالفبت ٚ زاضايي وٙس وٝ ؾبظٔبٖ چٍٛ٘ٝ زازٜ ثطضؾي ٔي: ٌيطي، تدعيٝ ٚ تحّيُ ٚ ٔسيطيت زا٘ف: ٌيطي، تدعيٝ ٚ تحّيُ ٚ ٔسيطيت زا٘ف  ا٘ساظٜ. ا٘ساظٜ. 44

ٞبي فٙبٚضي اعالفبت ذٛز ضا ٔسيطيت  ثركس ٚ چٍٛ٘ٝ ؾيؿتٓ وٙس، چٍٛ٘ٝ آٟ٘ب ضا ثٟجٛز ٔي ٌعيٙف، تدعيٝ ٚ تحّيُ ٚ ٔسيطيت ٔي

ٞب ثٟطٜ  ظ٘س ٚ اظ ثبظٍ٘طي وٙس وٝ ؾبظٔبٖ چٍٛ٘ٝ ثطاي ثٟجٛز فّٕىطزـ زؾت ثٝ ثبظٍ٘طي ٔي ايٗ ٔقيبض ٕٞچٙيٗ ثطضؾي ٔي. وٙس ٔي

 ( أتيبظ90. )[ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009-2010ٔقيبضٞبي ]ٌيطز  ٔي

:تٕطوع ثط ٘يطٚي وبض. 55 وٙس ٚ  وٙس، ٔسيطيت ٔي وٙس وٝ ؾبظٔبٖ چٍٛ٘ٝ ٘يطٚي وبض ذٛز ضا ثب ؾبظٔبٖ فديٗ ٔي  ايٗ ٔقيبض ثطضؾي ٔي:تٕطوع ثط ٘يطٚي وبض. 

ٕٞچٙيٗ ثطضؾي . ٞبي فّٕيبتي اؾتفبزٜ وٙس اؾتطاتػي ٚ عطح ضاؾتب ثب ٔإٔٛضيت وّي ؾبظٔبٖ، ثركس تب اظ تٕبْ پتب٘ؿيُ آٟ٘ب ٞٓ ثٟجٛز ٔي

وٙس وٝ ثٝ فّٕىطز  ٚ ٔحيغي فطاٞٓ ٔي ثبقس وٙس وٝ ٔيعاٖ تٛا٘بيي ؾبظٔبٖ زض اضظيبثي ٘يطٚي وبض ٚ اِعأبت ؽطفيت ثٝ چٝ ا٘ساظٜ ٔي ٔي

 ( أتيبظ85. )[ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009-2010ٔقيبضٞبي ]قٛز  ثبال ٔٙتٟي ٔي

: ٔسيطيت فطايٙس. 66 وٙس ٚ چٍٛ٘ٝ فطايٙسٞبي وّيسي ذٛز ضا ثطاي  ٞبي وبضي ذٛز ضا عطاحي ٔي وٙس وٝ ؾبظٔبٖ چٍٛ٘ٝ ؾيؿتٓ ثطضؾي ٔي: ٔسيطيت فطايٙس. 

. ثطاي ٔكتطي وٙس ٚ ثٝ ٔٛفميت ٚ پبيساضي ؾبظٔب٘ي زؾت يبثس ثركس تب ايدبز اضظـ ٞبي وبضي ثٟجٛز ٔي ؾبظي آٖ ؾيؿتٓ پيبزٜ

                                                
. Sustainability 
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 85. )[ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009-2010ٔقيبضٞبي ]وٙس  ٞبي اضغطاضي ضا ثطضؾي ٔي ٕٞچٙيٗ ٔيعاٖ آٔبزٌي ؾبظٔبٖ زض ثطاثط ٔٛلقيت

 (أتيبظ

:٘تبيح. 77 ٘تبيح ٔبِي ٚ ثبظاض،  ٔحٛض، ٘تبيح ٔحهَٛ، ٘تبيح ٔكتطي- ٞبي وّيسي   ٔقيبض ٘تبيح، فّٕىطز ٚ ثٟجٛز ؾبظٔبٖ ضا زض تٕبْ خٙجٝ:٘تبيح. 

ٞبيي  ؾغٛح فّٕىطز زض ٔمبيؿٝ ثب ضلجب ٚ ؾبيط ؾبظٔبٖ. وٙس ثطضؾي ٔي- ٘تبيح ٔجتٙي ثط وبضوٙبٖ، ٘تبيح اثطثركي فطايٙس ٚ ٘تبيح ضٞجطي 

 ( أتيبظ450. )[ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009-2010ٔقيبضٞبي ]ٌيطز  وٙٙس ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي وٝ ٔحهٛالت ٔكبثٟي تِٛيس ٔي

 EFQM ٍ MBNQAي عوَهي هذل  هقايسِ. 5

ٞب ٚ ٔؿبئُ ٔرتّف زض يه ؾبظٔبٖ ضا زض ثط  زٞٙس تمطيجبً اوثط حٛظٜ  پٛقف ٔيEFQM ٚ MBNQAٞبي تقبِي  ٔقيبضٞبيي وٝ ٔسَ

ٞبي  ٔسَ. وٙٙس ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي اؾتمطاض يه ؾيؿتٓ ويفي اثطثرف ٚ ٔٛفك ضا تضٕيٗ ٔي ي ايٗ ٔقيبضٞب ضطٚضت ٔدٕٛفٝ. ٌيطز ٔي

ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ ٌبضٚيٗ زض . ا٘س ٚوبض ضا ثطاٍ٘يرتٝ ٘ؾطاٖ وؿت تحؿيٗ ثؿيبضي اظ نبحت (EFQM،MBNQA  ٚ Deming)ي تقبِي  فٕسٜ

ي ثبِسضيح ٘ٝ تٟٙب انَٛ ٔسيطيت ويفيت ضا ثٝ ظثب٘ي ضٚقٗ ٚ لبثُ فٟٓ ثطٌطزا٘سٜ اؾت؛ ثّىٝ  خبيعٜ“: ي ثبِسضيح ٌفتٝ اؾت ٔٛضز خبيعٜ

: ٌبضٚيٗ]” ٞب فطاٞٓ آٚضزٜ، تب پيكطفت ذٛز ثٝ ؾٕت پبضازايٓ ٘ٛيٗ ٔسيطيت ضا ٔٛضز ؾٙدف لطاض زٞٙس چبضچٛة خبٔقي ثطاي ؾبظٔبٖ

زض فطايٙس عطاحي خٛايع ّّٔي ويفيت زض وكٛضٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ، ؾبذتبض التهبزي، ٔكرهبت اختٕبفي ٚ ؾغح ثّٛك خٙجف ويفي . [1991

ا٘س ٚ  ٞبي ويفيت زض خٟبٖ قٙبذتٝ قسٜ  ثٝ فٙٛاٖ پيكطٚتطيٗ ٔسEFQM ٚ MBNQAَأطٚظٜ خٛايع . ٌيطز ٞب ٔٛضز ٘ؾط لطاض ٔي زض ّٔت

زض حبَ حبضط ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي ز٘يب . آيس  ثٝ ٔيبٖ ٔي14000 ٚ ايعٚ 9000ي ثقسيؿت وٝ ؾرٗ اظ اؾتب٘ساضزٞبي ايعٚ  تٟٙب زض ّٚٞٝ

عطاحي  (ٕٞب٘ٙس اؾىبتّٙس ٚ ايطاٖ) EFQMي ّّٔي ويفيت ذٛز ضا ثط ٔجٙبي ٔسَ ٔبِىْٛ ثبِسضيح ٚ  خبيعٜ (وًٙ ٕٞب٘ٙس ٚيتٙبْ ٚ ًٞٙ)

وكٛض . [ 2003: تبٖ، ًٚ٘ ٚ ٟٔتب]ا٘س   وٕه ٌطفت9000ٝاظ ايعٚ - ٔب٘ٙس وبؾتبضيىب ٚ اضزٖ - تط ٘يع  ثطذي وكٛضٞبي وٛچه. ا٘س وطزٜ

عجيقي اؾت وٝ تٛخٝ . وٙس  ثطٌعاض ٔي(INQA) تحت فٙٛاٖ EFQMي ّّٔي ويفيت ضا ثب اِٟبْ اظ ٔسَ  ايطاٖ چٙس ؾبِي اؾت وٝ خبيعٜ

ٞبي  اوٖٙٛ وٝ ٔسَ. ٞبي ايطا٘ي پسيس آٚضزٜ اؾت ٞبيي ضا زض ؾيؿتٓ ذٛزاضظيبثي ؾبظٔبٖ نطف ثٝ ٔسَ اضٚپبيي ويفيت ٘بوبضآٔسي

. ٞب نٛضت ٌيطز ي ٔسَ ٌٛ٘بٌٛ٘ي اظ تقبِي ؾبظٔب٘ي زض اذتيبض ٔبؾت قبيؿتٝ اؾت تب عطاحي خٛايع ّّٔي ويفيت زض ايطاٖ ثب افتٙب ثٝ ٕٞٝ

اي   ثٝ ٔمبيؿ3ٝي  ي قٕبضٜ ي ّّٔي ويفيت ٔبِىْٛ ثبِسضيح اؾت، شيالً زض ٍ٘بضٜ ٞبي تقبِي، خبيعٜ تطيٗ ٔسَ خب وٝ يىي اظ ٟٔٓ اظ آٖ

