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چکیده
ارتقاء آمادگ رزم مهمترین دغدغۀ سازمان های نظام در راستای انجام شایستۀ مأموریتهیای محولیه اسیت.
آموزش و بهویژه آموزش عال یک از مهمترین عوامل ارتقیاء آمیادگ رزمی اسیت .آمیوزش عیال بیه شیرط
موفقیتآمیی و مفید خواهد بود که واجد ویژگ های چون بهروز بودنئ کارای و آیندهنگری باشد .برای رسییدن
به آموزش عال با این ویژگ نیاز به برنامهرییی و برای برنامهرییی نیاز بیه شیناخت شایسیتگ هیای موجیود و
مطیوب است .این پژوهش با ترکیب روش کیف و کم ضمن سؤال از خبرگان آموزش عال سازمان مورد نظر و
سپس آزمون نتایج اصلئ اقدام بیه شناسیای و برشیمردن شایسیتگ هیای موجیود و شایسیتگ هیای آتی و
چالشبرانگیی فراروی آموزش عال سازمان نموده است .بر اساس نتایج ایین پیژوهشئ سیازمان شایسیتگ هیای
ویژهای دارد که مهمترین منبع برتری رقابت آن هستند و برای فظ آنها باید برنامهرییی نمود .شایستگ هیای
چون تأکید بر اخالقیاع یا نظمپذیری باال از این جمیه هستند .در خصوص شایسیتگ هیای مطییوب آینیده نییی
یافتهها نشان م دهند تبدیل وضع سنت به سازمان یادگیرندهئ تنظیم محتوای آمیوزشهیا بیر اسیاس افییایش
توانای ل مسئیهئ ایجاد کدهای مال متناسب با مجموعه آموزشئ استفاده از خدماع نیروی انسیان پیمانکیارئ
بهروز کردن تجهییاع و وسایلئ ایجاد بخش فناوری اطالعاعئ استفاده از سامانه آموزش مجیازی و تجهییی کیییه
کالسها به وسایل سمع و بصری از موارد قابلتوجه در این رابطه هستند.
واژههای کلیدی :سازمان نظام ئ آموزش عال ئ شایستگ ئ توانای
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مقدمه
سازمانهیای نظیام ئ خی مقیدم دفیاع و بیازوی قدرتمنید فیظ نظیام و کشیورند .موفقییت
سازمانهای نظام بستگ مستقیم به آمادگ رزم آنها دارد .مهمترین بخیش آمیادگ رزمی
نیروی انسان است .در توانای و آمادگ کیف نیروی انسان عوامل متعددی دخییل اسیت کیه
یک از مهمترین آنها آموزش م باشد .آموزش وسییهای است که فرد به کمک آن م توانید بیه
زندگ رفهای خود شکل داده و آینده را بسازد .انسان هر چه بیشیتر تربییت شیود بیه همیان
مییان برای خودئ سازمان مربوطه و کشور کارای خواهد داشت.
در سازمانهای نظام مهمترین مقطع آموزش و پرورشئ مر یه آمیوزش عیال اسیت؛ زییرا
دانشآموختگان مراکی آموزش عیال نیروهیای مسییحئ رسیالت فرمانیده ئ طرا ی ئ هیدایت و
رهبری در سطوح مختیف سازمان در نیروهای مسیح را عهدهدار م شوند .الزمۀ تربییت صیحیح
این دانشآموختگانئ آموزش عال بهروزئ آیندهنگرئ ارتقا یافته و کیف است.
با توجه به اینکه یک از بهترین و مناسبترین رویکردها برای ناال شدن به مدیریت کارآمید
و یکپارچه به طور عام و کارکرد آموزش به طور ویژهئ بهکارگیری رویکیرد شایسیتگ محیور در
مدیریت و برنامهرییی است (عرفان و دیانت ئ  )1388و بیا توجیه بیه اینکیه بیرای رسییدن بیه
آموزش عال با این ویژگ نیاز به برنامهرییی و برای برنامهرییی نیاز به شناخت شایستگ هیای
موجود و مورد نیاز استئ هدف اصی پژوهش اضرئ شناخت شایستگ های ویژه آموزش عیال
سازمان در وضعیت مطیوب و وضعیت موجود اسیت .در ایین پیژوهش منظیور از آمیوزش عیال
فرایند اجرای مأموریت دانشگاه و دانشکدههای سازمان مورد نظر در مقطع کاردان ئ کارشناسی
و کارشناس ارشد است.

ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق
الف) شایستگیمحوری
یک از مساال کییدی که سازمان های آموزش عال با آن رو بیه رو هسیتندئ مسیاال میرتب بیا
توسعه پایدار آنهاست .هنوز اغیب دانشگاهها یک رویکرد یکپارچه و همراستا برای یاری رسیاندن
به پایداری مستمر خود در مسیر پر از تحول پیش رو نیافتهاند .به همین دلیل رویکرد جدییدی
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برای پر کردن این شکاف ا ساس م شود (فییهو 1و شیل 2و پاکو3ئ .)2016
رویکرد شایستگ محور امروزه از سوی بسیاری از سازمان های موفق به کار گرفته م شیود.
برای کارآمدی این رویکرد نیاز به همراستاسازی شایستگ ها با برنامه راهبردی وجیود دارد .بیه
همین دلیل باید دانست که چه شایستگ های برای دستیاب به اهداف راهبردی سازمان میورد
نیاز و مطیوب است .این شایستگ ها برای هر سازمان منحصیربهفیرد اسیت و بایید بیا پیژوهش
سازمان استخراج گردد (گنگان 4ئ مکیین 5و برادین6ئ .)2006
در دنیای امروز که دنیای پرتالطم و متغیری استئ سازمانها ازجمیه سیازمانهیای آمیوزش
عال از الگوهای مانند دانشمحوری یا مهارعمحوری به الگوی شایستهمحیوری روی آوردهانید.
آنها دریافته اند که تنها راه مقابیه با تغییراع شدید و سریع محیی و ارضیای نیازهیای داامیاً در
ال تغییر جامعهئ تمرکی بر شایستگ هاست (فرشیدیئ شیجاع و رضیای ئ  .)1393بیه عبیارع
دیگر زیرسیستم آموزش عال را باید بر اسیاس شایسیتگ طرا ی کیرد و در واقیع شایسیتگ
هسته مرکیی آن است .این مطیب زاییدۀ پیارادایم در میدیریت منیابع انسیان اسیت کیه بیه
مدیریت منابع انسان مبتن بر شایسیتگ  7معیروف اسیت (کارتراییتئ  .)1387طبیق تعرییفئ
شایستگ عبارع است از ویژگ های مورد نیاز یا چالشبرانگییی کیه مبتنی بیر اهیداف یال و
آینده سازمان هستند (کریپ 8و مانسفید9ئ .)2013
برخ از پژوهشهای که با تمرکی بر ا صای شایستگ های مرتب با نظام آموزش عیال در
کشور صورع گرفته اندئ در جدول زیر آمده است .سایر مطالعاع پیشیین بیهخصیوص مطالعیاع
خارج نیی در بند مربوط به وزههای چالشخیی نظام آموزش آورده شده است.
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جدول  :1گزارش برخی از مطالعات پیشین
بررس شاخ های کیفیت در
آموزش عال بر مبنای تحییل
شایستگ های کانون

