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چکیده
سرمایه انسانی مهمترین سرمایهها ،در کشورهای توسعهیافته به شمار میآید و از آنجا که سازمان فنی و حرفهای با تكيه بر ارتقا
مهارتها و دانش نيروی انسانی جویای کار در جهت تأمين و ارتقای دستاوردهای نظام در راستای اهداف توسعهای است؛ هدف این
پژوهش شناسایی و ارزیابی عوامل موثر و یافتن موانع ارتقا کيفيت آموزشی در سازمان فنی و حرفهای کشور است و در نهایت
راهكارهایی در راستای بهبود کيفيت آموزشی با تاکيد بر سالمت سازمانی در این نهاد سياستگذار ارائه شده است .این پژوهش از
نظر هدف در زمره تحقيقات کاربردی و از نظر شيوه اجرا مروری از نوع توصيفی میباشد .راهكارهای ارتقا کيفيت آموزشی در سازمان
فنی و حرفه ای در سه سطح خرد (عوامل فردی) ،سطح ميانی (عوامل سازمانی) و سطح کالن (عوامل محيطی) مورد بررسی قرار
گرفت و به طور ویژه بر سطح سازمانی متمرکز شد .نتایج نشان داد یكی از مهمترین موانع ارتقا کيفيت آموزشی در سطح سازمانی در
سازمان فنی و حرفهای نگرش منفی مدیران و کارکنان و مهارتآموزان به دورههای آموزشی؛ پایين بودن شاخص سالمت سازمانی
است .ارتقا شاخص سالمت سازمانی از طریق مشارکت و درگيرکردن کارکنان در تصميمگيریها ،رعایت اخالقيات ،شناسایی،
بازشناسی و ارتقا عملكرد کارکنان ،ایجاد نظام پاداش مبتنی بر عملكرد ،ارتقا نحوه تعامل مدیران با کارکنان و تسهيم دانش به عنوان
راهكارهای پيشنهادی جهت بهبود کيفيت آموزشی در این سازمان ارائه شد.
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مقدمه
مفهوم کيفيت ،از سدههای پيش وجود داشته است ،ولی مباحث علمی کيفيت به گونهای که ما امروز آنرا میشناسيم به بعد
از جنگ جهانی دوم باز میگردد .در این مدت ،صاحبنظران برجستهای در این حوزه پدیدار شدند و الگوها و مفاهيم
ارزشمندی را عرضه کردند .مفاهيم و الگوهایی ،مانند :کنترل کيفيت آماری ،شش زیگما ،مدیریت کيفيت جامع ،حاصل
تالشهای این دوران است .بسـياری از شرکتهای بزرگ و معتبردنيا ،کيفيت را به عنوان عامل تمایز خود از رقبایشان
برگزیدند و به پيشرفتهای مهمی در این مورد دست یافتند .این شرکتها با مزیت کيفيت ،رقبای خود را در تنگنا قرار داده،
سهم بازار و منافع خود را به صورت چشمگيری افزایش دادند.
ضرورت ارزش نهادن به کيفيت و ارتقاء مداوم آن برای تمامی دستاندرکاران در بخش توليد و خدمات آشكار است ولی
بدون شک دستيابی یه کيفيت مورد انتظار مشتری و قابل رقابت با رقبا چندان هم به سادگی پيش نمیآید و هر چه فعاليت
تحت تاثير رقابت بيشتر باشد این دشواری نيز افزونتر میباشد .بنابراین دستیابی به کيفيت و سپس حفظ و ارتقاء آن هم
در انطباق با خواستههای دائماً در حال تغيير مشتری ،نيازمند سيستم ،ابزار ،تجهيزات و کارکنان واجد صالحيت است .مساله
کيفيت ،یكی از دغدغه های اصلی ميدان رقابت این جهان فراپيچيده است .کيفيت حاصل جمع مدیریت ناب و تعهد درونی
نهادینه شده افراد یک جامعه است.
نوشتار حاضر تالش دارد تا کليه عوامل تأثيرگذار اعم از عوامل فردی ،سازمانی و محيطی موثر بر ارتقای فرهنگ کيفيت
آموزشی در سازمان فنی و حرفه ای کشور را از منظر درونی مورد ارزیابی قرار دهد.
بیان مسئله
امروزه اهميت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزلة یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظامها و
فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب واالتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفكر سازمانی پيشرفته از انسان به مثابة
مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد می شود .بدین لحاظ ،امروزه سازمانها برای بقا ،انتظام و بالندگی خود میکوشند از
طریق منابع انسانی فرهيخته در گسترة جهانی به رشد سریع ،بهبود مستمر ،کارآمدی ،سودبخشی ،انعطافپذیری ،انطباق-
پذیری ،آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعيت ممتاز در عرصة فعاليت خود نایل شوند .بدون این کيفيتها ،سازمانها
واقعاً غيرممكن است که بتوانند در مواجهه با بهترینها به صورت رقابتی و اثربخش عمل کنند (شولر و جكسون .)0221 ،
در متون نظری مسائل سازمان و مدیریت ،بحث جدیدی بنام سالمت سازمانی مطرح شده است .محققان در زمينة جدید
مطالعات مثبت سازمانی اکنون ،پویاییهای هدایتشده برای عملكرد استثنایی فردی و سازمانی و روشهایی که سازمان و
اعضایش در مسيرهای مناسب پيشرفت میکند و موفق می شود ،را نشان می دهند (کامرون و کازا .)0222 ،1این محققان در
حال تحقيق در مورد عملكرد استثنایی سازمانها هستند .اگرچه سالمت سازمانی  ،عمدتاً به سالمت کارکنان وابسته است اما
یک تكامل تدریجی در استفاده از واژهها و حرکت از سالمت افراد به سمت سالمت فرایندهای مدیریتی ،فرهنگ و ساختار و
توجه به عوامل روانشناختی ،سازگاری با محيط کار ،احساسات مطلوب کارکنان ،رهبری ،اعتماد ،حمایت متقابل ،مسؤوليت
اجتماعی ،اثربخشی و  ...ایجاد شده است (گلدمن اسكایلر.)0222،2
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مفهوم سالمتی مثبت در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب می کند که رشد و توسعه سازمان را تسهيل کرده و یا
موجب پویایی سازمانی است .ماتيو مایلز )1999( 1یک سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف می کند که نه تنها در محيط
خود دوام میآورد بلكه در یک برهه زمانی طوالنی نيز به طور کافی سازش کرده و تواناییهای بقا و سازش خود را به طور
مداوم توسعه داده و گسترش میدهد .سازمان سالم با نيروهای مانع بيرونی به طور موفقيت آميزی برخورد کرده ،نيروی آن را
به گونهای اثر بخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی سارمان هدایت میکند( .هوی و ميسكل ،1992،2ترجمه سيدعباس زاده،
.)1390
سالمت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نيست ،بلكه شامل توانایی سازمان برای رشد
و بهبود مداوم است .ناظران در سازمانهای سالم کارکنانی متعهد و وظيفه شناس با روحيه و عملكرد باال و کانالهای ارتباطی
باز و با موفقيت باال مییابند .یک سازمان سالم جایی است که افراد میخواهند در آن جا بمانند ،کار کنند ،به آن افتخار کنند و
خود افرادی سودمند و موثر هستند ( .الیدن و کلينگل .)0222 ، 3سازمان سالم و پویا دارای جوی مطلوب و سالم بوده و
موجبات انگيزش و عالقهمندی به کار را در کارکنان سازمان فراهم کرده و از این طریق اثربخشی سازمان را باال میبرد .از
طرف دیگر جو سازمان سالم و حمایتگر باعث اعتماد بيشتر و روحيه باالی آنان می شود.
در سازمانی همچون سازمان آموزش فنی و حرفه ای ،عنصر منابع انسانی و سالمت سازمانی میتواند از اهميتی دوچندان
در ارتقا کيفيت آموزشی این سازمان برخوردار باشد .از سویی ،تكيه بر ارتقای مهارتها و دانش نيروی انسانی جویای کار به
عنوان مهمترین منبع کشور در جهت تأمين و ارتقای دستاوردهای نظام در راستای نيل به توسعه همه جانبه است و از سوی
