
 تعالي سازماني؛ محرک ارتقای کارایی
در بخش های اقتصادی و عمومی

●مهدي اسماعيلي رخ
●مدیر مركز تعالي سازماني ؛ سازمان مدیریت صنعتی

در سال هاي اخير ، نوآوری و ارتقای 
مستمر کيفيت، ارتباطات بين المللی، 
ظهور شرکت های چابک و تغييرات 
فناوری، انتظارات مشتریان را باال برده 
و رقابت را بيش از پيش دشوار کرده 
است. بخش های مختلف اقتصادی 
در کشورمان نيز برای حفظ و توسعه 

موقعيت خ��ود ناگزیر از رقابت با رقبای قدر داخلی و بين المللی 
خواهند بود و ل��ذا لزوم ارتقاي کيفيت و رقابت پذیري در توليد، 
خدم��ات و حتی بخ��ش عمومی از طری��ق بکارگيری نظام های 
مدیریتی موثر بيش از پيش مطرح ش��ده اس��ت و در این راستا 
انتخاب بهترین نظام ه��ا و رویکردها از ميان انبوهی از روش ها و 

تکنيک های مدیریتی، اهميت می یابد.
م��ی ت��وان اینگونه اظهار کرد که با توج��ه به جایگاه اقتصاد 
کشورمان که در حال گذار از سطح خام فروشی به سطح تکيه 
بر کارایی اس��ت، برای قاطبه بخش ه��ای صنعتی در ایران نيز 
چارچوب ها و ابزارهای ارتقای کارایی ش��اید بهترین پيش��نهاد 
ممکن باشد. با توجه به این موضوع و از آنجا که الگوهای تعالی 
س��ازمانی، از مهمتری��ن ابزارهای ارتقای کارای��ی در نظام های 
مدیریتی هستند و در بيش از 80 کشور دنيا با موفقيت بکار بسته 
می شوند، بهتر آن است که ما نيز از تجارب دیگران بهره برده و 
در مسير تعالی حرکت کنيم. در همين راستا، جایزه ملّی تعالی 
سازمانی از سال 1382 در چارچوب برنامه هاي توسعه صنعتي 
و به منظور ارتقای کارایی و کيفيت در شرکت ها و سازمان هاي 
ایراني و با حمایت دولت آغاز ش��ده اس��ت. همه س��ازمان ها و 
شرکت هاي ایراني )در قالب 5 بخش ساخت و توليد، خدمات، 
سالمت، آموزش و بخش عمومي(، در صورت انجام خودارزیابي 
بر اساس الگوي تعالي سازماني و به اجرا گذاردن برنامه های بهبود 
مي توانند متقاضي جایزه ملّي تعالي سازماني باشند. در چهارده 
س��ال گذشته بيش از 1300 سازمان ایراني از نزدیک و توسط 
ارزیابان خبره تعالي سازماني مورد ارزیابي قرار گرفته اند و نقاط 
قوت و زمينه هاي قابل بهبود نظام هاي مدیریتي آن ها شناسایي 

شده و بهبود یافته است. 

یادداشت

 دوش��نبه نهم اس��فند ماه چهاردهمين همایش تعالی سازمانی با 
حض��ور وزیر صنع��ت معدن تجارت، ریيس س��ازمان ملّی بهره وری 
ایران، معاونان وزیر، جمعی از مدیران عامل شرکتهای سرآمد کشور 
و مدیران سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. در این همایش نتایج 
یکس��ال تالش مرکز تعالی سازمانی س��ازمان مدیریت صنعتی ارائه 
و جایزه ملّی تعالی س��ازمانی به س��ازمان ها و ش��رکت های سرآمد 

کشور اعطا شد.
به گزارش دنيای اقتصاد،جایزه ملی تعالی سازمانی از سال 1382 
با هدف ارتقای نظام های مدیریتی و بهبود عملکرد بخش های مختلف 
اقتصادی و عمومی و بر اس��اس الگوی ملّی تعالی سازمانی آغاز شد. 
س��ازمان مدیریت صنعتی در ارزیابی های جایزه ملّی تعالی سازمانی 
ب��ا کمک تيمی از ارزیابان حرفه ای، فعاليت ها و نتایج س��ازمان های 

متقاضی را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
در این همایش اعالم شد که همه سازمان ها و شرکت هاي ایراني 
)در قالب 5 بخش ساخت و توليد، خدمات، سالمت، آموزش و بخش 
عمومي(، در صورت انجام خودارزیابي بر اساس الگوي تعالي سازماني 
و به اجرا گذاردن برنامه های بهبود مي توانند متقاضي جایزه ملّي تعالي 
س��ازماني باشند. در چهارده سال گذش��ته سازمان های ایراني بيش 
از 1300 بار از نزدیک و توس��ط ارزیابان خبره تعالي سازماني مورد 
ارزیابي قرار گرفته اند و نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود نظام هاي 

مدیریتي آن ها شناسایي شده و بهبود یافته است. 
در س��ال 1395 نيز 71 س��ازمان و ش��رکت بزرگ و معتبر کشور 
در جایزه ملّي تعالي س��ازماني حضور یافتند که در نهایت 3 شرکت 
موفق به دریافت تندیس سيمين شدند و 8 شرکت تندیس بلورین 
دریافت کردند و سایر شرکت ها نيز در سطوح تقدیرنامه و گواهی نامه 

تعهد به تعالی قرار گرفتند.
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محمدرضا نعمت زاده:

منصور معظمی:

 الگوبرداری از دیگران، میانبری
 برای تعالی در شرکت های ایرانی است

 سرآمدی از طریق تولید
 با هدف صادرات 
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جایزه ملی تعالی سازمانی؛ نشان افتخار سازمان های سرآمد ایرانی

 ادامه در صفحه 3 

 سازمان های متعالی کشور
موتور محرکه رشد 8 درصدی در اقتصاد

 صفحه 3 

توسعه یا گسترش ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک کشور 
در گرو رشد اقتصادی است. افزایش توليد ناخالص کشور سرمایه 
الزم برای این ام��ر را تامين می کند همچنين فاکتور اصلی در 
این مسير وجود رشدی پایدار و باثبات می باشد مسئله ای که در 

تاریخ اقتصادی بعد از انقالب کشور محقق نشده است. 

سهم ارتقای بهره وري
 در رشد اقتصادي کشور

 صفحه 2 

 رئيس س��ازمان ملي بهره  وري ایران در »چهاردهمين همایش 
تعالي س��ازماني« با بيان آمار و ارقام بهره وري در کش��ورهاي 
مختلف آس��يایي و اروپایي گفت: رسيدن به سهم 35 درصدي 
بهره وري از رشد اقتصادي هدفگذاري شده در برنامه ششم توسعه 

نيازمند تالش بسيار، نظم و ممارست است. 

 اعتباربخشی ملی بیمارستان ها
 با همکاری مرکز تعالی سازمانی

 صفحه 3 

مهندس نادر عسگری ریيس اداره اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در چهاردهمين همایش تعالی سازمانی از همکاری 
نزدیک مرکز تعالی س��ازمانی س��ازمان مدیریت صنعتی قدردانی کرد. 
وی اف��زود در س��ال 1395 اولي��ن دوره طرح توانمندس��ازی ارزیابان 
اعتباربخش��ی به اجرا درآمد که طليعه ورود تعالی س��ازمانی به عرصه 

بهداشت کشور است.
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خبر

معاون وزیر صنعت و ریيس هيات عامل س��ازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران در مراسم اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی 
از تالش های ش��رکت های حاضر در پویش ملّی تعالی سازمانی 

تقدیر کرد.
دکتر منصور معظمی با اش��اره ب��ه اینکه همگان می دانيم که 
ميزان بهره وری پایين است، گفت: همه می دانيم ميزان بهره وری و 
جذب سرمایه گذار در کشور پایين است اما سوالی که باید مطرح 
کنيم این است که چگونه ميزان بهره وری و ميزان سرمایه گذاری 
و امنيت س��رمایه گذار با توجه به پتانسيل های موجود در کشور 
باال رود؟ وی با تاکيد بر اینکه توليد ناخالص ملی موجب افزایش 
قدرت و رفاه می ش��ود، خاطرنشان کرد: باال رفتن ميزان رفاه در 

کشور موجب کاهش ناهنجاری ها و ایجاد رضایت در ميان مردم 
خواهد شد.

