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 چکیده

فرهنگی«  -در مراکز آموزشیآموختگان یک دانشگاه نظامی های دانش شایستگی»ارزیابی ر با هدف تحقیق حاض

آموختگان این دانشگاه در افق زمانی  های مورد انتظار از دانش ها و ارزیابی شایستگیدر قالب شناسایی شاخص 

به روش  تحقیقات کاربردی بوده و است. این تحقیق از نوع  پذیرفتهصورت  هاآنالتحصیلی فارغ نزدیک به زمان

اندرکاران  نفر از کلیۀ مسئولین و دست  300پیمایشی انزام شده است. جامعۀ تحقیق موردنظر، شامل -توصیفی

دانشگاه  این آموختگان هستند که تماس کاری مستقیم با دانش  یک نیروی نظامی کشورفرهنگی -مراکز آموزشی

پرسشنامه    73انتخا  شدند که در طی آن تعداد    ایطبقه-تصادفی  صورتبهاند. نمونۀ آماری تحقیق  داشته نظامی  

آموختگان است. این پرسشنامه شامل  های دانش ها، پرسشنامۀ سنزش شایستگی دآوری داده تکمیل گردید. ابزار گر

ی،  های علمی، اطالعاتی، سازمانی، مدیریتی، شخصیتآموختگان در حوزه های دانش گانۀ شایستگی ابعاد هشت 

قرار گرفته است    تأیید  اعتقادی، اخالقی و ارزشی است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و سازه مورد

وتحلیل سؤاالت از  بدست آمد. برای تززیه 89/0و همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان 

های آمار استنباطی شامل  ین و انحراف استاندارد و از شاخصهای آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگشاخص 

استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان   SPSSافزار آماری از نرم  مندیره بهگروهی، با استودنت تک  tآزمون 

رار  ین و در وضعیت مطلوبی قداری باالتر از میانگطور معنیآموختگان دانشگاه، به دهد که میزان عملکرد دانش می

های شخصیتی« »شایستگیگانۀ عملکردی نشان داد که های هشت بندی شایستگیهمچنین رتبه دارد.

، دارای باالترین رتبه و  ایتخصصی رسته فرهنگی-در مراکز آموزشی 96آموختگان دانشگاه در سا  دانش 

  ها آن های عملکردی ص های شاخترین رتبه در میان سایر شایستگیدارای پایین  هاآن های علمی« »شایستگی

 باشد. می

    نظامی  دانشگاهآموختگان،  های دانش ارزیابی عملکرد، شایستگیکلیدی:  هایهواژ
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 مقدمه

باشررد.  میآن آفرینی نیروی انسررانی کیفی ارزش و عملکرد مؤثر نیروهای مسررلح در گرو نقش

 آنان صرحیح یریارگکبه با که شروندمحسرو  می هاسرازمان منابع ارزشرمندترین انسرانی، منابع

 در که هسرتند ایبالقوه هایتوانایی دارای منابع بخشرید. این تحقق سرازمانی را اهداف توانمی

های افسرری در سراختار  دانشرگاه شروند.از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل می سرازمانی محیط

از این مراکز به بدنۀ  نیروهای مسرلّح دارای نقش حیاتی و راهبردی بوده و نیروی انسرانی کارآمد

نا به فرمایشرات رهبر معظم انقال : »جوانان عزیز  و ب گردند.های نیروهای مسرلّح تزریق مییگان

های نظامی کشرور با دو هدف به کار و تحصریل اشرتغا   ما در دانشرگاه افسرری و در همۀ دانشرگاه

  -ی معظم کرل قوادارنرد: هردف او ، دانش و هردف دوم، آمرادگی و تربیرت نظرامی« )فرمرانرده

های زمانی  های افسری در افقدانشگاهآموختگان (. ارزشیابی مستمر عملکرد دانش02/10/1383

های محل خدمت  ای و نیز یگانفرهنگی تخصررصرری رسررته-کوتاه و بلندمدت در مراکز آموزش

یت در  ارتقاء کیف موجبات تواند های آموزشری میبعدی و نیز ارائه بازخورد مداوم به این سریسرتم

از جملره موارد   ارمغران بیراورد. بره هرااین دانشرررگراهتربیتی و آموزشررری را برای هرای مختل  حوزه

پراهمیت   شیازپشیبآموختگان دانشررگاه نظامی مدنظر را ارزیابی عملکرد دانشنقش مهمی که 

یت  آوردن اطالعات اسراسری در مورد وضرع دسرت به( 1توان به این موارد اشراره نمود: )کند میمی

قاط ضررع  و قوت نظام  ( شررناسررایی معایب، ن2آموختگان، )تربیتی، آموزشرری و فرهنگی دانش

و   ییکرارا شیافزا منظوربرهبینی تردابیر الزم ( پیش3تربیتی، آموزشررری و فرهنگی دانشرررگراه، )

کیفیت نظام آموزشری، تربیتی و  ارتقاء ( 4تربیتی، آموزشری و فرهنگی دانشرگاه و )اثربخشری نظام 

 دانشگاه. فرهنگی

آموزشری یک دانشرگاه -تربیتینتایج اهداف »ارزیابی  باهدفدر همین راسرتا تحقیق حاضرر 

در قالب شرررناسرررایی و ارزیابی  « ایتخصرررصررری رسرررتهفرهنگی  -در مراکز آموزشرررینظامی 

  آموختگران این دانشرررگراه در افق زمرانی نزدیرک بره زمرانهرای مورد انتظرار از دانششرررایسرررتگی

دانشرگاه  این آموختگان ارزیابی عملکرد دانش منظوربه اسرت. پذیرفتهصرورت  هاآنالتحصریلی فارغ

از نظرات خبرگان و نیز اسرناد باالدسرتی  ای رسرته تخصرصریفرهنگی -در مراکز آموزشری نظامی

ها و تدابیر ابالغی  توان به »سرریاسررتمتعددی بهره گرفته شررده اسررت. از جملۀ این اسررناد می

ا بر اسراس طرح تحکیم، رشرد و تعالی شرخصریت و هویت افسرری آجا«  مراتب فرماندهی آجسرلسرله
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 های رشد و تعالی هویت افسری« اشاره نمود. نیز »برنامهو 

 ادبیات تحقیق 

 پیشینه نظری

های  رال  تایلر شررامل گامشررایسررتگی شرریابی زالگو ار تایلر:شیایسیتگی ارزشییابی  یالگو 

(  2( تهیه و تدوین اهداف برنامه، )1) (:1985 فیلد،بیم و شرینک گانۀ ذیل اسرت )اسرتافلهشرت

هایی  ( تدوین شرررایط و موقعیت4رفتاری، ) صررورتبه( بیان اهداف 3برنامه، )بندی اهداف طبقه

( بیان اهداف برنامۀ ارزشریابی به پرسرنل  5یابی به اهداف را در آن نشران داد، )توان دسرتکه می

های  ( انتخا  یا تدوین تکنیک 6، )شرایسرتگی یابیشرده برای ارزشر های انتخا ذیربط در موقعیت

ها  ( مقایسرۀ داده8های مربوط به عملکرد و )آوری داده( جمع7، )شرایسرتگی گیریاندازهمناسرب 

 .3اهداف رفتاری گام  ها وشایستگیبا 

در این دسرته از الگوهای ارزشریابی  :  1مبتنی بر قضیاوت  شیایسیتگی الگوهای ارزشییابی  

،  2اسرتیک  گیشرایسرتارزشریابی  یاسرکریون، الگو شرایسرتگیارزشریابی  یگو)نظیر ال شرایسرتگی

و ...( »قضراوت عامل ارزشریابی« نقش عمده و اصرلی را  3اعتباربخشری شرایسرتگیارزشریابی  یالگو

 (.1388کند )کیامنش، علیرضا؛ ایفا می شایستگیدر امر ارزشیابی 

را مترادف با تعیین   یسرتگشرایاسرکریون ارزشریابی  اسیکریون: شیایسیتگی ارزشییابی   یالگو

کنرد کره میزان مطلوبیرت اهرداف دانرد و بر این نکتره ترأکیرد میمی میزان مطلوبیرت اهرداف برنرامره

  شرررایسرررتگیارزشررریابی  ی(. این الگو که به الگو1975برنامه باید مشرررخص شررروند )پاپهام؛ 

نی بر تحقق بتم شرایسرتگینیز شرهرت دارد؛ در مقایسره با الگوهای ارزشریابی  4مدارکنندهمصررف

کمک  ها به( بازبینی برنامه2( ارزشررریابی نتایج برنامه، )1های ذیل اسرررت: )اهداف، شرررامل گام

ارزشریابی )بر اسراس اطالعات مبتنی بر قضراوت، اطالعات مبتنی بر مشراهده و اطالعات مبتنی بر 

و  هابرنامه لیک گیری مطلوبیت( نتیزه4( تعیین شرایستگی کلی برنامه و )3عملکرد فراگیران(، )

 .هاشایستگی

 

1. Judgmental Evaluation Models 

2. Stake Evaluation Model 

3. Accreditation Evaluation Model 

4. Consumer Oriented Evaluation Model 
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در این دسررته از الگوهای : 1گیریتسیییل در تصیمیم شیایسیتگی الگوهای ارزشییابی 

،  OEM شایستگی ارزشیابی ی، الگوCIIP شایستگی ارزشیابی ی)نظیر الگو شایستگیارزشیابی 

ت الزم  و ...( به ارائه خدما 3تفاوت شرایسرتگی ارزشریابی ی، الگو2CSE شرایسرتگی ارزشریابی یالگو

های آموزشرری توجه گیری درخصرروص فعالیتگان و مسررئولین جهت تصررمیمگیرندبه تصررمیم

»تسرررهیل در   شرررایسرررتگیاین دسرررته از الگوهای ارزشررریابی به الگوهای  رونیازاشرررود. می

، عامل ارزشرریابی  شررایسررتگی اند. در این دسررته از الگوهای ارزشرریابیگیری« معروفتصررمیم

های آموزشری کمتر توجه دارد. ولی بیشرتر در  هوبیت و ارزش پدیدبه ارزشریابی مطل یسرتگیشرا

آوری کرده و جهت تعیین ارزش برنامه در اختیار فرد یا  تالش آن است که اطالعات الزم را جمع

گیرندگان( قرار دهد. تعیین نهایی میزان مطلوبیت برنامه در  افراد دیگری )مسررئولین یا تصررمیم

گردد )کیامنش،  گیرندگان واگذار میبه مسررئولین و تصررمیم یی شررایسررتگسررته از الگوهااین د

 (.1388علیرضا؛ 

(  1971بیم و همکاران )این الگو که توسرط اسرتافل:  4CIIP شیایسیتگی   ارزشییابی  یالگو

اسررت ارزشرریابی را فرآیند تعیین کردن، به دسررت آوردن و فراهم سرراختن اطالعات   شرردهارائه

منظور هردایرت و نترایج بره اجراطلوبیرت اهرداف، طرح، توصررریفی و قضررراوتی در مورد ارزش و م

