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معیار  :1رهبري
متعااق ر براني اار ديب ا

منااق

ا بن قم ا رااقن بمن ا م ا

منطق ا خ ا د بي دب بياااتقن آبمااق و

مقم بیت بيه آرن جمه بن ياالمر يیاني دا وین انده و آ اني مققا مرااقن و رما يبه با انا ي
ي گاا باانين يبن رااق و يخااالز اااقنمق ري يیشااقن قاا

مر نناا و ي هااق بخ

ياتمااقد رنااتن ه آ هااق

ي عطقفپذین و منطقا بي قاقدب مرااقن داق بانين ل ا م ي م ناق ين م مق ات ما يو ي آینا ه بي با
م قع پ

ب نر نده و اکسي عمل شق در ه

 -1الف ( رهبران ماموریت ،چشمانداز و ارزشها را تعریف ميکنند و خود الگوي دیگران هستند.
 .1مدیران ارشد با تعریف ماموریت ،چشمانداز و ارزشها در راستاي مباني ،اهداف و استراتژي هاي کالن راه
آهن ؛ آینده منطقه خود و راه آهن را تضمین مي کنند.
 .2مدیران ارشد از ارزشهاي سازماني حمایت ميکنند و در پايبندي به قوانین و مقررات ،مسئولیتهاي
اجتماعي ،درستي و رفتار اخالقي ،در دو بعد دروني و بیروني ،الگوي دیگران هستند و بدین ترتیب بر
خوشنامي راه آهن و منطقه خود ميافزایند.
 .3مدیران ارشد ،کارکنان خود را در دستیابي به ماموریت ،چشم انداز و اهداف منطقه و مجموعه راه آهن متحد
ميکنند.
 .4فرهنگ رهبري مشترک و همچنین مهارتهاي رهبري را توسعه داده و اثربخشي رفتارهاي مدیران ارشد را
ارزیابي کرده ،بهبود ميبخشند.

 -1ب ) رهبران ،نظام مدیریت منطقه را ایجاد و به طور مداوم از بهبود آن اطمینان حاصل ميکنند.
 .1نظام مدیریت را به منظور تحقق مأموریت و چشمانداز ،بهبود عملکرد آتي و تأمین منافع پایدار براي
ذينفعان ،توسعه داده ،بهبود ميبخشند.
 .2مدیریت ارشد  ،مجموعهاي متوازن از نتایج را به منظور بررسي پیشرفت خود ،ارائه نمایي از اولویتهاي
بلندمدت و کوتاه مدت و مدیریت انتظارات ذینفعان کلیدي ،تعریف نموده و بهکار ميگیرند.
 .3مدیریت ارشد قابلیتهاي اساسي راه آهن و منطقه خود را درک کرده ،آنها را در جهت تحقق اهداف منطقه
خود و همچنین مجموعه راه آهن کشور توسعه ميدهد و از بهکارگیري مناسب آنها اطمینان حاصل ميکنند.
 .4مدیران ارشد تصمیمات را بر اساس اطالعات قابل اعتماد و مبتني بر واقعیت اتخاذ کرده ،از دانش در
دسترس براي تفسیر عملکرد فرایندهاي مربوطه استفاده ميکنند.
 .5اعتماد ذينفعان را با مدیریت اثربخش ریسکهاي استراتژیک ،عملیاتي و مالي جلب ميکنند.
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 -1ج ) رهبران ،ذينفعان بیروني منطقه را ميشناسند و با آنها تعامل فعال دارند.
 .1مدیریت ارشد ذينفعان کلیدي منطقه را ميشناسد و رویکردهایي را براي تعامل مؤثر،
درک ،پیشبیني و پاسخگویي به نیازها و انتظارات متفاوت آنان ایجاد ميکند.
 .2مدیران ارشد براي عملکرد خود در مقابل ذينفعان و گستره جامعه ،شفاف و پاسخگو هستند و اطمینان
ميیابند که کارکنانشان اخالقمدارانه ،مسئوالنه و با درستي عمل ميکنند.
 .3با شرکا ،مشتریان و جامعه براي خلق ایدهها و نوآوريها فعاالنه تعامل دارند و از آنها به خاطر همکاري
موثرشان قدرداني ميکنند.
 .4ذينفعان خود را به مشارکت در فعالیتهایي که منافع جامعه را دربردارد ،تشویق ميکنند.

 -1د ) رهبران فرهنگ تعالي را با همراهي کارکنان منطقه ،تقویت ميکنند.
 .1مدیران ارشد با کارکنان ارتباط دوسویه دارند ،در دسترس بوده ،به سخنان آنان فعاالنه گوش ميدهند و
پاسخگوي کارکنان هستند.
 .2الهامبخش کارکنان هستند و از طریق رفتار ،اقدامات و تجارب خود ،فرهنگ همکاري ،تعلق سازماني،
توانمندسازي ،بهبود و پاسخگویي را ایجاد ميکنند.
 .3براي ترویج فرهنگ نوآوري ،کارآفریني و توسعه سازماني ،از خلق ایدههاي جدید توسط کارکنان و راههاي نوین
تفکر حمایت ميکنند.
 .4از کارکنان در جهت تحقق برنامهها و اهداف حمایت ميکنند و از تالشها و دستاوردهاي آنان به موقع و به طور
مناسب ،تقدیر به عمل ميآورند.
 .5فرصتهاي برابر و گوناگوني را ترویج و ترغیب ميکنند.

