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چکیده
هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی مؤلفههای دخیل در ارتقای کیفیت یادگیری در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی نظامی بوده است .روش انجام پژوهش آمیخته و جامعه آماری آن شامل اعضای
هیئتعلمی ،مدرسان شاغل و دانشجویان دانشگاههای پزشكی و پرستاری بقیۀاهلل ،دانشكدههای مهندسی امام
حسین(ع) ،علوم و فنون هوایی شهید ستاری و دانشگاه افسری امام علی(ع) بوده است .از میان جامعه خبرگان
(استادان) تعداد  09نفر از میان آنها به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی برای انجام مصاحبه عمیق انتخاب
شدند .از میان دانشجویان نیز به روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از رابطه کوکران در جامعه محدود
تعداد  913نفر انتخاب گردیدند .برخی از پرسشنامههای عودت داده شده و برخی نیز به علت نقص در
خروجیها کنار گذارده شدند .در نهایت نیز  002پرسشنامه تكمیلشده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای
تجزیهوتحلیل دادهها پس از جمعآوری و کدگذاری از روشهای آمار توصیفی و استنباطی (میانگین ،فراوانی و
انحراف معیار ،معادالت ساختاری ،خی دو ،همبستگی و تحلیل واریانس فریدمن) در نرمافزارهای  Lisrelو
 SPSSاستفاده شد .تنظیم و تدوین عوامل تشكیلدهنده کیفیت یادگیری در دانشگاههای نظامی در سه بخش
صورت گرفت که عبارتند از :نخست بررسی نتایج حاصل از مطالعه پیشینه تحقیق برای به دست آوردن عوامل
اصلی تشكیلدهنده کیفیت آموزشی در مؤسسات آموزش عالی نظامی .دوم تنظیم گویههای پرسشنامه برای
پیادهسازی اولیه و سوم اجرای نهایی و اعتبار یابی الگوی پیشنهادی برای سنجش کیفیت یادگیری در مؤسسات
آموزش عالی نظامی .ضریب روایی عوامل اصلی تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری دانشگاههای نظامی از طریق آلفای
کرونباخ محاسبه شد و در آخر نتایج بهدستآمده از تحقیق به شناسایی مؤلفههای دخیل در ارتقای کیفیت
یادگیری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی منتهی گردید.
واژههای کلیدی :کیفیت یادگیری ،علوم و فنون نظامی ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی.
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مقدمه
روندهای جهانی برای افزایش تقاضای دریافت آموزشهای عمیق و اثربخش ،نهادها و
مؤسسات آموزش عالی را بر آن داشته که جهتگیریهای خود را در برنامههایشان به سمت
ارائه آموزشهای باکیفیت سوق دهند (پازارگاردی8911 ،؛ بازرگان 8910 ،و مطهرینژاد،
 .)8908افزایش تقاضا ،فراگیر شدن آموزش عالی و وجود محدودیتهای ناشی از بودجه و
هزینههای عمومی ،حساسیت و مطالبات ذینفعان را برای دریافت آموزشهای کیفی در تمامی
مقاطع آموزش عالی و نیز ارتقای ارزشافزوده آن مضاعف نموده است (حسینی و همكاران،
 .)8900ازاینرو دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به دلیل ضرورتهای مرتبط با مقولههایی
نظیر تقاضاگرایی ،مشتریگرایی ،تعامل با جامعه و جهان پیرامون ،ایجاد تناسب با نیازهای
متحول شده کسبوکارهای امروزی و بروز انتظارات جدید ،عموماً کموبیش با مسئله کیفیت
مواجه هستند (خراسانی .)8911 ،کیفیت در آموزش عالی به تالش برای برآورده ساختن
انتظارات افراد و جامعه از طریق آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات علمی و تخصصی از طریق
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اطالق میگردد (رحیمی و همكاران .)8918 ،از یك منظر
نیز کیفیت آموزش عالی به مطلوبیت و بهبود یادگیری فراگیران ،اثربخشی تحقیقات صورت
گرفته در آن دانشگاه و نیز خروجی مرتبط با خدمات علمی و تخصصی موردنیاز جامعه و بازار
کار که توسط پژوهشگران و اعضای آن دانشگاه برای حل مسائل جامعه موردنظر عرضه میشود
و نیز کوششی که آنها در راستای گسترش مرزهای دانش به انجام میرسانند ،بستگی دارد
(سراجی .)8902 ،
امروزه دانشگاههای علوم و فنون نظامی با فراهم آوردن زمینهها ،تجارب و فنآوریهای
نوین در تمامی ابعاد موردنیاز واحدهای نظامی و اجتماعی در کشورها ،محیطهای آموزشی
گستردهای را برای فراگیران خود ایجاد نمودهاند که اساساً با محیطهای آموزش سنتی متفاوت
بوده و میتواند نیازهای بخشهای مختلف نظامی و اجتماعی را برآورده نماید .بخشهای
آموزشی ،خدماتی و فنآورانه مهمترین قسمتهای یك از سیستم پیچیده یادگیری در
مؤسسات و دانشگاههای نظامی به شمار میروند (انگلفسكی و هادزی .)0282 ،8کیفیت
Angelevski & Hadzi
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یادگیری در دانشگاههای نظامی ،فرآیندی است که به منظور ارتقای سطح اثربخشی و
عمقبخشیان به فرآیند یاددهی – یادگیری در محیط نظامی و پاسخگویی مؤثر به نیازهای
پیچیده جوامع برای حفظ کیان و دفاع از حریم زمینی ،هوایی و دریایی آنها از طریق
برنامههای و آموزشهای مستمر انجام میشود (همان منبع .)0282 ،همسو با توسعه دورههای
آموزش نظامی در سطح مؤسسات آموزش عالی نظامی ،توجه به ارزشیابی کیفیت این دورهها
نیز از چند جنبه اهمیت یافته است؛ نخست اینكه مدیران و سیاستگذاران این دورهها برای
افزایش اثربخشی دورهها به خودارزیابی مداوم برای توسعه توانمندیهای خود نیاز دارند .دوم
اینكه ،طراحی و تبیین دورههای آموزش نظامی باکیفیت در سطوح ملی و بینالمللی به توسعه
افقهای تدوینشده برای پیشبرد فعالیتهای نظامی در این حوزهها کمك خواهد کرد و سوم
آنكه ارتقا و اجرای آموزشهای نظامی باکیفیت امكان توجه و ارضای نیازهای امنیتی را در
جوامع بیشازپیش فراهم میسازد و زمینه مناسبی برای توسعه برنامههای سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی مردمان یك مملكت را به وجود میآورد (جیلمن و هرولد .)0220 ،8کیفیت یادگیری
در مؤسسات آموزش عالی نظامی به کیفیت تمامی مؤلفهها و عواملی بستگی دارد که در ارائه و
پیادهسازی اثربخش این نوع از نظام آموزشی مشارکت دارند ،برخی این عوامل عبارت هستند
از:
کیفیت دانشجویان :که شامل تواناییها و استعدادهای ذاتی فراگیران ،شرایط محیطی،
شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها میباشد؛
کیفیت مربیان و مدرسان دورههای نظامی :شامل میزان تحصیالت و آموزشی که دریافت
داشتهاند ،میزان مسئولیت و تعهد آنها در قبال دانشجویان ،میزان تجربهی تدریس و حقوق و
دستمزدی که دریافت میدارد؛
کیفیت امكانات و تجهیزات آموزشی و کمكآموزشی در محیط دانشگاه نظامی :شامل
کتاب و جزوات آموزشی ،تجهیزات و وسایل کمكآموزشی ،و حمایت و پشتیبانی نظام اداری
(دیوزو 0و همكاران.)0282 ،
Gilman & Herold
Djozo
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برخی از مهمترین مؤلفههای کیفیت یادگیری در مؤسسات آموزش عالی نظامی عبارتند از:
سبكهای یاددهی  -یادگیری مدرسان بر اساس تفاوتهای فردی فراگیران ،میزان مشارکت و
همكاری فراگیران علوم و فنون نظامی ،میزان اطالعات مفید و کاربردی که به فراگیران در
دورههای آموزش نظامی در مؤسسات آموزش عالی نظامی ارائه میشود ،سازماندهی دورههای
آموزش نظامی ،میزان توجه به ویژگیهای محتوایی در دروس مهارتی و کاربردی با توجه
تسلیحات و جنگافزارهای روز نظامی ،اهداف یادگیری علوم و فنون نظامی ،سبكهای یاددهی
و یادگیری و روشهای ارائه علوم و فنون نظامی و مواد آموزشی با توجه به نیازهای نظامی
جامعه ،توجه به روشهای هزینه و فایدههای در ارائه آموزشهای نظامی ،توجه به فناوریهای
جدید نظامی و آموزشهای مرتبط با راهاندازی و نگهداری و تعمیر تسلیحات و تجهیزات نظامی
