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چکیده
پژوهش حاضر با هدف آسیبشناسی نظام آموزشهای فنی حرفهای بر اساس مدل تعالی سازمانی
 EFQMانجام شد .روش پژوهش ازلحاظ هدف ،بنیادی -کاربردی ،ازنظر نوع داده آمیخته اکتشافی
(کیفی-کمی) و ازلحاظ نحوه گردآوری داده توصیفی-پیمایشی بود .جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان
دانشگاهی و مسئولین سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و در بخش کمّی کلیه کارکنان شاغل در سازمان
فنیوحرفهای شهر تهران به تعداد  6990نفر بود .حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری  60نفر
بهصورت نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند و در بخش کمّی بر اساس جدول مورگان  930نفر بهصورت
تصادفی طبقهای برآورد شد .ابزار گردآوری دادهها ،در بخش کیفی ،مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش
کمّی ،پرسشنامه محققساخته بود .روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری ،محتوایی و روایی سازه
موردبررسی قرار گرفت .همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی
محاسبه شد .برای محاسبه پایایی بخش کیفی نیز از روش پایایی بین دو کدگذار و باز آزمون استفاده شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کیفی از روش گراندد تئوری و کدگذاری بهره گرفته شد .در بخش
کمی نیز دادههای حاصل از پرسشنامه در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج
نشان داد مؤلفههای تعالی سازمانی با رویکرد  EFQMدر نظام آموزشهای فنی حرفهای در بعد نتایج
شامل اثربخشی کارکنان ،اثربخشی عملکرد ،اثربخشی ذینفعان و ارزشآفرینی برای جامعه و در بعد
توانمندسازی شامل راهبردهای آموزشی و یادگیری ،رهبری و مدیریت ،شایستگی کارکنان ،فرایندها و
مدیریت اثربخش بود .همچنین یافتهها نشان داد وضعیت آموزشهای فنیوحرفهای مناسب است اما تا
حد مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
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مقدمه
در دنیای متغیر امروزی ،سازمانها بهمنظور کنار نرفتن از دور رقابتهای جهانی ،باید در
فرایند مستمر و مداوم تغییر خود را درگیر کنند تا بتوانند ضمن ایستادگی در برابر مسائل
سازمانی ،از فرصتهای محیط پیچیده و متغیر پیرامون خود بهمنظور کاهش نقصها
استفاده کنند (آریوال 6و همکاران .)9061 ،در این میان ،سازمانها باید یک ویژگی مهم
داشته باشند و آن ،توانایی تغییر و تطبیق مداوم است (اشنایدر و همکاران .)9061 ،9برای
تغییر مداوم در سازمانها ،توجه به اطالعات و دانش بهعنوان مهمترین سرمایههای
سازمانی نقشی کلیدی در دوام و توسعه سازمانهای امروزی و همسو شدن آنها با
تغییرات سریع ،توسعه و بالندگی دارد (گلوت و سامسن.)9061 ،9
بررسی اینکه سازمان ها چگونه اطالعات و دانش خود را مرزبندی کرده و فرایندهای
مدیریت بر آنها را در راستای یکدیگر طراحی و پایش میکنند ،همواره از دغدغههای
اساسی مدیریت تعالی سازمانی بوده است (مگنقی و تربوک.)9061 ،4
مدل تعالی سازمانی ،درواقع ابزاری است فراگیر که نگرش جامع به تمامی زوایای
سازمان دارد (امینی و علی نژاد .)6934 ،بهکارگیری نوع روش و مشارکت تأمینکنندگان
و شرکا برای اجرای پروژه مدیریت دانش ،فاکتورهای کلیدی هستند که تأثیر به سزایی
بر نتایج و پیامدهای یک کسبوکار را دارند (لورت و مندس.)9063 ،0
با بهرهگیری از این مدل ،هم نقاط قوت یک سازمان مشخص میشود ،هم نقاطی که
نیاز به بهبود و توسعه دارند موردبررسی قرار میگیرند (گومز لوپز و همکاران.)9061 ،1
این مدل بر مبنای خودارزیابی بوده و سازمانها از آن طریق میتوانند ضمن خودارزیابی
روشهای مدیریتی خود ،آن را با الگوهای مدیریت معرفیشده در این مدل ،مقایسه کنند،
چراکه مدل تعالی سازمانی بر پایه این فرض استوار است که برتری در عملکرد ،جذب
مشتری ،ارائه خدمات ،توجه به کارکنان و جامعه ،از طریق تحقق رهبری ،خطمشی و
استراتژی ،منابع و فرایندهای ویژهای ،قابلدسترس است (کالوو مورا و همکاران.)9061 ،1
نمونـه هـای تعـالی سـازمانی بـا به تصویر کشیدن یک سازمان متعالی این امکان را
فراهم میآورد تا سازمانها در مقایسـه خـود بـا این نمونـههـا (خودارزیابی) ،سـرآمدی
5. Laurett, R., & Mendes, L.
6. Gómez-López, R., et al.
7. Calvo Mora, et al.
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خـود را محـک زده و از طریـق یـادگیری ،نوآوری و بهبود مستمر ،به بازبینی وضع
موجود و برنامهریزی بهبود ،تالش کنند .این نمونهها برای برنامهریزی ،حرکت به سمت
سرآمدی و ارزیابی سرآمدی ،در بیشـتر شـرکتهـا و سازمانهای دنیـا موردپذیرش و
استفاده قرارگرفته اند .در ایران نیز چند سالی است بحث تعالی سـازمان شـامل معرفـی
نمونـههـا و الگوهای بینالمللی و ملی ،تعالی و سرآمدی ،انتخاب سازمانهای متعالی
مانند جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی و جایزه ملی کیفیت مطرح شده است .این
اقدامات ضمن ایجاد فضای رقابتی ،موجب آشنایی سازمانها و مؤسسهها با ویژگیها و
مشخصات یک سازمان متعالی شده است .سازمان متعالی ،به سازمانی گفته میشود کـه
کیفیت خروجیهای آن مورد رضایت مشتریان ،مصرفکنندگان ،کارکنان ،سهامداران،
تأمینکنندگان و جامعه باشـد (صفایی شکیب و همکاران.)6934 ،
نتایج چندین مطالعه نشان میدهد که در اجرای مدل تعالی سازمانی ،اگر سازمانها
جهتگیری مناسب اطالعاتی داشته باشند ،فرصتهای بهبود و تعالی به وجود خواهد
آمد (الیاتیم و همکاران .)9061 ،6اجرای مدل تعالی سازمانی ،نیازمند کنترل و نظارت
دقیق است .از طرف دیگر ،این مدل باید ارزشهای مرتبط با استفاده از اطالعات را
بهعنوان فرهنگ نهادینه کند (زاراگا رادیگوئز و همکاران.)9061 ،9
مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت که برای مدیرانی که به دنبال تداوم
برتری هستند پایهگذاری شده ،عالوه بر سازمانهای تولیدی ،در ارتقاء عملکرد
سازمان های خدماتی و آموزشی نیز موفق بوده است .این مدل ،با ارزیابی عملکرد
سازمانها ،فراهم ساختن تجربهی یادگیری شبکهای و دوطرفه برای آنها ،فراهم آوردن
فرصتهای آموزش و یادگیری و کمک به اجرای موفق ابزار و اقدامات عملی در کالسها
و نیز شناسایی موفقیتهای آنان ،به سازمانها بهویژه مؤسسات آموزشی کمک میکند تا
بهطور پیوسته به سطوح باالتری از عملکرد نائل آیند (سینها و همکاران.)9061 ،9
پژوهشگران مدل تعالی سازمانی اروپایی به دو بخش کلی توانمندسازها و نتایج،
طبقهبندی کردهاند .توانمندسازها ،مقوالتی مانند رهبری ،استراتژی ،سرمایه انسانی،
مشارکت و منابع و همچنین فرایندها و محصوالت و خدمات را در برمیگیرند و نتایج،
نتایج مربوط به مشتری ،نتایج مربوط به کارکنان و نتایج مربوط به جامعه را در برمیگیرند
3. Sinha, N., et al.
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(بهشتی روی و همکاران .)6934 ،یاناز و همکاران ،)9063( 6به یادگیری و استراتژیهای
آن در این مدل اشاره کردهاند و عنوان کردهاند که این مدل یادگیری را بر اساس رسیدن
به عملکرد مناسب پیش میبرد .در این راستا ،دوبی و الخانپای ،)9063( 9در پژوهش
خود به مقوله رهبری بهعنوان یکی از عوامل مدل تعالی سازمانی اشاره میکنند .الیدراسو
همکاران ،)9063( 9در مطالعهای به مقوله صالحیت حرفهای بهعنوان یکی از عوامل مدل
تعالی سازمانی اشاره دارد و عنوان میکند که یکی از راههای رسیدن به این شایستگی،
خودارزیابی است.
شمس مورکانی و میرزاپور ( ،)6930در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در
میزان کاربست معیارهای مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ،جامعه و خطمشی و
استراتژی بیشترین سهم را دارند و مشارکت و فرایند ،نتایج کارکنان ،رهبری ،نتایج کلیدی
عملکرد و نتایج مشتریان به ترتیب در پایههای بعدی قرار دارند .پژوهش بونازف و
والکالیف ( )9061نشان داد اجرای مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت میتواند موجب
بهبود ارزشهای سازمانی و رهبری شود .برخی پژوهشگران نیز بر این باورند عوامل
استراتژیکی سازمان جزء ابعاد مدل تعالی سازمانی هستند (فرهنگی و دهقان نیری،
 .)6913تعالی سازمانی را می توان رشد و ارتقاء سطح یک سازمان در تمامی ابعاد آن
دانست که ارتقاء نیروی انسانی را نیز شامل میشود .مدل این امکان را فراهم میآورد تا
سازمان عملکرد خود را با استفاده از یک سری معیارها ارزیابی کند .این امتیازات میتوانند
برای مقایسه بهبودهای داخلی یا خارجی ،به کار گرفته شوند و نتایج بهدستآمده از این
مقایسه ها به افزایش تمرکز بر بهبود عملکرد فرایندهای کلیدی و درنتیجه تعالی سازمانی
منجر خواهد شد (اسکریگتنا و همکاران.)9063 ،4
امروزه نقش رهبری ،راهبردهای استراتژیک ،نظامهای ارزیابی ،توجه به نتایج،
مشتریان و کارکنان و نظارت کارآمد که جزء عوامل تشکیلدهنده مدل تعالی سازمانی
است ،کامالً شناخته شده است .ارزیابی عملکرد سازمانها جهت شناسایی نقاط قوت و
ضعف بهمنظور استفاده بهینه از منابع و امکانات از جایگاه خاصی برخوردار است .در
همین راستا مدل اروپایی تعالی سازمانی بهعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز
سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در آسیبشناسی
3. AlEidraous, S., et al.
4. Escrig-Tena, A. B., et al.