مدیرعامل ایدرو با تاکيد بر اینکه با رشد چهار درصدی اقتصادی 
نمی توانيم به مس��ائل و اهداف مورد نظر خود دست یابيم اظهار 
کرد: برای دستيابی به رشد هشت درصدی نيازمند بهبود روابط 

بين الملل و تعامل با جهان هستيم.
معظمی در ادامه اظهار کرد: ما شش قرارداد خودرویی در سال 
جاری امضا کرده ایم و از پایان اس��فندماه سال جاری شاهد آثار 
این تصميمات خواهيم بود. مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ای��ران در ادامه با بيان اینکه توليد باید با هدف صادرات 
ص��ورت گيرد، بيان کرد: اگر توليد با هدف صادرات مدنظر قرار 

گيرد، موفق خواهد بود در غير این صورت با پيش��رفتی روبه رو 
نخواهد ش��د. عالوه ب��ر این باید بنگاه های اقتصادی به س��مت 
توس��عه گام بردارند تا بتوانند حضور مثبتی در بازارهای جهانی 

داشته باشند.
معظمی همچنين به مواردی که باید به آنها در مس��ير توسعه 
اقتصادی توجه شود، اشاره کرد و افزود: تکيه بر عوامل مختلف، 
کارایی و نوآوری و انقالب چهارم صنعتی که متکی بر دیجيتال 
و ش��بکه های هوش��مند هس��تند، از جمله موارد مورد توجه در 
مسير توسعه اقتصادی کشور محسوب می شوند که شرکت های 
س��رآمد حاضر در جایزه ملّی تعالی س��ازمانی به آن توجه ویژه 

داشته اند.

به گزارش دنيای اقتصاد در چهاردهمين همایش تعالی سازمانی 
وزیر صنعت با بيان اینکه بهره وری خمير مایه تعالی سازمانی است 
گفت: باید بررس��ی ش��ود که چرا در برخی بخش ها بهره وری نه 
تنها افزایش پيدا نکرده بلکه تا حدی کاهش نيز یافته است. وی 
تاکيد کرد: بهره وری در  بخش کشاورزی نيز در حال افزایش است 
ولی در مجموع وضعيت ملی بهره وری خوب نيست. وزیر صنعت 
با تاکيد بر اینکه باید ریش��ه های این کاس��تی را بيابيم ادامه داد:  
بهره وری نيروی کار بهتر از بهره وری س��رمایه در کش��ور است و 
دوستان همت کنند، با یک روش اجرایی، بهره وری را مورد مطالعه 
قرار دهند. وی با بيان اینکه روش بهره وری دو گونه اس��ت یکی 
با مطالعات دانش��گاهی و آس��يب شناسی،  که اغلب به توصيه و 
گزارش می انجامد و به نظر من اکثر این مطالعات در کتابخانه ها 
باقی می ماند تصریح کرد: با تعارف نمی ش��ود کشورداری کرد و 

تعالی جامعه را بوجود آورد و ما باید در این جدی باشيم.
وی با بيان اینکه ما باید تفکر اجرایی داشته باشيم و تفکر تئوری 
را به صورت بومی و تجربی پياده کنيم تاکيد کرد: باید مس��ائل 
فرهنگی را در مطالعات جدی بگيریم و به دقت موشکافی کنيم.  
وی تاکيد کرد : معتقدیم اگر تالش جدی صورت نگيرد، س��الها 

هم که بگذرد بهره وری درس��ت نخواهد شد و باید تصميم جدی 
بگيری��م که در بخش صنعت، مع��دن و تجارت و نيز بانکداری و 
کشاورزی و غيره  بهره وری را افزایش دهيم . وزیر صنعت، معدن 
و تجارت یادآور ش��د : بانکها در کش��ور ما از رقابت عقب افتاده 
اند، در دنيا بانک ها از محل خدمات ارایه داده شده به سودآوری 
می رس��ند، ولی بانکهای ایرانی از تفاوت نرخها قصد درامد زایی 
دارند و باید ش��يوه های خود را در سودآوری تغيير دهند. بانک ها 
در م��ورد صدور ضمانتنام��ه ارزی باید به صورت موردی از بانک 
مرکزی مجوز بگيرند. ما به دنبال این هس��تيم که این مس��ئله 
را آزاد کني��م. ب��ه هر حال بانک ها هيات مدی��ره دارند اما در این 
راس��تا اعالم می کنند ممکن است پنج س��ال دیگر دچار کمبود 
ارز ش��ویم و این مسئله کارمان را با مشکل مواجه می کند. حال 
س��وال من این است که به چه دليل بانک ها ایجاد شده اند؟ مگر 
هيات مدیره ندارند و صالحيت ش��ان تایيد نش��ده؟ پس علت این 

محدودیت ها چيست؟
وی بااشاره به برجام و توفيقات بعد از آن افزود: چرا باید روی 
مسایلی مثل برجام که خير ملت در آن است اختالف داشته باشيم، 
د ر اقتصاد نداشتن ال سی، مبادله و تجارت با دنيا بسيار سخت 

است و نباید در چيزهای بدیهی اختالف داشته باشيم و در مواردی 
که به خير صالح کشور است متحد و همراه باشيم.

 نعم��ت زاده با بي��ان اینکه قوانين و مق��ررات پولی در برخی 
موارد بازدارنده اس��ت اظهار داش��ت: در کش��ور ما بانک ها مجاز 
نيس��تند ضمانت نامه ارزی صادر کنند و دنبال این هس��تيم که 
آن را آزاد و فضا را برای کار و توسعه و تعالی سازمان ها باز کنيم 
و ب��ا رویکرد جدی به دنبال کاهش رتبه فضای کس��ب و کار در 

کشورمان باشيم. 
وزیر صنعت با بيان اینکه شرکتهای متعالی برای مقایسه خود و 
روند بهبود سازمانشان بهتر است از بنگاههای برتر و سرآمد جهانی 
الگوب��رداری کنند گفت: ما باید خودمان را با بنگاههای تراز اول 
جهانی مقایسه کنيم، در بسياری از بخشهای صنعتی و خدماتی 

و بانکی بنگاههای زیادی وجود دارند که از ما با بهره وری بس��يار 
باالت��ری فعاليت ميکنند و این راه را طی کرده اند. ما باید انها را 
الگو قرار دهيم که روزی بنگاههای کشور خودمان تبدیل به الگو 

برای سایر بنگاههای تراز اول جهانی شوند.  
وی افزود: اگر می خواهيم مشکل اشتغال را در کشور حل کنيم 
باید برخورد جدی داش��ته باش��يم مثل هم��ان کاری که ریيس 
جمه��ور برای کاه��ش تورم انجام داد و در ه��ر کاری اگر جدی 
باشيم به بهره وری و تعالی سازمانی می رسيم . نعمت زاده گفت: 
نهادهایی مانند سازمان مدیریت صنعتی می توانند بهره وری دولت 
را اصالح کنند و تعالی س��ازمانی را در آن مس��تقر کنند و ما در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضریم به عنوان پایلوت در این 

امر پيشقدم شویم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش تعالی سازمانی:

