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چکیده

هدف تحقيق حاضر ،بررسي ارتباط رهبری اثر بخش با تعالی سازمانی بانک ملی استان مازندران با استفاده از مدل

يشود .جامعه آماری تحقیق مدیران ،سرپرستان و
 EFQMاست .روش تحقيق ،توصیفی از نوع همبستگی محسوب م 

کارشناسان ارشد بانک ملی استان مازندران تشکیل میدهند که بر اساس آخرین اطالعات موجود برابر با  48نفر

میباشند .تع یی ن حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 96 ،نفر میباشد .در اين تحقيق از پرسشنامه استاندارد ارزيابي

 EFQMارائه شده از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استفاده شده است .نتایج تحقيق نشان داده است كه

کلیه ابعاد تعالی همبستگی نسبتًاًا مناسبی با رهبری اثربخش دارند و همچنین در برخی از ابعاد به لحاظ دستیابی به تعالی،

نقاط قوت و ضعفی وجود دارد .امتیاز محاسبه شده برای تعالی بانک ملی استان مازندران برابر  725از  0 00 1میباشد
که این سازمان را در سطح  3تعالی جای میدهد و نمره ی تعالی متوسط تا خوبی را برای این بانک نشان میدهد.
کلید واژهها :رهبری اثربخش ،تعالي سازماني ،مدل .EFQM
دریافت مقاله1392 /5/2 :

پذیرش مقاله1392 /01/ 13 :

 1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائمشهر ،گروه آمار ،قائمشهر ،ایران (نویسنده مسئول) e_baloui2008@yahoo.com
2دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
3دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
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مقدمه

یبريم بسيار پيچيده و در عين حال پويا و واجد دو ويژگي عمده منابع
دنيايي كه در آن به سر م 

يباشد .همين محدوديت در تامين نيازها و خواستههاي بشر است كه
محدود و نيازهاي نامحدود م 
موجب توجه روز افزون به بهره وري گرديده است .از كي

سو جمعيت رو به ازدياد و گسترده،

نيازهاي بشري را سير تصاعدي داده و از سوي ديگر ،براي انسانهايي كه هر لحظه به جهان قدم

یگذارند ،استفاده و بهرهبرداري بهينه از منابع را ضروري ساخته است که این امر مستلزم ،رهبری
م 

یباشد .بر اين اساس ارزیابی عملکرد سازمانها
اثربخش سازمانی و ارزیابی دقیق عملکرد مدیران م 

جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف به منظور استفاده بهينه از منابع و امكانات از جایگاه خاصی

یباشد.ارزيابي عملكرد به صورت فرآيند سنجش جامع
برخوردار بوده و شایان توجه زیادی م 

عملكرد مدیران سازمانها در قالب معيارهايي نظير كارايي،اثربخشي،توانمندسازي و قابليت

پاسخگويي در چهارچوب اصول و مفاهيم مديريت براي تحقق اهداف و وظايف سازماني و در

قالب برنامههاي اجرايي تعريف شده است.در عصر كنوني با توجه به تحوالت شگرف در زمينه
يباشد.در اين بين مدل تعالي
صنعت و مديريت وجود نظام ارزيابي عملكرد اجتناب ناپذير م 

سازماني کسب وکارکه بطور اختصار  4EFQMخوانده میشود ،بعنوان كي ي از جامعترين
یکند که در ایده
ارزيابي عملكرد شناخته شده است .مدل EFQMالگویی از یک سازمان ارائه م 

یدهد در فضای رقابتی برای رشدماندگاری و
و عمل سرآمد سازمانهای دیگر است و نشان م 

برتری،چگونه باید عمل کرد و راه تعالی را طی کرد .بعبارت دیگر مدل  EFQMتصویری کالن

از نقشه ای است که هر سازمان میتواند از آن بهره گیرد تا ابعاد مختلف مدیریتی و عملیاتی خود

یو حسینی.) 1388 ،
را در قالبی یکپارچه و جامع بهبود و تعالی بخشد(نجم 
در اين تحقيق رابطه ی بین رهبری اثر و ناریدم شخب

،ار ینامزاس یلاعت

    ب دم زا هدافتسا ا للل لللل

یدهيم .در واقع در اين تحقيق عملكرد بانک ملی مازندران
 EFQMمورد بررسي و ارزيابي قرار م 
با توجه به شاخصهاي مشخص شده در مدل  EFQMو چگونگي امتياز دهي مشخص ش نآ رد هد

مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و میزان ارتباط رهبری با ابعاد نه گانه ی مدل سنجیده خواهد شد
و نقاط قوت و ضعف آن شناسايي ،راهكارهاي بهبود عملكرد ارائه خواهد شد  .از آنجا كه بهب دو
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يگردد ،دولتها و سازمانها،
عملكرد دستگاههاي دولتي و غيردولتي باعث ايجاد نيروي عظيمي م 
تالشهاي زيادي در اين راستا به عمل آوردند ولي تالش در جهت بهبود عملكرد ،ب يهاگآ نود   
از ميزان پيشرفت نمیتواند مشكالت را برطر  نيا رد .دنك ف ر تسا ا      اس دم زا هدافت لل لللها ای تع یلا

