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تعالی دانشگاههای سازمانی :رويکرد مدلسازی ساختاری تفسیری
علي فرهادي ،5مجيد يوسفي

2

چکیده
امروزه دانشگاهها که بازتاب پيشرفت و توسعه سرمايه انساني محسوب ميشوند ،تحت تأثير رويدادها و شرايط جهاني قرار
گرفتهاند و به عنوان نهادهايي براي حذف فاصله موجود بين دانشگاه و جوامع هدف خود برآمدهاند و به شکل دانشگاههاي
سازماني درآمدهاند .از اين رو اين تحقيق با هدف طراحي و تبيين الگوي تعالي دانشگاههاي نظامي به عنوان يکي از انواع
دانشگاههاي سازماني انجامشده و از نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي است که به صورت موردي  -زمينهاي و با رويکرد
اکتشافي انجام شده است .جامعه آماري تحقيق خبرگان حوزه آموزش و مديريت ميباشد که به روش نمونهگيري غير احتمالي
هدفمند انتخاب شد .در اين پژوهش ،دادههاي الزم با مرور نظاممند ادبيات و تشکيل دو گروه کانوني جمعآوري و با روش
کيفي و کمي (توصيفي) تحليل و در نهايت با متدولوژي الگوسازي ساختاري تفسيري  -الگويي براي تعالي دانشگاههاي نظامي
ارائه گرديد .نتايج پژوهش در مدلي متشکل از  8معيار کلي و  4سطح استخراج شده است که نشاندهنده اهميت معيارهايي
چون فرهنگ ايراني اسالمي ،مديريت اسالمي ،برنامهريزي راهبردي بصيرت محور بهعنوان پرنفوذترين معيارها در عملکرد
دانشگاههاي نظامي است که بر ساير معيارهاي عملکردي مدل تأثيرگذار هستند.
واژگان کلیدی :تعالی سازمانی ،دانشگاههای سازمانی ،مدلسازی ساختاری تفسیری ،گره کانونی.

تاريخ دريافت مقاله79/64/22 :
تاريخ پذيرش مقاله79/56/59 :
 5عضو هيئت علمي دانشگاه هوايي شهيد ستاري (نويسنده مسئول)ali_farhadi92@yahoo.com :
 2دانشجوي دکتري دانشگاه صنعتي امير کبير
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مقدمه

جوامع انساني تغييرات چشمگيري را تجربه کرده است و جامعه مدرن در سراسر جهان انتظارات زيادي از دانشگاهها دارند و
نقش قابل توجهي براي آنها در کمک به افراد و سازمانها جهت هدايت و مديريت تغييرات قائل هستند (نادف.)2654 ،5
سازمانها بر اين حقيقت واقف اند که تعالي سازماني يک هدف ايستا نيست و با توجه به شرايط روز ،نيازهاي متغير ذينفعان،
دائماً بايستي رصد و پيگيري گردد و از اين رو تالش زيادي توسط صاحبنظران کيفيت و بهرهوري صورت پذيرفته و مدلهاي
مختلفي با عنوان «مدلهاي تعالي سازماني» يا جوايز ملي کيفيت ايجاد شده است و بهعنوان يکي از رايجترين شيوهها جهت
دستيابي به اهداف فوق مورداستفاده قرار گرفته است و اين مدلها به «چارچوبهاي خودارزيابي» معروف شدهاند (فقهي و
فرهمند .)5275،اين الگوها عمدتاً داراي ابعاد و متغيرهاي چندگانهاي مثل مديريت و رهبري ،خط و مشي و استراتژي،
کارکنان ،مشارکت ،فرايندها ،نتايج کارکنان ،نتايج مشتريان ،نتايج جامعه ،نتايج کليدي عملکرد ميباشند و هر کدام داراي
نقاط ضعف و قوت خاص خود ميباشد و استفاده از هر کدام از آنها بدون توجه به اهداف و ماهيت سازمان خالي از اشکال
نخواهد بود.
2
دانشگاه سازماني يک سازمان آموزشي تخصصي براي دستيابي به اهداف عملکردي سازمان ،هدايت تحول سازماني ،ادغام
بخشهاي آموزش و مزيت رقابتي بيشتر از طريق يادگيري است و الگوي راهبردي براي آموزش و تحصيل مرتبط با کار است و
مهارتهاي کارکنان را با توجه به جهت گيري استراتژيک سازمان توسعه داده و بر موضوع رهبري و بهبود عملکرد کاري آنها
نيز تأکيد زيادي دارد( .کانتينو)2651 ،2
دانشگاههاي سازماني به دليل دارا بودن مأموريت مشخص ،بافت سازماني خاص و منحصربهفرد دارند که ارزيابي آن با مدلهاي
تعالي موجود ،باعث پوشيده ماندن برخي از ابعاد عملکرديشان و همچنين مقايسه عملکردي آنها با ساير دانشگاهها و منتج به
اخذ نتايج نامعتبر خواهد شد.
دانشگاههاي افسري نيز به نوعي دانشگاه سازماني محسوب شده و در ساختار سازمانهاي نظامي داراي نقش راهبردي هستند و
نتايج عملکرد آنها نقش حياتي در اعتبار و اقتدار نيروهاي مسلح خواهد داشت (رشيد زاده .)5275 ،اين دانشگاهها با توجه به
جايگاه و نقش حساسي که در زمينه تعليم و تربيت ،توليد و انتقال دانش نظامي و توانمندسازي نيروهاي مسلح دارند ،بايستي
متناسب با اهداف و مأموريت خود داراي يک الگوي تعالي علمي بروز و بومي تعالي باشند تا بهطور مستمر فعاليتهاي خود را
ارزيابي و نقاط ضعف و قوت خود را شناسايي و اصالحات الزم را در راستاي رشد ،توسعه و تعالي و تحقق فرمانها و تدابير مقام
معظم رهبري به عملآورند.
برابر بررسي به عمل آمده اين دانشگاهها داراي الگوي تعالي بومي نيستند و همچنين از هيچ يک از الگوهاي موجود مثل الگوي
تعالي وزارت دفاع ،بنياد کيفيت اروپائي و مالکوم بالدريچ و غيره نيز استفاده نمينمايند و تاکنون در اين خصوص اقدام خاصي
انجام نگرفته است (دادرس و ولي وند زماني .)5275 ،بنابراين ،مسئله اصلي تحقيق نبود يک چارچوب علمي و مناسب جهت
تعالي دانشگاههاي سازماني است تا از آن طريق دانشگاهها بتوانند حضوري موفّق در عرصه تعليم و تربيت و توليد و انتقال
دانش نظامي بومي داشته باشند.
وقتي درباره تعالي در مراکز آموزش عالي سازمانهاي نظامي که مهد پرورش مديران ،فرماندهان و کارکنان آن سازمانها
ميباشد ،صحبت ميشود ،چون موضوع مستقيماً با امنيت کشور ارتباط پيدا ميکند ،اهميت و حساسيت موضوع دوچندان
ميشود؛ زيرا در سازمانهاي نظامي در زمان بحراني و حساس مسئله سود و زيان مادي مطرح نيست ،بلکه موضوع امنيت ملي
و تماميت ارضي است که بههيچ عنوان کوتاهي در مورد آن قابل جبران نخواهد بود و همچنين اصالح و بهبود فرايند آموزش
امري زمانبر است که نتايج آن در کوتاهمدت قابلمشاهده نخواهد بود .ضعف عملکردي مراکز آموزش عالي اگر بهموقع
شناسايي و اصالح نگردد ،آثار زيانبار آن در طوالنيمدت تا زماني که فارغالتحصيالن آن در سازمان هستند ،باقي خواهد ماند.
لذا براي جلوگيري از غافل گيري ناشي از ضعف عملکرد سازماني ،ارزيابي عملکرد علمي و دقيق در مراکز آموزشي سازمانهاي
1. Nadaf
2. Corporate university
3. Contino
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نظامي امري الزم و حياتي به شمار ميرود .ازاينرو هدف اصلي اين تحقيق ارائه الگوي تعالي دانشگاههاي نظامي است و اهداف
فرعي آن نيز شامل موارد زير خواهد بود.