شارع پور محمودئ فاضی
محمدئ صالح صادق
مجیه آموزش عال ایرانئ
1387

با بررس تغییراع پدیده آمده در
نظامهای اقتصادی و اجتماع و پیامدهای
آنها برای نظام آموزش عال ئ فهرست از
شایستگ های که دانشجویان آموزش
عال در همه رشتهها باید دارا باشندئ ارااه
کرده است و آنها را شایستگ های کانون
م خواند.

ارزیاب شایستگ دانشمحور
در آموزش عال

سهراب ئ رایس وانان و
رسول هاتف
مجیه چشم انداز مدیریت
دولت ئ 1389

ارااه مدل کاربردی که دربرگیرنده
شاخ های مهم و معتبر سنجش
شایستگ های دانشمحور دانشگاهها بر
اساس توانمندیهای آنها در مدیریت
دانش است.

الگوی شایستگ رفهای
دانشآموختگان دانشکدههای
مهندس نظام آموزش عال
ایران

مهدی فیض؛ مهدی بهادری
نژاد
فصینامه آموزش مهندس
ایرانئ 1389

الگوی نهای برای شایستگ خروج های
دانشگاههای صنعت که مشتمل بر 4
شایستگ کالنئ  7شایستگ اصی و 28
شایستگ فرع استئ استخراجشده است.

شکاف میان شایستگ های مورد نیاز یا چالشبرانگیی کیه مبتنی بیر اهیداف یال و آینیده
سازمان و چالش های روبروی سازمان هسیتند و شایسیتگ هیای موجیودئ مبنیای برنامیهریییی
راهبردی خواهد بود که پیشتر ذکر شد .به همین منظور در ادامه به شناسای نقاط چالشخییی
م پردازیم که مستعد بروز شایستگ مطیوب هستند.

ب) حوزههای چالشخیز نظام آموزش عالی
شناخت وضع موجود و ارااه سیمای واقع از وضعیت پرچالش آموزش عال کمک خواهد نمیود
تا اطالعاع مورد نیاز جهت ارزیاب ئ برنامهرییی و ایجیاد تغیییراع میؤثر بیا اتخیاذ تصیمیمهیا و
سیاستگذاریهای مناسب و کارآمد فراهم آید (غفرانی و و ییدیئ  .)1382در واقیع شیناخت
وضع موجود آموزش عال گام اول در سیاستگذاری در این وزه است.
با جمعبندی پژوهش های صورع گرفته پیرامون وضعیت موجود آموزش عال ئ نارسای هیا و
چالشهای اساس آموزش عال در مقولههای زیر قابل دستهبندی است:
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نظام راهبری و سیاستگذاری
فقدان ساز و کار سیاستگذاری مناسب مبتن بر ارزیاب های عیم و کارشناس ئ تمرکی شیدید
در امور اجرای در عین پراکندگ سازمان ئ تعدد مراکی تصمیمگیری و وجود مسیرهای میوازی
با عمیکرد بعماً فراقانون ئ تأثیر مال ظاع سیاس پیرامون بیر شیئون مختییف آمیوزش عیال ئ
شفاف نبودن فرایندها و پاسخگو نبودن مراجع مسئول در برابر نارسای ها و شکستهیا ازجمییه
چالشهای است که آموزش عال در وزه سیاستگذاری و راهبری دانشگاههیا و مؤسسیاع بیا
2

1

آن روبرو است (بااومئ 1382؛ شاه و سیدنر ئ .)2016

مدیریت مؤسسات آموزش عالی
مهمترین مسئیه ساختاری در این بعد فقدان داقل استقالل عمییات (بهویژه اختیاراع اداری و
مال ) برای اداره امور دانشگاه به نحو مطییوب و تحقیق مأمورییتهیای اصیی و بیه همیراه آنئ
پاس گو بودن دانشگاه در مقابل جامعهئ بازار کار و به طور کیی همیه ذینفعیان آمیوزش عیال
است؛ به طوری که نهاد دانشگاه در ایران فاقد اختیار اولیه زیر است (بااومئ :)1382
 برنامهرییی و مدیریت منابع انسان

(هیئت عیم

و کارکنان)ئ به دلیل شمول مقرراع

استخدام کشوری و جذب هیئت عیم ؛
 برنامهرییی و مدیریت منابع مال ئ به دلیل شمول قانون محاسباع عموم

و مقرراع

ذیحساب ؛
 گیینش دانشجو به عنوان درونداد اصی دانشگاه؛
 برنامهرییی فعالیتهای آموزش

و توسعه رشتههائ به دلیل تمرکی تصمیمگیری در سطح

وزارع.

