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کمی برای تلفیق نتایج تحقیقات مستقل و مشابه
فراتحلیل را هنر ترکیب تحقیقات و تحلیلی بر چند تحلیل مینامند و در واقع روش ّ
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و ترکیب یافتههای آنها برای ارزیابی اثربخشی عمل آزمایشی است .مانند هر واکاوی علمی دیگری ،برای انجام فراتحلیل اولین مرحله،
صورتبندی دقیق موضوع است و در این پژوهش ،تعالی سازمانی براساس مدل  EFQMرا برگزیدیم تا از منظر روشی نوین و با کاربرد
کمی داخلی با موضوع
نرمافزار  CMA.2موضوع موردنظر ،بررسی شود .در این مطالعه ،براساس رعایت اصول اولیهی این روش  31پژوهش ّ
تعالی سازمانی در بازهی زمانی  1390-96را براساس متغیر توانمندسازی (رهبری ،راهبردی ،کارکنان ،شرکتها و منابع ،فرایندها) و نتایج

(نتایج مشتری ،نتایج کارکنان ،نتایج جامعه ،نتایج کلیدی عملکرد) انتخاب کردیم .نتایج نشان داد که اندازه اثر تعالی سازمانی با 0/561
تأثیر دو متغیر توانمندسازی و نتایج در تحقیقات مرور شده در حد زیاد تأیید میشوند.

واژگان کلیدی:
فراتحلیل ،تعالی سازمانی،مدل  ،EFQMمعیار توانمندسازی ،معیار نتایج.

نيازمند تعهد رهبري و پذیرش مفاهيم بنيادي است ،دستهای

 1مقدمه

دنیای امروز دنیای تکاپو ،تغییر و تحول است .دنیایی که
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در آن سرعت تغییر و تحوالت برونسازمانی گاه بر تحوالت

درونسازمانی فزونی گرفته و منجر به حذف گروهی از
سازمانها از چرخه رقابت در بازار میشود .اما آنچه بهعنوان

یک رویکرد مؤثر و کارآمد میتواند به سازمانها در پیشی
گرفتن از تحوالت درونی از تغییرات و تحوالت پیرامونی و

حفظ بقا کمک نماید ،تجهیز به ابزارهایی است که بتواند
حضور سازمان را در این دنیای پرتکاپو تضمین و عرصه را

برای رقابت سازمان در بازار با سایر رقبا فراهم نماید .ولی قطعاً

تجهیز به ابزار مناسب بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی این نیاز
اساسی و حیاتی باشد ،زیرا الزم است تا سازمانها ضمن تجهیز

خود به ابزار مناسب ،تکنیکهای استفاده از آن ابزار را نیز

بهدرستی بیاموزند.

تعالي به معني تكرار و تمرين بسيار خوب در مديريت سازمان

و دستيابي به اهداف است .سازمانهای ممتاز و برجسته واقعي،

سازمانهایی هستند كه كليه نتايجي كه بهدست آوردهاند و

اطميناني كه از حفظ و نگهداري نتايج در آینده دارند در تالش

جهت رضایتمندی كليه طرفهای ذینفع قرار دهند .تعالي

از قواعد كلي كه براساس این قواعد سازمان ،رفتارها ،فعالیتها
و اولویتهای خود را شكل میدهد .هنگامیکه سازمان این

قواعد كلي را به حالت تكرار درمیآورد زمينه ارزيابي تعالي

پايدار ايجاد میشود .روند پرشتاب تحوالت اقتصادي ،اجتماعي

و تكنولوژي چه در سطح ملي و چه در سطح بینالمللی منجر
به ايجاد عدم ثبات در سازمانها شده و اين موضوع در كنار

عدم توانمندي سازمانها در هماهنگي با اين تحوالت ،بسياري
از سازمانهای بزرگ جهاني را درخطر نابودي و اضمحالل
قرار داده است .در همين راستا مهمترین چالش مديريتي

حال حاضر در سازمانها ،حصول به پايداري سازماني و سپس

حركت متوازن به سمت بهبود و تعالي است .نكته قابلتأمل
در اين مقوله ،اثر دوطرفه و تعاملي پايداري سازماني و تعالي

سازماني بر همديگر است .بهعبارتدیگر میتوان گفت حصول

به پايداري سازماني مستلزم حركت به سمت تعالي و بهبود بوده

و همچنين دستيابي به تعالي سازماني منجر به پايداري و بقاء

سازمان میشود .بنابراين «حركت در مسير تعالي و سرآمدي
براي سازمانهای امروزي يك نياز و ضرورت اجتنابناپذیر
است» (گرامی و نورعلیزاده.)15 :1387،

امروزه سازمانهای زیادی وجود دارند که خواهان استقرار

 .1استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
 .2نویسنده مسئول -مربی،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیامنور
 .3استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

batool.seifoori@gmail.com

چرخهی بهبود مستمر ،نیل به تعالی و سرآمدی سازمان،

متوازن به سمت بهبود و تعالي است .روند پرشتاب تحوالت

کاال و خدمات ،افزایش توانمندی ارکان دولتی و منابع انسانی

سطح بینالمللی منجر به ايجاد عدم ثبات در سازمانها شده

ارتقاء روزافزون رضایت مشتریان ،بهبود مستمر کیفیت ارائه

اقتصادي ،اجتماعي و تكنولوژي چه در سطح ملي و چه در

و درنهایت مقایسه خود با سازمانهای دیگر در مسیر تعالی

و اين موضوع در كنار عدم توانمندي سازمانها در هماهنگي

زمینه مناسبی برای رقابت مؤثر با رقبای تجاری خود ایجاد

نابودي و اضمحالل قرار داده است .توجه به عامل انساني در

و با خطکش یکسان مدل تعالی سازمانی هستند تا بتوانند
نموده و حیات اقتصادی خود را تضمین نمایند .این سازمانها

تنها بررسی بر رویدادههای پسنگر مالی را معیاری برای

بهبود سيستم كيفيت در سازمانها و نقش تعیینکننده و مؤثر
نظامهای ارزيابي و نظارت كارآمد در بهبود و تعالي سازمانها
در علوم مديريت نوين امروزه كام ً
ال شناخت ه شده است .در اين

قدرتمند و کارآمد انتخاب و استقرار آن را بهصورت اثربخش

است .تجربه عملي بهکارگیری مدل  EFQMدر سازمانهاي

سازمانهایی استقرار مدل تعالی  EFQMرا بهعنوان یک ابزار
در دستور کار خود قرار دادهاند .جوایز کیفیت و مدل EFQM

تعالي سازماني ( )EFQMدر سازمانهاي ايراني رو به گسترش

ايراني حاكي از ویژگیهای بارز اين مدل براي ارزيابي در

از جمله ابزارهایی بوده که مانند سایر سیستمهای کیفیت نیاز

سازمانهاست.

