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  )ع(ارزيابي عملكرد دانش آموختگان دانشگاه افسري امام علي
 1فتح اله رشيدزاده

  چكيده
ايف مديران عالي وظ ترين مهمز ارزيابي عملكرد از مفاهيم اساسي حوزه دانش مديريت و ا

سازي هاي سازمان براي توانمند ترين اولويت ترين و اصلي تعليم و تربيت از مهم .استسازمان 
هدف اين پژوهش، ارزيابي عملكرد از طريق  .منابع انساني و بهبود عملكرد سازماني است

روحي،  هاي واناييتبعد  6در  )ع(دانش آموختگان دانشگاه افسري امام علي بخشيسنجش اثر
 بر اساس. جسمي است هاي توانايياجتماعي و  فكري، پرورشي، -نظامي شناختي، -علمي

روايي و پايايي  تأييدبا تهيه و  ها سنجش شاخص نامه پرسشمفهومي،  الگويمباني نظري و 
 اي توسعه –نوع تحقيق كاربردي. پاسخ داده شده است سؤاالتآن، با استفاده از روش دلفي به 

خبرگان و فرماندهان  جامعه آماري متشكل از. پيمايشي است -و روش تحقيق توصيفي
و اي  تصادفي طبقهگيري  روش نمونه .نفر در كشور است 450بردار با حجم  ي بهرهها يگان

براي  SPSS19افزار  نرم نفر محاسبه شده و از 205 كوكران،حجم نمونه با استفاده از فرمول 
شاخص  221از خبرگان  ،دهد مي نتايج تحقيق نشان .ه شده استاستفاد تحليل آماري

ي ها بين شاخص ؛اند نموده تأييدشاخص را  100گانه تعداد  عملكردي در طبقات شش
داراي ضريب  ها داري وجود دارد و شاخصانش آموختگان دانشگاه رابطه معناعملكردي د

در نيل دانش آموختگان  .ستندختگان دانشگاه هاهميت متفاوتي در سنجش عملكرد دانش آمو
و تقويت  داراي عملكرد خيلي خوب و خوب هستند» آموزش«و » انضباط«، »ايمان«به 

؛ همچنين باالترين اهميت را داردهاي نظامي  كسب آمادگيمعنويت و ارتقاي بصيرت ديني و 
 بتوان تا جود دارد كه بايستي اصالح و به قوت تبديل گردند؛يي وها و آسيب پذيري ها ضعف

  .داددانشگاه را تحكيم و در حركت به جلو قرار  اثربخشي
  

  )ع(، دانشگاه افسري امام علي بخشيارزيابي، عملكرد دانش آموختگان، اثر :يكليدواژگان 

                                                      
  .)ع(مام علي و عضو هيئت علمي دانشگاه ادكتري علوم سياسي  -1
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  مقدمه

در تحكيم و توسعه  مؤثرآفريني  گرو نقش در مسلح نيروهاي ارزش و اعتبار عملكرد
با توجه به روند عملكرد . يابد مي اني تحققامنيت است كه اين مهم توسط منابع انس

هاي نظامي آنها در منطقه،  دشمنان نظام اسالمي و گسترش بحران آفريني و دخالت
در بخش منابع . يافته استاي  عملكرد منابع انساني در نيروي مسلح جايگاه ويژه

مزيت  گيرند به عنوان مي انساني، افسران دانش آموخته كه در نظام فرماندهي قرار
و گيري  ر، بصيرت، پايداري، وفاداري، طراحي، تصميمجهت ايمان، تفكّ رقابتي در

  . شوند مي ي ارتقاي توان رزم قلمدادها اجراي برنامه

در حركت به جلو نيروهاي مسلح پيامد رفتار سازماني افسراني است  مؤثرعملكرد 
 عملكرد به توجه بر اين اساس. ي عملكردي برتر برخوردار هستندها كه از شاخص

 گيريكار به با اين مراكز. رود مي شمار مراكز آموزش عالي نيروهاي مسلح بسيار مهم به

 آن، تحليل با و را كسب عملكردي نتايج از بازخورد دريافت توان علمي، الگوهاي

 اين پژوهش در اين راستا. نمايند اجرا مي وريزي  طرح را توسعه و بهبود اقدامات
)ع(ملكرد دانش آموختگان دانشگاه افسري امام علي درصدد سنجش ع

تحقق  بر اساس 
  .استاثربخشي  هاي شاخص به عنوان آنها هاي توانايي

  مسئله بيان

دهد كه عامل عمده در صحنه كارزار و محيط  مي تجربه عملكرد نيروهاي مسلح نشان
در دشمن و  ارندگي و مقابله باو ارتقاي توان بازد بخشيامنيت نظامي كه باعث اثر

مورد توجه اين  مسئله. تحقق و توسعه امنيت نظامي گرديده منابع انساني است نهايت
و منابع انساني آنها چيست؟ و بر اساس  ها سازماني عملكردي ها است كه علت تفاوت

 در را )ع(افسران دانش آموخته دانشگاه افسري امام علي عملكرد توان مي يالگويچه 

  ارزيابي نمود؟ متنوع امروز و پيچيده هاي محيط
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 و داراي نقش راهبردي است مسلح نيروهاي ساختار در نظامي عالي آموزش مراكز
 اين از. داشت خواهد مسلح نيروهاي اعتبار و اقتدار در نقش حياتي آنها عملكرد نتايج

نظام فرماندهي  مهم وظايف از ارزيابي، نوين اساس الگوهاي بر ها آن عملكرد پايش رو
  .آيد حساب مي به

 جديد گوي شرايطپاسخ موجود ارزيابي هاي دنبال تغيير و تحوالت محيطي، نظامه ب

 تأكيد ارزيابي عملكرد الگوهاي امروزه. هستند بهبود و بازنگري نيازمند و نبوده سازماني

 هاي ارزيابي دهد مي نشان و مطالعات )22: 2004، 1هوكيو( دارند عملكرد بيروني بر سنجش

براي ارزيابي  لذا )8: 2006، 2ويندر( ؛ندارد را آينده براي سناريوسازي توانايي نگر گذشته
  . عملكرد نيازمند رويكردي جديد هستيم

، مأموريتاسناد فرادستي،  تأثيرطراحي الگوهاي ارزيابي براي هر سازمان تحت 
د براي توان يك الگوي واح نمي شود و مي و فرايندها تدوين ها فرهنگ سازماني، داده

ي اداري، آموزشي، پژوهشي و پرورشي ارائه نمود؛ بر اين ها سنجش عملكرد همه نظام
چه  داراي الگو هستيم؛ اين مطلوب الگوي براي ارزيابي عملكرد دانشگاه نيازمند اساس
؟ و اثربخشي نظام تعليم و تربيت دانشگاه افسري امام است ييها و شاخص ها مؤلفه
  در چه سطحي است؟ )ع(يعل

 تحقيق ضرورت و اهميت

به كار و   با دو هدف« كه است آن هاي دانشگاه مسلح، نيروهاي مراكز ترين مهم از يكي
. است »و هدف دوم، آمادگى و تربيت نظامى  هدف اول، دانش: تحصيل اشتغال دارند

