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و  هادانشگاهدر  یریادگی تیفیک یدر ارتقا لیدخ یهامؤلفه یو بررس ییشناسا

 ینظام یمؤسسات آموزش عال

 9پرویز نامی، 0مالك میرهاشمی، *8حسن پاشاشریفی

 چکیده
 و هادانشگاهدر  یریادگی تیفیک یارتقا در لیدخ یهامؤلفههدف از این تحقیق شناسایی و بررسی 

روش انجام پژوهش آمیخته و جامعه آماری آن شامل اعضای  .بوده استی نظام یعال آموزش مؤسسات
های مهندسی امام ، دانشكدهاهللبقیۀهای پزشكی و پرستاری علمی، مدرسان شاغل و دانشجویان دانشگاههیئت

بوده است. از میان جامعه خبرگان  )ع(ی شهید ستاری و دانشگاه افسری امام علی، علوم و فنون هوای)ع(حسین
مصاحبه عمیق انتخاب  انجام و با روش گلوله برفی برایصورت هدفمند  به هاآننفر از میان   09تعداد  (اندتا)اس

محدود  جامعهگیری تصادفی ساده و با استفاده از رابطه کوکران در از میان دانشجویان نیز به روش نمونه شدند.
به علت نقص در و برخی نیز شده  های عودت دادهنامهاز پرسش نفر انتخاب گردیدند. برخی 913تعداد 

برای . ندقرار گرفت تحلیل و تجزیهشده مورد پرسشنامه تكمیل 002 نیز نهایت شدند. در گذاردهکنار  هاخروجی
و  های آمار توصیفی و استنباطی )میانگین، فراوانیی از روشکدگذار و آوریجمع از پس هاوتحلیل دادهتجزیه

 و Lisrelهای افزار( در نرمدمنیفر انسیوار لیتحل انحراف معیار، معادالت ساختاری، خی دو، همبستگی و
SPSS بخشدر سه های نظامی کیفیت یادگیری در دانشگاه دهندهاستفاده شد. تنظیم و تدوین عوامل تشكیل 

عوامل  آوردندست ه برای ب نتایج حاصل از مطالعه پیشینه تحقیق نخست بررسی: ند ازصورت گرفت که عبارت
های پرسشنامه برای گویه دوم تنظیم .ینظام یمؤسسات آموزش عالکیفیت آموزشی در دهنده تشكیل اصلی
مؤسسات الگوی پیشنهادی برای سنجش کیفیت یادگیری در اعتبار یابی  اجرای نهایی وسازی اولیه و سوم پیاده

 از طریق آلفایهای نظامی تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری دانشگاه عوامل اصلی رواییضریب ی نظامی. لآموزش عا
 تیفیک یارتقا در لیدخ یهامؤلفهآمده از تحقیق به شناسایی دستو در آخر نتایج به محاسبه شدکرونباخ 

 ی منتهی گردید.نظام یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه در یریادگی

 .ینظام یمؤسسات آموزش عالو  هادانشگاهعلوم و فنون نظامی،  ،یریادگی تیفیک کلیدی: هایواژه
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 قدمهم

 و نهادها ،های عمیق و اثربخشدریافت آموزش یتقاضا شیافزا ی برایجهان هایروند

 سمت به هایشانبرنامه در را خود هاییریگجهت که داشته آن بر را عالی آموزش مؤسسات

نژاد، و مطهری 8910بازرگان، ؛ 8911پازارگاردی، ) دهند سوق باکیفیتهای آموزش ارائه

بودجه و  های ناشی ازتیمحدودوجود  و یعال آموزش شدن ریفراگافزایش تقاضا،  (. 8908

های کیفی در تمامی دریافت آموزش برای را نفعانیذو مطالبات  تیحساس ،یعموم یهانهیهز

 ،همكاران و حسینی)مضاعف نموده است  آن افزودهارزشارتقای  نیز و مقاطع آموزش عالی

هایی ی مرتبط با مقولههاضرورت لیدل به یعال آموزش مؤسساتو  هادانشگاهرو ازاین (.8900

 یازهاین با تناسبپیرامون، ایجاد  جهان و جامعه با تعامل ،ییگرایمشتر ،ییتقاضاگرا نظیر

 تیفیک مسئله با وبیشعموماً کم جدید، انتظاراتبروز  و وکارهای امروزیکسب شده متحول

 ه ساختنبرآورد به تالش برای یعال آموزش در تیفیک (.8911 ،خراسانی) هستند مواجه

ی از طریق تخصصعلمی و  خدمات عرضه و پژوهش آموزش، قیطر از جامعه و افراد انتظارات

 از یك منظر (.8918 ،و همكاران یمی)رحگردد و مؤسسات آموزش عالی اطالق می هادانشگاه

تحقیقات صورت  اثربخشی ،فراگیران یریادگی و بهبود تیمطلوب بهآموزش عالی  تیفیکنیز 

ی موردنیاز جامعه و بازار تخصصعلمی و  خدماتنیز خروجی مرتبط با  و گرفته در آن دانشگاه

 شودمی عرضه موردنظر جامعه مسائل حل یبرا دانشگاهآن  یاعضاتوسط پژوهشگران و  که کار

 دارد یبستگ رسانند،یم انجام به دانش یمرزها گسترش یراستا در هاآن که یکوشش زین و

  (.8902 ، ی)سراج

 هایآوریفن و ها، تجاربزمینه آوردن فراهم با های علوم و فنون نظامیامروزه دانشگاه

 آموزشی هایمحیط کشورها،نوین در تمامی ابعاد موردنیاز واحدهای نظامی و اجتماعی در 

 متفاوت سنتی آموزش هایمحیط با اساساً که اندنموده برای فراگیران خود ایجاد را ایگسترده

های بخش های مختلف نظامی و اجتماعی را برآورده نماید.تواند نیازهای بخشبوده و می

در  دگیرییا پیچیده سیستم از های یكقسمت مهمترین آورانهآموزشی، خدماتی و فن

 . کیفیت(0282 ،8و هادزی انگلفسكی)روند های نظامی به شمار میمؤسسات و دانشگاه

                                                                                                                                       

1. Angelevski & Hadzi 
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ارتقای سطح اثربخشی و  منظور به که است یفرآیند های نظامی،یادگیری در دانشگاه

نیازهای  به پاسخگویی مؤثر یادگیری در محیط نظامی و –یند یاددهی آبخشیان به فرعمق

 از طریق هاآنپیچیده جوامع برای حفظ کیان و دفاع از حریم زمینی، هوایی و دریایی 

 هایدوره توسعه با همسو. (0282شود )همان منبع، می انجام های مستمرو آموزش هایبرنامه

ها دوره این کیفیت ارزشیابی به توجه ی،نظام یعال آموزش مؤسسات نظامی در سطح آموزش

 برای هادوره این گذارانسیاست و مدیران اینكه نخست است؛ یافته اهمیت جنبه چند از نیز

 دوم. دارند های خود نیازبرای توسعه توانمندی مداوم خودارزیابی به هادوره اثربخشی افزایش

 توسعه به المللیبین و ملی سطوح در باکیفیت نظامی های آموزشدوره طراحی و تبیین اینكه،

 سوم و کرد خواهد کمك هاحوزه نظامی در این هایشده برای پیشبرد فعالیتتدوینهای افق

و ارضای نیازهای امنیتی را در  توجه امكان های نظامی باکیفیتارتقا و اجرای آموزش آنكه

های سیاسی، اقتصادی و زمینه مناسبی برای توسعه برنامه و سازدمی فراهم ازپیشجوامع بیش

یادگیری  . کیفیت(0220 ،8جیلمن و هرولد) آوردیك مملكت را به وجود میاجتماعی مردمان 

ارائه و  در که دارد بستگی ها و عواملیتمامی مؤلفه کیفیت ی بهنظام یعال آموزش مؤسسات در

عبارت هستند  عوامل برخی این دارند، مشارکت نوع از نظام آموزشی این سازی اثربخشپیاده

