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چکيده:
این مطالعه با هدف ارزیابی مدل مدیریت استراتژیک در آموزشهای فنیوحرفهای انجام گرفت .نوع
طرح تحقیق ،کمّی و روش تحقیق از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی -همبستگی و از نظر هدف،
کاربردی بود  .جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کهگیلویه و
بویراحمد و مراکز آموزشی به تعداد  553نفر بودند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه
گردید .این تعداد  227نفر بودند و به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید .به منظور توصیف نمونه و جامعه از آمار توصیفی استفاده گردید،
جهت تحلیل دادهها و ارزیابی مدل از روش مدلیابی معادالت ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزیی
( )PLSاستفاده شد .بر اساس یافتههای تحقیق ،تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  95درصد
معنادار شدهاند و در اندازهگیری سازههای خود سهم معناداری ایفا کرده اند .مدل از نظر اعتبار همگرا،
روایی واگرا ،پایایی سازگاری درونی ،پایایی مرکب ،توان پیشبینی و برازش از سطح مطلوبی برخوردار
متناسب در آموزشهای مهارتی فراهم کند .و پیشنهاد میشود مدیران سازمان آموزش فنی و حرفهای
بستری را مهیا سازند که مدیریت و تفکر استراتژیک در سازمان نهادینه و مبنای عمل قرار گیرد.
واژگان کليدی :ارزیابی ،مدیریت استراتژیک ،آموزش فنی و حرفهای
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از سال  1950به این سو ،دستیابی به یک سازمان رقابتی و موفق ،الزاماً با داشتن برنامه-
ریزی استراتژیک و در دهههای اخیر با مدیریت استراتژیک تضمین میشود .یک سازمان زمانی
ماندگار خواهد شد که قادر گردد از فرصتها در قبال تالطمات محیطی و تهدیدها استفاده بهینه
ببرد .جهان با خروج از قرن بیستم و ورود به هزارۀ سوم بیش از هر زمان دیگری با تغییرات
چندوجهی ،پیچیده و ناگهانی روبهرو شده است .تحوالت شگرفی که در سالهای پایانی قرن
بیستم به وقوع پیوسته ،ما را با حقایقی آشنا کرده که باعث شده چشم اندازهای امیدوارکنندۀ
قبلی را درهم شکسته و آرزوهای خود را بر باد رفته ببینیم.این تغییرات با سرعت فراوانی به
وقوع میپیوندند ،زندگی ما را دگرگون میسازند و بر نظامهای حاکمیتی ،محیطی و سازمانی
تأثیر می گذارند .برای درک کامل تغییرات باید با تأثیرات آن ها آشنا شویم و تشخیص دهیم که
در برخورد با آنها به چه چیزهایی نیاز داریم و چه گامهایی را باید برداریم .(Ghasemi, 2016:
) 29سازمان ها برای طراحی و استقرار مدیریت استراتژیک از الگویی خاص و یا ترکیبی از
الگوهای مختلف تبعیت میکنند تا فرآیند مدیریت استراتژیک در مسیر درستی انجام شود
) .(Rasouli & Salehi, 2017: 18با توجه به نوسانات محیطی ،سازمانها باید استراتژیهایی را
انتخاب کنند که انعطافپذیر بوده و هم چنین آنها باید قادر به درک نیازها و الگوهای رفتاری
مصرفکنندگان باشند ).(Ogbechie, 2018: 167
مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را میدهد که به شیوهای خالق و نوآور عمل کند و
برای شکل دادن به آیندۀ خود ،به صورت انفعالی عمل نکند .این شیوۀ مدیریت باعث میشود که
سازمان دارای ابتکار عمل شود و فعالیتهایش را به گونهای درآورد که به بهترین شکل سرنوشت
خود را تحت کنترل درآورد .در این گونه سازمانها ،همواره به آینده توجه میشود و افراد به
تفکر و آیندهنگری وادار میشوند .هم چنین این سازمانها به عملکرد و رشد بلندمدت ،توجه
ویژه می کنند ،چرا که دلیل اصلی بقاء سازمان در عرصۀ رقابت فراگیر است .به طور کلی دالیل
متعددی برای به کارگیری مدیریت استراتژیک در سازمانها وجود دارد که از جمله میتوان به:
دستیابی به نگرش عملی و فعال برای آینده ،تشخیص و کسب مزیت رقابتی ،سرعت بخشیدن بر
اجرای استراتژیهای سازمان ،تسهیل رفع موانع اجرای روشهای مدیریت ،تقویت مدیران میانی
سازمان ،فراهم ساختن ابزار مورد نیاز در جهت برخورد منطقی با فشارها و نگرانیهای تغییر،
نهادینه شدن رهبریت اقتضایی در سازمان ،تقویت تفکر و تصمیمات مشارکتی در سازمان،
کاهش تعارض سنتی و تقویت سازمان و اتخاذ تصمیمهای آگاهانه در بودجۀ استراتژیک اشاره
