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 بسمه تعالي

 

ثِ تبضيد ظًسگي ثكط ثطگطزين، زضؾت  ظهتبًي    ثبيس اگط ؾبثقِ اضظيبثي عولنطز ضا هَضز مبٍـ قطاض ثسّين

ّبي شٌّتي ٍ   ظهبى ثطاؾبؼ قضبٍت آى ًس، قيَُ اضظيبثي زضآغبظ مطز مِ افطاز مبضمطزى ثهَضت گطٍّي ضا

زض  مٌتس،  مِ زًجبل هي ضا اضظيبثي عولنطز ٍ اّسافيثِ ّويي تطتيت قيَُ  .قرهي هؿئَل گطٍُ ثَزُ اؾ 

ٍ ...( ٍ ّوچٌتيي زض مكتَضّبي هرتلتف، ثتِ نتَض       مالؾيل، ًئَمالؾتيل ّبي هرتلف هسيطي  ) زٍضُ

 گًَبگَى اخطا قسُ اؾ . 

ا...  ى ًيع اضظيبثي ثهَضت مالؾيل زض اٍاذط قطى ّفتن ّدطي تَؾت  ذَاختِ ضقتيسانسيي فضت     زض ايطا

ّبي زٍنتتي اظ ًرتط هتسيطي  ٍ     ثطاي اٍنيي ثبض زض مكَض هقطض گطزيس ؾبظهبى 1349هططح قسُ ٍ زض ؾبل 

 ًحَُ ازاضُ اهَض هَضز اضظيبثي قطاض گيطًس.

زض  ،ّبي اخطايي زض حبل حبضط طز هَضز ًيبظ زض زؾتگبُاضظيبثي عولن هسنْبي اهب ؾَاالت ظيبزي زض ظهيٌِ

ّبي ؾٌتي هططح اؾ ، ايٌنِ آيب اّسافي مِ زض اضظيبثي عولنطز زض حتبل حبضتط زًجتبل     هقبيؿِ ثب اضظيبثي

ّب ٍ تَقعبت  ذَاؾتِ ،آيب اًتربضات ّبي ؾٌتي هططح ثَزُ اؾ ؟  قَز ّوبى اّسافي اؾ  مِ زض اضظيبثي هي

آيتب ؾتطع    ايٌنِ  تط اظ ّوِو؟ ٍ هًْنطزُ اؾ  يّبي علوي ّيچ تغييط  ؟ آيب ضٍـهطزم ضقس ًيبفتِ اؾ

اؾ  مِ زض زٍضاى هسيطي  مالؾيل هططح ثَزُ اؾ  يب ايٌنِ خْ   اي تغييطات هحيطي ثِ ّوبى اًساظُ

هكترم   يّتبي علوتي ثتب اّتساف     خَاثگَيي ثِ يل چٌيي هحي  هتالتن مًٌَي ًيبظهٌس اؾتفبزُ اظ ضٍـ

ًگتط   آًچتِ هؿتلن اؾت  ايٌنتِ ثبيتل ًرتبضت ختع         ، اهبنْبيي اظ ايي زؾ  ثؿيبض ظيبز اؾ ّؿتين؟ ؾَا

 تَاى ثِ ّوِ ايي ؾَانْب پبؾد زاز. ًوي

آل ضا  اي ثطاي ذَز تطؾين مطزُ اؾ  ٍ ضؾيسى ثِ يل حبن  ايسُ اًساظ ثيؿ  ؾبنِ چكن  مكَض هب، ايطاى،

 زيتسُ اؾت ،  اي ذَز  ّبي تَؾعِ آل ضا زض ثطًبهِ ضًٍسّبي اخطايي ٍ حهَل ايي ايسُ ،ّسف قطاض زازُ اؾ 
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اًساظي تطؾين قسُ اؾ  قبيس موتط مؿي  پبيساض يل چٌيي چكنًب ايٌنِ زض هقبث  يل چٌيي هحي  مبهالً

ضيتعي عتالٍُ ثتط     اهب ًنتِ هْن ايي اؾ  مِ ايي ثطًبهِ ،ثبقس مِ اّوي  ٍ ضطٍضت آًطا زضك ًنطزُ ثبقس

ّتسف   ،يل ًگطـ ؾيؿتوي ضطٍضي ؾبذتِ اؾ  ثب ّبي هرتلف ضا حَظُايٌنِ نعٍم اضظيبثي زض ؾطَح ٍ 

اي خْت  ايدتبز انتالحبت     ٍؾيلِ يلثِ  نطف، اضظيبثي ضا ًيع اظ يل حبن  پبؾرگَيي زاذلي ٍ ذبضخي

ّتبي   نصا اؾتفبزُ اظ هتسل  تجسي  مطزُ اؾ .  ثطًبهِ اخطايي ٍ فطايٌسّبي ّبي نَضت گطفتِ الظم زض فعبني 

ـ  َعلوي هَثط زض ؾط ّتبي اًدتبم متبض گطفتتِ تتب       ح هرتلف اضظيبثي ثب ضٍينطزي انتالح گطايبًتِ )اظ ضٍ

 سُ( اهطي هْن ٍ ضطٍضي اؾ .وّبي ع ثطًبهِ

 ،زض ايتتي هقبنتتِ ؾتتعي ثتتط آى اؾتت  هتتسنْبي اذيتتط هطتتطح قتتسُ زض ظهيٌتتِ اضظيتتبثي عولنتتطز        

(SCR&PI,CED,BSC,EFQM  مِ ثب ضٍينطز اضظيبثي ٍ انالح ًرتبم )ازاضي ٍ هبننَم ثبنسضيح-

ـ   هططح اؾت ، ضا   -ّب ثعٌَاى هْوتطيي ثبظٍي اخطايي ثطًبهِ ّتب ٍ هطاحت     هتَضز ثطضؾتي قتطاض زازُ ٍ ضٍ

 اخطايي آًطا ًيع ثيبى ثنٌين.
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ّب هعطفتي قتسُ اؾت ،     ٍ ثْجَز ؾبظهبىهسل ثٌيبزي اضٍپبيي ميفي  ثعٌَاى چبضچَثي اٍنيِ ثطاي اضظيبثي 