1. Yáñez, S., et al.
2. Dubey, M., & Lakhanpal, P.

آسیبشناسی نظام آموزشهای فنیوحرفهای ...

417

سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورداستفاده قرار
گیرند .در بین سازمانها ،سازمانهای آموزشی به دلیل رسالتی که پیش رو دارند ،میتوانند
به درستی از این مدل استفاده کرده و برای رسیدن به عملکرد بهتر سازوکارهای این مدل
را به کار بندند (باقری 6و همکاران .)9063 ،یکی از سازمانهای آموزشی که میتوان در
این راستا ،بدان اشاره کرد ،سازمان فنیوحرفهای است .آموزشهایی که در این سازمان
به کاربران داده میشود بر اساس نیاز بازار و مهارت آموزش است.
درواقع ،یکی از ابزارهای مهم تربیت نیروی انسانی بخش آموزشهای فنیوحرفهای است
که با ارائه مهارتهای دسته اول به فراگیران ،آنها را برای ورود به دنیای کسبوکار آماده
میکند .با توجه به این امر که تغییرات در دنیای بازار کسبوکار و صنعت سطح نیازمندیها
و مهارتها را تغییر داده که الزمه پاسخگویی به این تغییرات آموزشهای انعطافپذیری
است که به فراگیران نحوه برخورد درست با محیطهای جدید و حل مسئله را ارائه دهد؛ اما
متأسفانه سیستم آموزش در بخش فنیوحرفهای سیستمی سنتی است که نمیتواند پاسخگوی
نیازهای درحالیکه تغییر فراگیران و همچنین بازار کسبوکار باشد بااینوجود توجه به
رویکردهای جدید آموزشی و از سوی دیگر بحث طراحی آموزشی مطرح شده است .یکی
از رویکردهای نسبتاً جدید ،رویکرد طراحی آموزشی کلنگر است که با یکپارچهسازی دانش،
نگرش و مهارتها ،افراد را برای ورود به دنیای کار آماده میکند.
باید خاطرنشان کرد که در فرایند جهانیشدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی،
آموزشهای فنیوحرفهای پیشرفت داشته است ،بهطوریکه آموزشهای مجازی را
میتوان در رشتههای این مراکز یافت؛ اما این آموزشها با چالشهای بیشماری نیز
مواجه هستند .حضور در عرصه علمی بینالمللی و حتی باقی ماندن در چرخه علمی
کشور مستلزم رقابت است .با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ،فرایندها و ساختار
سازمانی درصحنه رقابت ،آموزشهایی میتوان منجر به ادامه بقای سازمان خود شوند که
نسبت به خواستهها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ،همچنین به سودآوری
و ثروت آفرینی بهعنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند .ازاینرو سازمان
فنیوحرفهای کشور ،با در نظر گرفتن دانش روز دنیا و تغییر در ساختارهای سازمانی با
ایجاد معاونت برنامهریزی و ادارات کل تعالی و توسعهسازمانی و توانمندسازی کارکنان
در تالش است ،ضمن آسیبشناسی از اجرای مدل تعالی سازمانی ،الگوی مناسبی را
1. Bagheri, F.
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جهت تحقق اجرای این مدل در آموزشهای فنیوحرفهای به مرحله ظهور برساند تا از
این طریق ،ضمن ارتقای رتبهبندی علمی خود در مجامع جهانی و داخلی ،با اصالح
فرآیندهای اجرایی منسوخ شده ،موجبات افزایش رضایتمندی دریافتکنندگان خدمات
خود را فراهم کند .با توجه به آنچه گفته شد ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال
است که چه مدل تعالی سازمانی (مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت) در بعد توانمندسازی
و نتایج میتوان در نظام آموزشهای فنی حرفهای ارائه داد؟
بنوجسا ( )9060آسیبشناسی سازمانی را بـدین شکل تعریف کرده است :یک روش
بـرای تحلیل سازمان بـه قصد مشخص شـدن کمبودها و نواقص سازمانی و برنامهریزی
برای رفع آنها از طریق تغییرات و توسعهسازمانی .زالی و همکاران ( )6910در مروری بر
الگوهای آسیبشناسی سازمانی ،چهارده الگوی زیر را بهعنوان مهمترین و پرکاربردترین
الگوهـای ارائـه شـده معرفی کردهاند :تجزیهوتحلیل میدان نیرو ( ،)6306مدل Leavitt

