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 چکیده
سازمانی  تعالی مدل بر اساس ایحرفه فنی هایآموزش نظام شناسیآسیب با هدف حاضر هشپژو

EFQM ازنظر نوع داده آمیخته اکتشافی ، کاربردی -بنیادی، روش پژوهش ازلحاظ هدف. انجام شد
برگان خجامعه آماری در بخش کیفی پیمایشی بود. -کمی( و ازلحاظ نحوه گردآوری داده توصیفی-)کیفی

ن کلیه کارکنان شاغل در سازماو در بخش کمّی  ای کشورحرفهوگاهی و مسئولین سازمان آموزش فنیدانش
نفر  60حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری  نفر بود. 6990ای شهر تهران به تعداد حرفهوفنی

 صورتبهر نف 930جدول مورگان بر اساس  کمّیو در بخش  هدفمند یتصادف یرغ یگیرنمونه صورتبه
در بخش  و نیمه ساختاریافته مصاحبه، در بخش کیفی، هاگردآوری داده برآورد شد. ابزارای تصادفی طبقه

سازه  محتوایی و روایی، بود. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری ساختهمحققپرسشنامه ، کمّی
ترکیبی  لفای کرونباخ و ضریب پایاییقرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آ یموردبررس

محاسبه شد. برای محاسبه پایایی بخش کیفی نیز از روش پایایی بین دو کدگذار و باز آزمون استفاده شد. 
در بخش کیفی از روش گراندد تئوری و کدگذاری بهره گرفته شد. در بخش  هادادهوتحلیل برای تجزیه

دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج های حاصل از پرسشنامه در کمی نیز داده
در بعد نتایج  ایحرفه فنی هایآموزش در نظام EFQMهای تعالی سازمانی با رویکرد نشان داد مؤلفه

عد برای جامعه و در ب ینیآفرارزشنفعان و اثربخشی ذی، اثربخشی عملکرد، شامل اثربخشی کارکنان
ها و فرایند، شایستگی کارکنان، رهبری و مدیریت، های آموزشی و یادگیریتوانمندسازی شامل راهبرد

ا ای مناسب است اما تحرفهوهای فنیها نشان داد وضعیت آموزشمدیریت اثربخش بود. همچنین یافته
 حد مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
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 مقدمه
د در بای، های جهانیمنظور کنار نرفتن از دور رقابتها بهسازمان، در دنیای متغیر امروزی

فرایند مستمر و مداوم تغییر خود را درگیر کنند تا بتوانند ضمن ایستادگی در برابر مسائل 
ها منظور کاهش نقصهای محیط پیچیده و متغیر پیرامون خود بهاز فرصت، سازمانی

ها باید یک ویژگی مهم سازمان، در این میان (.9061، و همکاران 6اده کنند )آریوالاستف
(. برای 9061، 9اشنایدر و همکاراناست )توانایی تغییر و تطبیق مداوم ، داشته باشند و آن

های سرمایه ترینمهمعنوان توجه به اطالعات و دانش به، هاتغییر مداوم در سازمان
با  هاآنهای امروزی و همسو شدن در دوام و توسعه سازمان سازمانی نقشی کلیدی

 (.9061، 9دارد )گلوت و سامسن توسعه و بالندگی، تغییرات سریع
ها چگونه اطالعات و دانش خود را مرزبندی کرده و فرایندهای اینکه سازمان بررسی 

های دغدغه همواره از، کنندرا در راستای یکدیگر طراحی و پایش می هاآنمدیریت بر 
 (. 9061، 4اساسی مدیریت تعالی سازمانی بوده است )مگنقی و تربوک

مع به تمامی زوایای نگرش جا کهدرواقع ابزاری است فراگیر ، مدل تعالی سازمانی 
کنندگان کارگیری نوع روش و مشارکت تأمین(. به6934، )امینی و علی نژادسازمان دارد 

یی ه سزابفاکتورهای کلیدی هستند که تأثیر ، دانش و شرکا برای اجرای پروژه مدیریت
 (.9063، 0وکار را دارند )لورت و مندسبر نتایج و پیامدهای یک کسب

هم نقاطی که ، شودهم نقاط قوت یک سازمان مشخص می، گیری از این مدلبا بهره
(. 9061 ،1گیرند )گومز لوپز و همکارانقرار می یموردبررسنیاز به بهبود و توسعه دارند 

توانند ضمن خودارزیابی ها از آن طریق میاین مدل بر مبنای خودارزیابی بوده و سازمان
، مقایسه کنند، در این مدل شدهیمعرفآن را با الگوهای مدیریت ، مدیریتی خود هایروش

جذب  ،چراکه مدل تعالی سازمانی بر پایه این فرض استوار است که برتری در عملکرد
مشی و خط، از طریق تحقق رهبری، توجه به کارکنان و جامعه، خدمات ارائه، مشتری

 (.1906، 1دسترس است )کالوو مورا و همکارانقابل، ایمنابع و فرایندهای ویژه، استراتژی
هـای تعـالی سـازمانی بـا به تصویر کشیدن یک سازمان متعالی این امکان را نمونـه
سـرآمدی ، هـا )خودارزیابی(سـه خـود بـا این نمونـهها در مقایآورد تا سازمانفراهم می
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ه بازبینی وضع ب، تمرود مسوآوری و بهبن، خـود را محـک زده و از طریـق یـادگیری
مت حرکت به س، ریزیها برای برنامه. این نمونهکنندتالش ، ریزی بهبودموجود و برنامه

های دنیـا موردپذیرش و سازمان هـا ودر بیشـتر شـرکت، سرآمدی و ارزیابی سرآمدی
اند. در ایران نیز چند سالی است بحث تعالی سـازمان شـامل معرفـی استفاده قرارگرفته

های متعالی انتخاب سازمان، تعالی و سرآمدی، المللی و ملیهـا و الگوهای بیننمونـه
ن ه است. ایح شدوری و تعالی سازمانی و جایزه ملی کیفیت مطرمانند جایزه ملی بهره

ا و هها با ویژگیها و مؤسسهموجب آشنایی سازمان، ابتیاقدامات ضمن ایجاد فضای رق
د کـه شوبه سازمانی گفته می، ت. سازمان متعالیات یک سازمان متعالی شده اسمشخص

 ،سهامداران، کارکنان، کنندگانمصرف، تریانشایت مورد رضای آن مهیت خروجکیفی
 (.6934، و جامعه باشـد )صفایی شکیب و همکاران کنندگانتأمین

ها اگر سازمان، مدل تعالی سازمانی دهد که در اجراینتایج چندین مطالعه نشان می
های بهبود و تعالی به وجود خواهد فرصت، گیری مناسب اطالعاتی داشته باشندجهت
زمند کنترل و نظارت نیا، (. اجرای مدل تعالی سازمانی9061، 6و همکاران اتیمیالآمد )

از اطالعات را  های مرتبط با استفادهاین مدل باید ارزش، دقیق است. از طرف دیگر
 (.9061، 9عنوان فرهنگ نهادینه کند )زاراگا رادیگوئز و همکارانبه

مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت که برای مدیرانی که به دنبال تداوم 
در ارتقاء عملکرد ، های تولیدیعالوه بر سازمان، اری شدهگذبرتری هستند پایه

با ارزیابی عملکرد ، های خدماتی و آموزشی نیز موفق بوده است. این مدلسازمان
فراهم آوردن ، هاآنبرای  دوطرفهای و ی یادگیری شبکهفراهم ساختن تجربه، هاسازمان
ها ر و اقدامات عملی در کالسو کمک به اجرای موفق ابزا های آموزش و یادگیریفرصت

ند تا کویژه مؤسسات آموزشی کمک میها بهبه سازمان، های آنانو نیز شناسایی موفقیت
(. 9061، 9و همکاران هاینس) ندیآطور پیوسته به سطوح باالتری از عملکرد نائل به

 ،سازها و نتایجبه دو بخش کلی توانمندمدل تعالی سازمانی اروپایی پژوهشگران 
، سرمایه انسانی، استراتژی، مقوالتی مانند رهبری، سازهااند. توانمندبندی کردهطبقه

، و نتایج گیرندیبرممشارکت و منابع و همچنین فرایندها و محصوالت و خدمات را در 
 گیرندیرمبنتایج مربوط به کارکنان و نتایج مربوط به جامعه را در ، نتایج مربوط به مشتری
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های به یادگیری و استراتژی، (9063) 6(. یاناز و همکاران6934، همکاران)بهشتی روی و 
اند که این مدل یادگیری را بر اساس رسیدن اند و عنوان کردهآن در این مدل اشاره کرده