  :از

 محیطی، شرایط ذاتی فراگیران، استعدادهای و هاتوانایی که شامل: دانشجویان کیفیت

 باشد؛ می هاآن اجتماعی و اقتصادی شرایط

 دریافت که آموزشی و تحصیالت میزان شامل: های نظامیمربیان و مدرسان دوره کیفیت

 و حقوق و تدریس یتجربه میزان در قبال دانشجویان، هاآن تعهد و مسئولیت میزان اند،داشته

 دارد؛می دریافت که دستمزدی

 شامل: آموزشی در محیط دانشگاه نظامیآموزشی و کمك تجهیزات و امكانات کیفیت 

اداری  نظام پشتیبانی و حمایت و آموزشی،کمك وسایل و تجهیزات آموزشی، جزوات و کتاب

 . (0282 و همكاران، 0دیوزو)

                                                                                                                                       

1. Gilman & Herold 

0. Djozo 
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ی عبارتند از: نظام یعال آموزش مؤسساتهای کیفیت یادگیری در مؤلفه مهمترینبرخی از 

میزان مشارکت و فراگیران، های فردی تفاوت مدرسان بر اساسیادگیری  -یاددهی های سبك

 در فراگیرانبه  و کاربردی که اطالعات مفیدفراگیران علوم و فنون نظامی، میزان همكاری 

 هایدوره دهیسازمانود، شارائه می ینظام یعال آموزش مؤسساتهای آموزش نظامی در دوره

یی در دروس مهارتی و کاربردی با توجه های محتواتوجه به ویژگینظامی، میزان  آموزش

های یاددهی سبك، علوم و فنون نظامی ، اهداف یادگیریافزارهای روز نظامیتسلیحات و جنگ

آموزشی با توجه به نیازهای نظامی مواد  ارائه علوم و فنون نظامی وهای روشو یادگیری و 

های فناوریهای نظامی، توجه به ارائه آموزش در هایو فایده هزینههای روشتوجه به جامعه، 

تسلیحات و تجهیزات نظامی  و تعمیر اندازی و نگهداریراههای مرتبط با جدید نظامی و آموزش

(. 8901ی )فالح و همكاران، منظا یعال آموزش مؤسساتهای آموزشی در به فراگیران دوره

 الزم است های مرتبط با علوم و فنون نظامیدر آموزش یادگیریکیفیت  ارزیابیبرای رو ازاین

 :زیر مدنظر قرار گیرد عوامل

 ارزیابی  معیارهایی نظیربرای تواند های آموزش نظامی که میدورهکیفیت محتوای نخست: 

ساختار و ، های اخیر نظامیشی با توجه پیشرفتی آموزعلمی بودن محتواروز و بهمیزان 

های فنی جنبهتوجه به و  سازی رزم واقعیابزارهای شبیهمحتوا، استفاده مناسب از  معماری

 استفاده قرار گیرد. مورد

 تأثیرگذارینحوه  بر توانداین بخش می آموزش نظامی: دورهبرای طراحی برنامه درسی  دوم:

در  که گردداطالق  هاآن میاندهی روابط و شكل هامؤلفهبر  علوم و فنون نظامی مبانیاصول و 

 یعال آموزش مؤسساتو  هادانشگاههای آموزشی؛ که در دورهکیفیت  ارزیابی و اعتبارسنجی

و  ها و راهبردهای آموزشی، ارتباطها، فعالیتدرسو طرح  طراحی دوره شیوه الزم است ینظام

و  ارزیابی فراگیران، آموزشیکمك، منابع و مواد ن و دانشجویان افسریمیان مربیا تعامل

 مورد توجه قرار گیرد. هاآنآمده از دستی بهبازخوردها

 سازی طرحبستر پیادهسازهای آموزشی که استفاده از شبیه های روز نظامی:آوریفنسوم: 

 های آموزش نظامیدورهدر ارزشیابی کیفیت . است ینظام یعال آموزش مؤسساتدر ها درس

نیازهای های مرتبط با آموزش، سازهای نظامیشبیه ،های آموزشیآوریفنبه  الزم است

توجه  های نظامیوریافن برای پشتیبانی فنی نگهداری، تعمیر و ،های نظامیبخش ورانهآفن
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 .شود

های دوره کیفیت ارزیابیبرای  های نظامی:های آموزشی در دانشگاهمدیریت دوره :چهارم

، دانشگاهباید ساختار  ینظام یعال آموزش مؤسساتو  هادانشگاهدر آموزش علوم و فنون نظامی 

 مرتبط با علوم و فنون نظامی مدنظر قرار گیرد. ریزی و اموربرنامه مرتبط با هایفعالیت

 دانشگاهی و هایدر محیط فراگیران علوم و فنون نظامی:پشتیبانی از حمایت و  :پنجم

فراهم شود.  فراگیران نظامیمناسبی برای پشتیبانی از  ۀباید زمین ینظام یعال آموزش مؤسسات

پشتیبانی اداری و  خدمات آموزشی، مربوط به سازوکارهای؛ هادورهکیفیت این ارزیابی در 

 گیرد.می قرار نظر مد فراگیرانپشتیبانی فنی از 

مربیان  ی:نظام یعال آموزش مؤسساتو  هادانشگاهمربیان و مدرسان در پشتیبانی از  :ششم

های به پشتیبانی یادگیری -یند یاددهی آخود در فر هایبرای اجرای اثربخش نقش تادانو اس

هایی که برای راهنمایی و کمك به ها و اقدامبه شیوهتوان که از آن جمله می نیاز دارند الزم

 .ایشان خدماتی ، مالی وپشتیبانی ادارییز و ن شودارائه می طراحی آموزش برای اساتید

 ی:نظام یعال آموزش مؤسساتو  هادانشگاههای علوم و فنون نظامی در ارزشیابی دوره :هفتم

 هایتواند گامی در جهت تضمین کیفیت دورهو مرتبط می مستمر ارزیابی هایروشتعبیه 

؛ فالح و 8909زاده، و رستم عباسیان) محسوب شودی نظام یعالآموزش  شده در مؤسساتارائه

 (.0288؛ انگلفسكی، 8901همكاران، 

و مؤسسات  هادانشگاهآموزش و یادگیری  فرآیند در دادهروی یکمّ توسعهامروزه روند 

ی موردنیاز فضای نظامی کشور آموزش یهادوره غلبا تقریباً که بدان جاست تاآموزش نظامی 

جدید با  دانشجویان تربیت و جذب حال در هادانشگاه نیا و است شده دایر هادانشگاهاین  در

هستند تا بتواند نیازهای  های دانشی مختلفهای متفاوت و زمینهسطوح علمی، مهارت

 کنار در .(8909زاده طرقبه، و رستم انیعباسهای مختلف صنایع نظامی را پاسخگو باشد )بخش

ی عالی آموزش نظامی برگزارشده هادوره به بخشیکیفیت برای بومی هایچارچوب وجود عدم

برای تقویت بنیه علمی  آموزشی هایدوره گسترش لزوم ،در کشور هادانشگاهاین  از طریق

و  بخشیکیفیت چالش به پاسخ حوزه، این در غنی ادبیات وجود عدمآموختگان و نیز دانش

 اهمیت دارای امیو مؤسسات آموزش عالی نظ هادانشگاهبرای  آموزشی را هایدورهاثربخشی 

 .(8909زاده طرقبه، و رستم انیعباس؛ 8901)فالح، رشادت جو و قورچیان، است  نموده فراوانی
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های دخیلی در کیفیت بررسی و شناسایی مؤلفه از طریق تواندمی حاضر تحقیق رونیازا

بر ارتقای سطح کیفیت و اثربخشی در  عملیاتی و بومیصورت  های نظامی بهیادگیری دانشگاه

بخشی به آن کشور اثر گذارده و در بهبود و عمق و مؤسسات آموزش عالی نظامی هادانشگاه

 تصمیماتدامنه  و مدیران عملحوزه  ادبیات، برایرا  جدیدی افق و باشد فایده به مفید

بنابراین هدف اصلی محققان  .نماید جادیا هادانشگاهدر این  آموزش و یادگیری گذارانسیاست

و  هادانشگاههای تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری در در پژوهش حاضر تبیین و شناسایی مؤلفه

ها در بخشیدن به آموزشمؤسسات آموزش عالی نظامی و به دست آوردن چارچوبی برای عمق

و بر این اساس نیز  است هادانشگاهمنظور استفاده برای ارتقای کیفیت یادگیری در این به هاآن

 یاصل )عناصر( عوامل نییتعاختصار عبارت بودند از: تحقیق حاضر به کاربردیاهداف  مهمترین

و مؤسسات  هادانشگاهدر  یادگیری تیفیدهنده نظام کتشكیلی درون و برون دانشگاهی و فرع

های آموزش عالی ها در محیطاین مؤلفهکدام از  هر تیاولو بیترت یبررسآموزش عالی نظامی؛ 

و مؤسسات آموزش  هادانشگاه یهادوره انیدانشجو یکمّ رشد روند به توجه باهمچنین نظامی. 

