ارائه و اعتبار یابی مدل ارتقای تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان
(مورد مطالعه :منطقه 10دانشگاه فرهنگیان :کرمانشاه ،کردستان و همدان)
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چکیده
این پژوهش باهدف ارائه و اعتباریابی الگوی تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه،کردستتتان و هاتتدان بتته
روش تلفیقی (میکسمتد) در میان نخبگان ،اساتید و مدیران دانشگاه فرهنگیتتان کرمانشاه،کردستتتان و هاتتدان ان تتا
گرفته است .استراتژی مورداستفاده در این پژوهش استراتژی اکتشافی متوالی است .در این استتتراتژی از دو مرهلتته
جاعآوری و تحلیل دادهها استفاده میشود که در مرهله اول تحلیل بر اساس دادههتتای کیفتتی تتور

میپتتریرد و

تحقیق با جاعآوری وتحلیل دادههای کاّی ادامه مییابد .یافتههای کیفی نشان میدهد که در مرهله کدگراری پس از
بررسی دقیقتر و پیوند بین مفاهیم خرده مقوال  11 ،مقوله محوری به دست آمد کتته ایتتن مقتتوال

شتتامل :دانتتش

 1برگرفته از رساله دکتری در سال 1398
2

دانش وی دکتری مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واهد علو و تحقیقا

nouri.edu144@gmail.com
 3دانشیار جامعه شناسی آموزش و پرورش ،دانشکده ادبیا

(تهران) ،تهران ایران.

و علو انسانی ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران(.نویسنده مسئول) m-

edjtehadi@sbu.ac.ir
 4دانشیار مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واهد علو تحقیقا

تهران ،ایرانk.kamran@srbiau.ac.ir.

 5انشیار مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه علو بهزیستی و توانبخشی تهران ،تهران ،ایرانmahmaimy2020@gmail.com.

Downloaded from ihej.ir at 15:35 +0330 on Tuesday January 19th 2021

1

 /166فصلنامه علای پژوهشی آموزش عالی ایران* سال یازدهم* شااره چهار * زمستان 1398

خلق مشترک ارزش ،قابلیت رقابتپریری سازمان ،تواناندسازی ،رهبران نخبه و سرآمد و شناسایی نقتتا قابتتلبهبود
هستند که با انتزاع بیشتر این مقوال

در مرهلۀ کدگراری گزینشی ،یک مقوله هستهای به شرح «تعالی ستتازمانی در

الگویی با تواناندسازی سازمان بهوسیله مدیرانی نخبه و سرآمد ،هاراه با شناسایی نقا قابلبهبود و کتتارا بتته خلتتق
مشترک ارزشهای پایدار و توسعه جانشینسازی من ر میشود ».ظاهر شد ،که میتوانتتد تاتتامی مقتتوال
تحت پوشش قرار بدهد .در بخش کاّی نیز با توجه به اطالعا

دیگتتر را

ها ل از استتتنبا آمتتاری پتتژوهش در یتتک متتدل

معادله ساختاری ،برآوردها و سطح معناداری نشان داده است که اثر هاه متغیرها بر متغیتر وابستتته تعتتالی ستتازمانی
معنادار بوده است.
واژههای کلیدی :تعالی ،تعالی سازمانی ،الگوی کیفی ،دانشگاه فرهنگیان.

مقدمه و بیان مسئله
مسئله تعالی سازمان در سازمانهای امروزی امری بدیل و معیاری برای ارزیابی سازمانها شده است .تعالی سازمانی
رویکرد کیفی سازی و سن ش کیفیت سازمان است .مدیران از طریق تعالی سازمانی به درک ارتبا بین سرمایههای
مختلف و در نظر گرفتن آن بهعنوان یک سیستم کنترل مکال برای اجرای گزارشهای یکپارچه مدیریت کیفیت و با
توجه به گزارشهای جدید استانداردهای توسعه دست مییابند (تربک و مگنقی .)2017 ،1گستره تعالی سازمانی در
انواع مختلف سازمانها بستتیار زیتتاد استتت و مطالعتته برختتی پژوهشهتتا نشتتان داده کتته تعتتالی ستتازمانی در ارائتته
استانداردهای تغریه و رژیم غرایی (جویس 2و هاکاران ،)2014 ،در سازمانهای ایانتتی و ستتالمت (ظهتترههلیم و
سا منان ،)2018 ،3بخش روابط عاومی در ستتازمان (امتتی 4و هاکتتاران )2017 ،و در تولیتتد و مشتتاغل (ستتالو 5و
هاکاران )2014 ،و مهمتر از هاه در مباهث آکادمیک کاربردهای فراوانی دارد .در چند دهه گرشته مدلهای تعتتالی
سازمانی پیشرفت چشاگیری کردهاند و در غالب آنها رفتارهای رهبری خاص به نتایج سازماندهی موفق سازمانها
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گرایی ،جانشین پروری ،پایدارسازی نتایج مطلوب ،شبکهها و مهار های ارتباطی ،کارایی ستتازمانی ،منتتابع انستتانی،

ارائه و اعتبار یابی مدل ارتقای تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان 167/ ...

 .)2015وجود رقابت در بین مؤسسا

و بنگاهها برای کسب سهم بیشتر از بازار و تالش مشتریان برای رستتیدن بتته

رضایتمندی بیشتر موجب شده است که اندازهگیری کیفیت خدما
اقداما

از دیدگاه مشتتتریان و رضتتایت آنتتان ازجالتته

اساسی محسوب شود و ناایانگر جهتگیری سازمانها به سات کیفیت است .کیفیت خدما

عبار

است

از آماده بودن خدمت یا کاال برای استفادهکننده که خود نیازمند کیفیت طراهی ،5انطباق ،6در دستتترس بتتودن مکتتان
ارائه خدما  7است (یئو.)63 :2009 ،8
در عصر دانایی و عصر فرا نعتی امروز ،تغییرا

سریع ،تحوال

تکنولوژیکی سبب شده است که سازمانها جهانی

بیندیشند و برای رویارویی با رقابتهای موجود پیشبینینشده خود را آماده سازند .در دنیایی که تغییرا
فوقالعاده زیاد رخ میدهد ،سازمانها و مؤسسا
رقابت ارائه خدما

با سرعت

در معرض تهدید و نابودی قرار دارنتتد .پیتتدایش رقبتتا در عر تته

و تولید کاال با کیفیت مرغوب و قیات مناسب تهدیدی برای سازمانهاست .در جهتتان رقتتابتی

امروزه مؤسساتی موفق هستند که در عر ه فعالیت یک گا از رقبای خود جلوتر باشند (مظلومی و کشوری:1390 ،
 .)28بهکارگیری الگوی تعالی سازمانی بهعنوان ابزاری تواناند جهت ارزیابی سیستمها ،نیل به اهداف مزبور را برای
سازمانها میسر میسازد .این الگو نهتنها سازمان را به سن ش میزان موفقیت خود در اجتترای برنامتتههتتای بهبتود در
مقاطع مختلف زمانی قادر میسازد ،بلکه مقایسه عالکرد سازمان با سایر سازمانهتتا و بتتهویژه بهتتترین آنهتتا را نیتتز
تسهیل میکند .اجرای اثربخش ا ول تعالی سازمانی که در معیارهای جوایز کیفیت نهفته استتت ،شتترایط اقتصتتادی
مطلوبی را مهیا خواهد ساخت .بارزترین ناونه این جوایز در سه قطب بزرگ اقتصادی سده اخیر (ژاپن _ آمریکتتا _
اروپا) عبار اند از جایزه دمینگ در ژاپن ،جایزه بالدریج در آمریکا و جایزه اروپایی کیفیتتت (الگتتوی  )EFQMدر
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت است (برنایس.)2012 ،
تعالی سازمانی رسیدن به شرایطی است که تضاینکننده فعالیتهای رشد در سه بعد کیفیت ،نوآوری و بهبود سیستم
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8. Yeo
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جامعه میباشد .مهمترین رکن توسعه در ابعاد فردی ،سازمانى و اجتااعی هر جامعهای آموزش است که سازندگى و
بهبود و تعالى انسان و جامعه را به هاراه دارد .سازمانها و مؤسسا

بتترای هرکتتت در مستتیر تعتتالی و برتتتری در

رقابت با سایر سازمانها مستلز یادگیری و آموزش بهعنوان یک سازمان یادگیرنتتده هستتتند و آمتتوزش و یتتادگیری
من ر به ای اد نوآوری ،خالقیت ،تولید ایده ،خلق ثرو

و ارزشافزوده برای سازمان میگردد .آموزش و یادگیری از

رسالتهای خطیر و مأموریت ا لی سازمانهای آموزشی است که نقش اساسی در شکوفایی و تعتتالی جامعتته دارد.
سازمانها و نهادهای آموزشی برای ایفای رسالت و مأموریت ا لی خود در جامعه نیازمند برنامهریزی و هرکت در
مسیر تعالی سازمانی و سرآمدی در ارائه خدما
مدل تعالی سازمانی از ضروریا