شناسايي ابعاد الگوي تعالي دانشگاههاي سازماني
تعيين ميزان اهميت و اولويت هر يک از ابعاد

 تعيين و مشخص نمودن ارتباطات بين ابعاد الگو
در اين راستا محقق به دنبال پاسخ به اين سؤال ميباشد که الگوي تعالي دانشگاههاي سازماني چيست و داراي چه ابعادي
خواهد بود و در اين راستا به پرسشهاي فرعي ذيل پاسخ خواهد داد.


ابعاد الگوي تعالي دانشگاههاي سازماني کدماند؟



ميزان اهميت و اولويت هر يک از ابعاد الگو چگونه است؟



تعامالت و ارتباطات بين ابعاد الگو چگونه است؟

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
در حوزه کاربرد مدلهاي تعالي مطالعات زيادي انجامشده است اما در خصوص طراحي مدل در ادبيات موضوع پژوهشهاي
اندکي وجود دارد .نيلي و ديگران ( ،)2661در پژوهشي با عنوان " طراحي نظام سنجش عملکرد ،مرور ادبيات و موضوعات
پژوهش " ضمن اشاره به اهميت نظامهاي سنجش عملکرد به معرفي اجزاي يک نظام سنجش عملکرد پرداختهاند و در پايان،
ضمن اشاره به کمبود فعاليت در خصوص طراحي نظام به اهميت بازنگري در نظامهاي سنجش عملکرد موجود اشاره کردهاند.
استفاده از مدلهاي تعالي براي ارزيابي عملکرد و تعالي در دانشگاه هاي برخي کشورها ،مثل بريتانيا ،اسپانيا و ترکيه رايج است
(قورچيان و همکاران .)5288 ،ازجمله پژوهشهاي انجامشده در اين حوزه ميتوان به پژوهشهاي لونگ بوتتوم ،)2668( 5جوز
تاري ،)2669( 2وهايدز )2664( 2اشاره کرد .ون هردن )2664( 6در پژوهشي با عنوان " خودارزيابي بهعنوان بخشي از يک
استراتژي مداوم بهبود عملکرد و تضمين کيفيت در آموزشوپرورش و توسعه دفاع آفريقاي جنوبي " به توسعه مدل تعالي
پرداخته است .ونگ )2656( 1در مطالعهاي با موضوع " سنجش عملکرد در دانشگاهها " با هدف توسعه يک چارچوب براي
اندازهگيري عملکرد در دانشگاهها اعالم داشته بايستي عالوه بر ورودي و خروجي ،فرايند نيز در ارزيابي عملکرد مدنظر قرار
گيرد .حري و همکاران ( )5288در مطالعهاي تحت عنوان بررسي مزايا و دستاوردهاي بهکارگيري مدل تعالي سازماني در
دانشگاهها و مؤسسات آموزشي پرداختهاند و رستمي ( )5275در پژوهش خود با عنوان طراحي الگوي انتخاب مدل سنجش
عملکرد در سازمانهاي دانشبنيان ،ضمن بررسي مدلهاي موجود ارزيابي عملکرد و انطباق اين مدلها با اقتضائات
سازمانهاي دانشبنيان به طراحي مدلي براي سنجش عملکرد سازمانهاي دانش بيان پرداخته است.
در دانشگاه افسري ويست پوينت نيز معيارهاي بهبود عملکرد ارتش )APIC( 4بر مبناي الگوي تعالي مالکوم بالدريج توسعه
پيدا کرده است و به عنوان يک چارچوب مناسب در بسياري از سازمانها استفاده ميگردد و شامل معيارهاي رهبري،
برنامهريزي استراتژيک ،تمرکز بر مشتري و بازار ،مديريت دانش ،منابع انساني ،مديريت فرايند و نتايج ميباشد( .فرهادي،
)5274
بررسي پيشينه تحقيق حاکي از آن است که در اکثر دانشگاهها باألخص دانشگاههاي نظامي مثل دانشگاه ويست پوينت و
موسسه آموزشي ويرجنياء ،الگوهاي تعالي کشور امريکا (مالکوم بالدريج) تعديل و بوميسازي شده و استفاده ميگردد و در
Longbottom
Josetari
Hides
Van heerden
Wang
Army performance improvement criteria
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کشورهاي اروپايي نيز اکثر الگوهاي تعالي دانشگاهي بر مبناي الگوي تعالي بنياد کيفيت اروپا توسعه پيدا کرده و استفاده
ميگردد.
مبانی نظری تحقیق
دانشگاه سازماني ،يکنهاد آموزشي و يک ابزار استراتژيک طراحيشده براي کمک به سازمان مادر در دستيابي به مأموريت با
انجام فعاليت هايي است که تربيت فردي و يادگيري سازماني ،دانش و خرد را مهيا ميسازد( ".آلن 2662،و نيول)2652 ،5
تمرکز اصلي دانشگاههاي سازماني يادگيري و توسعه  -آموزش است و اين دانشگاهها براي تحقق مأموريت و اهداف سازمان
طراحيشدهاند .بااينحال ،دانشگاههاي سازماني بايد بهطور مداوم وضعيت خود را ارزيابي نمايند( .نيول )2652 ،دانشگاههاي
سازماني در راستاي اهداف و جهتگيريهاي استراتژيک سازمان ،نگرشهاي آموزش سازماني را به دنياي واقعي کسبوکار
نزديک و زمينه را براي رشد سازمان با هدف تقويت بعد پرورشي عالوه بر بعد آموزشي با بهرهگيري از مکانيزمهاي غير
کالسيک در آموزش مانند مباحث توانمندسازي و خودآموزي و غيره فراهم مينمايد تا در نهايت حرکت به سمت يک سازمان
يادگيرنده و تعالي سازماني ميسر شود (موالئي و همکاران.)5288 ،
تعالي به معناي کمال است و بشر قادر است با اعمال خود به تعالي برسد تا آنجا که يکي از راههاي رسيدن به خدا توجه به
تعالي در تمامي ابعاد رفتاري انسان است .معناي لغوي تعالي عبارت است از کيفيت در باالترين شيوه و سطح .بعضي از
دانشمندان ب رجسته مانند دمينگ و ايشيکاوا معتقد هستند که کيفيت شالوده تعالي است .آنچه که اغلب بر آن اتفاق نظر وجود
دارد ،اين است که تعالي در تداوم مسير کيفيت بوده و آن را تکميل نموده است (سيد نقوي و همکاران. )5279 ،
