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 چکیده
با  EFQMارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی )ع( بر اساس الگوی  با هدفاین مطالعه 

 ؛است توصیفی -پیمایشی ،روش آن و کاربردی - ای توسعه نوع پژوهش. انجام شدحوزه توانمندساز  5تمرکز بر 

نظامنامه سیستم ارزشیابی اثربخشی "در مذکور های  لفهمؤبه  توجهبا  ساخته که محققپرسشنامه  943 تعداد

یی آن به ترتیب توسط خبرگان و آلفای و پایا ییرواو  ،طراحی "آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

-های آموزشی، کارکنان علمی گروه رئیساننوع کاربر )استادان،  5بین رسید، به تفکیک  تأییدبه رونباخ ک

. مجموع امتیاز شدتوزیع  و )دانشجویان( تصادفی شمار تمام صورت به( های عملیاتی پژوهشی و فرماندهان یگان

حوزه توانمندساز  5برای مطلوب  نسبتاًها مبین وضعیت  مندرج در پرسشنامهمربوط به هر حوزه و های  گویه

تردید  بی یادگیری( بود.-دیریت، استادان، دانشجویان، برنامه و فرایند یاددهی)فرماندهی و م EFQMالگوی 

های آموزشی دانشگاه از طریق یک الگوی استاندارد جهانی، به آگاهی سازمان از نقاط  آگاهی از وضعیت حوزه

و کمک شایانی خواهد کرد. بازنگری در برخی اصول  ،قوت و ضعف خود و حرکت در مسیر پیشبرد اهداف

   رسد. الزم و ضروری به نظر می ها ارگان بیش از دیگرقدمت آن،  واسطه بههای اجرا در سازمان ارتش  شیوه

 واژگان کلیدی:
  EFQMارزشیابی، مطلوبیت، آموزش، دانشگاه، الگوی 
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 مقدمه

 هر .است مطرح ها سازمان یانسان منابع توسعه یها روش از یکی عنوان به آموزش امروزه

 پرورش .برساند انجام به را خود مأموریت تا دارد ازین باتجربه و دهید آموزش افراد به یسازمان

 ضرورت ،شود یم ادی یانسان منابع توسعه عنوان به آن از که ماهر و زبده های انسان

 ی،امروز تحول و رییتغ پر جهان در شرفتیپ و بقا یبرا ها سازمان که است یریناپذ اجتناب

 منابع تیریمد یاصل فیوظا از یکی عنوان به آموزش لیدل نیهم به ؛هستند ازمندین بدان سخت

 مهم عامل عنوان به یسازمان راتییتغ ای توسعه یها برنامه نیتدو در همواره و بوده مطرح یانسان

امروز اهمیت  پررقابتدر دنیای  آنچهاما  (.1394 ی،میسل و یمیکر) ردیگ یم قرار توجه مورد

یک راهکار اساسی در تمامی  عنوان بهها و افزودن بر نتیجه  ستن از هزینهدوچندان دارد، کا

همان  درواقعشود  کاهش هزینه و افزایش نتیجه یاد می عنوان بهاز آن  آنچه. استها  زمینه

های هر سازمان حاصل خواهد شد.  وری است که به واسطه اثربخشی در اقدامات و فعالیت بهره

ها و افزایش کارایی و اثربخشی، ارزیابی  در کاهش هزینه ها سازمانیِد امروزه به خاطر رقابت شد

در بخش خصوصی، بلکه در بخش دولتی نیز ضروری است  تنها نهدهی  عملکرد و گزارش

های مختلف تبدیل شده است  ( و به نگرانی همه بخش2014، 1سکینر)باالبونبن و وک

ارزشیابی اثربخشی آموزش در  ز این مطالعههدف ااز این رو  (.2012و همکاران،  2)آگوستینو

حوزه توانمندساز  5با تمرکز بر  EFQM دانشگاه افسری امام علی )ع( بر اساس مدل تعالی 

 است. 

 به ،است کرده ریناپذ اجتناب را اثربخش یابیارز نظام وجود به ازین ،بزرگ های سازمان ظهور

 اطالعات تبادل امکان ،بازخورد کسب ظامن و یابیارز یها ستمیسیا ضعف  فقدان که یا گونه

 بروز یها نهیزم و کرده رممکنیغ سازمان کی یها تیفعال بهبود و توسعه ،رشد یبرا را الزم

 به را ها سازمان شکست و انحالل آن تداوم و دهد یم شیافزا ها آن در را یتیریمد یها بحران

 ممکن که یبحران یفضا کی در سلحم یروهاین عملکرد (.1383. )زالی و مهرگان، دارد دنبال

 فیضع عملکرد جینتا .خورد یم محک ،باشد یمل تیامن داتیتهد با مقابله ای جنگ دانیم است

 .زد خواهد مردمان و یارض تیتمام ،کشور به یریناپذ جبران یها لطمه ،بحران زمان در ها آن

 مسلح یروهاین یانمندسازتو در یراهبرد سازمان کی عنوان به روهایناین  یعال آموزش مراکز

 از آن عملکرد جینتا از بازخورد افتیدر و مراکز نیا عملکرد به توجه لذا ؛دارند یاتیح نقش

 کارگیری به با یفرمانده مراکز .رود یم شمار به ینظام رتبهیعال فرماندهان فیوظا ترین مهم
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 تابعه های سازمان یعملکرد جینتا از بازخورد افتیدر ییتوانا شده یبوم و مناسب یعلم یالگوها

 . ندینما یم اجرا و یزیر طرح را توسعه و بهبود اقدامات ،آن لیتحل با و کرده کسب را خود

شود این است که  مطرح می آنچهناپذیر  حال با توجه به نیازهای جدید و تغییرات اجتناب

لکرد سازمانی را امروزی در راستای مدیریت جامع کیفیت چگونه و با چه مدلی عم های سازمان

پذیر بودن بتواند موقعیت و  ، استراتژیک و انعطافاعتماد قابلارزیابی نمایند که ضمن جامع، 

 یابشیارز یها نظام برخی. دیگر تعیین کنند های سازمانجایگاه واقعی سازمان را در بین 

 ها آن رایز ؛هستند بهبود و یبازنگر ازمندین و نبوده یسازمان دیجد طیشرا یپاسخگو ،موجود

و  دنکن ینم سنجش مناسب طور به را ینظام یعال آموزش نظام یبروندادها یاثربخش و ییکارا

 یابشیارز های  نظام نیهمچندهد.  های یافته شده ارائه نمی هایی برای ضعف حل عالوه بر آن راه

 بر شتریب و است یسازمان درون عمدتاً مسلح یروهاین یعال آموزش مراکز و ها دانشگاه در موجود

 یرونیب سنجش بر یابشیارز یالگوها امروزه که درصورتی .دارد توجه یدرون یرهایمتغ اثرات

 نشان مطالعات که بوده نگر گذشته مسلح یروین در معمول یها یابشیارز. دارند تأکید عملکرد

 دیبا دیجد نگرش لذا. ندارد را ندهیآ یبرا یوسازیسنار ییتوانا نگر گذشته یها یابشیارز دهد یم

متعددی ارائه شده است  های مدلفوق،  سؤالدر پاسخ به  .شوند یمیقد یها نظام نیگزیجا

تعالی، جوایز کیفیت یا  های مدلها تحت عنوان  (. گروهی از این مدل1383)فرجی، 

را برای رسیدن  ها سازمانگیرند،  جویی که در سطح ملی و جهانی مورد استفاده قرار می برتری

 (.1982، 1پیترز و واترمن) دینما یممطلوب تشویق و هدایت  به کمال

آیا آموزش در دانشگاه افسری امام علی است که  سؤالمطالعه به دنبال پاسخ به این  رو از این

اثربخشی حوزه توانمندساز آن دارای  5و با تمرکز بر ( EFQM)ع( بر اساس مدل تعالی )

عوامل مدیریت و فرماندهی، استادان، دانشجویان،  ت فرعی آیاسؤاالو در قالب  مطلوبی است؟

یادگیری در آموزش دانشگاه افسری امام علی )ع( دارای اثربخشی -برنامه و فرایند یاددهی

 مطلوبی است؟

 پژوهش های و پیشینه مبانی نظری

 ارتقا و رشد یبرا یکشور هر یها هیسرما نیتر باارزش از دهید آموزش و کارآمد یانسان یروین

 افراد که گردد یم اطالق ییها ییتوانا و هاتیظرف ،ها مهارت به یانسان هیسرما و دیآ یم حساب به

 .شود ها آن یا حرفه تیفعال شتریب یور بهره موجب تا آورند یم دست به آموزش ندیفرا در
 سطح شیافزا هدف با که است یانسان یروین در ها سازمان یگذار  هیسرما ترین مهم ،آموزش
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 باعث خود فیوظا یفایا در یانسان یروین یتوانمندساز طورکلی به و نگرش ،دانش یفیک

 فیوظا جزو را آموزش ی،انسان منابع حوزه کارشناسان از یاریبس .شود یم سازمان یابیکام

 کارکنان آموزش از یاصل هدف و آورند یم حساب به سازمان در یگذار هیسرما ینوع و یسازمان

 و کنند یم ذکر کارکنان یسازمان و یشغل ی،آموزش ی،فرد یازهاین وردنبرآ را یسازمان هر در

 دانند یم کارکنان مختلف یها یآگاه و ها مهارت به وابسته یادیز حدود تا را سازمان اتیح

 (.1393 ،همکاران و میابراه نوه)
 ،تیریمد فالسفه ،سازمان پردازان هینظر عالقه مورد گذشته از یاثربخش موضوعدر این میان 

 ؛داشته قرار ییاجرا رانیمد و نیمشاور ،تیریمد نیمحقق و یاقتصاد و یمال لگرانیتحل

یی را کارا آن در و نمود منتشر را ملل ثروت رساله که میتاس آدام زمان از موضوع که یا گونه به

 (.1375 ی،کاظم) است مشاهده قابل ،نمود ذکر کار میتقس و کردن یتخصصنتیجه 

و مشخصی از کیفیت و ارزش، راه اول، شناسایی  قبول قابلای رسیدن به سطح بردر سوی دیگر 

