مدل تعالی سازمانی

الگوي تعايل سازماني
مفاهيم بنيادين
مفاهيم بنيادين تعالي سازماني بدون توجه به نوع ،بخش و اندازه سازمانها ،براي همه آنها قابل كاربرد بوده و به عنوان
مبنا و اساس حركت سازمان به سمت تعالي مطرح هستند و معيارهاي تعالي را پشتيباني مينمايند.
مفاهيم بنيادين به قرار زير هستند:

 ارزشافزايي براي مشتريان
سازمانهاي متعالي مشتريان را علت وجودي اصلي خود ميدانند و تالش ميكنند تا از طريق درك و
پيشبيني نيازها و انتظارات آنها همواره برايشان نوآوري و خلق ارزش نمايند.

 پايدارسازي نتايج برجسته
سازمانهاي متعالي در متن محيط عملياتي خود به نتايج برجستهاي پايدار دست مييابند كه همزمان
نيازهاي كوتاه مدت و بلند مدت تمام ذينفعانشان را برآورده ميسازد.

 توسعه قابليتهاي سازماني
سازمانهاي متعالي قابليتهاي خود را از طريق مديريت اثربخش تغيير در داخل و فراتر از مرزهاي
سازمان ،ارتقا مي-دهند.

 خلق آيندهاي پايدار
سازمانهاي متعالي با ارتقاي عملکرد خود در حالي كه شرايط اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي جوامعي
كه با آنها در تماس هستند را بهبود ميدهند ،تاثير مثبتي بر دنياي اطراف خود دارند.
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 رهبري با دورانديشي ،الهام بخشي و درستي
سازمانهاي متعالي رهبراني دارند كه آينده را به تصوير كشيده و آن را محقق ميسازند و به عنوان
الگو براي ارزشها و اخالق سازماني ،ايفاي نقش ميكنند.

 مديريت با چابکي
سازمانهاي متعالي به طور گستردهاي به خاطر تواناييشان در شناسايي و پاسخگويي اثربخش و كارا به
فرصتها و تهديدها ،شناخته ميشوند .اين سازمانها از طريق فرايندهاي ساختيافته ،چابک و همسو با
استراتژيها مديريت ميشوند تا نتايج پايداري را خلق كنند.

 موفقيت از طريق استعداد كاركنان
سازمانهاي متعالي كاركنان خود را ارج مينهند و فرهنگ توانمندسازي را براي دستيابي متوازن به اهداف
سازماني و شخصي ايجاد ميكنند.

 هدايت خالقيت و نوآوري
سازمانهاي متعالي از طريق بهبود مداوم و نوآوري نظاممند و با هدايت خالقيت ذينفعان خود ،ارزش و
سطوح عملکردي فزايندهاي ايجاد ميكنند.

مدل جايزه تعالي حمل و نقل ريلي
مدلي كه جايزه بر آن استوار شده است داراي  9معيار به شرح ذيل است:

نکته مهم :الگوي تعالي جايزه حمل و نقل ريلي براي شركتهاي همکار؛ منطبق با " الگوي
جايزه ملي تعالي سازماني" كشور مي باشد.
اين الگو براي مناطق راه آهن جمهوري اسالمي ايران برگرفته از الگوي جايزه ملي و بر اساس
 " :الگوي تعالي مناطق راه آهن جمهوري اسالمي ايران-ويرايش  " 99مي باشد


تفصيل اين الگوها در سايت راه آهن موجود است.
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منطق ارزيابي

منطق ارزيابي ،ابزار مديريتي توانمند و چارچوب ارزيابي پويايي است كه رويکردي ساختيافته را براي پرسشگري
از عملکرد يک منطقه ايجاد مينمايد.
منطق ارزيابي ،در باالترين سطح خود بر موارد زير تاكيد دارد:
 منطقه بايستي نتايج مورد نياز را به عنوان بخشي از استراتژي خود تعريف و مشخص نمايد.

 منطقه بايستي مجموعهاي يکپارچه از رويکردهاي مناسب را به منظور دستيابي به نتايج مورد انتظار در حال
و آينده ،طرحريزي نموده و توسعه دهد.