الگوبرداری از دیگران، میانبری برای 
تعالی در شرکت های ایرانی است

سهم ارتقای بهره وري  در رشد اقتصادي
 رئي��س س��ازمان ملي به��ره  وري 
ایران در »چهاردهمين همایش تعالي 
س��ازماني« با بيان آم��ار و ارقام بهره 
وري در کش��ورهاي مختلف آس��يایي 
و اروپایي گفت: رس��يدن به سهم 35 
درصدي بهره وري از رش��د اقتصادي 
هدفگذاري شده در برنامه ششم توسعه 
نيازمند تالش بسيار، نظم و ممارست است. دکتررویا طباطبایی 
یزدی افزود: بهره وري مقوله اي اس��ت که در همه منابع علمي 
به صورت دوره اي مورد بررس��ي قرار مي گيرد، بنابراین اگر در 
یکي دو سال شاهد افزایش یا کاهش بهره وري باشيم، اهميت 
چنداني ندارد و مهم این اس��ت که بررس��ي شود یک کشور در 
دوره اي 20 تا 30 س��اله، یا حداقل 10 س��اله در رابطه با بهره 

وري چه اقداماتي انجام داده است.
وي خاطرنشان کرد: از سوي دیگر باید توجه داشت در بررسي 
بهره وري یک کشور، هم سطح بهره وري و هم رشد بهره وري 
از اهميت برخوردار اس��ت تا بر این اس��اس، فاصله آن کشور با 
کشورهاي موفق مشخص شود. به عالوه باید این نکته را نيز در 
نظر داش��ت که کشورهایي که از منابع طبيعي مثل نفت و گاز 
برخوردارند، در کل سطح بهره وري پایيني ندارند، به این دليل 
که داشتن مواهب طبيعي موجب مي شود این کشورها از توليد 
ناخالص داخلی )GDP( بيشتري نسبت به کشورهایي که این 
مواهب طبيعي را ندارند، برخوردار باشند. وي در ادامه، مشکل 
اصلي کشورهایي چون کشور ما را پایين بودن بهره وري سرمایه 
دانس��ت و خاطرنشان کرد: این بدان معناست که نمي توانيم از 
موجودي هاي سرمایه به درستي استفاده کنيم. هم چنين تحریم 
هاي ظالمانه موجب ش��ده که در سال هاي 1390 تا 1393 از 

داشتن تکنولوژي هاي پيشرفته نيز محروم باشيم. 
رئيس سازمان ملي بهره وري ایران با بيان این مقدمه به ارائه 
آمارهاي بهره وري در کشورهاي مختلف و کشورمان پرداخت و 
گفت: اگر کشور ژاپن در یک دوره زماني 1885 تا 201۴ ميالدي 
به عنوان یک کش��ور موفق از نظر بهره وري نيروي کار در نظر 
گرفته شود، سطح بهره وري نيروي کار ایران در حال حاضر در 
س��طح بهره وري نيروي کار ژاپن در سال 1990 ميالدي است.
وي افزود: بدین ترتيب اگر بهره وري نيروي کار ژاپن را در سال 
201۴ مي��الدي معادل 100 فرض کنيم، بهره وري نيروي کار 
در ایران در حد ۶5 است و این فاصله به نسبت کم، نتيجه همان 
نفت خيز بودن کش��ورمان اس��ت. دکتر طباطبایي یزدي تاکيد 
کرد: ارتقاي بهره وري در کشورهاي مختلف حتي در کشورهاي 
پيشرفته یک برنامه بلندمدت را طلب مي کند و نيازمند نظم و 
ممارست است، چنانکه در ژاپن با آن فرهنگ، رسيدن بهره وري 
نيروي کار به هدف موردنظر، 21 س��ال یعني از سال 1970 تا 
1991 ميالدي طول کشيد و در کشورهایي چون کره جنوبي و 
تایوان نيز رس��يدن به ميزان موردنظر در بهره وري نيروي کار، 

به ترتيب 19 و 15 سال زمان برد.

سرآمدی از طریق تولید با هدف صادرات 

نتایج ارزیابی های جایزه ملی تعالی سازمانی در سال 1395
برندگان تندیس سيمين در سال 1395

برندگان تندیس بلورین در سال 1395
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورميانه )ميدكو(

شركت گروه مپنا
مجتمع فوالد خراسان
پاالیش نفت تهران

شركت مهندسی و ساخت برق و كنترل مپنا )مکو(
شركت طراحی مهندسی و تامين قطعات ایران خودرو )ساپکو(

استام صنعت
شركت سهامی بيمه ایران

دریافت كنندگان تقدیر نامه برای تعالی درسال95

شركت بهمن موتور شركت ساخت تجهيزات سپاهان

شركت گاز استان خوزستان شركت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو )ایسيکو(

بانک دی گروه ارتباطات ماهواره ای سامان

شركت نفت ایرانول شركت فوالد اكسين خوزستان

شركت سيمان خوزستان شركت راهسازی و ساختمانی 115

شركت بهره برداری نيروگاه طرشت شركت آهن و فوالد صنيع كاوه تهران

شركت گاز استان مركزی شركت ریل پرداز سير

شركت آب منطقه ای خراسان رضوی شركت حمل و نقل ریلی رجا

شركت بهره برداری قطار شهری مشهد شركت كارت اعتباری ایران كيش

شركت ریل پرداز سيستم بانک آینده

شركت حمل و نقل توكا شركت گاز استان لرستان

شركت فوالد اميركبير كاشان شركت تجارت الکترونيکی ارتباط فردا

شركت سرمایه گذاری نيروگاهی ایران )سنا( شركت فوالد سيرجان ایرانيان

شركت كارگزاری بانک دی شركت فرآوران زغال سنگ پابدانا

دریافت كنندگان گواهی نامه تعهد به تعالی درسال95

صنایع خاک چينی ایران شركت توكا رنگ فوالد سپاهان

شركت فوالد هرمزگان جنوب شركت فوالد سنگ مباركه اصفهان

اداره كل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران شركت ورق خودرو چهارمحال و بختياری

شركت ایران گارمنت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شركت بهسازان خاورميانه شركت آسيا سير ارس

شركت بين المللی مهندسی سيستمها و اتوماسيون- ایریسا شركت بيمه دی

شركت سرمایه گذاری بوعلی شركت تامين دكل صبا

شركت گاز استان ایالم شركت صنایع برش ورق فوالدی مباركه

شركت مهندسی فوالد مباركه شركت گاز استان قزوین

بانک پاسارگاد شركت فوالد خوزستان
شركت توليدی 
صنعتی فراسان

 ادامه درصفحه 3 



ویژه نامه سراسری »چهاردهمین همایش تعالی سازمانی«3

 سال پانزدهم  شماره 4004    شنبه  21 اسفند 1395  

ادامه از صفحه اولخبر

 تعالي سازماني؛ محرک ارتقای کارایی
در بخش های اقتصادی و عمومی

روش ارزیابی در جوایز تعالی سازمانی با سایر رتبه بندی ها تفاوت 
ماه��وی دارد. در جایزه ملّی تعالی س��ازمانی با الگوبرداری از تجارب 

بين المللی مراحل ذیل با دقت به انجام می رسد:
1- طراحی الگوی تعالی سازمانی: این الگو دربرگيرنده ویژگی های 
یک سازمان سرآمد و کاراست و در قالب معيارهای تعالی سازمانی به 
معرفی خصوصيات یک سازمان متعالی می پردازد. تا کنون الگوی تعالی 

سازمانی کشور ما 5 بار ویرایش شده است.
2- آم��وزش ارزیاب��ان تعالی س��ازمانی: مدیران ارش��د بنگاه ها و 
کارشناس��ان عالقمند به موضوعات کيفيت و س��رآمدی همه ساله 
دعوت شده و آموزش های دقيقی در خصوص نحوه ارزیابی به آن ها 

