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 چکیده
 بود 6299سال  در شمال شرق کشور انیدانشگاه فرهنگ یسازمان یمدل تعال یطراحهدف این پژوهش 

گروه  را دو موردمطالعهاکتشافی انجام شد. جامعه آماری  طرح ( وکیفی، که با رویکرد آمیخته )کمی
کمی  بخش در دانشگاه فرهنگیان و از متخصصانخبرگان جامعه علمی ، کیفی در بخشتشکیل دادند. 
 ازمانآمار س بر اساسمدیران و معاونین دانشگاه فرهنگیان که ، مدعو یدو اسات علمیهیئتکلیه اعضای 

نفر بودند. نمونه آماری  124 تعداد یو جنوبشمالی ، خراسان رضوی هایاستان ریزیبرنامهمدیریت 
اصل اشباع انتخاب شدند  بر اساسگیری هدفمند و نفر از خبرگان علمی با روش نمونه 69بخش کیفی 

 یموردبررس ایطبقهتصادفی  صورتبه (جدول مورگان بر اساس) نفر نمونه 244 تعدادو در بخش کمی 
گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه  منظوربهتکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. قرارگرفته و جهت 

اده شد که ساخته تعالی سازمانی استفساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محققنیمه ساختاریافته و
 ریاس، یانسان منابع، یو استراتژ مشیخط، یرهبربعد فرعی پنج معیار توانمندسازها ) 9بعد اصلی و  4 از

 جینتا، ردعملک جینتا، کارکنان جینتا، انیمشتر جینتا) جینتا اریچهار مع( و ندهایفرا، هاشراکتمنابع و 
های ادهد آوریجمعشد. پس از  بهره گرفتههای بخش کیفی ( برگرفته از نتایج حاصل از مصاحبهجامعه
ل صلی و فرعی شناسایی و مورد تحلیها و عوامل امقوله، مفاهیم، از روش تحلیل محتوا با استفاده، کیفی

ابعاد  tدر این پژوهش مقدار استفاده شد.  tی رابطه بین متغیرها از آزمون معنادارقرار گرفتند و برای 
( محاسبه 91/6مفروض ) t از مقدار شتریکه ب شده استتخمین زده  55/61تا  52/40از  یسازمان یتعال

بر آن  قوکه تمام ابعاد ف کردتوان بیان بت بودن این ضریب میداری و مث. لذا با توجه به معنیشده است
آن  نیو استقرار آن و کمتر تیریمربوط به بعد اصول مد t مقدار نیشترگذارد. بیمی میقتاثر مثبت و مس

 طراحی مدل با استفاده از معادالت ساختاری انجام گرفت. درنهایتو  کارکنان است زهیبعد رغبت و انگ
معیار نتایج، سازهاتوانمند معیار، دانشگاه فرهنگیان، تعالی سازمانی :دیهای ک یواژه
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 مقدمه
 و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی یتوسعه کلیدی و اصلی عامل ایجامعه هر در موزشآ

 امروزی و دشوار پیچیده شرایط در ینظام آموزش و شودمی محسوب جامعه آن سیاسی

 های روزافزونمسؤولیت پاسخگوی که بود خواهدن قادر مؤثر رهبری و مدیریت بدون

 و ارتقاء عملکردها کیفی بهبود و جدید هایاندیشه طرح به نیاز ترتیبینابه باشد خویش

 آموزشی مدیریت و تکنولوژی دگرگونی و تحول ضرورت و اهمیت، آموزشی نتایج سطح

عالی سازمانی روش است. ت کرده آشکار آموزشی هاینظام گردانندگان برای مرور را به
فزایش بنابراین سبب ا؛ شودکلی کار است که منتهی به دستیابی رضایت ذینفعان می

که در پی بهبود مستمر خود  هاییسازماناحتمالی موفقیت نظام آموزشی خواهد شد. 
رای توانند بزیرا با این روش می باشندمیهستند همواره درصدد شناسایی وضعیت خود 

 (.6295، قهرمانی و همکاران) باشندیزی درستی داشته رآینده برنامه
 شارکتم با سازمان مدیریت آن مبنای بر که است رویکردی فراگیر کیفیت مدیریت

 رضایت هتج در فرایندها دائمی بهبودبخشی به و مشتریان کنندگانتأمین، تمامی کارکنان
قرار دارد این است که  هانسازمافراروی ، سؤال بزرگ عنوانبهآنچه . پردازدمشتریان می

به شکل جامع تمام نقاط ، توان ضمن بررسی موارد مختلفبا چه ابزاری و چگونه می
را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در عرصه رقابت  بهبودقابلهای قوت و حوزه

 انعنوبهوری بر مدیریت کیفیت جامع آماده کرد. امروزه اندیشمندان و متفکران بهره
از طریق ایجاد سیستمی در مدیریت که  هاسازمانمدی آحل فراگیر برای افزایش کارهرا