نمود .سازمانهایی که مدیریت استراتژیک را بکار گرفتهاند نسبت به سازمانهایی که تمرکز آنها
صرفاً بر فنآوریها و یا زیرساختهاست به مراتب عملکرد بهتری داشتهاند و موفقتر بودهاند
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) .(Dandagi, 2016: 75تشریح فرایند مدیریت استراتژیک امری پیچیده و دشوار است ،زیرا تحت
تأثیر مؤلفههای بسیاری قرار دارد .یکی از تکنیکهای رایج جهت فهم و بررسی راحتتر مفاهیم،
مدلسازی است .مدل یک چارچوب مفهومی قلمداد شده که میتواند ما را در تشریح ،پیشبینی،
تجویز و بازسازی واقعیت یاری دهد ).(Niazazri, 2011: 108
یکی از بخشهای نظام آموزشی هر کشور ،نظام آموزش فنی و حرفهای است که توجه به آن
ازجمله خطمشیهای اساسی کشورها برای تربیت نیروی انسانی به شمار میآید .کشورهایی که
به اهمیت آموزش و نقش آن در اقتصاد آینده پی بردهاند و همزمان دغدغههای توسعهیافتگی نیز
دارند ،کیفیت بخشی به نظام آموزش را محور رسالتهای بنیادین و اولویتهای خود میدانند و
سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را صرف نظام آموزش میکنند (Salehi & et al, 2006:
).153
بر همین اساس و نظر به این که تا سال  ،1398مدل مدیریت استراتژیک در آموزشهای
فنی و حرفه ای که متناسب با مأموریت ،ساختار ،فرهنگ و اهداف آن باشد؛ در کشور طراحی
نشده بود (Rahimi, 2019) ،با استفاده از روش تحلیل م به طراحی مدل مدیریت استراتژیک در
آموزشهای فنی و حرفه ای اقدام کرد گرچه تحلیل مضمون به عنوان یک ابزار عام و مشترک در
تحلیلهای کیفی معرفی شده و از آن به عنوان یک روش ساده و کارآمد در تحلیلهای کیفی یاد
میشود ،لیکن همانند سایر روشهای کیفی معایب خود را به همراه دارد (Jafari abedi & et al,
) .2011: 14تحقیقات کیفی میتوانند درک عمیقتر و غنیتری از موضوع مورد مطالعه را فراهم
آورند ،اما نمیتوانند جایگزین تحقیق به روش کمی باشند ) .(Bazargan, 2015: 30تحقیقات
کمی به دلیل مدون بودن طرح تحقیق ،تعریف دقیق متغیرها ،انتخاب نمونۀ معرف جامعه،
تحلیلهای عددی و قابلیت تعمیمپذیری باال میتوانند اطالعات دقیق و روشنی را در اختیار
محقق قرار دهند.
اهمیت مدل مدیریت استراتژیک در سازمان آموزش فنی و حرفهای در این است که میتوان
با استفاده از آن فرایند مدیریت استراتژیک را به بهترین شکل مورد مطالعه قرار داد .از مزایای
مدل مدیریت استراتژیک در نظام آموزش مهارتی ،جنبه هادی بودن آن است که موجب میشود
جهت و مسیر فعالیت های سازمان و فرآیند تجزیه و تحلیل آن به زبانی ساده ارائه گردد و هم
چنین محصوالت ،بروندادها و پیامدهای نظام آموزشی را توصیف و مخاطرات تصمیمگیری را
کاهش دهد .البته قصد نداریم که بگوییم با ارزیابی ،تأیید و بکارگیری این مدل ،موفقیت سازمان
را تضمین مینمائیم ،لیکن ادعا میکنیم که این مدل از این نظر که برای تدوین استراتژی ها،
اجرا و ارزیابی آن ها روشی روشن و عملی ،متناسب با شرایط سازمان ارائه می کند دارای اهمیت
است .اما آنچه انجام این پژوهش را ضروری می کند ،این است که در سال  ،1396سازمان
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آموزش فنی و حرفه ای کشور با درک اهمیت موضوع ،ادارات کل تابعه را در تمامی استان های
کشور ملزم به تدوین سند راهبردی آموزشهای مهارتی با رویکرد نیاز بازار کار کرده است.از
طرفی از ملزومات و ضروریات تدوین سند راهبردی ،وجود یک چارچوب یا مدل مفهومی
متناسب با آموزش های مهارتی است که بتوان بر اساس آن سند راهبردی را تدوین کرد .بنابراین
به نظر می رسد نتایج احتمالی این پژوهش بتواند سازمان را در زمینه تدوین سند راهبردی
آموزشه ای مهارتی با رویکرد بازار کار و هم چنین استقرار فرایند مدیریت استراتژیک و انجام
مأموریت های محوله یاری نماید.
لذا مساله اساسی در این تحقیق این است که با وجود اینکه ،مدل مدیریت استراتژیک در
آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور طراحی گردیده ،لیکن با استفاده از تحلیلهای آماری
پیشرفته و دقیق مورد ارزیابی و واکاوی قرار نگرفته است .بنابراین این مطالعه با هدف پاسخگویی
به این سئوال اجرا گردیده است " ،کیفیت مدل مدیریت استراتژیک در آموزشهای فنی و
حرفهای بر اساس معیارهای ارزیابی در چه سطحی است؟ "