در پژوهش ، (9063) 9دوبی و الخانپای، برد. در این راستابه عملکرد مناسب پیش می
و کنند. الیدراساز عوامل مدل تعالی سازمانی اشاره می عنوان یکیخود به مقوله رهبری به

عنوان یکی از عوامل مدل ای بهای به مقوله صالحیت حرفهدر مطالعه، (9063) 9همکاران
 ،های رسیدن به این شایستگیکند که یکی از راهتعالی سازمانی اشاره دارد و عنوان می

 خودارزیابی است.
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در ، (6930شمس مورکانی و میرزاپور )

مشی و جامعه و خط، کیفیت مدیریت اروپایی میزان کاربست معیارهای مدل بنیاد
نتایج کلیدی  ،رهبری، نتایج کارکنان، استراتژی بیشترین سهم را دارند و مشارکت و فرایند

و  بونازف پژوهش های بعدی قرار دارند.نتایج مشتریان به ترتیب در پایه عملکرد و
 موجب دتوانکیفیت می مدیریت اروپایی اجرای مدل بنیاد نشان داد (9061والکالیف )

بر این باورند عوامل نیز برخی پژوهشگران  های سازمانی و رهبری شود.بهبود ارزش
 ،فرهنگی و دهقان نیریهستند )استراتژیکی سازمان جزء ابعاد مدل تعالی سازمانی 

توان رشد و ارتقاء سطح یک سازمان در تمامی ابعاد آن زمانی را می(. تعالی سا6913
ا آورد تشود. مدل این امکان را فراهم میدانست که ارتقاء نیروی انسانی را نیز شامل می

توانند سازمان عملکرد خود را با استفاده از یک سری معیارها ارزیابی کند. این امتیازات می
از این  مدهآدستبهبه کار گرفته شوند و نتایج ، ی یا خارجیبرای مقایسه بهبودهای داخل

ها به افزایش تمرکز بر بهبود عملکرد فرایندهای کلیدی و درنتیجه تعالی سازمانی مقایسه
 (.9063، 4اسکریگتنا و همکارانشد )منجر خواهد 

، توجه به نتایج، ارزیابی هاینظام، راهبردهای استراتژیک، امروزه نقش رهبری
مدل تعالی سازمانی  دهندهیلتشککه جزء عوامل  شتریان و کارکنان و نظارت کارآمدم

ها جهت شناسایی نقاط قوت و کامالً شناخته شده است. ارزیابی عملکرد سازمان، است
. در است برخوردار منظور استفاده بهینه از منابع و امکانات از جایگاه خاصیضعف به

عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز ی سازمانی بههمین راستا مدل اروپایی تعال
شناسی ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در آسیبسازمان
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قرار  ادهمورداستفسازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی 
توانند یم، لیل رسالتی که پیش رو دارندهای آموزشی به دسازمان، هاگیرند. در بین سازمان

درستی از این مدل استفاده کرده و برای رسیدن به عملکرد بهتر سازوکارهای این مدل به
توان در های آموزشی که می(. یکی از سازمان9063، و همکاران 6باقریبندند )را به کار 
هایی که در این سازمان شای است. آموزحرفهوسازمان فنی، بدان اشاره کرد، این راستا

 شود بر اساس نیاز بازار و مهارت آموزش است.به کاربران داده می
 ستا ایحرفهوهای فنیآموزش کی از ابزارهای مهم تربیت نیروی انسانی بخشی، درواقع

ه آماد وکارکسب را برای ورود به دنیای هاآن ،های دسته اول به فراگیرانکه با ارائه مهارت
ها یوکار و صنعت سطح نیازمند. با توجه به این امر که تغییرات در دنیای بازار کسبدکنمی

 پذیریانعطافهای ها را تغییر داده که الزمه پاسخگویی به این تغییرات آموزشو مهارت
ما ا ؛های جدید و حل مسئله را ارائه دهداست که به فراگیران نحوه برخورد درست با محیط

واند پاسخگوی تای سیستمی سنتی است که نمیحرفهوم آموزش در بخش فنیسیست متأسفانه
ه به توج وجودبااینوکار باشد تغییر فراگیران و همچنین بازار کسب کهیدرحالنیازهای 

. یکی استرویکردهای جدید آموزشی و از سوی دیگر بحث طراحی آموزشی مطرح شده 
، دانش سازینگر است که با یکپارچهآموزشی کل رویکرد طراحی، از رویکردهای نسبتاً جدید

 .کندافراد را برای ورود به دنیای کار آماده می ،هانگرش و مهارت
 ،و پیوستن به منظومه تجارت جهانی شدنیجهانکرد که در فرایند  خاطرنشانباید 
های مجازی را آموزش کهطوریبه ،ای پیشرفت داشته استحرفهوهای فنیآموزش

شماری نیز بی هایچالشها با اما این آموزش؛ های این مراکز یافتوان در رشتهتمی
المللی و حتی باقی ماندن در چرخه علمی مواجه هستند. حضور در عرصه علمی بین

اختار فرایندها و س، با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف .کشور مستلزم رقابت است
منجر به ادامه بقای سازمان خود شوند که  توانهایی میآموزش، سازمانی درصحنه رقابت

سودآوری  همچنین به، ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشندنسبت به خواسته
ازمان رو س. ازاینکنندهای کلیدی و برتر سازمانی توجه عنوان شاخصو ثروت آفرینی به

ا غییر در ساختارهای سازمانی ببا در نظر گرفتن دانش روز دنیا و ت، ای کشورحرفهوفنی
سازمانی و توانمندسازی کارکنان ادارات کل تعالی و توسعه ریزی وایجاد معاونت برنامه

مناسبی را  الگوی، شناسی از اجرای مدل تعالی سازمانیضمن آسیب، در تالش است
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از تا  دای به مرحله ظهور برسانحرفهوهای فنیجهت تحقق اجرای این مدل در آموزش
با اصالح ، بندی علمی خود در مجامع جهانی و داخلیضمن ارتقای رتبه، این طریق

دمات خ کنندگاندریافتموجبات افزایش رضایتمندی ، فرآیندهای اجرایی منسوخ شده
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال ، . با توجه به آنچه گفته شدکندخود را فراهم 

 ندسازی( در بعد توانمکیفیت مدیریت اروپایی بنیاد )مدل چه مدل تعالی سازمانی است که
 ارائه داد؟ ایهای فنی حرفهدر نظام آموزش توانو نتایج می
 یک روش: ه استکردکل تعریف شناسی سازمانی را بـدین شآسیب( 9060ا )بنوجس
 زییرو برنامهازمانی س و نواقصا بـه قصد مشخص شـدن کمبودهازمان سل بـرای تحلی

بر روری م در( 6910) ارانو همکی زال. یسازمانو توسعهرات از طریق تغیی هاآنع ای رفبر
 نیو پرکاربردتر ترینمهم عنوانبهرا  زیرالگوی  چهارده، ازمانیسشناسی آسیب یالگوها

 Leavittمدل ، (6306) میدان نیرو وتحلیلتجزیه: اندهکردالگوهـای ارائـه شـده معرفی 
مدل همسازی برای ، (6311) سیستم باز، (6311) سیستم لیکرت وتحلیلتجزیه، (6310)

، فنی چارچوب، (6316-19) مک کینزی 7S چارچوب، (6311) سازمان وتحلیلتجزیه
مدل ، مدل مولکولی، باعملکرد باال یزیربرنامه، (6319) تیچی (TPC) فرهنگی سیاسی و

 .مدل وایزبوردو  EFQMمدل ، یشاخگسهمدل ، مدل جایزه دمینگ، مالکوم بالدریج
 (.6931، یمحسن) کنداستفاده  EFQMمدل سعی دارد در این پژوهش از  پژوهشگر

، های ارائه شده در جوایز دمینگ ژاپنمدل، ترین الگوهای تعالی سازمانیمعروف
های است. گزارش اروپا EFQMکیفیت  یزهو جاجایزه کیفیت مالکوم بالدریج آمریکا 

استفاده  EFQMسازمان در اروپا از مدل  90000از آن است که بیش از حاکی  منتشرشده
د. انهکردشرکت بزرگ اروپا از این مدل جهت ارزیابی استفاده  90از شرکت  60 .اندکرده

