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چکیـده

مدلهـای تعالـی ،روش مناسـبی بـرای ارزیابـی عملکـرد سـازمانها هسـتند .بـا بهکارگیـری این
مدلهـا ،سـازمان مـی توانـد عملکـرد خـود را بـا سـایر رقبـا در سـطح ملـی و بیـن المللـی مقایسـه
کنـد .هـدف پژوهـش حاضـر ارزیابـی عملکرد شـعب بانک مسـکن شهرسـتان کرمانشـاه بر اسـاس
مـدل تعالـی سـازمانی و حوزههـای نـه گانـه منـدرج در دو گـروه نتایـج و توانمندسـازها اسـت .از
نظـر روش ،پیمایشـی و از نظـر هـدف کاربـردی اسـت .جامعـه آماری ،کارمندان و روسـای شـعبات
بانـک مسـکن شهرسـتان کرمانشـاه در سـال  1396اسـت .برای جمـعآوری اطالعات نیز از پرسـش
نامـه اسـتفاده شـده اسـت .ایـن پرسـش نامـه  36سـوال بسـته و هـم وزن دارد .فرضیهها با اسـتفاده
از آزمـون تـی تـک نمونـهای آزمـون شـد کـه نتایـج بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه تعالـی سـازمانی
بانـک مسـکن در تمامـی معیارهـای مـدل  EFQMشـامل معیـار رهبـری ،خـط مشـی و اسـتراتژی،
بـه مدیریـت کارکنـان ،مشـارکت منابـع ،فرایندهـا ،نتایـج مشـتریان ،نتایـج کارکنـان ،نتایـج جامعه و
نتایـج کلیـدی عملکـرد در سـطح  %50و خوبـی قـرار دارنـد ،ولی به وضعیـت کام ً
ال مطلوبی نرسـیده
اسـت ،لـذا پرداختـن بـه زمینههـای بهبـود و تلاش در جهـت مرتفـع سـاختن آنهـا مـی تواند سـبب
ارتقـای تعالـی بانـک شـود .در همیـن راسـتا بـه مدیـران ارشـد بانـک پیشـنهاد می شـود بـا توجه به
کارآمـد بـودن ایـن مـدل بـا بررسـی مفاهیـم و زیرمعیارهای آن سـعی در جهـت در بهبـود هریک از
معیارهـا  EFQMکننـد .پـس از برنامـهریـزی و اجـرای آنهـا ،بررسـی و بازبینـی مجـدد ،کلید اصلی
بـرای موفقیـت خواهـد بود.
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دنیایـی کـه تغییـرات آن بـهطـور دایـم و مسـتمر اسـت ،ضـرورت انطبـاق و همگامـی بـا ایـن
تغییـرات را بـه منظـور پایایـی و رشـد و تعالـی سـازمانها متذکـر مـیشـود؛ سـازمانها امـروزه بـا دو
عامـل سـرعت تحـول و عمـق تحـول در محیـط کسـب و کار مواجـه هسـتند .هـر چه ایـن تغییرات
پیچیـده تـر باشـد ،سـازمانها نیـاز بیشـتری به دانـش و آگاهی گسـترده از عوامل محیطـی دارند ،تا
بتواننـد خـود را بـا تغییـر و تحـوالت محیطـی تطبیـق دهنـد .از آنجـا کـه ارزیابـی عملکرد بـهعنوان
چـراغ راه و هدایـتگـر کلیـه فعالیتهـای مدیریتی مطرح اسـت و رشـد و توسـعه پایدار سـازمانها
و مؤسسـات کشـور مرهـون سـنجش ،انـدازهگیـری ،تجزیـه و تحلیل ،مقایسـه و انجـام اقدامات الزم
و ضـروری در ایـن زمینـه اسـت ،مبحـث ارزیابـی عملکـرد روز بـه روز از اهمیـت بسـیار زیـادی
برخـوردار شـده اسـت( .امیـران )١٣٨٢،
کارآمـدی سـازمانهای عمومـی ارائـه دهنـده خدمـات ماننـد بانکهـا ،نقـش مهمـی در ایجـاد
ظرفیتهـای توسـعه در هـر جامعـه دارد .امـا داوری صحیـح در مورد این توان ،زمانی میسـر اسـت
کـه عملکـرد آنهـا بـا اسـتفاده از روشهـای دقیق مـورد ارزیابـی قرارگیـرد .مدلهای تعالی سـازمانی
بـهعنـوان چارچوبـی بـرای ارزیابـی عملکرد و سـنجش موفقیت سـازمانها در اسـتقرار سیسـتمهای
نوین مدیریتی و مدیــریت کیفــیت جامع ،کاربــردهای روز افــزونی پیــدا کــرده اند .ایــن مـدلها
بـهعنـوان زبـان مشـترک بـرای مقایسـه عملکـرد و میـزان موفقیت سـازمانها نیـز به کار مـیروند و
بـه ایـن لحـاظ مبنـای طراحـی جوایز متعددی قـرار گرفته انـد که در کشـورهای پیشـرفته صنعتی و
کشـورهای در حـال توسـعه بـه سـازمان برتـر اعطاء می شـود( .نجمـی )١٣٨٣،
از آنجایـی کـه بانـک مسـکن ،بـا هـدف توسـعه اقتصـادی از طریق فعالیـت در بخـش صنایع و
اشـاعه ابزارهـای مالـی و پولی نوین ایجادشـده اسـت ،ضـرورت دارد در عصر دانایـی و رقابت نه تنها
از کاروان علـم و تکنولـوژی عقـب نمانـد ،بلکـه در سـطح ملـی و منطقـه ای نیـز بـهعنوان یـک بنگاه
اقتصـادی پیشـرو در امـور بانکـداری و پولـی و علـوم اقتصـادی و سـرمایه ای مطـرح شـود؛ لـذا باید
خـود را بـا تغییـر و تحـوالت حـال و آینـده تطبیـق داده و موجباتـی را فراهـم آورد تـا راه رسـیدن بـه
سـوی تعالـی سـازمان را همـوار کنـد .از اینـرو سـازمان بـا کمـک یـک روش نظـاممنـد و نظـام یافته
مـی توانـد مسـیر بهبـود و جهـت گیری خود را به سـمت تعالی ترسـیم نمایـد .این تحقیـق به دنبال
بررسـی ارزیابـی عملکـرد شـعب بانـک مسـکن (شهرسـتان کرمانشـاه) بر اسـاس شـاخصهای مدل
تعالی سـازمانی  EFQMاسـت.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه نظری