(محبی مقدم.)8 :1387،

و سنجش میزان موفقیت سازمانها در استقرار سیستمهای

به بینش و دانش توأم برای استقرار اثربخش و کارآمد دارند

مدلهای تعالی سازمانی بهعنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد

قریب دو سال است که در شرکتهای ایرانی عالقه وافری

نوین مدیریتی و مدیریت کیفیت جامع ،کاربردهای روزافزونی

 EFQMمشاهده میشود .جریانی که بسیاری از شرکتها را

مقایسه عملکرد و میزان موفقیت سازمانها نیز بهکار میروند

برای انجام ارزیابی ،چه داخلی و چه بیرونی ،براساس مدل

درگیر پروژههایی در این حوزه نمود و رمقی نسبی به صنعت
توسعهنیافتهی مشاوره مدیریت در ایران بخشیده است .این

پیدا کردهاند .این مدلها بهعنوان یکزبان مشترک برای
و به این لحاظ مبنای طراحی جوایز متعددی قرارگرفتهاند که

در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای درحالتوسعه به
سازمانهای برتر اعطا میشود (اکاساک1و همکاران.)2017،

سری ایزو  9000وضعیتی مشابه داشتند .تجارب ناموفق

مدل تعالی سازمانی ،چارچوبی برای فهم و مدیریت این

برخی را نگران این مسئله کرده است که مبادا اتفاقی مشابه

پیشرو شکل دادهاند تا مشوقی باشد برای پیشرفت مداوم .مدل
تعالی سازمانی به کارکنان اجازه میدهد روابط ع ّلی موجود

پارهای از سازمانها در استفاده کلیشهای از این استانداردها،
برای پروژههای تعالی سازمانی رخ دهد و سرآمدی در هیاهوی

مدگرایی از یاد برود .مدل  ،EFQMسرآمدی را مدیریت ممتاز

پیچیدگی است .این مدل عملی و کاربردی را سازمانهای

بین عملکرد سازمان و نتایج بهدستآمده را درک کنند .این

مساعدترین شرایط ،دشوار است بهویژه برای سازمانهای

مدل تعالی سازمانی الگویی است ایدئال بهمنظور رشد و ارتقاء

ایرانی که توسعهیافتگی و قرار گرفتن در کوران رقابت جهانی را

بنیادی تعالی ،معیارها و رادار.

سازمانها از طریق شناسایی نقاط قوت و تعریف فرصتهای

بهتازگی تجربه میکنند .این یادآوری ،نویدبخش سازمانهایی

قابلبهبود .سازمانهای متعالی به سازمانهایی گفته میشود

مشاورینی که بیتوجه به فلسفه سرآمدی ،منافع کوتاهمدت را

در مسیر تعالی سازمانی میگذارند (سمنانی.)2016 ،2

(نجمی.)5 :1388،

بررسی نظاممند مجموعهای از پژوهشها ،صورتبندی دقیق

است که آماده سختکوشیاند و هشداری است به سازمانها و

در بهرهگیری از نام و شهرت تعالی مدلهای تعالی میجویند
مهمترین چالش مديريتي حال حاضر در سازمانها ،حركت

که قصد انطباق هرچه بیشتر خود با مدل تعالی را داشته و قدم
فرایند فراتحلیل بیش از یک فن آماری ،یک روششناسی برای

فرضیهها ،انجام یک جستجوی جامع و تهیه مالک ورود یا حذف
1. Akkucuk
2. Semnani

EFQM

و برجسته سازمان معرفی میکند و پیشاپیش به پویندگان

مدل شامل مجموعهای از سه عنصر منسجم است :مفاهیم

این راه هشدار میدهد که طی نمودن این مسیر حتی در
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جریان ،یادآور گذشتهای نهچندان دور است که استانداردهای
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شناختی جامع از کلیه ابعاد وجودی خود هستند .چنین

ميان بهرهگیری از شیوههای نوين ارزيابي منطبق بر مدلهای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تصمیمگیری برای آینده قرار نداده و خواهان دستیابی به

با اين تحوالت ،بسياري از سازمانهاي بزرگ جهاني را درخطر

مقالهها ،ثبت و نگهداری ترکیب آماری دادهها و اندازههای اثر

بهدستآمده از بررسیهای متعدد ،جستجوی تعدیلکنندهها و

را بفهمند ،بینشان تعادل برقرار کنند و به شکلی مؤثر آنها

کمی نتایج ،نقاط
است .با روش فرا تحلیل میتوان با ترکیب ّ

حال حاضر در سازمانها ،حصول به پايداري سازماني و سپس

متغیرهای میانجی برای تبیین اثرات موردنظر و نتایج گزارش

ضعف و قدرت تحقیقات را برشمرد .فرا تحلیل ،توانایی ارزیابی

و تحلیل مجدد آنها را فراهم میآورد و زمینهای مناسب برای

فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدل

EFQM

داشتن برآوردی یکسان از تحقیقات متعدد را ایجاد میکند

(نوغانی و میرمحمدتبار.)12 :1395 ،
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حركت متوازن به سمت بهبود و تعالي است.

مدل تعالي سازماني  EFQMبهعنوان يك ابزار فراگير و نگرش

جامع بهتمامی زواياي سازمانها ،به كمك مديران میآیند تا

آنها را در شناخت دقیقتر سازمان تحت امر خودیاری نمايند.

