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 چکيده

ارچوب تعالی و ههای نظامی مبتنی بر چاین تحقیق باهدف ارزیابی عملکرد دانشگاه
 -اینظر هدف از نوع تحقیقات توسعه بالندگی سازمانی صورت پذیرفته است. این تحقیق از

های الزم با استفاده از پرسشنامه پیمایشی است. داده -توصیفی ،ی و ازنظر روشکاربرد
 پیرسونای و ضریب همبستگی تک نمونه T آوری و با استفاده از آزمونساخته جمعمحقق
دانشجویان، مدیران و  نفر از 125تعداد جامعه آماری تحقیق  است.شده تحلیل  و تجزیه

گیری غیر احتمالی هدفمند غیر نسبتی در دسترس، نمونه که با روش هستند فرماندهان
های نظامی با های تحقیق حاکی از آن است که عملکرد کلی دانشگاهیافته. شدندانتخاب 
و  7080/2های و همچنین وضعیت حوزه توانمندسازها و نتایج با میانگین 7296/2 میانگین

زه این نظام؛ حوزه توانمندسازها و دارند و بین دو حوفاصله  با وضعیت مطلوب 7512/2
لذا با توجه به همبستگی مثبت بین حوزه /. وجود دارد. 425نتایج، همبستگی مثبت برابر با 

توان انتظار داشت با اصالح و بهبود حوزه توانمندسازها، حوزه سازها و نتایج، میتوانمند
 مرور بهبود یابد.نتایج به

 

، توانمندسازهاهای نظامی، تعالی سازمانیدانشگاه ارزیابی عملکرد، :گان کليدیواژ
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 مقدمه
و افزایش کارایی و  هاهزینهدر کاهش  هاسازمانامروزه به خاطر رقابت شدید 

در بخش خصوصی، بلکه در بخش  تنهانهدهی ارزیابی عملکرد و گزارشاثربخشی، 
انی اساسی و به نگر (605: 2014، 1باالبونین و وکسکین) ضروری استدولتی نیز 

(. 44: 2012و همکاران  2آگوستینو) است شده تبدیلمختلف  هایبخشمدیران همه 
 هادانشگاهو به دلیل رقابت شدیدی که بین  نیز از این قاعده مستثنا نیستند هادانشگاه

در کشورهای مختلف  هادانشگاه، است منابع و جذب دانشجو به وجود آمده تأمیندر 
بخش  هایسازمان( و همانند سایر 5408: 3،2010را ندارند )آزما دیگر آن ثبات گذشته

خصوصی و عمومی برای پشتیبانی از اهداف خود )تولید و انتقال دانش( به ارزیابی 
زیر  . آنها(4793: 2012و همکاران،  4دل سوردو) دارندنیاز عملکرد و گزارش دهی 

لکرد قرار دارند تا همانند بخش برای بهبود عم المللیبینشدید و رقابت ملی و  فشار
و ابزاری برای پاسخگویی  کننداستفاده  مؤثرترکارآمد و  صورتبهخصوصی از منابع 

 .(2000: 2013، 6و ارینا 5683: 2012، 5جلیلیون) و کنترل طراحی ایجاد نمایند
و دانشجویان عالقه دارند که ضمن اطمینان از کیفیت  هادانشگاهها، دولتهمچنین 

 شرفی،) رد خود، جایگاه خود بین سایر رقبا در سطوح مختلف را نیز بدانندعملک
1388 :64.) 

دستگاه مدیریت  ... "اند: فرموده مدظله العالی() رهبریمقام معظم در این خصوص 
از خط شاخص کیفىِ معتبر  یهایدانشگاهدانشگاهی مشخص کند که کدام دانشگاه یا 

را باال ببرد؛ این  هادانشگاهند برای اینکه بتواند کیفیت این ریزی ک؛ بعد برنامهترندپایین
، استادان)دیدار  "...جزو کارهای بسیار الزم است و حتماً باید صورت بگیرد

اقدام ) کشور؛ مثل نقشه جامع علمی هادانشگاههمچنین اسناد باالدستی  و (15/5/92
بر ضرورت و اهمیت  (مو راهبرد ملی شماره دوم راهبرد کالن شش 11ملی شماره 

 (27: 1389نقشه جامع علمی کشور، ) دارند تأکید هادانشگاهارزیابی عملکرد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Balaboniene & Vecerskiene 
2. Agostino 
3. Azma 
4. Del Sordo et al 
5. Jalaliyoon & Taherdoost 
6. Arena 
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الزم است  ینهاد هرمرتبط و منسجم در عملکرد  یبرای به دست آوردن تصویر
اهداف واحد، استراتژی،  ؛هایجنبهارزیابی استفاده شود که حداقل  نظامکه از 

واحد، توانایی انطباق با محیطی که در آن عمل  ایهفعالیتو اثربخشی  وریبهره
لذا شناسایی همه مسائل مربوط به  (753: 2008 ،1بولدیانی) را داشته باشد. کندمی

ارچوب هبر اساس مطالعه دقیق و چ آنهاو همچنین ارزیابی عملکرد  هادانشگاه
 هادانشگاه در همین راستا .(5408: 2،2010فراوانی دارد )آزما اهمیت مفهومی علمی

ارزیابی  هایمدلاند در مقاطع زمانی مختلف از هسعی کرد هاسازمانهمگام با سایر 
 (73: 1391، ، خالدی و تیموریپاکزاد) کنندمختلف استفاده  هاینسلعملکرد 

رویکردهای مختلف و متنوع متفاوتی با  هایمدلو  هاروش اخیر هایسال در روازاین
از رویکردهای  آنهاکه دامنه است  گرفته شکل هاانشگاهدبرای ارزیابی عملکرد 

یا  سازمانیبرون هایارزیابیو به شده شروع  خودارزیابیارزیابی درونی و 
 هایدانشگاه علمی وضعیت مقایسه برای المللیبیناعتبارسنجی و حتی ارزیابی ملی و 

