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 چکیده

 این مدلها معرفی شده است.  به عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیـابی و بهبود سازمانبنیاد مدیریت کیفیت اروپایی تعالی سازمانی مدل 
در این تحقیق در مرحله اول با استفاده از  .]1[دست یابد هاکه یك سازمان سرآمد بایـد به آن های پایداری را مشخص می کند مزیت

ها )تی تك نمونه( به ارزیابی کیفیت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از منظر معیارهای  نآزمون مقایسه میانگی
مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی پرداخته شد. در مرحله دوم رابطه بین این مدل تعالی سازمانی و اثربخشی سازمانی 

به جز نفر از مدیران و کارمندان این سازمان بود. نتایج این پژوهش نشان داد که  11ررسی شامل مورد بررسی قرار گرفت. جامعه مورد ب
ها و منابع و نتایج جامعه( که دارای مقدار مناسبی بودند، در بقیه معیارها، سازمان مذکور در شرایط متوسطی قرار  در دو معیار )مشارکت

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و اثربخشی سازمانی مشخص شد که از نظر جامعه سازمانی  تعالیمدل دارند. همچنین در بررسی رابطه بین 
 تحقیق این دو متغیر دارای رابطه ای مستقیم و قوی می باشند.
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 مقدمه .1

 باعثارزیابی سنتی،  یها به الگوی جامع ارزیابی و رفع معایب شیوه رسیدنبرای  ها تالش مستمر سازمان

دنبال آن سایر کشورهای  بهکشورهای پیشرو و  ی تعالی سازمانی و جوایز کیفیت ملی درها مطرح شدن مدل

 .]2[جهان گردید

کیفیت و عملکرد بهتر وجود  ها به یکی از الگوهای تعالی سازمانی که برای شناسایی میزان دستیابی سازمان

سازد تا  دارد، مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت است. این مدل مدیران سازمان را قادر می

های خود را افزایش داده و یادگیری سازمانی و بهبود مداوم را  های رهبری و تصمیم گیری اثربخشی ظرفیت

  .]3[ سایی بهترین فرآیندها را از طریق این الگو فراهم سازدها نهادینه نماید و امکان شنا در سازمان

ها و لزوم  های تعالی سازمانی در ارتقا سطح کیفیت در ابعاد مختلف در سازمان با توجه به اهمیت سیستم

ها و مفاهیم سازمانی از جمله اثربخشی که راه درست در رسیدن به این اهداف  بررسی رابطه بین این سیستم

کند، در این تحقیق ابتدا کیفیت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با توجه  م میرا ترسی

به ابعاد مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت بررسی شده و در ادامه به تعیین رابطه بین ابعاد این مدل تعالی 

 سازمانی و اثربخشی سازمانی پرداخته خواهد شد.

 

 بنیاد اروپایی مدیریت کیفیتمدل تعالی سازمانی  .2

یك چارچوب خود ارزیابی است که موجب بهبود مستمر  1(EFQMالگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت )

 .]4[باشد می این مدل یك رویکرد استقرار مدیریت کیفیت جامع .های سازمان می شود در فعالیت

ها  های تعالی سازمانی است که سازمان مدلدر واقع مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت یکی از انواع 

توانند برای هدایت سازمان خود به سمت اهداف متعالی از آن بهره گیرند. این مدل مسیری را برای تعالی  می

بلکه رشد و  دهد تا در نهایت نه تنها بتواند در محیط کسب و کار باقی بماند در اختیار سازمان قرار می

 .] 5[سعه یابدتو

های ایرانی به ضرورت خودارزیابی منظم و نظام مند پی برده اند و بر اساس آن  بسیاری از سازمانامروزه 

برنامه های بهبود را به سمت جلو هدایت می نمایند. آنها دریافته اند که تشخیص به موقع تغییر و مدیریت 

 .]6[علمی تغییر در دنیای متالطم امروز خود یك مزیت رقابتی است

ها با خودارزیابی  سازمان .بر اساس مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا با خودارزیابی آغاز می شود روند تعالی

های بهبود خود را  شان را با الگوی معرفی شده از سوی مدل، محك زده و زمینه منظم الگوی مدیریتی

 .]7[نمایند های بهبود را جهت رسیدن به مقاصد واالتری در کسب و کار اجرا می شناسایی و پروژه
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 معیارهای مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت. 1.2