در حوزهی تعالی سازمانی تحقیقات کمی با روش فرا تحلیل
دقیق و استفاده از اصول و قواعد روش فرا تحلیل ،تحقیقات

توانستهاند چارچوب مناسبی را برای مدیریت سازمانها در

صورت گرفته است .در این تحقیق سعی میشود با بررسی

مدلهای تعالی سازمانی با الگوبرداری از شرکتهای موفق دنیا

انجامشده در زمینهی تعالی سازمانی را بهصورت نظاممند

محیط رقابتی ارائه نمایند .ویژگی بارز این مدلها ،نوع نگرش

بیشترین تأثیر را بر تعالی سازمانی در تحقیقات مرور شده در

تا ضمن ارزیابی سازمان تحت امر خود ،بتواند آن را با سایر

نشان دهیم و با این سؤال پاسخ داده شود که :چه عواملی

ایران دارند؟ و از طریق پاسخ به این سؤال میتوانیم مهمترین
عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی و جهت گذاری تأثیر این عوامل

را شناسایی کنیم .با شناسایی این عوامل در این تحقیق،

سازمانی را رشد دهند و در کاهش عوامل منفی تالش کنند.

سؤاالت تحقیق
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

را مدیریت کنند .در همين راستا مهمترین چالش مديريتي

مدلهای تعالی سازمانی از دهه  1950میالدی متولد شدند.

برنامهریزان و سیاستمداران میتوانند عوامل مثبت بر تعالی
20

از گذشته ،سازمانها باید نیازها و انتظارات ذینفعهای خود

• در تحقیقات انجامشده در حوزهی تعالی سازمانی ،چه
متغیرهایی بیشتر مدنظر محققان قرار داشتند؟

• در تحقیقات انجامشده در حوزهی تعالی سازمانی ،چه
متغیرهایی بیشترین تأثیر را بر تعالی سازمانی داشتند؟
فرضیات تحقیق

• در تحقیقات انجامشده در حوزهی تعالی سازمانی ،معیارهای
توانمندسازی ،بر تعالی سازمانی اثر زیادی دارند.

• در تحقیقات انجامشده در حوزهی تعالی سازمانی ،معیارهای
نتایج ،بر تعالی سازمانی اثر زیادی دارند.

 2مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

جهان امروز بیشتر از هر زمان دیگری با سرعت در حال تغییر

و دگرگونی است .وابستگیهای بین سازمانها ،اجتماعات،

کشورها و اقتصادها به شکل پیچیدهای در حال تقویت و
افزایش است .هر سازمان برای اینکه در چنین محیطی رقابتی

باقی بماند ،نیاز به نوآوری و بهبود دائمی دارد .اکنون بیشتر

به سازمان (کلنگری) است که به مدیریت این امکان را میدهد
سازمانهای مشابه مقایسه نماید .از سوی دیگر ،مدلها معموالً

بهگونهای طراحی شدهاند که امکان استفاده از تکنیکهای
مختلف را برای سازمان فراهم میسازند (صفری.)25 :1394،

در اواخر دهه  ،1980که اقتصاد اروپا در معرض تهدید

بازارهای خاور دور (بهویژه ژاپن) قرار داشت ،گروهی متشکل
از مدیران عامل  14سازمان پیشرو در اروپا گرد هم آمدند تا

راهکار بهسالمت جستن از مخاطره موجود و سردمداری آینده
را بیابند .مشورت این گروه و عزم آنان به تأسیس بنیاد غیر

وابسته کیفیت انجامید .بنیادی که چشمانداز آن ،درخشش
سازمانهای اروپایی در جهان و مأموریت آن گسترش

آگاهیها و ارائه دورههای مدیریت ،و شناسایی دستاورد و

تشویق و انگیزش راهیان مسیر توسعه و تعالی است .بدین
ترتیب در سال  ،1989بنیاد مدیریت کیفیت اروپا بانام مخفف

 EFQMتأسیس شد و گروه اروپا آن را تأیید کرد (گرامی و

علیزاده.)15 :1387،

مهمترین اهداف اصلی اعطای این جایزهها به شرح زیر هستند:
• افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بهرهوری و کیفیت

و توجه به مدیریت کیفیت جامع ،بهواسطه نقش مهم آن در
برتری در رقابت.

• ترغیب بنگاهها و سازمانها به انجام خودارزیابیهای نظاممند

براساس معیارهای تعیینشده.

• تشویق و تهییج بنگاهها به همکاریهای مشترک و
تشریکمساعی در طیف گستردهای از موضوعات مهم و

حساس غیرتجاری.

و واقعيتها )5 ،توسعه و مشاركت كاركنان )6 ،يادگيري،

• تشویق و ترغیب سازمانها به انتشار اطالعات در زمینهی

نوآوري و بهبود مستمر )7 ،توسعه شركتها )8 ،مسئوليت

حاصل از اجرای این راهبردها.

واقعیت پذیرفتهشده است که با رشد سازمانهای متعالی این

بهکارگیری موفقیتآمیز راهبردهای کیفی و منافع و مزایای
• تشویق و تحریک سازمانها به آگاهی از ضرورتهای

اجتماعي شركت؛ گرچه این مفاهیم ثابت نیستند و این یک
مفاهیم تغییر مییابند (نجمی.)19 :1387،

دستیابی به تعالی در کسبوکار و بهکارگیری موفقیتآمیز

مفاهیم و ارزشهای بنیادین رایج به ترتیب زیر هستند:

• تشویق سازمانها به استفاده از مدیریت کیفیت برای بهبود

کلیه ذینفعان سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد.

جایزههای تعالی سازمانی به پنج دسته بینالمللی ،ملی،

است.

در شرایط کنونی بیش از  70کشور در جهان ،مدلهایی را

دوراندیش و الهامبخش همراه با ثبات و پایداری در مقاصد و

مدیریت کیفیت.

بهعنوان مدل ملی برای جایزه تعالی سازمانی ارائه کردهاند.
از میان انواع مدلهای موجود ،سه مدل ادوارد دمینگ ،مدل

مالکوم بالدریج و مدل  EFQMدر سه قطب اقتصادی دنیا
مطرح بوده و از همه مشهورتر هستند (اوکلند.)12 :1392 ،

 )3رهبری و ثبات در مقاصد :تعالی عبارت است از رهبری
اهداف.