 دخیل بر یهامؤلفه و عوامل که بود آنتحقیق حاضر  یاصل مسئله عالی نظامی در کشور،

و مؤسسات آموزش عالی نظامی  هادانشگاه های آموزش عالی نظامیدوره در یریادگی تیفیک

 هادانشگاهیادگیری در این  تیفیکبخشیان به عمق یبرا توانیم را ییالگو چه و ؟ندامکدکشور 

 نمود؟ و مؤسسات آموزش عالی ارائه

 پیشینه پژوهش

 نظام دانشگاهی هایو مؤلفه هاویژگی از دسته آن به کیفیتبا آموزشیك پژوهش،  در

 و نیازها تواندمیی موجود استعدادهاها و ظرفیت از گیریبهره حداکثر با که شودمی اطالق

خشنودی  و نموده برآورده رانفعان دانشگاه ذی دیگر و فراگیران معینیا  و تلویحی انتظارات

 میزان را دانشگاهی نظام کیفیت . در پژوهشی دیگر(8919 بازرگان،) نماید جلب را ایشان

 تعریف انتظارات و اهداف رسالت، و شدهتعیین قبل از استانداردهای با موجود وضعیت تطابق

 شود. تضمینرو مقوله اثربخشی و کیفیت آموزش عالی مطرح می( ازاین8911سیاری،) اندنموده

نظام آموزشی  کیفیت مستمر هایارزیابی به که است فراگیر اصطالحی کیفیت در آموزش عالی

 و پاسخگویی بر با تمرکز مند،نظام سازوکاری عنوانبه و گرددبازمی عالی آموزش هایو برنامه

 معیارهای بر و مبتنی منسجم یفرآیند در قضاوت و اطالعات ارائه اساس بر بهبود یادگیری
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 ،8)عبدوس شودمی عالی مطرح سازوکارهای مدیریتی در آموزش از بخشی عنوانبه اغلب معین،

 گیردمی قرار اعتبارسنجی و ارزیابی شده موردهای ارائهآموزش کیفیت آن، طریق از که (0280

 برحسب شده در این مؤسساتهای ارائهکیفیت آموزش به وسیله آن نسبتبه مختلف ذینفعان و

برای ارزیابی کیفیت آموزش  .(8913یابند )فراست خواه و همكاران، می اطمینان انتظاراتشان

ارزیابی  دوم ارزیابی برای بهبود مستمر کیفیت ونخست:  :دو رویكرد وجود دارد عمدتاً عالی

علمی و گسترش فرهنگ اعضای هیئت مستلزم مشارکت نخستبرای پاسخگویی. رویكرد 

دهی و هدایت برای جهت جوامع رویكرد دوم به درخواست کهدرحالی ؛کیفیت در دانشگاه است

خالصه  (.8911)سلیمی،  شودانجام مینفعان پاسخگویی به نیازهای ذی به سمت هادانشگاه

 شدهارائهیك شده در ارتباط باکیفیت در آموزش عالی در جدول شماره  تحقیقات انجامبرخی 

 است.

 های دخیل در برای شناسایی مؤلفه شدهانجام قاتیتحق جینتا: 1 شمارۀ جدول

 کیفیت آموزش عالی

 انجام تحقیقنتیجه  تحقیق انجام هایروش پژوهشاهداف  محققان

عمادزاده 

(8911) 

و  ابزارها شناسایی

بر  فرایندهای تأثیرگذار 

 ارائه آموزش باکیفیت

 توصیفیروش کمی و 
جامع  یك سیستم ارزشیابی استقرار

 برای سنجش نتایج

 (8910) گلزاری

های رویكرد شناسایی

تضمین تأثیرگذار بر 

آموزش های دوره کیفیت

 عالی

 مورد کاوی
تضمین های راهبردتحقیق این در 

و  شناسایی هادانشگاه در کیفیت

 اند.تبیین شده

فر عنایتی نوین

(8902) 

های مؤلفهشناسایی 

کیفیت تأثیرگذار بر 

 عالی آموزش

 

 مورد کاوی

عوامل تأثیرگذار بر شناسایی 

یادگیری کیفیت  و افزایش اثربخشی

 هادانشگاهدر 

 

 محسن زاده

(8908) 
 طراحی و تبیین

برای  رویكردهای معتبر
های اعتبار در این تحقیق روش مرور ادبیات و الگوها

تحقیق  سنجی شامل؛ مرور ادبیات

                                                                                                                                       

1. Abdous 
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 انجام تحقیقنتیجه  تحقیق انجام هایروش پژوهشاهداف  محققان

 کیفیت یادگیریسنجش 

و مؤسسات  هادانشگاهدر 

 آموزش عالی

انجام ، یادگیری مرتبط با اثربخشی

پیمایشی،  تحقیق و تجربی پژوهش

و  های مقدماتی)پایلوت(انجام پروژه

 اند.شدهموردی شناسایی العهانجام مط

 نژادیمطهر

(8908) 

 ارائه چارچوب کیفیت برای

در مداوم یادگیری  بهبود

و مؤسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

 میدانی

از طریق ارتقای مدل بلوغ یادگیری 

مدیران و به  یادگیری کیفیتسطح 

اهداف به  برای رسیدنکادر آموزشی 

 .دهدمیآموزشی یاری 

 8عبدوس

(0280) 

ی برای تبیین ارائه مدل

 کیفیتچرخه حیات 

 در آموزش عالییادگیری 

 ای و میدانیکتابخانه

یندهای آمبتنی بر فر یمدلارائه 

، ریزیبرنامه نخست:شامل آموزشی 

دوم:  گیریو نتیجه وتحلیلتجزیه

و  سازیپیادهو  ی اولیهطراحی، الگو

ازآن اجرا و سوم: مراحل توسعه و پس

 یسازپیاده

 همكاران و 0ادالبو

(0282) 

 هایی مدلویژگی شناسایی

باکیفیت در  یادگیری

 هادانشگاه

های ها و چالشپیچیدگیبیان  مورد کاوی

 عالی آموزش در مراکزکاربردی 

 یادگیری توسعه کیفیت در (0288) 9خان

 عمیق و اثربخش
های از الگو گوناگون هایبیان مؤلفه ایکتابخانه

 مختلفپژوهشگران شده توسط ارائه

و  2تراب خوسی

 همكاران

(0220) 

ارزیابی عملكرد نظام 

آموزش عالی برای ارائه 

 های باکیفیتآموزش

 گیریتصمیم رویكرد

 چندمعیاره

نفعان در توجه به عالئق ذیلزوم 

ی کیفیت الگو سازیپیادهطراحی و 

 یادگیری

 0انگلفسكی

(0282) 
یادگیری در بررسی کیفیت 

 مؤسسات آموزش عالی

 آمیختهروش 

 
و  تادانلحاظ نمودن تجارب اس

 خبرگان آموزش عالی

 

                                                                                                                                       

1. Abdous 

2. Adelabu 

3. Khan 

4. Turab-Nkhosi 
5. Angelevski 
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های پیشین و ادبیات تحقیق در حوزه های حاصل از پژوهشبا نگاهی گذرا به نتایج یافته

های موضوعی متعددی هستند. شود این مطالعات دارای زمینهکیفیت یادگیری، مشاهده می

توان به مطالعات شده است که از آن جمله می ها در فضای دانشگاهی انجاماین تحقیقبرخی از 

