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Abstract
The purpose of this study was to identify and explain the factors effective on the
excellence of cultural-artistic organizations in the provision of art education
services. This qualitative study was a case study of the Islamic Revolution Art Field
Organization. The statistical population included the managers and experienced
office clerks of the foregoing organization from among whom 13 individuals were
selected based on theoretical purposive sampling. After transcribing the semistructured interviews, the six-stage strategy of Braun and Clarke was used for coding
and the thematic analysis method to analyze and interpret the codes. Sixty factors
effective on the organizational excellence of the Art Field Organization in the art
education service improvement arena were identified. These were classified as 6
main categories, including goals and strategies, leadership, environmental factors,
human resource management, resources and infrastructure, and axial activities. The
results of this study can help improve the organizational excellence of other artisticcultural organizations of Iran that provide educational services.
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شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر تعالی سازمانهای فرهنگیـ
هنری در ارائة خدمات آموزشهای هنری
(مطالعة موردی :سازمان حوزة هنری انقالب اسالمی)
3

اکبر اعتباریان ،1تکتم فرمانروایی ،2مهدیه کریمیان

 .1دانشیار ،گروه مدیریت دولتی دانشکدة مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مدیریت فرهنگی دانشکدة مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران

(تاریخ دریافت 1400/09/08 :ـ تاریخ پذیرش)1401/01/24 :

چکیده
هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین عوامل مـثرر بـر تعـایی سـازما هـا فرهنگـیـ هنـر در ارتقـا کیفیـت خـدما
آموزش ها هنر است .این تحقیق پژوهشی کیفی است که با رویکرد مطایعة مورد بر حوزة هنر انقالب اسالمی انجـا
شده است .جامعة آمار شامل مدیرا و کارشناسا خبره و باتجربة حوزة هنر بود که از بین آ ها سـیدده نفـر بـر اسـا
روش نمونه گیر هدفمند نظر در این پژوهش مشارکت کردند .پس از مصاحبه ها نیمـهسـاخااریافاه بـرا کدگـذار از
اساراتژ ششمرحله ا کالرک و براو و برا تجدیهوتحلیل و تفسیر کدها از روش تحلیل تِم اسافاده شـد .شصـت عامـل
مثرر بر تعایی سازمانی حوزة هنر در زمینة ارتقا کیفیت آموزش ها هنر شناسایی شد که در قایب شـش مقویـة اصـلی:
اهداف و اساراتژ ها رهبر عوامل محیطی مدیریت منابع انسانی منابع زیرساخت ها و فعاییت ها محـور دسـاه بنـد
شدند .بهره مند از ناایج این تحقیق می تواند در تعایی سازمانی سایر سازما ها فرهنگی ـ هنر کشور که خدما آموزشی
ارائه میدهند سودمند باشد.

کلیدواژگان
تعایی سازمانی خدما آموزشها هنر

سازما ها فرهنگیـ هنر

 رایانامة نویسندة مسئولmkarimian88@gmail.com :

مدیریت عملکرد سازمانی مدیریت کیفیت.
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مقدمه
تعالی مفهومی است که رشد و بهبود همهجانبه را برای سازمان دنبال میکند و دربرگیرنددة
همة ابعاد و بخشهای یک سازمان است و یکی از مهمتدری اهددام مددیران سدازمانهدا
دستیابی به کمال و تعالی است (سربلند  .)1399الگوهای تعالی با سدنشش سد ت تعدالی و
آسیبهای سازمانی و ارائة راهکارهای درمانی به عنوان مدلی تشویزی امکان رشد و ارتقدا
را بر اساس نگرش سیستمی در همة ابعاد سازمان فراهم مدیکندد (رسدتمپدور و همکداران
 .)1398م العات زیادی طی سالهای گذشته انشام شده که مزایدای اسدتفاده از مددلهدای
تعالی را در سازمانهای مختلف نشدان مدیدهندد (

;Boulter et al. 2005; Hamilton 2003

; .)Pattison 2011 Link & Scott 2011مزایای استفاده از ای مدلها شامل کاهش هزینههدا
افزایش درآمد عملیاتی افزایش سود رضایت مشتری و کارکنان اعتماد به رهبری و غیدره
اسددت .در گددزارش مرکددز تاقیقددات سددازمانی ( )Mann 2011در مددورد تدد ویر و ارزش
بهکارگیری مدلهای تعالی کسب وکار در مؤسسات آسیایی (هند ژاپ

سدنگاپور تدایوان

تایلند) به شواهدی اشاره شده که نشان میدهد مدل تعالی کسدبوکدار تد ویری عمدده بدر
رقابت و عملکرد شرکتها و مؤسسات در بلندمدت داشته است.
سازمانهای فرهنگید هنری نیز برای ارتقای کیفیت خدمات و کارآمدی خدود نیازمندد
استفاده از مدلهای تعالی سازمانی هستند .اما سؤال اینشاست که مدلهای تعدالی سدازمانی
مرسوم و شناختهشده که اغلب برای شرکتها و مؤسسات صنعتی و انتفاعی کداربرد دارد
تا چه حدّ برای سازمانهای فرهنگید هنری نیز قابل استفاده است؟ شواهد نشان میدهد به
علت متفاوت بودن ماهیت ذاتی ای نوع سازمانها بدا سدازمانهدای صدنعتی و خددماتی و
تولیدی ایدئولوژیماور بودن سازمانهای فرهنگید هنری (بهویژه در ایدران) غیرانتفداعی
بودن اکثر ای سازمانها ویژگی های خاص منابع انسانی ای نوع از سازمانها در قیاس بدا
سازمانهای دیگر و متفاوت بودن نوع مخاطدب و مشدتری آنهدا بدهکدارگیری مددلهدای
شناختهشدة تعالی در ای سازمانها با ابهامات و مشکالت زیدادی مواجده اسدت .از سدوی
دیگر تاریخ زبان سبک زندگی دی و مدذهب میدراف فرهنگدی و سداخت فرهنگدی و
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سیاسی جوامع مختلف از جمله عوامل زمینهای هستند که بر عملکرد سازمانهای فرهنگید
هنری در هر جامعهای ت ویر میگذارند و بهطبع مفهوم کیفیدت نیدز در اید جوامدع معندای
متفاوتی به خود میگیرد .کانشی رئیس مرکز تعالی سازمانی اروپدایی دانشدگاه شدفیلد بدا
بررسی سه کشور امریکا انگلیس مالزی نشان داد «تفاوتهای فرهنگی» در شداخ