یتواند باعث آگاهي از ميزان پيشرفت در بهبود عملكرد گردد(.سازمان مديريت و برنامه
سازمانی م 
ريزي كشور .) 01 ، 1381 ،براي ارزيابي تعالی سازمانی ،علل مختلفي بيان شده است:

• شناسايي موقعيت

یكند كه مش جو اهاجك رد لك و راد د د ين اهاجك و  ا هب ز       
• ارزيابي تعالی سازمانی مشخص م 

بهبود دارد

یكند تا فرايندهايش را ب هب و دسانشب يبوخ ه    
• ارزيابي تعالی سازمانی ،سازمانها را كمك م 

یدانند و چه چيزي را نمیدانند
اين شناخت برسد كه چه چيزي را م 

• اطمينان از اينكه تصميمات مبتني بر واقعيت هستند نه مفروضات و حدسيات

تغييرات سريع سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در آستانه قرن بيست و كي م ،تغيير شقن    

دولتها از تصدي گري مستقيم به نقشهاي هدايتي و ارشادي ،ترويج فرهنگ رقابت پذيري ،وضع

قوانين سخت گيرانه بر عليه انحصار طلبيها و فعاليتهاي ضد رقابتي ،از عوام شالت رد يلصا ل    

سازمانها براي حفظ برتري و حضور موفق در صحنههاي رقابت مل ملا نيب و ي ل يل     م یییباش اما د   
یتوان در اين مسير بي
یباشد ،اين است كه چگونه م 
آنچه كه بعنوان سوال چالش برانگيز مطرح م 

انتها ،بدون ارزيابي وضعيت موجود و شناخت نقاط قوت و حوزههاي قابل بهبود ،براي رس هب ندي   
نيروي انساني توانمند ،قدم گذاشت؟

بديهي است رو كي ردهاي مختلفي جهت مهيا شدن براي اين حركت حياتي وجود دارد ،اما نبايد

فراموش كرد كه آنچه عامل اص  نيا باختنا رد يل ر كها ا هر ا      م یییباشد ،،جامعيت ، ،نظ يدنم ما ،،، ،،
پويايي ،روز آمدي و پشتوانههاي حمايتي آنها به لحاظ علمیو مديريتي م یییباش .د همچن لدم نی   

 EFQMبه دالیل متعددی ازجمله دالیل زیر ،اهمیت بیشتری برای صنایع و سازمانهای پیشتاز در

کشور ايران دارد:

یدهد که این مدل در سطح جهان ،بیش از دیگر مدلها ب عجرم لدم ناونع ه     
تحقیقات نشان م 

جوایز ملی انتخاب شده است.از آنجا که این مدل در اکثر کشورهای اروپایی به عنوان مدل مرجع
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انتخاب شده است،امکان الگوبرداری از طیف وسیعی از سازمانها در کشورهای مختلف اروپ یا ی
با شرایط و ویژگیهای متفاوت وجود دارد و امک و هعجارم نا یدزاب د زا     س امزا نننها ای سر رد دمآ
برخی از این کشورها مث ام روشک طباور.تسا رتناسآ ام روشک نیصصختم یارب هیکرت ل

اب            

کشورهای اروپایی ،عموما روابط خوبی بوده است ک فتسا و شناد لاقتنا ناکما ه ا م هد سسسسس س سسسسسسستقیم از

یکند.دیدگاه سیستماتیک قوی ،توجه دقیق به
خبرگان این مدل را برای سازمانهای ایرانی فراهم م 
مدیریت مبتنی بر فرایندهای سازمانی و نتیجه گرایی مدل ، EFQMبرای س امزا نننها ای ایران هک ی   

معموال در این حوزهها با مشکالت جدی روبرو هس دنت  ،،بس و هدنزومآ رای سا ییارجا تتتت تتتتت(امیری و
سکاکی.)7 ، 1387 ،

از طرف دیگر با توجه به هماهنگیهای انجام شده با مسئولین بانک ملی استان مازندران و نیز با

یآورداین سازمان به عنوان
توجه کادر کارشناسی فعال که بستر الزم برای خود ارزیابی را فراهم م 

قلمرو مکانی استفاده شده است .با توجه به مواردی که در باال ذکر شد و اهمیت رهبر شخبرثا ی   
یدهد.
سازمانی برای نیل به تعالی ،اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق حاضر را به خوبی نشان م 

نخستین پژوهش درباره رهبری ،در سال  1904میالدی منتشر شد و مهم ترین رویکردهای اولیه