 تأکیدمداوم و در همه سطوح و زوایای سازمان باشد ، طور صحیحضامن انجام کارها به
 (.6294، یو صادق ینبجهان) دارند

 راتتغیی افزایش و هادانشگاه از جامعه انتظارات گستردگی شاهد که کنونی عصر در

 از آگاهی منظوربه سویی از هادانشگاه، یمهست پویایی محیط و پیچیدگی از ناشی محیطی

 سازیپیاده منظوربه دیگر سوی از و خود هایفعالیت یفیتو ک مطلوبیت میزان

 فقدان سویی از چراکه هستند ارزیابی و نظارت سیستم استقرار نیازمند خود هایاستراتژی

 دانشگاه بیرونی و درونی محیط با ارتباط برقراری عدم معنای گاه بهدانش در ارزیابی نظام

 هاآن تواننمی نشوند گیریاندازه یخوببه هافعالیت اگر دیگر سویی از و گرددمی تلقی

 هااستراتژی موفق اجرای جهت مهم بخشی عملکرد مؤثر کرد. ارزیابی کنترل یدرستبه را

 (.6294، هادیان) است
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 علمی نهادهای ترینعمده ازجمله یآموزش عال مؤسسات و هادانشگاه کهینا به نظر

 هاسازمان این، باشندمی دانشمندان و دانشجویان تربیت و فناوری و دانش راه تولید در

 محیط پیشاپیش در متعالی هایسازمان زمره در و نهاده قدم تعالی در راه بایستی همواره

فقدان سازوکاری مناسب جهت به تصویرکشیدن  یلبه دل .باشند حرکت در رقابتی
دارزیابی فقدان مدل خو و سرانجام یفیتمستمر کبهبود  ریزیبرنامهوضعیت مطلوب برای 

آن جهت کاهش  یو اجراهای فرهنگیان طراحی چنین مدلی تعالی سازمانی در دانشگاه
 .(6296، و همکاران ینبجهان) رسدمی به نظرضروری ، مسائل و مشکالت

 ییشناسا به بررسی 6291 سالدر  زادهو همکارانش ناظم و کریم یگله پردسر یمانیا
 افتهی پرداختند. یدانشگاه آزاد اسالم در EFQM6بر مدل  تأکیدبا  یسازمان یابعاد تعال
، یریادگی را شامل، ییاروپا ادیبن یبر مدل تعال تأکیدبا  یسازمان یتعال یهامؤلفه، پژوهش

 ،یو استراتژ مشیخط، یرهبر، کارکنان ینوآور، یمشتر جینتا، کارکنان یوربهره
جامعه  جیاکارکنان و نت جینتا، کارکنان، یعملکرد یدیکل جینتا، ندهایفرا، مشارکت و منابع

دانش  تیریمد تیوضعبه بررسی  6291. جاویدنیا و کمالی در سال کرده است ییشناسا
در  دهدینشان م جینتا پرداختند. EFQM کردیبا استفاده از رو هیاروم یدر دانشگاه صنعت

لوب دانشگاه مط تیوضع یرهبر اریمع یرازغبهدانش  تیریتوانمندساز مد یارهایمع نیب
 رتأثیدر تحقیقی با هدف ارائه مدلی جهت تبیین  6291 سالکفاش و ضامنی در  .نیست

 علمیتهیئآوری بر تعالی سازمانی بر اساس دیدگاه اعضای رهبری معنوی و تاب
وی و رهبری معن آوریتابدانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی به این نتیجه رسیدند که 

، یج جامعهنتا، به ترتیب ابعاد نتایج مشتریان ازآنپسدارند و  تأثیربر تعالی سازمان 
 و شرکای تجاری قرار کارکنان، فرآیندها، نتایج کلیدی عملکرد، و استراتژی مشیخط

 کنندیموضوع را عنوان م نیپژوهش خود ا در 6291 سالدر  فر دییحم و ییرضادارند. 
 از خدمات انیمشتر تیرضا زانیبر م یسازمان یکه اجرای موفق مدل تعال گویندمیو 

به بررسی مدیریت کیفیت پرداختند ، 4461 و در سال 4و وان کیل بونازف است. تأثیرگذار
 ادیکه با اجرای مدل بنند دیرس جهینت نیبه او  ندانجام داد یپژوهش راستا نیدر ا زین و

، ورانتاب و رهبری شود. یسازمان هایارزشموجب بهبود  توانیم تیفیک تیریمد ییاروپا

                                                                                                                                        
1. European Foundation for Quality 
Management 
 

2. Bounazef, D., & Van Caillie, D.  
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 زینبه بررسی مدیریت کیفیت جامع پرداختند و  4461 سالدر  6پی سوماس و پانتواکیس
 است. یانسازم یهای تعالو بهبود آن جزء شاخص وریبهرهکه  داشتنداعالم 