به فراگیران دورههای آموزشی در مؤسسات آموزش عالی نظامی (فالح و همكاران.)8901 ،
ازاینرو برای ارزیابی کیفیت یادگیری در آموزشهای مرتبط با علوم و فنون نظامی الزم است
عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
نخست :کیفیت محتوای دورههای آموزش نظامی که میتواند برای ارزیابی معیارهایی نظیر
میزان بهروز و علمی بودن محتوای آموزشی با توجه پیشرفتهای اخیر نظامی ،ساختار و
معماری محتوا ،استفاده مناسب از ابزارهای شبیهسازی رزم واقعی و توجه به جنبههای فنی
مورد استفاده قرار گیرد.
دوم :طراحی برنامه درسی برای دوره آموزش نظامی :این بخش میتواند بر نحوه تأثیرگذاری
اصول و مبانی علوم و فنون نظامی بر مؤلفهها و شكلدهی روابط میان آنها اطالق گردد که در
ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت دورههای آموزشی؛ که در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
نظامی الزم است شیوه طراحی دوره و طرح درسها ،فعالیتها و راهبردهای آموزشی ،ارتباط و
تعامل میان مربیان و دانشجویان افسری ،منابع و مواد کمكآموزشی ،ارزیابی فراگیران و
بازخوردهای بهدستآمده از آنها مورد توجه قرار گیرد.
سوم :فنآوریهای روز نظامی :استفاده از شبیهسازهای آموزشی که بستر پیادهسازی طرح
درسها در مؤسسات آموزش عالی نظامی است .در ارزشیابی کیفیت دورههای آموزش نظامی
الزم است به فنآوریهای آموزشی ،شبیهسازهای نظامی ،آموزشهای مرتبط با نیازهای
فنآورانه بخشهای نظامی ،نگهداری ،تعمیر و پشتیبانی فنی برای فناوریهای نظامی توجه
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شود.
چهارم :مدیریت دورههای آموزشی در دانشگاههای نظامی :برای ارزیابی کیفیت دورههای
آموزش علوم و فنون نظامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی باید ساختار دانشگاه،
فعالیتهای مرتبط با برنامهریزی و امور مرتبط با علوم و فنون نظامی مدنظر قرار گیرد.
پنجم :حمایت و پشتیبانی از فراگیران علوم و فنون نظامی :در محیطهای دانشگاهی و
مؤسسات آموزش عالی نظامی باید زمینۀ مناسبی برای پشتیبانی از فراگیران نظامی فراهم شود.
در ارزیابی کیفیت این دورهها؛ سازوکارهای مربوط به خدمات آموزشی ،پشتیبانی اداری و
پشتیبانی فنی از فراگیران مد نظر قرار میگیرد.
ششم :پشتیبانی از مربیان و مدرسان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی :مربیان
و استادان برای اجرای اثربخش نقشهای خود در فرآیند یاددهی  -یادگیری به پشتیبانیهای
الزم نیاز دارند که از آن جمله میتوان به شیوهها و اقدامهایی که برای راهنمایی و کمك به
اساتید برای طراحی آموزش ارائه میشود و نیز پشتیبانی اداری ،مالی و خدماتی ایشان.
هفتم :ارزشیابی دورههای علوم و فنون نظامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی:
تعبیه روشهای ارزیابی مستمر و مرتبط میتواند گامی در جهت تضمین کیفیت دورههای
ارائهشده در مؤسسات آموزش عالی نظامی محسوب شود (عباسیان و رستمزاده8909 ،؛ فالح و
همكاران8901 ،؛ انگلفسكی.)0288 ،
امروزه روند توسعه کمّی رویداده در فرآیند آموزش و یادگیری دانشگاهها و مؤسسات
آموزش نظامی تا بدان جاست که تقریباً اغلب دورههای آموزشی موردنیاز فضای نظامی کشور
در این دانشگاهها دایر شده است و این دانشگاهها در حال جذب و تربیت دانشجویان جدید با
سطوح علمی ،مهارتهای متفاوت و زمینههای دانشی مختلف هستند تا بتواند نیازهای
بخشهای مختلف صنایع نظامی را پاسخگو باشد (عباسیان و رستمزاده طرقبه .)8909 ،در کنار
عدم وجود چارچوبهای بومی برای کیفیتبخشی به دورههای عالی آموزش نظامی برگزارشده
از طریق این دانشگاهها در کشور ،لزوم گسترش دورههای آموزشی برای تقویت بنیه علمی
دانشآموختگان و نیز عدم وجود ادبیات غنی در این حوزه ،پاسخ به چالش کیفیتبخشی و
اثربخشی دورههای آموزشی را برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی دارای اهمیت
فراوانی نموده است (فالح ،رشادت جو و قورچیان8901 ،؛ عباسیان و رستمزاده طرقبه.)8909 ،
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ازاینرو تحقیق حاضر میتواند از طریق بررسی و شناسایی مؤلفههای دخیلی در کیفیت
یادگیری دانشگاههای نظامی به صورت بومی و عملیاتی بر ارتقای سطح کیفیت و اثربخشی در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی کشور اثر گذارده و در بهبود و عمقبخشی به آن
مفید به فایده باشد و افق جدیدی را برای ادبیات ،حوزه عمل مدیران و دامنه تصمیمات
سیاستگذاران آموزش و یادگیری در این دانشگاهها ایجاد نماید .بنابراین هدف اصلی محققان
در پژوهش حاضر تبیین و شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی نظامی و به دست آوردن چارچوبی برای عمقبخشیدن به آموزشها در
آنها بهمنظور استفاده برای ارتقای کیفیت یادگیری در این دانشگاهها است و بر این اساس نیز
مهمترین اهداف کاربردی تحقیق حاضر بهاختصار عبارت بودند از :تعیین عوامل (عناصر) اصلی
و فرعی درون و برون دانشگاهی تشكیلدهنده نظام کیفیت یادگیری در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی نظامی؛ بررسی ترتیب اولویت هر کدام از این مؤلفهها در محیطهای آموزش عالی
نظامی .همچنین با توجه به روند رشد کمّی دانشجویان دورههای دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی نظامی در کشور ،مسئله اصلی تحقیق حاضر آن بود که عوامل و مؤلفههای دخیل بر
کیفیت یادگیری در دورههای آموزش عالی نظامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی
کشور کدامند؟ و چه الگویی را میتوان برای عمقبخشیان به کیفیت یادگیری در این دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی ارائه نمود؟
پیشینه پژوهش
در یك پژوهش ،آموزش باکیفیت به آن دسته از ویژگیها و مؤلفههای نظام دانشگاهی
اطالق میشود که با حداکثر بهرهگیری از ظرفیتها و استعدادهای موجود میتواند نیازها و
انتظارات تلویحی و یا معین فراگیران و دیگر ذینفعان دانشگاه را برآورده نموده و خشنودی
ایشان را جلب نماید (بازرگان .)8919 ،در پژوهشی دیگر کیفیت نظام دانشگاهی را میزان
تطابق وضعیت موجود با استانداردهای از قبل تعیینشده و رسالت ،اهداف و انتظارات تعریف
نمودهاند (سیاری )8911،ازاینرو مقوله اثربخشی و کیفیت آموزش عالی مطرح میشود .تضمین
کیفیت در آموزش عالی اصطالحی فراگیر است که به ارزیابیهای مستمر کیفیت نظام آموزشی
و برنامههای آموزش عالی بازمیگردد و بهعنوان سازوکاری نظاممند ،با تمرکز بر پاسخگویی و
بهبود یادگیری بر اساس ارائه اطالعات و قضاوت در فرآیندی منسجم و مبتنی بر معیارهای
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معین ،اغلب بهعنوان بخشی از سازوکارهای مدیریتی در آموزش عالی مطرح میشود (عبدوس،8
 )0280که از طریق آن ،کیفیت آموزشهای ارائهشده مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار میگیرد
و ذینفعان مختلف بهوسیله آن نسبت به کیفیت آموزشهای ارائهشده در این مؤسسات برحسب
انتظاراتشان اطمینان مییابند (فراست خواه و همكاران .)8913 ،برای ارزیابی کیفیت آموزش
عالی عمدتاً دو رویكرد وجود دارد :نخست :ارزیابی برای بهبود مستمر کیفیت و دوم ارزیابی
برای پاسخگویی .رویكرد نخست مستلزم مشارکت اعضای هیئتعلمی و گسترش فرهنگ
کیفیت در دانشگاه است؛ درحالیکه رویكرد دوم به درخواست جوامع برای جهتدهی و هدایت
دانشگاهها به سمت پاسخگویی به نیازهای ذینفعان انجام میشود (سلیمی .)8911 ،خالصه
برخی تحقیقات انجام شده در ارتباط باکیفیت در آموزش عالی در جدول شماره یك ارائهشده
است.
جدول شمارۀ  :1نتایج تحقیقات انجامشده برای شناسایی مؤلفههای دخیل در
کیفیت آموزش عالی
محققان