قوانین و مقررات حاکم بر نظام آموزش عالی
قوانین و مقرراع موجود آموزش عال ئ با وجود جیم زییادئ بیه دلییل عیدم رعاییت معیارهیای
1. Shah, M.
2. Sid Nair, C.
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عموم قوق و اداری از کیفیت مطیوب برخوردار نبوده و خود از عوامل شفاف نبودنئ تیداخل
و تعارض مسئولیتها است .تعارض نقش بیین میدیران و هیئیت عیمی ئ هیئیتامنیا و میدیران
ستادی دانشگاه و مواردی از این قبیل نشانههای بارز دشواری تعریف دقیق نقیشهیا و مرزهیای
قانون قوق در آموزش عال است (بااومئ .)1382

دانشجویان
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
که پس از ورود به دانشگاه نیی به دلیل انتخاب رشته و محلهای نامناسیبئ بعمیاً موجیب افیت
تحصیی ئ کاهش کارای درون دانشگاه و اتالف منابع ارزشمند انسان و میال می شیود کیه از
چالش های مرتب با دانشجویان در آموزش عیال محسیوب می شیود (کیاپتن 1و تیمورلنیک2ئ
2012؛ کاظم ئ .)1390

هیئت علمی
ظرفیت پایین و ترکیب نامناسب هیئت عیم ئ چه در بخش دولت و چیه در بخیش غیردولتی
(وجود بالغ بر  50درصید اعمیای هیئیت عیمی دارای مرتبیه مربی ئ مربی آموزشییار و سیایر
مدرسان) از مهمترین چالشهای پیش روی نظام آموزش عال است که روی ظرفیت و کیفییت
پاسخگوی نظام آموزش عال تأثیر تعیینکننده دارد (هرشئ ورنرزویوبر و لو ئ .)1381

منابع مالی
مقایسه رشد درآمد با شاخ تعداد دانشجویان نشان م دهد که افیایش منابع مال در اختییار
این بخشئ در واقع نه تنها چشمگیر نبوده استئ بیکه به ازای هیر وا ید اراایه خیدمت در ایین
بخش مثالً در سال 1390ئ به یکسیوم منیابع میال سیرانه سیال  1380کیاهش یافتیه اسیت.
پراکندگ آموزش عال در بین دسیتگاه هیای دولتی متعیددئ توجیه بیه سیرمایهگیذاری بیرای
ساختمانسازی و تأمین تجهییاع بیش از تأمین نرمافیارهای آموزشی و هیئیت عیمی ئ وجیود
ناکارای قابلمال ظه در مصرف اعتباراع دولت در مراکی آموزش و در نهایت مهمترین چیالش

1. Kaptan, K.
2. Timurlenk, O.
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پیش روی آموزش عال در این مورد به مدیریت مال مربوط م شود و این مشکی است که بیا
مقوله خودگردان و آزادی عیم دانشگاه رابطۀ نیدیک دارد (النیگئ مولیدوان و النیگئ 2012؛
فراستخواهئ .)1377

بهبود کیفیت و امکانات
چالش مهم آموزش عال ایران در دو دهه آیندهئ مواجهه بیا تعیارض همیشیگ فیظ و بهبیود
کیفیتئ به موازاع پاس گوی رو به افیایش شدید تقاضای اجتماع برای ورود به آموزش عیال
از سوی جمعیت  18تا  24سال است .تعداد زیاد دانشجویان در هر کالسئ دانشجویان که فق
برای نتایج امتحاناع دروس را فظ م کنندئ شرای ناکاف مراکی آمیوزش (نبیود آزمایشیگاه)ئ
برنامه آموزش سنگین در مقابل عدم اختصاص زمان تناسب و ( ...کاپتن و تیمورلنکئ .)2012

بروندادها
یک از چالش های مهم نظام آموزش عال در جهیت پاسیخگوی بیه نییاز بیازار کیار و جامعیهئ
بازنگری و انطباق برنامههای آموزش و درس برای تربیت دانشآموختگان دارای شایستگ های
کانون (توانای هائ قابییتها و مهارعهای مورد نیاز عالوه بیر تخصی اصیی ) اسیت کیه تیأثیر
زیادی بر توان کارآفرین دانش آموختگان در رابطه با بازار کارئ پویای و سازگاری آن با تغییراع
شییرای اقتصییادی اجتمییاع و فنییاوری دارد (یانییگ و چانییگئ 2016؛ راهپیمییا غیییاثآبییادی و
پورشافع ئ .)1394

محیط دستخوش تغییر
جهان سازیئ تغییراع جمعیت و تحوالع شدید در فناوریئ فرهنیگ و رسیانه محیی متغییر و
متالطم را ایجاد کرده است .تأمین نیازهای جوامع در یوزه آمیوزش نییی دسیتخوش چنیین
تغییرات است و به همین دلیل دانشگاهها و آموزش عال نیی بهشدع تحت تأثیر ایین رونیدها و
تغییراع سریع و پردامنه هستند .نیاز به پاسخگوی سریع و چابک بسییار ا سیاس می شیود و
دانشگاه را در فشار گذاشته است .مواردی چون آموزش از راه دور و یا آموزش مجازی در یوزه
روش و تغییراع در متون و کارگاهها در وزه محتوا قابل اشیاره هسیتند (هیرشئ ورنرزوییوبر و
لو ئ 1381؛ کاپتن و تیمورلنکئ .)2012
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ج) تعامل دو نظام دفاعی و آموزش عالی
در دنیای امروز تقویت بنیه دفاع و امنیت با دانش و فناوری پیشرفته گره خورده اسیت .محققیان
دریافته اند که رابطه و تعامل دو وزۀ مورد مطالعیه در ایین مقالیه یعنی آمیوزش عیال و بخیش
دفاع نظام با داقل شش چالش اساس به شرح زیر رو به روست (مانازییا و فیورنتینیائ 2014؛
بااومئ 1382؛ فرشیدیئ شجاع و رضای ئ 1393؛ توفیق ئ نورشاه و فراستخواهئ .)1391

