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چکیده
شناخت عناصر و اجزای کیفیت در هر امر و رسیدن به تعریف دقی کیفیت در آن ،از عوامیل چیالشبرانگییز در
دنیای امروز است .این چالش در مضامین آموزش عالی که ارزیابی کیفیت در آن بیهمراتیب از ابهامیات بیشیتری
برخوردار است ،دوچندان میشود .این پژوهش باهدس شناسایی ابعاد و مولفههای اثرگیذار بیر کیفییت در نظیام
آموزش عالی نظامی انجامشده است .تحقی حاضر ازلحاظ نوع دادهها کمی و کیفی و ازنظر نحوه اجرا ،توصییفی
پیمایشی بوده است .جامعه آماری در بخش کیفی متشکل از اعضای هیثت علمیِ دانشگاه هوایی شیهید سیتاری،
پژوهشگران دفتر مطالعات راهبردی نهاجا و خبرگان معاونت آموزش نهاجا مجموعاً به تعداد  55نفر و در بخیش
کمی با استفاده از روش نمونهگیری ترکیبی (خوشهای -طبقهای) تعداد  555نفر از دانشجویان و دانشآموختگان
دانشگاه هوایی شهید ستاری بهعنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند .ابزار تحقی متشکل از مصاحبه نیمیه
ساختاریافته و پرسشنامه محق ساخته بود که روایی (صوری ،محتوایی و سیازه) و پاییایی پرسشینامه بررسیی و
تثیید شد .برای تحلیل دادههای مربوط به تعیین ابعاد و مؤلفههای کیفییت در آمیوزش عیالی نظیامی از تحلییل
عاملی اکتشافی و برای ارائه الگوی نهایی تحقی از تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری با اسیتفاده از نیرمافیزار
لیزرل استفادهشده است .یافته اصلی پژوهش ،ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عیالی نظیامی
مشتمل بر دو بُعد اصلیِ آکادمیک و نظامی میباشد.
واژههای کلیدی :مولفههای کیفیت آموزش عالی ،آموزش عالی نظامی ،بُعد آکادمیک ،بُعد نظامی

 .7دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 .5عضیو هیئیت علمیی و دانشییار دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید علیوم و تحقیقیات تهیران (نویسینده مسییئول)،
reshadatjoohamideh@gmail.com

 .5عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی41 /....

مقدمه
مقوله آموزش عالی در هزاره سوم وجوه مختلفی پیداکرده است که باگذشت زمانبر گستردگی و
پیچیدگیهای آنها افزوده میشود .اساساً آموزش عالی مشتمل بر یاددهی ،تحقی  ،انجام امور
علمی کاربردی و فعالیتهای خدمات عمومی توسط دانشگاههاست( .پوکیارلی و کاپلن )5975 ،7در
هر یک از این قلمروها ،زیرمجموعههای فراوان و گرایشات و سطحبندیهای مختلفی وجود دارد که
بر گستردگی و پیچیدگیِ مقوله آموزش عالی میافزاید .از سوی دیگر پویاییِ آموزش عالی و ارتباط
موثر آن با جامعه باعر شده است که برای تثمین نیاز کارفرمایان برنامههایی را بهصورت جدی در
جهت آموزش و تقویت مهارتهای استدالل منطقی و تفکر انتقادی ،مهارتهای کار گروهی ،سواد
انفورماتیک ،قضاوت اخالقی ،مهارتهای تصمیمگیری ،مهارتهای زبانی ،مهارتهای حل مسئله ،و
دانش گستردهای از علوم انسانی و طبیعی تدوین نماید( .پِدِن.)5971 ،5
آموزش عالی نظامی را میتوان زیرمجموعهای از آموزش عالی حرفهای دانست که البته
قدمت نسبتاً زیادی هم دارد .اولین دانشگاههای نظامی جهان در قرن هجدهم میالدی برای
تربیت افسران فنی و توپخانه تثسیس گردیدند (پرستون .)77 ،7049 5آکادمی سلطنتیِ نظامیِ
وولویچ 8بهعنوان اولین دانشگاه نظامی دنیا در سال  7159در بریتانیا راهاندازی شد (تورلو،2
 )5998که هدس آن آموزش دانشجویان نظامی برای ورود به گارد توپخانه سلطنتی بود .به
دنبال آن در سال  7127آکادمی سلطنتیِ مهندسی از طرس ارتش فرانسه تثسیس گردید .این
مدل از دانشگاههای نظامی به سرعت مورد تقلید در کشورهای لهستان ،اتریش و روسیه در
اواخر قرن هجدهم میالدی قرار گرفت .بعدها دانشگاههای نظامی دیگری در سرتاسر دنیا
تثسیس شد که تعداد آنها هماکنون به بیش از  899مورد میرسد.5
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بیان مسئله
امروزه افزایش کارایی و اثربخشی سیستمهای آموزشی ازجمله مواردی است که در سازمانهای
پیشرو موردتوجه قرارگرفته است (استانکو و بانکو .)5975 ،7هنگامیکه در حیطۀ سازمانهای
نظامی وارد شویم ،این موضوع اهمیتی دوچندان مییابد و درعینحال پیچیدگیها و الزامات
خاص محیطهای نظامی بر ابهامات موجود در چگونگی افزایش اثربخشی سیستم آموزشی می-
افزاید (اتکینسون)85 ،5978 5؛ ازجمله این پیچیدگیها میتوان به آمیخته شدن آموزشهای
نظامی ،عقیدتی ،حفاظتی و مواردی ازایندست به آموزشهای درسی و دانشگاهی اشاره نمود
که اساساً در حال حاضر برای ترکیب این موارد الگوی مدونی در دانشگاههای نظامی کشور ارائه
نشده است .از سوی دیگر کیفیت در آموزش عالی نظامی جایگاه ویژهای دارد چراکه در میادین
نبرد اگر افراد آموزشهای صحیح و باکیفیت ندیده باشند این موضوع به ارزش جان آنها
خواهد بود؛ کما اینکه جملۀ معروفی در علوم نظامی متداول است با این مضمون که درصد
اندکی تلفات در حین آموزش باعر جلوگیری از تلفات سنگین در حین عملیات خواهد بود و
این خود اهمیت پرداختن به موضوع آموزش باالخص آموزش عالی نظامی که مرتبط باتربیت
افسران و فرماندهان ارتشهاست بهخوبی نشان میدهد.
منحیرالمجموع ابهام در وضعیت موجودِ ابعاد و مولفههای اصلی و جهانیِ کیفیت در نظام
آموزش عالی نظامی مضاس بر ابهام در سهم هر یک از این ابعاد و مولفهها در کیفیت نظام
آموزش عالی نظامی مسئلۀ اصلی این تحقی است.