اهدف تحقيق:
ارزیابی روابط متغیرهای مکنون و مشاهدهای در مدل مدیریت استراتژیک در آموزشهای
فنی و حرفهای
ارزیابی توان پیشبینیکنندگی مدل مدیریت استراتژیک در آموزشهای فنی و حرفهای
ارزیابی میزان برازش مدل مدیریت استراتژیک در آموزشهای فنی و حرفهای

پيشينه پژوهش:
انسان قرن بیست و یکم در فضای یک جامعه سازمانی زندگی میکند و سرنوشت او با
سرنوشت سازمانی جامعه همسو شده است .هدایت و پویایی سازمانها تابع نظام نوین مدیریت
است .این که نقش مدیریتهای تخصصی همچون مدیریتهای مالی ،تولید ،فروش تحقیق،
مهندسی ،و  ...در سازمان حائز اهمیت است ،برای همه محققین و نویسندگان روشن و مشخص
است ،ولی هماهنگی تخصص ها ،تعیین جایگاه هر یک به اقتضای نشیب و فرازی که سازمان در
طی طریق به سوی هدف با آن مواجه میشود و سکانداری کل سازمان وظیفهای ممتاز و
مشخص است که فقط در قلمرو مدیریت استراتژیک امکانپذیر است .مدیریت استراتژیک،
برنامه ای هماهنگ ،جامع و پیوسته است که استعدادهای ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می-
دهد و منظور از آن تحقق هدفهای سازمان در چارچوب اجرای صحیح مدیریت است (Ansof,
) .1984: 70مدیریت استراتژیک عبارت است از هنر و علم تدوین ،اجرا و ارزیابی تصمیمات
وظیفهای چند گانه که سازمان را قادر میسازد به هدفهای بلندمدت خود دست یابد & (Dess,
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) .et al, 2008: 8همان گونه که از این تعریف استنباط میشود در مدیریت استراتژیک برای
کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تأکید می شود که عبارتند از هماهنگ کردن مدیریت،
بازاریابی ،امور مالی ،تولید ،تحقیق و توسعه و سیستمهای اطالعات رایانهای ،بر اساس تعریف
دیگری مدیریت استراتژیک ،مجموعهای از تصمیمها و اعمالی است که منجر به طراحی و اجرای
استراتژیهایی میشود که برای حصول به اهداف یک سازمان مورد استفاده قرار میگیرند.
مدیریت استراتژیک به تصمیمهای سیاسی مربوط می شود که کل سازمان را تحت تأثیر قرار
میدهند و به سازمان کمک می کنند به نحوی مؤثر با محیط اطرافش تعامل و تبادل برقرار کند
).(Rasouli & Salehi, 2017: 5
در تعریف دیگری ،مدیریت استراتژیک عبارت است از مجموعهای از تصمیمات و اعمال
مدیریتی که عملکرد بلند مدت سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد .بر این اساس مدیریت
استراتژیک شامل چهار جزء اصلی است )1 :کنکاش و تحلیل محیطی  )2تدوین استراتژی)3 ،
اجرای استراتژی ،و  )4ارزیابی و کنترل استراتژی ) .(Huanger & Weelen, 2007: 2بنابر این
مطالعه مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی فرصتها و تهدیدهای خارجی در سایه قوتها و
ضعفهای داخلی تأکید دارد .در ابتدا به جای مدیریت استراتژیک عبارت «سیاست کسب و کار»
به کار برده می شد که موضوعاتی مانند برنامهریزی بلندمدت و استراتژی را در بر میگرفت .در
حالی که سیاست کسب و کار از جهتگیری کالن مدیریتی برخوردار است ،نگاه به درون سازمان
داشته و در نظر دارد تا بسیاری از فعالیتهای اصلی و کارکردی سازمان را به طور مناسبی
یکپارچه سازد؛ مدیریت استراتژیک به عنوان یک حوزه مطالعاتی ،ضمن تأکید بیشتر بر موقعیت-
های استراتژیک محیطی ،مالحظات یکپارچهای سیاست کسب کار را در بر میگیرد .بر این
اساس ،این نوع از مدیریت به جای سیاست کسب و کار ،به عنوان یک حوزه مطالعاتی ترجیح
داده شد ).(Hoskisson, 1999: 417
پارادایم مجموعهای ازتفکرات ،تصورات و ارزشهایی است که یک بینش از واقیعیت را شکل
میدهد .بینشی که اساس راهی قرار میگیرد که یک جامعه خود را بر اساس آن سازماندهی
می کند .براین اساس ،مینتزبرگ مکاتب مدیریت استراتژیک را به طور کلی به دو دسته تقسیم
کرده است که دسته اول را مکاتب تجویزی یا پیشتدبیری و دسته دوم را مکاتب توصیفی یا
تجربی  -انطباقی مینامند .مکتب تجویزی معتقد به طراحی رسمی و پیشبینی تدابیر تحلیلی
برای تحقق هدف های بلندمدت و مکتب دوم ،متکی بر اقدام به موقع و منطبق با شرایط جاری و
تقریباً اعمال تدابیر غیررسمی و خلقالساعه است.
عالوه بر دو پارادایم مذکور ،پارادایم سومی به نام پارادایم ترکیبی مطرح شده است .این
پارادایم که به آن «پارادایم سیستمی -اقتضایی دوراندیشانه» هم گفته میشود ،سعی در نزدیک
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کردن و در هم آمیختن مکاتب قبل دارد .در واقع این پارادایم فصل مشترک دو پارادایم قبل
است .در این پارادایم به توسعه تفکر استراتژیک و رابطه آن با برنامهریزی استراتژیک توجه می
شود .در چارچوب نگرش این پارادایم ضمن تأکید بر لزوم همخوانی و ایجاد توازن بین قوتها و
ضعفهای سازمان و فرصتها و تهدیدهای محیطی ،تغییر عوامل محیطی و شکلدهی محیط
مطابق اهداف و استراتژی های مورد نظر ،ضروری است .به طور کلی ،این پارادایم دارای دو جنبۀ
اساسی است از یک سو حاالت سازمان و محیط پیرامون را به عنوان یک سیستم تلقی مینماید و
از سوی دیگر فرایند ایجاد استراتژی را با نگرش اقتضایی طرحریزی میکند .تعبیر عبارت
سیستمی – اقتضایی از آن جهت است که هر گونه برنامهریزی را منوط به رعایت مدلهای
خاص و در نظر گرفتن واقعیتهای محیطی میداند .این مکتب دارای سه ویژگی اساسی است:
اول اینکه در این پارادایم سعی شده است بین وضعیت محیط داخلی و خارجی سازمان توازن
برقرار شود .دوم در این مکتب کوشش میشود هر گونه تغییر اقتضایی در محیط با اهداف و
استراتژی سازمان همسو شود و سوم این که در این رویه تدوین هر گونه اهداف و چشمانداز از
نگرش مدیریت بر مبنای هدف سرچشمه میگیرد ).(Aliahmadi, 2003: 96-97
جدول  -1مدلهای مکتب تجویزی مدیریت استراتژیک
انواع طبقهبندی

ابعاد طبقهبندی

مدل )David (1999

تعیین مأموریت؛ بررسی عوامل خارجی؛ بررسی عوامل داخلی؛ تعیین هدف-
های بلندمدت؛ تدوین – ارزیابی و انتخاب استراتژی؛ تعیین هدفهای ساالنه
و سیاستها؛ تخصیص منابع؛ محاسبه و ارزیابی عملکرد

مدل )Robinson (1982

تبیین رسالت شرکت؛ چشمانداز شرکت؛ محیط خارجی؛ محیط دوردست؛
محیط عملیاتی؛ تجزیه و تحلیل و انتخاب استراتژیک؛ تعیین استراتژیهای
کالن و عملیاتی؛ نهادینهسازی استراتژی؛ کنترل و ارزیابی

مدل )Glueck (1980

تعیین اهداف مؤسسه؛ شناسایی فرصتها و تهدیدات محیط خارجی؛
شناسایی نقاط قوت و ضعف محیط داخلی؛ تدوین استراتژیهای مختلف؛
انتخاب استراتژی؛ تخصیص منابع و ساختار سازمانی ،خطمشیها و رهبری و
ارزیابی نتایج

مدل )Stoner (1992

تعیین اهداف؛ شناسایی استراتژی و هدفهای کنونی؛ تجزیه و تحلیل محیط
داخلی و خارجی؛ شناسایی فرصتها و تهدیدهای استراتژیک؛ تجزیه و
تحلیل تغییرات؛ تصمیمگیریهای استراتژیک؛ اجرای استراتژی و اندازه
گیری و کنترل پیشرفت

مدل Pearce & Robinson
)(1988

شناسایی رسالت مؤسسه؛ تحلیل محیط داخلی؛ تحلیل محیط خارجی؛
هدفهای بلندمدت؛ استراتژیهای اصلی؛ استراتژیهای وظیفهای؛ نهادینه
کردن استراتژی؛ کنترل و ارزیابی
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مدل Herison & John

منبع:

٥۳

شناسایی عوامل محیط خارجی و محیط داخلی؛ تجزیه و تحلیل محیط
خارجی و داخلی؛ استقرار مسیر استراتژیک؛ تدوین استراتژی؛ انتخاب
استراتژی؛ اجرای استراتژی؛ کنترل استراتژیک و تجدید ساختار استراتژیک