با ارزشیابی میزان کیفیت در آنان شروع  آنچهسسه و مرکز عالی است؛ ؤسطح آن در یک م

ای درباره کیفیت، خوبی، شایستگی و هوشمندی اقدامات سازمان  خواهد شد. ارزشیابی گزاره

یابی، شارز (.2010، 1شود )مورو و همکاران اردها مقایسه میاست که در آن، نتایج با استاند

شده  طراحی یخوب بههایی که  یابیشعنصر اساسی کیفیت و یادگیری در آموزش عالی است. ارز

برای خودکنترلی، شرح دادن، به کار بستن و  ییها فرصتسازند و  برآورده می باشند انتظارات را

آموزشی  یها تیفعالناپذیر  یابی جزء جداییشارز. کنند دریافت بازخورد دانشجویان فراهم می

 گرید واژه دوبا  یابیارز ،نظران صاحب از یبرخ گفته به (.1391و همکاران،  است )پازارگادی

 یمفهوم و ییمعنا تفاوت واژه سه نیا نیب توان ینم و است مترادف "سنجش" و "یابیارزش"

  (.1383)بازرگان،  شد قائل

 یستگیشا به اگر و شود یم محسوب توسعه در یدیکل عامل و دیمف یگذار هیاسرم ینوع آموزش

 در اثربخش آموزش ارائه .داشت خواهد مالحظه قابل یاقتصاد بازده ،شود اجرا و یزیر برنامه

 اهداف از یکی .است دیجد یسازوکارها و ابزار و دیجد کردیرو ،دیجد تفکر مستلزم سازمان

 و علم حوزه در منطقه یکشورها انیم در نخست گاهیجا به دنیرس کشور انداز چشم سند

 از یکی عنوان به یآموزش یها دوره دیبا رو نیا از (؛1393 ،شیراندیخ و یفرهاد) است یفناور

 یابیارزش و اجرا ی،زیر برنامه معاصر دهیچیپ تحوالت با متناسب یآموزش نظام ارکان ترین مهم

 از حاصل جینتا به توجه بدون آموزش به پرداختن رایز (1391 ،همکاران و یوسف)ی .گردند

 (.1380 ی،لیاسماع) است هودهیب یامر قطعاً ،آن اهداف یاثربخش
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 صیتشخ و نییتع تیمسئول تنها نه یآموزش یها برنامه رانیمد و انیمجر ،زانیر برنامه امروزه

 بر یآموزش یها برنامه ریثأت نییتع در بلکه ،دارند عهده بر را یریادگی ازیموردن امکانات و منابع

 مورد یاثربخش دعب در را یآموزش یها برنامه دیبا رو نیا از .اند مسئول زین سازمان و فرد عملکرد

 (.58 ص. ،1388 ی،قهرمان) کنند یابیارز را آن و داده قرار توجه

 مدل 1کیپاتر کرک های مدلتوان به  می یآموزش یاثربخشارزشیابی  معروف های مدل ازجمله

 (،CBT) هاتیقابل بر یمبتن مدل(، LBS) 4لندن وکار کسب مدل 3وانیسال مدل 2پسیلیف

 یابیارزش کردیرو در گرید یسو از ( اشاره کرد.POT) 5عملکرد یابیارز یمبناالگوی آموزش بر 

 ،7درونداد یابیارزش ،6نهیزم یابیارزش یالگو :چون یاثربخش یابیارزش یالگو ،ها ستمیس

(  TVS)10آموزش یاعتباربخش ستمیس یالگو(،  CIPP) 9بروندداد یابیارزش ،8ندیفرا یابیارزش

 (.1389 ،واجارگاه یفتح)( اشاره کردIPOO) 11بازده و برونداد ،ندیفرا ،درونداد یالگو و

نیازمند ابزاری  ها سازمانجهت خودارزیابی و سنجش خود با دیگر و مراکز آموزشی  ها سازمان

 تعالی دارای این ویژگی است. های مدلباشند که  اختار مدیریتی میویژه و مناسب و دارای س

بنا ای ملی و منطقه در سطحجوایزی را  ،ها این مدل اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر هامروز

تعالی با  های مدل. آفرینی استثروت ، رشد ووکار کسبتعالی در  ،ها سازمانکه محرک اند نهاده

تواند رضایت لید ) کاال یا خدمات( و مشارکت همه اعضا سازمان میدادن کیفیت تو محور قرار

مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با 

. در این میان (EFQM ،2013)مدل تعالی  تکیه بر خالقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند

12مدیریت کیفیت )رویکرد ارزشیابی موسسه اروپایی 
EFQM )ترین  یکی از کامل عنوان به

آموزشی مواجه شده  مؤسساتای از سوی  گیری عملکرد، با استقبال گسترده ابزارهای اندازه

؛ تاری و 2015نندال، آموزشی داشته است ) های سازماناست و نقش بارزی را در بازسازی 

تعالی در حوزه کالن سازمان، به  های لمدطراحی و استقرار  رغم بهاز سوی دیگر  (.2016دیک، 
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ای و  های حرفه این حوزه و انجمن نخبرگان و فعاال دلیل عدم اشباع حوزه آموزش و توسعه،

گیری از رویکرد تعالی،  آمریکا و انگلستان با بهره علمی از چند دهه قبل در کشورهایی چون

عموزاد و مالمحمدی  )خراسانی، داین حوزه کردن تعالی خاص های مدلاقدام به طراحی جوایز و 

توان دریافت که کاربست  تعالی می های مدلیافته  با مروری بر منابع و مأخذ سازمان(. 1395، 

 (EFQM ،2013)مدل تعالی های زیر است: در زمینه ها آنمتنوع 

انداز و  شناسایی و درک نتایج کلیدی مورد نیاز سازمان از طریق ارزیابی تحقق چشم -1

 ستراتژیک سازماناهداف ا

 حفظ هوشیاری سازمان نسبت به هرگونه تغییر و تحول محیطی. -2

و تبیین رابطه علت و معلولی  بلندمدتو  مدت میان، مدت کوتاههای؛ تعیین اولویت -3

 .ها آنمیان 

 های( استراتژیک.های مؤثر؛ برای درک سناریوها و مخاطرات )ریسکمدیریت مکانیزم  -4

های عملکردی مرتبط و مقایسه دهای( الزم و شاخصهای )دستاورتعریف خروجی -5

 .ها آن انداز چشمو  مأموریتو تنظیم  ها سازمانعملکرد سازمان با سایر 

های حمایتی الزم برای دستیابی به نتایج دلخواه به شیوه ایجاد استراتژی و سیاست -6

 .بلندمدتو  مدت میان، مدت کوتاهو موازنه میان اهداف  مند نظام

 های انسانی.به سرمایه ها آنای به آحاد منابع انسانی و تبدیل هتوجه حرف -7

 ثر برای آینده سازمان .ؤعملکرد م ینیب شیپ -8

های  ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان عنوان بهدر حالی از مدیریت تعالی 

موفقیت خود را در توانند از یکسو میزان  می ها سازمانآن،  یریکارگ بهشود که با  مختلف یاد می

و از سوی دیگر عملکرد خود  قرار دادهاجرای برنامه بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی 

تعالی  های مدل .(EFQM ،2013)مدل تعالی های مطلوب مقایسه کنند  را با سایر سازمان

دف این اند و ه سازمانی همگی بر مبنای مفاهیم و فلسفه مدیریت کیفیت گسترش پیدا کرده

قطع نظر از  ها سازمانتواند برای همه  ها دستیابی به کیفیت جامع است و این فلسفه می مدل

 .موقعیت اندازه یا بخش آن صادق باشد
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1(3ES)الگوی 
 مبتنی بر الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت 

ه دو نظام ارزشیابی اثربخشی آموزش نیروهای مسلح، مدلی مبتنی بر هشت حوزه است که ب

. توانمندسازها از پنج حوزه و نتایج از سه حوزه شوند یمگروه توانمندسازها و نتایج تقسیم 

 در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته صرفًا بخش توانمندسازها است.  آنچه شوند. تشکیل می

 

 

 

 

 

 

 

 تمبتنی بر الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفی 3ESالگوی (1)تصویر

 

 ذینفعان استراتژیک

های   گروه سانیرئ استادان، دانشجویان، )گروه 5 شاملذینفعان استراتژیک  ،3ESدر مدل 

در سراسر  آموختگان دانش رندهیکارگ بههای  رده کارمندان علمی و پژوهشی دانشگاه و، آموزشی

 .هستند کشور(

 ها حوزه

در  ها آموزشارزشیابی اثربخشی  ایه مالکها، عناصر راهبردی آموزش و  ، حوزه3ESدر مدل 

هایی از آموزش نیروهای مسلح  ها و جنبه دهنده ویژگی گیرد و نشان نیروهای مسلح را در برمی

ها که شامل دو بخش توانمندسازها و نتایج  شود. این حوزه است که در مورد آن قضاوت می

ن، استادان، رئیسان توسط دانشجویا ساخته روا و پایا و پرسشنامه محقق 5است به کمک 

های عملیاتی سراسر  های آموزشی، کارکنان علمی و پژوهشی دانشگاه و فرماندهان یگان گروه

 د. نریگ کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار می

                                                           
1
 Educational Effectiveness Evaluation System 

 سازهاتوانمند(500)

فرماندهی 

 و مدیریت

(120) 

 (100استاد)

60دانشجو)

) 

 (100)برنامه

فرآیند 

یاددهی و 

 یادگیری

(120) 

 نتایج(500)

 (100)هافرآورده

 
 (180)بروندادها

 (220)پیامدها

 یادگیری و بهبود مستمر

 

 اثربخشی
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 توانمند سازها

رای اثربخشی ب ازیموردن یها تیقابلهایی هستند که  ،توانمندسازها حوزه 3ESدر مدل 

ند. توانمندسازها در این مطالعه شامل مدیریت و فرماندهی، استاد، کن را ایجاد می ها آموزش

 دانشجو، برنامه و فرایند یاددهی و یادگیری است.