اهداف پژوهش

روشهای انجام تحقیق

نتیجه انجام تحقیق

عمادزاده
()8911

شناسایی ابزارها و
فرایندهای تأثیرگذار بر
ارائه آموزش باکیفیت

روش کمی و توصیفی

استقرار یك سیستم ارزشیابی جامع
برای سنجش نتایج

گلزاری ()8910

شناسایی رویكردهای
تأثیرگذار بر تضمین
کیفیت دورههای آموزش
عالی

مورد کاوی

عنایتی نوینفر
()8902

شناسایی مؤلفههای
تأثیرگذار بر کیفیت
آموزش عالی

محسن زاده
()8908

طراحی و تبیین
رویكردهای معتبر برای

مورد کاوی

مرور ادبیات و الگوها

در این تحقیق راهبردهای تضمین
کیفیت در دانشگاهها شناسایی و
تبیین شدهاند.
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر
اثربخشی و افزایش کیفیت یادگیری
در دانشگاهها
در این تحقیق روشهای اعتبار
سنجی شامل؛ مرور ادبیات تحقیق

Abdous

1.
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محققان

اهداف پژوهش

روشهای انجام تحقیق

نتیجه انجام تحقیق

سنجش کیفیت یادگیری
در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی

مرتبط با اثربخشی یادگیری ،انجام
پژوهش تجربی و تحقیق پیمایشی،
انجام پروژههای مقدماتی(پایلوت) و
انجام مطالعه موردی شناساییشدهاند.

ارائه چارچوب کیفیت برای
بهبود مداوم یادگیری در
دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی

میدانی

مدل بلوغ یادگیری از طریق ارتقای
سطح کیفیت یادگیری به مدیران و
کادر آموزشی برای رسیدن به اهداف
آموزشی یاری میدهد.

