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چكیده:
س ازمان های در حال توسعه و پیشرفت ،نیاز به الگوها ،استانداردها ،مدل های ... ،مختلفيی دارنيد کيه آنريا را در ایين
مسیر هدایت نماید و آنچه که مرم است این كه نه تنرا نبودن الگوهای مناسب موجيب انريراس سيازمان هيا و اتي س
منابع آنرا می شود بلكه انتخا ب الگوهای غلط یا صرفا کپی برداری از الگوهای خارجی نیي موجيب انريراس از مسيیر
پیشرفت خواهد بود و سازمان ها را به انرراس خواهد کشاند.
در این مقاله به استناد شن اخت مولف از زیر ساخت های فرهنگی ،صنعتی کشورمان و ضرورت ها (باید و نبایيدها) ی
پييیر روی سييازمان هييا ،اسييتاندارد ومييدلی معرفييی شييده اسييت کييه براسييام ملالعييات دقیييم روی مييدل هييا،
استانداردها،سیستم ها ... ،موجود داخلی و خارجی و نی تجربیيات اجرایيی حيدود  3دهيه دراميور اجرایيی ،مشياوره،
آموزش ،ممی ی و ارزیابی در سازمان های مختلف می باشد.
مدل تعالی هفت سین آراستگی و استاندارد سیستم هفت سین آراستگی که توسط طراح ميدل (ناصير صيادقی فيرد)
طرح ری ی شده است نه تنرا شرایط سازمان ها را در مسیر سرآمدی مشخص می کند بلكه مريم تير از آن اینكيه در
تشكیل ،تثبیت و ارتقاء زیر ساخت های سازمان ها بسیار موثر می باشد.

هفت سین آراستگی ،با استفاده از اط عات و تجربیات کسب شده از اسيتانداردهای  ،IMSتكنیي

هيایی مثيل ،5S

مدل هایی مثل  EFQMو نی بر مبنای زیر ساخ ت ها فرهنگی و اجتماعی کشورمان (هفت سین  )... ،طراحيی شيده
است.
دلیل ذکر هفت سین آن است که این مدل دارای هفت معیار اصلی و هر معیار اصلی دارای هفت معیيار فرعيی وهير
معیار فرعی دارای حدودهفت نكته راهنما می باشد.همچنین ،استاندارد سیسيتم هفيت سيین آراسيتگی دارای هفيت
اصل به عنوان اصول هفت گانه است که منلبم بر معیارهای مدل تعالی خود می باشد.به عبارت ساده تر ،سازمان هيا
با اجرا و استقرار سیستم هفت سین آراستگی برای حضور در فرآیند تعالی هفت سین آراستگی آماده می شوند.
این مدل برای ک لیه سازمان ها ی تولیدی و خدماتی ،دولتی و خصوصيی ،صينعتی و خيدماتی ،کوچي

و متوسيط و

ب رگ و  ...قابل اجرا و برره برداری می باشد.
.1

مقدمه :

سال ها ت ش بی وقفه مشاوران ،مدرم ها ،کارشناسان ،مدیران و مسئولین سازمان هيای مختليف در عرصيه تولیيد
مرصوالت مختلف از ی

طرس و آموزش و استقرار آموزه های مدیریت از طرس دیگر نتوانسته است آنلور که بایيد و

شاید در شرایط سازمان ها تاثیر و در روند پیشرفت و رضایت مشتریان موثر باشد اشكال چیست؟
پیر از آنكه رفتار و عملكرد افراد متولی این موارد را ترلیل کنیم و زیر سيوال ببيریم بایيد ببینيیم کيه آیيا انتخياب
الگوها ،بدرستی انجام شده است یا خیر؟
آیا کپی برداری از آخرین دستاوردهای مدیریت ،ترجمه استانداردها ،طراحی مدل و  ...می تواند بيرای سيازمان هيای
ایرانی که تفاوت بسیار زیاد و عمیم با سازمان های کشورمان توسعه یافته دارند و با مسائل ،مشيك ت و زیير سياخت
هایی درگیر هستند که کام متفاوت از شرایط آنرا می باشد تاثیر گذار باشد؟
شاید اغلب ما به این باور رسیده باشیم که تا زمانی که زیر ساخت های صنعتی ،فرهنگيی .... ،ميا بيازنگری ،اصي ح و
ارتقاء نیابد؛ هر گونه سرمایه گذاری روی موارد فوق الذکر ،به مشابه پرداخت به شاخ و برگ درختی اسيت کيه خيا
آن نامناسب بوده و از نعمت آب بی برره است.
مولف م قاله و طراح مدل و سیستم هفت سین آراستگی ،بر آن است تا تجربیات اجرایی ،آموزشی ،مشاوره ،ممیي ی و
ارزیابی خود را (که ن دی

به  3دهه می باشد) ج رت معرفی ی

مدل کام مليی و البتيه بيا اسيتفاده از اط عيات و

تجربیات کسب شده در سازمان های خارج و داخل کشور ،ارائه نماید.
امید است این مدل مورد توجه سازمان های کشورمان و مسئولین و صاحب نظران مدیریت قرار گیرد.

