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میانگین  2/7296و همچنین وضعیت حوزه توانمندسازها و نتایج با میانگینهای  2/7080و
 2/7512با وضعیت مطلوب فاصله دارند و بین دو حوزه این نظام؛ حوزه توانمندسازها و
نتایج ،همبستگی مثبت برابر با  ./425وجود دارد .لذا با توجه به همبستگی مثبت بین حوزه
توانمندسازها و نتایج ،میتوان انتظار داشت با اصالح و بهبود حوزه توانمندسازها ،حوزه
نتایج بهمرور بهبود یابد.
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مقدمه
امروزه به خاطر رقابت شدید سازمانها در کاهش هزینهها و افزایش کارایی و
اثربخشی ،ارزیابی عملکرد و گزارشدهی نهتنها در بخش خصوصی ،بلکه در بخش
دولتی نیز ضروری است (باالبونین و وکسکین )605 :2014 ،1و به نگرانی اساسی
مدیران همه بخشهای مختلف تبدیل شده است (آگوستینو 2و همکاران .)44 :2012
دانشگاهها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به دلیل رقابت شدیدی که بین دانشگاهها
در تأمین منابع و جذب دانشجو به وجود آمده است ،دانشگاهها در کشورهای مختلف
دیگر آن ثبات گذشته را ندارند (آزما )5408 :2010،3و همانند سایر سازمانهای بخش
خصوصی و عمومی برای پشتیبانی از اهداف خود (تولید و انتقال دانش) به ارزیابی
عملکرد و گزارش دهی نیاز دارند (دل سوردو 4و همکاران .)4793 :2012 ،آنها زیر
فشار شدید و رقابت ملی و بینالمللی برای بهبود عملکرد قرار دارند تا همانند بخش
خصوصی از منابع بهصورت کارآمد و مؤثرتر استفاده کنند و ابزاری برای پاسخگویی
و کنترل طراحی ایجاد نمایند (جلیلیون 5683 :2012 ،5و ارینا.)2000 :2013 ،6
همچنین دولتها ،دانشگاهها و دانشجویان عالقه دارند که ضمن اطمینان از کیفیت
عملک رد خود ،جایگاه خود بین سایر رقبا در سطوح مختلف را نیز بدانند (شرفی،
.)64 :1388
(مدظله العالی)
فرمودهاند ... " :دستگاه مدیریت
در این خصوص مقام معظم رهبری
دانشگاهی مشخص کند که کدام دانشگاه یا دانشگاههایی از خط شاخص کیفىِ معتبر
پایینترند؛ بعد برنامهریزی کند برای اینکه بتواند کیفیت این دانشگاهها را باال ببرد؛ این
جزو کارهای بسیار الزم است و حتماً باید صورت بگیرد( "...دیدار استادان،
 )92/5/15و همچنین اسناد باالدستی دانشگاهها؛ مثل نقشه جامع علمی کشور (اقدام
ملی شماره  11و راهبرد ملی شماره دوم راهبرد کالن ششم) بر ضرورت و اهمیت
ارزیابی عملکرد دانشگاهها تأکید دارند (نقشه جامع علمی کشور)27 :1389 ،
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برای به دست آوردن تصویری مرتبط و منسجم در عملکرد هر نهادی الزم است
که از نظام ارزیابی استفاده شود که حداقل جنبههای؛ اهداف واحد ،استراتژی،
بهرهوری و اثربخشی فعالیتهای واحد ،توانایی انطباق با محیطی که در آن عمل
میکند را داشته باشد( .بولدیانی )753 :2008 ،1لذا شناسایی همه مسائل مربوط به
دانشگاهها و همچنین ارزیابی عملکرد آنها بر اساس مطالعه دقیق و چهارچوب
مفهومی علمی اهمیت فراوانی دارد (آزما .)5408 :2010،2در همین راستا دانشگاهها
همگام با سایر سازمانها سعی کردهاند در مقاطع زمانی مختلف از مدلهای ارزیابی
عملکرد نسلهای مختلف استفاده کنند (پاکزاد ،خالدی و تیموری)73 :1391 ،
ازاینرو در سالهای اخیر روشها و مدلهای متفاوتی با رویکردهای مختلف و متنوع
برای ارزیابی عملکرد دانشگاهها شکل گرفته است که دامنه آنها از رویکردهای
ارزیابی درونی و خودارزیابی شروع شده و به ارزیابیهای برونسازمانی یا
اعتبارسنجی و حتی ارزیابی ملی و بینالمللی برای مقایسه وضعیت علمی دانشگاههای
مختلف در سطح ملی و جهانی با عنوان" رتبهبندی دانشگاهها" توسعه پیداکرده است
(احمدی ،عینالهی و اکبری.)10 :1392 ،
مرور ادبیات مربوط به توسعه و تعالی سازمان حاکی از آن است که استفاده از
مدیریت کیفیت جامع )TQM( 3بهتنهایی محدودشده و استفاده از  ISOنیز بسیار
پرهزینه و محدود است ،بنابراین سازمانها برای ایجاد تحول و تعالی ،باید از مدلهای
تعالی استفاده کنند؛ زیرا مدلهای تعالی تمامی مدلهای کیفیت جامع ،مهندسی مجدد
فرایندهای کسبوکار )BPR( 4و  ISOرا در برمیگیرد و اگر به شایستگی توسعه
یابد و استفاده شود ،میتواند به انواع سازمانها در رسیدن به هدف کمک کند
(الوندی.)11 :1386 ،
دانشگاههای نظامی بهعنوان نماد نیروهای مسلح ،تنها متولی تربیت متخصصان،
مدیران و فرماندهان نظامی ،در ساختار نیروهای مسلح دارای نقش راهبردی هستند و
نتایج عملکرد آنها نقش حیاتی در اعتبار و اقتدار نیروهای مسلح خواهد داشت
(رشیدزاده .)13 :1391 ،از اینرو پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و در
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جهت استقالل و خودکفایی ،توسعه کمی مناسبی در سطح دانشگاههای نظامی اتفاق