اهداف و سواالت تحقیق
هدس اصلی این مطالعه ،شناسایی ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی
نظامی است و سواالت اصلی تحقی عبارت است از ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام
آموزش عالی نظامی کدام است؟ سهم هر یک از این ابعاد و مولفهها در کیفیت نظام آموزش
عالی نظامی چه میزان است؟
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در این تحقی منظور از آموزش عالی نظامی ،آموزش عالی در سطح نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران که مشتمل بر دانشگاه هوایی شهید ستاری و افسرانِ دانشآموختۀ این
دانشگاه در سطح نهاجا میباشد .تعریف عملیاتی کیفیت نیز مشتمل بر مشخصههای آموزش
عالی نهاجا است که مرتبط باقابلیت آن در برآورده ساختنِ نیازهای مقرر یا تلویحی میباشد.

مرور ادبیات
پیرامون موضوع این مطالعه ،پیشینۀ مطالعات در خصوص ابعاد و مولفههای کیفیت در آموزش
عالی در کالس جهانی ،هم در حوزۀ آموزش عالی و هم در حوزۀ دانشگاههای نظامی بررسی
میگردد؛ چنانچه به پیشینۀ مقولۀ کیفیت بهعنوان اساسِ مطالعۀ پیشِرو بپردازیم مباحر
متعدد و گاهاً متضادی مطرحشده است که صاحبنظران از طرفی این مقوله را معادل درجهای
از تعالی و انطباق با الزامات دانستهاند و از سویی دیگر تناسب با کاربری و مقصود را نشانگر
کیفیت برشمردهاند (هویل .)5991 ،7تاریخچۀ مقولۀ کیفیت در حوزه آموزش عالی به همان
سالهای نخستینِ شکلگیری دانشگاهها در قرون  75و  78میالدی برمیگردد که نظام ارزیابی
و آزمون در آموزش عالی پایهگذاری شد (گیبس .)5979 ،5و تمرکز اصلی آن بر مفاهیم ابتدایی
همچون سنجش میزان یادگیری فراگیران و نیز تعیین سطوح مهارت و یادگیری ایشان بود.
عالوه بر آن همزمان با تثسیس و آغاز به کار دانشگاههای نظامی در قرن هجدهم میالدی
(تورلو ،)5998 ،مبانی جدیدتری منجمله مهارتآموزی در کنار مباحر علمی و نیز تمرکز
جدی بر ارتقای توانمندی های رزمی فراگیران در دستور کار آموزش عالی نظامی از حیر کیفی
قرار گرفت (پرستون .)7049 ،درمجموع ،تاریخچۀ کیفیت در آموزش عالی را میتوان حول
محور مفاهیم پایه باالخص حوزۀ فراگیران دانست که اصول رایج درگذشته ،چه در خصوص
تعریف مقولۀ کیفیت و چه در خصوص راهکارهای اجراییِ آن بر حول این حوزه از حوزههای
یازدهگانۀ موردنظر در این پژوهش ،استوار میباشد (واسیلسکو 5و دیگران.)5979 ،
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مطالعات کالسیک ،ابعاد و مولفههای کیفیت در آموزش عالی را اغلب جنبههای آکادمیک آن
میدانند که از آن میان می توان به مواردی همچون کادر مدیریت آموزشی ،برنامه درسی،
دسترسی به کادر آموزشی ،محیط فیزیکی ،شمول پژوهشی ،کتابخانه ،فعالیتهای جانبی،
سخنرانیهای کالسی ،مدیریت زمان و  ...اشاره کرد (مابیچ .)5978 ،7این بدان معنی است که
جهت شناسایی مولفههای کیفی تنها به زیرمجموعه مقولههای آموزش و پژوهش پرداختهشده
است .بااینحال در مطالعهای دیگر برای استخراج ابعاد و مولفههای کیفیت در آموزش عالی،
گیبس از مدل سه پی 5استفاده کرده است (گیبس .)5979 ،این مدل که توسط بیگز در سال
 7005میالدی ابداع شد (بیگز )7005 ،5دارای سه مولفۀ اصلیِ نشانه ،روند و تولید بود که
متغیرهای مختلف در این سه مولفه جای میگرفتند .متغیرهای نشانه به خودِ دانشگاه و قبل از
شروع یادگیری دانشجو مرتبط است که شامل منابع ،نحوه گزینش دانشجویان ،کیفیت
دانشجویان ،کیفیت اعضای هیئت علمی و میزان سرمایهگذاری پژوهشی میباشد .متغیرهای
روند دقیقا مرتبط با فرایند یاددهی و یادگیری هستند که شامل حجم کالس ،میزان ارتباط
کالسی ،8کیفیت تدریس ،میزان بازخورد به دانشجویان و نیز متغیرهای پیامدی همچون تثثیر
این موارد در یادگیری دانشجویان ،تثثیر محیط پژوهشی ،فعالیتهای دانشجویان و غیره می-
باشد .نهایتاً متغیرهای تولید به بروندادهای یادگیری میپردازند و شامل عملکرد دانشجویان،
جذب دانشجو و استخدام و نتایج کلی آموزش عالی هستند (گیبس.)5979 ،2
چنانچه در بُعد آکادمیک کنکاش بیشتری انجام شود مولفههای اثرگذار بر کیفیت آموزش
عالی در این بُعد بهصورت ملموستری در مطالعۀ رحمانی و فتحی بیانشده است که شامل
هدس و رسالت گروه آموزشی ،مدیریت و سازماندهی در گروه ،اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان،