(؛ رحیمی و 8910(؛ گلزاری )8913(؛ فراستخواه )0280ابدوس ) به وسیلۀ صورت گرفته

شود که ها مشاهده می( اشاره نمود. با بررسی این پژوهش0288( و خان )8918همكاران )

فرق  هم باای مالحظهطور قابلغالباً به هاآنروی موضوعی و محتوایی های مطالعاتی و قلمزمینه

( دیدگاه اساتید، کارکنان، مدیران و خبرگان را درباره 0280مثال ابدوس ) عنوان کند. بهمی

که در برخی دیگر از مطالعات نظیر است درحالی قرار دادهکیفیت یادگیری مورد مطالعه 

 بررسی قرار (، کیفیت یادگیری از منظر دانشجویان مورد8911)عمادزاده و  (8903موحدی )

توان به تحقیق انگلوفسكی های نظامی میهای مرتبط باکیفیت آموزشگرفته است. در پژوهش

های کیفی به بررسی ( اشاره نمود که در آن محققان با استفاده از روش0282و هودزی )

ها را در اند و نقش این چالشظامی پرداختههای نهای نظام آموزش عالی در دانشگاهچالش

در این پژوهش محققان ضمن  .اندقرار دادههای نظامی مورد مطالعه اثربخشی آموزشی دانشگاه

های افسری، کیفیت آموزش را در های نظامی در دانشگاهتبیین عوامل دخیل در کیفیت آموزش

های یابی مستمر فراگیران، شیوههایی چون ارزهای آموزشی نظامی متأثر از مؤلفهمحیط

های آموزشی در محیط آموزش عالی نظامی و نیازسنجی صحیح آموزشی سازی طرح درسپیاده

اند که اگر اند و نتیجه گرفتهبر اساس نیازهای امنیتی و مقتضیات کشورها معرفی کرده

شود مؤسسات  هاآنهای کمی های کیفی از دانشجویان جایگزین توجه صرف به دانستهارزیابی

به توجهی برخوردار خواهند بود. در پژوهش دیگری که آموزش عالی نظامی از بازدهی قابل

های محقق به بررسی ارتباط میان کیفیت آموزش ،شده استانجام 0282دیوزو در سال  وسیلۀ

خته آوری نیروهای مسلح یك کشور پرداهای نظامی و افزایش توان و تابشده در دانشگاهارائه

های افسری، های کلیدی مدرسان و دانشجویان دانشگاهاست و ضمن تبیین و معرفی صالحیت

یادگیری و تحقق  –یند یاددهی آنقش مدرسان باتجربه و دانشجویان باانگیزه را در ارتقای فر

گیری کرده که ساختارهای قدرتمند در است و نتیجه قرار دادهاهداف آموزشی مورد مطالعه 

های مطلوب مسلح یك کشور درگرو توجه مدیران مراکز دانشگاهی نظامی به خروجینیروهای 

آموختگان آموختگان کیفی از مؤسسات آموزش عالی نظامی است و به یاری دانشو دانش

 به وسیلۀتوان توان نظامی ارتش را ارتقا بخشید. در پژوهش دیگری نیز که باصالحیت می
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های اکتشافی و شده است، محققان با استفاده از روشامانج 0220جیلمن و هرولد در سال 

های دخیل در کیفیت یادگیری مؤسسات آموزش عالی نظامی آمیخته به شناسایی مؤلفه

مدرسان باانگیزه و ماهر، دانشجویان دارای  :اند که برخی از این عوامل عبارت هستند ازپرداخته

های نوین های روز آموزشی برای ارائه شیوهریآوزمینه دانشی و ادراکی مناسب و منابع و فن

های افسری رزم و دفاع از کشور. در این پژوهش توفیق ارتش یك کشور در داشتن دانشگاه

 شده است. خوب و باکیفیت معرفی

 روش انجام پژوهش

 افراد ،محققان دیدگاه از هایافته بودن دقیق یعنی پژوهش، روایی از اطمینان حصول برای

 : پذیرفت صورت زیر هایفعالیت مجموعه تحقیق گزارش خوانندگان یا و کنندهمشارکت

 برخی آن در که پژوهش در کنندهمشارکت افراد توسط یامقابله فرآیندانجام یك : نخست

قرار  بازبینی مورد را پژوهش انجام هایفرآیند اول مرحلهدر  نهایی گزارش ،دهندگانپاسخ از

 با مرتبط موارد و تحقیق مختلف یهابخش خصوص در را خود پیشنهادهای و نظرات و داده

 .داشتند ابراز هاآن

 از تن سه و مشاور راهنما، تاداناس آن در که، ناهمكار به وسیلۀ ایمقابله بررسی: دوم

 آن از حاصل یهاافتهی و تحقیق فرآیند بررسی بههای نظامی دانشگاه یعلمئتیه اعضای

 .نمودند بیان آن درباره را خود نقطه نظرات و پرداخته

 گیریجامعه، نمونه آماری و روش نمونه

های پزشكی و دانشگاه و دانشجویان تاداناساز:  بودندعبارت  این پژوهشآماری  ۀجامع

، علوم و فنون هوائی شهید ستاری و )ع(های مهندسی امام حسین ، دانشكدهاهللبقیۀپرستاری 

و  01نیمسال تحصیلی  ها دوره زمانی مرجع دورای گردآوری داده. ب)ع(امام علیدانشگاه افسری 

کمی  در دو مرحله پژوهش کیفی و پژوهش پژوهشگیری در این بوده است. روش نمونه  01

مصاحبه با »روش کیفی  های کیفی با استفاده ازمنظور گردآوری داده به :شده است انجام

های  پزشكی و از دانشگاه)داخل و خارج  علمیان و اعضای هیئتمدرس از ،«خبرگان هایگروه

ستاری و  ، علوم و فنون هوائی شهید)ع(هندسی امام حسینهای م، دانشكدهاهللبقیۀپرستاری 

داده شدند. در انتخاب افراد برای  مصاحبه مشارکت در و انجام شد )ع(دانشگاه افسری امام علی
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 یگردآور یبرا مصاحبه مورد خبرگان .که افراد همگن باشندآن بوده  مصاحبه کانونی سعی بر

 شده است.در جدول شماره یك نشان داده پژوهش یفیک یهاداده

 های کیفی پژوهشخبرگان مورد مصاحبه برای گردآوری داده: 1 شمارۀ جدول

 نوع فعالیت تعداد نام گروه نمونه ردیف

8 
 دانشگاه یِپزشك دانشكدهوقت علمی دائم و پارهاعضاء هیئت

 اهللبقیۀ یپزشك علوم
0 

مصاحبه و تكمیل 

 پرسشنامه

0 
 پرستاریِ دانشكدهوقت علمی دائم و پارهاعضاء هیئت

 اهللبقیۀ یپزشك علوم دانشگاه
3 

مصاحبه و تكمیل 

 پرسشنامه

9 
 مهندسی هایدانشكدهوقت علمی دائم و پارهاعضاء هیئت

 )ع(حسین امام دانشگاه
2 

تكمیل مصاحبه و 

 پرسشنامه

2 
 فنون و علوم دانشگاهوقت علمی دائم و پارهاعضاء هیئت

 یستار دیشه ییهوا
0 

مصاحبه و تكمیل 

 پرسشنامه

 9  )ع(علی امام دانشگاهوقت علمی دائم و پارهاعضاء هیئت 0
مصاحبه و تكمیل 

 پرسشنامه

 

در  .شد استفاده« ایطبقهگیری تصادفی نمونه» قسمت کمی تحقیقگیری برای در نمونه

. در بخش روش گردید این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از روش تحقیق آمیخته استفاده

از  عنوان نمونهکه بهمدرسان و دانشجویان روش توصیفی استفاده شد، تعداد  که از یتحقیق کم

، علوم و فنون ع()های مهندسی امام حسین، دانشكدهاهللبقیۀهای پزشكی و پرستاری دانشگاه

نفر  913 ،به روش تصادفی انتخاب شدند )ع(هوائی شهید ستاری و دانشگاه افسری امام علی

پس از تكمیل شدن به پژوهشگر  عدد 002شده توزیع هایپرسشنامه مجموعه از این ندبود

 عودت داده شد.
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 های نظامیدانشگاهدر های دخیل در کیفیت یادگیری مدل مفهومی مؤلفه :1 شمارۀشکل 