اروپایی  شرکت 69، 9006سال در فایننشال تایمز در  شدهیمعرفشرکت برتر  00در بین 
مدل  کهییازآنجا. اندهکرد استفاده EFQMمدل شرکت از  3قرار داشت که از این تعداد 

EFQM دهدقرار می سؤالمدل جامع و فراگیر بوده و همه زوایای سازمانی را مورد  یک ،
در ، برخوردارند TQMتری در هایی که از سطوح بلوغ پایینسازمان ویژهبهها لذا سازمان

ها اولویت داده و ین زمینهبه ا، با توجه به شرایطشان باید EFQMفرایند خودارزیابی 
 (.9061، 6)بونازف و وان کنندعملی  سازمانشان را درها بهبود در این زمینه یجتدربه

                                                                                                                                        
1. Bounazef, D., & Van Caillie, D. 
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دارای نه معیار است. پنج معیار ، مدلی که جایزه ملّی تعالی سازمانی بر آن استوار شده
، «دسازتوانمن»توانمندسازها و چهار معیار دیگر نتایج هستند. نتایج کلیدی معیارهای ، آن

آنچه را که یک ، «نتایج»دهند و معیارهای دهد پوشش میآنچه را یک سازمان انجام می
آیند و دست میبه  «توانمندسازها»بر اثر اجرای  «نتایج»آورد. می به دستسازمان 

نمایی از مدل را نشان ، 6یابند. شکل بهبود می «نتایج»با گرفتن بازخور از  «توانمندسازها»
کند تا خالقیت و نوآوری کمک می، اده که پویایی مدل در آن نمایان است. یادگیرید

بهبود نتایج را به دنبال خواهد داشت ، توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها
 (.6919، )کریمی و همکاران

 

 (5989، سازمانی )کریمی و همکاران تعالی گانهنهمعرفی معیارهای  .5شکل 

 مدل بر تأکید با سازمانی تعالی های( در پژوهشی مؤلفه6931نی و همکاران )ایما

، کارکنان نوآوری، مشتری نتایج، کارکنان وریبهره، یادگیری شامل را اروپایی بنیاد تعالی
، عملکردی نتایج کلیدی، فرایندها، منابع و مشارکت، استراتژی و مشیخط، رهبری
رمضانی و نتایج پژوهش  .است هکرد شناسایی جامعه جنتای و کارکنان نتایج، کارکنان

برگزاری  EFQM، مدل گانهنههای نشان داد که بر اساس شاخص (6931) همکاران
 ،در افزایش سطح آگاهی و درک فراگیران نسبت به مباحث بهداشت HSEکارگاه آموزش 

 و 6د. اسدیدار آماری تأثیر مستقیم و مثبت و معناداری ازلحاظ زیستیطمحایمنی و 
                                                                                                                                        
1. Asadi, M. 
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رداختند. پ، ها( به بررسی کاربرد مدل تعالی در ارزیابی عملکرد بیمارستان9066همکاران )
 ها نیازمند توجه بیشتری به منابعدر مدل تعالی بیمارستان کهنشان داد پژوهش نتایج 

به ، (9061) 6های توانمندساز وجود دارد. روی و میسرامؤلفه عنوانبهانسانی و مشتریان 
هند پرداختند.  در عالی آموزش مؤسسات وکارکسب برای EFQM مدل ررسی اجرایب

موزش مؤسسات آ عملکردکه ارزیابی بر اساس منطق رادار بر  نتایج این تحقیق نشان داد
های آموزشی و فرایندهای اجرایی استراتژی و تأثیر بسیاری دارد هاآنعالی و کیفیت 

تأثیر بیشتری بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی  یتوانمندساز هاییرگروهز عنوانبه
مدیران منابع انسانی سازمان  نشان داد (9061همکاران ) و 9ابراهیمیپژوهش نتایج دارند. 

بعد توانمندسازها  ؛ کهرا کسب کردند 19/403تأمین اجتماعی در این پژوهش امتیاز 
معیار ، در بعد توانمندسازها .است 91/631بعد نتایج دارای امتیاز  و 94/916دارای امتیاز 

( و معیار فرآیندها دارای کمترین امتیاز 69/01مشی و راهبرد دارای بیشترین امتیاز )خط
( و معیار 91/00معیار نتایج جامعه دارای بیشترین امتیاز )، در بعد نتایج است( 91/06)

 .است( 61/06نتایج مشتریان دارای کمترین امتیاز )
 شناسیهای انجام شده مالحظه شد تاکنون پژوهشی آسیبهشکه در پژو طورهمان

قرار نداده  یموردبررسسازمانی را  تعالی مدل بر اساس ایحرفه فنی هایآموزش نظام
 از: اندعبارتبنابراین اهداف پژوهش ، است

های در نظام آموزش یدر بعد توانمندساز EFQM هایمؤلفه و هاشاخصشناسایی . 6
 ؛ای حرفهوفنی

های در نظام آموزش جیدر بعد نتا EFQM هایمؤلفه و هاشاخص یی. شناسا9
 ؛ای حرفهوفنی

های در نظام آموزش EFQM شدهیبومبعد توانمندسازی  هایبیآسشناسایی . 9
 ؛ایحرفهوفنی

 ؛ایحرفهوفنیهای در نظام آموزش EFQM شدهیبوم جیبعد نتا هایبیآس شناسایی. 4
مطلوب در بعد توانمندسازی و  تیبه وضع منظور رسیدنبه ییسازوکارها شناسایی. 0
 ؛ایحرفهوفنیهای در نظام آموزش جینتا
 تیوضع به دنرسی منظوربه ییسازوکارها یسازادهپی موانع وها کنندهتسهیل شناسایی. 1

 ؛ایحرفهوفنیهای در نظام آموزش جیو نتا یمطلوب در ابعاد توانمندساز

                                                                                                                                        
1. Roy, S., & Misra, S. 2. Ebrahimi, S., et al. 
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 EFQM شدهیبوممدل  جیابعاد توانمند ساز و نتا شدهییشناسا هایبیآس بندیبهرت. 1
 ؛ایحرفهوفنیهای در نظام آموزش

 یسازمان یبر اساس مدل تعالای حرفهوفنیهای نظام آموزشهای . ارائه مدل آسیب1
EFQM. 

 روش 
گرا؛ میمتص، نگر؛ برحسب نتیجهگذشته، برحسب زمان وقوع پدیدهحاضر روش پژوهش 

رای زمان اج برحسبقیاسی و استقرایی؛ ، منطق اجرا برحسبکاربردی؛ ، هدف برحسب
 ،محیط پژوهش برحسبکمی(؛ _آمیخته )کیفی، نوع داده برحسبمقطعی؛ ، پژوهش
-توصیفی، ها و یا ماهیت و روش پژوهشای؛ برحسب روش گرداوری دادهکتابخانه

 پهنانگر بود. موردنظر همبستگی و برحسب میزان تمرکز بر پدیده
خبرگان دانشگاهی و مسئولین سازمان آموزش  جامعه آماری در بخش کیفی شامل

ای فهحروکلیه کارکنان شاغل در سازمان فنیو در بخش کمّی شامل  ای کشورحرفهوفنی
حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع  نفر بود. 6990به تعداد  6931شهر تهران در سال 

نفر برآورد شد. برای انتخاب  930جدول مورگان بر اساس  کمّیر و در بخش نف 60نظری 
گیری هنموناز هدفمند و در بخش کمّی  غیر تصادفی یگیرنمونهاز در بخش کیفی نمونه 

مه نی مصاحبه، در بخش کیفی، هاگردآوری داده ابزار .استفاده شدای تصادفی طبقه
در دو بعد  ؛ کهبود ایهیگو 10 ساختهمحققپرسشنامه ، و در بخش کمّی ساختاریافته

در بعد توانمندی مؤلفه راهبردهای آموزشی ، قرار گرفت یموردبررستوانمندی و نتایج 
، گویه( 60شایستگی کارکنان )، گویه( 1رهبری و مدیریت )، گویه( 60و یادگیری )

 60رکنان )در بعد نتایج اثربخشی کا، گویه( 1مدیریت اثربخش )، گویه( 1فرایندها )
آفرینی برای ارزش، گویه( 60نفعان )اثربخشی ذی، گویه( 1اثربخشی عملکرد )، گویه(