ارائه مدلی برای تبیین
چرخه حیات کیفیت
یادگیری در آموزش عالی

کتابخانهای و میدانی

ارائه مدلی مبتنی بر فرآیندهای
آموزشی شامل نخست :برنامهریزی،
تجزیهوتحلیل و نتیجهگیری دوم:
طراحی ،الگوی اولیه و پیادهسازی و
سوم :مراحل توسعه و پسازآن اجرا و
پیادهسازی

ادالبو 0و همكاران
()0282

شناسایی ویژگیهایی مدل
یادگیری باکیفیت در
دانشگاهها

مورد کاوی

بیان پیچیدگیها و چالشهای
کاربردی در مراکز آموزش عالی

خان)0288( 9

توسعه کیفیت در یادگیری
عمیق و اثربخش

کتابخانهای

بیان مؤلفههای گوناگون از الگوهای
ارائهشده توسط پژوهشگران مختلف

تراب خوسی 2و
همكاران
()0220

ارزیابی عملكرد نظام
آموزش عالی برای ارائه
آموزشهای باکیفیت

رویكرد تصمیمگیری
چندمعیاره

مطهرینژاد
()8908

8

عبدوس
()0280

انگلفسكی
()0282

0

بررسی کیفیت یادگیری در
مؤسسات آموزش عالی

روش آمیخته

لزوم توجه به عالئق ذینفعان در
طراحی و پیادهسازی الگوی کیفیت
یادگیری
لحاظ نمودن تجارب استادان و
خبرگان آموزش عالی

Abdous
Adelabu
Khan
Turab-Nkhosi
Angelevski

1.
2.
3.
4.
5.
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با نگاهی گذرا به نتایج یافتههای حاصل از پژوهشهای پیشین و ادبیات تحقیق در حوزه
کیفیت یادگیری ،مشاهده میشود این مطالعات دارای زمینههای موضوعی متعددی هستند.
برخی از این تحقیقها در فضای دانشگاهی انجام شده است که از آن جمله میتوان به مطالعات
صورت گرفته به وسیلۀ ابدوس ()0280؛ فراستخواه ()8913؛ گلزاری ()8910؛ رحیمی و
همكاران ( )8918و خان ( )0288اشاره نمود .با بررسی این پژوهشها مشاهده میشود که
زمینههای مطالعاتی و قلمروی موضوعی و محتوایی آنها غالباً بهطور قابلمالحظهای با هم فرق
میکند .به عنوان مثال ابدوس ( )0280دیدگاه اساتید ،کارکنان ،مدیران و خبرگان را درباره
کیفیت یادگیری مورد مطالعه قرار داده است درحالیکه در برخی دیگر از مطالعات نظیر
موحدی ( )8903و عمادزاده ( ،)8911کیفیت یادگیری از منظر دانشجویان مورد بررسی قرار
گرفته است .در پژوهشهای مرتبط باکیفیت آموزشهای نظامی میتوان به تحقیق انگلوفسكی
و هودزی ( )0282اشاره نمود که در آن محققان با استفاده از روشهای کیفی به بررسی
چالشهای نظام آموزش عالی در دانشگاههای نظامی پرداختهاند و نقش این چالشها را در
اثربخشی آموزشی دانشگاههای نظامی مورد مطالعه قرار دادهاند .در این پژوهش محققان ضمن
تبیین عوامل دخیل در کیفیت آموزشهای نظامی در دانشگاههای افسری ،کیفیت آموزش را در
محیطهای آموزشی نظامی متأثر از مؤلفههایی چون ارزیابی مستمر فراگیران ،شیوههای
پیادهسازی طرح درسهای آموزشی در محیط آموزش عالی نظامی و نیازسنجی صحیح آموزشی
بر اساس نیازهای امنیتی و مقتضیات کشورها معرفی کردهاند و نتیجه گرفتهاند که اگر
ارزیابیهای کیفی از دانشجویان جایگزین توجه صرف به دانستههای کمی آنها شود مؤسسات
آموزش عالی نظامی از بازدهی قابلتوجهی برخوردار خواهند بود .در پژوهش دیگری که به
وسیلۀ دیوزو در سال  0282انجامشده است ،محقق به بررسی ارتباط میان کیفیت آموزشهای
ارائهشده در دانشگاههای نظامی و افزایش توان و تابآوری نیروهای مسلح یك کشور پرداخته
است و ضمن تبیین و معرفی صالحیتهای کلیدی مدرسان و دانشجویان دانشگاههای افسری،
نقش مدرسان باتجربه و دانشجویان باانگیزه را در ارتقای فرآیند یاددهی – یادگیری و تحقق
اهداف آموزشی مورد مطالعه قرار داده است و نتیجهگیری کرده که ساختارهای قدرتمند در
نیروهای مسلح یك کشور درگرو توجه مدیران مراکز دانشگاهی نظامی به خروجیهای مطلوب
و دانش آموختگان کیفی از مؤسسات آموزش عالی نظامی است و به یاری دانشآموختگان
باصالحیت می توان توان نظامی ارتش را ارتقا بخشید .در پژوهش دیگری نیز که به وسیلۀ
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جیلمن و هرولد در سال  0220انجامشده است ،محققان با استفاده از روشهای اکتشافی و
آمیخته به شناسایی مؤلفه های دخیل در کیفیت یادگیری مؤسسات آموزش عالی نظامی
پرداختهاند که برخی از این عوامل عبارت هستند از :مدرسان باانگیزه و ماهر ،دانشجویان دارای
زمینه دانشی و ادراکی مناسب و منابع و فنآوریهای روز آموزشی برای ارائه شیوههای نوین
رزم و دفاع از کشور .در این پژوهش توفیق ارتش یك کشور در داشتن دانشگاههای افسری
خوب و باکیفیت معرفی شده است.
روش انجام پژوهش
برای حصول اطمینان از روایی پژوهش ،یعنی دقیق بودن یافتهها از دیدگاه محققان ،افراد
مشارکتکننده و یا خوانندگان گزارش تحقیق مجموعه فعالیتهای زیر صورت پذیرفت:
نخست :انجام یك فرآیند مقابلهای توسط افراد مشارکتکننده در پژوهش که در آن برخی
از پاسخدهندگان ،گزارش نهایی در مرحله اول فرآیندهای انجام پژوهش را مورد بازبینی قرار
داده و نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص بخشهای مختلف تحقیق و موارد مرتبط با
آنها ابراز داشتند.
دوم :بررسی مقابلهای به وسیلۀ همكاران ،که در آن استادان راهنما ،مشاور و سه تن از
اعضای هیئتعلمی دانشگاههای نظامی به بررسی فرآیند تحقیق و یافتههای حاصل از آن
پرداخته و نقطه نظرات خود را درباره آن بیان نمودند.
جامعه ،نمونه آماری و روش نمونهگیری
جامعۀ آماری این پژوهش عبارت بودند از :استادان و دانشجویان دانشگاههای پزشكی و
پرستاری بقیۀاهلل ،دانشكدههای مهندسی امام حسین (ع) ،علوم و فنون هوائی شهید ستاری و
دانشگاه افسری امام علی(ع) .برای گردآوری دادهها دوره زمانی مرجع دو نیمسال تحصیلی  01و
 01بوده است .روش نمونهگیری در این پژوهش در دو مرحله پژوهش کیفی و پژوهش کمی
انجام شده است :به منظور گردآوری دادههای کیفی با استفاده از روش کیفی «مصاحبه با
گروههای خبرگان» ،از مدرسان و اعضای هیئتعلمی (داخل و خارج از دانشگاههای پزشكی و
پرستاری بقیۀاهلل ،دانشكدههای مهندسی امام حسین(ع) ،علوم و فنون هوائی شهید ستاری و
دانشگاه افسری امام علی(ع) انجام شد و در مصاحبه مشارکت داده شدند .در انتخاب افراد برای
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مصاحبه کانونی سعی بر آن بوده که افراد همگن باشند .خبرگان مورد مصاحبه برای گردآوری
دادههای کیفی پژوهش در جدول شماره یك نشان دادهشده است.
جدول شمارۀ  :1خبرگان مورد مصاحبه برای گردآوری دادههای کیفی پژوهش
ردیف