فرایند یاددهی -یادگیری ،برنامه آموزشی ،امکانات و تسهیالت آموزشی و پژوهشی ،فعالیتهای
پژوهشی ،دانشآموختگان میشود (رحمانی و فتحی .)7541 ،بعالوه در برخی تقسیمبندیها،
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عملکرد مبتنی بر منابع مالی نیز جزء ابعاد و مولفههای کیفیت در آموزش عالی قرارگرفته است
(جانگبلود و وسنستین )5997 ،7که ازنظر نویسنده تا حدود زیادی میتواند درست باشد چراکه
مقوله منابع مالی در دانشگاهها بهویژه نسل دانشگاههای کارآفرین کامالً حائز اهمیت است .در
پژوهشهای جدیدتر ،کیفیت یادگیری در آموزش از راه دور بهعنوان مقولهای جداگانه و
بااهمیت در بحر کیفی آموزش عالی قرارگرفته است (قنبری و دیگران )7505 ،که این موضوع
را نیز با توجه به همگام بودن آموزش عالی با فناوری اطالعات و استفاده از امکانات این شاخۀ
نوین بهخوبی می توان لحاظ نمود .کیفیت آموزش عالی گاهاً در کیفیت آموزشی خالصهشده
است و مواردی از قبیل ارائه منابع مطالعاتی ،دسترسی به اساتید و مدیران گروه ،خدمات
مشاوره تحصیلی و مواردی ازایندست بهعنوان ابعاد کیفیت آموزش عالی مدنظر قرارگرفتهاند
(تقیپور و دیگران)7502 ،؛ اما این ابعاد بهتنهایی برای پوشش تمامی وجوه کیفیت در آموزش
عالی کفایت نمیکنند.
در بررسی ابعاد و مولفههای کیفیت در دانشگاههای نظامی به جرأت میتوان گفت که
مهمترین آیتم کیفیت ،آموزش حرفهایست (گومز 5و دیگران .)5975 ،درواقع توانمندی دانش-
آموختگان در برآورده ساختنِ ملزومات شغل خود اهمیت به سزایی دارد (مسلند و رادوی،5
 .)5972معادل این بعد را در حیطۀ ابعاد کیفی دانشگاههای غیرنظامی میتوان در زیرمجموعۀ
دانش آموختگان دانست به این صورت که از موارد هفتگانۀ مطروحه در این حوزه (رحمانی و
فتحی ،)7541 ،آیتم تواناییهای شناختی و مهارتی دانشآموختگان و تناسب با نیازها کامالً
منطب بر آموزش حرفهای در دانشگاههای نظامی است که البته وزن این آیتم در ارزشیابی
کیفی دانشگاههای نظامی بسیار بیشتر از دانشگاههای غیرنظامی است (بابوس)5979 ،8؛
ازاینرو بُعد نظامی را در کنار بُعد آکادمیک برای بررسی مولفههای اثرگذار بر کیفیت در
آموزش عالی نظامی میتوان لحاظ نمود.
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چنانچه بخواهیم بُعد نظامی را تغنیع کنیم به حوزه شایستگیهای سیستم آموزش عالی نظامی
که در آن تحقیقات کالسیک نیز انجامشده است میرسیم که فعالیت تیمی در آموزش،
نظمپذیری قوی و تثکید بر اخالقیات را از عوامل عمده و بااهمیت در این سیستم دانسته است
(موسوی .)7502 ،اما ازجمله موارد دیگری که در سیستم آموزش عالی نظامی و غیرنظامی با
یکدیگر متفاوت است بحر آموزشهای نامتمرکز است که افسران میبایست به فراخور نیاز
سازمان نظامی ،این آموزشها را در محلی غیر از دانشگاه افسری خود طی نمایند .معروسترین
برگزارکننده این دورهها ،دانشگاه دفاع ملی کارول 7واقع در ایاالتمتحده است که جهت ارتقای
کیفی آموزشی خود سیستم پیشرفته یادگیری نامتمرکز 5را با در نظر گرفتن ملزومات ناتو و نیز
اعمال محدودیتهای نقلوانتقال پرسنل ابداع نموده است (واسیلسکو و دیگران )5979 ،این
مورد را میتوان معادل آموزش از راه دور در بُعد آکادمیک قلمداد کرد و موردبررسی قرارداد.
در ادامه بررسی بُعد نظامی در کیفیت آموزش عالی نظامی ،در حوزۀ مبانی نوین آموزشی
هم که یکی دیگر از مولفههای کیفیت در آموزش عالی است ،دانشگاههای نظامی پیشقدم
هستند؛ استفاده از بازینمایی 5و استفاده از البراتورهای آموزشی بر این اساس بهسرعت در حال
تسری یافتن است (بادیا و دامیترو5972 ،8؛ بادیا و ایسپاس .)5978 ،2همچنین استفاده از
فناوری اطالعات و فناوریهای مخابراتی در دانشگاههای نظامی بسیار گسترده است
(کونستانتینسکو.)5978 ،5
یکی دیگر از حوزه های آموزش عالی که در آموزش عالی نظامی اهمیت مییابند اهمیت و
جایگاه مهارتهای رهبری است که میتواند جزء مولفههای کیفیت در آموزش عالی نظامی
بهحساب آید؛ ازآنجاکه رهبریِ موثر یکی از عناصر اصلیِ نجات سازمانهاست ،تربیت افسران
ورزیده از این حیر برای رهبری د ر محیط همیشه در حال تغییر در آینده ازجمله رسالتهای

7. CAROL
)5 . Advanced Distributed Learning (ADL
 .5استفاده از عناصر بازی در بافتار غیربازی
8 . Badea and Dumitru
2 . Badea and Ispas
5 . Constantinescu

ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی05 /....