افتاده است و این دانشگاهها امروز نیازمند توسعه و ارتقاء کیفیت عملکرد خود هستند
تا بتوانند در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی اهداف خود را به انجام برسانند (حسین
پور .)66 :1389 ،با توجه به جایگاه و نقش حساسی که این دانشگاهها درزمینه تعلیم
و تربیت ،تولید و انتقال دانش نظامی و توانمندسازی نیروهای مسلح دارند ،باید
متناسب با اهداف و مأموریت خود بهطور مستمر فعالیتهای خود را ارزیابی و نقاط
ضعف و قوت خود را شناسایی کنند و اصالحات الزم را در راستای رشد و توسعه و
تحقق فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری به عملآورند (نیکوکار و همکاران:1388 ،
 .)156بنابراین پایش عملکرد آنها بر اساس الگوهای نوین ارزیابی ،از وظایف مهم
نظامهای آموزشی این دانشگاهها بهحساب میآید (رشیدزاده .)13 :1391 ،بر اساس
بررسیهای بهعملآمده تاکنون ارزیابی جامعی از عملکرد این دانشگاهها انجام نگرفته
است (دادرس و ولیوند زمانی )12 :1391 ،و ارزیابیهای معمول بهعملآمده نیز
گذشتهنگر بودهاند ،بر شاخصهای فردی و خرد درونسازمانی توجه دارند و
پاسخگوی شرایط جدید سازمانی نیستند (نیکوکار و سجادیپناه.)4 :1388 ،
بنابراین این دانشگاهها نیازمند چهارچوب علمی و مناسب با رویکردهای چندگانه
برای ارزیابی عملکرد خود هستند تا بتوانند حضوری موفّق در عرصه تعلیم و تربیت
و تولید و انتقال دانش نظامی بومی داشته باشند .از اینرو در این تحقیق با استفاده از
الگوی تعالی سازمانی ( )EFQMعملکرد این دانشگاهها مورد ارزیابی قرارگرفته
است.
با اذعان به اهمیت آموزش عالی در سازمانهای نظامی و ارزیابی نتایج آن و با
توجه به شرایط خاص مراکز آموزش نظامی و والیت محوری این دانشگاهها ،سؤال
بزرگی که فرا روی این دانشگاهها قرار دارد این است که عملکرد این دانشگاهها در
چه وضعیتی است و چگونه میتوان ضمن بررسی موارد مختلف به شکل جامع ،تمام
نقاط قوّت و ضعف و حوزههای قابلبهبود این دانشگاهها را شناسایی و خود را برای
حضوری موفّق در عرصه تعلیم و تربیت و دفاع آماده کرد.
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مبانی نظری
تاریخچه :بر رسی تاریخچه موضوع حاکی از آن است که ارزیابی عملکرد از زمان
پیدایش نظام آفرینش در ذات آن وجود داشته و خداوند در قران کریم در سورههای؛
زلزال (آیات  7و  ،)8الرحمن (آیه  ،)9قارعه (آیات  6،7،8و  ،)9کهف (آیه  ،)7زمر
(آیه  ،)9حجرات (آیه  ،)13علق (آیه  ،)14ق (آیه  ،)18القارعه (آیات  6و  ،)7الحاقه
(آیات  19و  25تا  ،)29فصلت (آیه  ،)34بقره (آیه  )155و  ...ارزیابی عملکرد را بر
بندگان گوشزد کرده است .پیامبر اسالم نیز همواره ارزیابی عملکرد را مد نظر داشته و
نقل شده که آن حضرت هنگامیکه لشگریان را برای جنگ اعزام میکرد ،فردی مورد
اعتماد را به همراه آنان می فرستادند که از عملکرد آنان بر حضرت خبر برسانند
(کلینی .)125 :1388 ،سیره و روش مدیریتى امیر مؤمنان على (ع) نیز اینگونه بوده
است که عالوه بر اینکه خود شخصاً عملکرد کارگزاران را ارزیابی میکرد ،در مواردى
نیز این کار را به افراد دیگرى واگذار میکردند که به آنها اعتماد و اطمینان داشتند
(خدمتی و همکاران.)80 ،1379 ،
پيشينه تحقيق :با بررسی موضوع مشخص میشود که استفاده از مدلهای تعالی
در مؤسسات عالی آموزش بریتانیا بسیار متداول است و بعدازآن کشور اسپانیا و ترکیه
قرار دارند که ترکیه در طی سالهای اخیر در این زمینه تالش بسیاری کرده است
(قورچیان ،جعفری و رهگذر .)102 :1388 ،ازجمله پژوهشهای انجامشده در این
حوزه میتوان به پژوهشی با عنوان نیاز به تعلیم و آموزش استفاده از مدلهای تعالی
سازمانی بهمنظور ارزیابی بهبود مدیریت کیفیت در مؤسسات آموزش عالی" اشاره
کرد که در شش مؤسسه آموزشی در انگلیس صورت گرفت .نتایج بیانگر این بود که
مدلهای تعالی سازمانی در مقایسه با مدلهای کنونی ارزیابی دانشگاهها اثربخشتر
هستند (لونگ بوتتوم .)2008 ،1همچنین پژوهشی با عنوان "خودارزیابی مدلهای
تعالی سازمانی اروپایی با استفاده از رویکرد پرسشنامهای" در بخش خدمات آموزشی
دانشگاه اسپانیا انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که این مدلها در نهادهای
آموزش عالی ،بهخوبی میتوانند با تعیین نقاط قوت و ضعف استراتژی دانشگاه را
قوت بخشیده و به گونه سیستمی و همهجانبه عملکرد دانشگاهها را ارزیابی کنند و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باعث افزایش کیفیت دانشگاهها شوند (جوز تاری .)2007 ،1پژوهش دیگری با عنوان
"اجرای مدل تعالی سازمانی در نهادهای آموزش عالی" با استفاده از رویکرد
خودارزیابی به دو بخش دانشگاهی و غیردانشگاهی پرداخته است .پژوهشگر به این