)(Ghasemi, 2016: 75

جدول  -2مدلهای پارادایم توصیفی مدیریت استراتژیک
انواع طبقهبندی

ابعاد طبقهبندی

مدل )Asof (1981

چالش های محیطی؛ فرضیه موقت استراتژیک؛ تشخیص استراتژیک؛ تکوین نظامها؛
تحلیل استراتژیک طراحی شرکت؛ مدیریت تغییر؛ زیربناهای معرفت شناسی؛ انواع
رفتارهای استراتژیک و چشمانداز

مدل )Mintzberg (1990

فرموله کردن؛ تدوین استراتژی؛ اجرا و پیادهسازی استراتژی

مدل )Jadson (1996

رسالت؛ اهداف؛ استراتژیها؛ مقیاسها اقدامات؛ سیستهای سازمانی؛ برنامههای
عملیاتی

منبع:

)(Ghasemi, 2016: 87

) (Rezvani, 2010در تحقیقی تحت عنوان "مأموریت ،چشمانداز ،ارزشها و مقصد
استراتژیک :تفاوت و تشابه" با یک مقایسه تطبیقی ،تفاوت و تشابه نظرات صاحبنظران مدیریت
استراتژیک را در این خصوص بیان میدارد و سپس نتیجهگیری میکند که ویژگیها و ماهیت
مأموریت ،چشمانداز و ارزشها یکسان است و همه آنها نوعی مقصد یا اهداف استراتژیک هستند
و اگر همه آنها بصورت همزمان بیان شوند هر کدام جزیی از مقصد استراتژیک هستند.
) (Nuntamanop, 2013در کشور تایلند در یک طرح تحقیقاتی با عنوان یک مدل جدید از
صالحیت تفکر استراتژیک ،اقدام به شناسایی ویژگیها و ابعاد تفکر استراتژیک کرد .در این
تح قیق از روش کیفی گراندد تئوری استفاده شده است .ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه عمیق،
مشاهده و بررسی اسناد و مدارک بوده است .پس از تحلیل دادهها تعداد هفت صالحیت تفکر
استراتژیک استخراج گردید که بر عملکرد کسب و کار تأثیر میگذارند .تواناییها و مهارتهای
شناسایی شده شامل -1 :توانایی تفکر مفهومی  -2تفکر چشمانداز  -3تفکر تحلیلی  -4توانایی
ترکیب  -5توانایی عنیت  -6خالقیت و  -7یادگیری هستند .از محدودیتهای این تحقیق پایین
بودن درجه تعمیمپذیری آن است.
) (Rahnavard & et al, 2014در پژوهشی به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای
راهبردهای سازمانی در سازمان صدا و سیمای آذربایجان شرقی پرداختند .تحقیق مذکور از نظر
هدف ،کاربردی بوده که به روش پیمایشی اجرا گردید .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد و با اجرای روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی ،هفت عامل کلیدی
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اجرای استراتژیهای سازمانی استخراج گردید .این عوامل عبارتند از :ا -فرهنگ سازمانی
حمایتگر  -2پاداش و تقویت مجریان  -3همترازی عمودی راهبردها  -4مدیریت و کنترل
عملیات  -5نیروی انسانی توانمند  -6بودجه و منابع مالی مکفی  -7ساختار سازمانی سازگار.
) (Sotani Sarvestani & et al, 2016در تحقیقی با عنوان تحلیل عاملی تأییدی مدل
رهبری معنوی در آموزش عالی ،اقدام به استخراج مؤلفههای مدل مزبورکردند .در محله اول و در
بخش کیفی از تحلیل مضمون و در مرحله دوم و در بخش کمی ،از روش تحلیل عاملی تأییدی
استفاده کردند .براساس یافتههای تحقیق ،تعداد  5مؤلفه اصلی شامل :معنویت الهی ،معنویت
وجودی ،سالمت معنوی پایدار فرا ملی ،تعالی معنوی پایدار انسانی و تعالی معنوی پایدار
سازمانی و همچنین تعداد  22مؤلفه فرعی برای مدل شناسایی گردید.
) (Goldahan & et al, 2017در تحقیقی اقدام به ارائه مدل فرهنگ مشتریمداری مبتنی بر
آموزه های اسالم در آموزش و پرورش کشور کردند .جهت اجرای تحقیق از روش ترکیبی
اکتشافی ،استفاده گردید .مطالعه مذکور منجر به شناسایی  73مضمون پایه 15 ،مضمون
سازماندهنده و دو مضمون فراگیر با عنوان  -1مدیریت خدمت به مشتریان و  -2خشنودسازی
مشتریان شد و سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی ،یافتههای بخش کیفی بررسی و تأیید
گردید .بر اساس نتایج تحقیق ،فلسفه مشتریمداری در مدارس ،بیانگر فرهنگ یا رفتار
استراتژیک سازمانی است و این مستلزم تحول فکری مدیران در باور و تعهد به چنین فلسفهای
است .فلسفه مشتری مداری بر خواسته و نیاز دانشآموزان تأکید میکند.
بر اساس یافتههای تحقیق) (Ogbechie, 2018با عنوان تمرینات مدیریت استراتژیک در
آفریقا ،برای موفقیت در یک محیط کسب و کار باید زمینه فرهنگی محیط عملیاتی ،مدیریت ذی
نفعان و ابعاد اجتماعی کسب و کار را در استراتژیها درک کرد .مدل پیشنهادی مدیریت
استراتژیک در این تحقیق دارای پنج بُعد کلیدی است که عبارتند از :رهبری چشمانداز ،برنامه-
ریزی استراتژیک انعطافپذیر ،تفکر کارآفرینی ،مدیریت ذی نفعان و توسعه استعداد.

مدل مفهومي پژوهش:
) (Rahimi, 2019در تحقیقی با استفاده از روش تحلیل مضمون اقدام به استخراج ابعاد و
مؤلفههای مدل مدیریت استراتژیک در آموزشهای فنی و حرفهای کرد .در تحقیق مزبور برای
گردآوری دادهها از مصاحبه ساختارنیافته و نیمساختاریافته استفاده شده است .شرکتکنندگان در
تحقیق شامل  13نفر از متخصصان سازمان آموزش فنی و حرفهای بوده که بر اساس معیار تجربه
و تخصص انتخاب گردیدند .پس از استخراج مضامین و بررسی روایی و پایایی مقولهها ،مدل
فرایندی مدیریت استراتژیک در آموزشهای فنی و حرفهای با استفاده از مبانی نظری و مؤلفه-
های استخراج شده در مرحله تحلیل مضمون ،مطابق شکل ( )1طراحی گردید .این مدل دارای
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هشت مؤلفۀ اصلی مقاصد استراتژیک ،بررسی محیط بیرونی ،بررسی محیط داخلی ،تحلیل
استراتژیک ،اهداف آموزشی ،برنامههای آموزش فنی و حرفهای ،اجرای برنامههای آموزش فنی
وحرفهای و ارزیابی و  33مؤلفۀ فرعی است که در تحقیق حاضر با به کارگیری روشهای
آماری به ارزیابی آن پرداخته شده است.
شکل  -1مدل مفهومی فرایندی مدیریت استراتژیک در آموزشهای فنی و حرفهای ).(Rahimi, 2019
مقاصد استرتژیک
•