کيفيت به عنوان يک مفهوم با فرايندهاي اوليه در آموزش عالي و تجارب دانشجويان و کارکنان ارتباط نزديکي دارد و به
تعدادي از شرايط از جمله بودجه ،ساختار سيستم ،رهبري ،الگوهاي انتخاب و استخدام بستگي دارد.
آندرا بوناکورسي و همکاران )2659( 2معتقد هستند که دانشگاههاي متعالي در زمينههاي علمي خاصي متمرکز شده و رهبري
علمي را در آن حوزه به عهده ميگيرند و توليدات علمي خود را در نشريات معتبر منتشر مينمايند.
2
مرور ادبيات مربوط به توسعه و تعالي سازمان حاکي از آن است که امروزه استفاده از مديريت کيفيت جامع ()TQM
بهتنهايي محدودشده و استفاده از  ISOنيز بسيار پرهزينه و محدود است ،بنابراين ،سازمانها براي ايجاد تحول و تعالي بايستي
6
از مدلهايي تعالي استفاده نمايند ،زيرا مدلهاي تعالي تمامي مدلهاي کيفيت جامع ،مهندسي مجدد فرايندهاي کسبوکار
( )BPRو  ISOرا در بر ميگيرد و اگر به شايستگي توسعه و استفاده گردد ،ميتواند به انواع سازمانها در رسيدن به هدف
کمک نمايد؛ زيرا تعالي سازماني پيرامون شناسايي ،درک و مديريت کارکنان و فرايندهاي بهبود تدوينيافته است ،مواردي که
هر سازماني بهمنظور دستيابي به اهدافش ميبايد بهخوبي انجام دهد( .الوندي)5284،
از حدود  16سال پيش جوايز کيفيت بهعنوان ابزاري جهت ارزيابي و مقايسه سازمانها با يکديگر موردتوجه دولتها و صاحبان
صنايع قرار گرفت .قديميترين جايزه ملّي کيفيت جايزه دمينگ است که در سال  5716توسط دبليو ادوارد دمينگ ژاپن ايجاد
شد .الگوي مالکوم بالدريج نيز ويژه اياالتمتحده امريکا است و اين الگو شناخت شرايط کيفيت مطلوب و حضور مؤثر در عرصه
رقابت را ترويج ميکند .همچنين اطالعات مربوط به راهبردهاي موفق عملکرد را منتشر مينمايد و اين مدل در ارتش ايالت
متحده نيز مورداستفاده قرارگرفته است (آذري و زماني مزده .)5272 ،همچنين از مدل مالکوم بالدريج در ارزيابي برخي از
دانشگاهها و مراکز بهداشتي ايران نيز بهره گرفتهشده است (سهرابينژاد و همکاران5276 ،؛ فالح و همکاران5272 ،؛ خديوري و
همکاران5272 ،؛ توفيقي و همکاران5275 ،؛ ملکي و همکاران5276 ،؛ توفيقي و همکاران.)5276 ،
الگوي تعالي سازماني بنياد کيفيت اروپايي EFQM 1در سال  5775معرفي گرديد .اين الگو در حال حاضر توسط هزاران
سازمان مانند شرکتها ،مؤسسات بهداشتي ،مدارس ،خدمات ايمني و امنيت عمومي و نهادهاي حکومت محلي و غيره بهطور
1 Newell
2 Andrea Bonaccorsi
3 Total Quality managment
4 Business processes Re-engineering
)5. European Foundation For Quality Management(Efqm
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عمده در سراسر اروپا استفاده ميشود .اين الگو با ايجاد ابزار و اصطالحات مديريتي مشترک ،ارتباط بين سازمانها و اشتراک
اطالعات ميان سازمانها را تسهيل ميکند( .استراتسکا و اسپيکوا )2652 ،5نقطهضعف اين مدل اين است که ارزيابي خارجي را
شامل نميگردد و نتايج با رقبا مقايسه نميگردد .عالوه بر اين مدل به عوامل انعطافپذير توجه ندارد مانند اينکه عملکرد بين
انواع شرکت و سطح بلوغ آنها متفاوت است( .اسوسيالتي و همکاران )2652 ،2با توجه به شباهتها و تفاوتهاي موجود بين
الگوهاي مختلف بهمنظور درک کامل الگوهاي موصوف و دست يافتن به متغيرهاي همه آنها ،الگوهاي تعالي سازماني و
معيارهاي آنها در جدول زير خالصهشده است.
جدول( )1مدلهای تعالی سازمانی و معیارهای آنها
مدل

معيارها

الگوي تعالي نيروي زميني امريکا

تمرکز بر منابع انساني ،برنامهريزي راهبردي ،مديريت دانش ،رهبري و فرماندهي ،مديريت فرايند ،تمرکز بر
بازار و مشتري و نتايج کسبوکار و ارتقاء توان دفاعي

مالکوم بالدريج)2651( 2

رهبري/برنامهريزي استراتژيک /تمرکز بر بازار و مشتري /تجزيهوتحليل اطالعات/منابع انساني /مديريت
فرايندها /نتايج

بنياد کيفيت اروپايي)2652( 6

رهبري/خط و مشي و استراتژ ي  /کارکنان/مشارکت /فرايندها /نتايج کارکنان /نتايج مشتريان /نتايج جامعه/
نتايج کليدي

جايزه دمينگ

سياست و خط و مشي /ساماندهي /آموزش کارکنان/جمعآوري اطالعات /تجزيهوتحليل اطالعات/
کنترل/کيفيت /نتايج

الگوي شناخت
(5786)CE

تعالي

سازماني

1

منابع انساني /مديريت مالي /عمليات/بازاريابي /تحقيق و توسعه/ستاد سازمان

الگوي جايزه تعالي کانادا)5786( 4

رهبري /تمرکز بر کارکنان /برنامهريزي /مديريت فرايند /تمرکز بر مشتري /تمرکز بر شرکا

الگوي تعالي استراليا ()5789

رهبري/راهبرد /خط و مشي و برنامهريزي /اطالعات و تحليل /کارکنان /تمرکز بر مشتري /کيفيت فرايند/
عملکرد سازمان

الگوي تعالي کسبوکار کانجي)2651( 9

رهبري /خشنودسازي مشتري /مديريت بر مبناي واقعيت /مديريت مردمي /بهبود مستمر /توجه به مشتري/
عملکرد فرايند /عملکرد کارکنان /فرهنگ بهبود /تعالي در کسبوکار