نتیجه رسیده که در بخشهای دانشگاهی که پیشتر از مدلهای دیگر ارزیابی کیفیت
دانشگاهها (به جزء مدل تعالی سازمانی) استفاده میکردند ،به اصل مهم مشتری مداری
و رقابت توجه نمیشده است اما استفاده از این مدل توجه نهادهای آموزش عالی را
به مسائل ذکرشده با اهمیت جلوه میدهد (هایدز .)2006 ،2ون هردن )2006( 3در
رساله دکتری خود با استفاده از مدل تعالی ،به ارزیابی آموزش و پرورش و توسعه در
وزارت دفاع آفریقای جنوبی پرداخته و نقاط قوت عملکرد و نقاطی را که نیاز به
بهبود دارند ،مشخص کرده است .ونگ )2010( 4در رساله دکتری خود باهدف توسعه
چهارچوبی برای اندازهگیری عملکرد در دانشگاهها اعالم داشته است که باید عالوه بر
ورودی و خروجی ،فرایند نیز در ارزیابی عملکرد ،مدنظر قرار گیرد .حری و همکاران
( )1388در مقالهای با عنوان بررسی مزایا و دستاوردهای بهکارگیری مدل تعالی
سازمانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی پرداختهاند .همچنین میرغفوری،
میرفخرالدینی و صادقی آرانی ( )1389در مطالعهای به ارزیابی دانشکدههای دانشگاه
یزد ازنظر بهکارگیری مدیریت دانش با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تاپسس فازی
پرداخته است .نوه ابراهیم و حمصی ( )1389پژوهشی با عنوان" ارزیابی مراکز علمی
کاربردی استان مرکزی با استفاده از الگوی تعالی سازمانی" انجام دادهاند ویافتههای پژوهش نشان داده که عملکرد مراکز علمی کاربردی استان مرکزی مطلوب
است .ملکی آوارسین ،طالبی و بابازاده ( )1391پژوهشی با عنوان "ارزیابی عملکرد
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی" انجام
دادهاند و یافتههای پژوهش نشان داد که عملکرد آموزش و پرورش میاندوآب در
معیار نتایج بهتر از معیار توانمندسازها بوده است.
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مبانی نظری :ارزیابی 1گزارهای است درباره کیفیت ،خوبی ،شایستگی و
ارزشمندی اقدامات سازمان و در آن نتایج با استانداردها مقایسه میشود (مورو و
همکاران  .)5 :2010 ،2عملکرد 3عبارت است از درجه کیفیت و موفقیت انجام اقدام یا
عملی خاص و ارزیابی عملکرد 4فرآیندی است که بهوسیله آن کیفیت ،خوبی،
شایستگی و ارزشمندی اقدامات سازمان در فواصل معین و بهطور رسمی بر اساس
وظایف تعیینشده ،قوانین و مقررات بررسی میشود (آذری و زمانی مزده.)4 :1393 ،
میتوان ارزیابی عملکرد را فرآیندی سامانمند برای به دست آوردن اطالعات حیاتی
درخصوص عملکرد سازمان و عوامل تأثیرگذار بر آن در نظر گرفت (طبرسا و
همکاران.)94 :1393 ،
روشهای ارزیابی عملکرد :تاکنون تالشها و تحقیقات بسیاری برای تعیین
چهارچوبهای سنجش عملکرد صورت گرفته است .از بین این تالشها میتوانیم به
کارت امتیازی متوازن ،هرم عملکرد ،منشور عملکرد ،جوایز تعالی و  ...اشاره کنیم.
(نیلی .)6 :2002 ،5اغلب سازمانها با استقرار سیستمهای بهبود و توسعه کیفیت
بهویژه سیستمهای کیفیت فراگیر درصدد هستند تا ضمن شناسایی نقاط قوت و
ضعف خود ،طرحهای بهبود الزم را در جهت رسیدن به وضع مطلوب تعریف کنند و
به مرحله اجرا درآورند .ازجمله آنها میتوان به مدل تعالی سازمانی بنیاد کیفیت اروپا،
مدل بالدریج و دمینگ اشاره کرد (نوری ،فیروز .)46 :1389 ،در چرخه بیانتهای
بهبود ،اندازهگیری نقش مهمی ،مثل؛ پیگیری پیشرفت در مقابل اهداف سازمانی،
شناسایی فرصتها برای بهبود ،مقایسه عملکرد با استانداردهای داخلی و مقایسه
عملکرد با استانداردهای خارجی را به عهده دارد (الوندی.)11 :1386 ،
قدیمیترین جایزه ملّی کیفیت ،جایزه دمینگ است که دبلیو ادوارد دمینگ در ژاپن
در سال  1950آن را ایجاد کرد .الگوی دیگر ،الگوی مالکوم بالدریج ویژه
ایاالتمتحده امریکا است .این الگو شناخت شرایط کیفیت مطلوب و حضور مؤثر در
عرصه رقابت را ترویج و همچنین اطالعات مربوط به راهبردهای موفق عملکرد را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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منتشر میکند .یکی دیگر از الگوهای تعالی ،الگوی تعالی سازمانی بنیاد کیفیت
اروپایی  EFQMاست که در سال  1991معرفی شد و هدفهای آن فراگیر کردن
کیفیت ،دستیابی به ضریب رقابتی بیشتر ،افزایش مسئولیت اجتماعی برای سازمانها و
افزایش رضایت مردم از عملکرد سازمانها است .در حال حاضر هزاران سازمان مانند
شرکت ها ،مؤسسات بهداشتی ،مدرسهها ،خدمات ایمنی و امنیت عمومی و نهادهای
حکومت محلی و  ...بهطور عمده در سراسر اروپا از این الگو استفاده میکنند .این
الگو با ایجاد ابزار و اصطالحات مدیریتی مشترک ،ارتباط بین سازمانها و اشتراک
اطالعات میان سازمانها را تسهیل می کند (استراتسکا و اسپیکوا)5 :2012 ،1
جدول ( )1الگوهای تعالی و معيارهای آن
معيارها