 است پیداکردهوسعه ت "هادانشگاه بندیرتبه "عنوان با جهانی و ملی سطح در مختلف
 .(10: 1392 الهی و اکبری،عین )احمدی،

مرور ادبیات مربوط به توسعه و تعالی سازمان حاکی از آن است که استفاده از 
نیز بسیار  ISOو استفاده از  محدودشده تنهاییبه( TQM) 3مدیریت کیفیت جامع

های از مدل دعالی، بایبرای ایجاد تحول و ت هاسازمانپرهزینه و محدود است، بنابراین 
کیفیت جامع، مهندسی مجدد  هایمدلتعالی تمامی  هایمدلزیرا  کنند؛تعالی استفاده 

و اگر به شایستگی توسعه  ردیگیدر برمرا  ISO و (BPR) 4وکارکسبفرایندهای 
د ف کمک کنبه هد رسیدن در هاسازماند به انواع توانمید، و استفاده شو یابد

 .(11 :1386 )الوندی،
نماد نیروهای مسلح، تنها متولی تربیت متخصصان،  عنوانبهنظامی  هایدانشگاه 

در ساختار نیروهای مسلح دارای نقش راهبردی هستند و  نظامی، مدیران و فرماندهان
نقش حیاتی در اعتبار و اقتدار نیروهای مسلح خواهد داشت  آنهانتایج عملکرد 

پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و در  رواین از .(13: 1391 )رشیدزاده،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Boldeanu 
2. Azma 
3. Total Quality managment 
4. Business processes Re-engineering 
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نظامی اتفاق  هایدانشگاهجهت استقالل و خودکفایی، توسعه کمی مناسبی در سطح 
امروز نیازمند توسعه و ارتقاء کیفیت عملکرد خود هستند  هادانشگاهو این است افتاده 

جام برسانند )حسیناهداف خود را به ان المللیبینو  ایمنطقهتا بتوانند در سطح ملی، 
تعلیم  درزمینه هادانشگاهاین و نقش حساسی که  جایگاه بهبا توجه  .(66: 1389پور، 

 دو تربیت، تولید و انتقال دانش نظامی و توانمندسازی نیروهای مسلح دارند، بای
خود را ارزیابی و نقاط  هایفعالیتمستمر  طوربه خود مأموریتمتناسب با اهداف و 

و اصالحات الزم را در راستای رشد و توسعه و  کنند خود را شناساییضعف و قوت 
: 1388 نیکوکار و همکاران،) آورندعملتحقق فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری به 

بر اساس الگوهای نوین ارزیابی، از وظایف مهم  آنهاپایش عملکرد  بنابراین .(156
بر اساس  .(13: 1391 )رشیدزاده، یدآمی حساببه هادانشگاهآموزشی این  هاینظام

 نگرفته انجام هادانشگاهاین  عملکرد از جامعی ارزیابی تاکنون آمدهعملبه هایبررسی

نیز  آمدهعملبههای معمول و ارزیابی (12: 1391وند زمانی، دادرس و ولی) است
 وتوجه دارند  سازمانیدرونفردی و خرد  هایشاخصبر  اند،نگر بودهگذشته

 .(4: 1388 ،پناهو سجادی نیکوکار) پاسخگوی شرایط جدید سازمانی نیستند
مناسب با رویکردهای چندگانه  و علمی نیازمند چهارچوب هادانشگاهاین  بنابراین

تعلیم و تربیت  در عرصهحضوری موفّق  عملکرد خود هستند تا بتوانند ارزیابی برای
با استفاده از  در این تحقیق رواین ازباشند. و تولید و انتقال دانش نظامی بومی داشته 

 قرارگرفتهمورد ارزیابی  هادانشگاهعملکرد این  (EFQM) تعالی سازمانیالگوی 
 است.

و ارزیابی نتایج آن و با  نظامی هایسازماندر  عالی آموزشبا اذعان به اهمیت 
 سؤال، هادانشگاهنظامی و والیت محوری این  آموزشتوجه به شرایط خاص مراکز 

در  هادانشگاهاین  عملکردکه قرار دارد این است  هادانشگاهبزرگی که فرا روی این 
ضمن بررسی موارد مختلف به شکل جامع، تمام  توانمیو چگونه  چه وضعیتی است

را شناسایی و خود را برای  هادانشگاهاین  بهبودقابل هایحوزهنقاط قوّت و ضعف و 
 .علیم و تربیت و دفاع آماده کردت در عرصهحضوری موفّق 

 
 
 
 



..های نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی .ارزیابی عملکرد دانشگاه 43  

 

 مبانی نظری
ارزیابی عملکرد از زمان رسی تاریخچه موضوع حاکی از آن است که بر تاریخچه:

های؛ پیدایش نظام آفرینش در ذات آن وجود داشته و خداوند در قران کریم در سوره
، زمر (7آیه )، کهف (9 و 6،7،8آیات ) قارعه، (9آیه ) الرحمن، (8 و 7)آیات زلزال 

 الحاقه، (7 و 6آیات ) القارعه، (18آیه ) ق، (14آیه ) علق، (13آیه ) حجرات، (9 آیه)
و ... ارزیابی عملکرد را بر  (155آیه )، بقره (34آیه ) فصلت، (29تا  25و  19 آیات)

ارزیابی عملکرد را مد نظر داشته و  هموارهنیز پیامبر اسالم  است. بندگان گوشزد کرده
، فردی مورد کردکه لشگریان را برای جنگ اعزام میهنگامی ده که آن حضرتنقل ش

فرستادند که از عملکرد آنان بر حضرت خبر برسانند اعتماد را به همراه آنان می
 هبود گونهنیانیز سیره و روش مدیریتى امیر مؤمنان على )ع(  .(125: 1388، کلینی)

در مواردى  کرد،رد کارگزاران را ارزیابی میعملکشخصاً  خودکه عالوه بر اینکه است 
تماد و اطمینان داشتند اع آنها که به  کردندواگذار می نیز این کار را به افراد دیگرى