های مورد بررسری تعری  گیری، خدمت به نیازهای پاسرخگویی و درک بیشرتر از پدیدهتصرمیم

را یک فعالیت مستمر   شایستگی(. این تعری  ارزشیابی 1985یلد، ف بیم و شینک کند )استافلمی

دسرت آوردن و فراهم سراختن اطالعات  به ،شرایسرتگی کردن داند که شرامل سره مرحلۀ تعیینمی

«،  شرایسرتگی هایی نظیر »مشرخص کردنشرامل فعالیت شرایسرتگیاسرت. مرحلۀ تعیین کردن 

نیاز   هاآنگیرندگان به است که تصمیم« شایستگی « و »روشن ساختنشرایستگی »تعری  کردن

»تززیه و  آوری«، »سررازمان دادن« و شررامل »جمع شررایسررتگیدسررت آوردن دارند. مرحلۀ به

گیری و آمار صرورت  های تکنیکی نظیر اندازهاسرت که با اسرتفاده از روش هاشرایسرتگیتحلیل« 

آمده دسررتبه « شررامل ترکیب اطالعات مختل شررایسررتگی گیرد. مرحلۀ »فراهم سرراختنمی

گانه،  مورد استفاده قرار گیرند. از مراحل سه شایستگیهای ارزشیابی ی است که در هدفصورتبه

 

1. Decision-Facilitation Evaluation Models 

2. Center for the Study of Evaluation, university of California Los Angeles. 

3. Discrepancy Evaluation Model 

4. CIIP (Context-Input-Process-Product) Evaluation Model 
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« اطالعات با همکاری مشررترک  شررایسررتگی « و »فراهم کردنشررایسررتگی لۀ »تعیین کردنمرح

«  شررایسررتگی دسررت آوردنپذیرد، ولی مرحلۀ »بهگیرنده انزام میعامل ارزشرریابی و تصررمیم

عات چون یک فعالیت کامالً تکنیکی اسرت توسرط عامل ارزشریابی و یا گروه ارزشریابی صرورت  اطال

 گیرد.می

عناصر سازمانی راجر کافمن، دارای   شایستگیالگوی :  1OEM شایستگی   ارزشیابی  یالگو

ها، در مزموع،  داد و پیامد. سرازمانداد، فرآیند، محصرو ، برونپنج عنصرر اسراسری اسرت: درون

بر هاست تا متشرکل از این پنج عنصرر هسرتند. الگوی عناصرر سازمانی، چارچوبی در دست سازمان

عی را به یکدیگر پیوند دهند.  مایج سررازمانی و پیامدهای اجتهای سررازمانی، نتاآن تالش اسرراس

توان تقسرریم کرد: »آنچه هسررت« و »آنچه باید  الگوی عناصررر سررازمانی را به دو سررطح هم می

های فعا  و غیرفعا  سرازمان  توان برای شرناسرایی بخشاز الگوی عناصرر سرازمانی می باشرد«.

ر سطح سازمان انزام  اثربخشی انواع مالحظاتی که داستفاده کرد. الگوی یادشده، برای ارزشیابی 

توان برای ارتباط دادن »آنچه یک سرازمان  برد. از الگوی عناصرر سرازمانی میشرود را به کار میمی

«  آوردیمای پدید کند و آثار اجتماعیکند، عرضرره میدهد، تولید میکند، انزام میاسررتفاده می

دیران برای شناسایی آثار  گوی عناصر سازمانی، کمک به مکمک گرفت. مزیت اصلی استفاده از ال

 تغییرات یک بخش در کل سازمان یا سیستم است.

-آموزشری آموختگان دانشرگاه در مراکزتحقیق حاضرر درصردد ارزیابی میزان اثربخشری دانش

های هشررتگانه با مقادیر اسررتاندارد از پیش  یا به عبارت دیگر میزان تطابق شررایسررتگی فرهنگی

های ارزشرری عبارت اسررت از:  تحقیق حاضررر شررایسررتگی در این مراکز اسررت. در ین شرردهتعی

  .کنندۀ خصرروصرریات بارز یک انسرران خدایی در مکتب اسررالم اسررتهایی که مشررخصویژگی

هایی که در خلق و خوی انسرانی فرد  های اخالقی عبارت اسرت از: آن دسرته از ویژگیشرایسرتگی

هایی که ریشره در  ویژگی ز:ای اعتقادی عبارت اسرت اهتگیشرایسر  .مدیر یا فرمانده ریشره دارد

های شرخصریتی عبارت اسرت از: آن  شرایسرتگی .های فردی افراد داردها و بینشباورها و نگرش

  .شرررودهرایی کره بره جنبرۀ درونی و ذاتی یرک فرمرانرده مربوط میدسرررتره از صرررفرات و ویژگی

ن بخش مربوط به وظای  خاص  های ایهای مدیریتی عبارت اسررت از: شررایسررتگیشررایسررتگی

های سازمانی عبارت  شایستگی .شودجهت توانمندسازی زیردستان می هاآنهای یران و تالشمد

 

1. Organizational Elementary Evaluation Model 
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  .شرروندهایی که در مزموعۀ تحت امر مدیر یا فرمانده مطرح میاسررت از: آن دسررته از ویژگی

فرمانده را شرکل   های اطالعاتی: آن دسرته از خصروصریاتی که اشرراف اطالعاتی مدیر یاشرایسرتگی

ها و خصرروصرریاتی که  آن دسررته از ویژگی های علمی عبارت اسررت از:شررایسررتگیو  .دهندمی

 گیرد.های علمی یک مدیر یا فرمانده را در بر میها و دورهآموزش

 تجربی پیشینه  

کلی   حالت دومیزان تطابق وضرعیت موجود با  راآموزشری -کیفیت نظام تربیتی( 1380)بازرگان 

و   تعیین شرده( پیشاسرتانداردها )معیارهای از  (1از: ) اندعبارت. این دو حالت نموده اسرتبیان 

به ( در پژوهشررری 2001) 1و جولنز رلزهو (.1380ت، اهداف و انتظرارات )بازرگان، لر  رسرررا ( 2)

در  ( 1383افتخاری )های دولتی پرداختند. در سازمانارزیابی عملکرد میزان توفیق نظام  بررسی

 ۀ برنامبا مطالعه ریزی ایران نظام ارزیابی در نظام برنامهجایگاه ضرروری خرده به بررسریقی تحقی

( در  2006) 2. کو  و زیگواردپرداختنداقتصرررادی، اجتماعی و فرهنگی کشرررور  ۀسررروم توسرررع

علوم  های رشررتهآموختگان های مطلو  برای دانشپژوهشرری درخصرروص تعیین شررایسررتگی

توانرایی و میرل بره یرادگیری و  ابعرادی نظیر »دریرافتنرد کره  نوین، هرایکرامپیوتری و فنراوری

ها و  جمله شررایسررتگی از «نوآوری»و  «وتحلیلتفکر تززیه»، «گروهی و نهادی کار»، «آموزش

  .شرودمحسرو  می های آکادمیک این رشرتهآموختگان زم و مطلو  برای دانشهای الصرالحیت

هرای ارزیرابی مبتنی بر شرررایسرررتگی برنرامره لعرهبره مطرا( در پژوهشررری 2006و همکراران ) 3بروم

نتایج   ۀدر تحقیقی اقدام به مقایسر  (1386) آقامالیی و عابدینی .پرداختند مهندسری کشراورزی

علمی دانشرگاه علوم پزشرکی هرمزگان توسرط دانشزویان   ئتیه ءارزشریابی عملکرد آموزشری اعضرا

در  ( 2007) 4 مراتئیو  مراتئی(. 1386 ؛آقرامالیی و عرابردینی) خودارزیرابی اسررراتیرد نمودنردروش برا 

بررسی    و نیزساالری مرتبط با ارزیابی عملکرد بخش عمومی ابعاد شایستهتحقیق خود به بررسی 

نیکوکار و  . پرداختندو بر معیارهای شرایسرتگی  هاآننتایج عملکرد کارکنان بر عملکرد آتی  تأثیر

آموزش  مراکز اثربخشری و کارآیی زشسرن الگوی ( در تحقیقی اقدام به طراحی1388همکاران )

(  1390)اسرررفهالن یوسرررفی و نیکیحالج(. 1388نظرامی نمودنرد )نیکوکرار و همکراران،  عرالی

 

1. Hozler& Julnes 

2. Coll & Zegwaard 

3. Brumm 

4. Matei, Ani and Matei, Lucica 
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یوسرفی و  حالجمعرفی نمودند )ها برای ارزشریابی دانشرگاه جدیدمعیاری  عنوانبه را «کارآفرینی»

  از مندیبهرهبا پیمایشی -فیپژوهشی از نوع توصیدر  (1391(. رشیدزاده )1390؛ اسفهالننیکی

-شررناختی، روحی، نظامی-های علمیشرراخص و در شررش بُعد توانایی 100ای با پرسررشررنامه

از آن   مندیبهرهپرسرش پاسرب باز تهیه و با  6پرورشری، فکری، اجتماعی و جسرمی به انضرمام 

 (. 1391ه، )رشریدزاد دادمورد سرنزش قرار )ع( آموختگان دانشرگاه افسرری امام علیعملکرد دانش

طور  دانشرررگراه، بره 91آموختگران سرررا  کره میزان عملکرد دانش دادنشررران نترایج این تحقیق 

هرای  بنردی توانراییداری براالتر از میرانگین و در وضرررعیرت مطلوبی قرار دارد. همچنین رتبرهمعنی

دانشرگاه، دارای   91آموختگان سرا  های جسرمی دانشگانۀ عملکردی نشران داد که تواناییشرش

هرای  ترین رتبره در میران توانراییشرررنراختی دارای پرایین-علمی هرایاالترین رتبره و توانراییبر 

شرناسری نظام  آسریب به( در پژوهشری 1392حیدری ) باشرند.می هاآنهای عملکردی شراخص

( تحقیقی در حوزۀ 1393. عزیزیران )داری ایران پرداخرتصرررنعرت هترل ارزیرابی عملکرد کرارکنران

و  ه مورد مطالعۀ موردی آن کارکنان آموزش عملکرد کارکنان انزام داد کبررسررری نظام ارزیابی 

عنوان ارزیابی   با( تحقیقی 1393) فر و همکارانناصرحیپرورش شرهرسرتان میاندوآ  بوده اسرت. 