ّبي پبيساضي اؾ  مِ يل ؾبظهبى ؾطآهس ثبيس ثِ آًْب زؾ  يبثس. مبض ططاحي  هسني مِ ًكبى زٌّسُ هعي 

هعطفتي   1991زض ؾتبل   EFQMهيالزي آغبظ قسُ ٍ هسل تعبني  1989ايي هسل ثهَضت خسي اظ ؾبل 

ي ّتب  ّبي اضٍپبيي قطاض گطف  ٍ هكرم گطزيس متِ ؾتبظهبى   گطزيس. ايي هسل ثؿطع  هَضز تَخِ قطم 

ٍيتطايف هطثتَب ثتِ     1995ثرف عوَهي ٍ نٌبيع مَچل ّن عالقِ زاضًس اظ آى اؾتفبزُ مٌٌس زض ؾتبل  

 هسل هطثَب ثِ ؾبظهبى ّبي مَچل تَؾعِ زازُ قس. 1996ثرف عوَهي ٍ زض ؾبل 

زاضاي  1999اضايِ قس مِ ًؿج  ثِ ٍيتطايف ؾتبل     EFQMٍيطايف خسيسي اظ هسل  2003زض ؾبل 

 ي زض ظيط هعيبضّب ٍ ًنبت ضاٌّوبؾ .ا تغييطات قبث  هالحرِ

ؾبظهبًْب ثسٍى تَخِ ثِ ًَع فعبني ، اًساظُ ٍ ؾبذتبض ٍ يب هيعاى ثلَغ ؾبظهبًي، ثِ هٌرَض مؿت هَفقيت   

 .ّؿتٌسزض زؾتيبثي ثِ آضهبى ٍ اّساف ضاّجطزي ذَز ًيبظهٌس ثِ اؾتقطاض ؾيؿتن هسيطيتي هٌبؾت 

ّتب ثتطاي اطويٌتبى اظ تحقت       يي خْ  مول ثتِ ؾتبظهبى  هسل ثطتطي ثٌيبز اضٍپبيي ميفي  اثعاضي اخطا

هيعاى قطاض گطفتي زض هؿيط ثطتطي پبيساض اؾ  ٍ ثتِ آًْتب    اؾتقطاض ؾيؿتن هسيطيتي هٌبؾت ثَؾيلِ ؾٌدف

 ّب ضا ثب اًگيعُ ثيكتط تعييي مٌٌس. ح  ّب ضا قٌبؾبيي ٍ ؾپؽ ضاُ مٌس تب فبنلِ مول هي

 

  EFQMچارچوب هعيارهاي هذل 

ٍ  2ّبتَاًوٌس ؾبظ ثبقس مِ پٌح هعيبض هعيبض هي 9چبضچَثي غيط تدَيعي ثط پبيِ  EFQMهسل تعبني 

زّس پَقف  آًچِ ضا مِ ؾبظهبى اًدبم هي 4(چگًَِ)ثبقٌس. هعيبضّبي تَاًوٌس ؾبظي  هي 3چْبض هعيبض  ًتبيح

ؾيلِ تَاًوٌس زّس ٍ ًتبيح ثَ پَقف هي آٍضز آًچِ ضا مِ ؾبظهبى ثسؾ  هي 5(چِ) زٌّس. هعيبضّبي ًتبيح هي

                                                 
1-European Foundation for Quality Management (EFQM) 

2- Enablers 

3- Results 

4- How 

5- What 
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قَز. ثِ عجبضت زيگط ًتبيح هتعبني زض عولنطز هكتطيبى، مبضمٌبى ٍ خبهعِ اظ ططي   ؾبظّب حبن  هي

 آيس. هٌبثع ٍ ظًديطُ تأهيي ٍ فطآيٌسّب ثسؾ  هي  ضّجطي، اتربش ؾيبؾ  ٍ اؾتطاتػي هٌبؾت، هٌبثع اًؿبًي،

 ًكبى زازُ قسُ اؾ . 1وبتيل ملي هسل  زض قن  قوبضُ ططح ق

 EFQMقوبي ملي هسل  1قوبضُ:  قن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EFQM (3 :2003  ) هٌجع:هسل تعبني 

 حوسه نتايج:

ّبي شيٌفع )ثيطًٍي( زض ًرط  زض حَظُ ًتبيح عولنطزّبي مليسي اًتربضات ؾْبهساضاى ثعٌَاى يني اظ گطٍُ

زّتس. زض   هتي ّبي عولنطزي ضا هَضز ثطضؾي قتطاض   قَز ٍ زؾتبٍضزّبي هبني، غيطهبني ٍ قبذم گطفتِ هي

ّتبي   حَظُ ًتبيح ثطاي هكتطي، هكتطيبى ثِ عٌَاى يني اظ گطٍّْبي شيٌفع زض ًرط گطفتِ قسُ ٍ قتبذم 

ّتبي شيٌفتع ثيطًٍتي ٍ     . اًتربضات خبهعِ ثعٌَاى يني اظ گطٍُقطاض هي گيطزهطتج  ثب آى هس ًرط ايي حَظُ 

 گيطز. ٍ تحلي  قطاض هيي هطتج  ثب آى ًيع زض حَظُ ًتبيح ثطاي خبهعِ هَضز تدعيِ بّ قبذم
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 :حوسه توانونذ ساسي

ِ  تعييي هأهَضي  ٍ آضهبى ؾبظهبى ٍ تؿْي  زؾتيبثي ثِ آى، تعييي ذ  هكي ّتب اّتساف ثلٌتس     ّب، ثطًبهت

ّبي ثيطًٍي ظًديطُ تأهيي ثتطاي   هٌبثع اًؿبًي، حلقِهست ٍ مَتبُ هست ٍ فطآيٌسّب، زاًف ٍ تَاًبيي ثبنقَُ 

طيبى تهتٌبؾت ثطاي هك ؾيؿتنٍ ّوچٌيي ثْجَز فطايٌسّب ٍ ايدبز ؾبذتبض ٍ ٍ ضاّجطز   حوبي  اظ ذ  هكي

 ثبقس. هي ّبهَضز ثحث تَاًوٌس ؾبظ ًِ،ّبي پٌدگب زض قبنت حَظُ

 