 )4مدیریت بر مبنای فرایندها و واقعیتها  :تعالی عبارت است

از مدیریت سازمان بهواسطه مجموعهای از سیستمها ،فرایندها
و واقعیتهای بههمپیوسته و وابسته.

در این تحقیق فقط به مدل تعالی  EFQMمیپردازیم .این

 )5مشارکت و توسعه منابع انسانی :تعالی عبارت است از بیشتر

گرفته شد و به پایه و اساسی برای مجموعهای از جوایز کیفی

در امور.

مدل بهعنوان یک چارچوب سازمانی گسترده در اروپا بهکار

نمودن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و دخالت دادن آنها

محلی و ملی تبدیل شد .باوجود مهم بودن جوایز کیفیت

 )6یادگیری ،نوآوری و بهبود مستمر :تعالی عبارت است از

 EFQMدر استفاده از آن بهعنوان یک سیستم مدیریتی و یک

نوآوری و خلق فرصتهای بهبود با استفاده از یادگیری مستمر.

مدل جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمان یک ابزار عملی

همکاریهایی که برای سازمان ارزشافزوده ایجاد کند.

تشخیص دهند در کجای مسیر پیشرفت و تعالی قرارگرفتهاند،

کمینه الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت میکند

را در نظر بگیرند .این مدل در سازمانها صرفنظر از اندازه،

در جامعه (محبی مقدم.)41-23 :1387،

از دیدگاه برخی مشتریان ،ارزش تأثیرات واقعی مدل تعالی

و کاربردی برای یاریرساندن به سازمانهاست که بتوانند

به آنها کمک میکند که خألها را شناسایی نمایند و راهحلها
ساختار و بخشهای مختلف آن قابلاجرا و کاربردی است .مدل
مدل ،بناشدهاند .اين مفاهيم ،برگرفته از اعتقادات و باورهاي

محور سازمانها و شركتهاي سرآمد قرن بيستم بوده و با

اهدافي كه هر سازماني بايد به آنها دست يابد ،همخواني
دارند .شرط اساسي سرآمدي ،اعتقاد و عمل به اين مفاهيم در

تمام سازمان و بهویژه در سطح مديران ارشد آن است .مفاهيم
مدل  EFQMعبارتاند از )1 :نتیجهگیری )2 ،مشتري مداري،

 )3رهبري و ثبات در مقاصد )4 ،مديريت مبتني بر فرايندها

ایجاد چالش در وضعیت موجود و ایجاد تغییر بهمنظور ایجاد

 )7توسعه شراکتها :تعالی عبارت است از توسعه و حفظ
 )8پاسخگویی اجتماعی سازمان :تعالی ،باالتر رفتن از چارچوب
و تالش برای درک و پاسخگویی به انتظارات ذینفعان سازمان

ازآنجاکه مفاهيم بنيادين ،نشاندهنده اهدافي هستند كه يك
سازمان سرآمد بايد به آنها دست يابد و چون اهداف و آرمانها
معموالً بلندپروازانه و دوردست هستند ،سازمانها براي اينكه

بدانند بهمنظور تحقق آنها ،چگونه بايد عم ً
ال كار و فعاليت

كنند ،نياز به معيارهايي دارند كه اجراي آنها در سازمان،

موجب تحقق اهداف موردنظر شود .در مدل  ،EFQMنه معيار

وجود دارد كه پنج معيار اول«توانمند ساز» ناميده ميشوند و
معيارهايي هستند كه سازمان را براي رسيدن به نتايج عالي،

توانمند ميسازند و چهار معيار آخر «نتايج» ناميده ميشوند

EFQM

 EFQMمفاهيم بنيادين سرآمدي بهعنوان پايه و اساس اين
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فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدل
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منطقهای ،انجمنهای تخصصی و شرکتی تقسیم میشوند.

 )2مشتری مداری :تعالی ،خلق ارزشهای مطلوب مشتری
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فرایندها (نجمی.)19 :1387،

 )1نتیجهگرایی :تعالی عبارت است از دستیابی به نتایجی که

كه سازمان سرآمد در حوزههاي مختلف ،به آنها دست

چارچوبي اوليه براي ارزيابي و بهبود سازمانهاست .در مدل

مناسب معيارهاي توانمند ساز هستند .مدل سرآمدي ،EFQM

به توانمندسازیها و  500امتياز ديگر متعلق به نتايج هستند.

 ،EFQMكل معيارها  1000امتیازدارند كه  500امتياز آن

مييابد .اين معيارها ،بيانكننده دستاوردهاي حاصل از اجراي

فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدل

EFQM

معيارهاي اين مدل و امتیاز خاص هرکدام عبارتاند از :
جدول  :1امتیازهای معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM

سال هشتم -شماره  - 4پیاپی  - 30زمستان 1397

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

22

ردیف

معیار

امتیاز

1

رهبري

111

2

خطمشی و راهبرد

01

3

منابع انسانی

01

4

شركتها و منابع

01

5

فرآیندها

141

6

نتایج مشتریان

211

7

نتایج منابع انسانی

01

0

نتایج جامعه

61

0

نتایج كلیدي عملکرد

151

جمع امتیاز

1111

جمع توانمندسازی  500امتیاز و جمع نتایج نیز  500امتیاز
است .اگر سازماني بتواند اين مدل را كام ً
ال پيادهسازي كند،

امتيازي باالتر از  630كسب كنند ،بهعنوان «جايزه مقدماتي» و

حدود  700امتیاز از اين  1000امتياز ،فقط در توان شركتهايي

نهايي» معرفي خواهد شد (صفری.)149-147 :1394،

ميتواند  1000امتیاز بگيرد .البته بد نیست بدانيد كه گرفتن

باکالس جهاني است .به هنگام ارزيابي ،شركتهايي كه بتوانند

باالترين امتياز (در صورت كسب کمینه امتياز) بهعنوان «برنده

نتایج

توانمندسازها
کارکنان

نتایج کارکنان
فرایندها،
نتایج کلیدی

محصوالت و

نتایج جامعه

راهبرد

خدمات

نتایج مشتریان

شراکتها و

منابع

یادگیری ،خالفیت و نوآوری
شکل  :1مدل تعالی ( EFQMنجمی)49 :1389،

رهبری

 3روش تحقیق

گالس )1977( 3فرا تحلیل را «تحلیل تحلیلها» میداند و آن

را بهعنوان ترکیب نتایج از مطالعات مستقل بهمنظور منسجم
ساختن یافتههای آن تعریف مینماید .یک فرا تحلیل از یک

گروه از مطالعات با فرضیههای مشترک یا تعریف عملیاتی
مشترک از متغیرهای مستقل و وابسته تشکیلشده است
(نوغانی و میرمحمدتبار.)12 :1395 ،

فرا تحلیل یک روش کمی و عینی برای ترکیب نتایج مطالعات

داوری ذهنی درباره تحقیقات است .عنصر کلیدی در بیشتر

مرورهای نظاممند ،ترکیب آماری دادهها یا فراتحلیلی است.