 .2معرفی مدل و سیستم هفت سین آراستگی
ضرورت هاي طراحي مدل جديد:
در این بخر سعی داریم به این سوال مرم پاسخ دهیم که با وجود مدل های شناخته شده فعلی (اعم از بین المللی
مثل  EFQMاروپا و  2مدل جای ه ملی در کشورمان) چه ضرورتی به طراحی ،معرفی یا اجرای مدل جدیدی وجود
دارد؟ پاسخ این سوال در موارد زیر و به طور مشروح ارائه شده است:
 -2-1ارزيابي سازمان هاي ايراني در مسیر توسعه مي بايست درچه حوزه هايي باشد:
توجه به این نكته مرم بسیار حائ اهمیت است که سازمان های ایرانی نیاز مبرم به توسعه در زمینه هایی مثل
فرهنگ ،آگاهی پرسنل ،استاندارد سازی ،شایسته ساالری ،اص ح رفتار مدی ران به عنوان الگو و رهبر در سازمان،
اص ح و برینه سازی شرایط مریط کار و سایر زیرساخت ها دارند .بنابراین ضروری است مدل سرآمدی به صورت
کام شفاس تاکید در این زمینه ها داشته باشد تا سازمان متقاضی از این الگوها برره برداری کرده و ارزیابان از این
موارد جرت ارزیابی و تعیین نقاط قوت و فرصت های بربود استفاده نمایند.
 - 2-2سازمان هاي ايراني در انتخاب ،اجرا و حفظ استانداردهاي مديريتي از چه الگوهايي بايد استفاده
كنند:
با توجه به اینكه استاندارد حداقل سلح قابل قبول برای هر موضوع خاص می باشد لذا سازمان ها اغلب با انتخاب
استاندارد سیستم های مدیریت (کیفیت ،زیست مریلی ،ایمنی و برداشت )... ،سازمان خود را براسام ال امات این
استانداردها به حداقل سلح قابل قبول هدایت نموده و با دریافت گواهینامه مربوطه تنرا در ممی ی های مراقبتی
اقدام به ی

سری فعالیت های مقلعی می نمایند تا امكان حفظ گواهینامه فراهم گردد.

چنانچه سازمان بتواند روند انتخاب ،اجرا ،حفظ و ارتقاء این استانداردها را در روند توسعه سازمان تعریف نماید ،این
اقدام و استانداردهای اجرا شده خود بخشی از کل روند توسعه خواهند بود که ناگ یر به هماهنگی با آن می باشد.
بنابراین از س اختار استانداردهای سیستم مدیریت (که اغلب درسه حوزه مرصول ،مریط زیست و منابع سازمان
تعریف شده اند) می توان در ساختار مدل سرآمدی استفاده کرد تا سازمان ها (اعم از اینكه این استانداردها را اجرا
کرده اند یا خیر) مل م به توسعه این مفاهیم گردند .بنابراین دستاورده ای این استانداردها نی در سازمان مورد توجه
قرار می گیرد.

 -2-3سازمان هاي ايراني نیاز به توسعه در زير ساخت ها دارند:
مدیران سازمان های ایرانی به این نكته توجه دارند که بدون توسعه زیر ساخت ها در سازمان خود ،حرکت در مسیر
توسعه غیر ممكن می باشد و لذا ضروری ا ست مدل ارزیابی سرآمدی سازمان در کنار مباحثی مثل اهمیت به مشتری،
جامعه ... ،می بایست به ارتقاء فرهنگ سازمانی ،ارتقاء آگاهی کارکنان ،ایجاد شرایط شایسته ساالری ... ،نماید.
بنابراین سازمان در حال توسعه می تواند ابتدا با شكل دهی و تقویت این زیر ساخت ها اقدام به توسعه سایر موارد
نماید که خود برخواسته از شرایط مناسبی است که این زیر ساخت ها فراهم می نمایند.
الزم به ذکراست که در جوامع توسعه یافته ای مثل اغلب کشورهای اروپایی ،بسیاری از این زیر ساخت ها وجود دارد
ولی نباید اشتباه کنیم که ل وما ما نی این شرایط را دارا می باشیم پس مدل توسعه و سرآمدی ما نی می بایست
تفاوت هایی با مدل اروپایی ،آمریكایی و ژاپنی داشته باشد .در این مدل توجه ویژه به زیرساخت ها شده است که خود
مكمل سایر معیارهای سرآمدی می باشند.
 -2-4كاركنان سازمان هاي مي بايست در محیطي مناسب و با الگوهاي مناسب فعالیت نمايند:
آیا امكان دارد در مریلی به هم ریخته و نامنظم و در کنار مدیرانی که خود اصول اولیه نظم ،انضباط ،برنامه ری ی،
سازماندهی ... ،را رعایت نمی کنند کارکنان توسعه یافته و ع قمند به حرکت در مسیر سرآمدی داشته باشیم؟
بدیری است پاسخ این سوال خیر است  .پس در این مدل سعی شده است به اهمیت نظم دادن به مریط کار و
آراستگی بیشتر در کلیه شرایط سازمان و نی الگو بودن رهبران سازمان برای سایر پرسنل سازمان توجه ویژه شود.
بدیری است رهبران شامل سرکارگرها  ،سرگروه ها ،سرپرست ها ،رئیس ها ،مدیران ،معاونین و مدیریت عامل می
باشند که با عملكرد خود درکلیه مراحلی که در آن وظیفه و مسئولیت دارند الگوی سایر کارکنان خواهند بود نه اینكه
فقط شعار داده و از سایر کارکنان بخواهند در این زمینه فعالیت نمایند.
 -2-5ارتقاء شرايط سازمان هاي ايراني نیاز به نكات راهنماي بیشتري دارد تا معیارهاي اصلي و فرعي
فراوان:
یكی دیگر از ضرورت های طراحی مدل جدیدی برای کم