آن ،در طول جنگ جهانی اول به وقوع پیوست( .همان منابع) در فاصله میان جنگهای جهانی اول
و دوم ،بیشترین توجه ،به صفات رهبری و شیوههای رفتاری رهبری بود ،ب رفا هک یا هنوگ ه ا ب د ا    

شها ا ن یقرش و یبرغ نادنمشناد زی     
استفاده از آن ،به رهبری دست مییافتند .در ادامه ای هوژپ ن شش شش

یتواند رهبر اثر بخش باشد یا
کوشیده اند ،تا پاسخی مناسب برای این پرسش بیابند که چه کسی م 
به عبارت دیگر ،چه عواملی سبب اثربخشی رهبر است؟ سیر تکاملی ای زادرپ هیرظن ن ییی ییییها ا ش لما
هفت رویکرد است.
• رویکرد سنتی

• رویکرد رفتار رهبری

• رویکرد موقعیتی و اقتضایی

• رویکرد جست و جوی جانشین برای رهبری
• رویکرد برداشت یادگیری اجتماعی
• رویکرد ویژگیهای فردی
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• رویکرد رهبری اصیل

كيفيت و اثر بخشي مديريت نظام اجرايي ،و گام برداشتن در مسیر تعالی سازمانی ،عامل حياتي

تها است .باال بودن هزينهههها اي س مأت و ينامزا ي نيا ن    
و مهم در تحقق برنامههاي توسعه و رفاه مل 
هزينهها از محل منابع معمولي كه روز ب ر ه وووز مح رتدود م یییش نيا يشخب رثا ندوب نيياپ و دو

    

سازمانها ،دولتها را به اين فكر انداخته است كه تحقق اهداف سازمان را مورد توجه قرار دهن .د
توج يفيك رمتسم دوبهب فادها ققحت و جياتن هب ه تتتتتت ت تتتتتتتتت ت ،م و تيريد

يمازلا ار دركلمع يبايزرا         

یسازد(سازمان مديريت و برنامه ريزي .) 1 :0 38 1 ،در همين راستا مدلهاي تعالي سازماني بعنوان
م 
ابزاري قوي در پاسخگويي به اين نياز سازمانها از موفقيت چشمگيري برخوردار بوده و توانسته تا

حدود زياد در آسيب شناسي سازماني و تعيين مسير حركت جهت دسترسي به تعالي من يناسنا عبا   

مورد استفاده قرار گيرند .مدل تعالي سازماني  EFQMبه گونه اي طراحي شده اس  هك ت ه هب م    
عنوان ابزار مناسبي براي مسابقات و هم براي آسيب شناسي و طراحي برنامهها اي توس ينامزاس هع   

يکنند که در ايده و عم ،ل
كاربرد دارد .مدلهاي تعالي کسب وکار ،الگويي از يک سازمان ارائه م 

يدهد در فضاي رقابتي بر ،يرترب و يراگدنام ،دشر يا     
سرآمد سازمانهاي ديگر است و نشان م 

چگونه بايد عمل کرد .امروزه اکثر کشورهاي جهان ب دم نيا رب هيکت ا للللل للللللها ا ،ج طعا ار يزياو اا اااء

يکنند که محرک بنگاههاي کسب و کار براي حرکت به سوي سرآمدي و ثروت آفريني است.
م 
در ميان انواع اين مدلها ،مدل اروپايي  EFQMپس از طرح در سال  ، ۱۹۹۴به دليل تکامل بيشتر و

قابليت توسعه مدل ،عموميت بيشتري در سطح جهاني يافته و الگوي بسياري از کشورها در طراحي

جوايز ملي بوده است.بنياد اروپايي مديريت كيفي مزاس كي ت ا  يعافتناريغ ن ا تس لاس رد هك   

    

 1988ميالدي توسط چهارده شركت معتبر اروپايي و با حمايت اتحاديه اروپا تأس  ؛ديدرگ سي در   

حال حاضر بيش از  800شركت اروپايي در اين سازمان عضويت دارند كه تمام آنها جه دوبهب ت   

یكنند .مأموريت ا كي داجيا نامزاس ني  يورين ر دنربها ه رد        
راندمان و رسيدن به تعالي تالش م 
جهت تعالي و چشمانداز آن درخشش سازمانهاي اروپايي در جهان است.

یشود كه
مدل تعالي سازماني در ايران :مدل تعالي سازماني در شرايطي در ايران مطرح م 

در جهان بيش از  70مدل سرآمدي ملي و  90جايزه كيفيت وجود دارد كه عموما بهره گرفته از

مدلهاي  EFQMو بالدريج بوده و به سوي كي ديگر همگرا شده اند .گويا زبان رقابت در همه
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جاي دنيا كي ي است بنابراین موسسات اقتصادي را از آموختن الفباي مديريت فراگير سازمان
گريزي نيست .طي سالهاي  1378تا  1381دو مدل اصلي ملكوم بالدريج و  EFQMو تغييراتي كه

احيانا برخي كشورهاي ديگر روي اين دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنايع و معادن و

موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مدل تعالي سازماني
 EFQMدر تاريخ  82 /3/01به تصويب رسيد.
مدل تعالي  :EFQMدر كي

نگاه كلي مدل تعالي كسب و كار  EFQMشامل پنج جزء اصلي

است كه در شكل  1اين پنج جزء و ارتباط آنها با كي ديگر مشخص شده است.