دیگر ،در یک نگاه گذرا به نظام های درامدی دیگر کشورها ،می توان گفت که عمدهترین عامل مؤثر در توسعه کشور نيروی
انسانی آن است به گونهای که سایر عوامل از قبيل تجهيزات سرمایهای و تكنولوژی نه تنها به عنوان عوامل جایگزین کامل
نيروی انسانی تلقی نمیشوند بلكه در یک ترکيب بهينه با آن می توانند به افزایش کارآیی نيروی انسانی کمک کنند .این
پژوهش با هدف بررسی تاثير ارتقا کيفيت آموزشی سازمان فنی و حرفهای از طریق بهبود سالمت سازمانی انجام شد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
ظهور اقتصاد دانش محور در کشورهای صنعتی در دهههای آخر قرن گذشته و به دنبال آن در برخی از کشورهای جنوب
شرقی آسيا و آمریكای التين نشان داد که سرمایه انسانی نقشی محوری در توفيق این کشورها برای ورود به اقتصاد جدید ایفاء
نموده است( .بانک جهانی )0220:به عالوه می توان گفت که آموزشهای مهارتی به دليل توام نمودن آموزشهای نظری و
عملی از توانایی زیادی در تشكيل سرمایه انسانی و تربيت کارگر دانش مدار برخوردار می باشند .آموزشهای مهارتی نقش
مهمی در تشكيل سرمایه انسانی از طریق تربيت نيروهای ماهر مورد نياز بازار کار در کشورهای مختلف جهان ایفا میکنند .این
آموزش ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربيت نيروی کار مورد نياز بخشهای مختلف اقتصاد این کشورها می-
باشند ،بلكه ازطریق بسترسازی خوداشتغالی ،به حل مشكل بيكاری نيز کمک مینمایند .به عالوه ،این آموزشها راه ميانبری
در مسير تربيت نيروی انسانی نيز به شمار می روند ،چرا که از یک سو با توجه به بهرهمندی این آموزشها از مبانی علمی و
استفاده از روشهای پذیرفته شده آموزشهای کالسيک راه خ ود را از یادگيری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا کرده و از این
طریق راه درازمدت و غير علمی این نوع فراگيری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم میکنند تا بتواند خود
را در مقابل تغييرات تكنولوژیكی به آسانی هماهنگ نماید .از سوی دیگر این آموزشها این امكان را برای آموزشدیده فراهم
می نمایند که همسویی بيشتری با نيازهای بازار کار داشته و از این طریق امكان بيشتری برای جذب آنها در فعاليتهای
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اقتصادی -اجتماعی فراهم گردد .این آموزشها همچنين از مزیت بازدهی در کوتاه مدت و یا ميان مدت برخوردار می باشند.
در حالیکه آموزشهای کالسيک به دليل هزینه باال ،طوالنی بودن دوره آموزش ،سهم زیاد آموزشهای نظری در آنها و در
نتيجه بهرهمندی اندك از عمليات کارگاهی ،از جهت هماهنگی با نيازهای بازار کار و لذا جذب در آن دچار مشكل میباشند .به
همين دليل کشورهای جهان توجه روزافزونی را به آموزشهای به ویژه آموزشهای مهارتی مبذول داشته اند ،به طوریكه این
آموزشها حتی به درون سيستم آموزشهای آکادميک این کشورها نيز نفوذ کرده است( .پراوین ویزاریا )0223 :1پایين بودن
سطح مهارتها ،طرفداران آموزشهای حرفهای و آموزشهای کالسيک را به نوعی تقابل کشانيده است و سرعت تغييرات
فنآوری و انتظارات بازار کارنسبت به نيروی ماهر و به تبع آن تشدید ضرورت آموزشهای حرفهای در قالب آموزشهای حين
کار ،به شدت این تقابل دامن زده است (سازمان بهره وری آسيایی )0220 ،2به گونهای که دربسياری از کشورهای در حال
توسعه ه ویژه کشورهای آسيایی انتخاب بين آموزشهای عمومی و حرفهای به عنوان یک تصميم دشوار قلمداد میگردد.
(یانگ)1999 ،3
از منظر نظریه سرمایه انسانی ،آموزش عمومی موجد سرمایه عمومی است و آموزش حرفهای موجد سرمایه اختصاصی
است ،مزیت سرمایه دوم این است که به اتكای مهارتهای کسب شده دارندگان آن را برای به دست آوردن جایگاههای شغلی
بيشتر آماده می سازد و همين بينش باعث گردیده است که در بيشتر کشورهای جهان حتی در سيستمهای تعليم و تربيت آن-
ها از دیر باز درکنار مقاطع تحصيلی آموزشهای عمومی،آموزش های مهارتی نيز مورد نظر واقع گردند( .بكر )1992 ،4از این
رو ارتقا سطح مهارت ها از طریق ارتقا کيفيت ضرورتی اجتناب ناپذیر است .هدف این مقاله آن است که روش های ارتقا کيفيت
آموزشهای مهارتی با نگاهی به سالمت سازمانی بررسی شود.
کیفیت و نگرشهای مربوط به آن
مباحث کيفيت در پنجاه سال گذشته ،تحوالت فراوانی یافته و در این تحوالت ،نگرشهای متفاوتی به کيفيت ،شكل
گرفته است .هر یک از این نگرشها از منظر ویژهای به مفهوم کيفيت نگریسته و تعبير خاصی برای آن بيان کرده است .برای
کيفيت ،حداقل پنج نگرش متفاوت وجود دارد که ما به اختصار به معرفی آنها میپردازیم:
 )1نخستين نگرش به کيفيت ،قابليت پاسخگویی به خواسته مشتری تعریف میشود .این تعریف ابتدا در سال 1999
توسط ادواردز (ادواردز )1999 ،5و در سال  1999توسط جوران 6بيان شده است .در این نگرش خواسته مشتری
و پاسخگویی به آن ،محور جهتگيری سازمان قرار دارد و از این رو به آن کيفيت مشتری محور گفته میشود.
 )0دومين نگرش به کيفيت ،از منظر توليد بيان می شود .در این نگرش کيفيت با ميزان تطابق محصول با یک طرح یا
مشخصه محک میخورد .تعریف گيلمور از کيفيت بيانگر این نگرش است( .گيلمور)1922 ،7
 )3نگرش سومی را که از کيفيت وجود دارد ،می توان نگرش محصول محور دانست .در این نگرش کيفيت عبارت است از
ميزان ویژگیهای ارزشمند در یک محصول .ليفلر این تعبير را در سال  1990ارائه کرد( .ليفلر )1990 ،8و درآن
مشخصههای محصول را محور کيفيت قرار داد.
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مهارت آموزي و اشتغال
 )2نگرش دیگر ،یک مفهوم انتزاعی از ادراك کيفيت را بيان میدارد .پيرسيگ کيفيت را مستقل از ویژگیهای محصول و
یا برداشت ذهنی خاص میداند ولی بر این باور است که مردم کيفيت را هر کجا که ببينند به راحتی تشخيص می-
دهند( .پيرسيگ)1990 ،1
فرهنگ کيفيت داشتن امری تصادفی نيست (اوتز .)0212،2هدف اصلی فرهنگ کيفيت ارتقاء و بهيود مستمر کيفيت است.
مدیریت کيفيت جامع ( )TQMابزارهایی را فراهم میسازد تا فشارهای سختافزاری را به حداقل برساند( .اسمعيلی)1392 ،
ولی زیربنایی ترین سطح و قاعده هرم بهبود مستمر ریشه در فرهنگ کيفيت دارد( .اوتز )0212،ایجاد فرهنگ کيفيت ،درك
صحيح از تغي ير و تحول است و الزمه آن دانش نسبت به روند تكاملی ذات فرهنگ است .نكته اصلی این است که برای ایجاد
فرهنگ کيفيت باید به سمت مدیریت نرم (ارزش های مشترك ،سبک مشترك ،کارکنان ماهر و مهارت) حرکت کنيم و ابن
درك را داشته باشيم که مدیریت سخت (استراتژی ،ساختار و نظام) امروزه از اولویت کمتری برخوردار است و اجرای دقيق
مدیریت کيفيت جامع ) )TQMنيازمند تغيير پاردایم است (اسمعيلی)1392 ،
کیفیت در نظام آموزشی
سالمت هر جامعه به کيفيت نظام آموزشی آن جامعه وابسته است .اگر دانشآموزان ،دانشجویان و مهارتآموزان
ارزشها ،هنجارها و مهارتهای الزم برای خوب بودن را نياموزند و همچنين مهارتها و تخصص الزم برای انجام وظایف فردی