 -1هـ ) رهبران از انعطاف پذیري ،چابکي و مدیریت تغییر در منطقه اطمینان حاصل ميکنند.
 .1مدیران ارشد مزیت رقابتي پایدار را از طریق یادگیري سریع ،پاسخگویي چابک و اخذ تصمیمات به موقع و
مبتني بر اطالعات ،ایجاد و حفظ ميکنند.
 .2در اجراي تغییرات ،ذينفعان کلیدي مربوطه را مشارکت داده ،حمایت و همکاري آنها را جلب ميکنند تا از
موفقیت پایدار سازمان اطمینان حاصل کنند.
 .3تغییر را از طریق مدیریت پروژه ساختیافته و رویکردهاي بهبود فرایند مدیریت ميکنند.
 .4از پرورش ایدههاي خالقانه حمایت کرده ،امیدبخشترین ایدهها را آزموده و پاالیش ميکنند و منابع الزم
براي تحقق آنها را در بازههاي زماني مناسب تخصیص ميدهند.
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معیار  :2استراتژي
متعق ر مأم بیت و چشمي ين خ د بي ين نی د اع یک ياتنيدژن

منق

دب بياتقن يااتنيدژن راقن

ال بيه آرن و متمن ز بن ذن شعق يات؛ ب يجني دب مرآوب ه خطمشررقي بن قم رقي يرا يف و منيینا رق
بنين دقق ياتنيدژن د اع یقمت و جقبن مرش

ه

 -2الف ) استراتژي مبتني بر شناسایي ،تحلیل و درک نیازها و انتظارات ذينفعـان و محـیط بیرونـي
است.
مناطق متعالي :
 .1نیازها و انتظارات ذينفعان را به عنوان درونداد توسعه و بازنگري استراتژي و خطمشيهاي پشتیبان جمع-
آوري ميکنند و همواره نسبت به هر گونه تغییر هوشیار هستند.
 .2تحوالت محیطي عمومي ،مانند متغیرها و روندهاي سیاسي ،قانوني ،اقتصادي ،اجتماعي ،زیست محیطي و
فناوري را که ممکن است بر منطقه تاثیر بگذارند ،شناسایي ،تحلیل ،درک و پیشبیني ميکنند.
 .3تاثیرات ناشي از تحوالت محیطي حوزه فعالیت منطقه ،مانند بازار ،مشتریان ،رقبا ،تامینکنندگان و جامعه
محلي را شناسایي ،تحلیل ،درک و پیش بیني ميکنند.

 -2ب ) استراتژي مبتني بر ارزیابي و تحلیل عملکرد دروني و قابلیتهاي سازماني است.
مناطق متعالي :
 .1روندهاي عملکرد عملیاتي را براي درک قابلیتها و ظرفیتهاي بالفعل و بالقوه خود تجزیه و تحلیل
ميکنند و زمینههاي توسعه مورد نیاز براي دستیابي به اهداف استراتژیک را شناسایي ميکنند.
 .2دادهها و اطالعات مرتبط با شایستگيهاي محوري و قابلیتهاي بالفعل و بالقوه شرکا را تجزیه و تحلیل
ميکنند تا درک نمایند چگونه آنها ،قابلیتهاي منطقه را کامل ميکنند.
 .3عملکردشان را با الگوهاي بهینه مربوطه مقایسه ميکنند تا قوتها و زمینههاي قابل بهبود نسبي خود را
درک کنند.

 -2ج ) استراتژيها و خط مشيهاي پشتیبان تدوین و به روز ميشود.
مناطق متعالي :
 .1به منظور تحقق مأموریت و چشم انداز منطقه و راه آهن ،استراتژي روشن و خط مشيهاي پشتیبان را ایجاد
ميکنند.
 .2نتایج کلیدي را که براي دستیابي به ماموریت و ارزیابي میزان پیشرفت به سوي چشم انداز و اهداف
استراتژیک الزم است ،شناسایي و درک ميکنند.

صفحه 4 :

الگوي تعالي سازماني مناطق راه آهن جمهوري اسالمي ایران – ویرایش 96
 .3ریسکهاي استراتژیک شناسایي شده را از طریق برنامهریزي سناریو مدیریت ميکنند.

 -2د ) استراتژيها و خطمشيهاي پشتیبان آن با ذينفعان در میان گذاشته شـده و
اجرا و پایش ميشود.
مناطق متعالي :
 .1اهداف را بر مبناي برنامه ها و اهداف کالن راه آهن ،قابلیتهاي سازماني فعلي و بالقوه ،مقایسه عملکرد
خود با دیگر مناطق و سازمانها ،تعیین ميکنند.
 .2استراتژي و خطمشيهاي پشتیبان را به گونهاي نظاممند جاري ميسازند.
 .3استراتژيها و خط مشيهاي پشتیبان را با ذينفعان مربوط در میان ميگذارند.
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معیار  :3کارکنان
متعق ري قب نق خ د بي يبج مر هن و منرنگر بي يیجقد مر نن

منق

نی رمن یر ير يف شخ ر و اقنمق ر م نن ش ده يین منق
بنين ياتشقده ين دي

داات قبر با مناقمع انم ن ين

رمچن ن ب منظ ب ققدب اقختن قب ناق

و مهقب رقن خ د دب بياتقن منقمع منطق ي ب د ااع ققبم تراقي دانویع اا ي ت و

بنيبنني بنقنيبن يبداقطي دش ی ي ق بدي ر و منيقات ين قب نق مرپندين دق دب آ هق يیجقد ي گ ازه و دعها
نن ه

 -3الف ) برنامههاي کارکنان ،استراتژي منطقه را پشتیباني ميکند.
مناطق متعالي :
 .1برنامه هاي منابع انساني را با استراتژي ،ساختارسازماني و فرایندهاي کلیدي منطقه همسو ميکنند.
 .2کارکنان و نمایندگان آنها را در توسعه و بازنگري استراتژي و برنامههاي کارکنان مشارکت ميدهند.
 .3جذب ،پیشرفت شغلي ،جابجایي و برنامههاي جانشیني را بهگونهاي موثر مدیریت ميکنند.
 .4از نظرسنجيها و سایر روشهاي بازخورد کارکنان در بهبود استراتژي و برنامههاي کارکنان بهره ميگیرند.

 -3ب ) دانش و قابلیتهاي کارکنان توسعه ميیابد.
مناطق متعالي :
 .1مهارتها ،شایستگيها و سطوح عملکردي کارکنان را که براي دستیابي به ماموریت ،چشم انداز و اهداف
استراتژیک مورد نیاز است ،درک ميکنند.
 .2برنامههاي آموزش و توسعه را به نحوي تدوین ميکنند تا کارکنان به رشد معنوي ،مهارتها و
توانمنديهاي مورد نیاز آتي منطقه دست یابند.
 .3عملکرد کارکنان را ارزشیابي کرده ،با ارائه بازخورد الزم به آنها کمک ميکنند که فرصت مناسب براي
توسعه قابلیتها و مهارتهاي مورد نیاز را در اختیار داشته باشند.