شكل .1اجزاء مدل  EFQMو ارتباط آنها با يكديگر

سازمان متعالي 5بر اساس مدل  :EFQMسازمان متعالي چه سازماني است؟ كي

سازمان برتر

چه ويژگيهايي دارد؟ سازمانهاي موفق در صحنه جهاني در مقايسه با سازمانهاي ناموفق چه
برتريهايي دارند و براي موفقيت خود چه برنامههايي را به اجرا گذاشته اند؟ اگر شما كارمند كي

سازمان باشيد ،بدون درنگ خواهيد گفت سازمان برتر سازماني است كه به كارمندان خود حقوق

مكفي دهد ،از تالشهاي كارمندان تقدير كند ،امكانات رفاهي در اختيار آنان بگذارد و اگر شما
مدير كي

سازمان هستيد ،پاسخ شما متفاوت با نظرات كاركنان خواهد بود .به نظر شما سازمان

برتر سازماني است كه براي بلند مدت هدفهاي مطلوبي طرح ريزي كرده و راهكارهاي رسيدن به

اهداف را تبيين و به آنها دست يابد .از نظر مديران سازمان ،موفقيت و برتري آن منوط به

عملكردهاي بهتر و پاسخگويي مناسب به سهامداران و افزايش ميزان سود سهام خواهد بود .حال
اگر از ديد كي

مشتري به سازمان نگاه كنيم ،موضوع كمي متفاوت خواهد بود .مشتري از سازمان

1. Excellence Organization
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انتظار دريافت محصول يا خدمت مناسب و در زمان مناسب دارد .او انتظار دارد مورد احترام

سازمان قرار بگيرد و به هنگام مراجعه براي دريافت خدمات يا محصول برای وي ارزش قائل شوند
و در وهله اول نيازهاي او را و سپس انتظارات او را پاسخ دهند .از نگاه مشتري ،سازمان متعالي

سازماني است كه به صورت پيوسته به رضايتمندي او بيانديشد ،از او نظر خواهي كند و نظرات او

یكند كه فعاليتهاي او بر جامعه اثر
را تأمين كند .از طرف ديگر سازمان در محيطي فعاليت م 

یگذارد .به عبارت ديگر سازمان متعالي سازماني است كه مسئوليت اجتماعي داشته و در قبال
م 
جامعه به وظايف خود عمل نمايد(.جلوداري ممقاني) 1384 ،

وستالن (  ) 2006در تحقيق خود به مطالعه و تجزيه تحليل معيار نتايج جامع تخادرپ ه هه ههه اس رد .ت

تحقيق ايشان بيان شده است كه مدل تعالي كسب و كار  EFQMكه توسط بس ياهتكرش زا يراي   

بزرگ اروپايي براي اندازهگيري و مديريت فرآيندهاي بهبود كيفي وم ت ر هتفرگ رارق هدافتسا د      
است در كي ي از اهداف (يا نتايج) ،با نتايج جامعه سر و كار دارد .شايد بتوان گف رتمهم ت ييييي ن بعد

كيفيت در آن چارچوب ،مقولههاي محيطي ميباشند .ايشان در تحقيق خود كي
ینما  هك دي ه نيا يلصا فد صخاش
براي ارزيابي نتايج جامعه معرفي م 

شاخص محيطي

شن ا زا تيامح نداد ن      

سرمايهگذاريهاي مديريتي مؤثر در زمينه بهبود شرايط محيط ن رتهب نيمأت تهج هب ي ت يلام جيا

     

  

ميباشد .روند اندازهگيري پيشنهاد شده در اين تحقيق ،اطالعاتي در مورد وضعيت محيطي پذيرش
يدهد و حتي فراتر از آن ،اطالعاتي را فراهم ميآورد كه نشان ميييده ياهدوبهب د   
بازار بهدست م 

تبندي كر التسو( ميهد ناحجر و هد نننن ننننن .) 2006 ،6
محيطي سودآور را چگونه نسبت به هم اولوي 
بوالیوسار و همکاران در تحقیق خود به مطالعه تعامل و ارتباطات معیارهای توانمند ساز و معیارهای
نتایج در مدل تعالی  EFQMپرداخته ان لماعت و طابترا ییاسانش قیقحت نیا زا فده .د يم ان   

     