 .(80، 1379)خدمتی و همکاران، 
 تعالی یهامدلکه استفاده از  دشومیبا بررسی موضوع مشخص  :تحقيق پيشينه

کشور اسپانیا و ترکیه  بعدازآنر متداول است و بریتانیا بسیا آموزشعالی  مؤسساتدر 
است  کردهاخیر در این زمینه تالش بسیاری  یهاسالقرار دارند که ترکیه در طی 

در این  شدهانجام هایپژوهش ازجمله(. 102: 1388، جعفری و رهگذر، )قورچیان
تعالی  یهامدلاستفاده از  آموزشبه پژوهشی با عنوان نیاز به تعلیم و  توانمیحوزه 

اشاره  "عالی آموزش مؤسساتارزیابی بهبود مدیریت کیفیت در  منظوربهسازمانی 
سسه آموزشی در انگلیس صورت گرفت. نتایج بیانگر این بود که ؤکه در شش مکرد 
 تراثربخش هادانشگاهکنونی ارزیابی  هایمدلتعالی سازمانی در مقایسه با  هایمدل

 هایمدل خودارزیابی"پژوهشی با عنوان  همچنین(. 8200، 1لونگ بوتتومهستند )
در بخش خدمات آموزشی  "ایپرسشنامهتعالی سازمانی اروپایی با استفاده از رویکرد 

 نهادهایدر  هامدلنتایج پژوهش نشان داد که این  .دانشگاه اسپانیا انجام گرفت
ا رتژی دانشگاه ند با تعیین نقاط قوت و ضعف استراتوانمی خوبیبهعالی،  آموزش

را ارزیابی کنند و  هادانشگاهعملکرد  جانبههمهسیستمی و  گونهو به  هقوت بخشید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Longbottom 
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با عنوان  دیگریژوهش پ .(2007، 1جوز تاریشوند ) هادانشگاهباعث افزایش کیفیت 
با استفاده از رویکرد  "یعال آموزشاجرای مدل تعالی سازمانی در نهادهای "

این است. پژوهشگر به پرداخته  غیردانشگاهیدانشگاهی و به دو بخش  خودارزیابی
دیگر ارزیابی کیفیت  هایمدلاز  ترپیشدانشگاهی که  هایبخشکه در  هنتیجه رسید

، به اصل مهم مشتری مداری کردندمی ( استفاده)به جزء مدل تعالی سازمانی هادانشگاه
عالی را  آموزشه نهادهای اما استفاده از این مدل توج است شدهنمیو رقابت توجه 

 ( در2006) 3(. ون هردن2006 ،2هایدزدهد )میجلوه  اهمیت با ذکرشدهبه مسائل 
و توسعه در  پرورش و آموزشرساله دکتری خود با استفاده از مدل تعالی، به ارزیابی 

که نیاز به را وزارت دفاع آفریقای جنوبی پرداخته و نقاط قوت عملکرد و نقاطی 
توسعه  باهدف( در رساله دکتری خود 2010) 4است. ونگ کردهمشخص  ،ندبهبود دار

عالوه بر  دبایاست که اعالم داشته  هادانشگاهعملکرد در  گیریاندازهبرای  یارچوبهچ
همکاران حری و  قرار گیرد. مدنظر ،ورودی و خروجی، فرایند نیز در ارزیابی عملکرد

مدل تعالی  کارگیریبها و دستاوردهای عنوان بررسی مزای با ایمقاله( در 1388)
، همچنین میرغفوری .اندآموزشی پرداخته مؤسساتو  هادانشگاهسازمانی در 

دانشگاه  هایدانشکدهای به ارزیابی ( در مطالعه1389) میرفخرالدینی و صادقی آرانی
ازی مدیریت دانش با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تاپسس ف کارگیریبه ازنظریزد 

 علمی مراکز ارزیابی "عنوان با ( پژوهشی1389) حمصی و ابراهیم نوه .پرداخته است

 و اندداده انجام "سازمانی تعالی از الگوی استفاده با مرکزی استان کاربردی -

 مطلوب مرکزی استان کاربردی مراکز علمی عملکرد که هداد نشان پژوهش هاییافته

 عملکرد ارزیابی" عنوان با ( پژوهشی1391) ازاده، طالبی و بابآوارسین ملکی .است

 انجام "سازمانی تعالی مبنای مدل بر میاندوآب شهرستان پرورش و آموزش مدیریت

پرورش میاندوآب در و  آموزش عملکرد که داد نشان پژوهش هاییافته و اندداده
 معیار نتایج بهتر از معیار توانمندسازها بوده است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. josetari 
2. hides 
3. Van heerden 
4. Wang 
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کیفیت، خوبی، شایستگی و  دربارهای است زارهگ 1ابیارزی مبانی نظری:
و  مورو) شودمینتایج با استانداردها مقایسه  آندر  وارزشمندی اقدامات سازمان 

از درجه کیفیت و موفقیت انجام اقدام یا  است عبارت 3عملکرد .(5: 2010، 2 همکاران
خوبی، فیت، آن کی وسیلهبهفرآیندی است که  4عملی خاص و ارزیابی عملکرد

رسمی بر اساس  طوربهدر فواصل معین و شایستگی و ارزشمندی اقدامات سازمان 
(. 4: 1393 )آذری و زمانی مزده، شودمی بررسیشده، قوانین و مقررات وظایف تعیین

 حیاتی اطالعات آوردن دست به برای مندسامان یفرآیند را عملکرد ارزیابی توانمی

و  طبرسا) گرفت نظر در آن بر تأثیرگذار عوامل و سازمان درخصوص عملکرد
 .(94: 1393 همکاران،
 برای تعیین بسیاری تحقیقات و هاتالش تاکنون :های ارزیابی عملکردروش

 به توانیممی هاتالش این بین است. از گرفته صورت عملکرد سنجش هایارچوبهچ

کنیم.  اشاره ... و عالیت جوایز عملکرد، منشور عملکرد، هرم متوازن، کارت امتیازی
بهبود و توسعه کیفیت  هایسیستمبا استقرار  هاسازماناغلب  .(6: 2002، 5)نیلی