 :[2000: ٚوٛضوب، اؾتيسيًٙ ٚ ثطاظيُ]ايٓ   پطزاذتMBNQAٝ ثب EFQMفٕٛٔي ٔيبٖ ٔسَ 
 

 
ي آهزيكا   اياالت هتحذُ–ي کيفيت هالكَم تالذريج  جايشُ

(MBNQA) 
 (EFQM)ي کيفيت ارٍپا  جايشُ

 اّذاف

 ٞب ٚ السأبت فّٕىطز ثٝ ٔٙؾٛض وٕه زض ضاؾتبي ثٟجٛز قبيؿتٍي 

  ثٝ ٔٙؾٛض تؿٟيُ اضتجبعبت ٚ تؿٟيٓ ثٟتطيٗ السأبت زض ؾغح
 ٞبي آٔطيىبيي قطوت

 ٝضيعي،  ي اثعاضي ثطاي زضن ٚ ٔسيطيت فّٕىطز، ثط٘بٔٝ ثٝ ٔٙؾٛض اضائ
 .آٔٛظـ ٚ اضظيبثي

 

 ٞبي اضٚپبيي زض  ثٝ ٔٙؾٛض ثطاٍ٘يرتٗ ٚ وٕه ٕ٘ٛزٖ ثٝ قطوت

قبٖ، تإثيطٌصاضي  ٔٙسي ٔكتطيبٖ ٚ وبضوٙبٖ ثٟجٛز ثركيسٖ ثٝ ضضبيت
 .ٚوبضقبٖ ثط ضٚي خبٔقٝ ٚ ٘تبيح وؿت

 ٞبي ٔسيطاٖ زض ضاؾتبي لسْ ٌصاضزٖ زض  ثٝ ٔٙؾٛض حٕبيت اظ تالـ
 . ٚ زؾتيبثي ثٝ ٔعيت ضلبثتي خٟب٘يTQMٔؿيط 

اصَل 

 کيفيت

 ٞب ثبيؿتي ٞسف زاقتٝ ٚ ثط ٔكتطيبٖ تٕطوع ٕ٘بيٙس قطوت. 

 ٌيطز ويفيت ٚ فّٕىطز تٛؾظ ٔكتطيبٖ ٔٛضز لضبٚت لطاض ٔي. 

 يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي ٚ فطزي ٘يبظ اؾت. 

 ا٘س وبضوٙبٖ ٚ قطوبء ثطاي ٔٛفميت قطوت حيبتي ٚ ضطٚضي. 

 پصيطي  ٔٛفميت ٔؿتّعْ زاقتٗ ؽطفيت ثطاي تغييط ٚ ا٘قغبف
 .ثبقس ٔي

 ٜثبقس ٍ٘طي ٔي ضٞجط ثبظاض ٘يبظٔٙس آيٙس. 

 ايدبز تغييط اؾبؾي ٔؿتّعْ ٘ٛآٚضي اؾت. 

 ٝٚتحّيُ ٚالقي اؾت ٔسيطيت ٘يبظٔٙس تدعي. 

 ٖتٕطوع ثط ٔكتطيب. 

 ٖقطاوت ثب ٔكتطيب. 

 ٝي وبضوٙبٖ قطوت زازٖ ٚ تٛؾق. 

 فطايٙسٞب ٚ ٚالقيت ٞب. 

 ٘ٛآٚضي ٚ ثٟجٛز ٔؿتٕط. 

 ضٞجطي ٚ ؾبظٌبضي اٞساف. 

 ٔؿئِٛيت فٕٛٔي. 

 ٌٝطايي ٘تيد. 

                                                
. Iran National Quality Award 
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 ثبقس ٔؿئِٛيت فٕٛٔي ثؿيبض ٟٔٓ ٔي. 

 ؾٙدف فّٕىطز ثبيؿتي ثط ضٚي ٘تبيح ٔتٕطوع قٛز. 

 يه زيسٌبٜ ؾيؿتٕي ٔٛضز ٘يبظ اؾت. 

 هعيارّا

 ضٞجطي .1

 ضيعي اؾتطاتػيه ثط٘بٔٝ .2

 تٕطوع ثط ضٚي ٔكتطيبٖ .3

 ا٘ساظٜ ٌيطي،تدعيٝ ٚ تحّيُ ٚ ٔسيطيت زا٘ف .4

 تٕطوع ثط ضٚي ٘يطٚي وبض .5

 ٔسيطيت فطايٙس .6

 ٘تبيح .7

 ضٞجطي .1

 اؾتطاتػي .2

 وبضوٙبٖ .3

 قطاوت ٞب ٚ ٔٙبثـ .4

 ذسٔبت/فطايٙسٞب ، ٔحهٛالت  .5

 ٘تبيح ٔكتطيبٖ .6

 ٘تبيح وبضوٙبٖ .7

 ٘تبيح خبٔقٝ .8

 ٘تبيح فّٕىطز .9

 [2000: ٍکَرکا، استيذيٌگ ٍ تزاسيل] MBNQA تا EFQMاي عوَهي هياى هذل  هقايسِ. 3ي  ي شوارُ ًگارُ

 

تٛا٘س  ي تغجيمي زٚ ٔسَ ٔي ٔغبِقٝ. قٛز تفبٚت ٔيبٖ زٚ ٔسَ زض اثقبز اٞساف، انَٛ ٚ ٔقيبضٞب چكٍٕيط اؾت عٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔي ٕٞبٖ

زض ايٗ ٔمبِٝ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔقيبض فطايٙس ضا . ٞبي ايطا٘ي فطاٞٓ وٙس ي ٔٙبؾجي خٟت عطاحي ٔسِي خبٔـ ٚ ؾيؿتٕبتيه ثطاي ؾبظٔبٖ ظٔيٙٝ

تط ثطاي ٔسيطيت فطايٙسٞبي ؾبظٔب٘ي  ا٘س تب چبضچٛثي خبٔـ ا٘س ٚ وٛقيسٜ  ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازEFQM ٚ MBNQAٜاظ ٔٙؾط زٚ ٔسَ 

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ زض ٔقيبضٞبي ٔرتّف فطاٞٓ   ٔسَي ي ٔٙبؾجي ثطاي ٔمبيؿٝ تٛا٘ٙس ظٔيٙٝ اي اظ ايٗ زؾت ٔي ٔغبِقبت تغجيمي. فطاٞٓ آٚض٘س

 .ٞبي ايطا٘ي ٔيؿط قٛز آٚض٘س تب أىبٖ عطح ٔسِي خبٔـ ٚ ٔتٙبؾت ثب ؾبظٔبٖ

 هتذٍلَصي پضٍّش. 6

پػٚٞف حبضط اظ . ثبقس ٞب ٔي اي خٟت ؾٙدف آٟ٘ب زض ؾبظٔبٖ ي پطؾكٙبٔٝ ٞسف اظ پػٚٞف حبضط قٙبؾبيي اثقبز ٔسيطيت فطايٙس ٚ اضائٝ

 :چٙس ٌبْ تكىيُ قسٜ اؾت

ي ٔسيطيت فطايٙسٞب قسٜ اؾت؛ ٔكبٞسات ٚ  اي زض ٔمِٛٝ زضٌبْ اَٚ، ثب ٞسف قٙبؾبيي اثقبز ٔسيطيت فطايٙس الساْ ثٝ ٔغبِقبت وتبثرب٘ٝ

اي  ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٔىُٕ ٔغبِقبت وتبثرب٘ٝ ٞبي تقبِي ؾبظٔبٖ زض ؾبظٔبٖ ي اؾتمطاض فّٕي ٔسَ تدطثيبت پيكيٗ ٘ٛيؿٙسٌبٖ زض ظٔيٙٝ

ي قفبٞي ثب زٜ ٘فط اظ ذجطٌبٖ ٚ تٛظيـ پطؾكٙبٔٝ ٔيبٖ آٟ٘ب اثقبز ٔسيطيت فطايٙس زض پٙح ثقس قٙبؾبيي  ثٛز٘س؛ ؾپؽ ضٕٗ ٔهبحجٝ

 .قس٘س

 ٔجٙب EFQMي اؾتب٘ساضز  ٞب ثؿٙدس پطؾكٙبٔٝ اي وٝ ثتٛا٘س اثقبز ٔسيطيت فطايٙس ضا زض ؾبظٔبٖ ي پطؾكٙبٔٝ زض ٌبْ زْٚ ، ثٝ ٔٙؾٛض اضائٝ

ي ٔجٙب، پؽ اظ   خٟت ؾٙدف ٚضقيت فطايٙسٞب ٔٛخٛز اؾت ثب پطؾكٙبMBNQAٝٔٞبيي وٝ زض ٔسَ  لطاض ٌطفت ٚ ثب تغجيك پطؾف

زض عطاحي پطؾكٙبٔٝ خسيس تالـ قس تب ؾؤاالت آٖ اظ ؾبزٌي ٚ ضٚقٙي . ي ٔجٙب اضبفٝ قس حصف اقتطاوبت ٔٛاضز خسيسي ثٝ پطؾكٙبٔٝ

 .وبفي ثطذٛضزاض ثبقٙس ٚ اثٟبٔبت ظثب٘ي ضفـ قٛ٘س

ي اضائٝ قسٜ، ٘ؾط زٜ ٘فط اظ ذجطٌبٖ ذٛاؾتٝ قس وٝ ٔٙدط ثٝ حصف چٙس پطؾف ٚ  زض ٌبْ ؾْٛ ، ثٝ ٔٙؾٛض ؾٙدف ضٚايي پطؾكٙبٔٝ

ي ِيىطت ثٝ  ٌب٘ٝ وٙٙسٜ زض پػٚٞف ذٛاؾتٝ قس تب ثط ٔجٙبي عيف پٙح ؾپؽ اظ افطاز قطوت. ٞب قس خطح ٚ تقسيالتي زض ؾبيط پطؾف