معیارهای توانمندساز و معيارهاي نتایج مدل تعالي  EFQMو نیز شناسایی اثرات معیارهای توانمند

یباشد .نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباط بس یوق رای   
ساز بر حصول معیارهای نتایج مدل  EFQMم 
میان معیارهای توانمند ساز و معیارهای نتایج مدل سر یدمآ

 EFQMب ينچمه .تسا هدو ن جياتن      

فرضيات مربوط به شناسايي اثرات معيارهاي توانمند ساز بر حصول معيارهاي نتايج نشان داده است

كه توانمندي سازمانها در معيارهاي توانمند ساز موج رد الاب يدركلمع جياتن ندمآ تسدب ب    

  

1. Westlun.

25

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره اول /بهار 1393

حوزههاي مختلف نتايج م 
یشود(بواليوسار7وهمكاران .) 2005 ،كاريلو و ديگران ،طي تحقيق هب ي   

تحليل جزئيات مدل كيفيت اروپايي پرداخته و با ذكر داليلي اثبات نمودهاند كه اين مدل آشكا ارا
از كي

تئوري سازماني نوين به عنوان بنيان خود استفاده كرده اس  هك ت ه رب ينتبم هاگديد نام       

منبا عع ع 8اس م ندوب ديفم قيقحت نيا .ت دل               EFQMرا برخشم يا صصصص صكرو عبانم نيرتزراب ند     

توانمنديهاي سازمان نشان داده و تحليل ميييكن ك د هه ههه م مزاس يلاعت لد ا ين      EFQMم رداق ار ا   

ميسازد تا تشخيص دهيم كه كدام بخش از ساختار سازمان ،منابع كليدي را به منظوررر رس هب ندي   
مزيتهاي اقتصادي و رقابتي فراهم ميآورد .اين موضوع ،ارزش مدل كيفيت  EFQMرا ب ناونع ه   
كي

ابزار مؤثر براي اندازهگيري اساس مزيت رقابتي كي

سازمان ،ت يأ يد ميكند (كاريلو.) 2005 ،9

کارول و همکاران ) 2003 ( 10به پیاده سازی مدل سرآمدی  EFQMدر س امزا نننها ای محل مادقا ی   
نموده و عنوان كردهاند که این نهادها بر  دوبهب یا د قا دوخ درکلمع ر د دایپ هب ما ه لدم یزاس     

    

نمودهاند .هدف این تحقیق ارائه روشی به منظور پیشگیری از مقاومت کارمندان در مقاب و رییغت ل

مشارکت دادن و درگیر نمودن این نیروی حیاتی در فرآیند بهبود عملکر نایب ناشیا.تسا هدوب د     

یدارند که نقطه ضعف و دلیل اصلی عدم موفقیت سازمانها در پیاده سازی سیستمهای م یتیرید
م 

و مقاومت کارکنان آنها میباشد که در تحقیق كارول و هم نیا عفر یارب ییاهراکهار شناراك     

مش کک کل ارائ مهم .تسا هدش ه ت د راكهار نير ر ،صوصخ نيا  اشم ر نداد تك

رد نانكراك

    

         

مها اي مختل سا هدش يفرعم يتيريدم ف تتتتت تتتتتت .کوب و نوماک ،ا
یمراحل پياده سازي سيستم م
تمام 

نب    

  

عاید( )0102در پژوهشی تحت عنوان رهبری در آموزش عالی کش اع لدم رظنم زا سنوت رو لی      

یپردازند،
 ، EFQMاقدام به بررسی اثر رهبری در تعالی سازمانهای آموزش عالی کشور تونس م 
هدف این مقاله ارزیابی سبکها و اعمال رهبری آموزش ع وشک یلا ر اب سنوت 

فتسا ا لدم زا هد

    

عالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ( )EFQMاست .این تحقیق با توزیع پرسشنامههای نظرس رد یجن

میان تمامیمدیران موسسات آموزش عالی در دانشگاه اس وص سکف ر تفای .تفرگ ت هههه هههههها ا ای ار ن

آشکار ساخت که مدیران هنوز آمادگی حرکت به سمت تعالی را به علت وجود برخی شکافها ا

1. Boa-Liusar.
2. Resource-based view.
3. Carillo.
2. Caroll
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در اعمال و رفتارشان ندا نر د .مک کارتی 11و گریتبنکر ) 2006 ( 12در پژوهشی تحت عنوان تاثیر مدل
مزیتی  EFQMبر رهبری سازمانها در بریتانیا و آلمان اقدام به بررسی اثرگذاری تعالی سازمانی و

رهبری کردند.