کیفیت فراگیر درصدد هستند تا ضمن شناسایی نقاط قوت و  هایسیستم ویژهبه
و  کنندبهبود الزم را در جهت رسیدن به وضع مطلوب تعریف  هایطرح ،ضعف خود

به مدل تعالی سازمانی بنیاد کیفیت اروپا،  توانمی آنها ازجمله .نددرآور اجرابه مرحله 
 انتهایبی(. در چرخه 46: 1389 مدل بالدریج و دمینگ اشاره کرد )نوری، فیروز،

نقش مهمی، مثل؛ پیگیری پیشرفت در مقابل اهداف سازمانی،  گیریاندازهبهبود، 
تانداردهای داخلی و مقایسه برای بهبود، مقایسه عملکرد با اس هافرصتشناسایی 

 .(11: 1386 عملکرد با استانداردهای خارجی را به عهده دارد )الوندی،
ژاپن  در جایزه دمینگ است که دبلیو ادوارد دمینگ ،جایزه ملّی کیفیت ترینقدیمی
ویژه  مالکوم بالدریجالگوی  دیگر،الگوی  .کردایجاد آن را  1950در سال 

در  مؤثراین الگو شناخت شرایط کیفیت مطلوب و حضور  .امریکا است متحدهایاالت
همچنین اطالعات مربوط به راهبردهای موفق عملکرد را  وعرصه رقابت را ترویج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Assessment 
2. Morrow et al 
3. performance 
4. performance assessment 
5. Neely 
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الگوی تعالی سازمانی بنیاد کیفیت یکی دیگر از الگوهای تعالی،  .دکنمیمنتشر 
ردن فراگیر کآن  هایهدفو  شدمعرفی  1991در سال است که  EFQMاروپایی 

و  هاسازمانافزایش مسئولیت اجتماعی برای ، دستیابی به ضریب رقابتی بیشتر، کیفیت
در حال حاضر هزاران سازمان مانند است.  هاسازمانافزایش رضایت مردم از عملکرد 

، خدمات ایمنی و امنیت عمومی و نهادهای هاهسسات بهداشتی، مدرسؤشرکت ها، م
. این کننداستفاده میاز این الگو در سراسر اروپا طور عمده حکومت محلی و ... به

ها و اشتراک الگو با ایجاد ابزار و اصطالحات مدیریتی مشترک، ارتباط بین سازمان
  (5: 2012، 1ها را تسهیل می کند )استراتسکا و اسپیکوااطالعات میان سازمان

 
 ( الگوهای تعالی و معيارهای آن1جدول )

 معيارها مدل

 2لدریجمالکوم با

(1987) 

 وتحلیلتجزیهاستراتژیک/تمرکز بر بازار و مشتری/ ریزیبرنامهرهبری/

 اطالعات/منابع انسانی/مدیریت فرایندها/نتایج

 3بنیاد کیفیت اروپایی

(1988) 

/ کارکنان/مشارکت/ فرایندها/ نتایج کارکنان/  استراتژیرهبری/خط و مشی و 

 دینتایج مشتریان/ نتایج جامعه/ نتایج کلی

اطالعات/  آوریجمعکارکنان/ آموزشدهی/ سیاست و خط و مشی/ سامان جایزه دمینگ

 اطالعات/ کنترل/کیفیت/ نتایج وتحلیلتجزیه

الگوی شناخت 

 4سازمانی تعالی

(1980) 

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

جایزه تعالی الگوی 

 (1984) 5کانادا

/ مدیریت فرایند/تمرکز بر مشتری/ ریزیبرنامهرهبری/ تمرکز بر کارکنان/ 

 شرکاتمرکز بر 

 استرالیاالگوی تعالی 

(1987) 

/ اطالعات و تحلیل/ کارکنان/تمرکز ریزیبرنامهرهبری/راهبرد/خط و مشی و 

 بر مشتری/کیفیت فرایند/ عملکردسازمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Striteska  & Spickova 
2. Malkom baldrige 
3. European Foundation for Quality Managment 
4. Corrporate Excellence 
5. Canadian Award of Excellence 
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 معيارها مدل

الگوی تعالی 

 1کانجی وکارکسب

(1998) 

ی/ خشنودسازی مشتری/ مدیریت بر مبنای واقعیت/مدیریت رهبر

مردمی/بهبود مستمر/توجه به مشتری/عملکرد فرایند/عملکرد کارکنان/فرهنگ 

 وکارکسببهبود/ تعالی در 

 
 باشندمیشامل دو حوزه توانمندسازها و نتایج  هادانشگاهتعالی،  هایمدلبر مبنای 

 از: اندرتعبا حوزه توانمندسازها هایمؤلفهکه 
تغییرات و مدیریت تغییر و تحول در نظام  جادیا :آموزشرهبری  مدیریت و

کارگیری مدیرانی است که عالوه بر دانایی، توانایی و دانش آموزشی مستلزم به
های ها و آرمانهای مدیریت مبتنی بر روابط انسانی بتوانند رسالتای درزمینهحرفه

کننده نقش تعیین ،مل مربوط به مدیران و فرماندهانعواآموزش عالی را تحقق بخشند. 
 .(1391،146ها دارند )ابوالعالیی، و جایگزین ناپذیری در توفیق یا شکست سازمان

و  نگریآیندهپیشرفته دنیا، بحث  هایدانشگاهدر  :آموزش هایاستراتژیتدوین 
و در دنیای  برخوردار است ایالعادهفوقمحور بودن سازمان از اهمیت استراتژی

 هایشیوههای وسیع و عمیق و با استفاده از اندازچشمرقابتی بایستی با داشتن 
ی نظام آموزشی هارسالتبه دنبال  پژوهانهآیندهمدیریت استراتژی محور با رویکرد 