 -3ج ) کارکنان ،همسو شده و مشارکت داده شده ميشوند.
مناطق متعالي :
 .1اهداف فردي و تیمي را همسو کرده و کارکنان را براي استفاده از تمام ظرفیت خود توانمند ميسازند.
 .2کارکنان خود را ترغیب ميکنند که خالق و سفیر تصویر ،شهرت و موفقیتهاي مداوم منطقه باشند.
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 .3فرهنگي را ترویج ميدهند که اطمینان یابند کارکنان داراي مدل ذهني باز بوده ،از کار
تیمي و خالقیت جهت پاسخگویي سریع به چالشها بهره ميگیرند.
 .4کارکنان را در بهبود و نوآوري در فرایندها ،ساختار ،محصوالت ،خدمات و بازاریابي
مشارکت ميدهند.

 -3د ) کارکنان در سراسر منطقه بهطور موثر ارتباط برقرار ميکنند.
مناطق متعالي :
 .1نیازها و انتظارات ارتباطي کارکنان خود را درک کرده ،برنامهها ،ابزارها و کانالهاي مرتبط را توسعه
ميدهند.
 .2اطمینان حاصل مي کنند که کارکنان سهم خود را در موفقیت مستمر منطقه درک کرده و ميتوانند آنرا نشان
دهند.
 .3کارکنان را براي به اشتراکگذاشتن اطالعات ،دانش و بهترین تجارب ،توانمند و ترغیب مي کنند.
 .4با ترویج فرهنگ تعامل و گفتگو در سراسر زنجیره ارزش ،همکاري و کار تیمي را توسعه ميدهند.

 -3هـ ) خدمات کارکنان جبران شده  ،از آنان قدرداني و مراقبت ميشود.
مناطق متعالي :
 .1حقوق ،مزایا و پاداش را با استراتژي و خطمشيهاي شفاف همسو ميکنند.
 .2از داشتن محیط کاري ایمن و سالم براي کارکنان خود اطمینان ميیابند.
 .3از توازن مسئوالنه کار و زندگي اطمینان ميیابند و در این رابطه از روشهاي نوین کار بهره ميگیرند.
 .4آگاهي کارکنان را از مسئولیتهاي اجتماعي ارتقا داده ،آنان را به مشارکت در این امور تشویق ميکنند.
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معیار  :4همکاري ها و منابع
منق

متعق ر رمکقبنرقن ب نو ر و منقبع دبو ر بي ب منظ ب پشات اق ر ين يااتنيدژن و يجانين يثانبخ

منيین رق م ینیت مر نن ه يین منق
بنقنيبن رمکقبن رق و ب

ين م ینیت يثنبخ

پ قم رقن نینت مق طر و يجتماقار قشار ين

قب گ نن منقبع ي م نق مریقبن ه

 -4الف ) روابط با همکاران تجاري و تامین کنندگان مدیریت ميشود.
مناطق متعالي :
 .1همکاران تجاري و تامین کنندگان را هم راستا با استراتژي منطقه بخشبندي ميکنند و خطمشيها و
فرایندهاي مناسبي را براي همکاري اثربخش با یکدیگر بهکار ميگیرند.
 .2رابطه کاري با همکاران تجاري و تامینکنندگان را بر مبناي منافع متقابل ،احترام ،اعتماد و گشودگي ایجاد
ميکنند.
 .3اطمینان ميیابند که همکاران تجاري و تامینکنندگان در راستاي استراتژي و ارزشها عمل ميکنند.
 .4شبکه هایي را براي شناسایي فرصت هاي بالقوه همکاري ایجاد ميکنند تا قابلیتهایشان را ارتقا داده ،براي
ذينفعان ارزش بیشتري خلق کنند.
 .5با تخصص ،دانش و منابع خود ،از همکاران تجاري و تامینکنندگان حمایت مي کنند.

 -4ب ) منابع مالي مدیریت ميشود.
مناطق متعالي :
 .1استراتژي و فرایندهاي مالي را همراستا با استراتژي منطقه و راه آهن به منظور اطمینان از تاب آوري مــالي
بهکار ميگیرند.
 .2فرایندهاي برنامهریزي ،کنترل ،گزارشدهي و بازنگري مالي را طراحي ميکنند تا بهرهبرداري از منابع را
بهینه کنند.

 -4ج ) دارایي هاي فیزیکي ،انرژي و منابع طبیعي مدیریت ميشود.
مناطق متعالي :
 .1استراتژي و فرایندهاي مدیریت دارایيهاي فیزیکي ،انرژي و منابع طبیعي را با در نظر داشتن پایداري مالي و
زیستمحیطي به کار مي گیرند.
 .2از دارایي هاي فیزیکي و انرژي به طور بهینه استفاده کرده ،چرخه عمر و امنیت آنها را به طور اثربخش
مدیریت مي کنند.
 .3پیامدهاي عملیات و خدمات خود را بر بهداشت عمومي ،ایمني و محیط زیست اندازهگیري و بهینه ميکنند.
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 -4د ) فناوري و نواوري مدیریت ميشود.
مناطق متعالي :
 .1استراتژي و فرایندهاي مدیریت فناوري و نواوري را در حمایت از استراتژي منطقه به کار مي گیرند.
 .2سبد فناوري را با رویکردهاي مناسبي شامل شناسایي ،ارزیابي ،انتخاب ،انتقال و بهرهبرداري مدیریت
ميکنند.
 .3کارکنان و سایر ذينفعان مربوطه را در توسعه و جاريسازي فناوري جدید مشارکت ميدهند.
 .4نوآوري را با رویکردهاي مناسبي شامل خلق ایدههاي نو ،انتخاب بهترین ایدهها و بهرهبرداري از آنها
هدایت ميکنند.
 .5شبکههاي همکاري و یادگیري را براي شناسایي فرصتهاي خالقیت ،بهبود و نوآوري ایجاد و مدیریت
ميکنند.