( ،)6310تجزیهوتحلیل سیستم لیکرت ( ،)6311سیستم باز ( ،)6311مدل همسازی برای
تجزیهوتحلیل سازمان ( ،)6311چارچوب  7Sمک کینزی ( ،)6316-19چارچوب فنی،
سیاسی و فرهنگی ( )TPCتیچی ( ،)6319برنامهریزی باعملکرد باال ،مدل مولکولی ،مدل
مالکوم بالدریج ،مدل جایزه دمینگ ،مدل سهشاخگی ،مدل  EFQMو مدل وایزبورد.

پژوهشگر سعی دارد در این پژوهش از مدل  EFQMاستفاده کند (محسنی.)6931 ،
معروفترین الگوهای تعالی سازمانی ،مدلهای ارائه شده در جوایز دمینگ ژاپن،
جایزه کیفیت مالکوم بالدریج آمریکا و جایزه کیفیت  EFQMاروپا است .گزارشهای
منتشرشده حاکی از آن است که بیش از  90000سازمان در اروپا از مدل  EFQMاستفاده
کردهاند 60 .شرکت از  90شرکت بزرگ اروپا از این مدل جهت ارزیابی استفاده کردهاند.
در بین  00شرکت برتر معرفیشده در فایننشال تایمز در سال  69 ،9006شرکت اروپایی
قرار داشت که از این تعداد  3شرکت از مدل  EFQMاستفاده کردهاند .ازآنجاییکه مدل
 EFQMیک مدل جامع و فراگیر بوده و همه زوایای سازمانی را مورد سؤال قرار میدهد،
لذا سازمانها بهویژه سازمانهایی که از سطوح بلوغ پایینتری در  TQMبرخوردارند ،در
فرایند خودارزیابی  EFQMباید با توجه به شرایطشان ،به این زمینهها اولویت داده و
بهتدریج بهبود در این زمینهها را در سازمانشان عملی کنند (بونازف و وان.)9061 ،6

1. Bounazef, D., & Van Caillie, D.
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مدلی که جایزه ملّی تعالی سازمانی بر آن استوار شده ،دارای نه معیار است .پنج معیار
آن ،توانمندسازها و چهار معیار دیگر نتایج هستند .نتایج کلیدی معیارهای «توانمندساز»،
آنچه را یک سازمان انجام میدهد پوشش میدهند و معیارهای «نتایج» ،آنچه را که یک
سازمان به دست میآورد« .نتایج» بر اثر اجرای «توانمندسازها» به دست میآیند و
«توانمندسازها» با گرفتن بازخور از «نتایج» بهبود مییابند .شکل  ،6نمایی از مدل را نشان
داده که پویایی مدل در آن نمایان است .یادگیری ،خالقیت و نوآوری کمک میکند تا
توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها ،بهبود نتایج را به دنبال خواهد داشت
(کریمی و همکاران.)6919 ،

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

ایمانی و همکاران ( )6931در پژوهشی مؤلفههای تعالی سازمانی با تأکید بر مدل
تعالی بنیاد اروپایی را شامل یادگیری ،بهرهوری کارکنان ،نتایج مشتری ،نوآوری کارکنان،
رهبری ،خطمشی و استراتژی ،مشارکت و منابع ،فرایندها ،نتایج کلیدی عملکردی،
کارکنان ،نتایج کارکنان و نتایج جامعه شناسایی کرده است .نتایج پژوهش رمضانی و
همکاران ( )6931نشان داد که بر اساس شاخصهای نهگانه مدل EFQM ،برگزاری
کارگاه آموزش  HSEدر افزایش سطح آگاهی و درک فراگیران نسبت به مباحث بهداشت،
ایمنی و محیطزیست ازلحاظ آماری تأثیر مستقیم و مثبت و معناداری دارد .اسدی 6و
1. Asadi, M.
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همکاران ( )9066به بررسی کاربرد مدل تعالی در ارزیابی عملکرد بیمارستانها ،پرداختند.
نتایج پژوهش نشان داد که در مدل تعالی بیمارستانها نیازمند توجه بیشتری به منابع
انسانی و مشتریان بهعنوان مؤلفههای توانمندساز وجود دارد .روی و میسرا ،)9061( 6به
بررسی اجرای مدل  EFQMبرای کسبوکار مؤسسات آموزش عالی در هند پرداختند.
نتایج این تحقیق نشان داد که ارزیابی بر اساس منطق رادار بر عملکرد مؤسسات آموزش
عالی و کیفیت آنها تأثیر بسیاری دارد و استراتژیهای آموزشی و فرایندهای اجرایی
بهعنوان زیرگروههای توانمندسازی تأثیر بیشتری بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی
دارند .نتایج پژوهش ابراهیمی 9و همکاران ( )9061نشان داد مدیران منابع انسانی سازمان
تأمین اجتماعی در این پژوهش امتیاز  403/19را کسب کردند؛ که بعد توانمندسازها
دارای امتیاز  916/94و بعد نتایج دارای امتیاز  631/91است .در بعد توانمندسازها ،معیار
خطمشی و راهبرد دارای بیشترین امتیاز ( ) 01/69و معیار فرآیندها دارای کمترین امتیاز
( )06/91است در بعد نتایج ،معیار نتایج جامعه دارای بیشترین امتیاز ( )00/91و معیار
نتایج مشتریان دارای کمترین امتیاز ( )06/61است.