هدای

تعالی سازمانی مؤورند (.)Kanji 2000
آموزشهای هنری به عنوان بخش مهمی از کارکرد سازمانهای فرهنگید هنری یکدی
از شاخ

های اصلی توسعة فرهنگی قلمداد میشود .در ایران هم سازمانهدای فرهنگدید

هنری دولتی و نیمهدولتی به امر آموزش هنری مشغولاند هم نهادهای آموزش عدالی مثدل
دانشگاههای دولتی دانشگاه آزاد مراکز علمید کاربردی و هم آموزشدگاههدا و مؤسسدات
خصوصی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشوز دریافت کردهاند .بررسدیهدا نشدان
می دهد در ارزیابی عملکرد سازمانهای فرهنگید هنری دولتی و نیمهدولتی میزان کارایی و
تربیت نیروی انسانی متخص

و هنرمند من بق بر نیازهای واقعی جامعه به عنوان خروجی

سیستم آموزشی ای سازمانها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است (حوزة هنری .)1393
مدل های تعالی سازمانی تابع شرایط خاص مایط خارجی (مایط اجتمداعی سیاسدی
اقتصادی فرهنگی) و داخلی (منابع انسانی ساختار سیستم فرایندها) هر سدازمان هسدتند
(عربشاهی  .)1393با توجه به اینکه حوزة هنری سازمانی غیرانتفاعی است و تلقی خاصدی
از هنر را به رسمیت میشناسد و هدم آن مانند سدایر سدازمانهدای عمدومی بده حدداکثر
رساندن سود مالی نیست و مفهوم رقابت با سایر سازمانهای فرهنگدید هندری چنددان در
بیانیة م موریت آن لااظ نشده است بهکارگیری مدلهدای رایدت تعدالی سدازمانی در اید
سازمان چندان راهگشا به نظر نمیرسد .بنابرای الزم است برای طراحی الگوی م لدو

و

بومی تعالی سازمانی در حوزة هنری و استقرار سیستم مدیریت کیفیت آموزش ابتدا عوامل
و متغیرهای ت ویرگذار بر تعالی حوزة هنری شناسایی شوند.
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مباني نظری
1

بهرغم کاربرد گستردة واژة تعالی در سازمانها تاکنون تعریدف منسدشم و جدامعی از واژة
تعالی در مباحث مدیریت ارائه نشده است .تعالی در لغت به معنی بلند شدن و برتدر شددن
است .تعالی سازمانی به معنای تعهد سازمانی به رشد و توسعة پایدار و دائمدی شدرکت در
جهت کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری شرکت در یک مایط ملی فراگیر
و حمایتکننده است .آنچه اغلب صاحبنظران مدیریت بر آن اتفاقنظر دارند ای است که
تعالی در تداوم مسیر کیفیت بوده و آن را تکمیل کرده است ( .)Kim & Park 2011دیویس

2

و هیدس ( )2000نیز بر آناند که کیفیت مانند چشم یک بیننده است و تعالی بینشی اسدت
که در پس آن قرار دارد و افقهای دوردست را ترسیم میکند .حاجیمیرعدر

( )1383بدا

یک رویکرد زیباییشناختی به تعریف تعالی پرداخته و آن را در ایشاد تعادل و کسب کمال
در سه حوزة علم (دانایی و حقیقت) هنر (زیبایی) و اخالق (نیکی) تعریف کرده است .با
وجود اشتراك مفهومی زیادی که میان کیفیت و تعالی وجود دارد برخی بر آناند که تعدالی
نهتنها برآورد نیازهای مشتری بلکه فرا رفت از انتظارات مشتری نیز هسدت ((

Al-Shobaki

)& Abounaser 2016
در تعریفی دیگر تعالی عبارت است از برآورد کامل نیازهای ذینفعان با کمتری هزیندة
سازمانی و باالتری س ت کیفیت .مدولی  )2002( 3تعدالی را رویکدردی مسدتمر و اقددامی
راهبردی جهت برآورد کامل رضایت مشتریان تعریف کرده است .بدا مدروری بدر تعداریف
فوق میتوان چند ویژگی ماوری برای تبیی مفهوم تعالی برشمرد که از مهدمتدری آنهدا
میتوان به برآورد کامل نیازهای ذینفعان استمرار در حفظ رضایت و خشنودی مشدتریان
و فرا رفت از حدّ انتظارات آنها اشاره کرد (میرسپاسی و همکاران .)1389
بر اساس ای تعاریف صاحبنظران بر آناند که سازمانهای متعالی سازمانهایی هستند
که تالش میکنند ذینفعانشان از آنچه به دست مدیآورندد و نادوة بده دسدت آوردنشدان
1. Excellenc
2. Davies
3. Moullin

شناسايي و تبیین عوامل مؤثر بر تعالي سازمانهای فرهنگيـ هنری در ارائة خدمات آموزشهای ...

595 

رضایت داشته باشند .همچنی اطمینان داشته باشند که نتدایت بدهدسدتآمدده در آیندده نیدز
وجود خواهد داشت .رضایت مشدتری عامدل کلیددی در شدکلگیدری تمایدل خریدد آتدی
مشتریان به شمار میرود .همچنی مشتریان راضی به احتمال زیاد از تشربدة خوبشدان ندزد
دیگران صابت خواهند کرد.
م العات نشان میدهدد تندوع بدا تعدالی سدازگار اسدت .بندابرای تعدالی حددّ زیدادی از
انع امپذیری و نوآوری در س ت مالی و افزایش یکپارچهسازی همة فعالیتها را در جهت
بازار تعمیمیافته اجازه میدهد .تعالی است که در نتیشة اصل یکپارچهسازی اجازه میدهد تدا
تنوع قابل تامل باشد بدون اینکه آن را برای وحدت سیستم تهدید بداند (.)2003 Urciuoli
مدلهای تعالی سازمانی و معیارهای آنها در جدول  1خالصه شده است.
جدول  .1الگوهای تعالی و معیارهای آن (علی فرهادی و همکاران )1400