علای و اجتااعی میباشند .بهبود مستار کیفیتت ناشتی از اجتترای

پایدار و زمینهساز ارتقاء مزیت رقابتی مؤسسا

آموزش عالی محسوب میشود .از

جنبههای بااهایت استفاده از الگوهای تعالی سازمانی ،کاربردی بودن آنهاست .ای اد تغییترا

و تطبیتق بتتا شتترایط

متحول ساختارهای فناوری ،اقتصادی ،اجتااعی و فرهنگی با بهکارگیری معیارهای مناسب برای سن ش و ارزیابی و
فراهم کردن موجبا

رشد کیفی مؤسسا

و دانشگاهها در سطح جهان ،میزان موفقیت ایتن رویکتترد از متتدیریت را

بیشتر آشکار میکند.
با توجه به مسائل مطرح در این پژوهش سعی بر آن است که به ارائه مدل ارتقاء تعالی سازمانی دانشتتگاه فرهنگیتتان
پرداخته شود .بتتهکارگیری متتدلهای تعتتالی ستتازمانی در مراکتتز و ستتازمانهای دولتتتی در ارزیتتابی وضتتع موجتتود،
برنامهریزی جهت هرگونه تغیر بنیادین ،نوآوری ،یادگیری سازمانی ،باال بردن سطح کیفیت خدما  ،کاربست فناوری
اطالعا

و رضایتاندی مشتریان مؤثر خواهد بود لرا این سؤال به وجود میآید کتته وضتتعیت کیفیتتت ختتدما

در

مسیر سرآمدی بر اساس مدل تعالی سازمانی در جامعه آماری موردمطالعه چگونه است؟ چگونه میتوان با ارائه مدل
ارتقاء تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان ،در راستای ارتقای کیفیت و کتتارایی ایتتن دانشتتگاه گتتامی متتؤثر برداشتتت و
درنهایت به سرآمدی و تعالی دانشگاه دستیافت؟ بنابراین ارتقای تعتتالی ستتازمانی در دانشتتگاه فرهنگیتان بتتهعنوان
هدف ا لی این پژوهش به روش ترکیبی از نوع اکتشافی به دنبال پاسخ به این ستتؤال استتت کتته مؤلفتتههای تعتتالی
سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدامند و تعالی سازمانی در این دانشگاه اساساً از چه الگویی متأثر است.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
تعالی در لغت به معنی بلند شدن و برتر شدن است .تعالی سازمانی به معنای تعهد سازمانی به رشد و توسعه پایتتدار
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در جهت تأمین و ارتقاء سطح منافع ذینفعان درونی و بیرونی سازمان از قبیتل مشتتتریان ،ستترمایهگراران ،کارکنتتان و

ارائه و اعتبار یابی مدل ارتقای تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان 169/ ...

هاایتکننده است (بیکزاد .)1388 ،تعالی سازمانی چارچوبی روشاند برای ارزیابی عالکرد سازمانها در دو هوزه
فرآیندها و نتایج ها ل از این فرآیندها است (الوندی .)1394 ،یکی از روشهایی که مدل تعالی سازمانی را تعریف
میکند بها دادن به خالقیت کارکنان است .مدلهای تعالی سازمانی بهعنوان یتتک ابتتزار فراگیتتر و بتتا نگتترش جتتامع
بهتاامی زوایای سازمانها به کاک مدیران میآیند تا آنها را در شناخت دقیقتر سازمان یاری کنند .این مدلها برای
سن ش و مقایسه عالکرد سازمانها هاچنین به کار میروند و ضان اینکه یک سازمان را قادر میستتازند تتتا میتتزان
موفقیتهای خود را در اجرای برنامهها در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد ،نقا قو

و ضعف خود را

شناسایی و پروژههایی را تعریف و به سات تعالی هرکت کند (تلوار2011 ،1؛ جعفری قوشچی .)1394 ،مطالعتتا
نشان میدهد تنوع با تعالی سازگار است ،بنابراین تعالی هد زیادی از انعطافپریری و نتتوآوری در ستتطح محلتتی و
افزایش یکپارچهسازی تاا فعالیتها را در جهت بازار تعایمیافته اجازه میدهتتد .تعتتالی استتت کتته درنتی تته ا تتل
یکپارچهسازی اجازه میدهد تتتا تنتتوع قابلتحاتتل باشتتد ،بتتدون اینکتته آن را بتترای وهتتد

سیستتتم تهدیتتد بدانتتد

(اورسیولی.)2003 ،2
مفهو کیفیت از سالهای دور وجود داشته و در طول زمان تکاملیافته است .برخی از نویسندگان و متفکران ،ماننتتد
دمینگ ،ایشیکاوا ،3پسترز ،4لایا 5و  ...از نقش و اهایت بیشتر کیفیت بهعنوان مبنا و سنگ بنای ا لی تعالی هاایت
کردند .نویسندگان و خبرگان دیگری مانند جوران و کراسبی تارکزشان بر روی نیازهای مستتتقیم کستتبوکار بتتوده
است (دالگارد -6پارک جی و دالگارد .)2007 ،در اوایل قرن بیستم کیفیتتت بتته معنتتای بازرستتی محصتتوال

بترای

اطاینان از تحقق معیارها و استانداردها بوده استتت (وربیتتتن .)2008 ،7در دهتته  1940در طتتول جنتتگ جهتتانی دو
کیفیت ازنظر ماهیت ،آماری بوده است و از روشهای ناونهگیری آماری بتترای ارزیتتابی کیفیتتت استتتفاده میشتتد و
ناودارهای کنترل کیفیت برای نظار

بر فرآیند تولید به کار میرفت .با نگاهی به سیر تحول تفکر کیفیت ،آنگونتته

1 Talwar
2 Urciuoli
3 Ishikawa
4 Posters
5 Lamia
6 Dahlgaard
7 Verbeeten
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و دائای سازمان در جهت کستتب رضتتایت مشتتتری و افتتزایش مستتتار ستتودآوری در یتتک محتتیط ملتتی فراگیتتر و

 /170فصلنامه علای پژوهشی آموزش عالی ایران* سال یازدهم* شااره چهار * زمستان 1398

(فرییرا .)2003 ،2در دهه  1960به کاک اندیشاندان کیفیت ،این مفهو معنای گستردهای یافت و کیفیتتت بتتهعنوان
پدیدهای تلقی میشد که کل سازمان (نهفقط فرآیند) را در برمیگرفت .هاه بخشها مسئول کیفیت محصوال

بودند

و هاه در هزینه کیفیت پایین سهیم بودند و کیفیت بهعنوان مفهومی به شاار میآمد که سازمان را تحت تتتأثیر قتترار
میداد (هسنزاده ثارین و مقیای .)1389 ،دمینگ ،)1976( 3رویکرد مدیریت کیفیت را با چهار نکته بیان کتترد کتته
عالوه بر ارتقای تولید یا کیفیت خدما

به نعت چهره انسانی میبخشد (فرییرا .)2003 ،کراس بای )1979( 4بیان

داشت که کیفیت «تطابق با انتظارا » است و بر« ،انگیزنده و برنامهریزی» بهعنوان موضوعا

کلیدی ،بهجای روش-

های آماری تأکید ناود .در اواخر دهه  1980که اقتصاد اروپا در معرض تهدید بازارهای ختتاور دور (بتتهویژه ژاپتتن)
قرار داشت ،ان انی از مدیران عامل  14سازمان پیشرو در اروپا گرد هم آمدند تا راهکار بهسالمت جستن از مخاطره
موجود و پیش برندگی و سردمداری آینده را بیابند .مشور

این گروه و عز گروهتتی آنتتان بتته تأستتیس بنیتتاد غیتتر

وابسته کیفیت ان امید .بنیادی که مأموریت آن گسترش آگاهیها و ارائه دورههای مدیریت و شناسایی دستتتاوردها و
تشویق و انگیزش راهیان مسیر توسعه و تعالی است (گرامی و نورعلیزاده .)1387 ،گاروین )1984( 5م اوعهای از
ابعاد کیفیت را شناسایی کرد که شامل عالکرد ،ویژگیها و خصیصهها ،قابلیت اعتاتتاد ،انطباقپتتریری ،مانتتدگاری و
دوا  ،خدمت پریری ،زیبایی و کیفیت درک شده میشد (سینگ 6و هاکاران)2017 ،؛ بنابراین بر مبنای توسعه تفکر
کیفیت TQM ،یک نیروی سوقدهندهی کیفیت در جهت بهبود مستار بسیاری از سازمانها در جهان میگتتردد .بتتا
الها از  TQMو بر اساس ت ربیا