وایی محت، شود. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوریگویه( را شامل می 0جامعه )
قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای  و تأیید یموردبررسو روایی سازه 
ها یب پایایی ترکیبی محاسبه شد که مقدار این ضرایب برای همه مؤلفهکرونباخ و ضر

به دست آمد. برای محاسبه پایایی بخش کیفی نیز از روش پایایی بین دو  1/0تر از بزرگ
از  در بخش کیفی هادادهوتحلیل . برای تجزیهو تأیید شدکدگذار و باز آزمون استفاده 

بهره گرفته شد. در  Maxqdaافزار تفاده از نرمروش گراندد تئوری و کدگذاری با اس
اف انحر، های حاصل از پرسشنامه در دو بخش توصیفی )میانگینبخش کمی نیز داده
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( با یاتک نمونه tو آزمون  تأییدیتحلیل عاملی جداول و نمودارها( و استنباطی )، معیار
 ر گرفت.مورد تحلیل قرا Spss-V22و  Lisrel-V8.8افزار استفاده از نرم

پایایی ابعاد مورد تائید است زیرا آلفای کرونباخ و  آمدهدستبههای بر اساس داده
است. روایی همگرا مورد  <AVE 0/0 چنیناست و هم 0,1ضریب پایایی ترکیبی باالی 

طور روایی واگرا نیز و همین <AVE 0/0 ؛ CR>AVE؛ <CR 1/0 زیرا، تائید است
 .ASV < AVE9و AVEMSV < 6 مورد تائید است زیرا

 هاافتهی
طور توصیف به توصیف اطالعات جمعیت شناختی و همین 6در این بخش و در جدول 

های پراکندگی و شاخص، های گرایش به مرکزمتغیرهای پژوهش از منظر شاخص
 شود.های شکل توزیع پرداخته میشاخص

 های آماری ابعاد تعالی سازمانیمشخصه .5جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین یازمانس یابعاد تعال

 0,403 0,699 0,10 9,93 راهبردهای آموزشی و یادگیری

 0,913 0,991 0,16 9,99 رهبری و مدیریت

 0,963 0,934 0,11 9,40 شایستگی کارکنان

 0,491 0,663 0,10 9,90 فرایندها

 0,993 0,61 0,11 9,99 مدیریت اثربخش

 0,993 0,64 0,19 9,99 سازهاتوانمند

 0,904 0,093 0,11 9,99 اثربخشی کارکنان

 0,631 0,609 0,13 9,99 اثربخشی عملکرد

 0,490 0,906 0,14 9,91 نفعاناثربخشی ذی

 0,919 0,66 0,11 9,60 آفرینی برای جامعهارزش

 0,609 0,611 0,1 9,06 نتایج

 6,91 6,66 0,11 9,93 سازوکار

 0,44 0,39 0,34 9,01 هاکنندهتسهیل

 0,03 0,91 0,40 9,46 موانع

                                                                                                                                        
1. Maximum Shared Squared Variance 
(MSV) 

2. Average Shared Squared Variance 
(ASV) 
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چولگی و ، انحراف استاندارد، های آماری همچون میانگیناطالعات جدول مشخصه
دهد. را نشان می هاآنهای سازها و نیز مؤلفهی را برای ابعاد نتایج و توانمندکشیدگ

ر نرمال ی حدس بی معقولی برابا توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی که در بازه، همچنین
 ها را مطرح کرده و پذیرفت.توان فرض نرمال بودن دادهمی، ها قرار دارندبودن داده

 :شودیمپژوهش پاسخ داده  یهاپرسشدر ادامه به هر یک از 

در نظام ی در بعد توانمندساز EFQM هایمؤلفه و هاشاخصپرسش اول پژوهش: 
 ؟اندکدمای حرفه یهای فنآموزش

 نظام در توانمندسازی بعد در EFQM هایمؤلفه و های شاخصدر شناسای
خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته  60با ، ایحرفه فنی هایآموزش

سؤال مصاحبه شد. با استفاده از رویکرد گراندد تئوری و تحلیل عاملی اکتشافی به  1با 
 93، ز بخش کیفی و روایی محتوانتایج حاصل ا بر اساساین سؤال پاسخ داده شد. 

یشینه و پ، های اکتشاف شده بر اساس ادبیاتاست. مؤلفه ییشناساقابلشاخص )گویه( 
 اند.گذاری شدهنام 9های موجود در جدول نظریه

 بعد از استفاده از ادبیات موجود شدهشناسایی هایمؤلفه .2جدول 

 تعداد گویه متغیر/ مؤلفه بعد سازه

تعالی 
 نیسازما

 بعد توانمندی

 60 راهبردهای آموزشی و یادگیری
 1 رهبری و مدیریت
 60 شایستگی کارکنان

 1 فرایندها
 1 مدیریت اثربخش

در نظام  نتایجدر بعد  EFQM هایمؤلفه و هاشاخصپرسش دوم پژوهش:  
 ؟اندکدمای حرفه یهای فنآموزش

 هایآموزش نظام در نتایج عدب در EFQM هایمؤلفه و هادر شناسایی شاخص
سؤال  1خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با  60با ، ایحرفهوفنی

مصاحبه شد. با استفاده از رویکرد گراندد تئوری و تحلیل عاملی اکتشافی به این سؤال 
گویه( شاخص ) 96، نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا بر اساسپاسخ داده شد. 

های موجود پیشینه و نظریه، های اکتشاف شده بر اساس ادبیاتمؤلفهاست.  ییشناساقابل
 اند.گذاری شدهنام 9در جدول 
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 بعد از استفاده از ادبیات موجود شدهشناسایی هایمؤلفه .9جدول 

 تعداد گویه متغیر/ مؤلفه بعد سازه

تعالی 
 سازمانی

 نتایج

 60 اثربخشی کارکنان
 1 خشی عملکرداثرب

 60 نفعاناثربخشی ذی
 0 آفرینی برای جامعهارزش

 فوق مدل مفهومی نهایی پژوهش به قرار زیر است: شدهییشناسابر اساس عوامل  

 

ای حاصل از حرفهوسازها و نتایج تعالی سازمانی در سازمان فنیتوانمندمفهومی  . مدل2شکل 

 بخش کیفی

در نظام  EFQM شدهیبومبعد توانمندسازی  یهابیآسپرسش سوم پژوهش: 
 ؟اندکدمای حرفه یهای فنآموزش

تک  tمتغیرها از آزمون  یافاصلهو مقیاس  هاادهدبا توجه به نرمال بودن توزیع 
ارزش عددی ، ای استدرجه 0با توجه به اینکه مقیاس ، استفاده شد. همچنین یانمونه

حاصل از آزمون  هاییافته یتدرنهادر نظر گرفته شد.  9برای مقایسه با آماره تی عدد 
نین چ، یری مثبت هستندنشان داد که با توجه به اختالف میانگین که مقاد سؤالاین 

یادگیری و راهبردهای  

 رهبری و مدیریت

 شایستگی کارکنان

  هایروشو  فرایندها

 مدیریت اثر بخش منابع

 اثر بخشی کارکنان

 عملکرد اثر بخشی

 اثر بخشی در نتایج ذی نفعان

 ارزش افزایی برای جامعه

توانمند 

 سازهای

 نتایج

تعالی  

 سازمانی
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 و به عبارتی استو ابعاد در وضعیت مطلوب  هالفهومشود که وضعیت استنباط می
اما با توجه به اختالف  ستیای زیاد نهای بعد توانمندی در سازمان فنی و حرفهآسیب

ت توان ادعا کرد که تا وضعیت مطلوب تفاومیانگین کم بین میانگین نظری و تجربی می
 آورده شده است. 4ای در جدول وجود دارد. نتیجه آزمون تی تک نمونه یاهدهمشاقابل

 های بعد توانمندسازیبررسی آسیب منظوربهای . آزمون تی تک نمونه4جدول 

 حد باال پایین حد .اختالف میانگین معناداری tمقدار  
 0,43 0,93 0,914. 000,0. 1,11 راهبردهای آموزشی و یادگیری

 0,46 0,90 0,991 000,0 1,01 یندهافرا

 0,96 0,60 0,996 000,0 0,19 شایستگی کارکنان

 0,601 0,010 0,061 0,193 0,941 مدیریت

 0,94 0,01 0,601 000,0 9,00 مدیریت اثربخش منابع

 0,91. 0,96 0,933 000,0 1,19 سازهاتوانمند

های نظام آموزشدر  EFQM شدهیبوم نتایجبعد  هایبیآسپرسش چهارم پژوهش:  
 ؟اندکدمای حرفه یفن