برخالف مرورهای روایتی که در آن مرورگران بهصورت

تلویحی برخی سطوح مهم هر مطالعه را مشخص میکردند ،در
فراتحلیل وزنهایی برای هر مطالعه براساس معیارهای ریاضی

که مخصوص و پیشرفته هستند؛ تعیین میشوند (نوغانی و
میرمحمدتبار.)13 :1395 ،

انسجام مطالعات موردبررسی ،مهمترین هدف فراتحلیل است
که این اهداف شامل دو رویکرد ترکیب و مقایسهی مطالعات

قبلی در فراتحلیل میشود .اهدافی مانند نقد مطالعات

موجود در یک حوزه ،شناسایی مسیرها برای مفهومبندی،
اولویتهای بعدی هستند .با توجه به هدف انسجام ،فراتحلیل

از دو رویکرد کلی ترکیب و مقایسه پیروی میکند .ترکیب
مطالعات شامل استفاده از اندازهی اثرات از مطالعات اولیه و

جمعکردن برآورد یک نوع مرسوم اندازه اثر یا طیفی از اندازه
اثرات است درنهایت اندازهی اثرها باهم ترکیبشده و تفسیر

میشود (نوغانی و میرمحمدتبار.)15 :1395 ،

روش فراتحلیل و با توجه به ماهیت دادهها در زمرهی تحقیقات

مقاالت آن موجود است (پایگاههای علمی

Noormags.com,

 .)Civilica.com, Sid.ir, Ensani.ir, Magiran.irشرط انتخاب

مقاالت پرداختن به موضوع تعالی سازمانی با مدل  EFQMاست

که معیارهای توانمندسازی (رهبري ،خطمشی و راهبرد ،منابع

انسانی ،شرکتها و منابع ،فرایندها) و نتایج (نتایج مشتریان،
نتایج منابع انساني ،نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد) را
که تعریف استانداردی دارند ،با پرسشنامهی استاندارد تعالی

سازمانی سنجیدهاند و برای امتیازبندی ،بازهم از امتیازبندی
استاندارد که در مبانی نظری به آن اشاره کردیم ،استفاد ه شده

است .درنهایت  31مقاله مرتبط با موضوع از مجالت معتبر
جمع شدند و مورد تحلیل قرار گرفتند .در این مطالعه ،برای

محاسبهی اندازهی اثر ،ضریب همبستگی پیرسون ،حجم نمونه

و جهت رابطه را از تحقیقات موردنظر جمعآوری کردیم و از

برنامه فرا تحلیل جامع برای انجام محاسبات آماری فراتحلیل
4

استفاده شد و دادههای استخراجشده را برای یکسان کردن

و مقایسهی آنها با یکدیگر ،ضرایب همبستگی را به نمره
استاندارد تبدیل کردیم ،سپس اندازه اثر محاسبه شد و نتیجه

براساس جدول کوهن تفسیر شد.

جدول  :2توزیع طبقات اندازه اثر بر مبنای اندازهی آمارهها
(کوهن)1977،

ﺳﻄﻮح اﻧﺪازه اﺛﺮ

ﻣﻘﺪار r

ﻣﻘﺪار d

ﮐﻢ

ﮐﻤﺘﺮ از 0,3

ﮐﻤﺘﺮ از 0,5

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0,3 -0,5

0,5 -0,8

زﯾﺎد

 0,5و ﺑﯿﺸﺘﺮ

 0,8و ﺑﯿﺸﺘﺮ

 rﺑﺮاي ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ

 dﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

 4یافتههای تحقیق

کمی قرار میگیرد .در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش
ّ
مرور نظاممند ،مقاالت تعالی سازمانی بر مبنای الگوی EFQM

تمام  30تحقیقی که انتخاب شدند در حوزهی مدیریت بودند

بررسی مطالعات (تعالی سازمانی است) ،روش تحقیق مقاالت،

است .اما جداول زیر تفاوتهای مطالعات انتخابشده را

موردبررسی قرار میگیرد .در مرور نظاممند مواردی چون حوزه

زیرا تعالی سازمانی بهطور خاص در رشتهی مدیریت مطرح

حجم نمونه و متغیرهای استفادهشده در مقاالت پرداخته

توصیف میکنند.

میشود .بعد از مرور نظاممند ،اندازهی اثر هر یک از متغیرها
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توسط نرمافزار محاسبه و تفسیر میشود.

3. Glass
4. Comprehensive Meta-Analysis

EFQM

مقاله حاضر از نظر هدف ،کاربردی است و بهدلیل بهکارگیری

کنفرانسهای معتبر ارائ ه شده است و در سایت سیویلیکا،

فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدل

روششناختی و کارهای تجربی آینده در فرا تحلیل دارای

تاکنون کارشده و در مجالت علمی-پژوهشی معتبر یا در
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برای خالصه نتایج تعداد زیادی از تحقیقات در مقایسه با

سازمانی با مدل  EFQMدر ایران است که از سال 1391

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

پیشین در یک موضوع خاص است .همچنین روش مناسبی

جامعه آماری این مطالعه ،تمام مقاالت با موضوع تعالی

جدول  :3توزیع فراوانی و درصدی برحسب روش تحقیق
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ

17

54,8

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻫﺎ )رﻫﺒﺮي،اﺳﺘﺮاﺗﮋي،ﮐﺎرﮐﻨﺎن،
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ(