 مواد و روش تحقیق

 نوع از یفیتوص ها،داده آوریگرد نحوه ازلحاظ و کاربردی ،اهداف ازلحاظ حاضر تحقیق

به هدف دانشجویان و خبرگان، دو پرسشنامه  جامعهمنظور نظرسنجی از  به .هست یشیمایپ

صورت حضوری و یا با های آماری )بهسازی و میان اعضای نمونهمحققان طراحی، پیاده وسیلۀ

آوری شد. الزم به ذکر است در توزیع و پس از تكمیل توسط ایشان جمع (استفاده از ایمیل

های بسته و باز استفاده آوری اطالعات از یك رویكرد ساختاری مبتنی بر پرسشنامهجمع فرآیند

شده برای خبرگان و دانشجویان هر جا که نیاز بود های طراحیودسته از پرسشنامهشد. در هر د

منظور به  از دو گروه سؤاالت مشابه و یا متفاوتی پرسیده شد. به با نظر خبرگان یادگیری

های بسته از طیف لیكرت شش حداکثر رساندن قابلیت مقایسه میان دو گروه در طراحی گویه

مؤلفه های دخیلی  
در کیفیت  
یادگیری   
دانشگاه های 

نظامی

، تاداناس
دانشجویان و 
کادر آموزشی

طرح درس 
و عملی  نظری

مرتبط با علوم 
فنون نظامی

ابزارهای 
کمك آموزشی

زمینه های 
ساختاری و  

مدیریتی

استفاده از 
اتبهترین تجربی

آمادگی 
جسمانی

ارتباط و درک 
تادانمتقابل اس

و دانشجویان
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عوامل  ها ویكی از ابعاد مربوطه به مؤلفه دربارۀ به پرسشکه هر گویه  ای استفاده شدینهگز

ها با توجه به نظر خبرگان اصلی کیفیت یادگیری پرداخته بود. همچنین در برخی از گویه

کنندگان خواسته شد نظر خود را در مورد اهمیت هر مؤلفه در صورت نیاز یادگیری، از شرکت

و مؤسسات آموزش  هادانشگاهتوضیح داده و یا راهكار خود را برای بهبود کیفیت یادگیری در 

با توجه نوع مؤلفه ذکر کنند. ترتیب مراحل نیز به این صورت بود که پس از نظامی  عالی

. دیگرد استفاده ساختهمحقق نامهپرسش كی از هاداده آوریجمع منظور به نمونه، گروه تخابان

 93نامه اولیه در قالب پرسش نظرانصاحب با مصاحبه بر اساس ابتدا نامهپرسش نیتدو برای

نامه های پرسششاخصه ارزیابی عوامل در قالب گویه 000عامل فرعی و  821با  عامل اصلی

 92عامل اصلی،  1نهایت پس از حذف عوامل مشترک و تكراری این مقدار به  تهیه شد که در

 نظر دریی هاگویه عامل، هر یبررس برای واقع در شاخصه ارزیابی تقلیل یافت. 12عامل فرعی و 

 در وجه دو دارای نامهپرسش. دادمی پوشش را عامل آن به مربوط جوانب یتمام که شد گرفته

 کامالً"تا  "مخالفم کامالً"نهیگز از که سنجیدمی را تیرضا زانیم اول، وجه. بود كرتیل اسیمق

خیلی کم تا  نهیگز از که سنجیدمی را تیاهم زانیم گرید وجه و بود شده تنظیم "موافقم

 بود. شدهتنظیمخیلی زیاد 

 نامهمحاسبه پایایی پرسش: 1 شمارۀ جدول

 متغیرها ردیف
شماره 

 هاگویه
 مقدار ضریب آلفا هاتعداد گویه

8 
، دانشجویان و کادر آموزشی در تاداناس

 های نظامیدانشگاه
8-1 1 .,11 

0 
ی و عملی مرتبط با علوم فنون نظرطرح درس 

 نظامی
0-02 80 .,10 

 11,. 82 92-08 و دانشجویان تادانارتباط و درک متقابل اس 9

 19 ,. 1 91-98 آموزشی برای ارائه دروس عملیابزارهای کمك 2

0 
های ساختاری و  مدیریتی در زمینه

 های نظامیدانشگاه
90-23 1 ., 13 
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ها و ابزارهای انجام پژوهش نیز نامهمنظور حصول اطمینان از تناسب و کارآمدی پرسش به

ها، ، کارکنان، مدیران و دانشجویان(، پیش از شروع توزیع پرسشنامهتاداناز هر گروه )اعم از اس

آزمایشی انتخاب و مورد آزمون قرار صورت  تن( به 92دو حجم نمونه آزمایشی کوچك )شامل: 

گویه از مجموع سؤاالت  80گرفتند که بر اساس نتیجه آن و با توجه به نظر خبرگان یادگیری، 

شده  اثر شناختهروند تحقیق و نتایج آن بی ها که فاقد بار محتوایی کافی بودند یا درپرسشنامه

آوری به اذعان است که در توزیع و جمعوجود الزم  این حذف و یا اصالح گردیدند. با ،بودند

 دهندگان فهمیده نشده و یا بهپاسخ از سویها ممكن است ها احتماالً برخی گویهپرسشنامه

ها ناقص های پرسشنامهرو برخی از گویهای دیگر ادراک و تفسیر شده باشند، ازاینگونه

 ردیدند. شده حذف گگردآوری مجموعهنتیجه از  تشخیص داده شدند که در

 های پژوهشتحلیل داده

مورد  Lisrelو  SPSSافزارهای شده در پژوهش حاضر با استفاده از نرمهای گردآوریداده

های آمار شناختی پژوهش نیز از تكنیكوتحلیل قرار گرفتند. برای آنالیز متغیرهای جامعهتجزیه

های دخیل بر کیفیت یادگیری با توجه منظور شناسایی و تبیین مؤلفه توصیفی استفاده شد. به

هایی که مدنظر هر دو گروه خبرگان و دانشجویان بود، با توجه به نظر خبرگان پژوهش، مؤلفه

 قرار گرفت. همچنین برای تأکیدها مورد به وجوه وفاق عوامل در جداول تحلیل داده

 هایآزمون از پژوهش االتؤس بررسی و هاپرسشنامه از آمدهدستبه هایداده وتحلیلتجزیه

 .استفاده شدمایر و معادالت ساختاری  –، کایزر بارتلت

 

 

3 
آموزش  هترین تجربیات در زمینۀاستفاده از ب

 عالی نظامی
21-30 82 ., 11 

 12 ,. 80 11-33 عوامل محیطی 1

 10 ,. 3 12-10 آمادگی جسمانی 1
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 پژوهش هاییافته

و مؤسسات  هادانشگاههای دخیل بر کیفیت یادگیری در برای شناسایی و تعیین مؤلفه

 افزارو انجام تحلیل عاملی اکتشافی در نرم هاشاخصآموزش عالی نظامی پس از شناسایی 

SPSS – 2و مؤسسات آموزش عالی  هادانشگاههای اصلی دخیل بر کیفیت یادگیری  در ؛ مؤلفه

های تولید اجزای فرعی و بار عاملی هر مؤلفه نهایت نظامی تبیین و معرفی گردیدند که در

پژوهش برای  هایداده یهمبستگایت برای تعیین کفپذیر نمود. شده را امكاناصلی شناسایی

مایر و بارتلت استفاده شد که نتایج آن  –های کایزر اجرای تحلیل عاملی اکتشافی از آزمون

 برای پرسشنامه پژوهش در جدول شماره چهار نشان داده است.