مدل
مالکوم بالدریچ
()1987
بنیاد کیفیت اروپایی
()1988
مدل جایزة دمینگ

معیارها
رهبری /برنامهریزی استراتژیک /تمرکز بر بازار و مشتری /تشزیهوتالیل اطالعات /منابع
انسانی /مدیریت فرایندها /نتایت
رهبری /خطمشی و استراتژی /کارکنان /مشارکت فرایندها /نتایت کارکنان /نتایت مشتریان/
نتایت جامعه /نتایت کلیدی
سیاست و خطمشی /ساماندهی /آموزش کارکنان /جمعآوری اطالعات /تشزیهوتالیل
اطالعات /کنترل /کیفیت /نتایت

الگوی شناخت
تعالی سازمانی

منابع انسانی /مدیریت مالی /عملیات بازاریابی /تاقیق و توسعه /ستاد سازمان

()1980( )CE
الگوی جایزة تعالی
کانادا ()1984
الگوی تعالی استرالیا
()1987
الگوی تعالی
کسبوکار کانشی
()1998

رهبری /تمرکز بر کارکنان /برنامهریزی /مدیریت فرایند /تمرکز بر مشتری /تمرکز بر شرکا
رهبری /راهبرد /خطمشی و برنامهریزی /اطالعات و تالیل /کارکنان /تمرکز بر مشتری/
کیفیت فرایند /عملکرد سازمان
رهبری /خشنودسازی مشتری /مدیریت بر مبنای واقعیت /مدیریت مردمی /بهبود مستمر/
توجه به مشتری /عملکرد فرایند /عملکرد کارکنان /فرهنگ بهبود /تعالی در کسبوکار
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جايزة ملي بهرهوری و تعالي سازماني در ايران

در اواخر اردیبهشتماه سال  1381هیئت ماترم وزیران قانونی را تصویب کرد که یکی از
مواد آن اجرای جایزة ملی بهرهوری توسدط وزارت صدنایع و معدادن (بدا همداهنگی سدایر
ارگانهای ذیربط) بود .در ای مادة قانونی هدم از طدر جدایزة یادشدده ارتقدای سد ت
مدیریت بنگاهها جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت افزایش بهدرهوری و گسدترش
مفاهیم تعالی سازمانی ذکر شده بود.
ای جایزه با توجه به سیاستهای کلی نظام اداری کشور برنامههای تاول نظدام اداری
کشور قانون مدیریت خدمات کشوری و سند چشمانداز بیستسالة کشدور و بدا الهدام از
مدل تعالی  EFQMشامل معیارهای  .1رهبری  .2خدطمشدی و اسدتراتژی  .3کارکندان .4
مشارکت  .5منابع  .6فرایندها  .7نتایت مشتریان  .8نتایت کارکندان  .9نتدایت جامعده .10
نتایت کلیدی عملکرد است.
«هویت هنری» یکی از مهمتری شاخ

های کیفیت در سازمان های هنری است که در

مدلهای ارزیابی کیفیت و تعالی که بدانها اشاره شد وجود نداشت .طبق م العات کاسدتز
و بنت 2هویت هنری یک تئاتر احتماالً چارچو

1

ایدئولوژیکی و جهتگیدری فلسدفی آن

به عنوان یک سازمان فرهنگی و آموزشی در مقایسه با مدیریت به عندوان سدرمایهگدذاری
عمدتاً تشاری تعریف میشود .آنها از طریق م العة  126شرکت تئاتر دریافتند که هویدت
هنری قوی با یک م موریت سنگی آموزشی (به جای تمرکز بر تفریت و سرگرمی) تمایدل
به افزایش فهم هنری بازدیدکنندگان (نه با هدم سودآوری) و تمایل به نمایش ماصوالت
با مفهوم کیفیت مرتبط است .آنها در تعیی شاخ

های کیفیت به ارضدای میدل و رغبدت

هر آنچه تماشاگران میپسندند گرایش چندانی نداشتند .چنی گرایشهایی «عقیددة اصدلی»
را که حامی یک گروه تئاتر است تعیی کدرد کده شدامل هویدت دروندی آن ارزشهدا و
شخصیت (ماهیت) و جایی که باید اجرا شود بدود ( .)2009 Bennettبدارویس 3و فدارلی
1. Kottasz
2. Bennet
3. Barwise
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( )2004معیارهای کلیدی را که معیارهای اندازهگیری عملکرد و کیفیت سازمانهای هنری
در بریتانیا به شمار میروند چهار عامدل مدیداندد سدهم ادراك کیفیدت ماصدول حفدظ
مشددتری سددودآوری .مددایکوپلو 1و بوهددالیس ( )2008توصددیه مددیکننددد الزم اسددت هم دة
سازمانهای هنری در هر سال درصد زیادی از بودجهشدان را بده ت بیدق و تشزیدهوتالیدل
معیارهای اندازهگیری عملکرد و سایتهای خود اختصاص بدهند.
بنت ( )2009با بررسی عملکرد  210سازمان غیرانتفداعی فاکتورهدای مدؤور بدر درك
اهمیت معیارهای اندازهگیری عملکرد سازمانهای هنری و غیرانتفاعی را عبارت میداند از
هویت هنری تنوع تولیدات جهتگیدری مخاطبدان کثدرت رقابدت تغییرپدذیری مادیط
مشکالت مالی.
بررسی پیشینة تاقیق نشان میدهد بهرهگیری کامل از مدلهدای مرسدوم و شدناختهشددة
تعالی سازمانی نظیر جایزة دمینگ مدل مالکوم بالدریت مدل تعدالی اروپدا ( )EFQMالگدوی
چهاروجهی تعالی پیترز و آستی ( )MBWAدر سازمانهای فرهنگید هنری با ماددودیتهدا
و مشکالتی مواجده اسدت .زیدرا اوالً «شداخ
شاخ

هدای مدالی» و «مشدتری» در صددر اولویدت

های تعالی ای نوع از سازمانها قرار ندارند وانیاً به ابعادی همچون «هویدت هندری»

