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الگوی شایستگیهای مدرسی دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران
مهدی خيرانديش ،0محسن زراعتي ،2مهدی زکي پور

3

چکیده
رسالت اصلي دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران ،تربيت منابع انساني متخصص و متعهد و ترويج و توسعه دانش
جهت توسعه سازماني آجا است .بيترديد ،اساتيد دانشگاهي با ويژگيهای خاص خود از اهميت فوقالعادهای در تحقق
اين رسالت برخوردار هستند .بر اين اساس ،پژوهش حاضر به بررسي شايستگيهای مدرسي دانشگاههای افسری آجا
ميپردازد .اين مطالعه از نظر هدف ،اکتشافي از نوع پيمايشي و از نظر نوع استفاده ،کاربردی و از نظر افق زماني،
پژوهشي مقطعي ميباشد .شاخصهای شايستگي ها از طريق مطالعه مباني نظری ،پيشينه تجربي و انجام برخي
مصاحبههای اکتشافي با خبرگان استخراج شدند و از طريق تحليل عاملي اکتشافي ،الگوی شايستگيهای مدرسي ارائه
شد .دادههای تحقيق در مرحله احصای شاخصها از کتب و مقاالت و تعداد  01نفر از خبرگان موضوعي و در مرحله
الگوسازی از تعداد  333نفر از دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاههای افسری آجا جمعآوری گرديد و پرسشنامهای
محقق ساخته پس از تاييد پايايي و روايي بين آنان توزيع گرديد .نتايج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد پنج عامل
دانشپژوهي ،عامل رفتاری ،عامل فني ،عامل ارتباطي و عامل شخصي (بهترتيب اهميت) در حدود  33درصد از واريانس
شايستگيهای مدرسي اساتيد دانشگاههای افسری آجا را تبيين کردند.
واژگان كلیدی :شایستگیهای مدرسی ،دانشگاههای افسری ،ارتش جمهموری اسالمی ایران(آجا)

تاريخ دريافت مقاله69/13/23 :
تاريخ پذيرش مقاله69/13/02 :

 -0دانشيار مديريت آموزشي ،عضو هيئت علمي دانشگاه هوايي شهيد ستاری (نويسنده مسئول)dr.me.kh@gmail.com :
 -2دانشجوی دکتری مديريت آموزش عالي ،عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
 -3دانشجوی دکتری مديريت بازرگاني
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مقدمه