 نتایج

 کارگیری بهشود که دستاوردهای آموزشی از  هایی گفته می ، نتایج به حوزه3ESدر مدل 

دهای آموزش در نیروهای ها، بروندادها و پیام دهد و شامل فراورده توانمندسازها را نشان می

 پرداخته نشده است.  ها بدانو در این مطالعه  مسلح است

 حوزه مدیریت و رهبری

های خویش و مشارکت کارکنان،  فرماندهان و مدیران دانشگاه چگونه با استفاده از توانایی

های محوله را محقق ساخته و در جهت ارتقاء آموزش و توانمندسازی  اهداف و مأموریت

کارکنان علمی و ، استادان ،گروه دانشجویان 4این حوزه توسط  کنند. نان تالش میکارک

 گیرد. مورد سنجش قرار می های آموزشی و رئیسان گروه پژوهشی دانشگاه

 انحوزه استاد

 استادان دانشگاه چگونه با مدیریت فرآیند یاددهی و یادگیری در جهت اثربخشی تدریس،

این حوزه توسط  کنند. ای خویش تالش می های حرفه وانمندیتحقق اهداف آموزش و ارتقاء ت

 گیرد. مورد سنجش قرار می های آموزشی و رئیسان گروه گروه دانشجویان 2

 حوزه فراگیر

های خویش را  کنند و آموخته دانشجویان دانشگاه چگونه در فرآیند آموزش مشارکت می

مورد  و استادان گروه دانشجویان 2توسط این حوزه  گیرند. متناسب با نیازهای شغلی به کار می

 گیرد. سنجش قرار می

 حوزه برنامه
های محوله را  اجرای آن، اهداف و مأموریت ۀهای آموزشی دانشگاه و شیو چگونه محتوا و برنامه

 3این حوزه توسط  شود. های دانشجویان را موجب می محقق ساخته و ارتقاء دانش و مهارت

 گیرد. های آموزشی مورد سنجش قرار می ، و رئیسان گروهاستادان، گروه دانشجویان

 حوزه فرآیندهای یاددهی و یادگیری 

و مدیریت شده و موجبات  یده سازمانفرآیندهای یاددهی و یادگیری چگونه در دانشگاه 

این حوزه توسط  ورد.آ را فراهم می موردنظراثربخشی آموزش و تدریس و تحقق اهداف 

 گیرد. قرار میمورد سنجش  دانشجویان
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استاندارد برای مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی و   رغم وجود پرسشنامه شایان ذکر است علی

دستیابی  منظور بهساخته در جوامع آماری متنوع دیگر، محقق  های محقق البته وجود پرسشنامه

ری امام علی)ع( هایی بومی در سطح دانشگاه افس به نتایج روا و پایا، اقدام به طراحی پرسشنامه

 ای از جامعه دانشگاه نسبت به گردآوری اطالعات اقدام نمود. نموده و به کمک نمونه

 پژوهشپیشینه 

 علوم دانشگاه یابیارز یبرا یمدل ارائه" عنوان اب یا مقاله در (1398) همکاران و پور یلطف

 هدف ازنظر پژوهش روش بودند. ینظام دانشگاه نیا یابیارز دنبال به "ه(ر) ینیخم امام ییایدر

 64 و مؤلفه 17 درنهایت ها داده وتحلیل تجزیه از پساست.  ختهیآم اجرا نحوه ازنظر و یکاربرد

 یها مؤلفه .شد ارائه یابیارز مدل و نییتع ینیخم امام ییایدر علوم دانشگاه یابیارز یبرا مالک

 یها تیفعال، علمی هیئتی، دانشگاه یرهبر و تیریمد :از اند عبارت رتبه به توجه با یابیارز

 یفضا، مقررات و نیقوان، دانشگاه عملکرد از یخارج و یداخل نفعانیذ تیرضا ی،آموزش

، خدمات، علمی هیئت ریغ کارکنان، ارتباطات و اطالعات یفناوری، پرورش یهاتیفعالی، کیزیف

 زاتیتجه و اناتامک ی،راهبرد یزیر برنامه سازمان ،دانشجوی، مال منابعی، پژوهش یها تیفعال

 یینها یابیارز مدل درنهایت .یسازمان یریادگی و دانش تیریمد و تیفیک نیتضم ،یآموزش

 .دیگرد ارائه مدل ییاجرا سازوکار و ها مالک و ها مؤلفه اهداف و فلسفه شامل

های  ارزیابی شایستگی" پیمایشی با عنوان-ای توصیفی ( در مطالعه1398عباسیان و همکاران )

نفر از کلیه  73تعداد " فرهنگی -وختگان یک دانشگاه نظامی در مراکز آموزشیآم دانش

که تماس کاری مستقیم را نیروی زمینی ارتش فرهنگی -مراکز آموزشی امور یایاولمسئولین و 

 -تصادفی صورت بهنفر  300از میان را  اند داشتهامام علی )ع( آموختگان دانشگاه  با دانش

های  ش شایستگیجسن هها، پرسشنام ابزار گردآوری داده ب کردند.ای انتخا طبقه

آموختگان در  های دانش شایستگی هگان . این پرسشنامه شامل ابعاد هشتبود آموختگان دانش

بوده قی و ارزشی الطالعاتی، سازمانی، مدیریتی، شخصیتی، اعتقادی، اخمهای علمی،  حوزه

 طور بهآموختگان دانشگاه،  کرد دانشدهد که میزان عمل . نتایج این تحقیق نشان میاست

بندی  . همچنین رتبهشته استتر از میانگین و در وضعیت مطلوبی قرار داالداری باامعن

آموختگان  دانش" های شخصیتی شایستگی"عملکردی نشان داد که  گانه هشتهای  شایستگی

ین رتبه و ترالای، دارای با فرهنگی تخصصی رسته-در مراکز آموزشی 96 لدانشگاه در سا

های  های شاخص ترین رتبه در میان سایر شایستگی دارای پایین ها آن "های علمی شایستگی"

 .است ها آنعملکردی 
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 مبتنی نظامی های دانشگاه عملکرد ارزیابی" عنوان تحقیقی با در (1395) همکاران و سیدنقوی

 هدف ازنظرکه  "افسری های دانشگاه از یکی مطالعه مورد سازمانی؛ بالندگی و تعالی چارچوب بر

 ارزیابی دنبال به بود، پیمایشی -توصیفی روش ازنظر و کاربردی -ای توسعه تحقیقات نوع از

 های دانشگاه کلیه عملکرد که بود آن از حاکی تحقیق بودند. نظامی های یکی از دانشگاه عملکرد

 2.75 و 2.70 میانگین با نتایج و توانمندسازها حوزه وضعیت همچنین و 2.7 میانگین با نظامی

 نتایج و توانمندسازها حوزه یعنی نظام این حوزه دو بین و دارند فاصله مطلوب وضعیت با

 حوزه بین مثبت همبستگی به توجه با دارد. لذا وجود صدم 42 با برابر مثبت همبستگی

 نتایج حوزه توانمندسازها حوزه بهبود و اصالح با داشت انتظار توان می نتایج و توانمندسازها

 یابد. بهبود مرور به

 عنوان پیمایشی با-یک مطالعه توصیفی در (1395همکاران ) و خادمی دیگر تحقیقی در

 خصوص در موردی مطالعه یک عالی؛ آموزش نظام تعالی سوی به راهی عملکرد ارزیابی"

 یاعضا ویژه یسؤال 45 ساخته ، دو پرسشنامه محقق"اقلید واحد اسالمی آزاد دانشگاه

شده بود در بین  طراحی عالی آموزش نسخه تعالی مدل اساس بر که را کارکنان و علمی هیئت

بودند توزیع کردند.  دانشگاه کارکنان و علمی هیئت اعضای نمونه جامعه آماری که شامل همه

  EFQMامتیازدهی  منطق و استنباطی و توصیفی آمار از استفاده با آمده دست به های داده

 دانشگاه این در تعالی مدل معیارهای کاربست میزان . بین1داد:  نشان ها یافته .شد تحلیل

 با رابطه در کارکنان و علمی هیئت اعضای دیدگاه . تفاوت بین2 دارد. وجود معناداری تفاوت

 از امتیاز 302 اقلید واحد اسالمی آزاد دانشگاه .3 بود. معنادار توانمندساز معیارهای وضعیت

 وضعیت در تعالی ازنظر و آورد دست به را سازمانی تعالی مدل توانمندسازهای حوزه امتیاز 500

 را توانمندساز معیارهای وضعیت بهبود دانشگاه رهبران است ضروری لذا گرفت. قرار متوسط

 دهند. قرار دانشگاه استراتژیک های اولویت ترین مهم ازجمله

 مدارس عملکرد ارزیابی" عنوان با یشیپیما -تحقیقی توصیفی در (1395همکاران ) و وثوق

 متوسطه دخترانه مدارس عملکرد ارزیابی هدف به کیفیت اروپایی بنیاد مدل اساس بر متوسطه

 15 از نفر 90 تعداد "سازمانی تعالی مدل اساس بر تهران شهر 2 منطقه وپرورش آموزش

 سازمانی تعالی مدل ندارداستا پروفرمای از استفاده را انتخاب و با غیردولتی و دولتی مدرسه

 آمده دست به های داده وتحلیل تجزیه نتیجه از حاصل پژوهش نتایج دادند. قرار ارزیابی مورد

 و توانمندسازها بعد در امتیاز 247 کسب با اند توانسته موردمطالعه مدارس که بود آن بیانگر

 محدوده در ،18/5 میانگین کسب با و 1000 از 528 کل و با امتیاز نتایج مورد در امتیاز 281

  بگیرند. قرار متوسط عملکرد
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کاربردی به دنبال ارزیابی کیفیت عملکرد -( در تحقیقی توصیفی1394امیدیان و همکاران )

های آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول بر اساس الگوی  گروه

های مدل تعالی  مؤلفهبودند.  1392لی تعالی بنیادی مدیریت کیفیت اروپایی در سال تحصی

ترین امتیاز را کسب  سازمانی در معیار رهبری باالترین امتیاز و در معیار نتایج مشتری پایین