همانطور که در پژوهشهای انجام شده مالحظه شد تاکنون پژوهشی آسیبشناسی
نظام آموزشهای فنی حرفهای بر اساس مدل تعالی سازمانی را موردبررسی قرار نداده
است ،بنابراین اهداف پژوهش عبارتاند از:
 .6شناسایی شاخصها و مؤلفههای  EFQMدر بعد توانمندسازی در نظام آموزشهای
فنیوحرفهای ؛
 .9شناسایی شاخصها و مؤلفههای  EFQMدر بعد نتایج در نظام آموزشهای
فنیوحرفهای ؛
 .9شناسایی آسیبهای بعد توانمندسازی بومیشده  EFQMدر نظام آموزشهای
فنیوحرفهای؛
 .4شناسایی آسیبهای بعد نتایج بومیشده  EFQMدر نظام آموزشهای فنیوحرفهای؛
 .0شناسایی سازوکارهایی بهمنظور رسیدن به وضعیت مطلوب در بعد توانمندسازی و
نتایج در نظام آموزشهای فنیوحرفهای؛
 .1شناسایی تسهیلکنندهها و موانع پیادهسازی سازوکارهایی بهمنظور رسیدن به وضعیت
مطلوب در ابعاد توانمندسازی و نتایج در نظام آموزشهای فنیوحرفهای؛
2. Ebrahimi, S., et al.

1. Roy, S., & Misra, S.
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 .1رتبهبندی آسیبهای شناساییشده ابعاد توانمند ساز و نتایج مدل بومیشده EFQM

در نظام آموزشهای فنیوحرفهای؛
 .1ارائه مدل آسیبهای نظام آموزشهای فنیوحرفهای بر اساس مدل تعالی سازمانی
.EFQM
روش
روش پژوهش حاضر برحسب زمان وقوع پدیده ،گذشتهنگر؛ برحسب نتیجه ،تصمیمگرا؛
برحسب هدف ،کاربردی؛ برحسب منطق اجرا ،قیاسی و استقرایی؛ برحسب زمان اجرای

پژوهش ،مقطعی؛ برحسب نوع داده ،آمیخته (کیفی_کمی)؛ برحسب محیط پژوهش،
کتابخانهای؛ برحسب روش گرداوری دادهها و یا ماهیت و روش پژوهش ،توصیفی-
همبستگی و برحسب میزان تمرکز بر پدیده موردنظر پهنانگر بود.

جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین سازمان آموزش
فنیوحرفهای کشور و در بخش کمّی شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان فنیوحرفهای
شهر تهران در سال  6931به تعداد  6990نفر بود .حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع
نظری  60نفر و در بخش کمّی بر اساس جدول مورگان  930نفر برآورد شد .برای انتخاب
نمونه در بخش کیفی از نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند و در بخش کمّی از نمونهگیری
تصادفی طبقهای استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها ،در بخش کیفی ،مصاحبه نیمه
ساختاریافته و در بخش کمّی ،پرسشنامه محققساخته  10گویهای بود؛ که در دو بعد
توانمندی و نتایج موردبررسی قرار گرفت ،در بعد توانمندی مؤلفه راهبردهای آموزشی
و یادگیری ( 60گویه) ،رهبری و مدیریت ( 1گویه) ،شایستگی کارکنان ( 60گویه)،
فرایندها ( 1گویه) ،مدیریت اثربخش ( 1گویه) ،در بعد نتایج اثربخشی کارکنان (60
گویه) ،اثربخشی عملکرد ( 1گویه) ،اثربخشی ذینفعان ( 60گویه) ،ارزشآفرینی برای
جامعه ( 0گویه) را شامل میشود .روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری ،محتوایی
و روایی سازه موردبررسی و تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای
کرونباخ و ضر یب پایایی ترکیبی محاسبه شد که مقدار این ضرایب برای همه مؤلفهها
بزرگتر از  0/1به دست آمد .برای محاسبه پایایی بخش کیفی نیز از روش پایایی بین دو
کدگذار و باز آزمون استفاده و تأیید شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کیفی از
روش گراندد تئوری و کدگذاری با استفاده از نرمافزار  Maxqdaبهره گرفته شد .در
بخش کمی نیز داده های حاصل از پرسشنامه در دو بخش توصیفی (میانگین ،انحراف
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معیار ،جداول و نمودارها) و استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی و آزمون  tتک نمونهای) با
استفاده از نرمافزار  Lisrel-V8.8و  Spss-V22مورد تحلیل قرار گرفت.
بر اساس دادههای بهدستآمده پایایی ابعاد مورد تائید است زیرا آلفای کرونباخ و
ضریب پایایی ترکیبی باالی  0,1است و همچنین  AVE> 0/0است .روایی همگرا مورد
تائید است ،زیرا CR> 0/1؛ CR>AVE؛  AVE> 0/0و همینطور روایی واگرا نیز
مورد تائید است زیرا  6MSV < AVEو.9ASV < AVE
یافتهها
در این بخش و در جدول  6به توصیف اطالعات جمعیت شناختی و همینطور توصیف
متغیرهای پژوهش از منظر شاخصهای گرایش به مرکز ،شاخصهای پراکندگی و
شاخصهای شکل توزیع پرداخته میشود.
جدول  .5مشخصههای آماری ابعاد تعالی سازمانی
ابعاد تعالی سازمانی

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

راهبردهای آموزشی و یادگیری
رهبری و مدیریت

9,93
9,99

0,10
0,16

0,699
0,991

0,403
0,913

شایستگی کارکنان
فرایندها

9,40
9,90

0,11
0,10

0,934
0,663

0,963
0,491

مدیریت اثربخش
توانمندسازها
اثربخشی کارکنان
اثربخشی عملکرد
اثربخشی ذینفعان

9,99
9,99
9,99
9,99
9,91

0,11
0,19
0,11
0,13
0,14

0,61
0,64
0,093
0,609
0,906

0,993
0,993
0,904
0,631
0,490

ارزشآفرینی برای جامعه
نتایج

9,60
9,06

0,11
0,1

0,66
0,611

0,919
0,609

سازوکار

9,93

0,11

6,66

6,91

تسهیلکنندهها

9,01

0,34

0,39

0,44

موانع

9,46

0,40

0,91

0,03

2. Average Shared Squared Variance
)(ASV

1. Maximum Shared Squared Variance
)(MSV
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اطالعات جدول مشخصههای آماری همچون میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و
کشیدگی را برای ابعاد نتایج و توانمندسازها و نیز مؤلفههای آنها را نشان میدهد.
همچنین ،با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی که در بازهی معقولی برای حدس بر نرمال
بودن دادهها قرار دارند ،میتوان فرض نرمال بودن دادهها را مطرح کرده و پذیرفت.
در ادامه به هر یک از پرسشهای پژوهش پاسخ داده میشود:
پرسش اول پژوهش :شاخصها و مؤلفههای  EFQMدر بعد توانمندسازی در نظام
آموزشهای فنی حرفهای کدماند؟
در شناسایی شاخصها و مؤلفههای  EFQMدر بعد توانمندسازی در نظام
آموزشهای فنی حرفهای ،با  60خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته
با  1سؤال مصاحبه شد .با استفاده از رویکرد گراندد تئوری و تحلیل عاملی اکتشافی به
این سؤال پاسخ داده شد .بر اساس نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا93 ،
شاخص (گویه) قابلشناسایی است .مؤلفههای اکتشاف شده بر اساس ادبیات ،پیشینه و
نظریههای موجود در جدول  9نامگذاری شدهاند.
جدول  .2مؤلفههای شناساییشده بعد از استفاده از ادبیات موجود
سازه