ک ت tمتغیرها از آزمون  یافاصلهو مقیاس  هادادهبا توجه به نرمال بودن توزیع 
ارزش عددی ، ای استدرجه 0با توجه به اینکه مقیاس ، استفاده شد. همچنین یانمونه

حاصل از آزمون  هاییافته یتدرنهادر نظر گرفته شد.  9عدد برای مقایسه با آماره تی 
نین چ، نشان داد که با توجه به اختالف میانگین که مقادیری مثبت هستند سؤالاین 

 و به عبارتی استو ابعاد در وضعیت مطلوب  هامؤلفهعیت شود که وضاستنباط می
اما با توجه به اختالف  ؛نیستای زیاد های بعد توانمندی در سازمان فنی و حرفهآسیب

ت توان ادعا کرد که تا وضعیت مطلوب تفاومیانگین کم بین میانگین نظری و تجربی می
 آورده شده است. 0ای در جدول وجود دارد. نتیجه آزمون تی تک نمونه یامشاهدهقابل

 ها در بعد نتایجمنظور بررسی وضعیت آسیبای به. آزمون تی تک نمونه1جدول 

 حد باال پایین حد .اختالف میانگین معناداری tمقدار  هابعد و مؤلفه
 0,404 0,99 0,99 000,0. 1,30 نتایج

 0,096 0,91 0,40 000,0 66,41 اثربخشی کارکنان

 0,909 0,60 0,99 000,0 0,09 عملکرداثربخشی 

 0,994 0,64 0,99 000,0. 0,01 نفعاناثربخشی ذی

 0,469 0,94 0,99. 000,0. 1,19 آفرینی برای جامعهارزش
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 تیوضعکاهش فاصله بین وضعیت موجود با  یسازوکارهاپرسش پنجم پژوهش:  
 ؟اندکدمای فهحر یهای فندر نظام آموزش جیمطلوب در بعد توانمندسازی و نتا

 سازی تعالی سازمانیمنظور پیادهجرایی بهسازوکارهای ا های پژوهشاساس یافتهر ب
 بهبود ظورمنبه عملیاتی برنامه تدوین، ای به ترتیب اولویت شاملدر سازمان فنی و حرفه

 یضتفو در ساالریشایسته به توجه، ایحرفه و سازمان فنی در انسانی منابع توسعه
 و زیرساختی نعموا رفع، کارکنان عملکردهای مداوم ارزشیابی، کاری هایمسئولیت
 برای دونم ارزیابی آموزشی و سیستم پیشرفته هایکارگاه به دسترسی جهت اعتباری
 در، علمی نهادهای سایر با همکاری، و همچنین موردنیاز آموزشی هایبرنامه شناخت

 .استبیشتر  یهافرصت ایجاد و نگرییندهآ سایه
ه ب دنرسی یسازوکارها یسازادهپی موانع وها کنندهتسهیلپرسش ششم پژوهش: 

 ؟اندمکدای حرفه یهای فندر نظام آموزش جیو نتا یمطلوب در ابعاد توانمندساز تیوضع
سازی تعالی سازمانی در پیاده ها و موانعکنندهتسهیل های پژوهشاساس یافتهر ب

 وسعهت جهت در سازمانیفرهنگ بهبود، تیب اولویت شاملبه ترای سازمان فنی و حرفه
، ملکردع اثربخشی به کارکنان دادن سوق جهت سازمانی راهبردهای تغییر، کیفیت ایجاد

 قبال در پذیریمسئولیت به مدیریت توجه، کارکنان ایحرفه هایشایستگی بهسازی
 دزیا توجه، انآموزدانش و کارکنان به ینوآور انجام جهت مالی منابع اختصاص، سازمان

و  کنندهیلتسه عنوانبه، کارکنان عملکرد از مداوم سازمانی و ارزشیابی یادگیری مقوله به
 توسعه جهت آموزشی هایسازمان دیگر با متناسب مستقل ایبودجه ردیف بینیپیش عدم

 هتوسع رد ایحرفه و فنی سازمان جایگاه به باور و اعتقاد عدم، ایحرفه و فنی سازمان
 عدم، سازمان در الزم فناورانه تجهیزات و امکانات به دسترسی عدم، کشور اقتصادی

 ؤسایر توسط ایحرفه و فنی آموزش مراکز اداره، توانمند و متخصص کارشناسان تربیت
 با بمتناس گیرییمتصم جهت یرمتمرکزغ ساختار نبودن، ایغیرحرفه و غیرمتخصص

 داشپا نداشتن نظر عملکرد در ارزیابی در نظارتی کارهایسازو وجود عدم، مناطق شرایط
 .است، دارندیبرم گام سازمان توسعه جهت در که کارکنانی برای مناسب تشویق و

 جیاابعاد توانمند ساز و نت شدهییشناسا هایبیآس بندیرتبهپرسش هفتم پژوهش: 
 ای چگونه است؟حرفه یهای فندر نظام آموزش EFQM شدهیبوممدل 

قیم های نتایج رابطه مستهای توانمند ساز و مؤلفهنشان داد که بین ابعاد و مؤلفهنتایج 
 املش به ترتیب بارهای عاملی هامؤلفه، توانمندسازی یهامؤلفهدر بین وجود دارد. همچنین 
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یت فرایندها و مدیر، راهبردهای یادگیری و آموزشی، رهبری و مدیریت، شایستگی کارکنان
خشی ترتیب بارهای عاملی شامل اثرب به هامؤلفه، نتایج هایمؤلفهو در بین  هستنداثربخش 
 .هستندبرای جامعه  ینیآفرارزشاثربخشی کارکنان و ، اثربخشی عملکرد، ذینفعان

بر اساس  ایحرفه یهای فننظام آموزشهای پرسش هشتم پژوهش: چه مدل آسیب
 ارائه داد؟ توانیم EFQM یسازمان یمدل تعال

 گردد.ارائه می 9صورت شکل گراندد تئوری به یکردرومدل مفهومی پژوهش با 

 

 EFQM یسازمان یبر اساس مدل تعال ایحرفه یهای فننظام آموزشهای مدل آسیب .9شکل 
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 ،برای تعیین درجه تناسب الگوی پیشنهادی جهت ارائه الگوی نهایی، پس از رسم الگو
واسطه پرسشنامه سنجش الگو پرداخته شد. برای به به نظرخواهی از متخصصان این حوزه

و  93با درجه آزادی  آمدهدستبهمحاسبه شد که نشان داد که مقادیر  tاین منظور آماره 
بحرانی هستند. لذا فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین  tاز مقدار  تربزرگ 06/0آلفای 

شود که بین مشخص می ( رد شده و9و میانگین جامعه ) شدهمشاهدههای میانگین
، درنتیجه( تفاوت معناداری وجود دارد و 9و میانگین جامعه ) شدهمشاهده هایمیانگین

درصد مورد  33متخصصین دارای اعتبار باالیی است و با اطمینان  ازنظرالگوی پژوهش 
 تائید قرار گرفته است.