آموزش يكي از وظايف اصلي دانشگاه است و مدرسان نقش مهمي در اجرای آن بر عهده دارند .بر پايه ديدگاه نظاممندِ
طراحي نظام آموزشي ،استاد اساسيترين عامل ايجاد موفقيت در تحقق اهداف آموزشي است؛ آموزش عالي بهعنوان
باالترين سطح آموزشي جامعه از اهميت ويژه ای برخوردار است؛ زيرا اين دوره نقشي اساسي در رشد و توسعه فناوری،
علمي ،فرهنگي ،اقتصادی ،اجتماعي و سياسي جامعه ايفاء ميکند ،نتيجه و حاصل همه فعاليتها و تالشها در نظام
آموزش ابتدايي ،راهنمايي ،و متوسطه در فرايند آموزش عالي منعكس ميشود و اينکه در ارتقای سطح
زيرمجموعههای جامعه نقش بسيار مهمي بر عهده دارد (صباغيان.)0361 ،
دانشگاه يكي از مهمترين و سازندهترين نهادهای اجتماعي است که بايد به اعتالی خالقيتها در جامعه مساعدت کند.
خلق دانش جديد و توسعه آن بر عهده دانشگاه و دانشگاهيان است .منشاء پژوهشهای جديد و دريافت دانشهای روز
دنيا و کاربرد آن در مسائل مختلف از راه دانشگاهها انجام ميشود (بويد 0و همكاران  .)2113کيفيت آموزشي و
پژوهشي از جمله دغدغههايي است که هميشه نظامهای دانشگاهي برای دستيابي به آن تالش ميکنند .کوششهای
بسياری در دو دهه اخير برای ارتقای کيفيت آموزش عالي و دستيابي به اهداف نظامهای دانشگاهي در بسياری از
کشورها بهعمل آمده است (بازرگان .)0361،توجه به کيفيت ،پيشنياز پويايي و تمرکز نظام آموزش عالي است و توفيق
در اين راه ،بهرهوری آنرا بههمراه خواهد داشت .استادان باالترين نقش را در بهبود کيفيت آموزشهای عالي ايفا
مي کنند .اگرچه شرايط و امكانات آموزشي يكي از عوامل موثر بر جريان يادگيری است ،با اين وجود ،بدون شک نيروی
انساني و بهويژه استاد يكي از مهمترين عوامل تشكيلدهنده محيطهای آموزشي است (شعباني.)06 :0381 ،
در محيط دانشگاه ،استاد و دانشجو بهعنوان دو رکن اساسي نظام آموزشي عالي از نوعي نقش تنظيمکننده و شكل-
دهنده برخوردار هستند .دانش ،مهارت و تواناييهای علمي و فني دانشجو در کالسهای آموزشي ،کارگاهها و
آزمايشگاهها شكل ميگيرند و پايهريزی ميشوند .استادان از جمله قشرهای اجتماعي هستند که باالترين منزلت
اجتماعي را دارند و بهعنوان الگو و نمونه برای دانشجويان بهحساب ميآيند .استاد نه تنها متخصص مسائل آموزشي،
بلكه الگو و راهنمای فراگيران و مشاور و مشكلگشای دانشپژوهان است .افزون بر اين ،استاد اساسيترين عامل برای
ايجاد شرايط مطلوب به منظور تحقق هدفهای آموزشي است .تأثير شرايط و امكانات مناسب بر هيچ فردی پوشيده
نيست اما امكانات و تجهيزات بدون وجود استاد کارايي الزم را نخواهد داشت .استاد با شناخت امكانات به تجهيز
مناسب محيط آموزشي ميپردازد ،محيط و امكانات آموزشي را سازماندهي ميکند ،شرايط آموزشي مناسب را بهوجود
ميآورد و با شناخت استعدادها ،عالئق و توانايي های دانشجويان ،آنان را در مسير صحيح يادگيری هدايت ميکنند .از
آنجاييکه استاد با روح و روان و احساسات فراگيران سروکار دارد چنانچه بهدرستي عمل نكند زيانهای جبرانناپذيری
بر جای خواهد گذاشت .اولين گام برای موفقيت در امر تدريس ،ايمان به رسالت استاد و عشق ورزيدن به فراگيران
است و اگر ما قادر به برقراری ارتباط سالم نباشيم موفق به تأثيرگذاری بر فراگيران و ايجاد تغيير و تحول نخواهيم بود
(جان 2و همكاران .)2100 ،نتايج مطالعهای (آسيكييا )2101،3نشان داد که شايستگيهای پايين آموزشگران در برابر
ساير عوامل مانند شرايط محيطي و شيوههای تدريس ،تأثيری عمده و اساسي در عملكرد ضعيف دانشجويان دارد .در
عصر جديد با توجه به پيشرفت سريع علوم و فناوری نه ميتوان به تمام دانشها دست يافت و نه ميتوان هر فردی را با
هر ويژگي به تدريس وادار کرد (وهابي 1و همكاران .)0381 ،سوتيكن و همكاران معتقدند که کيفيت آموزش باليني
فراتر از آموزش معمول است و با الهام بخشيدن ،حمايت ،درگيرک ردن فعال دانشجويان و ارتباط با آنها حاصل ميشود
(سوتكين 3و همكاران .)2118 ،يكي از مهم ترين موارد در ايجاد محيط يادگيری مطلوب ،توسعه اجتماعي و بهويژه
1- Boyd
2- Jahan
3- Asikhia
4- Vahabi
5- Sutkin
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شكلگيری نگرش علمي فراگيران و تأثيرپذيری فراگيران از ويژگيهای آموزشگران است (مت و زکريا .)2101 ،0گالور
