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 چکیده
هیای محولیه اسیت.    موریتأم ۀهای نظام  در راستای انجام شایست سازمان ۀدغدغ نیتر مهم  رزم  آمادگ ارتقاء

  بیه شیرط     اسیت. آمیوزش عیال     رزمی   آمیادگ  ارتقیاء عوامل  نیتر مهماز   کی  آموزش عال ژهیو بهآموزش و 

دن یرسی  ینگری باشد. برا ندهیبودنئ کارای  و آ روز بههای  چون  د خواهد بود که واجد ویژگ یی و مفیآم تیموفق

هیای موجیود و   از بیه شیناخت شایسیتگ    ین یییر برنامه یو برا یییر از به برنامهین  ژگین ویبا ا  به آموزش عال

سازمان مورد نظر و   عالن پژوهش با ترکیب روش کیف  و کم  ضمن سؤال از خبرگان آموزش یمطیوب است. ا

هیای آتی  و   هیای موجیود و شایسیتگ    شایسیتگ     برشیمردن و  ی سپس آزمون نتایج  اصلئ اقدام بیه شناسیا   

 یهیا   سیتگ ین پیژوهشئ سیازمان شا   یی ج ایاساس نتا بر سازمان نموده است.  آموزش عال یبرانگیی فرارو چالش

هیای     رییی نمود. شایستگ  باید برنامه آنها برای  فظ آن هستند و  رقابت یمنبع برتر نیتر مهمدارد که  یا ژهیو

هیای مطییوب آینیده نییی   ین جمیه هستند. در خصوص شایسیتگ    ا پذیری باال از کید بر اخالقیاع یا نظمأچون ت

ش یاسیاس افییا    هیا بیر   آمیوزش    یم محتوایرندهئ تنظیادگیبه سازمان   ل وضع سنتیدهند تبد نشان م  ها هیافت

مانکیارئ   یپ  انسیان  یرویمتناسب با مجموعه آموزشئ استفاده از خدماع ن  مال یجاد کدهایئ امسئیهتوانای   ل 

ه یی ی کییی و تجه یاطالعاعئ استفاده از سامانه آموزش مجیاز  یجاد بخش فناوریلئ اییاع و وسایکردن تجه روز به

در این رابطه هستند. توجه قابلاز موارد  یو بصر  ل سمعیها به وسا کالس
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 مقدمه
ت یی قدرتمنید  فیظ نظیام و کشیورند. موفق     یئ خی  مقیدم دفیاع و بیازو     نظیام  یهیا  سازمان

  رزمی   ن بخیش آمیادگ  یتر آنها دارد. مهم  رزم  م به آمادگیمستق  بستگ  نظام یها سازمان

ل اسیت کیه   یی دخ یعوامل متعدد  انسان یروین  فیک  و آمادگ ی است. در توانا  انسان یروین

توانید بیه     به کمک آن م فرداست که  یا یهیآموزش وس باشد. م آنها آموزش  نیتر مهماز   کی

ت شیود بیه همیان    یی شیتر ترب ینده را بسازد. انسان هر چه بیداده و آ خود شکل یا  رفه  زندگ

 خواهد داشت. کارای خودئ سازمان مربوطه و کشور  ییان برایم

را یی ز ؛اسیت   ئ مر یه آمیوزش عیال  مقطع آموزش و پرورش نیتر مهمظام  ن یها در سازمان

ت و یئ هیدا  ئ طرا ی  مسییحئ رسیالت فرمانیده    یروهیا ین  مراکی آموزش عیال  آموختگان دانش

ح یت صیح یی ترب شوند. الزمۀ م  دار عهدهی مسیح را روهایدر سطوح مختیف سازمان در ن یرهبر

 .نگرئ ارتقا یافته و کیف  است دهنیئ آروز به  آموختگانئ آموزش عال ن دانشیا

کارآمید   تیریشدن به مد ناال یبرا کردهایرو نیتر اسبنو م نیاز بهتر  کیبا توجه به اینکه 

محیور در    سیتگ یشا کیرد یرو یریکارگ به ژهئیبه طور عام و کارکرد آموزش به طور و کپارچهیو 

دن بیه  یرسی  یبیرا و بیا توجیه بیه اینکیه      (1388 ئاست )عرفان  و دیانت  یییر و برنامه تیریمد

 یهیا   ستگیاز به شناخت شاین یییر برنامه یو برا یییر از به برنامهین  ژگین ویبا ا  آموزش عال

  آموزش عیال  های ویژه شایستگ پژوهش  اضرئ شناخت   هدف اصیئ است ازیموجود و مورد ن

  ن پیژوهش منظیور از آمیوزش عیال    یی در ا اسیت.  و وضعیت موجود ت مطیوبیوضع درسازمان 

  ئ کارشناسی  سازمان مورد نظر در مقطع کاردان یها ت دانشگاه و دانشکدهیمأمور یاجرا فرایند

 ارشد است.  و کارشناس

 و پیشینه تحقیق پژوهش ادبیات

 محوری شایستگی (الف
های آموزش عال  با آن رو بیه رو هسیتندئ مسیاال میرتب  بیا       یک  از مساال کییدی که سازمان

ها یک رویکرد یکپارچه و همراستا برای یاری رسیاندن   اغیب دانشگاه هنوزتوسعه پایدار آنهاست. 

اند. به همین دلیل رویکرد جدییدی   به پایداری مستمر خود در مسیر پر از تحول پیش رو نیافته
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 (.2016 ئ3و پاکو 2و شیل 1شود )فییهو ی پر کردن این شکاف ا ساس م برا

شیود.   های موفق به کار گرفته م  رویکرد شایستگ  محور امروزه از سوی بسیاری از سازمان

ها با برنامه راهبردی وجیود دارد. بیه    برای کارآمدی این رویکرد نیاز به همراستاسازی شایستگ 

های  برای دستیاب  به اهداف راهبردی سازمان میورد   ه شایستگ همین دلیل باید دانست که چ

اسیت و بایید بیا پیژوهش      فیرد  منحصیربه ها برای هر سازمان  نیاز و مطیوب است. این شایستگ 

 (.2006ئ 6و برادین 5ئ مکیین4)گنگان سازمان  استخراج گردد 

هیای آمیوزش    سیازمان  ازجمیهها  در دنیای امروز که دنیای پرتالطم و متغیری استئ سازمان

انید.   محیوری روی آورده  شایسته الگویمحوری به  محوری یا مهارع دانش مانندهای  الگوعال  از 

در  اند که تنها راه مقابیه با تغییراع شدید و سریع محیی  و ارضیای نیازهیای داامیاً     آنها دریافته

. بیه عبیارع   (1393 ئشیجاع و رضیای    ئ)فرشیدیهاست   ال تغییر جامعهئ تمرکی بر شایستگ 

آموزش عال  را باید بر اسیاس شایسیتگ  طرا ی  کیرد و در واقیع شایسیتگ         ستمیرسیزدیگر 