حاصل  در دو حوزه توانمندسازها و نتایج ها برای ارزیابی عملکرد سازمانکه  EFQMتعالی سازمانی  الگوی

در این مدل عبارت  از این توانمندسازهاست، چارچوبی روشن و شفاف دارد. دستاوردهای حاصل از ارزیابی

ی ها بهبودها فهرستی از برنامه ی قابل بهبود آن که برای دستیابی بهها تشخیص نقاط قوت و زمینهاست از 

  .]1[کند بندی شده را نیز پیشنهاد می اولویت

های این مدل هستند و  این معیارها، اصول و ستون .معیار تشکیل شده است 9از  EFQMمدل تعالی 

  : ]9[به دو دسته تقسیم می شوند EFQMمعیارهای مدل  .ها قرار می باشند مبنای ارزیابی سازمان

منابع و  استراتژی و خط مشی، کارکنان، رهبری،شامل )الف( توانمندسازها: پنج معیار اول این مدل بوده 

را اجزای تشکیل دهنده یك سازمان و چگونگی تعامل آنها با هم  کها( که عواملی هستند و فراینده شرکا

 .سازمان را برای رسیدن به اهداف و نتایج مناسب، توانمند می کندو  بیان نموده

نتایج شامل )های مختلف به آنها دست پیدا می کند  ب( نتایج: نتایجی هستند که سازمان متعالی، در حوزه

( که بیان کننده دستاوردهای حاصل از اجرای نتایج کلیدی عملکردو  نتایج جامعه نتایج مشتریان، کارکنان،

 وب توانمندسازها هستند.مطل

 

 اثربخشی سازمانی .3

ها، توجه بسیاری از محققان به طراحی  توجـه بـه تغییـرات وسیع در جهان امروز و شدت یافتن رقابت با

 .]11[ها و اجرای سریع و مؤثر آنها جلب شده است استراتژیهای مناسب برای اثربخش بودن سازمان

بر  انمحقق وصاحبنظران  .]11[در درك حوزة رفتار سازمانی استمفهوم اثربخشی از مهم ترین موضوعات 

های سـازمانی است و تصور سازمانی  جزیه و تحلیلاعتقادند که اثربخشی موضوعی اصلی در تمامی ت این

را باعث توسعة  شیهمچنین صاحبنظران توجه بـه موضوع اثربخ. بدون ساخت اثربخشی مشکل است 

 .]12[دانند میی سازمانی و موضوع اصلی در فضـای عملی ها تئوری

اثربخشی سازمانی یکی از مفاهیمی است که در مدیریت نوین توجه خاصی به آن شده است و اهمیت 

اندیشمندان مدیریت و رفتار سـازمانی اثربخشـی را میـزان دسـتیـابی اساسی در امر بهبود سازمانی دارد. 

 .]13[کنند میبـه اهداف تعریف 

 انتظارات به توجه با بلندمدت و کوتاه مدت اهداف کسب میزان به عنوان را سازمانی ( اثربخشی1991رابینز )

 ]14[می کند تعریف سازمانی زندگی مرحلة و ارزیابی کنندگان ذینفعان،

 یا سازدمی  برآورده را نیازها سازمان که میزانی و درجه را سازمانی ( اثربخشی1971) ساالنسیك و ففر

صاحب نظرانی چون گودمن و پنینگ  .]15[می کنند تعریف سازمان از خارج افراد ارزیابی معیارهای برآوردن

های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل  تجزیه و تحلیل معتقدند که اثربخشی موضوعی اصلی در تمامی

 .]16[ساخت اثربخشی نباشد، مشکل است



 

 

سازد، تعریف شده است. در این  اثربخشی به عنوان میزان و حدی که یك سازمان اهدافش را محقق می 

تعریف ابهامات متعددی وجود دارد که موجب شده تا بررسی محققان و استفاده مدیران از آن را محدود 

 : ]17[کند. نمونه ای از ابهاماتی که وجود دارد عبارت است از اینکه

 شده در تعریف اثربخشی متعلق به کیست؟ اهداف مطرح  

 اهداف کوتاه مدت مد نظرند یا اهداف بلند مدت؟ 

 سازمان مد نظرند یا اهداف واقعی؟ اهداف رسمی

هایی است که باید در راه درك اثربخشی باید برداشت. اهداف  درك اهداف سازمان سازمان از نخستین گام