ٞب زاقتٙس حفؼ قس٘س ٚ ثميٝ اظ  ٞب وٝ أتيبظي ثبالتط اظ ٔيبٍ٘يٗ ٞٙسؾي وُ پبؾد ٞب أتيبظ زٞٙس، آٖ زؾتٝ اظ پطؾف پطؾف

 .زض ٟ٘بيت ثيؿت پطؾف ثٝ فٙٛاٖ ؾؤاالت ثطٌعيسٜ ا٘تربة قس٘س. ي ٟ٘بيي حصف قس٘س پطؾكٙبٔٝ

ٞبي   ٘فط اظ وبضوٙبٖ اضقس يىي اظ ؾبظٔب35ٖي ٟ٘بيي ٔيبٖ  ي اضائٝ قسٜ، پطؾكٙبٔٝ زض ٌبْ چٟبضْ، ثٝ ٔٙؾٛض ؾٙدف پبيبيي پطؾكٙبٔٝ

ٔحبؾجٝ قس وٝ % 77آِفبي وطٚ٘جبخ . ٞبي تٛظيـ قسٜ ثطٌطزا٘سٜ قس  پطؾكٙبٔٝ اظ ٔيبٖ پطؾكٙب33ٝٔزِٚتي وكٛض تٛظيـ قس وٝ تقساز 

 .زٞس پطؾكٙبٔٝ اظ پبيبيي الظْ ثطذٛضزاض اؾت ٘كبٖ ٔي
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 فزايٌذّا

5B : فطآيٙسٞب زض نٛضت ٘يبظ، ثب اؾتفبزٜ اظ ٘ٛآٚضي

ثٝ ٔٙؾٛض وؿت ضضبيت وبُٔ ٚ ايدبز اضظـ فعايٙسٜ 
 .آثٙس ثطاي ٔكتطيبٖ ٚ ؾبيط شيٙفقبٖ ثٟجٛز ٔي
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5D : ،ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت، تِٛيس

 .قٛ٘س تحٛيُ ٚ پكتيجب٘ي ٔي

5E :ثب ٔكتطي ٔسيطيت قسٜ ٚ اضتجبط 

 .قٛز تمٛيت ٔي
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 EFQM  ٍ MBNQAّاي هذيزيت فزايٌذ در هذل. 7

 ٘بؽط ثط ايٗ اؾت وٝ چٍٛ٘ٝ ؾبظٔبٖ فطايٙسٞبي ذٛز ضا ثب ٞسف حٕبيت اظ ضاٞجطز ٚ تإٔيٗ ضضبيت ٚ EFQMي فطايٙسٞب زض ٔسَ  حٛظٜ

زض اثتسا ضطٚضي اؾت تب فطايٙسٞب زض . ثركس ٘فقبٖ ذٛز عطاحي ٚ ازاضٜ وطزٜ، ٚ ٟ٘بيتبً ثٟجٛز ٔي افعايف اضظـ ثطاي ٔكتطيبٖ ٚ ؾبيط شي

ٞب اضظيبثي  ٞبيي ثٝ ٔٙؾٛض اضظيبثي فّٕىطز فطايٙسٞب تقطيف قٛ٘س ٚ آٍ٘بٜ ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ قبذم ؾبظٔبٖ قٙبؾبيي قٛ٘س، قبذم

تٛاٖ انالحبت الظْ ضا تقطيف ٚ زض ٟ٘بيت فّٕي  ثب تدعيٝ ٚ تحّيُ ٘تبيح ٚ قٙبؾبيي فُّ ٘بوبضآٔسي ٔي. فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ ا٘دبْ پصيطز

ي ثٟجٛز ٔؿتٕط ٚ  تٛاٖ ٔيبٖ زٚ ٌعيٙٝ ي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ا٘دبْ انالحبت ٔي ثب تٛخٝ ثٝ حدٓ تغييطات ضطٚضي ٚ ٔيعاٖ ٞعيٙٝ. وطز

تط  ي افٕبَ تغييطات ثبالؾت ٔٙبؾت زض قطايغي وٝ حدٓ تغييطات ٔٛضز ٘يبظ ظيبز٘س ٚ ٞعيٙٝ. ٟٔٙسؾي ٔدسز فطايٙسٞب يىي ضا ثطٌعيس

 . [1382: أيطاٖ]زض قطايظ فىؽ ثٟجٛز ٔؿتٕط خٛاثٍٛي ٘يبظ ؾبظٔبٖ اؾت . اؾت تب ثٝ ٟٔٙسؾي ٔدسز فطايٙسٞب الساْ وٙيٓ

 :تمؿيٓ قسٜ اؾت (ظيطٔقيبض) ٔقيبض فطايٙس ثٝ پٙح خعء EFQMزض ٔسَ 

5A :فطايٙسٞب ثٝ عٛض ٘ؾبٕٔٙس عطاحي ٚ ٔسيطيت ٔيكٛ٘س. 

5B :٘فقبٖ  فطايٙسٞب زض نٛضت ٘يبظ، ثب اؾتفبزٜ اظ ٘ٛآٚضي ثٝ ٔٙؾٛض وؿت ضضبيت وبُٔ ٚ ايدبز اضظـ فعايٙسٜ ثطاي ٔكتطيبٖ ٚ ؾبيط شي

 .ثٟجٛز ٔييبثٙس

5C :قٛ٘س ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت ثط اؾبؼ ٘يبظٞب ٚ ا٘تؾبضات ٔكتطي عطاحي ٚ ايدبز ٔي. 

5D :قٛ٘س ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت، تِٛيس، تحٛيُ ٚ پكتيجب٘ي ٔي. 

5E :قٛز  ثب ٔكتطي ٔسيطيت قسٜ ٚ تمٛيت ٔياضتجبط[ ٔسَ تقبِيEFQM :2003]. 

 . زض ثرف فطايٙس ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾتEFQM ٕ٘بيي اظ ٔقيبضٞبي ٔسَ 4ي  ي قٕبضٜ زض ٍ٘بضٜ
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [EFQM :2003هذل تعالي ] در تخش فزايٌذ EFQMًوايي اس هعيارّاي هذل . 4ي  ي شوارُ ًگارُ

 

 :ٔسَ ٔبِىْٛ ثبِسضيح زض ثرف فطايٙسي زاضاي زٚ ظيطٔقيبض اؾت

 :ٞبي وبضي وٝ قبُٔ ؾٝ ثرف ؾيؿتٓ. 1-6

a .ٓٞبي وبضي؛ عطاحي ؾيؿتb  . فطايٙسٞبي وبضي وّيسي؛c .آٔبزٌي زض قطايظ اضغطاضي. 

 :فطايٙسٞبي وبضي وٝ قبُٔ ؾٝ ثرف. 2-6
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a .ٓٞبي وبضي؛ عطاحي ؾيؿت 

b  .فطايٙسٞبي وبضي وّيسي؛ 

c .آٔبزٌي زض قطايظ اضغطاضي؛ 

 ّاي کاري سيستن

 
a .عطاحي فطايٙس وبضي؛ 

b .ٔسيطيت فطايٙس وبضي؛ 

c .ثٟجٛز فطايٙس وبضي. 

 فزايٌذّاي کاري

 

 هذيزيت فزايٌذّا

a . عطاحي فطايٙس وبضي؛b . ٔسيطيت فطايٙس وبضي؛c .ثٟجٛز فطايٙس وبضي. 

اـ ضا ثطاي ذّك اضظـ ثطاي  وٙس ٚ فطايٙسٞبي وّيسي اي ٔٙبؾت عطاحي ٔي اـ ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبي وبضي  ؾبظٔبٖ ؾيؿت6ٓ-1زض ظيط ٔقيبض 

 .وٙس ٔكتطي، آٔبزٌي زض ثطاثط قطايظ اضغطاضي ثبِمٜٛ ٚ زؾتيبثي ثٝ ٔٛفميت ٚ پبيساضي ؾبظٔب٘ي تقييٗ ٔي

اـ ضا ثطاي ذّك اضظـ ثطاي ٔكتطي ٚ زؾتيبثي ثٝ ٔٛفميت ٚ پبيساضي ؾبظٔب٘ي   ؾبظٔبٖ فطايٙسٞبي وبضي وّيسي6-2زض ظيط ٔقيبض 

 .[ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009-2010ٔقيبضٞبي ]ثركس  وٙس ٚ ثٟجٛز ٔي عطاحي، اخطا ٚ ٔسيطيت ٔي

ٞبي لطاضزاز، ٕٞىبضاٖ ٚ ؾبيط  وٙٙسٌبٖ ٚ قطوبي انّي، عطف ٞبي وبضي قبُٔ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ، تإٔيٗ الظْ ثٝ تٛضيح اؾت وٝ ؾيؿتٓ

ٞبي وبضي  ؾيؿتٓ. قٛز ٚوبض الظْ ٞؿتٙس، ٔي ي تإٔيٗ وٝ ثطاي تِٛيس ٚ تحٛيُ ٔحهٛالت ٚ فطايٙسٞبي پكتيجب٘ي ٚ وؿت اخعاي ظ٘ديطٜ

ؾبظٔبٖ، فطايٙسٞبي وبضي زضٚ٘ي ضا ثب ٔٙبثـ ذبضخي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ؾبظٔبٖ خٟت ايدبز، تِٛيس ٚ تحٛيُ ٔحهٛالت ثٝ ٔكتطيبٖ ٚ وؿت 