اصلی موسسات آموزش عالی نظامی است (مصطفی .)5975 ،پُرواضح است که اغلبِ مبانی
نظامیگری ،از محیط نبرد گرفته تا انواع عملیاتها و نوع نبرد در حال تغییر است و این تغییرات
تثثیر خود را در آموزش نیروهای نظامی باالخص آموزش دانشگاههای نظامی خواهد گذاشت؛
مواردی همچون توسعۀ عملکرد منابع انسانی جهت تعالی در سطوح مهارتی و دانشی،
توانمندسازی جهت اتخاذ اقدامات ویژه با رعایت اخالقیات و انجام وظایف در موقعیتهای جدید و
مثموریتهای رزمی از این دسته هستند (راتیو و رادو5977 ،7؛ بامبو و کنستانتین.)5978 ،5
در کل با توجه موارد اشارهشده در این بخش از مقاله ،چارچوب نظری تحقی بر اساس
پژوهشهای بینالمللی نظامی در حوزه توان رزمی و مهارتآموزی خالصه میشود و تحقیقات
داخلی و خارجی دیگر نیز بر حوزههای آموزش و پژوهش تثکیددارند؛ بهعبارتدیگر موارد
مطرحشده تحت عناوین هدس و رسالت گروه آموزشی ،مدیریت و سازماندهی در گروه ،اعضای
هیئتعلمی ،دانشجویان ،فرایند یاددهی -یادگیری ،برنامه آموزشی ،دانشآموختگان و مواردی
ازایندست در بُعد آموزش جمعبندی میگردد؛ مفاهیمی همچون شمول پژوهشی ،میزان
سرمایهگذاری در پژوهش ،محیط پژوهشی ،فعالیتها و تسهیالت پژوهشی نمایانگر بُعد پژوهش
در کیفیت نظام آموزش عالی نظامی هستند؛ مباحر مرتبط بامهارت افزایی ،آموزش عالی
حرفه ای و البته مفاهیم مدیریت راهبردی دانش ،بُعد توان رزمی را تشکیل میدهند و نهایتاً
مفاهیمی نظیر تعالی در سطوح مهارتی و دانشی ،توانمندسازی جهت اتخاذ اقدامات ویژه با
رعایت اخالقیات ،تقویت مهارتهای استدالل منطقی و نقد خطمشیهای جاری ،مهارتهای
کار گروهی ،قضاوت اخالقی ،مهارتهای تصمیمگیری ،مهارتهای حل مسئله و به چالش
کشیدنِ فرایندها بر وجود بُعد تفکر انتقادی تثکید میکنند .خاطرنشان میسازد که برای این
موارد نویسندگان این مقاله دو بُعد آکادمیک و نظامی را لحاظ نموده و شاخصهای  55گانه در
ابزار این پژوهش ،برگرفته از این چارچوب نظری بهصورت خُرد میباشد .پژوهشگران بر اساس
چارچوب نظری مذکور ،مدل مفهومی را بهصورت شکل  7استخراج نموده و ارائه میدهد:

7 . Ratiu and Radu
5 . Bumbuc and Constantin
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توان
رزمی

پژوهش

ابعادکیفیتدرنظام
آموزشعالینظامی

آموزش

مهارتآموزی

شکل  :9مدل مفهومی ابعاد کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از حیر هدس کاربردی است چراکه این پژوهش باهدس شناسایی ابعاد و
مؤلفههای کیفیت در نظام آموزش عالی نهاجا انجامشده است .ازنظر نحوه اجرا و نیز گردآوری
دادهها ،این پژوهش از نوع توصیفی است و نهایتاً با توجه به اینکه دادههای جمعآوریشده بر
اساس دیدگاه و نظرات افراد میباشد از نوع پیمایشی است.

جامعه آماری ،تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه فعاالن نظام آموزش عالی نهاجا شامل اعضای هیثت
علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری ،دانشجویان و دانشآموختگان این دانشگاه و نیز اعضای
دفتر مطالعات راهبردی و پژوهشهای نظری نهاجا میباشد .حجم نمونه این پژوهش در بخش
کیفی مجموعاً به تعداد  55نفر انتخاب گردید که علت این انتخاب با توجه به مقولۀ اشباع
نظری دادهها در تحقیقات کیفی صورت گ رفت .در بخش کمی ،با توجه به گستردگی جامعه
آماری ،تنها دانشجویانِ سال آخر مقطع کارشناسی به همراه دانشآموختگان ورودی سالهای
 49تا  48که در یگانهای نهاجا مستقر در تهران مشغول به خدمت هستند با روش نمونهگیری

ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی02 /....

تصادفی خوشهای برای این پژوهش انتخاب گردیدند که نهایتاً تعدادشان  555نفر با استفاده از
فرمول کوکران محاسبه گردید .الزم به یادآوری است کل حجم نمونه این تحقی مرد هستند.

روش و ابزار اندازهگیری
در این پژوهش برای استخراج ابعاد ،حوزهها و مولفههای کیفیت در آموزش عالی نظامی از
روش مطالعات کتابخانهای بهطور گسترده استفاده گردید و نظریهها و پژوهشهای مرتبط با
محور مؤلفههای کیفیت در آموزش عالی و آموزش عالی نظامی در این پژوهش موردبررسی قرار
گرفت .روش میدانی نیز برای جمعآوری دادهها و اطالعات با استفاده از دو ابزار مصاحبه و
پرسشنامه مورداستفاده قرار گرفت.
مصاحبه ای که در این پژوهش استفاده گردید از نوع نیمه ساختاریافته و بهمنظور شناسایی
مولفههای کیفی آموزش عالی نظامی بود .پرسشنامه محق ساخته ابزار دیگری بود که در این
پژوهش با روش ادغام مفاهیم و لحاظ نمودنِ مولفههای پژوهش تنظیم و تدوین گردید و با
مقیاس روانسنجی امتیازی از نوع لیکرت موردسنجش قرار گرفت.