الگوي تعالي مؤسسات پژوهشي ()5276

رهبري و مديريت/استراتژي /سرمايههاي انساني /شراکتها و منابع /سرمايههاي انساني /نتايج مشتري /نتايج
سرمايههاي انساني /نتايج جامعه /نتايج کليدي

الگوي مرکز تعالي سازماني ج.ا.ا (ويرايش
)5274

رهبري/کارکنان /استراتژي /شراکتها و منابع /فرايندها ،محصوالت و خدمات /نتايج کارکنان /نتايج
مشتريان /نتايج جامعه /نتايج کليدي

روششناسی تحقیق
تحقيق حاضر ،به لحاظ هدف تحقيق کاربردي است و با توجه به هدفها و پرسشهاي پيش روي محقق ،از طرح ترکيبي-
اکتشافي 8استفاده نموده است که در آن ابتدا با استفاده از روشهاي کيفي ابعاد الگوي تعالي دانشگاههاي نظامي را شناسايي و
سپس براي ارتقاء نتايج و بررسي جزئيات الگو از روش کمي استفادهشده است.
در مرحله اول ابعاد الگوهاي تعالي سازماني به روش نظاممند از منابع علمي استخراج و جهت دستهبندي ،تکميل و تأييد
اطالعات جمعآوريشده از ادبيات و اسناد و مدارک موجود از يک «گروه کانوني»  56نفره (شامل مسئولين و اساتيد ،ارزيابان و
صاحبنظران و متخصصين آموزش) که به روش هدفمند انتخاب شدند ،استفادهشده است.

1. Striteska.M and Spickova. M
2. Susilawati,Anita
3 .Malkom baldrige
4. European Foundation for Quality Managment
5. Corrporate Excellence
6. Canadian Award of Excellence
7. Kanji Business Excellence model
8. Exploratory Mixed Methods Design
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در مرحله دوم پس از مشخص شدن متغيرها ،ابعاد الگو ،براي تبيين الگوي تعالي دانشگاههاي نظامي و تعيين ارتباط و سنجش
ميزان اثرگذاري آنها بر يکديگر ،پرسشنامه مقايسه زوجي متغيرها تهيه و با استفاده از روش الگوسازي ساختاري تفسيري،5
ارتباط بين متغيرها مشخص ،سطوح الگو تعيين و الگوي مربوطه ترسيم و تبيين گرديد.
روش الگوسازي ساختاري تفسيري که بهعنوان يکي از روشهاي تصميمگيري گروهي و جايگزيني براي روشهاي آماري چون
تحليل معادالت ساختاري يا تحليل مسير ميباشد ،يک فرايند يادگيري تعاملي است که در آن مجموعهاي از عناصر مختلف و
به هم مرتبط در يک مدل نظاممند جامع ساختاردهي ميشوند (وارفيلد .)5796،2اين روششناسي به ايجاد و جهت دادن به
روابط پيچيده ميان عناصر يک سيستم کمک مينمايد (فايسال 2و همکاران )2664 ،و با بهرهگيري از اصول رياضي و بر پايه
نظر متخصصان ،امکان شناسايي و تبيين روابط پيچيده بين عناصر را فراهم ميآورد ،الگوهاي ذهني ناپيوسته و غير شفاف را به
الگوهايي عيني و هدفمند بدل ميسازد و با دستهبندي اين عناصر در چند سطح به تحليل ارتباط آنها ميپردازد .يکي از
اصليترين منطقهاي اين روش آن ميباشد که همواره عناصري که در يک سيستم اثرگذاري بيشتري بر ساير عناصر دارند ،از
اهميت باالتري برخوردارند .مدلي که با استفاده از اين متدولوژي به دست ميآيد ،ساختاري از يک مسئله يا موضوع پيچيده،
يک سيستم يا حوزه مطالعاتي را نشان ميدهد که الگويي بهدقت طراحيشده ميباشد (فايسال و همکاران.)2664 ،
جامعه آماري تحقيق ،تعداد  56نفر از خبرگان مديريت و آموزش و داراي مدرک تحصيلي دکتري تشکيل ميشد که ضمن
آشنايي با مفاهيم ارزيابي از سابقه فعاليت و همچنين مديريت در بخش تصميمگيري يا تصميم سازي برخوردار بودند و به
روش نمونهگيري گلوله برفي 6انتخاب شدند.
با توجه به ماهيت روش  ISMتمامي مؤلفههاي ورودي از مطالعه مرحله اول (مباني نظري و گروه کانوني) احصاء گرديد و
جهت سنجش ميزان اثرگذاري آنها بر يکديگر در ماتريسهاي مقايسه زوجي پرسشنامه وارد شدند که اين امر متضمن روايي
محتواي پرسشنامه تحقيق است.
يافتههای تحقیق
سؤال اول :مؤلفههاي الگوي تعالي دانشگاههاي نظامي کدماند ؟ در پاسخ به اين سؤال در گام نخست مؤلفههاي الگوي تعالي
بامطالعه منابع علمي به شرح ذيل شناسايي گرديد.
جدول ( )2ابعاد الگوی ارزيابی و تعالی دانشگاههای نظامی
ابعاد
مدددددديريت و رهبدددددري
آزادمنشانه

برنامهريزي و خط و مشي
گذاري
مديريت دانش
آموزش ،تحقيق و توسعه

مؤلفهها

منبع احصاء

رهبري

مالکوم بالدريج ( ،)2651بنياد کيفيت اروپايي ( ،)2652الگوي جايزه تعالي کانادا (،)5786
الگوي تعالي استراليا ( ،)5789الگوي تعالي کسبوکار کانجي ()2651

مديريت بر مبناي واقعيت

الگوي تعالي کسبوکار کانجي ()2651

مديريت مردمي

الگوي تعالي کسبوکار کانجي ()2651

برنامهريزي استراتژيک

مالکوم بالدريج ( ،)2651بنياد کيفيت اروپايي ( ،)2652جايزه دمينگ ،الگوي تعالي
استراليا ( ،)5789الگوي جايزه تعالي کانادا ()5786

خط و مشي گذاري

بنياد کيفيت اروپايي ( ،)2652جايزه دمينگ

جمعآوري اطالعات

جايزه دمينگ ،الگوي تعالي استراليا ()5789

تجزيهوتحليل اطالعات

مالکوم بالدريج ( )2651جايزه دمينگ ،الگوي تعالي استراليا ()5789

تحقيق و توسعه

الگوي شناخت تعالي سازماني5786)CE( 1

آموزش کارکنان

جايزه دمينگ

)1. Interpretive Structural Modeling (ISM
2. Warfield
3. Faisal
4. Snowball Sampling
5.Corporate Excellence
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نتايج

مديريت فرايندها

منابع انساني

مالکوم بالدريج ( ،)2651بنياد کيفيت اروپايي ( ،)2652الگوي شناخت تعالي سازماني
 ،(CE)1980الگوي جايزه تعالي کانادا ( ،)5786الگوي تعالي استراليا ( ،)5789الگوي
تعالي کسبوکار کانجي ()2651