مدلهای تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد
ارزیابـی عملکـرد :سـنجش نظـاممنـد کار افـراد در رابطـه بـا نحـوه انجـام وظیف ه آنها در مشـاغل
محولـه و تعییـن پتانسـیل موجـود در آنهـا جهت رشـد و بهبـود (میرسپاسـی .)1383
مـدل تعالـی سـازمانی :مدل تعالی سـازمانی ،چارچوبی روشـمند برای ارزیابی عملکرد سـازمانها
در دو حـوزه فرآیندهـا و نتایـج حاصـل از ایـن فرآیندهـا ارائـه مـی دهـد .مـدل تعالی سـازمانی از دو
حوزه ی توانمندسـازها و نتایج تشـکیل یافته اسـت .حوزه توانمندسـازها بیان کننده اجزای تشـکیل
دهنـده یـک سـازمان و چگونگـی تعامـل آنهـا بـا یکدیگـر اسـت و حـوزه نتایـج ،نتایـج حاصـل از
عملـــکرد سازمــان را تشــکیل داده و نتایـج مطلوب حاصـل از اجـرای توانـمندسازها را مـعـرفی می
کنـد .رابطـه بیـن ایـن دو حـوزه بـر اسـاس رابطه علـت و معلولی اسـت (امیـران .)1383 ،سـازمانها
جهـت خودارزیابـی و سـنجش خـود بـا دیگـر سـازمانها نیازمنـد ابـزاری ویـژه و مناسـب و دارای
سـاختار مدیریتـی اسـت کـه مدلهـای تعالـی دارای ایـن ویژگی اسـت.
راهارجـو و همـکاران ( )2015در مطالعـ ه خـود بـر اسـاس مـدل تعالـی  ،EFQMنه متغیـر :تعالی
رهبـری ،تعالـی کارکنـان ،تعالـی خـط مشـی و اسـتراتژی ،تعالی مشـارکتها و منابـع ،تعالـی فرایندها و
همچنیـن نتایـج مشـتری ،نتایـج کارکنـان ،نتایج جامعـه و تعالی نتایـج کلیدی عملکرد شـاخصی برای
متغیـر تعالـی عملکـرد در نظـر گرفتهانـد .مدل آنها در شـکل شـماره  1نشـان داده شـده اسـت.
توانمند سازها