26

83,9

ﮐﺎرﺑﺮدي

6

19,4

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ

2

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
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فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدل
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ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﮐﯿﻔﯽ

64,5

4

12,9

2

6,4

6,4
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ﻧﺘﺎﯾﺞ)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺘﺮي ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯿﺪي ﻋﻤﻠﮑﺮد

26

83,9

ﻣﻌﯿﺎر رﻫﺒﺮي

1

3,2

ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ

2

6,4

ﻣﻬﺎرت اﻧﺴﺎﻧﯽ

2

6,4

جدول ( )3توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده را

جدول ( )5توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده

بیشتر این تحقیقات مرور شده ،دو روش را باهم نوشته بودند

بیشترین درصد مربوط به تحقیقاتی است که متغیر آنها

براساس روش تحقیق نشان میدهد .الزم به ذکر است که در

را براساس متغیر نشان میدهد .بر طبق دادههای جدول،

بهعنوانمثال پیمایشی-توصیفی اما در این جدول برای هر

توانمندسازها (رهبری ،راهبردی ،کارکنان ،شرکتها و منابع،

بیشترین درصد مربوط به تحقیقات توصیفی است با 64/5

نتایج کلیدی عملکرد) است با  83/3درصد (25مورد) و

یک روش تحقیقات را شماره کردیم .بر طبق دادههای جدول،

درصد ( 20مورد) و کمترین درصد مربوط به تحقیقات کیفی و

تطبیقی است با  6/4درصد (دو مورد) .تحقیقات پیمایشی نیز
 54/8درصد ( 17مورد) از تحقیقات را دربرمی گیرد.
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جدول  :5توزیع فراوانی و درصدی برحسب متغیر

جدول :4توزیع فراوانی و درصدی برحسب حجم نمونه
حجم نمونه

تعداد

درصد

کمتر از 011

01

4.84

011-011

6

0.84

011-011

0

684

011-011

0

380

011-311

0

380

بیش از 311

6

0.84

جمع کل

30

01181

جدول ( )4توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده را
براساس حجم نمونه نشان میدهد .بر طبق دادههای جدول،

بیشترین درصد مربوط به تحقیقاتی است که حجم نمونهی
آنها کمتر از  100نفر است .با  48/4درصد (15مورد) و

کمترین درصد مربوط به تحقیقاتی است که حجم نمونه آنها

 250-200و  300-250با  3/2درصد (یک مورد).

فرایندها) و نتایج (نتایج مشتری ،نتایج کارکنان ،نتایج جامعه،

کمترین درصد مربوط به تحقیقاتی است که متغیر آنها معیار
رهبری است با  3/2درصد (یک مورد).

جدول  :6توزیع فراوانی و درصدی برحسب زمان انتشار
تحقیق

ﺳﺎل

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

1391

2

6,4

1393

1

3,2

1392
1394
1395
1396

4
6

12
6

12,9
19,4
38,7
19,4

جدول ( )6توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات مرور شده را
براساس سال انتشار مقاله نشان میدهد .بر طبق دادههای
جدول ،بیشترین درصد مربوط به تحقیقاتی است که در سال

 1395چاپ شدهاند با  38/7درصد (12مورد) و کمترین درصد
مربوط به تحقیقاتی است که در سال  1393چاپ شده اند با

 3/2درصد (یک مورد).

در فراتحلیل  31تحقیق حاضر پس از وارد کردن اطالعات

اولیه در نرمافزار  CMAفرایند آزمون دادهها را انجام دادیم که
خروجی آن در دو جدول زیر خالصه شده است.

در جدول ( )7چون ضریب همبستگی ،حد باال و پایین ،نمره
استاندارد و سطح معناداری برای هر مطالعه گزارششده است.

جدول کامل فهرست مطالعات در انتهای مقاله پیوست میشود

ص شده
اما در خروجی شماره  7فقط با اسم اول نویسنده مشخ 

ستون ( Residual(fixedو ( Residual(Randomباقیماندهی

فرا تحلیل و تأثیر آن بر ناهمگونی مطالعات ،آن را موردبررسی

نشان میدهد و نشاندهندهی واریانسی است که توسط آن

هر مطالعه را به تفکیک اندازه مدلهای ثابت و تصادفی

است .بهدلیل اهمیت وزن مطالعه ،در انتخاب مدل مناسب در

مطالعه توضیح داده نشده است .بنابراین هر مطالعه که دارای

قرار دادیم .مطابق شکل زیر ،وزن هر مطالعه به تفکیک مدل

باقیماندهی کمتر باشد از اثر و قدرت آماری باالتری برای

اثرات ثابت و تصادفی نشان داد ه شده است.

تبیین اندازه اثر کلی برخوردار است .بعد از محاسبهی وزن

در این تحقیق با توجه به نوع اطالعات ورودی برای محاسبه

اندازهی اثر ،حجم نمونه و ضریب همبستگی بین متغیرها

و مقدار باقیمانده در هر مطالعه ،میزان اثرات ترکیبی ثابت

 z-valueبیشترین وزن مربوط است به تحقیق محمدرضا

است .برای اینکه بدانیم از کدام مدل و اندازه اثرات ترکیبی

( )0/558و تصادفی ( )0/561در خروجی پایین قابلمشاهده

بر وزن مطالعه مؤثر است .در جدول ( )7براساس ستون

کاربردي استان مازندران براساس الگوي تعالی سازمانی

و ضریب همبستگی .0/77

جدول  :7اندازه وزن هر مطالعه و مقادیر باقیمانده
)Residual (Random

Correlation and 95% Cl

)Residual (Fixed

Std Residual

Std Residual

1.00

0.50

0.00

Statitics for each study
- 0.50

- 1.00

P-Value

Z-Value

9.995
8.538
4.862
0.703
9.326
11.793
4.142
4.123
3.502
1.751
10.012
15.203
5.635
2.024
4.190
8.746
8.256
0.000
8.110
11.524
10.971
9.915
4.147
7.710
3.472
9.698
4.974
10.609
3.311
42.052
18.081

Upper limit

0.592
0.833
0.778
0.710
0.690
0.607
0.711
0.631
0.615
0.349
0.831
0.818
0.672
0.747
0.715
0.856
0.725
0.360
0.750
0.805
0.571
0.582
0.669
0.597
0.617
0.589
0.644
0.588
0.725
0.578
0.606