و برونيگ معتقدند که استادان خوب ،هميشه برای فراگيران خود الگوی مناسبي برای اجرای نقش هستند ،چگونگي
همكاری جمعي و سودمند با ديگران را به آنها آموزش ميدهند و روشهای تدريس خود را با نيازها و استعدادهای آنان
هماهنگ ميکنند (گالور برونينگ 0669 ،2به نقل از خرازی .)0383امروزه اين باور غلط وجود دارد که هر فرد عالمي
استاد تصور مي شود درحالي که چنين ادعايي هميشه صادق نيست و بسياری افراد متخصص و خبره نميتوانند
موفقيت چنداني در هنر تدريس کسب کنند البته عكس قضيه نيز ميتواند درست باشد و هر استادی ممكن است الزاماً
محقق چيرهدستي نباشد (معروفي و همكاران .)0361 ،لذا يک مدرس خوب بايد دارای ويژگيهای متعددی باشد تا
بتواند اعتبار و شهرت يک موسسه آموزشي را افزايش دهد .از طرفي داشتن همه ويژگيها برای يک استاد امكانپذير
نيست و بههمين دليل هر موسسه بنا به برداشت خود معيارهايي را برای شايستگي استادان خود تعيين ميکند (حاجي
آقاجاني.)0386 ،
در پژوهش ريچاردسون و آروندل ) 2119( 3تسلط استاد بر درس مورد تدريس ،احترام به دانشجو ،درگير کردن
دانشجو در بحث کالسي و استفاده از روشهای تدريس از مهمترين ويژگيهای استاد مطلوب معرفي شده است .در
تحقيق فاطمي ( )0381شاخصهای استاد مطلوب از نظر دانشجويان شامل موارد زير است؛ شاخص آموزشي شامل فن
بيان ،تسلط علمي و مديريت کالس ،ويژگي های شخصيتي ،ارتباط شامل مشارکت دانشجويان و احترام به آنها ،سن و
جنسيت ،نمره ،محل تحصيل ،ميزان تحصيالت ،پست و مقام ،مذهب و نگرش ،نحوه پوشش استادان و پژوهشگر بودن
استاد .قرباني و همكاران ( )0360ويژگي های يک مدرس خوب را در قالب چهار حيطه شخصيت فردی ،دانشپژوهي،
روش تدريس و حيطه توانايي در برقراری ارتباط رتبهبندی کردند .نتايج تحقيات ديگری (يونگ2119 ،1؛ سويدان،
 )2113نشان داد ک ه سازماندهي مطالب درسي ،مديريت کالسي ،استفاده از ايدههای دانشجويان ،تكليفگرا بودن،
تغييرپذيری ،استفاده از روشهای مختلف تدريس و احترام به دانشجو از مهمترين ويژگيهای موثر استادان است.
همچنين ،قرباني و همكاران ( )0360مهمترين ويژگيهای يک مدرس خوب را از ديدگاه دانشجويان بهترتيب تسلط
استاد بر درس ،شيوايي بيان ،نحوه سازماندهي و تنظيم درس بيان کردند و از طرفي از نظر آنها قاطعيت و سختگيری،
آراستگي ظاهر و سابقه تدريس از ديدگاه دانشجو دارای کمترين اهميت است .در پژوهشهای ديگری (لوکبي و واگن،
 2116و ميلر ،کهلر و ربولت )0686 ،3پنج حوزه برای استادان شامل رفتارهای تدريس سودبخش ،سازماندهي و
مديريت کالس ،ارتباطهای ميانفردی مثبت ،مسئوليتهای حرفهای و ويژگيهای فردی مشخص شده است .در
تحقيق مظلومي و همكاران (مظلومي و همكاران )0386 ،مهمترين ويژگيهای يک مدرس خوب از ديدگاه دانشجويان
پرستاری به ترتيب عبارتند از :مودب بودن صميمي بودن احترام گذاشتن به دانشجو ،داشتن علم و تجربه ،داشتن طرح
درس ،داشتن اعتقادات مذهبي و حضور بهموقع در کالس .اثربخشي آموزشگر در فرآيند يادگيری نسبت به ساير
عوامل موثر از جمله شرايط فيزيكي و مح يطي و آمادگي فراگيران و  ...بيشترين تأثير را دارد با وجود اين ،در حقايق
اثبات شده به اندازه کافي توجه چنداني به اثربخشي اين بعد نميشود (مليندا )2101،9ريچارد 3و همكاران ()2118
رفتار استاد را در پنج دسته شامل محيط احساسي ،مهارت استاد ،انگيزه استاد ،مشارکت دادن دانشجو و نمره دادن
طبقهبندی کردهاند .وکيلي و همكاران ( )0360در مطالعه ای نشان داد که در حيطه مقررات آموزشي ،از نظر
دانشجويان علوم پزشكي در دسترس بودن استاد ،در حيطه علمي  -آموزشي ،تسلط علمي استاد ،در حيطه ارزيابي-
نظارت ،پاسخگويي به سواالت فراگيران و پيگير بودن و در حيطه اخالقي -رفتاری ،شيوايي و نوع بيان مهمترين
1- Maat and zakaria
2- Glaveer & Broning
3- Richardson and arvndell
4- Yuang
5- Miller,kahler and rbeault
6- Melinda
7- Richard et al
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ويژگيهای يک مدرس خوب است .با توجه به مباني نظری و تجربي و برخي مصاحبههای اکتشافي ،تعداد  31شاخص
شايستگيهای مدرسي بهشرح جدول شماره يک شناسايي شده است.
جدول( )1شاخصهای شایستگیهای مدرسی دانشگاههای افسری آجا مستخرج از مبانی نظری و مصاحبههای اكتشافی