  )229:  1383 اي؛  امام خامنه(

 نيروهاي مسلحاطمينان از تحقق اهداف مذكور و ساير تدابير فرماندهي كل 
وجود افسراني آماده، با دانش، . سازمان باشند مؤثرتوانند عامل اساسي در عملكرد  مي

                                                      
1.Zahirul Hoque 

2.Sally K.Widener 
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، بهبود ها روح شجاعت، دالوري و فداكاري موجب جلب عنايات الهي، كاهش آسيب
 پايش رو اين از .آورند مي عملكردها، اعتبار و اقتدار روزافزون سازماني را فراهم

 از نظامي عالي فرماندهان نظر از ها با شاخص آن عملكرد مقايسه و مراكز اين عملكرد

از طرفي با گسترش تغييرات و توسعه علم، شاهد . است برخوردار زيادي اهميت
نيازها و الگوهاي جديد هستيم و عملكرد سازمان و منابع انساني با انجام گيري  شكل

  .يابد مي ارزيابي عملكرد بهبود

، فرايندها، كاركردها و ها توان ورودي مي ملكرديي عها با شناخت شاخص
، استفاده ها پيامدهاي نظام تعليم و تربيت دانشگاه را رصد نمود و ضمن كاهش آسيب

، توسعه استعدادها و تواناييها، سطح آمادگيهاي همه جانبه نظامي را ارتقا ها از فرصت
  .بخشيد

   اهداف

و ميزان  ها ييتواناي ارزيابي ها صو شاخ ها مؤلفهپژوهش، تعيين  اين اصلي هدف
 مأموريتمتناسب با اهداف و  ع(دانش آموختگان دانشگاه افسري امام علي بخشياثر

  .سازماني است

   سؤاالت

  :است رح شدهزير ط شرح به يسؤاالتبه هدف  يابي دست براي

دانش آموختگان دانشگاه افسري  بخشيي ارزيابي اثرها ها و شاخص مؤلفه: اصلي سؤال
   ؟ستا كدام )ع(مام عليا

  فرعي سؤاالت

 در چه سطحي قرار دارند؟دانش آموختگان  هاي توانايي -1

 دانش آموختگان دانشگاه تفاوتي وجود دارد؟ هاي تواناييآيا بين ميزان ابعاد  -2

  دانشگاه افسري چگونه است؟دانش آموختگان در ارزيابي عملكرد  ها م شاخصدتق -3
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  ي پژوهشها فرضيه

دانش آموختگان دانشگاه افسري  بخشيي ارزيابي اثرها ها و شاخص مؤلفه :ه اصليفرضي
ي منبعث از تدابير فرماندهي معظم كل قوا ها بر معيارهاي علمي و شاخص )ع(امام علي

  .گيرد مي متكي است و با نگرش سيستمي مورد سنجش قرار

  :فرضيات فرعي

  .در حد متوسط است دانش آموختگان مورد نظر در بين هاي توانايي -1

 .دار وجود داردادانش آموختگان دانشگاه رابطه معن هاي تواناييبين ابعاد  -2

خر وجود أم و تي توانايي در ارزيابي عملكرد دانش آموختگان تقدها بين شاخص -3
 .دارد

  نوع و روش تحقيق

 - توصيفي روش ها از آوري داده جمع و براي از نظر هدف كاربردي تحقيق نوع
 عاملي تحليل متغيره، يك tها از آزمون  براي تحليل داده. است شده استفاده مايشيپي

 نامه پرسش ها، داده سنجش ابزار. است شده استفاده پيرسون همبستگي آزمون و يتأييد

  .است شده مطالعه طراحي مورد جامعه با متناسب كه بوده

 مباني نظري

مركز ( .گيرد مي ورد تجربه و علم قرارالگو يك نظريه كلي درباره قلمرويي است كه م
  ) 5، ص 1376 اطالعات و مدارك علمي ايران،

موجب روابطي مفروض با يكديگر ارتباط منطقي ه اي از مفاهيم است كه بمجموعه
كه بر مبناي آن بتوان طرح و  چوبي علمي استاز نظر عملياتي بيان چار .دارند
تگان دانشگاه بر اساس نگرش سيستمي يي براي ارزيابي عملكرد دانش آموخها نقش

  .تهيه نمود
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1عملكرد ارزيابي
. گرديد مديريت ادبيات وارد بيستم قرن اوايل از امروزي مفهوم به 

 بها تعيين عامل يا )1370 ،معين(چيزي  ارزش تعيين معني به ارزيابي واژه لغوي، نظر از

 ديگر واژه دو با يابيارز صاحب نظران، از برخي گفته به )1371عميد، ( .است چيزي

 مفهومي و معنايي تفاوت واژه سه اين بين توان نمي و است مترادف و سنجش ارزشيابي

2تايلر رالف نام به است شده ارزيابي از كه تعريفي اولين .)7: 1381بازرگان، (شد  قايل
 ثبت 

 موزشيآ هاي هدف به ها برنامه رسيدن ميزان تعيين براياي  وسيله را ارزيابي وي شده؛

 انتظار كه كنند مي اشاره مطلوب تغييرات به هاي آموزشي هدف تعريف اين در. داند مي

: 1386بازرگان، ( .آيد حاصل فراگيران رفتار در هاي آموزشي برنامه اجراي اثر رب رود مي
103( 

 تفسير و آوري و جمع كار فرآيند بررسي و سنجش را ارزيابي سيستم) اپونت(

 اپونت تأكيد. داند ها مي سياست و ها مشي خط اجراي درگيري  تصميم منظور به اطالعات

  )Epond Raymondj (1998) pp: 28-32( .است فرآيندها بر

 و مديريت سازمان( گذاري و قضاوت فرايند سنجش، ارزش -همچنين ارزيابي

ر منظوه و اطالعات ب ها و فرايند تعيين، تهيه و گردآوري داده )8: 1384ريزي،  برنامه
جهت بهبود آن گفته شده گيري  باره عوامل نظام آموش عالي براي تصميمقضاوت در

  )94: 1383آراسته، جعفري،  قورچيان،( .است
و  ارزيابي به گفت نگرش توان عملكرد مي ارزيابي مفاهيم ازبندي  جمع يك در
 مانبر ساز حاكم فرهنگ و سازماني مأموريت سازمان، نوع عملكرد، نوع به ،آن تعريف

 تأكيد آن بر پژوهش اين كه تعريفي ارزيابي، رويكردهاي به توجه با. وابسته است

 باره اثربخشيگذاري و قضاوت در فرايند سنجش و پايش، ارزششامل؛  كند، مي
استفاده از منابع و  مؤثرمسلح به منظور افزايش  نيروهاي عالي آموزش نظام محصول
  .ي مصوب استاه مأموريت و اهداف ها براي تحقق فرصت

                                                      
1.Performance Measurement 

2.Ralf Tailer 
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  عملكرد ارزيابي رويكردهاي

توان  مي كه گرفته صورت عملكرد ارزيابي هاي نظام با رابطه در اي مالحظه قابل تحقيقات
 ، حوزه)كيفيت و كارايي اثربخشي،(اهداف  به يابي دست ميزان بر اساس را ها آن