به سرآمدی سازمان های ایرانی ،این موضوع مرم است

که در فرآیند ارزیابی سازمان ها در مسیر سرآمدی ،ارزیاب ها نیازمند به نكات راهنمای متعدد و فراگیر می باشند که
با استفاده از آنرا بتوانند برای سازمان ها فرصت های بربود بیشتری پیشنراد نمایند .بدیری است با همین نگرش
مدیریت سازمان ها نی قادر خواهند بود از این نكات راهنما جرت اجرای اقدامات بربود برره برداری نمایند.

در این مدل  343نكته راهنما طراحی شده است که حدود  2برابر نكات راهنمایی است که در سایر مدل های
سرآمدی وجود دارد و این یكی از دالیل زیر ساختی بودن این مدل می باشد.
 -3انتخاب نام هفت سین آراستگي:
وقتی صربت از ی

مدل جای ه ملی برای سرآمدی به میان می آید ،طراح مدل می بایست از الگوها ،باورها ،اعتقادها

و پیشینه ملی کشور استفاده نماید.
ایرانیان از دیر باز شروع سال نو را با نوروز و نوروز را با چیدن سفره هفت سین آغاز می کردند .در سفره هفت سین از
هفت مرصول مناسب که نشانه سرسب ی ،برکت و زیبایی بود استفاده می کردند که حرس اول آنرا سین بوده است.
در مدل هفت سین آراستگی نی از هفت معیار اصلی اس تفاده شده است که با توجه به اینكه این معیارهای اصلی برای
سرآمدی سازمان می باشد از ترکیبی مناسب از سرآمدی و ساختار و سایر واژه های مرتبط استفاده شده است.
بنابراین مدل و سیستم هفت سین آراستگی ،شامل هفت معیار اصلی و هر معیار اصلی شامل هفت معیار فرعی و هر
معیار فرعی شامل هفت نكته راهنما است.
پس در هر مرحله ،هفت عنوان ،سازمان را در مسیر سرآمدی هدایت می نماید.
به این ترتیب سازمان هایی که در مسیر سرآمدی طی طریم می کنند برای سرآمدی باید از هفت معیار اصلی ،و برای
هر معیار اصلی از هفت معیار فرعی و برای هر معیار فرعی از هفت نكته راهنما استفاده نمایند.
 -4سا ختار مدل ومراجع آن :
در طراحی آن برای طراحی مدل از اط عات و منابع مختلفی به شرح زیر استفاده شده است:
-4-1استانداردهاي سیستم هاي مديريت
با توجه به اینكه سیستم های مدیریت برای ایجاد ساختار سیستمی در سازمان ها بسیار مفید و موثر می باشند لذا از
استاندارد  ( ISIRI 13000که مشتمل بر استانداردهای  OHSAS 18001 ،ISO 14001 ،ISO 9001و سایر
استانداردهای سیستم مدیریت می باشد ) جرت طراحی مدل استفاده شده است ،لذا عناوین ال امات این استانداردها
در مجموعه واژه های کلیدی طبقه بندی گرد یده و با تلفیم و ترلیل مناسبی از آنرا نتایج کسب شده در تدوین
معیارهای اصلی و نكات راهنما مورد استفاده قرار گرفته است.