 .وٙٙس تٛفيك زض ثبظاض ٕٞبًٞٙ ٔي

تٛا٘ٙس قبُٔ عطاحي ٚ تحٛيُ ٔحهَٛ،  آفطيٗ زضٚ٘ي ؾبظٔبٖ ٞؿتٙس ٚ ٔي تطيٗ فطايٙسٞبي اضظـ فطايٙسٞبي وبضي وّيسي ٘يع ٟٔٓ

فطايٙسٞبي وبضي وّيسي ؾبظٔبٖ، فطايٙسٞبيي . ٚوبض ٚ پكتيجب٘ي قٛ٘س ي تإٔيٗ، فطايٙسٞبي وؿت پكتيجب٘ي ٔكتطي، ٔسيطيت ظ٘ديطٜ

-2010ٔقيبضٞبي ]آفطيٙٙس  ٘فقبٖ ٚ ؾٟبٔساضاٖ اضظـ ٔي وٙٙس ٚ ثطاي ٔكتطي، شي ي ٘يطٚي وبضي ؾبظٔبٖ ضا زضٌيط ٔي ٞؿتٙس وٝ فٕسٜ

 .[ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009

 : زض ثرف فطايٙس ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾتMBNQA ٕ٘بيي اظ ٔسَ 5ي  ي قٕبضٜ زض ٍ٘بضٜ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 [ تزاي تعالي عولكزد2009-2010هعيارّاي ] در تخش فزايٌذ MBNQAًوايي اس هعيارّاي هذل . 5ي  ي شوارُ ًگارُ
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 خَدارسياتي

ظٔيٙٝ ٞبي 

 لٛت ؾبظٔبٖ

ظٔيٙٝ ٞبي 

 لبثُ ثٟجٛز

 أتيبظ ٟ٘بيي

 اي  در رٍيكزد پزسشٌاهEFQM ٍ MBNQAِّاي  ي خَدارسياتي فزايٌذّا در هذل ي رٍيِ هقايسِ. 8

ثٝ . ٞبي ؾبظٔبٖ ٚ ٘تبيح آٖ ثط اؾبؼ يه ٔسَ تقبِي ؾبظٔب٘ي اؾت ذٛزاضظيبثي يه ثبظٍ٘طي ٔٙؾٓ، ؾيؿتٕبتيه ٚ خبٔـ اظ فقبِيت

ٞب ٚ ثٟجٛز ٘مبط لبثُ  تٛا٘س ٘مبط لٛت ٚ ٘ٛاحي لبثُ ثٟجٛز ذٛز ضا قٙبؾبيي وٙس ٚ زض خٟت تمٛيت لٛت وٕه ذٛزاضظيبثي ؾبظٔبٖ ٔي

: أيطاٖ]ٞبي يه فطايٙس ذٛزاضظيبثي وبضآ ٚ اثطثرف ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت   ذطٚخي6ي  ي قٕبضٜ زض ٍ٘بضٜ. ثٟجٛز زض ؾبظٔبٖ تالـ وٙس

1382]: 
 

 
 

 

 

 
 

 [1382: اهيزاى]ّاي يک فزايٌذ خَدارسياتي کارآ ٍ اثزتخش  خزٍجي. 6ي  ي شوارُ ًگارُ

 

 EFQMزض ٔسَ .  ؾيط پط لسضت ؾبظٔبٖ ثٝ ؾٕت تقبِي ٚ ؾطآٔسي اؾتي وٙٙسٜ ٞب تضٕيٗ ثٙسي زليك ايٗ ذطٚخي قٙبؾبيي ٚ نٛضت

ضٚيىطزٞبي . اي اؾت چٙسيٗ ضٚيىطز خٟت ا٘دبْ ذٛزاضظيبثي تٛؾقٝ زازٜ قسٜ اؾت وٝ يىي اظ پطوبضثطزتطيٗ آٟ٘ب ضٚيىطز پطؾكٙبٔٝ

ٔٙغك أتيبظزٞي زض ٔسَ . ثبقٙس  ٔيEFQMوبضٌبٞي، پطٚفطٔب ٚ قجٝ خبيعٜ ؾبيط ضٚيىطزٞبي ٔتساَٚ زض ذٛزاضظيبثي ثٝ وٕه ٔسَ 

EFQM ٔجتٙي ثط ٔٙغك RADARثبظٍ٘طي اؾت/ؾبظي ٚ اضضظيبثي  اؾت وٝ ثٝ ٔقٙبي زض ٘ؾط ٌطفتٗ چٟبض فبوتٛض ٘تبيح، ضٚيىطز، خبضي .

 يٚ ثطا قٛز ي اؾتفبزٜ ْيثبظٍ٘ط/ؾبظي ٚ اضظيبثي يىطز، خبضي ٔطثٛط ثٝ ضٚٞبي ظ اظ ٚيػٌي تٛإ٘ٙسؾبيطٔقيبضٞبي ثٝ ظيبظزٞي أتثطاي

زض ٔسَ  [2010 ٘ؿرٝ EFQMٔفبٞيٓ ثٙيبزيٗ تقبِي ]. ٌطزز يح اؾتفبزٜ ٔي ٔطثٛط ثٝ ٘تبٞبي يح اظ ٚيػٌي ٘تبيطٔقيبضٞبي ثٝ ظيبظزٞيأت

ؾبظي،   اؾت وٝ قبُٔ ضٚيىطز، خبضيADLIي ثرف فطايٙسٞب ٔجتٙي ثط فبوتٛضٞبي  ٔبِىْٛ ثبِسضيح ؾيؿتٓ أتيبظزٞي زض ظٔيٙٝ

. ٞب ٚ يىپبضچٍي اؾت  اؾت وٝ قبُٔ ؾغٛح، ضٚ٘سٞب، ٔمبيؿLeTCIٝيبزٌيطي ٚ يىپبضچٍي اؾت ٚ زض ثرف ٘تبيح ٔجتٙي ثط فبوتٛضٞبي 

 ٚ EFQMثٝ ٔٙؾٛض اضظيبثي فّٕىطز ؾبظٔبٖ زض ثرف فطايٙسٞب زض ٞط زٚ ٔسَ . [ ثطاي تقبِي فّٕىطز2009-2010ٔقيبضٞبي ]

MBNQAاي زض ٔسَ  ٞبي عطح قسٜ زض ضٚيىطز پطؾكٙبٔٝ زض ازأٝ پطؾف. ٞبيي زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت  پطؾفEFQM ٚ 

 : آٔسٜ اؾتMBNQA زض ٔسَ ADLIي ٔجتٙي ثط فبوتٛضٞبي  پطؾكٙبٔٝ
 

 EFQMخَدارسياتي فزايٌذّا تزاساط هذل تعالي ساسهاًي  (تستِ) ي پزسشٌاهِ. 1-8

ٞبي ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ خٟت تِٛيس ٔحهٛالت يب ا٘دبْ ذسٔبت، تحت  آيب ؾبظٔبٖ قٕب ثطاي وؿت اعٕيٙبٖ اظ ايٗ وٝ تٕبٔي فقبِيت. 1

  ٚ ISO14000ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ اظ عطيك اؾتفبزٜ اظ )وٙتطَ لطاض زاض٘س، ؾيؿتٕي ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞب ٚ يب اِعأبت تكطيح قسٜ 

ISO9000) زض اذتيبض زاضز؟ 

آيب ثطاي زضن ٘ؾطات، ٘يبظٞب ٚ ا٘تؾبضات ٔكتطي ٚ ثبظاضٞبيي وٝ ؾبظٔبٖ زض آٟ٘ب فقبِيت ٔي ٕ٘بيس، ضٚـ خبٔـ ٚ لبثُ افتٕبزي ٚخٛز . 2

 زاضز؟

ٞبي ٔكتطي ثٝ ٔٛلـ ثٝ ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت خسيس تجسيُ قٛز،  آيب ؾيؿتٓ خبٔـ ٚ لبثُ اخطا خٟت اعٕيٙبٖ اظ ايٗ وٝ ٘يبظٔٙسي. 3

 ٚخٛز زاضز؟

ٞبي فّٕيبتي ٚ  ٞبي ٔكتطي، زازٜ ٞب ٚ ٘يبظٞب اظ عطيك تحّيُ زازٜ آيب ثٟجٛز ٔؿتٕط فطايٙسٞب وٝ ٔجتٙي ثط قٙبؾبيي فطنت. 4

 افتس؟ ٞبي اٍِٛ ثبقس زض ؾبظٔبٖ اتفبق ٔي ؾبظٔبٖ

ٞبي  ٞب خٟت اضظيبثي، اخطا ٚ اثطثركي تٕبٔي ؾيؿتٓ آيب ؾبظٔبٖ قٕب ضٚقي وبٔالً تفهيّي ٚ ٔتساَٚ، اظ عطيك ٕٔيعي يب ؾبيط ضٚـ. 5

 ٞبي ؾبظٔب٘ي زض اذتيبض زاضز؟ ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ ثطاي حطوت ٚ وٙتطَ فقبِيت
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 (ٞبي ٔمغقي ٘ٝ ضاٜ حُ)اي  ٞب اظ عطيك حُ ضيكٝ ٞب ٚ ٘تبيح آٖ ٕٞٛاضٜ خٟت ثٟجٛز ؾيؿتٓ آيب ؾبظٔبٖ قٕب اعٕيٙبٖ زاضز وٝ ٕٔيعي. 6

 اي وٝ اظ ثطٚظ ٔدسز ٔكىُ پيكٍيطي وٙس؟ ٕ٘بيس، ثٝ ٌٛ٘ٝ اؾتفبزٜ ٔي

ٔؿتٙس ٚ وٙتطَ  (ٞب، وبضوٙبٖ ٚ حمٛلي ٚ زفتطي ٔب٘ٙس حؿبثساضي، فٙبٚضي اعالفبت، اضؾبَ ٚ پطزاظـ زازٜ)ٞبي پكتيجب٘ي  آيب فقبِيت. 7