مأموریت

•

ارزش ها

•

چشم انداز

بررسی محیط بیرونی آموزش فنی و حرفهای
•

بررسی اسناد باالدستی

•

بررسی برنامه آمایش سرزمین

•

بررسی محیط دور

بررسی محیط داخلی آموزش فنی و حرفهای

تحلیل استراتژیک آموزش فنی و حرفهای
•

تعیین محور های توسعه

•

تحلیل وضعیت موجود زمینههای شغلی

•

نیازسنجی آموزشی

•

تحلیل وضعیت سازمان

•

بررسی فرهنگ سازمان

•

بررسی ساختار سازمانی

•

بررسی فضای آموشی

•

بررسی تجهیزات و مواد آموزشی

•

تحلیل نیروی انسانی

•

بررسی سیستمها و روش ها

برنامههای آموزش فنی و حرفه ای
•

تدوین و انتخاب استراتژیها

•

انتخاب سیاستها

•

تدوین برنامههای آموزشی عملیاتی
اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای
•

تناسب ساختار

•

فرهنگ سازمانی

•

تخصیص منابع

•

رهبری در آموزش مهارتی

•

اجرای برنامهها

ارزیابی
•

ارزیابی ورودی

•

ارزیابی فرایندها

•

ارزیابی نتایج

•

ارزیابی پیامدها

•

ارزیابی محیط

•

اقدامات اصالحی
•

برر

•

اهداف آموزشی
تأمین نیروی کار ماهر

•

فراهم آوردن زمینه اشتغال پایدار

•

توانمندسازی در توسعه اقتصادی
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سئواالت تحقيق:
• روابط بین متغیرهای مکنون و مشاهدهای در چه سطحی ارزیابی میشود؟
• آیا مدل از قابلیت پیشبینی مطلوبی برخورداراست؟
• برازش مدل مفهومی تحقیق به چه میزان است؟

روش پژوهش:
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی -همبستگی
است .به منظور جمعآوری اطالعات و ارزیابی مدل ،ابتدا پرسشنامهای مشتمل بر  33گویه بر
اساس ابعاد و مؤلفههای مدل م فهومی تحقیق ،تدوین گردید .روایی پرسشنامه با نظرسنجی از
متخصصین و پایایی آن با استفاده آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید .جامعه آماری مورد مطالعه
در این تحقیق شامل  553نفر از مربیان ،کارشناسان و مدیران شاغل در بخشهای دولتی و آزاد
(مؤسسات کارآموزی آزاد) آموزش فنی و حرفهای استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
با توجه به اطالعات موجود % 60 ،از حجم جامعه شامل کارکنانی بخش خصوصی و 40%
مابقی در بخش دولتی مشغول به انجام فعالیتهای آموزشی بوده ،بنابراین برای نمونهگیری از
روش طبقهای تصادفی استفاده کرده ایم .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 227
نفر تعیین گردید.
با توجه به اهمیت شناخت ماهیت جامعهی مورد مطالعه ،با بهرهگیری از روشهای آمار
توصیفی ،اقدام به بررسی وضع موجود نمونه و جامعه گردید .از آن جایی که محقق برای استفاده
از تکنیکهای آماری مختلف باید از شکل توزیع دادههای جمعآوری شده ( از لحاظ نرمال بودن
یا نبودن) آگاهی داشته باشد ،لذا از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد .جهت تحلیل
دادهها از روش مدلیابی معادالت ساختاری و نرم افزار  ( PLS1تکنیک حداقل مربعات جزئی)
استفاده گردیده است .با توجه به این که مدلیابی معادالت ساختاری از دو بخش ساختاری و
اندازهگیری تشکیل شده است ،بنابراین جهت ارزیابی مدل در نرم افزار  PLSشاخصهای
متفاوتی پیشبینی شده است .در قسمت اندازهگیری مدل که روابط بین متغیرهای مشاهده شده
و متغیرهای مکنون بررسی میشود از شاخصهای روایی همگرا ،روایی واگرا ،پایایی همگنی
درونی ،پایایی مرکب و آزمونهای معناداری ضرایب و به منظور ارزیابی بخش ساختاری مدل از
آماره  ، Tضریب تعیین ( ، )R2شاخص اشتراک و مالک کلی برازش ( )GOFاستفاده شده است.

1 - Partial Least Squares
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تحليل دادهها:
1

.بررسي فرض نرمال بودن داده ها ()ks

جدول  -3نرمال بودن دادهها
متغیر

آماره آزمون

سطح معنی-
داری

0/884
0/869
0/910
0/881
0/907
0/864
0/863
0/895

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

Z

مقاصد استراتژیک آموزش فنی و حرفهای
بررسی محیط بیرونی آموزش فنی و حرفهای
بررسی محیط داخلی آموزش فنی و حرفهای
تحلیل استراتژیک آموزش فنی و حرفهای
اهداف آموزشی
برنامههای آموزش فنی و حرفهای
اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفهای
ارزیابی آموزش فنی و حرفهای

تایید فرض

H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1

نتیجه گیری

نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست

همان گونه که در جدول شماره ( )3مشاهده میشود ،مقدارسطح معناداری برای اکثر
متغیرها کمتر از مقدار خطا  0/05است .درنتیجه دادهها دارای توزیع نرمال نیست .لذا از روش
حداقل مربعات جزئی برای تحلیل فرضیات استفاده میشود.

سئوال( )1پژوهش :در مدل مفهومي تحقيق ،روابط بين متغيرهای مکنون و
مشاهدهای ،در چه سطحي ارزيابي ميشود؟
بررسي ضرايب مسير و بارهای عاملي :در مدل سازی معادالت ساختاری به قسمتی از
مدل که به توصیف رابطه متغیرهای مشاهده پذیر و متغیرهای مکنون (پنهان) مدل میپردازد
مدل اندازهگیری گفته می شود و به قسمت دیگر مدل که به رابطه بین متغیرهای پنهان مدل
اشاره دارد مدل سنجش شکل دهنده یا ساختاری میگویند .به عبارتی در مدل ساختاری روابط
علی بین متغیرهای مکنون( پنهان) مشخص میشود ) .(Ghiasvand, 2018:26شکل ( )2ضرایب
مسیر و بارهای عاملی را نشان میدهد.