نتایج
 -7نتایج کارکنان
()90

 -9نتایج کلیدی
عملکرد ()150

 -6نتایج مشتری
()200

 -2تعالی کارکنان
()90

 -5تعالی فرآیندها
()140

 -8نتایج جامعه
()60

 -3تعالی خط مشی و
استراتژی ()80
 -4تعالی مشارکتها
و منابع ()90

نوآوری و یادگیری

شکل شماره  :1مدل تعالی سازمانی (منبع :راهارجو و همکاران)2015 ،

 -1تعالی رهبری
()100
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تعالـی :بـر اسـاس تعریـف بنیـاد کیفیـت اروپا تعالـی "ایجاد و اسـتقرار تجـارب مدیریتی موفق
و رسـیدن بـه نتایـج مثبـت پایـدار" تعریـف میشـود (نجمـی و حسـینی .)1394 ،تعالـی سـازمانی
میـزان توانمنـدی سـازمان در مسـیر دسـتیابی بـه نیازهـای ذینفعان خود اسـت کـه از قبل تعریف
و برنامهریـزی شـده و تالشـی اسـت کـه سـازمان بـرای حفـظ ،تـداوم و بهبـود ایـن نتایـج بـه عمـل
مـیآورد (کرباسـیان.)1389 ،
تعالـی رهبـری :رهبـران سـرآمد ،چشـمانداز و مأموریت سـازمان را تدویـن و زمینه دسـتیابی به
آنهـا را تسـهیل میکننـد .آنهـا ارزشهـا و سیسـتمهایی را کـه بـرای موفقیـت پایـدار سـازمان مـورد
نیازنـد ایجـاد کـرده و آنهـا را بـا اعمال و رفتارهای مناسـب خود اجـرا میکنند .در دورههـای تغییر و
تحـول سـازمان ،آنهـا ثبـات در مقاصـد را حفـظ میکننـد .هـر جا که الزم باشـد ایـن رهبران قـادر به
تغییـر جهتگیـری سـازمان و ترغیـب کارکنـان به پیـروی از آن هسـتند (نجمی و حسـینی)1394 ،
خطمشـی و اسـتراتژی :سـازمانهای متعالی ،مأموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین
یـک اسـتراتژی متمرکـز بـر منافـع ذینفعـان و بـا در نظـر گرفتـن بـازار و بخشـی کـه در آن فعالیت
میکننـد ،بـه اجـرا در میآورنـد .خطمشـیها ،اهـداف و فرآیندهـا بـهمنظـور تحقـق اسـتراتژیها
تدویـن و جـاری میشـوند (امیـری و سـکاکی.)1394 ،
تعالـی کارکنـان :معیـار کارکنـان نشـان میدهـد کـه سـازمانهای متعالـی چگونـه کارکنـان خود
را بـهعنـوان سـرمایههای انسـانی ارج مـی نهنـد و فرهنگـی را ایجـاد میکننـد که دسـتیابی بـه منافع
طرفیـن از طریـق همسـویی اهـداف فردی و سـازمانی میسـر شـود (قناعـت.)1391 ،
تعالـی مشـارکتها و منابـع :تعالـی مشـارکتها و منابـع اشـاره بـه این امـر دارد که سـازمانهای
متعالـی ،مشـارکتها و همکاریهـای تجـاری بیرونی ،تأمین کننـدگان و منابع داخلی خـود را بهمنظور
پشـتیبانی از خطمشـی و اسـتراتژی و اجـرای اثربخـش فرآیندهایشـان ،برنامهریـزی و مدیریـت
میکننـد (آقایـی و همـکاران.)1392 ،
تعالی فرآیندها :این معیار مشـخص میکند کــه چگونــه سـازمان فرآیندها را طراحی و مدیریت
میکنـد و بهبـود میبخشـد تـا از خطمشـی و اسـتراتژی سـازمان حمایت شـود و ضمن جلـب رضایت
کامـل بـرای مشـتریان و دیگـر ذینفعان بـه طور روزافـزون برای آنها ایجـاد ارزش کند.
نتایـج مشـتری :سـازمانهای متعالـی مجموعـهای از شـاخصهای عملکـردی و دسـتاوردهای
مرتبـط را بـر مبنـای نیازهـا بـه انتظـارات مشتریانشـان بـرای تعییـن جاریسـازی موفـق راهبـرد و
خطمشـیهای پشـتیبان ،توسـعه داده و در مـورد آنهـا توافـق میکننـد (ادب و گلآور.)1392 ،
نتایـج کارکنـان :سـازمانهای سـرآمد بـه طـور فراگیـر ،نتایج مهـم و برجسـته مرتبط بـا کارکنان
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خـود را اندازهگیـری کـرده و بـه آنهـا دسـت پیـدا میکند.
تعالـی نتایـج جامعـه :سـازمانهای متعالـی بـهطـور فراگیـر نتایـج مهـم مرتبـط بـا جامعـه را
اندازهگیـری کـرده و بـه آنهـا دسـت مییابند .از بین ایـن نتایج میتـوان به تصویر سـازمان ،عملکرد
بـهعنوان شـهروند پاسـخگو ،مشـارکت بـا سـازمانها و نهادها ،کاهـش آلودگی هوا وعوامـل زیان آور
تقدیـر نامههـا وجوایـز دریافت شـده اشـاره کـرد (هادیـان.)1392 ،
تعالـی نتایـج کلیـدی عملکـرد :سـازمانهای سـرآمد بـه طـور فراگیـر ،نتایـج مهـم و برجسـته
مرتبـط بـا عناصـر اصلـی خطمشـی و اسـتراتژی را اندازهگیـری کـرده و بـه آنهـا دسـت پیـدا میکند
(سـلطانی و همـکاران.)1393 ،