پیارادایم  در میدیریت منیابع انسیان  اسیت کیه بیه         ۀهسته مرکیی آن است. این مطیب زایید

(. طبیق تعرییفئ   1387 ئمعیروف اسیت )کارتراییت    7مدیریت منابع انسان  مبتن  بر شایسیتگ  

کیه مبتنی  بیر اهیداف  یال و       ییی برانگ چالشهای مورد نیاز یا  عبارع است از ویژگ شایستگ  

 (.2013ئ 9و مانسفید 8آینده سازمان هستند )کریپ

های مرتب  با نظام آموزش عیال  در   های  که با تمرکی بر ا صای شایستگ  برخ  از پژوهش

مطالعیاع   خصیوص  بیه شیین  ئ در جدول زیر آمده است. سایر مطالعاع پیاند گرفتهکشور صورع 

 خیی نظام آموزش  آورده شده است. های چالش خارج  نیی در بند مربوط به  وزه
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 : گزارش برخی از مطالعات پیشین1 جدول

های کیفیت در  بررس  شاخ 

آموزش عال  بر مبنای تحییل 

 های کانون  شایستگ 

فاضی  ئ شارع پور محمود

 صادق صالح ئ محمد

 ئمجیه آموزش عال  ایران

1387 

پدیده آمده در  تغییراعبررس  با 

و اجتماع  و پیامدهای  اقتصادیهای  نظام

آنها برای نظام آموزش عال ئ فهرست  از 

که دانشجویان آموزش  های  شایستگ 

 ارااه ئها باید دارا باشند عال  در همه رشته

های کانون   کرده است و آنها را شایستگ 

 .خواند م 

 محور دانشارزیاب  شایستگ  

 در آموزش عال 

و  یس  وانان ار ئسهراب 

 رسول  هاتف

چشم انداز مدیریت مجیه 

 1389 ئدولت 

 رندهیدربرگارااه مدل  کاربردی که 

های مهم و معتبر سنجش  شاخ 

ها بر  دانشگاه محور دانش های شایستگ 

های آنها در مدیریت  اساس توانمندی

 است. دانش

 ای  رفه شایستگ  الگوی

 های دانشکده آموختگان دانش

 عال  آموزش نظام مهندس 

 ایران

مهدی بهادری ؛ مهدی فیض

 نژاد

فصینامه آموزش مهندس  

 1389 ئایران

های  برای شایستگ  خروج  لگوی نهای ا

 4که مشتمل بر  های صنعت  دانشگاه

 28شایستگ  اصی  و  7شایستگ  کالنئ 

 است. شده استخراج ئاست شایستگ  فرع 
 

کیه مبتنی  بیر اهیداف  یال و آینیده        ییبرانگ چالشهای مورد نیاز یا  شکاف میان شایستگ 

ریییی   هیای موجیودئ مبنیای برنامیه     های روبروی سازمان هسیتند و شایسیتگ    سازمان و چالش

خییی   تر ذکر شد. به همین منظور در ادامه به شناسای  نقاط چالش راهبردی خواهد بود که پیش

 پردازیم که مستعد بروز شایستگ  مطیوب هستند. م 

 ینظام آموزش عال یزخ های چالش ب( حوزه
شناخت وضع موجود و ارااه سیمای واقع  از وضعیت پرچالش آموزش عال  کمک خواهد نمیود  

و  هیا  میتصیم بیا اتخیاذ    میؤثر راع ییی جیاد تغ یارییی و   ئ برنامهابیاز جهت ارزیاطالعاع مورد نتا 

شیناخت   . در واقیع (1382)غفرانی  و و ییدیئ   آید فراهم مناسب و کارآمد  یها یگذار استیس

 در این  وزه است. یگذار استیسوضع موجود آموزش عال  گام اول در 

هیا و   ی نارساهای صورع گرفته پیرامون وضعیت موجود آموزش عال ئ  بندی پژوهش با جمع

 است: بندی قابل دستهر یزهای  در مقوله عال  آموزش  اساس یها چالش

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=12987
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=12987
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=12275
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13565
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=5537
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=5537
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=5537
http://ijee.ias.ac.ir/?_action=article&au=5642&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%81%DB%8C%D8%B6
http://ijee.ias.ac.ir/?_action=article&au=5642&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%81%DB%8C%D8%B6
http://ijee.ias.ac.ir/?_action=article&au=5641&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://ijee.ias.ac.ir/?_action=article&au=5641&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://ijee.ias.ac.ir/?_action=article&au=5641&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF


 133/  های نظام آموزش عال  ... شناسای  و تبیین شایستگ 

 

 یگذار استیو س ینظام راهبر
د یتمرکی شید های عیم  و کارشناس ئ    بر ارزیاب مناسب مبتن یگذار استیو کار س فقدان ساز

میوازی   یرهایو وجود مس یریگ میتعدد مراکی تصم ئ سازمان  ن پراکندگیدر ع ی در امور اجرا

یرامون  بیر شیئون مختییف آمیوزش عیال ئ      پ  اسیر مال ظاع سیتأثبا عمیکرد بعماً فراقانون ئ 

 ازجمییه هیا   ها و شکست ل در برابر نارسای گو نبودن مراجع مسئوها و پاسخفرایندشفاف نبودن 

بیا   مؤسسیاع هیا و   و راهبری دانشگاه یگذار استیسهای  است که آموزش عال  در  وزه  چالش

 .(2016ئ 2سیدنرو  1؛ شاه1382 ئبااوم)آن روبرو است 

 یت مؤسسات آموزش عالیریمد
اختیاراع اداری و  ژهیو بهساختاری در این بعد فقدان  داقل استقالل عمییات  ) مسئیه نیتر مهم

هیای اصیی  و بیه همیراه آنئ      مال ( برای اداره امور دانشگاه به نحو مطییوب و تحقیق مأمورییت   

نفعیان آمیوزش عیال      گو بودن دانشگاه در مقابل جامعهئ بازار کار و به طور کیی  همیه ذی   پاس 

 :(1382)بااومئ نهاد دانشگاه در ایران فاقد اختیار اولیه زیر است به طوری که  ؛است

 ل شمول مقرراع یبه دل ئو کارکنان(  عیم ئتیه)  ت منابع انسانیریو مد یییر برنامه

  ؛عیم ئتیهو جذب  یکشور  استخدام

 محاسباع عموم  و مقرراع  ل شمول قانونیئ به دل ت منابع مالیریو مد یییر برنامه

 ذیحساب ؛

 ؛دانشگاه  داد اصی نش دانشجو به عنوان درونیگی 

 در سطح  یریگ میل تمرکی تصمیبه دل ئها و توسعه رشته  آموزش یها تیفعال یییر برنامه

 وزارع.