) تكنيكي و تيعمليا راهبردي،(مطالعه  سطح و )آموزشي و تجاري اداري،(گيري، كار به
  )Ferreira, Aldónio& Otley, David, 2009( .داد بررسي قرار مورد

 و )2001(ويلي ) 1992(بيكر  ،)1992(كاپالن  ،)1992(نورتون  محققاني همچون
 كه اند ابداع كرده خود مطالعاتي محيط با متناسب را الگوهايي) 2001(هورسينگتون 

الگوها  اين هدف ترين مهم. گرديده است لعهمطا مورد هاي سازمان در لتحو به منجر
هاي  مأموريت و اهداف به يابي دست ميزان سنجش براي موفقيت هاي نقشه گيريكار به

 جديدي با نسل تر، پيشرفته حالت در ها سيستم اين لتحو سير در. است سازماني

 كنترل بر و )1383پي،  نورتون ،اس كاپالن(بوده  محور راهبرد سازمان نمبي هايي كه نگرش

 نوين هاي نظام. است گرفته شكل دارد تمركز و خالقيت دانش بر مبتني عملكرد جامع

 راستاي در غيركمي و كمي هاي شاخص بر اساس را ها سازمان عملكرد ارزيابي،

 بستر در سازماني نوآوري و خالقيت و توسعه ايجاد هدف با و سازماني هاي راهبرد

 حصول قابل ازاند چشم به نگاه و سازياز سناريو استفاده با تمد بلند و مدت ميان زماني

  .اند داده توسعه

، كاپالن )2007(ريكر  ،)2007( كايرنكومر ،)2009(همچون؛ به ورني  نظراني صاحب
 خود هاي ديدگاه كه بودند افرادي جمله از )2001(اسليك  و )2002(سمسون  ،)2004(
 در حال الگوها نوع اين )Widener Sally K (2006) No17) pp 433-457.اند داده ارايه را

گيري  شكل روند در همزمان طرفي، از. گذرانند را مي خود تكامل مراحل حاضر
به  يابي دست هدف با ها دانشگاه و مراكز در ها آن گيريكار به عملكرد ارزيابي الگوهاي
  .دارد قرار كشورها عالي مديران توجه مورد آموزشي اثربخشي و كارايي كيفيت،
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 و اين )1384، رضوي( .دارد تأكيد دوم نسل بر هنوز ايران در ارزيابي الگوهاي پيشينه

 ارزيابي عملكردم به دنبال سو نسل مبناي بر الگوييبا استفاده از  پژوهش

  .است )ع(گاه افسري امام علي آموختگان دانش دانش

  سطوح ارزيابي عملكرد

در  ماني، سبك رهبري و كيفيت منابع انسانيبا توجه به نوع فعاليت، ساختار ساز
  :عبارتند از كه است سطوح متفاوتي براي ارزيابي عملكرد مورد توجه سازمان

  )منابع انساني( ارزيابي عملكرد در سطح فردي -1
 ارزيابي عملكرد در سطح بخش يا گروه -2

 ارزيابي عملكرد در سطح سازمان -3

را  تگي يكي از سطوح فوق يا تركيبي از آنهابر اساس اهداف و رشد ياف ها سازمان
براي رسيدن به اهداف و انجام ها  در سطح فردي امروزه سازمان .گيرند مي كار به

 ها زيرا در درجه اول اين انسان. خاصي بر ارزيابي عملكرد فردي دارند تأكيد، مأموريت
نساني معيار توسعه رسانند، لذا توسعه ا مي هستند كه سازمان را در حركت به جلو ياري

گردد؛ در اين رويكرد ارزيابي كاركنان از وظايف  مي سازماني و اجتماعي محسوب
  )514: 1381سيد جوادين، ( .اصلي مديران است

 استفادهبندي  عملكرد منابع انساني در صف و ستاد از روش رتبهگيري  براي اندازه
  .استاندارد است يافتگي كامالًكه از نظر معايب قابل رفع و از نظر ساخت راچ ؛شود مي

توسط مديران انجام و  ها در اغلب سازمان ،ارزيابي عملكرد بخشي يا گروهي
 شونده انجام ي مختلفي مبتني بر نوع كاركرد و عمليات واحد يا بخش ارزيابيهاالگو
  . ي سازماني استها الگوي ارزيابي بخشي برگرفته از ها الگو. گيرد مي

توان با كمك  مي ماني، از ابزارهاي قدرتمند مديريتي است كهارزيابي عملكرد ساز
وري  مركز مطالعات مديريت و بهره( ردآو به دستآن اطالعات الزم را از وضعيت سازمان 
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، 1تشخيص تمايزات: اهداف ارزيابي عملكرد سازماني شامل .)118: 1380 ،ايران
  )27-35: 1385وستائوس، ل( .گرفتن است 4، و بازخورد3، توسعه انساني2دهي پاداش

  الگوهاي ارزيابي عملكرد

توان به دو دسته حاوي  مي به استناد نتايج مطالعات صورت گرفته، الگوهاي مطرح را
شده  تأييددو دسته الگوها از مباني نظري  هر. ي كمي و كيفي تقسيم نمودها روش

د بيشتر ي كمي با مباني رياضي قوي و كارآمها به خصوص روش ؛هستند برخوردار
يك از الگوها با توجه به اقتضائات محيطي و شرايط  هر. مورد توجه بوده است

  . دارند ها سازماني از اولويت خاصي برخوردار بوده و كاركردي بهتر از ساير روش

 و از تجزيه پس و گرديده شناسايي متعددي الگوهاي ي انجام شده،ها بررسي در
 ضعف و نقاط قوت بررسي و الگوها از يك هر كاركردهاي و ها مؤلفه اهداف، تحليل

 نشان ، اين الگوهابندي جمع در. گرفته است قرار توجه مورد توسعه قابل نكات ها، آن
 كارايي، كيفيت، معيارهاي از سازماني دادهاي برون سنجش براي ها آن كه دهند مي

 )1384، رضوي( .اند كرده استفاده كارآمدي و اثربخشي رفاه، ذينفعان، مندي رضايت هزينه،
 مورد توجه محقق، عامل ترين مهم مسلح نيروهاي خاص دليل شرايط اين اساس و به بر

توليدي  هاي سازمان براي كيفيت و هزينه هاي شاخص معموال. است بوده اثربخشي
از  وسيعي طيف مسلح نيروهاي در ذينفعان مندي رضايت هاي شاخص و بوده مناسب
 مقايسه. دهد مي تغيير را تحقيق جهت آن، به پرداختن كه ردگي مي بر در را ها حوزه

  .است آمده 1جدول  در عملكرد ارزيابي الگوهاي با مفهومي الگو تطبيقي متغيرهاي
  
  

                                                      
1.Discrimination 

2.Reward 

3.Human Resourse Development 

4.Feedback 
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  تحقيق مفهومي الگوي و ارزيابي الگوهاي تطبيقي مقايسه - 1شماره  جدول
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 * * *            *    *          *    انداز چشم