پیشینه پژوهش

اسـمعیل پـور و همکارانـش ( )1393پژوهشـی بـا عنـوان ارزیابـی عملکـرد شـهرداری منطقـه 8
اصفهـان بـه روش  EFQMانجـام داده انـد .ایـن پژوهـش از نظـر هـدف کاربـردی بـوده و بـرای
مدیـران ایـن امـکان را فراهـم مـی آورد تـا بتواننـد در مسـیر تعالـی گام برداشـته ،وضعیـت سـازمان
خـود را شناسـایی و براسـاس یافتههـای حاصلـه ،نسـبت بـه بهبـود وضعیـت آن اقـدام کننـد .نتایج
پژوهـش نشـان داد :عملکـرد شـهرداری منطقـه 8اصفهان با کسـب  931.333امتیـاز از  3111امتیاز
کل بـه صـورت نسـبتا میانـه اسـت .ایـن شـهرداری ضعیـف تریـن عملکـرد را در معیـار نتایـج
مشـتریان بـا  79.955امتیـاز از  110امتیـاز و قـویتریـن عملکـرد را در معیارنتایـج جامعـه باکسـب
 78.111امتیـاز از  100امتیـاز دارد.
ایمانـی نسـب و همکارانـش ( )1391پژوهشـی بـا عنـوان ارزیابـی کیفیـت بخـش اورژانـس
بیمارسـتانهـای دولتـی خـرم آبـاد براسـاس الگـوی  EFQMانجـام داده انـد .نتایج پژوهـش بیانگر
آن اسـت کـه بخشـهای مـورد مطالعـه بیشـترین امتیـاز را در معیـار فرایندهـا و کمتریـن آن را در
معیـار خـط مشـی و اسـتراتژی کسـب کردند  .همچنیـن یافتهها پژوهشـگران نظام کنونی ارزشـیابی
و نظـام فعلـی ارزشـیابی وزارت بهداشـت اسـت ،لـذا  EFQMبیانگـر اختلاف زیـاد بیـن نتایـج
ارزشـیابی براسـاس مـدل وزارت بهداشـت را نیازمنـد بازنگـری اساسـی مـی داننـد.
ولـی قزوینـی و همکارانش ( )1391در طی پژوهشـی با عنوان ارزیابی عملکرد بیمارسـتان شـهید
رجایـی قزویـن براسـاس الگوی تعالی سـازمانی  EFQMبدین نتیجه رسـیده اند کـه باالترین امتیاز
مربـوط بـه معیـار نتایـج کلیـدی عملکـرد و پاییـن تریـن امتیـاز مربـوط بـه معیـار نتایـج کارکنـان
اسـت .یافتههـای ایـن مطالعـه نشـان داد کـه ایـن بیمارسـتان از نظـر معیارهـای الگـوی سـرآمدی
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در وضعیـت متوسـطی قـرار دارد .همچنیـن نتایـج حاکـی از آن اسـت کـه داشـتن دیدگاه نظـاممند
قـوی ،توجـه بـه مدیریـت مبتنـی بـر فرآیندهـای سـازمانی و نتیجـه گرایـی ،اسـتفاده از ایـن مـدل،
بـرای بیمارسـتانهای ایرانـی کـه معمـو ًال در ایـن حوزههـا بـا مشـکالت جدی روبرو هسـتند ،بسـیار
آموزنـده و اجرایی اسـت.
ترابـی پـور و رکاب اسلامی زاده ( )1390طـی پژوهشـی بـا عنـوان خـود ارزیابـی بـر اسـاس مـدل
تعالـی سـازمانی  EFQMدر بیمارسـتانهای منتخـب شـهر اهـواز بـه ایـن نتایج دسـت یافتـه اند که ،
پاییـنتریـن امتیـاز را در معیـار نتایـج کارکنان گـزارش می کنند و امتیازات داده شـده توسـط مدیران
بیمارسـتانها تـا حـدودی غیـر واقعـی بـه نظـر مـی رسـد ،امـا با توجـه بـه نتایج می تـوان نقـاط قوت و
نواحی برای بهبود را در بیمارسـتان مشـخص کرد .نتایج پژوهش حاضر نشـان می دهد که از دیدگاه
مدیـران در بیمارسـتانهای مـورد مطالعـه بایـد بـه معیارهـای نتایـج مشـتریان ،نتایج جامعـه و نتایج
کارکنـان توجـه بیشـتری شـود و زمینههـای بهبـود این معیارهـا را در بیمارسـتانها فراهـم آورند.
پاکـدل بنـاب و طالبـی ( )1390پژوهشـی بـا عنـوان خودارزیابی عملکرد سـازمان بـر مبنای مدل
تعالـی سـازمانی را انجـام داده انـد .هـدف پژوهـش حاضـر ،خودارزیابـی عملکـرد اداره کل تعاونـی
اسـتان آذربایجـان شـرقی (ایـران) بـر مبنـای مـدل تعالی سـازمانی بنیـاد اروپایـی مدیریـت کیفیت
در سـال  1390اسـت .نتایـج پژوهـش حاکـی از آن اسـت کـه عملکـرد سـازمان مـورد مطالعـه در
معیارهـای رهبـری ،کارکنـان ،شـراکتهـا و منابـع ،فرآیندهـا ،نتایـج مشـتری ،نتایـج کارکنـان ،نتایـج
جامعـه و نتایـج کلیـدی عملکـرد باالتـر از حـد متوسـط همـان معیار بوده امـا در معیار خط مشـی و
اسـتراتژی کمتـر از حـد متوسـط همـان معیار اسـت.
فاضـل ( )1391طـی پژوهشـی بـا عنـوان امـکان سـنجی اجـرای مـدل تعالـی سـازمانی EFQM
در اداره کل تربیـت بدنـی اسـتان اصفهـان بـه ایـن نتایـج رسـیده کـه اداره کل تربیـت بدنی اسـتان
اصفهـان در محورهـای توانمندسـازها ،محـور رهبـری (بامیانگیـن  )1.1و فرایندهـا (بامیانگیـن)1.33
دارای نقـاط قـوت اسـت .امـا در محورهـای خـط مشـی و اسـتراتژی بـا (، )2.13کارکنـان بـا (،)2.37
مدیریـت منابـع و تأمیـن کننـدگان بـا میانگیـن ( )2.33نیازمنـد تدویـن برنامههـای اجرایـی بهبـود
اسـت .ازدیـدگاه کارکنـان ،چهار مولفـه تحقیق نقش موثـری دراجرای مدل تعالی سـازمانی EFQM
دارنـد و تعهـد مدیریتـی بـا  1.13باالتریـن میانگیـن و نظامهـای مشـارکتی بـا  1.22پاییـنتریـن
میانگیـن رابـه خـود اختصـاص دادهاند.
اسفندیاری مقدم و همکارانش ( )1390در پژوهشی با عنوان ارزیابی عملکرد اداره کل آرشیوها و
کتابخانههای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران بر اساس الگوی تعالی سازمانی به این نتایج دست
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یافته اند که این سازمان با امتیاز  295.83پایین ترین سطح تعالی را کسب کرده و در میان هیچ یک از
سطوح تقدیرنامه برای تعالی قرار ندارد .یافتهها حاکی از آن است که بیشترین امتیاز متعلق به نتایج
جامعه است و بین امتیازهای کسب شده هریک از معیارها تفاوت معناداری وجود دارد.
اقبـال و همـکاران ( )1388در پژوهشـی بـه کاربـرد مـدل تعالـی بنیـاد اروپایی مدیریـت کیفیت
در ارزیابـی عملکـرد مدیریـت منابـع انسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان پرداخته انـد .یافتهها
نشـان مـی دهـد کـه مدیریـت منابع انسـانی در ایـن ارزیابـی  516امتیاز (بیشـترین امتیـاز) به خود
اختصـاص داده و کمتریـن امتیـاز بـه معیـار نتایـج کارکنان اختصاص داده شـده اسـت.