Lower limit

0.428
0.635
0.416
0.396
0.503
0.465
0.308
0.258
0.200
0.021
0.665
0.711
0.375
0.016
0.314
0.670
0.512
0.360
0.533
0.658
0.424
0.419
0.282
0.388
0.198
0.421
0.321
0.434
0.231
0.537
0.512

Correlation

0.515
0.750
0.630
0.230
0.605
0.540
0.540
0.465
0.430
0.170
0.760
0.770
0.540
0.455
0.545
0.780
0.630
0.000
0.655
0.740
0.501
0.505
0.500
0.500
0.430
0.510
0.500
0.515
0.520
0.558
0.561

ابراهیمی
دلیر
طالقانی
مجتهدزاده
شهابینیا
اعتمادی
محمدزاده
خادمی
محمدی
حسینی
رشیدی
دانیالی
وثوق
دادرس
آدمی
ایرانبان
حسنزاده
سیدنقوی
احمدی
غالمی
نخستین
زهی 1
رهنما
باقری
انواری
سنجری
ابرور
زهی 2
رحیمی
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جدول  :8خالصهی اندازه اتر برحسب مدلهای ثابت و تصادفی با فاصله اطمینان  95درصد و آزمون همگنی
Tau-squared

Tau

0.163

Heterogeneity

Tau
Standard
Variance
squared
Error

0.000

0.010

0.026

I-squared

78.796

df (Q) P-value

0.000

30

)Test of null (2-Tail

Model

Effect Size and 95% interval

Q-value

P-value

Z-value

Upper
limit

Lower
limit

Point
estimate

141.486

0.000
0.000

42.052
18.081

0.578
0.606

0.537
0.512

0.558
0.561

Number
Studies

31
31

فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدل

0.000
0.000
0.000
0.482
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.080
0.000
0.000
0.000
0.043
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000

-1.10
3.04
0.73
-1.19
0.97
-0.53
-0.18
-1.04
-1.30
-4.73
-3.72
5.97
-0.24
-0.57
-0.13
3.50
1.26
-3.28
1.61
3.95
-1.65
-1.37
-0.61
-1.16
-1.29
-1.20
-0.74
-1.17
-0.31

-0.38
1.73
0.49
-1.08
0.38
-0.18
-0.14
-0.65
-0.85
-2.48
1.93
2.24
-0.16
-0.49
-0.11
2.07
0.59
-2.54
0.81
1.77
-0.50
-0.46
-0.41
-0.49
-0.84
-0.42
-0.44
-0.39
-0.25

Study
name

Model
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دانیالی و دیگران با عنوان ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی

استفاده کنیم ،باید از آزمونهای ناهمگونی که توسط نرمافزار

Model

Fixed
Random effects

در جدول ( )8مقدار آزمون  Qمعادل  141،486شده است و

سطح معناداری  0/000است .هر وقت نتیجه آزمون  Qمعنادار
شد میتوانیم بگوییم که مطالعات حاضر در فراتحلیل ناهمگون

هستند و نشان میدهد که این  31مطالعه از نظر تعالی
سازمانی براساس معیارهای توانمندسازی و معیارهای نتایج

از نظر ویژگیهای مختلف ،ناهمگون هستند .به دلیل اینکه

فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدل

EFQM

آزمون  Qدر نمونههای کوچک ،توان آماری کمتری دارد ،جهت

26

اطمینان بیشتر به آزمون  I-squaredبرای تشخیص ناهمگونی
مراجعه میکنیم که مقدار آن  78/796است .با توجه به معیار

تفسیر هیگینز و تامپسون ( )2002و مقدار  I2ناهمگونی این

 31مطالعه در حد زیاد است.

در فراتحلیل هنگامی که مطالعات موردبررسی ،از نظر

ویژگیهای مختلف ناهمگون باشند ،از مدل اثرات تصادفی
برای تفسیر اندازه اثر ترکیبی استفاده میشود .در این مدل
رابطه بین دو معیار توانمندسازی و نتایج با تعالی سازمانی

معادل  0/561است و با  95درصد اطمینان در بازهی 0/512

تا  0/606قرار دارد .با توجه به جدول کوهن (جدول ( )1همین
مقاله) شدت آن در حد زیاد قرار دارد .بنابراین هر دو فرضیهی
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تعالی سازمانی با  0/561تأثیر دو متغیر توانمندسازی و نتایج
در تحقیقات مرور شده در حد زیاد تأیید میشوند.

 6منابع

اوکلند ،جان ،)1392( ،تعالی سازمانی جامع :دستیابی به عملکرد کالس
جهانی ،مترجم:سعید مرتضوی و دیگران ،تهران :به نشر.
آذر ،عادل و سعید صفری ،)1383( ،مدلسازی تعالی سازمانی با رویکرد
تحلیل پوششی دادهها ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت در ایران ،دوره ،8
شماره  ،33تابستان  ،1383صفحه .238-111
بخشنده ،قاسم و دیگران ،)1395( ،فرا تحلیل پژوهشهای تأثیر رهبری
تحولآفرین بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در ایران ،پژوهشنامه
مدیریت تحول ،سال هشتم ،شماره  ،51بهار و تابستان 1395

 5نتیجه گیری

تحقیق تأیید میشوند:

فرضیه اول :در تحقیقات انجامشده در حوزهی تعالی سازمانی،
معیارهای توانمندسازی ،بر تعالی سازمانی اثر زیادی دارند.

فرضیه دوم :در تحقیقات انجامشده در حوزهی تعالی سازمانی،
معیارهای نتایج ،بر تعالی سازمانی اثر زیادی دارند.

به پژوهشگران عالقهمند به فرا تحلیل در این حوزه پیشنهاد
میشود که فرا تحلیل تأثیر پژوهشهای انجامشده بر تعالی
سازمانی را در سایر کشورها و یا در سراسر دنیا را از پایگاههای

علمی معتبر همچون

کلیدی عملکرد) انتخاب کردیم .نتایج نشان داد که اندازه اثر

Emerald, Sage, Elsevier, Springer

و ...را در این زمینه فراهم نمایند و نتیجه آن را با فرایند

انجامشده در ایران مقایسه نمایند.