. امیری و  نردانزرام دادرا عملکرد برانرک کرارآفرین برا اسرررتفراده از الگوی کرارت امتیرازی متوازن 

رد کارکنان دانشرگاه پیام نور مرکز المرد از  ام به ارزشریابی عملکیقی اقددر تحق  (1393) پرتابیان

 (. 1393پیمایشری نمودند )امیری و پرتابیان؛ -نظر دانشرزویان این دانشرگاه و به روش توصریفی

ه الگوی برای ارزیابی عملکرد دانشرگاه آزاد اسرالمی  ئاقدام به ارا( 1394)یارمحمدیان و همکاران 

اقدام به  (1395) دهقان و همکاران .(1394؛ یارمحمدیان و همکاران) ودندواحد خوراسررگان نم

های  ارزشیابی برنامۀ درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر )موردکاوی پردیس

  رضرراپور و همکاران  (.1395نژاد( نمودند )دهقان و همکاران؛ شررهید بهشررتی و شررهید هاشررمی

گاه اردکان بر اسرراس الگوی سرری   ی دانشرر ارزیابی عملکرد آموزشرر در تحقیقی اقدام به  (1395)

(CIPP 1395( پرداختند )رضاپور و همکاران؛.)  در تحقیقی   (1395)پورسبزی و همکاران لطفی

پورسربزی و  لطفی) نمودند )ره(علوم دریایی امام خمینی های ارزیابی دانشرگاهمالک اقدام به ارائه

تحقیقی بره بررسررری ارزیرابی عملکرد  ( در 1395مکراران )(. سررریردنقوی و ه1395؛ همکراران

های نظامی بر اسرراس چارچو  تعالی و بالندگی سررازمانی و با مطالعۀ موردی یکی از  دانشررگاه

( در  1395(. بهادری و همکاران )1395های افسرری پرداختند )سریدنقوی و همکاران، دانشرگاه

 الگو از اسرتفاده با نظامی نبیمارسرتا یک  هایشبخ بندیرتبه و عملکرد تحقیقی اقدام به ارزیابی
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(. در همین سرررا ،  1395پرامسررری نمودند )بهادری و همکاران،  و هاپوشرررشررری داده تحلیل

 علمی ئتیه اعضرای بالندگی وضرعیت دمیرچی و همکاران در تحقیقی اقدام به ارزیابیهماینی

دمیرچی و  اختنرد )همراینیپردآن  ارتقراء برای مطلو  راهکرارهرای ارائره یرک دانشرررگراه نظرامی و

 ( در تحقیقی اقردام بره طراحی1395نژاد و همکراران )(. در همین سرررا  هرادی1395همکراران، 

ای  درجه 360 بازخورد رویکرد با )ع(دانشرزویان دانشرگاه افسرری امام علی عملکرد ارزیابی الگوی

نژاد و  ارزیرابی( نمودنرد )هرادیرتبره، فرد مورد ردۀ براالتر، فرمرانرده مسرررتقیم، همکرار و هم ه)فرمرانرد

منظور بهبود کیفیرت تمرینات ورزشررری و  ( به1397و همکراران ) عقردا(. خطیبی1395همکراران، 

های نظامی برای ارتقاء سرطح آمادگی جسرمانی نظامیان، اقدام به طراحی و ارزیابی آزمون  آزمون

عقدا و همکاران،  خطیبید مطلو  نظامی در دانشرزویان یک مرکز آموزشری سرپاه نمودند )عملکر

آموختگان سا   ( در پژوهشی اقدام به ارزیابی عملکرد دانش1397) (. عباسریان و همکاران1397

سرررا  بعرد از   4هرای عملیراتی نزاجرا )در افق زمرانی بلنردمردت و حردود دانشرررگراه در یگران 95

(  1391)ه رشریدزادشرده توسرط از شرش شرایسرتگی شرناسرایی مندیبهره( با هاآنآموختگی دانش

 . (1397)عباسیان و همکاران،  نمودند

ارتقاء دانش،  خصررروص در العالی()مدظله تحقق تدابیر و فرمایشرررات مقام معظم رهبری منظوربه

ها و تدابیر  های افسرری و نیز تحقق سریاسرتآمادگی و تربیت نظامی و ... دانشرزویان در دانشرگاه

بایست  های رشد و تعالی هویت افسری، میهنامبر  خصوص درمراتب فرماندهی آجا  ابالغی سلسله

مردت پس از  هرای زمرانی کوتراهدر افقمسرررتمر  طوربرههرا آموختگران این دانشرررگراهعملکرد دانش

های  بازخورد به حوزه صرررورتبهمورد ارزیابی و پایش قرار گرفته و نتایج آن آموختگی نیز دانش

ور منعکس شرود. در همین راسرتا تحقیق  های مذکمختل  آموزشری، تربیتی و فرهنگی دانشرگاه

و   ریزی و به اجرا درآمدپیمایشری برنامه-از نوع توصریفیدر قالب پژوهشری  1396حاضرر در سرا  

گانه ابالغی در سرند  8های سراخته )منطبق با شرایسرتگیامه محققندر طی آن بر اسراس پرسرش

«( بره ارزیرابی عملکرد  العرالی()مردظلره »منشرررور تربیتی افسرررر از دیردگراه مقرام معظم رهبری

در ادامه پس از ذکر روش اجرای  .فرهنگی نزاجا پرداخته شد-آموختگان در مراکز آموزشیدانش

گیری  حلیل آماری )توصرریفی و اسررتنباطی( و نیز نتیزهو تتحقیق به بیان نتایج تحقیق، تززیه

 تحقیق پرداخته شده است.
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 روش اجرای تحقیق

 بیان مسئله

اسررت که:  سررؤاالتگویی به این دفمند درصرردد پاسرربشرری علمی و هحاضررر در رو تحقیق

فرهنگی  -در مراکز آموزشری دانشرگاه نظامی مدنظر آموختگان دانشهای  های  شرایسرتگیشراخص

دانشگاه  آموختگان ها در ارزیابی عملکرد دانششایستگیهای  تقدم شاخص سطحی است؟ در چه

فرهنگی در  -در مراکز آموزشریدانشرگاه ان آموختگدانش ۀگانهشرت های شرایسرتگی چگونه اسرت؟

آموختگان  گانه در ارزیابی عملکرد دانشهشت های تقدم شایستگیو درنهایت  چه سرطحی است؟

 است؟ رتدانشگاه به چه صو

 روش و نوع تحقیق

،  باشررددانشررگاه مورد نظر می آموختگاندانشارزیابی عملکرد  ،در این تحقیق با توجه به اینکه

باشرد. همچنین به علت کاربرد نتایج آن در حل مسرائل و  می پیمایشری/توصریفیق ین تحقیطرح ا

 است. این تحقیق از نظر هدف کاربردیمشکالت سیستم آموزشی، پرورشی و نظامی، 

 جامعۀ آماری و حجم نمونه

مراکز   اندرکاراندسررتو  مسررئولیننفر از کلیۀ  300 تعداد تقریبی شررامل ،جامعۀ آماری تحقیق

فرهنگی، رؤسرای  -شرامل فرماندهان این مراکز آموزشری ایتخصرصری رسرتههنگی فر-موزشریآ

های آموزشری و نیز اسرتادان مراکز مذکور هسرتند که  ها وگروهانها، فرماندهان گرداندانشرکده

ای  طبقه-صرورت تصرادفیآموختگان دانشرگاه دارند. جامعۀ نمونه بهتماس کاری مسرتقیم با دانش

پرسشنامه   73اختیار کاربران قرار گرفت که تعداد انتخا  شردند و پرسشنامه در  از مراکز مذکور

 دریافت شد. وتکمیل 

 گیریابزار اندازه

آوری  عنوان ابزار اصرلی جمعو پاسرب باز به پاسرب بسرته ۀسراختمحققدر این تحقیق از پرسرشرنامۀ 

یر »سرند منشرور تربیتی افسرر  نامه بر اسراس اسرناد باالدسرتی نظاین پرسرشاطالعات اسرتفاده شرد. 

مراتب  ها و تدابیر ابالغی سررلسررلهسرریاسررت«، »سررند العالی()مدظله مقام معظم رهبری دگاهیدز ا

« و نیز »سرند  فرماندهی آجا بر اسراس طرح تحکیم، رشرد و تعالی شرخصریت و هویت افسرری آجا

وضروع تهیه و نهایی  از نظرات خبرگان م مندیبهره« و با های رشرد و تعالی هویت افسرریبرنامه
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  گانۀهای هشرتشراخص در شرایسرتگی 54 دارایاین پژوهش  ۀپاسرب بسرت ۀپرسرشرنامگشرت. 

ای  درجه 5با مقیاس  اعتقادی، ارزشی، اخالقی، شخصیتی، مدیریتی، سازمانی، اطالعاتی و علمی

ز پرسرشرنامه پاسرب  لیکرت تنظیم شرده اسرت. همچنین برای پاسرب به برخی از سرؤاالت پژوهش ا

از روش روایی محتوا و بر  مندیبهرهروایی این پرسرشرنامه با اسرتفاده شرده اسرت. پرسرش  4با  زبا

قرار گرفت. برای محاسرربۀ پایایی از ضررریب آلفای   تأییداسرراس نظرات خبرگان مورد بررسرری و 

  7/0اخ بیش از اسرتفاده شرد. چنانچه ضرریب آلفای کرونب SPSSافزار کرونباخ با اسرتفاده از نرم

شود. در تحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ  سشنامه مطلو  ارزیابی میبه گردد، پایایی پرمحاس

دهد سرؤاالت پرسرشرنامه  به دسرت آمد که نشران می %89برای سرؤاالت پرسرشرنامۀ ارزیابی عملکرد 

های  شرایسرتگیهای از پایایی باالیی برخوردار اسرت. مقدار آلفای کرونباخ و تعداد سرؤاالت مؤلفه

 .است 1ر اساس جدو  آموختگان بنۀ دانشگاهشت

 آموختگانهای دانش های شایستگی: پایایی و تعداد سؤاالت مؤلفه1جدول 

 متغیر مکنون  گانه هشتشایستگی  مقدار پایایی  تعداد سؤاالت 
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 اطالعاتی 0.79 3

 سازمانی 0.90 7

 مدیریتی 0.92 8

 شخصیتی 0.92 11

 اعتقادی 0.83 3

 اخالقی 0.89 4

 ارزشی 0.93 11

 

 هاوتحلیل دادهروش آماری و نحوۀ تجزیه

ها  وتحلیل دادهتوان هم در توصری  و تززیههای آماری یکی از تدابیر باارزشری اسرت که میروش

(. در تحقیق حراضرررر برای 1374بهره برد )هومن؛  هراآنترایج تحقیق از و هم در تفسررریر ن

های آمار توصریفی و آمار  شرده از روشهای تکمیلهای حاصرل از پرسرشرنامهوتحلیل دادهتززیه

اسرتفاده گردید. در بخش آمار توصریفی از فراوانی، درصرد   SPSSافزار ا اسرتفاده از نرمباسرتنباطی 

ها  برای تعمیم دادهی تحقیق اسرتفاده شرده و در بخش آمار اسرتنباطی نیز هاو میانگین برای داده
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های تحقیق )تعیین سرطح معناداری تفاوت بین  و آزمون فرضریه جامعۀ آماری از جامعۀ نمونه به

گانه و همچنین سررطح معناداری تفاوت بین ابعاد  های مربوط به هر یک از ابعاد هشررتشرراخص