دهنده این است که دانشکده در وضعیت  امتیاز نشان 1000امتیاز از  624کردند. کسب 

از عامل نتایج،  295ها و از عامل توانمندساز 329متوسطی قرار دارد. همچنین کسب امتیاز 

گویای آن است که در رابطه با توانمندسازها فعالیت زیادی صورت گرفته است اما نتایج حاصله 

کمتر از حد انتظار شده است. بین میزان امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارها در 

 وجود داشته است.بر اساس مدل تعالی سازمانی، تفاوت معناداری  موردنظرهای آموزشی گروه

 عملکرد ارزیابی " عنوان با به روش آمیخته و  کاربردی تحقیقی در (1393همکاران ) و شمس

این  به دنبال ارزیابی عملکرد بودند. نتایج"سازمانی تعالی مدل اساس بر بهشتی شهید دانشگاه

 دانشگاه رد سازمانی تعالی مدل مختلف معیارهای کاربست میزان بین دهد که تحقیق نشان می

 "جامعه نتایج" معیار که داده نشان همچنین نتایج دارد. وجود معناداری تفاوت بهشتی شهید

 کلیدی نتایج" معیارهای ترتیب به آن از پس و داشته را رتبه باالترین بهشتی شهید دانشگاه در

 ،"رهبری" ،"کارکنان نتایج" ،"منابع و ها شراکت" ،"استراتژی و یمش خط" ،"عملکرد

شهید  دانشگاه  تعالی مدل برحسب دارند. قرار "کارکنان"و  "مشتریان نتایج" ،"فرآیندها"

 کرده است. کسب امتیاز 539 نمره 1000 از بهشتی 

راهکارهای بهبود عملکرد بر اساس "( در تحقیقی با عنوان 1393خدامی عباسیه و همکاران )

رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات به ارزیابی عملکرد صندوق  "EFQM مدل تعالی سازمانی

پردازند. این تحقیق به ارائه یک مدل در خصوص گفته میآوری بر اساس مدل پیشو فن

ها توسط ها و مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی پرداخته است. پس از تحلیل دادهارزش

نی بر اینکه سازمان هایی مبای و یافتهنمونه تک آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون تی

، به استمشی و استراتژی دارای وضعیت مناسبی  معیارهای نتایج جامعه، جذب، خط ازنظر

دست آمد. عالوه بر این در راستای حرکت در مسیر تعالی سازمان، تدوین و تبیین آرمان، 

 رجوع بارباها، ثبات در مقاصد و اهداف، شفافیت و پاسخگویی به کارکنان و اهداف و استراتژی

 ها نیز در جریان است.های بهبود و حضور فعال در این فعالیتبندی فعالیتو ذینفعان، اولویت

 مدل از گیری بهره با اهواز شهر درمانی آموزشی مراکز در دستیاران آموزش کیفیت ارزیابی"

 داوودی و همکاران عنوان دیگر تحقیقی است که توسط بنی "اروپایی کیفیت مدیریت بنیادی

 آمار با آمده دست به اطالعات شاپور اهواز انجام گرفته است. در دانشگاه جندی 1392در سال 
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 است نتایج و توانمندسازها عامل دو شامل تعالی شده است. مدل تحلیل استنباطی و توصیفی

 500  از 286 نتایج میانگین و امتیاز 500 از 310 توانمندسازها میانگین حاضر تحقیق در که

 )نمره 3.5 برش نقطه به توجه با.  آمده است دست به امتیاز 1000 از 596 درمجموع و زامتیا

 پزشکی آموزشی کیفیت که دهد می نشان 596 امتیاز معناداری، سطح و (1000 از 700

 معیار معیار، 9 میان از است. بوده برخوردار پایینی عملکرد از تعالی مدل به نسبت دستیاران

 کردند کسب پایینی امتیاز نتایج عامل از مشتری نتایج معیار و توانمندسازها عامل از ها شراکت

 .داشتند اصالح به نیاز که

 یواحدها عملکرد یابیارز یالگو یطراح" عنوان به یا مقاله در (1388) همکاران و انیقورچ

 یششپو لیتحل روش از استفاده با "یسازمان یتعال یها شاخص اساس بر یاسالم آزاد دانشگاه

 که دهد یم نشان جینتا .بودند یاسالم آزاد دانشگاه یواحدها عملکرد یابیارز دنبال به ها داده

 یبرا نیهمچن .هستند ناکارا گرید یبرخ و کارایک  منطقه آزاد دانشگاه یواحدها از یبرخ

 اب درنهایتو  شده استفاده ترسونیپ و اندرسون روش از زین کارا یواحدها یبند تیاولو نییتع

 و ییشناسا ناکارا یواحدها ریبهبودپذ نقاط مرجع، مجموعه و یمجاز واحد ساخت روش

ون بر استفاده از زدر این پژوهش اف .است شده ارائه ها آن ییکارا جهت الزم یشنهادهایپ

های ارزیابی تعالی سازمانی در طراحی الگوی مناسب ارزیابی دانشگاه، از روش تحلیل شاخص

 .ز استفاده شده استها نیپوششی داده

ریزی راهبردی در  نقش برنامه"تحت عنوان  یا مطالعه( در 2016) 1سوارز، مورا و رولدان 

های مدیریت  ریزی راهبردی در نظام ؛ به بیان نقش فرآیندهای برنامه"های مدیریت تعالی نظام

ت کیفیت جامع و های حیاتی مدیری مؤلفهافزایی و ارتباط موجود بین  تعالی، از طریق تحلیل هم

چهارچوب  عنوان بهمدل تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا را  ها آننتایج سازمان پرداختند.

 PLSداده و از تکنیک برداری قرار تحقیق مورد بهره
 ازیموردنآماری استفاده نمودند. اطالعات  2

 اصل گردید.کارخانه داوطلب شرکت در فرآیند جایزه تعالی اسپانیایی ح 225این تحقیق از 

های اجتماعی  مؤلفهنتایج تحقیق نشان داد که عملکرد و تعهد رهبران و کارکنان به کیفیت )

( ، از طریق طراحی و اجرای فرآیندهای کلیدی و منابع مدیریتی و  EFQMتوانمندساز مدل 

 شود. ثر واقع میؤکنندگان و شرکا م نیز تحقق مشارکت با تأمین

با اشاره به  "وکار کسبتعالی در "در مطالعه خود تحت عنوان  (2015) 3 و و همکارانچیکاجان

تعالی در  منظور به وکار کسب های سازمانتعالی مرتبط؛ عناصر معتبر و معیارهایی که  های مدل

                                                           
1 
Suarez, Mora, Roldán 

2 
Partial Least Squares 

3 Ghicajanu, Irimie, Marica, Munteanu 
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دهند را تحلیل نموده و با در نظر گرفتن روند رو به رشد  فعالیت خود مورد استفاده قرار می

، به ارزیابی نقش مؤثر متخصصانی مانند 1960ری و عملی از دهه تعالی در عرصه تئو های مدل

مالکوم بالدریج و مدیریت  و مدل 4، جیم کالینز 3و رابرت هلر 2، رابرت واترمن 1توماس پیترز

معتقدند که تعالی در حوزه  ها آن. پردازند بنیاد کیفیت اروپا در حوزه تعالی سازمانی می

به  های اقتصادی، فنی و اجتماعی بوده و صرفاً ده از جنبهشامل یک رویکرد پیچی ؛وکار کسب

دهد که  این مطالعه نشان می .ستینتر محصوالت  معنی حداکثر سود یا قیمت تمام شده پایین

تعالی سازمانی دریک سازمان؛ ارتباط نزدیکی با تصمیمات مدیریت استراتژی، مراقبت از 

، مسئولیت اجتماعی و اقدامات ها زمانسامشتریان، کیفیت، فرهنگ اخالقی در مدیریت 

ای از  مجموعه ها سازمانکسب سطوح تعالی الزم است که آن  منظور بهدارد و   یطیمح ستیز

 را کسب نماید. وکار کسبهای رایج  ارزش

 های مدلهای انسانی در محتوای  مؤلفه"ای تحت عنوان  ( در مطالعه2015) 5اصغر و همکاران

تعالی  های مدل، نشان دادند که "افزاری مدیریت کیفیت و مدل تعالی نرمتعالی: بنیاد اروپایی 

از منظر جوایز کیفیت و تعیین عملکرد  ها سازمانعنوان یک چهارچوب برای ارزیابی  سازمانی به

طور  جوایز به های مدلتمامی  ها آنگیرند. به اعتقاد  برداری قرار می برتر سازمانی مورد بهره

گذاری برخوردار بوده و بهبودها را  کنند که از معیارهای ارزش ی استفاده میهای طبیعی از مدل

 های مدلکنند. این مطالعه نشان داد که  ترغیب کرده و از الگوهای عملکرد برتر استفاده می

جایزه تعالی نظیر جایزه  یها مدل، همانند سایر EFQMای بر اساس مدل تعالی سازمانی  منطقه

دهد. از آنجا  های عملکردی سازمان را پوشش می م بالدریج، تمامی ویژگیدمینگ و مدل مالکو

گیرند؛ این  های بین خود، مورد تحلیل قرار می ها بر اساس تفاوت که در بیشتر مواقع این مدل

تعالی  های مدلیک معیار ارزیابی مشترک در تمام  عنوان بهمطالعه معیار منابع انسانی را 

ابزار مورد استفاده  عنوان بهارزیابی را نیز  افزار نرم کیو دهد  رار میسازمانی مورد مطالعه ق

 نماید. معرفی می

نشان داد که این « EFQM بر اساسفرآیند ارزیابی "ای تحت عنوان  مطالعه ( در2006( 6تاری

تیم تشکیل ،یابیخودارز برای ریزیبرنامه مدیریت، تعهد ارزیابی دارای مراحلی مانند توسعه

                                                           
1 Thomas Peters 

2 Robert Waterman 

3 Robert Heller 

4 Jim Collins 

5 Asgher, Leba, Ionică, Moraru,Ahmad 

6 Tari 
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 و اصالحی اقدامات اجرای اصالحی، اقدامات تعیین ،خودارزیابی انجام و آموزش برای یهای

برای هر سازمان بومی  EFQMنشان داد که الزمه کاربست مدل  درمجموعبازنگری است و 

 کردن آن است.