 * * * * * * * * * * * * * * * * *  اهداف

 * * *  *  * * * * * *  *  * *  مأموريت

 * * * * *       *     *  راهبرد

متغيرهاي 
  محيطي

*   * * * * * *    * * * * * 

 * *   * * * * * * * * * * * * *  كارايي

 *   *   * * *  * * *  *  * * اثربخشي

  .است نظر مورد حوزه در الگو آن مطالعه دهنده نشان الگو هر بودن دار ستاره
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  مفهومي الگوي هاي لفهؤم

 الگوهاي مطالعهبندي  جمع از. باشد برخوردار قوي نظري مباني از بايد علمي الگوي هر

  .است به شرح زير مفهومي الگوي اصلي ياه مؤلفه ،1جدول  در شده

 به سيستمي نگرش مفهومي منتخب الگوي هاي ويژگي از يكي: سيستمي رويكرد. 1

و  متوازن امتيازي كارت سيپ، الگوي مجدد، مهندسي الگوي تلفيق از كه است عملكرد
  .است شده استخراج سازماني تعالي الگوي

 ارزيابي طراحي الگوهاي در اثربخشي يها شاخص استخراج در :عملكردي بسترهاي. 2
 ازها،اند چشم هاي اعتقادي، بنيان به توجه با عملكردي هاي شاخص است الزم عملكرد،
  .گردد مطالعه استخراج مورد جامعه يها مأموريت و اهداف

: الگوي مفهومي در قالب چهار سازه عملكردي شامل: عملكردي هاي سازه. 3
توان در ابتدا  مي آن مبناي بر و است دادها و پيامدها دادها، فرايندها، برون درون
 ارزيابيو  سنجش مورد سپس سازمان را و )ع(آموختگان دانشگاه افسري امام علي دانش
  .داد قرار

معيارهايي  تعيين هدف با عملكرد ارزيابي الگوهاي طراحي: عملكردي معيارهاي. 4
 نموده و تعيين را ارزيابي از هدف واندبت آن مبناي بر سازمان مديريت تا گيرد مي انجام

 با توجه. نمايد روشن عملكردي هاي شاخص به يابي دست براي را ارزيابي كلي جهت
 مطالعه از اثربخشي معيار دارد، پيامدي عملكرد سنجش بر تأكيد اينكه موضوع مقاله به

  . است استخراج شده ها ها متمركز بر تحقق توانايي تئوري

عملكرد افسران  كه هستند هايي در اين مطالعه شاخص :لكرديعم هاي شاخص. 5
 و فرآيندها وظايف، شرح اهداف، اندازها، چشم مبناي بر آموخته نظام آموزشي را دانش
 . دهد را نشان انساني هاي سرمايه كارآمدي تا كند مي سنجش شده تعريف هاي فعاليت
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 الگوي مفهومي مورد استفاده تحقيق -شكل الف

  
متمركز بر  صدد است تامحقق در ،و موضوع پژوهش بر اساس اين الگو

آموختگان دانشگاه در مورد  دانش هاي توانايياز طريق ارزيابي  بخشيي اثرها شاخص
  .پيامدهاي نظام تعليم و تربيت دانشگاه يك قضاوت كلي ارائه نمايد

  جامعه آماري و حجم نمونه

  :استدو بخش  شامل آماري جامعه

  .بودند دارا را ها نامه پرسشبه  پاسخگويي اعتبار كه خبرگاني -1
  ي عملياتي بهره بردار دانش آموختگان دانشگاه افسري ها فرماندهان يگان -2

 روش؛ نفر 450مورد مطالعه  جامعه هاي جايگاه اعتبار اساس بر آماري جامعه حجم

 نفر 205 كوكران، تعداد فرمول بر اساس يآمار نمونه حجم و تصادفي گيري، نمونه
  .است شده محاسبه

  چشم انداز

 ها سياست

 ماموريت

 كارايي

 اثربخشي

 برونداد فرايند درونداد
  پيامد

 ثربخشيا

  راهبردها
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  گيري آوري اطالعات و اندازه ابزار جمع

 به روش ميداني از طريق مشاهده اسناد و مدارك سازماني و ها در اين پژوهش داده
آمده  به دستو مصاحبه اكتشافي با فرماندهان  نامه پرسشي پيمايشي از طريق ها داده
  .است

  روايي

 شاخص مورد نظرگيري  در اندازه ها نامه پرسشور از روايي، سنجش ميزان كارايي منظ
و استفاده از  )31: 1370ساروخاني، ( بر اساس روش سنجش همسازي دروني ؛ كهاست

 3/93 نامه پرسشدر مرحله پيش آزمون براي كل  آمار الفاي كرونباخ، مقادير حاصل
مرتبط  سؤاالتفاي آنها پايين بوده است، درصد بوده است و متغيرهايي كه مقدار آل

  .اند براي مرحله نهايي اصالح شده

  پايايي

 30، تعداد Spssاز روش محاسبه آلفاي كرونباخ از طريق  نامه پرسشجهت پايايي 
 0.847بين كاركنان توزيع گرديد كه الفاي محاسبه شده راهنما به صورت  نامه پرسش
   .ايايي پژوهشي برخوردار استاز پ نامه پرسشاين است كه  بيانگر

  آماره پايايي: 2جدول شماره 

 آماره پايايي

 االتؤتعداد س ضريب آلفاي كرونباخ

847/0 100  
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  بخشيي اثرها شاخص

 ست از يك بيان كمي كه معموال رابطه موجود بين دو كميت را نشانا شاخص عبارت
 :ست ازا تحقيق عبارت از نظر عملياتي شاخص در اين )93: 1384مشايخ، ( .دهد مي

معيارهاي كمي و كيفي كه عملكرد نظام تعليم و تربيت دانشگاه افسري بر اساس آن 
الگوي مورد نظر در حوزه پيامدها داراي دو دسته شاخص . گيرد مي مورد ارزيابي قرار

  .است كمي و كيفي مربوط به اثربخشي

گردد  مي جامعه دستاوردهاي يك سيستم كه منجر به آثار شاخص در مخاطب و
و تربيت دانشگاه افسري امام  گردد، پيامد در سيستم تعليم مي پيامد سيستم محسوب

دانش آموخته در مسئوليت و شغل انتصابي يگان جديد و از طرفي  بخشياثر )ع(علي
   .است رضايت سلسله مراتب فرماندهي از او

 را در آينده نشان كه وضع مطلوب سازماناي  اگر اهداف سازمان را به صورت نقطه
 ها ست از درجه يا ميزاني كه سازمانا دهد تعريف نماييم، اثربخشي سازمان عبارت مي

: 1380ايران،  وري مركز مطالعات مديريت و بهره( .آيند مي ي مورد نظر خود نائلها به هدف

 معادل نسبت بين نتايج حاصل شده به اهداف تعيين شده بخشياز نظر رياضي اثر )28
 از،اند چشم :شامل اي از تجزيه و تحليل معيارهاي زمينه اثربخشي هاي شاخص .است

 كارشناسان و استادان خبرگان، با مصاحبه سازماني با مطالعه عميق، مأموريتاهداف و 
. است تحصيل شده محقق تجربيات و ميداني مشاهدات پژوهشي، همچنين و آموزشي
هاي نظامي كشور  كارآمدي دانشگاه ي فرماندهي معظم كل قوا؛ها سرمشق بر اساس