 .]11[را که در پی دستیابی به آن است، باشد سازمان باید بیانگر علت وجودی آن و آنچه

پیتر دراکر بر این باور است که باید عملکرد مدیر را با دو شاخص یا دو معیار اثربخشی و کارایی مورد ارزیابی 

قرار داد. اثربخشی یعنی توانایی در انجام کار دریت و کارایی یعنی توانایی انجام کارها به صورت شایسته و 

آورد. زیرا اگر اهداف نادرستی  از میان این دو شاخص، اثربخشی را مهم تر به حساب می مناسب.دراکر

 .]19[توان آن را جبران کرد انتخاب شده باشد، یا هیچ میزانی از کارایی نمی

در واقع اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آوردن رضایت انسان از تالشهای انجام شده، و کارایی مرتبط با 

دارد، ولی اثربخشی دارای جنبه  شود که کارایی جنبه کمی داری صحیح از منافع است. مالحظه میبهره بر

 .]21[باشد کیفی می

ی بسیار موفق از نظر طراحی ها ی مدیریتی نهفته است و سازمانها در فرآیندها و روش ها اثربخشی سازمان 

سازمانی دارای سه ویژگی هستند که عبارتند از: شکل ساده، کارکنان اندك، تمرکززدایی با هدف افزایش 

 تعامل سازمانی، ساختار عمودی و افقی سطح در قوی ارتباطات ( وجود1993)کارآفرینی. استروف و اشمیت 

  .]21[می دانند ضروری اثربخشی ایشافز برای را آنها اعضای و سازمانی واحدهای بین

نهایتا اگر ما هدفی را که بیشتر محققان و اندیشمندان سازمانی بر آن اتفاق نظر دارند و شرطی ضروری برای 

شود، مدنظر قرار دهیم، آن وقت نقطه نظر ما روشن تر خواهد شد. این  موفقیت یك سازمان محسوب می

 .]22[دانند اثربخشی می هدف بقاء سازمان است، که آن را ضابطه

 

 پیشینه پژوهش. 4

( در پژوهشی با عنوان بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت هواپیمایی آسمان در تأمین 1319حکیمی فرد) -

( به این نتیجه EFQMهای تعالی و سرآمدی سازمانها )مورد روش  های ذی نفع مبتنی بر نظام رضایت گروه

ها، نتایج در ارتباط با جامعه و نتایج  فرآیندها، خط مشی و راهبرد، مشارکترسیدند که معیارهای رهبری، 

کلیدی عملکرد در وضعیت مطلوب قرار دارند در مقابل نتایج مشتریان، نتایج در ارتباط با منابع انسانی و 

 .]23[معیار کارکنان در وضعیت مطلوبی قرار ندارند
 ن ارزیابی عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع )پشتیبانی(( در تحقیقی با عنوا1319فتحی و همکاران ) -

، دریافتند که در رابطه با معیارها، بیشترین امتیاز  EFQMهای علوم پزشکی کشور براساس مدل دانشگاه



 

 

درصد معیار منابع و  67درصد و در بقیه معیارها به ترتیب  91ها مربوط به معیار فرایندها با اخذ  دانشگاه

 13/31درصد رهبری،  7/42درصد نتایج کلیدی عملکرد،  93/42درصد سیاست و استراتژیها،  65 شراکتها،

 .]24[درصد معیار کارکنان می باشد 56/35درصد نتایج مشتری و 

های سالمت سازمان و  تأثیر تغییرات سازمانی بر شاخص"( تحقیقی پیرامون 1391توفیقی و همکاران) -

نفر از پایوران یك واحد نظامی که به روش سرشماری  59روی  که بر "سازمانیارتباط آن با اثربخشی 

تحلیل شده بود، به  spssدادند. در این مطالعه که از نوع توصیفی و با نرم افزار  ، انجامه بودندانتخاب شد

این نتیجه رسیدند که اثربخشی سازمانی همبستگی مثبت، مستقیم و معناداری با شاخصهای سالمت 

 .]25[زمان داردسا

( با عنوان ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران براساس 1393در پژوهشی دیگر )محمدپور و قادری،  -

، به ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران از دیدگاه مدیران منابع انسانی شهرداری تهران EFQMمدل 