ردیف

شاخصها

منبع

0

تسلط علمي و تجربي استاد بر موضوع مورد بحث

وهابي و همكاران()0381

2

ارائه مطالب جديد مبتني بر دانش روز موضوع مورد بحث

وهابي و همكاران()0381

3

ارجاع دانشجو به منابع نوين و جديد درسي

معروفي،مهر محمدی وکيامنش()0361

1

ارائه مقاالت علمي استاد در مجالت معتبر

معروفي،مهر محمدی و کيامنش()0361

3

انتشار کتب درسي و دانشگاهي در حوزه تخصصي استاد

مظلومي و ديگران()0386

9

دستيابي به مراتب و مدارج دانشگاهي (دانشياری ،استادی)

مظلومي و ديگران()0386

3

عالقهمندی به پژوهش

مظلومي و ديگران()0386

8

همكاری با نهادها و ارگانهای علمي و پژوهشي در نيروهای مسلح

مصاحبه با نخبگان توسط پژوهشگران

6

ايجاد اشتياق و عالقه در دانشجو نسبت به آينده مشاغل نظامي

مصاحبه با نخبگان توسط پژوهشگران

01

عالقهمندی به تدريس

مظلومي و ديگران()0386

00

حرمت و احترام به دانشجو

شعباني()0381

02

عالقه استاد به شغل نظامي

مصاحبه با نخبگان توسط پژوهشگران

03

رعايت عدالت در برخورد با دانشجو

وکيلي و ديگران()0360

01

انتقادپذيری

وکيلي و ديگران()0360

03

قاطعيت و سختگيری

وکيلي و ديگران()0360

09

پايبندی به قوانين و دستورات آجا

مصاحبه با نخبگان توسط پژوهشگران

03

اشتياق در پاسخگويي به سواالت دانشجو

شعباني()0381

08

شيوايي بيان

گالور()0669

06

آمادگي برای کمک به رفع اشكاالت دانشجو

رابرت()2116

21

در دسترس بودن در غير ساعات کالسي

رابرت()2116

20

استفاده از تكنيکهای ارتباطي مناسب

مليندا()2101

22

ارتباط صميمي با دانشجو

شعباني()0381

23

بيان اهداف آموزشي در شروع هر جلسه

رابرت()2116

21

ارائه متناسب مطالب درسي با ماهيت درس

گالور()0669

23

نحوه سازماندهي و تنظيم درس

مت و زکريا()2101

29

استفاده از وسايل کمک آموزشي (شبيه سازها)