 [1387ٔحجي ٔمسْ، ]يبثس؟  ٞبي ٔطتجظ ثب ٔحهَٛ ٚ ذسٔبت انّي ثٟجٛز ٔي قسٜ ٚ ٔؿتٕطاً حسالُ ٞٓ ؾغح فقبِيت
 

 MBNQAخَدارسياتي فزايٌذّا تز اساط هذل تعالي ساسهاًي  (تاس)ي  پزسشٌاهِ. 2-8

ٞبي  ٌيطيس وٝ وساْ فطايٙسٞب زض ؾيؿتٓ وٙيس؟چٍٛ٘ٝ تهٕيٓ ٔي ٞبي وبضي ذٛز ضا عطاحي ٚ زض آٟ٘ب ٘ٛآٚضي ٔي قٕب چٍٛ٘ٝ ؾيؿتٓ. 1

 وٙٙس؟ ٚ وساْ فطايٙسٞب اظ ٔٙبثـ ذبضخي اؾتفبزٜ ٔي (فطايٙسٞبي وبضي وّيسي)قٛ٘س  تبٖ زضٚ٘ي ٔحؿٛة ٔي وبضي ؾبظٔبٖ

ٞبي ٔحٛضي ؾبظٔب٘تبٖ ٔطتجظ اؾت ٚ اظ آٟ٘ب ثٟطٜ  ٞبي وبضي ٚ فطايٙسٞبي وّيسي وبضي ؾبظٔبٖ قٕب ثٝ قبيؿتٍي چٍٛ٘ٝ ؾيؿتٓ. 2

 ٌيطز؟ ٔي

فطايٙسٞبي وبضي وّيسي ؾبظٔبٖ قٕب چيؿتٙس؟ چٍٛ٘ٝ ايٗ فطايٙسٞب ٔٙدط ثٝ ذّك اضظـ ثطاي ٔكتطي، ؾٛز، ثبظٌكت ؾطٔبيٝ، . 3

 قٛ٘س؟ ٔٛفميت ؾبظٔب٘ي ٚ پبيساضي ٔي

وٙٙسٌبٖ، قطوبء ٚ ٕٞىبضاٖ ضا ثٝ عٛض ٔٙبؾت ٕٞٙٛا  ٞبيي اظ ٔكتطيبٖ، تإٔيٗ قٕب چٍٛ٘ٝ اِعأبت وّيسي فطايٙس وبضي ضا وٝ ٚضٚزي. 4

 ٕ٘بييس؟ وٙٙس، تقييٗ ٔي ٔي

ٕ٘بييس؟ ؾيؿتٓ آٔبزٌي زض ثطاثط  تبٖ زض ثطاثط فدبيـ ٚ قطايظ اضغطاضي ضا تضٕيٗ ٔي قٕب چٍٛ٘ٝ آٔبزٌي ٔحُ وبض ٚ ؾيؿتٓ وبضي. 5

 وٙس؟ فدبيـ ٚ قطايظ اضغطاضي زض ؾبظٔبٖ قٕب چٍٛ٘ٝ ٔؿبئُ ٔطثٛط ثٝ پيكٍيطي، ٔسيطيت، تساْٚ فّٕيبت ٚ ثبظيبثي ضا ِحبػ ٔي

ٞبي خسيس، زا٘ف ؾبظٔب٘ي ٚ ٘يبظ  وٙيس؟ قٕب چٍٛ٘ٝ فٙبٚضي وٙيس ٚ زض آٟ٘ب ٘ٛآٚضي ٔي تبٖ ضا عطاحي ٔي قٕب چٍٛ٘ٝ فطايٙسٞبي وبضي. 6

ٚضي، وٙتطَ ٞعيٙٝ ٚ ؾبيط فٛأُ وبضآيي  وٙيس؟ قٕب چٍٛ٘ٝ ظٔبٖ ؾيىُ، ثٟطٜ ثبِمٜٛ ثطاي چبثىي ضا ثب عطاحي ايٗ فطايٙسٞب ٕٞطاؾتب ٔي

 وٙيس؟ ٚ اثطثركي ضا ثب عطاحي ايٗ فطايٙسٞب ٕٞطاؾتب ٔي

ي  وٙٙس؟ ا٘دبْ ٞطضٚظٜ وٙيس تب تضٕيٗ ٕ٘بييس وٝ اِعأبت عطاحي ضا ثطآٚضزٜ ٔي تبٖ ضا اخطا ٚ ٔسيطيت ٔي قٕب چٍٛ٘ٝ فطايٙسٞبي وبضي. 7

ٞبي ٘يطٚي وبض، ٔكتطي،  ؾبظ٘س؟ چٍٛ٘ٝ ٚضٚزي وٙس وٝ آٟ٘ب اِعأبت فطايٙس وّيسي ضا ثطآٚضزٜ ٔي ايٗ فطايٙسٞب چٍٛ٘ٝ تضٕيٗ ٔي

ٞب يب  ٞبي فّٕىطزي وّيسي يب قبذم ٌيطز؟ ا٘ساظٜ وٙٙسٜ، قطيه ٚ ٕٞىبض زض ٔسيطيت ٔٙبؾت ايٗ فطايٙسٞب ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي تإٔيٗ

 قٛ٘س، وسأٙس؟ اي وٝ ثٝ ٔٙؾٛض وٙتطَ ٚ ثٟجٛز فطايٙسٞبي وبضي قٕب اؾتفبزٜ ٔي ٞبي فطايٙسي ا٘ساظٜ

ٞب  وبضي ضؾب٘ي ٚ زٚثبضٜ وٙيس؟ چٍٛ٘ٝ اظ فيٛة، اقىبالت زض ذسٔت تبٖ ضا وٙتطَ ٔي ٞبي وّي فطايٙسٞبي وبضي قٕب چٍٛ٘ٝ ٞعيٙٝ. 8

ٞبي  ضؾب٘يس؟ چٍٛ٘ٝ ٞعيٙٝ ٚضي ٔكتطي ضا ثٝ عٛض ٔٙبؾت ثٝ حسالُ ٔي ٞبي ضٕب٘ت يب ضطضٞبي ثٟطٜ وٙيس ٚ چٍٛ٘ٝ ٞعيٙٝ خٌّٛيطي ٔي

 ضؾب٘يس؟ ٞبي فّٕىطز يب فطايٙس ضا ثٝ عٛض ٔٙبؾت ثٝ حسالُ ٔي ٞب ٚ ٕٔيعي ثبظضؾي، تؿت

تبٖ ضا ثٝ ٔٙؾٛض زؾتيبثي ثٝ فّٕىطز ثٟتط، ثطاي وبٞف تغييطپصيطي، ثٟجٛز ٔحهٛالت ٚ حفؼ فطايٙسٞبي  قٕب چٍٛ٘ٝ فطايٙسٞبي وبضي. 9

 قطح زازٜ 4.1ٞبي فّٕىطز ؾبظٔب٘ي ضا وٝ زض آيتٓ  ثركيس؟ قٕب چٍٛ٘ٝ ٘تبيح ثبظٍ٘طي ٚوبض ثٟجٛز ٔي ٞبي وؿت خبضي ثب ٘يبظٞب ٚ خٟت

ٞبي ٌطفتٝ قسٜ اظ فطايٙسٞبي وبضي، ثب ؾبيط  وٙيس؟ چٍٛ٘ٝ ثٟجٛزٞب ٚ زضؼ تبٖ ٕٞطاؾتب ٔي ا٘س ضا ثب اضظيبثي ٚ ثٟجٛز فطايٙسٞبي وبضي قسٜ

 2009-2010ٔقيبضٞبي ]قٛ٘س؟  ٚاحسٞب ٚ فطايٙسٞبي ؾبظٔب٘ي ثٝ ٔٙؾٛض ٞسايت يبزٌيطي ٚ ٘ٛآٚضي ؾبظٔب٘ي ثٝ اقتطان ٌصاقتٝ ٔي

 [ثطاي تقبِي فّٕىطز
 

 :EFQM ٍ MBNQAّاي  چارچَب هفَْهي هذيزيت فزايٌذّا تز هثٌاي تزکية هذل. 9

تط ٚ فطاٌيطتط زؾت يبفت وٝ ٔٛاضز ثيكتطي اظ  تٛاٖ ثٝ چبضچٛثي خبٔـ  ٔيEFQMٚ  (MBNQA)ٞبي ٔبِىْٛ ثبِسضيح  ثب تطويت ٔسَ

٘ٛيؿٙسٌبٖ پؽ اظ اضظيبثي زليك زٚ ٔسَ ٚ تغجيك ٔفٟٛٔي ٔقيبضٞب ٚ ظيط ٔقيبضٞبي آ٘بٖ ثط . زٞس اِعأبت فطايٙسي ؾبظٔبٖ ضا پٛقف ٔي

 :يىسيٍط ثٝ پٙح ؾطفهُ انّي زض ٔقيبض فطايٙسٞب زؾت يبفتٙس



12 

ٔسيطيت . 5ٞبي وبضي؛ ٚ  ٔسيطيت ؾيؿتٓ. 4ي فطايٙسٞب؛  تٛؾقٝ. 3ٔسيطيت ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت؛ . 2ٔسيطيت فٕٛٔي فطايٙسٞب؛ . 1

 .فطايٙسٞبي پكتيجبٖ

 ٔٙس فطايٙسٞب خٟت وؿت ضضبيت ثيكتط ثطاي ٔكتطيبٖ ٚ ؾبيط   ثٝ ٔقٙبي عطاحي ٚ ٔسيطيت ٘ؾبْٔسيطيت فٕٛٔي فطايٙسٞبٔسيطيت فٕٛٔي فطايٙسٞب

 .٘فقبٖ ٔطاز قسٜ اؾت شي

 ثٝ ٔقٙبي عطاحي ٚ تىٛيٗ ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت ثط اؾبؼ ٘يبظٞب ٚ ا٘تؾبضات ٔكتطي؛ تِٛيس، تحٛيُ ٚ ٔسيطيت ٔحهٛالت ٚ ذسٔبتٔسيطيت ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت 

 .پكتيجب٘ي ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت؛ ٚ ٔسيطيت ٚ تمٛيت اضتجبط ثب ٔكتطيبٖ ٔطاز قسٜ اؾت

 ٝثٝ ٔقٙبي ثٟجٛز فطايٙسٞب ثٝ ٔسز ٘ٛآٚضي ٚ ٔسيطيت ٚ تمٛيت اضتجبط ثب ٔكتطيبٖ ٔطاز قسٜ اؾتي فطايٙسٞبي فطايٙسٞب  تٛؾقٝتٛؾق . 