نام گروه نمونه

تعداد

نوع فعالیت

8

اعضاء هیئتعلمی دائم و پارهوقت دانشكده پزشكیِ دانشگاه
علوم پزشكی بقیۀاهلل

0

مصاحبه و تكمیل
پرسشنامه

0

اعضاء هیئتعلمی دائم و پارهوقت دانشكده پرستاریِ
دانشگاه علوم پزشكی بقیۀاهلل

3

مصاحبه و تكمیل
پرسشنامه

2

مصاحبه و تكمیل
پرسشنامه

2

اعضاء هیئتعلمی دائم و پارهوقت دانشگاه علوم و فنون
هوایی شهید ستاری

0

مصاحبه و تكمیل
پرسشنامه

0

دانشگاه امام علی(ع)

9

مصاحبه و تكمیل
پرسشنامه

9

اعضاء هیئتعلمی دائم و پارهوقت دانشكدههای مهندسی
دانشگاه امام حسین(ع)

اعضاء هیئتعلمی دائم و پارهوقت

در نمونهگیری برای قسمت کمی تحقیق «نمونهگیری تصادفی طبقهای» استفاده شد .در
این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از روش تحقیق آمیخته استفاده گردید .در بخش روش
تحقیق کمی که از روش توصیفی استفاده شد ،تعداد مدرسان و دانشجویان که بهعنوان نمونه از
دانشگاههای پزشكی و پرستاری بقیۀاهلل ،دانشكدههای مهندسی امام حسین(ع) ،علوم و فنون
هوائی شهید ستاری و دانشگاه افسری امام علی(ع) به روش تصادفی انتخاب شدند 913 ،نفر
بودند از این مجموعه پرسشنامههای توزیعشده  002عدد پس از تكمیل شدن به پژوهشگر
عودت داده شد.
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استادان،
دانشجویان و
کادر آموزشی

طرح درس
نظری و عملی
مرتبط با علوم
فنون نظامی

ارتباط و درک
متقابل استادان
و دانشجویان
مؤلفه های دخیلی
در کیفیت
یادگیری
دانشگاههای
نظامی

ابزارهای
کمكآموزشی

زمینههای
ساختاری و
مدیریتی

آمادگی
جسمانی

استفاده از
بهترین تجربیات

شکل شمارۀ  :1مدل مفهومی مؤلفههای دخیل در کیفیت یادگیری در دانشگاههای نظامی

مواد و روش تحقیق
تحقیق حاضر ازلحاظ اهداف ،کاربردی و ازلحاظ نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع
پیمایشی هست .به منظور نظرسنجی از جامعه هدف دانشجویان و خبرگان ،دو پرسشنامه به
وسیلۀ محققان طراحی ،پیادهسازی و میان اعضای نمونههای آماری (بهصورت حضوری و یا با
استفاده از ایمیل) توزیع و پس از تكمیل توسط ایشان جمعآوری شد .الزم به ذکر است در
فرآیند جمعآوری اطالعات از یك رویكرد ساختاری مبتنی بر پرسشنامههای بسته و باز استفاده
شد .در هر دودسته از پرسشنامههای طراحی شده برای خبرگان و دانشجویان هر جا که نیاز بود
با نظر خبرگان یادگیری از دو گروه سؤاالت مشابه و یا متفاوتی پرسیده شد .به منظور به
حداکثر رساندن قابلیت مقایسه میان دو گروه در طراحی گویههای بسته از طیف لیكرت شش
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گزینهای استفاده شد که هر گویه به پرسش دربارۀ یكی از ابعاد مربوطه به مؤلفهها و عوامل
اصلی کیفیت یادگیری پرداخته بود .همچنین در برخی از گویهها با توجه به نظر خبرگان
یادگیری ،از شرکت کنندگان خواسته شد نظر خود را در مورد اهمیت هر مؤلفه در صورت نیاز
توضیح داده و یا راهكار خود را برای بهبود کیفیت یادگیری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی نظامی با توجه نوع مؤلفه ذکر کنند .ترتیب مراحل نیز به این صورت بود که پس از
انتخاب گروه نمونه ،به منظور جمعآوری دادهها از یك پرسشنامه محققساخته استفاده گردید.
برای تدوین پرسشنامه ابتدا بر اساس مصاحبه با صاحبنظران پرسشنامه اولیه در قالب 93
عامل اصلی با  821عامل فرعی و  000شاخصه ارزیابی عوامل در قالب گویههای پرسشنامه
تهیه شد که در نهایت پس از حذف عوامل مشترک و تكراری این مقدار به  1عامل اصلی92 ،
عامل فرعی و  12شاخصه ارزیابی تقلیل یافت .در واقع برای بررسی هر عامل ،گویههایی در نظر
گرفته شد که تمامی جوانب مربوط به آن عامل را پوشش میداد .پرسشنامه دارای دو وجه در
مقیاس لیكرت بود .وجه اول ،میزان رضایت را میسنجید که از گزینه"کامالً مخالفم" تا "کامالً
موافقم" تنظیم شده بود و وجه دیگر میزان اهمیت را میسنجید که از گزینه خیلی کم تا
خیلی زیاد تنظیمشده بود.
جدول شمارۀ  :1محاسبه پایایی پرسشنامه
شماره