 منطقه بايستي رويکردها را به روشي نظاممند ،جاريسازي كند تا از استقرار آنها اطمينان حاصل شود.
 منطقه بايستي رويکردهاي جاري شده را براساس پايش و تحليل نتايج كسب شده و فعاليتهاي يادگيري
مستمر ،ارزيابي نموده و اصالح نمايد.
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منطق ارزيابي و تحليل توانمندسازها

منطق ارزيابي و تحليل توانمندسازها ،بر اساس همه شواهدي كه در دسترس است ،براي مجموعه اي از رويکردهاي
اتخاذ شده ،بهكار گرفته شود.
آنچه انتظار داريم كه مناطق نشان دهند ،در راهنماييهاي منطق ارزيابي آمده است.
امتيازكليزيرمعيار نبايدازامتياز ويژگي "مناسب" در عنصر رويکرد بيشترباشد .براي مثال اگر رويکردها مناسب
نباشند يا زيرمعيار مورد ارزيابي را به طور كامل پوشش ندهند ،صرفنظر از اينکه ساير ويژگيها چه امتيازي ميگيرند،
امتياز كلي داده شده به زيرمعيار ،حداكثر برابر با امتيازي خواهد بود كه به مناسب بودن رويکردها داده ميشود .به
منظور كمک به انجام ارزيابيها و تحليلهاي دقيقتر ،هر يک از عناصر منطق ارزيابي ،به تعدادي ويژگي تفکيک شده
و براي هر ويژگي راهنماييهايي درج شده است:
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عنصر:

راهنمايي

رويکرد

رويکردها منطق شفافي مبتني بر نيازهاي ذينفعان

مناسب

مربوطه دارند و فرايندمحور هستند.

ويژگيها:
رويکردهااستراتژي راپشتيباني ميکنندوباديگررويکردهاي

يکپارچه

مربوطه ،ارتباط دارند.

عنصر:

جاريسازي
اجراشده

رويکردهادرنواحي مربوطه ،به موقع اجراشدهاند.

ويژگيها:
ساختيافته

عنصر:

ارزيابي واصالح

اندازهگيري

ويژگيها:

راهنمايي

يادگيري وخالقيت

بهبودونوآوري

اجراساختيافته استوانعطاف پذيري وچابکي سازماني
راممکن ميسازد.
راهنمايي
اثربخشي وکارايي رويکردها و جاري سازي آنهابه
طورمناسبي اندازهگيري ميشود.
ازيادگيري وخالقيت به منظورايجادفرصتهايي براي
بهبوديانوآوري استفاده ميشود.
ازبروندادهاياندازهگيري ،يادگيري وخالقيت براي ارزيابي،
اولويتبندي واجراي بهبودهاونوآوريهااستفاده ميشود.
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منطق ارزيابي و تحليل نتايج

منطق ارزيابي و تحليل نتايج ،بر اساس همه شواهدي كه در دسترس است ،براي مجموعه اي از نتايج مورد استفاده،
بهكار گرفته شود.
آنچه انتظار داريم كه مناطق نشان دهند ،در راهنماييهاي منطق ارزيابي آمده است.

امتياز كلي زيرمعيار نبايد از امتياز ويژگي "محدوده و مربوطبودن" در عنصر مربوطوقابلاستفادهبودن بيشتر باشد.
براي مثال اگر محدوده نتايج ارائه شده ،زيرمعيار مورد ارزيابي را در راستاي اهداف استراتژيک منطقه ،به طور كامل
پوشش ندهد ،امتياز كلي داده شده به زيرمعيار ،حداكثر برابر با امتيازي خواهد بود كه به محدوده و مربوط بودن
دادههاي در دسترس داده ميشود.
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به منظور كمک به انجام ارزيابيها و تحليلهاي دقيقتر ،هر يک از عناصر منطق ارزيابي ،به تعدادي ويژگي تفکيک
شده و براي هر ويژگي راهنماييهايي درج شده است:

عنصر:

راهنمايي

مربوط و قابلاستفادهبودن

مجموعهاي منسجم ازنتايج ،شامل نتايج کليدي ،شناسايي شده است که
محدودهومربوطبودن

عملکردمنطقه رادررابطه بااستراتژي ،اهداف ،نيازها و انتظارات ذينفعان
مربوطه نشان ميدهد.

ويژگيها:
درستي

نتايج ،به موقع ،قابل اطمينان وصحيح هستند.

بخشبندي

نتايج براي فراهم کردن بينشي معنيدار ،بخشبندي مناسبي شدهاند.

عنصر:

راهنمايي

عملکرد

روندهاي مثبت ياعملکردخوب پايداربراي يك دوره حداقل  3ساله
روندها
وجوددارد.

براي نتايج کليدي ،اهداف مربوطه ،در راستاي اهداف استراتژيك ،تعيين
اهداف
شدهاند و بهطور مداوم تحقق يافتهاند.
ويژگيها:
براي نتايج کليدي ،در راستاي اهداف استراتژيك ،مقايسههاي بيروني مرتبط
مقايسهها
و مناسبي انجام شده است.

اين اطمينان وجود دارد که سطوح عملکردي بر اساس روابط علت و معلولي
اطمينان
ايجاد شده در آينده پايدار بماند.
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