در  میمه نقش خود ینوبهبه که است فعال آموزشی مراکز از یکی فرهنگیان دانشگاه
، اردد در نظر حاضر پژوهش آنچه. کندمی ایفا جامعه برای کارا و فرهیخته افراد تربیت
 در تواندب تا است تعالی به رسیدن و پیشرفت برای فرهنگیان دانشگاه راه کردن هموار
 بر آن قّقتح ضرورت که اتّفاقی باشد؛ گفتن داشته برای حرفی نونیک رقابتی دنیای
های پژوهش طراحی مدل تعالی سازمانی در دانشگاه یناز اهدف . نیست پوشیده کسهیچ

 فرهنگیان شمال شرق کشوراست.
توان می یو خارجداخلی  شدهانجام هایپژوهشاز  آمدهعملبه هاییبررسبا توجه به 

، ندهافرای، منابع، مشارکت، کارکنان، استراتژی سازمان، عوامل رهبرینتیجه گرفت که 
نتایج کلیدی عملکرد جامعه از عوامل مشترک در زمینه ، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان

 باشند.به تعالی می هاسازماندستیابی 
و  یراهبرد یریقدرتمند و مس یبه رهبر، داریپا تیبه موفق دنیرس یبرا هاسازمان

را توسعه و بهبود  ندهایها و فراشراکت، کارکنان دیبا هاسازمان نیدارند. ا ازیخص نمش
ر دهند. اگ لیخود تحو انیبه مشتر افزودهارزشبا  یببخشند تا محصوالت و خدمات

انتظارِ خود و  مورد جیسازمان به نتا، شوند اجرامؤثر  به شکل حیصح یکردهایرو
 .(6294، انیارمحمدی) رسیدخواهد  نفعانشیذ

 که ستا الزم یآموزش عال فعلی مشکالت کردن برطرف برای باال توضیحات بنا بر
 بتواند تا دهیم قرار دانشگاه اختیار در را الزم اطالعات و بنگریم هادانشگاه از این منظر به

 .برسد سرمنزل تعالی به

 روش
ام ح اکتشافی انجهدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طر ازنظرپژوهش حاضر  

گیری هدفمند و در رویکرد کمی چون به بررسی شد. در رویکرد کیفی از روش نمونه
 جهت .شد از روش توصیفی و از نوع پیمایشی استفاده شدوضعیت موجود پرداخته می

ده شمیدانی استفاده  و روش ایکتابخانهاز روش  نظری ادبیات بیان در هاگردآوری داده
ته در ساختاریافنیمه و بخش کیفی مصاحبه ساختاریافته در هادادهآوری . ابزار گرداست

                                                                                                                                        
1. Bouranta, N., Psomas, E. L., & 
Pantouvakis, A.  
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 نفر نمونه 244 تعدادبخش کمی  در تعالی سازمانی بود. در خصوص سؤال 5 پاسخ به
هت ج قرارگرفته و موردبررسیای تصادفی طبقه صورتبه که( جدول مورگان بر اساس)

 و اصلی بعد 4 از ساختهمحقق شنامهپرس این ساخت درتکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. 
 سایر، انسانی منابع، استراتژی و یمشخط، رهبری) توانمندسازها معیار پنج فرعی بعد 9

 نتایج ،کارکنان نتایج، مشتریان نتایج) نتایج معیار چهار و( فرایندها، هاشراکت و منابع
 گرفته هبهر کیفی شبخ هایمصاحبه از حاصل نتایج از برگرفته( جامعه نتایج، عملکرد

 هایدانشگاهجامعه آماری بخش کیفی در این پژوهش را خبرگان علمی و با تجربه  .شد
 69ها تا دادند که بنا به اصل اشباع نظری مصاحبهتشکیل می شمال شرق کشور انیفرهنگ

صلی ا و عواملمفاهیم ، تحلیل محتوا از روشکیفی با استفاده  یهاو دادهادامه یافت  نفر
مبنای تدوین ابزار  و عواملمفاهیم  این تحلیل قرار گرفت. و موردفرعی شناسایی  و

ی الگوی تعال هایمؤلفه ابعاد و مشناخت مؤثریابی به عوامل )پرسشنامه( برای دست
و  علمیهیئتسازمانی در دانشگاه فرهنگیان گردید. بر اساس در بخش کمی کلیه اساتید 

 یبرا پژوهش این تشکیل دادند. در شمال شرق کشور مدعو مراکز دانشگاه فرهنگیان
. دش استفاده یسازمان یتعالی ساختهمحقق پرسشنامه کمی از در بخش هاداده آوریجمع

