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  چكيده

در نتيجه، . ارزيابي عملكرد سازمان به طور جامع و در خور اعتماد همواره يكي از دغدغه هاي اصلي ذينفعان و مديران سازمان ميباشد

رويكرد اعطاء جوايز ملي كيفيت و . جاد نمايدانگيزه و فرصت الزم براي ارتقاء كيفيت عملكرد ساختارهاي خدماتي و يا توليدي را اي

مدل تعالي سازماني .سرآمدي سازمان بر اين واقعيت تاكيد دارد كه بقا در رقابت جهاني، مستلزم بهبود عملكرد در مقياس جهاني است

EFQM ا را در شناخت دقيق تر سازمان به عنوان يك ابزار فراگير و نگرش جامع به تمامي زواياي سازمانها، به كمك مديران مي آيد تا آنه

پژوهش انجام شده بر اين اساس پايه گزاري شده است ،تا عملكرد كاركنان شركت گاز اردبيل كه يكي از واحد .تحت امر خود ياري نمايد

د و زمينه هاي ،مورد ارزيابي قرار ده EFQMهاي خدماتي استان  به شمار مي آيد را بر مبناي حوزه هاي توانمند ساز ها و نتايج مدل 

اين پژوهش و هدف پيش رو، با روش تحقيق توصيفي از نوع زمينه يابي انجام گرديده است و جامعه .قابل بهبود را در آنها شناسايي نمايد 

نفر و به صورت سرشماري  67آماري آن شامل مديران ارشد ، معاونين ،رئيس گروه ها و كارشناسان مسئول شركت گاز استان ،به تعداد 

استفاده شده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي EFQMبراي جمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استاندارد . بوده اند

و % 51نتايج تحقيق نشان داده است،كه در مجموع سازمان توانسته است در حوزه توانمند سازها به .آمار توصيفي بهره گرفته شده است

 .دست پيدا كند EFQMاز اهداف و نتايج مطرح شده در مدل % 39 در حوزه نتايج به

  كلمات كليدي

  .حوزه توانمند سازها، حوزه نتايج،  ارزيابي عملكرد،  EFQMمدل تعالي سازماني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Email:p.akhar11@yahoo.com،   09144561029شماره تماس  ( نويسنده مسئول*

  

  

  