 ِ اي اظ  انگَي مبضت اهتيبظ هتَاظى يل انگَ ٍ يب ثِ عجبضتي يل چبضچَة هفَْهي خْ  تسٍيي هدوَعت

 2ًَضتَى ٍ ضاثطت مبپالى ثبقس ايي انگَ تَؾ  زيَيس ضاؾتبي ّسف اؾتطاتػيل هيّبي عولنطز زض  قبذم

ُ   مٌس مِ زض اٍنيي گبم آى هي اضائِ قسُ ٍ اظ چبضچَثي پيطٍي هي آتتي ؾتبظهبى هكترم     3ثبيؿت  زيتسگب

ثبيؿت    يبثٌتس ٍ يتب هتي    تتسٍيي هتي   4گطزز. ؾپؽ زض ضاؾتبي زيسگبُ حبمن ثط ؾبظهبى، اّساف اؾتطاتػيل

 سُ ثبقٌس.تسٍيي ق

هكرم ٍ ضاثطِ علت  ٍ   5ثب عٌبي  ثِ زيسگبُ آتي ٍ اّساف اؾتطاتػيل ؾبظهبى، عَاه  حيبتي هَفقي 

تجيتيي ٍ زض ًْبيت     7زض ّوتيي ضاؾتتب هعيبضّتبي اؾتتطاتػيل     .گطزز ثيي ايي عَاه  هكرم هي 6هعلَني

 گطزز. تسٍيي هي 8اقسام  ثطًبهِ

                                                 
1- Balanced Scorecard  

2- David Norton & Robert Kaplan  

3- Vision 

4- Strategic Aims  

5- Critical success factors 

6- Cause and Effects Relationships 

7- Strategic measures  

8-Action plan 

158فحو،ص 1381صٌرت گرفتو تٌسط دانشگاه نربيت مدرس سال  تبهٌجع:هطبنع 
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BSC  اؾتطاتػي يل ؾتبظهبى هعوتَالً زض  حتَل يتل      .ثيف اظ يل هدوَعِ هطتج  اظ قبذهْبؾ

ثبيس ثبظتتبة پيًَتسّبي شاتتي ثتيي ّتط       BSCظًس.  اًس زٍض هي مِ ثِ ذَثي ططاحي قسُ BSCهدوَعِ 

مٌس ثبقس. چبضچَة هسل اضظيبثي هتَاظى زض قن  قوبضُ  اظ اؾتطاتػي ٍ هعيبضّبيي مِ آًطا اضظيبثي هي خٌجِ

 آٍضزُ قسُ اؾ . 2

 BSCهسل چبضچَة  2قن  قوبضُ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaplan&Norton (1996)هٌجع : 

 وجه مالي
براي مٌفقيت مااي   

بااو  ااو نتااايد  بايااد 

 دست يافت

براي دستياب   وجه مشتريان

باااااااو  رماااااااا  

 اااااااو   خاااااااٌد،

ارتبااا   بايااد  

بااااا مشااااتريا   

خاااااٌد دا اااااتو 

 .با يم

وجه فرايندهاي 
 داخلي

بااااااااااراي   اااااااااا  

رضااايت مشااتريا   

ً صااااا با  ساااايا  

خااااااااااااٌد،  اااااااااااااو  

داخلاا    فر يناادىاي 

 ٌد.بايد اصالح  

باااراي دساااتياب   وجه يادگيري و رشد

بو  رما  خاٌد،  

 گٌنااااااو بايااااااد  

قابلياااااات ىاااااااي 

خٌد را اصالح 

 اااارد ً ت ييااااار  

 داد.

 چشم انداز

 و

 استراتژي
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 وجه هالي -1

هعيبضّبي هبني ًقف زٍگبًِ هْوي ضا ثط عْسُ زاضًس ايي هعيبضّب اظ يل ؾتَ عولنتطز هتبني     BSCزض 

مٌٌس ٍ اظ ؾَي زيگط اّساف ًْبيي ثطاي اّساف ٍ هعيبضّتبي ؾتبيط    هَضز اًتربضاظ اؾتطاتػي ضا تعييي هي

ثبظگك  ؾطهبيِ، ثبظزُ ؾْبم ٍ زضآهس عوليبتي اظ هعيبضّبي انتلي ايتي    .ضًٍس ثنبض هي BSCّبي  خٌجِ

 ثبقس. ٍخِ هي

 وجه هطتزي  -2

 .ّبيي اظ ثبظاض ٍ هكتطيبى ثطاي ضقبث  تَؾ  ٍاحسّبي تدبضي اؾت   ٍخِ ثطگعيسى ثرف ايي هقهَز اظ

ي ثركْب تعييي ًوبيٌس ثط طجت  ًرتط   آهيع ثِ اي تطيي هعيبضّب ضا ثطاي زؾتيبثي هَفقي  هسيطاى ثبيس انلي

ّتبي خسيتس    ًَضتَى ٍ مبپالى ايي هعيبضّبي انلي قبه  ضضبي  هكتطي، حفت  هكتتطي، زضذَاؾت    

  .ثبقس ّبي اًتربة قسُ هي هكتطي ٍ قبثلي  ؾَزآٍضي هكتطي ٍ ؾْن ثبظاض ٍ ؾَز زض ّط يل اظ ثرف

 وجه فزآينذهاي داخلي  -3

زاذلي ضا مِ ثطاي ؾبظهبى آًْب ثؿيبض حيبتي اؾ  تعيتيي مٌٌتس، ثتب     زض ايي ٍخِ هسيطاى ثبيس فطآيٌسّبي

مٌس متِ   اي اظ اثعاضّب فطاّن هي ثطاي هسيطاى هدوَعِ BSCهعيبضّبي فطايٌسّبي ًَآٍضاًِ،  ىخبي زاز

 .سطت الظم ضا ّوطاُ آٍضًيًِ تٌْب ثبظتبة اّساف مَتبُ هست ثبقٌس ثلنِ زضثبضُ اّساف ثلٌس هست ًيع ثه