معیار  5 سنجش برای 92 تا 6 سؤاالت که است پرسش 624 حاوی مذکور پرسشنامه
 نجش شاخصس برای 22 تا 69 سؤاالت، شاخص رهبری 61تا  6 سؤاالت) توانمندسازی

 55 سؤاالت، شاخص منابع انسانی سنجش برای 50 تا 20 سؤاالت، و استراتژی مشیخط
سنجش  برای 92 تا 11 سؤاالت، هاسنجش شاخص سایر منابع و شرکت برای 15 تا

 92 تا 90 سؤاالت) نتایجمعیار  0سنجش  برای 624تا  90 سؤاالتو ، شاخص فرآیندها(
سنجش شاخص نتایج  برای 649 تا 90 سؤاالت، سنجش شاخص نتایج مشتریان برای

 تا 669 سؤاالتو ، سنجش شاخص نتایج عملکرد برای 661 تا 649 سؤاالت، کارکنان
 یاسمق اساس بر پرسشنامه این. روندمی سنجش شاخص نتایج جامعه( بکار برای 624

 است.( 5، خیلی موافقم ؛0، موافقم ؛2، نظری ندارم ؛4، مخالفم ؛6، خیلی مخالفم) لیکرت
دن اطمینان از دقیق بو منظوربهبرای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و 

دامات اق، کنندگان یا خوانندگان پژوهشمشارکت، ها از دیدگاه پژوهشگرو اطمینان یافته
 زیر صورت گرفت:



 4399 بهار/ 14ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  11

 هایمقوله، هاکنندگان یا خوانندگان در مصاحبهبازبینی توسط اعضاء: مشارکت -6
خواسته شد که نظر خود را در ارتباط  هاآنرا مالحظه و بازبینی کردند و از  آمدهدستهب

 ابراز کنند. هاآنبا 
مقوله ، بررسی همکار: عالوه بر دریافت نظرات ارزشمند اساتید راهنما و مشاور -4

 ته شد.اخپرد هاآنبندی ها و طبقهبا تعدادی از خبرگان شرکت به بررسی مقوله شدهاستخراج
 ریزیتجربه و سوابق اساتید راهنما و مشاور: تجربه چندین ساله در حوزه برنامه -2

توسعه آموزش عالی و بودجه و تحصیل در رشته تخصصی آموزش عالی این امکان را 
 صورت بگیرد. یدرستبهها بندیساخت که مقولهفراهم 

ها دگان در تحلیل و تفسیر دادهکنناز مشارکت زمانهم طوربهمشارکتی بودن پژوهش:  -0
 کمک گرفته شد.

کنندگان در مصاحبه انفرادی و گروه از شرکت سؤالپژوهش چند  سؤاالتدر راستای 
 شد.پرسیده دانشگاه  یسازمان یتعال یالگو یو طراح نیتدوکانونی پیرامون 

ن ودب ساختهمحققگیری در بخش کمی با توجه به جهت تعیین روایی ابزار اندازه
ما بررسی و به تأیید اساتید راهن محتوایی و سازه ابزار، نامه پژوهش روایی صوریپرسش

 پژوهشگرفت. در این  انجام onenote افزارنرمرسید. پایایی توسط و مشاور و خبرگان 
 SPSS21 افزارنرمپایایی ابزار گردآوری اطالعات از روش آلفای کرونباخ توسط  منظوربه

 استفاده شد.و  محاسبه LISREL8.5  افزارنرمی توسط و پایایی ترکیب

 مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای اص   و فرع  .4جدول  

 آلفای کرونباخ متغیر
 9922/4 معیار توانمندسازی 5

 9169/4 معیار نتایج 0
 9990/4 تعالی سازمانی

جهت  ؛ وشدها بر اساس تحلیل محتوا اقدام داده وتحلیلتجزیهدر بخش کیفی جهت 
های آمار توصیفی و هم آمار در این پژوهش هم از روش، اطالعات وتحلیلتجزیه

 استنباطی استفاده شده است.
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 هاافتهی

های فرهنگیان شمال شرق کشور سازمانی در دانشگاه تعالی مدل هایمؤلفهابعاد و  (6
 ؟اندکدم

عالی ت ساختهمحققبه این سؤال پژوهش از پرسشنامه  گوییپاسخجهت بررسی و 
خش در ب هادادهابزار گردآوری  عنوانبه، ی کیفی تدوین گردیده بودسازمانی که در مرحله

و  KMOبا آزمون  هاآنکمی پژوهش استفاده شد. ابتدا کفایت نمونه و همبسته بودن 
 ی بین متغیرها استفاده شد.رابطه یمعناداربرای  tبارتلت بررسی شد و سپس از آزمون 

 ی تعال  سازمان هاو بارت ت برای بررس  مناسبت داده KMOهای مقادیر آزمون .3 ولجد

 921/4کی. ام. او  گیرینمونهضریب کفایت 

 آزمون کرویت بارتلت
 910/92995 کای. اسکور

 295/9 درجه آزادی

 444/4 سطح معناداری

محاسبه شده و  1/4باالتر از  KMOمقدار  داده شده نشان 4 در جدولکه  همانطور
 آزمون بارتلت در سطح یک درصد معنادار است.