«میزان آفرینشگری هنری» و «مؤلفههای عاطفی کیفیت» در الگوهای تعالی پدیشگفتده اشداره
نشده است .بنابرای

ضرورت دارد برای طراحی الگوی تعالی سازمانهدای فرهنگدید هندری

ابتدا عوامل و مؤلفههای ت ویرگذار بر کیفیت و تعالی ای نوع از سازمانها شناسایی شود.
پیشینة تحقیق
حس زاده ( )1394پژوهشی با عنوان «طراحدی مددل تعدالی سدازمانی بدرای سدازمان هدای
خدماتی ایران» انشام داد .هدم ای پدژوهش شناسدایی عوامدل و معیارهدای مددل تعدالی
سازمانی برای سازمان های خدماتی ایران و ارائة مبنایی برای خودارزیابی سازمان هدای اید
بخش بود .در ای پژوهش هشت عامل برای تعالی سازمان های خدماتی ایران شناسایی شد

1. Michopoulou
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که عبارتاند از رهبری فرهنگ سازمانی آفریننده استراتژی خدمت مدیریت اطالعدات و
دانش ساختار سازمانی کیفیت خدمت کارکنان مشتریگرایی.
پژوهشی تات عنوان «طراحی مدل تعالی سدازمانی شدهرداری تهدران» توسدط معاوندت
برنامه ریزی توسعة شهری و امور شورای ادارة کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت در سال
 1392انشام شد .هدم از ای پژوهش توسعة مفاهیم تعالی سازمانی در شدهرداری تهدران بدر
اساس مدل  EFQMبود .عوامل شناساییشده شامل دو نمای داخلی و بیرونی سازمانی اسدت
نمای داخلی سازمان شامل رهبری و برنامه ریزی راهبدردی ( )100فراینددها ( )50مددیریت
دارایی های مشهود ( )50مدیریت دارایی های نامشهود ( )50که شامل توانمندسازها هسدتند و
نتایت مشتریان و شهروندان ( )100نتایت کارکنان ( )75نتایت کلیدی عملکرد ( )75که شدامل
نتددایتانددد و نمددای بیرونددی سددازمان شددامل رویکردهددای اجتمدداعی ( )100رویکردهددای
زیست مای ی ( )75رویکردهای اقتصادی ( )75که شدامل توانمندسدازها و نتدایت اجتمداعی
( )100نتایت زیستمای ی ( )75نتایت اقتصادی ( )75که شامل نتایتاند.
یاوری و زاهدی ( )1390پژوهشی تات عنوان «طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد
سازمانی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی» انشام دادند .آنها در اید پدژوهش نتیشده
گرفتند مدل م لدو

مددیریت عملکدرد سدازمانی واجدد سده عنصدر «ابعداد و معیارهدای

عملکرد» «پیشرانهای درونی و بیرونی عملکرد» «فرایند مدیریت و بهبود عملکرد» اسدت.
چنی مدلی باید در هر سازمانی متناسب با اقتضائات آن توسعه یابد.
تروهید و ریس ( )2016پژوهشی را تات عنوان «پایداری سازمانی تعالی ساختوسداز
شرکتها» انشام دادند .هدم از ای پژوهش شناسایی مؤلفههای مؤور بر تعالی شرکتها بر
اساس مدل تعالی ) (EFQMبود .نتایت حاصل از ای پژوهش شناسایی مؤلفههدای رهبدری
استراتژی و خطمشی افراد فرایندها بود.
پاتیسون ( )2011پژوهشی را در استرالیا در هشت شورای دولت مالی انشدام داد .هدر
یک از شوراها چارچو

تعالی کسبوکار اسدترالیا را بدرای ارزیدابی و بهبدود سازمانشدان

استفاده کردند .یافته های پژوهش نشان داد که ای چارچو

میتواند برای ارزیابی و بهبود
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هر جنبه ای از سازمان شامل رهبری استراتژی و برنامهریزی کارکنان اطالعات و داندش
ایمنی تاویل خدمت کیفیت ماصول و نتایت پایانی استفاده شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدم کاربردی و از لااظ روش آمیخته (ترکیبدی) اسدت و در دو
فاز کیفی و کمّی و بر اساس م العة موردی روی حوزة هنری انقدال

اسدالمی بده عندوان

یکی از بزرگتری سازمانهای فرهنگید هنری ایران در ارائة خدمات آموزشهدای هندری
انشام گرفته است .جامعة آماری پژوهش متشکل از مدیران و مسئوالن آموزش حوزة هنری
بود که تشار

زیادی در ای موضوع داشتند و به عنوان یک متخص

آمدوزش در حدوزة

هنری شناخته میشدند .مشخصات و فعالیتهای عملیاتی مصاحبهشوندگان در جدول  2به
اختصار آمده است.
جدول  .2مشخصات و فعالیتهای عملیاتی مصاحبهشدگان

ردیف

نام و نامخانوادگی

مسئول سمت

1
2
3

آقای رازانی
آقای قاسمیپور
آقای دکتر کمرهای
آقای دکتر گودرزی
دیباج
آقای ایو آقاخنی
آقای حسینی

7

آقای حسنی

8

آقای دکتر ضانی

9

آقای جعفری

10

آقای دکتر شاهحسینی

11
12

آقای شیرینی
آقای دکتر وحیدبیگی
آقای حشتاالسالم
فخرزاده

4
5
6

13

سابقة
کار

تحصیالت

کارشناس نظارت و ارزشیابی
کارشناس مسئول دفتر ادبیات پایداری استانها
مسئول دفتر ادبیات انقال اسالمی

 10سال
 15سال
 27سال

فوق لیسانس هنرهای نمایشی
فوق لیسانس هنرهای نمایشی
دکتری درجة یک هنری

مدیر مرکز تشسمی حوزة هنری

 28سال

دکتری پژوهش هنر

کارشناس مسئول دفتر هنرهای نمایشی
کارشناس مسئول معاونت آموزشی حوزه
کارشناس مسئول آموزش و تولید فیلمنامة
سینمایی حوزه
معاون نظارت و ارزشیابی مراکز استانی حوزه و
دبیر کارگروه آموزش مراکز استانی برنامهریزی
کارشناس معاونت آموزشی
مدرس دورههای آموزشی فیلمسازی معاونت
آموزش حوزه
کارشناس مسئول آموزش مراکز استانی
مدیرگروه برنامهریزی دفتر منابع انسانی حوزه