تعیین روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
بهمنظور تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از روش قضاوت خبرگان (نظر اساتید راهنما و مشاور
و همچنین کارشناسان صاحبنظر این بخش) و مرور جامع ادبیات استفاده شد .روایی صوری
پرسشنامه از طری اجرای آزمایشی در یک جامعه آماری محدود و اصالح ابزار و رفع نواقص
تثیید گردید .برای تعیین روایی واگرا از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید که در اجرای
تحلیل عاملی اکتشافی بر روی  55گویه پرسشنامه ،مقادیر آزمون کیسر -مایر و بارتلت ،اجرای
تحلیل عاملی بر اساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه موردمطالعه را تایید کردند.
جدول مقادیر ویژه وجود  75عامل باارزشهای ویژه بزرگتر/مساوی یک را نشان داد که این
مولفهها/عاملها درمجموع  51/8درصد کل واریانس را تبیین میکنند .بنابراین راهحل 75
مولفهای بر رویدادهها اجرا شد .راهحل  75مولفهای  57/7درصد واریانس را تبیین کرد که
البته برای تفسیر این  75مولفه چرخش واریماکس اجرا شد .پس از حصول همگرایی در
چرخش واریماکس ،مجدداً گویهایی که بار عاملی کمتر از  9/8داشتند حذس گردیدند؛ با این
ترتیب پس از انجام تحلیل عاملی و اجرای شیوه چرخش واریماکس برای سادهسازی تفسیر
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مولفهها 77 ،مولفه اصلی (حوزه) بهعنوان مولفههای کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی/نهاجا
در نظر گرفته شد .با استفاده از تحلیل عاملی تثییدی با تکنیکهای مدلسازی ،معادالت
ساختاری بهواسطه نرمافزار آماری لیزرل 7موردبررسی قرار گرفت .در قسمت روایی همگرا از
معیار واریانس استخراجشده استفاده شد .مقدار مال برای سطح قبولی میانگین واریانس
استخراجشده باالتر از  9/2میباشد .پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از مصاحبه و تعیین
ضریب آلفای کرونباخ تثیید شد که در دو وضع موجود و مطلوب بهصورت جداگانه به ترتیب
بین  9/1تا  9/12و نیز  9/15تا  9/45محاسبه گردید که بیانگر پایایی قابلقبول است.

مراحل اجرای پژوهش
در ابتدا با استفاده از مطالعه منابع علمی ،مطالعات پایه و جستجو در پایگاههای علمی مرتبط،
پژوهشگر به شناسایی ابعاد و مولفه های کیفیت در آموزش عالی نظامی در کالس جهانی و در
ایران پرداخت .بعالوه مصاحبهای نیمه ساختاریافته از بخش کیفی جامعه آماری شامل اعضای
هیثت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری ،کارکنان خبره دفتر مطالعات راهبردی و پژوهشهای
نظری به عمل آمد تا تعیین محتوا در خصوص مدل اولیه ارتقای کیفی نظام آموزش عالی نهاجا
در دو بُعد آکادمیک و نظامی تکمیل گردید .سپس بر اساس محتوای مذکور ،پرسشنامهای
محق ساخته با تثکید بر ابعاد و مؤلفههای اصلی (حوزهها) کیفیت در آموزش عالی نظامی
تدوین گر دید؛ پس از تثیید روایی و پایایی این پرسشنامه طب توضیحات بخش قبل ،به جمع-
آوری دادهها پرداخته شد که با تحلیل دادههای مذکور ،جمعبندی و گزارش نهایی پژوهش
تدوین و ارائه گردید.

تجزیهوتحلیل
بهمنظور تعیین ابعاد ،حوزهها و مولفههای کیفیت در آموزش عالی نظامی ،پس از بررسی و
استخراج اولیه از منابع کتابخانهای ،از تحلیل عاملی اکتشافی 5استفاده گردید .جهت انجام
تحلیل عاملی اکتشافی ،نرم افزارِ آماریِ اسپیاساس 5بکار گرفته شد.

7 . Lisrel
5 . Explanatory Factor Analysis
5 . SPSS

ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی01 /....

پیش از آنکه تحلیل عاملی اکتشافی اجرا گردد بایستی بررسی شود که آیا همبستگی دادههای
موجود برای این نوع تحلیل مناسب است یا خیر .این کار را با استفاده از نتایج آزمون بارتلت و
اندازههای کیاماو 7برای پرسشنامه این پژوهش در جدول  7نمایش دادهشده است:
جدول  :9نتایج آزمون بارتلت و اندازه کیاماو برای پرسشنامه  36گویهای
شاخص کیاماو
آزمون بارتلت

3/786
مجذور خی

78290/505

درجه آزادی

5447

سطح معنیداری

9/999

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار کیاماو برابر با  9/145است که با توجه
اینکه از  9/1بزرگتر است فلذا بیانگر این موضوع است که همبستگیهای موجود بین دادهها
برای تحلیل عاملی اکتشافی مناسب خواهند بود؛ همچنین آماره آزمون بارتلت  78290/505با
درجه آزادی  5447و سطح معناداری  9/999برآورد شد؛ حال که سطح معناداری مشخصه
آزمون بارتلت صفر است ،کوچکتر از  9/92بوده و نشان میدهد ازلحاظ آماری معنادار است؛
بنابراین بر اساس هر دو مال میتوان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس
ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه موردمطالعه ،قابل توجیه خواهد بود .با توجه به
توضیحات مذکور تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول برای پرسشنامه پژوهش اجرا شد که
خروجی آن تحت عنوان جدول اشتراکات در جدول  5به نمایش گذاشتهشده است.