و اجتماعی خود را به طور مؤثر و کار آمد فرا نگيرند ،واحدهای آموزشی رسالت خود را به انجام نرسانيدهاند .یكی از
اندیشمندان در مورد اهميت کيفيت در آموزش میگوید :نهادهای آموزشی باید به تعالی بپردازد؛ اگر به کيفيت توجه نكنيم،
همه کوششها و هزینههای ما بيهوده است ،زیرا نه فقط عمر مهارتآموزان خود را تباه کردهایم بلكه توانایی خویش را برای
رقابت و بقا در جهان ،از دست دادهایم .کيفيت چالش و مسئله مهمی است .در کشورهایی که از لحاظ درآمد در سطح پایين و
متوسطی قرار دارند ،عموماً کيفيت پایين است و در بسياری از مكانها در حالی که نرخ ثبت نام باال رفته ،کيفيت رو به زوال
گذاشته است( .بابادی عكاشه )1390 ،
کیفیت در سازمان فنی و حرفهای
درباره کيفيت هر فرد در چهار چوب ارزشهای م ورد نظر خود ممكن است به گونه ای خاص اندیشيده و قضاوت کند.
بر اساس یكی از تعاریف ،کيفيت یک عنصر عبارت از «مناسب بودن آن برای هدف مورد نظر» است تعریف دیگری بوسيله
سازمان جهانی استاندارد عرضه شده است؛ در این تعریف کيفيت عبارت از «مجموع ویژگیها و خصوصيات یک فرآورده ،یا
خدمت میباشد که نمایانگر توانایی آن در بر آوردن خواستههای بيان شده باشد».
امروزه سه گروه کارکنان ،مهارتآموزان و مدرسان به عنوان ذینفعان اصلی با سازمان فنی و حرفه ای و به تبع آن با
مقوله کيفيت نظام آموزش عالی سر و کار دارند که متاسفاته یا خوشبختانه هرکدام از آنها دیدگاه متفاونی در این رابطه داشته
و قضاوت متمایزی میکنند .مثال“ کيفيت آموزش فنی و حرفه ای از نظر کارکنان آن است که دانشآموختگان در انجام دادن
وظایف محوله شغلی از دانش ،نگرش و توانائی الزم برخوردار باشند .اما از نظر مهارتآموزان ،کيفيت آموزش مترادف با
پيشرفت آنان در طول دوران مهارت آموزیشان و کسب مدرك دوره است .در حاليكه کيفيت در آموزش فنی و حرفه ای از نظر
مدرسان با ميزان انتقال دانش و انجام دادن تقریبی مهارتها مربوط میباشد .بنابر این مالحظه میکنيد نظر مدرسان ،مهارت-
آموزان و کارکنان درباره کيفيت گوناگون است .به نظر هر سه گروه درست می گویند؛ اما اشكال کار در اینجاست که هر یک از
آنها از ظن خود به موضوع مینگرند .بنظر میرسد داستان فيل مولوی هر روز خواسته و ناخواسته در طول زتدگی کاری ما
Peirsig
Otz
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ظهور و بروز میکند .دیدگاه هر سه گروه مدرسان ،مهارتآموزان و کارکنان در خصوص مقوله کيفيت در نظام آموزش فنی و
حرفه ای صحيح می باشد ولی اشكال کار در جایی مشاهده میشود که تصميمگيرندگان به هنگام تصميمگيری به یكی از این
سه مراجعه کرده و دیدگاه دو گروه دیگر را نادیده میگيرند .شایستهترین تصميم آن است که در تعریف کيفيت در نظام
آموزش فنی و حرفه ای کشور به همه ابعاد و جوانب آن نگریسته و دیدگاهی جامع و سيستمی در مورد آن داشته باشيم.
(بابادی عكاشه )1390 ،
عوامل تشکیل دهنده کیفیت آموزشی در سازمان فنی و حرفه ای
همانگونه که پيشتر بيان گردید در نظام آموزش فنی و حرفه ای ،گروههای مختلف ،دارای نظرات متفاوتی در زمينه
کيفيت آموزش هستند .این امر باعث می گردد که هر کدام از آنها برای بعدی از آموزش عالی اولویت قائل شوند؛ برای مثال،
مهارتآموزان و مدرسان امكان دارد صرفا“ به فرایند آموزش توجه نمایند .در حاليكه توجه مدیران و کارکنان در کيفيت
مهارتآموختگان باشد .اما آنچه برای برنامهریزی آموزش مهم است ،رهایی از یكه تازی و تک بعدینگری در امر آموزش است.
برنامهریزان برای بهبود کيفيت در دانشگاهها ،نباید صرفا“ به مقوالت و اجزاء خاصی از واحد آموزشی توجه داشته باشند و
عوامل د یگر را نادیده انگارند .در ادامه بحث به بررسی عوامل و اجزای تشكيل دهنده کيفيت در آموزش سازمان فنی و حرفهای
میپردازیم .در مورد عناصر تشكيل دهنده کيفيت در واحد مهارتی نظير سازمان فنی و حرفهای ،توافق چندانی وجود ندارد.
محققی کيفيت نظام آموزشی را متشكل از عوامل ذیل می داند:
 -1کيفيت عملكرد  -0کيفيت تدریس  -3کيفيت مدرسان  -2اختصاص منابع
محقق دیگری ،نظام دانشگاهی را دارای  12عنصر میداند که عبارتند از :
 -1اهداف کلی و برنامه آموزشی  -0محيط آموزش و یادگيری  -3منابع انسانی  -2منابع یادگيری  -2سازماندهی
دورهها  -9فعاليت تدریس و یادگيری  -2مهارتآموزان  -9ارزیابی و نظارت  -9فعاليت کاری مهارتآموزان -12
بروندادها ،پيامدها و کنترل کيفيت
بطورکلی عوامل تشكيل دهنده کيفيت نظام آموزشی در سازمان فنی و حرفهای را میتوان شامل مقوالت ذیل دانست:
 عوامل درونی نظير :مدیریت و ساماندهی ،کارکنان ،سيستمها و فرآیندها ،مدرسان و تجهيزات و امكانات. عوامل بيرونی نظير مهارتآموختگان ،قوانين و مقررات ،سرمایهگذاری بيرونی ،منابع اطالع رسانی و فرایند یاددهی -یادگيری (بابادی عكاشه  ،به نقل از نيستانی )1329
عوامل مؤثر بر استقرار نظام کیفیت در نظام سازمان فنی و حرفه ای کشور
بررسی ادبيات نظری موجود اگرچه حاکی از آن است که عوامل متعددی بر فرهنگ کيفيت تاثيرگذار است ،اما میتوان آنها را
سه سطح خرد (عوامل فردی) ،ميانی ( عوامل سازمانی) و کالن (عوامل محيطی) طبقهبندی نمود.
 )1سطـح خرد (عوامل فردی)
در برگيرنده عوامل فردی است .این عوامل در درون اعضاء سازمان جای دارند و سازمان میتواند از طریق تغيير
فاکتورهای سطح ميانی ،روی بعضی از عوامل این سطح نيز تأثير بگذارد.
 نگرش :یعنی افراد تا چه اندازه درگيرشدن در یک عمل را مربوط به فرهنگ کيفيت میدانند .هرچه فرد ،نگرش خودرا مطلوبتر ارزیابی کند ،بيشتر نسبت به اجرای عملی آن از خود تمایل نشان میدهد.
 قصد :اگر تصميم گيرندگان توانایی درك کيفيت را داشته باشند ،هيچ تضمينی وجود ندارد که کيفيت را مورد توجهقرار ندهد.
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مرکز کنترل :باید فرهنگ کيفيت درونی گردد ،افرادی که مرکز کنترل درونی دارند ،بيشتر به فرهنگ کيفيت توجه
میکنند .بعنی رویكرد خود را بر اساس یادگيری فردی و جمعی در باورها و اعتقادها خود تثبيت کردهاند.
دموگرافی :ویژگی های دموگرافی از قبيل سن ،جنسيت ،تحصيالت ،شغل ،عقاید مذهبی ،مليّت ،تجارب کاری و غيره
فاکتورهایی هستند که فرهنگ کيفيت را تحت تأثير قرار میدهند .به طور مثال ممكن است افراد تحصيلکرده،
تمایل بيشتری نسبت به فرهنگ کيفيت داشته باشند.
تأثیر آموزشهای مستقیم و غیرمسقیم :فرهنگ کيفيت تابع آموزشپذیری فرد در سطوح مختلف میباشد .یادگيری
فردی باید باعث هم افزایی یادگيری جمعی باشد و این هم افزایی باعث غنی شدن فرهنگ کيفيت میگردد.
سطح توسعه فرهنگ کیفیت :ميزان رشد فرهنگ کيفيت در فرد ،سبد اندیشه فرد را در مورد فعاليت هایش تحت
تأثير قرار میدهد.
ارزشها :ارزشهای فردی بر رویكرد افراد نسبت به کيفيت تأثير میگذارد .در زندگی حرفهای ،ارزشهای فردی
ممكن است تحت تأثير عوامل ساختاری تغيير یابد.
باورها :باورها نيز فرهنگ کيفيت محور افراد را تحت تاثير قرار میدهد.