 دگيزي و رضذوجه يا -4

، ّسف فطاّن آٍضزى ظيطؾبذتْب ٍ هٌبثعي اؾ  مِ تحق  ّسفْبي ؾبظهبى زض ٍخَُ زيگط ضا ٍخِزض ايي 

مٌٌس مِ امٌتَى ؾتبظهبى    ؾبظز. ثِ عجبضت زيگط زض حبنينِ زض ؾِ ٍخِ زيگط هسيطاى هعيي هي هوني هي

، زض ٍختِ چْتبضم ضٍـ   هَفقي  زض مدب ثبيتس قتطاض گيتطز   زض چِ خبيگبّي اؾ  ٍ زض آيٌسُ ثطاي مؿت 

 مٌٌس. ضؾيسى ثِ آى خبيگبُ ضا ضٍقي هي
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 BSCگاههاي اجزايي 

زض هحتسٍزُ ٍاحتس    BSCِ، هفيستطيي حبن  ٍقتي اؾت  متِ   طثتعييي اًساظُ ؾبظهبى: ثطاؾبؼ تد -1

 پيبزُ قَز. (SBU)اؾتطاتػيل مؿت ٍ مبض 

 گيطز.اًدبم  SWOTتَاًس اظ ططي  هسل  تدعيِ ٍ تحلي  هَقعي  ؾبظهبى: مِ هي -2

 اًساظ ثبيس اعتوبز الظم ضا زضثبضُ آًچِ اًدبم قسًي اؾ  ايدبز مٌس. اًساظ: چكن تثجي  چكن -3

ـ   تعييي اؾتطاتػي -4 اظ  BSCّتبي آتتي،    ّبي ؾبظهبى: ثطاي حف  ٍ ثْؿبظي عولنتطز ٍ ذلت  اضظ

زض ضاؾتتبي ًيت  ثتِ پيكتطف       ضا ّبي ذَز اؾتطاتػيل مؿت ٍ مبض اًتربض زاضز اؾتطاتػي ٍاحسّبي

 بؾي ٍ عولنطز ثطتط هكرم مٌٌس.اؾ

 ّبي هٌبؾت ثطاي ؾبظهبى تعييي ٍخِ -5

ّبي تعييي قسُ: ثطاي عولي مطزى اؾتطاتػي ثبيس فْطؾتتي اظ   تعييي اّساف اؾتطاتػيل ثطاي خٌجِ -6

 ّب تْيِ قَز. اّساف اؾتطاتػيل ثطاي توبم ٍخِ

ِ   ي قتسُ تعييي عَاه  حيبتي هَفقي : زض ايي هطحلِ اّسافي مِ زض هطحلِ قج  تعيي -7 ثٌتسي   اًتس ضتجت

 قًَس. هي

 يّتبي  تَاى اظ ضٍـ اي اظ هعيبضّبي هتَاظى ثطاي زؾتيبثي ثِ اّساف: ثطاي ايٌنبض هي ايدبز هدوَعِ -8

 .شٌّي اؾتفبزُ ًوَز طَفبىپطؾكٌبهِ، ثطگعاضي مبضگبُ ٍ  ،ًريط ههبحجِ

 تعييي ضٍاث  عل  ٍ هعلَني هبثيي هعيبضّب -9

 ثطاي هعيبضّب 1تعييي حس ًهبة -10

ـ   َتتَاى ثتب ت   هعيبضّب هتي   ّب: ثطاي هحبؾجِ ضي ٍ تحلي  زازُگطزآٍ -11 ّتبي   ختِ ثتِ هبّيت  اظ ضٍ

ّبي هرلتف اهتيبظزّي موي ٍ ميفي اؾتتفبزُ   هحبؾجبتي هرتلفي ًريط ايدبز ضٍاث  ضيبضي، ضٍـ

 ًوَز.

 ثبظًگطي هعيبضّب -12

                                                 
1- Targets 
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 ،ث ، تَاًبيي حت  هكتنالت عوليتبتي، قتسضت ضّجتطي     ؾبظهبًي ثِ هعٌبي ثطذَضزاضي اظ قسضت ضقب يثطتط

ًَآٍضي ٍ زاقتي هؿئَني  اختوبعي اؾ . ايي هسل تَؾ  ضاثطت ثليل ٍ چيي هَتتبى تَؾتعِ زازُ قتسُ    

 .اؾ 

 

  CEDهوارد كاربزد هذل 

 

 هطبنعِ پَيبيي مؿت ٍ مبض   -

 ؾبظهبًي   ّب ٍ ضفع هَاًع افعايف آگبّي ًؿج  ثِ اهنبًبت ثْجَز ٍ توطمع مَقكْب ثط فطن  -

تطيي هؿبي   زّي ٍ اضظيبثي ًقبب ضعف ؾبظهبى ٍ اٍنَي  گصاضي حيبتي مول ثِ هسيطاى زض ٍظى -

 ثطاي تقَي  ًقبب قَت ؾبظهبى 

ثِ ثطتتطي   ُ ًي ضزُ ثبال ثطاي قٌبؾبيي هَاًع ؾبظهبًي هَخَز زض ضاّبي  مول ثِ گطٍّْب ٍ تين -

 .بيي ٍ ايدبز تعْس ًؿج  ثِ ضفع آًْبهؾبظ

 ؾبظهبى ّبي ؾبالًِ  ي ثبظًگطيايدبز هجٌب -

 خسيسگصاضي ٍ مؿت ٍ مبضّبي  ثيٌي ٍ احتطاظ اظ هكنالت پيف ضٍي ؾطهبيِ پيف -

 آٍضزُ قسُ اؾ . 3اثعبزي ؾِ گبًِ اؾ  مِ زض قن  قوبضُ هسل قٌبذ  ثطتطي ؾبظهبًي زاضاي 

 

 

 

 
                                                 

2- Corporate Excellence Diagnosis (CED) 
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 (CER) 1هسل ثطتطي ؾبظهبًي 3قن  قوبضُ: 

 (1382نٌعتي) هٌجع : گعاضـ هٌتكطُ ؾبظهبى هسيطي 

 

 

 هاي تخصصي  حوسه -1

ّتبي   خٌجِ انلي ؾتبظهبى متِ حتَظُ    6ّبي ترههي ضفتبض، عولنطز ٍ ًتبيح حبنلِ زض  زض ثعس حَظُ