ارائه می شود.
3- انجام ارزیابی درونی )خودارزیابی( توسط شرکت های متقاضی: 
سازمان ها و شرکت های عالقمند به حضور در جایزه ملّی تعالی سازمانی، 
در وهله اول کارایی و عملکرد خود را در مقایسه با الگوی تعالی سازمانی 
مورد سنجش قرار می دهند و فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب 

را شناسایی می کنند.
۴- انجام ارزیابی دقيق توس��ط ارزیابان بيرونی: جایزه ملّی تعالی 
سازمانی تيم های ارزیابی را که شامل 3 تا ۶ ارزیاب خبره به ازای هر 
شرکت است تشکيل می دهد و این تيم ها با بررسی گزارش های ارسالی 
و بازدید از محل ش��رکت که در مجموع حداقل 7 روز زمان می برد 
از نزدیک نظام های مدیریت��ی را مورد ارزیابی قرار داده و ضمن ارائه 
پيشنهادهای بهبود در رویکردهای مدیریتی، امتيازی بين 0 تا 1000 
نيز به سازمان اختصاص می دهند که مبنای اعطای سطوح مختلف 

تعالی )تندیس ها، تقدیرنامه و گواهی نامه( است.
5- تدوین برنامه های بهبود و ارتقای کارایی: خروجی اساس��ی در 
اس��تقرار تعالی سازمانی، تدوین برنامه هایی برای بهبود در نظام های 
مدیریتی و ارتقای کارایی است. این برنامه ها با بکارگيری نتایج ارزیابی ها 
و به دقت تنظيم شده و به اجرا گذارده می شوند و به صورت مستمر 

مورد پایش قرار می گيرند.
 اگرچه با اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی، حدود دو دهه است که 
موضوع ارتقای کارایی و کيفيت در س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی 
کشورمان به صورت جدی مطرح بوده است، اما در پاسخ به چالش های 
پيش روی سازمان های مختلف، باید به نحو موثرتری به کار بسته شود. 
یکی از بهترین رویکردها در تعميق تعالی سازمانی، متناسب سازی مفاهيم 
و معيارهای تعالی سازمانی در بخش های مختلف است که کمابيش در 
کشورمان آغاز شده است. اما الزم است این تالش ها همراستا شوند و 
در اس��تقرار ابزارهای تعالی سازمانی دقت الزم صورت پذیرد تا ضمن 
هم افزایی بيشتر از آفت شکلی شدن حرکت ها نيز جلوگيری شود. تعالی 
سازمانی نيز از این طریق مي تواند به ارتقای کارایی، سياست گذاري هاي 
بهتر و تضمين کيفيت فرایندهاي توليد و ارائه خدمات در بخش های 
مختلف اقتصادی در کشورمان کمک نماید و دستيابي به اهداف کالن 

کشور و چشم انداز توسعه اقتصادی را تسهيل کند.

●محمدعلی محمدی
●مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

توس��عه یا گسترش ابعاد اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی یک کشور در گرو رشد اقتصادی است. 
افزایش توليد در کش��ور س��رمایه الزم برای این 
امر را تامي��ن می کند همچنين فاکتور اصلی در 
این مسير وجود رشدی پایدار و باثبات می باشد 
مس��ئله ای که در تاری��خ اقتصادی بعد از انقالب 
کشور محقق نشده است. انحراف ميزان رشدهای 
محقق شده در اقتصاد کشور با ميزان هدف گذاری 
شده در برنامه های توسعه همچنين بی ثباتی آن 

یکی از معضالت اصلی اقتصاد کشور است. 
با این مقدمه حال س��وال کلي��دی در این جا 
این اس��ت که عامل اساس��ی در رسيدن به نرخ 
رشد 7 یا 8 درصدی هدف گذاری شده در برنامه 
توس��عه چيست؟ شاید نگاهی به آمار بتواند ما را 
در شناسایی این عامل یاری کند. طی سال های 
137۶ تا 1383 نرخ رشد اقتصادی کشور با فروش 
1۶7 ميليارد دالر صادرات نفت، ۴ تا ۴.2 درصد 
بوده است. طی سال های بعد از آن تا سال 1391 
در حالی که ميزان صادرات نفتی کش��ور ۶31.5 
ميليارد دالر بوده، نرخ رشد اقتصادی حدود 3.5 
درصد بوده است، یعنی با افزایش درآمدهای نفتی 
ما رشد کمتری را تجربه کرده ایم. جالب است با 
افزایش درآمدهای حاصل از منابع طبيعی نه تنها 
رشد افزایش نيافته است بلکه کاهش نيز داشته 
اس��ت. همچنين الزم به ذکر است طی 1۶ سال 

رش��دی کمتر از نصف ميزان هدف گذاری شده 
)8درصد( محقق شده است. بنابراین ریشه اصلی 
رسيدن به رشد 8 درصدی را باید در جای دیگری 
جس��ت و جو کرد. اص��وال الزمه رش��د اقتصادی 

افزایش سرمایه می باشد. افزایش 
سرمایه یا از طریق ثروت  آفرینی 
و س��رمایه افزایی از س��رمایه ها، 
امکان��ات و دارایی ه��ای موجود 
صورت می گيرد یا تزریق سرمایه 
جدید در رابطه با مورد دوم باید 
ذک��ر کنم ک��ه جذب س��رمایه 
خارجی نيز الزامی است زیرا ما 
حتی اگر تمامی منابع حاصل از 
فروش منابع طبيعی کش��ور را 
صرف سرمایه گذاری کنيم باز هم 

برای رسيدن به نرخ رشد 8 درصد کافی نيست.
با توجه به موضوع بحث، روی مورد اول متمرکز 
می شوم. پرواضح اس��ت ثروت آفرینی از امکانات 
موجود هم��ان مفهوم افزایش بهره وری اس��ت. 
تامين س��رمایه بواسطه بهره وری بيشتر از منابع 
موجود و پيرو آن افزایش توليد نيز همان مفهوم 
رشد درونزا می باشد. تحت این شرایط استفاده از 
منابع در دسترس باید به گونه ای باشد که نه تنها 
بتواند هزینه های عملياتی را پوشش دهد بلکه با 
مازاد ارزشی که ایجاد می کند بتواند سرمایه الزم 

برای افزایش توليد را نيز فراهم کند.
افزایش درآمد های نفتی و کاهش رش��د نشان 

می ده��د که در برخی مواقع تزریق این درآمدها 
به گونه ای جبران مافات بهره وری در س��ازمان ها 
را کرده اس��ت. همچنين این رویه با رشد درونزا 
منافات دارد. اگر به دنبال رش��د درون زا هستيم 
باید نگاه به��ره ور بر قابليت ها و 
توانمندی ه��ای موجود داش��ته 
باشيم تا جریان تازه ای از تامين 
س��رمایه تولي��د در اقتص��اد را 
بوجود آوریم. به طور کلی افزایش 
بهره وری در سازمان ها و بنگاه ها 
تابعی از شرایط محيطی و شرایط 
شرایط  می باشد.  درون سازمانی 
محيطی نقش��ی بس��يار حياتی 
در ب��اال رفتن به��ره وری دارند، 
ب��دون وج��ود محيط مناس��ب 
عمال رس��يدن به بهره وری ایده آل ناممکن است. 
آیا در فضای کس��ب و کاری که فساد وجود دارد، 
یا مقررات پيچيده و دس��ت و پا گير بی ش��ماری 
وجود دارد می توان به سطح مطلوبی از بهره وری 

دست یافت؟ 
برای ایجاد بستر مناسب به منظور بهبود فضای 
افزای��ش به��ره وری باید نظام مدیری��ت بهره ور 
داش��ته باشيم. این نظام از مدیر شروع شده و به 
سيستم ها، ابزارها، تکنيک ها، روش ها و فرآیندها 
ختم می شود. معتقدم که شروع حرکت بهره وری 
در کش��ور باید از ساختارها و نظام های مدیریتی 
باشد و بعد از آن فرآیندها و قابليت های سازمان ها 