نتايج کارکنان

بنياد کيفيت اروپايي ( ،)2652الگوي تعالي کسبوکار کانجي ()2651

نتايج مشتريان

بنياد کيفيت اروپايي ( ،)2652الگوي تعالي استراليا ( ،)5789الگوي تعالي کسبوکار
کانجي ( ،)2651الگوي تعالي کسبوکار کانجي ()2651

تمرکز بر بازار

مالکوم بالدريج ( ،)2651بنياد کيفيت اروپايي ( ،)2652الگوي جايزه تعالي کانادا (،)5786
الگوي تعالي استراليا ( ،)5789الگوي تعالي کسبوکار کانجي ()2651

نتايج جامعه

بنياد کيفيت اروپايي ()2652

نتايج

مالکوم بالدريج ( ،)2651جايزه دمينگ ،الگوي تعالي استراليا ()5789

ساماندهي

جايزه دمينگ ،الگوي شناخت تعالي سازماني (CE)1980

فرايندها

مالکوم بالدريج ( ،)2651بنياد کيفيت اروپايي ( ،)2652الگوي جايزه تعالي کانادا (،)5786
الگوي تعالي استراليا ( ،)5789الگوي تعالي کسبوکار کانجي ()2651

مديريت مالي

الگوي شناخت تعالي سازماني(CE)1980

عمليات

الگوي شناخت تعالي سازماني(CE)1980

بازاريابي

الگوي شناخت تعالي سازماني(CE)1980

مشارکت
توسعه فرهنگ تعالي
شراکتها و منابع
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بنياد کيفيت اروپايي ( ،)2652الگوي جايزه تعالي کانادا ()5786

بهبود مستمر

الگوي تعالي کسبوکار کانجي ()2651

فرهنگ بهبود

الگوي تعالي کسبوکار کانجي ()2651

مالي

غيرمالي

الگوي شناخت تعالي سازماني  )5786( CEو الگوي جايزه تعالي کانادا ()5786

در گام دوم ابعاد شناساييشده با تشکيل يک گروه کانوني متشکل از خبرگان و مسئولين ارزيابي دانشگاههاي نظامي قرار داده
شد و از آنان درخواست گرديد که چنانچه با ابعاد ارائهشده و طبقهبندي آن موافق هستند نظر خود را اعالم و در صورت عدم
موافقت با مؤلفههاي پيشنهادي داليل خود را بيان کنند و همچنين مؤلفههايي را که به نظر آنان مهم است ،پيشنهاد نمايند.
در اين مرحله پس از اخذ نظر گروه کانوني و تحليل آن به صورت کيفي نتايج به شرح جدول ذيل تعديل گرديد.
جدول ( )3ابعاد الگوی تعالی
ابعاد

مؤلفهها

مديريت و رهبري اسالمي

رهبري و مديريت بر مبناي دين اسالم و ارزشهاي ايراني

برنامهريزي و خط و مشي گذاري
بصيرت محور

برنامه ريزي استراتژيک و خط و مشي گذاري متناسب بافرهنگ ايراني اسالمي و اسناد باالدستي (قران ،نهجالبالغه،
فرمايشات مقام معظم رهبري) اهداف ،مأموريتها

مديريت دانش

جمعآوري و تجزيهوتحليل اطالعات

آموزش ،تحقيق و توسعه

تحقيق و توسعه ،آموزش کارکنان

نتايج

رضايت دانشجويان ،رضايت کارکنان ،رضايت مديران و فرماندهان يگانها و افزايش توان رزمي

مديريت فرايندها

ساماندهي فرايندهاي مديريتي
و آموزشي (نيازسنجي ،طراحي و توسعه ،اجرا و ارزيابي)

فرهنگ ايراني و اسالمي

واليت محوري و توسعه فرهنگ معنويت ،بصيرت و بهبود مستمر

مديريت منابع

منابع مالي و غيرمالي
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در گام سوم مؤلفههاي شناسايي شده از منابع علمي که در جلسه اول گروه کانوني تعديل شده بود در قالب يک پرسشنامه
تنظيم و از اعضاي گروه کانوني درخواست گرديد که با دادن نمره به ابعاد با طيف ليکرت ( ،)5-9ميزان تأثير هر يک از ابعاد را
در الگو مشخص نمايند .نتايج تحليل جلسه دوم گروه کانوني که به روش کمي (توصيفي) تحليل گرديد ،نشان داد که در اين
مرحله همه مؤلفهها مورد تأييد اعضاي گروه قرارگرفته است و ميانگين آنها باالتر از  1بوده است و هيچيک از اعضا به اين
مؤلفهها نمره کمتر از  6ندادهاند.
جدول ( )5ابعاد الگوی ارزيابی عملکرد و تعالی دانشگاههای نظامی
رديف

ابعاد

ميانگين

5

مديريت و رهبري آزادمنشانه

4/1

2

برنامهريزي و خط و مشي گذاري بصيرت محور

1/9

2

مديريت دانش

4/9

6

آموزش ،تحقيق و توسعه

1/2

1

نتايج

1/7

4

مديريت فرايندها

1/7

9

توسعه فرهنگ ايراني و اسالمي

1/2

8

مديريت منابع

1/8

سؤال دوم و سوم :نحوه ارتباط بين متغيرهاي الگوي تعالي دانشگاههاي نظامي چگونه است؟
براي تعيين ارتباط بين متغيرها و تبيين الگوي تعالي سازماني از روش الگوسازي ساختاري و تفسيري استفادهشده است که
شامل هفت گام به شرح ذيل است:
گام اول در الگوسازي ساختاري تفسيري ،استخراج متغيرهاي الگو است که در اين تحقيق از ادبيات موضوع استخراج و توسط
گروه کانوني در دو جلسه و با اجماع اعضا به تأييد رسيده است.
در گام دوم محقق براي تعيين ارتباط ب ين عوامل الگو و نحوه اثرگذاري هر يک از ابعاد بر روي همديگر ،متغيرهاي الگو را در
يک ماتريس قرار داده و از اعضاي گروه خبرگي درخواست نمود تا ارتباط بين متغيرها را با قرار دادن اعداد  6تا  2در خانههاي
خالي تعيين نمايند( .عدد  :2متغير ( iسطر) بر متغير ( jستون) کامالً مؤثر است .عدد  :2متغير ( iسطر) بر متغير ( jستون)
مؤثر است .عدد  :5متغير ( iسطر) بر متغير ( jستون) تأثير ناچيزي دارد .عدد صفر :متغير ( iسطر) بر متغير ( jستون) بيتأثير
است).
جدول ( )5نتايج بهدستآمده از پرسشنامهها
5