1 - Kolmogorov Smirnov
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شکل  .2مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

شکل ( ،)3مدل پژوهش را در حالت معناداری ضرایب ( )t-valueنشان میدهد .بر طبق این
مدل ،اگر مقدار آمارهی  tخارج از بازهی (  -1/96تا  )+1/96قرار گیرد آن گاه ،ضریب مسیر و بار
عاملی در سطح اطمینان  %95معنادار میباشد و اگر مقدار آمارهی  tدرون این بازه قرار گیرد ،در
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نتیجه بار عاملی یا ضریب مسیر ،معنادار نیست .اگر مقدار آمارهی  tخارج بازهی ( -2/58تا
 )+ 2/58قرار گیرد آن گاه ،ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان  %99معنادار است .بر
طبق نتایج به دست آمده از آزمون  tتمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  %95معنادار شدهاند
و در اندازهگیری سازههای خود سهم معناداری را ایفا کردهاند.

شکل  .3ضرایب معناداری فرضیه ها در مدل
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بررسي روايي همگرا :اعتبار همگرا به میزان همبستگی که یک معرف با سایر معرفهای
همان متغیر دارد ،اطالق میشود .در بررسی اعتبار همگرا برای سازههای یک مدل ،انتظار میرود
همبستگی معرفها با متغیر مربوطه زیاد باشد .این اعتبار برای مدلهای از نوع انعکاسی کاربرد
دارد .به جهت بررسی روایی همگرا ) (Fornel & Larcker, 1981متوسط واریانس استخراج شده
 AVE1را به عنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد میکنند .حداقل مقدار  AVEبرابر با 0/5
بیانگر اعتبار همگرای کافی است ،به این معنی که یک متغیر مکنون میتواند به طور میانگین
بیش از نیمی از پراکندگی معرف هایش را تبیین کند .همان طور که در جدول ( )4مشاهده می
شود همه مقادیر  AVEبرای تمام متغیرهای تحقیق بزرگ تر از  0/5است .با توجه به مقادیر
نشان داده شده میتوان گفت که مدل از روایی همگرای مطلوبی برخوردار است.
جدول  -4مقادیر متوسط واریانس استخراج شده)(AVE
متغیرها
اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفهای
ارزیابی
اهداف آموزشی
برنامههای آموزش فنی و حرفهای
تحلیل استراتژیک آموزش فنی و حرفهای
بررسی محیط بیرونی آموزش فنی و حرفهای
بررسی محیط داخلی آموزش فنی و حرفهای
مقاصد استراتژیک آموزش فنی و حرفهای

AVE
0/593
0/501
0/715
0/552
0/580
0/568
0/543
0/644

روايي واگرا :منظور از روایی واگرا این است که آیتمها یا معرفهای مربوط به یک متغیر فقط همان متغیر را
بسنجد .در تحلیل  PLSبر اساس نظر فورنل و الکر ( )1981جذر  AVEیک متغیر باید از میزان همبستگی آن
متغیر با سایر متغیرهای تحقیق بزرگ تر باشد .در این مرحله ابتدا جذر مقادیر  AVEرا محاسبه کرده و سپس
مقادیر به دست آمده را بر روی قطر ماتریس جایگزین میکنیم.در جدول ( )5همبستگی متغیرها با یکدیگر

را نشان میدهد .همان طور که مشاهده میگردد ،مقادیر جذر  AVEقرار گرفته بر روی قطر
ماتریس همبستگی ،از مقادیر همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بزرگ تر که نشان دهنده
مناسب بودن روایی واگرایی مدل است.

1 - Average Variance Extracted
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جدول  -5همبستگی متغیرها
اجرای
برنامه
اجرای برنامه های
آموزش فنی و
حرفهای
ارزیابی
اهداف آموزشی
برنامههای آموزش
فنی و حرفهای
تحلیل استراتژیک
آموزش فنی و
حرفهای
بررسی محیط
بیرونی آموزش فنی
و حرفهای
بررسی محیط
داخلی آموزش فنی
و حرفهای
مقاصد استراتژیک
آموزش فنی
وحرفهای

ارزیابی

اهداف
آموزشی

برنامه-
های
آموزشی

تحلیل
استراتژیک

محیط
بیرونی

محیط
داخلی

مقاصد
استراتژیک

0/770
0/749

0/707

0/127
0/648

0/010
0/005

0/845
0/624

0/743

0/154

0/056

0/645

0/189

0/762

0/053

0/069

0/346

0/488

0/237

0/754

0/320

0/179

0/555

0/587

0/614

0/602

0/737

0/001

0/034

0/449

0/505

0/361

0/717

0/606

0/802

پايايي سازگاری دروني :معموال یکی از معیارهایی که در مدلهای اندازه گیری انعکاسی
کنترل میشود پایایی سازگاری درونی است .آلفای کرونباخ آزمونی است برای تحلیل پایایی.
مقدار ضریب آلفای قابل قبول بر اساس نظریات محققان مختلف متفاوت است .برخی محققان
ضریب آلفای باالی  0/6را به عنوان ضریب آلفای قابل قبول پذیرفته اند برخی نیز مقدار ضریب
آلفای بیشتر از  0/7را معرف پایایی قابل قبول دانسته اند .مقادیر آلفای کرونباخ برای تمام
متغیرها باالی  0/7است .بر اساس ضرایب آلفای به دست آمده میتوان استنباط کرد که مدل از
پایایی سازگاری درونی خوبی برخوردار است.
پايايي مرکب :این معیار توسط ) (Werts & et al, 1974معرفی شد .در نقد آزمون آلفای
کرونباخ گفته میشود که در محاسبه پایایی ،به همهی متغیرها وزن یکسانی میدهد ،در مقابل
در پایایی ترکیبی ،معرفها به مقدار وزنشان در ساخت متغیر اهمیت پیدا میکنند و مقدار
پایایی آنها حاصل ترکیبی این وزنهاست .به عبارتی برای محاسبه پایایی ،بار عاملی آنها در
نظر گرفته میشود .معرفهایی که بار عاملی بیشتری با متغیر مربوط داشته باشند ،اهمیت
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زیادی داشته؛ بنابراین پایایی دقیقتر بررسی میشود .مقدار بیشتر از  0/7نشان از پایداری و
مقدار کمتر از  0/6عدم وجود پایایی را نشان میدهد ) .(Ghiasvand, 2018: 54همانگونه که
در جدول ( )6مشاهد میشود ،تمامی مقادیر باالی 0/7هستند که نشان میدهد مدل از پایایی
ترکیبی خوبی برخوردار است.
جدول  -6مقادیر ضرایب پایایی مرکب
متغیرها