مدل
مالکوم بالدریج

2

رهبری/برنامهریزی استراتژیک/تمرکز بر بازار و مشتری/تجزیهوتحلیل
اطالعات/منابع انسانی/مدیریت فرایندها/نتایج

()1987
بنیاد کیفیت اروپایی

3

()1988

رهبری/خط و مشی و استراتژی  /کارکنان/مشارکت /فرایندها /نتایج کارکنان/
نتایج مشتریان /نتایج جامعه /نتایج کلیدی
سیاست و خط و مشی /ساماندهی /آموزش کارکنان/جمعآوری اطالعات/

جایزه دمینگ

تجزیهوتحلیل اطالعات /کنترل/کیفیت /نتایج
الگوی شناخت
تعالی سازمانی

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

4

()1980
الگوی جایزه تعالی
کانادا)1984( 5
الگوی تعالی استرالیا
()1987

رهبری /تمرکز بر کارکنان /برنامهریزی /مدیریت فرایند/تمرکز بر مشتری/
تمرکز بر شرکا
رهبری/راهبرد/خط و مشی و برنامهریزی /اطالعات و تحلیل /کارکنان/تمرکز
بر مشتری/کیفیت فرایند /عملکردسازمان
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. Striteska & Spickova
. Malkom baldrige
3
. European Foundation for Quality Managment
4
. Corrporate Excellence
5
. Canadian Award of Excellence
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معيارها

الگوی تعالی
کسبوکار کانجی
()1998
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رهبری /خشنودسازی مشتری /مدیریت بر مبنای واقعیت/مدیریت
1

مردمی/بهبود مستمر/توجه به مشتری/عملکرد فرایند/عملکرد کارکنان/فرهنگ
بهبود /تعالی در کسبوکار

بر مبنای مدلهای تعالی ،دانشگاهها شامل دو حوزه توانمندسازها و نتایج میباشند
که مؤلفههای حوزه توانمندسازها عبارتاند از:
مدیریت و رهبری آموزش :ایجاد تغییرات و مدیریت تغییر و تحول در نظام
آموزشی مستلزم به کارگیری مدیرانی است که عالوه بر دانایی ،توانایی و دانش
حرفهای درزمینههای مدیریت مبتنی بر روابط انسانی بتوانند رسالتها و آرمانهای
آموزش عالی را تحقق بخشند .عوامل مربوط به مدیران و فرماندهان ،نقش تعیینکننده
و جایگزین ناپذیری در توفیق یا شکست سازمانها دارند (ابوالعالیی.)1391،146 ،
تدوین استراتژیهای آموزش :در دانشگاههای پیشرفته دنیا ،بحث آیندهنگری و
استراتژیمحور بودن سازمان از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و در دنیای
رقابتی بایستی با داشتن چشماندازهای وسیع و عمیق و با استفاده از شیوههای
مدیریت استراتژی محور با رویکرد آیندهپژوهانه به دنبال رسالتهای نظام آموزشی
بود.
مدیریت و توسعه منابع انسانی :این روزها حرفه منابع انسانی در سازمانها در
حال بازآفرینی است (دبیری .)5 :1391 ،سازمانهای متعالی با مدیریت و توسعه
سرمایه انسانی به بهبود عملکرد سازمان کمک میکنند و از طرفی جذب و نگهداری
افراد بیشتر به امور آموزشی ،از عوامل مؤثر در عملکرد نظام آموزشی است.
ساختار سازمانی :نظام آموزشى بهعنوان یکى از مهمترین ارکان جامعه باید
متناسب با تحوالت عصر پیچیده به اصالحات اساسى در ساختار و محتوا بپردازد.
فرهنگسازمانی :جو پویا و خالق افراد را قادر میسازد تا در عملکردها و
یادگیری ،مؤثرتر و کاراتر شوند .همچنین عرصه را برای شکوفا شدن و رشد کردن
استعدادهای گوناگون و گرایشهای مختلف اخالقی ،اجتماعی و اقتصادی در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