 4سال
 26سال

فوق لیسانس کارگردانی
لیسانس تئاتر

 28سال

لیسانس فیلمسازی

 12سال

دکترای مدیریت و برنامهریزی

 3سال

فوق لیسانس فرهنگی

 8سال

دکتری

 25سال
 2سال

لیسانس هنرهای نمایشی
دکترای مدیریت منابع انسانی

کارشناس مسئول دفتر تاریخ شفاهی

 2سال

س ت  3حوزوی
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نمونهگیری نیز با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انشام شد .گدردآوری دادههدا در
فاز کیفی پژوهش با استفاده از مصاحبة عمیق و نیمهساختاریافته با مشارکتکنندگان انشدام
گرفت .جمعآوری اطالعات نیز تا زمانی ادامه یافت که دادهها به حدّ اشباع 1رسدید کده در
ای پژوهش با سیزده مصاحبه دادهها به حدّ اشباع رسیدند و کفایت مصاحبهها اعدالم شدد.
مت مصاحبهها تایپ شدند و قبل از تالیل به رؤیت مشارکتکننددگان رسدید تدا نظدرات
اصددالحی و تکمیلددی آنهددا اخددذ شددود .بددرای کدگددذاری و تالیددل دادههددای حاصددل از
مصاحبههای انشام گرفته در ای پژوهش از روش تالیل تِم 2استفاده شد که روشدی بدرای
تعیی

تالیل و بیان الگوهای (تِمها) موجود در درون دادهها است .در کدگذاری و تالیل

تِمها نیز از استراتژی ششمرحلهای کدالرك و بدراون ( )2006اسدتفاده شدد کده مراحدل و
گامهای آن در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  .1فرايند و گامهای روش تحلیل تِم

در نهایددت پددس از تفسددیر کدددها بددا اسددتفاده از روش تالیددل تِددم مؤلفددههددای تعددالی
سازمانهای فرهنگید هنری در ارائة خدمات آموزشی شناسایی و تبیی شد و در فاز کمّدی
پژوهش معیارهای شناساییشدة بخش کیفی ت یید شدند .به منظور سنشش پایایی یافتدههدا
نیددز از روش پایددایی بددازآزمون اسددتفاده شددد .بددرای مااسددبة پایددایی بددازآزمون از میددان
مصاحبههای انشامگرفته چهار مصاحبه به عنوان نمونه انتخا
فاصلة زمانی مشخ

و هر یدک از آنهدا در یدک

دو بار کدگذاری شدند .سپس کدهای مشدخ

شدده در دو فاصدلة
1. saturation
2. thematic analysis
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زمانی دوهفتهای (پانزدهروزه) برای هر یک از مصاحبهها با یکدیگدر مقایسده و بدرای هدر
مصاحبه کدهایی که در دو فاصلة زمانی مشابه بودهاند با عنوان «توافق» و کدهای غیرمشابه
با عنوان «عدم توافق» مشخ

شد .نهایتاً مااسبة پایایی بی کدگذاریهای انشامگرفتده بدر

مبنای راب ة  1انشام گرفت.
()1
پایایی بازآزمون مصاحبههای انشامگرفته در ای پژوهش با استفاده از راب ة  1برابدر 82
درصد به دست آمد .با توجه به اینکه ای میزان پایایی بیشدتر از  60درصدد اسدت قابلیدت
اعتمددداد کدگذاریها ت یید شد ( .)2012 Miller & Creswellاعتبار (روایی) پدژوهش نیدز
از طریق بررسی همکاران بررسی مشارکتکننددگان و همچندی ممیدزی خدارجی انشدام
گرفت به ای ترتیب که با یکی از استادان مراحل تاقیق و یافتهها مرور و بده سدؤالهدا و
انتقاداتی که وی در مورد روشها و معانی و تفاسیر موجود در پژوهش م ر کدرد پاسدخ
داده شد .همچنی ماقق دادههای گردآوریشده تالیلها تفاسیر و نتیشهگیدریهدا را بده
مشارکتکنندگان ارائه کرد و از آنها خواست تا در مورد صات و اعتبار آن قضاوت کنندد
و در نهایت نیز یک ممیز هیئتعلمی متخصد

خدارجی کده در زمیندة موضدوع تاقیدق

صاحبنظر بود دادههای پژوهش را بررسی کرد.
يافتههای پژوهش
ای پژوهش یک م العة کیفی است که با هدم شناسایی و تبیدی عوامدل مدؤور بدر تعدالی
سازمانهای فرهنگید هنری در ارائة خدمات آمدوزشهدای هندری در قالدب یدک م العدة
موردی در حوزة هنری انقال

اسالمی به منزلة یکی از بزرگتری سازمان های فرهنگدی د

هنددری ایددران در ارائددة خدددمات آمددوزشهددای هنددری انشددام گرفددت .میددانگی سدد
مشارکتکنندگان در ای پژوهش  46سدال بدود .از نظدر جنسدیت  10نفدر ( 77درصدد) از
مشددارکتکنندددگان مددرد و  3نفددر ( 23درصددد) زن بودنددد .میددانگی سددابقة تخصصددی
مشارکت کنندگان در پژوهش در امر آموزش هنری نیز هشده سدال بدود .همچندی در اید
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پژوهش  210عامل از مت مصاحبههای انشامگرفته به عنوان کدهای اولیه شناسدایی شدد.
ای کدها در قالب  60تِم دستهبندی شدند که با قرار دادن آنها در دستههای هممفهدوم 18
مفهوم اصلی در قالب  6مقوله به دست آمد .در جدول  3تِمها مفاهیم و مقولههدا نمدایش
داده شدهاند.
جدول  .3عوامل مؤثر بر تعالی سازمانهای فرهنگیـ هنری در ارائة خدمات آموزشی

مقوالت

کدها

مفاهیم

توجه به منویات مقام معظم رهبری و اسناد باالدستی
توجه به ذینفعان
توجه به مزیت رقابتی
س ت راهبرد