شده، ابزار مناسبی برای شناسایی نتایج نشان دهنده آن بود که ارزیابی در قالب مدل توصیف  .پرداخته شد

و دستیابی به تعالی،  ها اجرای بهتر برنامه و وضعیت عملکرد و نقاط قوت و قابل بهبود شهرداری تهران است

صوص ارزیابی مدیران . همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در خخواهد بودبا همکاری مستمر، امکانپذیر 

داری  منابع انسانی در زمینه معیارهای کیفیت برحسب متغیرهای سابقه کار و سطح تحصیالت، تفاوت معنی

 .]26[وجود ندارد

به منظور  EFQMبه بررسی توانمندسازهای  2116مورا و همکاران در سال  -در پژوهش دیگری کالوو -

تحلیل ارتباط بین معیارها برای ارائه چارچوب مدیریت بهبود کیفیت در آموزش عالی پرداختند و در این 

ها نشان داده اند  های اسپانیا جهت آزمون فرضیه راستا با استفاده از بررسی ادبیات و روش تجربی در دانشگاه

 .]27[نها در رسیدن به تعالی سازمان تأکید می کنندکه بین توانمندسازها ارتباط وجود دارد و بر نقش مهم آ

ها؛ رویکردی نظام مند و یکپارچه، به  در پژوهشی با عنوان تعالی در کتابخانه 2117هرگت و هیرل در سال  -

ها پرداختند و به نقایص هر روش اشاره نموده و اذعان کردند که  رویکرد موجود در ارزیابی کتابخانه 7بررسی 

باشد. آنها با استفاده از این مدل، دو  ها می مدلی کامل برای ارزیابی کتابخانه EFQMسازمانی مدل تعالی 

را با محیط کتابخانه به اثبات  EFQMکتابخانه رو مورد ارزیابی قرار دادند و سازگاری مدل تعالی 

  .]21[رساندند

ولی؛ چگونه می توان مدل ( در تحقیقی با عنوان بخش گسترده رهبری تح2111کارتمل و همکاران ) -

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت را در بخش آموزشی به طور مؤثر مورد استفاده قرار داد، به این نتیجه  تعالی

رسیدند که بین استفاده از این مدل در بخش آموزشی و بهبود وضعیت مالی، رابطه مثبت وجود دارد؛ به 

 .]29[ینفعان و بهبود فرایندها شده استارات ذتعادل انتظ طوری که استفاده از این مدل، باعث

(، در تحقیقی به بررسی تأثیر تحریك کارکنان بر اثربخشی سازمانی در کشور پاکستان انجام 2111مانزور ) -

انجام شد ، حاکی از آن بود که رابطة  spssها که با استفاده از نرم افزار  داد. نتایج تجزیه و تحلیل داده

 .]31[مثبتی بین تحریك و انگیزش کارکنان بر اثربخشی سازمانی وجود دارد



 

 

( در پژوهشی به بررسی رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی، اثربخشی سازمانی و نتایج 2112شیوا و دامودار ) -

های تحقیق که روش تحقیق آن از نوع  های غیردولتی که در هند پرداختند. یافته ها در سازمان برنامه

آورد و فرهنگ  همبستگی بود، آنها نشان داد که رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی را به وجود می -توصیفی

دهد. درواقع رهبری تحولی به طور  سازمانی، اثربخشی سازمانی را در سازمانهای غیردولتی افزایش می

ها را بهبود  به عالوه اثربخشی سازمانی، نتایج تضمین شده برنامهمستقیم بر اثربخشی سازمانی تأثیر ندارد. 

 .]31[بخشد می

های بسیار اندکی در زمینه رابطه  در مجموع با بررسی پیشینه موضوع این نکته مشخص شد که پژوهش

پیاده سازی مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و ارتقا اثربخشی انجام شده است. همچنین تا به حال هیچ 

ارزیابی کیفیت سازمانی از منظر معیارهای مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی پژوهشی به طور همزمان به 

 در یك سازمان و تعیین رابطه بین این معیارها با اثربخشی سازمانی اقدام نکرده است. مدیریت کیفیت

 

 های تحقیق پرسش .5

اروپایی مدیریت کیفیت به چه صورتی می وضعیت عامل رهبری به عنوان توانمندساز در مدل بنیاد  .1