2

2

6

1

4

9

8

ابعاد

5

مديريت و فرماندهي اسالمي

26

21

22

26

21

26

57

22

2

برنامهريزي و خط و مشي گذاري بصيرت محور

58

26

22

26

21

58

51

26

2

مديريت دانش

57

58

26

22

22

25

57

26

6

آموزش ،تحقيق و توسعه

58

51

54

26

26

22

59

59

1

نتايج

8

56

4

8

26

56

7

8

4

مديريت فرايندها

56

51

59

22

24

26

59

57

9

توسعه فرهنگ ايراني و اسالمي

25

22

25

22

26

22

26

26

8

مديريت منابع

52

59

26

25

22

22

8

26

در گام سوم با تعيين روابط بهصورت صفر و يک از روي ماتريس بهدستآمده در مرحله قبل و طي دو مرحله ماتريس دسترسي
اوليه به دست ميآيد .براي به دست آوردن ما تريس دسترسي اوليه ،ابتدا يک مقياس عددي واحد بر مبناي نظر بوالنس و
همکارانش طبق فرمول ( )m═2×nتعيين گرديد )m═2×10=20( .عدد مقياس براي اين تحقيق با استفاده از فرمول فوق
12
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 26تعيين گرديد .لذا اعداد جدول مرحله قبل را با عدد مقياس ( )26مقايسه ميکنيم .درصورتيکه عدد مربوطه در جدول از
مقياس بزرگتر باشد ،در جدول جديد از عدد يک و در غير اين صورت از عدد صفر استفاده ميکنيم (آذر و همکاران.)5272 ،
سپس ماتريس بهدستآمده را با توجه به فرمول باال بازنويسي ميکنيم و به ماتريس دسترسي ميرسيم.
جدول ( )6ماتريس دسترسی اولیه
ابعاد متغيرهاي j
متغيرهاي i

5

2

2

6

1

4

9

8

5

مديريت و فرماندهي اسالمي

5

5

5

5

5

5

6

5

2

برنامهريزي و خط و مشي گذاري بصيرت محور

6

5

5

5

5

5

6

5

2

مديريت دانش

6

6

5

5

5

5

6

5

6

آموزش ،تحقيق و توسعه

6

6

6

5

5

5

6

6

1

نتايج

6

6

6

6

5

6

6

6

4

مديريت فرايندها

6

6

6

5

5

5

6

6

9

توسعه فرهنگ ايراني و اسالمي

5

5

5

5

5

5

5

5

8

مديريت منابع

6

6

5

5

5

5

6

5

در گام چهارم پس از تشکيل ماتريس دسترسي اوليه با دخيل نمودن انتقالپذيري در روابط بين متغيرها ،ماتريس دسترسي
نهايي تشکيل ميشود .انتقالپذيري روابط مفهومي بين متغيرها در مدلسازي ساختاري تفسيري يک فرض مبنايي است و
بيانگر اين است که درصورتيکه متغير  Aبر متغير  Bتأثير داشته باشد و متغير  Bبر متغير  Cتأثير بگذارد A ،بر  Cنيز تأثير
ميگذارد .در اين گام کليه روابط ثانويه بين متغيرها بررسي شد و ماتريس دسترسي نهايي به دست آمد.
جدول ( )7ماتريس دسترسی نهايی
ابعاد متغيرهاي j
متغيرهاي i

5

2

2

6

1

4

9

8

قدرت نفوذ

5

مديريت و فرماندهي اسالمي

5

5

5

5

5

5

6

5

9

2

برنامهريزي و خط و مشي گذاري بصيرت محور

6

5

5

5

5

5

6

5

4

2

مديريت دانش

6

6

5

5

5

5

6

5

6

6

آموزش ،تحقيق و توسعه

6

6

6

5

5

5

6

6

2

1

نتايج

6

6

6

6

5

6

6

6

5

4

مديريت فرايندها

6

6

6

5

5

5

6

6

2

9

فرهنگ ايراني و اسالمي

5

5

5

5

5

5

5

5

8

8

مديريت منابع

6

6

5

5

5

5

6

5

1

2

2

1

9

8

9

5

6

ميزان وابستگي

در اين ماتريس قدرت نفوذ و ميزان وابستگي هر متغير نيز نشان دادهشده است .قدرت نفوذ يک متغير از جمع تعداد متغيرهاي
متأثر از آن و خود متغير به دست مي آيد .ميزان وابستگي يک متغير نيز از جمع متغيرهايي که از آنها تأثير ميپذيرد و خود
متغير به دست ميآيد.
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در گام پنجم ،ماتريس دسترسي به سطوح مختلف دستهبندي ميشود و پس از تعيين مجموعههاي ورودي 5و خروجي،
اشتراک اين مجموعهها براي هر يک از متغيرها تعيين و از اين طريق مجموعههاي مشترک براي هر متغير به دست ميآيد.
متغيرهايي که مجموعه خروجي و مشترک آنها کامالً يکسان باشد ،در باالترين سطح از سلسلهمراتب قرار ميگيرند .بهمنظور
يافتن اجزاي تشکيلدهنده سطح بعدي سيستم ،اجزاي باالترين سطح آن در محاسبات رياضي جدول مربوطه حذف ميشود و
عمليات مربوط به تعيين اجراي سطح بعدي مانند روش تعيين اجزاي باالترين سطح انجام و اين عمليات تا آنجا تکرار ميشود
که اجزاء تشکيلدهنده کليه سطوح سيستم مشخص شوند.
جدول ( )8اولین تکرار بخشبندی سطوح ماتريس دسترسی
رديف

متغيرها

مجموعه ورودي

مجموعه خروجي

مجموعه مشترک

5

مديريت و فرماندهي اسالمي

9-5

8-4-1-6-2-2-5

5

2

برنامهريزي و خط و مشي گذاري بصيرت محور

9-2-5

8-4-1-6-2-2

2

2

مديريت دانش

8-9-2-2-5

4-1-6-2

2

6

آموزش ،تحقيق و توسعه

8-9-4-6-2-2-5

4-1-6

4-6

1

نتايج

8-9-4-1-6-2-2-5

1

1

4

مديريت فرايندها

8-9-4-6-2-2-5

4-1-6

4-6

9

توسعه فرهنگ ايراني و اسالمي

9

8-9-4-1-6-2-2-5

9

8

مديريت منابع

8-9-2-2-5

8-4-1-6-2

8-2

سطح

سطح 5

جدول ( )9دومین تکرار بخشبندی سطوح ماتريس دسترسی
رديف

متغيرها

مجموعه ورودي

مجموعه خروجي

مجموعه مشترک

5

مديريت و فرماندهي اسالمي

9-5

8-4-6-2-2-5

5

2

برنامهريزي و خط و مشي گذاري بصيرت محور

9-2-5

8-4-6-2-2

2

سطح

2

مديريت دانش

8-9-2-2-5

4-6-2

2

6

آموزش ،تحقيق و توسعه

8-9-4-6-2-2-5

4-6

4-6

سطح 2

4

مديريت فرايندها

8-9-4-6-2-2-5

4-6

4-6

سطح 2

9

توسعه فرهنگ ايراني و اسالمي

9

8-9-4-6-2-2-5

9

8

مديريت منابع

8-9-2-2-5

8-4-6-2

8-2

به خاطر رعايت اختصار و جلوگيري از افزايش حجم مقاله ،نتايج جداول سومين ،چهارمين و پنجمين تکرار بخشبندي سطوح
ماتريس دسترسي در جدول زير خالصهشده است.
جدول ( )11نتیجه بخشبندی سطوح ماتريس دسترسی
رديف