یكی از م ایای استفاده از اط عات این استانداردها آن است که سازمان می تواند با اجرای مدل هفت سین پیشرفت،
استانداردهای  IMSو مرم ترازآن استاندارد  ISIRI 13000را در سازمان مستقر کند و یا حفظ و ارتقاء دهد.
 -4-2سیستم 5S
طراح مدل سالرا قبل ،اقدام به طراحی سیستم  5Sبراسام تكنی

 5Sنموده و این سیستم را در بسیاری از سازمان

های ایرانی به مرحله اجرا گذاشته است.
سیستم  5Sبرای ساماندهی به شرایط عموم ی سازمان و برای اص ح زیر ساخت های سازمان بسیار مفید می باشد لذا
در طراحی مدل اصول  5گانه سیستم  5Sمورد توجه ویژه قرار گرفته است به گونه ای که طراح مدل باور دارد که در
کلیه بخر های مدل (معیارهای اصلی ،معیارهای فرعی و نكات راهنما) از ساختار  5Sاستفاده شده است.
دلیل اهمیت  5Sبراین موضوع مرم استوار است که سازمان های ایرانی نیاز به اص ح و تقویت زیر ساخت ها دارند و
سیستم 5Sمی تواند اط عات مرمی را برای اص ح زیر ساخت ها به ما می دهد.
-4-3مدلEFQM
ع لیرغم آنكه در این مقاله تاکید شده است که ما نیاز به ی

مدل کام ملی برای کشورمان داریم تا سازمان های

ایرانی بخوبی از آن برره برداری نمایند ،نباید فراموش کرد که عدم توجه به دستاوردهای مرققین و پژوهشگران که
مرتبط با مدل های سرآمدی کار کرده اند در واقع اختراع مجدد چرخ می باشد و این کار اص منلقی نیست .لذا بر
اسام توضیرات و باور فوق ،مدل  EFQMمورد ملالعه و بررسی قرار گرفته و ساختار مدل  ،EFQMروش های
امتیاز دهی و منلم  RADARمورد استفاده قرار گرفته است.
 -4-4استفاده از واژه هاي ايراني در طراحي مدل :
در طراحی مدل ،از تدوین معیارهای اصلی و معیارهای فرعی تا نكات راهنما  ،از واژه هایی استفاده شده است که خود
ساختار فرهنگی خاصی را در قالب این جای ه ملی ایجاد می کند .بدین منظور ابتدا در حدود  100واژه کلیدی مرتبط
با مدل تعیین گردیدند و سپس با مراجعه به مراجع مكتوب وسازمان های ملی متولی  ،معادل پارسی ،عربی و
انگلیسی این واژه ها تعیین و در ی

جدول تدوین شدند.

بنابراین در این جدول واژه های اصیل پ ارسی و ایرانی شناسایی شدند که در طراحی مدل مورد استفاده قرار گرفتند.

 -5معرفي معیارهاي اصلي و فرعي مدل :
مدل تعالي و الگوي هفت سین آراستگي ( ) 7S

مدل تعالي هفت سین آراستگي شامل  7عنصر اصلي به شرح زير است:
 -1ساختار استانداردهاي آراستگي
 -2ساختار سیستم آراستگي
 -3سرآمدي در آگاهي ( از طريق آموزش )
 -4سواكردن ( جداسازي )
 -5سامان دادن ( تعیین تكلیف  ،انتقال  ،چیدمان )

 -6سپیدي و پاكیزگي
 -7سرآمدي درفرهنگ ( از طريق تكرار عادت هاي درست )

در طرح ريزي و استقرار سیستم هفت سین آراستگي و نیز ارزيابي آن بر اساس اين مدل ،هفت عنصر به
همین ترتیب كه شماره گذاري شده اند مورد استفاده قرار مي گیرند.
هر يک از عناصر اصلي شامل زير مجموعه هايي است كه به عنوان عناصر فرعي خوانده مي شوند و هر
عنصر فرعي داراي زير مجموعه هايي است كه به آن ها نكات راهنما مي گويند.
به بیان ساده تر و كاربردي تر ،هر يک از اين گروه ها  ،تعريف و كاربردي به شرح زير دارند:
 عناصر اصلي  :نگرش خاصي را مطرح مي نمايند و سازمان را بر موضوع خاصي در قالب اين مدل متمركزمي كنند .هر عنصر اصلي در واقع يكي از ستون هاي هفت گانه نظام آراستگي مي باشد.
 عناصر فرعي  :تشريح مي نمايند كه در قالب اين عنصر اصلي بدنبال چه مورد سیستمي و اجراييباشیم .مجموعه عناصر فرعي در واقع عنصر اصلي و نگرش را پوشش مي دهند.
 نكات راهنما  :در حین اجرا و يا ارزيابي در سازمان ،اين نكات راهنما هستند كه مجري و ارزياب راهدايت مي نمايند كه چه كاري بايد انجام بدهند و يا بدنبال چه چیزي باشند.
در يک مقايسه و با ارتباط سیستماتیک مي توان گفت كه عناصر اصلي ( نگرش ) عناصر فرعي ( ساختار )
و نكات راهنما ( اجرا ) را پوشش مي دهند.