 -4هـ ) اطالعات و دانش مدیریت ميشود.
مناطق متعالي :
 .1استراتژي و فرایندهاي مدیریت اطالعات و دانش را در حمایت از استراتژي منطقه به کار مي گیرند.
 .2اطالعات و دانش ذينفعان را بهطور مداوم شناسایي ،جمعآوري ،پاالیش و ذخیرهسازي کرده ،به اشتراک
ميگذارند و بهکارميگیرند.
 .3از امنیت اطالعات و صیانت از دارایيهاي معنوي اطمینان حاصل کرده ،آن را تامین و پایش ميکنند.
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معیار  :5فرایندها و خدمات
مناطق متعالي فرایندها و خدمات خود را به منظور خلق ارزش فزاینده براي مشتریان و سایر ذينفعان خود طراحي و
مدیریت کرده و بهبود ميبخشند.

 -5الف ) فرایندها مدیریت ميشود.
مناطق متعالي :
 .1چارچوبي از فرایندهاي کلیدي را ،که در اجراي استراتژي سازمان نقش موثري دارند ،شناسایي کرده،
بهکار میگیرند.
 .2فرایندها ،شامل فرایندهایي که فراتر از مرزهاي سازماني ميروند را مدیریت ميکنند.
 .3مالکان فرایندها ،نقش و مسئولیت خود را در مدیریت فرایندها درک کرده ،ایفا ميکنند.
 .4مجموعهاي از شاخصهاي فرایندي و شاخصهاي کلیدي مرتبط را توسعه میدهند تا سهم فرایندها در
تحقق استراتژي درک شود.
 .5از داده هاي عملکرد جاري ،ارزیابیها ،ممیزيها و الگوبرداري براي بهبود و نوآوري استفاده ميکنند.

 -5ب) خدمات توسعه ميیابد.
مناطق متعالي :
 .1سبد خدمات خود را همسو با استراتژي و برنامه بازاریابي توسعه ميدهند.
 .2از تحقیقات بازار ،نظرسنجي از مشتریان و سایر روشهاي بازخورد استفاده ميکنند تا بهبودهاي منجر به
ارتقاي سبد خدمات را پیشبیني و شناسایي کنند.
 .3از طریق نوآوري و درک ظرفیتهاي ناشي از فناوريهاي نوین ،براي مشتریان فعلي و بالقوه ارزش خلق
ميکنند.
 .4در موارد مقتضي ،کارکنان ،مشتریان و سایر ذينفعان را بهطور فعال در توسعه خدمات و تجربه هاي جدید
و نوآورانه مشارکت ميدهند

 -5ج ) خدمات ترویج و بازاریابي ميشود.
مناطق متعالي :
 .1استراتژي و برنامه هاي بازاریابي را توسعه ميدهند تا محصوالت و خدمات خود را براي مشتریان و گروههاي
هدف بهطور اثربخش ترویج کنند.
 .2گروههاي مختلف مشتریان فعلي و بالقوه خود را ميشناسند و نیازها و انتظارات متفاوت آنها را پیشبیني
ميکنند.

صفحه 10 :

الگوي تعالي سازماني مناطق راه آهن جمهوري اسالمي ایران – ویرایش 96
 .3نیازها انتظارات و الزامات شناسایي شده را به ارزش پیشنهادي جذاب و پایدار براي
مشتریان فعلي و بالقوه ،تبدیل مي کنند.

 -5د ) ارائه خدمات مدیریت ميشود.
مناطق متعالي :
 .1خدمات را براي برآوردن نیازها و انتظارات مشتریان یا فراتر رفتن از آنها در راستاي ارزش پیشنهادي
تعریف شده ارائه ميدهند.
 .2اطمینان ميیابند که کارکنانشان منابع ،شایستگيها ،اختیارات ،اطالعات و توانمنديهاي الزم را براي
حداکثرسازي تجربه مشتري ،در اختیار دارند.
 .3خدمات خود را در سراسر چرخه عمرشان مدیریت ميکنند و هر گونه پیامدي را بر بهداشت عمومي،
ایمني و محیط زیست در نظر ميگیرند.
 .4عملکردشان را با الگوهاي بهینه مربوطه مقایسه نموده و از قوتها و فرصتهاي بهبود خود به منظور
حداکثرسازي ارزشهاي خلق شده براي مشتریان آگاهي ميیابند.

-5هـ ) روابط با مشتریان مدیریت شده و ارتقا ميیابد.
مناطق متعالي :
 .1مشتریان را همسو با استراتژي منطقه بخشبندي ميکنند و فرایندهاي مناسبي را براي مدیریت اثربخش
روابط با مشتریان بهکار ميگیرند.
 .2نیازمنديهاي ارتباطي روزمره و بلندمدت مشتریان را شناسایي ميکنند و از طریق کانالهاي ارتباطي
متناسب آنها را برآورده ميسازند.
 .3تجربهها ،ارتباطها ،شکایتها و برداشتهاي مشتریان را همواره پایش ميکنند و ابزارهاي مناسب براي
پاسخگویي به بازخوردها را به کار ميگیرند.
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معیار  :6نتایج مشتریان
مناطق متعالي به نتایج برجستهاي که نیازها و انتظارات مشتریان خود را برآورده کرده یا از آن فراتر مـيرود ،دسـت
ميیابند و آنها را پایدار ميسازند.
مناطق متعالي:
مجموعهاي از شاخصهاي برداشتي و شاخصهاي عملکردي مرتبط را به منظور تعیین جاريسازي موفق اسـتراتژي و
خطمشيهاي پشتیبان مبتني بر نیازها و انتظارات مشتریان خود استفاده ميکنند.
اهداف روشني را براي نتایج کلیدي مشتریان مبتني بر نیازها و انتظارات آنها ،همسو با استراتژي اتخاذ شـده ،تعیـین
ميکنند.
نتایج را براي درک تجارب ،نیازها و انتظارات گروههاي خاص مشتریان بخشبندي ميکنند.
نتایج خوبي از مشتریان با روند مثبت یا پایدار ،حداقل براي یک دوره سه ساله ،نشان ميدهند.
دالیل اصلي و محرکهاي روندهاي مشاهده شده و تاثیري که این نتایج بر سایر شاخصهاي عملکردي ،برداشتها و
دستاوردهاي مرتبط دارند را به روشني درک ميکنند.
به عملکرد و نتایج آتي خود بر اساس درکشان از روابط علت و معلولي که برقرار شده است ،اطمینان دارند.
درک ميکنند که چگونه نتایج کلیدي مشتریان را با مناطق یا سازمانهاي مشابه مقایسـه کـرده و از ایـن دادههـا در
جایي که کاربرد دارد ،براي هدفگذاري استفاده کنند.