و دانش برگرفته از ت ربیا

ایاال متحده یعنتتی  ،MBNQAمتتدل EFQM

در سال  1989تأسیس شد و کایسیون اروپا آن را تائید کرد (نودهی .)1388 ،الگوی تعتتالی از ستتال  1991بتته کتتار
گرفته شد .در سال  1992نخستین جایزه اروپایی کیفیت به برترین شرکتهای رو به تعالی تعلق گرفت .از آن زمتتان
این الگوی استاندارد ،دائااً بازبینی و رفع نقص شده است تا بتواند رفاً منعکسکننده فرضتتیاتی باشتتد کتته قتتبالً در
عال به اثبا

رسیدهاند .نتی ه آنکه این الگو ،بر «تعالی سازمان» متارکز است و ناگزیر هاه جنبههای مدیریت یتتک
1 Higher education council for England
2 Ferriera
3 Deming
4 Crossby
5 Garvin
6 Singh
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که HECFE1بیان میدارد مفهو کیفیت ابتدا بهوستتیله ادوارد دمینتتگ در دهتته  1950بتتا ابعتتاد فراتتتری بیتتان شتتد
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نورعلیزاده .)1387 ،جنسن در سال  2000بیان میدارد که شرکتها بایستی یک هدف ارزشی و منحصربهفرد داشتتته
باشند .شافر و تامسون تعالی را در کسب نتایج مالی مطرح کردند (دالگارد -1پارک و دالگتتارد .)2007 ،بستتتفیلد 2و
هاکارانش ( ،)2001ایانی را به این ابعاد اضافه کردند (میر سپاسی و دیگران.)2 :1391 ،

اهداف پژوهش
هدف کلی
 طراهی مدل ارتقای تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیاناهداف جزئی
 شناسایی مؤلفههای تشکیلدهنده تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شناسایی بسترهای شکلگیری تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شناسایی شرایط شکلگیری تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شناسایی استراتژیهای تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شناسایی پیامدهای تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان -آزمون و اعتباریابی مدل استخراجی تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان

روش پژوهش
بر اساس پارادایم و معرفت علای تحقیق ،روش تلفیقی (آمیخته) برای سن ش متغیرهای موردبررسی انتخاب شد.
روشهای تحقیق ترکیبی ،در دد ادغا و ترکیب دادههای کاّی و کیفی در جهت فهم بهتر از مسئله تحقیق هستند.
چگونگی ترکیب دادههای کاّی و کیفی در تحقیقا

ترکیبی ،بر اساس استراتژیهای مرتبط با رهیافت این تحقیقا

ان ا میشود .ازآن اییکه در این پژوهش دادههای کیفی در مرهله اول پژوهش جاعآوری میشود ،قصد محقق
میتواند کشف موضوع تحقیق با نظر مشارکتکنندگان در تحقیق باشد؛ بنابراین در مرهله بعد هاین موضوع را
1 Dahlgaard
2 Bestfield
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سازمان را شامل میشود و بهعالوه« ،سازمان» هراندازه و ابعادی که باشتتد ،میتوانتتد از آن استتتفاده کنتتد (گرامتتی و
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گراندد تئوری یا روش داده بنیاد است .محقق در ابتدا با ان ا مصاهبههای عایق در میان خبرگان و مدیران و اساتید
دانشگاه فرهنگیان به ارائه مدل ارتقای تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان پرداخته و سپس به کاک روش کای
پیاایش سعی در اعتباریابی و آزمون تئوری به دست آمده در جامعه آماری مشابه میکند .استراتژی استفادهشده در
این پژوهش استراتژی اکتشافی متوالی است و در این استراتژی تقد با وجه کیفی تحقیق است .جاعآوری اطالعا
پژوهش در بخش کیفی با استفاده از مصاهبههای عایق نیاه ساختارمند ان ا شده و جامعۀ آماری شامل مدیران،
کارکنان و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ،کردستان و هادان هستند و برای ناونهگیری از روش ناونهگیری
نظری استفادهشده است و ناونهگیری از مدیران ،کارکنان و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ،کردستان و
هادان تا جایی ادامه یافت که محقق به این نتی ه رسید که هاه آنها نظر واهدی در ارتبا با تعالی سازمانی دارند
و در این مطالعه محقق با ان ا  15مصاهبه عایق به اشباع نظری رسید .ناونهگیری بخش کای هم از طریق فرمول
ه م ناونه کوکران ان ا شده و تعداد  122نفر بهعنوان ه م ناونه انتخاب شدند .تحلیل دادههای کیفی بر اساس
سه مرهله کدگراری و تحلیل کای بر اساس مدلسازی معادله ساختاری ان ا شده است.

تحلیل یافتههای پژوهش
یافتههای کیفی پژوهش
برای مقوله تعالی سازمانی نظریههای گوناگونی وجود دارد و با توجه بتته بستتتر فرهنگتتی ایتتران بتتهتنهایی نایتتتوان
هیچکدا را بهعنوان چارچوب نظری برای این پژوهش در نظر گرفت؛ بنابراین پژوهش هاضتتر باهتتدف ارائتتۀ یتتک
چارچوب نظری و مدل پتتارادایای از برستتاختهای شخصتتی متتدیران ،کارکنتتان و کارشناستتان دانشتتگاه فرهنگیتتان
کرمانشاه ،کردستان و هادان به دنبال ارائه نظریه بومی در این زمینه است .شروع کتتار در نظریتته زمینتتهای بتتا ان تتا
مصاهبههای عایق ور

میگیرد .مدل ارائهشده در این پژوهش ها تتل تحلیتتل عایتتق  15مصتتاهبه از متتدیران،

کارکنان و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ،کردستان و هادان است کتته در فراینتتد تعتتالی ستتازمانی دانشتتگاه
درگیر هستند .نتایج تحلیل دادهها بر اساس مراهل سهگانه کدگراری ارائه شد و در مرهلۀ کدگتتراری بتتاز ،بتتیش از
 231گزاره معنادار و  255مفاهیم متناظر استخراج شد .ازآن اییکه هتتر مصتتاهبه دارای گزارههتتای معنتتادار زیتتادی
بودند ،یک مصاهبهها دارای بیشترین گزاره معنادار به تعداد  27گزاره و یک مصتتاهبه دارای کاتتترین میتتزان گتتزاره
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میتوان در سطح وسیعی از جامعه آماری موردبررسی کاّی قرار داد .روش کیفی مورداستفاده در این پژوهش روش
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گرفته از دادهها نسبت به نظریهای که ها ل جاع آمدن یک سلسله مفاهیم بر اساس ت ربه یا تأمال

رف است،

با اهتاال بیشتری میتواند ناایانگر واقعیت باشد و ازآن اکه نظریههای زمینهای از دادهها استنتاج میشوند ،میتوانند
با ای اد بصیر

و ادراک عایقتر ،رهناود مطائنی برای عال باشند؛ بنابراین دادههای پژوهش کتته متتتن مصتتاهبهها

هستند ،به روش کدگراری تحلیل میشوند .در روش گراندد تئوری دادههای گردآوری شده در سه مرهله کدگراری
میشوند .در طی این سه مرهله و بتتا کدگتتراری دادههتا ،بهتتتدریج از متتتن مصتتاهبهها ،گزارههتتای معنتتادار ،از دل
گزاره های معنادار ،مفاهیم متناظر ،از دل مفاهیم متناظر ،خرده مقوال

و از دل ختترده مقتتوال

مقولتتههای ا تتلی و

درنهایت نظریه بیرون میآید .در اولین مرهله از  231گزاره معنادار و  255مفاهیم متناظر و از این مفاهیم تعتتداد 31
خرده مقوله استخراج شده است .تئوری داده بنیاد یا تئوری برخاسته از دادهها یک روش تحقیقتتی عتتا  ،استتتقرایی و
تفسیری است ،بنابراین در این پژوهش با تفسیر جزئی از گزارههایی که در متن چنتتدین مصتتاهبه علاتتی استتتخراج
شده بود ،محقق به یک تفسیر کلی از مفهو تعالی در دانشگاه فرهنگیتتان منتتاطق ده کشتتور (کرمانشتتاه ،کردستتتان و
هادان) دستیافت .تحلیل و جاعآوری دادهها تا جایی ادامه یافت که دیگر دادههای اضافی کاکی به تحلیل بیشتتتر
نایکردند .بر هاین اساس الگوی استخراجی یک الگویی بر خواسته از دادههای پژوهش است .این فرایند در جدول
( )1در مراهل کدگراری محوری و گزینشی بهخوبی نشان داده شده است.
جدول  -1خروجی مراحل کدگذاری محوری و گزینشی
خرده مقوالت

مقوالت محوری

نخبه پروری و مدیریت استعداد
آموزش کارکنان آتی
بقای ارزش
شاخصهای مثبت عالکردی
دستاوردهای راهبردی

جانشین پروری
پایدارسازی نتایج
مطلوب

پایدار و توسعه جانشینسازی من ر میشود.