است، ايشان جايگاه خاصي را براي علم، » دانش و تربيت نظامي«منوط به تحقق اهداف 
جوانان عزيز ما در دانشگاه افسري و ...«: اند دانش و آمادگي نظامي قائل شده و فرموده

هدف : ندهاي نظامي كشور با دو هدف به كار و تحصيل اشتغال دار دانشگاه ي هدر هم
نظاميان در جمهوري اسالمي ايران . اول، دانش و هدف دوم، آمادگي و تربيت نظامي
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 ي ههمراه نگاه با معرفت و شناخت نسبت به هم هايي دانشمند، فرزانه، بايد انسان
نظاميگري و  ي ههدف دوم، روحي ؛مسائل آفرينش باشند ي هبلكه هم مسائل جامعه،

فراگيري فنون نظامي بايد با اين روحيه همراه . تپرورش روح شجاعت و دالوري اس
بر اين اساس، كسب و توليد دانش نظامي همراه با  )229: 1383  ،اي امام خامنه( .»باشد

عرصه دفاع و امنيت، جنبه راهبردي  آمادگي رزمي با توجه به رسالت نيروهاي مسلح در
سب دانش كاربردي و كند و بر اين اساس هدف از توسعه آموزش نظامي، ك پيدا مي

هاي افسري و مراكز فرهنگي نيروهاي  اي در دانشگاه هاي معنوي و حرفه ايجاد آمادگي
هايي است تا مبتني بر  ها و ويژگي نيروهاي تربيت شده به شاخص يابي دستمسلح، 

ها با توجه  تنوع و تعدد اين شاخص. ها قادر باشند مأموريت سازمان را تحقق بخشند آن
به كثرت مشاغل و نيازهاي گوناگون در نيروهاي مسلح، در سه بخش عمومي، 

  .هاي ويژه قابل بررسي است اختصاصي و شاخص

هاي عمومي و اختصاصي در طول دورة كارشناسي، مقدماتي و  ويژگيبه  يابي دست
گردد و  سه سال اول خدمت در مشاغل محول شده در يگان حاصل و تثبيت مي

هاي  هاي ويژه با توجه به استعدادسنجي در مقاطع مختلف آموزش و طي دوره شاخص
به  يابي تدسو  ها در اين راستا مطالعه شاخص. گيرد عرضي مورد توجه قرار مي

هاي تربيتي كارآمد با  ها براي اتخاذ راهبردها و روش بندي مؤثري از اولويت دسته
   .ضروري استگيري از اسناد فرادستي  بهره

هاي  در مدت تحصيل، عالوه بر نيازهاي فرآيندي و روش ها ارزيابي مؤثر شاخص
تمايالت و  جاري عملياتي با اين پيش فرض همراه است كه دانشجويان استعدادها،

ها، روند رشد و تغيير  يكساني ندارند و بر اين اساس محور كليدي ارزيابي هاي توانايي
  . ها است رفتار در جهت تحقق شاخص
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  ها تجزيه و تحليل داده

ي ها در دو بخش روش spssافزار  وسيله نرمه ي آماري بها تجزيه و تحليل داده
ه و تحليل توصيفي اطالعات ابتدا در تجزي. استنباطي و توصيفي انجام شده است

دهندگان بررسي و سپس جداول توزيع فراواني و  ي دموگرافيك پاسخها ويژگي
 نامه پرسشدرج و چون  نامه پرسش سؤاالتدرصدهاي مشاهده شده مربوط به يكايك 

 ي گرايش مركزي و پراكندگي مربوط به هرها به روش ليكرت طراحي شده، شاخص
  . و همچنين متغيرهاي تحقيق محاسبه گرديد امهن پرسش سؤاالتيك از 

، ابتدا ضريب ها در روش استنباطي براي بررسي فرضيات پژوهش و تعميم يافته
. اين ضريب بررسي شد ، اعتبارtهمبستگي بين متغيرها محاسبه و سپس با آزمون 

يانس ي مستقل، آناليز وارها ي پارامتري و ناپارامتري براي گروهها همچنين از آزمون
  .ي جنبي پژوهش استفاده شده استها يكراهه و آزمون فريدمن براي بررسي يافته

 ي جمعيت شناختيها ويژگي •

 ي توصيفيها داده -  3شماره  جدول

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني هدرج

 23.4 23.4 23.4 48  سرگرد

 73.7 50.2 50.2 103  2سرهنگ

 100.0 26.3 26.3 54  سرهنگ

  100.0 100.0 205 كل

افسران ارشد قرار   در جايگاه دهندگان پاسخ درصد 100توصيفي،  هاي داده بر اساس
درصد پشتيباني خدمات  9/4پشتيباني رزمي و  5/18درصد با رسته رزمي،  6/76دارند؛ 
  . باشند مي رزمي
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داراي بيست و يك  4/45داراي بيست و پنج به باال،  4/44 از نظر سنوات خدمت
 مأموريتاز نظر حوزه . درصد تا بيست سال خدمت هستند 2/10ست و چهار و تا بي
  .نمايند مي آموزشي خدمت 2/12پشتيباني و 1/15 –در يگان عملياتي  7/73

دهندگان  پاسخ از درصد 4/23 و دافوس ي دهندگان دوره پاسخ از درصد 64/76
 با قبولي قابل آشنايي گاندهند پاسخ بيشتردهد  مي نشان كه اند را طي نموده دوره عالي

 استنباط چنين توان مي نهاييبندي  در جمع. هاي نظامي دارند در دانشگاه آموزش فرآيند

 .است معتبر تحقيق سؤاالت به پاسخگويي براي گيري نمونه و پراكندگي توزيع كه كرد
توسط پاسخ دهندگان نشان از اهميت  ها درصدي پاسخنامه 98از طرفي نرخ بازگشت 

  .ارزيابي از ديدگاه آنان دارد اين

  محتوايي هاي داده تحليل

با استفاده از  نامه پرسش سؤاالتآموختگان  توانايي دانش هاي شاخص شناخت از پس
موافقم به ترتيب  از كامال مخالفم تا كامالً ها يك از گزينه طيف ليكرت طرح و به هر

ي  ، امكان محاسبهگزينه گذاري هر با توجه به ارزش داده شد؛ 5تا 1ارزش عددي 
حد متوسط نمره معادل ارزش  نامه پرسشدر . ي آماري فراهم شده استها شاخص
توان  مي متوسط با مقايسه ميانگين نمرات با نمره حد. در نظر گرفته شده است 3عددي 

  .وضعيت كلي متغيرها را مشخص نمود

 شده كرونباخ استفادهاز روش آزمون آلفاي  اعتبار و اعتماد قابليت سنجش منظور به
 و ها شاخص انتخاب براي .نسبت خوبي جهت اين ارزيابي است 0.847است كه ميزان 

 - ورفولموگك در واقع تست. استفاده شد tآزمون  از آماري ابتدا جامعه در آن تعميم
توان از  هستند، بنابراين مي نرمال توزيعي داراي ها داده كه دهد مي نشان ،1اسميرنوف