متغيرها

سطح

5

مديريت و فرماندهي اسالمي

سطح 1

2

برنامهريزي و خط و مشي گذاري بصيرت محور

سطح 6

2

مديريت دانش

سطح 2

9

توسعه فرهنگ ايراني و اسالمي

سطح 4

8

مديريت منابع

سطح 2

 . 5مجموعه ورودي يک متغير شامل اجزايي از سيستم است که به آن متغير منتهي ميشود و براي به دست آوردن آن بايد به ستون آن متغير مراجعه و
تعداد اعداد « »5آن ستون ورودي آن متغير را تشکيل مي دهد .مجموعه خروجي يک متغير شامل اجزايي از سيستم است که از آن متغير نشأت
مي گيرد و براي به دست آوردن آن بايد به سطر آن متغير مراجعه و تعداد اعداد « »5آن سطر خروجي آن متغير را تشکيل ميدهد( .آذر و
همکاران)245 :5272،
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در گام ششم ،با توجه به سطوح متغيرها و ماتريس دسترسي نهايي يک مدل اوليه رسم و از طريق حذف انتقالپذيريها در
مدل اوليه مدل نهايي به دست ميآيد.

شکل ( )1الگوی نهايی تعالی دانشگاههای سازمانی

درگام هفتم از طريق جمعکردن وروديهاي « »5در هر سطر و ستون قدرت نفوذ و ميزان وابستگي متغيرها به دست آمد و بر
طبق نتايج متغيرها در چهار گروه طبقهبندي شدند.
اولين گروه شامل متغيرهاي خودمختار (ناحيه  )5مي شود که قدرت نفوذ و وابستگي ضعيفي دارند و اين متغيرها تا حدودي از
ساير متغيرها مجزا هستند و ارتباطات کمي دارند .در اين تحقيق هيچيک از اين متغيرها در اين منطقه قرار ندارند ،يعني
متغير خودمختار يا مجزا نداريم.
دومين گروه متغيرهاي وابسته (ناحيه  )2را شامل ميشود که از قدرت نفوذ ضعيف اما وابستگي بااليي برخوردار هستند .در اين
تحقيق متغيرهاي مديريت دانش ،مديريت فرايندها ،آموزش ،تحقيق و توسعه و نتايج جزء متغيرهاي وابسته هستند.
گروه سوم متغيرهاي پيوندي (ناحيه  ) 2هستند که از قدرت نفوذ و وابستگي بااليي برخوردار هستند .درواقع هرگونه عملي بر
روي اين متغيرها منجر به تغيير ساير متغيرها ميشود .در اين تحقيق هيچيک از متغيرها در منطقه پيوندي قرار ندارند.
گروه چهارم متغيرهاي مستقل (ناحيه  )6مي باشند که از قدرت نفوذ باال و وابستگي پاييني برخوردار هستند .متغيرهايي که از
قدرت نفوذ باال برخوردارند ،اصطالحاً متغير کليدي ناميده ميشوند .در اين تحقيق متغيرهاي فرهنگ ايراني اسالمي ،مديريت
اسالمي ،برنامهريزي راهبردي و مديريت منابع جز متغيرهاي کليدي هستند که از قدرت نفوذ باال و وابستگي پاييني برخوردار
هستند.
14
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ناحيه نفوذ