 .بود
در  هاسازمانین روزها حرفه منابع انسانی در ا :مدیریت و توسعه منابع انسانی

مدیریت و توسعه  بامتعالی  هایسازمان (.5: 1391، )دبیری حال بازآفرینی است
جذب و نگهداری از طرفی  و کنندمیسرمایه انسانی به بهبود عملکرد سازمان کمک 

 در عملکرد نظام آموزشی است. مؤثر، از عوامل امور آموزشیافراد بیشتر به 
 جامعه باید ارکان ترینمهم از یکى عنوانبه آموزشى نظام ساختار سازمانی:

 .بپردازد محتوا ساختار و در اساسى اصالحات به پیچیده عصر تحوالت با متناسب

 و عملکردها در تا سازدمی قادر را خالق افراد و پویا جو :سازمانیفرهنگ

 کردن رشد و شدن شکوفا برای را عرصه همچنین .شوند کاراتر و مؤثرتر ،یادگیری

 در اقتصادی و اجتماعی قی،اخال ختلفم هایگرایش و گوناگون استعدادهای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Kanji Business Excellence model 



گيری و ارزشيابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه  48 

 

 کندمی شکوفا و تقویت آنها در را ابداع و نیروی سازندگی و سازدمی باز دانشجویان
 (.123: 1388، ، احمدی و شعبانی)شیرانی

آموزشی بدون توجه به فرایند  هایبرنامهو اجرای  ریزیبرنامه: آموزشفرایند 
دون طرح و برنامه، مطالعه و بررسی است که ب گذاریسرمایه، همانند آموزش

های متعالی به منظور نیل به اهداف استراتژیک سازمان. گیردمیاقتصادی صورت 
 کننداقدام میهای خود برنامهخود، به نیازسنجی، طراحی و توسعه اجرا و ارزیابی 

 .(60: 1387، ، میرعرب رضی و رضاییحسینی لرگانی)
فراگیر و  طوربهمتعالی  هایسازمان؛ استنتایج دومین حوزه نظام آموزشی، حوزه 

و بهسازی منابع انسانی را  آموزش هایفعالیتو  هارویهمستمر نتایج مرتبط با 
معیارهای نتایج . دهندمیکرده و بهبود  ریزیبرنامهو  تحلیل و تجزیه، گیریاندازه

و تغییرات شامل رضایت فراگیران، بهبود سطح دانش، مهارت و نگرش فراگیران 
نتایج ملموسی که بعد از گذراندن ) ملموسنتایج کلیدی و  درنهایتو  رفتاری

 (116: 1389 پیدایی، و )نوری .است( شودمیآموزشی ایجاد  هایدوره
بررسی اسناد و مدارک علمی و همچنین اسناد و با ارچوب نظری این تحقیق هچ

و  استادانصاحبه با برخی از ، منظامی هایدانشگاه یآموزشمدارک مرتبط با نظام 
 شدهرائه ( ا1شکل ) شد که درتعیین کارشناسان آموزشی و ادبیات علمی تحقیق 

 .است
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 ارچوب نظری پژوهشهچ (1شکل )

 
 از: اندعبارتپژوهش  هایفرضیهارچوب نظری، هچ به با توجه

ی ارچوب تعالی سازمانهمبتنی بر چ نظامی هایدانشگاهعملکرد : اول فرضیه اصلی
 فاصله دارد. مطلوبوضعیت با 

 فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول: هایفرضیه
ارچوب همبتنی بر چ نظامی هایدانشگاهدر  هافرضیه فرعی اول. حوزه توانمندساز

 مطلوب فاصله دارد.وضعیت  باتعالی سازمانی 
ارچوب تعالی همبتنی بر چ نظامی هایدانشگاهدر فرضیه فرعی دوم. حوزه نتایج 

 مطلوب فاصله دارد.وضعیت  بامانی ساز

 نوآوری و یادگیری

 

 حوزه نتایج حوزه توانمند سازها

طرح 

 سازمانی

 

رضایت 

 فراگیران

ات تغییر

 رفتاری

مناسب 

در 

 کارکنان

ماموریت 

و 

 استراتژی

 

 

 

 

رهبری و 

مدیریت 

 آموزشی

 

 

 

فرهنگ 

 سازمانی

 

منابع 

 انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربیت 

افسران 

متعهد، 

متخصص 

 خالقو 
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مبتنی بر  نظامی هایدانشگاهدر  و نتایج هافرضیه اصلی دوم: بین حوزه توانمندساز
 ارتباط معناداری وجود دارد.ارچوب تعالی سازمانی هچ

 پژوهشروش 
و ازنظر ماهیت  است کاربردی -ایتوسعه تحقیقات نوع از هدف لحاظ به تحقیق این

پایه،  هایدوره) انیدانشجوجامعه آماری پژوهش . استمایشی پی -و روش توصیفی
 و و دانشگاهنیرو  آموزشمعاونت مدیران شاغل در ، (ایرستهعرضی و عالی 

 گیرینمونهکه با استفاده از روش  هستند های صفی مستقر در تهرانفرماندهان یگان
 گیرینمونهبه روش فر، ن 125نمونه از هر طبقه و جمعاً به تعداد  25، تعداد ایطبقه

در این  هاداده آوریجمعابزار اصلی  .شدندانتخاب  1هدفمند غیر نسبتی در دسترس
های پرسشنامه با بررسی که گویه است ساخته محقق سؤالی 86پرسشنامه  تحقیق

، اسناد و مدارک آموزشی و مصاحبه با برخی از خبرگان آموزشی تهیه موضوعادبیات 
مه از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا به جهت روشن و بدون ابهام روایی پرسشنا. شد

و  نظرانصاحبخبرگان،  از سوی آنهاکمیت و کیفیت  ها و همچنین کفایتبودن گویه
نمونه یک ابتدا  ،همچنین در این تحقیق برای محاسبه پایایی شد. تأییددانشگاه  استادان
 91/0اد با روش آلفای کرونباخ میزان ضریب اعتم و آزمونپیش ،تایی 30اولیه 