حوزه سیاستگذاری کالن
در الیه سیاستگذاری کالن بین دو بخیش دفیاع و آمیوزش عیال ئ نیه بیه لحیاظ سیاختاری و
سختافیاری (وجود شورای راهبردی مشتر ) و نه به لحاظ نیرمافییاریئ سیاسیتهیای کیالن
مایتکننده و تقویتکننده دقیق و مشخ وجود ندارد .به عنیوان نمونیه سیند چشیمانیداز و
نقشۀ جامعه عیم کشور تنها به شکل کی و تیویح به ایجاد زمینیههیای برقیراری ارتبیاط دو
وزه اشاره شده استئ عدم مور نمایندگان وزۀ دفاع در جیسیاع تنظییم نقشیۀ جیامع از
دیگر نمودها و مصادیق این خأل سیاستگذاری است.

حوزه ساختاری و نهادی
بروکراتیک و بخشی نگیر بیودن سیاختارهای تعیامی تعرییف شیدهئ عیدم تناسیب اسیتانداردها و
معیارهای عموم جاری در بخش آموزش عال با ماهیت ویژۀ وزه دفاع – نظام ئ پایین آمیدن
جایگاه آموزش در سازمانهای نیروهای مسیحئ ضعف کارگروه نظام – انتظام به عنوان یکی از
مهمترین نهادهای تبیور تعامل دو وزه در رفع کامل نیازمندیهای وزه دفاع با توجه بیه سییر
طوالن فرایندهای این نهادئ عدم نقشآفرین کامل نهادهای واسطه سیاستگیذاری و اجیرائ عیدم
مایت ساختارهای قوق و قیانون کیالن کشیور از قراردادهیای میال و رونید طیوالن تنظییم
قراردادهای مال ئ اجبار کارکنان وزۀ دفاع  -نظام به تبعیت از ساختار اسیتخدام کیل کشیور
برای مثال مرتب بودن افیایش قوق و دستمید آنها با مدر تحصیی دانشگاه ئ نمونههیای از
مصادیق این چالش ساختاری و نهادی در رابطۀ بین دو بخش است.

حوزه فرهنگی
بین دو وزه آموزش عال و دفاع شکاف فرهنگ وجود دارد .وجود برخی زمینیههیای عیدم
اعتماد متقابل در بین دانشگاهها و وزۀ دفاع کشورئ ضعف و خأل دانش و پژوهش در یوزه
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تحقیقاع غیرصنعت ئ بهویژه عیوم اجتماع و انسیان در یوزه نظیام  -دفیاع ئ از نهادهیا ییا
نشانههای چالش فرهنگ موجود است .تعامل دو نظام تنها در یک محیی نهیادی و در فمیای
فرهنگ خاص امکانپذیر م شود .ماهیت امنیتی و ویژگی خیاص یوزه دفیاع کیه نیازمنید
رازداری و عدم فاشسازی عموم یا فاشسازی عمیوم محیدود اسیتئ محیدودیتهیای را در
ایجاد تناسبئ هم فهم و همزبان فرهنگ بیا یوزه آمیوزش عیال باعیر شیده اسیت .ارزش
کییانون در دانشییگاهئ آزادی عیم ی و گفتمییان بییاز اسییتئ در ییال کییه در ییوزۀ دفییاع اصییل
طبقهبندیئ رازداری و رعایت مسیاال امنیتی ئ نیوع فرهنیگ بسیته و بیه تبیع آن هنجارهیا و
ارزشهای خاص را به کنشگران تحمیل نموده است که منجر به نیوع عیدم اعتمیاد متقابیل و
عدم اطمینان در رابطۀ دو وزه و در میان کنشگران آنها شده است.

حوزه آموزشی
یکپارچه و همراستا نبودن نظام آموزش منیابع انسیان در بخیش دفیاعئ آمیوزش محیور بیودن
دانشگاهها و موسسههای آموزش عال کشور (منتقل نشدن از پارادایم دانیشمحیور بیه پیارادایم
مهارعمحور)ئ عدم موفقیت نظام آموزش عال در تعریف رسالتها و هدفهای آموزش صیحیح
و متناسب با نیازهای توسعۀ کشورئ عدم شناسای دانش دفاع  -نظام بیه عنیوان ییک یوزۀ
دانش مشخ و نگاه سختافیاری به دفاعئ عدم تناسب استانداردها و معیارهای عموم جاری
در بخش آموزش عال با ماهیت وییژه یوزه دفیاع  -نظیام از اهیم مصیادیق وجیود چیالش
آموزش و عدم امکان برقراری یک رابطۀ کارآمد و اثربخش بین دو وزه در امر آمیوزش اسیت.
روشن نبودن جایگاه دانش و عیوم دفاع در اسیناد سیاسیتگیذاری کیالن و برنامیهای و عیدم
جهتگیری نظام آموزش عال به سمت تولید ظرفیت الزم دانش برای تقوییت سیامانه دفیاع
کشور از طریق تعریف و تصویب رشتههای تحصیی مورد نیازئ تأمین هیئت عیم و تهیه منیابع
عیم تخصص باعر شده تا وزه دفاع بیشتر نیازهای دانش  -آموزش خود را بهتنهیای و بیا
تأسیس نهادهای آموزش  -تخصص ویژه تأمین نمایدئ در عین ال از آنجیا کیه متیول اصیی
ارااه هیر نیوع آمیوزش عیال در کشیورئ سیتاد وزارع عییومئ تحقیقیاع و فنیاوری اسیت؛ پیس
آموزشهای ارااه شده در وا دهای وابسته به وزه دفاع برای کسب هویت و اعتبیار بیر اسیاس
قوانین کشوری و باالدست به این ستاد وابسته استئ در این التئ تفاوع ماهیت آموزش اراایه
شده در وا دهای یادشده با آموزش عال موجود در سایر دانشگاههای غیرنظیام باعیر شیدهئ
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استانداردهائ ضواب و قوارههای موجود در ستاد وزارع عیوم با این نوع آموزشها همخیوان الزم
را نداشته باشد .در عین الئ چندگانگ وا دهای تصمیمگیرنده در یوزه دفیاع باعیر شیدهئ
آموزشهای که در نهادهای وابسته به این وزه ارااه م شود نیی از یکپیارچگ و انسیجام الزم
برخوردار نباشدئ بر این اساسئ چالش آموزش در تعامل بین دو وزه ا ساس م شیود و یکی
از تبعاع مهم و ناخواسته و اصل این چیالشئ بیروز پدییده میدر گرایی در مییان کارکنیان
آموزشدیدۀ وزه دفاع است.