 ین و مقررات حاکم بر نظام آموزش عالنیقوا
 یارهیا یت معیی ل عیدم رعا یی ادئ بیه دل یی ئ با وجود  جیم ز  ن و مقرراع موجود آموزش عالیقوان

                                                                                                                                       

1. Shah, M. 

2. Sid Nair, C. 
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ت مطیوب برخوردار نبوده و خود از عوامل شفاف نبودنئ تیداخل  یفیاز ک یو ادار   قوق  عموم

و میدیران   امنیا  ئیت یه. تعارض نقش بیین میدیران و هیئیت عیمی ئ     ها است تیو تعارض مسئول

هیا و مرزهیای    های بارز دشواری تعریف دقیق نقیش  ستادی دانشگاه و مواردی از این قبیل نشانه

 .(1382)بااومئ  موزش عال  استقانون   قوق  در آ

 یاندانشجو
موارد مربوط به افت شدید انگییه دانشجویان از یک سو و شیوه فعی  پذیرش دانشجو به صورع 

کامالً متمرکیئ از عوامل بروز تقاضای اجتماع  کاذب برای ورود به آموزش برشمرده شده اسیت  

های نامناسیبئ بعمیاً موجیب افیت      محل که پس از ورود به دانشگاه نیی به دلیل انتخاب رشته و

 کیه از  شیود  تحصیی ئ کاهش کارای  درون  دانشگاه و اتالف منابع ارزشمند انسان  و میال  می   

ئ 2و تیمورلنیک  1شیود )کیاپتن   وب می  سی دانشجویان در آموزش عیال  مح  اهای مرتب  ب چالش

 .(1390کاظم ئ  ؛2012

 یت علمیئه
  ردولتی یغعیم ئ چه در بخش دولت  و چیه در بخیش    ئتیهظرفیت پایین و ترکیب نامناسب 

عیمی  دارای مرتبیه مربی ئ مربی  آموزشییار و سیایر        ئیت یهدرصید اعمیای    50)وجود بالغ بر 

روی نظام آموزش عال  است که روی ظرفیت و کیفییت   های پیش  چالش نیتر مهممدرسان( از 

 .(1381نرزویوبر و لو ئ )هرشئ وردارد  کننده نییتعپاسخگوی  نظام آموزش عال  تأثیر 

 یمنابع مال
دهد که افیایش منابع مال  در اختییار   با شاخ  تعداد دانشجویان نشان م  درآمدمقایسه رشد 

هیر وا ید اراایه خیدمت در ایین       یبیکه به ازا ئاین بخشئ در واقع نه تنها چشمگیر نبوده است

کیاهش یافتیه اسیت.     1380منیابع میال  سیرانه سیال      سیوم  کیئ به 1390در سال  مثالًبخش 

گیذاری بیرای    هیای دولتی  متعیددئ توجیه بیه سیرمایه       پراکندگ  آموزش عال  در بین دسیتگاه 

عیمی ئ وجیود    ئیت یهافیارهای آموزشی  و   سازی و تأمین تجهییاع بیش از تأمین نرم ساختمان

ترین چیالش   زش  و در نهایت مهمدر مصرف اعتباراع دولت  در مراکی آمو مال ظه قابلناکارای  

                                                                                                                                       

1. Kaptan, K. 

2. Timurlenk, O. 
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شود و این مشکی  است که بیا   روی آموزش عال  در این مورد به مدیریت مال  مربوط م  پیش

 ؛2012)النیگئ مولیدوان و النیگئ    مقوله خودگردان  و آزادی عیم  دانشگاه رابطۀ نیدیک دارد 

 .(1377فراستخواهئ 

 و امکاناتت یفیبهبود ک
ان در دو دهه آیندهئ مواجهه بیا تعیارض همیشیگ   فیظ و بهبیود      چالش مهم آموزش عال  ایر

گوی  رو به افیایش شدید تقاضای اجتماع  برای ورود به آموزش عیال    کیفیتئ به موازاع پاس 

سال است. تعداد زیاد دانشجویان در هر کالسئ دانشجویان  که فق   24تا  18از سوی جمعیت 

آزمایشیگاه(ئ   نبیود کنندئ شرای  ناکاف  مراکی آمیوزش )  برای نتایج امتحاناع دروس را  فظ م 

 (.2012... )کاپتن و تیمورلنکئ  برنامه آموزش  سنگین در مقابل عدم اختصاص زمان تناسب و

 دادها برون
کیار و جامعیهئ    های مهم نظام آموزش عال  در جهیت پاسیخگوی  بیه نییاز بیازار      یک  از چالش

های  دارای شایستگ  آموختگان دانشو درس  برای تربیت  های آموزش  بازنگری و انطباق برنامه

های مورد نیاز عالوه بیر تخصی  اصیی ( اسیت کیه تیأثیر        ها و مهارع هائ قابییت کانون  )توانای 

آموختگان در رابطه با بازار کارئ پویای  و سازگاری آن با تغییراع  دانش  نیکارآفرزیادی بر توان 

آبییادی و  پیمییا غیییاث راه؛ 2016شییرای  اقتصییادی اجتمییاع  و فنییاوری دارد )یانییگ و چانییگئ 

 .(1394پورشافع ئ 

 رییط دستخوش تغیمح
ییر و  سازیئ تغییراع جمعیت  و تحوالع شدید در فناوریئ فرهنیگ و رسیانه محیی  متغ    جهان 

مین نیازهای جوامع در  یوزه آمیوزش نییی دسیتخوش چنیین      أمتالطم  را ایجاد کرده است. ت

ایین رونیدها و    تأثیرتحت  شدع بهها و آموزش عال  نیی  تغییرات  است و به همین دلیل دانشگاه

شیود و   تغییراع سریع و پردامنه هستند. نیاز به پاسخگوی  سریع و چابک بسییار ا سیاس می    

مواردی چون آموزش از راه دور و یا آموزش مجازی در  یوزه  . را در فشار گذاشته استدانشگاه 

)هیرشئ ورنرزوییوبر و   ها در  وزه محتوا قابل اشیاره هسیتند    روش و تغییراع در متون و کارگاه

 .(2012کاپتن و تیمورلنکئ ؛ 1381لو ئ 
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 یو آموزش عال یتعامل دو نظام دفاعج( 
در دنیای امروز تقویت بنیه دفاع  و امنیت با دانش و فناوری پیشرفته گره خورده اسیت. محققیان   

اند که رابطه و تعامل دو  وزۀ مورد مطالعیه در ایین مقالیه یعنی  آمیوزش عیال  و بخیش         دریافته

؛ 2014)مانازییا و فیورنتینیائ   دفاع  نظام  با  داقل شش چالش اساس  به شرح زیر رو به روست 

 (.1391؛ توفیق ئ نورشاه  و فراستخواهئ 1393؛ فرشیدیئ شجاع و رضای ئ 1382بااومئ 

 کالن یگذار استیس حوزه
و  یئ نیه بیه لحیاظ سیاختار    بخیش دفیاع و آمیوزش عیال     ن دو یکالن ب یگذار استیس الیهدر 

کیالن   یهیا  اسیت یئ سیافییار  نیرم مشتر ( و نه به لحاظ  یراهبرد ی)وجود شورا یافیار سخت