 ٌٓيطي فّٕىطز، تحميمبت، يبزٌيطي  ٞب ثط ٔجٙبي اعالفبت حبنُ اظ ا٘ساظٜ  ثٝ ٔقٙبي ثبظٍ٘طي زض اؾتطاتػيٞبي وبضيٞبي وبضي  ٔسيطيت ؾيؿتٓٔسيطيت ؾيؿت

ٞبي ذبضخي؛ تِٛيس،  ٞب اظ عطيك ؾبذتبض فطايٙسٞبي وّيسي؛ ٔسيطيت ٔكبضوت ٞبي وبضي؛ تىٛيٗ ٚ ثٝ وبضٌيطي اؾتطاتػي ٚ ذالليت

 .تحٛيُ ٚ پكتيجب٘ي ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت؛ ٚ ٔسيطيت ٚ تمٛيت اضتجبط ثب ٔكتطي ٔطاز قسٜ اؾت

  ثٝ ٔقٙبي ٔسيطيت ٔٙبثـ ٔبِي؛ ٔسيطيت ثط ؾبذتٕأٟ٘ب، تدٟيعات ٚ ٔٛاز؛ ٔسيطيت فطايٙسٞبي پكتيجبٖفطايٙسٞبي پكتيجبٖٚ زض ٟ٘بيت ٔسيطيت 

 .تىِٙٛٛغي؛ ٔسيطيت اعالفبت ٚ زا٘ف، آٔبزٌي زض قطايظ اضغطاضي؛ ٚ ٔسيطيت ٚ تمٛيت اضتجبط ثب ٔكتطيبٖ ٔطاز قسٜ اؾت

 چبضچٛثي ٔفٟٛٔي تٛؾظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ثٝ ٔٙؾٛض قٙبؾبيي فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ خٟت 7ي  ي قٕبضٜ ثب تٛخٝ ثٝ تٛضيحبت ثبال زض ٍ٘بضٜ

 :قسٜ اؾت (اضائٝ)ا٘دبْ ذٛزاضظيبثي پيكٟٙبز 

 

 

 
  

 

 

   

 

  

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 
 ي چارچَب هفَْهي تِ هٌظَر شٌاسايي فزايٌذّاي ساسهاى جْت اًجام خَدارسياتي ارائِ. 7ي  ي شوارُ ًگارُ

 فزايٌذّا

 عطاحي ٚ تىٛيٗ

 تِٛيس، تحٛيُ ٚ ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ

 اضتجبط ثب ٔكتطيبٖ

 هذيزيت هحصَالت ٍ خذهات

 

 ي فزايٌذّا تَسعِ

 

 هذيزيت عوَهي فزايٌذّا

 ٔسيطيت ٔٙبثـ ٔبِي

 ٔسيطيت ثط ؾبذتٕأٟ٘ب، تدٟيعات ٚ ٔٛاز

 ٔسيطيت تىِٙٛٛغي

 ٔسيطيت اعالفبت ٚ زا٘ف

 آٔبزٌي زض قطايظ اضغطاضي

 ٔسيطيت ٚ تمٛيت اضتجبط ثب ٔكتطيبٖ

 ّاي کاري ديزيت سيستنم هذيزيت فزايٌذّاي پشتيثاى

زيطيت زا٘ف ٚ قبيؿتٍي وبضوٙبٖ ٚ ٕٞطاؾتب ْ

 ٞب ثب فطايٙسٞبي وّيسي ؾبظٔبٖ وطزٖ اؾتطاتػي

 ٞبي ذبضخي زيطيت ٔكبضوتْ

 تِٛيس، تحٛيُ ٚ ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ

 اضتجبط ثب ٔكتطيبٖ

 ثٟجٛز فطايٙسٞب

 اضتجبط ثب ٔكتطيبٖ
 اضتجبط ثب ٔكتطيبٖ

 ٔسيطيت فطايٙسٞب

 عطاحي فطايٙسٞب
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ٞبي ٔطثٛط ثٝ ٔسيطيت فطايٙسٞبي  قٛز ثٙس ٔسيطيت ٚ تمٛيت اضتجبط ثب ٔكتطيبٖ ثيكتطيٗ تىطاض ضا زض ؾطفهُ ٕٞچٙبٖ وٝ ٔكبٞسٜ ٔي

ٞبي ٔطتجظ ثب ٔسيطيت فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ  ي انّي تٕبْ فقبِيت تٛاٖ ٞؿتٝ ٔساضي ضا ٔي ؾبظٔب٘ي پيسا وطزٜ اؾت ٚ پيساؾت وٝ ٔكتطي

اي خٟت ا٘دبْ ذٛزاضظيبثي فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ عطاحي  ي ظيط پطؾكٙبٔٝ ثٝ فطاذٛض چبضچٛة ٔفٟٛٔي اضائٝ قسٜ زض ٍ٘بضٜ. لّٕساز وطز

 عطاحي قسٜ اؾت ٚ ثٙسٞب، ٘ىبت ٚ EFQMي اؾتب٘ساضز ٔسَ تقبِي ؾبظٔب٘ي  ي پيف ضٚ ثب ٔجٙب لطاض زازٖ پطؾكٙبٔٝ پطؾكٙبٔٝ. ايٓ وطزٜ

 ٚ EFQMٞبي  الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ پؽ اظ تغجيك ٔسَ. ثبقس ي ثبال ٔي ٔٛاضز تىٕيّي افعٚزٜ قسٜ ٔجتٙي ثط چبضچٛة ٔفٟٛٔي ٍ٘بضٜ

MBNQAٝٞبي تدبضي ٚ ٔٙبثـ ٚ زٚ  ٞبي ثٙس قطاوت ثٝ ايٗ تطتيت وٝ پطؾف. تطي ضا پٛقف زازٜ اؾت ٞبي ٚؾيـ  ٔقيبض فطايٙس خٙج

ٞبي ٔطثٛط   تّفيمي اضائٝ قسٜ افعٚزٜ قسٜ اؾت؛ ضٕٙبً تغييطاتي زض پطؾفي  ثٝ پطؾكٙبEFQMٝٔپطؾف ٘رؿت ثٙس وبضوٙبٖ زض ٔسَ 

ٔميبؼ .  پطؾف اؾت20ي پيف ضٚ قبُٔ  پطؾكٙبٔٝ. ٞبي خسيسي ٘يع ثٝ ٔدٕٛفٝ اضبفٝ قسٜ اؾت ثٝ ثٙس فطايٙسٞب ضخ زازٜ ٚ پطؾف

تٛا٘ٙس تهٛيط تٕبْ ٕ٘بيي اظ  ٞب ٞطٌع ٕ٘ي ثبيس تٛخٝ زاقت وٝ ايٗ پطؾف.  اؾتEFQMأتيبظزٞي ٔجتٙي ثط ٔميبؼ ٔسَ تقبِي ؾبظٔب٘ي 

ؾؤاالت ايٗ پطؾكٙبٔٝ . ي ٔٙبؾجي ثبقٙس تٛا٘ٙس ٌعيٙٝ ي قطٚؿ ٔي ٞبي يه ؾبظٔبٖ تطؾيٓ وٙٙس ثّىٝ تٟٙب ثٝ فٙٛاٖ يه ٘مغٝ ٚيػٌي

قٛ٘س تب  ٞب ثبفث ٔي ٚظ٘ي پطؾف ٞٓ. ٚظٖ ٚ ٔتقبزَ اؾت ٚ ٞطيه اظ ثيؿت ؾؤاَ تإثيطي يىؿبٖ زض أتيبظزٞي ثٝ ؾبظٔبٖ زاضز ٞٓ

ا٘سضوبضاٖ ؾبظٔبٖ ثطاي ثٟجٛز زض آٖ  ٞبي ٔٛضز پطؾف ثيكتطيٗ ضقف ضا زاضز ٚ ثٙبثطايٗ تالـ زؾت ؾبظٔبٖ زضيبثس زض وساْ يه اظ ثرف

ايٗ پطؾكٙبٔٝ ثط اؾبؼ زٚ ٔسَ . [1387: ٘دٕي ٚحؿيٙي ]ثرف ثيكتطيٗ تإثيط ضا زض ؾطآٔس قسٖ ٚ تقبِي ؾبظٔبٖ ذٛاٞس زاقت 