به درس��تی تعریف شود، این همان نکته کليدی 
است. وقتی نظام مدیریتی فشل باشد و در قبال 
امکان��ات که در اختيار دارد کوتاهی می کند چه 
لزومی دارد که س��رمایه جدید در اختيارش قرار 
گيرد؟ لذا تا س��اختارها و نظام ها تطهير و اصالح 
نش��وند حتی با جذب س��رمایه ب��اال نيز اميدی 
برای رسيدن به رشد اقتصادی 8 درصدی وجود 

نخواهد داشت.
برای رس��يدن به آینده پایدار، س��ازمان های 
ما باید مس��ير تعالی را طی کنند. در این مسير 
ابزار تعالی یک سازمان از نوآوری و ارزش آفرینی 
انتقادپذی��ری، تحول پذیری،  برای مش��تریان، 
یادگيرندگی و دانش گرایی و عملگرایی تشکيل 
می شود. در بحث نوآوری و ارزش آفرینی مفهوم 
اصلی اش��اره به این مطلب دارد که درآمد یک 
بن��گاه و نهایتا توس��عه اقتص��ادی، پيامد توجه 
بنگاه ها به ارزش آفرینی برای مشتریان و تامين 
نيازهای جامعه اس��ت. ب��ه دیگر بيان تمرکز بر 
تامين بهتر نيازهای افراد جامعه یا هر روز بهتر 
از دی��روز بودن، یعنی س��ازمان ها و بنگاه ها هر 
روز نس��بت به گذش��ته از منابع در اختيارشان 
بهتر اس��تفاده کنند و این همان مفهوم افزایش 
بهره وری و بازدهی اس��ت. از شما سازمان های 
س��رآمد در جایزه ملّی تعالی س��ازمانی انتظار 
م��ی رود با پيمودن این مس��ير موت��ور محرکه 
اقتصاد کش��ور را برای رسيدن به رشد 8 درصد 

به حرکت درآورید.

سازمان های متعالی کشور؛ موتور محرکه رشد 8 درصدی در اقتصاد
اعتباربخشی ملی بیمارستان ها با همکاری 

مرکز تعالی سازمانی
مهندس نادر عسگری ریيس اداره اعتباربخشی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی در چهاردهمين همایش تعالی سازمانی 
از هم��کاری نزدی��ک مرک��ز تعالی س��ازمانی س��ازمان مدیریت 
صنعتی قدردانی کرد. وی افزود در س��ال 1395 اولين دوره طرح 
توانمندس��ازی ارزیابان اعتباربخشی به اجرا درآمد که طليعه ورود 
تعالی س��ازمانی به عرصه بهداشت کشور است و در سال های آتی 

ادامه و گسترش می یابد.

وی افزود اعتباربخش��ی در بيمارس��تان ها، به معنای ارزشيابی 
سيستماتيک به منظور ارتقا و بهبود مدیریت و خدمات ارائه شده 
به بيماران و سایر ذی نفعان است. در اجرای نسل سوم اعتبار بخشی 
بين دو وزارت مستقل در دولت جاری تبادل دانش و تجربه رخ داد 
و وزارت بهداشت از تجارب مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی در 
عرصه تعالی بهره گرفت. از آنجایکه مهم ترین و اصلی ترین نقش در 
اعتبار بخشی بيمارستانها را ارزیاب ایفا می کند به تجارب جایزه ملّی 
تعالی سازمانی در عرصه تربيت ارزیابان حرفه ای اتکا شد. در طی 
جلسات کارشناسی فيمابين، مدل شایستگی ارزیابان اعتباربخشی 
بيمارستان ها از دو منظر توانمندی های تخصصی و عمومی طراحی 
شد و س��پس از اساتيد مرکز تعالی سازمانی در آموزش و مشاوره 
کمک گرفته شد و مراحل فراخوان، گزینش و توانمندسازی ارزیابان 
اعتباربخش��ی و متخصصان نظام های مدیریتی و تعالی س��ازمانی 

منطبق بر استانداردهای انجمن ایسکوآ به انجام رسيد.
در این طرح مش��ترک از تعداد 3000 نف��ر متفاضی، ۴00 نفر 
موف��ق به ورود به مراحل آموزش های عمومی و تخصصی ارزیابان 
اعتباربخش��ی ش��دند ک��ه پس از مراح��ل متعدد نظي��ر آزمون و 
مصاحبه ه��ای تخصص��ی و رفتارمحور 300 نفر ب��ه عنوان ارزیاب 
کش��وری اعتباربخشی در بيمارستان ها انتخاب شدند و تالش شد 
ارزیابانی تربيت ش��وند که معلم کيفيت در تحول س��المت کشور 
باشند. اميد است با مشارکت  هر چه بيشتر سازمان مدیریت صنعتی 
و سایر سازمان های مجرب ایرانی و خارجی در حيطه اعتباربخشی 
به افق های روش��نی در ارائه خدمات ایمن و با کيفيت برای مردم 

کشور عزیزمان برسيم.

ادامه از صفحه2
وي در ادامه به تش��ریح س��هم بهره وري از رش��د اقتصادي در 
کش��ورهاي مختلف پرداخت و ادامه داد: طي س��ال هاي 2000 تا 
201۴ ميالدي، 3.5 واحد درصد از متوس��ط رش��د اقتصادي 9.۴ 
درصدي چين از بهره وري )یعني در حدود یک س��وم(، 5.۴ واحد 
درصد آن از موجودي سرمایه و فقط نيم واحد )0.5( درصد از طریق 
نيروي کار بيش��تر حاصل ش��ده است که نشان مي دهد تکنولوژي 
جدید و انقالب چهارم صنعتي تحول بسياري را در کار انسان ها به 
وجود خواهد آورد و دیگر نمي توان در حد زیادي به نيروي انساني 
براي رشد اقتصادي متکي بود. رئيس سازمان ملي بهره وري ایران 
افزود: هند طي سال هاي مذکور، 2.۶ واحد درصد از متوسط رشد 
اقتص��ادي ۶.8 درصدي خ��ود را از طریق بهره وري حاصل کرده و 
3.۴ واحد درصد از آن را از طریق سرمایه و فقط 0.8 )هشت دهم( 

واحد درصد آن از طریق نيروي کار به دست آمده است. 
وي خاطرنشان کرد: در مالزي که مي تواند براي کشورمان نمونه 

خوبي باشد، از رشد متوسط اقتصادي 5.1 درصدي در این 1۴ سال 
برخوردار بوده که از این ميزان، 1.2 واحد درصد از طریق بهره وري، 
3 واحد درصد از طریق سرمایه و 0.9 درصد از طریق افزایش نيروي 

کار حاصل شده است.
طباطبایي یزدي به آمار کشورمان طي سال هاي 2000 تا 201۴ 
ميالدي هم اش��اره کرد و گفت: در این س��ال ها، کشورمان از رشد 
اقتصادي متوسط ۴.3 درصد برخوردار بوده که فقط یک درصد آن 
)یعني کمتر از یک چهارم( از طریق بهره وري، 2.9 واحد درصد از 
رشد اقتصادي از سرمایه و 0.3 )سه دهم( واحد درصد آن از طریق 

افزایش نيروي کار حاصل شده است. 
به گفته وي، کره جنوبي در این سال ها ۴ درصد نرخ رشد اقتصادي 
داش��ته که 1.5 واحد درص��د از طریق بهره وري و 0.1 )یک دهم( 

درصد از طریق افزایش نيروي کار بوده است. 
رئيس سازمان ملي بهره وري ایران با بيان این که در کشورهاي 
پيشرفته تر، نرخ رشد بهره وري به دليل استفاده کامل آنها از منابع 