و  انیداز  چشیم سیند  رد. به عنیوان نمونیه   وجود ندا دقیق و مشخ  کننده تیتقوو  کننده تی ما

ارتبیاط دو   یبرقیرار  هیای  هنی یجاد زمیبه ا  حیو تیو  کشور تنها به شکل کی  جامعه عیم ۀنقش

جیامع از   ۀم نقشی یدر جیسیاع تنظی    دفاع ۀندگان  وزی وزه اشاره شده استئ عدم  مور نما

 است. یگذار استیسو مصادیق این خأل گر نمودها ید

 ینهاد ی وساختار حوزه
نگیر بیودن سیاختارهای تعیامی  تعرییف شیدهئ عیدم تناسیب اسیتانداردها و           بروکراتیک و بخشی  

نظام ئ پایین آمیدن   –معیارهای عموم  جاری در بخش آموزش عال  با ماهیت ویژۀ  وزه دفاع  

انتظام  به عنوان یکی  از   –ضعف کارگروه نظام   های نیروهای مسیحئ جایگاه آموزش در سازمان

های  وزه دفاع  با توجه بیه سییر    ترین نهادهای تبیور تعامل دو  وزه در رفع کامل نیازمندی مهم

و اجیرائ عیدم    یگیذار  استیسکامل نهادهای واسطه   نیآفر نقشهای این نهادئ عدم فرایندطوالن  

 مایت ساختارهای  قوق  و قیانون  کیالن کشیور از قراردادهیای میال  و رونید طیوالن  تنظییم         

نظام  به تبعیت از ساختار اسیتخدام  کیل کشیور     -قراردادهای مال ئ اجبار کارکنان  وزۀ دفاع 

هیای  از   برای مثال مرتب  بودن افیایش  قوق و دستمید آنها با مدر  تحصیی  دانشگاه ئ نمونه

 مصادیق این چالش ساختاری و نهادی در رابطۀ بین دو بخش است.

 یفرهنگ حوزه
عیدم   یهیا  نیه یزم  برخی  وجودبین دو  وزه آموزش عال  و دفاع  شکاف فرهنگ  وجود دارد. 

در  یوزه    و پژوهش  کشورئ ضعف و خأل دانش  دفاع ۀها و  وز ن دانشگاهیاعتماد متقابل در ب
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ا یی ئ از نهادهیا   دفیاع  - در  یوزه نظیام    و انسیان   عیوم اجتماع ژهیو به ئ صنعتیرقاع غیتحق

 یو در فمیا  ی  نهیاد یک محی یتعامل دو نظام تنها در  .موجود است  فرهنگ چالش یها نشانه

ازمنید  یخیاص  یوزه دفیاع کیه ن      ژگی یو و  تی یت امنیشود. ماه  م ریپذ امکان  خاص  فرهنگ

را در  ی هیا  تیمحیدود اسیتئ محیدود     عمیوم  یساز فاشا ی  عموم یساز و عدم فاش یرازدار

باعیر شیده اسیت. ارزش      بیا  یوزه آمیوزش عیال      فرهنگ  زبان همو   جاد تناسبئ هم فهمیا

دفییاع اصییل  ۀکییه در  ییوز  و گفتمییان بییاز اسییتئ در  ییال  عیمیی یدر دانشییگاهئ آزاد  کییانون

فرهنیگ بسیته و بیه تبیع آن هنجارهیا و        ئ نیوع  تی یت مسیاال امن یو رعا یئ رازداریبند طبقه

عیدم اعتمیاد متقابیل و      ل نموده است که منجر به نیوع یخاص را به کنشگران تحم یها ارزش

 ان کنشگران آنها شده است.یدو  وزه و در م ۀنان در رابطیعدم اطم

 یآموزش حوزه
ور بیودن  ئ آمیوزش محی  دفیاع  بخیش در   آموزش منیابع انسیان   نبودن نظام راستا همیکپارچه و 

محیور بیه پیارادایم     )منتقل نشدن از پارادایم دانیش  کشور  آموزش عال یها ها و موسسه دانشگاه

ح یصیح   آموزش یها ها و هدف ف رسالتیدر تعر  ت نظام آموزش عالیئ عدم موفقمحور( مهارع

 ۀک  یوز یی بیه عنیوان     نظام - دانش دفاع ی ئ عدم شناسامتناسب با نیازهای توسعۀ کشور و

 یجار  عموم یارهایمع به دفاعئ عدم تناسب استانداردها و یافیار مشخ  و نگاه سخت  دانش

ق وجیود چیالش   یاز اهیم مصیاد    نظیام  - ژه  یوزه دفیاع  یی ت ویبا ماه  در بخش آموزش عال

ن دو  وزه در امر آمیوزش اسیت.   یب اثربخشو  کارآمد ۀک رابطی یو عدم امکان برقرار  آموزش

و عیدم   یا کیالن و برنامیه   یگیذار  اسیت یسدر اسیناد    و عیوم دفاع گاه دانشیروشن نبودن جا

  ت سیامانه دفیاع  یی تقو یبرا  ت الزم دانشید ظرفیبه سمت تول  نظام آموزش عال یریگ جهت

ه منیابع  یو ته  عیم ئتیهن یازئ تأمیمورد ن  ییتحص یها ب رشتهیف و تصویق تعریکشور از طر

و بیا   ی تنهیا  بهخود را   آموزش - دانش یازهایشتر نیباعر شده تا  وزه دفاع ب  تخصص  عیم

  اصیی   ن  ال از آنجیا کیه متیول   یدئ در عین نمایژه تأمیو  تخصص - آموزش یس نهادهایتأس

پیس   ؛اسیت  یقیاع و فنیاور  یدر کشیورئ سیتاد وزارع عییومئ تحق     ارااه هیر نیوع آمیوزش عیال    

اسیاس   ت و اعتبیار بیر  یکسب هو یوابسته به  وزه دفاع برا یارااه شده در وا دها یها آموزش

ت آموزش اراایه  ین  التئ تفاوع ماهین ستاد وابسته استئ در ایبه ا  باالدستو  ین کشوریقوان

باعیر شیدهئ     رنظیام یغ یها ر دانشگاهیموجود در سا  ادشده با آموزش عالی یشده در وا دها
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الزم   ها همخیوان  نوع آموزش نیموجود در ستاد وزارع عیوم با ا یها استانداردهائ ضواب  و قواره

رنده در  یوزه دفیاع باعیر شیدهئ     یگ میتصم یوا دها  چندگانگن  الئ یرا نداشته باشد. در ع

انسیجام الزم   و  کپیارچگ یی از یشود ن  ن  وزه ارااه میوابسته به ا یکه در نهادها ی ها آموزش

  کی یشیود و    ا ساس م ین دو  وزهدر تعامل ب  ن اساسئ چالش آموزشیا برخوردار نباشدئ بر

ان کارکنیان  یی در م یی  گرا ده میدر  یی ن چیالشئ بیروز پد  یاز تبعاع مهم و ناخواسته و  اصل ا