قَز. مِ قبه : هٌتبثع اًؿتبًي، هتسيطي  هتبني، عوليتبت، ثبظاضيتبثي،        ّؿتٌس هططح هي  انلي فعبني 

 هي ثبقس. تحقي  ٍ تَؾعِ ٍ ؾتبز هكتطك

 

 

                                                 
1 Corporate Excellence Rubic 
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 انذاس چطن -2

تَاًس زض تفنط ًؿج  ثِ ذَز زاقتِ ثبقس، هطتطح ٍ   اي مِ ؾبظهبى هي اًساظّبي ؾِ گبًِ زض ايي ثعس چكن

هعيبضّبي اثطثركي ضفتبض، عولنتطز ٍ  قَز.  اًساظ اضائِ هي هعيبضّبي قٌبذ  ثطاي ّط حَظُ، تح  ّط چكن

پتصيطي   اى اًتقبل ٍ تطجي پصيطي ثِ تَ ًتبيح حبنلِ ضا زض ٍضعي  هَخَز ثطضؾي مطزُ ٍ هعيبضّبي اًعطبف

ثيٌي قتسُ   ّبي پيف قطم  ثِ تجع تغييطات مَتبُ هست پطزاذتِ، تَاًبيي قطم  ضا زض هَاخِْ ثب زگطگًَي

 ّبي قطم  تَخِ زاضز. زّس. هعيبضّبي تَؾعِ ثِ اؾتطاتػي قطاض هيهس ًرط 

تَاًس  ِ قطاض گيطز، هياًساظ( م چكن 3حَظُ *  6گبًِ خسٍل انلي ) ّبي ّدسُ ؾبظهبى زض ّط يل اظ ذبًِ

زاقتتِ ثبقتس. اگتط     "تْبخوي"ٍ تسافعي يب  "زاذلي يب ذبضخي"گيطي هتفبٍت ثط اؾبؼ زٍ پبضاهتط  خْ  4

ٍ اگتط تحت     "زاذلي"زّس تح  ًفَش عَاه  زض مٌتطل هؿتقين ذَز ثبقس  اقساهبتي مِ ؾبظهبى اًدبم هي

قَز. اگط اقساهبت ثِ  زض ًرط گطفتِ هي "بضخيذ" ،اظ ؾَي عَاه  ذبضج اظ مٌتطل هؿتقين ثبقس  سُوًفَش ع

ٍ اگط ثب قهس متبّف هكتنالت ٍ عتَاضو     "تْبخوي" ،ّب ثبقس هٌرَض افعايف قسضت ٍ پيطٍظي ٍ چبنف

ّتب اًدتبم قتَز     ّب ٍ هقبثلِ ثب هحتسٍزي   پك  ؾط ًْبزى تْسيسّب، مبّف يب حصف ًقبب ضعف ٍ ًقهبى

 ذَاّس ثَز. "تسافعي"گيطي ؾبظهبى  خْ 

 

ّتبي   زض ّط هَؾؿِ اقتهبزي اعن اظ تَنيسي يب ذسهبتي، عسم اؾتفبزُ مبضا اظ هٌبفع هٌدط ثِ ثطٍظ ّعيٌِ

فتعايف قيوت  هحهتَل )متبال ٍ يتب ذتسهبت(       ااضبفي ثطاي ؾبظهبى ٍ ثِ تجع آى مبّف حبقيِ ؾَز يتب  

ِ   هتتي اي  ّتتب ٍ ثْجتتَز عولنتتطز تَؾتت  قتتطم  هكتتبٍضُ    قتتَز. ضٍينتتطز متتبّف اؾتتتطاتػيل ّعيٌتت

A.F.Ferguson ٌِّتب تَؾتعِ يبفتتِ     ثب تنيِ ثط ان  اضتجبب هيبى ثْجَز عولنطز قطم  ثب مبّف ّعي

گيطز. تتب اظ ططيت     هطبنعِ قطاض هي اؾ . زض ايي ضٍـ توبهي اثعبز يل ؾبظهبى ثب ّسف ثْيٌِ ؾبظي هَضز

 ّب مبّف يبثس.  ّبي ًبمبضا ٍ ثْجَز عولنطز، ّعيٌِ قٌبؾبيي حَظُ
                                                 

1- Strategic cost Reduction & performance Improvement (SCR&PI) 
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يلي توبهي اثعبز يل ؾبظهبى ثب ّسف ثْيٌِ ؾبظي ٍ هٌطقي ؾتبظي  ههطبنعِ تف SCR&PIزض ضٍـ 

  ٍ متبضايي آى  ّبي قطم  زض اثعبز هرتلف ثِ حتساق  ّعيٌِ ،گيطز تب اظ ططي  ثْجَز عولنطز آًْب اًدبم هي

 ثِ حسامثط ثطؾس.

زض يل هطاؾن ايي ضٍـ ثِ ثْجَز مبضايي فطايٌس، اظ ططيت  ثْيٌتِ ؾتبظي ٍفتبيف هرتلتف ٍ حهتَل       

مٌتس، ايتي هتسل ّوچٌتيي      اطويٌبى اظ عسم تنطاض زٍثبضُ مبضي زض ٍفبيف/ فطآيٌسّبي ؾيؿتن، مول هي

آٍضز تب عولنطز قتطم  ثْجتَز ٍ    ّن هياهنبى تدسيس ؾبذتبض ٍ هٌطقي مطزى تطميت ًيطٍي اًؿبًي ضا فطا

 ّب مبّف يبثس. ّعيٌِ

 

 ها: هاي اصلي روش كاهص استزاتژيك هشينه ويژگي

 گيطز. زض ايي ضٍـ م  ظًديطُ اضظـ قطم  تح  پَقف قطاض هيپوضص وسيع:  -

قتًَس ٍ ثتِ هٌرتَض     مليسي زض مؿت ٍ مبض اٍنَي  ثٌسي هتي ّبي  زض ايي ضٍـ فعبني توزكش:  -