 -6الف) برداشتهاي مشتریان
این موارد برداشتهاي مشتریان از منطقه هستند که ممکن است از طریق منابع مختلفي از جمله نظرسنجي از
مشتریان ،گروههاي کانوني ،رتبهبنديها ،تقدیر و تشکرها و شکایتها به دست آیند .این برداشتها باید درک
روشني را از اثربخشي جاريسازي و دستاوردهاي استراتژي ،خطمشيهاي پشتیبان و فرایندهاي منطقه ،مرتبط با
مشتریان  -از منظر مشتریان -ارائه کنند .این شاخصها عبارتند از:
رضایت از: .1شفافیت
 .2پاسخگویي
 .3تعامل فعال
 .4مسئولیت پذیري اجتماعي
 .5انعطاف پذیري
 .6نواوري و خالقیت
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 .7کیفیت خدمات
 .8ارزش و قیمت خدمات
 .9توانایي و دانش کارکنان
 .10رفتار و برخورد کارکنان در ارائه خدمات
 .11زمان و نحوه رسیدگي به شکایات
 .12تصمیم به دریافت مجدد خدمات
 .13توصیه راه آهن به دیگران
 .14میزان رضایت کلي مشتري

 -6ب) شاخصهاي عملکردي مشتریان
شاخصهاي عملکردي مشتریان ،شاخصهاي دروني هستند که منطقه به منظور پایش ،درک ،پیش بیني و بهبود
عملکرد خود و پیش بیني تاثیرات آنها بر برداشتهاي مشتریان استفاده ميکند.
این شاخصها عبارتند از:
 .1تعداد قدردانيها
 .2تعداد شکایتها
 .3نسبت شکایتهاي رسیدگي شده به دریافت شده
 .4متوسط زمان رسیدگي به شکایات
 .5تعداد خدمات و شیوه هاي ارائه خدمت جدید
 .6متوسط سرعت قطارهاي باري
 .7متوسط سرعت قطارهاي مسافري
 .8تعداد مشتریان (باري -مسافر)
 .9تعداد مشتریان جدید
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معیار  :7نتایج کارکنان
مناطق متعالي به نتایج برجستهاي که نیازها و انتظارات کارکنان خود را برآورده کرده یا از آن فراتر مـيرود ،دسـت
ميیابند و آنها را پایدار ميسازند.
مناطق متعالي:
مجموعهاي از شاخصهاي برداشتي و شاخصهاي عملکردي مرتبط را به منظور تعیین جاريسازي موفق اسـتراتژي و
خطمشيهاي پشتیبان مبتني بر نیازها و انتظارات کارکنان خود استفاده ميکنند.
اهداف روشني را براي نتایج کلیدي کارکنان مبتني بر نیازها و انتظارات آنها ،همسو با استراتژي اتخاذ شـده ،تعیـین
ميکنند.
نتایج را براي درک تجارب ،نیازها و انتظارات گروههاي خاص کارکنان بخشبندي ميکنند.
نتایج خوبي از کارکنان با روند مثبت یا پایدار ،حداقل براي یک دوره سه ساله ،نشان ميدهند.
دالیل اصلي و محرکهاي روندهاي مشاهده شده و تاثیري که این نتایج بر سایر شاخصهاي عملکردي ،برداشتها و
دستاوردهاي مرتبط دارند را به روشني درک ميکنند.
به عملکرد و نتایج آتي خود بر اساس درکشان از روابط علت و معلولي که برقرار شده است ،اطمینان دارند.
درک ميکنند که چگونه نتایج کلیدي کارکنان را با مناطق یا سازمانهاي مشابه مقایسـه کـرده و از ایـن دادههـا در
جایي که کاربرد دارد ،براي هدفگذاري استفاده کنند.

 -7الف ) برداشتهاي کارکنان
برداشتهاي کارکنان ،دیدگاه ،درک و طرز تلقي آنها از منطقه است .این برداشتها ممکن اسـت از طریـق منـابع
مختلفي از جمله نظرسنجي از کارکنان ،گروههاي تمرکز ،مصاحبهها و ارزشیابيهاي ساخت یافته به دست آیند ..این
شاخصها عبارتند از:
 .1میزان رضایت کلي کارکنان
 .2تمایل به همکاري
 .3رضایت از رفتار؛ عملکرد و ایفاي نقش مدیران
 .4رضایت از امنیت شغلي
 .5رضایت از عدالت و فرصتهاي برابر
 .6رضایت از آموزش و توسعه
 .7رضایت از ارزیابي عملکرد
 .8رضایت و تمایل به مشارکت و کار تیمي
 .9رضایت از روابط با همکاران
 .10رضایت از شرایط و محیط فیزیکي کار
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 .11رضایت از حقوق و دستمزد
 .12رضایت از مکانیزمهاي پاداش دهي و قدرداني
 .13رضایت از تسهیالت و خدمات رفاهي
 .14تمایل به مشارکت هاي اجتماعي