 است.   وزه دفاع ۀدید آموزش

 یکردیو رو ینگرش حوزه
بیه    نظیام  - دانش دفیاع  عدم پذیرشئ اعتقاد و باور ضعیف مدیران دو بخش نسبت به یکدیگر

عیدم   یهیا  نیه یزم  به دفیاعئ وجیود برخی    یافیار مشخ  و نگاه سخت  ک  وزه دانشیعنوان 

 یهیا   یاکم بیر برنامیه    میدع  کوتیاه کشورئ نگاه   و  وزه دفاع ها هن دانشگایاعتماد متقابل در ب

ئ یدگاه و تفکیر راهبیرد  یت دیانئ عدم  اکمیبن کاردانشدگاه دولت نسبت به کسب و یدولتئ د

 دکنندهیتشید از میوارد موجیود و    ی در سطح کالن کشوردت راهبریریئ مدیراهبرد یییر برنامه

عامالن و   مفهوم یو الگوها  ذهن یها تحول در قالب نوع چالش در ارتباط دو  وزه است. نیا

  در اذهیان تمیام    دفیاع  های هبه سامان  ل مفهوم  وزه دفاعیکارگیاران دو نظامئ کمک به تبد

ت یکشیور و بیه رسیم    یهیا  ر بخیش یآن از سیا  کشور و عیدم انتییاع   گذاران استیسمسئوالن و 

دریچیه نگرشی     ئمسیتقل  یا رشیته  نیبی  ۀک  یوز یبه عنوان   شناختن  وزه دانش عیوم دفاع

 .جدیدی را خواهد گشود

 یتیریمد یی واجرا ی،فرایند حوزه
ئ عیدم  ها و دروس فناوری محورئ مهیارع محیور   های آموزش عال  بر دوره تمرکی ناکاف  دانشگاه

ئ  دفیاع  ۀ یوز  به وسیییۀ   رنظامیغ یها دانشگاه یها تیها و ظرف ی و استفاده از توانا ی شناسا

در شکستن سیامانه و     وزه دفاع ناتوان ئ  و دفاع  آموزش عال ۀموجود در  وز یساالر وانید

دهندگان طیرح در   ا سفارشیت طرح یریمد ینهادها ناتوان کوچکئ   ل آنها به مساال عیمیتبد

ت  یوزه  یریدر مید   کپیارچگ یانئ عدم یمجر یها یها با توانمند ح و تناسب طرحیصح یواگذار

 - تیریاسیت کیه چیالش مید     یمیوارد  ازجمیه یریگ میمراکی تصم  گانگ  و چندنظام - دفاع

 .کند د و تشدید م جاین دو  وزه را ایب ی اجرا
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 شناسی پژوهش روش
است که بیه    فیتوص یها ه پژوهشت از دستیو از نظر ماه یپژوهش  اضر از نظر هدف کاربرد

ت. دغدغیه اصیی  ایین پیژوهشئ شناسیای  و تبییین       انجیام شیده اسی    توصیف  پیمایش روش 

های مورد نیاز بخش دفاع در نظام آموزش عال  است. بر این اساسئ پژوهش به دنبال  شایستگ 

؟ انید  کدمهای مورد نیاز بخش دفاع در نظام آموزش عال   پاس  به این سؤال است که شایستگ 

ن یی ا .هسیتند میورد نظیر   سیازمان    ه خبرگان آموزش عیال یدر پژوهش  اضر کی یجامعه آمار

ه ب از آنها باشد که  در سازمان م  و فرمانده  تیریمد هیبیندپانفر از مسئوالن  30جامعه شامل 

 ئهیا  محیدودیت مقیدوراعئ   ئمأمورییت د بیه  یی ن جامعیه با یی . اشده است سؤالشمار  صورع تمام

داشیته باشیند کیه     قیی دق  سازمان آگاه  عال  آموزش یها ئ موانع و چالشمشکالعداعئ یتهد

ن یاست که تعداد ا  هیهاستئ بد و مواجهه با چالش  عال  تیریکردن مشاغل مد  آن ط ۀالزم

انتخاب گروه خبره آگاهانیه و بیا شیناخت و     اع مورد نظر محدود است.یافراد با توجه به خصوص

  ییشیامل میدر  تحصی    شیده  نییی تع یارهایش دقت معیافیا یانجام گرفته است و برا  بررس

 یان خدمت در مجموعه آمیوزش یمو  سال به باال( 20ارشد و دکترا(ئ سابقه خدمت )  )کارشناس

 ۀهمی  یسیازمان بیرا    عال  ت به خبره بودن در آموزشیمعروفکه  سال( 5سازمان ) داقل   عال 

 آنها در نظر گرفته شده است.

 یتفاده شده است. بیرا پرسشنامه اس ابیارن  وزه از یاز در ایاطالعاع مورد ن یآور جمع یبرا

آمیوزش   یروهیای فیرا   ی موجود در رابطه بیا چیالش  ها افتهیو مطالعه   ن منظور پس از بررسیا

  ه و سپس بیه روش دلفی  یسازمان ته  ت موجود و مطیوب آموزش عالیوضع یها ئ شاخ  عال

ل و نظیراع آنهیا   یی بیه خبرگیان تحو   دشیده ییتأت پرسشینامه  ید و در نهاید خبرگان رسییبه تأ

 ل قرار گرفت.یه و تحییو مورد تجی یآور جمع

 ابزار ییو روا ییایشواهد مربوط به پا
( بیود.  n=  10و  r=  0.73محاسبهئ که مقدار آن برابیر بیا )   ی ق بازآزمایپرسشنامه از طر ی ایپا

ن یی بر تیوان ا   مبن  سنج روانن اد خبرگان و متخصصیین ابیار با تأیا ی و محتوا یصور ی روا

ن منظیور  یی ا یشد. بیرا  سازمان مشخ  –  نظام آموزش عال یها چالشه در سنجش پرسشنام

قرار گرفیت و پیس     راع اساسییو تغ  نیبازبافراد خبره مورد  از سوین مرتبه یپرسشنامه چند
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ن رونید  ید و ایخبرگان ارسال گرد یم و برایهائ مجدداً پرسشنامه تنظ افت پاس یاز هر مر یه در

ابیار سینجش   ی ن خبرگان در مورد پرسشنامه اجماع به دست آمد. روایکه ب  تکرار شد تا وقت

میورد نظیر    ۀجیه گرفیت پرسشینام   یتوان نت  ن مین شده است. بنابرایتأم یصور ی ق روایاز طر

 باشد.  سازمان م  آموزش عال یفرارو یها سنجش چالش یالزم برا ی توانا یدارا

 ها ل دادهیروش تحل
 یهیا  سازمان خواسته شد شیاخ    داده شدئ ابتدا از خبرگان آموزش عالح یکه توض طور همان

از  ئه شیده بیود  یی ن اسیاس ته یکیه بیر همی    یا پرسشنامه  مورد نظر را مشخ  کنند. سپس ط

ر را یی پنجگانیه ز  یهیا  تیاز اولو  کیها  ک از شاخ یدر رابطه با هر  درخواست گردیدخبرگان 

 انتخاب کنند.
 