ردیف

متغیرها

8

استادان ،دانشجویان و کادر آموزشی در
دانشگاههای نظامی

8-1

0

طرح درس نظری و عملی مرتبط با علوم فنون
نظامی

0-02

80

9

ارتباط و درک متقابل استادان و دانشجویان

08-92

82

.,11

2

ابزارهای کمكآموزشی برای ارائه دروس عملی

98-91

1

., 19

0

زمینههای ساختاری و مدیریتی در
دانشگاههای نظامی

90-23

1

., 13

گویهها

تعداد گویهها

مقدار ضریب آلفا

1

.,11

.,10
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3

استفاده از بهترین تجربیات در زمینۀ آموزش
عالی نظامی

21-30

82

., 11

1

عوامل محیطی

33-11

80

., 12

1

آمادگی جسمانی

10-12

3

., 10

به منظور حصول اطمینان از تناسب و کارآمدی پرسشنامهها و ابزارهای انجام پژوهش نیز
از هر گروه (اعم از استادان ،کارکنان ،مدیران و دانشجویان) ،پیش از شروع توزیع پرسشنامهها،
دو حجم نمونه آزمایشی کوچك (شامل 92 :تن) به صورت آزمایشی انتخاب و مورد آزمون قرار
گرفتند که بر اساس نتیجه آن و با توجه به نظر خبرگان یادگیری 80 ،گویه از مجموع سؤاالت
پرسشنامهها که فاقد بار محتوایی کافی بودند یا در روند تحقیق و نتایج آن بیاثر شناخته شده
بودند ،حذف و یا اصالح گردیدند .با این وجود الزم به اذعان است که در توزیع و جمعآوری
پرسشنامهها احتماالً برخی گویهها ممكن است از سوی پاسخدهندگان فهمیده نشده و یا به
گونهای دیگر ادراک و تفسیر شده باشند ،ازاینرو برخی از گویههای پرسشنامهها ناقص
تشخیص داده شدند که در نتیجه از مجموعه گردآوریشده حذف گردیدند.
تحلیل دادههای پژوهش
دادههای گردآوریشده در پژوهش حاضر با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Lisrelمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .برای آنالیز متغیرهای جامعهشناختی پژوهش نیز از تكنیكهای آمار
توصیفی استفاده شد .به منظور شناسایی و تبیین مؤلفههای دخیل بر کیفیت یادگیری با توجه
به نظر خبرگان پژوهش ،مؤلفه هایی که مدنظر هر دو گروه خبرگان و دانشجویان بود ،با توجه
به وجوه وفاق عوامل در جداول تحلیل دادهها مورد تأکید قرار گرفت .همچنین برای
تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از پرسشنامهها و بررسی سؤاالت پژوهش از آزمونهای
بارتلت ،کایزر – مایر و معادالت ساختاری استفاده شد.
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یافتههای پژوهش
برای شناسایی و تعیین مؤلفههای دخیل بر کیفیت یادگیری در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی نظامی پس از شناسایی شاخصها و انجام تحلیل عاملی اکتشافی در نرمافزار
SPSS – 2؛ مؤلفههای اصلی دخیل بر کیفیت یادگیری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
نظامی تبیین و معرفی گردیدند که در نهایت تولید اجزای فرعی و بار عاملی هر مؤلفههای
اصلی شناساییشده را امكانپذیر نمود .برای تعیین کفایت همبستگی دادههای پژوهش برای
اجرای تحلیل عاملی اکتشافی از آزمونهای کایزر – مایر و بارتلت استفاده شد که نتایج آن
برای پرسشنامه پژوهش در جدول شماره چهار نشان داده است.
جدول شمارۀ  :9اندازه شاخص "کایزر– مایر"  ،خی دو ،درجه آزادی و سطح معناداری
بهدستآمده برای پرسشنامه تحقیق
مقدار شاخص "کایزر-مایر"

مقدار خی دو

درجه آزادی

معناداری

.,109

0913،118

182

., 222

همانگونه که در جدول شماره چهار دیده میشود اندازه شاخص کایزر – مایر برابر 2/ 120
است که با توجه به آنکه این مقدار از  2/1بیشتر است ،لذا همبستگی میان دادهها برای اجرای
تحلیل عاملی اکتشافی مناسب بود .با توجه به مقدار بهدستآمده برای آزمون بارتلت با سطح
معناداری کوچكتر از  2/20و حصول اطمینان محققان از کفایت مناسب نمونهها و
امكانپذیری اجرای تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل مدل از طریق تكنیك تحلیل مؤلفههای
اصلی ( ) PCAادامه یافت .جدول شماره پنج تحلیل عاملی اکتشافی را برای عوامل (عناصر)
فرعی تضمین کیفیت یادگیری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی نشان میدهد.
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جدول شمارۀ  :9تحلیل عاملی اکتشافی برای عناصر (عوامل) تضمین کیفیت یادگیری در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی
مؤلفه اصلی

استادان،
دانشجویان و کادر
آموزشی در
دانشگاههای نظامی

طراحی و ارزشیابی
محتوای آموزشی
برای علوم و
مهارتهای نظامی

عوامل

بار عاملی هر مؤلفه

سطح انگیزش ،میزان تجربه و دانش استادان و عالقهمندی
دانشجویان

., 109

وجود فضای مشارکتی برای فراگیری مباحث نظری و عملی
علوم و فنون نظامی

., 012

شیوه و نحوه ارتباط متقابل دانشجویان و کادر آموزشی در
محیط آموزشهای نظامی

., 113

میزان اهتمام و توجه به استفاده و تولید علوم و مهارتهای
نوین نظامی

., 100

شایستگیهای علمی و مهارتهای کلیدی اساتید برای ارائه
آموزشهای روز علوم و فنون نظامی به دانشجویان

., 131

تأمین استادان مجرب و افزایش تعداد رشتههای مرتبط با
علوم و فنون نظامی

., 112

میزان ادراک دانشجویان از اهداف یادگیری علوم ،فنون و
مهارتهای نظامی

., 300

میزان جذابیت و تناسب محتوای آموزشهای نظری و مهارتی
مرتبط با فنون نظامی برای دانشجویان