   .كرد استفاده تحقيق سؤاالت به پاسخ براي متغيره يك tرامتري آماره پا

                                                      
1.Kolmogrov - Smirnov 
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 ي استنباطي وتحليل آماريها روش

و تعميم نتايج حاصل  ها ي آماري به بررسي فرضيهها در اين بخش با استفاده از آزمون
  .ايم شده از نمونه، به جامعه تحقيق پرداخته

آموختگان دانشگاه  دانش بخشيي ارزيابي اثرها ها و شاخص مؤلفه :فرضيه اصلي
ي منبعث از تدابير فرماندهي معظم ها بر معيارهاي علمي و شاخص )ع(افسري امام علي

  .گيرد مي كل قوا متكي است و با نگرش سيستمي مورد سنجش قرار

يابيم كه متغيرهاي  مي در Sig(1(داريابا توجه به سطح معن اول، سؤالدر پاسخ به 
داراي توزيع نرمال ) پرورشي، فكري و اجتماعي -، نظاميشناختي -علمي هاي توانايي(

 ليكن. شود مي هاي روحي و جسمي رد يياما فرض نرمال بودن براي توانا. هستند
) نمونه 205(استفاده كرد و با توجه به حجم نمونه باال  2»ركزيم قضيه حد«توان از  مي

  .اين دو متغير را هم به طور جانبي نرمال در نظر گرفت

مقدار  و است 3 عدد از باالتر ميانگين ها شاخص تمامي در ر اين است كهيج بيانگنتا
t نشان  نتايج اين. است% 5 از كمتر نيز سطح معناداري اعداد مقدار و بوده 2 از باالتر نيز

 محاسبه ارزيابي يها مؤلفه و ها شاخص جزء توانند مي تدوين هاي شاخص كه دهد مي

 شناسايي ارزيابي هاي عنوان شاخص به راا ه شاخص رگانخب ديگر، عبارت به ؛شوند

 %95 احتمال به پيامدي نظام آموزشي دانشگاه را سطوح توان مي ها آن اساس بر كه كرده،
تمامي  كه است اين دهنده نشان داريامعن اين سطح واقع، در. داد قرار سنجش مورد

  .اند قرار گرفته تأييدها مورد  شاخص

                                                      
1. Significance ن كمتر باشد، چقدر مقدار آ شويم و هر ميزان خطايي است كه در رد فرضيه صفر مرتكب مي

  .تر خواهد بود رد فرضيه صفر ساده
2.Central Limit Theorem 
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 اسميرنوف - ررسي نرمال بودن متغيرها با آزمون كولموگروفب - 4شماره  جدول

  تعداد  متغير
  ها بيشترين تفاوت  پارامترهاي نرمال

آماره 
z  

سطح 
معني 
  ميانگين  داري

انحراف 
  معيار

  منفي  مثبت  مطلق

 هاي توانايي
 روحي

205 3.6321  .22993 .102 .063 
-

.102 

1.46

5 
.027  

هاي  توانايي
 - علمي

 شناختي

205 3.2555  .30460 .052 .050 
-

.052 
.749 .628  

 هاي توانايي
 -نظامي

 پرورشي

205 3.4883  .34116 .073 .073 
-

.064 

1.04

1 
.228  

 هاي توانايي
 فكري

205 3.4897  .82893 .082 .082 
-

.082 

1.17

6 
.126  

 هاي توانايي
 اجتماعي

205 3.6566  .27425 082 .049 
-

.082 

1.17

0 
.130  

 هاي توانايي
 جسمي

205 3.8854  .85801 .226 .166 
-

.226 

3.24

0 
.000  

   .آموختگان در حد متوسط است دانش مورد نظر در بين هاي توانايي :1فرعي  فرضيه

  ..است 5به شرح جدول شماره  گرديده و نتايج حاصلاستفاده  tاز آزمون 

  

  



  1391 بهار، دوازدهم، سال 45پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  -فصلنامة علمي/  30

 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  متغير
ميانگين خطاي 

  معيار

 01606.  22993. 3.6321  205 يروح هاي توانايي

 02127.  30460. 3.2555  205 شناختي - علمي  هاي توانايي

 02383.  34116. 3.4883  205 پرورشي -نظامي هاي توانايي

 05790.  82893. 3.4897 205 فكري هاي توانايي

 01915.  27425. 3.6566  205 اجتماعي هاي توانايي

 05993.  85801. 3.8854  205 جسمي هاي توانايي

  

  =3مقدار مورد آزمون

درصدي  95بازه اطمينان 
  براي تفاوت از ميانگين

درجه 
  آزادي

تفاوت از 
 آماره t  ميانگين

سطح معني 
  داري

  كرانه پايين  كرانه باال
.6638 .6005 204 .63214 39.364 .000  
.2975 .2136 204 .25551 12.010 .000  
.5353 .4413 204 .48828 20.492 .000  
.6038 .3755 204 .48968 8.458 .000  
.6944 .6188 204 .65659 34.278 .000  
1.0035 .7672 204 .88537 14.774 .000  

  

توان نتيجه  مي پس ،و هر دو كران مثبت هستند 00/0 داري متغيرهااچون سطح معن
  .از حد متوسط بيشتر هستند هاي تواناييگرفت كه 
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 .است  نشان داده شده ها يك از متغير هر زمونآنتيجه  نمودار -شكل ب

دار وجود  امعنرابطه دانش آموختگان دانشگاه  هاي تواناييبين ابعاد  :2فرعي  فرضيه
  دارد؟

براي اين  .شود مي ها استفاده از آزمون همبستگي براي بيان ميزان ارتباط بين توانايي
  .گرديده استسپيرمن استفاده منظور از دو ضريب پيرسن و ا

  ها همبستگي - 6جدول شماره 

 

 هاي توانايي
- علمي

  شناختي

 هاي توانايي
  روحي

 هاي توانايي
-نظامي

  پرورشي

 هاي توانايي
  فكري

 هاي توانايي
  اجتماعي

 هاي توانايي
  جسمي

 هاي توانايي
- علمي

  شناختي

ضريب همبستگي 
 پيرسن

1 -.091 -.204** -.281** -.151* -.131 

 061. 031. 000. 003. 194.  داريامعن سطح

 205 205 205 205 205 205 تعداد
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 هاي توانايي
  روحي

ضريب همبستگي 
 پيرسن

-.091 1 .241** .251** .170* -.030 

 670. 015. 000. 000. 000. 194. دارياسطح معن

 205 205 205 205 205 205 تعداد

 هاي توانايي
-نظامي

  پرورشي

ي ضريب همبستگ
 پيرسن

-.204** .241** 1 .948** .504** -.084 

 229. 000. 000. 000. 000. 003. دارياسطح معن

 205 205 205 205 205 205 تعداد

 هاي توانايي
  فكري

ضريب همبستگي 
 پيرسن

-.281** .251** .948** 1 .551** -.045 

 523. 000. 000. 000. 000. 000. دارياسطح معن

 205 205 205 205 205 205 تعداد 

 هاي توانايي
  اجتماعي

ضريب همبستگي 
 پيرسن

-.151* .170* .504** .551** 1 .299** 

 000. 000. 000. 000. 015. 031. دارياسطح معن

 205 205 205 205 205 205 تعداد

 هاي توانايي
  جسمي

ضريب همبستگي 
 پيرسن

-.131 -.030 -.084 -.045 .299** 1 

 000. 000. 523. 229. 670. 061. دارياسطح معن

 205 205 205 205 205  205  تعداد 
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ضريب  و همچنين نتايج 05/0داري زير ابر اساس جدول فوق و سطح معن
ضريب همبستگي اسپيرمن و ضريب همبستگي . دار استارابطه معن ،همبستگي اسپيرمن