يتوان از مدلهاي مفهومي مختلفي استفاده
بمنظور برنامهريزي جهت اجراي تحقيق حاضر ،م 

كرد .مدلهايي كه در ارزیابی تعالی سازمانی وجود دارند معمو ًالًال سازمان را بطور جامع بررسي

نمیكنند .مث ًالًال پیتر كانج بر روي فرآيندها ت كأ يد كرده است (کیونگ ) 2000 ،و يا مث ًالًال روشهاي

یكنند.
سنتي ،سازمان را فقط از بعد مالي ارزيابي م 

ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ EFQM
ﻧﺗﺎﻳﺞ

50%

ﺗﻭﺍﻧﻣﻧﺩﺳﺎﺯﻫﺎ

ﻧﺗﺎﻳﺞ ﺑﺭﺍی ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ

50%

ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ

9%

9%

ﺧﻁ ﻣﺷﯽ ﻭ

ﻧﺗﺎﻳﺞ
ﻋﻣﻠﮑﺭﺩﻫﺎی
ﮐﻠﻳﺩی

ﻧﺗﺎﻳﺞ ﺑﺭﺍی ﻣﺷﺗﺭی

20%

15%

ﻓﺭﺁﻳﻧﺩﻫﺎ

14%

ﺭﺍﻫﺑﺭﺩ

8%

ﺭﻫﺑﺭی

10%

ﺷﺭﺍﮐﺗﻬﺎ ﻭ
ﻧﺗﺎﻳﺞ ﺑﺭﺍی ﺟﺎﻣﻌﻪ

6%

ﻣﻧﺎﺑﻊ

9%

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ

شكل  .2مدل مفهومی تحقیق

در تحقیق حاضر سعی شده با استفاده از مدل  EFQMکه مدلی جامع در ارزیابی تعالی

یباشد(شكل  ، )2میزان ارتباط رهبری را با تعالی سازمانی در بانک ملی مازندران را
سازمانی م 
مشخص نموده و نقاط قوت و ضعف حوزههای فعالیت آن را در حیطههای مختلف شناسایی

نماییم .مدل تعالي سازماني  EFQMبر اساس  9حوزه پايهگذاري شده است .پنج حوزه اين مدل

مربوط به توانمندسازها بوده و بيان كننده اجزاء تشكيل دهنده كي

سازمان و چگونگي تعامل آنها

11 Mccartie
12 Greenbanker
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يدهند و نتايج مطلوب
با هم است .چهار حوزه بعدي نتايج حاصل از عملكرد سازمان را تشكيل م 

حاصل از اجراي توانمندسازها را معرفي ميكنند.

فرضيات تحقیق

یها در بانک ملی استان مازندران همبستگی
یها و استراتژ 
 -1بین رهبری اثر بخش با بهبود خط مش 
وجود دارد.

 -2بین رهبری اثر بخش با بهبود حوزه كاركنان در بانک مل اردنزام ناتسا ی ننن نننن همبس گت ییی وج دو
دارد.

 -3بین رهبری اثر بخش با توسعه منابع سازمان در بان اردنزام ناتسا یلم ک نننن ننننن همبس دوجو یگت   
دارد.

 -4بین رهبری اثر بخش با بهبود فرایندها در بانک ملی استان مازندران همبستگی وجود دارد.

 -5بین رهبری اثربخش با نتایج حوزه مشتریان در بانک ملی استان مازندران همبستگی وجود دارد.
 -6بین رهبری اثر بخش با حوزه نتایج کارکنان در بانک مل دوجو یگتسبمه ناردنزام ناتسا ی      
دارد.

 -7بین رهبری اثربخش با نتایج حوزه جامعه در بانک ملی استان مازندران همبستگی وجود دارد.

 -8بین رهبری اثربخش با نتایج حوزه عملکرد در بانک ملی استان مازندران همبستگی وجود دارد.
ش
رو 

يشود .جامعه آم  رضاح قیقحت یرا را با    
روش تحقيق ،توصیفی از نوع همبستگی محسوب م 

توجه به این امر که برای ارزیابی عملکرد ن حطس یاراد و صصختم دارفا هب زای

یالاب ینامزاس        

داریم مدیران ،سرپرستان و کارشناسان ارشد بانک ملی ش دنزام هبع ر لیکشت نا     م یییدهن رب هک د    
اساس آخرین اطالعات موج اب ربارب دو      84م یییباش دن  ..تع هنومن مجح نیی     ب ا هدافتسا ا زز ززز فرم لو

یباشد .در اين تحقيق جهت جمعععآوري دادهها از پرسش دافتسا همان هه ههه گردی هد
کوکران 69 ،نفر م 

است .ارزیابی عملکرد سازمانها بر اساس مدل  EFQMبر اساس خودارزیابی صورت م یییپ .دریذ

در تحقیق حاضر به منظور افزایش دقت گردآوری دادهها از یک رویکر شجنس یارب یبیکرت د     

تعالی استفاده شده است که این رویکرد بر اساس رهیافتهای پرسشنامه ،ش ششکل گرفت نیدب .تسا ه    
ترتیب که پایه و اساس ابزار گردآوری دادهها روش پرسشنامه اس تالاؤس هب هجوت اب نکیل ت       
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مطرح شده در پرسشنامه ،و با در نظر گرفتن روش پروفرما ،13اعض  یبایزرا میت یا به گر وآد ری      
شواهد موجود در مورد معیارهای مختلف مدل پرداخته و بصورت کارگاهی14به سؤاالت مختلف