پریرش ایدههای نو

نقا قابلبهبود و کارا به خلق مشترک ارزشهای

مبنای علای عال

بهوسیله مدیرانی نخبه و سرآمد ،هاراه با شناسایی

پژوهش محوری

دانش گرایی

تعالی سازمانی در الگویی با تواناندسازی سازمان

تواناندی علای

مقوله هسته
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معنادار به تعداد  7عدد گزاره بوده است .ازآن اییکه در گراندد تئوری نظریه از دل دادهها پدیتتدار شتتود ،نظریتته بتتر
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شبکهسازی
روابط بین سازمانی

ارتباطی

اهترا به ارزشهای سازمان
هاسویی با جامعه

کارایی سازمانی

مسئولیت اجتااعی
طرحریزی برنامهها
ارتباطا

اثربخش سازمانی

منابع انسانی

ارتقای دانش کارکنان
ارزشآفرینی برای ذینفعان
خلق آینده پایدار
هدفاند کردن تالشها
توزیع ت ارب موفق
شناسایی پیش برندهها
تواناندسازی روانشناختی
تواناندسازی فنی

خلق مشترک ارزش
قابلیت رقابتپریری
سازمان
تواناندسازی

مدیریت چابک
تعامل با نخبگان

رهبران نخبه و سرآمد

مدیریت مبتنی بر نتایج
تدوین سند چشمانداز سازمان
مطالعه روندهای سازمان

شناسایی نقا قابلبهبود

شناسایی پیشرانها و ذینفعان

درنهایت پس از بررسی دقیقتر و پیوند بین مفاهیم خرده مقوال  11 ،مقوله محوری به دست آمد که ایتتن مقتتوال
عبار

از :دانش گرایی ،جانشین پتتروری ،پایدارستتازی نتتتایج مطلتتوب ،شتتبکهها و مهار هتتای ارتبتتاطی ،کتتارایی

سازمانی ،منابع انسانی ،خلق مشترک ارزش ،قابلیت رقابتپریری سازمان ،تواناندسازی ،رهبتتران نخبتته و ستترآمد و

Downloaded from ihej.ir at 15:35 +0330 on Tuesday January 19th 2021

توسعه سرمایههای اجتااعی

شبکهها و مهار های
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شرح «تعالی سازمانی در الگویی با تواناندسازی سازمان بهوسیله مدیرانی نخبه و سرآمد ،هاراه بتتا شناستتایی نقتتا
قابلبهبود و کارا به خلق مشترک ارزشهای پایدار و توسعه جانشینسازی من ر میشود ».ظتتاهر شتتد کتته میتوانتتد
تاامی مقوال

دیگر را تحت پوشش قرار بدهد .جدول  -2نتایج تحلیل دادهها را در مراهل کدگتتراری محتتوری و

گزینشی نشان میدهد .در ادامه ابتدا هر  11مقوله هاراه با نقلقولهای مشارکتکنندگان مطرح میشود .پس از طرح
مقوال  ،مقوله هستهای و نهایتاً مدل پارادایای به تصویر کشیده میشود.

مقوله هسته (مرکزی)
برای رسیدن به مقوله هسته که آخرین مرهله کدگراری است ،ترکیب نهایی مقوال

ا لی این نظریه را موجب شد

که :تعالی سازمانی در الگویی با تواناندسازی سازمان بهوسیله مدیرانی نخبتته و ستترآمد ،هاتراه بتتا شناستتایی نقتتا
قابلبهبود و کارا به خلق مشترک ارزشهای پایدار و توسعه جانشینسازی من ر میشود؛ بنابراین در آخرین مرهلتته
کدگراری کدهای به دست آمده در مرهلۀ کدگراری محوری در سطحی انتزاعیتر ادامه مییابد .هدف از ایتتن کتتار،
یکپارچهسازی و پاالیش مقولههای کسبشده در مرهله کدگراری محوری است .در این مرهله است که شکلگیری
و پیوند هر مقوله با سایر مقولهها شرح داده میشود و مقوله هسته نهایی به دست آمده که کل مفاهیم و مقولتتهها را
در برمیگیرد .با ترکیب یازده مقولۀ ا لی پژوهش (دانش گرایتتی ،جانشتتین پتتروری ،پایدارستتازی نتتتایج مطلتوب،
شبکهها و مهار های ارتباطی ،کارایی سازمانی ،منابع انسانی ،خلق مشترک ارزش ،قابلیتتت رقابتپتتریری ستتازمان،
تواناندسازی ،رهبران نخبه و سرآمد و شناسایی نقا قابلبهبود) ،مقوله هسته نهایی در مرهلۀ کدگتتراری گزینشتتی

ظهور کرد .با توجه به مقوال عاده و توضیحا فوق میتتتوان گفتت کتته مقولتتۀ؛ تعتتالی ستتازمانی در الگتتویی بتتا
تواناندسازی سازمان بهوسیله مدیرانی نخبه و سرآمد ،هاراه با شناسایی نقا قابتتلبهبود و کتتارا بتته خلتتق مشتتترک
ارزشهای پایدار و توسعه جانشینسازی من تتر میشتتود ،میتوانتتد هاتته مباهتتث متتدیران و متخصصتتان دانشتتگاه
فرهنگیان کرمانشاه ،کردستان و هادان را در ارتبا با تعالی سازمانی تحت پوشش قرار دهتتد و نیتتز جنبتته تحلیلتتی
داشته باشد .بر اساس مقوله هسته نهایی که خود برگرفته و انتزاع شده از سایر مقوال

عادۀ ارائهشده است ،مدیران

و متخصصان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ،کردستان و هادان در ت ربۀ زیست ختتود شتترایط علّتتی ،بستتتر و اوضتتاع
تعالی سازمانی مدیران را ت ربه ،درک و یا تصور میکنند .آنها در شرایط و بستر تعتتاملی خا تتی تعتتالی ستتازمانی
مدیران را تبیین کرده اند که اگر این شرایط در هر سازمانی مهیا شود ،انتظتتار تعتتالی در متتدیریت و ستتازمان ،انتظتتار
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شناسایی نقا قابلبهبود هستند که با انتزاع بیشتر این مقوال

در مرهلۀ کدگراری گزینشی ،یک مقوله هستهای بتته

 /176فصلنامه علای پژوهشی آموزش عالی ایران* سال یازدهم* شااره چهار * زمستان 1398

کرمانشاه ،کردستان و هادان دالیل متعددی برای تعالی سازمانی عنوان کردهاند که محقق در چند مرهله تارکز دقیق
و مطالعه عایق متن مصاهبهها از کل  15عدد مصاهبه ان ا شده در مرهله اول بیش از  231گزاره معنادار استخراج
کرد که در مرهله دو با استخراج مفاهیم متناظر این تعداد را به  255مفاهیم رساند .درنهایتتت بتتا تحلیتتل و تعایتتق
بیشتر بر روی مفاهیم در مرهله کدگراری محوری کل مفاهیم متناظر به  31مقوله مهم و فراگیر تبدیل شد و سپس با
یک دستهبندی نهایی هاه مقوال

در یازده مقوله محوری که جوهره ا لی تئوری استخراجی بودهاند ،تبتتدیل شتتده

است .هاچنین برای روشن شدن نحوه ارتباطا

این مقولههای استخراجی مدل پارادایای پژوهش به تصویر کشیده

میشود.

ترسیم مدل پارادایمی
درم اوع یافتههای پژوهش هاضر نشان دادند که تعالی سازمانی میتواند دالیل مختلفی داشته باشتتد .نتتتایج کیفتتی
مصاهبههای عایق مدیران و متخصصان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ،کردستان و هاتتدان گویتتای مباهتتث و مفتتاهیم
متفاوتی از دالیل تعالی سازمانی هستند که با ان ا سه مرهله کدگراری هاه در مقوالتی بهاتفاق نظر رستیدهاند کته
«تعالی سازمانی در الگویی با تواناندسازی ستتازمان بهوستتیله متتدیرانی نخبتته و ستترآمد ،هاتتراه بتتا شناستتایی نقتتا
قابلبهبود و کارا به خلق مشترک ارزشهای پایدار و توسعه جانشینسازی من ر میشود» بنتتابراین هاتته یافتتتهها را
میتوان در یک مدل پارادایای برای فهم بهتر ترسیم کرد .هاانگونه که در شکل شااره ( )1مشاهده میشتتود ،ایتتن
مدل دارای بخشهای؛ شرایط علّی ،پدیده ،بستر ،شرایط مداخلهگر ،استراتژی و پیامد است.
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معقولی خواهد بود .هاانطور که متن مصاهبههای عایق نشان میدهد ،متتدیران و متخصصتتان دانشتتگاه فرهنگیتتان

ارائه و اعتبار یابی مدل ارتقای تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان 177/ ...