روششناسی پژوهش

ایـن پژوهـش از نظـر روش ،پیمایشـی و از نظـر هـدف کاربـردی اسـت .جامعـه آمـاری پژوهـش
حاضـر ،کارمنـدان و روسـای شـعب بانک مسـکن شهرسـتان کرمانشـاه در سـال  1396بوده کـه تعداد
آنهـا  86نفـر اسـت .باتوجـه بـه اینکـه حجم جامعـه آماری محـدود اسـت ،کل جامعه آماری بـهعنوان
جامعـه مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت .برای جمـع آوری اطالعات از نمونه آمـاری و بهمنظور آزمون
فرضیههـا از پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت .ایـن پرسشـنامه  36سـوال بسـته و هـم وزن دارد .برای
تجزیـه و تحلیـل دادههـا از آمـار اسـتنباطی و آزمـون ،تک گروهی و از  SPSSشـده اسـت.
بـرای اینکـه بانـک بتواند به تعالی سـازمانی برسـد بایـد بیـش از 300امتیـاز از  1000امتیاز مدل
تعالـی سـازمانی (بیـش از  30درصـد کل امتیـازات) را کسـب کنـد .بنابرایـن بانـک بایـد در هر یک
از معیارهـا (فرضیههـا) امتیـاز بیـش از  30درصـد را کسـب کند.