در این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس

مدل  EFQMبر روی تحقیقات داخلی که در سالهای 1390

تا  1396در نشریات داخلی چاپشدهاند؛ با روش فراتحلیل

انجام شد و درنهایت  31تحقیق را براساس متغیر توانمندسازی
(رهبری ،راهبردی ،کارکنان ،شرکتها و منابع ،فرایندها) و

نتایج (نتایج مشتری ،نتایج کارکنان ،نتایج جامعه ،نتایج

زارع ،زینب و بختیاری ،رقیه و نوری زاده ،محبوبه ،)1392( ،تحلیل نتایج
ارزیابی عملكرد دانشگاه الزهرا)س( ،چاپ اول ،تهران :ازل.
شیخ زاده ،رجبعلی و بهرام زاده ،محمد مهدی .)1387(.نقش مدیریت
استراتژیک منابع انسانی در ارتقای عملكرد کسب و کار .ماهنامه مشاور
مدیریت ،انجمن مشاوران مدیریت ایران ،سال .18
صفری ،حسین و دیگران .)1395(.جایگاه استانداردهای بینالمللی ایزو در
مدل تعالی سازمانی  .EFQMتهران:موسسه کتاب مهربان نشر.
صفری ،حسین و دیگران ،)1394( ،مدلهای تعالی سازمانی
 ،Deming,Malcolm, Baldring, EFQMتهران:موسسه کتاب مهربان
نشر.
قاضی طباطبایی ،محمود و ودادهیر ،ابوعلی ،)1389( ،فراتحلیل در
پژوهشهای اجتماعی و رفتاری ،تهران :جامعه شناسان.
قربانی زاده ،وجهاهلل و حسن نانگیر،سیدطه ،)1392( ،راهنمای کاربردی
فراتحلیل با نرمافزار  ،CMA2تهران :جامعه شناسان.
گرامی ،محمدرضا و حمیدرضا نورعلیزاده .)1387(.تعالی سازمانها :الگوی
تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت  .EFQMتهران:سرآمد.
محبی مقدم ،علیاکبر .)1387(.مدل تعالی سازمانی  EFQMتکنیکها و
رویکردهای اجرایی .تهران :موسسه انتشارات یاس بهشت
نجمی ،منوچهر و سیروس حسینی ( .)1388مدل سرآمدی  EFQMاز
ایده تا عمل .تهران :سرآمد.
نجمی ،منوچهر ( .)1389مدل جایزه تعالی  .2010تهران :موسسه مطالعات
بهرهوری و نیروی انسانی.
نوغانی ،محسن و سید احمد میرمحمدتبار ( .)1395فرا تحلیل ،مبانی و
کاربردها .مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
Akkucuk, U. & Gencer,Y. (2017). EFQM Model and Sustainability of Organizations, 2017 2nd International Conference
on Advances in Management Engineering and Information
ISBN: 978-1-60595-457-8,

Technology (AMEIT2017),

el self-assessment using a questionnaire approach in univer-

DOI:10.12783/dtcse/ameit2017/12279

sity administrative services. Department of Business Man-

Blaikie, N. (2007). Approaches to school Inquiry, Cam-

agement. University of Alicante, Alicante, Spain, the TQM

bridge: Policy Press.

Magazine, Vol.19 No.6.

Bono, J., & Judge, T. (2005). Self-concordance at work:

Tari، J. J. & Espinosa، S. J. (2007). “EFQM model self-

toward understanding the motivational effects of transfor-

assessment using a questionnaire university administrative

mational leadership, Academy of Management Journal, 46,

approach in services”. The TQM Magazine, 19(6), 604-616.

554–571

Wolf, F. (1986). Meta-analysis: quantitative methods for re-

Cohen, J. (1998). Statistical power analysis for the behav-

search synthesis, Beverly Hills, CA: Sage.

ioural sciences (second edition), Hillsdale, NJ: Lawrence

1397  زمستان- 30  پیاپی- 4  شماره-سال هشتم

 ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت-فصلنامه علمی

Erlbaum Associates.
• www.efqm.org

فهرست وب سایتهای مورداستفاده

Higgins,J.P.T., & Thompson, S.G.(2002). Quantifying
heterogeneity in a meta-Analysis. Statistics in Medicine,

• www.iphrd.org

21,1539-1558.

• www.nigc-tpgc.ir

Ilieș Liviu, Pitic Diana and Brătean Diana (2013). Applying

• www.quality-foundation.co.uk

the EFQM Excellence Model at the German Study line with
focus on the criterion “customer results “. The Journal of the
faculty of Economics- Economic. Vol:1, p: 1486- 1494.
Little, J. H.; Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta- analysis, Published by Oxford University
Press.
Macaskill, P.; Walter, S., & Irwig, L. (2000). A comparison of

27

methods to detect publication bias in meta-analysis, Statistics
in Medicine, 20, 641- 654.
Macaskill, P.; Walter, S., & Irwig, L. (2000). A comparison of

EFQM

فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدل

methods to detect publication bias in meta-analysis, Statistics
in Medicine, 20, 641- 654.
Oakland, J.S. (1999). Winning performance through business excellence. Credit Control.Vol.20, No.7.
Rosenthal, R. (1994). Parametric measures of effect size, In
The Handbook of Research Synthesis, Edited by Cooper, H.
and Hedges, L. V, Eds, New York: Russell Sage Foundation.
Rosenthal, R., & DiMatteo, M. R. (2001). Meta-analysis:
Recent developments in quantitative methods for literature
reviews, Annual Review of Psychology, 52, 59–82.
Semnani, F. & Asadi, R. (2016). Designing a Developed
Balanced Score-card Model to Assess Hospital Performance
Using the EFQM, JCI Accreditation Standards and Clinical
Governance, Journal of Business and Human Resource Management, Volume 2, Issue 1.
Sommeerville, Alaine Kerr. (2007). The Applicability of the
EFQM Excellence model to higher education. UNIVERSITY OF LONDON THESIS. Available http:// www.academia.edu
Tari, Juan Jose and de Juana-Espinosa,S.(2007).EFQM mod-