در این مدل قابلیت رقابتپریری سازمان و تواناندسازی بهعنوان دو شر علی برای تعالی سازمانی هضتتور دارنتتد.
بر اساس تحلیل کیفی این مقولهها قابلیت رقابتپریری سازمان با سه خرده مقوله فرعی؛ هدفانتتد کتتردن تالشهتتا،
توزیع ت ارب موفق و شناسایی پتتیش برنتتدهها مشتتخص شتتده استتت و مقولتته تواناندستتازی بتتا دو ختترده مقولتته
تواناندسازی روانشناختی و تواناندسازی فنی تعریف و شاخصسازی شده است .عالوه بر شرایط علی شکلگیری
تعالی سازمانی به بستر برای شکوفایی نیاز دارد که بر اساس تفاهم جاعی مدیران و متخصصان دانشتتگاه فرهنگیتتان
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شکل  -1مدل پارادایمی پژوهش
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مدیریت مبتنی بر نتایج وجود دارد .عالوه بر این مقوله ،مقوله منابع انسانی هم با خرده مقوال ؛ طرحریزی برنامهها،
ارتباطا

اثربخش سازمانی و ارتقای دانش کارکنان نقش بسزایی در تعتتالی ستتازمان دارد؛ امتتا آنچتته از آن بتتهعنوان

شرایط مداخلهگر یاد میشود ،دانش گرایی و شبکهها و مهار های ارتباطی است ،دانش گرایی با چهار خرده مقوله؛
تواناندی علای ،پژوهش محوری ،مبنای علای عال و پریرش ایدههای نتتو تعریفشتتده و شتتبکهها و مهار هتتای
ارتباطی در محتوای مصاهبههای این پژوهش دارای سه بعد مهم سرمایه اجتااعی ،شبکهسازی و روابط بین سازمانی
است که هر سه مقوله بتترای تعریتتف شتتبکهها و مهار هتتای ارتبتتاطی بستتیار روشتتن و دقیتتق هستتتند .شتتبکهها و
مهار های ارتباطی نیز مانند بستر هم بر استراتژیهای تعالی سازمانی و هم بر ختتود تعتتالی ستتازمانی اثتتر مستتتقیم
دارند.
آنچه از هسته برخی مصاهبهها بیرون میآید ،راهبردها یا استراتژیهایی برای درگیر کردن مدیریت در توسعه تعالی
سازمانی است .برای افزایش تعالی سازمانی در هر سازمانی ،کارایی سازمانی یک امتیاز مهتتم استتت .ا تتوالً راهبتترد
کارایی سازمانی سطح تعالی سازمانی را مشخص میکند .بهعبار دیگر اگر بتوان میزان تعالی سازمانی را در دانشگاه
فرهنگیان افزایش داد ،باید به راهبرد کارایی سازمانی و شناسایی نقا قابلبهبود اتکا کرد .راهبرد کارایی سازمانی بتتا
سه شاخص؛ اهترا به ارزشهای سازمان ،هاسویی با جامعتته و مستتئولیت اجتاتتاعی ،تعریفشتتده استتت .کتتارایی
سازمانی ضان داشتن رابطه دوسویه با تعالی سازمانی من ر به سه پیامد مهم؛ خلق مشترک ارزش ،جانشین پتتروری
و پایدارسازی نتایج مطلوب سازمانی میشود .درنهایت مدل پارادایای پتتژوهش بایتتد دارای پیامتتدهایی در راستتتای
پدیده مرکزی پژوهش باشد .مهمترین پیامدهای مورد انتظار در تبیین تعالی ستتازمانی شتتامل خلتتق مشتتترک ارزش،
جانشین پروری و پایدارسازی نتایج مطلوب خواهد بود .این سه مقولتته هرچنتتد پیامتتدی بتترای تعتتالی ستتازمانی در
دانشگاه فرهنگیان غرب کشور هستند ،اما در فرایندی رفت و برگشتی خود عاملی برای تعالی سازمانی نیز هستند.

یافتههای کای پژوهش
بهمنظور تعیین شد

و جهت تأثیر متغیرهای مستقل بر سطح اساس تعالی سازمانی از یک متتدل معادلتته ستتاختاری

بهره گرفته شده است که نحوه سن ش یک متغیر پنهان را با استفاده از دو یتتا تعتتداد بیشتتتری متغیتتر مشتتاهده شتتده
تعریف میکند .هاچنین میتوان گفت در مدل اندازهگیری مشخص میشود که تعداد متغیرهای مشاهده شده بتترای
یک متغیر پنهان تا چه هد تحت تأثیر متغیر پنهان موردنظر و تا چه هد تحت تأثیر متغیر خطا هستند .البتتته الز بتته
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کرمانشاه ،کردستان و هادان مقوله «رهبران نخبه و سرآمد» با سه خرده مقوله مدیریت چابک ،تعامتتل بتا نخبگتتان و

ارائه و اعتبار یابی مدل ارتقای تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان 179/ ...

اعتباریابی آن در میان جامعه آماری گستردهتری به روش کای اقدا شده است.

شکل  -2مدلسازی معادله ساختاری برای تبیین و آزمون مدل تعالی سازمانی

در این مدل روابط متغیرهای پژوهش به ور

ساختاری موردبررسی قرار گرفته است .در این متتدل بتتا توجتته بتته

جهت پیکانها از سات متغیر پنهان به سات متغیر مشاهده شده که معرف آن متغیر پنهان استتت ،بیتتانگر ایتتن نکتتته
روش شناختی است که ناره هر پاسخگو در متغیر مشاهده شده تحت تأثیر وضعیتی است که آن پاسخگو در متغیتتر
پنهان زیر بنایی مرتبط با متغیر مشاهده شده دارد .در این متتدل متغیرهتتای پنهتتان پتتژوهش شتتامل :تعتتالی ستتازمانی؛
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ذکر است که مدل ساختاری این پژوهش ها ل الگوی پارادایای استخراج شده بخش کیفی پژوهش است که برای
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و پیامدهای تعالی سازمانی هستند که هرکدا با تعدادی متغیر آشکار در مدل تعریفشدهاند .برای مثتتال در تعریتتف
تعالی سازمانی شش متغیر :افزودن ارزش برای مشتریان ( ،)oe1ستتاختن آینتتدهای پایتتدار ( ،)oe2توستتعه ظرفیتتت
سازمانی ( ،)oe3مدیریت زیرکانه ( ،)oe4جانشینسازی براساس استعداد کارکنان ( ،)oe5هاایت از نتایج برجسته
( )oe6وجود دارند که این شاخصسازی بر مبنای دادههای کیفی ها ل از متن مصاهبهها ان ا گرفتتته استتت .بتتر
اساس نتایج ها ل از مدلسازی مدیریت زیرکانه ( )oe4با ضریب ( )0/75بیشترین توان تبیین تعتتالی ستتازمانی را
داشته است و شاخص افزودن ارزش برای مشتریان ( )oe1با ضریب ( )0/26به نسبت بقیه شتتاخصها تتتوان تبیتتین
کاتری داشته است .عالوه بر وضعیتهای اندازهگیری در مدل وضتتعیت ستتاختاری نیتتز نتتتایج جتتالبی وجتتود دارد.
بهعبار دیگر ،میتوان گفت وجود تعالی سازمانی در دانشگاه منطقه  10فرهنگیتتان :کرمانشتتاه ،کردستتتان و هاتتدان
چقدر متأثر از متغیرهای دانش گرایی ،جانشین پروری ،پایدارسازی نتایج مطلوب ،شبکهها و مهار هتتای ارتبتتاطی،
کارایی سازمانی ،منابع انسانی ،خلق مشترک ارزش ،قابلیت رقابتپتتریری ستتازمان ،تواناندستتازی ،رهبتتران نخبتته و
سرآمد و شناسایی نقا قابلبهبود در قالب مدلی پارادایای است .برای مثال متغیرهای شناستتایی نقتتا قابتتلبهبود و
کارایی سازمانی در قالب یک استراتژی با ضریب  0/79در د اثر مثبتتت و معنتتاداری بتتر تعتتالی ستتازمانی دارنتتد و
هاچنین هاین متغیرها همزمان بر سه پیامد؛ خلق مشترک ارزش ،پایدارسازی نتایج مطلوب و جانشتتین پتتروری بتتا
ضریب  0/70در د اثر مثبت و معناداری داشتهاند .در دیگر روابتتط ستتاختاری نیتتز بستتترها (قابلیتتت رقابتپتتریری
سازمان و تواناندسازی) نیز با ضریب  0/61اثر مثبت و معناداری بر تعالی سازمانی دارند و همزمان نیتتز بتتا ضتتریب
 0/41اثر معناداری بر استراتژیها دارند .در بررسی دیگر روابط ساختاری شرایط علتتی بتتا ضتتریب  0/57و شتترایط
مداخلهگر با ضریب  0/45اثر مثبت و معناداری بر تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان مناطق ده داشتهاند.
جدول  -2متغیرها و نمادهای ترسیمی موجود در مدل
متغیرهای موجود در مدل
بسترهای تعالی سازمانی ()B
شرایط علی تعالی سازمانی ()SHE

شاخصها

نماد ترسیمی

قابلیت رقابتپریری سازمان

b1

تواناندسازی

b2

منابع انسانی

she1

رهبران نخبه و سرآمد

she2
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بسترهای تعالی سازمانی؛ شرایط علی تعالی سازمانی؛ شرایط مداخلهگر تعالی سازمانی؛ استراتژیهای تعالی سازمانی

ارائه و اعتبار یابی مدل ارتقای تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان 181/ ...