 دهی خبرگان: راهنمای امتیاز2 جدول

 در وضع مطلوب در وضع موجود 

 منبع ایجاد برتری رقابت  خواهد بود. نیتر مهم منبع ایجاد برتری رقابت  است نیتر مهم ++

 منبع ایجاد برتری رقابت  زیاد خواهد بود منبع ایجاد برتری رقابت  زیادی است +

E   خواهد بود توجه قابلدر ایجاد برتری رقابت   است توجه قابلدر ایجاد برتری رقابت 

 مقدار کم  به برتری رقابت  کمک خواهد کرد مقدار کم  به برتری رقابت  کمک خواهد کرد -

 به برتری رقابت  کمک نخواهد کرد به برتری رقابت  کمک نخواهد کرد --
 

 ها افتهی
سیازمان    از نظر خبرگان آموزش عیال   ت انتخابیدر خصوص اولو های ناپارامتریک آزمون جینتا

 .دست آمده ب 3به شرح جدول     فعییژه در شرایو یها  ستگیدر رابطه با شا
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 ها : خالصه نتایج آزمون3 جدول

 ردیف

زمینه 

 نتیجه آزمون ها شاخص کلی

1 

ی
فناور

 

تأمین مربیان از بین 

 آموختگان خود دانش

دارد و ارجحیت ( اولویت Eی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 41/2آن در سطح )

2 
تأکید بر فعالیت تیم  

 در آموزش

( اولویت دارد و +  +ی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 85/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

3 

افیایش توان مدیریت  

دانشجویان از طریق 

 ایفای نقش

( اولویت دارد و ارجحیت Eی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 54/2آن در سطح )

4 

آماد
 

 خوابگاه مناسب و کاف 
( اولویت دارد و ارجحیت Eی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 32/2آن در سطح )

 کالس آموزش کاف  5
( اولویت دارد و ارجحیت Eی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 55/2آن در سطح )

 فمای ورزش  مناسب 6

( اولویت دارد و + + ی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 87/2ارجحیت آن در سطح )

 است.معنادار 

7 
امکاناع اردوگاه  

 مناسب

( اولویت دارد و ارجحیت + +ی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 00/2آن در سطح )

 ارااه خدماع رایگان 8
( اولویت دارد و ارجحیت Eی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 49/2آن در سطح )

9 
های  وجود خانه

 سازمان  نسبتاً مطیوب

( اولویت دارد و ارجحیت + +ی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 85/2آن در سطح )

10 

منابع انسان
  

ن ینش از بیامکان گی

 داوطیبان

ت آن یو ارجح ت داردی( اولو+ +) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 68/2در سطح )

 باال  ت شغییامن 11
ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 58/2سطح )

12 
  باال بودن سالمت جسم

 داوطیبان

ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 47/2سطح )

ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساسر نمودن یپذ جامعه 13
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 ردیف

زمینه 

 نتیجه آزمون ها شاخص کلی

ان قبل از یدانشجو

  استخدام قطع

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 41/2سطح )

14 
اساس  وران بریپا  ابیارزش

 ف آنهایشرح وظا

ت آن یت دارد و ارجحی( اولو+ +) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 85/2در سطح )

15 
 یروز   شبانهیجاد محیا

 یفرایندبا هدف پرورش 

ت آن در یت دارد و ارجحی( اولو-) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 55/2سطح )

16 

منابع مال
  

فعی
  

ق یتدار  از طر

  سازمان مراتب سیسیه

ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 21/2سطح )

17 

ازها از اعتباراع یه نیته

ف یاز رد افتهی  یتخص

 بودجه

ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 47/2سطح )

18 
پرداخت  قوق به 

 انیدانشجو

ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 64/2سطح )

19 

یز
ت
رساخ

 
مد
ری
تی

  
فعی
  

و  استادانئ  رانیوجود مد

 کارکنان متعهد

ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 85/2سطح )

20 
ستم نظارع کامالً یس

 فعال

ت آن یت دارد و ارجحی( اولو+ +) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 90/2سطح ) در

21 
ن طراز والئت مسی ما

 اول کشور

ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 90/2سطح )

22 
 یها برا ینانتخاب بهتر

 تیریمد

ت آن یت دارد و ارجحی( اولو+ +) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 62/2در سطح )

  سازمان یفرهنگ قو 23
ت آن یت دارد و ارجحی( اولو+ +) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 69/2در سطح )

 یقو یریپذ نظم 24
ت آن یت دارد و ارجحی( اولو+ +) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 91/2در سطح )

25 

ادامه ز
ی

ت مد
رساخ

ری
تی

  
فعی
  

 اعیاخالق
ت آن یت دارد و ارجحی( اولو + +)  ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 1/2در سطح )

 باال  منیا 26
ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  اساس بر

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 78/2سطح )

  د بر توان رزمیتأک 27
ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 90/1سطح )
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 ردیف

زمینه 

 نتیجه آزمون ها شاخص کلی

 ها آموزشکردن  یکاربرد 28
ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 99/1سطح )

29 

 یریگ میتصم رد بیتأک

 یها در قسمت یا  رفه

 ها دانشگاه  عیم

ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 06/2سطح )

30 

د از ی  بازدیوجود شرا

اثربخش  یها صحنه

 یبرا  تیریمد

 انیدانشجو

ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  بر اساس

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 96/1سطح )

31 
م برنامه روزانه با یتنظ

 مستمر  هدف آمادگ

ت آن در یت دارد و ارجحی( اولوE) ی نهیگی S-K zآزمون  اساس بر

 ( معنادار است.> P 001/0و  z    30  =n= 19/2سطح )
 

از نظر خبرگان آموزش   ت انتخابیل در خصوص اولویج تحییجدول فوق و نتا یها داده

ها   ژگیاز و  دهد بعم  نشان م    فعییژه در شرایو یها  ستگیسازمان در رابطه با شا  عال

 هستند:  رقابت یجاد برتریمنبع ا نیتر مهمرا یز زیادی دارد؛ت یاهم ئاند ر آمدهیکه در ز

 ؛در آموزش  میت تید بر فعالیتأک -1

 ی؛قو یریپذ نظم -2

 ؛اعید بر اخالقیکأت -3

 ؛تیریمد یبرا ها نیانتخاب بهتر -4

  ؛سازمان یفرهنگ قو -5

 ؛ف آنهایوظا اساس شرح وران بریپا  ابیارزش -6

 ؛ن داوطیبانینش از بیامکان گی -7

 ؛مناسب  امکاناع اردوگاه -8

 ؛مناسب  ورزش یفما -9
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 ؛ستم نظارع کامالً فعالیس -10

 .نسبتاً مطیوب  سازمان یها وجود خانه -11

  د در سطح فعیی یبا ئاند ر آمدهیها که در ز  ژگیاز و  دهد که بعم  ن آزمون نشان میهمچن