، خی دو، درجه آزادی و سطح معناداری  "مایر –کایزر"اندازه شاخص : 9 شمارۀ جدول

 آمده برای پرسشنامه تحقیقدستبه

 معناداری درجه آزادی مقدار خی دو "مایر-کایزر"مقدار شاخص 

.,109 0913،118 182 ., 222 

 

 120/2 مایر برابر  –شود اندازه شاخص کایزر گونه که در جدول شماره چهار دیده میهمان

ها برای اجرای لذا همبستگی میان داده ،بیشتر است 1/2که این مقدار از است که با توجه به آن

بارتلت با سطح  آزمونآمده برای دستتحلیل عاملی اکتشافی مناسب بود. با توجه به مقدار به

و  هامناسب نمونه تیکفاو حصول اطمینان محققان از  20/2تر از  معناداری کوچك

های ی، تحلیل مدل از طریق تكنیك تحلیل مؤلفهاکتشاف یعامل لیتحل پذیری اجرایامكان

( ادامه یافت. جدول شماره پنج تحلیل عاملی اکتشافی را برای عوامل )عناصر( PCAاصلی )

 .دهدمینشان  و مؤسسات آموزش عالی نظامی هادانشگاه فرعی تضمین کیفیت یادگیری
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ی برای عناصر )عوامل( تضمین کیفیت یادگیری در اکتشاف یعامل لیتحل: 9 شمارۀ جدول

 و مؤسسات آموزش عالی نظامی هادانشگاه

 بار عاملی هر مؤلفه عوامل مؤلفه اصلی

، تاداناس

دانشجویان و کادر 

در  آموزشی

  های نظامیدانشگاه

مندی و عالقه ستادانسطح انگیزش، میزان تجربه و دانش ا

 دانشجویان 
., 109 

ری و عملی نظبرای فراگیری مباحث وجود فضای  مشارکتی 

 علوم و فنون نظامی 
., 012 

شیوه و نحوه ارتباط متقابل دانشجویان و کادر آموزشی در 

 های نظامیمحیط آموزش
., 113 

های استفاده و تولید علوم و مهارتمیزان اهتمام و توجه به 

 نوین نظامی
., 100 

برای ارائه های کلیدی اساتید های علمی و مهارتشایستگی

 های روز علوم و فنون نظامی به دانشجویان آموزش
., 131 

ی مرتبط با هامجرب و افزایش تعداد رشته تاداناس تأمین

 علوم و فنون نظامی 
., 112 

میزان ادراک دانشجویان از اهداف یادگیری علوم، فنون و 

 های نظامی مهارت
., 300 

طراحی و ارزشیابی 

محتوای آموزشی 

برای علوم و 

 های نظامی مهارت

ری و مهارتی نظهای میزان جذابیت و تناسب محتوای آموزش

 مرتبط با فنون نظامی برای دانشجویان 
., 300 

های مناسب با محیط نظامی برای ارزیابی میزان طراحی سنجه

های بر اساس صالحیت "یادگیری -یاددهی " فرآیندتوفیق 

 های فكری و جسمانی فراگیران علمی و توانایی

., 011 

علوم و فنون نظامی روز بودن محتوای میزان جامعیت و به

 شده در دانشگاه برای دانشجویان ارائه
., 100 

 119 ,.پایش مستمر معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری در 
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 بار عاملی هر مؤلفه عوامل مؤلفه اصلی

 های نظامیدانشگاه

اعتبارسنجی سایر عوامل برون دانشگاهی تأثیرگذار بر کیفیت 

 یادگیری
., 028 

و کادر  تادانهای سنجش عملكرد اسسازوکارها و شاخص

 آموزشی
., 132 

ارتباط متقابل 

- تاداناسمیان 

دانشجویان و کادر 

آموزشی 

 های نظامیدانشگاه

 انسانیوجود بسترهای مناسب تعاملی مناسب برای کنشگران 

 های نظامیدانشگاهدر فضای آموزشی 
., 301 

و کادر آموزشی از طریق  تاداناسمیزان در دسترس بودن 

 های مجازی ابزارهای ارتباطی در فضای دانشگاه و یا رسانه
., 118 

های نوین آموزش رزم نظامی و  تعلیم برای گیری از شیوهبهره

 شناسایی و حل مشكالت در شرایط واقعی  
., 080 

استفاده از 

های روز آوریفن

آموزشی برای ارائه 

فنون نظامی در 

 های نظامیدانشگاه

 310 ,. های روز حوزه علوم و فنون نظامی وریآموزش فنا

آموزشی مناسب با انواع فنون و استفاده از ابزارهای کمك

 تسلیحات نظامی 
., 119 

ها و ابزارهای رسانهسرعت مناسب، امنیت و میزان گنجایش 

های روز وریای برای آشنایی دانشجویان با فناچندرسانه

 های نظامیدانشگاهنظامی در 

., 380 

عوامل ساختاری و  

در  مدیریتی

 های نظامیدانشگاه

 109 ,. های نظامیدانشگاه نگهداشت و بهبود کادر آموزشی در

 398 ,. های یاددهی متناسب نوع فنون نظامی ترویج شیوه

گذاری، تنظیم و طراحی محتوای آموزشی متناسب با سیاست

ریزی استفاده از افزار و برنامههای روز حوزه جنگپیشرفت

 های مناسب برای انتقال محتوای نظامیرسانه

., 193 

بر اساس  های یادگیریها و شیوهها، روشراهبردتعیین 

  تاکتیكی فضای نظامیافزاری، انسان افزاری و جنگهای مؤلفه
., 019 
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 بار عاملی هر مؤلفه عوامل مؤلفه اصلی

های مدیریتی نوین برای ارتقای سطح نظم و استفاده از تكنیك

 822220و ایزو   S 0انضباط محیط آموزشی نظیر
., 108 

 بهترین تجربیات

علوم و یاددهی 

فنون نظامی در 

  های نظامیدانشگاه

گیری از چرخه بهبود مستمر برای ارتقای سطح یادگیری بهره

 های نظامیدانشگاهدر یادگیری  –یاددهی  فرآینددر 
., 100 

در الگو گیری از بهترین تجارب روز حوزه علوم و فنون نظامی 

 های نظامیدانشگاه
., 192 

یادگیری در ارائه  -یاددهی  فرآیندتدوین معیارهای کیفیت 

های روز جهان در حوزه علوم های نظامی و بومی سنجهآموزش

 های نظامیدر دانشگاهو فنون نظامی 

., 021 

بر اساس ارزیابی  تعیین درجه اهمیت هر یك از ابعاد یادگیری

برنامه درسی و چرخه بهبود مستمر کیفیت یادگیری در 

 های نظامیدانشگاه

., 110 

 عوامل محیطی 

های رزم واقعی در طراحی فضای آموزشی متناسب با محیط

 های نظامیدانشگاه
., 190 

های اتمسفر تعامل و همكاری برای انتقال تجارب و دانش

 های نظامیدانشگاهنظامی در 
., 312 

محیط جذاب و های روز و به هنگام در استفاده از روش

های دانشگاهدر  نظامی هایدانشجو پسند و محتوای آموزش

 نظامی

., 110 

 آمادگی جسمانی

 109 ,.  های نظامیدانشگاههای مناسب با شرایط رزم در ارائه ورزش

بدنی دانشجویان در گیری میزان پیشرفت در تربیتاندازه

 های نظامیدانشگاه
., 301 

های پزشكی ورزشی در محیط استفاده از ابزارها و  شیوه

 آموزشی
., 320 
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در های کیفیت یادگیری در دانشگاه بر مؤثر شدهشناسایی های اصلیمؤلفه بندیاولویت

 شده است.شماره شش نشان دادهجدول 

و مؤسسات  هادانشگاهدر  یادگیری کیفیت بر های دخیلیمؤلفه بندیاولویت: 9 شمارۀ جدول

 آموزش عالی نظامی

 رتبه میانگین معیار انحراف میانگین شدهعوامل شناسایی اولویت

 8509 85910 05108 اساتید، دانشجویان و کادر آموزشی 8

0 
طراحی و ارزشیابی محتوای آموزشی 

 9509 85820 05131 های نظامیبرای علوم و مهارت

9 
- تاداناسارتباط متقابل میان 

 0521 85282 05138 دانشجویان و کادر آموزشی

 8523 85032 05190 های روز نظامیوریفنا 2

 0582 85201 05108 عوامل ساختاری و  مدیریتی 0

3 
علوم و یاددهی  بهترین تجربیات

 8501 85221 05128 فنون نظامی

 9501 85020 05301 عوامل محیطی 1

 0581 85092 25112 آمادگی جسمانی 1

 