 بر قابلیت اعتماد باالی پرسشنامه صحه گذاشت. ضریب حاصلهکه  شدمحاسبه 

 
 آلفای کرونباخضریب  (2)جدول 

 پایایی ضریب تعداد سؤاالت هاتعداد آزمودنی عامل

 %89 44 30 حوزه توانمندسازها

 %85 42 30 حوزه نتایج

 %91 86 30 کل پرسشنامه

 
)میانگین( و استنباطی  های موجود در آمار توصیفیروش ازژوهش پدر این 

ای و ضریب همبستگی پیرسون( و )آلفای کرونباخ، شاپیرو وایلک، تی تک نمونه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ری است که معموالً منظور از غیر نسبتی در دسترس، عدم رعایت نسبت طبقات مختلف موجود در جامعه آما. 1

 رخ می دهد. موردنظربه دلیل دشواری و عدم دسترسی به افراد 
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و آزمون  پرسشنامه با شدهیآورجمعاطالعات  تحلیل و یهتجز براینمودار راداری، 
 ت.اس شدهاستفاده  هاهفرضی

 
 نتایج حاصل

های وایلک نرمال بودن توزیع داده -ابتدا با استفاده از آزمون شاپیرو ،در این تحقیق
که توزیع متغیرها نرمال نشان داد  آمدهدستبهنتایج  و بررسی شد، شده یگردآور
های پارامتریک از آزمون اطالعات تحلیل و تجزیهبرای بنابراین  .(3)جدول است 

 .استفاده شد

 
 وایلک -شاپيروآزمون  نتيجه( 3) جدول

 داریدرجه معنی وایلک -آماره شاپيرو متغير

 086/0 986/0 توانمندسازها

 553/0 993/0 نتایج

 
 هاآزمون فرضيه

 باتعالی سازمانی  چهارچوبمبتنی بر  نظامی هایدانشگاهعملکرد فرضیه اصلی اول: 
 فاصله دارد. مطلوبوضعیت 

 :وهشاول پژفرضیه آماری متناسب با فرضیه اصلی  
 باتعالی سازمانی  چهارچوبمبتنی بر  نظامی هایدانشگاهعملکرد فرض صفر: 

 مطلوب فاصله دارد.وضعیت 
تعالی سازمانی از  چهارچوبمبتنی بر  نظامی هایدانشگاهعملکرد فرض مقابل: 

 .استبرخوردار  مطلوبی وضعیت

3:

3:

1

0





H

H 
 

عملکرد اینکه  بر مبنی صفر فرضیه شودمی دیده (4جدول )در  که طورهمان
به دلیل پایین بودن سطح  ،با وضعیت مطلوب فاصله دارد نظامی هایدانشگاه

میانگین  و است شده تأیید و منفی بودن حد پایین و باالی آن 05/0از  داریمعنی



گيری و ارزشيابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه  52 

 

وضعیت  با، نظامی هایدانشگاهعملکرد لذا  و استاز متوسط  ترپایینجامعه آماری 
 مطلوب فاصله دارد.

 
 نظامی هایدانشگاهعملکرد  Tه آزمون ( نتيج4جدول )

 خطای معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد

125 7296/2 55517/0 072205/0 

 

 3 =مقدار آزمون

t 
درجه 

 آزادی
 معناداری

انحراف 

 ميانگين

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 حد باال حد پایين

3735/3- 124 003/0 256835/0- 41145/0- 10225/0- 

 
 هایدانشگاهابعاد مختلف وضعیت  ،شودمی دیده (5جدول )که در  طورهمان

به دلیل پایین ( و تغییرات رفتاری جز بعد منابع انسانی)بههای دوگانه در حوزه نظامی
( دارای تفاوت معناداری با میانگین 05/0از  ترپایین) آنها داریمعنیبودن سطح 

و ابعاد مربوط به منابع  است قرارگرفتهتری از سطح متوسط سطح پایینمطلوب و در 
منفی بودن کرانه پایین  و داریانسانی و تغییرات رفتاری به دلیل باال بودن سطح معنی

 .دندر سطح متوسط قرار دار ،آنها

 
 نظامی هایدانشگاهابعاد  همهبرای  اینمونهتک  Tتيجه آزمون ن (5جدول )

 خطای معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد ابعاد م آموزشیهای نظاحوزه

 

 حوزه توانمندسازها

 06670/0 47166/0 7255/2 50 مدیریت آموزشی

 06484/0 45848/0 0140/3 50 منابع انسانی

 08504/0 60134/0 5750/2 50 طرح سازمانی

 09259/0 65469/0 7133/2 50 سازمانیفرهنگ
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 خطای معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد ابعاد م آموزشیهای نظاحوزه

مأموریت و 

 استراتژی

50 
4400/2 65403/0 09249/0 

 07596/0 53712/0 6450/2 50 فرایند آموزش

 

 حوزه نتایج

 09055/0 64031/0 8350/2 50 تغییرات رفتاری

 07696/0 42155/0 7783/2 30 رضایت فراگیران

 08687/0 54939/0 6542/2 40 نتایج کلیدی

 

های حوزه

 نظام آموزشی
 ابعاد

3 Test Value = 

t 
درجه 

 آزادی
 معناداری

انحراف 

 ميانگين

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 حد باال حد پایين

حوزه 

 توانمندسازها

 -140/0 -408/0 -2745/0 000/0 49 -116/4 مدیریت آموزشی

 144/0 -116/0 0140/0 830/0 49 216/0 انسانی منابع

 -254/0 -595/0 -4250/0 000/0 49 -998/4 طرح سازمانی

 -100/0 -472/0 -2866/0 003/0 49 -096/3 سازمانیفرهنگ

مأموریت و 

 استراتژی
054/6- 49 000/0 5600/0- 745/0- 374/0- 

 -202/0 -507/0 -3550/0 000/0 49 -674/4 فرایند آموزش

 حوزه نتایج

 017/0 -347/0 -1650/0 075/0 49 -822/1 تغییرات رفتاری

 -064/0 -379/0 -2216/0 007/0 29 -880/2 رضایت فراگیران

 -170/0 -521/0 -3458/0 000/0 39 -981/3 نتایج کلیدی
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نظامی هایدانشگاه( وضعيت ابعاد مختلف 2) شکل  