در کل پایين است، تصریح کرد: 0.۶ واحد درصد از رشد اقتصادي 
1.1 درص��دي آلمان از طریق بهره وري یعني بيش از 50 درصد از 
طریق بهره وري حاصل ش��ده، 0.۴ واحد درصد از طریق سرمایه و 
کمتر از 0.1 )یک دهم( واحد درصد از طریق نيروي کار بيش��تر به 

دست آمده است.
وي خاطرنش��ان کرد: 0.۶ واحد درصد از رشد متوسط اقتصادي 
0.7 درص��دي ژاپن از طریق بهره وري و 0.3 واحد درصد از طریق 
س��رمایه و منفي دو دهم درصد از طریق نيروي کار به دست آمده 
اس��ت. دکتر طباطبایي یزدي در جمع بندي این آمار و ارقام ارائه 
شده گفت: بدین ترتيب ژاپن 85 درصد و آلمان ۶0 درصد از رشد 
توليد ناخالص داخلی خود را از بهره وري حاصل کرده اند در حالي 
ک��ه ای��ران حدود 22 درصد از این ميزان را از بهره وري به دس��ت 
آورده که با سهم هدفگذاري شده در برنامه ششم توسعه یعني سهم 
35 درصدي بهره وري از رش��د اقتصادي فاصله محسوس��ي دارد و 

نيازمند تالش و اهتمام بسيار است.

سهم ارتقای بهره وري در رشد اقتصادي
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ویژه نامه سراسری »چهاردهمین همایش تعالی سازمانی«

از آنج��ا ك��ه ماهيت الگوی جایزه ملّی تعالي س��ازماني، نگاه چند بعدي در همه حوزه ها ش��امل رهبري، 
اس��تراتژي، كاركنان، مدیریت منابع، فرایندها، خدمات و محصوالت مي باش��د، این امر س��بب حركت 
و برنامه ری��زي س��ازمان و رش��د مت��وازن در همه بخش ه��ا و ایجاد یکپارچگي بين س��طوح مختلف آن 

مي گردد. 
از نتایج استقرار تعالي سازماني در شركت فوالد مباركه طي سال های گذشته مي توان به ارتقاي فرهنگ 
سازماني، بهبود مستمر و دستيابي به نتایج پایدار اشاره نمود، به طوري كه باوجود فراز و نشيب هاي بسيار 
در حوزه كسب و كار، فوالد مباركه همواره از یک رشد پایدار در نتایج و دستاوردهاي كليدي از جمله 

رشد سودآوري، رشد توليد، افزایش رضایت كاركنان، مشتریان و... برخوردار بوده است.
از طرفي تالش جهت رشد و تعالي سبب همدلي و افزایش روحيه مشاركت و كار گروهي در بين بخش هاي 

مختلف سازمان شده است.

اس��تقرار تعالی س��ازمانی و حضور در جایزه ملّی تعالی سازمانی در شركت فوالد خوزستان دستاوردهای 
متعددی داش��ته اس��ت كه از آن ميان می توان به تبيين چشم انداز و مقاصد استراتژیک شركت، تحليل 
واقع بينانه محيط كس��ب و كار، تمركز بر رابطه برد-برد با ذی نفعان كليدی، شناس��ایی و تمركز بر نحوه 
تحقق اهداف و عملياتی نمودن آرمان های ترس��يم ش��ده، توانمندسازی و بکارگيری سرمایه های انسانی 
بعنوان باارزش ترین  س��رمایه سازمان، اجرای درست فرایندها و خلق ارزش های مورد انتظار مشتریان،  

توجه عملی به الزامات زیست محيطی و حضور موفق و پایدار در بازارهای جهانی اشاره كرد. 
شركت فوالد خوزستان هر ساله با انجام فرایند خودارزیابی و حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی، امکان 
شناس��ایی زمينه های بهبود، یادگيری  و الگوبرداری از تجارب برتر ش��ركت های  داخلی و بين المللی  را 
فراهم نموده اس��ت. چابکی، تاب آوری و رقابت پذیری  تنها بخش��ی از دست آوردهای ارزشمند استقرار 

و نهادینه نمودن مفاهيم تعالی سازمانی می باشد.
نظر به اینکه در آینده نزدیک فضای كسب و كار برای تمامی حوزه ها رقابتی خواهد شد و موفقيت سازمانها 
در گرو توانمندس��ازی و اس��تفاده بهينه از فرصت ها خواهد بود، الزم اس��ت تمامی بنگاه های اقتصادی با 
استفاده از مدل های ارزیابی سازمانی و همچنين ابزارهای مدیریتی، نسبت به همسویی عوامل درونی در 
جهت ارتقای بهره وری و رقابت پذیری اقدام نمایند، لذا ورود به مس��ير تعالی س��ازمانی و بهره مند شدن 
از تجارب بنگاه های پيش��رو، برای ش��ركت هایی كه تا كنون در این مسير وارد نشده اند فرصتی مغتنم و 

ارزنده خواهد بود.

رویکرد بانک پاس��ارگاد در اس��تقرار تعالي س��ازماني و حضور در جایزه ملّی تعالی سازمانی، رویکردي 
مفهومي و مبتني بر ارزش ها و مفاهيم بنيادین مدل است و لذا نظام تعالي سازماني به عنوان بستر توسعه 
متوازن و پایدار بانک اعالم شده است. بر مبناي این راهبرد اصولي، از ابعاد مختلف سازماني موفقيت هاي 
فراواني براي بانک پاسارگاد حاصل شده است. توسعه مفاهيم تعالي در تمامي سطوح و ممزوج نمودن آن 
با فرهنگ غني پاسارگادي، یکي از مهم ترین این دستاوردهاست. لذا به چالش طلبيدن مستمر وضعيت 
موجود با نگاهي آرمان گرایانه توسط همه پاسارگادیان در همه سطوح و تمامي واحدها و ارائه پيشنهادهاي 
خالقانه توس��ط سرمایه انس��اني متخصص بانک براي بهبود مستمر وضعيت موجود، به  بخشي از فرهنگ 

سازماني بانک تبدیل شده است. 
تقویت كار تيمي و ایجاد زنجيره كامل و مداوم ارتقاي بهره وري و بهبود مس��تمر به صورت مش��اركتي و 
درون زا توسط سرمایه انساني باانگيزه بانک و نهادینه نمودن آن در سطح بانک، از جمله دیگر دستاوردهاي 
كس��ب ش��ده مي باش��د. ضمن اینکه ابزارهاي خودارزیابي و ارزیابي بيروني كه در مدل پيش بيني شده، 
مکانيزم بسيار مناسبي را در اختيار بانک قرار داده تا در مقاطع مناسب بررسي كنيم كه در هر زمينه اي 

چقدر موفق عمل كرده ایم.

جایزه ملّی تعالی سازمانی فرهنگ پاسخگویی، فرهنگ حركت به سمت یک چشم انداز مشخص، تعریف 
ماموریت سازمان و هدفمندی  را در شركت فراسان ایجاد و فرهنگ تعالی را در سازمان ما نهادینه كرد. 
در این ارتباط توجه ویژه به استفاده از تجارب دیگران، سازمان را تبدیل به یک سازمان یادگيرنده، چابک 

و هدفمند كرد كه در این راستا برای مشتریان و برای سایر ذی نفعان توانستيم خلق ارزش بکنيم.
با بکار گيری الگوی تعالی سازمانی عمال انتقال تجربه های موفق و ناموفق ساماندهی شده و سازمان ها به 
این وس��يله در مس��ير بهبود مستمر قرار می گيرند.  الگوی تعالی سازمانی به گونه ای است كه توجه ویژه 

به نتيجه گرایی دارد و از این كانال به طور واقعی و عملی، عملکردهای سازمان بهبود پيدا می كند.
یکی از مهم ترین و اصلی ترین تاثيراتی كه تعالی س��ازمانی در یک بنگاه  خدماتی یا اقتصادی می تواند 
ایجاد كند، توجه به مشتری در كانون فعاليت های سازمان، باال بردن خالقيت های پرسنل، توسعه  استعدادها 
و قابليت ها و توانمندس��ازتر كردن و دریافت نتایج كليدی اس��ت كه می تواند بنگاه را در فرایند و كانال 

توسعه سازمانی قرار دهد.
شركت فراسان در سال های متمادی به صورت مستمر از اولين دوره ای كه جایزه ملّی تعالی سازمانی در 
ایران ش��کل گرفت، حضور فعال داش��ته و نه به قصد دریافت تندیس و تقدیرنامه و عناوین دیگر؛ بلکه 
صرفا به دليل اینکه سازمان خودش را در محک ارزیابی قرار دهد و به سمت پویایی و چابکی برود كه 

خود این روند، زمينه  رشد و توسعه بنگاه است.