بعد

تعالی
سازمانی

بعد توانمندی

متغیر /مؤلفه

تعداد گویه

راهبردهای آموزشی و یادگیری

60

رهبری و مدیریت

1

شایستگی کارکنان

60

فرایندها

1

مدیریت اثربخش

1

پرسش دوم پژوهش :شاخصها و مؤلفههای  EFQMدر بعد نتایج در نظام
آموزشهای فنی حرفهای کدماند؟
در شناسایی شاخصها و مؤلفههای  EFQMدر بعد نتایج در نظام آموزشهای
فنیوحرفهای ،با  60خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با  1سؤال
مصاحبه شد .با استفاده از رویکرد گراندد تئوری و تحلیل عاملی اکتشافی به این سؤال
پاسخ داده شد .بر اساس نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا 96 ،شاخص (گویه)
قابلشناسایی است .مؤلفههای اکتشاف شده بر اساس ادبیات ،پیشینه و نظریههای موجود
در جدول  9نامگذاری شدهاند.
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جدول  .9مؤلفههای شناساییشده بعد از استفاده از ادبیات موجود
سازه

بعد

تعالی
سازمانی

نتایج

متغیر /مؤلفه

تعداد گویه

اثربخشی کارکنان

60

اثربخشی عملکرد

1

اثربخشی ذینفعان

60

ارزشآفرینی برای جامعه

0

بر اساس عوامل شناساییشده فوق مدل مفهومی نهایی پژوهش به قرار زیر است:
یادگیری و راهبردهای
رهبری و مدیریت
توانمند
سازهای

شایستگی کارکنان

فرایندها و روشهای
تعالی
سازمانی

مدیریت اثر بخش منابع
اثر بخشی کارکنان

نتایج

اثر بخشی عملکرد
اثر بخشی در نتایج ذی نفعان
ارزش افزایی برای جامعه

شکل  .2مدل مفهومی توانمندسازها و نتایج تعالی سازمانی در سازمان فنیوحرفهای حاصل از
بخش کیفی

پرسش سوم پژوهش :آسیبهای بعد توانمندسازی بومیشده  EFQMدر نظام
آموزشهای فنی حرفهای کدماند؟
با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها و مقیاس فاصلهای متغیرها از آزمون  tتک
نمونهای استفاده شد .همچنین ،با توجه به اینکه مقیاس  0درجهای است ،ارزش عددی
برای مقایسه با آماره تی عدد  9در نظر گرفته شد .درنهایت یافتههای حاصل از آزمون
این سؤال نشان داد که با توجه به اختالف میانگین که مقادیری مثبت هستند ،چنین
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استنباط میشود که وضعیت مولفهها و ابعاد در وضعیت مطلوب است و به عبارتی
آسیبهای بعد توانمندی در سازمان فنی و حرفهای زیاد نیست اما با توجه به اختالف
میانگین کم بین میانگین نظری و تجربی میتوان ادعا کرد که تا وضعیت مطلوب تفاوت
قابلمشاهدهای وجود دارد .نتیجه آزمون تی تک نمونهای در جدول  4آورده شده است.
جدول  .4آزمون تی تک نمونهای بهمنظور بررسی آسیبهای بعد توانمندسازی
مقدار t

معناداری اختالف میانگین .حد پایین

حد باال

راهبردهای آموزشی و یادگیری
فرایندها

1,11
1,01

000,0.
000,0

0,914.
0,991

0,93
0,90

0,43
0,46

شایستگی کارکنان

0,19

000,0

0,996

0,60

0,96

مدیریت
مدیریت اثربخش منابع
توانمندسازها

0,941
9,00
1,19

0,193
000,0
000,0

0,061
0,601
0,933

0,010
0,01
0,96

0,601
0,94
0,91.

پرسش چهارم پژوهش :آسیبهای بعد نتایج بومیشده  EFQMدر نظام آموزشهای
فنی حرفهای کدماند؟
با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها و مقیاس فاصلهای متغیرها از آزمون  tتک
نمونهای استفاده شد .همچنین ،با توجه به اینکه مقیاس  0درجهای است ،ارزش عددی
برای مقایسه با آماره تی عدد  9در نظر گرفته شد .درنهایت یافتههای حاصل از آزمون
این سؤال نشان داد که با توجه به اختالف میانگین که مقادیری مثبت هستند ،چنین
استنباط میشود که وضعیت مؤلفهها و ابعاد در وضعیت مطلوب است و به عبارتی
آسیبهای بعد توانمندی در سازمان فنی و حرفهای زیاد نیست؛ اما با توجه به اختالف
میانگین کم بین میانگین نظری و تجربی میتوان ادعا کرد که تا وضعیت مطلوب تفاوت
قابلمشاهدهای وجود دارد .نتیجه آزمون تی تک نمونهای در جدول  0آورده شده است.
جدول  .1آزمون تی تک نمونهای بهمنظور بررسی وضعیت آسیبها در بعد نتایج
بعد و مؤلفهها

مقدار t

معناداری

اختالف میانگین.

حد پایین

حد باال

نتایج

1,30

000,0.

0,99

0,99

0,404

اثربخشی کارکنان

66,41

000,0

0,40

0,91

0,096

اثربخشی عملکرد

0,09

000,0

0,99

0,60

0,909

اثربخشی ذینفعان
ارزشآفرینی برای جامعه

0,01
1,19

000,0.
000,0.

0,99
0,99.