های دخیل بر کیفیت یادگیری در هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تبیین مؤلفه

در این و مؤسسات آموزش عالی نظامی برای طراحی چارچوب مناسب یادگیری  هادانشگاه

بود. همچنین در تحقیق حاضر محققان به بررسی و شناسایی میزان اهمیت و مؤسسات 

و  هادانشگاهیادگیری در  –یاددهی  فرآیندنفعان منظر ذی شده ازبندی عوامل شناساییاولویت

سازی توان برای بهبود و غنیمؤسسات آموزش عالی نظامی پرداختند. از نتایج این تحقیق می

و مؤسسات آموزش عالی  هادانشگاه درتصمیمات و ارتقای سطح دانش نظری و عملی موجود 

های های گروههای دیدگاهها و تفاوتاستفاده نمود. در این تحقیق همچنین شباهت نظامی
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و  هادانشگاه درهای کیفیت یادگیری نفع در یادگیری علوم و فنون نظامی در خصوص مؤلفهذی

های یافته مهمترینمورد مطالعه قرار گرفت. بر این اساس یكی از مؤسسات آموزش عالی نظامی 

این مؤسسات  درنمود که هشت عامل اصلی تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری  توان اذعانمی

 اند از: که دارای باالترین رتبه با توجه به درصد واریانس هستند عبارت آموزش نظامی

طراحی و ارزشیابی محتوای آموزشی برای علوم و ؛ اساتید، دانشجویان و کادر آموزشی

های روز وریدانشجویان و کادر آموزشی؛ فنا- استادانهای نظامی؛ ارتباط متقابل میان مهارت

عوامل یاددهی علوم و فنون نظامی؛  بهترین تجربیات؛ نظامی؛ عوامل ساختاری و  مدیریتی

چهار بعد فرعی  و همچنین برای این هشت بعد اصلی، سیمحیطی و آمادگی جسمانی. 

 شد.شناسایی و تبیین گردید که در جدول شماره شش نشان داده 

های این پژوهش با مطالعات هایی میان یافتهآید تفاوتکه از نتایج این جدول برمی چنان 

 و  ، دیوزو(0288) خان، (0220)  مارشال و یخوس تراب، (0280) ابدوسبرخی محققان نظیر 

وجود دارد.  (8913) و فراستخواه و همكاران (0282) همكاران و ، انگلفسكی(0282) همكاران

های انجام پژوهش دالیل بروز  این مسئله به تفاوت در اهداف و مقاصد، تفاوت در روش برخی از

مثال کمی، کیفی یا ترکیبی بودن روش تحقیق( و در برخی موارد نیز به قلمرو  عنوان )به

عالوه در مواردی که توافقی در خصوص این ه گردد. بزمانی، مكانی و موضوعی تحقیق بازمی

بندی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری ها به نوع و نحوه رتبهجود دارد، تفاوتها وبندیگروه

 گردد.بازمی

 گیریبحث و نتیجه

: نخست ؛بودند از عبارتکه  شد دنبال محققاناز سوی  عمده هدف دو حاضر، پژوهش در

و مؤسسات آموزش عالی  هادانشگاهتأثیرگذار بر کیفیت یادگیری  شناسایی و تبیین عوامل

 و هادوره ریسا به آن پذیریتعمیم آزمون :دوم و ؛شدهنظامی موردبررسی در کار میدانی انجام

و  هادانشگاه در یریادگی تیفیک یالگو دهندهپوشش یجملگ کهآموزش عالی نظامی  مراکز

 مراحل دربا توجه به اهداف یادشده نتایج تحقیق حاضر  .مؤسسات آموزش عالی نظامی بود

الگوی  پذیریتعمیم آزمون برای فرضیاتی و قضایا ،مفهومی مدل گیریشكل و کمّی به کیفی

 منتهی گردید.  شدهارائه
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و مؤسسات  هادانشگاه در یادگیری کیفیت بهبود و ارتقا نیز، حاضر پژوهش اصلی مسئله

 یفرع و های اصلیمؤلفه های حاصل از تحقیقکه بر اساس یافته بود آموزش عالی نظامی

اهداف  یراستا درنیز و مؤسسات آموزش عالی نظامی  هادانشگاهدخیلی بر کیفیت یادگیری 

 کلی دسته سه نیز در حاضر قیتحق یامدهایپ و جینتا .گردید دهیسازمانتحقیق، تبیین و 

 . تبیین شد یاجتماع و دانشگاه سطح جینتا ،های نظامیدانشجویان دانشگاه سطح در فردی

آمده از کار دستهای بهبر اساس دادهدر یادگیری  تیفیک ی( الگویهاعوامل )شاخص

های مهندسی امام ، دانشكدهاهللبقیۀهای پزشكی و پرستاری میدانی صورت گرفته در دانشگاه

با توجه به نظر  زین و )ع(امام علیی شهید ستاری و دانشگاه افسری یعلوم و فنون هوا ،ع()حسین 

 كسانیو  یمشترک، تكرار یهامؤلفه . همچنیندیبندی گردآوری و اولویتخبرگان جمع

با  یابیشاخصه ارز 12و  یعامل فرع 92 ،یعامل اصل 1نهایت  که در ندشناسایی و حذف شد

 یبرا شدهارائه یاعتبار الگو زی. در ادامه ندیکرون باخ ارائه گرد یقبول بر اساس آلفاقابل ییایپا

ی، های آماربر اساس تحلیلو مؤسسات آموزش عالی نظامی  هادانشگاهدر  تیفیک نیتضم

 مورد آزمون قرار گرفت. یو استنباط یفیتوص یهاروش

(؛ 8900) همكارانو  حسینی(؛ 8909) همكاران های محمدی ونتایج این تحقیق با یافته

 (؛8911) عمادزاده(؛ 8913و همكاران ) فراست خواه(؛ 8908) همكاران و اکبری بورنگ

( و دیوزو 0228) (؛ جیلمن0282) (؛ انگلفسكی0288(؛  خان )0282(؛ ادالبو )0280عبدوس )

فالح و همكاران  قیتحق هاییافته باحاضر  قیتحق ( مطابقت دارد. همچنین نتایج0282)

های تأثیرگذار بر کیفیت در بررسی ابعاد و مؤلفه رییادگی( در راستای ارزیابی کیفیت 8908)

در نظام آموزش عالی نظامی همخوانی دارد، با این تفاوت که این پژوهش در سطحی باالتر 

عالوه بر لحاظ نمودن محتوا و تجربه مربیان، سایر عوامل مرتبط با علوم و فنون نظامی را نیز 

( در این تحقیق 8909زاده )عباسیان و رستم احصاء نموده است. همچنین در مقایسه با پژوهش

کوشیده شد افزون بر تدوین و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، عوامل مؤثر بر مدل فعلی کیفیت 

 بررسی گیرد.  و مؤسسات آموزش عالی نظامی مورد هادانشگاهدر  یادگیری

( 8901یان )های این تحقیق با نتایج پژوهش فالح، رشادت جو و قورچاز سوی دیگر یافته

 ۀمطالع باعالوه در مقایسه در آموزش عالی تطابق و همخوانی دارد. به کیفی یادگیری مطالعهدر 

های ( در این تحقیق عالوه بر امكان ارزشیابی برنامه8909زاده طرقبه )عباسیان و رستم
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به روش تدریس و تجر رینظدر مراکز آموزش عالی  توان سایر ابعاد یادگیرییادگیری، می

آمده از دستهای بهوری را نیز با استفاده از شاخصای فنامدرسان، محتوای آموزشی و بستره