ش��ركت گروه مپنا و س��ایر شركت های تابعه، س��ابقه حضور چندین ساله را در فرآیند جایزه ملّی تعالی 
سازمانی دارند و از همان سالهای نخست در آن حضور مثبت و جدی داشته اند. الگوی تعالی دارای نکات 
و الزاماتی اس��ت كه هم در بخش فرآیندهای س��ازمانی و هم در نتایج برگرفته از آنها، بعنوان مرجع و 
راهنما قابل استفاده است. شركت گروه مپنا با توجه به این نکات و الزامات و همچنين انجام خودارزیابی 
و ارزیابی های مس��تمر به موارد قابل بهبود دس��ت یافته و س��عی در برآورده كردن آنها نموده اس��ت. از 
دس��تاوردهای قابل توجه تعالی در مپنا، ایجاد و ارتقای فرهنگ تعالی و آش��نایی كاركنان با مفاهيم آن 

است كه به نظر من می تواند مهم ترین دستاورد استقرار تعالی باشد.
از مزایای بهره گيری از الگوی جایزه ملّی تعالی س��ازمانی در تمامی بخش��های اقتصادی و عمومی رش��د 
همسان و متوازن موسسات و نهادهایی است كه همگی در یک فضای مشترک در حال فعاليت و پيشبرد 

اهداف كشور می باشند و برای رشد متوازن حضور و تالش همگی مورد نياز است.

س��اختار و نگاه بنيادین جامع و كاربردي الگوی جایزه ملّی تعالی س��ازماني، باعث نظام دادن به سيستم 
مدیریتي شركت ها و سازمان ها و برقراري نگاه استراتژیک و همه جانبه براي آن ها شده است. همچنين 

تدوین برنامه اي جامع، منسجم و بهبود مستمر آن، ارتقاي مداوم سازمان ها را پایه گذاري كرده است.
الگوی تعالي با نگاه به رهبري خردمندانه، هدفمند و متعهد به اصول همراه با تدوین استراتژي ها با نگاه 
به بيرون و درون س��ازمان، تعامل با ذي نفعان و تمام عوامل مؤثر بر عملکرد و توس��عه س��ازمان را شامل 
مي گردد. همچنين در اجرا و پایش برنامه ها از ش��اخص هایي با مقياس جهاني اس��تفاده مي نماید. اساسًا 
ش��ناخت این مدل آموزش مناس��بي براي رهبران و مدیران س��ازمان ها بوده اس��ت كه با خودارزیابي و 
ارزیابي ها توسط ارزیابان توانمند و باتجربه جایزه ملّی و تنظيم و اجراي برنامه هاي بهبود، به ایجاد اعتماد 

در مدیریت سازمان ها منجر شده است.
ميدكو در اس��تقرار مفاهيم الگوی تعالی س��ازمانی تالش فراوانی داشته است. پرداختن به مسئوليت های 
اجتماعی و اس��تراتژی های س��ازگار با محيط زیست در باالترین سطح تکنولوژی، توجه ویژه به مدیریت 
دانش، خودارزیابی های ساليانه و حضور مداوم در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی به ارتقای سطح تعالی 
ميدكو انجاميد به ترتيبی كه ميدكو در سطح جهانی و بعنوان الگو در صنایع معدنی كشور شناخته شده 

و مورد تأیيد مسئولين و كليه ذینفعان و جامعه حرفه ای خود قرار گرفته است.

ش��ركت مجتمع فوالد خراس��ان با استقرار مدل تعالي س��ازماني و حضور در جایزه ملّي تعالي سازماني، 
همگام با سایر سازمانهاي ایراني، چارچوب مناسبي را براي اعمال روشهاي نوین مدیریتي انتخاب نموده 
كه بر این اساس نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود سازمان خود را شناسائي مي كند و در جهت تعریف 

برنامه هاي بهبود و اجراي آنها گام بر مي دارد.
مدل تعالي س��ازماني مفاهيم نوین مدیریت را به روش��ني بيان كرده اس��ت و درک مناسب آن در فوالد 
خراسان باعث ایجاد تحول نگرشي شده است. امروزه فوالد خراسان تداوم مسير تعالي را به عنوان یک 
انتخاب هوشمندانه در نظر گرفته است كه از این طریق بستر مناسبي را براي پيشبرد فعاليت هاي بهبود 

خود فراهم نموده است.
سازمانهایی كه در مسير تعالی گام برمی دارند باید حس تعالی جویی را در برنامه های هر یک از حوزه های 
مختلف خود ملحوظ و نهادینه نمایند و بطور پيوسته بهبود فعاليتها در راستای تحقق اهداف و استراتژیهای 
سازمانی را به همراه داشته باشند به گونه ای كه نتایج بدست آمده نيز گویای این موضوع باشد، در این 

صورت امکان سرآمد بودن و حضور در جمع شركتهای متعالی كشور تداوم خواهد یافت.

برای توس��عه  پایدار، باید مس��ير، نقش��ه راه یا الگویی داش��ت كه بتوان در طول آن مسير حركت كرد و 
خودمان را با دیگران و رقبا مقایس��ه كنيم و در عين حال ببينيم در چه نقطه ای هس��تيم تا بتوانيم ش��اهد 
یک شركت پيشرو كه توسعه  پایدار و با ثباتی را تجربه می كند باشيم. بنابراین داشتن یک الگوی سرآمد 

الزمه پيشرفت كشور است، 
 الگوی جایزه ملّی تعالی سازمانی 9 حوزه را در بر می گيرد كه شركت ما در بُعدهای مختلف در هر 9 
حوزه؛ به ویژه در بخش توانمندس��ازها نتایج خيلی خوبی گرفته اس��ت و پياده سازی این الگو موجب شد 
در ه��ر 9 ح��وزه و در بخش های مختلف آن چه در بخش توانمندس��ازها و چ��ه در بخش نتایج، تجارب 
ارزشمندی اخذ كنيم  و به تحول مورد نظر دست پيدا كنيم . به اعتقاد من زمانی كه همه شركت ها در 
یک جا حضور داشته و مقایسه شوند،  می توان تجارب ارزشمندی كسب كرد. در عين حال طبيعی است 
كه هر صنعت به هر دليلی در بعضی بخش ها، نتایج كس��ب و كار و نتایج كليدی و اس��تراتژی اش متفاوت 
باش��د. جنس صنایع متفاوت اس��ت، ولی مسير سرآمدی می تواند در بخش عمومی و تخصصی مربوط به 

آن صنعت، درس هایی را برای سایر شركت ها داشته باشد.