.Kanji Business Excellence model
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دانشجویان باز میسازد و نیروی سازندگی و ابداع را در آنها تقویت و شکوفا میکند
(شیرانی ،احمدی و شعبانی.)123 :1388 ،
فرایند آموزش :برنامهریزی و اجرای برنامههای آموزشی بدون توجه به فرایند
آموزش ،همانند سرمایهگذاری است که بدون طرح و برنامه ،مطالعه و بررسی
اقتصادی صورت میگیرد .سازمانهای متعالی به منظور نیل به اهداف استراتژیک
خود ،به نیازسنجی ،طراحی و توسعه اجرا و ارزیابی برنامههای خود اقدام میکنند
(حسینی لرگانی ،میرعرب رضی و رضایی.)60 :1387 ،
دومین حوزه نظام آموزشی ،حوزه نتایج است؛ سازمانهای متعالی بهطور فراگیر و
مستمر نتایج مرتبط با رویهها و فعالیتهای آموزش و بهسازی منابع انسانی را
اندازهگیری ،تجزیه و تحلیل و برنامهریزی کرده و بهبود میدهند .معیارهای نتایج
شامل رضایت فراگیران ،بهبود سطح دانش ،مهارت و نگرش فراگیران و تغییرات
رفتاری و درنهایت نتایج کلیدی و ملموس (نتایج ملموسی که بعد از گذراندن
دورههای آموزشی ایجاد میشود) است( .نوری و پیدایی)116 :1389 ،
چهارچوب نظری این تحقیق با بررسی اسناد و مدارک علمی و همچنین اسناد و
مدارک مرتبط با نظام آموزشی دانشگاههای نظامی ،مصاحبه با برخی از استادان و
کارشناسان آموزشی و ادبیات علمی تحقیق تعیین شد که در شکل ( )1ارائه شده
است.
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حوزه توانمند سازها

رضایت

منابع

فراگیران

انسانی

تربیت

طرح

افسران

سازمانی

متعهد،
متخصص

رهبری و
مدیریت

و خالق

فرهنگ

آموزشی

سازمانی
تغییرات
رفتاری

ماموریت

مناسب

و
استراتژی

در
کارکنان

نوآوری و یادگیری

شکل ( )1چهارچوب نظری پژوهش

با توجه به چهارچوب نظری ،فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
فرضیه اصلی اول :عملکرد دانشگاههای نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی سازمانی
با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
فرضیههای فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول:
فرضیه فرعی اول .حوزه توانمندسازها در دانشگاههای نظامی مبتنی بر چهارچوب
تعالی سازمانی با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
فرضیه فرعی دوم .حوزه نتایج در دانشگاههای نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی
سازمانی با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
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فرضیه اصلی دوم :بین حوزه توانمندسازها و نتایج در دانشگاههای نظامی مبتنی بر
چهارچوب تعالی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعهای -کاربردی است و ازنظر ماهیت
و روش توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش دانشجویان (دورههای پایه،
عرضی و عالی رستهای) ،مدیران شاغل در معاونت آموزش نیرو و دانشگاه و
فرماندهان یگانهای صفی مستقر در تهران هستند که با استفاده از روش نمونهگیری
طبقهای ،تعداد  25نمونه از هر طبقه و جمعاً به تعداد  125نفر ،به روش نمونهگیری
هدفمند غیر نسبتی در دسترس 1انتخاب شدند .ابزار اصلی جمعآوری دادهها در این
تحقیق پرسشنامه  86سؤالی محقق ساخته است که گویههای پرسشنامه با بررسی
ادبیات موضوع  ،اسناد و مدارک آموزشی و مصاحبه با برخی از خبرگان آموزشی تهیه
شد .روایی پرسشنامه از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا به جهت روشن و بدون ابهام
بودن گویهها و همچنین کفایت کمیت و کیفیت آنها از سوی خبرگان ،صاحبنظران و
استادان دانشگاه تأیید شد .همچنین در این تحقیق برای محاسبه پایایی ،ابتدا یک نمونه
اولیه  30تایی ،پیشآزمون و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ 0/91
محاسبه شد که ضریب حاصله بر قابلیت اعتماد باالی پرسشنامه صحه گذاشت.
جدول ( )2ضریب آلفای کرونباخ
عامل