0,64
0,94

0,994
0,469
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پرسش پنجم پژوهش :سازوکارهای کاهش فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت
مطلوب در بعد توانمندسازی و نتایج در نظام آموزشهای فنی حرفهای کدماند؟
بر اساس یافتههای پژوهش سازوکارهای اجرایی بهمنظور پیادهسازی تعالی سازمانی
در سازمان فنی و حرفهای به ترتیب اولویت شامل ،تدوین برنامه عملیاتی بهمنظور بهبود
توسعه منابع انسانی در سازمان فنی و حرفهای ،توجه به شایستهساالری در تفویض
مسئولیتهای کاری ،ارزشیابی مداوم عملکردهای کارکنان ،رفع موانع زیرساختی و
اعتباری جهت دسترسی به کارگاههای پیشرفته آموزشی و سیستم ارزیابی مدون برای
شناخت برنامههای آموزشی موردنیاز و همچنین ،همکاری با سایر نهادهای علمی ،در
سایه آیندهنگری و ایجاد فرصتهای بیشتر است.
پرسش ششم پژوهش :تسهیلکنندهها و موانع پیادهسازی سازوکارهای رسیدن به
وضعیت مطلوب در ابعاد توانمندسازی و نتایج در نظام آموزشهای فنی حرفهای کدماند؟
بر اساس یافتههای پژوهش تسهیلکنندهها و موانع پیادهسازی تعالی سازمانی در
سازمان فنی و حرفهای به ترتیب اولویت شامل ،بهبود فرهنگسازمانی در جهت توسعه
ایجاد کیفیت ،تغییر راهبردهای سازمانی جهت سوق دادن کارکنان به اثربخشی عملکرد،
بهسازی شایستگیهای حرفهای کارکنان ،توجه مدیریت به مسئولیتپذیری در قبال
سازمان ،اختصاص منابع مالی جهت انجام نوآوری به کارکنان و دانشآموزان ،توجه زیاد
به مقوله یادگیری سازمانی و ارزشیابی مداوم از عملکرد کارکنان ،بهعنوان تسهیلکننده و
عدم پیشبینی ردیف بودجهای مستقل متناسب با دیگر سازمانهای آموزشی جهت توسعه
سازمان فنی و حرفهای ،عدم اعتقاد و باور به جایگاه سازمان فنی و حرفهای در توسعه
اقتصادی کشور ،عدم دسترسی به امکانات و تجهیزات فناورانه الزم در سازمان ،عدم
تربیت کارشناسان متخصص و توانمند ،اداره مراکز آموزش فنی و حرفهای توسط رؤسای
غیرمتخصص و غیرحرفهای ،نبودن ساختار غیرمتمرکز جهت تصمیمگیری متناسب با
شرایط مناطق ،عدم وجود سازوکارهای نظارتی در ارزیابی عملکرد در نظر نداشتن پاداش
و تشویق مناسب برای کارکنانی که در جهت توسعه سازمان گام برمیدارند ،است.
پرسش هفتم پژوهش :رتبهبندی آسیبهای شناساییشده ابعاد توانمند ساز و نتایج
مدل بومیشده  EFQMدر نظام آموزشهای فنی حرفهای چگونه است؟
نتایج نشان داد که بین ابعاد و مؤلفههای توانمند ساز و مؤلفههای نتایج رابطه مستقیم
وجود دارد .همچنین در بین مؤلفههای توانمندسازی ،مؤلفهها به ترتیب بارهای عاملی شامل
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شایستگی کارکنان ،رهبری و مدیریت ،راهبردهای یادگیری و آموزشی ،فرایندها و مدیریت
اثربخش هستند و در بین مؤلفههای نتایج ،مؤلفهها به ترتیب بارهای عاملی شامل اثربخشی
ذینفعان ،اثربخشی عملکرد ،اثربخشی کارکنان و ارزشآفرینی برای جامعه هستند.
پرسش هشتم پژوهش :چه مدل آسیبهای نظام آموزشهای فنی حرفهای بر اساس
مدل تعالی سازمانی  EFQMمیتوان ارائه داد؟
مدل مفهومی پژوهش با رویکرد گراندد تئوری بهصورت شکل  9ارائه میگردد.

شکل  .9مدل آسیبهای نظام آموزشهای فنی حرفهای بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
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پس از رسم الگو ،برای تعیین درجه تناسب الگوی پیشنهادی جهت ارائه الگوی نهایی،
به نظرخواهی از متخصصان این حوزه بهواسطه پرسشنامه سنجش الگو پرداخته شد .برای
این منظور آماره  tمحاسبه شد که نشان داد که مقادیر بهدستآمده با درجه آزادی  93و
آلفای  0/06بزرگتر از مقدار  tبحرانی هستند .لذا فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین
میانگینهای مشاهدهشده و میانگین جامعه ( )9رد شده و مشخص میشود که بین
میانگینهای مشاهدهشده و میانگین جامعه ( )9تفاوت معناداری وجود دارد و درنتیجه،
الگوی پژوهش ازنظر متخصصین دارای اعتبار باالیی است و با اطمینان  33درصد مورد
تائید قرار گرفته است.
بحث و نتیجهگیری
با بررسی سؤال اول پژوهش مبنی بر شناسایی شاخصها و مؤلفههای  EFQMدر بعد
توانمندسازی در نظام آموزشهای فنی حرفهای ،نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که
مؤلفههای شایستگی کارکنان ،رهبری و مدیریت ،راهبردهای یادگیری و آموزشی،
فرایندها و مدیریت اثربخش با توجه به اولویت جزء ابعاد توانمندساز هستند .بر این
اساس میتوان استنباط کرد که امروزه سازمانها بهویژه سازمانهای آموزشی در شرایط
متحول و متغیری به سر میبرند که برای رویارویی با این شرایط و کسب مزیت رقابتی
ناچارند به کارکنان خود توجه ویژه نشان دهند تا بتوانند پاسخگوی شرایط جدید که با
آن روبهرو هستند ،باشند .بر این اساس ،سازمانی مانند سازمان فنی و حرفهای که رسالت
آموزش مهارت و ارتقای دانش کاربردی را بر عهده دارد ،باید بیشازپیش به شناخت
عوامل و مؤلفههای مربوط به ارتقای کارکنان خود بپردازد .یکی از این عوامل
آسیبشناسی مدلهای مورداستفاده در مدیریت سازمان است .مدل تعالی سازمانی (بنیاد
مدیریت کیفیت اروپا) یکی از این مدلها است که باید مورد بر اساس آن آموزشهای
سازمان فنی و حرفهای موردبررسی و آسیبشناسی قرار گیرد و باید عنوان شود که این
آموزشها منجر به چه پیامدهایی میگردند .بررسـی اینکه سازمان فنی و حرفهای چگونه
اطالعات و دانش خود را مرزبندی کرده و فرایندهای مدیریت بر آنها را در راستای
یکدیگر طراحی و پایش میکنند ،همواره از دغدغههای اساسی مدیریت تعالی سازمانی
در این سازمان بوده است .مدل تعالی سازمانی ،چارچوب قابلاعتمادی برای پروژه
مدیریت دانش در این سازمان است .در این میان ،بهکارگیری نوع روش و مشارکت

آسیبشناسی نظام آموزشهای فنیوحرفهای ...