 جاد کنند:یا  رقابت یتوانند برتر   فظ شوند و م

 ؛آموختگان خود ن دانشیان از بین مربیتأم -1

 ؛نقش یفایق ایان از طریدانشجو  تیریش توان مدیافیا -2

 ؛مستمر  م برنامه روزانه با هدف آمادگیتنظ -3

 ؛انیدانشجو یبرا  تیریبخش مدی اثرها د از صحنهی  بازدیوجود شرا -4

 ؛ها دانشگاه  عیم یها در قسمت یا  رفه یریگ مید بر تصمیتأک -5

 ؛ها کردن آموزش یکاربرد -6

 ؛ت مسئوالن طراز اول کشوری ما -7

 ؛انیپرداخت  قوق به دانشجو -8

 ؛ف بودجهیاز رد افتهی  یتخصازها از اعتباراع یه نیته -9

 ؛سازمان مراتب سیسیهق یتدار  از طر -10

  ؛استخدام قطع ان قبل ازیر نمودن دانشجویپذ جامعه -11

 ؛داوطیبان  باال بودن سالمت جسم -12

 ؛گانیارااه خدماع را -13

  .خوابگاه مناسب و کاف -14

 یمطییوب بیرا   یهیا   ستگیخبرگان در رابطه با شا  ت انتخابیل در خصوص اولویج تحیینتا

 دست آمد:ه ب 4سازمان به شرح جدول   نده آموزش عالیآ
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 بندی خبرگان در خصوص اولویت اه : خالصه نتایج آزمون4 جدول

 ردیف

زمینه 

 نتیجه آزمون شاخص کلی

1 

ی آینده
فناور

 

استفاده از سیستم آموزش 

 مجازی

( اولویت دارد و  + +ی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 85/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

2 
ها به  تجهیی کییه کالس

 بصیری وسایل سمع  و

( اولویت دارد و +ی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 90/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

3 
ایجاد بخش فناوری 

 اطالعاع

( اولویت دارد و + +ی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 78/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

 ایجاد وا د پژوهش 4

( اولویت دارد و Eی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 34/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

 ایجاد اندیشکده 5

( اولویت دارد و Eی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 55/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

6 
استفاده از اینترنت در 

 ها همۀ قسمت

( اولویت دارد و +ی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 50/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

7 
ابیارهای  یریکارگ به

 ها در کالس یا چندرسانه

( اولویت دارد و Eی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 72/2) ارجحیت آن در سطح

 معنادار است.

آماد آینده 8
 

کردن تجهییاع و  روز به

 وسایل

( اولویت دارد و + +ی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 72/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

9 
استقرار سامانه ارتباط  در 

 سطح مجموعه آموزش

( اولویت دارد و Eی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 14/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.
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 ردیف

زمینه 

 نتیجه آزمون شاخص کلی

10 

  آینده
منابع انسان

 

استفاده از خدماع نیروی 

 انسان  پیمانکار

( اولویت دارد و + +ی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 85/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

11 
انتخاب و گیینش نیروی 

 صورع مستقیم  انسان  به

( اولویت دارد و Eی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 49/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

12 
گیینش از بین دانشجویان 

 وطیب خطرپذیری باالاد

( اولویت دارد و Eی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 25/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

13 

  آینده
منابع مال

 

 رکت به  ذف 

خودکفای  از طریق کسب 

 درآمد با ارااه خدماع

( اولویت دارد و -ی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 43/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

14 
های مجازی  ایجاد دانشگاه

 برای کسب درآمد

( اولویت دارد و - -ی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 62/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

15 

پذیرش دانشجو از 

کشورهای خارج  برای 

 درآمدکسب 

( اولویت دارد و - -ی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 78/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

16 

ایجاد کدهای مال  

مناسب با مجموعه 

 آموزش

( اولویت دارد و +ی ) گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 61/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

  آینده 17
ت مدیریت

زیرساخ
تأکید بر استفاده از  

 استادان با مدر  دکترا

( اولویت دارد و Eی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 71/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

18 

استفاده از مدیران 

با مدر   االمکان   ت

 کارشناس  ارشد

( اولویت دارد و Eی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 26/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

19 
تصمیم  هرگونهاخذ 

سازگار با برنامه درازمدع 

( اولویت دارد و Eی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 25/2ارجحیت آن در سطح )
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 ردیف

زمینه 

 نتیجه آزمون شاخص کلی

 معنادار است. دانشگاه 

20 

ها  تنظیم محتوای آموزش

افیایش قدرع  اساس بر

 مسئیه ل 

( اولویت دارد و + +ی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 25/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

21 

تطابق کامل رشته 

تحصیی  با اهداف موجود 

 ارتش

( اولویت دارد و Eی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 85/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.

22 
تبدیل وضع سنت  به 

 رندهیادگیسازمان 

( اولویت دارد و + +ی )  گیینه S-K zآزمون  بر اساس

( > P 001/0و  z    30  =n= 55/2ارجحیت آن در سطح )

 معنادار است.
 

خبرگیان در میورد     ت انتخیاب یی ل آزمون در خصیوص اولو یج تحییها و جدول فوق و نتا داده

ر یی ها کیه در ز   ژگیاز و  جاد بعمیدهد که رشد و ا  نده نشان میآ یمطیوب برا یها  ستگیشا

 خواهند بود:  رقابت یبرتر نیتر مهمجاد یرا منبع ایز ؛ت را داردین اهمیباالتر ئاند آمده

 ؛رندهیادگیبه سازمان   ل وضع سنتیتبد -1

 مسئیه؛ش قدرع  ل یافیا بر اساسها  آموزش یم محتوایتنظ -2

 ؛متناسب با مجموعه آموزش  مال یجاد کدهایا -3

 ؛مانکاریپ  انسان یرویاستفاده از خدماع ن -4

 ؛لییاع و وسایکردن تجه روز به -5

 ؛اطالعاع یجاد بخش فناوریا -6

 ی؛استفاده از سامانه آموزش مجاز -7

 ی.و بصر  ل سمعیها به وسا ه کالسیی کییتجه -8

 ئجیاد شیوند  یر ایها به شرح ز  ژگیو  دهد اگر بعم  ل نشان میج تحییها و نتا دادهن یهمچن
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 باشند.  خوب  رقابت یتوانند منبع برتر  را میز؛ د خواهند بودیمف

 ؛با اهداف موجود سازمان  ییتطابق کامل رشته تحص -1

  ؛دانشگاه درازمدعم سازگار با برنامه یاخذ هرگونه تصم -2

 ؛میمستق صورع بهباال و  یریداوطیبان با خطرپذ نینش از بیگی -3

 ؛د بر استفاده از استادان با مدر  دکترایتأک -4

 م.یصورع مستقه ب  انسان یروینش نیانتخاب و گی -5

؛ سیت یاز نیی ها ن  ژگیو  دهد به بعم  ل نشان میج تحییجدول فوق و نتا یها ن دادهیهمچن

 ن است:یآن کامالً نامع  رقابت یجاد برترییان ایرا میز

 ؛کسب درآمد یبرا  خارج یرش دانشجو از کشورهایپذ -1

 ؛ق کسب درآمد با ارااه خدماعیاز طر ی  رکت به طرف خودکفا -2

 کسب درآمد. یبرا یمجاز یها جاد دانشگاهیا -3

 یریگ جهینتبحث و 
شدن به میدیریت کارآمید و یکپارچیه منیابع      ناالترین رویکردها برای  اسبنیک  از بهترین و م

رویکیرد شایسیتگ  محیور در     یریکیارگ  بیه انسان  به طور عام و کارکرد آموزش به طیور وییژهئ   

آموزش عال  را باید بر اساس شایسیتگ    ستمیرسیز به عبارع دیگر. رییی است مدیریت و برنامه

 طرا   کرد و شایستگ  هسته مرکیی آن است.