حوزه نگرشی و رویکردی
اعتقاد و باور ضعیف مدیران دو بخش نسبت به یکدیگرئ عدم پذیرش دانش دفیاع  -نظیام بیه
عنوان یک وزه دانش مشخ و نگاه سختافیاری به دفیاعئ وجیود برخی زمینیههیای عیدم
اعتماد متقابل در بین دانشگاهها و وزه دفاع کشورئ نگاه کوتیاهمیدع یاکم بیر برنامیههیای
دولتئ دیدگاه دولت نسبت به کسب و کاردانش بنیانئ عدم اکمیت دیدگاه و تفکیر راهبیردیئ
برنامهرییی راهبردیئ مدیریت راهبردی در سطح کالن کشور از میوارد موجیود و تشیدیدکننده
این نوع چالش در ارتباط دو وزه است .تحول در قالبهای ذهن و الگوهای مفهوم عامالن و
کارگیاران دو نظامئ کمک به تبدیل مفهوم وزه دفاع به سامانههای دفیاع در اذهیان تمیام
مسئوالن و سیاستگذاران کشور و عیدم انتییاع آن از سیایر بخیشهیای کشیور و بیه رسیمیت
شناختن وزه دانش عیوم دفاع به عنوان یک یوزۀ بیینرشیتهای مسیتقلئ دریچیه نگرشی
جدیدی را خواهد گشود.

حوزه فرایندی ،اجرایی و مدیریتی
تمرکی ناکاف دانشگاه های آموزش عال بر دوره ها و دروس فناوری محورئ مهیارع محیورئ عیدم
شناسای و استفاده از توانای ها و ظرفیتهای دانشگاههای غیرنظام به وسیییۀ یوزۀ دفیاع ئ
دیوانساالری موجود در وزۀ آموزش عال و دفاع ئ ناتوان وزه دفاع در شکستن سیامانه و
تبدیل آنها به مساال عیم کوچکئ ناتوان نهادهای مدیریت طرح یا سفارشدهندگان طیرح در
واگذاری صحیح و تناسب طرحها با توانمندیهای مجریانئ عدم یکپیارچگ در میدیریت یوزه
دفاع  -نظام و چندگانگ مراکی تصمیمگیری ازجمیه میواردی اسیت کیه چیالش میدیریت -
اجرای بین دو وزه را ایجاد و تشدید م کند.
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روششناسی پژوهش
پژوهش اضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از دسته پژوهشهای توصیف است که بیه
روش توصیف پیمایش انجیام شیده اسیت .دغدغیه اصیی ایین پیژوهشئ شناسیای و تبییین
شایستگ های مورد نیاز بخش دفاع در نظام آموزش عال است .بر این اساسئ پژوهش به دنبال
پاس به این سؤال است که شایستگ های مورد نیاز بخش دفاع در نظام آموزش عال کدمانید؟
جامعه آماری در پژوهش اضر کییه خبرگان آموزش عیال سیازمان میورد نظیر هسیتند .ایین
جامعه شامل  30نفر از مسئوالن بیندپایه مدیریت و فرمانده در سازمان م باشد که از آنها به
صورع تمامشمار سؤال شده است .ایین جامعیه بایید بیه مأمورییتئ مقیدوراعئ محیدودیتهیائ
تهدیداعئ مشکالعئ موانع و چالشهای آموزش عال سازمان آگاه دقییق داشیته باشیند کیه
الزمۀ آن ط کردن مشاغل مدیریت عال و مواجهه با چالشهاستئ بدیه است که تعداد این
افراد با توجه به خصوصیاع مورد نظر محدود است .انتخاب گروه خبره آگاهانیه و بیا شیناخت و
بررس انجام گرفته است و برای افیایش دقت معیارهای تعییینشیده شیامل میدر تحصییی
(کارشناس ارشد و دکترا)ئ سابقه خدمت ( 20سال به باال) و مییان خدمت در مجموعه آمیوزش
عال سازمان ( داقل  5سال) که معروفیت به خبره بودن در آموزش عال سیازمان بیرای همیۀ
آنها در نظر گرفته شده است.
برای جمعآوری اطالعاع مورد نیاز در این وزه از ابیار پرسشنامه استفاده شده است .بیرای
این منظور پس از بررس و مطالعه یافتههای موجود در رابطه بیا چیالشهیای فیراروی آمیوزش
عال ئ شاخ های وضعیت موجود و مطیوب آموزش عال سازمان تهیه و سپس بیه روش دلفی
به تأیید خبرگان رسید و در نهایت پرسشینامه تأییدشیده بیه خبرگیان تحوییل و نظیراع آنهیا
جمعآوری و مورد تجییه و تحییل قرار گرفت.