 گيطًس. اضظـ آًْب هَضز هطبنعِ قطاض هيايدبز حسامثط 

طم  زض مليتِ  قت ّب، هكبم  مبضمٌتبى   زض فطآيٌس هطبنعِ مبّف اؾتطاتػيل ّعيٌِهطاركت:  -

ِ  ؾطَح ٍخَز زاضز. ايي اهط ؾجت هي ّتب ٍ ًتتبيح متبض اطويٌتبى      قَز مِ مبضمٌبى ًؿج  ثِ يبفتت

 هكبضم  فعبل زاقتِ ثبقٌس.ّبي ثْجَز،  زاقتِ آًطا حبن  مبض ذَز ثساًٌس ٍ زض اخطاي تَنيِ

انوللي  ّب، عولنطز قطم  ثب انگَّبي ثطتط هلي ٍ ثيي زض مبّف اؾتطاتػيل ّعيٌِالگوبزداري:  -

 قَز تب اّساف هكرم ٍ قبث  حهَل ثطاي قطم  تعييي گطزز. هقبيؿِ هي

ؾطع  قٌبؾبيي قسُ ٍ ثطاؾبؼ ِ االخطا ٍ هوني ث زض ايي ضٍـ، هَاضز ؾطيعتسهيل در اجزا:  -

ؾبظي اٍنَيت  ثٌتسي ٍ زض    خَيي زض عوليبت، هست اخطا ٍ پيبزُ خَيي، اّوي  نطفِ اى نطفِهيع

 قًَس. هست مَتبّي پيبزُ هي
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 ها: هشاياي كاهص استزاتژيك هشينه

 ّب ٍ ثِ تجع آى ثْجَز ؾَزآٍضي  افعايف هيعاى زضآهس ٍ مبّف زض ّعيٌِ -

 ّب ٍ گطزـ ثْتط هَخَزياؾتفبزُ ثْيٌِ اظ هٌبثع اظ ططي  مبّف ظهبى گطزـ هٌبثع  -

 گصاضي  اًعطبف پصيطي ثيكتط زض قيو  -

 ثْجَز زض ذسهبت قبث  اضائِ ثِ هكتطي ٍ ثْجَز ؾْن ثبظاض  -

 ّب هكبضم  فعبل مبضمٌبى زض اهط مبّف ّعيٌِ -

 آٍضزُ قسُ اؾ  4ّب ٍ ثْجَز عولنطز زض قن  قوبضُ  هسل هفَْهي مبّف اؾتطاتػيل ّعيٌِ
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 هسل مبّف اؾتطاتػيل ّعيٌِ ّب 4قن  قوبضُ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1382هٌجع : گعاضـ هٌتكطُ ؾبظهبى هسيطي  نٌعتي )

 

 هاي اجزايي: حل و قذماهز

 ،ّبي ٍفبيف زض زاذ  ظًديطُ اضظـ ثط هجٌبي ّبي هرتلف ٍ حَظُ اٍنَي  ثٌسي: زض اثتسا فعبني  -1

 

 اىش استراتژيك ىزينو ىا ً 

 بيبٌد عملكرد

SCR & PI 

 هوويعي هسيطي  ٍ

 عوليبت

 

 مبّف ّعيٌِ ّب
 

 هسيطي 

 ظًديطُ تبهيي 

 

 بظهبًيؾبذتبض ؾ

 ؾيؿتوْب ٍ فطآيٌسّب -
 اؾتطاتػي فٌبٍضي اطالعبت -
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ثٌسي  اٍنَي  ،قَُ خْ  مبّف ٍ ثْجَز عولنطزّبي ايدبز قسُ، ثحطاًي ثَزى ٍ اهنبى ثبن ٍظى ّعيٌِ

تَاًس تحت    ّبي ّعيٌِ هي زضنس اظ مبًَى 90قًَس ثب ايي قيَُ حسٍز  ٍ ثِ زٍ يب ؾِ گطٍُ تقؿين هي

 پَقف قطاض گيطًس.

 اي  يبثي عل  ٍ آثبض ّعيٌِ تعطيف هؿئلِ، ضيكِ -2

 ّب  ح  پطزاظي ٍ تعييي ضاُ ايسُ -3

 زّبّب ٍ پيكٌْب اضظيبثي ايسُ -4

 حلْب ّب ٍ ضاُ پيبزُ ؾبظي ايسُ -5

 

زض مكَض آهطينب ثطاي ضؾيسى ثِ اّتساف عتبني ضقتس ٍ تَؾتعِ ميفيت  ٍ ثتبال ثتطزى تتَاى ضقتبثتي          

ضيعي هسني تح  عٌَاى هسل هبننَم ثبنسضيچ قس ٍ زض ؾبل  ّب زض مٌبض ؾبيط ضقجب اقسام ثِ ططح ؾبظهبى

 قَز. هبننَم ثبنسضيچ ايدبز قس ايي هسل ثطَض عوسُ ثِ ؾِ گطٍُ تقؿين هيخبيعُ هلي ميفي   1987

 گطٍُ اٍل: هسل اضتقبي ميفي  يب خبيعُ هبننَم ثبنسضيچ ثطاي هَؾؿبت تدبضي 

 گطٍُ زٍم: هسل اضتقبي ميفي  يب خبيعُ هبننَم ثبنسضيچ ثطاي هَؾؿبت آهَظقي  

 يچ ثطاي هَؾؿبت ثْساقتي ٍ زضهبًي  گطٍُ ؾَم: هسل اضتقبي ميفي  يب خبيعُ هبننَم ثبنسض

ّبي زٍنتي ًيع قطاض گطفتتِ ٍ ؾتبالًِ ختَايعي تحت  عٌتَاى       ز قجَل ؾبظهبىَضايي هسل زض آهطينب ه

ّبي هَفت  قتطمتْبيي    . قطم قَز ّبي هَف  اعطب هي خبيعُ هلي ميفي  هبننَم ثبنسضيح ثِ قطم 

هتبننَم ثبنتسضيچ اًطجتبه زٌّتس ٍ ًقتف  زض      ذَاٌّس ثَز مِ ثتَاًٌس ؾبظهبى ذَز ضا ثب هسل ٍ انعاهبت 