7. Bartlett & KMO
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جدول  :2تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول پرسشنامه  36گویهایِ ابعاد کیفیت در آموزش عالی نظامی

ردیف

مولفه
اصلی

7

5

2
5

مدیریت و سازماندهی

8

هدف و رسالت
آموزشی گروه

5

1

0

77
75

اعضای هیئت علمی

79

برنامه آموزشی

4

اشتراکات
شاخصها
اولیه

استخراجی

وجود رسالت و اهداس مدون

7

9/244

مشارکت دستاندرکاران در تدوین اهداس

7

9/575

رعایت قواعد هدسنویسی و طبقهبندی (دانش ،مهارت و نگرش)

7

9/551

شفافیت و اجرای آییننامههای داخلی

7

9/800

وجود سازوکارهای مشخص برای تعیین بودجه و نحوه مصرس
آن

7

9/845

وجود برنامههای تشوی و توبیخ

7

9/190

اجرای صحیح برنامههای آموزشی (راند آموزشی ،کنفرانسها،
گزارش صبحگاهی و )...

7

9/281

تناسب روشهای تدریس و استفاده از طرح درس

7

9/520

تناسب محتوای برنامه آموزشی با اهداس

7

9/505

تناسب تعداد ،ترکیب و توزیع اعضای هیئت علمی در دانشکدهها

7

9/555

نظارت و اخذ بازخورد از توانمندیهای آموزشی هیئت علمی

7

9/150

میزان رضایت هیئت علمی از امکانات رفاهی و خدمات

7

9/257

ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی00 /....

78

ارتباط دانشجویان با اعضای هیئت علمی و مدیر گروه

7

9/275

مشارکت دانشجویان در برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی

7

9/584

فرابینی پیشرفت و افت تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف

7

9/507

71

آگاهی دانشجویان از حقوق و وظایف خود

7

9/250

74

فعالیتهای پژوهشی دانشجو

7

9/170

70

کیفیت ،تعداد و تنوع فضاهای آموزشی (کالسها ،آزمایشگاهها و
)...

7

9/515

وجود تجهیزات اطالعرسانی رایانهای

7

9/508

وجود و میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی و تناسب آنها با
نیازها

7

9/574

55

وجود برنامه و خط مشی برای تثمین و بهینهسازی منابع
آموزشی

7

9/555

55

میزان آثار و فعالیتهای فردی هیئت علمی (تثلیف ،ترجمه،
مقاله ،راهنمایی/مشاوره پایاننامههای مقاطع تکمیلی)... ،

7

9/215

58

وجود خط مشی و برنامههای مشخص برای پژوهش

7

9/205

میزان سمینارها و همایشهای برگزار شده در دانشگاه و مراکز
وابسته

7

9/815

وجود امکانات پژوهشی (بودجه مناسب ،تجهیزات کاربردی و )...

7

9/858

72
75

57

55

پژوهش

52

امکانات و منابع آموزشی

59

دانشجویان

75

ترکیب و توزیع دانشجویان (سن ،جنس ،بومی بودن)

7

9/552
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سنجش
و
ارزشیابی

نحوۀ ادامه تحصیل دانشآموختگان

7

9/210

میزان استفاده از دانشآموختگان در گروههای آموزشی

7

9/554

59

وجود اسناد راهبردی مبسوط و مدون

7

9/585

57

داشتن مرکز آموزش اخالقیات نظامی

7

9/504

وجود دپارتمان تاکتیکی تید دانشجویان نظامی

7

9/255

آموزش علم نظامیگری با داشتن برنامه مدون آموزشی

7

9/244

وجود برنامههای نظامی مدون و اجباری تابستانی

7

9/575

برگزاری دوره نظارت و سرپرستی تخصصی افسری

7

9/551

داشتن برنامه مدون ورزشی

7

9/800

51
54

50

55
58

آموزش مهارت رهبری

55

دانشآموختگان

تثثیر فعالیتهای نظامی ،فرهنگی ،علمی در نتایج سنجش
دانشجویان

7

9/197

52
آمادگی
جسمانی

55

با توجه به جدول فوق ،مقادیر اشتراکات همه گویهها باالتر از  9/8قرار دارد که تحلیلی بر
مناسب بودنِ دادهها و تحلیل عاملی میباشد.
پس از انجام تحلیل عاملی و اجرای شیوه چرخش واریماکس برای سادهسازی مولفهها،
مشخص شد که بهترین راهحل عاملی دارای  77عامل است .لذا از مجموع گویهها 77 ،عامل به
عنوان عاملهای اصلی شناسایی شدند .مضاس بر اینکه مقادیر چرخشیافته بر اثر  70تکرار حاصل
شد و پس از این تعداد تکرار همگرایی در چرخش واریماکس حاصل گردید .عوامل یازدهگانۀ
مذکور با توجه به ادبیات موضوع نامگذاری گردید که شرح آنها در جدول  5ارائه شده است.

ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی797 /....
جدول  :3مولفههای اصلی شناسایی شده کیفیت در آموزش عالی نظامی و شماره گویههای مربوطه
مولفههای اصلی (حوزهها)

ردیف

گویهها

7

هدس و رسالت آموزشی گروه

5-7

5

مدیریت و سازماندهی

5-8

5

برنامه آموزشی

0-1

8

اعضای هیثت علمی

75-79

2

دانشجویان

74-75

5

امکانات و منابع آموزشی

55-70

1

پژوهش

55-55

4

سنجش و ارزشیابی

0

دانشآموختگان

 54و 50

79

آموزش مهارت رهبری

52-59

77

آمادگی جسمانی

51

55

در این مرحله ،جهت استخراج ابعاد کیفیت در آموزش عالی نظامی ،مولفههای اصلیِ شناسایی
شده یازدهگانه در مرحله اول را در معرض تحلیل مولفۀ اصلی قرار میدهیم .پس از انجام
تحلیل عاملی و اجرای شیوۀ چرخش واریماکس ،مشخص شد که بهترین راهحل عاملی دارای 5
عامل است .نتایج ساختار عاملی چرخش واریماکس در جدول  8نشان داده شده است که این
مقادیر چرخش یافته بر اثر  5تکرار حاصل شده و پس از این تعداد تکرار ،در چرخش
واریماکس همگرایی حاصل شده است.
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جدول  :4ابعاد کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی ،بار عاملی مولفهها و درصد واریانس تبیین شده هر بُعد
عوامل (ابعاد)