 استفاده گردید.ی اونهنمتک  tآزمون گانه( از هشت

 تجزیه و تحلیل توصیفی 

 آموختگانگانۀ دانشهای هشییتهای شییایسییتگی بررسییی میزان مولوبیت شییاخ 

  محاسبۀ میانگین سؤاالت پرسشنامه:

،  4، زیاد 3، تا حدودی 2، کم 1های هر سرئوا  )خیلی کم عددی هر کدام از گزینهابتدا ارزش 

ها را جمع و بر تعداد کل  آن ضررر  و سررپس حاصررل گزینه ( را در تعداد فراوانی5خیلی زیاد 

 گردد.فراوانی هر سئوا  تقسیم می

 تعیین میزان مولوبیت سؤاالت پرسشنامه:

(، میزان مطلوبیت هر سئوا   1386مد، بازرگان، حزازی، بر اساس طی  بازرگان و همکاران )سر

 .گرددتعیین می 2به شرح جدو  

 (1386: میزان مولوبیت بر اساس طیف بازرگان و همکاران )سرمد، بازرگان، حجازی، 2جدول 

 مطلو   نسبتاً مطلو   نامطلو   وضعیت طی 

 5تا    3.67 3.66تا    2.34 2.33تا    1 مقدار دامنۀ میانگین 

 است: ذیلهای شایستگی علمی به شرح جدو  نتایج تززیه و تحلیل توصیفی شاخص

 های شایستگی علمی شاخ  : توزیع فراوانی، میانگین و میزان مولوبیت مربوط به3جدول 

 سؤا 
 مقدار (5)خیلی زیاد  ( 4زیاد ) ( 3تا حدودی ) (2کم ) (1خیلی کم )

 میانگین

 میزان

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی مطلوبیت

 نسبتاً مطلو  3.29 12.3 9 21.9 16 41.1 30 16.4 12 1.4 1 1

 نسبتاً مطلو  3.22 15.1 11 15.1 11 42.5 31 19.2 14 2.7 2 2

 نسبتاً مطلو  3.23 11.0 8 23.3 17 39.7 29 17.8 13 2.7 2 3

 نسبتاً مطلو  3.32 13.7 10 26.0 19 38.4 28 16.4 12 2.7 2 4

 نسبتاً مطلو  3.00 11.0 8 20.5 15 35.6 26 20.5 15 11.0 8 5

 نسبتاً مطلو  3.17 15.1 11 24.7 18 32.9 24 13.7 10 12.3 9 6

 نسبتاً مطلو  3.10 12.3 9 21.9 16 35.6 26 20.5 15 8.2 6 7

 نسبتاً مطلو  3.19 12.93 66 21.91 112 37.97 194 17.79 91 5.86 30 مؤلفه
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مربوط بره  هرایگراه در اکرر شررراخصآموختگران دانشررر ، دانشفوقبر اسررراس نترایج جردو  

در ادامه، نتایج تززیه و تحلیل توصیفی   شایستگی علمی دارای عملکردی نسبتاً مطلوبی هستند.

 است: ذیلهای شایستگی اطالعاتی به شرح جدو  شاخص

 ی اطالعاتی های شایستگ : توزیع فراوانی، میانگین و میزان مولوبیت مربوط به شاخ 4جدول 

 سؤا 
 (5خیلی زیاد ) ( 4زیاد ) ( 3تا حدودی ) (2کم ) (1خیلی کم )

 میزان مطلوبیت مقدار میانگین
 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 نسبتاً مطلو  3.32 9.6 7 30.1 22 41.1 30 15.1 11 1.4 1 8

 نسبتاً مطلو  3.25 11.0 8 27.4 20 42.5 31 11.0 8 6.8 5 9

 نسبتاً مطلو  3.25 11.0 8 20.5 15 50.7 37 15.1 11 1.4 1 10

 نسبتاً مطلو  3.27 10.53 23 26.00 57 44.77 98 13.73 30 3.2 7 مؤلفه

های شرایسرتگی اطالعاتی دارای عملکردی نسربتًا  آموختگان دانشرگاه در تمامی شراخصدانش

های شایستگی سازمانی به شرح جدو   ل توصیفی شاخصیه و تحلینتایج تزز باشند.مطلو  می

 است: ذیل

 های شایستگی سازمانی : توزیع فراوانی، میانگین و میزان مولوبیت شاخ  5جدول 

 سؤا 
 مقدار (5خیلی زیاد ) ( 4زیاد ) ( 3تا حدودی ) (2کم ) (1خیلی کم )

 میانگین

 میزان

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی مطلوبیت

 نسبتاً مطلو  3.41 13.7 10 32.9 24 31.5 23 15.1 11 2.7 2 11

 نسبتاً مطلو  3.36 17.8 13 30.1 22 31.5 23 8.2 6 11.0 8 12

 مطلو نسبتاً  3.29 15.1 11 21.9 16 42.5 31 15.1 11 4.1 3 13

 نسبتاً مطلو  3.52 19.2 14 28.8 21 38.4 28 5.5 4 5.5 4 14

 نسبتاً مطلو  3.41 9.6 7 32.9 24 43.8 32 9.6 7 1.4 1 15

 نسبتاً مطلو  3.42 15.1 11 27.4 20 42.5 31 11.0 8 2.7 2 16

 نسبتاً مطلو  3.49 13.7 10 45.2 33 20.5 15 13.7 10 5.5 4 17

 نسبتاً مطلو  3.41 14.89 76 31.31 160 35.81 183 11.17 57 4.7 24 مؤلفه

های مربوط به آموختگران دانشرررگاه در تمامی شررراخص، دانشفوقبر اسررراس نترایج جدو  

در ادامه، نتایج تززیه و تحلیل   باشرند.شرایسرتگی سرازمانی دارای عملکردی نسربتاً مطلو  می

 است: ذیلهای شایستگی مدیریتی به شرح جدو  توصیفی شاخص
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 های شایستگی مدیریتی : توزیع فراوانی، میانگین و میزان مولوبیت شاخ  6جدول 

 سؤا 
 مقدار (5خیلی زیاد ) ( 4زیاد ) ( 3تا حدودی ) (2کم ) (1خیلی کم )

 میانگین

 میزان

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی مطلوبیت

 نسبتاً مطلو  3.42 12.3 9 31.5 23 42.5 31 9.6 7 2.7 2 18

 نسبتاً مطلو  3.47 15.1 11 32.9 24 35.6 26 13.7 10 1.4 1 19

 نسبتاً مطلو  3.38 16.4 12 26.0 19 38.4 28 13.7 10 4.1 3 20

 مطلو  3.67 19.2 14 35.6 26 35.6 26 8.2 6 0 0 21

 طلو اً منسبت 3.60 13.7 10 38.4 28 39.7 29 6.8 5 0 0 22

 نسبتاً مطلو  3.38 19.2 14 21.9 16 37.0 27 17.8 13 2.7 2 23

 نسبتاً مطلو  3.33 16.4 12 21.9 16 38.4 28 15.1 11 4.1 3 24

 نسبتاً مطلو  3.28 16.4 12 26.0 19 35.6 26 9.6 7 11.0 8 25

 و نسبتاً مطل 3.44 16.09 94 29.28 171 37.85 221 11.81 69 3.25 19 مؤلفه

های  آموختگان دانشگاه در تمامی شاخصگردد دانشمشاهده می فوقهمانطوریکه در جدو  

 باشند.  مربوط به شایستگی مدیریتی دارای عملکردی نسبتاً مطلو  می

های شرایسرتگی شرخصریتی به شررح جدو   در ادامه، نتایج تززیه و تحلیل توصریفی شراخص

 است: زیر

 های شایستگی شخصیتی: توزیع فراوانی، میانگین و میزان مولوبیت شاخ  7جدول 

 سؤا 
 مقدار (5خیلی زیاد ) ( 4زیاد ) ( 3تا حدودی ) (2کم ) (1خیلی کم )

 میانگین

 میزان

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی مطلوبیت

 مطلو  3.74 20.5 15 37.0 27 28.8 21 8.2 6 0 0 26

 نسبتاً مطلو  3.62 15.1 11 43.8 32 23.3 17 9.6 7 2.7 2 27

 نسبتاً مطلو  3.39 17.8 13 26.0 19 31.5 23 13.7 10 5.5 4 28

 نسبتاً مطلو  3.51 15.1 11 34.2 25 32.9 24 8.2 6 4.1 3 29

 نسبتاً مطلو  3.66 13.7 10 43.8 32 27.4 20 6.8 5 1.4 1 30

 نسبتاً مطلو  3.47 13.7 10 30.1 22 38.4 28 8.2 6 2.7 2 31

 نسبتاً مطلو  3.39 13.7 10 24.7 18 42.5 31 12.3 9 1.4 1 32

 نسبتاً مطلو  3.06 8.2 6 24.7 18 32.9 24 16.4 12 9.6 7 33

 نسبتاً مطلو  3.28 15.1 11 24.7 18 34.2 25 9.6 7 9.6 7 34

 مطلو  3.83 16.4 12 50.7 37 21.9 16 5.5 4 0 0 35

 مطلو  4.17 37.0 27 41.1 30 13.7 10 1.4 1 1.4 1 36

 نسبتاً مطلو  3.56 16.94 136 34.62 278 29.77 239 9.08 73 3.49 28 مؤلفه

های  آموختگان دانشگاه در تمامی شاخصگردد دانشمشاهده می فوقهمانطوریکه در جدو  

 باشند.  ی نسبتاً مطلوبی میمربوط به شایستگی شخصیتی دارای عملکرد
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 زیرهای شرایسرتگی اعتقادی به شررح جدو  در ادامه، نتایج تززیه و تحلیل توصریفی شراخص

 است:

 های شایستگی اعتقادی: توزیع فراوانی، میانگین و میزان مولوبیت شاخ  8جدول 

 سؤا  
 مقدار  (5)زیاد  خیلی   (4زیاد ) ( 3تا حدودی ) (2کم ) (1خیلی کم )

 میانگین 

 ن میزا

 درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  مطلوبیت 

37 0 0 9 12.3 18 24.7 30 41.1 12 16.4 3.65 
نسبتاً  

 مطلو  

38 2 2.7 4 5.5 33 45.2 21 28.8 9 12.3 3.45 
نسبتاً  

 مطلو  

39 4 5.5 8 11.0 27 37.0 20 27.4 9 12.3 3.32 
نسبتاً  

 مطلو  

 3.47 13.67 30 32.43 71 35.63 78 9.60 21 2.73 6 مؤلفه 
نسبتاً  

 مطلو  

های  آموختگان دانشگاه در تمامی شاخصگردد دانشمشاهده می فوقهمانطوریکه در جدو  

باشرند. در ادامه، نتایج تززیه و  مربوط به شرایسرتگی اعتقادی دارای عملکردی نسربتاً مطلو  می