  داد. الگوی مطلوب مورد ارزیابی قرار

در  یادگیری پژوهش که طراحی الگوی تضمین کیفیت و هدف با توجه به ماهیتهمچنین 

 های پژوهش،توان بر اساس یافتهاست، می و مؤسسات آموزش عالی نظامی هادانشگاه

 د:ارائه دا به شرح زیر برای محققان آتیپیشنهادهایی را 

در  یادگیری کیفیت بر لیدخ مدیریتی و انسانی عوامل هایویژگی تأثیر یآت محققان

 .دهند قرار بررسی مورد را مؤسسات آموزش عالی نظامی

 در هاآن جینتا و یادگیری تیفیک نیتضم مطلوب مدل نیتدو بر راهبردها نقش به توجه با

 نقش شود؛می شنهادیپ ،و مؤسسات آموزش عالی نظامی هادانشگاه کالن و خرد اهداف تحقق

و مؤسسات  هادانشگاه های نظامیبخش عملكرد بر آن تأثیر و یاتیعمل و یمفهوم یراهبردها

 .ردیگ قرار مطالعه مورد آموزش عالی نظامی

 تیفیک بهبود بر آن تأثیر و یساختار و محتوایی ابعاد در یسازمان عوامل انیم رابطه یبررس

 .ردیگ قرار آتی محققان نظر مد ،و مؤسسات آموزش عالی نظامی هادانشگاهی در ریادگی

 و تاداناس مهارت و تجربه و هاآندانشجویان و توان جسمانی  ایزمینه دانش تأثیر یبررس

 عنوان به تواندمی که است یموضوعات گرید از ،یریادگی تیفیک بهبود بر یتخصص کارکنان

 .ردیگ قرار بررسی مورد قیتحق موضوع

 

 :منابعفهرست 

 تیفیک یابیارز»(. 8908) .محمدرضا ،انیآهنچ و نیحس ی،جعفری ثان ،محمد اکبری بورنگ،

. «و تجربه مدرسان یدرس برنامههای گیریبر اساس جهت رانیهای ادر دانشگاهی كیالكترون رییادگی

 .01-10 صص 2 شماره 81 جلدریزی در آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه

های ملی و کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی: نگاهی به تجربه» .(8910). بازرگان، عباس

 .01 - 8 صص ،(8913 بهار) 80 شمارهفصلنامه رهیافت،  .«المللیبین

المللی در خصوص ارزیابی کیفیت در آموزش های بینپیشرفت»(. 8911.) پازارگاردی، مهرنوش
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  818-838 ، شماره هجدهم، صص فصلنامه رهیافت تهران  .«عالی

 ی،انیصدق یصالح ی.عل ،انیرضائ .محمدمهدی ی،دیرش .اریجهان ،بامداد صوفی .اله روح یی،توال

 نفت صنعت یفناور و پژوهش یهاهاب در دانش هایشبكه توسعه یالگو یطراح» (.8909).دیجمش

 ،(02) 0 .نفت صنعت در یانسان منابع تیریمد. «یشناخت نگاشت مدل و نرم تفكر كردیرو کارگیریبه با

 022 - 818صص 

بدنی در  نظام طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت»(. 8900) معصومه و همكاران، حسینی

-880 صص ،3 شماره ،0 دورهی، ورزش تیریمد در یکاربرد هایپژوهشنشریه  .«رآموزش از راه دو

890 

های دولتی ایران بر اساس طراحی الگوی بررسی کیفیت دانشگاه (.8911اباصلت. ) خراسانی،
 .دانشگاه شهید بهشتی ، رساله دکتری، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی،های رایج کیفیتمدل

تضمین کیفیت در آموزش  »(.8918پرست، سید مقتدی. )رحیمی، حسین. محمدی، رضا و هاشمی

و مراکز  هادانشگاهمجموعه مقاالت پنجاه و یكمین نشست رؤسای  ،«اصول، تجربیات مفاهیم، :عالی

 .نشر همایش توسعه مبتنی بر داناییعلمی و تحقیقاتی، 

 هایاهدانشگ در آموزش کیفیت ارزشیابی برای چارچوبی ارائه»(. 8902سراجی، فرهاد. )

 پردیس -تهران دانشگاه "شگاهیندا نظام در کیفیت ارزیابی" همایش پنجمین. «الكترونیكی
 .8902 ماهاردیبهشت ،فنی هایدانشكده

کاربرد ارزیابی  ارزیابی کیفیت در دانشگاه: »(. 8911سلیمی، قاسم. آذین، رضا و کسكه، شهاب. )

های همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش مقالهمجموعه  ،«ریزی توسعه دانشگاهیدرونی در برنامه
 .032-091 صص  . جلد اول ،عالی

مهر  نشر :تهران .شبكه جهانی تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی (.8911. )سیاری، مجید

 .سبحان

بررسی کیفیت برنامه آموزشی دانشگاه »(. 8909زاده طرقبه، عباس. )عباسیان، غالمرضا. رستم

، سال چهاردهم، 02فصلنامه مدیریت نظامی. شماره . «های ثانویهبر مؤلفه تأکیدبا  )ع(افسری امام علی
 .822 – 18صص 

. فصلنامه دانش مدیریت، «عوامل مؤثر در بهبود کیفیت تدریس»(. 8910عماد زاده، مصطفی. )

 29 - 01. صص 00 شماره 

 (.8902جواهری دانشمند، محمد )فر، علی. یوسفی افراشته، مجید. صیامی، لیال و عنایتی نوین
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فصلنامه پژوهش   «ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوآل»
 808 -890 ، صص 38 ، شماره ریزی در آموزش عالیو برنامه

ای تحلیل مقایسه»(. 8913. )بازرگان، عباس و قاضی طباطبایی، محمود ،خواه، مقصودفراست

های فرهنگی  با زمینه هاآنهای تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان، با تأکید بر بررسی تناسب نظام

 شریزی آموزتهران: مؤسسه پژوهش و برنامه .«(های جهانیاجتماعی )وجود اشتراک و افتراق در تجربه
 .08 - 8 صص ؛ (0)89 ،عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش عالی

های تأثیرگذار بر ابعاد و مؤلفه»(. 8901فالح، محمد. رشادت جو، حمیده. قورچیان، نادر قلی. )

فصلنامه مدیریت نظامی، . «کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی در مطالعه موردی یك سازمان نظامی
 .820 – 13، صص 2سال هجدهم، شماره 

تدوین و »(. 8910) .و جعفری، پریوش قورچیان، نادرقلی .کیامنش، علیرضا .زینب گلزاری،

دو . «درونی یادگیری  در نظام آموزش عالی کشور کیفیت اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ارزشیابی
 .810 - 832 صص ،8 شماره اول، سال. فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

مقایسه عوامل آموزشی »(. 8908ادیب، یوسف. حسینی، محمدحسین. ) زاده کریمی، ساناز.محسن

مؤثر بر کیفیت آموزشی دانشكده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز از دیدگاه استادان و 

  893 – 808صص  ،81شماره، 0. فصلنامه علوم تربیتی، سال «دانشجویان

 و هاروش اصول، مفاهیم،) عالی آموزش در کیفیت ارزشیابی» (.8909همكاران. ) و رضا محمدی،

 .891 - 00 صص ،1 شماره ،2 دوره ،«آموزشی یابیارزش و یریگاندازه مطالعاتفصلنامه . (معیارها

استانداردهای »(. 8908نژاد، حسین، قورچیان، نادر قلی. جعفری، پریوش، یعقوبی، محمد. )مطهری

شماره  ،فصلنامه آموزش مهندسی ایران، «رویكردی جهانی :تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران

 20 -08، صص 02

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش » (.8903موحدی، رضا. شیرخانی، مریم. طالبی، بهاره )

 .نامه آموزش عالی . «مطالعه موردی دانشكده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا(( از دیدگاه دانشجویان

 882 – 10. صص 91. شماره 82دوره 

ریزی آموزش بهبود کیفیت آموزش و پژوهش در مراکز آموزش برنامه»(. 8911نیستانی، محمدرضا.)

 .سال سوم های علمی کاربردی.مجموعه مقاالت آموزش  .«عالی جهاد کشاورزی بر اساس نتایج ارزیابی

 . 02-10صص  .شماره نهم

علمی بهبود کیفیت آموزشی ازنظر اعضای هیئت فرآیند»(. 8911هویدا، رضا و مولوی، حسین )
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 .890 – 828. صص 8، شماره مجله آموزش در علوم پزشكی، «استان اصفهان
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