آورده شده است، در گام اول اهمیت و  هآوری بخشی از تحقیقاتی که در پیشین با مطالعه و جمع

یی استفاده از مدل تعالی در حوزه آموزش و مدیریت آموزش در سطح تحصیالت تکمیلی کارا

. اما برد میکه شبهه عدم ارتباط و کارکرد این مدل در فضای آموزش را از بین  شود مطرح می

مغفول واقع شده، تشخیص دقیق نقاط ضعف و  ،آمده دست بهدر تمامی تحقیقات  تقریباًآنچه 

مزیت  واقع بهراهکار مناسب برای رفع نقاط ضعف، و تقویت نقاط قوت است.  هارائقوت و البته 

در این تحقیقات  تنها نهراهکار برای رفع نواقص است که  ارائهتعالی اروپایی،   استفاده از مدل

 بلکه در تحقیقات مشابه در حوزه صنعت نیز کمتر بدان پرداخته شده است. 

 پژوهش شناسی ش رو

 ارائهکند تا با  دنبال ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه بوده و تالش میتحقیق حاضر به 

های  نتایج صحیح به ارتقا سطح کیفی محصوالت که همانا دانشجویان امروز و نیروی کادر سال

 و کاربردی -ای توسعه تحقیقات نوع از هدف ازنظرآینده است، کمک کند؛ از این رو این مطالعه 

 است. و شیوه گردآوری اطالعات آن ابزار پرسشنامه توصیفی-شیپیمای روش، ازنظر

شامل دانشجویان سال سوم دانشگاه افسری امام علی )ع(، اساتید سازمانی و  موردمطالعهجامعه 

 ها معاونت پژوهشی-علمی  ها، کارکنان سای گروه دانشکدهؤشاغل در این دانشگاه، ر یرسازمانیغ

ستاد و صف نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در  یها گانیو فرماندهان  ها و دانشکده

 سراسر کشور بودند. 

 دانشگاه، استادان ،دانشجویان تعداد ای از جامعه آماری تحقیق با عنایت به حجم نمونه

 بودند:به شرح زیر ستادی و صف  یها گانیو فرماندهان  فرماندهان و کارکنان دانشگاه

  سال سوم دانشگاه با لحاظ رسته و رشته ایشان بر یان نفر از دانشجو 255انتخاب

 .ساده تصادفی صورت بهاساس فرمول کوکران و 

 کارکنان آموزشی و  ،پرسشنامه( 113) یرسازمانیغسازمانی و  مشارکت استادان

و  پرسشنامه( 19) ی آموزشیها مدیران گروه، پرسشنامه( 34) دانشگاه پژوهشی

 صورت به پرسشنامه( 522) سراسر کشور های ستاد و صف فرماندهان یگان

 .شمار تمام
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در مرحله اول محقق پس از مطالعه منابع مختلف در حوزه ارزشیابی، اثربخشی، آموزش، 

اثربخشی آموزش، ارزشیابی اثربخشی آموزش، انواع مدیریت تعالی، مدیریت کیفیت بنیاد 

با عنایت به در مرحله دوم  .کرداروپایی اقدام به تهیه و تنظیم ادبیات تحقیقات مرتبط 

، اقدام  "نظامنامه سیستم ارزشیابی اثربخشی آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران"

به  در مرحله سوم های پژوهش برای پنج کاربر نمود.به تهیه و تدوین ابزار تحقیق و پرسشنامه

های آموزشی،  گروه سانیرئدو روش تصادفی )برای دانشجویان( و تمام شمار )تمامی استادان، 

حجم  های ستاد و صف سراسر کشور( پژوهشی دانشگاه و فرماندهان یگان-کارکنان علمی

و  ها دادهآوری  نسبت به جمعو در آخر . به دست آمدای از جامعه آماری تحقیق  نمونه

  صورت گرفت. الزم اقدام وتحلیل تجزیه

نظامنامه سیستم ارزشیابی "برای دستیابی به یک ابزار روا و پایا، در مرحله اول با عنایت به 

هایی متناسب با شرایط و  ، پرسشنامه"اثربخشی آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

 شده یطراحهای حاکم بر یگان دانشگاه افسری امام علی )ع( تهیه و تدوین شد. نسخه  ویژگی

نفر از استادان علمی و نظامی توزیع شد و نظرات ایشان  6دستیابی به روایی بین  منظور به

در هر یک از  قبول قابلکرونباخ  یآلفارسیدن به نسخه نهایی اعمال گردید. ضرایب  منظور به

 زد. آنانبر پایایی  یدییتأ، مهر (1ها ) به شرح جدول  این پرسشنامه
 

 نج پرسشنامهضرایب آلفای کرونباخ پ (1)جدول 

تعداد پرسشنامه  پرسشنامه ردیف

 شده یبررس

ضریب آلفای 

 کرونباخ

 89.5 30 پرسشنامه فراگیران 1

 95.1 30 پرسشنامه مدرسان 2

 85.9 19 سای گروهؤپرسشنامه ر 3

 92.5 33 پرسشنامه کارکنان علمی 4

 95.2 30 پرسشنامه کاربران خارجی )ذینفعان( 5

 

 ای پژوهشه یافته وتحلیل تجزیه

، 3، تما حمدودی=2، کمم=1های )خیلی کم= ابتدا ارزش عددی هرکدام از گزینهبرای این منظور 

هما را جممع  سپس حاصل گزینه تعداد فراوانی آن ضرب و را در سؤال( هر 5، خیلی زیاد=4زیاد=

ت سمؤاالگمردد. تعیمین میمزان مطلوبیمت  تقسمیم ممی سمؤالو بر تعداد کل فراوانمی همر  کرده

گزارش شمده اسمت، بمر  5تا  1از  یکرتل یفها بر اساس ط ینانگیم ینکه، با توجه به انامهپرسش
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تعیمین  2ال بمه شمرح جمدول ؤمیزان مطلوبیت هر سم ،(1386بازرگان و همکاران) یفاساس ط

  .گردد  می
  ت پرسشنامهسؤاالتعیین میزان مطلوبیت  (2)جدول 

 نامطلوب مطلوب نسبتاً مطلوب وضعیت طیف

 33/2تا  1 66/3تا  34/2        00/5تا  67/3 دامنه میانگین مقدار

در آمموزش دانشمگاه افسمری  توانمندسمازعوامل آیا عامل مدیریت و فرماندهی در بین  :1 سؤال

 امام علی )ع( دارای اثربخشی مطلوبی است؟

دانشمجویان، کماربر )  4های  های مربوط به این عامل در پرسشنامه ، امتیاز گویهبرای این منظور

آوری شمد. بمدین ترتیمب  های آموزشی و کارکنان علمی( محاسبه و جمع ی گروهرؤسااستادان، 

امتیاز شمد  120.51امتیاز ممکن، موفق به کسب  175این عامل، از مجموع  3 مطابق با جدول

(، در 2جمدول ها و مطابقت با جدول تعیمین میمزان مطلوبیمت ) که پس از تقسیم بر تعداد گویه

 مطلوب قرار گرفت.  نسبتاًعیت وض
 

 بررسی میزان مطلوبیت حوزه مدیریت و فرماندهی (3)جدول

 

 ردیف
 پرسشنامه حوزه 

 کاربر
 شماره گویه

حداکثر 

 امتیاز

و امتیاز  شده کسبامتیاز 

 در دامنه مطلوبیت
وضعیت 

 مطلوبیت

1 

و فرماندهی 

 مدیریت

-42-41-40-39 دانشجویان

43 
25 

10.48 

2.09 

 نامطلوب

2 

-16-15-14-13 استادان

17-18-19-20-

21-22-23-24-

25-26 

70 

53.36 

3.81 

 مطلوب

3 
های  سای گروهؤر

 آموزشی
21-22-23 15 

8.56 

2.85 

 نسبتاً

 مطلوب

4 

کارکنان آموزشی 

 دانشگاه

1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11-

12-13 

65 

48.11 

3.70 

 مطلوب

 جمع امتیاز
 

175 
120.51 

3.44 

 نسبتاً

 مطلوب
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در آموزش دانشگاه افسری امام علی  توانمندسازعوامل آیا عامل استاد و مدرس در بین  :2 لسؤا

 )ع( دارای اثربخشی مطلوبی است؟

کار بمر ) دانشمجویان،  2های  های مربوط به این عامل در پرسشنامه ، امتیاز گویهاین منظوربرای 

ایمن  4یمب مطمابق بما جمدول آوری شد. بدین ترت های آموزشی( محاسبه و جمع ی گروهرؤساو 

امتیاز شمد کمه پمس از تقسمیم بمر  71.53امتیاز ممکن، موفق به کسب  100عامل، از مجموع 

مطلموب  نسمبتاً(، در وضعیت 2جدول ها و مطابقت با جدول تعیین میزان مطلوبیت ) تعداد گویه

 قرار گرفت. 
 بررسی میزان مطلوبیت حوزه استادان (4)جدول

 

در آموزش دانشگاه افسری اممام علمی )ع(  توانمندسازعوامل در بین  فراگیرانعامل  : آیا3 سؤال

 دارای اثربخشی مطلوبی است؟

کار بر ) دانشجویان و  2های  های مربوط به این عامل در پرسشنامه ، امتیاز گویهاین منظوربرای 

 45ایمن عاممل، از مجمموع  5یب مطابق با جمدول آوری شد. بدین ترت استادان( محاسبه و جمع

ها و مطابقت بما  امتیاز شد که پس از تقسیم بر تعداد گویه 21.18امتیاز ممکن، موفق به کسب 

 مطلوب قرار گرفت.  نسبتاً(، در وضعیت 2جدول جدول تعیین میزان مطلوبیت )
 