مت و زکريا()2101

23

استفاده از روشهای متنوع آموزشي

مت و زکريا()2101

28

سن استاد

معروفي،مهر محمدی و کيامنش()0361

26

سابقه تدريس

حاجي آقا جاني()0386

31

درجه و پست سازماني استاد

مصاحبه با نخبگان توسط پژوهشگران

30

آراستگي ظاهر و مشينظاميگری

مصاحبه با نخبگان توسط پژوهشگران

32

مشاوره و کمک به دانشجو در تمام مراحل پژوهش

مليندا()2101

وجود اساتيد با شرايط ،ويژگيها و شايستگيهای متناسب با مأموريتهای دانشگاه در عصر حاضر زمينه مساعدی را
برای فراگيری دانشپژوهان فراهم خواهد نمود .اهميت اين مسأله بهطور خاص در دانشگاههای نظامي که جزء
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دانشگاه های سازماني با ماموريت تزريق نيروی انساني مورد نياز به بدنه دفاعي کشور هستند چند برابر خواهد بود ،چرا
که اين دانشگاهها دارای آموزشهای منحصر بهفردی در حوزه تخصصهای مربوط بهخود هستند که در ساير
سازمانهای آموزشي وجود ندارد؛ در اين مراکز علمي -نظامي ،اساتيد نقشهای چندگانهای بر عهده دارند .لذا با
شناسايي شايستگيهای محوری اساتيد و فراهمسازی زمينههای الزم بهمنظور ظهور و بروز اين شايستگيها و توسعه
آن ،گامي بزرگ در جهت اعتالی توان رزمي در عرصه دفاعي کشور برداشته ميشود ،بر اين اساس ،اين پژوهش به
بررسي اين مسأله خواهد پرداخت که شايستگيهای مدرسي در دانشگاههای افسری آجا چيست و اولويتبندی آنها
کدام است؟
روششناسی تحقیق
اين پژوهش از نظر هدف ،اکتشافي از نوع پيمايشي ،از نظر نوع استفاده ،کاربردی و از نظر افق زماني پژوهشي مقطعي
است .جامعه آماری مورد مطالعه در اين تحقيق حدود  3111نفر از دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه افسری
دانشگاه های آجا شامل دانشگاه افسری امام علي(ع) ،دانشگاه هوايي شهيد ستاری ،دانشگاه علوم و فنون دريايي امام
خميني نوشهر بودند .الزم به توضيح است با توجه به شرايط و ماهيت دانشگاههای ديگری آجا و قابليت نتيجهگيری
منسجم ،در اين پژوهش به مطالعه آنها پرداخته نشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول بارتلت و همكاران ( )2118تعداد
 333نفر تعيين شد .اين تعداد نمونه از ميان دانشجويان سال اول تا سوم و رشتههای مختلف به روش نمونهگيری
خوشهای انتخاب شدند .دليل دادههای حاصل با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفتند .پرسشنامه تحقيق بر اساس مولفههای تحقيق و با استناد به پرسشنامههای معتبر طراحي شد .بهعبارت ديگر
از پرسشنامههای موجود برای تدوين سواالت مولفههای مشترک و برای مولفههای متمايز از سواالت محققساخته
استفاده شد .پرسشنامه از دو بخش تشكيل شده است بخش اول  31گويه دارد که اهميت ويژگيهای مدرس خوب را
در غالب طيف ليكرت پنج قسمتي (:0خيلي کم:2 ،کم:3 ،تاحدودی:1 ،زياد و :3خيلي زياد) بررسي ميکند و بخش دوم
شامل ويژگي های شخصي دانشجويان است که يک سوال بسته برای سنجش متغير سنوات تحصيل دانشجويان و دو
سوال باز برای سنجش متغيرهای سن و رشته تحصيلي دانشجويان داشت.
یافتههای تحقیق
ویژگیهای شخصی دانشجویان :نتايج بهدست آمده نشان داد که  213نفر (32/31درصد) از دانشجويان در گروه
سني 06-29سال قرار دارند و فقط سن  18نفر (01/33درصد) از آنان بين  23تا  26سال است و مابقي
(03/03درصد) 23ساله بودند .ميانگين سني دانشجويان تقريباً  22سال است 30.93 .درصد دانشجويان سال اول،
 29.39درصد دانشجويان سال دوم و  10.36درصد دانشجويان سال آخر 0هستند .رشتههای تحصيلي طبق جدول دو
ارائه شده است.

 -0بهدليل تمهيد سياست دانشآموختگي دانشجويان دانشگاه افسری امام علي (ع) و دانشگاه شهيد ستاری در شش نيمسال تحصيلي از
دانشجويان سال چهارم استفاده نشد.
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جدول ( )2ویژگیهای شخصی دانشجویان

دانشگاه محل تحصيل

متغیر

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

سن(سال)

 23سال
29-06
26-23
جمع

11
213
18
333

03/03
32/31
01/33
011

سنوات تحصيل

سال اول
سال دوم
سال سوم
جمع

019
86
011
333

30/93
29/39
10/36
011

افسری امام علي(ع) -زميني

مديريت امور دفاعي
مهندسي زرهي
خلباني بالگرد

31
32
23

21.6
03.32
8.9

افسری شهيد ستاری -هوايي

مديريت
برق
هوا فضا

13
18
23

01.3
01.32
8.9

افسری امام خميني -دريايي

عرشه
تفنگدار دريايي
مديريت و کميسر دريايي

32
03
03

6.03
1.11
1.33

333

011

جمع

به منظور سنجش ميزان پايايي ،ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت .اين ضريب برای سنجش
ميزان تکبعدی بودن نگرشها ،قضاوتها ،عقايد و ساير مقوالتي که اندازهگيری آنها آسان نيست بهکار ميرود .در واقع
در اينجا ميخواهيم ببينيم که تا چه حد برداشتهای پاسخگويان از سواالت يكسان بوده است .بدينمنظور ابتدا تعداد
 33پرسش نامه توسط دانشجويان تكميل کردند که در نهايت مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر با  1/83شد که
اين مقدار نشانگر پايايي باالی پرسشنامه ميباشد.
تحلیل عاملی اكتشافی بهمنظور تعیین شایستگیهای مدرسی؛ در اين گام بهمنظور استخراج الگوی
شايستگيهای مدرسي دانشگاه های افسری آجا از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد .در انجام تحليل عاملي ،ابتدا بايد
از اين مساله اطمينان يافت که آيا ميتوان از دادههای موجود برای تحليل استفاده نمود يا خير؟ آيا تعداد دادههای
مورد نظر (اندازه نمونه) برای تحليل عاملي مناسب هستند يا خير؟ بدين منظور از شاخص  KMOاستفاده ميشود .اين
شاخص بين صفر و يک قرار دارد و اگر مقدار شاخص نزديک به يک باشد ،دادههای مورد نظر برای تحليل عاملي
مناسب هستند .نتايج حاصل از تحليل عاملي تأييدی دادههای حاصل از پرسشنامه به شرح جدول سه است.
جدول ( )3مقدار شاخص  KMOو بارتلت