 .ٞبي ايطا٘ي ٘تٛا٘ٙس أتيبظ ثباليي اظ آٖ وؿت وٙٙس ٌٛ٘ٝ تقدجي ٘يؿت وٝ ؾبظٔبٖ تقبِي پيچيسٜ اضائٝ قسٜ اؾت، ثٙبثطايٗ خبي ٞيچ

 
 ي خَدارسياتي پزسشٌاهِ ؾبظٔبٖ

 

 :تبضيد اضظيبثي

 . . .اظ . . . نفحٝ  :اضظيبة اضقس تيٓ فطايٙسٞب: ٔقيبض

 قٛاٞس پطؾف اضظيبثي
ٞبي ثٝ وبض  آيب ؾبظٔبٖ قٕب ثطاي وؿت اعٕيٙبٖ اظ ايٗ وٝ تٕبٔي فقبِيت. 1

ٌطفتٝ قسٜ خٟت تِٛيس ٔحهٛالت يب ا٘دبْ ذسٔبت، تحت وٙتطَ لطاض زاض٘س، 

ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ اظ )ؾيؿتٕي ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞب ٚ يب اِعأبت تكطيح قسٜ 
 زض اذتيبض زاضز؟ (ISO14000 ٚ IS09000عطيك اؾتفبزٜ اظ 

 

زضخٝ 

 اضظقيبثي

1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ٞب ٚ ٘يبظٞب اظ  آيب ثٟجٛز ٔؿتٕط فطايٙسٞب وٝ ٔجتٙي ثط قٙبؾبيي فطنت. 2

ٞبي اٍِٛ ثبقس  ٞبي فّٕيبتي ٚ ؾبظٔبٖ ٞبي ٔكتطي، زازٜ عطيك تحّيُ زازٜ
 افتس؟ زض ثرف تِٛيس ٔحهَٛ يب ا٘دبْ ذسٔت زض ؾبظٔبٖ اتفبق ٔي

 

زضخٝ 

 اضظقيبثي

1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ٔب٘ٙس حؿبثساضي، فٙبٚضي اعالفبت، اضؾبَ ٚ )ٞبي پكتيجب٘ي  آيب فقبِيت. 3

ا٘س ٚ ؾبظٔبٖ  ٔؿتٙس قسٜ (ٞب، وبضوٙبٖ ٚ حمٛلي ٚ زفتطي پطزاظـ زازٜ

 ٞبي پكتيجب٘ي تحت وٙتطَ لطاض زاض٘س؟ اعٕيٙبٖ زاضز وٝ تٕبٔي فقبِيت

 

زضخٝ 
 اضظقيبثي

1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ٔب٘ٙس حؿبثساضي، فٙبٚضي اعالفبت، اضؾبَ ٚ )ٞبي پكتيجب٘ي  آيب فقبِيت. 4
ٔؿتٕطاً حسالُ ٞٓ ؾغح  (ٞب، وبضوٙبٖ ٚ حمٛلي ٚ زفتطي پطزاظـ زازٜ

 يبثس؟ ٞبي ٔطتجظ ثب ٔحهَٛ ٚ ذسٔبت انّي ثٟجٛز ٔي فقبِيت

 
زضخٝ 

 اضظقيبثي
1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

آيب ؾبظٔبٖ قٕب ضٚقي وبٔالً تفهيّي ٚ ٔتساَٚ، اظ عطيك ٕٔيعي يب ؾبيط . 5
ٞبي ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ  ٞب خٟت اضظيبثي اخطا ٚ اثطثركي تٕبٔي ؾيؿتٓ ضٚـ

 ٞبي ؾبظٔب٘ي زض اذتيبض زاضز؟ ثطاي حطوت ٚ وٙتطَ فقبِيت

 
زضخٝ 

 اضظقيبثي
1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ٞب ٚ ٘تبيح آٖ ٕٞٛاضٜ خٟت  آيب ؾبظٔبٖ قٕب اعٕيٙبٖ زاضز وٝ ٕٔيعي. 6

اؾتفبزٜ  (ٞبي ٔمغقي حُ ٘ٝ ضاٜ)اي  ٞب اظ عطيك حُ ضيكٝ ثٟجٛز ؾيؿتٓ

 اي وٝ اظ ثطٚظ ٔدسز ٔكىُ پيكٍيطي وٙس؟ ٕ٘بيس، ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔي

 
زضخٝ 

 اضظقيبثي
1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

آيب ثطاي زضن ٘ؾطات، ٘يبظٞب ٚ ا٘تؾبضات ٔكتطي ٚ ثبظاضٞبيي وٝ ؾبظٔبٖ . 7

 ٕ٘بيس، ضٚـ خبٔـ ٚ لبثُ افتٕبزي ٚخٛز زاضز؟ زض آٟ٘ب فقبِيت ٔي
 

 4 3 2 1زضخٝ 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اضظقيبثي

ٞبي  آيب ؾيؿتٓ خبٔـ ٚ لبثُ اخطا خٟت اعٕيٙبٖ اظ ايٗ وٝ ٘يبظٔٙسي. 8
 ٔكتطي ثٝ ٔٛلـ ثٝ ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت خسيس تجسيُ قٛز، ٚخٛز زاضز؟

 
زضخٝ 

 اضظقيبثي
1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ٞب ٚ ٘يبظٞب  آيب ثٟجٛز ٔؿتٕط ؾيؿتٓ ٞبي وبضي ثب فغف ٘ؾط  ثٝ  فطنت. 9
 افتس؟ زض ؾبظٔبٖ اتفبق ٔي

 
زضخٝ 

 اضظقيبثي
1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ٞب ٚ  آيب فطايٙسٞبي وبضي وّيسي ؾبظٔبٖ ثب تٛخٝ ثٝ اؾتطاتػي. 10

 قٛ٘س؟ ٞبي ٔحٛضي ؾبظٔبٖ ٚ ٕٞؿٛ ثب آٟ٘ب ثٝ ضٚظ ضؾب٘ي ٔي قبيؿتٍي
 

زضخٝ 
 اضظقيبثي

1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ٞبي وبضي ؾبظٔبٖ زض ثطاثط فدبيـ،  آيب آٔبزٌي ٔحُ وبض ٚ ؾيؿتٓ. 11

ثحطآٟ٘ب ٚ قطايظ اضغطاضي تضٕيٗ قسٜ اؾت؟ آيب ٘حٜٛ ي پيكٍيطي، 
ٔسيطيت، تساْٚ فّٕيبت ٚ ثبظيبثي قطايظ اِٚيٝ زض ظٔبٖ فدبيـ، ثحطآٟ٘ب ٚ 

 قطايظ اضغطاضي زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت؟

  
زضخٝ 

 اضظقيبثي
1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ا٘س؟ آيب اظ  ٞبي وّي فطايٙسٞبي وبضي ؾبظٔبٖ قٙبؾبيي قسٜ آيب ٞعيٙٝ. 12
ٞبي  ٞب، ٞعيٙٝ وبضي ضؾب٘ي ٚ زٚثبضٜ ٞبي فيٛة، اقىبالت زض ذسٔت ٞعيٙٝ

ٞبي فّٕىطزي، اعالؿ حبنُ  ٞب ٚ ٕٔيعي ٞبي ثبظضؾي، تؿت ضٕب٘ت، ٞعيٙٝ
 قسٜ اؾت؟

 

زضخٝ 

 اضظقيبثي
1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 (ٔثالً ٔتسِٛغي قف ؾيٍٕب)اي  يبفتٝ ٞبي ٘ؾبْ آيب زض ؾبظٔبٖ اظ ضٚـ. 13
 قٛز؟ اؾتفبزٜ ٔي. . . ٞبي فيٛة، اقىبالت ٚ  خٟت وٙتطَ ٚ وبٞف ٞعيٙٝ

 

زضخٝ 
 اضظقيبثي

1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 (ٔب٘ٙس اؾترساْ، آٔٛظـ ٚ تٛؾقٝ)ٞبي ٔطثٛط ثٝ وبضوٙبٖ  آيب عطح. 14

قٛز؟ ٚ آيب ايٗ  ٞبي اؾتطاتػيه ٚ اٞساف ٘بقي ٔي ٔؿتميٕبً اظ ٘يبظ عطح
ٞب ٚ اٞساف ؾبظٔب٘ي ضا ايدبز  يبثي ثٝ عطح ٞب اعٕيٙبٖ اظ زؾت عطح

 ٕ٘بيٙس؟ ٔي

 

زضخٝ 
 اضظقيبثي

1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ٞب ٚ ٘يبظٞبي  آيب ؾبظٔبٖ ٘ؿجت ثٝ ا٘غجبق وبضوٙبٖ اؾترسأي ثب اضظـ. 15

ؾبظي اٞساف ٚ آٔٛظـ  ؾبظٔب٘ي اعٕيٙبٖ زاضز؟ ٚ آيب زض ؾبظٔبٖ ثطاي ٕٞؿٛ
وٝ اظ ؾٛي وبضوٙبٖ ثب إٞيت )فطزي ثب ٘يبظٞبي ؾبظٔب٘ي يه فطايٙس اضظيبثي 

 ٚخٛز زاضز؟ (تّمي قٛز

 

زضخٝ 

 اضظقيبثي
1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ٍ٘ط ٚ  ٞبي تدبضي اظ عطيك يه ضٚيىطزٞب آيٙسٜ آيب اضتجبعبت زض ٕٞىبضي. 16
ٞبي تدبضي ثبفث قٙبؾبيي ٚ  يبثس؟ ٚ آيب ٕٞىبضي يبفتٝ تٛؾقٝ ٔي ؾبذت