مولفهها (حوزهها)

بار عاملی

درصد واریانس

عامل یک

هدس و رسالت آموزشی گروه

9/155

55/51

مدیریت و سازماندهی

9/105

برنامه آموزشی

9/545

اعضای هیثت علمی

9/178

دانشجویان

9/490

امکانات و منابع آموزشی

9/505

پژوهش

9/127

سنجش و ارزشیابی

9/588

دانشآموختگان

9/514

آموزش مهارت رهبری

9/155

آمادگی جسمانی

9/509

عامل دو

50/25

با انجام تحلیل عاملی روی  77مولفه (حوزه) شناسایی شده 5 ،عامل به عنوان ابعاد کیفیت در
آموزش عالی نظامی شناسایی و با توجه به ادبیات موضوع نامگذاری شدند که شرح آنها در
جدول  2ارائه شده است.

ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی795 /....
جدول  :5ابعاد شناسایی شده برای کیفیت در آموزش عالی نظامی و مولفههای بارشده بر آنها
ابعاد کیفیت در آموزش عالی نظامی

مولفهها (حوزهها) کیفیت

بُعد آکادمیک

هدس و رسالت آموزشی گروه
مدیریت و سازماندهی
برنامه آموزشی
اعضای هیثت علمی
دانشجویان
امکانات و منابع آموزشی
پژوهش
سنجش و ارزشیابی
دانشآموختگان

بُعد نظامی

آموزش مهارت رهبری
آمادگی جسمانی

تحلیل عاملی مرتبه دوم یا تحلیل عاملی مرتبه باالتر توسعهیافته تحلیل عاملی است .این روش بر
اساس مدلهای سلسله مراتبی است .در تحلیل عاملی مرتبه دوم ،فرض بر آن است که خود
متغیرهای پنهان در واریانس مشتر

ناشی از یک یا چند عامل مرحله باالتر سهیم هستند .به

عبارت دیگر در واقع عاملهای خود عاملها هستند .میتوان گفت که تحلیل عاملی مرتبه دوم روش
بسیار مفیدی برای تحلیل داده هاست که قدرت تفسیر باالیی را در اختیار پژوهشگر قرار میدهد.
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در این پژوهش برای کیفیت در نظام آموزش عالی  77مولفه استخراج شد .این مولفهها در 5
بُعد که در اصطالح به آنها عاملهای مرتبه اول گفته میشود ،طبقهبندی شدند که با استفاده از
تحلیل عاملی اکتشافی تعداد و ماهیت این عاملها مورد تثیید قرار گرفت .برای تعیین ساختار
عاملی مرتبه دوم (برای شناسایی نهایی ابعاد و مولفههای کیفیت) از مدل تحلیل عاملی مرتبه
دوم استفاده شد .در این پژوهش  77مولفه در نظرگرفته شده تعریف کنندۀ دو عامل مشتر
هستند که این دو عامل به نوبۀ خود عامل دیگری به نام کیفیت در آموزش عالی نظامی را
تعریف میکنند که به آن عامل مرتبه دوم گفته میشود .لذا کیفیت در آموزش عالی نظامی و
دو بُعد آن (آکادمیک و نظامی) متغیرهای پنهان میباشند و مولفههای شناسایی شده برای هر
یک از این ابعاد دوگانه ،متغیرهای آشکار آن ابعاد به شمار میروند.
شکل  5مدل تحلیلی عاملی مرتبه دوم برای کیفیت در آموزش عالی نظامی را در حالت تخمین
استاندارد نشان میدهد .کلیۀ متغیرهای این مدل به دو دسته پنهان و آشکار تبدیل میشوند .مدل
در حالت تخمین استاندارد نشاندهنده میزان همبستگی و ضرایب رگرسیونی متغیرهاست.
همانطور که در این شکل مشخص است بُعد آکادمیک با بار عاملی  9/45بیشترین سهم و
بُعد نظامی با بار عاملی  9/11کمترین سهم را در اندازه گیری کیفیت در آموزش عالی نظامی
دارا میباشند .در بین مولفههای بعد آکادمیک بیشترین بار عاملی مربوط به پژوهش ( )9/49و
کمترین بار عاملی مربوط به اعضای هیثت علمی ( )9/20میباشد .در بین مولفههای بعد نظامی
بیشترین بار عاملی مربوط به آمادگی جسمانی ( )9/12و کمترین بار عاملی مربوط به آموزش
مهارت رهبری ( )9/54میباشد.

ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی792 /....