 )2سطح میانی (عوامل سازمانی)
دربرگيرنده عوامل سازمانی است .سازمانها معموالً قدرت مانور خوبی بر روی این عوامل دارند و اکثر آنها از طریق
سياستها و برنامههای سازمانی قابل کنترل میباشند .برخی از مهمترین این عوامل به شرح ذیل میباشد:
 نظام پاداش :پاداشهای مالی و غيرمالی میتواند موجب ترویج رویكرد فرهنگ مدار کيفيت محور گردد. اصول رفتاری :خطمشیهای سازمان بهطرز قابل مالحظهای تصميمهای فرهنگ کيفيت محوری راکاهش میدهند. خصوصیات شغلی :فرهنگ کيفيت حضورش در ماهيت خدمات و توليد بيشتر نمو می کند و خود شغل به نوعی درروند رشد فرهنگ کيفيت تاثير معنادار دارد.
 فرهنگ سازمانی :فرهنگ میتواند موجب ایجاد هنجارهای جمعی شود که باعث رشد فرهنگ کيفيت گردد. ساختار سازمان :ساختار رسمی سازمان میتواند تأثير فوقالعادهای بر شرایط فرهنگ کيفيت محور اعضاء سازمانداشتهباشد.
 اهداف سازمان :اهداف سازمان نيز بر رشد فرهنگ کيفيت تأثيرگذار است .زمانی که هدف اصلی ،کيفيت باشد یابهتر عمل کردن باشد این هدف اصلی سازمان است.
 رفتار مدیران :مدیریت عالی سازمان عمالً یک مدل نقش است به طوری که رفتارش میتواند بيانگر استانداردهایالزم االجرا در سازمان باشد .بنابراین مدیریت سازمان نباید ازاصول فرهنگ کيفيت غافل باشد.
 جوّ سازمانی :جوّ یا فضای سازمان ،یک درك مشترك و استوار از جنبههای مهم روانشناختی محيط کار است ،از اینجهت باید به گونهای باشد کيفيت را نسبت هر خط مشی مهمتر قلمداد کند.
 ارزیابیعملکرد :اهداف عملكردی باید شدنی و معتبر بوده و به خوبی انتقال داده شوند و بازگو کننده استانداردهایکيفيت محور باشند.
 )3سطح کالن (عوامل محیطی)
دربرگيرنده عواملی است که در محيط خارجی سازمان وجود دارند و معموالً تحت کنترل سازمانها نيستند و از سوی
سيستمهای فرادست به آنها تحميل میگردند .مهمترین آنها شامل موارد زیر میباشد
 فرهنگ :منظور از فرهنگ در سطح کالن ،چيزی است که با قوميت افراد ،نسبت نزدیكی دارد .فرهنگهای مختلف،باعث ایجاد استانداردهای ناهمگون و نامتشابه میشوند؛ این روند بایستی درك شود و در فرایند تكامل قرار بگيرد.
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 اقتصاد :شرایط اقتصادی سازمان (مانند مسائل مالی) موجب بروز رفتارهای در سازمان میشود که ناشی از عدمحضور برنامه برای فرهنگ کيفيت باشد .معيارهای اقتصادی بلند مدت با تصميمات کيفيت محور همبستگی
بيشتری دارند.
 محیط سیاسی :شرایط سياسی بیثبات میتواند بر فرهنگ کيفيت تأثير بگذارد. محیط اجتماعی :فراهم نبودن ساختارها و الزامات اجتماعی میتواند باعث بروز بی توجهی به فرهنگ کيفيت باشد.تكنولوژی :تكنولوژی میتواند بر افزایش فرهنگ کيفيت در سازمانها تأثير گذارد.
سالمت سازمانی
سالمت به معنای فقدان بيماری و نارسایی در یک ارگانيسم (موجود زنده) است ،بروز یک بيماری جدی ممكن است به
آسيبدیدگی جبران ناپذیر ارگانيسم یا حتی به مرگ آن منتهی شود .از سوی دیگر ،فارغ بودن از بيماری نيز بدان معنا نيست
که ارگانيسم ،بهينه عمل میکند زیرا که ارگانيسم ممكن است سالم بوده ولی به وظایف و کارکردهای خویش عمل نكند .از
اینرو ،در قلمروهای پزشكی و بهداشت روانی ،مفهوم سالمت کامل یا سالمت مثبت مورد توجه قرار گرفته است .در حالت
سالمت مثبت ،ارگانيسم ضمن انجام وظيفه به رشد و شكوفایی خود ادامه میدهد (عزیزی مقدم.)1392 ،
سالمت سازمانی 1مفهوم جدیدی نيست بلكه مایز در سال  1929آن را تعریف کرد و ضمن پيشنهاد طراحی برای سنجش
سالمت سازمانها ،خاطر نشان کرد که سازمان هميشه سالم نخواهد بود .به نظر او سالمت سازمانی به دوام و بقای سازمان در
محيط خود و سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی خود برای بقاء و سازش بيشتر اشاره میکند .سالمت سازمانی توانایی
سازمان برای بقاء خود است و سازمانی سالم است که با نيروهای مخرب خارجی به طور موفقيت آميزی برخورد کرده و
نيروهای آنها را به طور اثربخشی در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت کند و در دراز بلندمدت عالئم یک سازمان
سالم را از خود نشان دهد (واین.)1999 ، 2
از دیدگاه ماروین ( )0211سالمت سازمانی به عنوان یک توانایی سازمانی برای عملكرد مؤثر ،از عهده برآمدن آن به طور
مناسب ،تغيير به طور مناسب و مقتضی و برای رشد از درون تعریف شده است .سازمان سالم با نيروهای بازدارنده بيرونی به
گونهای موفقيتآميز برخورد کرده ،نيروی آن را به گونهای اثربخش در راستای اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت میکند.
البته ،عملكرد سازمان در یک روز مشخص ،ممكن است اثر بخش یا غير اثر بخش باشد ،اما عالئم دراز مدت در سازمان سالم،
یاریبخش اثر بخشی است .اگر تخصصها و فنون از سالمت کامل برخوردار باشند ،افزایش مسؤوليتپذیری کارکنان و بهبود
کيفيت محصوالت و خدمات سازمانها تامين میشود .بنابراین تالش برای بهبود سالمتی و رفاه نيروی کار باید از راه سالم-
سازی خود سازمان آغاز شود و ادامه یابد .اصالح ،رشد و پيشرفت سالمت سازمانی بيان میکند که محدوده محل کار سالم باید
ارتقا و بهبود یابد( .دی جوی و ویلسون)0222 ،3
شوآف ،گنادی ،کارکووسكی و هونگ ،)0210( 4ضمن بيان اهميت سالمت سازمانی در رشد و توسعه فرد و سازمان ،سطوح
چهار مرحله ای از سالمت سازمانی را ترسيم می کنند که از فرد آغاز شده و در نهایت کل سازمان را در بر میگيرد .الیدن و
کلينگل ،معتقدند که سالمت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نيست ،بلكه شامل توانایی
سازمان برای رشد و بهبود مداوم است.