پایایی
مرکب

اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفهای

0/894

ارزیابی

0/905

اهداف آموزشی

0/893

برنامههای آموزش فنی و حرفهای

0/897

تحلیل استراتژیک آموزش فنی و حرفهای

0/932

بررسی محیط بیرونی آموزش فنی و حرفهای

0/845

بررسی محیط داخلی آموزش فنی و حرفهای

0/837

مقاصد استراتژیک آموزش فنی وحرفهای

0/858

آزمون کيفيت مدل اندازهگيری يا شاخص اشتراک :این شاخص توسط شاخص اشتراک
با روایی متقاطع محاسبه میشود .این شاخص در واقع توانایی مدل مسیر را در پیشبینی
متغیرهای مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متغیرهای پنهان متناظرشان میسنجد .از آن جا که
مطابق جدول ( )7تمامی مقادیر مثبت هستند ،لذا مدل از کیفیت مناسبی برخوردار است.
جدول  -7آزمون کیفیت مدل اندازهگیری یا شاخص اشتراک
متغيرها

1-sse/sso

اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفهای

0/227

ارزیابی

0/278

اهداف آموزشی

0/431

برنامههای آموزش فنی و حرفهای

0/155

تحلیل استراتژیک آموزش فنی و حرفهای

0/175

بررسی محیط بیرونی آموزش فنی و حرفهای

0/253

بررسی محیط داخلی آموزش فنی و حرفهای

0/151

مقاصد استراتژیک آموزش فنی وحرفهای

0/290
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سئوال( )2پژوهش :آيا مدل از قابليت پيشبيني مطلوبي برخوردار است؟
یکی از راههای ارزیابی مدلهای شکل دهنده ،ضریب تعیین ( )R2است .ضریب تعیین ()R2
بررسی می کند چند درصد از واریانس یک متغیر وابسته توسط متغیر(های) مستقل تبیین و
توضیح داده می شود .بنابراین طبیعی است که این مقدار برای متغیر مستقل مقداری برابر صفر
است و برای متغیر وابسته مقدار بیشتر از صفر باشد .هر چه این میزان بیشتر باشد ضریب تأثیر
متغیرهای مستقل بر وابسته بیشتر است ) .(Hanafizadeh & Zareh, 2012بنا بر گزارش ضرایب
تعیین مدل (شکل  ،)2میتوان گفت که مقاصد استراتژیک آموزش فنی وحرفهای توانسته است
 0/514از واریانس متغیر بررسی محیط بیرونی آموزش فنی و حرفهای و  0/371از واریانس
متغیر بررسی محیط درونی آموزش فنی و حرفه ای را توضیح دهد ،هم چنین میتوان گفت که
بررسی محیط بیرونی آموزش فنی و حرفهای و بررسی محیط داخلی آموزش فنی و حرفه ای
روی هم رفته توانستهاند  0/451از واریانس متغیر تحلیل استراتژیک آموزش فنی و حرفهای را
توضیح دهند .هم چنین بنا بر ضریب تعیین مدل میتوان گفت که تحلیل استراتژیک آموزش
فنی و حرفهای توانسته است  0/416از واریانس متغیر اهداف آموزشی و به همراه متغیر اهداف
استراتژیک توانسته است  0/577از واریانس متغیر برنامههای آموزش فنی و حرفهای را توضیح
دهد ،هم چنین میتوان گفت که برنامههای آموزش فنی و حرفهای توانسته است  0/422از
واریانس متغیر اجرای برنامههای آموزش فنی و حرفهای و متغیر اجرای برنامه های آموزش فنی
و حرفهای توانسته است  0/562از واریانس متغیر ارزیابی آموزش فنی و حرفه ای را توضیح دهد؛
محققان سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوی  R2معرفی کرده اند .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که مدل از قابلیت پیش بینی
مطلوبی برخوردار و مقدار باقی مانده مربوط به خطای پیشبینی است و میتواند شامل دیگر
عوامل تاثیر گذار بر متغیرهای تحقیق باشند.

سئوال ( )3پژوهش :برازش و توان پيشبينيکنندگي مدل مفهومي تحقيق به
چه ميزان است؟
یکی از تفاوت های اساسی بین لیزرل و  PLSنامناسب بودن شاخصهای موجود برای
برازش مدلهای برآورد شده با استفاده از  PLSاست .اگر چه در الگوریتم و خروجی نرمافزارهایی
مانند لیزرل ،آماره های برازندگی از قبیل شاخص برازندگی هنجار شده بنتلر 1و بونت گزارش
میشود ،اما آن ها بر اساس این مفروضه بنا شدهاند که پارامترهای مدل برآورد شده ،برای کاهش
1 Bentler

-
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هستند .مفروضهای که در PLS

تفاوت بین ماتریسهای کوواریانس مشاهده شده و بازتولید شده
وجود ندارد (Tenenhaus & et al, 2005) .شاخص کلی برازش را برای بررسی برازش مدل
معرفی کرده اند .مالک کلی برازش ) (GOF1را میتوان با محاسبه میانگین هندسی؛ میانگینهای
اشتراک و  R2مطابق فرمول زیر به دست آورد.

2

GOF=√avrage (Comunality) * avrage R

جدول  -8آزمون communal i t y
متغيرها

communality

مقاصد استراتژیک آموزش فنی وحرفهای

0/290

بررسی محیط بیرونی آموزش فنی و حرفهای

0/253

بررسی محیط داخلی آموزش فنی و حرفهای

0/151

تحلیل استراتژیک آموزش فنی و حرفهای

0/175

اهداف آموزشی

0/431

برنامههای آموزش فنی و حرفهای

0/155

اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفهای

0/227

ارزیابی

0/278

0/245= AvrageCommunality = 1/N*∑ Communality
میزان میانگین R2نیز برابر است با  0/47این مقدار بر اساس خروجی ضرایب مسیر در حالت
استاندارد قابل رویت است .طبق فرمول محاسبه  GOFداریم:
GOF = √0.245 *0.47= 0.34

حدود شاخص  GOFبین صفر و یک بوده )Wetzels & et al, 2009) .سه مقدار ،0/01
 0/25و  0/35را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی کردهاند .با
توجه به مقدار  0/34مدل تحقیق از مطلوبیت باالیی برخوردار است.