 -7ب ) شاخصهاي عملکردي کارکنان
شاخصهاي عملکردي کارکنان ،شاخصهاي دروني هستند که منطقه به منظـور پـایش ،درک ،پـیش بینـي و بهبـود
عملکرد خود و پیش بیني تاثیرات آنها بر برداشتهاي کارکنان استفاده ميکند.
این شاخصها عبارتند از:
 .1بهرهوري کارکنان(سرانه درآمد)
 .2تعداد جذب و ترک منطقه
 .3درصد پاسخگویي به نظرسنجيها
 .4سرانه ساعات اموزش
 .5متوسط نمره ارزیابي عملکرد کارکنان
 .6سرانه پیشنهاد
 .7سرانه پیشنهادهاي اجرا شده
 .8سرانه حضور کارکنان در تیمهاي کاري
 .9تعداد کانالهاي ارتباطي
 .10تعداد حوادث پرسنلي
 .11سرانه حقوق و دستمزد
 .12سرانه پاداشها و امور انگیزشي
 .13سرانه تسهیالت و امور رفاهي
 .14سرانه اعتبارات حوزه بهداشت و درمان
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معیار  :8نتایج جامعه
مناطق متعالي به نتایج برجستهاي که نیازها و انتظارات ذينفعان مربوطه در جامعه را برآورده کـرده یـا از آن فراتـر
ميرود ،دست ميیابند و آنها را پایدار ميسازند.
مناطق متعالي:
مجموعهاي از شاخصهاي برداشتي و شاخصهاي عملکردي مرتبط را به منظور تعیین جاريسازي موفق اسـتراتژي و
خطمشيهاي پشتیبان مبتني بر نیازها و انتظارات ذينفعان بیروني مربوطه استفاده ميکنند.
اهداف روشني را براي نتایج کلیدي جامعه مبتني بر نیازها و انتظارات ذينفعان مربوطه در جامعه ،همسو با استراتژي
اتخاذ شده ،تعیین ميکنند.
نتایج را براي درک تجارب ،نیازها و انتظارات ذينفعان مربوطه در جامعه بخشبندي ميکنند.
نتایج خوبي از جامعه با روند مثبت یا پایدار ،حداقل براي یک دوره سه ساله ،نشان ميدهند.
دالیل اصلي و محرکهاي رونـدهاي مشـاهده شـده و تـاثیري کـه ایـن نتـایج بـر سـایر شـاخصهاي عملکـردي و
دستاوردهاي مرتبط دارند را به روشني درک ميکنند.
به عملکرد و نتایج آتي خود بر اساس درکشان از روابط علت و معلولي که برقرار شده است ،اطمینان دارند.
درک ميکنند که چگونه نتایج کلیدي جامعه را با مناطق یا سازمانهاي مشابه مقایسه کرده و از این دادهها در جایي
که کاربرد دارد ،براي هدفگذاري استفاده کنند.

-8الف) برداشتهاي جامعه
برداشتهاي جامعه ،دیدگاه ،درک و طرز تلقي آنها از منطقه است .ایـن برداشـتها ممکـن اسـت از طریـق منـابع
مختلفي از جملـه نظرسـنجيها ،گزارشهـا ،گزارشهـاي مطبوعـاتي ،نشسـتهاي عمـومي ،سـازمانهاي غیردولتـي،
نمایندگان جامعه و مسؤولین دولتي به دست آیند ..این شاخصها عبارتند از:
 .1میزان قانون گرایي از منظر جامعه
 .2شفافیت
 .3پاسخگویي
 .4رعایت ارزشهاي اخالقي
 .5میزان توجه به محیط زیست
 .6تعامل فعال در امور اجتماعي
 .7حمایت از بنیادهاي خیریه و مناطق مردم نهاد (سمن)
 .8تعداد جوایز و تقدیرنامه ها
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 -8ب) شاخصهاي عملکردي
شاخصهاي عملکردي جامعه ،شاخصهاي دروني هستند که منطقه به منظور پـایش ،درک ،پـیش
بیني و بهبود عملکرد خود و پیش بیني تاثیرات آنها بر برداشتهاي جامعه استفاده ميکند.
این شاخصها عبارتند از:
 .1ایجاد فضاي سبز
 .2نسبت هزینه هاي زیست محیطي به کل هزینه ها
 .3تعداد عضویت در شوراها؛ نهادها؛ سازمانها و انجمنهاي منطقه اي-استاني
 .4تعداد همکاري ها با مراکز علمي؛ پژوهشي و دانشگاهي
 .5تعداد پوشش رسانه اي
 .6میزان فعالیتهاي فرهنگي
 .7کمک هاي به نهادهاي خیریه
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معیار  :9نتایج سازماني
معیار نتایج سازماني نشان ميدهد که مناطق متعالي در ارتبـاط بـا جاريسـازي موفـق اسـتراتژيها و خطمشـيهاي
پشتیبان و همچنین در اجراي سامانهها و فرایندها در جهت پاسخگویي به نیازها و انتظارات ذينفعان کلیدي بـه چـه
دستاوردها و نتایجي (مالي و غیرمالي) دست یافتهاند .آنها بـه منظـور تحقـق اهـداف و بهبـود دسـتاوردهاي کلیـدي
استراتژیک ،شاخصهاي کلیدي عملکرد (مالي و غیرمالي) مرتبط با رویکردهـا و فراینـدها و همچنـین دسـتاوردهاي
کلیدي استراتژیک را در دوره هاي زماني متناسب اندازهگیري و تحلیل ميکند.
مناطق متعالي:
مجموعهاي از نتایج کلیدي مالي و غیر مالي را به منظـور تعیـین جاريسـازي موفـق اسـتراتژي ،مبتنـي بـر نیازهـا و
انتظارات ذينفعان کسبوکارشان توسعه ميدهند.
اهداف روشني را براي نتایج کلیدي کسبوکار مبتني بـر نیازهـا و انتظـارات ذينفعـان کسـبوکارشـان ،همسـو بـا
استراتژي اتخاذ شده ،تعیین ميکنند.
نتایج را براي درک عملکرد حوزههاي خاص منطقه و تجارب ،نیازها و انتظارات ذينفعان بخشبندي میکنند.
نتایج خوبي از کسب و کار با روند مثبت یا پایدار ،حداقل براي یک دوره سه ساله ،نشان ميدهند.
دالیل اصلي و محرکهاي رونـدهاي مشـاهده شـده و تـاثیري کـه ایـن نتـایج بـر سـایر شـاخصهاي عملکـردي و
دستاوردهاي مرتبط دارند را به روشني درک ميکنند.
به عملکرد و نتــایج آتي خود بر اساس درکشان از روابط علت و معلولي که برقرار شده است ،اطمینان دارند.
درک ميکنند کـه چگــونه نتــایج کلیدي کسبوکار خود را با مناطق مشـابه مقایسـه کـرده و از ایـن دادههـا در
جایي که کاربرد دارد ،براي هدفگذاري استفاده کنند.