تعداد آزمودنیها تعداد سؤاالت ضریب پایایی

حوزه توانمندسازها

30

44

%89

حوزه نتایج

30

42

%85

کل پرسشنامه

30

86

%91

در این پژوهش از روشهای موجود در آمار توصیفی (میانگین) و استنباطی
(آلفای کرونباخ ،شاپیرو وایلک ،تی تک نمونهای و ضریب همبستگی پیرسون) و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1منظور از غیر نسبتی در دسترس ،عدم رعایت نسبت طبقات مختلف موجود در جامعه آماری است که معموالً
به دلیل دشواری و عدم دسترسی به افراد موردنظر رخ می دهد.
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نمودار راداری ،برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوریشده با پرسشنامه و آزمون
فرضیهها استفاده شده است.
نتایج حاصل
در این تحقیق ،ابتدا با استفاده از آزمون شاپیرو -وایلک نرمال بودن توزیع دادههای
گردآوری شده ،بررسی شد و نتایج بهدستآمده نشان داد که توزیع متغیرها نرمال
است (جدول  .)3بنابراین برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمونهای پارامتریک
استفاده شد.
جدول ( )3نتيجه آزمون شاپيرو -وایلک
متغير

آماره شاپيرو -وایلک درجه معنیداری

توانمندسازها

0/986

0/086

نتایج

0/993

0/553

آزمون فرضيهها
فرضیه اصلی اول :عملکرد دانشگاههای نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی سازمانی با
وضعیت مطلوب فاصله دارد.
فرضیه آماری متناسب با فرضیه اصلی اول پژوهش:
فرض صفر :عملکرد دانشگاههای نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی سازمانی با
وضعیت مطلوب فاصله دارد.
فرض مقابل :عملکرد دانشگاههای نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی سازمانی از
وضعیت مطلوبی برخوردار است.
H0 :   3
H1 :   3
همانطور که در جدول ( )4دیده میشود فرضیه صفر مبنی بر اینکه عملکرد
دانشگاههای نظامی با وضعیت مطلوب فاصله دارد ،به دلیل پایین بودن سطح
معنیداری از  0/05و منفی بودن حد پایین و باالی آن تأیید شده است و میانگین
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جامعه آماری پایینتر از متوسط است و لذا عملکرد دانشگاههای نظامی ،با وضعیت
مطلوب فاصله دارد.
جدول ( )4نتيجه آزمون  Tعملکرد دانشگاههای نظامی
خطای معيار ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

تعداد

0/072205

0/55517

2/7296

125

= 3مقدار آزمون
95% Confidence Interval of the
Difference
حد باال

حد پایين

-0/10225

-0/41145

انحراف

معناداری

ميانگين
-0/256835

0/003

درجه

t

آزادی
124

-3/3735

همانطور که در جدول ( )5دیده میشود ،وضعیت ابعاد مختلف دانشگاههای
نظامی در حوزههای دوگانه (بهجز بعد منابع انسانی و تغییرات رفتاری) به دلیل پایین
بودن سطح معنیداری آنها (پایینتر از  )0/05دارای تفاوت معناداری با میانگین
مطلوب و در سطح پایینتری از سطح متوسط قرارگرفته است و ابعاد مربوط به منابع
انسانی و تغییرات رفتاری به دلیل باال بودن سطح معنیداری و منفی بودن کرانه پایین
آنها ،در سطح متوسط قرار دارند.
جدول ( )5نتيجه آزمون  Tتک نمونهای برای همه ابعاد دانشگاههای نظامی
تعداد

ابعاد

خطای معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين
0/06670

0/47166

2/7255

50

مدیریت آموزشی

0/06484

0/45848

3/0140

50

منابع انسانی

0/08504

0/60134

2/5750

50

طرح سازمانی

0/09259

0/65469

2/7133

50

فرهنگسازمانی

حوزههای نظام آموزشی
حوزه توانمندسازها
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خطای معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين
0/09249

0/65403

2/4400

تعداد

ابعاد

50

مأموریت و

53

حوزههای نظام آموزشی

استراتژی

0/07596

0/53712

2/6450

50

فرایند آموزش

0/09055

0/64031

2/8350

50

تغییرات رفتاری

0/07696

0/42155

2/7783

30

رضایت فراگیران

0/08687

0/54939

2/6542

40

نتایج کلیدی

حوزه نتایج

Test Value =3
95% Confidence
Interval of the
معناداری
Difference
آزادی
ميانگين
حد باال حد پایين
درجه

انحراف

-0/140

-0/2745 -0/408

0/000

49

t

ابعاد

حوزههای
نظام آموزشی

 -4/116مدیریت آموزشی

0/144

-0/116

0/0140

0/830

49

0/216

منابع انسانی

-0/254

-0/4250 -0/595

0/000

49

-4/998

طرح سازمانی

-0/100

-0/2866 -0/472

0/003

49

-3/096

فرهنگسازمانی

-0/374

-0/5600 -0/745

0/000

49

-6/054

-0/202

-0/3550 -0/507

0/000

49

-4/674

فرایند آموزش

0/017

-0/1650 -0/347

0/075

49

-1/822

تغییرات رفتاری

-0/064

-0/2216 -0/379

0/007

29

-2/880

رضایت فراگیران

-0/170

-0/3458 -0/521

0/000

39

-3/981

نتایج کلیدی

مأموریت و

حوزه
توانمندسازها

استراتژی

حوزه نتایج

فصلنامه مطالعات اندازهگيری و ارزشيابی آموزشی

54

شکل ( )2وضعيت ابعاد مختلف دانشگاههای نظامی

فرضیه فرعی اول .حوزه توانمندسازها در دانشگاههای نظامی مبتنی بر چهارچوب
تعالی سازمانی با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
همانطور که در جدول ( )6دیده میشود این فرضیه به دلیل پایین بودن سطح
معناداری از  0/05و منفی بودن حد پایین و باال تأیید شده است .لذا وضعیت عملکرد
این دانشگاهها در حوزه توانمندسازها که شامل مؤلفههای مدیریت و رهبری آموزشی،
استراتژیهای سازمانی ،ساختار ،فرهنگ ،منابع انسانی و فرایندها است ،با وضعیت
مطلوب فاصله دارد.
جدول ( )6نتيجه آزمون  Tحوزه توانمندسازها
تعداد ميانگين
50