شبکهها و مهار های ارتباطی

shm2

استراتژیهای تعالی سازمانی ()S

پیامدهای تعالی سازمانی ()P

شناسایی نقا قابلبهبود

s1

کارایی سازمانی

s2

خلق ارزش مشترک

p1

پایدارسازی نتایج مطلوب

p2

جانشین پروری

p3
Oe1
…
Oe6

م اوع شش گویه برای سن ش تعالی

تعالی سازمانی

سازمانی

نتایج استنباطهای آماری تحقیق
اگر مدلی که به شکل ناودار ترسیم میگردد توسط شاخصهای برازندگی مدل تائید شود ،از آن مدل میتوان برای
استنبا آماری در مورد وجود رابطه علتتی بتتین متغیرهتتای موجتتود در متتدل استتتفاده کتترد .ازآن اکتته متتدل توستتط
شاخصهای برازندگی تائید شده است و با توجه قابتتلقبول بتتودن شتتاخصهای بتترازش ،نتتتایج ها تتل از تحلیتتل
اطالعا

آماری استنبا آماری با کاک نر افزار آموس محاسبه شده است.
جدول  -3نتایج استنباط آماری پژوهش
استنباط آماری پژوهش

شرایط علی
<-

استراتژیها

تعالی
سازمانی

پیامدها
بسترها

معیار

بحرانی

معناداری

1/134

0/317

3/577

0/000

تائید

0/367

0/156

2/352

0/000

تائید

برآورد

بسترها

شرایط مداخلهگر

خطای

مقدار

سطح

<-

استراتژیها

نتیجه استنباط

0/773

0/121

6/388

0/000

تائید

0/648

0/285

2/297

0/004

تائید

0/590

0/354

1/660

0/017

تائید

0/162

0/085

1/905

0/010

تائید
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شرایط مداخلهگر تعالی سازمانی ()SHM

دانش گرایی

shm1
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استراتژیها

<-

پیامدها

3/928

2/070

1/898

0/038

تائید

با توجه به اطالعا

ها ل از استنبا آماری پژوهش ،برآوردها و سطح معنتتاداری نشتتان داده استتت کتته اثتتر هاتته

متغیرها بر متغیر وابسته تعالی سازمانی معنادار بوده است .برای مثال در مدل فوق اثر استراتژیهای تعالی سازمانی بر
تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان با بیشترین ضریب اثرگراری توانسته است این متغیر را تبیتتین کنتتد .پتتسازآن نیتتز
بسترهای شکلگیری تعالی در جایگاه دو قرار دارد بنابراین هاه متغیرها اثر معناداری بر تعتتالی ستتازمانی دانشتتگاه
فرهنگیان داشتهاند .عالوه بر بررسی روابط مستقیم در متتدل برختتی روابتتط نیتتز در متتدل وجتتود دارنتتد کتته اثتترا
قابلتوجهی بر روی هادیگر دارند .برای مثال اثر بسترها بر روی استراتژیها با ضریب ( )0/41دارای اثر معنتتاداری
در مدل است و به دنبال آن اثر شرایط مداخلهگر بر استراتژیها با ضتتریب ( )0/58نیتتز اثتتر معنتتاداری دارد .در کتتل
عالوه بر روابط ساختاری که هاه معنادار شدهاند ،برای بعضی شاخصها نیز یک نوع تحلیل عاملی در متتدل وجتتود
دارد که اثر هاه آنها نیز معنادار است و این بدان معنی است که شاخصهای متغیرهتتای ا تتلی پتتژوهش بتتهخوبی
توانستهاند این متغیرها را تبیین کنند.

نتیجهگیری
امروزه تعالی سازمانی در مدیریت یکی از مسائل مهم هوزههای مختلف سازمانی و متتدیریت شتتده استتت .امتتروزه
بسیاری از سازمانها و شرکتهای بزرگ و کوچک در جهت توسعهسازمانی و مدیریتی خود تالشهای چشاگیری
را در عر ه تعالی سازمانی پی گرفتهاند .در این پژوهش بهمنظور آگاهی از ذهنیت متتدیران ،کارکنتتان و کارشناستتان
دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه،کردستان و هادان از تعالی سازمانی از یک رویکرد تلفیقی استفادهشتتده استتت؛ بنتتابراین
پژوهش هاضر باهدف ارائۀ یک چارچوب نظری و مدل پارادایای از زیرساختهای شخصتتی متتدیران ،کارکنتتان و
نخبگان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه،کردستان و هادان به دنبال ارائه نظریه بتتومی در ایتتن زمینتته استتت .در راستتتای
دستیابی به این هدف از روششناسی کیفی و نظریه زمینهای استفادهشده است .چارچوب نظری کشفشتتده ها تتل
از این پژوهش مطرح میکند که متتدیران ،کارکنتتان و کارشناستتان دانشتتگاه فرهنگیتتان کرمانشاه،کردستتتان و هاتتدان
قابلیتها و پتانسیلهای باالیی برای تبیین تعالی سازمانی داشتهاند .ازنظر آنان استراتژی تعالی سازمانی در الگویی بتتا
تواناندسازی سازمان بهوسیله مدیرانی نخبه و سرآمد ،هاراه با شناسایی نقا قابتتلبهبود و کتتارا بتته خلتتق مشتتترک
ارزشهای پایدار و توسعه جانشینسازی است که اساساً سطح تعیینکنندگی تعتتالی ستتازمانی منتتو بتته مؤلفتتههای
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شرایط مداخلهگر
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0/000

تائید

ارائه و اعتبار یابی مدل ارتقای تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان 183/ ...

سازمانی ،منابع انسانی ،خلق مشترک ارزش ،قابلیت رقابتپریری سازمان ،تواناندسازی ،رهبتتران نخبتته و ستترآمد و
شناسایی نقا قابلبهبود میباشد و شرایط شکلگیری تعالی سازمانی در دانشتتگاه فرهنگیتتان را متتورد شناستتایی و
بستر و زیرساخت تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان را مهیا میسازد .نتایج ها ل از این پژوهش با مطالعا

ایاانی

گله پردسری و هاکارانش ( ،)1397پارسائیان ( ،)1397سیدنقوی و هاکاران ( ،)1397ابراهیای ( ،)1396محاتتدی
( ،)1396شکاری و رضایی ( ،)1395قاسای و رضاییان ( ،)1395قهرمانی و تقوایی ( ،)1395رضایی زاده و مطهتتری
( ،)1395نیاآذری و بریاانی ( ،)1395خادمی کله لو و هاکاران ( ،)1395خراسانی و هاکاران ( ،)1394ن امیدیان و
هاکتتاران ( ،)1394شتتاس و هاکتتاران ( )1393و هاچنتتین یافتتتههای پتتژوهش کیفتی گیتورگ و می تورا (،)2015
رودریگرزو آلوارز ( ،)2014مطالعا

چو ( ،)2013بارنز ( ،)2012کاستکا و هاکاران ( )2010و سایر مطالعا

ان ا

شده در تعالی سازمانی مقایسه و نشان میدهد که وضعیت هاه مؤلفهها با آزمون  tباالتر از هد متوسط برآورد شده
است که میتواند مطلوب باشد ولی تا نقطه مطلوبی که مدل تعالی در نظتتر دارد فا تتله وجتتود دارد .هاچنتتین بتین
میزان کاربست معیارهای مدل تعالی سازمانی در این دانشگاه با سایر پژوهشهای ان ا شتتده تفتتاو
وجود دارد و تفاو

معنتتیداری

بین کارکنان در رابطه با وضعیت معیارهای تواناند ساز و نتایج معنیدار بود؛ بنابراین هتتدف از

این پژوهش ،ارائۀ یک چارچوب نظری برای کشف الگوی بومی تعالی سازمانی در دانشتتگاه فرهنگیتتان استتت؛ کتته
نتایج کیفی مصاهبههای عایق مدیران و نخبگان دانشگاه فرهنگیان گویای مباهث و مفاهیم متفاو
هستند که با ان ا سه مرهله کدگراری هاه در مقوال