1 - Goodness Of Fit
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بحث و نتيجهگيری:
هر سازمان متناسب با اهداف و مأموریت خود نیازمند برنامهریزی و مدیریت استراتژیک
است ،تا به وسیله آن بتواند چشمانداز ،مأموریت و اهداف بلند مدت خود را محقق سازد.
سازمان ها برای طراحی و استقرار مدیریت استراتژیک از الگویی خاص و یا ترکیبی از الگوهای
مختلف تبعیت میکنند تا فرآیند مدیریت استراتژیک در مسیر درستی انجام شود ،همانگونه که
هیچ نسخه واحدی برای مدیریت سازمانها وجود ندارد ،برای مدیریت استراتژیک نیز هیچ نسخه
کامل و یکسانی موجود نیست و هر سازمان باید بر اساس طبیعت کار خود مدلی را طراحی و یا
با اصالحاتی در الگویی خاص ،آن را به کار گیرد .اهمیت مدل مدیریت استراتژیک در این است
که با استفاده از آن میتوان فرایند مدیریت استراتژیک را به بهترین شکل مورد مطالعه قرار داد.
مدل مفهومی مدیریت استراتژیک در آموزشهای فنی و حرفهای که توسط (Rahimi,
) 2019و با استفاده از روش تحلیل مضمون طراحی گردیده بود ،به منظور مطالعه دقیقتر با بهره-
گیری از روشهای پیشرفته آماری مورد ا رزیابی قرار گرفت .مدل مذکور دارای هشت بعد شامل:
مقاصد استراتژیک (ارکان جهتساز) ،تحلیل محیط بیرونی ،تحلیل محیط داخلی ،تحلیل
استراتژیک آموزشهای فنی و حرفهای ،اهداف آموزشی ،برنامههای آموزش فنی و حرفهای،
اجرای برنامه و ارزیابی آموزش فنی و حرفهای و  33مؤلفه (معرف) بوده است .به منظور ارزیابی
مدل ،روابط بین متغیرهای پنهان و مشاهدهای و همچنین روابط بین متغیرهای پنهان مدل
بررسی گردید .بر اساس معیارهای ارزیابی ،بخشهای اندازهگیری و ساختاری مدل از کیفیت
مناسب و توان پیشبینی مطلوب برخوردار بود .در حالت کلی ابعاد این مدل ،تا حدوی با ابعاد
مدلهای(Pearce & Robinson, 1988)،(Stoner, 1992) ،(Glueck, 1980) ،(David, 1999) :
و ) (Herison & John, 1988و همچنین نتایج این تحقیق ،تا حدودی با نتایج تحقیقات انجام
شده توسط ،گ)(Ogebchie, ،(Rahnavard & et al, 2014) ، (Goldahan & et al, 2017
) 2018و ) (Dandagi, 2016هم خوانی دارد .مدل مورد مطالعه با تلفیق دیدگاههای حاکم بر
مدل های تجویزی و توصیفی ،ضمن توجه به تفکر و اقدام به موقع و منطبق با شرایط جاری ،به
فرایندهای گام به گام و طراحی رسمی و پیشبینی تدابیر تحلیلی برای تحقق اهداف بلندمدت
نیز تأکید دارد .به طور خالصه سه ویژگی اساسی در این مدل مشهود بوده است -1 .بین بررسی
محیط های داخلی و خارجی نظام آموزش مهارتی ،توازن برقرار نموده است -2 .در مدل کوشش
شده ،هر گونه تغییر اقتضایی در محیط با اهداف و استراتژی سازمان همسو شود -3 .تدوین هر
گونه اهداف ،از نگرش مدیریت بر مبنای هدف سرچشمه میگیرد .هم چنین یکی از مزایای این
مدل جنبۀ هادی بودن آن است ،به طوری که جهت و مسیر فعالیتهای سازمان آموزش فنی و
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حرفهای را به زبانی ساده ارائه کرده است .یافتههای حاصل از آزمونهای ضرایب مسیر و
معناداری نشان داده که ابعاد و مؤلفههای مدل ،از ارتباط و قدرت نظمدهندگی مناسب
برخوداراست .با توجه به اینکه مدل در فضای آموزشهای فنی و حرفهای و متناسب با مأموریت،
ساختار ،فرهنگ و ارزشهای حاکم برآن تدوین گردیده است ،لذا با واقعیتهای آن هماهنگ
بوده و در تبیین و تشریح فعالیتهای نظام آموزش مهاتی کارساز و مؤثر است .در مدل مفهومی
تحقیق ،تدوین استراتژی مبتنی بر اهداف آموزشی است .امروزه تأمین نیروی کار ماهر ،فراهم
آوردن زمینه اشتغال پایدار ،ارتقای بهرهوری نیروی کار ،کاهش معضل بیکاری ،از موضوعات و
مسائل مورد توجه و مهم در کشور میباشد که تحقق آنها ،نیازمند ارائه و اجرای استراتژیهای
مناسب است .مدیریت استراتژیک به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی ،به دو جنبه ابزاری و
نگرشی به صورت توأمان تأکید دارد .توجه به یکی و غفلت از دیگری باعث کاهش اثربخشی آن
خواهد شد .ترسیم چشمانداز ،بیانیه مأموریت ،ارزشهای سازمانی و بهرهگیری از تفکر
استراتژیک در تدوین استراتژیها ،بیانگر جنبۀ نگرشی و استفاده از تکنیک سوات1برای تجزیه و
تحلیل محیطی نشان دهنده وجه ابزاری و از نقاط قوت و قابل تأمل مدل مفهومی تحقیق بوده
است .بنابراین ،میتوان ادعا کرد ،مدل از اعتبار الزم برخوردار بوده و میتواند به عنوان چارچوب
و مبنایی مناسب برای مطالعه ،تدوین سند توسعه و اعمال فرایند مدیریت استراتژیک در سازمان
آموزش فنی و حرفهای مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی :با توجه به این که این مدل ،متناسب با مأموریت ،ساختار،
فرهنگ و ارزشهای حاکم بر آموزش فنی و حرفهای طراحی گردیده است ،لذا میتواند به عنوان
چارچوبی جهت تدوین سند توسعه آموزشهای مهارتی با رویکرد بازار کار مورد استفاده قرار
گیرد .هم چنین با توجه به گستردگی و کلیت مدل پیشنهاد میشود ،ابعاد مدل با استفاده از
روشهای مختلف تحقیق و دیگر جوامع آماری به شکل عمیقتری مورد مطالعه قرار گرفته و
مدیران سازمان بستری را فراهم سازند که مدیریت و تفکر استراتژیک در سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشور نهادینه و مبنای عمل قرار گیرد..

-SWOT

1
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