مددددديريت
اسالمي

قدرت نفوذ

فرهنددددگ ايرانددددي
اسالمي

8
9
4

برنامددهريددزي
راهبردي

1

مددددديريت
منابع

6

مددددديريت
دانش

2

مديريت فرايندها
آموزش ،تحقيق و توسعه

2
نتايج
8

5
9

ناحيه وابسته

4

1

2

6

2

5

ناحيه خودمختار

ميزان وابستگي
شکل ( )2نمودار قدرت نفوذ -وابستگی

بحث و نتیجهگیری
دانشگاه سازماني الگوي راهبردي براي آموزش و تحصيل مرتبط باکار است و به طورکلي يک واحد سازماني است که
مهارتهاي کارکنان را با توجه به جهتگيري استراتژيک سازمان توسعه داده و بر موضوع رهبري و بهبود عملکرد کاري آنها
نيز تأکيد زيادي دارد .با توجه به بررسيهاي به عمل آمده اين مهم در کشور ما مورد کمتوجهي قرارگرفته است ،بهگونهاي که
آموزشها در اين دانشگاهها هم مثل ساير دانشگاههاي کالسيک در حال انجام است .درصورتي که هدف دانشگاه سازماني
مسئلهاي فراتر از بحث انتقال دانش و مهارت ميباشد ،اين دانشگاهها عالوه بر وظايف موجود ،وظيفه تغيير و فرهنگسازي و
مديريت دانش سازماني را نيز بر عهده دارند و در زمينه آموزش مهارتها نيز به دنبال تقويت مهارتهايي هستند که در
دورههاي زماني مختلف ،بسته به جهتگيريهاي استراتژيک سازمان ،داراي محتوايي شناور و متغير متناسب با اهداف و
مأموريت سازمان ميباشند.
بنابراين ،ابعاد الگوي تعالي اين دانشگاهها شامل فرهنگ ايراني و اسالمي ،مديريت و فرماندهي اسالمي ،برنامهريزي و خط و
مشي گذاري بصيرت محور ،مديريت دانش ،مديريت منابع و امکانات ،آموزش ،تحقيق و توسعه ،مديريت فرايندها و نتايج تعيين
گرديد و پس از تعيين معيارهاي موجود در مدلهاي تعالي سازماني ،اين معيارها با نظر اعضا گروه کانوني تعريف گرديدند.
در اين الگو فرهنگ ايراني اسالمي با اشاره به وجود سلسلهاي از باورها و اعتقادات جامعه ايراني ،با ارزشهاي اسالمي همراستا
شده و مجموعه پيچيدهاي از علوم ،دانشها ،هنرها ،افکار ،اعتقادات ،قوانين و مقررات ،آداب و رسوم و سنتها را ايجاد کرده که
مختص کشور ماست و در همه ابعاد سازمانها را تحت تأثير خود قرار ميدهد.
مديريت و فرماندهي اسالمي نيز عبارت است از فرايند هدايت و بهکارگيري منابع انساني و مادي در راستاي اهداف سازماني
مبتني بر ارزشهاي اسالمي منتج از قرآن ،سنت پيامبر ،امامان معصوم و استنباط عقلي.
همچنين ،برنامهريزي و خط مشي گذاري بصيرت محور کوششي است براي اتخاذ تصميمهاي هوشيارانه و عقاليي مبتني بر
خير و صالح دنيوي و اخروي که عالوه بر تحقق اهداف سازمان ،سعادت واقعي را براي افراد تضمين نمايد.
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در اين پژوهش پس از تعيين معيارهاي موجود در مدلهاي تعالي سازماني ،طبقهبندي ،تعديل و تعريف اين معيارها با نظر
اعضا گروه کانوني ،در مرحله بعد با استفاده از متدولوژي مدلسازي ساختاري تفسيري ،الگوي تعالي دانشگاههاي نظامي در
شش سطح ترسيم گرديد .پس از ترسيم الگوي عملکرد و تعالي دانشگاههاي نظامي ،ميتوانيم مدل را بهصورت زير تحليل
کنيم.
چنانکه از نمودار شماره  5مشخص است ،معيارهاي فرهنگ ايراني و اسالمي ،مديريت و فرماندهي اسالمي ،برنامهريزي و خط و
مشي گذاري بصيرت محور به ترتيب سطوح پايه مدل را تشکيل ميدهند.بنابراين ،ميتوانيم اين دسته از معيارها را پيشران-
هاي مدل بناميم .از سوي ديگر معيارهاي مديريت دانش ،مديريت منابع ،آموزش ،تحقيق و توسعه ،مديريت فرايندها در مرکز
اين الگو قرار دارند که بهنوعي بر همديگر تأثير ميگذارند و از هم تأثير ميپذيرند .اين معيارها همان هسته اصلي حرکت به
سمت تعالي هستند .اين معيارها براي بهبود وضعيت و تعالي اين دانشگاهها بسيار تأثيرگذار هستند .بنابراين ،اين دسته از
معيارها را نيز ميتوانيم معيارهاي توانمندسازي دانشگاههاي افسري بدانيم .در انتهاي اين الگو نيز حوزه نتايج قرار دارد که
شامل نتايج کارکنان ،مديران ،فرماندهان ،دانشجويان و درنهايت هدف اصلي دانشگاههاي نظامي يعني ارتقاء توان رزمي مي-
باشد که نتيجه نهايي و کلي اين دانشگاهها محسوب ميگردد و منعکسکننده استفاده و استقرار مناسب معيارهاي پيشران و
توانمندساز هستند و ازاينرو اين دسته از معيارها بهعنوان دسته نتايج نامگذاري شده است.
ويژگي اين مدل داشتن مشخصات و معيارهاي الگوهاي رايج تعالي و همچنين اضافه شدن معيارهاي متناسب با فرهنگ
دانشگاههاي نظامي با نظر خبرگان دانشگاههاي نظامي است که در آنها واليت محوري و تربيت دانشجويان متناسب با فرهنگ
ايراني اسالمي و شهادتطلبي ارزش محوري محسوب ميگردد و با رويکردهاي مديريت اسالمي و با بصيرت فرماندهان
برنامههاي راهبردي اين دانشگاهها تدوين و به اجرا گذاشته شود.
ويژگي ديگر اين مدل مطابقت آن با چارچوبهاي کلي الگوي پيشرفت ايراني اسالمي است که در الگوي موصوف که براي
جمهوري اسالمي ايران تدوين شده است ،بعد معنويت بهعنوان يکي از ابعاد اصلي مدل است که در اين الگو توسعه فرهنگ
ايراني -اسالمي با شاخص ها و معيارهاي بومي همان نقش و کارکرد را در دانشگاههاي سازماني موجود در نيروهاي مسلح بر
عهده خواهد داشت و در کنار آن مديريت و رهبري اين دانشگاهها با شاخصهاي مديريت اسالمي تکميلکننده بعد معنويت
خواهد بود که اين ابعاد متناسب با نقش گستردهاي که در عملکرد و تعالي دانشگاههاي نظامي خواهند داشت ،موجب تعالي و
ارتقاء عملکرد آنها در ح وزه نتايج خواهد بود که محصول نهايي آن امنيت ،استقالل اقتدار و سرافرازي کشور در منطقه و
جهان خواهد بود .اين پژوهش در مقايسه با پژوهشهاي رازيني ( )5272و رستمي ( )5272که اولي در حوزه ارزيابي عملکرد
سازمانهاي چابک و دومي در حوزه سازمانهاي دانشبنيان ارائهشده است ،به دليل داشتن رويکردهاي اسالمي که در سالهاي
اخير مورد تأکيد مقام معظم رهبري و مسئوالن سازمانهاي نظامي بوده مطابقت بيشتري بافرهنگ ايراني اسالمي دارد و اصول
کلي الگوهاي پيشرفت ايراني اسالمي را در خود دارد.
پیشنهادها
با توجه به اهميت طراحي نظامهاي تعالي در دانشگاههاي سازماني ،باألخص دانشگاههاي نظامي که مهد پرورش و تربيت
آيندهسازان اين سازمانها و فرماندهان آنها خواهند بود ،پيشنهاد ميگردد:
با توجه به نقش و تأثيرگذاري فرهنگ بر فرايند تربيت و آموزش دانشجويان ،شاخصهاي فرهنگ ايراني و اسالمي مؤثر در
عملکرد دانشگاههاي سازماني احصاء گردد و در برنامههاي فرهنگي و تربيتي دانشگاههاي سازماني لحاظ گردد و در خصوص
انتخاب و انتصاب مديران و فرماندهان اين دانشگاهها موضوع تعهد و پايبندي آنان به اهداف و برنامههاي دانشگاه يکي از
محورهاي اصلي انتخاب و انتصاب آنان باشد.
رويکرد و استراتژي برنامههاي اين دانشگاهها بايستي مهارت محور باشد .دانشگاهها ابتدا بايد ذينفعان خود را مشخص و نيازها
و انتظارات آنان را شناسايي کنند و مهارتهايي را که دانشجويان اين دانشگاهها براي تأمين خواستههاي ذينفعان نياز دارند،
در برنامههاي تربيتي و آموزشي خود لحاظ نمايند .در ثاني شاخصهاي ارزيابي بر مبناي الگوي فوق تدوين گردد و دانشگاهها
بر مبناي اين الگو خودارزيابي را هر ساله انجام دهند و وضعيت خود را در مقايسه با برنامهها و اهداف از پيش تعيينشده
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بررسي کرده و متناسب با نتايج به دست آمده ،برنامههاي بلندمدت ،ميانمدت و کوتاهمدت خود را تدوين و هر ساله اصالح
نمايند.
فرماندهان و مديران ابعاد اين الگو باألخص ابعاد فرهنگ ايراني و اسالمي ،مديريت و فرماندهي اسالمي ،برنامهريزي و خط و
مشي گذاري بصيرت محور را که به نوعي نقش پيشران را براي تعالي و بالندگي اين دانشگاهها به عهدهدارند ،بسيار جديتر از
قبل پيگيري کنند و شاخصهاي رصد و ارزيابي آن را از اسناد باالدستي احصاء و به کار ببندند.
جايزه تعالي در سازمانهاي نظامي طراحي و متناسب با نتايجي که از اين ارزيابي اخذ ميکنند ،سازمانهاي برتر جايزه موصوف
را دريافت نمايند.
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