., 300

طراحی سنجههای مناسب با محیط نظامی برای ارزیابی میزان
توفیق فرآیند "یاددهی  -یادگیری" بر اساس صالحیتهای
علمی و تواناییهای فكری و جسمانی فراگیران

., 011

میزان جامعیت و بهروز بودن محتوای علوم و فنون نظامی
ارائهشده در دانشگاه برای دانشجویان

., 100

پایش مستمر معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری در

., 119
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عوامل

مؤلفه اصلی

بار عاملی هر مؤلفه

دانشگاههای نظامی
اعتبارسنجی سایر عوامل برون دانشگاهی تأثیرگذار بر کیفیت
یادگیری

ارتباط متقابل
میان استادان -
دانشجویان و کادر
آموزشی
دانشگاههای نظامی

استفاده از
فنآوریهای روز
آموزشی برای ارائه
فنون نظامی در
دانشگاههای نظامی

عوامل ساختاری و
مدیریتی در
دانشگاههای نظامی

., 028

سازوکارها و شاخصهای سنجش عملكرد استادان و کادر
آموزشی

., 132

وجود بسترهای مناسب تعاملی مناسب برای کنشگران انسانی
در فضای آموزشی دانشگاههای نظامی

., 301

میزان در دسترس بودن استادان و کادر آموزشی از طریق
ابزارهای ارتباطی در فضای دانشگاه و یا رسانههای مجازی

., 118

بهرهگیری از شیوههای نوین آموزش رزم نظامی و تعلیم برای
شناسایی و حل مشكالت در شرایط واقعی

., 080

آموزش فناوریهای روز حوزه علوم و فنون نظامی

., 310

استفاده از ابزارهای کمكآموزشی مناسب با انواع فنون و
تسلیحات نظامی

., 119

سرعت مناسب ،امنیت و میزان گنجایش رسانهها و ابزارهای
چندرسانهای برای آشنایی دانشجویان با فناوریهای روز
نظامی در دانشگاههای نظامی

., 380

نگهداشت و بهبود کادر آموزشی در دانشگاههای نظامی

., 109

ترویج شیوههای یاددهی متناسب نوع فنون نظامی

., 398

سیاستگذاری ،تنظیم و طراحی محتوای آموزشی متناسب با
پیشرفتهای روز حوزه جنگافزار و برنامهریزی استفاده از
رسانههای مناسب برای انتقال محتوای نظامی

., 193

تعیین راهبردها ،روشها و شیوههای یادگیری بر اساس
مؤلفههای جنگافزاری ،انسان افزاری و تاکتیكی فضای نظامی

., 019
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مؤلفه اصلی

بهترین تجربیات
یاددهی علوم و
فنون نظامی در
دانشگاههای نظامی

عوامل محیطی

عوامل

بار عاملی هر مؤلفه

استفاده از تكنیكهای مدیریتی نوین برای ارتقای سطح نظم و
انضباط محیط آموزشی نظیر 0 Sو ایزو 822220

., 108

بهرهگیری از چرخه بهبود مستمر برای ارتقای سطح یادگیری
در فرآیند یاددهی – یادگیری در دانشگاههای نظامی

., 100

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

., 192

تدوین معیارهای کیفیت فرآیند یاددهی  -یادگیری در ارائه
آموزشهای نظامی و بومی سنجههای روز جهان در حوزه علوم
و فنون نظامی در دانشگاههای نظامی

., 021

تعیین درجه اهمیت هر یك از ابعاد یادگیری بر اساس ارزیابی
برنامه درسی و چرخه بهبود مستمر کیفیت یادگیری در
دانشگاههای نظامی

., 110

طراحی فضای آموزشی متناسب با محیطهای رزم واقعی در
دانشگاههای نظامی

., 190

اتمسفر تعامل و همكاری برای انتقال تجارب و دانشهای
نظامی در دانشگاههای نظامی

., 312

استفاده از روشهای روز و به هنگام در محیط جذاب و
دانشجو پسند و محتوای آموزشهای نظامی در دانشگاههای
نظامی

., 110

ارائه ورزشهای مناسب با شرایط رزم در دانشگاههای نظامی
آمادگی جسمانی

., 109

اندازهگیری میزان پیشرفت در تربیتبدنی دانشجویان در
دانشگاههای نظامی

., 301

استفاده از ابزارها و شیوههای پزشكی ورزشی در محیط
آموزشی

., 320
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اولویتبندی مؤلفههای اصلی شناساییشده مؤثر بر کیفیت یادگیری در دانشگاههای در
جدول شماره شش نشان دادهشده است.
جدول شمارۀ  :9اولویتبندی مؤلفههای دخیلی بر کیفیت یادگیری در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی نظامی
اولویت