شواهد مربوط به پایایی و روایی ابزار
پایای پرسشنامه از طریق بازآزمای محاسبهئ که مقدار آن برابیر بیا ( r = 0.73و  )n = 10بیود.
روای صوری و محتوای این ابیار با تأیید خبرگان و متخصصان روانسنج مبن بر تیوان ایین
پرسشنامه در سنجش چالشهای نظام آموزش عال – سازمان مشخ شد .بیرای ایین منظیور
پرسشنامه چندین مرتبه از سوی افراد خبره مورد بازبین و تغییراع اساس قرار گرفیت و پیس
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از هر مر یه دریافت پاس هائ مجدداً پرسشنامه تنظیم و برای خبرگان ارسال گردید و این رونید
تکرار شد تا وقت که بین خبرگان در مورد پرسشنامه اجماع به دست آمد .روای ابیار سینجش
از طریق روای صوری تأمین شده است .بنابراین م توان نتیجیه گرفیت پرسشینامۀ میورد نظیر
دارای توانای الزم برای سنجش چالشهای فراروی آموزش عال سازمان م باشد.

روش تحلیل دادهها
همانطور که توضیح داده شدئ ابتدا از خبرگان آموزش عال سازمان خواسته شد شیاخ هیای
مورد نظر را مشخ کنند .سپس ط پرسشنامهای کیه بیر همیین اسیاس تهییه شیده بیودئ از
خبرگان درخواست گردید در رابطه با هر یک از شاخ ها یک از اولویتهیای پنجگانیه زییر را
انتخاب کنند.
جدول  :2راهنمای امتیازدهی خبرگان
در وضع موجود

در وضع مطلوب

++

مهمترین منبع ایجاد برتری رقابت است

مهمترین منبع ایجاد برتری رقابت خواهد بود.

+

منبع ایجاد برتری رقابت زیادی است

منبع ایجاد برتری رقابت زیاد خواهد بود

E
-

در ایجاد برتری رقابت قابلتوجه است

در ایجاد برتری رقابت قابلتوجه خواهد بود

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

یافتهها
نتایج آزمونهای ناپارامتریک در خصوص اولویت انتخاب از نظر خبرگان آموزش عیال سیازمان
در رابطه با شایستگ های ویژه در شرای فعی به شرح جدول  3به دست آمد.
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جدول  :3خالصه نتایج آزمونها
زمینه
ردیف

کلی

شاخصها

نتیجه آزمون

2

تأکید بر فعالیت تیم
در آموزش

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( ) + +اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/85و )P < 0/001
معنادار است.

3

افیایش توان مدیریت
دانشجویان از طریق
ایفای نقش

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت
آن در سطح ( n = 30 z = 2/54و  )P < 0/001معنادار است.

4

خوابگاه مناسب و کاف

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت
آن در سطح ( n = 30 z = 2/32و  )P < 0/001معنادار است.

5

کالس آموزش کاف

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت
آن در سطح ( n = 30 z = 2/55و  )P < 0/001معنادار است.

6

فمای ورزش مناسب

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( ) + +اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/87و )P < 0/001
معنادار است.

7

امکاناع اردوگاه
مناسب

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )+ +اولویت دارد و ارجحیت
آن در سطح ( n = 30 z = 2/00و  )P < 0/001معنادار است.

8

ارااه خدماع رایگان

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت
آن در سطح ( n = 30 z = 2/49و  )P < 0/001معنادار است.

9

وجود خانههای
سازمان نسبتاً مطیوب

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )+ +اولویت دارد و ارجحیت
آن در سطح ( n = 30 z = 2/85و  )P < 0/001معنادار است.

10

امکان گیینش از بین
داوطیبان

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )+ +اولویت دارد و ارجحیت آن
در سطح ( n = 30 z = 2/68و  )P < 0/001معنادار است.

امنیت شغی باال

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 2/58و  )P < 0/001معنادار است.

باال بودن سالمت جسم
داوطیبان

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 2/47و  )P < 0/001معنادار است.

جامعهپذیر نمودن

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در

11
12
13

منابع انسان

آماد

فناوری

1

تأمین مربیان از بین
دانشآموختگان خود

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت
آن در سطح ( n = 30 z = 2/41و  )P < 0/001معنادار است.
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زمینه
ردیف

کلی

شاخصها

نتیجه آزمون

14

ارزشیاب پایوران بر اساس
شرح وظایف آنها

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )+ +اولویت دارد و ارجحیت آن
در سطح ( n = 30 z = 2/85و  )P < 0/001معنادار است.

15

ایجاد محی شبانهروزی
با هدف پرورش فرایندی

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )-اولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 2/55و  )P < 0/001معنادار است.

16

تدار از طریق
سیسیهمراتب سازمان

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 2/21و  )P < 0/001معنادار است.

تهیه نیازها از اعتباراع
تخصی یافته از ردیف
بودجه

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 2/47و  )P < 0/001معنادار است.

18

پرداخت قوق به
دانشجویان

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 2/64و  )P < 0/001معنادار است.

19

وجود مدیرانئ استادان و
کارکنان متعهد

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 2/85و  )P < 0/001معنادار است.

20

سیستم نظارع کامالً
فعال

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )+ +اولویت دارد و ارجحیت آن
در سطح ( n = 30 z = 2/90و  )P < 0/001معنادار است.

مایت مسئوالن طراز
اول کشور

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 2/90و  )P < 0/001معنادار است.

انتخاب بهترینها برای
مدیریت

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )+ +اولویت دارد و ارجحیت آن
در سطح ( n = 30 z = 2/62و  )P < 0/001معنادار است.

23

فرهنگ قوی سازمان

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )+ +اولویت دارد و ارجحیت آن
در سطح ( n = 30 z = 2/69و  )P < 0/001معنادار است.

24

نظمپذیری قوی

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )+ +اولویت دارد و ارجحیت آن
در سطح ( n = 30 z = 2/91و  )P < 0/001معنادار است.

22

25

26
27

ادامه زیرساخت مدیریت فعی

21

زیرساخت مدیریت فعی

17

منابع مال فعی

دانشجویان قبل از
استخدام قطع

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

اخالقیاع

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  ) + +اولویت دارد و ارجحیت آن
در سطح ( n = 30 z = 2/1و  )P < 0/001معنادار است.

ایمن باال

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 2/78و  )P < 0/001معنادار است.