 باشد؟

مشی به عنوان توانمندساز در مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت به  وضعیت عامل استراتزی و خط .2

 چه صورتی می باشد؟ 

وضعیت عامل کارکنان به عنوان توانمندساز در مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت به چه صورتی  .3

 می باشد؟ 

ها و منابع به عنوان توانمندساز در مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت به چه  رکتوضعیت عامل مشا .4

 صورتی می باشد؟ 

وضعیت عامل فرآیندها به عنوان توانمندساز در مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت به چه صورتی  .5

 می باشد؟ 

دل بنیاد اروپایی وضعیت عامل نتایج مشتریان به عنوان یکی از معیارهای مرتبط با نتایج در م .6

 مدیریت کیفیت به چه صورتی می باشد؟ 

وضعیت عامل نتایج کارکنان به عنوان یکی از معیارهای مرتبط با نتایج در مدل بنیاد اروپایی  .7

 مدیریت کیفیت به چه صورتی می باشد؟ 

مدیریت  وضعیت عامل نتایج جامعه به عنوان یکی از معیارهای مرتبط با نتایج در مدل بنیاد اروپایی .1

 کیفیت به چه صورتی می باشد؟ 

وضعیت عامل نتایج کلیدی عملکرد به عنوان یکی از معیارهای مرتبط با نتایج در مدل بنیاد اروپایی  .9

 مدیریت کیفیت به چه صورتی می باشد؟



 

 

آیا بین مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و اثربخشی سازمانی در اداره کل ورزش و  .11

 ن استان خراسان رضوی رابطه معناداری وجود دارد؟جوانا

 

 روش شناسی تحقیق .6

 

 جامعه و نمونه تحقیق. 1.6

نفر از کارمندان و مدیران شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان  11جامعه آماری این تحقیق شامل 

 انجام نمی شود.خراسان رضوی می باشد، که چون تعداد جامعه محدود است، بنابراین نمونه گیری 

 

 روش جمع آوری اطالعات. 2.6

 گردآوری برای. بود خواهد میدانی روش و ای کتابخانه دوصورت به پژوهش این اطالعات گردآوری روش

 پایگاه از استفاده کتابخانه، به مراجعه)ای کتابخانه روش از تحقیق ادبیات و پیشینه به مربوط اطالعات

 بطور محقق میدانی روش در شد. خواهد استفاده غیره( و معتبر یها سایت ،ها نامه پایان پایگاه مقاالت،

 بین در را مربوطه یها پرسشنامه و مراجعه اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به مستقیم

به منظور بررسی  .نماید می آوری جمع را شده تکمیل یها پرسشنامه و نموده توزیع کارکنان و مدیران

معیارهای مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی، از پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی این  وضعیت سازمان بر پایه

سنجش اثربخشی سازمانی نیز از پرسشنامه جهت سوال است، بهره گرفته شده است.  51بنیاد که دارای 

 سوال استفاده می گردد. 21با  2استاندارد پارسونز

 

 

 

 

 ها پرسشنامهو پایایی روایی  .3.6

 ارزش بی را علمی پژوهش هر ناکافی و نامناسب یها گیری اندازه که دارد اهمیت جهت آن از تحقیق روایی

 ارزش در آزمون آن کاربرد از حاصل نتایج که است این پایایی و ثبات از منظور همچنین. سازد می ناروا و

 .]32[(1311 دالور،)باشد یکنواخت یابی

                                                        
2  Parsons 



 

 

روایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسنز در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. شریفی و 

و سازه  بررسی و مورد تایید  (، روایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز از نظر محتوایی1393اسالمیه)

تعیین  1/1ی پارسنز را  برابر ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه اثربخشی سازمانهمچنین  قرار دادند.

روایی پرسشنامه خودارزیابی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت نیز در چند مطالعه بررسی و تایید  ]33[نمودند.