 است: زیرهای شایستگی اخالقی به شرح جدو  لیل توصیفی شاخصتح

 های شایستگی اخالقیمیانگین و میزان مولوبیت شاخ  : توزیع فراوانی، 9جدول 

 سؤا  
 مقدار  (5خیلی زیاد ) (4زیاد ) ( 3تا حدودی ) (2کم ) (1خیلی کم )

 میانگین 

 میزان 

 درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد ی وانفرا درصد فراوانی  مطلوبیت 

40 7 9.6 8 11.0 26 35.6 20 27.4 7 9.6 3.18 
نسبتاً  

 مطلو  

41 3 4.1 2 2.7 26 35.6 27 37.0 11 15.1 3.59 
نسبتاً  

 مطلو  

42 4 5.5 8 11.0 22 30.1 28 38.4 7 9.6 3.38 
نسبتاً  

 مطلو  

43 2 2.7 8 11.0 19 26.0 31 42.5 9 12.3 3.54 
نسبتاً  

 مطلو  

 3.42 11.65 34 36.33 106 31.83 93 8.93 26 5.48 16 مؤلفه 
نسبتاً  

 مطلو  
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های  آموختگان دانشگاه در تمامی شاخصگردد دانشمشاهده می فوقهمانطوریکه در جدو  

و  باشرند. در ادامه، نتایج تززیه مربوط به شرایسرتگی اخالقی دارای عملکردی نسربتاً مطلو  می

 است: زیرهای شایستگی ارزشی به شرح جدو  تحلیل توصیفی شاخص

 های شایستگی ارزشی میانگین و میزان مولوبیت شاخ  : توزیع فراوانی، 10جدول 

 سؤا 
 مقدار (5خیلی زیاد ) ( 4زیاد ) ( 3تا حدودی ) (2کم ) (1خیلی کم )

 میانگین

 میزان

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی مطلوبیت

 نسبتاً مطلو  3.60 16.4 12 39.7 29 21.9 16 13.7 10 1.4 1 44

 نسبتاً مطلو  3.44 15.1 11 27.4 20 39.7 29 5.5 4 5.5 4 45

 نسبتاً مطلو  3.62 17.8 13 37.0 27 28.8 21 8.2 6 2.7 2 46

 نسبتاً مطلو  3.43 11.0 8 37.0 27 30.1 22 11.0 8 4.1 3 47

 نسبتاً مطلو  3.47 13.7 10 34.2 25 28.8 21 15.1 11 1.4 1 48

 مطلو  3.75 21.9 16 39.7 29 23.3 17 6.8 5 2.7 2 49

 نسبتاً مطلو  3.74 21.9 16 38.4 28 26.0 19 4.1 3 4.1 3 50

 و نسبتاً مطل 3.55 13.7 10 35.6 26 31.5 23 5.5 4 4.1 3 51

 نسبتاً مطلو  3.57 15.1 11 31.5 23 41.1 30 2.7 2 2.7 2 52

 نسبتاً مطلو  3.22 16.4 12 16.4 12 38.4 28 15.1 11 6.8 5 53

 نسبتاً مطلو  3.60 20.5 15 31.5 23 27.4 20 6.8 5 5.5 4 54

 نسبتاً مطلو  3.54 16.68 134 33.49 269 30.64 246 8.59 69 3.73 30 مؤلفه

های  آموختگان دانشگاه در تمامی شاخصگردد دانشمشاهده می فوقدر جدو   وریکههمانط

 باشند.مربوط به شایستگی ارزشی دارای عملکردی نسبتاً مطلو  می

 تجزیه و تحلیل استنباطی 

و امکان  گانه های هشررتبرای بررسرری وضررعیت هر یک از شررایسررتگیدر گام او  در این بخش 

آن  خصررروص در( 𝜇میرانگین جرامعرۀ آمراری تحقیق )( بره 𝑋مونره )تعمیم میرانگین حراصرررل از ن

 زیر تعری  شده است: صورتبهشایستگی خاص، آزمون فرض او  

{
𝐻1: 𝜇 > 3 → مطلو 

𝐻0: 𝜇 ≤ 3 → نامطلو 
 

برای  یگروه ترک  t، از آزمون آمراری پرارامتریرک او  آزمون فرض منظوربره گرام او ، ادامرۀدر 

  (𝜇به میانگین کل جامعۀ آماری تحقیق )( 𝑋نمونه )انگین حاصرررل از امکان تعمیم میبررسررری 

آورده   در ادامهگانه اسرتفاده شرده و نتایج آن های هشرتوضرعیت هر یک از شرایسرتگیبرای تعیین 
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 .شده است

های مربوط به هر یک از برای مشررخص کردن تقدم و تأخر شرراخص در گام دوم، همچنین

ها از  شرایسرتگی کلبههای عملکردی مربوط بندی کل شراخصهتبر در گام سرومها و شرایسرتگی

 است.استفاده شده  دهندگانمیانگین نظرات پاسب

،  فوقجدو  بر اسراس  که ییآنزااز : آموختگان دانشرگاهدانش گانههشرت شرایسرتگی وضرعیت

ز  در حد باالتر ادهندگان  تحقیق پاسررب آموختگان از منظر دانش شررایسررتگیهر هشررت  میانگین

در   هاها برای نمونهتوان گفت این شررایسررتگیمی به دسررت آمده اسررت؛تحقیق  معیار مقایسررۀ

 .وضعیت مطلوبی قرار دارد

 ( 3)معیار مقایسه=  آموختگانگانه دانش هشت  های: تعیین وضعیت شایستگی11جدول 

 هاشاخ 

 شایستگی مؤلفه

 میانگین

(𝑿) 

 انحراف

 استاندارد

 تفاوت  tمقدار 

 هامیانگین

 Sig درجۀ آزادی
 داری()سوح معنی

 000/0 71 0.19 29.741 0.909 3.19 علمی

 000/0 71 0.28 34.850 0.8 3.28 اطالعاتی

 000/0 71 0.44 30.250 0.966 3.44 سازمانی 

 000/0 71 0.35 29.957 0.948 3.35 مدیریتی

 000/0 68 0.96 46.228 0.711 3.96 شخصیتی

 000/0 68 0.46 32.777 0.887 3.46 اعتقادی

 000/0 68 0.42 29.624 0.943 3.42 اخالقی

 000/0 68 0.53 33.636 0.889 3.53 ارزشی

برای هر هشررت   داریمعنی سررطحبر اسرراس نتایج این جدو ، چون مقدار  دیگر سرروییاز 

Sigشراخص برابر صرفر حاصرل شرده اسرت ) =∝و  ∝> ( رد و H0) ( بنابراین فرض صرفر0.05

توان گفت که از  توان نتایج حاصررل را برای کل جامعۀ آماری تحقیق بسررط داد. بنابراین میمی

ای، وضرعیت هر هشرت شرایسرتگی  خصرصری رسرتهفرهنگی ت -نظر کلیۀ مسرئولین مراکز آموزشری

 در وضعیت مطلوبی قرار دارد.آموختگان دانش

 :یستگی علمی های عملکردی شابندی( شاخ بندی )رتبهاولویت

های علمی برابر آمده برای شرایسرتگیبندی نهایی بدسرتها، رتبهبر اسراس میانگین امتیاز شراخص

 نمودار زیر است:



 17/   ...دانشگاه  کیآموختگان دانش یهایستگیشا یابیارز

 

 
 علمی های مربوط به شایستگیبندی شاخ رتبه : وضعیت  1 نمودار 

 علمیهای مربوط به شرایسرتگیهای بندی حاصرل از میانگین حسرابی شراخصبا توجه به رتبه

نامۀ  گان، باالترین رتبه، مربوط به شراخص »میزان آگاهی و شرناخت نسربت به آیینآموختدانش

های افسررر نگهبانی، افسررر گشررتی، پاسررداری،  مأموریتانضررباطی، پادگانی و پاسررداری )شررامل 

های پیشرگیری  ترین رتبه مربوط به شراخص »میزان آشرنایی با روشنگهبانی و ...(« بوده و پایین

میزان آشرررنرایی برا » نسررربی شررراخص مقردار انحراف معیرار پرایین لفرات« اسرررت.از جرائم و تخ

دهندگان در  نسرربی اختالف نظر پاسرربسررنگین«، بیانگر کم بودن افزارهای سرربک و نیمهجنگ 

   هاست.شاخصنسبت به سایر  یعملکرد شاخصاین مورد 

 آموختگان  دانش های عملکردی شایستگی اطالعاتی بندی شاخ رتبه

های اطالعاتی  آمده برای شرایسرتگیبندی نهایی بدسرتها، رتبهشراخص میانگین امتیازس بر اسرا

 برابر نمودار زیر است:

 
 های مربوط به شایستگی اطالعاتیبندی شاخ : وضعیت رتبه 2 نمودار 

3.33
3.273.27

3.23
3.20

3.12

2.98

2.90

3.10

3.30

میزان آگاهی و شناخت 
باطی، نسبت به آیین نامۀ انض

شامل)پادگانی و پاسداری 

ی، مأموریت های افسر نگهبان

افسر گشتی، پاسداری، 

...(نگهبانی و 

میزان آشنایی با 
جنگ افزارهای سبک و 

نیمه سنگین

میزان مهارت در کار با رایانه 
(ICDL)

میزان مهارت در نقشه خوانی
GPSو 

میزان رغبت و عالقه مندی 
به مطالعه و دانش اندوزی

میزان خالقیت و نوآوری در
انزام امورات محوله

میزان آشنایی با روش های 
پیشگیری از جرائم و 

تخلفات

3.32

3.25
3.24

3.20

3.24

3.28

3.32

میزان آشنایی با اصو  و مقررات حفاظتی و رعایت

حفاظت گفتار، رازداری و حفظ اسرار

میزان آگاهی و بصیرت سیاسیمیزان شناخت نسبت به سازمان و رستۀ مربوطه
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، باالترین رتبه، مربوط به های عملکردیحاصرل از میانگین حسرابی شراخصبا توجه به نتایج 

حفاظت گفتار، رازداری و حفظ   آشررنایی با اصررو  و مقررات حفاظتی و رعایتشرراخص »میزان 

شراخص »میزان آگاهی و بصریرت سریاسری« اختصراص یافته   ترین رتبه نیز بهاسررار« بوده و پایین

میزان شررناخت نسرربت به سررازمان و رسررتۀ  » نسرربی شرراخص اسررت. مقدار انحراف معیار پایین

، بیانگر کم بودن نسربی اختالف نظر اطالعاتی یسرتگیاشر های شراخصمربوطه« نسربت به سرایر 

 هاست.اخصشنسبت به سایر  یعملکرد شاخصاین دهندگان در مورد پاسب

 آموختگان دانش های عملکردی شایستگی سازمانی بندی شاخ رتبه

های سرازمانی  آمده برای شرایسرتگیبندی نهایی بدسرتها، رتبهمیانگین امتیاز شراخص اسراسبر 