امتیاز مناسب را اختصاص دادند .به این ترتیب که ابتدا هر یک از افراد امتیاز خود را ارائ هدومن ه ،،، ،،

سپس تیم ارزیابی بر روی آن اعمال نظر نموده و نهایتا امتیاز نهایی به هر آیتم موجود در پرسشنامه

تخصیص داده شده است .در اين تحقيق از پرسشنامه استاندارد ارائه شده از جانب سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران كه اين پرسشنامه بر اساس پرسشنامه استاندارد ارز يباي  EFQMم یییباش ،د

یباشد .با توجه به اینکه دادههای جمع
استفاده شده است و این امر خود گواه بر اعتبار پرسشنامه م 

یباشد و همچنین برای امتیازدهی
آوری شده بر اساس شواهد موجود در مورد معیارهای مختلف م 
نیز از روش کارگاه استفاده شده است و طی آن اعضای تیم ارزی  رب یبا ر صیصخت تازایتما یو

    

داده شده به اجماع رسیده اند ،میتوان بیان نمود که دادههای جمع آوری شده دارای پایایی هستند
و در صورتی که در شرایط یکسان و مشابه ،دوباره ارزیابی عملکرد صورت پ یهباشم جیاتن دریذ    

بدست خواهد آمد و این امر بیشتر به این علت است که دادهها بر اس جوم دهاوش سا و  د و هن  بر    

اساس عقاید ذهنی ارزیابان جمع آوری شده است .آلفای کرونباخ برای س یایاپ شجن یی ییی ن زی برابر
 0/ 95است.

یافتهها

پس از جمع آوری دادهها و اطالعات ،محاسبات مربوط به ارزیابی دستیابی به تعالی سازمانی با

استفاده از نرم افزار  SPSS,انجام شده است .بمنظور محاسبه میزان تع  ناردنزام یلم کناب یلا وووو ووووو

بررسی میزان اثرگذاری رهبری اثربخش در تعالی سازمانی ،از آزمون همبس  یگت پپیرس هدافتسا نو   
شده است که برای مقایسه آن با میزان پیش بینی ش ینامزاس یلاعت لدم رد هد       EFQMاز منطق

امتیاز دهی مدل استفاده گردیده است.

فرضیه :بین رهبری اثر بخش و ابعاد تعالی سازمانی در بانک ملی استان مازندران همبستگی وجود
دارد.

فرض صفر :بین رهبری اثر بخش و ابعاد تعالی سازمانی در بانک ملی استان مازندران همبستگی
وجود ندارد.

13 Proforma Approach
14 Workshop Approach
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فرض يك :بین رهبری اثر بخش و ابعاد تعالی سازمانی در بانک ملی استان مازندران همبستگی
وجود دارد.

جدول  .1آزمون همبستگي ابعاد تعالي سازمان با رهبري
متغیر

تعداد

Sigسطح معنی داری

ضریب همبستگی

نتيجه آزمون

ی
استراتژ 

96

0.00

0.747

رد فرض صفر

حوزه کارکنان

96

0.005

0. 486

رد فرض صفر

منابع

96

0.00

0. 664

رد فرض صفر

فرآیندها

96

0.00

7.0 93

رد فرض صفر

نتایج مشتریان

96

0.00

0. 586

رد فرض صفر

نتایج کارکنان

96

0.00

0. 289

رد فرض صفر

نتایج جامعه

96

0.002

0.435

رد فرض صفر

نتایج عملکرد

96

0.00

7.0 03

رد فرض صفر

H0: ρ = 0
H1: ρ ≠ 0

يدار) (sigمحاسبه شده تقريبًاًا برابر است با  0،000و
جدول شماره  1نشان میدهد كه سطح معن 

كمتر از میزان پنج درصد است( ،)Sig ≤ 0.05لذا فرض صفر در تمامي فرضيههاي فوق رد

يگردد و همبستگی معنی داری بین دو متغیر رهبری اثربخش و ابعاد تعالي سازماني وجود دارد،
م 
یتوان نتیجه گرفت که دو متغیر هميشه همبستگی
با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده نیز م 

یدهد.
مثبت دارند .جدول  2نیز محاسبه ی امتیاز تعالی سازمانی بانک ملی مازندران را نشان م 
جدول  .2محاسبه ی امتیاز تعالی سازمانی بانک ملی مازندران
امتیاز محاسبه شده

امتیاز محاسبه شده

نام متغیر
حوزه رهبری

2.781

% 55

55

حوزه استراتژیک

2. 788

% 55

44

حوزه منابع

2.550

% 51

46

حوزه کارکنان

2.888

%75

51

حوزه فرآیندها

2.673

% 53

74

حوزه نتایج کارکنان

63 2 2.