 -9الف) دستاوردهاي استراتژیک
دستاوردهاي استراتژیک ،شاخصهاي کلیدي مالي و غیر مالي هستند که براي اندازهگیري میزان موفقیـت منطقـه در
تحقق اهداف استراتژیک و تامین نیازها و انتظارات ذينفعان کلیدي استفاده ميشوند.
متناسب با اهداف و فعالیتهاي منطقه ،این شاخصها عبارتند از:
 .1میزان درامد کلي
 .2سود عملیاتي
 .3سود خالص
 .4ارزش افزوده
 .5درامد غیر عملیاتي
 .6درصد تحقق بودجه فروش
 .7عملکرد بودجه (عملکرد به اعتبار)
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 .8بهره وري لوکوموتیو باري معادل
 .9تناژ بارگیري
 .10تناژ تخلیه
 .11بهره وري دیزل
 .12تن کیلومتر بارگیري مبدا-مقصد
 .13تن کیلومتر مرزي
 .14سهم بازار حمل بار در راه آهن-میلیون تن
 .15سهم بازار حمل بار در راه آهن-میلیارد تن کیلومتر
 .16جابجایي مسافر -نفر
 .17جابجایي مسافر-میلیون نفر کیلومتر
 .18سهم بازار از حمل مسافر در راه آهن-نفر
 .19سهم بازار از حمل مسافر در راه آهن-میلیون نفر کیلومتر
 .20واحد حمل
 .21ایمني(هزینه سوانح به واحد حمل)
 .22ایمني(تعداد فوت به واحد حمل)

 -9ب) شاخصهاي کلیدي عملکرد
شاخصهاي کلیدي عملکرد ،شاخصهاي کلیدي مالي و غیر مالي هسـتند کـه بـراي انـدازهگیري عملکـرد عملیـاتي
منطقه استفاده ميشوند و به درک ،پیشبیني و بهبود دستاوردهاي کلیدي استراتژیک مورد انتظار کمک ميکنند.
متناسب با اهداف و نوع فعالیتهاي منطقه ،این شاخصها عبارتند از:
 .1تعداد تعمیرات بوژي
 .2بهسازي خطوط ریلي
 .3نسبت ایستگاه هاي عالیمي به کل
 .4متوسط زمان تعمیر واگن ها (روز)
 .5متوسط زمان تعمیر لوکوموتیو
 .6تعداد خرابي عالیم
 .7میانگین زمان تاخیر اعزام قطارهاي مسافري (ثانیه)
 .8متوسط تعداد قطارهاي اعزامي روزانه
 .9متوسط زمان تاخیر در مبداء
 .10بهسازي خطوط
 CTR .11خطوط
 .12بازسازي خطوط
 .13تعداد کل قطارهاي خسارتي
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منطق ارزیابي

منطق ارزیابي ،ابزار مدیریتي توانمند و چارچوب ارزیابي پویایي است که رویکردي ساختیافته را بـراي پرسشـگري
از عملکرد یک منطقه ایجاد مينماید.
منطق ارزیابي ،در باالترین سطح خود بر موارد زیر تاکید دارد:

 منطقه بایستي نتایج مورد نیاز را به عنوان بخشي از استراتژي خود تعریف و مشخص نماید.

 منطقه بایستي مجموعهاي یکپارچه از رویکردهاي مناسب را به منظور دستیابي به نتایج مورد انتظار در حال
و آینده ،طرحریزي نموده و توسعه دهد.

 منطقه بایستي رویکردها را به روشي نظاممند ،جاريسازي کند تا از استقرار آنها اطمینان حاصل شود.
 منطقه بایستي رویکردهاي جاري شده را براساس پایش و تحلیل نتایج کسب شده و فعالیتهاي یادگیري
مستمر ،ارزیابي نموده و اصالح نماید.
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منطق ارزیابي و تحلیل توانمندسازها

منطق ارزیابي و تحلیل توانمندسازها ،بر اساس همه شواهدي که در دسترس است ،براي مجموعه اي از رویکردهـاي
اتخاذ شده ،بهکار گرفته شود.
آنچه انتظار داریم که مناطق نشان دهند ،در راهنمایيهاي منطق ارزیابي آمده است.
امتیاز کلي زیرمعیار نباید از امتیاز ویژگي "مناسب" در عنصر رویکرد بیشتر باشد .براي مثال اگر رویکردها مناسب
نباشند یا زیرمعیار مورد ارزیابي را به طور کامـل پوشـش ندهنـد ،صـرفنظر از اینکـه سـایر ویژگيهـا چـه امتیـازي
ميگیرند ،امتیاز کلي داده شده به زیرمعیار ،حداکثر برابر با امتیازي خواهد بود که به مناسب بـودن رویکردهـا داده
ميشود.
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به منظور کمک به انجام ارزیابيها و تحلیلهاي دقیقتر ،هـر یـک از عناصـر منطـق ارزیـابي ،بـه
تعدادي ویژگي تفکیک شده و براي هر ویژگي راهنمایيهایي درج شده است:

عنصر

ویژگی

رویکرد

مناسب

جاریسازی

یکپارچه

 رویکردها ،استراتژی را پشتیبانی میکنند.
 رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای دیگر
مرتبط هستند.
جمعبندی امتیاز رویکرد:

عدم شواهد

شواهد محدود

شواهد خوب

شواهد کامل

شواهد عالی

عدم شواهد

شواهد محدود

شواهد خوب

شواهد کامل

شواهد عالی

%0

%25

%50

%75

%100

 برنامه و تمهیدات الزم برای جاریسازی
رویکردها ،پیشبینی و فراهم شدهاست.
 در صورت نیاز ،توانایی مدیریت تغییرات،
انعطافپذیری و چابکی در جاریسازی رویکردها وجود
دارد.