2/7080

انحراف معيار خطای معيار ميانگين
0/53399

.0/07552

55
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 = 3مقدار آزمون
95% Confidence Interval of the
Difference
حد پایين
حد باال
-0/4438

-0/1402

انحراف
ميانگين

معناداری

حوزه

درجه

t

آزادی

0/000 -0/29200

49

 -3/867توانمند سازها

فرضیه فرعی دوم .حوزه نتایج در دانشگاههای نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی
سازمانی با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
همانطور که در جدول ( )7دیده میشود این فرضیه نیز تأیید شده است .لذا
وضعیت این دانشگاهها در حوزه نتایج که شامل مؤلفههای رضایت فراگیران ،تغییرات
رفتاری و نتایج کلیدی است ،با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
جدول ( )7نتيجه آزمون  Tحوزه نتایج
خطای معيار ميانگين انحراف معيار
0/57635

0/6889

ميانگين

تعداد

2/7512

75

 = 3مقدار آزمون
95% Confidence Interval of the
Difference
حد باال

حد پایين

-0/0643

-0/3791

انحراف
ميانگين
-0/22167

معناداری
0/006

درجه
آزادی
74

حوزه
t

 -2/880نتایج

فرضیه اصلی دوم :بین حوزه توانمندسازها و نتایج در دانشگاههای نظامی مبتنی بر
چهارچوب تعالی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه و بررسی وجود همبستگی بین حوزه توانمندسازها و
حوزه نتایج طبق جدول ( )8از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و
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درنتیجه بین حوزه توانمندسازها و نتایج همبستگی مستقیم و مثبت برابر  0/425وجود
دارد.
جدول ( )8نتيجه آزمون همبستگی