( با عنوان ارزیابی 1391شده است. از جمله این مطالعات می توان به پژوهش ولی قزوینی و همکاران)

در  ی تعالی کیفیت بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت اشاره کرد.عملکرد بیمارستان رجایی قزوین براساس الگو

لی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت را با استفاده از اپایایی پرسشنامه خودارزیابی تعپژوهش مذکور 

 .]34[محاسبه نمودند 97/1لفای کرونباخ ضریب آ

 

  روش تجزیه وتحلیل اطالعات . 4.6

های موجود در آمار توصیفی )جداول توزیع فراوانی، میانگین، غیره( و آمار استنباطی  در این پژوهش از روش

همبستگی )به این دلیل که ارتباط بین دو متغیر بررسی می شود( و ضریب همبستگی پیرسون )به شامل 

اهد شد. در تحلیل این پژوهش های پژوهش استفاده خو ها( برای تجزیه و تحلیل داده دلیل نرمال بودن داده

 استفاده شده است.، 22ویراست  SPSSنیز از نرم افزار 

 

 های پژوهش یافته .7

 بررسی سوال اول. 1.7

وضعیت عامل رهبری به عنوان یکی از فاکتورهای توانمندساز در مدل بنیاد اروپایی مدیریت برای بررسی 

میانگین نمرات پاسخگویان برای این معیار را با مقدار میانگین  تك نمونه ای، tکیفیت، با استفاده از آزمون 

، پارامترهای توصیفی شامل تعداد، میانگین، حد باال و 1باشد، مقایسه می نماییم. در جدول  می 3که عدد 

شود، از آنجایی داری آورده شده است. همانطور که مشاهده میحد پایین بازه اطمینان تفاوت و سطح معنی

بیشتر است، بنابراین میانگین نظرات درباره عامل رهبری با  15/1و از  236/1داری برابر با ح معنیکه سط

 داری ندارد. میانگین تفاوت معنی

 

 
 

 پارامترهای توصیفی عامل رهبری -1جدول 

 داریسطح معنی حد پایین حد باال میانگین تعداد

11 111/3 3117/1 1795/1- 236/1 

 



 

 

 سوال دومبررسی . 2.7

وضعیت عامل استراتژی و خط مشی به عنوان یکی از فاکتورهای توانمندساز در مدل بنیاد اروپایی مدیریت 

بیشتر است،  15/1و از  917/1داری برابر با ، آمده است. با توجه به اینکه سطح معنی2کیفیت، در جدول 

 داری ندارد. انگین تفاوت معنیبنابراین میانگین نظرات درباره عامل استراتژی و خط مشی با می
 

 پارامترهای توصیفی عامل استراتژی و خط مشی -2جدول 

 داریسطح معنی حد پایین حد باال میانگین تعداد

11 113/3 2616/1 2321/1- 917/1 

 

 بررسی سوال سوم. 3.7

 15/1و از  661/1داری برابر با شود، از آنجایی که سطح معنیمشاهده می 3همانطور که در جدول شماره 

 داری ندارد. بیشتر است، بنابراین میانگین نظرات درباره عامل کارکنان نیز با میانگین تفاوت معنی
 

 پارامترهای توصیفی عامل کارکنان -3جدول 

 داریسطح معنی حد پایین حد باال میانگین تعداد

11 155/3 3237/1 2126/1- 661/1 

 

 بررسی سوال چهارم. 4.7

وضعیت عامل مشارکت و منابع به عنوان یکی از فاکتورهای توانمندساز در مدل بنیاد اروپایی نتیجه مقایسه 

، آورده شده است. همانطور که مشاهده 4باشد، در جدول  می 3مدیریت کیفیت، با مقدار میانگین که عدد 

کمتر است، بنابراین میانگین نظرات درباره عامل  15/1و از  146/1داری برابر با شود، چون سطح معنیمی

 مشارکت ها و منابع از میانگین باالتر است. 

 
 پارامترهای توصیفی عامل مشارکت ها و منابع -4جدول 

 داریسطح معنی حد پایین حد باال میانگین تعداد

11 2/3 396/1 114/1 146/1 

 

 پنجمبررسی سوال . 5.7

بیشتر است، بنابراین میانگین  15/1و از  311/1داری برابر با ، چون سطح معنی5های جدول  با توجه به داده

 داری ندارد. نظرات درباره عامل فرآیند با میانگین تفاوت معنی
 

 



 

 

 
 پارامترهای توصیفی عامل فرآیند -5جدول 

 داریسطح معنی حد پایین حد باال میانگین تعداد

11 1794/3 2396/1 1111/1- 311/1 

 

 بررسی سوال ششم. 6.7

است، بنابراین میانگین نظرات  1/1داری برابر با شود، از آنجایی که سطح معنیهمانطور که مشاهده می