فرضیههای پژوهش

1 .1عملکـرد رهبـری و مدیریـت شـعب بانـک مسـکن کرمانشـاه بـرای تحقـق اهـداف خـود بـا
معیارهـای الگـوی تعالـی سـازمانی  EFQMانطبـاق دارد.
2.2وضعیت خط مشـیها و راهبردهای شـعب بانک مسـکن کرمانشـاه در راسـتای تحقق اهداف
آن مطابق با معیارهای الگوی تعالی سـازمانی  EFQMاسـت.
3.3مدیریـت کارکنـان شـعب بانـک مسـکن کرمانشـاه مطابـق بـا معیارهـای تعالـی سـازمانی
 EFQMاسـت.
4.4شـعب بانـک مسـکن کرمانشـاه در جهـت جـذب منابـع و مشـارکت بـا عوامـل بیرونـی بـا
معیارهـای مـدل تعالـی سـازمانی انطبـاق دارد.
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5.5وضعیـت فرآیندهـای شـعب بانـک مسـکن کرمانشـاه در راسـتای تحقـق اهداف و بر اسـاس
معیارهـای الگـوی تعالی سـازمانی  EFQMمناسـب اسـت.
6.6وضعیـت شـعب بانـک مسـکن کرمانشـاه ،از حیـث نتایـج ارباب رجـوع مطابق با مـدل تعالی
سـازمانی مناسب است.
7.7وضعیـت شـعب بانـک مسـکن کرمانشـاه ،از حیـث نتایـج کارکنـان مطابـق بـا مـدل تعالـی
سـازمانی مناسـب اسـت.
8.8معیارهـای ارزیابـی پاسـخگویان جامعـه در خصـوص عملکرد شـعب بانک مسـکن کرمانشـاه
مطابـق بـا معیارهـای مدل تعالی سـازمانی اسـت.
9.9وضعیـت شـعب بانـک مسـکن کرمانشـاه ،از حیـث نتایـج کلیـدی عملکـرد مطابـق بـا مـدل
تعالـی سـازمانی مناسـب اسـت.
در ایـن پژوهـش جهـت بررسـی تعالـی سـازمانی از نه معیار ( )EFQMاسـتفاده شـدهاسـت که
پنـج مـورد آن مربـوط بـه توانمنـد سـازی و چهـار معیـار آن نیـز مربوط بـه حوزه نتایج اسـت.
معیارهای توانمند سـازی عبارتند از :رهبری (شـامل  4سـوال) ،منابع انسـانی (شـامل  4سـوال)،
خط مشـی و استراتژی(شـامل  4سـوال) ،شـراکت و منابع (شـامل  4سـوال) و فرآیندها نیز شـامل 4
سـوال .همچنیـن معیارهای نتایج شـامل نتایج منابع انسـانی ،نتایج مشـتریان ،نتایـج جامعه و نتایج
کلیـدی عملکـرد کـه جهـت بررسـی و تعییـن میزان اثرگـذاری  5معیار ذکر شـده در بنـد فوق یعنی
توانمنـد سـازی سـازمانها اسـت ،طراحـی شـده کـه آنهـا نیـز هر کدام شـامل  4سـوال هسـتند و از
روش لیکرت جهت پاسـخدهی و جمع آوری آنها اسـتفاده شـده اسـت .همچنین از پاسـخدهندگان
خواسـته شـده تـا جهـت پاسـخ دهـی به سـواالت از بیـن درصدهـای 0تا  100یکـی را جهت پاسـخ به
سـوال انتخـاب کننـد کـه بـه تبع آن هر کـدام از گزینههای انتخابـی از خیلی کم تا خیلـی زیاد دارای
 20درصـد بـوده و نتیجـه گیـری آنهـا به صورت تجمعی انجام شـده اسـت.
ایـن پرسشـنامهها توسـط مدیـران عامـل و یـا مدیران/کارشناسـان تعالـی سـازمانی شـعب بانـک
مسـکن کرمانشـاه کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا خودارزیابیهای مـدل تعالی بـوده و با مفاهیـم مطرح در
آن نیز آشـنایی مناسـبی دارند تکمیل شـده اند .در این پرسشـنامه ادراکات پاسـخ دهندگان نسـبت
بـه اهمیـت و اولویتهـای معیارهـای مـدل تعالـی سـازمانی بنیـاد کیفیت اروپا اسـتخراج می شـود.
جهـت پایایـی پرسشـنامه نیـز از معیـار آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت کـه ایـن ضریـب
بـرای هـر یـک از معیارهـا بـه طـور جداگانـه بیـش تـر از  70درصـد بـوده بـرای کل پرسشـنامه نیـز
ایـن ضریـب در حـدود  91درصد اسـت و نشـان از هماهنگـی درونی بـاالی گویاها و قابلیـت اعتماد
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پرسشـنامه دارد (جـدول شـماره .)1
جدول شماره  :1آلفای کرونباخ سوالهای بررسی کننده هر یک از متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیر

تعالی رهبری

 4سوال

2

تعالی خطمشی و استراتژی

 4سوال

0/90

3

تعالی منابع انسانی یا کارکنان

 4سوال

0/91

4

تعالی مشارکت و منابع

 4سوال

0/85

5

تعالی فرآیندها

 4سوال

0/91

6

تعالی نتایج مشتری

 4سوال

0/90

7

تعالی نتایج کارکنان

 4سوال

0/84

8

تعالی نتایج جامعه

 4سوال

0/91

9

تعالی نتایج کلیدی عملکرد

 4سوال

0/88

-

کل متغیرها

 36سوال

0/91

1

تعداد سوالها

ضریب آلفای کرونباخ
0/93

در ادامـه بحـث بـا توجـه بـه نرمـال بـودن متغیرها و تاییـد روایی و پایایی پرسشـنامه به بررسـی
نتایـج پرداخته خواهد شـد.
بـا توجـه بـه خروجیهـای آزمـون نرمـال بـودن و نظریههای آمـاری ،تمامـی معیارها نرمـال بوده
کـه جهـت بررسـی تحلیـل نتایـج از خروجیهـای نـرم افزار  SPSSاسـتفاده شـده اسـت و آزمون تی
تسـت تـک نمونهای بهره گرفته شـده اسـت.

یافتههای پژوهش

قبـل از پاسـخگویی بـه فرضیههـای پژوهـش بـه بررسـی امتیازهـای معیارهـای نـه گانـه الگـوی
تعالـی سـازمانی ( )EFQMدر بانـک مسـکن بـا اسـتفاده از دو دسـته عامـل توانمنـد سـاز و نتایـج
پرداختـه و نتایـج آنهـا بـا وضعیـت مطلـوب مقایسـه شـدهاسـت.
در مقدمـه تحلیـل نتایـج اشـاره بـه ایـن موضـوع ضروری اسـت کـه هر کـدام از معیارهـای این
پژوهـش بـا درصـد متوسـط و مسـاوی بـرای هـر کـدام از معیارهـای مـورد آزمـون قـرار گرفتـه و بـا
توجـه بـه حـد مطلـوب نشـان داده شـده در شـکل مفهومـی الگوی تعالـی سـازمانی برای هـر یک از
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معیارهـا و فرضیـات مـورد تحلیـل واقـع شـده اسـت .نتایـج مربـوط بـه تحلیـل نتایـج فرضیـات در
جدول شـماره  2نشـان داده شـده اسـت.
معیارهـا دربانـک مسـکن کرمانشـاه مطابق بـا معیارهـای مدل تعالی سـازمانی اسـت و میانگین
هـر کـدام از معیارهـا برابر  3اسـت:H0 .
معیارهـا دربانک مسـکن کرمانشـاه مطابـق با معیارهای مدل تعالی سـازمانی نیسـت و میانگین
هـر کـدام از معیارها برابر  3نیسـت :H1
جدول شماره  :2نتایج مربوط به کلیه فرضیات
تفاوت
میانگین

ارزش
مقایسهشده

-7/483

85

0/0001

-0/86628

3

پایین

3

منابع انسانی یا کارکنان

-3/770

85

0/0001

-0/38081

3

-1/0964

3

-0/5817

-0/7004

-0/180

5

فرآیندها

0/503

85

0/5523

3

-0/1633

0/2738

7

نتایج کارکنان

0/6492

1/0077

9

نتایج کلیدی عملکرد

ردیف

معیار

1

رهبری

2

4

6

8

خط مشی و استراتژی
مشارکت و منابع

مقدار  +درجه سطح معنا
داری
آزمون آزادی

فاصله اطمینان 0/95

-5/169

-3/581

85
85

نتایج مشتری

6/189

85

نتایج جامعه

5/880

85

منبع :محاسبات نرم افزار

9/190

7/447

85
85

0/0001
0/0010
0/617

-0/50581
-0/3343

0/0001

0/65407

0/0001

0/64535

0/0001
0/0001

0/82849

0/76453

3
3
3
3
3

-0/5199
0/4439
0/4271

0/5604

باال

-0/6361
-0/3113

-0/1487
0/8642

0/8636
0/9687

بـر اسـاس دادههـای جـدول شـماره  2بـا توجـه بـه اینکـه سـطح معنـاداری در ایـن آزمونهـا بـه جز
معیـار پنجـم (تعالـی فرآیندها) صفر بهدسـت آمده اسـت و کوچک تر از  0/05اسـت تفـاوت بین امتیاز
کسـب شـده در ایـن معیارهـا بـرای بانکهای مسـکن بـا امتیاز تخصیـص یافته بـه این معیـار در مدل
تعالـی سـازمانی  EFQMمعنـادار اسـت .بـه این ترتیب تمامـی مفروضات و Hها به جـز معیار پنجم رد
می شـود ،و امتیاز کسـب شـده برای معیارهای رهبری ،خط مشـی و اسـتراتژی ،منابع انسـانی یا کارکنان
و مشـارکت و منابـع کـم تـر از امتیـاز مـورد نظـر پژوهـش بوده و بـرای معیارهـای نتایج مشـتری ،نتایج
کارکنـان ،نتایـج جامعـه و نتایـج کلیـدی عملکرد بیش تـر از امتیاز مـورد نظر پژوهش بوده اسـت.
با توجه به میانگین معیار رهبری ( )2/13امتیاز مربوط به آن از امتیاز تخصیص یافته پژوهش
کم تر است که برای هر کدام از معیارهای خط مشی کارکنان ،مشارکت و منابع ،این مقدار به ترتیب
 2/16 ، 2/49و  2/66است .دامنه مورد نظر هر کدام از این معیارها از لحاظ مقداری از سطوح پایینتر
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قرار گرفتهاند اما امتیازهای مربوط به معیارهای نتایج با میانگینها به ترتیب از 3/64، 3/82 ، 3/65
و  3/76به جز معیار پنجم که در فواصل مثبت و منفی امتیاز مورد نظر پژوهش قرار میگیرند.
نسبت به معیارهای توانمند ساز در سطوح مطلوب تری از این لحاظ اثرگذاری قرار دارند.