 تعال  سازمان  یهاشاخصها: مقوالت اص   و فرع  نتایج تح یل محتوای مصاحبه .2جدول 

 مقوله فرعی مقوله اصلی

 پنج معیار توانمندسازها

 رهبری
 و استراتژی مشیخط

 منابع انسانی
 هاسایر منابع و شراکت

 فرایندها

 عیار نتایجچهار م

 نتایج مشتریان
 نتایج کارکنان
 نتایج عملکرد
 نتایج جامعه

عوامل با باالترین امتیاز و  ترینمهم شدهیبررسعامل  624در بررسی میانگین 
، مشخص شد که در آن 4و  6ترین امتیاز مطابق جداول عوامل با پایین ترینیتاهمکم
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و  هزیانگ جادیا»عوامل و  ترینمهماز ، «هاسازمانعملکرد در  یابیارز ستمیس یچگونگ»
 عوامل مشخص شدند. ترینیتاهمکم عنوانبه« یسازماندرونهمکاران  قیتشو

 با باالترین میانگین امتیاز در تعال  سازمان  مؤثرعوامل  ترینمهم .1 جدول

 میانگین امتیاز عامل ردیف
 002149 هاسازمانچگونگی سیستم ارزیابی عملکرد در  6
 002502 فناوری کارگیریبهبرگزاری آموزش  4
 002564 دهی سازمان برای پیگیری موفقیتایجاد مکانیزم گزارش 2

 ترین میانگین امتیازپایینبا  در تعال  سازمان  مؤثرعوامل  ترینیتاهمکم .9 جدول

 میانگین امتیاز عامل ردیف
 205226 یسازماندرونایجاد انگیزه و تشویق همکاران  6
 209564 دریافت شده یزو جوا هایرنامهتقدتعداد  4
 209502 با استفاده از یادگیری یافتهبهبودهای خلق فرصت توانایی 2

تعالی سازمانی  ازلحاظهای فرهنگیان شمال شرق کشور وضعیت موجود دانشگاه (4
 چگونه است؟

انشگاه تعال  سازمان  در د بهبود بر تعال  سازمان  هایمؤلفه تأثیرتجزیه واریانس  نتایج .6 جدول

 فرهنگیان

انحراف  میانگین متغیر
 استاندارد

نمره 
 معیار

T حد باال حد پایین یمعنادار 

 44209190 44609099 40444 290409 245 91041410 521091 سازمانی تعالی

های فرهنگیان شمال شرق وضعیت موجود تعالی سازمانی در دانشگاه آزمونجهت 
به نتایج  با توجه .شد استفاده 6تی استیودنت از آزموندلیل تک متغیره بودن به ، کشور
 ییناحد پ ازآنجاکهو  ییدشدهتأباالتر بودن میانگین نمونه از جامعه  %99با اطمینان  جدول

عالی سازمانی میزان ت بهبود بر تعالی سازمانی هایمؤلفه تأثیرثبت بودن م، نیز مثبت است
 فسیرت گونهاین وگیرد مورد تأیید قرار می نگیان شمال شرق کشورهای فرهدر دانشگاه

، رهای فرهنگیان شمال شرق کشوتعالی سازمانی در دانشگاه هایمؤلفهبهبود  با که شودمی

                                                                                                                                        
1. One Sample T Test 
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 هامؤلفهن ای مثبت و مؤثر نقش دهندهنشان و کندمی پیدا بهبود میزان تعالی سازمانی نیز
 .استبر تعالی سازمانی 

ال های فرهنگیان شمسازمانی در دانشگاه تعالی ی استراتژی مناسب جهت الگویطراح( 2
 شرق کشور

ای از همان برنامه یا نقشه کلی هستند که از مجموعه، هاراهبردها یا استراتژی
شوند و برای رسیدن به یک هدف معین طراحی و اجرا های عملیاتی تشکیل میبرنامه

 حی الزم است بررسی شود و زیربنای طراحی تعالیاما آنچه قبل از طرا؛ گردندمی
های فرهنگیان شمال شرق کشور گردد این است که وضعیت ابعاد سازمانی در دانشگاه

بر تعالی  هاآناز  هرکدامهای فرهنگیان چگونه بوده و سهم در دانشگاه شدهییشناسا
 الی سازمانیآن بر تع تأثیرسازمانی چقدر است. پس از مشخص شدن سهم هر بعد و 