معیار اصلي اول و زير معیارها :
-1ساختار استانداردهاي آراستگي

آراستگي در سازمان هاي متعالي  ،برپ ايه استانداردهايي طرح ريزي و اجرا مي شود كه كلیه ابعاد سیستم
را در بر مي گیرد .مرجع اين استانداردها مي بايست از بعد بین المللي  ،منطقه اي  ،ملي  ،صنفي و
سازماني تامین شود و كاربرد آن ها كلیه ابعاد سیستم  ،محصول  ،افراد  .... ،را پوشش دهد.
 -1-1گروه بندي ا ستانداردها بر اساس كاربرد و حوزه آن  ،انجام شده و سپس شناسايي و تامین و توزيع
و به كارگرفته مي شود.
 -1-2استانداردهاي سازماني ،طبقه بندي و تدوين و به روزرساني مي شود.
 -1-3استانداردهاي محصول(ها) سازمان  ،تعیین و تدوين و به روز رساني مي شود.
 -1-4استاندارده اي مديريتي  ،متناسب با سازمان تعیین و اجرا مي شوند.
 - 1-5استاندارد رنگ ها  ،تهیه شده ودر كلیه ابعاد سازمان كه كاربرد دارند  ،مورد استفاده قرار مي
گیرند.
 -1-6استاندارد تكنیک هاي آماري  ،متناسب با كاربرد آن ها در سازمان تعیین و به كار گرفته مي شوند.
 -1-7اس تاندارد روش ها و شاخص ها براي تصمیم گیري  ،در كلیه فرآيندها و واحدها تعیین و به
كارگرفته مي شود.

معیار اصلي دوم و زير معیارها :
 – 2ساختار سیستم آراستگي
آراستگي در سازمان هاي متعالي  ،در قالب سیستم مديريت فراگیر طرح ريزي و جاري سازي مي شوند.
اين سیستم مي بايست به صورت اثربخش ،ابعاد فرآيندها  ،مستندات  ،افراد  ،ساختارها  ،مراجع  ،كنترل
ها و  .......را پوشش دهد و ضمن ايجاد حداقل هاي ضروري  ،در ابعاد مختلف بهبود مستمر ايجاد كند.
 -2-1بكارگیري استانداردها  ،در كلیه ابعاد سیستم آراستگي و متناسب با كاربرد آن ها انجام مي شود.

 -2-2فرآيندها و مستندات مربوطه  ،در سازمان به خوبي طرح ريزي مي شوند.
 - 2-3اهداف وبرنامه و بودجه  ،براي جاري سازي سیستم آراستگي در سازمان تدوين و تصويب و اجرا
مي شود.
 -2-4خود كنترلي  ،در بخش هايي كه كنترل در آن ها الزم است  ،بطور اثر بخش انجام مي شود.
 -2-5مشاركت كاركنان  ،به صورت انفرادي و گروهي طرح ريزي و بصورت اثربخش انجام مي شود.
 -2-6سیستم كنترل ( بازرسي ،ممیزي ،ارزيابي )  ،بر اساس نوع و كاربرد آن ها بدرستي انجام مي شود.
 - 2-7گزارش نويسي و اطالع رساني  ،در مراحل و مقاطع تعیین شده و توسط متولي براي كاربرد خاص
تعیین شده و بدرستي انجام مي شود.

معیار اصلي سوم و زير معیارها :
 -3سرآمدي در آگاهي ( از طريق آموزش )
آراستگي در سازمان هاي متعالي  ،توسط كاركنان آگاه طرح ريزي و اجرا مي شود .اين آگاهي با محوريت
آموزش و با استفاده از برنامه ها و روش ه ا و تكنیک ها و ابزار و افرادي ايجاد مي شود كه بتواند به صورت
موضوعي  ،بهترين سطح آگاهي و سپس شايستگي را براي كاركنان سازمان ايجاد كند.
 -3-1بكارگیري استانداردها  ،دركلیه ابعاد آموزش  ،از تدوين استانداردهاي آموزشي و نیازسنجي و
برنامه ريزي و اجرا و ثبت سوايق و .......بدرستي انجام مي شود.
 -3-2استاندارد تكنیک ها و روش ها  ،در سازمان بدرستي انجام مي شود.
 -3-3كارگروه آموزش و فرهنگ  ،در سازمان تشكیل و به خوبي فعالیت مي نمايد.
 - 3-4برنامه ريزي آموزش  ،در سازمان و در مقاطع معین و به صورت فراگیر انجام شده و به اجرا گذاشته
مي شود.

 -3-5ارزيابي سطح آگاهي افراد  ،قبل و بعد ازاجراي آموزش انجام شده و نتايج آن مورد تحلیل قرار مي
گیرد.
 -3-6بازديد و ياد گیري از برترين ها  ،با هدف ارتقا آگاهي و به صورت سیستماتیک انجام مي شود.
 -3-7ثبت سوابق آموزش كاركنان  ،براي كلیه ابعاد و روش ها و برنامه هاي آموزشي انجام و مورد
استفاده قرار مي گیرد.