 

 

 

 ردیف
پرسشنامه  حوزه 

 کاربر
 شماره گویه

حداکثر 

 امتیاز

 شده کسبامتیاز 

و امتیاز در دامنه 

 مطلوبیت

وضعیت 

 مطلوبیت

1 

 استادان

-5-4-3-2-1 دانشجویان

6-7-8-9-10-

11-12 

60 

36.95 

3.07 

 مطلوب نسبتاً

2 

های  سای گروهؤر

 آموزشی

11-12-13-

14-15-16-

17-18 

40 

34.58 

4.32 

 مطلوب

 جمع امتیاز
 

100 
71.53 

3.57 

 مطلوب نسبتاً
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 بررسی میزان مطلوبیت حوزه فراگیران از گروه توانمندسازها (5)جدول

 

در آموزش دانشگاه افسری امام علی  توانمندسازعوامل آیا عامل برنامه آموزشی در بین  :4 سؤال

 )ع( دارای اثربخشی مطلوبی است؟

کار بمر ) دانشمجویان،  3های  های مربوط به این عامل در پرسشنامه ، امتیاز گویهاین منظوربرای 

 6شد. بدین ترتیب مطابق با جمدول  آوری های آموزشی( محاسبه و جمع سای گروهؤاستادان و ر

امتیاز شد که پس از تقسیم بمر  90.43امتیاز ممکن، موفق به کسب  140این عامل، از مجموع 

مطلموب  نسمبتاً(، در وضعیت 2جدول ها و مطابقت با جدول تعیین میزان مطلوبیت ) تعداد گویه

 قرار گرفت. 
 از گروه توانمندسازهابررسی میزان مطلوبیت حوزه برنامه آموزشی  (6)جدول

در آمموزش دانشمگاه  توانمندسمازعواممل آیا عامل فرایند یاددهی و یمادگیری در بمین  :5 سؤال

 افسری امام علی )ع( دارای اثربخشی مطلوبی است؟

 ردیف
 پرسشنامه حوزه 

 کاربر
 شماره گویه

حداکثر 

 امتیاز

و امتیاز  شده کسبامتیاز 

 در دامنه مطلوبیت
وضعیت 

 مطلوبیت

1 

 دانشجویان

-26-25-24 دانشجویان

27-28-29 
30 

12.24 

2.04 

 نامطلوب

2 
 استادان

10-11-12 15 
8.94 

2.98 

 مطلوب نسبتاً

 جمع امتیاز
 

45 
21.18 

2.35 

 مطلوب نسبتاً

 ردیف
 پرسشنامه حوزه

 کاربر
 شماره گویه

حداکثر 

 امتیاز

و  شده کسبامتیاز 

امتیاز در دامنه 

 مطلوبیت

وضعیت 

 مطلوبیت

1 

برنامه 

 آموزشی

-34-33-32-31-30 دانشجویان

35-36-37-38 
45 

21.54 

2.39 

 نسبتاً

 مطلوب

2 
-7-6-5-4-3-2-1 استادان

8-9 
45 

32.47 

3.60 

 نسبتاً

 مطلوب

3 

ی رؤسا

های  گروه

 آموزشی

1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10 
50 

36.42 

3.64 

 نسبتاً

 مطلوب

 جمع امتیاز
 

140 
90.43 

3.22 

 نسبتاً

 مطلوب
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های تنهما یمک کماربر  های مربموط بمه ایمن عاممل در پرسشمنامه ، امتیاز گویمهمنظوربرای این 

ایمن عاممل، از مجمموع  7آوری شد. بدین ترتیب مطابق با جمدول  )دانشجویان( محاسبه و جمع

ها و  امتیماز شمد کمه پمس از تقسمیم بمر تعمداد گویمه 31.94امتیاز ممکن، موفق به کسب  55

 مطلوب قرار گرفت.  نسبتاً(، در وضعیت 2جدول مطلوبیت )مطابقت با جدول تعیین میزان 
 

 بررسی میزان مطلوبیت حوزه فرایند یاددهی و یادگیری از گروه توانمندسازها (7)جدول

 

ضمرب  هما آنهمای توانمندسماز در وزن  در حوزه امتیاز نهایی ارزشیابی اثربخشی دانشگاه سپس

 :گردد محاسبه می 9ل وبر اساس جدشده و 

 با لحاظ وزن توانمندسازهایاز مجموع امت( 8)جدول

 عنوان حوزه
حداکثر 

 امتیاز

 ازیامت

 شده کسب
 با احتساب وزن مربوطه شده کسب ازیامت وزن

 63/82 0.686 120.51 175 مدیریتفرماندهی و 

 53/71 1 53/71 100 مدرس

 16/28 1.333 18/21 45 دانشجو

 56/64 0.714 43/90 140 برنامه

 94/69 2.19 94/31 55 فرآیند

 82/316 جمع کل امتیاز

و ( EFQMآیا آموزش در دانشگاه افسری امام علی )ع( بر اساس مدل تعالی ): تحقیقاصلی  سؤال

 است؟ تمطلوبیهای توانمندساز دارای  با تمرکز بر حوزه

تجمیع و آموزش دانشگاه از  ،عوامل که در مراحل باال محاسبه شداین امتیاز  برای این منظور،

از این رو حوزه توانمندساز امتیاز گردید.  316.82( موفق به کسب 500متیاز ممکن )حداکثر ا

 مطلوب قرار گرفته است.  نسبتاًدر وضعیت  شده کسببا لحاظ امتیاز 

 ردیف
 پرسشنامه حوزه 

 کاربر
 شماره گویه

حداکثر 

 امتیاز

و  شده کسبامتیاز 

امتیاز در دامنه 

 مطلوبیت

وضعیت 

 مطلوبیت

1 
و فرایند یاددهی 

 یادگیری

-16-15-14-13 دانشجویان

17-18-19-20-

21-22-23 

55 

31.94 

2.90 

 نسبتاً

 مطلوب

 جمع امتیاز
 

55 
31.94 

2.90 

 نسبتاً

 مطلوب
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 و پیشنهادها گیری نتیجه

های هر یک  حاصله از گویه نتایج بر اساسپیشنهاد  ارائهگیری و  به بحث و نتیجهدر این بخش 

)در بخش انتهایی هر پرسشنامه با عنوان توضیح( و تجربیات نظرات کاربران  ،ها از پرسشنامه

 مطلوبیت آموزشتوان دریافت که  می وتحلیل تجزیهدر بخش محقق پرداخته شده است. 

 آنچهدارد؛ قرار  مطلوب نسبتاً در حوزه توانمندسازهای الگوی تعالی در وضعیت  دانشگاه

 .ه به دست آمدحوز 5مجموع امتیازهای  درنتیجه

دانشجویان وضعیت فرماندهی و مدیریت را نامطلوب  یدر حالفرماندهی  در حوزه مدیریت و

ی رؤسادانند که استادان و کارکنان آموزشی در شرایطی نزدیک آن را مطلوب دانسته و  می

وضعیت فرماندهی و مدیریت در  درنهایتکنند.  های آموزشی به نسبت مطلوب فرض می گروه

مطلوبیت از منظر استادان و کارکنان، اما به دلیل امتیاز ضعیف، در  رغم بهامام علی)ع( ه دانشگا

دانشجویان وضعیت استادان خود را در حوزه استادان، مطلوب قرار گرفته است.  نسبتاًوضعیت 

های آموزشی، ایشان را در وضعیت مطلوبی  ی گروهرؤسادانسته و  بهبود قابلمطلوب و  نسبتاً

 مطلوبی قرار بگیرند. نسبتاً استادان در وضعیت  درنهایتنند و همین امر باعث شد تا ک فرض می

ی رؤسادانشجویان، استادان و در حوزه برنامه نیز از سه گروه اصلی و درگیر در این امر یعنی 

ریزی در  وضعیت برنامه و برنامهنظرخواهی شد. ایشان با نظرات خود،  های آموزشی گروه

تی در سؤاالدر حوزه دانشجویان، از دو کاربر دانشجو و استاد  دانستند.مطلوب  نسبتاً را دانشگاه

قالب پرسشنامه به عمل آمد و دانشجویان وضعیت این حوزه را نامطلوب و استادان با امید 

 نسبتاًاین حوزه با اعمال نظرات این دو کاربر  درمجموعمطلوب معرفی کردند.  نسبتاً ،بیشتری

یادگیری پرداخته -در آخرین حوزه از گروه توانمندسازها به فرایند یاددهی شد. مطلوب شناخته

ایشان این حوزه را در قالب یازده  ت پاسخ دادند.سؤاالشد و دانشجویان در این خصوص به 

 مطلوب دانسته و انتظار بهبود داشتند. نسبتاً  سؤال

 (2016رز، مورا و رولدان  )سوا ،(1398پور و همکاران ) این مطالعه مانند مطالعه لطفی

از الگوی تعالی ( 2006( 2تاریو  (2015) 1اصغر و همکاران ،(2015) و و همکارانچیکاجان

EFQM بهره  ها سازمانها و  بررسی، مطالعه و ارزیابی عملکرد دانشگاهبرای های آن  و حوزه

 و (، خادمی1395مطالعات سید نقوی و همکاران ) مثابه بهاند. همچنین این مطالعه  برده

همکاران  و (، شمس1394(، امیدیان و همکاران )1395همکاران ) و (، وثوق1395همکاران )

                                                           
1 Asgher, Leba, Ionică, Moraru,Ahmad 

2 Tari 
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 یها حوزه( در 1388) همکاران و انیقورچ و 1392داوودی و همکاران در سال  (، بنی1393)

خدامی عباسیه و  همطلوبی برخوردار است و برخالف مطالع نسبتاً توانمندساز از وضعیت 

 ی دارد. مطلوب نسبتاًوضعیت  است،( که در حوزه توانمندسازها مطلوب 1392) همکاران

های درس  فرماندهان به موضوع کالسهای غالبًا منفی دانشجویان حاکی از این است که  پاسخ