عدم شواهد

شواهد محدود

شواهد خوب

شواهد کامل

شواهد عالی

 رویکردها به موقع در نواحی مربوطه اجرا میشوند.
جمعبندی امتیاز جاریسازی:

عدم شواهد
%0

شواهد محدود
%25

شواهد خوب
%50

شواهد کامل
%75

شواهد عالی
%100

اندازهگیری

یادگیری و
خالقیت

ساختیافته

اجرا شده

ارزیابی و اصالح

راهنمایی
 رویکردها دارای منطق شفافی هستند.
 رویکردها دارای فرایندهای تعریف شدهاند.
 رویکردها بر نیازهای ذینفعان متمرکزند.

%0

%25

%50

%75

%100

بهبود و
نوآوری

 شاخصهای مناسبی برای اندازهگیری اثربخشی و
کارایی رویکردها و جاریسازی آنها انتخاب شده
است.
 شاخصهای انتخاب شده به طور منظم
اندازهگیری میشوند.

عدم شواهد

شواهد محدود

شواهد خوب

شواهد کامل

شواهد عالی

 از یادگیری و خالقیت برای شناسایی تجارب خوب
و فرصتهای بهبود و نوآوری استفاده میشود.

عدم شواهد

شواهد محدود

شواهد خوب

شواهد کامل

شواهد عالی

عدم شواهد

شواهد محدود

شواهد خوب

شواهد کامل

شواهد عالی

%0
%0

%25
%25

%50
%50

%75
%75

%100
%100

 از بروندادهای اندازهگیری ،یادگیری و خالقیت
برای ارزیابی ،اولویتبندی و اجرای بهبودها و نوآوری-
ها استفاده میشود.
جمعبندی امتیاز ارزیابی و اصالح:
امتیاز زیرمعیار:
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منطق ارزیابي و تحلیل نتایج

منطق ارزیابي و تحلیل نتایج ،بر اساس همه شواهدي که در دسترس است ،براي مجموعه اي از نتایج مورد اسـتفاده،
بهکار گرفته شود.
آنچه انتظار داریم که مناطق نشان دهند ،در راهنمایيهاي منطق ارزیابي آمده است.
امتیاز کلي زیرمعیار نباید از امتیاز ویژگي "دامنه" در عنصر دامنه و فایده بیشتر باشد .براي مثال اگر محدوده نتایج
ارائه شده ،زیرمعیار مورد ارزیابي را در راستاي اهداف استراتژیک منطقه ،به طور کامل پوشـش ندهـد ،امتیـاز کلـي
داده شده به زیرمعیار ،حداکثر برابر با امتیازي خواهد بود که به دامنه دادههاي در دسترس داده ميشود.
به منظور کمک به انجام ارزیابيها و تحلیلهاي دقیقتر ،هر یک از عناصر منطق ارزیابي ،به تعدادي ویژگـي تفکیـک
شده و براي هر ویژگي راهنمایيهایي درج شده است:
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دامنه

درستی

 مجموعه نتایج ارائه شده ،عملکرد سازمان را در
رابطه با استراتژی ،اهداف ،نیازها و انتظارات
ذینفعان نشان میدهد.
 رابطه میان نتایج مرتبط درک شده است.
 مهمترین نتایج به عنوان "نتایج کلیدی"
شناسایی و اولویتبندی شدهاند.

درهبچیک از موارد

در یکچهارم از موارد

در نیمی از موارد

در سهچهارم از موارد

در همه موارد

 نتایج ،به موقع ،جمعآوری و گزارش شدهاند.
 نتایج ،صحیح و قابل اعتماد هستند.

درهبچیک از موارد

در یکچهارم از موارد

در نیمی از موارد

در سهچهارم از موارد

در همه موارد

درهبچیک از موارد

در یکچهارم از موارد

در نیمی از موارد

در سهچهارم از موارد

در همه موارد

%0

%25

%50

%75

%100

روندها

 روندهای مثبت یا عملکرد خوب پایدار برای
یک دوره حداقل  3ساله وجود دارد.

درهبچیک از موارد

در یکچهارم از موارد

در نیمی از موارد

در سهچهارم از موارد

در همه موارد

اهداف

 برای نتایج کلیدی اهداف مناسبی در راستای
استراتژی تعیین شدهاست.
 سازمان بهطور مداوم به اهداف تعیین شده،
دست یافتهاست.

درهبچیک از موارد

مقایسهها

 برای نتایج کلیدی ،در راستای استراتژی،
مقایسههای بیرونی مرتبط و مناسبی انجام شده
است.
 مقایسهها وضعیت مطلوبی را در نتایج کسب
شده نشان میدهند.

درهبچیک از موارد

دامنه و فایده

عنصر

ویژگی

راهنمایی

%0

بخشبندی

عملکرد

%25

%50

%75

%100

اطمینان

 نتایج برای فراهم کردن بینشی معنیدار ،به طور
مناسبی بخشبندی شدهاند.
جمعبندی امتیاز دامنه و فایده:

 بین نتایج بدست آمده و رویکردها رابطه علّی
برقرار است.
 این اطمینان وجود دارد که نتایج بدست آمده در
آینده پایدار میماند.
جمعبندی امتیاز عملکرد:
امتیاز زیرمعیار:

در یکچهارم از موارد

در یکچهارم از موارد

در نیمی از موارد

در نیمی از موارد

در سهچهارم از موارد

در سهچهارم از موارد

در همه موارد

در همه موارد

درهبچیک از موارد

در یکچهارم از موارد

در نیمی از موارد

در سهچهارم از موارد

در همه موارد

%0
%0

%25
%25

%50
%50

%75
%75

%100
%100
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