عوامل شناساییشده

میانگین

انحراف معیار

رتبه میانگین

8

اساتید ،دانشجویان و کادر آموزشی

05108

85910

8509

0

طراحی و ارزشیابی محتوای آموزشی
برای علوم و مهارتهای نظامی

05131

85820

9509

9

ارتباط متقابل میان استادان -
دانشجویان و کادر آموزشی

05138

85282

0521

2

فناوریهای روز نظامی

05190

85032

8523

0

عوامل ساختاری و مدیریتی

05108

85201

0582

3

بهترین تجربیات یاددهی علوم و
فنون نظامی

05128

85221

8501

1

عوامل محیطی

05301

85020

9501

1

آمادگی جسمانی

25112

85092

0581

هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی و تبیین مؤلفههای دخیل بر کیفیت یادگیری در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی برای طراحی چارچوب مناسب یادگیری در این
مؤسسات بود .همچنین در تحقیق حاضر محققان به بررسی و شناسایی میزان اهمیت و
اولویتبندی عوامل شناساییشده از منظر ذینفعان فرآیند یاددهی – یادگیری در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی نظامی پرداختند .از نتایج این تحقیق میتوان برای بهبود و غنیسازی
تصمیمات و ارتقای سطح دانش نظری و عملی موجود در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
نظامی استفاده نمود .در این تحقیق همچنین شباهتها و تفاوتهای دیدگاههای گروههای
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ذی نفع در یادگیری علوم و فنون نظامی در خصوص مؤلفههای کیفیت یادگیری در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی نظامی مورد مطالعه قرار گرفت .بر این اساس یكی از مهمترین یافتههای
میتوان اذعان نمود که هشت عامل اصلی تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری در این مؤسسات
آموزش نظامی که دارای باالترین رتبه با توجه به درصد واریانس هستند عبارتاند از:
اساتید ،دانشجویان و کادر آموزشی؛ طراحی و ارزشیابی محتوای آموزشی برای علوم و
مهارتهای نظامی؛ ارتباط متقابل میان استادان -دانشجویان و کادر آموزشی؛ فناوریهای روز
نظامی؛ عوامل ساختاری و مدیریتی؛ بهترین تجربیات یاددهی علوم و فنون نظامی؛ عوامل
محیطی و آمادگی جسمانی .همچنین برای این هشت بعد اصلی ،سی و چهار بعد فرعی
شناسایی و تبیین گردید که در جدول شماره شش نشان داده شد.
چنان که از نتایج این جدول برمیآید تفاوتهایی میان یافتههای این پژوهش با مطالعات
برخی محققان نظیر ابدوس ( ،)0280تراب خوسی و مارشال ( ،)0220خان ( ،)0288دیوزو و
همكاران ( ،)0282انگلفسكی و همكاران ( )0282و فراستخواه و همكاران ( )8913وجود دارد.
برخی از دالیل بروز این مسئله به تفاوت در اهداف و مقاصد ،تفاوت در روشهای انجام پژوهش
(به عنوان مثال کمی ،کیفی یا ترکیبی بودن روش تحقیق) و در برخی موارد نیز به قلمرو
زمانی ،مكانی و موضوعی تحقیق بازمیگردد .به عالوه در مواردی که توافقی در خصوص این
گروهبندیها وجود دارد ،تفاوتها به نوع و نحوه رتبهبندی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری
بازمیگردد.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،دو هدف عمده از سوی محققان دنبال شد که عبارت بودند از؛ نخست:
شناسایی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
نظامی موردبررسی در کار میدانی انجامشده؛ و دوم :آزمون تعمیمپذیری آن به سایر دورهها و
مراکز آموزش عالی نظامی که جملگی پوششدهنده الگوی کیفیت یادگیری در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی نظامی بود .با توجه به اهداف یادشده نتایج تحقیق حاضر در مراحل
کیفی و کمّی به شكلگیری مدل مفهومی ،قضایا و فرضیاتی برای آزمون تعمیمپذیری الگوی
ارائهشده منتهی گردید.
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مسئله اصلی پژوهش حاضر نیز ،ارتقا و بهبود کیفیت یادگیری در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی نظامی بود که بر اساس یافتههای حاصل از تحقیق مؤلفههای اصلی و فرعی
دخیلی بر کیفیت یادگیری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی نیز در راستای اهداف
تحقیق ،تبیین و سازماندهی گردید .نتایج و پیامدهای تحقیق حاضر نیز در سه دسته کلی
فردی در سطح دانشجویان دانشگاههای نظامی ،نتایج سطح دانشگاه و اجتماعی تبیین شد.
عوامل (شاخصهای) الگوی کیفیت در یادگیری بر اساس دادههای بهدستآمده از کار
میدانی صورت گرفته در دانشگاههای پزشكی و پرستاری بقیۀاهلل ،دانشكدههای مهندسی امام
حسین (ع) ،علوم و فنون هوایی شهید ستاری و دانشگاه افسری امام علی(ع) و نیز با توجه به نظر
خبرگان جمعآوری و اولویتبندی گردید .همچنین مؤلفههای مشترک ،تكراری و یكسان
شناسایی و حذف شدند که در نهایت  1عامل اصلی 92 ،عامل فرعی و  12شاخصه ارزیابی با
پایایی قابلقبول بر اساس آلفای کرون باخ ارائه گردید .در ادامه نیز اعتبار الگوی ارائهشده برای
تضمین کیفیت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی بر اساس تحلیلهای آماری،
روشهای توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج این تحقیق با یافتههای محمدی و همكاران ()8909؛ حسینی و همكاران ()8900؛
اکبری بورنگ و همكاران ()8908؛ فراست خواه و همكاران ()8913؛ عمادزاده ()8911؛
عبدوس ()0280؛ ادالبو ()0282؛ خان ()0288؛ انگلفسكی ()0282؛ جیلمن ( )0228و دیوزو
( )0282مطابقت دارد .همچنین نتایج تحقیق حاضر با یافتههای تحقیق فالح و همكاران
( )8908در راستای ارزیابی کیفیت یادگیری در بررسی ابعاد و مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیت
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
احصاء نموده است .همچنین در مقایسه با پژوهش عباسیان و رستمزاده ( )8909در این تحقیق
کوشیده شد افزون بر تدوین و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ،عوامل مؤثر بر مدل فعلی کیفیت
یادگیری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی مورد بررسی گیرد.
از سوی دیگر یافتههای این تحقیق با نتایج پژوهش فالح ،رشادت جو و قورچیان ()8901
در مطالعه کیفی یادگیری در آموزش عالی تطابق و همخوانی دارد .بهعالوه در مقایسه با مطالعۀ
عباسیان و رستمزاده طرقبه ( )8909در این تحقیق عالوه بر امكان ارزشیابی برنامههای
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یادگیری ،میتوان سایر ابعاد یادگیری در مراکز آموزش عالی نظیر روش تدریس و تجربه
مدرسان ،محتوای آموزشی و بسترهای فناوری را نیز با استفاده از شاخصهای بهدستآمده از
الگوی مطلوب مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به ماهیت و هدف پژوهش که طراحی الگوی تضمین کیفیت یادگیری در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی است ،میتوان بر اساس یافتههای پژوهش،
پیشنهادهایی را به شرح زیر برای محققان آتی ارائه داد:
محققان آتی تأثیر ویژگیهای عوامل انسانی و مدیریتی دخیل بر کیفیت یادگیری در
مؤسسات آموزش عالی نظامی را مورد بررسی قرار دهند.
با توجه به نقش راهبردها بر تدوین مدل مطلوب تضمین کیفیت یادگیری و نتایج آنها در
تحقق اهداف خرد و کالن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی ،پیشنهاد میشود؛ نقش
راهبردهای مفهومی و عملیاتی و تأثیر آن بر عملكرد بخشهای نظامی دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی نظامی مورد مطالعه قرار گیرد.
بررسی رابطه میان عوامل سازمانی در ابعاد محتوایی و ساختاری و تأثیر آن بر بهبود کیفیت
یادگیری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظامی ،مد نظر محققان آتی قرار گیرد.
بررسی تأثیر دانش زمینهای دانشجویان و توان جسمانی آنها و تجربه و مهارت استادان و
کارکنان تخصصی بر بهبود کیفیت یادگیری ،از دیگر موضوعاتی است که میتواند به عنوان
موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.
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