 گیریبحث و نتیجه
 بعد در EFQM هایمؤلفه و هااخصبا بررسی سؤال اول پژوهش مبنی بر شناسایی ش

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ، ایحرفه فنی هایآموزش نظام در توانمندسازی
، راهبردهای یادگیری و آموزشی، رهبری و مدیریت، شایستگی کارکنان هایمؤلفه

ر این . بهستندبه اولویت جزء ابعاد توانمندساز  با توجهفرایندها و مدیریت اثربخش 
آموزشی در شرایط  یهاسازمان ویژهبه هاسازماناستنباط کرد که امروزه  توانیمساس ا

که برای رویارویی با این شرایط و کسب مزیت رقابتی  برندیممتحول و متغیری به سر 
ناچارند به کارکنان خود توجه ویژه نشان دهند تا بتوانند پاسخگوی شرایط جدید که با 

سالت که ر یاحرفهسازمانی مانند سازمان فنی و ، اساس باشند. بر این، ستنده روروبهآن 
به شناخت  ازپیشبیشباید ، آموزش مهارت و ارتقای دانش کاربردی را بر عهده دارد

از این عوامل  یکی .بپردازدمربوط به ارتقای کارکنان خود  یهامؤلفهعوامل و 
یت سازمان است. مدل تعالی سازمانی )بنیاد در مدیر مورداستفاده یهامدل شناسییبآس

 هایاست که باید مورد بر اساس آن آموزش هامدل( یکی از این اروپا یفیتکمدیریت 
قرار گیرد و باید عنوان شود که این  شناسییبآسو  یموردبررس یاحرفهسازمان فنی و 

ونه چگ یاحرفهنی و ف . بررسـی اینکه سازمانگردندیممنجر به چه پیامدهایی  هاآموزش
را در راستای  هاآناطالعات و دانش خود را مرزبندی کرده و فرایندهای مدیریت بر 

های اساسی مدیریت تعالی سازمانی همواره از دغدغه، کنندیکدیگر طراحی و پایش می
 پروژه برای یاعتمادقابل چارچوب، سازمانی تعالی در این سازمان بوده است. مدل

 مشارکت و روش نوع کارگیریبه، میان این در. است در این سازمان دانش مدیریت
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 سزایی هب تأثیر که هستند کلیدی فاکتورهای، دانش مدیریت پروژه اجرای ذینفعان برای
 ازمانس یک قوت نقاط هم، مدل این از گیریبهره دارند. با را سازمان پیامدهای و نتایج بر

 یرند. گمی قرار یموردبررس دارند توسعه و بهبود به نیاز که نقاطی هم، شودمی مشخص
مدل تعالی سازمانی از دو بعد کلی ، حاصل از پژوهش هاییافته، بر اساس

، مدیریت رهبری و، شایستگی کارکنان هایمؤلفهتایج تشکیل شده است. توانمندسازها و ن
 عنوانهببه اولویت  با توجهفرایندها و مدیریت اثربخش ، راهبردهای یادگیری و آموزشی

ابعاد توانمندساز معرفی شدند. این بدان معنی است که مدل تعالی سازمانی در سازمان 
ن . اجرای ایپردازدیماولویت اول خود  عنوانبهبه شایستگی کارکنان  یاحرفهفنی و 

. منظور از شایستگی گرددیمدر بین کارکنان  یاحرفهباعث بهبود صالحیت ، مدل
هایی است که کارکنان با اجرای مدل تعالی سازمان در سازمان تمام شایستگی، کارکنان
بهبود شایستگی کارکنان پیامدهایی مانند بهبود عملکرد . آورندیمبه دست  یاحرفهفنی و 
رضایت ذینفعان و نوآوری و خالقیت در ، رضایت شغلی، یورهرهبباال بردن ، شغلی

 رهبری و مدیریت مؤلفه، که در اولویت بعدی قرار دارد یامؤلفهسازمان را به دنبال دارد. 
اشاره دارد. رهبری و مدیریت درست و  یاحرفهبه آینده سازمان فنی و  مؤلفهاست. این 

. ضمن ندکیمروشن برای سازمان ترسیم  اییندهآ، بر اساس نیاز ذینفعان و شرایط محیطی
 قادر را سازمان و بوده پذیرانعطاف، و مدیریت رهبری، اینکه در مدل تعالی سازمانی

 العملسعک و هکرد را الزم هایبینیپیش، دائم موفقیت از اطمینان حصول برای تا دکنمی
، یزیربرنامهر تمام مراحل نوآوری را د تواندیمدهد. مدیریت  نشان خود از موقعبه

 نظارت و ارزشیابی پیاده کند.، هدایت، دهیسازمان
. است آموزشراهبردهای یادگیری و  مؤلفهدیگری که در اولویت سوم قرار دارد  مؤلفه

ی برای ادامه راه آموزش یراحتبهبتوانند  تا کنندیماین راهبردها به مدیران و کارکنان کمک 
اس استراتژیک هستند و بر اس، و پژوهشی در سازمان تصمیم بگیرند. راهبردهای یادگیری

مسیر رسیدن به هدف ، . این راهبردهاشوندیمطراحی  روزبههای شرایط محیطی و فناوری
. ندکنیمرت است را هموار و کسب مها العمرمادامرا که یادگیری  یاحرفهغایی نظام فنی و 

در  مؤثر گامی توانندیمبا ارائه نظر و پیشنهاد در این زمینه  یاحرفهکارکنان سازمان فنی و 
 یموردبررسدیگر  مؤلفهجهت بهبود راهبردها یا ایجاد راهبردهای جدید در سازمان بردارند. 

همان ، فرایندها، (6316همکاران )فرایندها است. به گفته نابیتز و  مؤلفه، در این پژوهش
 ندکمی استفاده مربوطه الزامات نکرد مشخص برای هاآن از سازمان که هستند هاییروش
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چگونگی ، . فرایندها تمام ارکان سازمان اعم از ساختار سازمانیدهدمی بهبود را هاآن و
به ی چگونگی دستیاب، رجوعاربابچگونگی رفتار با ، چگونگی مدیریت، استخدام نیرو

رای های الزم ب. توجه به فرایندها و ایجاد زیرساختگیرندیبرمرا در غیره عملکرد مثبت و 
 یدرستبه یاحرفهتا مدل تعالی سازمانی در سازمان فنی و  شودیمموجب  هاآنای ارتق

، مدیریت اثربخش مؤلفههای آموزشی فراهم شوند. اجرا شده و زمینه برطرف کردن آسیب
عنوان کرد که بدون  توانیم کهینحوبهمهمی است.  مؤلفه امایت قرار دارد در آخرین اولو

به اجرای مدل تعالی و مشاهده پیامدهای مثبت  توانینم، مدیریت اثربخش و حمایت مدیر
 آن امید بست. 

بعد نتایج در مدل تعالی سازمان در سازمان  هایمؤلفهبه شناسایی ، در پژوهش حاضر
تایج اولین اولویت در بعد ن عنوانبه، اثربخشی ذینفعان .ای نیز پرداخته شدفنی و حرفه

و  یگراییمشتریعنی ، هدف اصلی مدل تعالی سازمانی، مؤلفهشناخته شده است. این 
ه به . توجدهدیمرا نشان ای حرفهوفنیبران اصلی سازمان رکا عنوانبهذینفعان  توجه به

باید  سازمانی یسازوکارهامعنا که تمام ساختار و  بدین، هاآنذینفعان یعنی توجه به نیاز 
 هاامهبرنگردد و در حین اجرای  یزیربرنامهدر درجه اول بر اساس نیاز ذینفعان و کاربران 

بعدی که در اولویت دوم قرار گرفته  مؤلفهقرار گیرد.  مدنظر هاآنرضایت  نیاز و، نیز
اثربخشی ، (9000نابیتز و همکاران )، اثربخشی عملکرد است. با توجه به نظر مؤلفه، است

 یاحرفهبه نتایج موردنظر سازمانی و انتظاری که از کارکنان سازمان فنی و ، عملکرد
 که دهدمی اشاره دارد و نشان، رودمی، سازمانی منظور تحقق بخشیدن به اهدافبه

 و بانپشتی هایمشیخط و هااستراتژی موفق سازییجار با ارتباط در متعالی هایسازمان
 فعانذین انتظارات و نیازها به پاسخ گوئی جهت در فرآیندها و هاسامانه اجرای در همچنین

، ارکنانک یاثربخش. اندیافتهدست( غیرمالی و مالی) یجینتا و دستاوردها چه به کلیدی
انی که در معرض اجرای مدل تعالی کارکنشود. مربوط به عملکرد ایشان در سازمان می

کارکنانی هستند که اهداف فردی را با اهداف سازمانی نزدیک ، گیرندیمسازمانی قرار 
 همؤلف. دانندیمخود را مسئول ، افتدیمو در قبال هر آنچه در سازمانشان اتفاق  اندکرده

آفرینی برای . ارزشاستجامعه  برای ینیآفرارزش، بعد که در اولویت آخر قرار دارد
 هااستراتژی موفق سازییجار با رابطه در ایفنی و حرفه دهد که سازمانجامعه نشان می

 به، اعیاجتم هایمسئولیت تحقق منظوربه رویکردهایی اجرای و پشتیبان هایمشیخط و
 و ملکردیع هایشاخص، ذینفعان هایبرداشت هاآن. است یافته دست نتایجی چه
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 تحلیل و گیریاندازه، متناسب زمانی هایدوره در را رویکردها با مرتبط دستاوردهای
مهمی است چراکه نتایج اجرای مدل تعالی  مؤلفهبرای جامعه  ینیآفرارزش. کنندمی