معیار اصلي چهارم و زير معیارها :
 – 4سوا كردن ( جداسازي )
آراستگي در سازمان هاي متعالي  ،بر اساس تشخیص ضروري و غیر ضروري در اولین مراحل ممكن انجام
مي شود تا سپس بهترين كاربري براي موارد ضرور ي و ساده ترين اقدام براي موارد غیر ضروري تعیین مي
شود.اين اقدام مهم توسط افراد  ،فرآيندها و واحدهاي متولي انجام مي شود.
 -4-1بكارگیري استانداردها  ،براي تصمیم گیري كلیه موارد و مراحل سواكردن انجام مي شود.
 -4-2روش ها و مكانیزم هاي مناسب  ،تعیین شده و جهت ا نتخاب ها و خريدها و تامین ها و ......مورد
استفاده قرار مي گیرد.
 -4-3كارگروه و يا متولي تامین اقالم مورد نیاز  ،در سازمان تعیین و به صورت اثربخش فعالیت مي
نمايند.
 -4-4برنامه سواكردن و جداسازي  ،تدوين و به صورت صحیح به مرحله اجرا گذاشته مي شود.
 -4-5تفكیک و جداسازي اقالم در مبدا  ،بر اساس روش ها و لیست هاي معین انجام مي شود.
 -4-6بامشاركت افراد هر واحد  ،براي سواكردن و جداسازي اقالم در آن واحد اقدام مي شود.
 -4-7تامین كنندگان كاال و خدمات  ،براي سازمان شناسايي و و به روز رساني مي شوند.

معیار اصلي پنجم و زير معیارها :
 – 5سامان دادن ( تعیین تكلیف  ،انتقال  ،چیدمان )
آراستگي در سازمان هاي متعالي  ،بر اساس تعیین تكلیف صحیح كلیه موارد و انتقال صحیح آن ها به
محل صحیح و چیدمان صحیح آن ها در محل صحیح صورت مي گیردو اين موارد شامل افراد  ،ابزار  ،مواد
 ،تجهیزات  ،مد ارک  ...... ،مي باشد .براي انجام صحیح اين موارد  ،استفاده از استانداردها و روش هاي
معین موجب هدايت اقدامات به سمت نتايج موثر خواهد شد.
 -5-1بكارگیري استانداردها  ،براي كلیه مراحل تعیین تكلیف و انتقال و چیدمان انجام مي شود.
 -5-2روش و مكانیزم و گردش كار معی ن  ،براي تسريع در تعیین تكلیف و انتقال و چیدمان اقالم در
سازمان بكار گرفته مي شود.
 -5-3كارگروه يا متولي  ،براي كلیه اقدامات تعیین تكلیف و انتقال و چیدمان تعیین شده است.
 -5-4برنامه هاي سامان دادن  ،در سازمان تدوين و به موقع انجام مي شود.
 -5-5اطالعات مرجع چیدمان  ،طرح ريزي و تدوين و طبقه بندي شده و بدرستي به كار گرفته مي شود.
 -5-6مشاركت افراد هر واحد  ،براي انجام كلیه موارد سامان دادن در آن واحد بكار گرفته مي شود.
 -5-7فضاي فیزيكي و مجازي مناسب  ،براي معرفي و ارائه اقالم مورد نظر براي تعیین تكلیف بوجود آمده
است.

معیار اصلي ششم و زير معیارها :
 – 6سپیدي و پاكیزگي

آراستگي در سازمان هاي متعالي  ،از طريق سپیدي و نظافت و پاكیزگي به خوبي قابل ارائه و معرفي مي
باشد .بنابر اين موارد صحیح در محل صحیح وبه صورت پاكیزه  ،زيبايي و جلوه خود را خواهد داشت.
اولويت در اين اصل آراستگي  ،كنترل منابع آلودگي براي پیش گیري از آلودگي است و سپس سپیدي
ونظافت و پاكیزگي در ابعاد فیزيكي افراد و اشیاء .
 -6-1بكارگیري استانداردها  ،براي كلیه اقدامات سپیدي و نظافت و پاكیزگي مورد توجه قرار مي گیرد.
 -6-2روش و مكانیزم و گردش كار مناسب  ،براي دقت وتسريع در اقدامات سپیدي و نظافت و پاكیزگي ،
تعیین و بكار گرفته مي شود.
 -6-3كارگروه و متولي  ،براي كلیه اقدامات سپیدي و نظافت و پاكیزگي تعیین شده و بدرستي اجرا مي
شود.
 -6-4برنامه ريزي و اجراي برنامه  ،براي كلیه اقدامات سپیدي و نظافت و پاكیزگي مورد توجه قرار مي
گیرد.
 - 6-5افراد و تجهیزات و لوازم كار ايشان  ،توسط شخص خودشان براي سپیدي و نظافت و پاكیزگي اقدام
مي شوند.
 -6-6محوطه داخلي واحدها و محوطه عمومي سازمان  ،تحت برنامه معین و بدرستي براي پاكیزگي و
نظافت تحت كنترل مي باشد.
 -6-7ابزار و مواد و پیمانكاران خدمات نظافت  ،بدرستي شناسايي و مورد استفاده قرار مي گیرند.