ه های فرهنگیان شمال شرق در زمینباید به سراغ تعیین راهبرد رفته و راهبردهای دانشگاه
برای تعیین  بنابراین؛ استوار گردد شدهاستخراجاستفاده از تعالی سازمانی بر مبنای نتایج 
 در چه سطحی و به چه میزان بر مدل تعالی، راهبرد نیاز داریم که بدانیم کدام ابعاد

ق مدل و نتایج آن با وضع به بررسی مدل و انطبا یزهر چ. لذا قبل از مؤثرندسازمانی 
 .شودموجود پرداخته می

این است که تا چه حد مدل  شودمیسوالی که مطرح ، پس از تخمین پارامترهای مدل
تنها از طریق بررسی  سؤالهای مربوطه سازگاری دارد؟ پاسخ به این با داده موردنظر

 است. یرپذامکانمدل  برازش
آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه  حساببههای عمومی برای یکی از شاخص

دو بر درجه دو بهنجار است که از تقسیم ساده خیهای برازش شاخص خیشاخص
باشد مطلوب است و اگر  4از  ترکوچکشود. چنانچه این مقدار مدل محاسبه می آزادی

های صشاخ، دهدمیکه نتایج نشان چنان است. قبولقابلاض باشد با اغم ترکوچک 5از 
ه دهند کهای برازش نشان میپژوهش را تأیید کردند. شاخص شدهاصالحالگوی ، برازش

 شاخص نیکویی ست.امعنادار ( P=444/4)و  554/4 دو به درجه آزادی برابرنسبت خی
شاخص ، 94/4( برابر NFI) برازندگیهنجار شده شاخص ، 91/4برابر با ( GFI) برازش

 جذر برآورد واریانس خطای تقریبو شاخص  94/4( برابر CFI) تطبیقیبرازش 
((RMSEA  است که همگی در حد بسیار مطلوبی قرار دارند. 490/4برابر 
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 برازندگ  الگوی نهای  هایشاخص .7جدول 

 2χ Df /df 2χ GFI IFI CFI NFI RMSEA های برازندگیشاخص

 490/4 94/4 94/4 94/4 91/4 554/4 41 95/19 یالگوی نهای

که در الگوی  طورهماندهد. را در الگوی نهایی نشان می شدهاصالح ضرایب 1جدول 
ا ب اصول مدیریت و استقرار آن بیشترین ضریب مربوط به بعد شودمینهایی مشاهده 

است که  12/4قدار کارکنان با م یزهو انگو کمترین آن مربوط به بعد رغبت  99/90مقدار 
را با آن  ی باالی رابطه ابعاد تعالی سازمانیمعناداربوده و  2/4همگی ضرایب بیشتر از 

 دهد.نشان می

 
 الگوی نهای  رابطه ابعاد تعال  سازمان  .4 شکل
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 ابعاد تعال  سازمان  tمقادیر  .3شکل 

انی در سازم ی تعالیسازدهد که در زمینه پیادهنشان می وتحلیلتجزیهنتایج حاصل از 
استقرار  و تیریاصول مدهای فرهنگیان شمال شرق کشور باید قبل از هر چیزی به دانشگاه

ن که از دید اساتید دانشگاه فرهنگیان بیشتری کرداصول مدیریت و استقرار آن توجه  (1F) آن
 منافعو  یارتج یشرکا، (2F) کارکنان جینتا ازآنپسدارد.  را در تحقق تعالی سازمانی تأثیر

(4F) ،عملکرد یدیکل جینتا (3F) ،یسازماندرونروابط و ارتباطات  تیفیک (5F) ،و  رغبت
 (9F) آموزشو ، (8F) سازمانساختار  رییتغ، (7F) رفاهیخدمات  ارائه، (6F) کارکنان زهیانگ

 ی هستند.تربه ترتیب دارای ضرایب همبستگی پایین چراکهدر درجه اهمیت بعد قرار دارند 
سازمانی در  یتعال یبرا ارهایمعسایر از  شیب جینتا معیار 4و  توانمندساز اریمع 4در کل 

 .دارند تیاهم رانیا دانشگاه فرهنگیان شمال شرق
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های فرهنگیان شمال شرق سازمانی در دانشگاه تعالی ی مدل مناسب جهت مدلارائه-0
 کشور

 
 

 رهنگیان شمال شرقمدل نهای  تعال  سازمان  در دانشگاه ف .2 شکل

 گیرینتیجهبحث و 
های فرهنگیان سازمانی در دانشگاه تعالی برای مدلی هدف اصلی در این پژوهش ارائه

از این پژوهش در مرحله  آمدهدستبههای شمال شرق کشور به روش آمیخته بود. یافته
)شامل  معیار توانمندسازی 5 اساسی: بعد 4 کیفی نشان داد که تعالی سازمانی دارای