شکل  :2مدل کلی کیفیت در آموزش عالی نظامی در حالت برآورد استاندارد

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادات
هدس از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفههای کیفیت در نظام آموزش عالی نهاجا بود و
اهمیت این هدس را میتوان اینگونه تبیین کرد که در دوران حاضر نقش نیروی هوایی به
عنوان نیروی راهبردی ،هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح اهمیت ویژهای دارد .ابعاد و
مولفه های شناسایی شده در این پژوهش با دربرگرفتن دو بُعد اصلی با عناوین آکادمیک و
نظامی ،تمامی حوزههای کیفیت در آموزش عالی نظامی شامل حوزه هدس و رسالت آموزشی
گروه ،حوزه مدیریت و سازماندهی ،حوزه برنامه آموزشی ،حوزه اعضای هیثت علمی ،حوزه
دانشجویان ،حوزه امکانات و منابع آموزشی ،حوزه پژوهش ،حوزه سنجش و ارزشیابی ،حوزه
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دانشآموختگان ،حوزه آموزش مهارت رهبری و نهایتاً حوزۀ آمادگی جسمانی پوشش میدهد که
البته هر یک از این حوزهها متشکل از شاخصها/مولفههای چندگانهای برای تفسیر و سنجش آن
میباشد .در کل بُعد آکادمیک به مباحر تحصیلی و دانشگاهی آموزش عالی نظامی میپردازد و
بُعد نظامی ،مبانی تربیتی در وجوه مهارتی ،جسمانی و شخصیتی را مدنظر قرار میدهد.
نتایج حاکی از نارضایتی شرکتکنندگان از وضع موجود کیفیت در دانشگاه مورد مطالعه
بود؛ مضاس بر اینکه حوزه های مختص کیفیت در آموزش عالی نظامی شامل آموزش مهارت
رهبری و آمادگی جسمانی با اقبال چشمگیری مواجه شد .در این حوزهها مواردی همچون
آموزش علم نظامیگری با داشتن برنامه مدون آموزشی ،رویکرد علمی به نظامیگری را مطرح
میکند که توجه به آن در دنیای امروزی بسیار حائز اهمیت است .این مورد با مولفۀ تدوین
برنامه ارزیابی راهبردی توسعۀ شخصیت تکمیل میشود و نشانگر این موضوع است که در
آموزش عالی نظامی نه تنها مبانی شخصیتی را میبایست آموزش و پرورش دهیم بلکه ارزیابی
آنها را نیز بایستی در دستور کار قرار داده تا بتوان به نتیجه مفید و موثر رسید.
نتیجۀ دیگری که با انجام این مطالعه در نظام آموزش عالی نظامی به دست آمد اهمیت
آمادگی جسمانی در این نظام بود؛ این اهمیت به اندازهای بود که در ابتدای کار و پس از انجام
مطالعات کتابخانه ای ،خود به تنهایی بصورت یک بُعد جداگانه مدنظر قرار گرفته بود .مواردی
همچون تدوین دوره ورزشی عمومی و تحر نظامی و تدوین برنامه جامع تعالی جسمانی از
ارکا ن این حوزه هستند که با دوره اجباری تناسب اندام و شنا بعالوۀ دوره اجباری مهارتهای
رزمی و نجات خدمه تغنییع گردیدهاست؛
در بُعد آکادمیک نتایج حاصله عالوه بر تثیید مضامین موجود در حوزههای ذکر شده در
زیرمجموعۀ این بُعد ،بر اهمیت موارد نابی همچون نظارت و مدیریت کالجهای نظامی فنی
حرفه ای ،تفکیک و ارج نهادن بر مدیریت نظامی درکنار مدیریت آکادمیک ،حرکت به سمت
رشته ها و گرایشات سایبری و راهبردی در برنامه درسی ،تمرکز برنامه درسی بر تغییر نگرش تا
کسب دانش ،تشکیل باشگاههای تخصصی در کنار کالسهای سنتی جهت اجرای آموزشها و
رقابت در راستای ارتقای مهارتهای تخصصی نظامی و نیز شایستگیهای رهبری ،اولویتدهی به
پرسنل نهاجا برای جذب اعضای هیثت علمی ،تبیین و تنظیم هیثت علمی دوگانۀ آکادمیک و
نظامی ،جذب دانشجویان نظامی بین المللی ،وجود تمرکز و تحر جهت استفاده از تکنیکهای

ابعاد و مولفههای اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی791 /....

نوین یاددهی از قبیل بازیهای تصمیمگیری تاکتیکی ،انجام تحقیقات در حوزههای پژوهشی
نظامی/دفاعی ،تثثیر فعالیتهای نظامی ،فرهنگی ،علمی در نتایج سنجش دانشجویان اشاره می-
کند که تاکنون در آموزش عالی نهاجا مغفول مانده بود و یافتههای نهایی پژوهش ،اهمیت
تعیین و برنامهریزی مدون جهت بهرهبرداری از این شاخصها را بیان میدارد.
نوآروی این تحقی بیش از هر چیز معطوس بر استخراج مولفههای نوین و کاربردی در حوزه
آموزش عالی نظامی است؛ درحالیکه اکثر تحقیقات در این حوزه متمرکز بر عناوین کلیشهای و
قدیمی همچون ویژگیهای اعضای هیئت علمی و رویکردهای آموزشی است ،این مطالعه با
پرداختن به بُعد تربیت رهبری و مولفههای مرتبط با شخصیتسازی در آموزش عالی نظامی و
همچنین برجسته ساختن نقش آمادگی جسمانی بعنوان عنصری اثرگذار در این حوزه ،الگویی
کاربردی در تربیت فراگیرانی کارآمد در آموزش عالی نظامی ترسیم میکند.
پیشنهادات اجرایی بر اساس نظر خبرگان و یافتههای پژوهش در بخش کیفی ارائه میگردد
که با توجه به شناسایی ابعاد و مولفههای کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی ارائه شدهاند و در
حقیقت سازوکارهای اجرایی در راستای ارتقای کیفی این نظام میباشند که از آن جمله می-
توان به مواردی همچون :تدوین برنامه جامع سالمت و حفظ آمادگی جسمانی برای تمام طول
عمر ،جذب صحیح و شایستۀ اساتید ،کارکنان و دانشجویان ،برگزاری دورههای برون مرزی،
تمرکز بر مهارتآموزی در کنار کسب دانش ،تدوین برنامههای تعالی شخصیت دانشجویان،
تدوین اسناد را هبردی و بلندمدت برای ارتقای کیفیت ،اعمال فاکتورهای رایج کیفیت در
آموزش عالی و اعمال ارزیابیهای درونی و بیرونی ،تمرکز بر پرورش مهارتهای رهبری و توسعۀ
فعالیتهای پژوهشی راهبردی اشاره نمود.
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