معیار اصلي هفتم و زير معیارها :
 – 7سرآمدي در فرهنگ ( از طريق تكرار عادت هاي درست )
آراستگي در سازمان هاي متعالي  ،نهفته در فرهنگ سازماني است و در نتیجه برخواسته از فرهنگ
سازماني مي باش د .فرهنگ آراستگي  ،از طريق ايجاد و نیز ارتقا مستمر آگاهي كاركنان بوجود مي آيد و با

تمرين و تكرار مستمر عادت هاي صحیح تداوم مي يابد  .ارزيابي فرهنگ سازماني و هدف گزاري مستمر
براي آن مي تواند موجب اثر بخشي بیشتر فرهنگ آراستگي در سازمان شود.
 -7-1بكارگیري است انداردهاي فرهنگ سازي  ،در كلیه ابعاد فردي و سازماني و خانوادگي و جامعه مورد
توجه قرار مي گیرد.
 -7-2روش ها و مكانیزم ها و گردش كار فرهنگ سازي  ،براي كلیه موارد تعیین و بكار گرفته مي شود.
 -7-3برنامه ريزي و اجراي تكرار عادت ها  ،در كلیه واحدها و براي كلیه افراد انجام و اجرا مي شود.
 -7-4برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي دوره اي مسابقات  ،براي ارتقا فرهنگ فردي و سازماني و
خانوادگي و اجتماعي در سازمان و خانواده ها انجام مي شود.
 - 7-5تمرين اجراي  3اصل آراستگي در واحدها  ،براي ارتقا فرهنگ و تثبیت عادت هاي صحیح آراستگي
در سازمان
 -7-6منابع و اطالعات مناسب براي فرهنگ سازي  ،در سازمان تعیین و تهیه و در اختیارز افراد قرار مي
گیرد.
 -7-7ارزيابي دوره اي فرهنگ سازماني  ،بر اساس روش ها و شاخص هاي معین انجام و براساس اهداف
معین مورد تحلیل قرار مي گیرد و میناي اقدامات بعدي قرار مي گیرد.

 -6مزاياي حاصل از اجراي سیستم و مدل هفت سین آراستگي:
برخی از م ایای اجرای سیتم و مدل هفت سین آراستگی را می توان به صورت زیر عنوان کرد:
 . 1توجه ویژه مدل به زیر ساخت های فرهنگی سازمان ها با توجه به شرایط شرکت های ایرانی
 .2توجه ویژه مدل به آ موزش ها و آگاهی کارکنان سازمان ها با توجه به شرایط شرکت های ایرانی
 . 3توجه ویژه مدل به شایسته ساالری با توجه به شرایط شرکت های ایرانی

 . 4توجه ویژه مدل به الگوسازی مدیران برای سایر کارکنان سازمان
 .5توجه ویژه مدل به استانداردسازی درکنار فرآیندها به منظور تقویت زیرساخت ها
 . 6امكان اجرای ی

پروژه به عنوان استقرار هفت سین آراستگی و نتیجه گیری در  2بخر اخذ گواهینامه و حضور

در فرآیند جای ه تعالی مدل
 . 7ایجاد ی

زیر ساخت بسیار قوی برای هر نوع سازمان با هر نوع ماموریت

 .8اهمیت ویژه به تدوین و استفاده از استانداردها در کلیه مراحل
 .9استفاده از حدود  100واژه کلیدی در قالب واژه های ایرانی برای مدلی با اهمیت جای ه ملی
 . 10مدل در عین سادگی ،بسیار عمیم و اساسی می باشد و لذا سازمان ها را درداشتن فونداسیون و زیر ساخت
اساسی یاری می دهد.
 .11استفاده از اط عات استانداردهای  OHSAS 18001 ،ISO 14001 ،ISO 9001وبلور کلی ISIRI
13000جرت سیستم دهی به سازمان ها
 . 12امكان استفاده از مدل برای سازمان هایی که گواهینامه های  IMSرا دریافت کرده اند جرت ارتقاء دستاوردهای
حاصل از استانداردهای IMS
 .13استفاده از تجربیات اجرایی و سیستمی بیر از  2دهه درکشور برای غنی سازی مدل
 . 14امكان حضور کلیه سازمان های تولیدی و خدماتی ،دولتی و خصوصی  .... ،در فرآیند اجرای سیستم و استفاده از
مدل تعالی آن
 . 15ایجاد انگی ه بسیار قوی در بین کارکنان برای اجرای سیستم در سازمان خود و برره برداری از م ایای آن در
مریط کار
 .16فراگیر بودن مدل که به عنوان پیر نیاز و زیر ساخت کلیه مدل ها و استانداردهای مدیریت قابل استفاده خواهد
بود .