1/622

مقدار شاخص  KMOبرای سنجش کفايت نمونهگيری

9132/89

مقدار کای دو تقريبي

201

درجه آزادی

1/111

سطح معنيداری
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از آنجاييکه مقدار شاخص  KMOبرابر با  1/662و درجه آزادی ( 201محاسبه شده از طريق نرمافزار) است (نزديک
به يک) تعداد نمونهها (پاسخدهندگان) برای تحليل عاملي کافي مناسب است .همچنين مقدار معنادری آزمون بارتلت
کوچکتر از  1/13است که نشان ميدهد تحليل عاملي برای شناسايي ساختار مدل عاملي مناسبت است .بهمنظور باال
بردن تفسير عامل ها از روش چرخش واريماکس استفاده شد .بر اين اساس ،در مجموع تعداد پنج عامل استخراج شد
که اين عوامل حدود  33درصد از واريانس کل متغيرها را تبيين کردند که سهم هرکدام پس از چرخش مشخص شده
است (جدول .)1
جدول ( )4عوامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه و واریانس تبیین شده پس از چرخش

عوامل

جمع مقدار ویژه

درصد واریانس تبیین شده

درصد تجمعی واریانس تبیین شده

0

09/01

19/00

19/00

2

3/09

6/11

33/09

3

2/89

8/03

93/31

1

0/61

3/39

98/60

3

0/31

1/26

33/21

جدول زير مربوط به بارهای عاملي چرخش يافته است که شامل بارهای عاملي هر يک از متغيرها در عاملهای
باقيمانده پس از چرخش است .هر چقدر مقدار قدر مطلق اين ضرايب بيشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بيشتری در کل
تغييرات (واريانس) متغير مورد نظر دارد .با توجه به جدول شماره پنج ،بهراحتي ميتوان تمايز بارهای عاملي سواالت
مرتبط با هر متغير در پرسشنامه را با ساير عوامل تشخيص و تميز داد که نشان از روايي سازه باالی پرسشنامه دارد .با
توجه به جدول استخراج بارهای عاملي مشخص است که نرمافزار بهخوبي دادههای حاصل از پرسشنامه را در پنج
عامل طبقهبندی نموده است .بهطوریکه گويههای  0تا  6بهعنوان عامل اول بهنام متغير دانشپژوهي شناخته شد،
گويههای  01تا  08بهعنوان عامل پنجم بهعنوان متغير رفتاری شناخته شد ،گويههای  06تا  21بهعنوان عامل چهارم
بهعنوان متغير ارتباطي شناخته شد ،گويههای  23تا  26بهعنوان عامل دوم بهعنوان متغير فني شناخته شد و در
نهايت گويههای  31تا  31بهعنوان عامل سوم بهعنوان متغير شخصي شناخته شد.
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جدول ( )5عوامل استخراج شده بوسیله نرمافزار SPSS