 
 چهارچوبمبتنی بر  نظامی هایدانشگاهدر  هافرضیه فرعی اول. حوزه توانمندساز

 .صله داردفا مطلوبوضعیت  باتعالی سازمانی 
به دلیل پایین بودن سطح  این فرضیه شودمی دیده (6جدول )که در  طورهمان

وضعیت عملکرد لذا است.  شده تأیید و منفی بودن حد پایین و باال 05/0معناداری از 
مدیریت و رهبری آموزشی،  هایمؤلفهکه شامل  در حوزه توانمندسازها هادانشگاهاین 

با وضعیت اختار، فرهنگ، منابع انسانی و فرایندها است، سازمانی، س هایاستراتژی
 مطلوب فاصله دارد.

 
 حوزه توانمندسازها T( نتيجه آزمون 6جدول )

 خطای معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد

50 7080/2  53399/0  07552/0.  
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 حوزه

 

 3 = مقدار آزمون

t 
درجه 

 آزادی
 معناداری

انحراف 

 ميانگين

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 حد باال حد پایين

 -1402/0 -4438/0 -29200/0 000/0 49 -867/3 توانمند سازها

 

تعالی  چهارچوبمبتنی بر نظامی  هایدانشگاهدر فرضیه فرعی دوم. حوزه نتایج 
 .مطلوب فاصله داردوضعیت  باسازمانی 
لذا  است. شده تأیید این فرضیه نیز ودشمی دیده (7جدول )که در  طورهمان
رضایت فراگیران، تغییرات  هایمؤلفهکه شامل  در حوزه نتایج هادانشگاهاین وضعیت 

 فاصله دارد.وضعیت مطلوب  بارفتاری و نتایج کلیدی است، 

 
 حوزه نتایج T( نتيجه آزمون 7جدول )

 خطای معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد

75 7512/2  57635/0  6889/0  

 

 حوزه

 

 3 = مقدار آزمون

t 
درجه 

 آزادی
 معناداری

انحراف 

 ميانگين

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 حد باال حد پایين

 -0643/0 -3791/0 -22167/0 006/0 74 -880/2 نتایج

 

مبتنی بر  نظامی هایدانشگاهدر و نتایج  هافرضیه اصلی دوم: بین حوزه توانمندساز
 تعالی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد. چهارچوب

فرضیه و بررسی وجود همبستگی بین حوزه توانمندسازها و این آزمون  برای
است و  شده استفادهضریب همبستگی پیرسون از  (8) جدولطبق  حوزه نتایج
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وجود  425/0 برابرمستقیم و مثبت  درنتیجه بین حوزه توانمندسازها و نتایج همبستگی
 دارد.

 ( نتيجه آزمون همبستگی8جدول )

 نتایج توانمند سازها  

 توانمند سازها
 .425/0 1 پیرسونهمبستگی 

 002/0  داریمعنی

 نتایج
 1 425/0 پیرسونهمبستگی 

  002/0 داریمعنی

 
 گيرینتيجهبحث و 

هر دو  دهددی نشان میالگوی پیشنها هایمؤلفه تحلیل و تجزیهکه نتایج  گونههمان
با وضعیت مطلوب فاصله دارد و  )توانمندسازها و نتایج( هادانشگاهاین عملکرد حوزه 

 است مطلوبمتوسط و از مقدار  کمتر هادانشگاهاین در  نظر مورد هایمیانگین متغیر
عملکرد این وضعیت  .هستندو نیازمند توجه جدی  سطح پایینی قرار دارند در و

با وضعیت گانه،  9بعد از ابعاد  7در  ،توانمندسازها و نتایجدر دو حوزه  هادانشگاه
و تفاوت میانگین این متغیرها با میانگین مطلوب و مورد انتظار مطلوب فاصله دارد 

 فرهنگ، طرح سازمانی، مدیریت و رهبری ابعادب که در یبدین ترتدار است. معنی
 ،رضایت فراگیران و نتایج کلیدی، زشآموفرایند  ،و استراتژی مأموریت، سازمانی

متغیرها  این است ومیانگین مطلوب و مورد انتظار از  نظر، کمتر مورد میانگین جامعه
 هستند.و نیازمند توجه جدی  سطح پایینی قرار دارند دربررسی  مورد در جامعه
باً برابر ریتقمنابع انسانی و تغییرات رفتاری  ابعاددر  نظر موردمیانگین جامعه همچنین 

تری نسبت به سایر و در وضعیت مناسب است و مورد انتظار متوسطمقدار  با
 قرار دارند. عملکردی هایحوزه

سازها و بین حوزه توانمند(، 425/0) پیرسون همبستگیبا توجه به نتایج آزمون 
ارتباط معنی %95در سطح اطمینان  یعنی وجود داردمستقیم مثبت و همبستگی  نتایج

ضریب همبستگی بین این دو  اینکهی بین این دو متغیر وجود دارد. با توجه به دار
توان گفت که جهت تغییرات این دو بنابراین می ؛است مثبت متغیر دارای عالمت

مدیریت ) توانمندسازهاپس اگر حوزه  و از نوع مثبت است. جهتهممتغیر با یکدیگر 
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و استراتژی و  مأموریت، سازمانینگفرهمنابع انسانی، طرح سازمانی، و رهبری، 
رضایت فراگیران، تغییرات ) نتایج، حوزه کنیمرا اصالح و تقویت  (آموزشفرایند 

تقویت این حوزه بدون تقویت حوزه  رفتاری و نتایج کلیدی( بهبود خواهد یافت.
 توانمندسازها مقدور نخواهد بود.