توانمند سازها
نتایج

همبستگی پیرسون

توانمند سازها

نتایج

1

.0/425
0/002

معنیداری
همبستگی پیرسون

0/425

معنیداری

0/002

1

بحث و نتيجهگيری
همانگونه که نتایج تجزیه و تحلیل مؤلفههای الگوی پیشنهادی نشان میدهد هر دو
حوزه عملکرد این دانشگاهها (توانمندسازها و نتایج) با وضعیت مطلوب فاصله دارد و
میانگین متغیرهای مورد نظر در این دانشگاهها کمتر از مقدار متوسط و مطلوب است
و در سطح پایینی قرار دارند و نیازمند توجه جدی هستند .وضعیت عملکرد این
دانشگاهها در دو حوزه توانمندسازها و نتایج ،در  7بعد از ابعاد  9گانه ،با وضعیت
مطلوب فاصله دارد و تفاوت میانگین این متغیرها با میانگین مطلوب و مورد انتظار
معنیدار است .بدین ترتیب که در ابعاد مدیریت و رهبری ،طرح سازمانی ،فرهنگ
سازمانی ،مأموریت و استراتژی ،فرایند آموزش ،رضایت فراگیران و نتایج کلیدی،
میانگین جامعه مورد نظر ،کمتر از میانگین مطلوب و مورد انتظار است و این متغیرها
در جامعه مورد بررسی در سطح پایینی قرار دارند و نیازمند توجه جدی هستند.
همچنین میانگین جامعه مورد نظر در ابعاد منابع انسانی و تغییرات رفتاری تقریباً برابر
با مقدار متوسط و مورد انتظار است و در وضعیت مناسبتری نسبت به سایر
حوزههای عملکردی قرار دارند.
با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون ( ،)0/425بین حوزه توانمندسازها و
نتایج همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد یعنی در سطح اطمینان  %95ارتباط معنی
داری بین این دو متغیر وجود دارد .با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو
متغیر دارای عالمت مثبت است؛ بنابراین میتوان گفت که جهت تغییرات این دو
متغیر با یکدیگر همجهت و از نوع مثبت است .پس اگر حوزه توانمندسازها (مدیریت
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و رهبری ،منابع انسانی ،طرح سازمانی ،فرهنگسازمانی ،مأموریت و استراتژی و
فرایند آموزش) را اصالح و تقویت کنیم ،حوزه نتایج (رضایت فراگیران ،تغییرات
رفتاری و نتایج کلیدی) بهبود خواهد یافت .تقویت این حوزه بدون تقویت حوزه
توانمندسازها مقدور نخواهد بود.
پيشنهادها
 -1آموزش عالی در دنیای امروز ،بهخصوص در سازمانهای نظامی ،از حوزههای
تخصصی است که اداره آن نیازمند مدیرانی است که توانایی و شایستگی ،صالحیت و
استانداردهای حرفهای مورد نیاز برای پیشبرد اهداف و رسالتهای این مراکز
برخوردار باشند ،لذا پیشنهاد میشود؛ با تدوین دستورالعملی جامع و تدوین
ویژگیهای مدیران و فرماندهان مراکز آموزشی و تعیین شرایط الزم برای احراز
مشاغل آموزشی سطوح باالی سازمان ،فرایند شناسایی ،تربیت و آموزش و انتصاب
مدیران و فرماندهان دانشگاههای نظامی را اصالح و تقویت کنیم .با استفاده از
ظرفیتهای دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس) و داعا فرایندی برای جانشینپروری
و تربیت مدیران سطوح عالی آموزش طراحی و اجرا شود و برای مدیران فعلی که
عمدتاً از کارکنان تخصصهای عملیاتی و فنی هستند ،دوره کوتاهمدت مدیریت
آموزشی طراحی و اجرا شود.
 -2درخصوص مؤلفه مأموریت و استراتژیهای دانشگاههای افسری ،رسالت،
اهداف و استراتژیهای آنها بهجای تعیین ب ه روش متمرکز و از باال به پایین و
یکنواخت برای همه نیروها و سازمانهای نظامی ،با استفاده از شیوههای مدیریت
مشارکتی و انعطافپذیر و با مشارکت استادان ،مدیران و فرماندهان سطوح مختلف و
خبرگان سازمانهای نظامی و متناسب با اهداف ،نیازها و چشماندازهای هر نیرو و
سازمان تدوین شود.
 -3ایجاد سازمانهای متعالی بهصورت آنی و سریع امکانپذیر نیست ،بلکه نیازمند
زمان برای فرهنگسازی و ایجاد تغییر در تفکرات است؛ لذا این دانشگاهها باید برای
ارتقاء وضعیت این حوزه ،با همکاری اداره عقیدتی سیاسی این دانشگاهها ،با برگزاری
مراسمهای مذهبی ،دورههای آموزشی ،اردوها ،همایشها و سمینارها و همچنین ایجاد
تغییرات در فرمهای ارزیابی ،شاخصهای این حوزه را تقویت و اصالح کنند.
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-4درخصوص مؤلفه طرح سازمانی؛ با توجه به نیاز دانشگاهها به محیط سازمانی
خالق ،نوآور و انعطافپذیر ،ساختار این دانشگاهها بایستی متناسب با تحوالت جاری
منطقه و جهان اصالح و بهبود یابد و به سمت انعطافپذیری ،چابکی ،مسطح بودن،
تیم محوری ،عدم تمرکز ،عدم رسمیت و پاسخگویی سریع به الزامات محیطی حرکت
کند تا ارتباطات همهجانبه و مؤثر اجزای درون سازمان و ارتباطات مؤثر با
سازمانهای مختلف نظامی را تقویت کند.
 -5درخصوص مؤلفه منابع انسانی؛ استادان و مربیان این دانشگاهها؛ ازنظر داشتن
انگیزه ،دانش و تجربه کاری و مسئولیتپذیری و تعهد سازمانی بهصورت سالیانه
مورد ارزیابی دقیق و علمی (توسط دانشجویان ،مدیران و همکاران) قرار گیرند و از
نتایج این ارزیابی بهعنوان معیاری در کنار سایر معیارهای قانونی موجود برای ارتقاء و
تعیین پایه و رتبه و انتصاب استادان ،استفاده شود .همچنین از نتایج این ارزیابی برای
برنامهریزی دورههای آموزشی عمومی (دوره روش تدریس پیشرفته ،آمار و روش
تحقیق ،زبان انگلیسی ،کار با رایانه و نرمافزارهای کاربردی ،طراحی سیستمهای
آموزشی ،تدوین کتاب و مقاله ،نحوه جستجوی اطالعات ،آشنایی با سایتهای علمی
و تخصصی ،بصیرت و  )...و تخصصی برای استادان و مربیان استفاده شود.
 -6در راستای اصالح فرایند آموزش در این دانشگاهها ،این فرایند مطابق الگوهای
علمی مناسب سازمانهای نظامی ،مثل الگوی توسعه نظامهای آموزشی )ISD( 1که
سابقه درخشانی در آموزش نیروهای نظامی کشوهای توسعهیافته مثل آمریکا داشته
است ،بازبینی ،بازطراحی و بومیسازی شود.
برای بهبود وضعیت حوزه نتایج زیر پیشنهاد میشود:
درخصوص افزایش رضایت فراگیران ،با توسعه و بهروزرسانی امکانات آموزشی،
کمک آموزشی ،خدماتی ،تفریحی و ورزشی و رفاهی و همچنین روشها و
تکنیکهای آموزشی ،رضایت فراگیران از نظام آموزشی ارتقاء یابد.
نتایج تحقیق حاکی از وجود همبستگی مثبت بین حوزه توانمندسازها و نتایج در
این دانشگاهها است ،لذا در پایان میتوان گفت که حوزه نتایج در دانشگاههای نظامی
(رضایت فراگیران ،تغییرات رفتاری و نتایج کلیدی) بهعنوان متغیر وابسته در برابر
حوزههای مربوط به توانمندسازها ،زمانی بهطور مطلوب اصالح خواهند شد که حوزه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Instructional Systems Development (ISD
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توانمندسازها (مدیریت و رهبری آموزشی ،استراتژیهای سازمانی ،فرهنگ ،ساختار و
منابع انسانی و فرایند آموزش) اصالح و تقویت شوند و پرداختن به حوزه نتایج بدون
اصالح حوزههای مربوط به توانمندسازها عمالً کارایی نخواهد داشت.
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