% 45

40

حوزه نتایج مشتریان

2.621

% 52

104

حوزه نتایج جامعه

2.728

% 54

32

حوزه نتایج عملکرد

2.723

% 54

81

امتیاز محاسبه شده

-

-

 725از 0 00 1

بحث و نتیجه گیری

امتیاز محاسبه شده

به درصد

در اين تحقيق رابطه ی بین رهبری اثر و ناریدم شخب

پس از اعمال ضرایب اثرگذاری

زاس یلاعت مممم مممممانی را ،ب دم زا هدافتسا ا للل لللل

 EFQMمورد بررسي و ارزيابي قرار دادیم .در واقع در اين تحقيق عملكرد بانک ملی مازندران با
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توجه به شاخصهاي مشخص شده در مدل  EFQMو چگونگي امتياز دهي مش نآ رد هدش صخ   

مورد ارزيابي قرار گرفته و میزان ارتباط رهبری با ابعاد نه گانه ی مدل سنجیده شده و نقاط قوت و
ضعف آن شناسايي شده است .از آنجا كه بهبود عملكرد دس اگت هههها اي دولت ثعاب يتلودريغ و ي    

يگردد ،دولتها و س امزا نننها ا ،تالشششه  نيا رد يدايز يا ر تسا ا لمع هب 
ايجاد نيروي عظيمي م 

    

آوردند ولي تالش در جهت بهبود عملكرد ،بدون آگاهي از ميزان پيشرفت نمیتواند مش ار تالك

یتواند باعث آگاهي مدیران بانک ک
ک
برطرف كند .در اين راستا استفاده از مدلهای تعالی سازمانی م 
از ميزان پيشرفت در بهبود عملكرد گردد.

با توجه به نتایج دستیابی به تعالی سازمانی در بانک ملی استان مازندران( ،جدول  2را ببينيد) این

بانک به ترتیب در ابعاد نتایج کارکنان (  ،)% 45منابع (  ،)% 51نتایج مشتریان (  )% 52وفرآین اهد ( ( )% 53

کمترین نمره ی تعالی را کسب نموده و به ترتیب در ابعاد ح  نانکراک هزو (( ((( ،)%75ح یربهر هزو   

(  ،)% 55حوزه استراتژی و راهبردها (  ،)% 55حوزه نتایج عملکرد (  )% 54و حوزه نتایج جامعه( ( )% 54
بیشترین نمره را اکتساب نموده است .با توجه به امت دش هبساحم یلاعت یلک زای ه بر یانبم  م لد    

    

 EFQMاین سازمان به  725امتیاز دست یافته که بدین معنی است سازمان در س هدش هتخانش حط    
یتواند با تغ یی ر و بهب هک داعبا زا یخرب دو در   
یباشد (نجمیو حسینی ) 1388 ،و م 
برای سرآمدی م 

آن نمره ی پایین تری کسب نموده است برای جایزه بنیاد کیف و اپورا تی هس حطس
نماید.

مادقا یلاعت       

به طور کلی نتایج تحقيق نشان داده است كه کلیه ابعاد تعالی همبستگی نسبتًاًا مناسبی ب بهر ا ررررری

اثربخش دارند ،و همچنین در برخی از ابعاد به لحاظ دستیابی به تعالی ،نقاط قوت و ضعفی وج دو

یباشد ک  ه اای یین
دارد .امتیاز محاسبه شده برای تعالی بانک ملی استان مازندران برابر  725از  0 00 1م 

یدهد و نمره ی تعالی متوسط تا خوبی را برای این بانک نش نا
سازمان را در سطح  3تعالی جای م 
یدهد.
م 
منابع

امیری ،محمدرضا ،سکاکی ،محمدرضا ،) 1387 ( ،.راهنمای ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل
تعالی  ،EFQMانتشارات سرآمد.

جلوداري ممقاني ،بهرام ،) 1384 ( ،.تعالي سازمان ،مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران ،چاپ اول.
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    نگاهي اجما هب يل،)0 38 1(،. معاونت امور مديريت منابع انساني/سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
.ارزيابي عملكرد

    نگاهي اجما هب يل،) 1381 (،. معاونت امور مديريت منابع انساني/سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
.ارزيابي عملكرد

 طراحي مدلي براي تب يي ن عوامل مؤثر بر و و يراك نادج،) 1377 ( ،. حسن،ميرزائي اهرنجاني

        يع ات، نيوزق:  مجموعه مقاالت س متجا طابضنا و يراك نادجو رانيم ا راشتنا،انضباط اجتماعي
نا:  تهر،ل
 از اي مع ات هد للل لللEFQM

.1-5  صص،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين
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