تعیی چشمانداز اهدام م موریتها و استراتژیهای روش و
مشخ
ایشاد همسویی افقی و عمودی

اهدام و

توجه به راهبرد تمایز و متنوعسازی خدمات

استراتژی

تعیی اهدام مشخ

و دقیق

تعیی اهدام قابل اندازهگیری
س ت عملیات

تعیی اهدام قابل دستیابی
تعیی اهدام مبتنی بر واقعیت
تعیی زمانبندی اهدام
تخصی

صایت منابع

سبک مدیریت و

سبک مشارکتی

رهبری

سبک انسانماور
فراجناحی عمل کردن و دوری از سیاستزدگی

رهبری
شایستگیهای عمومی

آیندهنگری و تفکر راهبردی
تفکر سیستمی
تفکر خالق و توانایی حل مسئله

عوامل مای ی

وجود حمایتهای

حمایتهای سیاسی از سوی مقامات عالیرتبه

مای ی

حمایتهای رسانهای

وجود چالشهای

وجود نهادهای نظارتی اوربخش بیرونی

مای ی

وجود فضای رقابتی
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مقوالت

کدها

مفاهیم

شایستهساالری و رعایت شرایط احراز مشاغل

جذ

ت کید بر نظام انتصابات درونسازمانی
جبران خدمات عادالنه و عملکردماور
سیستم رفاهی انگیزشی

نگهداشت

بهبود نگرشهای فردی بهویژه رضایت شغلی هویت سازمانی
تعهد سازمانی
طراحی و بهکارگیری سیستم مدیریت استعداد

مدیریت منابع
انسانی

تبیی انتظارات و اهدام عملکردی در قالب اسناد شر شغل
مدیریت عملکرد

انتخا

صایت چارچو

کارکنان

اندازهگیری و شاخ

های ارزیابی

عملکرد
ارائة بازخور عملکردی
طراحی نظام جانشی پروری

سیستم توسعة منابع

تعیی نیازهای آموزشی مبتنی بر الزامات فردی و سازمانی

انسانی

برنامهریزی اجرایی آموزشی
سنشش اوربخشی آموزشی

منابع مالی

بودجه و اعتبارات تخصی
جذ

یافته

منابع مالی و سرمایهگذاری بیرونی
دانش و تاصیالت
مهارت و تشربه

منابع انسانی
تخص
منابع و

و ارتباط دقیق با زمینة کاری

زیرساختهای

منابع اطالعاتی غنی

اطالعاتی

هوشمندسازی سامانههای اطالعاتی

زیرساختها

چابکسازی
ساختار و تشکیالت

انع ام ساختاری
بازمهندسی فرایندها
فرهنگ نوآوری و خالقیت

فرهنگ سازمانی

فرهنگ یادگیری و بهبود مستمر
فرهنگ مشارکت ارتباطات اعتماد
فرهنگ کار جهادی
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مقوالت
منابع و
زیرساختها

مفاهیم

کدها
فرهنگ پایداری و استقامت

فرهنگ سازمانی

فرهنگ تکریم
ارزشهای انقالبی و اسالمی

نیازسنشی

شناسایی نیازها و اولویتهای آموزشی
شناسایی و غربال مخاطبان و هنرجویان
طراحی دورهها و تدوی سرفصلهای آموزشی

فعالیت ماوری

برنامهریزی

توجه به نسبت تعداد مدرسان به تعداد هنرجویان
توجه به بودجة سرانة آموزشی هنرجویان
بهکارگیری اقدامات و روش آموزشی مناسب

اجرا و ارزشیابی

بهکارگیری تکنولوژی آموزشی و امکانات نوی و بهروز
سنشش اوربخشی آموزشی

نتایت پژوهش نشان داد شش دسته از عوامل کلدی تادت عندوان اهددام و اسدتراتژی
رهبری عوامل مای ی مدیریت منابع انسانی منابع و زیرساختها و فعالیتهای ماوری
عوامل مؤور بر تعالی حوزة هنری کشور در ارائة خدمات آمدوزشهدای هندری هسدتند .در
ادامه هر یک از ابعاد همراه عوامل زیرمشموعة آن تبیی میشود.
اهداف و استراتژی

مشارکتکنندگان در تاقیق اظهار داشتند استراتژیهای مع وم به آموزش در حوزة هنری
انقال

اسالمی از هدم کالن حوزه یعنی شناسایی و کشف و پرورش استعدادهای هنری

متعهد به آرمانهای انقال

استخراج شده است .یکی از روشهای شناسایی اسدتعدادها از

طریق جریان آموزشهای هنری که در کارگاههای کوتاهمدت و کالسهدای ترمدی برگدزار
میشود صورت میپذیرد .حوزة هنری دارای دو نوع استراتژی در س ت راهبرد و عملیدات
است .در مسیر تعالی حوزة هنری توجه به عوامل منویدات و دیددگاههدای فرهنگدی مقدام
معظم رهبری و اسناد باالدستی اهدام فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایدران دید مبدی
اسالم ذینفعان سازمان و توجه به مزیت رقابتی سازمان با ت کید بر فعالیت ماوریاش که
ارائة خدمات آموزشی به هنرمندان و مخاطبان است بسیار حائز اهمیت است.
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رهبری

از تالیل کدهای حاصل از ای پژوهش چنی استنباط شد که منظور مشدارکتکننددگان در
پژوهش از مقولة رهبری توجه به دو مفهوم سبک مدیریت رهبری و شایستگیهای عمومی
بوده است .از آنشا که حوزة هنری با جنبدة انسدانی هندر و سدازمان سدروکار دارد از دیدد
مشارکتکنندگان توجه به دو عامل سبک مشارکتی مدیران و سبک انسانماور در مدیریت
خدمات آموزشی بسیار حائز اهمیت بوده است.
عوامل محیطي