تأکید بر توان رزم

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 1/90و  )P < 0/001معنادار است.

شناسای و تبیین شایستگ های نظام آموزش عال 143 / ...
زمینه
شاخصها

نتیجه آزمون

ردیف

کلی

28

کاربردی کردن آموزشها

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 1/99و  )P < 0/001معنادار است.

29

تأکید بر تصمیمگیری
رفهای در قسمتهای
عیم دانشگاهها

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 2/06و  )P < 0/001معنادار است.

30

وجود شرای بازدید از
صحنههای اثربخش
مدیریت برای
دانشجویان

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 1/96و  )P < 0/001معنادار است.

31

تنظیم برنامه روزانه با
هدف آمادگ مستمر

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و ارجحیت آن در
سطح ( n = 30 z = 2/19و  )P < 0/001معنادار است.

دادههای جدول فوق و نتایج تحییل در خصوص اولویت انتخاب از نظر خبرگان آموزش
عال سازمان در رابطه با شایستگ های ویژه در شرای فعی نشان م دهد بعم از ویژگ ها
که در زیر آمدهاندئ اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مهمترین منبع ایجاد برتری رقابت هستند:
 -1تأکید بر فعالیت تیم در آموزش؛
 -2نظمپذیری قوی؛
 -3تأکید بر اخالقیاع؛
 -4انتخاب بهترینها برای مدیریت؛
 -5فرهنگ قوی سازمان ؛
 -6ارزشیاب پایوران بر اساس شرح وظایف آنها؛
 -7امکان گیینش از بین داوطیبان؛
 -8امکاناع اردوگاه مناسب؛
 -9فمای ورزش مناسب؛
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 -10سیستم نظارع کامالً فعال؛
 -11وجود خانههای سازمان نسبتاً مطیوب.
همچنین آزمون نشان م دهد که بعم از ویژگ ها که در زیر آمدهاندئ باید در سطح فعیی
فظ شوند و م توانند برتری رقابت ایجاد کنند:
 -1تأمین مربیان از بین دانشآموختگان خود؛
 -2افیایش توان مدیریت دانشجویان از طریق ایفای نقش؛
 -3تنظیم برنامه روزانه با هدف آمادگ مستمر؛
 -4وجود شرای بازدید از صحنههای اثربخش مدیریت برای دانشجویان؛
 -5تأکید بر تصمیمگیری رفهای در قسمتهای عیم دانشگاهها؛
 -6کاربردی کردن آموزشها؛
 -7مایت مسئوالن طراز اول کشور؛
 -8پرداخت قوق به دانشجویان؛
 -9تهیه نیازها از اعتباراع تخصی یافته از ردیف بودجه؛
 -10تدار

از طریق سیسیهمراتب سازمان؛

 -11جامعهپذیر نمودن دانشجویان قبل از استخدام قطع ؛
 -12باال بودن سالمت جسم داوطیبان؛
 -13ارااه خدماع رایگان؛
 -14خوابگاه مناسب و کاف .
نتایج تحییل در خصوص اولویت انتخاب خبرگان در رابطه با شایستگ هیای مطییوب بیرای
آینده آموزش عال سازمان به شرح جدول  4به دست آمد:

شناسای و تبیین شایستگ های نظام آموزش عال 145 / ...
جدول  :4خالصه نتایج آزمونها در خصوص اولویتبندی خبرگان
زمینه
ردیف
1

استفاده از سیستم آموزش
مجازی

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  ) + +اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/85و )P < 0/001
معنادار است.

2

تجهیی کییه کالسها به
وسایل سمع و بصیری

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )+اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/90و )P < 0/001
معنادار است.

3

ایجاد بخش فناوری
اطالعاع

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )+ +اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/78و )P < 0/001
معنادار است.

ایجاد وا د پژوهش

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )Eاولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/34و )P < 0/001
معنادار است.

5

ایجاد اندیشکده

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )Eاولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/55و )P < 0/001
معنادار است.

6

استفاده از اینترنت در
همۀ قسمتها

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )+اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/50و )P < 0/001
معنادار است.

7

بهکارگیری ابیارهای
چندرسانهای در کالسها

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )Eاولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/72و )P < 0/001
معنادار است.

8

بهروز کردن تجهییاع و
وسایل

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )+ +اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/72و )P < 0/001
معنادار است.

آماد آینده

4

کلی

فناوری آینده

شاخص

نتیجه آزمون

9

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )Eاولویت دارد و
استقرار سامانه ارتباط در
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/14و )P < 0/001
سطح مجموعه آموزش
معنادار است.
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زمینه
شاخص

نتیجه آزمون

ردیف

کلی

استفاده از خدماع نیروی
انسان پیمانکار

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )+ +اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/85و )P < 0/001
معنادار است.

انتخاب و گیینش نیروی
انسان به صورع مستقیم

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )Eاولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/49و )P < 0/001
معنادار است.

12

گیینش از بین دانشجویان
داوطیب خطرپذیری باال

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )Eاولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/25و )P < 0/001
معنادار است.

13

رکت به ذف
خودکفای از طریق کسب
درآمد با ارااه خدماع

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )-اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/43و )P < 0/001
معنادار است.

14

ایجاد دانشگاههای مجازی
برای کسب درآمد

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )- -اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/62و )P < 0/001
معنادار است.

پذیرش دانشجو از
کشورهای خارج برای
کسب درآمد

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )- -اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/78و )P < 0/001
معنادار است.

16

ایجاد کدهای مال
مناسب با مجموعه
آموزش

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی ( )+اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/61و )P < 0/001
معنادار است.

17

تأکید بر استفاده از
استادان با مدر دکترا

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )Eاولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/71و )P < 0/001
معنادار است.

استفاده از مدیران
ت االمکان با مدر
کارشناس ارشد

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )Eاولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/26و )P < 0/001
معنادار است.

