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چکیده

سنجش عملکرد سازمانها یکی از ابزارهاي قدرتمند مدیریتی است که به کمک آن می توان اطالعـات الزم در خصـوص وضـعیت    

چند رسالت اصلی تمامی آنها تعیین کـارایی و اثـر   روشهاي مختلفی براي این کار طراحی شده است که هر.سازمان را بدست آورد 

بخشی سازمان می باشد ،ولی درکنار آن باید توانایی تعیین نقاط قوت وضعف سازمان را نیز داشته و همچنین بتواند راهکارهـایی را  

 .براي رفع نقاط ضعف احتمالی موجود ارائه دهد

مبتنـی  بر اصول و ارزیابیهاي مالی با استفاده از اطالعات کسب شده  قبلی  روشهاي حاکم بر ارزیابی عملکرد بانکهادر حال حاضر ،

. در این حالت، خروجیها امکان یک ارزیابی گمراه کننده را فراهم نموده و می توانند تصمیمات برنامه ریـزي را گمـراه کننـد   .است

در این تحقیـق بـه منظـور تحلیـل     .کها وجود داردبررسیها حاکی ازآن است که مطالعات اندکی در رابطه با تحلیل جامع عملکرد بان

بر مبناي اطالعات جمع آوري شده از بانک مسکن معرفی و به کار گرفتـه   EFQMجامعی از عملکرد بانکها ،مدل تعالی سازمانی 

 .شده است

 چگونه ارزیابی می شود؟  EFQMسؤال اصلی تحقیق عبارتست ازاینکه عملکرد بانک مسکن با استفاده از مدل

 . باشد جا معه آماري تحقیق شامل کارشناسان و مدیران بانک مسکن استان مازندران می 

پرسشـنامه  .سئوال می باشدصورت گرفت 50که مشتمل بر   EFQMهاي مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه استاندارد  گردآوري داده

 ..است، توزیع شدمذکور بین واحدهاي آماري که به صورت نمونه گیري  خوشه اي انتخاب شده 

در  .،امتیـاز بانـک را در هریـک از معیارهـا محاسـبه شـد        EFQMبا استفاده از روش امتیاز دهـی مـدل   ها، آوري داده پس از جمع

 و رهبري، منابع انسانی، شـراکتها و منـابع، نتـایج جامعـه    : هاي  مجموع نتایج بیانگرآن بود که بانک مسکن استان مازندران در حوزه

نتایج مشتري، نتایج کارکنان ، ضـعیف   ،فرایندها وخط مشی و استراتژي: هاي ي عملکرد ضعیف نمی باشد ولی در حوزهنتایج کلید

 .پرداخته شد EFQMبه بررسی ارتباط بین هریک از معیارهاي مدل  از آزمون همبستگی اسپریمن سپس با استفاده .است

 . ی بطور جداگانه براي هر حوزه ارائه گردیددر پایان  با توجه به نتایجی که بدست آمد پیشنهادهای
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