عوامل مای ی شامل عواملی میشوند که در خارج از مرزهدای سدازمان قدرار دارندد و بدر
عملکرد سازمان ت ویر میگذارند .ای مقوله طبق نظر مشارکتکننددگان در پدژوهش بده دو
دستة مفهومی به نام «وجود حمایتهای مای ی» و «وجدود چدالشهدای مای دی» تقسدیم
میشود .حوزة هنری به دلیل واقع شدن در مایط فرهنگی و سیاسی حاکم بر آن در مایط
عام و خاص خودش جهت بقا و تعالی خدمات خود نیازمند حمایتهای سیاسی از سدوی
مقامات عالیرتبة نظام و حمایتهای رسانهای است .در سمت مخالف حمایتهای مای ی
چالشهای مای ی وجود دارد عناصری از مایط که میتوانند روند کار و فعالیت سدازمان
را به چالش بکشند و حتی بقای آن را به خ ر بیندازند .با توجه به تِمهای بدهدسدتآمدده
حوزة هنری برای رسیدن به تعالی نیازمند مدیریت چدالشهدای مای دی از طریدق وجدود
نهادهای نظارتی اوربخش بیرونی و ایشاد فضای رقابتی از طریق توجه به استراتژی تندوع و
تمایز کاالها و خدمات خود است.
مديريت منابع انساني

نیروی انسانی از منابع مهم و اساسی تعیی کیفیت در حوزة هنری قلمداد میشود .با توجده
به تِمهای بهدستآمده حوزة هنری برای رسیدن به تعدالی نیازمندد حفدظ نیدروی انسدانی
کارآمد خود با در نظر گرفت عوامل جبران خدمات عادالنه و عملکردماور سیستم رفاهی
انگیزشى بهبود نگرشهای فردی بهویژه رضایت شغلى هویت سازمانى و تعهد سازمانى
و طراحی بهکارگیری سیستم مدیریت استعداد است.
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منابع و زيرساختها

منابع حوزة هنری شامل پنت دسته منابع مالى منابع انسانى زیرساختهاى اطالعاتى فرهنگ
سازمانى ساختار و تشکیالت است که در تعالی سازمان نقش بسدزایی دارندد .حدوزة هندری
جهت استفادة صایت از منابع انسانی بهویژه هنرمندان برای رسیدن به تعالی باید به عدواملی
مثل دانش و تاصیالت مهارت و تشربه و تخص

ارتباط آنها با زمیندة کداری و از همده

مهمتر پرورش روحی و معنوی آنها توجه کند .در فرهنگ سازمانی حوزة هندری ندوآوری و
خالقیت فرهنگ یادگیری و بهبود مستمر فرهنگ مشارکت ارتباط سدینه بده سدینه اعتمداد
فرهنگ کار جهادی و فرهنگ تکریم ارزشهای اسالمی و انقالبی بر تعریف کیفیت فرهندگ
سازمانی اورگذار است .منظور از زیرساختهای اطالعاتی هر نوع بستری است کده دادههدا و
اطالعددات مددیتوانددد در آن جریددان داشددته باشددد و بدده سددازمان در جمددعآوری نگهددداری
بهروزرسانی پردازش ذخیره کردن و توزیدع اطالعدات کمدک کندد .مشدارکتکننددگان در
پژوهش اظهار میکردند بخش مهمی از سرمایههای حوزة هنری نه بودجده و اعتبدارات بلکده
منابع اطالعاتی اسناد تاریخی و کتابخانههای تخصصی و سدامانههدایی اسدت کده تقریبداً در
هیچیک از نهادها و سازمانهای فرهنگید هنری دیگر در کشور نظیر ندارد .همی سدرمایههدا
باعث شده حوزة هنری به یک سازمان مؤلف تبدیل شود.
فعالیت محورى

طبق تشربیات مشارکتکنندگان در تاقیق فعالیتهدای مادوری حدوزة هندری در زمیندة
آموزش به سه دستة «نیازسنشی» «برنامهریزی» «اجرا و ارزشیابی» تقسیم میشدود .بعدد از
نیازسنشى برنامهریزی آموزشی بر اساس طراحی دورهها و تدوی سرفصلهدای آموزشدی
انشام میگیرد .توجه به نسبت تعداد مدرسان به تعداد هنرجویان و توجه به بودجدة سدرانة
آموزشی هنرجویان نشان میدهد برنامهریزی آموزشی حوزة هنری متمدایز از سدازمانهدای
فرهنگی دیگر بوده است.
بحث و نتیجه
نتایت بهدستآمده در ای پژوهش نشان داد شاخ

هایی که در مدل تعالی سازمانی حدوزة

شناسايي و تبیین عوامل مؤثر بر تعالي سازمانهای فرهنگيـ هنری در ارائة خدمات آموزشهای ...

607 

هنری بر کیفیت خدمات آموزشی مؤور هستند با مدلهای شناختهشدة تعالی که در پیشدینة
نظری به آنها اشاره شد هم سو است از جمله رهبری استراتژی و خدطمشدی کارکندان
فرایندها و مندابع (عربشداهی کریدزی  1393میرسپاسدی و همکداران  1389میرسپاسدی و
غددالمزاده  1388میرسپاسددی و همکدداران  1391زنشیرچددی  1390نددودهی  1388درور
 .)2008همچنی در شناسایی شاخ

های ت ویرگذار بدر تعدالی سدازمانی حدوزه هندری در

زمینة خدمات آموزشهای هنری مواردی چون سداختار و تشدکیالت و فرهندگ سدازمانی
مورد شناسایی قرار گرفتندد کده در پدژوهشهدای پیشدی تادت عنداوینی نظیدر امکاندات
آموزشی آموزش بینندگان و آموزش دهنددگان (میرسپاسدی و همکداران  )1389مددیریت
اطالعات و دانش و ساختار سازمانی (ندودهی  )1388و مددیریت دارایدیهدای مشدهود و
داراییهای نامشهود (زنشیرچی  )1390به آنها اشاره شده بود.
در ای پژوهش فرهنگ سازمانی تات عنداوینی نظیدر فرهندگ ندوآوری و خالقیدت
فرهنگ یادگیری و بهبدود مسدتمر فرهندگ مشدارکت ارتباطدات و اعتمداد فرهندگ کدار
جهادی فرهنگ پایداری و استقامت فرهنگ تکریم و ارزش های انقالبی و اسدالمی ذکدر
شده است که در پژوهش های پیشی (زنشیرچدی  )1390تادت عندوان فرهندگ سدازمانی
آفریننده و فرهنگ کیفیت بهبود مستمر و نوآوری در فرایندهای آموزشی بده آن هدا اشداره
شده است .در م العات پیشی