474

ذینفعان برای اجرای پروژه مدیریت دانش ،فاکتورهای کلیدی هستند که تأثیر به سزایی
بر نتایج و پیامدهای سازمان را دارند .با بهرهگیری از این مدل ،هم نقاط قوت یک سازمان
مشخص میشود ،هم نقاطی که نیاز به بهبود و توسعه دارند موردبررسی قرار میگیرند.
بر اساس ،یافتههای حاصل از پژوهش ،مدل تعالی سازمانی از دو بعد کلی
توانمندسازها و نتایج تشکیل شده است .مؤلفههای شایستگی کارکنان ،رهبری و مدیریت،
راهبردهای یادگیری و آموزشی ،فرایندها و مدیریت اثربخش با توجه به اولویت بهعنوان
ابعاد توانمندساز معرفی شدند .این بدان معنی است که مدل تعالی سازمانی در سازمان
فنی و حرفهای به شایستگی کارکنان بهعنوان اولویت اول خود میپردازد .اجرای این
مدل ،باعث بهبود صالحیت حرفهای در بین کارکنان میگردد .منظور از شایستگی
کارکنان ،تمام شایستگی هایی است که کارکنان با اجرای مدل تعالی سازمان در سازمان
فنی و حرفهای به دست میآورند .بهبود شایستگی کارکنان پیامدهایی مانند بهبود عملکرد
شغلی ،باال بردن بهرهوری ،رضایت شغلی ،رضایت ذینفعان و نوآوری و خالقیت در
سازمان را به دنبال دارد .مؤلفهای که در اولویت بعدی قرار دارد ،مؤلفه رهبری و مدیریت
است .این مؤلفه به آینده سازمان فنی و حرفهای اشاره دارد .رهبری و مدیریت درست و
بر اساس نیاز ذینفعان و شرایط محیطی ،آیندهای روشن برای سازمان ترسیم میکند .ضمن
اینکه در مدل تعالی سازمانی ،رهبری و مدیریت ،انعطافپذیر بوده و سازمان را قادر
میکند تا برای حصول اطمینان از موفقیت دائم ،پیشبینیهای الزم را کرده و عکسالعمل
بهموقع از خود نشان دهد .مدیریت میتواند نوآوری را در تمام مراحل برنامهریزی،
سازماندهی ،هدایت ،نظارت و ارزشیابی پیاده کند.
مؤلفه دیگری که در اولویت سوم قرار دارد مؤلفه راهبردهای یادگیری و آموزش است.
این راهبردها به مدیران و کارکنان کمک میکنند تا بتوانند بهراحتی برای ادامه راه آموزشی
و پژوهشی در سازمان تصمیم بگیرند .راهبردهای یادگیری ،استراتژیک هستند و بر اساس
شرایط محیطی و فناوریهای بهروز طراحی میشوند .این راهبردها ،مسیر رسیدن به هدف
غایی نظام فنی و حرفهای را که یادگیری مادامالعمر و کسب مهارت است را هموار میکنند.
کارکنان سازمان فنی و حرفهای با ارائه نظر و پیشنهاد در این زمینه میتوانند گامی مؤثر در
جهت بهبود راهبردها یا ایجاد راهبردهای جدید در سازمان بردارند .مؤلفه دیگر موردبررسی
در این پژوهش ،مؤلفه فرایندها است .به گفته نابیتز و همکاران ( ،)6316فرایندها ،همان
روشهایی هستند که سازمان از آنها برای مشخص کردن الزامات مربوطه استفاده میکند
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و آنها را بهبود میدهد .فرایندها تمام ارکان سازمان اعم از ساختار سازمانی ،چگونگی
استخدام نیرو ،چگونگی مدیریت ،چگونگی رفتار با اربابرجوع ،چگونگی دستیابی به
عملکرد مثبت و غیره را در برمیگیرند .توجه به فرایندها و ایجاد زیرساختهای الزم برای
ارتقای آنها موجب میشود تا مدل تعالی سازمانی در سازمان فنی و حرفهای بهدرستی
اجرا شده و زمینه برطرف کردن آسیبهای آموزشی فراهم شوند .مؤلفه مدیریت اثربخش،
در آخرین اولویت قرار دارد اما مؤلفه مهمی است .بهنحویکه میتوان عنوان کرد که بدون
مدیریت اثربخش و حمایت مدیر ،نمیتوان به اجرای مدل تعالی و مشاهده پیامدهای مثبت
آن امید بست.
در پژوهش حاضر ،به شناسایی مؤلفههای بعد نتایج در مدل تعالی سازمان در سازمان
فنی و حرفهای نیز پرداخته شد .اثربخشی ذینفعان ،بهعنوان اولین اولویت در بعد نتایج
شناخته شده است .این مؤلفه ،هدف اصلی مدل تعالی سازمانی ،یعنی مشتریگرایی و
توجه به ذینفعان بهعنوان کاربران اصلی سازمان فنیوحرفهای را نشان میدهد .توجه به
ذینفعان یعنی توجه به نیاز آنها ،بدین معنا که تمام ساختار و سازوکارهای سازمانی باید
در درجه اول بر اساس نیاز ذینفعان و کاربران برنامهریزی گردد و در حین اجرای برنامهها
نیز ،نیاز و رضایت آنها مدنظر قرار گیرد .مؤلفه بعدی که در اولویت دوم قرار گرفته
است ،مؤلفه اثربخشی عملکرد است .با توجه به نظر ،نابیتز و همکاران ( ،)9000اثربخشی
عملکرد ،به نتایج موردنظر سازمانی و انتظاری که از کارکنان سازمان فنی و حرفهای
بهمنظور تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی ،میرود ،اشاره دارد و نشان میدهد که
سازمانهای متعالی در ارتباط با جاریسازی موفق استراتژیها و خطمشیهای پشتیبان و
همچنین در اجرای سامانهها و فرآیندها در جهت پاسخ گوئی به نیازها و انتظارات ذینفعان
کلیدی به چه دستاوردها و نتایجی (مالی و غیرمالی) دستیافتهاند .اثربخشی کارکنان،
مربوط به عملکرد ایشان در سازمان میشود .کارکنانی که در معرض اجرای مدل تعالی
سازمانی قرار میگیرند ،کارکنانی هستند که اهداف فردی را با اهداف سازمانی نزدیک
کردهاند و در قبال هر آنچه در سازمانشان اتفاق میافتد ،خود را مسئول میدانند .مؤلفه
بعد که در اولویت آخر قرار دارد ،ارزشآفرینی برای جامعه است .ارزشآفرینی برای
جامعه نشان میدهد که سازمان فنی و حرفهای در رابطه با جاریسازی موفق استراتژیها
و خطمشیهای پشتیبان و اجرای رویکردهایی بهمنظور تحقق مسئولیتهای اجتماعی ،به
چه نتایجی دست یافته است .آنها برداشتهای ذینفعان ،شاخصهای عملکردی و
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دستاوردهای مرتبط با رویکردها را در دورههای زمانی متناسب ،اندازهگیری و تحلیل
میکنند .ارزشآفرینی برای جامعه مؤلفه مهمی است چراکه نتایج اجرای مدل تعالی
سازمانی در سازمان فنی و حرفهای و در بین کارکنان این سازمان در قالب عملکرد جلوه
میکند و پیامدهای بیشماری برای جامعه به ارمغان میآورد.
بر اساس ،یافتههای حاصل از پژوهش ،آسیبهای بعد توانمندسازی در سازمان فنی
و حرفهای زیاد نیست و تنها در مؤلفه رهبری و مدیریت چنین آسیبی گزارش شده است.
این نشاندهنده وضعیت مطلوب این سازمان در ابعاد توانمندساز نیست و نشان میدهد
که این سازمان با وضع مطلوب فاصله دارد؛ اما میتوان اینگونه استنباط کرد که سازمانی
فنی و حرفهای بر شایستگی کارکنان خود تمرکز کرده و در تالش است تا با بهبود سطح
شایستگی حرفهای آنها به کیفیت خدمات این سازمان کمک کند .همچنین ،از راهبردهای
یادگیری و آموزشی مناسبی در این سازمان استفاده میشود .این سازمان بر اساس،
تغییرات فناورانه روز و شرایط محیطی ،این راهبردها را اتخاذ کرده و پیش میرود .از
طرف دیگر ،فرایندهایی که منجر به این راهبردها میشوند ،مانند ساختار سازمانی و
چگونگی برنامهریزی و سازماندهی ،بهدرستی عمل میکنند .اما در مؤلفه مدیریت و
رهبری آسیب وجود دارد .این آسیب میتواند در درازمدت ،صدمات جبرانناپذیری بر
پیکره سازمان بزند ،مدیریت و رهبری نقش بسیار مهمی در عملکرد کارکنان دارند؛
بنابراین باید بیشتر موردتوجه قرار گیرند.
آسیبشناسی بعد نتایج در سازمان فنی و حرفهای نیز انجام شده و نتایج نشان دادند
که آسیبهای بعد نتایج در سازمان فنی و حرفهای زیاد نیست اما با توجه به اختالف
میانگین کم بین میانگین نظری و تجربی میتوان ادعا کرد که تا وضعیت مطلوب تفاوت
قابلمشاهدهای وجود دارد .این بدان معنی است که توجه به ذینفعان بهعنوان کاربران
اصلی سازمان فنی و حرفهای ،بهعنوان اولین اولویت ،باید سرلوحه کار مدیران قرار بگیرد،
اما همچنان با وضع مطلوب فاصله دارد .سازمان فنی و حرفهای همواره باید نگاهش به
شاخص مشتری مداری و کیفیت خدمات باشد .چراکه پایین آمدن این شاخص ،سایر
عوامل را با خلل مواجه میکند  .توجه به ذینفعان در درجه اول اهمیت است .همچنین،
در این سازمان به عملکرد کارکنان و نتایجی که این عملکرد به جامعه میدهد ،تأکید دارد
و این را میتوان به وضوح در منشور اخالقی و اساسنامه سازمان دید ،اما همچنان با
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وضع مطلوب فاصله داشته و باید بر اثربخشی عملکرد و نتایجی که در جامعه میآفرینند،
توجه بیشتری گردد.
در پژوهش حاضر تدوین برنامه عملیاتی بهمنظور بهبود توسعه منابع انسانی در سازمان
فنی و حرفهای ،توجه به شایستهساالری در تفویض مسئولیتهای کاری ،ارزشیابی مداوم
عملکردهای کارکنان ،رفع موانع زیرساختی و اعتباری جهت دسترسی به کارگاههای
پیشرفته آموزشی و سیستم ارزیابی مدون برای شناخت برنامههای آموزشی موردنیاز و
همچنین ،همکاری با سایر نهادهای علمی ،در سایه آیندهنگری و ایجاد فرصتهای بیشتر
بهعنوان سازوکار شناسایی شد .همچنین ،تسهیلکنندهها و موانع پیادهسازی تعالی سازمانی
در سازمان فنی و حرفهای شناسایی گردید؛ که به ترتیب اولویت شامل ،بهبود
فرهنگسازمانی در جهت توسعه ایجاد کیفیت ،تغییر راهبردهای سازمانی جهت سوق
دادن کارکنان به اثربخشی عملکرد ،بهسازی شایستگیهای حرفهای کارکنان ،توجه
مدیریت به مسئولیتپذیری در قبال سازمان ،اختصاص منابع مالی جهت انجام نوآوری
به کارکنان و دانشآموزان ،توجه زیاد به مقوله یادگیری سازمانی و ارزشیابی مداوم از
عملکرد کارکنان ،بهعنوان تسهیلکننده و عدم پیشبینی ردیف بودجهای مستقل متناسب
با دیگر سازمانهای آموزشی جهت توسعه سازمان فنی و حرفهای ،عدم اعتقاد و باور به
جایگاه سازمان فنی و حرفهای در توسعه اقتصادی کشور ،عدم دسترسی به امکانات و
تجهیزات فناورانه الزم در سازمان ،عدم تربیت کارشناسان متخصص و توانمند ،اداره
مراکز آموزش فنی و حرفهای توسط رؤسای غیرمتخصص و غیرحرفهای ،نبودن ساختار
غیرمتمرکز جهت تصمیمگیری متناسب با شرایط مناطق ،عدم وجود سازوکارهای نظارتی
در ارزیابی عملکرد در نظر نداشتن پاداش و تشویق مناسب برای کارکنانی که در جهت
توسعه سازمان گام برمیدارند ،بودند.
نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفههای شایستگی کارکنان ،رهبری و مدیریت،
راهبردهای یادگیری و آموزشی ،فرایندها و مدیریت اثربخش با توجه به اولویت بهعنوان
ابعاد توانمندساز شناسایی شدند .بر این اساس و بر طبق اولویت هر یک از ابعاد
شناساییشده پیشنهاد میشود:
 اجرای برنامههای ضمن خدمت بهمنظور باال بردن صالحیت حرفهای کارکنان و مدیران؛ طراحی برنامههای آموزشی اثربخش بر اساس نیازهای حرفهای و تخصصی منابع انسانی؛ -استخدام کارکنان بر اساس شایستگی حرفهای؛
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 -آموزشهای الزم برای ارتقای صالحیت حرفهای؛