1

Organizational Health
Wayne
3
D. Jouy & Willson
4
Shoaf.Genaidy,Karwowsski,Huang
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ابعاد سالمت سازمانی
براساس نظریه ی پارسونز 1سالمت سازمانی در سه سطح اصلی فنی ،اداری -مدیریتی و نهادی است و هر بعد،
شامل مؤلفههایی است.
 )1سطح فنی :سطح فنی(تكنيكی )2در سطح پایين سيستم است که در آن به محصول واقعی سازمان پرداخته میشود
و شامل روحيه و تاکيد علمی است.
 بعد روحيه :روحيه 3به احساس اطمينان ،اعتماد ،همدردی و دوستی که بين کارکنان وجود دارد اشارهمیکند .کارکنان احساس خوبی به یكدیگر داشته و در عين حال احساس میکنند که کار خود را به خوبی
انجام می دهند.
 بعد تأکيد علمی در سطح فنی سالمت سازمانی :تأکيد علمی 4به تأکيد سازمان برای یادگيری کارکناناشاره می کند .اهداف علمی سطح باال ولی قابل حصول برای کارکنان وضع شده است؛ محيط یادگيری،
منظم و جدی است.
 )0سطح اداری -مدیریتی :سطح اداری -مدیریتی ميانجی تالشهای داخلی سيستم بوده ،آنها را کنترل میکند و
شامل موارد ذیل می باشد:
5
 بعد مالحظهگری :مالحظهگری (رعایت یا مراعات) عبارت از رفتار مدیری است که دوستانه و حمایتگرمیباشد .مالحظهگری بازتاب رفتار حاکی از احترام ،اعتماد متقابل ،همكاری و به عبارتی مالحظهگری به
معنای مالطفت و خوشرویی مصنوعی و حسابگرانه نيست ،بلكه توجه صادقانه نسبت به کارکنان به عنوان
همكاران است.
 بعد ساخت :ساخت( 6وظيفهمداری) رفتاری است که مدیر به طور واضح انتظارات کار ،استانداردهایعملكرد و رویه را صراحتاً تعيين میکند .ساخت به رفتاری از مدیر اشاره میکند که وظيفهمدار و
موفقيتمدار است.
7
 بعد پشتيبانی و حمایت منابع :پشتيبانی و حمایت منابع عبارت است از ميزان تهيه مواد و وسایل الزمو مورد درخواست کارکنان .پشتيبانی منابع به سازمانی اشاره میکند که دارای مواد و منابع الزم میباشد.
 )3سطح نهادی :سطح نهادی ،سازمان را با محيط آن ربط می دهد و شامل موارد ذیل می باشد:
 بعد نفوذ مدیر :نفوذ مدیر 8عبارت از توانایی مدیر به تأثير در تصميمات مافوق هاست .مدیر با نفوذ،ترغيبکننده بوده و با مافوق به طور اثربخشی کار میکند اما در فكر و عمل خود؛ استقالل دارد.
 بعد یگانگی نهادی  :یگانگی نهادی 9عبارت است از توانایی سازمان برای تطابق با محيط و سازش باروش هایی است که سالمت برنامه های سازمان را حفظ کند (هوی و ميسكل.)1390،