 بر نمودار زیر است:برا

 
 های مربوط به شایستگی سازمانیبندی شاخ : وضعیت رتبه 3 نمودار 

 آموختگان  های عملکردی شایستگی مدیریتی دانشبندی شاخ رتبه

های مدیریتی  آمده برای شرایسرتگیبندی نهایی بدسرتها، رتبهبر اسراس میانگین امتیاز شراخص

 برابر نمودار زیر است:

3.53

3.49

3.44
3.413.403.40

3.29

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

میزان توجه و اهتمام بر 

رعایت سلسله مراتب و 

اطاعت پذیری

میزان تالش برای کسب

(مهارت)دانش تزربی 

فن )میزان قدرت بیان 

و قدرت مذاکره( سخنوری

و چانه زنی

توانایی شناسایی و 

ااستفادۀ مؤثر از فرصت ه

میزان موفقیت در انزام 

مأموریت های محوله

میزان انضباط و احترام 

ت عملی به قوانین و مقررا

سازمانی

توان شناخت و طرح 

، مسئله، تززیه وتحلیل

آنارزشیابی و نقد سازندۀ
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 های مربوط به شایستگی مدیریتیبندی شاخ ت رتبه ضعی: و4نمودار

 آموختگان گی شخصیتی دانشهای عملکردی شایستبندی شاخ رتبه

های شرخصریتی  آمده برای شرایسرتگیبندی نهایی بدسرتها، رتبهبر اسراس میانگین امتیاز شراخص

 برابر نمودار زیر است:

 
 شایستگی شخصیتیهای مربوط به بندی شاخ : وضعیت رتبه 5 نمودار 

 آموختگان دانش های عملکردی شایستگی اعتقادیبندی شاخ رتبه

های اعتقادی  آمده برای شرایسرتگیبندی نهایی بدسرتها، رتبهبر اسراس میانگین امتیاز شراخص

 برابر نمودار زیر است:

3.69

3.6

3.47

3.413.43.39

3.33

3.27

3.2

3.4

3.6

سطح روابط عمومی و 

اط توانایی در ایزاد ارتب

و تعامل سازنده با 

دیگران

ه میزان تأکید و توجه ب

همکاری و کار تیمی

توانمندی در ایزاد 

محیط و فضای 

مشارکت فعا  و روح 

تعاون، تعامل و 

هم افزایی در یگان

میزان عمل و توجه به 

روحیۀ جمع گرایی و 

تعاون و پرهیز از 

فردگرایی، خودخواهی 

و خودرأیی

میزان 

م مسئولیت پذیری، عد

بی تفاوتی و انزام 

داوطلبانۀ امور

توانایی در 

تصمیم گیری و 

تصمیم سازی با 

و بکارگیری عقل، علم

تزربه

ت میزان توجه و کاربس

شایسته گزینی و 

شایسته ساالری

میزان آینده نگری و 

دوراندیشی

3.78

3.693.69

3.553.53
3.453.42

3.31

3.08

3.00

3.30

3.60

3.90

میزان صداقت و 

اخالص در گفتار و 

عمل

میزان آشنایی با 

آدا  و معاشرت 

اجتماعی

میزان آمادگی 

جسمانی، ورزیدگی

بدنی، چاالکی و 

تحرک

و میزان وقت شناسی

وفای به عهد

میزان خودباوری و 

اعتمادبه نفس

میزان نشاط و 

خستگی ناپذیری

در انزام ( پویایی)

وظای  محوله

میزان خودکفائی 

  مبتنی بر استقال

فکری و استقال  

عملی

میزان چالش پذیری

و ظرفیت پذیرش 

انتقادات سازنده

د میزان توجه و تأکی

بر امر ازدواج و 

تشکیل خانواده
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 شایستگی اعتقادی به  مربوطهای بندی شاخ : وضعیت رتبه 6نمودار

های  های عملکردی مربوط به شرایسرتگیبندی شراخصه از رتبهآمددسرتبهبه نتایج  توجهبا 

نفس و  توان گفرت براالترین رتبره مربوط بره شررراخص »میزان عزتآموختگران میدانش اعتقرادی

ترین رتبه نیز مربوط به شرراخص »سررطح انگیزه و احسرراس وظیفۀ  تهذیب نفس« بوده و پایین

میزان درایت،  » نسربی شراخص اف معیار پایینمقدار انحرباشرد. می الهی در انزام وظای  محوله«

،  اعتقادی شرایسرتگیهای شراخصدانایی و کاربرد عقل و تدبیر در انزام امور« نسربت به سرایر 

نسرربت به  یعملکرد شرراخصاین دهندگان در مورد بیانگر کم بودن نسرربی اختالف نظر پاسررب

 هاست.شاخصسایر 

 آموختگان یستگی اخالقی دانشهای عملکردی شابندی شاخ رتبه

های اخالقی  آمده برای شرایسرتگیبندی نهایی بدسرتها، رتبهبر اسراس میانگین امتیاز شراخص

 برابر نمودار زیر است:

 
 های مربوط به شایستگی اخالقیبندی شاخ : وضعیت رتبه 7 نمودار 

های  ط به شرایسرتگیهای عملکردی مربوبندی شراخصآمده از رتبهدسرتبهبا توجه به نتایج 

توان گفت باالترین رتبه مربوط به شراخص »میزان تکریم شرخصریت  آموختگان میدانش اخالقی

3.63

3.44

3.32
3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

هسطح انگیزه و احساس وظیفۀ الهی در انزام وظای  محولمیزان درایت، دانایی و کاربرد عقل و تدبیر در انزام امورمیزان عزت نفس و تهذیب نفس

3.60

3.53

3.37

3.18

3.10

3.30

3.50

3.70

میزان دوری از حرص و طمع و عدم ترجیح میزان روحیۀ فداکاری و ایرارگریمیزان رعایت و حفظ حقوق دیگرانانمیزان تکریم شخصیت کارکنان و همکار

منافع شخصی به امور سازمانی
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ترین رتبره نیز مربوط بره شررراخص »میزان دوری از حرص و  کرارکنران و همکراران« بوده و پرایین

نسربی   باشرد. مقدار انحراف معیار پایینور سرازمانی« میطمع و عدم ترجیح منافع شرخصری به ام

  شرایسرتگیهای شراخصمیزان تکریم شرخصریت کارکنان و همکاران« نسربت به سرایر » شراخص

  یعملکرد شرراخصاین دهندگان در مورد ، بیانگر کم بودن نسرربی اختالف نظر پاسررباخالقی

 هاست.شاخصنسبت به سایر 

 آموختگاندانش ایستگی ارزشی های عملکردی شبندی شاخ رتبه

های ارزشی برابر آمده برای شایستگیبندی نهایی بدسترتبه ها،یاز شاخصمیانگین امت اساسبر  

 نمودار زیر است:

 
 های مربوط به شایستگی ارزشیبندی شاخ : وضعیت رتبه 8 نمودار 

های  های عملکردی مربوط به شرایسرتگیبندی شراخصآمده از رتبهدسرتبا توجه به نتایج به

ص »میزان اعتقاد نظری و  باالترین رتبه مربوط به شرراختوان گفت آموختگان میدانش ارزشرری

ترین رتبه نیز مربوط به شراخص »میزان شرناخت فرهنگ دفاع  عملی به اهل بیت« بوده و پایین

میزان  » نسبی شاخص . البته بایستی توجه داشت که مقدار انحراف معیار پایینباشدمقدس« می

، بیانگر ارزشری شرایسرتگیهای شراخصبت به سرایر ایمان و تقوا )خودمراقبتی و خودکنترلی(« نسر 

نسرربت به سررایر   یعملکرد شرراخصاین دهندگان در مورد کم بودن نسرربی اختالف نظر پاسررب

 هاست.شاخص

3.80
3.74

3.64
3.613.613.59

3.56

3.49
3.463.44

3.23

3.20

3.40

3.60

3.80

میزان اعتقاد 
نظری و عملی به

اهل بیت

میزان انس با 
قرآن

میزان عالقه مندی
به درک ایده ها و 

اندیشه های 

فرماندهی معظم 

کل 

(مدظله العالی)قوا

میزان جدیت و 
عزم 

دانش آموختگان 

در ادای واجبات و 

ترک محرمات

میزان برخورداری 
از اد  و اخالق 

اسالمی

میزان ایمان و 
ی خودمراقبت)تقوا 

(و خودکنترلی

میزان توانایی در
روخوانی، 

روانخوانی و درک 

مفاهیم قرآن

میزان تقید به 
شرکت در 

اجتماعات معنوی 

نظیر )و مذهبی 

نماز جماعت، دعا 

...(و 

، میزان امیدبخشی
روح افزایی و 

اعتمادآفرینی در

همکاران و 

کارکنان

میزان بصیرت و
آگاهی اجتماعی

میزان شناخت 
فرهنگ دفاع 

مقدس
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 آموختگاندانش گانۀهشت هایهای عملکردی شایستگی بندی کل شاخ رتبه

 است: زیربر اساس جدو  گردید که نتایج  استفاده هامیانگین امتیاز شاخصبدین منظور از 

 آموختگان دانش گانۀ هشت هایهای عملکردی شایستگی بندی کل شاخ  : رتبه 12جدول 

 شایستگی هاشاخ 
 میانگین

 حسابی

 میانگین

 رتبه

 انیحیراف

 استاندارد

 0.87 39.95 4.25 شخصیتی میزان آراستگی ظاهری

 0.85 34.68 3.86 یشخصیت میزان بهداشت و سالمتی روان

 0.99 34.19 3.84 ارزشی میزان اعتقاد نظری و عملی به اهل بیت

 0.95 34.11 3.82 شخصیتی گفتار و عملمیزان صداقت و اخالص در 

 0.92 32.19 3.78 مدیریتی سطح روابط عمومی و توانایی در ایزاد ارتباط و تعامل سازنده با دیگران

 0.99 32.50 3.78 ارزشی میزان انس با قرآن

 0.91 32.65 3.76 اعتقادی نفس و تهذیب نفسمیزان عزت

 0.88 30.60 3.71 شخصیتی بدنی، چاالکی و تحرکمیزان آمادگی جسمانی، ورزیدگی 

 0.92 31.37 3.71 اخالقی میزان تکریم شخصیت کارکنان و همکاران

 0.97 30.61 3.69 ارزشی میزان برخورداری از اد  و اخالق اسالمی

 0.93 30.81 3.69 شخصیتی میزان آشنایی با آدا  و معاشرت اجتماعی

 0.91 29.79 3.67 ارزشی )خودمراقبتی و خودکنترلی(میزان ایمان و تقوا 

 های فرماندهی معظم کل قوامندی به درک اندیشهمیزان عالقه

 العالی()مدظله
 1.01 30.38 3.67 ارزشی

 1.13 29.44 3.63 ارزشی در ادای واجبات و ترک محرمات آموختگانمیزان جدیت و عزم دانش

 0.80 29.60 3.63 مدیریتی همکاری و کار تیمیمیزان تأکید و توجه به 

 1.02 29.89 3.63 ارزشی و درک مفاهیم قرآن یخوان روانمیزان توانایی در روخوانی، 

 1.02 29.27 3.61 شخصیتی شناسی و وفای به عهدمیزان وقت

 0.96 29.30 3.61 اخالقی حفظ حقوق دیگرانعایت و میزان ر

 0.98 28.71 3.59 شخصیتی نفساعتمادبهمیزان خودباوری و 

 1.02 28.79 3.59 سازمانی پذیریمیزان توجه و اهتمام بر رعایت سلسله مراتب و اطاعت

افزایی در توانایی در ایزاد فضای مشارکت فعا  و روح تعاون، تعامل و هم

 یگان
 0.98 28.24 3.57 یتییرمد

 1.10 28.50 3.57 سازمانی )مهارت(میزان تالش برای کسب دانش تزربی 

 0.94 27.33 3.55 سازمانی زنیمیزان قدرت بیان )فن سخنوری( و قدرت مذاکره و چانه

 0.92 27.67 3.55 اعتقادی میزان درایت، دانایی و کاربرد عقل و تدبیر در انزام امور

 1.14 27.96 3.55 شخصیتی ذیری )پویایی( در انزام وظای  محولهناپو خستگیمیزان نشاط 
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 شایستگی هاشاخ 
 میانگین