سازمانهای فرهنگید هنری به طور خداص و علمدی و بدا

نگاهی جامع و دقیق بررسی نشدهاند و همچنی برخی از عواملی که پژوهش حاضر بده آن
دستیافته از جمله توجه به منویات مقام معظم رهبری همسویی افقی و عمدودی راهبدرد
تمایز و متنوعسازی خددمات در مقولدة اهددام و اسدتراتژی سدبک رهبدری مشدارکتی و
انسانماور و شایستگی های عمومی رهبدری از قبیدل فراجنداحی عمدل کدردن و دوری از
سیاستزدگی و آینده نگری و تفکر راهبردی در مقولة رهبری و مدیریت عوامدل مای دی
شامل حمایت های مای ی از قبیل حمایدتهدای سیاسدی از سدوی مقامدات عدالیرتبده و
حمایتهای رسانهای و چالشهای مای ی از قبیل وجود نهادهای نظارتی اوربخش بیروندی
و وجود فضای رقابتی و عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی (فرهنگ مشارکت ارتباطدات و
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اعتماد فرهنگ کار جهادی فرهندگ پایدداری و اسدتقامت فرهندگ تکدریم و ارزشهدای
انقالبی و اسالمی) که در سازمانهای فرهنگی و هنری از اهمیت ویژهای برخوردار هستند
در پژوهشهای پیشی صورت گرفته به آنها ب ور کامل و صریت اشارهای نشده اسدت .از
ای رو ای پژوهش توانسته است بینشی جدید در مورد تعالی در سدازمانهدای فرهنگدید
هنری مبتنی بر آموزشهای هنری ارائه دهد.
پیشنهادها
بر اساس نتایت پژوهش پیشنهاد میشود
 .1بهبود کیفیت و تعالی به صورت مستمر در سازمان انشام گیرد طوری که بهتر است
همة سازمانهای فرهنگید هنری کمیتة تعالی تشکیل دهندد و بده صدورت پیوسدته
وضعیت تعالی سازمان خود را پیگیری کنند.
 .2با توجه به نظدر مصداحبهشدوندگان جهدت ارائدة خددمات آموزشدی باکیفیدت بده
هنرجویان سازمانهای فرهنگید هنری پیشنهاد میشود از روش آموزشی کارگداهی
و سینه به سینه بیش از روشهای دیگر استفاده کنند.
 .3با توجه به دیدگاه سیستمی و نقش مهم هر یدک از اجدزا در موفقیدت سیسدتم در
جهت توسعة تعالی همهجانبه در کشور به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود با ورود
جزئیتر به حوزة م العاتی تعالی سازمانی تعالی سازمانهای فرهنگید هنری دیگدر
را در ارائة خدمات آموزشی با توجه به عوامل شناساییشده به صدورت جداگانده و
با نگاهی جامعتر و دقیقتر بررسی کنند.
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منابع
حس زاده حمیدرضا ( 8اردیبهشت « .)1394طراحی مدل تعالی سدازمانی بدرای سدازمانهدای

خدماتی ایران» مدیریت دانش سازمانی

از http:/www.vista.ir

حوزة هنری ( .)1393اهدام سیاستها ماورها و فعالیتهای حوزة هنری تهران.
رستمپور شهرام سلیمان ایدرانزاده ناصدر فقهدی فرهمندد (« .)1398آسدیبشناسدی و بهبدود
عملکرد حوزة آموزش و سرمایة انسانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد تعالی سازمانی»
آموزش علوم دریایی  )2(6ص  124د .145
زنشیرچی سید مامود (« .)1390ارائة مدل مفهومی تعالی مدیریت کیفیت فراگیر در مؤسسات

آموزشی بر اساس مدل بنیداد کیفیدت اروپدایی» پنشمدی همدایش ارزیدابی کیفیدت نظدام
دانشگاهی تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران.
سربلند خیراهلل (« .)1399بررسی راب ة بی حرفهگرایی بدا تعدالی عملکدرد کارکندان بدا نقدش

واس های ارزشهای اخالقی در دانشکدههای علوم و فنون دریایی» آموزش علوم دریایی
 )1(7ص  141د .152
عربشاهی کریزی احمد (« .)1393ارائة الگوی سازمان متعالی با ت کید بر رویکدرد اسدالمی در
مؤسسات آموزش عالی شهر مشهد» فرایند مدیریت توسعه د  27ش  4ص  1د .21
فرهادی علی مص فی ل فی داود غفوری (« .)1400طراحی و تبیی الگدوی توسدعه و تعدالی

دانشگاههای نیروهای مسلت بر اساس دیدگاه فرمانددهی معظدم کدل قدوا» آمدوزش علدوم
دریایی  )1(24ص  61د .79

معاونت برنامهریزی توسعة شهری و امدور شدورا ( .)1392مددل تعدالی سدازمانی شدهرداری
تهران ادارة کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران.
میرسپاسی ناصر عباس اشلقی غالمرضا معمارزاده میرمهرداد پیرایی (« .)1389طراحی مددل
تعالی منابع انسدانی در سدازمان هدای دولتدی ایدران بدا اسدتفاده از تکنیدک دلفدی فدازی»
پژوهشهای مدیریت ش .87
میرسپاسی ناصر داریوش غالمزاده (« .)1388طراحی الگوی شایستگی برای پدرورش مددیران
در بخش دولتی ایران» پژوهشهای مدیریت.
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.)1391( میرسپاسی ناصر غالمرضا معمارزاده اکبر عالمتبریز رضا نشفبیگی مهدی علیزاده
.11 «شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی» مدیریت توسعه و تاول س
 «طراحی مدل مناسب خودارزیابی تعالی سازمانی مدارس مق دع متوسد ة.)1388( نودهی حسی
.نظری» پایاننامة دکتری گروه مدیریت آموزشی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران
 «طراحی مدل مفهومی مددیریت عملکدرد سدازمانی.1392  شمس السادات زاهدی.یاوری وحید
.122-79 1 شماره7برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی» اندیشه مدیریت راهبردی دوره
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