1
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3
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4
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5
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مولفه های سالمت سازمانی
الیدن و کلينگل با توجه به یافتههای تحقيق آماری که در مورد ارزیابی سالمتسازمانی دانشكده آموزش عالی انجام دادهاند
برای سالمت سازمانی یازده مولفه ارائه کرده اند:
 )1ارتباط :در سازمان سالم ارتباط مستمر ميان کارکنان و به همان خوبی ميان زیردستان و فرادستان باید تسهيل شود.
ارتباط باید دو طرفه باشد و در سطوح مختلف سازمان برقرار باشد .در سازمان سالم ،بحثهای چهره به چهره به
همان اندازه اهميت اسناد و مدارك نوشته شده مهم میباشد.
 )0مشارکت و درگيربودن در سازمان :در یک سازمان سالم کارکنان همهی سطوح به طور مناسبی درگير تصميمگيری-
های سازمان ميشوند.
 )3وفاداری و تعهد :در سازمان سالم یک جو اعتماد باالیی ميان اشخاص وجود دارد.کارکنان منتظر این هستند که به
موقع در محل کار حضور یابند و احساس کنند سازمان آنها مكان خوبی برای کار کردن است.
 )2اعتبار یا شهرت مؤسسه یا شرکت :یک سازمان سالم ادراکات از اعتبار و شهرت مثبت را به کارکنان منعكس می-
کنند و کارکنان به طور کلی به شهرت و اعتبار بخش یا حوزه خود ارزش قائلند.
 )2روحيه :روحيه مناسب در سازمان به وسيلهی یک جو دوستانه در جایی که کارکنان عمدتاً همدیگر و شغلشان را
دوست دارند و روی هم رفته ،هم به طور شخصی و هم به خاطر سازمان برانگيخته میشوند ،نمایش داده میشود.
 )9اخالقيات :در یک سازمان سالم عموماً رفتار غيراخالقی وجود ندارد ؛کارکنان تمایل دارند بيشتر به اخالق باطنی
ارزش قائل شوند و جایی را برای سياست در سازمان نبينند.
 )2شناسایی یا بازشناسی عملكرد :در یک سازمان سالم کارکنان برای به فعاليت درآوردن استعدادهایشان تشویق می-
شوند و مورد حمایت قرار میگيرند ،عموماً آنها احساس میکنند ارزشمند هستند ،آنها به طور مناسبی برای پيشرفت
درون یک جوی از حق شناسی و مراقبت شناسایی میشوند.
 )9مسير هدف :درون یک جو سالم کارکنان میتوانند تمرکز باالی بخشهایشان را تشخيص داده و اهداف را درون
سازمان تشخيص دهند چون در تنظيم اهداف مشارکت دارند.
 )9رهبری :رهبران به عنوان عامل تعيينکنندهای بر سوددهی و اثربخشی سازمان به شمار میروند و عموماً رفتاری
دوستانه دارند و کارکنان به راحتی میتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.
 )12بهبود یا توسعه کارکنان :در یک محيط سالم سازمانی ،اغلب هيئت ویژهای برای حمایت از آموزش و بهبود مستمر
نيروهای موجود در سازمان وجود دارد.
 )11کاربرد منابع :کارکنان باید مشاهده کنند که منابع و امكانات به طور شایسته و به طریق سازگار با انتظارات آنها از
پيشرفتشان ،مابين آنها تقسيم شده است (جاهد)1392 ،
با توجه به اینكه منابع و امكانات محدودی در اختيار سازمان است و بسياری از منابع تجدید ناپذیرند و یا شكلگيری آنها
سالهای زیادی را میطلبد و یا بعضی از منابع کمياب هستند ،به طوری که فراهم کردن این منابع به صرف هزینه و زمان زیاد
نياز دارد و همچنين افزایش جمعيت و در پی آن افزایش مصرف و توليد ،بر محدودیت منابع میافزاید .از این رو امكان ارضای
نيازهای نامحدود با تكيه بر چنين منابع و امكاناتی هرگز ميسر نيست .بنابراین تنها راه منطقی و امكان پذیر کسب حداکثر
بازدهی و فایده از حداقل منابع و امكانات میباشد و این نكته در مساله کيفيت و بهرهوری مستتر است و توجه به آن به نفع
خود سازمان و جامعه میباشد( .امينی و حجازی آزاد )1399 ،شكل ذیل مولفه های سالمت سازمانی را نشان می دهد:
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پوالنای ( )0229نيز مطالعه ای ،ده مولفه کليدی ایجاد کننده سالمت سازمانی را شامل وضوح نقش و قابليت دسترسی،
الزامات کاری معقول ،کنترل شغل و حدود اختيارات در تصميم گيری ،حمایت اجتماعی در محيط کار ،پاداش ها ی عادالنه و
رفتار منصفانه ،دستمزد کافی ،ساعات کاری رضایت بخش ،امنيت شغلی ،جو سازمانی امن و ترتيبات استخدامی سالم بيان
نموده است( به نقل از انصاری و دیگران.)1399 ،
ارتباط
مشارکت در

بهره برداری از

تصمیم گیری

منابع

توسعه

وفاداری

سالمت سازمانی

رهبری

روحیه

هدف گذاری

اصول اخالقی
قدردانی از
عملکرد

شكل  .1ابعاد سالمت سازمانی از دیدگاه پونای

شاخص های سالمت سازمانی
لطيفی و کيانی ( )1392شاخصهای سالمت سازمان را در قالب مدلی سيستماتيک ارائه کرد .این مدل میتواند به دستهبندی
شاخص هایی که توسط صاحبنظران مطرح شده است ،کمک کند .همچنين پيروی از رویكرد سيستماتيک ،احتمال پوشش
جامعتر شاخصهای سالمت سازمانی در این مدل را باالتر میرود .با چنين رویكردی شاخصهای سالمت سازمانی را میتوان
تحت سه نگرش و بر اساس شكل ذیل دستهبندی کرد:
 )1نگرش شاخصهای ورودی1
 )0نگرش شاخصهای فرایندی2
 )3نگرش شاخص های خروجی3
1

Input- Oriented Approuch
Process- Oriented Approuch
3
Output- Oriented Approuch
2
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وفاداری
رضایت

مشتریان

آموزش

جامعه

قابلیت جذب
چرخش

سود

کار

فرهنگ

سطح

سازمانی

تکنولوژی

منابع مالی

شاخص های فرایندی

شاخص های خروجی

رضایت تامین
کنندگان

شاخص های ورودی

ارزش
چرخش

سهام

کار

نگرش
بلند مدت

تمرکز

انسانی شایسته

نیروی انسانی
پرورش یافته

قابلیت جذب نیروی

انسجام

گیرنده های
حساس اطالعاتی

نوآوری

شكل  .0مدل سيستماتيک شاخص های سالمت (لطيفی و کيانی)1329 ،

 )1نگرش شاخصهای ورودی :در این نگرش فرض بر این است که چنانچه ورودی های سازمان از سالمت برخوردار
باشند و سازمان توانایی جذب ورودی های سالمی را داشته باشد می توان از سالمت عملكرد آن اطمينان حاصل کرد.
شباهت این امر در یک سيستم انسانی بدین ترتيب است که چنانچه یک فرد اشتهای خوبی داشته باشد و قادر به
هضم یک غذای سنگين و مقوی باشد نشانه ای از سالمت اوست.
همچنين شاخصهای ورودی می توانند نمایانگر تصویر ذهنی باشند که سازمان توانسته در محيطش از خود ارائه
دهد .وجود یک تصویر ذهنی خوب از سازمان در جامعه آن را قادر به جذب ورودیهای شایسته از محيطش میسازد.
شاخصهایی را که تحت این نگرش میتوان دستهبندی کرد عبارتند از :قابليت جذب نيروی انسانی شایسته ،قابليت
جذب منابع مالی رضایت تامين کنندگان 1و گيرندههای حساس اطالعاتی ( 2لطيفی و کيانی )1392 ،
 )0نگرش شاخص های فرایندی :در این نگرش سالمت سازمان از طریق شاخصهای مرتبط با فرایند سازمان به عنوان
یک سيستم ،مورد ارزیابی قرار می گيرند .این نگرش از آن جهت که با فرایند ،یعنی مجموعه اجزا و روابط بين آنها
سروکار دارد و به مدیران امكان می دهد تا دید روشنی از عوامل تحت مدیریت خود پيدا کنند نسبت به دو نگرش
Suppliers
Sensors
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دیگر از اهميت ویژهای برخوردار است .لطيفی و کيانی ( )1329هشت شاخص اصلی را برای سالمت سازمانهای
عصر حاضر شناسایی کردند که عبارتند از :توجه به نيازها و منافع مشتری ،توسعه قابليت،ها به سمت سازمانهای
فراجو ،نزدیکتر ،پذیرش تغيير و تحول ،استفاده از تكنولوژی اطالعاتی و ارتباطی ،ارائه راه حلهای نوآورانهتر،
واکنش منعطفتر به محيط ،تبدیل ایده به عمل ،اعمال تغييرات اساسی .این شاخصها عبارتند از ،آموزش ،سطح
تكنولوژی ،فرهنگ سازمانی ،نگرش بلند مدت ،تمرکز ،انسجام و نو آوری.
 )3نگرش شاخصهای خروجی :در این نگرش ،باور بر این است که عملكرد هر سيستم از طریق خروجیهای آن ،قابل
ارزیاب ی است .در یک سيستم انسانی ،چنانچه فردی از وضعيت جسمی ،فكری و روحی خوبی برخوردار باشد ،انتظار
میرود که نتایج فعاليتهای شخصی و حرفهایاش نيز دارای کيفيت باالیی باشد .با این استدالل در مورد یک
سازمان نيز جریان خروجیهای باکيفيت میتواند نشانگر سالمت عملكرد سازمان باشد .این خروجی های عبارتند از:
سود یا ارزش افزوده ،رضایت جامعه ،وفاداری مشتریان ،چرخش کار ،ارزش سهام ،کيفيت محصول و نيروی انسانی
پرورش یافته ( .لطيفی و کيانی )1392 ،