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفههای اثربخشی ذینفعان ،اثربخشی عملکرد،
اثربخشی کارکنان و ارزشآفرینی برای جامعه ،به ترتیب اولویت ،بهعنوان مؤلفههای بعد
نتایج شناسایی شدند .بر این اساس و بر طبق اولویت هر یک از ابعاد شناساییشده
پیشنهاد میشود:
  ،ارزشیابی نیاز امروز ذینفعان؛ دریافت بازخورد از ذینفعان سازمان؛ ارزیابی داخلی و خارجی عملکرد کارکنان سازمان؛ پاداش به کارکنان بر اساس عملکرد؛ جذب سرمایههای خارج از سازمان برای بهبود انگیزه و اثربخشی عملکرد کارکنان؛ آموزشهای ضمن خدمت بر اساس عالیق و سالیق منابع انسانی؛ -ارزشیابی میزان ارزشآفرینی در جامعه پس از اجرای مدل تعالی سازمانی در این سازمان.

با توجه به نتایج پژوهش ،به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که متغیرهایی نظیر
سیاست کالن منابع انسانی ،سبک مدیریت در سازمان فنی و حرفهای و مسائل اقتصادی
بهعنوان متغیرهای کنترل یا تعدیلکننده موردمطالعه قرار گیرند؛ و بهمنظور اولویتبندی
مؤلفههای تشکیلدهنده تعالی سازمانی از نرمافزارهای دیگری نظیر  AHPو ANP

استفاده شود و نتایج این رتبهبندی با نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود.
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