 داری ندارد. درباره عامل نتایج ارباب رجوعان هم با میانگین تفاوت معنی

 
 رجوعان پارامترهای توصیفی عامل نتایج ارباب -6جدول 

 داریسطح معنی حد پایین حد باال میانگین تعداد

11 12/3 2266/1 1773/1- 1/1 

 

 بررسی سوال هفتم. 7.7

اچنین نتیجه گیری  می باشد، 3با مقایسه میانگین نظرات درباره عامل نتایج کارکنان با میزان معیار که عدد 

 تفاوت معناداری ندارد. 3می شود که میزان میانگین نظرات با مقدار معیار که 

 
 پارامترهای توصیفی عامل نتایج کارکنان -7جدول 

 داریسطح معنی حد پایین حد باال میانگین تعداد

11 911/2 143/1 3211/1- 43/1 

 

 بررسی سوال هشتم. 7.7

نتایج جامعه به عنوان یکی از فاکتورهای مرتبط با نتایج در مدل بنیاد اروپایی وضعیت عامل برای بررسی 

باشد، مقایسه  می 3مدیریت کیفیت، میانگین نمرات پاسخگویان برای این معیار را با مقدار میانگین که عدد 

و از  113/1 داری برابر باشود، به این دلیل که سطح معنیمشاهده می 1می نماییم. همانطور که در جدول 

 کمتر است، بنابراین میانگین نظرات درباره عامل نتایج جامعه از میانگین باالتر است.  15/1

 
 

 پارامترهای توصیفی عامل نتایج جامعه -1جدول 

 داریسطح معنی حد پایین حد باال میانگین تعداد

11 2963/3 4751/1 1175/1 113/1 

 



 

 

 بررسی سوال نهم. 7.7

بیشتر است، بنابراین میانگین نظرات  15/1و از  373/1داری در این بخش برابر با سطح معنیاز آنجایی که 

  داری ندارد.درباره عامل عملکردهای کلیدی با میانگین تفاوت معنی

 
 پارامترهای توصیفی عامل نتایج جامعه -9جدول 

 داریسطح معنی حد پایین حد باال میانگین تعداد

11 1119/2 1451/1 3673/1- 373/1 

 

 بررسی سوال دهم. 7..1

مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و اثربخشی سازمانی در اداره کل ورزش و بین ابعاد برای بررسی رابطه 

 11استفاده شد . نتایج حاصل از این آزمون در جدول  3از ضریب همبستگی پیرسون جوانان استان خراسان 

 آمده است:
 

 ی پیرسون مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و اثربخشی سازمانیهمبستگ ریبض -11جدول 

مقدار ضریب  آماره همبستگی

 همبستگی

سطح معنی 

 مقدار( -pداری)

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد

 مستقیم قوی 11 111/1 76/1 اسپیرمن

 

است، که نشان دهنده این  76/1بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون برابر 

بین ابعاد مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و اثربخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان است 

مشاهده می شود،  . همانطور که در جدول فوق>p)15/1رابطه معنی داری وجود دارد ) خراسان رضوی

این مطلب به این مفهوم است که ابعاد مدل بنیاد اروپایی رابطه بین این دو متغیر مستقیم و قوی می باشد. 

در ارتباط هستند، که مثبت بودن ضریب آزمون پیرسون دلیل افزایشی و مثبت  با اثربخشی سازمان کیفیت

بودن جهت این ارتباط است. همچنین به این دلیل که مقدار عددی این ضریب به یك نزدیك است، 

 قابل تایید است:این مساله با توجه به نمودار پراکنش ذیل دهنده یك رابطه قوی می باشد.  نشان

                                                        
وگروف اسمیرنوف درباره این دو متغیر انجام و نتیجه نشان داد این لم. آزمون کو 3

 دو متغیر دارای توزیع نرمال می باشند



 

 

 
 
 

 گیری بحث و نتیجه .7

در این پژوهش در بخش اول تحقیق به بررسی وضعیت معیارهای مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت 

کیفیت در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که به جز در 

بودند، در بقیه معیارها، سازمان مذکور  ها و منابع و نتایج جامعه که دارای مقدار مناسبی دو معیار مشارکت

در شرایط متوسطی قرار دارد. این موضوع به این معناست که برای رسیدن به سازمانی کامال متعالی از نظر 

مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت باید به معیارهایی که در سطح متوسط قرار دارند)شامل 

مشی، کارکنان، فرآیندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان و نتایج کلیدی ابعاد رهبری، استراتژی و خط 

عملکرد( توجه بیشتری شود. در بخش دوم ارتباط بین تعالی سازمانی و اثربخشی سازمانی مورد بررسی قرار 

گرفت که همانطور که بخش قبلی بیان شد، بین این دو متغیر رابطه مستقیم و قوی وجود دارد. به این 

 یابد. ی که با ارتقا سطح تعالی سازمانی، اثربخشی سازمانی نیز افزایش میمعن

های سازمانی از  بنابراین چنین توصیه می شود که مدیران سازمان در تعریف، تبیین و تدوین و اشاعه ارزش

جمله اخالق حرفه ای، درستی و صداقت کاری، ایجاد مسئولیت پذیری اجتماعی، رفتار سازمانی مناسب و 

های اعضا سازمان فعاالنه تر عمل کنند. همچنین آنها می بایست در طراحی  ها و موفقیت قدردانی از تالش

چشم اندازها به تصمیم گیری گروهی یا خرد جمعی نیز توجه کنند، که این موضوع باعث افزایش سطح 

ها می  و جهت گیریمسئولیت پذیری کارکنان، هدف گرایی بیشتر در سازمان و عقالیی تر شدن رفتارها 

 شود. 



 

 

های رسیدن به آن را به طور شفاف و واضح و مستند  همچنین سازمان باید ماموریت و چشم انداز و استراتژی

نفعان قرار دهد. از طرفی توان بلقوه کارکنان باید شناسایی و در سطوح فردی،  تعیین کرده و در دسترس ذی

ها  ی هدایت و مدیریت شده و برای توسعه و رشد این تواناییتیمی و سازمانی در جهت بهبود و ارزش آفرین

تالش شود، که این رشد و توسعه باید با اهداف استراتژیك سازمان هم راستا باشد. فرآیندهای موجود درون 

سازمان برای ایجاد ارزش باید به صورت روشنی به وسیله دستورالعمل بیان شود و کامال براساس استانداردها 

رل قرار داشته باشد. بهبود فرآیندها در سازمان باید بر شناسایی نیازهایی متکی باشد که از تحلیل تحت کنت

 آیند.  ها مشابه، بدست می های سایر سازمان های عملیاتی و فعالیت نظرات ارباب رجوعان، داده

گرفته و نظرات آنها  از سوی دیگر سیستم مدیریت ارتباط با ارباب رجوعان در سازمان باید مورد وثوق قرار

هایی درباره ارزیابی رضایت ارباب رجوعان باید تعریف شود که  باید تجزیه و تحلیل و بکارگرفته شود. شاخص

های مشابه سنجید. باید دقت شود که نظرات  ها عملکرد سازمان را با سازمان بتوان با استفاده از این شاخص

 مان باید روندی پایدار و صعودی داشته باشد. ارباب رجوعان نسبت به کارایی و عملکرد ساز

الزم است در سازمان عملکردها و شرایط حاکم بر محیط کاری کارکنان که قبال واقع شده است، مورد 

بررسی و تجزیه تحلیل دقیق قرار گیرد. در کنار این امر بازخوردهای منظمی از کارکنان در مورد موضوعات 

. با استفاده از این نوع اطالعات می توان درباره اقدامات اصالحی، تصمیمات مرتبط با محیط کاری اتخاذ شود

 الزم را اتخاذ نمود. 

های مختلف سازمان به تفکیك، قابل مشاهده و ارزیابی با یکدیگر و با  همچنین باید نتایج عملکردهای بخش

 د روند سازمان مشخص شود.های مشابه باشد و نقش هر کدام از آنها در بهبو های مشابه در سازمان بخش

در نهایت می توان چنین گفت که مدیرانی که قصد ایجاد اثربخشی را در سازمان خویش دارند باید به 

ارتباط آن با مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت توجه نمایند. به عبارت دیگر نتایج تحقیق 

اروپایی مدیریت کیفیت و اثربخشی سازمانی در کنار یکدیگر حاضر نشان داد که مدل تعالی سازمانی بنیاد 

 توانند سازمان را در رسیدن به اهداف خود به بهترین شکل یاری نمایند. می
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