راهکارهای ارتقای کیفیت در سازمان فنی و حرفه ای کشور
با تلفيق نگرشها و ابعاد سالمت سازمانی در مبحث کيفيت که پيشتر به آن پرداخته شد میتوان نتایج این مقاله
مروری را مورد ارزیابی قرار داد .نتيجه اوليه این پژوهش آن است که نظر مدیران و کارکنان ،مهارتآموزان و مدرسان بعنوان
ذینفعان اصلی سازمان فنی و حرفهای کشور درباره کيفيت نظام آموزشی متفاوت بوده و بر روی آن اجماع و اتفاق نظری ندارند
و از طرفی با توجه به اختالف نظری که با یكدیگر دارند ،هر یک از آنها نيز برای ارتقای کيفيت در سازمان راه حل متفاوتی را
ارایه می دهند .سياستگذاران آموزشی در این رابطه چه باید بكنند و به عبارتی دست اندرکاران اداره امور سازمان فنی و حرفه-
ای برای ارتقای کيفيت در نظام آموزشی باید دست به انجام چه اقداماتی بزنند؟
 )1اصالح و بهسازی زیرساخت سازمانی و نقش آن در توسعه کیفیت :اصالح زیرساختارهای سازمانی ،اعم از مجموعه
روشها ،مقررات و دستورالعملها ،آیيننامهها ،بهسازی منابع انسانی ،توسعه مناسب و ارتباطات سازمانی میتواند
نقش بسزایی را در توسعه کيفيت ایفا نماید .بنابر این نخستين گام در جهت دستيابی به کيفيت در سازمان ،اصالح
زیرساختارهای سازمانی می باشد.
 )0لزوم توجه اساسی به ویژگی های مدیران و کارکنان :در بيان ویژگی های مدیران سازمان  ،به جنبه های نظری و
عملی بسيار اهميت داده شده است .یكی از ویژگیهـای مدیران برای ارتقای کيفيت در نظام آموزشی ،باور به
گستــرش و توسعــه دانش و مهارتهای نوین در جامعه است .عمــدهترین ویژگـیهای مدیران نظامهای آموزشی
به طور خالصه به شرح زیر است:
 داشتن تفكر فلسفی؛ مهارت کلی نگری و تفكر سيستمی؛ خالقيت و نوآوری؛ مهارت استفاده از اطالعات؛ مهارت کارشناسیکردن امور؛ مهارت حل مشكل؛ مهارت برقراری ارتباط؛ -مهارت ایجاد فرصت؛
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 مهارتهای آموزشی. )3بکارگیری فناوری اطالعات در راستای استقرار نظام کیفیت در محیط آموزشی :همگام با سپری شدن دوره صنعتی
و ورود به عصر اطالعات ،پدیده فناوری اطالعات به عنوان یک ابزار پرقدرت راهبـــــردی و تعيين کننده در کليه
سطوح سازمانها خودنمایی می کند ،به طوری که باور ضرورت به کارگيری آن جهت حفظ و بقای سازمانها در
دنيای پررقابت امروز به اجباری برای بقا تبدیل شده است .امروز مباحثی چون جهانی شدن و حضور در عرصههای
رقابت علمی ،صنعتی و اقتصادی در گرو تجهيز به ابزارها و روشهای نوین دستيابی به اطالعات و تقویت زیرساخت-
های اطالعاتی برای راهبردهای مدیریتی میباشد.
پيشرفتهای حاصل از علوم و فناوری در سالهای اخير مباحث نوینی چون آموزش الكترونيک 1را در سازمانهای
آموزشی مدرن به وجود آورده است .به نظر میرسد هر تغيير و تحول و پيشرفتی  ،حاصل نگرشهای جدید مدیران
به مقوله آموزش است ،بطوری که آموزش را میتوان زیربنای توسعه فناوری ناميد .حجم و سرعت انتقال اطالعات که
مبنا و پایه بسياری از تصميمات مدیریتی است در  ITبسيار باالست و کاربرد این بخش از فناوری در استقرار کيفيت
در نظام های آموزشی تحوالت بنيادی را به همراه خواهد داشت .معموالً مدیران سازمانهای فاقد مدیریت  ITنزدیک
به  32درصد وقت خود را به مقابله با شكست واحدها ،شكایات و مشكلگشایی اختصاص میدهند .از آنجا که
مدیریت  ITاین وقت را صرفهجویی می کند ،مدیران وقت بيشتری در اختيـار دارند تا به رهبری برنامــــهریزی و
پردازش اندیشه های نو بپردازند.آموزش در تمامی سطوح به عنوان رکن اصلی توسعه می باشد .در آموزشهای
سازمانی مجازی ،زمينههای یادگيری به سرعت تسهيل میشود .مزیت روشهای آموزش  E.Lعالوه بر سرعت انتقال
دانش و عدم وابستگی به مكان و زمان ،کاهش چشمگير هزینههاست که در مقایســه با هزینه های برخی سازمانها
شاید بتوان گفت رقم هزینه در آموزشهای مجـازی به صفر نزدیک میشود.
 )2سالمت سازمانی و نقش آن در توسعه کیفیت در محیط آموزشی :رقابتپذیری سالم درون و بيرون سازمانی و
شكلگيری آن در محيط آموزشی میتواند نقش مهمی را در توسعه کيفيت ایفا نماید .نگرشهای مثبت مدیران
سازمان در رابطه با توسعه کيفيت تا اندازه زیادی سازمان را برای موفقيت در محيط رقابتی آماده میسازد .تلفيق
تحليلی الگوی رقابتپذیری با نگرشهای مختلف کيفيت ،نشان میدهد که همه این نگرشها نمیتوانند به یک اندازه
در خلق مزیت رقابتی نقش داشته باشند .اثربخش ترین نگرش ،نگرش ارزش محور است که به شيوه موثر و متوازنی
منافع مهارتآموزان و هزینه سازمان و ارایهدهنده خدمت را مورد توجه قرار دهد .این چگونگی نگرش ،نه تنها در
موضوع کيفيت ،بلكه در تمام تصميمگيریهای مدیریتی میتواند یک شاخص هدایتگر به سوی موفقيت و رقابت-
پذیری بيشتر سازمان باشد.
همانگونه که تئوریهای اقتصادی تاکيد کردهاند هدف از رقابت و آزادسازی ،برقراری مكانيزم پویای بازار در
قيمت گذاری ،جریان آزاد اطالعات ،تخصيص بهينه منابع و افزایش کارایی در توليد ،توزیع و مصرف بهينه کاالها در
نظام بازار است .بنگاه ها با توليد کاالهای مشابه و ورود و خروج خود از بازارهای مربوطه با یكدیگر رقابت میکنند 2و
این رقابت زمانی شدت می یابد که هيچ بنگاهی به تنهایی نتواند عرضه و قيمت را کنترل نماید .رقابت از طریق
نوآوری و ارایه محصوالت برتر یكی از مهمترین شكلهای رقابت است .بنگاهها از طریق ارایه کاالهای با کيفيت نيز با
یكدیگر رقابت مینمایند .یكی از نتایج این نوع رقابت ،مصرف کاالهای ماركدار است .به طور خالصه ،کاهش
1 E-LEARNING
2 Imitative Output Competition
3 Innovative Competition
4 Quality Competition
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قيمتها ،ارایه کاالها با کيفيتهای متنوع و بهبود دسترسی مصرفکنندگان به کاالها و خدمات ،از جمله مهمترین
نتایج رقابت در ابعاد مختلف آن است و از ميان برداشتن موانع ورود ،خصوصاً موانع قانونی ،مهمترین اقدام در جهت
ایجاد شرایط رقابتی است .روی دیگر سكه در مقوله رقابتپذیری ،انحصار میباشد .بنابر تئوریهای اقتصادی دو
نظریه عمومی در خصوص شكلگيری انحصارات وجود دارد :نظریه اول ،خودکفایی1است که سرچشمه انحصارها را
حرکات بنگاههای یک صنعت ،بدون مداخله دولت میداند .طرفداران این نظریه معتقدند ،بازارهای ناقص سرمایه،
بازده نسبت به مقياس و تبليغات ،مانع ورود و رقابت بنگاههای جدید و بنابراین ایجاد شرایط انحصاری میگردند.
نظریه دوم ،مبنای مداخلهگرانه 2داشته و طرفداران آن ،سرچشمه تمام انحصارات زیانآور را دخالتهای دولت یا
قانونگذار در فعاليتهای اقتصادی میدانند.
انحصارها می توانند مفيد و مضر باشند .انحصارهای مفيد شامل انحصارهای طبيعی ،انحصار ناشی از ليسانسهای
انحصاری ،انحصار ناشی از بازده نسبت به مقياس و انحصار ناشی از کارایی و نوآوری است  -اگرچه انحصار به خودی
خود به دليل ایجاد زیان ثابت ،مضّر است .در مقابل ،انحصارهای زیانآور شامل انحصارهای ناشی از تبانی ،برخورداری
از موقعيت مسلط ،حرکات استراتژیک ،سوء استفاده از اطالعات و سياستهای حمایتی میباشد .از نظر مالكيت و
کنترل نيز انحصارها به دو نوع انحصار بخش خصوصی و انحصار بخش غيرخصوصی قابل تفكيک هستند .در حال
حاضر مهمترین مسأله انحصارها در کشورمان ،بنگاه هایی هستند که در مجموعه بخش غيرخصوصی قرار دارند و
تعداد زیادی از آنها تحت مالكيت و مدیریت نهادها و بنيادها میباشند و دولت هيچگونه کنترلی در مدیریت آنها
ندارد .حال اگر بخواهيم به نوعی نظریات فوق را که دارای ماهيتی اقتصادی هستند وارد عرصه آموزشی که محيطی
فرهنگی است کنيم متوجه میشویم این مباحث از کاربرد خوبی برخودار میباشند .متاسفانه اخيرا گروهی از
شرکتها و افراد با رویكرد صرفا اقتصادی در محيط آموزشی برای خورد انحصاراتی ایجاد نموده و نمیخواهند و نمی-
گذارند پای واحدهای دیگر به آنجا باز بشود .متاسفانه این افراد کارخود را در راستای حفظ کيفيت قلمداد میکنند و
این در حالی است که هر انسان منصفی میداند ورود واحدهای آموزشی در عرصههای مختلف زمينه رقابت را مهيا
نموده و این خود در آینده تضمين کننده کيفيت در محيط آموزشی بخصوص آموزشهای مهارتی خواهد بود .اگر
واقعا به فكر حفظ جایگاه کيفيت در محيط آموزشی کشور هستيم باید به همه عناصر شكل دهنده کيفيت توجه
داشته و بر اساس آن به قضاوت بنشينيم( .غفاریان )1391،