. اگر هدف تنها دانشگاه نیروی زمینی قهرمان، پرورش افسرانی الیق، توجه هستند بینظری 

  ساز داشته های سرنوشت گیری  تا در شرایط بحرانی توانایی تصمیممتدین، مدیر و مدبر است 

شک پرورش ذهنی ایشان یکی از عوامل حیاتی است. تشویق و ایجاد فرصت برای  باشند، بی

وظایف فرماندهان در  ازجملههای علمی دانشگاه  در کالس مؤثردانشجویان برای حضوری 

و قدرت پرسشگری، باورپذیری و تفکر انتقادی دستیابی به اهداف است. رشد خالقیت، روحیه 

یک سازمان نظامی، هنری است که از  یوچرا چون یبعامل  عنوان به یریپذ اطاعتدر کنار امر 

 رگذاریتأثاز وظایف  ها آنکه انتخاب و حفظ  کسانی آید. عهده فرماندهان توانمند برمی

درصد از دانشجویان بر این باورند که  80نزدیک به  که یزمانهای باالتر است.  فرماندهان رده

را در دانشجویان  روحیه و قدرت پرسشگری فرماندهان گروهان و گردان انتقادپذیر نیستند و

های درست و در پی آن آموزش خالقیت، پرسشگری،  در توانمندی و انتخاب کنند،تقویت نمی

یت دانشجویان از فرماندهان در سوی دیگر عدم رضا مل کرد.أباورپذیری و تفکر انتقادی باید ت

های مطالعاتی و علمی، در نگاه استادان رنگ خاکستری به خود گرفته و به  خود در حوزه فرصت

رسد استادان با نظرات میانی خود بخشی از ضعف را در خود دانشجویان جستجو  نظر می

 کنند.  می

لوبیت مدیریت و در پرسشنامه استادان و کارکنان آموزشی و پژوهشی دانشگاه سطح مط

تری برخوردار است. درک متقابل و پختگی طرفین،  از شرایط مناسب مراتب بهفرماندهی 

، اعتقاد فرمانده دانشکده به استادان خود، تصور طرفین از یکدیگر ها آنصدایی  همسویی و هم

ن از چنینی باعث شده تا رضایت کارکنان و استادا عضوی از یک جامعه و مواردی این عنوان به

 ی خود در حد مطلوب قرار گیرد.  رؤسا

ت پرسشنامه، موضوع اطالعات کافی در خصوص درس، توانایی پاسخ به سؤاالدر بخشی از 

چه اتفاقی افتاده است  یراست بهت دانشجویان و آمادگی قبل از کالس استادان مطرح شد. سؤاال

ین تصور و برداشت را دارد که دانشجویی که هنوز چند ترم از حضورش در دانشگاه نگذشته، ا

مدرک باالتر، از اطالعات کافی در خصوص درس و سه  دوکه استادش با چندین سال تجربه و 

ت او برخوردار نیست. در پاسخ باید خاطرنشان کرد که مقطع تحصیلی دانشگاه کارشناسی سؤاال

و یا دانشجویان این  استادان دارای مدرک دکتری اتفاق بهاکثر قریب  1399بوده و تا پایان سال 
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رسد که ایشان در خصوص مطالب درس از  مقطع هستند، از این رو بسیار بعید به نظر می

 -ت دانشجویان را نداشته باشندسؤاالاطالعات کافی برخوردار نباشند و یا توانایی پاسخ به 

ستاد ای متفاوت است که مدارک تحصیلی و سواد ا اگرچه موضوع آمادگی قبل از کالس مقوله

شود، فقدان آشنایی برخی  کند. آنچه در این میان به ذهن متبادر می کمتر در آن نقش بازی می

از همکاران و استادان با مقوله روش تدریس است. اگرچه تمام استادان دانشگاه پس از طی 

داری آمیخته با سواد  شک تجربه کالس شوند اما بی می ها کالسمراحل صالحیت مدرسی وارد 

های  توان آن را برای همه قابل تسری دانست. از طرفی، آموزش روش امری است که نمی علمی،

، تر مهمهای درس و در جایگاهی  قبل از کالس ها آنیاددهی و یادگیری، اجرای عملیاتی  روز به

های اثربخش و کیفی گاه در فرایند آموزش دانشگاه جای خالی خود را  عالقه به برگزاری کالس

 کند.   نمایان می

است و  وستهیپ هم بهوار و  امر آموزش یک پدیده سلسلهت باید گفت سؤاالدر پاسخ به یکی از 

تواند منتهی به نتیجه مطلوب شود. اینکه تصور  همکاری و هماهنگی عوامل در کنار یکدیگر می

نصفانه اند، م کنیم صرفًا استاد در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و سایرین نقشی در آن نداشته

 واسطه بهرا تصور کنید که  یمند عالقهنیست و ما را به هدف نزدیک نخواهد کرد. دانشجویان 

شب گذشته، در حال چرت زدن در کالس هستند، ذهنشان درگیر  مسائلنگهبانی و دیگر 

تنبیهات احتمالی و فشار جسمی و روانی گروهان و گردان است، چندین ماه خانواده خود را 

 80یابند ) مطابق با آمار  ای در خود نمی گونه اوقات فراغت، روحیه و انگیزه اند، هیچ ندیده

ت(. از سوی دیگر، استاد مجبور است تا سرفصل آموزشی را در حداقل سؤاالیکی از درصدی 

کالسی و احیای  شده نییتعاز پیش  زمان ممکن پوشش دهد؛ فرصتی برای خروج از برنامه

ت دانشجویان به دلیل کمبود وقت سؤاالت درس و رفع ابهامات و دانشجویان ندارد؛ از فهم درس

کند و روشی  های دیگر صرف می شود؛ زمان و انرژی که برای دانشجویان دانشگاه مطمئن نمی

گفته این کالس و دانشجو مطابقت ندارد. در چنین شرایطی  گیرد، با احوال پیش که بکار می

سفانه در گذر زمان، استاد نیز  خود را أمتاست که  گونه نیا مقصر نیست. است که استاد صرفاً

بسیاری از اصول اولیه تدریس را  که ییجادهد، تا  خطاکار ندانسته و انگیزه اولیه را از دست می

 کند. رعایت نمی

گذارند، دلسوزی کافی ندارد، کالس او  در این میان، اینکه استاد وقت کالس را به بطالت می

توان در عدم شناخت استاد از خود،  ای شاد و بشاش ندارد، را می چهره گرم و پرنشاط نیست و

دانستن فعالیت و تالش خود  دهیفا یبانتخاب نامناسب روش تدریس، نارضایتی درونی از شغل، 

 و عوامل دیگر پاسخ داد. 
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ی دیگر، دانشجویان آشنایی خود از رسته و مهارت شغلی را در سطح پایینی دانسته سؤالدر 

دانش خود را نیز ندارند. اگرچه بر چگونگی انتخاب رسته و  یریکارگ بهای که توانایی  گونه به

سال آن انتقاداتی وارد است و تالش شده تا در این مسیر یک ثبات منطقی و علمی حاکم شود، 

ها داراست  ملی از رستهأای را در تعداد قابل ت و اگرچه دانشگاه قابلیت ارتقا سطح آموزش رسته

شود؛ هرچند  های مختلف عرضی و طولی تکمیل می این نوع از  آموزش در دوره درمجموع اما

 بر این است که سطح فعلی دانشگاه مطلوب نیست.  تأکید

 روز بهها به فناوری  های گذشته، و تجهیز همه کالس از سویی با وجود اختصاص بودجه در سال

دانند. در  نیمی از دانشجویان وضعیت را مناسب می) تلویزیون، رایانه و یا ویدئو پروژکتور( تنها 

های  در نیمی از کالس تقریباًهای ویدئو پروژکتور که  این میان کیفیت پایین تصویر دستگاه

ای از قبیل  های احتمالی در حوزه خدمات رایانه درس وجود دارد در کنار برخی نارسایی

، تعویض ویندوز و البته ضعف در کشی تجهیزات جانبی مانند اسپیکر، تعویض موس، ویروس

که به  است یحالتواند دلیل این نارضایتی باشد. این در  های مدیران کالس )اراشد( می پیگیری

های شخصی به دانشگاه نیز ممنوع بوده و این امر فشار و  تاپ و امنیتی ورود لپ یحفاظتدالیل 

کند. شایان ذکر است که  یهای داخلی را بیش از هر زمان دیگر م حجم استفاده از سامانه

کالس درس  فعال و هماهنگی و نظارت  150و کنترل ابزارهای فناورانه بیش از  یروزرسان به

بینی است؛  و همواره درصدی نارضایتی قابل پیش نبودممکن است اما ساده نخواهد  اگرچهآنان 

 . و توجیه نیست یپوش چشم قابل یدرصد پنجاهآمار نارضایتی  واقع بهاما 

منفی در زمینه زمان مطالعه، حجم محتوا و دشواری مطالب آموزشی  یاز آرا یتأمل قابلدرصد 

 است: توجه قابلنشان از وجود نقاط ضعف جدی در این حوزه است. در این میان چند نکته 

  واحد مقطع کارشناسی باید  136دانشجویان دانشگاه افسری عالوه بر سپری کردن

 اص دانشگاه را نیز طی کنند.های خ یکسری از مهارت

  در مقطع کارشناسی را   گفته شیپدانشجویان دانشگاه امام علی )ع( واحدهای درسی

 کنند.  جای چهار سال در سه سال طی می های ویژه، به به همراه مهارت

  روزی در اختیار دانشگاه، فرماندهان و استادان خود هستند. شبانه صورت بهدانشجویان 

کسر شده و آموزش  سال کی ای که از زمان معمول آن که آیا طول دوره اینجاست سؤال

شخصی افراد،  از نظراتفارغ  دیترد یبهای خاص بدان افزوده شده، کوتاه است؟  یکسری مهارت

توان با تصویب دوباره فرماندهان و مدیران کالن  اگر از نگاه کارشناسانه این دوره کوتاه است، می

گفته را تا  هایی پیش تواند نارضایتی رت علوم، بدان افزود. این تصمیم میآجا، بدون ممانعت وزا
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از بین ببرد. بدین ترتیب که دانشجویان با تعداد واحدهایی کمتر در هر ترم،  یتوجه قابلحد 