  .اند گرديدهپيرسن به يك نتيجه ختم 

آموختگان  ي توانايي در ارزيابي عملكرد دانشاه بين شاخص: 3فرضيه فرعي 
 .دانشگاه افسري تقدم و تاخر وجود دارد

آموختگان به  دانش هاي تواناييايم كه آيا ابعاد  دنبال اين پرسش بودهه در اين فرض ب
و  شود و اگر جواب منفي است كداميك از ابعاد از سطح باالتر مي يك اندازه مالحظه
من كه يك آزمون آناليز فريداي  در اين راستا از آزمون رتبه. هستندتر  كدام ابعاد پايين

هفت نتايج حاصل شده در جدول شماره . گرديد ، استفادهاست واريانس ناپارامتري
  .گردد مي مشاهده

  ها تواناييبندي  رتبه -  7جدول شماره 

  ها رتبه

  ها ميانگين رتبه  ها ييتوانا

 2.19  شناختي-علمي هاي توانايي

  3.85  روحي هاي اناييتو

 3.21  پرورشي-نظامي هاي توانايي

 3.32  فكري هاي توانايي

 4.08  اجتماعي هاي توانايي

 4.35 جسمي هاي توانايي
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 آماره آزمون

 205 تعداد

 177.014 دو- كاي

 5 درجه آزادي

  000. سطح معني داري

ANOVA Chi Sqr.( N=205, df=2)= 177.014 p<0.00000  
) x2( مجذور كاي دهد  مي نشان آزمون فريدمن بر اساس ها بعاد تواناييمقايسه ا
درصد  99در سطح اطمينان  2ي است كه با توجه به درجه آزاد 177.014محاسبه شده 

گردد و با توجه به ميانگين  مي ثابت ها فرض تفاوت بين توانايي از اين رو. دار استامعن
، ها با توجه به ميانگين رتبه .شود مي خصيك از ابعاد مش ترتيب تقدم هر ها رتبه

  . شناختي كمترين رتبه را دارد -علمي هاي تواناييجسمي باالترين رتبه و  هاي توانايي

 نشان) سؤاالت(ها  آزمون فريدمن براي يكسان بودن اهميت شاخصاز طرفي 
 ؤالسشناختي، باالترين رتبه به  -علمي هاي تواناييشاخص اول  20از بين -: دهد مي
و كمترين رتبه به نگارش نظامي ) خواني و درك مفاهيم قرآن روان -روخواني( 10

   .اختصاص دارد

كند كه باالترين رتبه به  گيري مي روحي را اندازه هاي توانايي 37تا  21 سؤال -
صبر و ( 33 سؤالو كمترين رتبه به ) مقيد به انجام فرايض و احكام ديني( 26 سؤال

  .اختصاص دارد) ها برابر شدايد و سختي تحمل و مقاومت در

 سؤالكند كه  مي گيري پرورشي را اندازه –ي نظاميها توانايي 68تا  -38 سؤاالت -
ايجاد  قدرت( 54 سؤالباالترين رتبه و ) يت نظم و انضباط و آراستگي ظاهريرعا( 46

  .كمترين رتبه را دارد) هماهنگي بين كاركنان جمعي
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 69 سؤالكند كه  مي گيري ي فكري را اندازهها ناييتوا 81تا  69 سؤاالت -
) ر مسلمين و فرماندهي معظم كل قواي ولي امها و انديشه ها به درك ايده يمند عالقه(

كمترين ) ريزي براي انجام امور ريزي و برنامه قدرت طرح( 73 سؤالباالترين رتبه و 
  . رتبه را دارد

امين ( 95 سؤالكند كه  مي گيري را اندازهي اجتماعي ها توانايي 96تا  82 سؤاالت -
يي و تعاون و گرا جمع ي عمل و توجه به روحيه( 82 سؤالو  باالترين رتبه) و درستكار

  .به را داردتكمترين ر )خودخواهي و خودرايي –پرهيز از فرد گرايي

 100 سؤالكه  كند مي گيري ي جسمي را اندازهها توانايي 100تا  97 سؤاالت -
سالمت توجه به ( 98 سؤالباالترين رتبه و ) ، چاالكي و مقاومت جسميندامتناسب ا(

  .كمترين رتبه را دارد) و نشاط جسمي افراد تحت نظر

  رتبه باالترين و كمترين شاخص در هر محور - 8جدول شماره 

ص
اخ
د ش

ك
  

ان 
عنو

ص
اخ
ش

  

ور
مح

داد  
تع

  

اي
ك

دي  دو- 
آزا
جه 

در
ي   

معن
ح 
سط

ري
دا

ين  
انگ
مي

 
تبه
ر

  ها 

  10س
روان  - نيروخوا

خواني و درك مفاهيم 
  قرآن

  12.78  000.  19  180.727  204  علمي

  8س
توانايي در نگارش 

  نظامي
  8.52  000.  19  180.727  204  علمي

  26س
مقيد به انجام فرايض 

و  احكام ديني و
  تعظيم شعائر اسالمي

  10.88  000.  16  261.496  205  روحي

  33س
صبر و تحمل و 
مقاومت در برابر 

  ها يشدايد و سخت
  6.74  000.  16  261.496  205  روحي
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با  69 سؤالرتبه بندي گرديده كه باالترين  شاخص همزمان رتبه 100در پايا ن هر 
ر مسلمين و ي ولي امها و انديشهها  مند به درك ايده عالقه( 39/71ميانگين عدد 

توانايي در ( 79/33با ميانگين عدد  8 سؤالو كمترين رتبه  )فرماندهي معظم كل قوا
  . است )نگارش نظامي

  100س
چاالكي  تناسب اندام،

  و مقاومت جسماني
  2.59  006.  3  12.538  205  جسماني

  98س
توجه به سالمت و 
نشاط جسمي افراد 

  مسئوليتتحت 
 2.44  006.  3  12.538  205  جسماني

 9.80  000.  14  102.62  205  اجتماعي  امين و درستكار  95س

  82س

حيه عمل به رو
عاون و ت و گرايي جمع

پرهيز از فرد گرايي و 
  راييخود

 7.12  000.  14  102.620  205  اجتماعي

  69س

مند به درك  عالقه
ي ها و انديشه ها ايده
و فرماندهي فقيه ولي 

  معظم كل قوا

 10.81  000.  12  980.029  205  فكري

  73س
ريزي و  قدرت طرح

ريزي براي انجام  برنامه
  امور محول

 4.99  000.  12  980.029  205  فكري

  46س

رعايت نظم و انضباط 
و آراستگي ظاهري و 

در توسعه  مؤثرتالش 
  انضباط

-نظامي
 22.09  000.  30  425.341  205  پرورشي

  54س
قدرت ايجاد هماهنگي 
  بين كاركنان جمعي

 13.31  000.  30  425.341  205  پرورشي
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  ي آزمونها آماره -  9جدول شماره 