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله به اختصار در خصوص کيفيت آموزشی بخصوص کيفيت آموزشهای مهارتی در سازمان فنی و حرفهای بحث شد.
مشخص شد که کيفيت از دیدگاه مدیران و کارکنان ،مهارتآموزان و مدرسان تفاوتهای اساسی دارد .از طرف دیگر کيفيت در
سه سطح خرد(فردی) ،ميانی (سازمانی) و کالن (محيطی) مورد بحث قرار گرفت و ابعاد آن مشخص شد .از طرف دیگر شاخص
سالمت سازمانی و ابعاد آن بررسی شد .نگرش ورودی ،فرآیندی و خروجی به عنوان یكی از مدلهای اندازهگيری سالمت
سازمانی ارائه شد .از طرف دیگر ابعاد سالمت سازمانی در سطح فنی ،اداری -مدیریتی و نهادی مورد توجه قرار گرفت .در
نهایت محقق پيشنهاد می نماید از ترکيب مدل سه سطحی کيفيت با مدل سه سطحی سالمت سازمانی ،راهكارهای ارتقا
کيفيت آموزشی سازمان فنی و حرفهای از طریق بهبود سالمت سازمانی به شكل زیر ارائه شود.

1 Self Sufficiency
2 interventionism
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ارتقا سطح نهادی سالمت سازمانی از طریق :
نقوذ مدیران و رهبر ،یگانگی نهادی

ارتقا سطح اداری -مدیریتی سالمت سازمانی
از طریق :
همكاری و احترام متقابل ،وظيفه مداری،
پشتبيانی و حمایت منابع

ارتقا سطح فنی سالمت سازمانی از طریق :
ارتقا روحيه سازمانی ،یادگيری سازمانی

عوامل موثر بر ارتقا کیفیت آموزش در
سازمان فنی و حرفه ای کشور
شكل  – 3مدل پيشنهادی محقق در خصوص راهكارهای ارتقا کيفيت آموزش در سازمان فنی و حرفهای از طریق ارتقا سالمت سازمانی

بدیهی است شكل باال ،مدل پيشنهادی محقق میباشد که نيازمند پژوهش در ابعاد آن و اندازهگيری دقيق هریک از مولفهها و
بازبينی واصالح احتمالی است .ليكن این مدل را پژوهش از درون مطالعات انجام گرفته در خصوص دو شاخص کيفيت آموزشی
و سالمت سازمانی استخراج نموده است .پيشنهاد میشود سایر محققين در خصوص سنجش صحت و دقت این مدل پژوهش-
های نظری و ميدانی گستردهتری انجام دهند.
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