معیار  0 و، فرآیندها(، هاسایر منابع و شرکت، منابع انسانی، و استراتژی مشیخط، رهبری
 . در اینتاسنتایج جامعه( ، نتایج عملکرد، نتایج کارکنان، نتایج )شامل نتایج مشتریان

، کارکنان جینتا، و استقرار آن تیریاصول مد»نه بعد ، پژوهش پس از انجام تحلیل اکتشافی
، یسازماندرونروابط و ارتباطات  تیفیک، و منافع یتجار یشرکا، عملکرد یدیکل جینتا

ص مشخ« (آموزشو ، ساختار سازمان رییتغ، یخدمات رفاه ارائه، کارکنان زهیو انگ رغبت
 قرار گرفت. موردبررسیو 

های سازمانی دانشگاه در تعالی، که از دید اساتید دانشگاه فرهنگیان کردباید توجه 
ر تحقق را د تأثیربیشترین  و استقرار آن تیریاصول مد، هنگیان شمال شرق کشورفر

 جینتا ،و منافع یتجار یشرکا، کارکنان جینتابه ترتیب  ازآنپستعالی سازمانی دارد. 

 ابعاد تعالی سازمانی در دانشگاه فرشنگیان وسهم شریک از ابعاد در دانشگاه

معیار نتایج 0 معیارتوانمندسازی 5  

تعال  
سازمان 

رغبت و انگیزه کارکنان

اصول مدیریت و استقرار آن

نتایج کارکنان

نتایج ک یدی عم کرد آموزش زمان کیفیت روابط و ارتباطات درون سا

شرکای تجاری و منافع

تغییر ساختار سازمان

ارائه خدمات رفاه 
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 ارائه، نکارکنا زهیو انگ رغبت، یسازماندرونروابط و ارتباطات  تیفیک، عملکرد یدیکل
های سازمانی در دانشگاه در تعالی آموزشو ، سازمان ساختار رییتغ، یخدمات رفاه

 .مؤثرندفرهنگیان شمال شرق کشور 
 سه با تنها کارکنان عملکرد که بودند باور این بر هاسازمان اکثر گذشته سال چند تا

 اما؛ شودیم حاصل منابع به رسیدن و تفکر در هاآن کردن توانمند و مهارت، انگیزه عامل

 شودمی مربوط سازمان به بیشتر کارکنان خوب عملکرد که کندمی انعنو نوین مدیریت

 ساختار و کنندمی فعالیت ایحوزه چه در کهایناز  نظرصرف هاسازمانکارکنان.  خود تا

 سازمانی اهداف به وصول و به موفقیت رسیدن برای، است یامرحله چه در هاآن بلوغ و

 هاسازمان به، سازمانی دارند. مدل تعالی نیاز اسبمن مدیریتی سیستم یک استقرار به، خود

 برای و قرار دارند اهداف به رسیدن مسیر کجای در که دهند تشخیص تا کندمی کمک

، میرزاپور و مورکانی شمس) بگیرند نظر در باید ییسازوکارها چه مطلوب وضع به رسیدن
 ازیتوجه به ن، هانهیمتعددی مانند کاهش هز امدهاییپ، مدلاین  از استفاده(. 6294
، یهای متعالمحوری را به دنبال دارد. سازمان تیفیک، هاحذف اتالف، انیمشتر

در ، اهآنبه  یابیو روش دست تیموفق، دیجد هستند که با توجه به اهداف ییهاسازمان
وجه به با ت، تیفیک تیریمدیی اروپا ادیآورند. بنیخود فراهم م نفعانیذ تیجهت رضا

 یجهان کردهاییرو برای رواج، کنندینرم م وپنجهدستبا آن  هاسازمانکه  ییاهچالش
 گذاریهیپا، سازمان خود هستند یرقابت تیکه به دنبال تداوم در کسب مز یرانیبرای مد

 .(6291، ایمانی گله پردسری و همکاران) اندارائه کرده را یسازمان یشده است و مدل تعال

 ورشد  ندیدر فرا هیداف دانشگاهموضوع است که تحقق ا نیم ناظر به اهیمفا نیا
، انیوجدانش) انیمشتر و (رانیمد و علمیهیئتی اعضا)کارکنان  از اعم انسان توسعه

 از یتیفمستمر کبه مفهوم بهبود  یشود. تعالیمحقق م (کنندگاناستفاده و نفعانیذ
 یسسات آموزش عالمؤ وت رقابت در دانشگاه یقابل یارتقا و یداریپات ایروضر

 ادجیبا ا که است یکاربرد یر امکانیت فراگیفیک تیریمد نظریه شود.یمحسوب م
 به وجود اهدانشگاه در یادیتحول بن، گراتیفیک یکردویر عنوانبه یرگیادی یاهفرصت