تعالی ستتازمانی

بهاتفاق نظر رسیدهاند و میتوانتتد هاتته مباهتتث متتدیران و

متخصصان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ،کردستان و هادان را در ارتبا با تعالی سازمانی تحت پوشش قتترار دهتتد و
نیز جنبه تحلیلی داشته باشد .بر اساس مقوله هسته نهایی برگرفتتته از مصتتاهبههای کیفتتی ایتتن پتتژوهش ،متتدیران و
متخصصان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ،کردستان و هادان در ت ربۀ زیستهی خود شرایط علّی ،بستر و اوضاع تعالی
سازمانی مدیران را ت ربه ،درک و یا تصور میکنند .آنها در شرایط و بستر تعاملی خا ی تعالی سازمانی مدیران را
تبیین کردهاند که اگر این شرایط در هر سازمانی مهیا شود ،انتظار تعالی در مدیریت و سازمان ،انتظار معقولی خواهد
بود .هاچنین نتایج ها ل از مدلسازی این پژوهش گویای این واقعیت است که اثر هاه متغیرها بر متغیتتر وابستتته
تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه،کردستان و هادان معنادار بوده است .در یک نتی هگیری کلی میتوان
گفت تاا نتایج در مدلسازی معادله ستتاختاری دقیقتاً بتتا نتتتایج ها تتل از آزمتتون فرضتتیا

در نر افتتزار ()Spss

هاپوشانی دارد .از این نظر باید گفت مدل تدوینشده بتتومی بتترای استتاس تعتتالی ستتازمانی در دانشتتگاه فرهنگیتتان
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تشکیلدهنده چون؛ دانش گرایی ،جانشین پروری ،پایدارسازی نتایج مطلوب ،شبکهها و مهار های ارتباطی ،کارایی
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است .مدل تعالی بهویژه مدل استخراجی این پژوهش میتواند مزایای زیادی برای ستتازمانهای دانشتتی بهخصتتوص
مراکز دانشگاهی کشور داشته باشد .از مزایا و پیامدهای این مدل میتوان به ای اد مشتریان وفادار و راضی ،رهبتتران
موفق ،ای اد درک روشن از هدف سازمانی ،مدیریت تحوال  ،ای اد انگیزش بیشتر در ذینفعان سازمان ،استفاده مؤثر
و بهتر از اطالعا

سازمانی ،کارایی بخشیدن به عالیا های سازمانی ،ای اد فر تهای بهبود در ستتازمان ،هتتداقل

کردن دوبارهکاریها و نوآوری و خالقیت و ارزشافزوده در سازمان و  ...اشاره کرد؛ که با بتتهکارگیری متتدل تعتتالی
پژوهش ،دانشگاه میتواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامههای بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیتتابی
قرار داده و امکان مقایسه عالکرد خود با سایر دانشگاهها و بهویژه با بهترین آنها را خواهد داشت .نظتتر بتته اینکتته
دانشگاهها بهویژه دانشگاه فرهنگیان و مؤسسا

آموزش عالی ازجاله عادهترین نهادهای علای متولی تربیت نیروی

انسانی متعهد و متخصص نظا تعلیم و تربیت بهعنوان راهبران یاد دهنده یادگیری چرخه منابع انسانی کشتتور استتت
لرا هاواره باید در مسیر تعالی بوده و در زمره سازمانهای ستترآمد ،پیشتتاپیش محتتیط رقتتابتی دانشتتگاههای علاتتی
درهرکت باشد؛ بنابراین بهبود مستار کیفیت ناشی از اجرای مدل تعالی ستتازمانی زمینهستتاز ارتقتتاء مزیتت رقتتابتی
مؤسسا

آموزشی و نهادهای آموزش عالی محسوب میشود .ازاینرو دانشتتگاه فرهنگیتان بتتهعنوان یتک دانشتتگاه

مأموریت گرا در تربیت نیروی متخصص نظا تعلیم و تربیت کشور میتواند به سرآمدی تعالی و بهبتتود کیفیتت در
میان دانشگاهها و مؤسسا

آموزش عالی کشور دست یابد؛ و بهعنوان یک دانشتتگاه کیفتی در پویتایی و اثربخشتتی

منابع انسانی جامعه و افزایش کیفیت خدما

اجتااعی ،تعالی و سرآمدی جامعه نقش ایفا نااید.
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کرمانشاه،کردستان و هادان دارای اعتبار باال و قابلقبولی برای پیادهسازی در سایر دانشگاهها و مراکز علاتتی کشتتور
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•
•

آراسته ،هاید؛ جعفری ،پریوش؛ قورچیان ،نادرقلی ( .)1383دایره الاعارف آموزش عالی .تهران؛ بنیاد
دانشنامه بزرگ فارسی ،تهران؛ وزار

علو تحقیقا

و فناوری.

ا غر زاده ،علیاکبر؛ میدانی ،زهرا؛ گیالسی ،هایدرضا؛ ملکی ،محادرضا و نزادی نیاسر ،مریم (.)1393
ارزیابی کیفیت خدما

بر اساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا  EFQMدر دانشکده

پیراپزشکی دانشگاه علو پزشکی کاشان .فصلنامهی علمی _ پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور،
•

.1-11 ،)1(5
امیدیان ،فرانک؛ امیدیان ،مرتضی؛ فری ،مهناز ( .)1394ارزیابی کیفیت عالکرد گروههای آموزشی دوره
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی دزفول بر اساس الگوی تعالی  .EFQMفصلنامه مرکز مطالعات و

•

توسعهی آموزش پزشکی جندیشاپور.157-147 ،)2(6 ،
ایزدی،

اد؛

الحی ،ابراهیم و قرهباغی محادمهدی ( .)1387بررسی میزان رضایتمندی دانش ویان با

توجّه به معیار نتایج مشتری مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی دانشگاه مازندران) .فصلنامه آموزش عالی
•

ایران.53 - 19 ،)3(1 ،
ایاانی گله پردسری ،محادرضا؛ ناظم ،فتاح؛ کریم زاده ،اد ( .)1397شناسایی ابعاد تعالی سازمانی با تأکید
بر مدل  EFQMدر دانشگاه آزاد اسالمی .فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی.205-177 ،)36( 9 ،

•
•
•

بازرگان ،عباس ( .)1386ارزشیابی آموزشی (مفاهیم ،الگوها و فرایند عالیاتی) .چاپ دو  ،تهران؛ سمت.
پارسائیان ،مریم؛ ریاهی نیا ،نصر ؛ آخشیک ،سایه و هسنزاده ،محاد ( .)1397بررسی تناسب الگوی تعالی
سازمانی با کتابخانههای دانشگاهی ایران .فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطالعات.)2( 26 ،
پناهی ،الها ؛ علاداری ،میثم؛ پناهی ،محاد و جاشیدی ،افخم ( .)1393بررسی رابطه شاخصهای
سازمانهای متعالی ازنظر پیترز و واترمن با عالکرد سازمان (مطالعه موردی :منطقه ویژه اقتصادی بندر اما

•

خاینی (ره)) .سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ،تهران.
هری ،ادق؛ اکبری ،هسن؛ قرقره چی ،م ید و نوری الاوتی ،ابر ( .)1388بررسی مزایا و دستاوردهای
بهکارگیری مدل تعالی سازمانی  EFQMدر دانشگاهها و مؤسسا
مدیریت راهبردی.124-97 ،)44( 16 ،

آموزش عالی .فصلنامه پژوهشهای
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•
•

دانشگاهی .فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی.183-165 ،)4( 4 ،
خواجه ،مصطفی و سالمی ،هادی ( .)1392ارزیابی عالکرد دانشگاه آزاد اسالمی (واهد قم) با استفاده از مدل
تعالی سازمانی  .EFQMمجله علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.48-43 ،)6(6 ،
خادمی کله لو ،محاد؛ عارفی ،محبوبه و شاس مورکانی ،غالمرضا ( .)1395ارزیابی عالکرد :راهی به سوی
تعالی نظا آموزش عالی (مطالعه موردی :دانشگاه آزاد اسالمی واهد اقلید) .فصلنامه علمی پزوهشی

•

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی.142-117 ،)16(6 ،
رهیای ،زهرا؛ پیامنی ،اکبر و عنبری ،خاطره ( .)1395ارزیابی عالکرد بیاارستان شهید رهیای خر آباد بر
اساس الگوی تعالی سازمانی  .EFQMفصلنامه ی علمی _ پژوهشی دانش علوم پزشکی لرستان ،دوره

•

هفدهم.)65(3 ،
رضایی زاده ،محاودو مطهری ،هاید ( .)1395ئارزیابی عالکرد بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی
 .EFQMفصلنامه علمی _ پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی.116-99 ،)27(7 ،

•
•

ریاهی ،بهروز ( .)1385ارزیابی عالکرد سازمان بر مبنای مدل تعالی سازمانی .فصلنامه تحول اداری.47 ،
سالمتی ،طاهره؛ واعظی ،اهسان؛ معاارپور ،مهدی و رجب زاده ،علی ( .)1395طراهی مدل ت اری سازی و
ارائه الگوریتم پیشنهادی ت اری سازی دانش برای آموزش عالی .فصلنامه مطالعات دانش شناسی،)8( 2 ،