 204 تعداد

 1812.755 دو- كاي

 99 درجه آزادي

 000. سطح معني داري

  

  دوازده شاخص برتر از ميان صد شاخصبندي  رتبه -10جدول شماره 

كد 
 شاخص

 محور شاخص ارزيابي
وزن 
 شاخص

69 
ي ها انديشهترويج  و ها مند به درك ايده عالقه

 فرماندهي كل قوا ولي امر مسلمين و
 71.39 فكري

46 
رعايت نظم و انضباط و آراستگي ظاهري و 

 در توسعه انضباط مؤثرتالش 
 68.40 پرورشي -نظامي

74 
ي نظام مقدس ها ها، منافع و ارزش تعهد به آرمان

 ا.ا.ج
 67.16 فكري

 66.05 اجتماعي امين و درستكار 95

22 

براي  مؤثربرخورداري از ادب و اخالق، و تالش 
، كرامت انساني و اخالق اتحكيم و توسعه تقو

 اسالمي

 65.75 روحي

26 
ه انجام فرايض واحكام ديني و تعظيم مقيد ب

 شعائر اسالمي
 64.85 روحي

100 
تناسب اندام، سالمت، چاالكي و مقاومت 

 جسماني
 63.89 جسمي
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 63.83 روحي واليت مداري و برخورداري از روحيه مردمي 24

 63.15 پرورشي -نظامي پذيري و رعايت سلسله مراتب اطاعت 56

 63.11 اجتماعي تماعيآشنايي با آداب و معاشرت اج 88

97 
آمادگي  اي، روحيه نظامي و دانش و سواد حرفه

 رزمي
 62.70 پرورشي -نظامي

 62.34 روحي پيشرفت انگيزش، نشاط و اميد به آينده 27

 

 شاخص آخر در ميان صد شاخصدوازده بندي  رتبه -11جدول شماره 

  

كد 
 شاخص

 وزن شاخص محور شاخص ارزيابي

 41.60 پرورشي - نظامي  ماهنگي بين كاركنان جمعيقدرت ايجاد ه 54س

 41.50 شناختي - علمي GPSخواني و  مهارت در نقشه 4س

 33س
مقاومت وتوان مقابله با تهاجم صبر و 
 فرهنگي 

 40.67 روحي

 77س
روحيه انجام كارهاي پژوهشي و شركت در 

 كارهاي تيمي
 40.60 فكري

 39.56 شناختي - علمي شناخت فرهنگ دفاع مقدس 12س

 19س
سطح آموزش نگهداري وتفكر نگهداري از 

 وسايل و تجهيزات
 39.50 شناختي - علمي

 78س
تشويق كاركنان تحت امر به انجام امور 

 تحقيقي
 39.48 فكري

 20س
هاي  كارگيري روشه ب ميزان آشنايي و

 پيشگيري از جرايم در يگان خود
 37.77 شناختي - علمي

 37.69 شناختي - ميعل فن سخنوري قدرت بيان و 7س

 36.24 شناختي - علميميزان شناخت مفاهيم نظامي جديد نظير رزم  18س
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 ...عمليات رواني و جنگ سايبري، نامتقارن،

 35.05 شناختي - علمي )ICDL(مهارت در كار با رايانه 6س

 33.79 شناختي - علمي توانايي در نگارش نظامي 8س

  گيري و پيشنهادات  نتيجه

يافته  هايي كه از منابع انساني تربيت ت، دانش و نبود امنيت، ارتشدر عصر اطالعا
. هاي قدرتمند مواجه هستند پذيري از دولت اند؛ با تحقير، ناكارآمدي و ظلم بهره بي

هاي ملي و  نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي براي تأمين منافع و اعتالي ارزش
پيشرفت در زمينة تربيت منابع  از، نيازمند توسعه واند اثرگذاري در تحقق سند چشم

  . انساني و در نتيجه ارتقاي سطح اثربخشي عملكرد سازماني است

و  تأييدبيانگر  ه نتايج حاصلعي اين مطالها توجه به مطالعه نظري و پردازش داده با
كه بيانگر اينست كه تبيين، تعقل و عملياتي نمودن تدابير و .است پذيرش فرضيه اصلي

افسران  هاي توانايياساس تعالي و اثربخشي  )مدظله العالي(اي خامنه ي امامها سرمشق
گذاري در تحكيم و توسعه دانش و  و بر اين اساس سرمايه است آموخته دانش

   .است تربيت حياتي هاي همه جانبه در پرتو تعليم و آمادگي

 هاي عملياتي نزاجا، فرمانده يگان 205از طرفي نتايج به دست آمده از نظرات 
و » انضباط«، »ايمان«دانشگاه در نيل به دانش آموختگان ي عملكرد خوب  دهنده نشان

كسب ارتقاي بصيرت ديني و  ،در تربيت نظامي است و تقويت معنويت» آموزش«
ي ها يك از شاخص ولويت هر؛ همچنين اباالترين اهميت را داردآمادگيهاي نظامي 

و  ها دهد ضعف مي نشان ها عملكرد پيامدي بر اساس ميانگين وزني آن
جود دارد كه بايستي اصالح و به قوت تبديل گردند؛ در اين راستا يي وها پذيري آسيب

  .استپيشنهادات ذيل مطرح 

اجراي درس روش  ي گري و نحوه موضوع خالقيت، ابتكار و توسعه روح پرسش -1
 .شناسي قرار گيرد تحقيق و پروژه دانشجويان مورد بازنگري و آسيب



  1391 بهار، دوازدهم، سال 45پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  -فصلنامة علمي/  40

 

 .دانشگاه ارتقا يابدي ها وروديطح علمي و رشته تحصيلي س -2

هاي پيشگيري از  كارگيري روشه ب آشنايي و عمومي جهت سازي آگاهآموزش و  -3
، توسعه و نگارش نظامي و فن سخنوريهاي رايانه،  ، آموزش و تمرين مهارتجرايم
كت ي معارف جنگ، و مشارها از طريق كالس شناخت فرهنگ دفاع مقدستعميق 

 . عملي دانشجويان در مطالعه و كار ميداني مورد بازنگري قرار گيرد

المال و جنگ  سازي روحيه قناعت، دوري از اسراف، نگهداري بيت تقويت و نهادينه -4
 .نرم در تربيت نظامي مورد توجه ويژه قرار گيرند

ي اه روشاصالح به محصول اثربخش و كارآمد، تغيير منابع و  يابي دستبراي  -5
 .يك ضرورت حياتي استي ضعيف ها مرتبط با شاخصتعليم 

افزار مناسبي  عملكرد، نرماي  دن در محاسبه و ارزيابي نوبهبخشي منظور سرعته ب -6
 .تدوين شود ها مبتني بر شاخص

ي ميزان  اي براي مقايسه ي مستخرجه به عنوان پايهها اين تحقيق و شاخص از -7
  .هاي آتي استفاده گردد در سالهاي دانشگاه  اثربخشي برنامه
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