اشته گذ یجا بر یتعال ایت یفیبهبود ک یاهشوق خود را در استقرار ریآثار عم و ردهوآ
 اردامانت عنوانبه معلمانیتتربهای فرهنگیان در جایگاه متولیان نشگاهدا لذا است.
، یهر کشور سازانیندهآان و آموزدانشنهایی  کنندهیتترب عنوانبهها و فرهنگیان انسان
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ند. در این کنیمآموزشی و فرهنگی کشور ایفا ، نقش متمایزی در پیشرفت و تعالی علمی
 ت.حاضر انجام گرف پژوهشراستا 

 یشو بهبود اثربخ یبازنگرآتی به موضوعاتی چون  هایپژوهشدر  شودمیپیشنهاد 
، یو استراتژ یمشدر جهت تحقق خط یساختار سازمان یبازطراح، رهبر یرفتار شخص

، یتمشارک تیریمد یهااستفاده از برنامه، هاسازمانعملکرد در  یابیارز ستمیسارتقای 
در  یو استراتژ مشیخط سازییادهپاز  تیحما ورمنظبهساختار سازمان  همسوسازی

 شود. توجه، تعالی سازمانی
به مشکل چگونگی برقراری ارتباط با برخی از اساتید  توانمی پژوهشاین  در انجام

 ؤاالتسدقت پایین برخی از افراد در مطالعه  ینو همچن، و تعیین زمان الزم برای مصاحبه
نو و تازه بودن بحث تعالی  همچنین اری اشاره کرد.به دلیل مشغله ک هاآنو پاسخ به 

 نیتربزرگسازمانی در دانشگاه فرهنگیان و پیدا کردن جامعه آماری متناسب با آن از 
 های این پژوهش بوده است.محدودیت

 سپاسگزاری
نم دکتر خا و سرکاردکتر معقول و دکتر چرابین  جناب آقای اساتید بزرگوارماز  پایان در

 .کمال تشکر را دارم، اندهکردمرا یاری  پژوهشمراکزی که در انجام  ینهمچنو  ناصری

 منابع
ابعاد تعالی سازمانی با  شناسایی (.6291. )ص، زادهکریم و .ف، ناظم، .م، ایمانی گله پردسری

، (21)9، تحقیقات مدیریت آموزشی. در دانشگاه آزاد اسالمی EFQMبر مدل  تأکید
611-445. 

(. بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه با 6291) .م، کمالی و، .ر، جاویدنیا
 .41-66، (4)0، فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی .EFQMاستفاده از رویکرد 

مهندسین  تهران:. های خود ارزیابی و فنون اجرایی آنرویکرد(. 6294ا. )، صادقی و، ا.، ینبجهان
 مشاوران صنعت.

 یمدل تعال یهاکاربست مؤلفه زانیم یبررس(. 6294) .س، میرزاپور و، .غ، یورکانشمس م
 تیریمد اندازچشم .دانشگاه آزاد شهرکرد یها: مطالعه مورددر دانشگاه EFQM یسازمان

 .624-665(، 5)4 ، یدولت

پژوهش  یتبا محورمدل بومی خودارزیابی تعالی سازمانی  طراحی (.6296) .ا، صادقی
 نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی.پایان .هیدانشگا
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 بر اساس(. ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی 6295. )ف، زنگنه و .ز، معارفوند، .م، قهرمانی

 (،6)1 ،در آموزش عالی ریزیبرنامهفصلنامه مدیریت و  .EFQMمدل تعالی سازمانی 
21-19. 

 بر آوریتابرهبری معنوی و  تأثیرمدلی جهت تعیین  ارائه (.6291) .ف، ضامنیو ، .م، کفاش
های آزاد اسالمی خراسان دانشگاه علمیهیئتتعالی سازمانی بر اساس دیدگاه اعضای 

 .541-099 (،نامهیژهو)64 ،آموزشی هاینظامپژوهش در  فصلنامه .رضوی
دانشگاه  :تهران .6294 در سال( س) الزهراتحلیل نتایج ارزیابی دانشگاه (. 6294) .ن، هادیان

 الزهرا.
 تیرضا، یعدالت سازمان نیرابطه ب (.6294) .م، و فوالدوند .ف، پورمطلقشفیع، .م، انیارمحمدی

رائه ا منظوربه یسازمان یاز تعال یابیبا خود ارز یو تعهد سازمان یاعتماد سازمان، یشغل
 ،منطقه چهار کشور( یآزاد اسالم یهادانشگاه دیاسات یمطالعه مورد) بینپیشمدل  کی

 .69-6، 6، یآموزش تیریمد در نو افتیره فصلنامه
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