•

.80-61
سیدنقوی ،میرعلی؛ واعظی ،رضا؛ قربانی زاده ،وجه اله و افکانه ،محاد ( .)1397الگوی تعالی منابع انسانی در
سازمانهای دولتی ایران .مجله مدیریت سازمانهای دولتی (علمی پژوهشی) ،دانشگاه پیا نور؛ دوره 2 ،6

•

(.26-11 ،)22
شریفی ،مهنوش؛ رضوان فر ،اهاد؛ هسینی ،سید محاود و موهد محادی ،سید هاید ( .)1393ت اری سازی
تحقیقا

•

دانشگاهی دربخش کشاورزی .مجله کارآفرینی درکشاورزی.37-23 ،)2(1 ،

شفیعی ،مسعود و سیدعبدالرضا موسوی ( .)1393تحلیل محتوای موانع ،فر تها و راهکارهای توسعۀ ارتبا
نعت و دانشگاه در پانزده کنگرۀ سهجانبه .نشریه نوآوری و ارزشآفرینی.19-5 ،)3(1 ،
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•

هسنقلیپور ،هکیاه؛ قلیپور ،آرین؛ روشندل اربطانی ،طاهر ( .)1390موانع ت اریسازی دانش درکارآفرینی
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بهشتی بر اساس مدل تعالی سازمانی  .EFQMدو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی،
•

.39-67 ،)12(6
شاس مورکانی ،غالمرضا و میرزاپور ،سایرا ( .)1389بررسی میزان کاربست مولفه های مدل تعالی سازمانی
 EFQMدر دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد) .فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی،5 ،

•

.115-132
الحی ،محاد؛ هاجی زاده ،محاد و موسوی ،سید ابراهیم ( .)1391بررسی کارکردهای شاخص تواناندساز
مدل تعالی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان ساری .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،1 ،

•

.113-121
فری ،هسین؛ ادقی مقد  ،محادرضا و عبادی ضیایی ،علی ( .)1395مدلسازی علّی روابط میان معیارهای
مدل تعالی سازمانی  EFQMدر بانک توسعۀ تعاون .مجله مدیریت صنعتی دانشگاه تهران-423 ،)3(8 ،

•
•

.446
عطافر ،علی و فروزان ،بتول ( .)1392برسی تعالی سازمانی شرکت مهندسی قائم سپاهان ا فهان بر اساس
کدل پیترز و واترمن .مجله مدیریت تولید وعملیات ،دوره چهار .102-85 ،)6(1 ،
فراستخواه ،مقصود ( .)1396گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران (مباهثی نو و انتقادی در باب دانشگاه پژوهی،
مطالعا

•

علم و آموزش عالی) .تهران؛ انتشارات آگاه.

فراستخواه ،مقصود؛ بازرگان ،عباس و طباطبایی ،محاود ( .)1386تحلیل مقایسه ای نظامهای تضاین کیفیت
آموزش عالی در جهان (وجوه اشتراک و افتراق در ت ربه های جهانی) .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در

•

آموزش عالی.44 ،
فرج پهلو ،عبدالحسین؛ آخشیک ،سایه سادا

و رجبعلی بگلو ،رضا ( .)1394متناسب سازی مدل تعالی

سازمانی برای کتابخانه های عاومی ایران (مطالعه موردی کتابخانه های عاومی خوزستان) .فصلنامه
تحقیقات و اطالع رسانی کتابخانه های عمومی ،دوره .547-529 ،)83(4 ،21
•

فیض ،داوود و سوری ،اهسان ( .)1393بررسی تأثیر عوامل درونی دانشگاه بر رابطه با نعت ،نشریه صنعت
و دانشگاه.36-21 ،)23(7 ،
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•

شاس ،غالمرضا؛ قهرمانی ،محاد؛ معارفوند ،زهرا و زنگنه ،فاطاه ( .)1393ارزیابی عالکرد دانشگاه شهید
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•

کنگره ملی آموزش عالی ایران.
قربانی ،زهرا؛ پرداختچی ،محاد هسن و اما جاعه ،محاد ( .)1387ارزیابی عالکرد دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایی بر اساس مدل تعالی  EFQMدر هوزه های رهبری و منابع انسانی .فصلنامه رهبری و

•
•

مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واهد گرمسار.144 -123 ،)3(2 ،
قالوندی ،هسن؛ بهشتیراد ،رقیه و قلعهای ،علیرضا ( .)1391بررسی وضعیت کیفیت خدما

آموزشی

دانشگاه ارومیه بر اساس مدل سروکوال .مجله فرایند مدیریت توسعه.49-66 ،)25(3 ،
قورچیان ،نادر قلی؛ جعفری ،پریوش و رهگرر ،هسن ( .)1389طراهی الگوی ارزیابی عالکرد واهدهای
دانشگاه آزاد اسالمی بر اساس مدل تعالی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها .فصلنامه رهیافتی نو در

•

مدیریت آموزشی.116-101 ،3 ،
قهرمانی ،علی اکبر و تقوایی ،لیال ( .)1395ارزیابی عالکرد دانشگاه علای کاربردی استان گیالن براساس
الگوی تعالی سازمانی  .EFQMفصلنامه مدیریت توسعه و تحول دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،ویژه نامه

•
•
•
•
•

زمستان .263-247 ،1395
گرامی ،محادرضا و نورعلیزاده ،هایدرضا ( .)1394تعالی سازمانها ،الگوی تعالی بنیادی اروپایی مدیریت
کیفیت) . (EQMتهران؛ انتشارات سرآمد.
محادی ،هامد ( .)1396چالش های استقرار الگوی تعالی سازمانی ( )EFQMبهعنوان یک چارچوب بهبود
عالکرد در نظا اداری ایران .فصلنامه علمی ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت.64-48 ،)44(7 ،
محادی ،رضا و هاکاران ( .)1394ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (مفاهیم ،ا ول ،روشها و معیارها)،
تهران؛ انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
میرسپاسی ،نا ر؛ معاارزاده،غال رضا و عالم تبریز ،اکبر ( .)1391شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در
بخش دولتی .فصلنامه مدیریت توسعه و تحول.6-1 ،)11(1 ،
میرفخرالدینی ،سیدهیدر؛ دهقان دهنوی ،هسن و رضایی تقی آبادی ،مسلم ( .)1390ارائه یک مدل مفهومی
تعالی کیفیت برای موسسا
عالی.19-1 ،62 ،

آموزش عالی مبتی بر  .EFQMفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش
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•

قاسای ،اهادرضا و رضائیان ،نیلوفر ( .)1395ارائه مدلی در تعالی آموزش عالی با روش فراترکیب .تهران؛
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•

صنعتی.
نیاآذری ،کیومرث و بریاانی ،ابوالقاسم .)1395( .ارائه مدل مدیریت بر مبنای ارزش و تاثیر آن در تعالی
سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران .مجله علمی پژوهشی آینده پژوهی مدیریت ،دوره ،27

•

.1-15 ،)106(1
نیازی ،محسن و شفائیمقد  ،الها ( .)1394ارائه راهکارهای مؤثر در افزایش تعامل دانشگاه و

نعت.

دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه ،تهران؛ دانشگاه خوارزمی.
•
•

یانی دوزی سرخابی ،محاد ( .)1396رویکرها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی .تهران؛ انتشارات
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
یانیدوزی سرخابی ،محاد و ثاری ،عیسی ( .)1389تصویر دانش ویان از دانشگاه پیا نور و کارکردهای آن
(مورد دانشگاه پیا نور مرکز تهران) .مجله آموزش عالی.36-1 ،)3(3 ،

•
•

یوسفیراد ،مصطفی و غفاری ،هادی ( .)1395دانشگاه نعتی در چشمانداز  .1404نشریه صنعت و دانشگاه،
.53-61 ،)3(2
والدتی علی آبادی ،امید ( .)1390بررسی کیفیت فعالیت های دانشگاه ارومیه بر اساس معیارهای مدل تعالی
عالکرد کیفیت اروپا  .EFQMپایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران؛ دانشکده علو تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی.
• Abdus Samad, A. & Thiyagarajan, R. (2015). TQM in Higher education-a conceptual
model to archive excellence in management education international journal of
management (IJM), 6 (1), pp. 618-629.
• Adrian Vilcea, M. (2014). Quality Culture in Universities and Influences on Formal
and Non-Formal Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 163, PP. 148152.
• Aliasa, R. & Hanapiah Ismailb, M. & Sahiddanc, N. (2015). A Measurement Model
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• Arslana, H. & Akdemirb, A. & durdu karsli, M. (2013). How human resource
operations work in higher education Institutions, Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 99,pp. 742-751
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ن ای،منوچهر و هسینی ،سیروس ( .)1390مدل سر آمدی  EFQMاز ایده تا عال .تهران؛ سازمان مدیریت
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