کیه مبتنی  بیر اهیداف  یال و آینیده        ییبرانگ چالشهای مورد نیاز یا  گ شکاف میان شایست

ریییی راهبیردی خواهید بیود. بیه همیین        های موجودئ مبنای برنامه سازمان هستند و شایستگ 

های مطیوب و موجود آموزش عال  در سازمان را استخراج نمود و  منظور این پژوهش شایستگ 

رییی برای آموزش عیال  مید    در برنامه خصوص بهی سازمان رییی برا شود در برنامه پیشنهاد م 

 نظر قرار داده شوند.

هیای موجیود و    شایسیتگ   ارتقاءبرای داشتن نگاه راهبردی به  وزه آموزش عال ئ تمرکی بر 
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هیای   رییی برای دستیاب  به شایستگ  است که در این مقاله ذکر شد و همچنین برنامه 1ای ویژه

نیستند و باید به دست آیند تا با تحصیل آنهیا از غیافیگیری راهبیردی در    مطیوب  که در اختیار 

 آینده جیوگیری شود مورد تأکید است.

و... اع یی بیر اخالق  دیی تأک یئقیو  یریپذ نظم ئدر آموزش  میت تید بر فعالیتأکمواردی چون 

توانند منبع ایجاد مییت رقیابت  باشیند و بایید بیرای  فیظ آنهیا        های  هستند که م  شایستگ 

 یم محتیوا یتنظئ رندهیادگیبه سازمان   ل وضع سنتیتبدهای  چون  رییی شود. شایستگ  برنامه

و متناسب با مجموعه آموزش   مال یجاد کدهایامسئیهئ ش قدرع  ل یافیا بر اساسها  آموزش

 رییی نمود. واردی هستند که باید برای دستیاب  به آنها برنامه... م

ها در دستور کار مراکی آموزش عال  سازمان میورد   شود تمرکی بر این شایستگ  پیشنهاد م 

آمیوزش عیال  در    ارتقاءرییی برای  در برنامه مثالًنظر قرار داشته باشد و در سازمان درون  شود. 

محور باشند. یا در خصوص  ها شایستگ  بایست برنامه راهبردی م های  برنامه خصوص بهسازمان 

محور برقرار  جذب و ارتقائ نظام شایستگ  ژهیو بهکارکردهای نیروی انسان  در ذیل آموزش عال  

های جذب یا ارزیاب  عمیکرد میال  قیرار    های برشمرده شده به عنوان شاخصه شود و شایستگ 

با توجه به وضعیت موجود و مطیوب به دست آمده در ایین   های آت  گیرند. در ضمن در پژوهش

 ساز شود. مطالعهئ اقدام به تدوین راهبرد و یا سایر ارکان جهت
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 رییی آموزش عال . برنامه
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هییای کییالس درس  کییارآفرین  و ویژگیی (. 1394هییادی ) ئو پورشییافع  مطهییره ئآبییادی پیمییا غیییاث راه
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1. core competency 
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ریییی آمیوزش    سسه پژوهش و برنامهؤ. تهران: م دانشگاه تیریدر مد ینوآور(. 1379یالئ بیکاس )سان

 عال .

 .. تهران: تحفهمدیریت و رهبری دانشگاه (. 1392سهراب ئ زهره و بوشهریئ الهام )

 محور در آمیوزش  ارزیاب  شایستگ  دانش(. 1389) هاتف ئرسول  و ایمان ئیس  وانان ار ئبابک ئسهراب 

 .77-58ئ 2ئ انداز مدیریت دولت  چشم. عال 

های کیفیت در آمیوزش عیال     بررس  شاخ (. 1387) صاد ئصالح  و محمد ئفاضی  .محمود ئپور شارع

 .55-30ئ 1نشریه آموزش عال  ایرانئ . های کانون  بر مبنای تحییل شایستگ 

. در جمهیوری اسیالم  اییران   ی ارزیاب  آموزش عیال   ها شاخ  .(1384شورای عال  انقالب فرهنگ  )

 .تهران

ماهنامیه تیدبیرئ   ها در میدیریت منیابع انسیان .     (. نقش شایستگ 1388محمد ) ئمریم و دیانت  ئعرفان 
 .20-16ئ 207

طییرح نیازسیینج  نیییروی انسییان  متخصیی  و   (. 1382پریییدخت ) ئمحمییدباقر و و یییدی ئغفرانیی 
 رییی آموزش عال . سسه پژوهش و برنامهؤ. تهران: مگذاری توسعه منابع انسان  کشور سیاست

فصینامۀ پیژوهش و  های آموزش  عال ؛ گیارش  از کنفرانس پاریس.  (. چالش1377مقصود ) ئفراستخواه
 .17رییی آموزش عال ئ  برنامه

مدیریت منابع انسان  مبتن  بیر شایسیتگ  در   (. 1393سمیه ) ئعی  و رضای  ئشجاع .اسحاق ئفرشیدی
 المیی  مدیریت. . دوازدهمین کنفرانس بینایرانشرکت می  گاز 

 یهیا  آموختگیان دانشیکده   دانیش  یا  رفه  ستگیشا یالگو(. 1389نژادئ مهدی ) فیضئ مهدی و بهادری

 .68-37ئ 46فصینامه آموزش مهندس  ایرانئ . رانیا  نظام آموزش عال  مهندس

 .مترجم( ئ)م. گودرزی سرمایه انسان مدیریت استعداد: نگاه  نو به توسعه (. 1387راجر ) ئکارترایت

. دومین همیایش میی    های اساس  فراروی آموزش عال  در هیاره سوم چالش(. 1390محمود ) ئکاظم 

عیییمئ فنییاوری و صیینعت.    یگییذار اسییتیسپژوهشییکده  .مییدیریت پییژوهش و فنییاوریئ تهییران  
http://www.civilica.com/Paper-NCRT02-NCRT02_038.html 

. تهیران: دانشیکده    کی یو مراکی آمیوزش الکترون  یمجاز یها دانشگاه تیریمد(. 1383نصیریئ عییرضا )

 مدیریت دانشگاه تهران.
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