 حسابی

 میانگین

 رتبه

 انیحیراف

 استاندارد

میزان تقید به شرکت در اجتماعات معنوی و مذهبی )نظیر نماز جماعت، 

 دعا(
 0.95 27.79 3.53 ارزشی

 1.16 27.99 3.53 سازمانی میزان انضباط و احترام عملی به قوانین و مقررات سازمانی

 0.95 28.31 3.53 شخصیتی فکری و استقال  عملیبتنی بر استقال  میزان خودکفائی م

 1.08 27.57 3.51 ارزشی افزایی و اعتمادآفرینی در همکاران و کارکنانمیزان امیدبخشی، روح

 1.05 26.86 3.49 ارزشی میزان بصیرت و آگاهی اجتماعی

 0.83 26.58 3.47 سازمانی هاتوانایی شناسایی و استفادۀ مؤثر از فرصت

 1.14 26.58 3.47 مدیریتی سازی با بکارگیری عقل، علم و تزربهگیری و تصمیمتصمیمتوانایی در 

 1.06 25.98 3.45 اخالقی میزان روحیۀ فداکاری و ایرارگری

 1.06 26.54 3.45 سازمانی های محولهمیزان موفقیت در انزام مأموریت

 0.98 25.59 3.43 مدیریتی داوطلبانۀ امورزام تفاوتی و ان پذیری، عدم بیمیزان مسئولیت

 1.10 25.77 3.43 مدیریتی ساالریگزینی و شایستهمیزان توجه و کاربست شایسته

 1.02 26.02 3.43 اعتقادی سطح انگیزه و احساس وظیفۀ الهی در انزام وظای  محوله

خودخواهی و گرایی و پرهیز از فردگرایی، میزان توجه به روحیۀ جمع

 خودرأیی
 0.96 26.59 3.43 مدیریتی

 1.08 24.18 3.39 سازمانی وتحلیل، ارزشیابی و نقد سازندۀ آنتوان شناخت و طرح مسئله، تززیه

 1.17 25.40 3.39 شخصیتی و ظرفیت پذیرش انتقادات سازنده یریپذ چالشمیزان 

گفتار، رازداری و حفظ میزان آشنایی با اصو  حفاظتی و رعایت حفاظت 

 سرارا
 0.98 24.52 3.35 اطالعاتی

 1.20 25.16 3.35 ارزشی میزان شناخت فرهنگ دفاع مقدس

 1.05 24.49 3.35 علمی نامۀ انضباطی، پادگانی و پاسداریمیزان آگاهی و شناخت نسبت به آیین

 1.24 24.76 3.33 مدیریتی نگری و دوراندیشیمیزان آینده

 1.04 23.66 3.29 علمی (ICDLمهارت در کار با رایانه )میزان 

 1.06 24.07 3.29 علمی سنگینافزارهای سبک و نیمهمیزان آشنایی با جنگ

 0.97 23.61 3.29 اطالعاتی میزان شناخت نسبت به سازمان و رستۀ مربوطه

 1.11 23.45 3.27 علمی GPSخوانی و میزان مهارت در نقشه

 1.07 23.49 3.25 اطالعاتی آگاهی و بصیرت سیاسیمیزان 

 1.14 21.88 3.24 اخالقی میزان دوری از حرص و طمع و عدم ترجیح منافع شخصی به امور سازمانی

 1.22 21.05 3.16 علمی اندوزیمندی به مطالعه و دانشمیزان رغبت و عالقه

 1.15 20.84 3.14 علمی میزان خالقیت و نوآوری در انزام امورات محوله

 1.16 18.99 3.06 شخصیتی دهمر ازدواج و تشکیل خانوامیزان توجه و تأکید بر ا

 1.20 18.75 3.00 علمی های پیشگیری از جرائم و تخلفاتمیزان آشنایی با روش
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 باشد:که در جدو  باال مشخص می گونههمان

التحصرریالن اخیر  گانۀ فارغهای هشررتشرراخص عملکردی )مربوط به شررایسررتگی 54از بین . 1

باشرند(  ای خود میفرهنگی مشرغو  طی دورۀ تخصرصری رسرته-کز آموزشریدانشرگاه که در مرا

اند؛ باالترین رتبه با بیشررترین مقدار  بندی شرردهرتبه هامیانگین امتیاز شرراخصکه بر اسرراس 

)میزان آراسرتگی ظاهری(    4.25با مقدار میانگین حسرابی  36سرئوا   میانگین رتبه، مربوط به

این شراخص عملکردی با دومین شراخص از حیث رتبه   اسرت. میزان اختالف میانگین حسرابی

رتبرۀ این شررراخص عملکردی برا دومین  ( و نیز میزان اختالف میرانگین 0.6)بره مقردار حردود 

ین انحراف معیار نسربتاً پایین آن، نشرانگر ( و همچن5.3شراخص از حیث رتبه )به مقدار حدود 

 آموختگان است.انشاین شاخص عملکردی د خصوص درتوجه امتیاز و اجماع قابل

بندی  رتبه هامیانگین امتیاز شرراخصشرراخص عملکردی که بر اسرراس  54همچنین از بین . 2

مقدار میانگین   با 5اند؛ کمترین رتبه با کمترین مقدار میانگین رتبه، مربوط به سررئوا  شررده

 باشد.های پیشگیری از جرائم و تخلفات( می)میزان آشنایی با روش 3.00حسابی 

 آموختگان های برتر و ضعیف عملکردی دانشاخ سۀ شمقای

 شاخ  برتر  12مقایسۀ 

های  به شرایسرتگی %33های شرخصریتی، به شرایسرتگی %42ترتیب: شراخص برتر به  12توزیع . 1

های  به شرایسرتگی %8های اخالقی و به شرایسرتگی %8های اعتقادی، گیبه شرایسرت %8ارزشری، 

 مدیریتی اختصاص یافته است.

های علمی، سرازمانی و اطالعاتی  های مربوط به شرایسرتگیشراخص برتر، شراخص 12میان  رد. 2

 شود.دیده نمی

، »میزان  4.25های »میزان آراسررتگی ظاهری« با میانگین ها، شرراخصدر میان کل شرراخص. 3

و »میزان اعتقاد نظری و عملی به اهل بیت« با   3.86بهداشررت و سررالمتی روان« با میانگین 

 باشند.دارای بهترین رتبه می بیترت به 3.84 میانگین

 ترین رتبه(شاخ  آخر )دارای پایین 12مقایسۀ  

های  به شررایسررتگی %17های علمی ، به شررایسررتگی %58شرراخص آخر به ترتیب:  12یع توز. 1

های شرخصریتی، مدیریتی و اخالقی اختصراص یافته  به هر یک از شرایسرتگی 8اطالعاتی و %
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 است.

باشرند که  ( مربوط به شرایسرتگی علمی می58شراخص )% 7خر، تعداد شراخص آ 12از تعداد . 2

ترین های علمی دارای ضرعی موختگان دانشرگاه در شرایسرتگیآحکایت از این دارد که دانش

 باشند.وضعیت می

های »میزان خالقیت و نوآوری در انزام امورات محوله« با  ها، شرراخصدر میان کل شرراخص. 3

و  3.06»میزان توجره و ترأکیرد بر امر ازدواج و تشرررکیرل خرانواده« برا میرانگین  و 3.14میرانگین 

به ترتیب دارای   3.00ی پیشرگیری از جرائم و تخلفات« با میانگین اه»میزان آشرنایی با روش

 باشند.ترین رتبه میضعی 

 96آموختگان در سال  دانش  های عملکردی گانۀ شاخ  هشت  های بندی شایستگی رتبه 

 13جدو   صرورتبهو ها میانگین امتیاز شراخص بر اسراس 96گانۀ سرا  هشرتهای یشرایسرتگ

های شررخصرریتی« دارای باالترین رتبه و  بر اسرراس نتایج، »شررایسررتگی. اندبندی گردیدهرتبه

های  گانۀ شراخصهای هشرتترین رتبه در میان شرایسرتگیهای علمی« دارای پایین»شرایسرتگی

باشررد. البته بایسررتی توجه داشررت که مقدار انحراف می 96ا  آموختگان در سرر عملکردی دانش

میزان توجه بیانگر احتماالً ها، های شرخصریتی« نسربت به سرایر شرایسرتگیسرتگیمعیار پایین »شرای

«  علمیهای »شایستگی باالیمقدار انحراف معیار های این بُعد است همچنین یکسان به شاخص

های این بُعد  به شراخص کسرانی ریغمیزان توجه انگر یباحتماالً ها، نسربت به سرایر شرایسرتگی

نظمی در میزان  توجهی توأم با بیبا کم« علمیهای »شایستگیخصوص است. به عبارتی دیگر در

 توجه، مواجه است.
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 96  در سال  آموختگان های عملکردی دانش گانۀ شاخ  های هشت بندی شایستگی رتبه :  13جدول  

 انحراف معیار میانگین محور ارزیابی

 0.711 3.60 های شخصیتیشایستگی

 0.889 3.53 های ارزشیشایستگی

 0.887 3.46 های اعتقادیشایستگی

 0.966 3.44 های سازمانیشایستگی

 0.943 3.42 های اخالقیشایستگی

 0.946 3.35 های مدیریتیشایستگی

 0.789 3.28 های اطالعاتیشایستگی

 0.909 3.19 های علمیشایستگی

 --- 3.41 میانگین

 

 

 
 های هشتگانه های مربوط به شایستگی: وضعیت شاخ  9نمودار 

 های بازوتحلیل پرسشتجزیه

  دسرت بهدهندگان بر نتایج های باز ارائه شرده، نظرات پاسربشرایان ذکر اسرت در تحلیل پرسرش

های  آموختگان در شراخصقاط ضرع  و قوت دانشآمده از سرؤاالت بسرته تحقیق تأکید داشرته و ن