 مٌٌس. هي تَؾعِ مكَض ايفب

ّتبي ميفيتتي    مٌس تب ثتَاًٌتس ذَزقتبى ضا اظ ثعتس فعبنيت      ّب مول هي ّوچٌيي ايي هسنْب ثِ ؾبظهبى

 ّبي اًدبم قسُ ثطاي اذص خبيعُ هبننَم ثبنسضيچ زاٍطلت قًَس. اضظيبثي مطزُ ٍ اظ ططي  اضظيبثي

 اقبضُ قسُ اؾ . 5ض قن  قوبضُ اثعبز ملي ايي هسل ز
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  ضواي كلي هذل هالكوم بالذريچضواي كلي هذل هالكوم بالذريچ  55ضكل ضواره ضكل ضواره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 (1382هٌجع : زض هؿيط تعبني )

 اهذاف عوذه هذل هالكوم بالذريچ

 مول ثِ ثْجَز عولنطز ؾبظهبى ٍ افعايف تَاًوٌسي آًبى  -1

اًعنبؼ ٍ اطالع ضؾبًي  ّبي اهطينبيي ٍ مول ضؾبًي ثِ ثطقطاضي اضتجبب هٌبؾت هيبى قطم  -2

 ّب  ّب ٍ افعايف اًگيعـ ضقبثتي هيبى ؾبظهبى ف  هيبى ؾبيطيي ثِ هٌرَض هعطفي ثْتطييهَّبي  قطم 
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ّبي  ّب ٍ ًربم ايدبز اثعاضّبي هسيطيتي ثطاي زضك ٍ هسيطي  ثْتط عولنطزّب، ثطقطاضي آهَظـ -3

 ضيعي  ثطًبهِ

ضيعي اؾتطاتػيل  جبضتؿ  اظ: ؾيؿتوي اظ ضّجطي، ثطًبهِّب ع ضٍينطز هسل تعبني ثبنسضيچ ثطاي تعبني ؾبظهبى

ؾبظز. ٍ توطمع ثط ثبظاض ٍ هكتطي، ًتبيح تدبضي ضا اظ ططي  هٌبثع اًؿبًي ٍ فطآيٌسّب تحق  هي



 هاي ارسيابي: بزرسي تطبيق هذل

 ّبي هعطفي قسُ زض خسٍل ظيط ذالنِ قسُ اؾ . ًقبب قَت ٍ ضعف هسل

 

  نقاط ضعفنقاط ضعف  نقاط قوتنقاط قوت  هذلهذل

EFQM 

ثتطاي   (heath check)ْ  ايدبز يل ؾيؿتتن نتح  ؾتٌدي    خ -

 .فطايٌسّبي ؾبظهبًي ٍ تعييي ًقبب قَت ٍ ضعف هٌبؾت اؾ 

ّب زض ظهيٌِ  تَاًب مطزى ؾبظهبى زض انگَ ثطزاضي اظ ثْتطيي ؾبظهبى -

 فطآيٌسّبي ؾبظهبًي 

  .اي زاضز انَل تعطيف قسُ -

 .هساضي اؾ  اـ هكتطي تَخِ -

  .زّي هٌبؾجي زاضز هعيبض ٍظى  -

 .اًي زاضزَّبي خسيس هسيطي  ّور ثب پبضازاين -

 .تطي ثِ شيٌفعبى ؾبظهبى زاضز ًگبُ خبهع  -

 .هعيبضّب زاضزظيط تطي زض اًتربة هعيبضّب ٍ ًگبُ خبهع  -

  .هسني اؾ  عيٌي ٍ هجتٌي ثط ٍاقعي  -

تتبيح اضظيتبثي ؾتبظهبى اضائتِ     هٌبؾجي خْ  تحلي  ًاظ ؾبذتبض هٌبؾجي   -

 زّس. هي

  .اضزاهنبى ؾٌدف موي ز  -

 .زّس ّبي هرتلف هَضز اضظيبثي قطاض هي اظ خٌجِ ضاهعيبضّب  هٌط  ضازاض  -

 .پصيطي ظيبزي ثطذَضزاض اؾ  اظ قبثلي  اًعطبف  -

آٍضي اطالعتتبت، اضظيتتبثي، اهتيتتبظزّي  خوتتع -

  .ثطاي اثعبز زض ًرط گطفتِ قسُ زقَاض اؾ 

 ظهبى ٍ توطمع ظيبزي الظم زاضز. -

ّتب   لت  اظ غٌبي الظم خْ  تدعيِ ٍ تحلي  ع -

  .ثطذَزاض ًيؿ 

BSC 

ثطاي گؿتطـ زضك عل  ٍ هعلَني ثيي هعيبضّبي عولنطزي  هتسيطاى   -

ؾتتبظي آًْتتب ثتتطاي اذتتص تهتتويوبت اؾتتتطاتػيل  ؾتتبظهبى ٍ تَاًوٌس

  .تط اؾ  هٌبؾت

  .اؾ   ثْجَز هٌبؾت  غُ ّبيثطاي تعييي اٍنَي  ثيي پطٍ -

ِ  اؾتطاتػيل زض اي اظ اؾتطاتػي ٍ ضًٍسّبي خبًجِ اضتجبب زٍ ّتبي   اليت

 مٌس. ؾبظهبًي ثط قطاض هي

 مٌس. يل هٌجبي تئَضيل ثطاي ّط خٌجِ اضائِ هي -

تَاى اخطا متطز متِ ؾتبظهبى     زض نَضتي هي -

اًتساظ   هَضز هطبنعِ زاضاي اؾتتطاتػي چكتن  

 .اي ثبقس تعطيف قسُ



 21 

 

 