 
 پيشنهادها

 هایحوزهنظامی، از  هایسازماندر  خصوصبهآموزش عالی در دنیای امروز،  -1
تخصصی است که اداره آن نیازمند مدیرانی است که توانایی و شایستگی، صالحیت و 

این مراکز  هایرسالتبرای پیشبرد اهداف و  نیاز مورد ایحرفهاستانداردهای 
و تدوین  با تدوین دستورالعملی جامع ؛شودمیپیشنهاد  برخوردار باشند، لذا

مدیران و فرماندهان مراکز آموزشی و تعیین شرایط الزم برای احراز  ایهویژگی
انتصاب ، تربیت و آموزش و شناسایی مشاغل آموزشی سطوح باالی سازمان، فرایند

 با استفاده از کنیم. تیو تقواصالح را  نظامی هایدانشگاهمدیران و فرماندهان 
پروری جانشین برایفرایندی عا دانشکده فرماندهی و ستاد )دافوس( و دا یهاتیظرف

که  و برای مدیران فعلی شود ان سطوح عالی آموزش طراحی و اجراو تربیت مدیر
مدیریت  مدتکوتاهوره دعملیاتی و فنی هستند،  یهاتخصص کارکناناز  عمدتاً

 .شود اجراآموزشی طراحی و 
ت، رسالافسری،  هایدانشگاه هایاستراتژیو  مأموریت مؤلفهدرخصوص  -2

ه روش متمرکز و از باال به پایین و بتعیین  جایبه آنها هایاستراتژیاهداف و 
های مدیریت با استفاده از شیوه نظامی، هایسازمانیکنواخت برای همه نیروها و 

 ، مدیران و فرماندهان سطوح مختلف واستادانو با مشارکت پذیر انعطاف مشارکتی و
هر نیرو و های اندازچشمنیازها و اهداف، سب با و متنانظامی  هایسازمانخبرگان 

 .شودتدوین  سازمان
، بلکه نیازمند نیست پذیرامکانسریع  و آنی صورتبهمتعالی  هایسازمانایجاد  -3

برای  دبای هادانشگاهاین لذا  است؛ایجاد تغییر در تفکرات  و سازیفرهنگزمان برای 
برگزاری ، با هادانشگاهعقیدتی سیاسی این  همکاری ادارهبا  ارتقاء وضعیت این حوزه،

ایجاد و سمینارها و همچنین  هاهمایشاردوها، آموزشی،  هایدورهمذهبی،  هایمراسم
 .کنندو اصالح این حوزه را تقویت  هایشاخصارزیابی،  هایفرمتغییرات در 
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ی به محیط سازمان هادانشگاهبا توجه به نیاز طرح سازمانی؛  مؤلفهدرخصوص -4
 جاری تحوالت با متناسببایستی  هادانشگاهاین ساختار پذیر، خالق، نوآور و انعطاف

، چابکی، مسطح بودن، پذیریانعطاف یابد و به سمتاصالح و بهبود  منطقه و جهان
حرکت محوری، عدم تمرکز، عدم رسمیت و پاسخگویی سریع به الزامات محیطی تیم
 با مؤثر درون سازمان و ارتباطات اجزای مؤثر و جانبههمه تا ارتباطات کند

 .کندرا تقویت  مختلف نظامی هایسازمان

داشتن  ازنظر؛ هادانشگاهو مربیان این  استادانمنابع انسانی؛  مؤلفهخصوص در -5
صورت سالیانه پذیری و تعهد سازمانی بهانگیزه، دانش و تجربه کاری و مسئولیت

از و همکاران( قرار گیرند و  شجویان، مدیرانتوسط دان) علمیمورد ارزیابی دقیق و 
ارتقاء و  برایعنوان معیاری در کنار سایر معیارهای قانونی موجود یج این ارزیابی بهانت

 برایهمچنین از نتایج این ارزیابی  شود.استفاده  استادان،انتصاب و  تعیین پایه و رتبه
پیشرفته، آمار و روش  های آموزشی عمومی )دوره روش تدریسریزی دورهبرنامه

های افزارهای کاربردی، طراحی سیستمتحقیق، زبان انگلیسی، کار با رایانه و نرم
های علمی ، نحوه جستجوی اطالعات، آشنایی با سایتهب و مقالاآموزشی، تدوین کت

 .شودو مربیان استفاده  استادانو تخصصی، بصیرت و ...( و تخصصی برای 
ها، این فرایند مطابق الگوهای یند آموزش در این دانشگاهدر راستای اصالح فرا -6

( که ISD) 1آموزشی یهاتوسعه نظامنظامی، مثل الگوی  هایسازمانعلمی مناسب 
 یافته مثل آمریکا داشتهسابقه درخشانی در آموزش نیروهای نظامی کشوهای توسعه

 .شودسازی ، بازبینی، بازطراحی و بومیاست
 :دشومیپیشنهاد زیر وزه نتایج بهبود وضعیت ح برای

روزرسانی امکانات آموزشی، هدرخصوص افزایش رضایت فراگیران، با توسعه و ب
و  هاروشآموزشی، خدماتی، تفریحی و ورزشی و رفاهی و همچنین کمک

 رضایت فراگیران از نظام آموزشی ارتقاء یابد. ،ی آموزشیهاکیتکن
بت بین حوزه توانمندسازها و نتایج در نتایج تحقیق حاکی از وجود همبستگی مث

 نظامی هایدانشگاهحوزه نتایج در  کهگفت  توانمیدر پایان ، لذا است هادانشگاهاین 
برابر  یر وابسته درمتغ عنوانبه)رضایت فراگیران، تغییرات رفتاری و نتایج کلیدی( 

د شد که حوزه اصالح خواهن مطلوب طوربه های مربوط به توانمندسازها، زمانیحوزه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Instructional Systems Development (ISD) 
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سازمانی، فرهنگ، ساختار و  هایاستراتژی، آموزشی)مدیریت و رهبری  توانمندسازها
بدون  نتایج و پرداختن به حوزه شونداصالح و تقویت  (و فرایند آموزش منابع انسانی

 مربوط به توانمندسازها عمالً کارایی نخواهد داشت. هایحوزهاصالح 
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