و در بین کارکنان این سازمان در قالب عملکرد جلوه  یاحرفهسازمانی در سازمان فنی و 
 .آوردیمبرای جامعه به ارمغان  شمارییبهای و پیامد کندیم

های بعد توانمندسازی در سازمان فنی آسیب، حاصل از پژوهش هاییافته، بر اساس
یت چنین آسیبی گزارش شده است. رهبری و مدیر مؤلفهو تنها در  نیستای زیاد و حرفه

 دهدیموضعیت مطلوب این سازمان در ابعاد توانمندساز نیست و نشان  دهندهنشاناین 
نی استنباط کرد که سازما گونهاین توانیماما ؛ که این سازمان با وضع مطلوب فاصله دارد

هبود سطح ب بر شایستگی کارکنان خود تمرکز کرده و در تالش است تا با یاحرفهفنی و 
دهای از راهبر، به کیفیت خدمات این سازمان کمک کند. همچنین هاآن یاحرفهشایستگی 

 ،. این سازمان بر اساسشودیمیادگیری و آموزشی مناسبی در این سازمان استفاده 
از  .رودیماین راهبردها را اتخاذ کرده و پیش ، تغییرات فناورانه روز و شرایط محیطی

مانند ساختار سازمانی و ، شوندیمیندهایی که منجر به این راهبردها فرا، طرف دیگر
مدیریت و  مؤلفهدر  ا. امکنندیمعمل  یدرستبه، دهیسازمانو  یزیربرنامهچگونگی 

 بر یریناپذجبرانصدمات ، درازمدتدر  دتوانیمرهبری آسیب وجود دارد. این آسیب 
 ؛ار مهمی در عملکرد کارکنان دارندنقش بسی یرهبرمدیریت و ، پیکره سازمان بزند
 قرار گیرند. موردتوجهبنابراین باید بیشتر 

د نیز انجام شده و نتایج نشان دادن یاحرفهبعد نتایج در سازمان فنی و  شناسییبآس
 اما با توجه به اختالف نیستای زیاد های بعد نتایج در سازمان فنی و حرفهکه آسیب

ت توان ادعا کرد که تا وضعیت مطلوب تفاوی و تجربی میمیانگین کم بین میانگین نظر
ن برارکا عنوانبهبدان معنی است که توجه به ذینفعان  ینا وجود دارد. یامشاهدهقابل

، دباید سرلوحه کار مدیران قرار بگیر، اولین اولویت عنوانبه، یاحرفهاصلی سازمان فنی و 
ای همواره باید نگاهش به ان فنی و حرفهاما همچنان با وضع مطلوب فاصله دارد. سازم

ر سای، این شاخص آمدنشاخص مشتری مداری و کیفیت خدمات باشد. چراکه پایین 
، . توجه به ذینفعان در درجه اول اهمیت است. همچنینکندیمعوامل را با خلل مواجه 

ارد د تأکید، دهدیمنتایجی که این عملکرد به جامعه  در این سازمان به عملکرد کارکنان و
همچنان با  اما، سازمان دید نامهاساسوضوح در منشور اخالقی و  به توانیمو این را 
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، آفرینندیموضع مطلوب فاصله داشته و باید بر اثربخشی عملکرد و نتایجی که در جامعه 
 توجه بیشتری گردد.

سازمان  در انسانی منابع توسعه بهبود منظوربه عملیاتی برنامه تدوینپژوهش حاضر در 
 مداوم ابیارزشی، کاری هایمسئولیت تفویض در ساالریشایسته به توجه، ایحرفه و فنی

 هایکارگاه به دسترسی جهت اعتباری و زیرساختی موانع رفع، کارکنان عملکردهای
و  نیازمورد آموزشی هایبرنامه شناخت برای مدون ارزیابی آموزشی و سیستم پیشرفته
تر بیش یهافرصت ایجاد و نگرییندهآ سایه در، علمی نهادهای سایر با همکاری، همچنین

ازمانی س سازی تعالیپیاده ها و موانعکنندهتسهیل، شناسایی شد. همچنین سازوکار عنوانبه
 بهبود، که به ترتیب اولویت شامل ؛ای شناسایی گردیددر سازمان فنی و حرفه

 قسو جهت سازمانی راهبردهای تغییر، کیفیت ایجاد توسعه جهت در سازمانیفرهنگ
 جهتو، کارکنان ایحرفه هایشایستگی بهسازی، عملکرد اثربخشی به کارکنان دادن

 یآورنو انجام جهت مالی منابع اختصاص، ازمانس قبال در پذیریمسئولیت به مدیریت
 زا مداوم سازمانی و ارزشیابی یادگیری مقوله به زیاد توجه، انآموزدانش و کارکنان به

 متناسب مستقل ایبودجه ردیف بینیپیش و عدم کنندهیلتسه عنوانبه، کارکنان عملکرد
 هب باور و اعتقاد عدم، ایحرفه و فنی سازمان توسعه جهت آموزشی هایسازمان دیگر با

 و امکانات به دسترسی عدم، کشور اقتصادی توسعه در ایحرفه و فنی سازمان جایگاه
 ارهاد، توانمند و متخصص کارشناسان تربیت عدم، سازمان در الزم فناورانه تجهیزات

 ختارسا نبودن، ایغیرحرفه و غیرمتخصص رؤسای توسط ایحرفه و فنی آموزش مراکز
 ظارتین سازوکارهای وجود عدم، مناطق شرایط با متناسب گیرییمتصم جهت رکزیرمتمغ

 جهت رد که کارکنانی برای مناسب تشویق و پاداش نداشتن نظر عملکرد در ارزیابی در
 بودند.، دارندیبرم گام سازمان توسعه

، رهبری و مدیریت، های شایستگی کارکنانمؤلفه کهنتایج پژوهش نشان داد 
 عنوانهببه اولویت  با توجهفرایندها و مدیریت اثربخش ، ی یادگیری و آموزشیراهبردها

ابعاد توانمندساز شناسایی شدند. بر این اساس و بر طبق اولویت هر یک از ابعاد 
 شود:پیشنهاد می شدهییشناسا

 ؛ای کارکنان و مدیرانباال بردن صالحیت حرفه منظوربهضمن خدمت  یهابرنامهاجرای  -

 ؛یانسان منابع تخصصی و ایحرفه نیازهای اساس بر اثربخش آموزشی هایبرنامه طراحی -
 ی؛احرفهاستخدام کارکنان بر اساس شایستگی  -
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 ؛یاحرفهیت های الزم برای ارتقای صالحآموزش -

، ملکردع اثربخشی، ذینفعان های اثربخشیمؤلفه کههمچنین نتایج پژوهش نشان داد 
های بعد همؤلف عنوانبه، به ترتیب اولویت، جامعه برای ینیآفرارزش و کارکنان اثربخشی

 شدهییشناساین اساس و بر طبق اولویت هر یک از ابعاد نتایج شناسایی شدند. بر ا
 شود:پیشنهاد می

 ؛امروز ذینفعان نیازارزشیابی ،  -

 ؛از ذینفعان سازمانبازخورد دریافت  -

  ؛عملکرد کارکنان سازمانارزیابی داخلی و خارجی  -

 ؛پاداش به کارکنان بر اساس عملکرد -

 ؛های خارج از سازمان برای بهبود انگیزه و اثربخشی عملکرد کارکنانجذب سرمایه -

 ی؛انسان منابع سالیق و عالیق اساس بر خدمت ضمن هایآموزش -

 .در جامعه پس از اجرای مدل تعالی سازمانی در این سازمان ینیآفرارزشیزان مارزشیابی  -

نظیر  که متغیرهایی شودیمبه پژوهشگران آتی پیشنهاد ، با توجه به نتایج پژوهش
تصادی اق مسائلو  یاحرفهسبک مدیریت در سازمان فنی و ، سیاست کالن منابع انسانی

 بندییتاولو منظوربه ؛ وقرار گیرند موردمطالعه کنندهیلتعدتغیرهای کنترل یا عنوان مبه
 ANPو  AHPهای دیگری نظیر افزارنرمتعالی سازمانی از  دهندهیلتشک یهامؤلفه

 با نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود. یبندرتبهاستفاده شود و نتایج این 

 نابع م
منظور به بنیاد مدیریت کیفیت اروپارسی و پایش مدل (. بر6934ع. )، علی نژاد و .ا، امینی