عامل 3

عامل 1

عامل 3

عامل 2

عامل 0

-1/286

1/221

-1/090

1/103

1/993

0

-1/033

1/133

1/263

1/021

1/992

2

-1/033

1/211

1/333

1/031

1/306

3

1/110

1/093

1/123

-1/113

1/381

1

-1/160

1/138

1/103

1/222

1/303

3

1/213

1/091

1/333

-1/031

1/911

9

1/030

1/108

1/336

1/130

1/306

3

1/303

1/168

1/181

-1/001

1/986

8

-1/103

1/283

-1/138

-1/030

1/338

6

1/386

1/133

-1/013

-1/023

-1/196

01

1/986

1/080

-1/238

-1/139

-1/061

00

1/923

1/332

-1/228

-1/009

1/193

02

1/393

1/136

-1/288

-1/103

-1/033

03

1/339

1/160

-1/092

-1/113

-1/201

01

1/311

1/031

-1/193

-1/129

1/213

03

1/333

1/183

1/128

-1/116

1/039

09

1/931

-1/068

1/113

-1/100

-1/061

03

1/303

-1/136

1/210

1/183

1/209

08

-1/108

1/313

1/003

-1/123

1/012

06

1/113

1/923

-1/339

-1/036

-1/123

21

-1/163

1/301

1/131

1/228

-1/039

20

1/113

1/902

1/031

1/100

-1/133

22

-1/108

1/381

1/032

1/113

-1/123

23

-1/100

1/339

1/160

-1/092

1/080

21

1/131

-1/031

-1/133

1/322

1/133

23

-1/191

-1/121

-1/333

1/993

1/100

29

1/103

-1/113

-1/021

1/961

-1/001

23

-1/129

1/112

-1/018

1/363

-1/103

28

-1/038

-1/123

1/222

1/303

-1/036

26

1/113

-1/021

1/833

-1/131

-1/123

31

1/306

1/193

1/313

-1/381

-1/192

30

-1/118

1/003

1/899

-1/031

-1/090

32

-1/113

1/286

1/829

-1/132

-1/210

33

-1/001

1/263

1/333

1/139

-1/238

31

بر اساس جدول  ،3الگوی شايستگيهای مدرسي را ميتوان در جدول شماره شش ارائه نمود؛
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جدول( )6الگوی شایستگیهای مدرسی دانشگاههای افسری آجا

ردیف
0
2
3
1
3
9
3
8
6
01
00
02
03
01
03
09
03
08
06
21
20
22
23
21
23
29
23
28
26
31
30
32
33
31

نام شایستگی

دانشپژوهي

رفتاری /نگرشي

ارتباطي

فني

شخصي

متغیرها
تسلط علمي و تجربي استاد بر موضوع مورد بحث
ارائه مطالب جديد مبتني بر دانش روز موضوع مورد بحث
ارجاع دانشجو به منابع نوين و جديد درسي
ارائه مقاالت علمي استاد در مجالت معتبر
انتشار کتب درسي و دانشگاهي در حوزه تخصصي استاد
توام بودن دروس نظری و عملي در طول ترم
دستيابي به مراتب و مدارج دانشگاهي (دانشياری ،استادی)
داشتن دانش عمومي درباره درس مورد تدريس
همكاری با نهادها و ارگانهای علمي و پژوهشي در نيروهای مسلح
ايجاد اشتياق و عالقه در دانشجو نسبت به آينده مشاغل نظامي
عالقهمندی به تدريس
حرمت و احترام به دانشجو
احساس مسئوليت در راهنمايي دانشجويان در فعاليتهای پژوهشي
عالقه استاد به شغل نظامي
رعايت عدالت در برخورد با دانشجو
انتقادپذيری
قاطعيت و سختگيری
پايبندی به قوانين و دستورات آجا
اشتياق در پاسخگويي به سواالت دانشجو
شيوايي بيان
آمادگي برای کمک به رفع اشكاالت دانشجو
در دسترس بودن در غير ساعات کالسي
استفاده از تكنيکهای ارتباطي مناسب
ارتباط صميمي با دانشجو
بيان اهداف آموزشي در شروع هر جلسه
ارائه متناسب مطالب درسي با ماهيت درس
نحوه سازماندهي و تنظيم درس
استفاده از وسايل کمک آموزشي(شبيه ساز ها)
استفاده از روشهای متنوع آموزشي
سن استاد
سابقه تدريس
درجه و پست سازماني استاد
آراستگي ظاهر و مشي نظاميگری
مشاوره و کمک به دانشجو در تمام مراحل پژوهش

توصیف گویههای خصوصیات استخراج شده از تحلیل عاملی
شایستگی دانش پژوهی مدرس :نتايج بهدست آمده نشان داد (جدول شماره هفت) که همه شايستگيهای
دانشپژوه ي مدرس از اهميت زياد و خيلي زيادی برخوردارند .با وجود اين ،سه خصيصه مهم (اهميت در سطح زياد و
خيلي زياد) دانشپژوهي استاد (رتبه اول تا سوم) عبارتاند از :تسلط استاد بر درس مورد تدريس (ميانگين،1/91 :
انحراف معيار ،)1/33 :ارائه مطالب جديد و بهروز (ميانگين ،1/10 :انحراف معيار )1/39 :و داشتن دانش عمومي درباره
درس مورد تدريس (ميانگين ، 1/36 :انحراف معيار.)1/33 :
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جدول ( )7میانگین انحراف معیار و رتبه شایستگیهای دانش پژوهی مدرس ()n=335

گویه
تسلط استاد بر درس مورد تدريس
ارائه مطالب جديد و به روز
داشتن دانش عمومي درباره درس مورد تدريس
دستيابي به مراتب و مدارج دانشگاهي (دانشياری ،استادی)
ارائه مقاالت علمي استاد در مجالت معتبر
همكاری با نهادها و ارگانهای علمي و پژوهشي در نيروهای مسلح انتشار کتب درسي و
دانشگاهي در حوزه تخصصي استاد
توام ساختن دروس نظری و عملي در طول ترم
ارجاع دانشجو به منابع درسي