 .17مدل هفت سین آراستگی ،شامل  7معیار اصلی و هر معیار اصلی شامل  7معیار فرعی (جمعا  49معیار) و هر
معیار فرعی شامل  49نكته راهنما (جمعا  343نكته راهنما) می باشدکه گرایر این مدل را به تعیین و اجرای زیر
ساخت های سازمان بیان می کند.
 . 18این مدل به اجرای امور توسط کلیه متولیان و مسئولین و کارکنان تاکید دارد بنابراین از مدیریت ارشد تا
کارکنان اجرایی درگیر هستند.
 .19امكان رقابت سالم و نی برینه کاوی کلیه سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی ،ب رگ و کوچ  ،تولیدی و
خدماتی... ،از یكدیگر برای اجرای این مدل وجود دارد.
 . 20این مدل برای عارضه یابی در سازمان ها بخصوص بصورت فراگیر با تاکید بر زیر ساخت ها بسیار مناسب است.
 .21براسام این مدل سازمان ها قادر خواهند بود به صورت متوازن و در کلیه ابعاد توسعه یابند.

 -7جمع بندي و درخواست ياري از فرهیختگان
اط عات ارائه شده بخشی از نتایج کسب شده توسط طراح این مدل می باشد که شاید نشاندهنده می ان ع قه و
ارادت طراح مدل به وطن ع ی مان ایران است.
حال از کلیه اسات ید و مدیران و فرهیختگان هم وطن درخواست می شود در زمینه های زیر برای استفاده صریح از
این مدل همكاری و مشارکت نمایند:
 بررسی ،اص ح و ارتقاء مدل همكاری به عنوان سازمان متولی و همكار اجرای سیستم هفت سین آراستگی همكاری به عنوان سازمان متولی اجرای فرآیند جای ه تعالی مدل حمایت از اجرای سیستم در سلح گسترده ای در کشور و یاسازمان ملبوع اع م آمادگی جرت همكاری به عنوان :مدرم ،مشاور ،ممی ،ارزیاب..... ، -همكاری در خصوص تشكی ل دبیرخانه شایسته برای مدل تعالی

 همكاری در خصوص  NGOحامی مدل ارائه تجربیات و رهنمودهای کاربردی در جرت توسعه مدل سایر زمینه های مورد نظر برای جاری سازی و توسعه مدل در کشور -8نتيجه گيري
ضرورت استفاده از سیستم های زیرساختی ومدل های ارزیابی تعيالی و توسيعه سيازمان هيا،از سيالرا ی قبيل بيرای
مدیران سازمان ها ملرح بوده است ولی اینكه کدام مدل می توانيد نیازهيای واقعيی سيازمان هيای ایرانيی را تيامین
نماید ،همیشه سوال اصلی و مرم ترین دغدغه مدیران سازمان ها بوده است .
طراح سیستم و مدل هفت سین آراستگی ،بر پایه ملالعات  ،تجربیات و اط عات کسب شده در طی حيدود  30سيال
فعالیت خود در عرصه های اجرایی (تولیدی و خدماتی) و نی سال هيا فعالیيت هيای آموزشيی  ،مشياوره  ،ممیي ی و
ارزیابی مدلی را طراحی و ارائه نموده است که می تواند جرت ارزیابی سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد.
سازمان هایی که این سیستم را اجراواز این مدل برای ارزیابی سلح تعالی خوداستفاده می کنند می توانند عي وه بير
ارزیابی سرآمدی سازمان خود  ،در خصوص چگونگی ترقم و نی حفظ و ارتقاء دستاوردهای سیسيتم هيای ميدیریت
یكپارچه (  )IMSنی از آن برره برداری کنند.
الزم به ذکر است که در این مدل به زیر ساخت های سازمان اهمیت خاصی داده شده است تا فونداسیون بسیار قيوی
برای هرگونه ساختار فی یكی و سیتمی ایجاد گردد.
سیستم ومدل هفت سین آراستگی ،تلفیقی بسیار قوی از ساختار فرهنگی و تاریخی کشور ع ی مان ایيران باشيرایط و
نیازهای واقعی سازمان های ایرانی عصر حاضر و نی آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی حوزه مدیریت می باشد .
طراح مدل از کلیه صاحب نظرا ن عرصه مدیریت درخواست می نماید در جرت اجيرا و ارتقياء ایين ميدل همكياری و
مساعدت نمایند .
انجمن علمی استاندارد ایران و دبیرخانه هفت سین آراستگی از سال  1396اقدام به طرح ریي ی و اجيرای جشينواره
هفت سین آراستگی می نمایند تا کلیه سازمان ها اعم از ب رگ یا کوچ  ،دولتی یا خصوصی  ،تولیدی یيا خيدماتی ،
بر اسام ی

مدل بومی سازی شده ارزیابی شده و پس از دریافت گ ارش ارزیابی مبنی برنقاط قيوت و فرصيت هيای

بربود ،ع وه بر دریافت جای ه براسام امتیاز کسب شده ،بتوانند از سازمان های برتر بازدید و از یكدیگر یاد بگیرند.
امید است در آینده ن دی

شاهد سازمان های موفم در سلح ملی و بین المللی باشیم که زیير سياخت هيای قيوی و

متكی به ریشه های دیرینه کشورمان باشد.
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