 قرار گرفتند. تأییدهای مختل  مورد یستگیشا
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 گیریبحث و نتیجه

های انسرانی، کشرورهای  های شریطانی با زیر پا گذاشرتن ارزشدر دنیای ناامن امروزی که قدرت

د نیروهای مسرلح  اند، وجوقرار داده وتازتاختشروم خود مورد  عمدتاً اسرالمی را برای حفظ مطامع

مند باشررند دارای نقش  های شررغلی بهرهمند و کارآمد که از تربیت نظامی، دانش و مهارتقدرت

براشرررنرد. نیروی انسرررانی کرارآمرد در نیروهرای مسرررلح جزء  حیراتی در ایزراد و حفظ امنیرت می

زرام  یکی از ابزارهرای ارتقراء کیفی این نیروهرا، انآینرد. شرررمرار میهرای ارزشرررمنرد آن برهسررررمرایره

ظام آموزشرری اسررت که چنین نیروهایی در آن پرورش  های مسررتمر و ارائه بازخورد به نارزیابی

 اند.یافته

ای  با اسرتفاده از پرسرشرنامه 1396آموختگان دانشرگاه در سرا  در همین راسرتا، عملکرد دانش

  نفر از کاربران این 73باشرد توسرط تعداد ی میشراخص عملکرد 54شرایسرتگی با  8که حاوی 

)متشرکل از اسرتادان دانشرکده و   ایتخصرصری رسرتهفرهنگی -آموختگان در مراکز آموزشریدانش

  دسرررت بههای مورد ارزیابی قرار گرفت. داده نیز فرماندهان گروهان، گردان، دانشرررکده و مراکز

زیه و تحلیل شررده و مورد بحث قرار  های توصرریفی و اسررتنباطی تزآمده با اسررتفاده از آماره

آمده   دسررت بههای ل آماری دادهایج زیر حاصررل اسررتنباط منطقی از تززیه و تحلیگرفتند. نت

 باشد:می

باشرد به ترین وضرعیت را دارا میبخششرخصریتی رضرایت شرایسرتگیعملکرد دانشرزویان در . 1

و »صرداقت و اخالص در  همین علت دانشرزویان از نظر »انضرباط ظاهری«، »سرالمتی روان« 

دارای عملکرد  ادگی جسرررمرانی، ورزیردگی بردنی، چراالکی و تحرک« گفترار و عمرل« و نیز »آمر 

باشرند که حکایت از توجه و عنایت جمعی مسرئولین، فرماندهان و مدیران  بسریار مطلوبی می

 ارشد دانشگاه نسبت به این چهار موضوع مهم دارد.

باشند  ارزشی دارای عملکرد مطلوبی می شایستگیشخصیتی، دانشزویان در  شایستگیبعد از .  2

و عملی بره اهرل بیرت«، »انس برا قرآن«، »برخورداری از اد  و اخالق   از این رو »اعتقراد نظری

«  العالی()مدظله های فرماندهی معظم کل قواها و اندیشرهمندی به درک ایدهاسرالمی« و نیز »عالقه

ز  فرهنگی )متشررکل ا-در مراکز آموزشرری هاآندر مسررئولین بالواسررطۀ  ذهنیت بسرریار مربتی

هان، فرماندهان گردان، فرماندهان دانشرکده و فرمانده مرکز(  اسرتادان دانشرکده، فرماندهان گرو

 به همراه داشته است.
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اگرچه میزان اختالف میانگین حسررابی اولین شرراخص عملکردی با دومین شرراخص از حیث  . 3

ی با دومین  ( و نیز میزان اختالف میانگین رتبۀ این شراخص عملکرد0.6حدود  رتبه )به مقدار

نحراف معیار نسرربتاً پایین، نشررانگر ( و همچنین ا5.3شرراخص از حیث رتبه )به مقدار حدود 

توجره درخصررروص شررراخص عملکردی »میزان آراسرررتگی ظراهری«  امتیراز و اجمراع قرابرل

آموختگان دانشگاه  حقیق »ارزیابی عملکرد دانشآموختگان است؛ ولیکن بر اساس نتایج تدانش

 12رتبۀ و  4.08های رزمی« شراخص یادشرده دارای میانگین حسرابی در یگان از نگاه کاربران

. این امر بیانگر افت معنادار این شاخص در مدت زمان طی  (1397)عباسیان و همکاران؛  است

 باشد.می ایتخصصی رستهگی فرهن-ای دانشزویان در مراکز آموزشیآموزش تخصصی رسته

که از   ایگونهبهباشرد ترین رتبه میعلمی دارای ضرعی  تگیشرایسر آموختگان دانشرگاه در دانش. 4

آموختگان اختصاص  های علمی دانشبه شراخص هاآناز  %50شراخص پایین، قریب به  12بین 

بر اسراس  همچنین  باشرد.های علمی و نظامی میپیدا کرده اسرت که عمدتاً مربوط به آموزش

از اسررتادان دانشررکده، فرماندهان   فرهنگی )متشررکل-نظرات مسررئولین در مراکز آموزشرری

آموختگان دانشرگاه در  دان، فرماندهان دانشرکده و فرمانده مرکز(، دانشگروهان، فرماندهان گر

های پیشرررگیری از جرائم و تخلفات«، »میزان  هایی نظیر »میزان آشرررنایی با روششررراخص

بره مطرالعره و  منردیو نوآوری در انزرام امورات محولره« و »میزان رغبرت و عالقرهخالقیرت 

 باشند.ترین عملکرد میاندوزی« دارای ضعی دانش

های  شراخص مربوط به شراخص 2باشرند،ترین رتبه میشراخص که دارای ضرعی  12در بین . 5

د؛ یکی از این  براشرررد کره هر دو از اهمیرت بسررریرار براالیی برخوردارنر ارزشررری و اخالقی می

های بارز  دفاع مقدس« که از ویژگی های عملکردی مربوط به »میزان شرناخت فرهنگ شراخص

د و دیگری »میزان دوری از حرص و طمع و عردم ترجیح منرافع  براشررر یرک فرمرانرده ایررارگر می

 باشد.های فرماندهان فداکار میباشد که از ویژگیشخصی به امور سازمانی« می

 یق حاضر است.حاصل از سؤاالت باز و بستۀ پرسشنامه بیانگر روایی باالی تحق  انطباق نتایج. 6

های باز و بر اسررراس نظرات مسرررئولین  وتحلیل پرسرررشبا توجه به نتایج حاصرررل از تززیه. 7

فرهنگی )متشررکل از اسررتادان دانشررکده،  -آموختگان اخیر دانشررگاه در مراکز آموزشرریدانش

آموختگان  دان، فرماندهان دانشررکده و فرمانده مرکز(، دانشفرماندهان گروهان، فرماندهان گر

با مقررات، جرائم و  آشرناییهایی نظیر »مهارت زبان انگلیسری و رایانه«، »گاه در شراخصدانشر 

نگری و احسرراس مسررئولیت«، »افزایش انگیزه، روحیۀ  تخلفات انضررباطی و قضررائی«، »آینده
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های رزمی و عملیاتی« و نیز »آشرنایی  ر یگانبا خدمت د آشرناییخدمتی و اعتماد به نفس«، »

 باشند.اقتصادی کشور و جهان« دارای عملکرد ضعیفی میبا مسائل سیاسی و 

ریزی برای افزایش انگیزه و عالقۀ دانشررزویان«  دهندگان »تالش و برنامهاز نظر عموم پاسررب. 8

راکز آموزشری و اسرتفاده از  بایسرت در اولویت قرار گیرد که در این راسرتا »تعامل بیشرتر با ممی

تواند  ای« میهای تخصرصری رسرتهکمی و کیفی آموزش اسراتید این مراکز در راسرتای ارتقاء

 باشد. تأثیرگذار

ضررمن اینکه در کنار توصرریه به »اسررتفاده از اسرراتید باتزربه و با سررابقۀ خدمت در مناطق  . 9

های آموزشرری دانشررزویان  سرررفصررلعملیاتی«، بازبینی مزدد/گنزانده شرردن موارد ذیل در 

افزارشررناسرری،  شررناسرری، جنگ السررتیک، مهماتهای کارورزی، بپیشررنهاد شررده اسررت: »دوره

هرای تراکتیکی توپخرانره، وسرررایرل مخرابراتی جردیرد،  آموزش تراکتیرک، زبران انگلیسررری، اجرای

 های ورزشری رزمی و های کوچک، رشرتهخوانی، مدیریت بر یگان، نقشره GPS ،GISها،دوربین

 شنا«.

 باشند:با توجه به نتایج باال پیشنهادات زیر قابل طرح می

های  های مرتبط با شرررایسرررتگیآموختگان دانشرررگاه در شررراخصعلل باال بودن رتبۀ دانش .1

شررخصرریتی، ارزشرری و اعتقادی مورد تحقیق و بررسرری قرار گرفته و نتایج حاصررله در مورد  

آموختگران دارای کمترین رتبره  دانشهرای علمی )کره هرای مربوط بره شرررایسرررتگیشررراخص

 باشند( اعما  گردد.می

های علمی  های مربوط به شرایسرتگیآموختگان در مورد شراخصۀ دانشبودن رتب علل پایین. 2

 مززا مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. صورتبه

می و  های علهای علمی عمدتاً با آموزش، با توجه به اینکه شرراخص4در راسررتای اجرای بند . 3

این حوزه عوامل مختلفی  باشد و در رشد و یا افت دانشزویان در نظامی دانشزویان مرتبط می

ریزی های ارائه شرده، برنامهادگیری آموزشنظیر بسرترسرازی و ایزاد شروق و انگیزه نسربت به ی

نظامی، بازنگری منابع درسری و سررفصرل دروس تخصرص، تزربۀ تدریس  -مناسرب دروس علمی

و  های مناسرب تدریس و مدیریت ادارۀ کالس، وجود لوازم و تزهیزات درسرییوهاسرتادان و شر 

الزم اسررت درسرری مناسررب و مکفی و درنهایت مکان آموزشرری مناسررب دخالت دارند، کمک 

 تحقیق جامع و مززایی در این خصوص صورت پذیرد.
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تخصصی  افت معنادار شاخص »میزان آراستگی ظاهری« در طی دوران سپری نمودن آموزش  .  4

به اطالع  ایسرتهتخصرصری رفرهنگی -آموختگان دانشرگاه در مراکز آموزشریای دانشرسرته

منظور حفظ جایگاه مطلو  این شراخص در مراکز مسرئولین امر این مراکز رسرانده شرده و به

 درآید. اجرایادشده، تمهیدات مناسبی اندیشیده شده و به مرحلۀ 

نگری و احسرراس  و راهکارهای ارتقاء توانایی آیندهطی اجرای طرح تحقیقاتی مسررتقلی علل . 5

مورد بررسری   هاآننیز ارتقاء انگیزه، روحیۀ خدمتی و اعتماد به نفس مسرئولیت دانشرزویان و 

 دقیق علمی قرار گیرد.
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