تری خواهند داشت و این تصور اشتباه که محتوای آموزشی از سطح درک  امکان مطالعه عمیق

های فعلی دانشجویان مصوب وزارت  واهد شد )چراکه بسیاری از سرفصلباالتر است رفع خ ها آن

شود(. چراکه فرصت بیشتر  ها در مقطع کارشناسی آموزش داده می علوم بوده و در همه دانشگاه

به استاد و دانشجو امکان مرور مطالب و یادگیری را بیشتر خواهد کرد. در مواردی صرفاً مطالب 

طمینان از حصول آموزش و یادگیری و حتی فرصت کافی برای رفع ، و فرصتی برای اشده انیب

کافی و وافی از طرف استاد وجود ندارد. از طرفی بدین  طور بهشبهات و ابهامات دانشجویان 

ترتیب دانشجویان زمان مطالعه بیشتری پیدا خواهند کرد و از بابت حجم محتوا نگرانی 

تواند توجه به اوقات  ایش زمان دوره دانشگاه، میافز توجه قابلنخواهند داشت. یکی از مزایای 

در موارد پیشین نیز یکی از  آنچهباشد؛  ها آنفراغت دانشجویان و مدت زمان استراحت 

ک برنامه خوب، برنامه یبود. نباید فراموش کرد که  تأمل قابلبا درصد  ها آنهای  نارضایتی

موزش اثربخش است، توجه به اوقات آ ،شک اگر هدف سراسر علمی، عملی و آموزشی نیست. بی

تواند دانشگاه و  فراغت، تفریح، بازی، مسابقه، تماشای تلویزیون )فیلم و مسابقات ورزشی( می

 تر کند.  فرماندهی را به این هدف نزدیک

ها ریشه در ضعف علمی، عملی و ذهنی دانشجو  البته نباید فراموش کرد که برخی از نارضایتی

با حداقل شرایط و به دالیل غیرعلمی و غیرکارشناسانه وارد دانشگاه شود، دارد. دانشجویی که 

که تعداد این افراد افزایش پیدا کند،  ای روبرو خواهد شد. در صورتی طبیعتًا با مشکالت عدیده

ثیر منفی خواهد گذاشت بلکه جو دانشگاه را به سمتی خواهد أبر دانشجویان فعال نیز ت تنها نه

کنند. اما از نگاهی دیگر  می  درصد در حوزه علمی ابراز نارضایتی 50بیش از  باره کی بهبرد که 

ریزی درست و به دور از اتالف   برخی بر این باورند که طول دوره کم نبوده و در صورت برنامه

توان در طول سه سال به همه موارد علمی، عملی  روزی بودن دانشگاه، می شبانه واسطه بهوقت، 

ت. در این صورت با لحاظ همه عوامل جسمی و روحی دانشجو و توجه به تحقق و مهارتی پرداخ

 ها را با نگاه کارشناسانه بررسی کرد. توان برنامه هدف  دانشگاه، می

مشترک آنان با دانشجویان در خصوص  صدایی و نظر در نظرات استادان، هم توجه قابلنکته 

صد از نارضایتی، نظر منفی دانشجویان را تردید این در ناکافی بودن زمان مطالعه است. بی

داند. در مورد  تقویت کرده و نیاز به توجه و یافتن راهکار را بیش از هر زمان دیگر ضروری می

 فرصت کافی مطالعه به دانشجویان ذکر و توجه به دو نکته حائز اهمیت است:

 در آن  ز است وبا عنایت به اینکه زمان مطالعه برای دانشجویان در ساعات پایانی رو

مسئولیت دانشجویان سال یک و دو اکثراً بر عهده کادر دانشجویی است، از  ،لحظات
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 ها آنهای  انگاری در انتخاب این کادر و عدم نظارت بر فعالیت این رو هرگونه سهل

فرماندهی را هدر دهد. اگر برای  مراتب سلسلهتواند، زحمات فرمانده مستقیم و  می

کامل اجرا  طور بهسین زمان کافی و مناسبی دیده شده است، آیا  مطالعه، در برنامه

 ها را رفع کند. بسیاری از نارضایتی سؤالشود؟ شاید پاسخ به این  می

  گفتگوی منطقی و صمیمانه، آموزش و توجیه دانشجویان در استفاده بهینه از زمان و

رات منفی دانشجویان ی نظمؤثرتواند به شکل  های معقول در این زمینه می راهکار ارائه

 آن، استادان را کاهش دهد.   تبع بهو 

ال خطاکار جلوه دادن قشر خاصی نبوده و به بدوباره بر این است که این بخش به دن تأکید

از این رو در ادامه به ارائه  دنبال شناسایی موانع موجود در مسیر دستیابی به هدف است.

 تعدادی راهکار پرداخته شده است:

 ای پیشنهادیراهکاره

 بازبینی در برنامه سین و نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر حسن اجرای آن 

   اخالقی، علمی، نظامی، مکتبی، اطالعاتی،  یچندبعد یرؤساانتخاب فرماندهان و(

، از میان استادان، زهیباانگمتخصص، متعهد، مدیر، مقبول، عادل، توانمند،  انتقادپذیر(

 و با فرماندهی رده باال، قدردان، اهل شور، آزادی عمل،و همس صدا همحامی، مشوق، 

   همسویی با  منظور بهایجاد ارتباط نزدیک بین استادان و فرماندهان به انحای مختلف

 اهداف تربیتی دانشجویان

  ،و  مند عالقهانتخاب استادانی منظم، دلسوز، باروحیه، ماهر در امور کالمی و غیرکالمی

گرم و بانشاط  صورت بهتهییج دانشجویان، برگزاری کالس عاشق به امر آموزش که در 

روانشناسانه تا حدی  یها آزمونتبحر داشته باشند. ) این کار از طریق مصاحبه و انجام 

 پذیر است( امکان

 عملیاتی صورت بههای صالحیت مدرسی  برگزاری کالس 

 معرفی کتب روش تدریس کاربردی و ترغیب استادان به مطالعه آن 

  تر  به کالس درس استادان قدیمی استادان جدیدالورود ساله کیاعزام 

 ها به دانشجویان که با مخالفت درونی و بیرونی مواجه شده  بازگویی چرایی برخی از روش

 کند. موفقیت مورد انتظار را کسب نمی ها آنو یا فرمانده در 

  ادامه خدمت در بین دانشجویان به شغل و یمند عالقهتقویت 

 بین استاد و دانشجو مؤثرط برقراری ارتبا 
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 انتخاب کادر دانشجویی مناسب و توجیه و تقویت آنان و نظارت بر صحت انجام کار ایشان 

  بر انتخاب رسته دانشجویان شیازپ شیبتمرکز 

 آشنایی و  منظور بهها و وظایف دانشگاه  ای متناسب با قابلیت های رسته ارتقا سطح آموزش

 ایجاد عالقه و انگیزه

  حس کنجکاوی، پرسشگری و تفکر انتقادیتقویت 

 لحاظ یک ساعت استراحت بعد از وعده غذایی ناهار و پایبندی به برنامه سین 

 ها و امکان  ها و سرگرمی سیس مرکز تفریحات سالم در دانشگاه با لحاظ انواع بازیأت

 تفریحی

 گاه ها با نور کافی با ن نصب و تقویت سیستم سرمایشی و گرمایشی و تجهیز کالس

 بلندمدت

  دانشگاه به چهار سال و تخصیص واحدهای کمتر برای هر ترم  ساله سهافزایش دوره

 تر واحدهای درسی.  پوشش بهتر و عمیق منظور به

  اختصاص زمان و تشویق دانشجویان به مطالعات غیردرسی و لحاظ آن در برنامه سین. این

  و ... میسر است.  یخوان کتابکار با برگزاری مسابقات 

 های پایان ترم در حداکثر بازه زمانی و جلوگیری و رفع موانع مطالعه  ریزی آزمون برنامه

 توسط فرماندهان 

  های درس ی گروه بر عملکرد استادان و نظارت و همکاری فرماندهان با کالسرؤسانظارت 

 محور، عملیاتی، کاربردی و  بازبینی کتب و مواد درسی و حرکت به سمت آموزش مهارت

 د نیاز دانشگاه، نیروی زمینی و ارتش ج.ا.امور

 ان به کمک نیروهای متخصص و ابزارهای مختلف علمی و یاصالح سامانه پذیرش دانشجو

 تخصصی

 قدردانی

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

کت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشار

 بسیار سپاسگزاریم.
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 منابع

 (1380اسماعیلی، قوام .) های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران دوره ریتأثارزشیابی .

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی. پایان

 ،یها گروهی کیفیت عملکرد ارزیاب .(1394) صفری، مهناز و امیدیان، مرتضی .فرانک امیدیان 

در آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی دزفول بر اساس الگوی تعالی سازمانی 

 .158-147 (،2)6 شاپور، پژوهشی توسعه آموزش جندی -فصلنامه علمی .1392سال

 (1383بازرگان، عباس .)دانشنامه . تهران: بنیاد ارزشیابی آموزش عالی. دایره المعارف آموزش عالی

 بزرگ فارسی.

 دستیاران آموزش کیفیت ارزیابی .(1392و پارسا، عبدا...) ...یدا زاده، مهرعلی .شهره داوودی، بنی 

 .اروپایی کیفیت مدیریت بنیادی مدل از یریگ بهره با اهواز شهر درمانی آموزشی مراکز در

 .10-2،(5)2، شاپور دوفصلنامه توسعه آموزش جندی

 (. ارزشیابی بالینی دانشجویان 1391. طاهره، اشک تراب و شراره، خسروی )پازارگادی، مهرنوش

، تحقیقات کیفی در علوم سالمتپرستاری به روش ارزشیابان متعدد: تجربیات و دیدگاه مدرسین. 

1(2 ،)102-111 

 راهی عملکرد ارزیابی .(1395عارفی، محبوبه و شمس مورکانی، غالمرضا) .محمد لو، کله خادمی 
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