 .10-99، (9)6، میتصم یمهندس فصلنامههای بهبود سازمان. شناسایی فرصت

در  سازمانی تعالی مدل طراحی (. ضرورت6934) م.، روغنی و .ح، نودهی، ب.، بهشتی روی
 .دبی ،نسانیا علوم و تیریمد یالمللنیب کنفرانسروستایی.  درمانی بهداشتی مراکز

 اساس بر HSE آموزش اثربخشی ارزیابی(. 6931. )ر، نیا غالم و . ع.س، جوزی. ح، رمضانی
 .3-6، (6)4 ،ای حرفه بهداشت مهندسی. EFQM سازمانی تعالی مدل

 سازمانی تعالی هایمؤلفه کاربست میزان بررسی(. 6930. )س، میرزاپور و .غ، مورکانی شمس
 .699-660، 0 ،دولتی مدیریت اندازچشمپا. بنیاد مدیریت کیفیت ارو

اثر رهبری (. 6934. )م، و موسیوند .ع س.، حسین زاده، .ب، عبدالملکی، .ع، صفایی شکیب
 یتشناخروانای توانمندسازی ساختاری و بر تعالی سازمانی با نقش واسطه گراتحول

 .94-6، (0)4، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی. کارکنان
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، مجله مدیریت بازاریابی .استراتژیک تفکر عوامل مؤثر بر(. 6913. )م، و دهقان نیری .ع، فرهنگی
3 ،9-90. 

سازمانی  یلتعای مدل عملی اجراینمونه . (6919) .ع، نوشمهر . وص، حیدری .،م، کریمی
EFQM منطق - وRADAR کنفرانس چهارمین ، بهداشتی درمانی هایسازمان در

 .تهران ،مدیریت کیفیت هایسیستمو  یسرآمد یریتمد المللیینب

، رانیا یدر آموزش عال المللیینب یعلم هاییهمکار شناسییبآس(. 6931. )س .ه، یمحسن
 .916-903، (99)1، فرهنگی اجتماعی راهبرد فصلنامه

References 
AlEidraous, S., Mohidin, S., Eid, T., AlTabsh, L., & Al-Hibshi, A. (2019). Measuring 

Hospital Performance: Nursing Leaders Self-assessment based on 
EFQM. GSTF Journal of Nursing and Health Care (JNHC), 5(1), 14-14. 

Al‐Yateem, N., Docherty, C., Altawil, H., Al‐Tamimi, M., & Ahmad, A. (2017). The 
quality of information received by parents of children with chronic ill health 
attending hospitals as indicated by measures of illness uncertainty. 
Scandinavian journal of caring sciences, 31(4), 839-849.  

Amini, A. & Ali Nejad, A. (2015). Review of the European Quality Management 
Foundation model to identify opportunities for organizational improvement. 
Decision Engineering Quarterly, 1 (2), 33-60. [In Persian] 

Arriola, K. R. J., Hermstad, A., Flemming, S. S. C., Honeycutt, S., Carvalho, M. L., 
Cherry, S. T., & Kegler, M. C. (2016). Promoting Policy and Environmental 
Change in Faith-Based Organizations Outcome Evaluation of a Mini-Grants 
Program. Health promotion practice, 17(1), 146-155. 

Asadi, M., Mirghafoori, H., Sadeqhi Arani, Z., & Khosravanian, H. (2011). 
Qualitative performance evaluation of hospitals using DEA, balanced 
scorecard and SERVQUAL a case study of general hospitals of 
Yazd. SSU_Journals, 18(6), 559-569.  

Bagheri, F., Noorossana, R., & Najmi, M. (2019). The extent of EFQM effectiveness 
in routine and non-routine organizations based on multivariate techniques: an 
empirical study. Operational Research, 19(1), 237-267 

Beheshti Roy, B., Nodehi, H. & Roghani, M. (2015). The need to design a model of 
organizational excellence in rural health centers. International Conference on 
Management and Humanities. Dubai. [In Persian] 

Bounazef, D., & Van Caillie, D. (2017). Leadership and organisational values in 
university hospital centres: An analysis based on EFQM model. 

Calvo-Mora, A., Domínguez-CC, M., & Criado, F. (2018). Assessment and improvement 
of organisational social impact through the EFQM Excellence Model. Total 
Quality Management & Business Excellence, 29(11-12), 1259-1278.  

Dubey, M., & Lakhanpal, P. (2019). EFQM model for overall excellence of Indian 
thermal power generating sector. The TQM Journal, 31(3), 319-339. 

Ebrahimi, S., Pourreza, A., Farzianpour, F., & Rahimi Foroushani, A. (2017). 
Performance Assessment of Human Resource Management of the Social 
Security Organization Using the European Excellence Model (efqm). 
Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health 
Research, 15(2), 147-158. 

Escrig-Tena, A. B., Garcia-Juan, B., & Segarra-Ciprés, M. (2019). Drivers and 
internalisation of the EFQM excellence model. International Journal of 
Quality & Reliability Management, 36(3), 398-419. 



 481  ... ایحرفهوفنی هایآموزش نظام شناسیآسیب 

Farhangi, A. A., & Dehghan Nairi, M. (2010). Factors affecting strategic thinking. 
Journal of Marketing Management, 9, 2-20. [In Persian] 

Gloet, M., & Samson, D. (2017, January). Linking Knowledge Management, Business 
Excellence and Innovation Performance. In Proceedings of the 50th Hawaii 
International Conference on System Sciences. 

Gómez-López, R., López-Fernández, M. C., & Serrano-Bedia, A. M. (2017). 
Implementation barriers of the EFQM excellence model within the Spanish private 
firms. Total Quality Management & Business Excellence, 28(7-8), 695-711. 

Karimi, M., Heydari, S., Noshahr, A. (2004). Practical implementation of EFQM 
organizational moderation module and RADAR logic in Tehran Health 
Organization, Tehran; 4th International Conference on Quality Assurance and 
Quality Management Systems. [In Persian] 

Laurett, R., & Mendes, L. (2019). EFQM model’s application in the context of higher 
education: A systematic review of the literature and agenda for future 
research. International Journal of Quality & Reliability Management, 36(2), 
257-285. 

Magnaghi, E., & Trébucq, S. (2017). Using the EFQM excellence model for 
integrated reporting: a qualitative exploration and evaluation. Research in 
International Business and Finance. 

Mohseni, H. S. (2017). Pathology of International Scientific Cooperation in Higher 
Education in Iran. Quarterly Journal of Socio-Cultural Strategy, 6(22), 281-
259. [In Persian] 

Ramezani, H., Jozi, S. A., Gholamnia, R. (2017). Evaluate the effectiveness of HSE 
training based on the EFQM organizational excellence model. Occupational 
Health Engineering, 4(1), 1-9. [In Persian] 

Roy, S., & Misra, S. (2018). Implementation Of Efqm Business Excellence Model 
For Higher Educational Institutions In India. International Journal of 
Emerging Technologies and Innovative Research, 5(5), 461-468. 

Safaei Shakib, A., Abdolmaleki, B., Hosseinzadeh, S. A. A., & Musavand, M. (2015). 
The effect of transformational leadership on organizational excellence with the 
role of mediating structural and psychological empowerment of employees. 
Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 4(5), 24-1 [In Persian] 

Schneider, A., Wickert, C., & Marti, E. (2017). Reducing complexity by creating 
complexity: a systems theory perspective on how organizations respond to 
their environments. Journal of Management Studies, 54(2), 182-208. 

Shams Morkani, Gh. & Mirzapour, S. (2011). Evaluation of the application of the 
components of organizational excellence of the European Quality Management 
Foundation. Public Management Perspectives, 5, 115-132. [In Persian] 

Sinha, N., Garg, A. K., Dhingra, S., & Dhall, N. (2016). Mapping the linkage between 
organizational culture and TQM: The case of Indian auto component 
industry. Benchmarking: An International Journal, 23(1), 208-235. 

Yáñez, S., Uruburu, Á. Moreno, A., & Lumbreras, J. (2019). The Sustainability 
Report as an essential tool for the holistic and strategic vision of Higher 
Education Institutions. Journal of Cleaner Production, 207, 57-66. 

Zárraga-Rodríguez, M., Suárez-Barraza, M. F., Álvarez, M. J., Viles, E., & Jaca, C. 
(2017). Information Quality in Companies Committed to TQM. 
In Engineering Systems and Networks (pp. 299-306). Springer, Cham. 