ثط هجٌبي ايدبز تَاظى هيبى عولنطز زاذلي ٍ ذبضخي هعيبضّتبي هتبني ٍ    -

 .قسُ اؾ غيطهبني ٍ ... اؾتَاض 

  .اثعاض هٌبؾجي خْ  تعييي ٍ اًتقبل اؾتطاتػي اؾ  -

 .قَز ثط ضٍاث  علي ٍ هعلَني ثيي چْبض ثعس هسل، تأميس هي -

 .هٌبثع اطالعبتي فطاٍاًي اعن اظ متبة، هقبالت ٍ ... زض زؾتطؼ اؾ  -

 .اثعبز زض ًرط گطفتِ قسُ اظ خبهعي  ثطذَضزاض اؾ  -

 .پصيطي ذَثي زاضز اًعطبف -

َاض اؾتت  )ثتتسني  تعطيتتف اختتطاي هتتسل زقتت -

ّتتبي  هعيبضّتتبي هتٌبؾتتت ثتتب اؾتتتطاتػي 

 ؾبظهبى(

ثتتب تَختتِ ثتتِ اضتجتتبب ؾلؿتتلِ هطاتجتتي ثتتيي    -

ّتبي تعطيتف قتسُ اهنتبى ثطضؾتي       خٌجِ

  .ّب ثطَض هؿتق  ٍخَز ًساضز حَظُ

  .ؾيؿتن اهتيبظزّي ًساضز -

 .ظًديطُ تأهيي ؾبظهبى موتط هَضز تَخِ اؾ  -

CED 

 .بل اضائِ قسُ اؾ ثطاي اخعا  هرتلف هسل تعطيف ذ -

  .يل يب چٌس حَظُ قبث  ثنبضگيطي اؾ  ،ثطاي قٌبذ  م  ؾبظهبى -

ضٍينطز هسل ضٍينتطز قتٌبذ  ٍضتع هَختَز ؾتبظهبى اؾتتبًساضزّبي        -

 ثطتطي ؾبظهبًي اؾ 

 هٌبثع ٍ اطالعبت مبهلي هَخَز اؾ   -

 اهنبى ؾٌدف موي فطاّن اؾ   -

 اؾ هسل گٌدبًسُ قسُ  زضّب  يبثي ٍ يبفتي ضٍاث  عل  ضيكِ -

 پصيطي ذَثي زاضز اًعطبف -

ّتبي ترههتي تعطيتف قتسُ ختبهع       حَظُ -

 ًيؿتٌس

ّتتبي ترههتتي ثتتب    ثٌتتسي حتتَظُ  طجقتتِ -

 ّبي خسيس هسيطي  ؾبظگبض ًيؿ  پبضازاين

 ؾبذتبض هسل پيچيسُ اؾ   -

 يل هسل قسيوي اؾ   -

 ثط اؾ   اخطاي هسل ظهبى -

گيتطي زض   آٍضي اطالعبت ثطاي تهتوين  خوع -

 هَضز اهتيبظ ضاح  ًيؿ .

ّب ٍ انَل حبمن ثط هسل تعطيتف   فطو پيف -

 ًكسُ اؾ .

SCR&PI 

 تط اؾ  ّبؾ  نصا زضك اثعبز ٍ ًتبيح آى ؾبزُ هجٌبي ضٍـ ؾبذتبض ّعيٌِ -

 تَخِ هسيطاى عبني اؾ  ثسني  ضٍينطز مبّف ّعيٌِ هَضز  -

 تط اؾ   اخطا هسل ؾْ  -

 ظهبى اخطا مَتبُ اؾ   -

 ؾ  ّب زضك آى ثؿبزگي قبث  فْن ا ثسني  توطمع ثط ّعيٌِ -

 مٌس مِ ًقف مليسي زاضًس ّبيي توطمع هي زض ثْجَز حَظُ -

 ّبي تعطيف قسُ خبهع ًيؿتٌس حَظُ -

 ؾيؿتن اهتيبظ زّي ًساضز  -

 هٌبثع اًسمي زض زؾ  اؾ   -

ّب ططاحي قسُ، نتصا   ثط هجٌبي ؾبذتبض ّعيٌِ -

يبثي زقيت  زاضز   ّبي ّعيٌِ ًيبظ ثِ ؾيؿتن

ّب  ّب فبقس ايٌگًَِ ؾيؿتن مِ اغلت قطم 

 ّؿتٌس

 عو  ٍ تفهي  ثطضؾي من اؾ  -

 گطايي موتط تَخِ قسُ اؾ  ثِ هكتطي -

 ثيكتط ثِ اثط ثركي تأميس زاضز -
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اي ثطاي هَؾؿبت تدبضي، آهَظقتي ٍ ثْساقتتي ٍ زضهتبًي     هسل خساگبًِ -

 مٌس اضائِ هي

 اي زاضز ضٍينطز تَؾعِ -

 توطمع ثط ثبظاض ٍ هكتطي زاضز -

تطي ًؿج  ثتِ ايتي    ّبي خسيس ٍ خبهع هسل -

 سل فَْض مطزُ اؾ  ه

 ثط اؾ  اخطاي هسل ظهبى -

 

 گيزي  نتيجه

)ًدوي ٍ ،گيطي عولنطز هث  ّساي  يل مكتي ثسٍى اثعاض ًبٍثطي اؾ  هسيطي  يل ؾبظهبى ثسٍى اًساظُ

مٌتطل زض ثيي ٍفبيف پٌح گبًِ هسيطاى، ثيف اظ ّط چيع، ًيبظهٌس ٍخَز ؾبظگبضي ٍ (ٍفيفِ  1381ّونبضاى 

. اهب اًچِ هؿلن اؾ  ايٌنِ هسني مِ هي تَاًس ؾبظهبى ضا زضؾ  اضظيبثي مطزُ ٍ ثتِ  اضظيبثي عولنطز اؾ  

هسني اؾ  مِ هقتضيبت هحيطي ضا پَقتف زازُ ٍ ثتَاًتس تتبثيطات هٌفتي اى ضا     ؾو  تعبني ّساي  ثنٌس 

ذٌثي ٍ اظ فطنتْبي هَخَز زض اى اؾتفبزُ هطلَثي ثنٌس ٍ اظ ايي ططي  گبهْبي ضؾيسى ثِ تعتبني ضا طتي   

 ثنٌس.

 

 

 ازضؼ ٍ قوبضُ توبؼ:

تْطاى، خ هال نسضا، خ قيد ثْبيي، خ الزى، ؾبظهبى هتسيطي  ٍ ثطًبهتِ ضيتعي، زفتتط ثْجتَز هتسيطي  ٍ       

 اضظيبثي عولنطز

8053068 

09123478048 

rafiezadeh@mporg.ir 
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