
 چکیده

ارزیابی عملکرد یکی از مهم ترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و 

برنامه های هر سازمان را مشخص می کند، ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود 

می تواند انگیزه و فرصت الزم  EFQMعملکرد هر سازمان گردد. مدلهای ارزیابی عملکرد بخصوص مدل ارزیابی 

اعطاء جوایز ملی کیفیت و  برای ارتقاء کیفیت عملکرد ساختارهای تولیدی و یا خدماتی را ایجاد نماید و رویکردِ

 .جهانی مستلزم بهبود عملکرد در مقیاس جهانی است سرآمدی سازمانی بر این واقعیت تاکید دارد که بقا در رقابت

به عنوان یک ابزار فراگیر با نگرش جامع به تمامی زوایای سازمانها به مدیران کمک  EFQM مدل تعالی سازمانی 

می کند و آنها را در شناخت دقیق تر سازمانهای تحت امر خود یاری می نماید. پژوهش انجام شده بر این اساسی 

ن را بر مبنای معیارهای گلستا پایه گذاری شده تا عملکرد فعالیت های مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان

مورد ارزیابی قرار دهد و زمینه های قابل بهبود را شناسایی نماید. این پژوهش  EFQMتوانمندساز و نتایج مدل 

توصیفی، به طریق زمینه یابی انجام گردیده است و جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران و کارشناسان مراکز 

نفر به عنوان نمونه جامعه آماری جهت جمع آوری داده ها استفاده  ۱۴۰آموزش فنی و حرفه ای که مشخصا تعداد 

استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل  EFQMشده است، برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استاندارد 

از شاخص های آمار توصیفی بهره گرفته شده و نتایج تحقیق نشان می دهند که در مجموع مراکز آموزش فنی و 

 ۱۰۰۰اهداف و نتایج دست یابد و از  23/89حرفه ای استان گلستان توانسته اند در حوزه توانمندسازها و نتایج به 

امتیاز را کسب نمایند. . به هر حال میزان دستیابی به اهداف نشانگر آن است که  EFQM 8۴۰امتیاز مدل 

طور نسبی منجر به بهبود و ارتقای عملکرد فعالیت معیارهای مدل با عملکرد فعالیت های مراکز در ارتباط بوده و ب

مراکز بتوانند رویکردهای فعالیتهای مراکز و مراحل تصمیم سازی و تصمیم  مدیرانِهای مراکز می شوند. چنانچه 

نتایج حاصل از فرآیند فعالیتهای مراکز بهینه و مطلوب می  اگیری را با معیارهای مدل منطبق بسازند. مطمئن

 گردد.

 