نتیجهگیری

جمـع امتیـاز عملکـرد بانک مسـکن با توجه به شـکل و محتـوای امتیازات ارائه شـده بخشهای
فـوق از  1000امتیـاز  63( 634/6 EFQMدرصـد) بـوده کـه بـهطـور کلـی نشـان دهنـده وضعیـت
مطلـوب عملکـرد بانکهـای مسـکن شهرسـتان اسـت .از معیارهـای نـه گانـه تعالی سـازمان در این
پژوهـش معیارهـای توانمنـد سـاز از امتیـاز کلـی  500امتیـاز 26( 263درصد) را کسـب کـرده اند که
ایـن مقـدار بـرای معیارهـای نتایـج 37( 371/6درصـد) اسـت و نشـان از مطلوب بـودن و بهتر بودن
وضعیـت نتایـج نسـبت بـه توانمند سـازها دارد.
نتایـج مربـوط بـه هـر کـدام از معیارهـای نـه گانـه الگـوی تعالـی سـازمانی بانکهـای مسـکن
نیـز در مقایسـه بـا امتیـاز تعییـن شـده در شـکل مفهومـی پژوهـش بـه ترتیب معیـار رهبـری 42/6
از امتیـاز  ، 100خـط مشـی و اسـتراتژی  39/90از امتیـاز  ،80منابـع انسـانی یـا کارکنـان  47/1از ، 90
مشـارکت و منابـع  47/9از  ، 90فرآیندهـا  85/5از  ،140نتایـج مشـتری 146/1از امتیـاز  ، 200نتایـج
کارکنـان 68/9از امتیـاز  ،90نتایـج جامعـه امتیـاز 43/7از  60و نتایج کلیدی عملکـرد  112/9از امتیاز
 150اسـت کـه در ایـن قسـمت نیـز بـه صـورت تحلیـل جزئـی مطلـوب بـودن وضعیـت معیارهـای
نتایـج بـه اثبـات می رسـد ،ترتیب ایـن معیارها از لحـاظ درجه مطلوبیـت نیز عبارت خواهـد بود از:
نتایـج کارکنـان ،نتایـج کلیـدی عملکـرد ،نتایـج مشـتری ،نتایج جامعـه ،فرایندهـا ،مشـارکت و منابع،
منابـع انسـانی و کارکنـان ،خـط مشـی و اسـتراتژی و تعالـی رهبری.
نتایـج بـه ایـن صـورت شـد کـه بـا توجـه بـه اینکـه شـعب یانـک مسـکن کرمانشـاه از لحـاظ
معیارهـای تعالـی سـازمانی از نظـر معیارهـای نتایـج نسـبت بـه توانمنـد سـازها امتیـاز بهتـر کسـب
کـرده نشـاندهنده اینسـت کـه عملکرد کلی بانکهـا (از لحاظ عملکـرد کارکنان ،روابط با مشـتریان،
جامعـه) در حـد مطلـوب بـوده بـا اینکـه در زمینههـای مدیریتـی و رهبـری ،کارکنـان ،مشـارکت و
منابـع ،فرایندهـای سـازمانی مشـکالت و نارسـاییهایی وجـود داشـته ،لـذا اگـر سـعی در برطـرف
کـردن ایـن مشـکالت بـر اسـاس مدل تعالی سـازمانی شـود ،عملکرد به سـطح مطلوبتر ارتقا مـییابد.
لـذا پرداختـن بـه زمینههـای بهبـود و تلاش در جهـت مرتفـع سـاختن آنهـا مـیتوانـد سـبب ارتقای
تعالـی بانـک شـود .در همیـن راسـتا بـه مدیـران ارشـد بانـک پیشـنهاد میشـود بـا توجه بـه کارآمد

112

فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی ،سال سوم ،شمارة  ،9زمستان 1394

بـودن ایـن مـدل ،مفاهیـم و زیرمعیارهای مدل  EFQMبررسـی کنند ،زیرا بررسـی و بازبینی مجدد
طـرح هـا و برنامـه ریـزی هـا کلیـد اصلی بـرای موفقیـت خواهـد بود.
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