ي ٔحهٛالت، ذسٔبت، ثبظاض ٚ  ٞبي ثيكتطي زض ظٔيٙٝ يبثي ثٝ فطنت زؾت
 قٛز؟ فّٕىطز ٔبِي ؾبظٔبٖ ٔي

 

زضخٝ 

 اضظقيبثي
1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ٞبي  آيب ؾبظٔبٖ اعٕيٙبٖ زاضز وٝ تٕبٔي اعالفبت ٔطتجظ قبُٔ زازٜ. 17
، ٔكتطيبٖ (قبُٔ فّٕىطز آٟ٘ب)وٙٙسٌبٖ  ٔطثٛط ثٝ فّٕىطز فطايٙس، تإٔيٗ

ٞبي اٍِٛ، لبثُ افتٕبز، ثٝ ضٚظ، ؾطيقبً لبثُ  ٚ ؾبظٔبٖ (قبُٔ ضضبيت ٔكتطي)
وٙٙسٌبٖ  قبُٔ تإٔيٗ)زؾتطؼ ٚ ثٝ آؾب٘ي لبثُ اؾتفبزٜ تٛؾظ افطاز ٔٙبؾت 

 ثبقٙس؟ ٔي (وٙٙسٌبٖ ٚ يب ٔكتطيبٖ زض ٔٛاضز ِعْٚ يب تٛظيـ

 

زضخٝ 
 اضظقيبثي

1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

آيب ؾبظٔبٖ ضٚيىطزي زاضز وٝ اعٕيٙبٖ زٞس ترهيم ٚ ثٝ وبضٌيطي . 18

ٞبي ؾبظٔب٘ي ثٛزٜ  ٔٙبثـ ٔبِي زض ضاؾتبي اٞساف اؾتطاتػيه، ٔمبنس ٚ اضظـ

 ٚ ٔٛفميت پبيساض ؾبظٔبٖ ضا تضٕيٗ ٕ٘بيس؟

 

زضخٝ 
 اضظقيبثي

1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

ي  ٞبي فيعيىي ٘ؾيط ؾبذتٕأٟ٘ب، تدٟيعات، ٔٛاز اِٚيٝ ٚ شذيطٜ آيب زاضايي. 19

ي اٞساف اؾتطاتػيه،  ٔٛخٛزي وبال زض ضاؾتبي ٔٙبفـ ؾبظٔبٖ ٚ ثب ٔالحؾٝ

 

 4 3 2 1زضخٝ 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اضظقيبثي يبثٙس؟ ٔمبنس ٚ حفؼ ٔٙبثـ، ٔسيطيت قسٜ ٚ ثٝ نٛضت ٔؿتٕط ثٟجٛز ٔي

ي ثٝ وبضٌيطي  آيب ضٚـ ٔتساِٚي ثطاي وؿت اعٕيٙبٖ اظ تٛؾقٝ. 20
ٞبي خبيٍعيٗ ٚ خسيس ٚخٛز زاضز؟ ٚ آيب اظ زاضايي ٔقٙٛي ٚ زا٘بيي ثٝ  فٙبٚضي

ثٟتطيٗ قىُ زض خٟت زؾتيبثي ثٝ ٔعيت زض ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت اؾتفبزٜ 
 قٛز؟ ٔي

 

زضخٝ 

 اضظقيبثي
1 2 3 4 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 ي خَدارسياتي فزايٌذّاي ساسهاى پزسشٌاهِ. 8ي  ي شوارُ ًگارُ

 

 9ي  ي قٕبضٜ ي أتيبظزٞي ثٝ تٛإ٘ٙسؾبظ فطايٙسٞب ثٝ نٛضت ٍ٘بضٜ  پطؾف خٟت اضظيبثي فّٕىطز فطايٙسٞب، ثط20ٌٝي  ثب تٛخٝ ثٝ اضائٝ

 :وٙس تغييط ٔي

 

 
 ي اهتياسدّي تِ تَاًوٌذساس فزايٌذّا تزگِ. 9ي  ي شوارُ ًگارُ

 

 گيزي ٍ پيشٌْادات ًتيجِ. 10

ٞبي اضٚپبيي ٚ آٔطيىبيي تقبِي، أىبٖ ذٛزاضظيبثي فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ ثب  ي تغجيمي ٔسَ زض ايٗ ٔمبِٝ تالـ قسٜ اؾت تب ثب ٔغبِقٝ

چبضچٛة اضائٝ قسٜ قبُٔ پٙح ٔقيبض انّي ٔسيطيت فٕٛٔي فطايٙسٞب، .  فطاٞٓ ٌطززEFQM ٚ MBNQAٞبي  ٌيطي تٛؤٔبٖ اظ ٔسَ ثٟطٜ

ٞبي وبضي ٚ ٔسيطيت فطايٙسٞبي پكتيجبٖ ثٝ ٕٞطاٜ ظيطٔقيبضٞبي  ي فطايٙسٞب، ٔسيطيت ؾيؿتٓ ٔسيطيت ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت، تٛؾقٝ

اضائٝ قسٜ اؾت تب  (9ي  ي قٕبضٜ ٍ٘بضٜ)اي ٔكتُٕ ثط ثيؿت پطؾف  ٔطثٛعٝ اؾت؛ ٕٞچٙيٗ ثط اؾبؼ ايٗ چبضچٛة تطويجي، پطؾكٙبٔٝ

 .تط نٛضت ٌيطز ذٛزاضظيبثي فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ ثٝ قىّي ٞطچٝ وبُٔ

. ٞبي ايطاٖ ثبقس ٞبي ٔسيطيت فطايٙس زض ؾبظٔبٖ ي ٔسَ تٛا٘س ٔجسؤيي خٟت ا٘دبْ ٔغبِقبت تىٕيّي ثٝ ٔٙؾٛض اضائٝ پػٚٞف حبضط ٔي

ٞبي فطاٚا٘ي زض ٔقيبض فطايٙس  اظ زاقتٝ  ٘يعي ويفيت زٔيًٙ ٞبي ٔسيطيت ويفيت ايعٚ ٚ ٔسَ خبيعٜ قبيبٖ شوط اؾت وٝ ؾيؿتٓ

ٌطزز وٝ ثٝ قٙبؾبيي ظيطٔقيبضٞب ٚ اخعاي آٟ٘ب ٚ تغجيك آٟ٘ب ثب چبضچٛة اضائٝ قسٜ  ضٚ ثٝ ؾبيط پػٚٞكٍطاٖ پيكٟٙبز ٔي ثطذٛضزاض٘س؛ اظ ايٗ

چبضچٛة اضائٝ قسٜ تٛؾظ . ٞبي ايٗ پػٚٞف زض آيٙسٜ فطاٞٓ ٌطزز ؾبظي ٞطچٝ ثيكتط يبفتٝ زض ايٗ ٔمبِٝ ثپطزاظ٘س تب أىبٖ غٙي

تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ ٔسِي ثٛٔي خٟت  ي ٘ؾط ٚ فُٕ ٔي ٞبي ؾبيط پػٚٞكٍطاٖ زض فطنٝ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔمبِٝ پؽ اظ تىٕيُ قسٖ ثب يبفتٝ

قٛز تب ٔحممبٖ زض تحميمبت آتي ثٝ اضظيبثي چبضچٛة ٚ  پيكٟٙبز ٔي. ٞبي ايطا٘ي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيطز ٔسيطيت فطايٙسٞبي ؾبظٔبٖ

 .ٞب ثپطزاظ٘س ؾبظي فّٕيبتي آٖ زض ؾبظٔبٖ ٌيطي اظ ٘ؾطات ذجطٌبٖ، ٔٛضزوبٚي ٚ پيبزٜ ي اضائٝ قسٜ زض ايٗ ٔمبِٝ ثب ثٟطٜ پطؾكٙبٔٝ

 

 

 

 

 

                                                
. Deming Quality Award 

 4 3 2 1 

            ٞب تقساز فالٔت

 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ضطيت

            2ٔمساضؾغط  * 1ٔمساض ؾغط 

 ٘تيدٝ  20ٔدٕٛؿ تمؿيٓ ثط 
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 .1382، چبح اَٚ، EFQM/INQAٞبي  ضإٞٙبي ٌبْ ثٝ ٌبْ ؾطآٔسي ؾبظٔب٘ي ثط اؾبؼ ٔسَ. أيطاٖ، حيسض
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Abstract 
Purpose: This paper tries to present a new framework for self-assessment of organizational processes in the light of 

excellence models of EFQM and MBNQA. So the dimensions of process management recognized and a new 

questionnaire for measuring them in organizations proposed. 

Methodology: In order to identify process management dimensions, library studies was conducted, and previous 

observations, experiences of researchers in implementing organizational excellence models, interviews and 

questionnaires are used. Then in order to measure the dimensions identified in the previous stage, a new questionnaire is 

presented. To measure the validity of the proposed new questionnaire, experts were interviewed and questionnaires 

were distributed. To measure the reliability of the presented questionnaire it is distributed among a number of senior 

staff in one of the public sector agencies, the resulted alpha Kronbakh was 0/77, means that the proposed questionnaire 

is reliable. 

Findings: Five dimensions of process management are recognized as general process management, products and 

services management, processes development, supporting processes management and work system management and a 

new questionnaire includes twenty questions is proposed to self asses the process criterion in organizations. 

Implications and research originality: Proposed conceptual framework  for  identifying organizational processes and 

presented questionnaire to measure these dimensions are new and haven’t already been observed in previous researches 

and can be used as a native and comprehensive framework for organizational processes self-assessment. 

 

Key Words: Process Management, Self Assessment, Organizational Excellence, EFQM and MBNQA. 

 