با آغاز فعاليت جایزه ملی تعالی سازمانی این امکان ایجاد گردید تا كليه بنگاه های اقتصادی كشور در 
فضایی عادالنه، یکسان و رقابتی سطح بهره وری سازمانی خود را ارتقاء داده و با تبادل تجربيات به سطح 
قاب��ل قبول��ی از بلوغ در نظ��ام های مدیریتی نائل گردند. دراین خص��وص مجموعه مدیریتی و كاركنان 
شركت مهندسی و ساخت برق و كنترل مپنا )مکو( به عنوان شركتی با هدف پيشرو بودن در پياده سازی 
مفاهيم مدیریتی براین باورند كه سازمان ها با تمركز بر توسعه پایدار، توجه ویژه به خالقيت و نوآوری، 
همکاری تيمی و... موفق به تسری كليه مفاهيم مرتبط با تعالی سازمانی و در نهایت رشد اقتصادی كشور 

و ارتقاء شان و اقتدار ملی خواهند گردید.
نگرش توامان فرایندگرایی و نتيجه گرایی در الگوی جایزه ملّی تعالی س��ازمانی به مدیریت س��ازمان ها 
این امکان را داده تا ضمن  ارزیابی و مداقه در س��ازمان تحت امر خود، بتوانند آن را با س��ایر س��ازمانها 
به ویژه با بهترین ها مقایس��ه نموده و ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه ها و پروژه های بهبود منتج 
از س��ند چش��م انداز و اهداف استراتژیک تعریف شده و در راستای دستيابی به موفقيت و توسعه پایدار 

مورد ارزیابي قرار دهند.
ش��ركت مهندس��ی و ساخت برق و كنترل مپنا )مکو( از سال 1388 تاكنون با بهره گيری از رویکردهای 
استاندارد و غيرتجویزی مدل تعالی سازمانی و با حضور در فرآیند جایزه ملی، همواره خود را متعهد به 
رشد متوازن، توسعه پایدار و هدف بنيادین تعالی جویی دانسته و دستاوردهای مهمی نظير تعيين اركان 
جهت ساز سازمان شامل چشم انداز، ماموریت، ارزش ها، اهداف استراتژیک، رشد متوازن و همگون در 
كليه حوزه های س��ازمانی و در راس��تای هدف تعالی جویی و رشد در سطوح تعالی و اخذ تندیس بلورین 

از فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی داشته است.

     اس��تفاده از الگوي جایزه ملّی تعالی س��ازماني در شركت ها ضمن توجه به توسعه پایدار، باعث توجه 
به همه ذینفعان س��ازمان و ایجاد توازن بين نيازهاي آنها، ایجاد درک روش��ن از هدف س��ازمانی، ایجاد 
فرصت های بهبود در سازمان و همچنين باعث نوعي رقابت در شركتها به منظور جاري سازي هر چه بهتر 
مفاهيم تعالي ش��ده اس��ت. از دستاوردهاي استقرار تعالي سازماني در بهمن موتور، برقراري ارتباط ميان 
استراتژی و عملکرد سازمان و توسعه فرهنگ تعالي سازماني بوده است. استفاده از نتایج خودارزیابي ها 
و ارزیابي هاي بيروني و شناس��ایي نواحي بهبود منجر به تعریف  و اجراي 5 پروژه بهبود كالن و بيش از 
100 اقدام سریع در سالهاي 94 و 95 شده است كه موجب استفاده موثر و بهتر از اطالعات سازمانی، 
كارایی بخش��يدن به عمليات س��ازمانی و ایجاد بهبود در سازمان ش��ده است كه كسب نتایج مطلوب و 

پایدار سازمان و رضایت ذینفعان سازمان مبين این موضوع مي باشد.

الگوی تعالی سازمانی، با به تصویر كشيدن یک سازمان  متعالی این امکان را فراهم می سازد تا سازمان ها 
بصورت داوطلبانه خود را در معرض ارزیابی قرار دهند و سطح سازمان خود را در مقایسه با شركت های 
متعالی و برتر مش��خص نمایند و با تعریف پروژه های بهبود، خود را ارتقاء و به س��طح سازمانهای متعالی 

نزدیک كنند.
شركت استام صنعت، نيز بعنوان یکی از شركت های بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی و  پيشرو در 
زمينه استقرار نظام ها و ابزارهای نوین مدیریتی، از سال 1386 بطور داوطلبانه خود را در فرآیند جایزه 

ملی تعالی سازمانی در محک ارزیابی قرارداد. 
این شركت با پشتوانه تالش و كوشش تمامی كاركنان متعهد و صدیق خود، همواره راه تعالی را بطور پيوسته 
طی نموده و در سال 1389 موفق به كسب تقدیر نامه 4 ستاره و بدنبال آن پيرو برنامه ریزی های مداوم 
علی رغم نوسانات صنعت خودرو در سال جاری با ارتقاء امتياز، تندیس بلورین را دریافت كرده است. 
كس��ب این موفقيت ها عالوه بر ایجاد نش��اط الزم درمسير روبه رشد و بهبود مستمر فضای كاری، موجب 
تقویت روحيه تيمی همکاران در جهت دنبال نمودن اهداف و برنامه های ش��ركت، زمينه چابکی و تاب 
آوری سازمان در شرایط سخت اقتصادی و تحریم ها را فراهم كرد و باعث شده تا به رغم همه محدودیتها 

این شركت بتواند مسير متالطم تحقق چشم انداز خود را با موفقيت طی نماید.

الگوی تعالی س��ازمانی با توجه به این كه چکيده رفتار س��ازمان های موفق دنياست و بحث های عملياتی 
و مدیریتی روز و مفاهيم بهبود مس��تمر را در بر دارد و با توجه به مفاهيم بنيادین آن می تواند برای هر 

سازمان و شركتی نظم، بهبود و بهره وری را به ارمغان بياورد. 
از مهم ترین دس��تاوردهای جایزه ملّی تعالی س��ازمانی در س��اليان گذشته، حفظ ارزش، اعتبار و جایگاه 
آن در مي��ان جامع��ه و خوش��نامی جایزه ملّی بوده اس��ت. بان��ک دی از س��ال 91 در فرایند جایزه ملی 
تعالی س��ازمانی حضور یافت و موفق به اخذ گواهی تعهد به تعالی ش��د و در ادامه از سال 93 با تشکيل 
14 تي��م چن��د تخصصی با توجه به فرایند ها و معيار های الگوی تعالی س��ازمانی به صورت جدی و انجام 
خودارزیابی های دقيق و تعریف پروژه های بهبود، نس��بت به پياده س��ازی مفاهيم تعالی سازمانی در ستاد 

و شعب خویش اقدام كرده است.

جایزه ملی تعالی سازمانی از نگاه مدیران شرکت های سرآمد ایرانی

●دكتر بهرام سبحاني
● مدیرعامل شركت
 فوالد مباركه اصفهان

● مهندس محمد رضا
 مدرس خيابانی
● مدیرعامل شركت
 فوالد خوزستان

●مهندس سيد حسين احمدي
●مدیر عامل شركت مجتمع 
فوالد خراسان

●مهندس ناصر بابایی 
● مدیر عامل شركت پاالیش
 نفت تهران

●مهندس اميررضا رفيعی
● مدیرعامل شركت
 استام صنعت

●مهندس حميدرضا 
داوودزاده
● مدیرعامل شركت
 بهمن موتور

●دكترمحمد حسين رفان 
●مدیر عامل شركت 
مهندسی و ساخت برق و 
كنترل مپنا )مکو(

●دكتر عليرضا عاطفی فر
●سرپرست بانک دی

●دكتر عباس علی آبادی
●مدیرعامل گروه مپنا

●مهندس علي اصغر پورمند
●مدیرعامل هلدینگ توسعه 
معادن و صنایع معدني  
خاورميانه )ميدكو(

●دكتر محمد رضا ظهير امامی
●مدیر عامل شركت توليدی 
صنعتی فراسان

●دكتر مجيد قاسمي
●مدیر عامل بانک پاسارگاد