اخذ هرگونه تصمیم
سازگار با برنامه درازمدع

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )Eاولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/25و )P < 0/001

18

19

زیرساخت مدیریت آینده

15

منابع مال آینده

11

منابع انسان آینده

10

شناسای و تبیین شایستگ های نظام آموزش عال 147 / ...
زمینه
ردیف

کلی

نتیجه آزمون

شاخص
دانشگاه

معنادار است.

20

تنظیم محتوای آموزشها
بر اساس افیایش قدرع
ل مسئیه

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )+ +اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/25و )P < 0/001
معنادار است.

21

تطابق کامل رشته
تحصیی با اهداف موجود
ارتش

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )Eاولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/85و )P < 0/001
معنادار است.

22

تبدیل وضع سنت به
سازمان یادگیرنده

بر اساس آزمون  z S-Kگیینهی (  )+ +اولویت دارد و
ارجحیت آن در سطح ( n = 30 z = 2/55و )P < 0/001
معنادار است.

دادهها و جدول فوق و نتایج تحییل آزمون در خصیوص اولوییت انتخیاب خبرگیان در میورد
شایستگ های مطیوب برای آینده نشان م دهد که رشد و ایجاد بعم از ویژگ ها کیه در زییر
آمدهاندئ باالترین اهمیت را دارد؛ زیرا منبع ایجاد مهمترین برتری رقابت خواهند بود:
 -1تبدیل وضع سنت به سازمان یادگیرنده؛
 -2تنظیم محتوای آموزشها بر اساس افیایش قدرع ل مسئیه؛
 -3ایجاد کدهای مال متناسب با مجموعه آموزش؛
 -4استفاده از خدماع نیروی انسان پیمانکار؛
 -5بهروز کردن تجهییاع و وسایل؛
 -6ایجاد بخش فناوری اطالعاع؛
 -7استفاده از سامانه آموزش مجازی؛
 -8تجهیی کییه کالسها به وسایل سمع و بصری.
همچنین دادهها و نتایج تحییل نشان م دهد اگر بعم ویژگ ها به شرح زیر ایجیاد شیوندئ
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مفید خواهند بود؛ زیرا م توانند منبع برتری رقابت خوب باشند.
 -1تطابق کامل رشته تحصیی با اهداف موجود سازمان؛
 -2اخذ هرگونه تصمیم سازگار با برنامه درازمدع دانشگاه ؛
 -3گیینش از بین داوطیبان با خطرپذیری باال و بهصورع مستقیم؛
 -4تأکید بر استفاده از استادان با مدر

دکترا؛

 -5انتخاب و گیینش نیروی انسان به صورع مستقیم.
همچنین دادههای جدول فوق و نتایج تحییل نشان م دهد به بعم ویژگ ها نییاز نیسیت؛
زیرا مییان ایجاد برتری رقابت آن کامالً نامعین است:
 -1پذیرش دانشجو از کشورهای خارج برای کسب درآمد؛
 -2رکت به طرف خودکفای از طریق کسب درآمد با ارااه خدماع؛
 -3ایجاد دانشگاههای مجازی برای کسب درآمد.

بحث و نتیجهگیری
یک از بهترین و مناسبترین رویکردها برای ناال شدن به میدیریت کارآمید و یکپارچیه منیابع
انسان به طور عام و کارکرد آموزش به طیور وییژهئ بیهکیارگیری رویکیرد شایسیتگ محیور در
مدیریت و برنامهرییی است .به عبارع دیگر زیرسیستم آموزش عال را باید بر اساس شایسیتگ
طرا کرد و شایستگ هسته مرکیی آن است.
شکاف میان شایستگ های مورد نیاز یا چالشبرانگیی کیه مبتنی بیر اهیداف یال و آینیده
سازمان هستند و شایستگ های موجودئ مبنای برنامهریییی راهبیردی خواهید بیود .بیه همیین
منظور این پژوهش شایستگ های مطیوب و موجود آموزش عال در سازمان را استخراج نمود و
پیشنهاد م شود در برنامهرییی برای سازمان بهخصوص در برنامه رییی برای آموزش عیال مید
نظر قرار داده شوند.
برای داشتن نگاه راهبردی به وزه آموزش عال ئ تمرکی بر ارتقاء شایسیتگ هیای موجیود و
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ویژهای است که در این مقاله ذکر شد و همچنین برنامهرییی برای دستیاب به شایستگ هیای
مطیوب که در اختیار نیستند و باید به دست آیند تا با تحصیل آنهیا از غیافیگیری راهبیردی در
آینده جیوگیری شود مورد تأکید است.
مواردی چون تأکید بر فعالیت تیم در آموزشئ نظمپذیری قیویئ تأکیید بیر اخالقییاع و...
شایستگ های هستند که م توانند منبع ایجاد مییت رقیابت باشیند و بایید بیرای فیظ آنهیا
برنامهرییی شود .شایستگ های چون تبدیل وضع سنت به سازمان یادگیرندهئ تنظیم محتیوای
آموزشها بر اساس افیایش قدرع ل مسئیهئ ایجاد کدهای مال متناسب با مجموعه آموزش و
 ...مواردی هستند که باید برای دستیاب به آنها برنامهرییی نمود.
پیشنهاد م شود تمرکی بر این شایستگ ها در دستور کار مراکی آموزش عال سازمان میورد
نظر قرار داشته باشد و در سازمان درون شود .مثالً در برنامهرییی برای ارتقاء آمیوزش عیال در
سازمان به خصوص برنامههای راهبردی م بایست برنامهها شایستگ محور باشند .یا در خصوص
کارکردهای نیروی انسان در ذیل آموزش عال بهویژه جذب و ارتقائ نظام شایستگ محور برقرار
شود و شایستگ های برشمرده شده به عنوان شاخصههای جذب یا ارزیاب عمیکرد میال قیرار
گیرند .در ضمن در پژوهشهای آت با توجه به وضعیت موجود و مطیوب به دست آمده در ایین
مطالعهئ اقدام به تدوین راهبرد و یا سایر ارکان جهتساز شود.
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