میانگین

انحراف معیار

پاسخها *

پاسخها

1/91
1/10
1/36
1/28
1/23
1/06
1/06
3/66
3/32

1/33
1/39
1/33
1/88
1/86
1/33
1/39
0/01
1/66

* :1خیلی كم :2 ،كم :3 ،متوسط  :4 ،زیاد :5 ،خیلی زیاد

عالوه بر اين ميانگين رتبهای گويههای مرتبط با متغير شايستگيهای دانشپژوهشي مدرس با استفاده از آزمون
فريدمن مطابق با جدول هشت محاسبه شده است:
جدول ( )8میانگین رتبههای محاسبه با آزمون فریدمن مرتبط با متغیر شایستگیهای دانش پژوهی مدرس

متغیر
شايستگيهای دانشپژوهشي مدرس

گویه

میانگین رتبهها

تسلط علمي و تجربي استاد بر موضوع مورد بحث

3/81

ارائه مطالب جديد مبتني بر دانش روز موضوع مورد بحث

2/61

ارجاع دانشجو به منابع نوين و جديد درسي

3/81

ارائه مقاالت علمي استاد در مجالت معتبر

1/13

انتشار کتب درسي و دانشگاهي در حوزه تخصصي استاد

1/36

توام بودن دروس نظری و عملي در طول ترم

3/20

دستيابي به مراتب و مدارج دانشگاهي (دانشياری ،استادی)

3/10

داشتن دانش عمومي درباره درس مورد تدريس

3/22

همكاری با نهادها و ارگانهای علمي و پژوهشي در نيروهای مسلح

2/08

1

نتايج حاصل از جدول هشت نشان ميدهد که « تسلط علمي و تجربي استاد بر موضوع مورد بحث » دارای رتبه اول و
« همكاری با نهادها و ارگانهای علمي و پژوهشي در نيروهای مسلح» پائينترين رتبه را در ميان گويههای مرتبط با
متغير «شايستگيهای دانشپژوهشي مدرس» دارا ميباشد.
شایستگی رفتاری مدرس :دو شايستگي رفتاری مهم (اهميت در سطح زياد و خيلي زياد) مدرس از نظر دانشجويان
داشتن احساس مسئوليت (ميانگين ،1/88 :انحراف معيار ) 1/62 :و احترام گذاشتن به دانشجويان (ميانگين،1/31 :
انحراف معيار )1/81 :بهدست آمد و خصيصه سختگيری استاد (ميانگين ،3/63 :انحراف معيار )1/ 86 :آخرين رتبه
شايستگيهای اخالقي مدرس را بهخود اختصاص داد(جدول شماره نه).

1- Mean Rank
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جدول ( )9میانگین ،انحراف معیار و رتبه شایستگیهای رفتاری مدرس ()n=335

گویه

میانگین پاسخها*

انحراف معیار پاسخها

1/88
1/31
1/38
1/39
1/31
1/33
1/26
1/23
3/63

1/62
1/81
1/38
1/83
1/80
1/63
1/63
1/68
1/86

احساس مسئوليت در راهنمايي
حرمت و احترام گذاشتن به دانشجو
عالقهمندی به تدريس
عالقه استاد به شغل نظامي
ايجاد اشتياق و عالقه در دانشجو
انتقاد پذيری
پايبندی به قوانين و دستورات آجا
رعايت عدالت در برخورد با دانشجو
سختگيری استاد

* :1خیلی كم :2 ،كم  :3 ،متوسط :4 ،زیاد :5 ،خیلی زیاد

عالوه بر اين ميانگين رتبهای گويههای مرتبط با متغير «شايستگيهای رفتاری مدرس» با استفاده از آزمون فريدمن
مطابق با جدول ده محاسبه شده است:
جدول ( )11میانگین رتبههای محاسبه با آزمون فریدمن مرتبط با متغیر شایستگیهای رفتاری مدرس

متغیر

میانگین رتبهها

گویه

شايستگيهای رفتاری مدرس

ايجاد اشتياق و عالقه در دانشجو نسبت به آينده مشاغل نظامي

2/131

عالقهمندی به تدريس

3/16

حرمت و احترام به دانشجو

2/36

احساس مسئوليت در راهنمايي دانشجويان در فعاليتهای پژوهشي

3/93

عالقه استاد به شغل نظامي

3/12

رعايت عدالت در برخورد با دانشجو

2/91

انتقادپذيری

2/33

قاطعيت و سختگيری استاد

2/03

پايبندی به قوانين و دستورات آجا

0/60

نتايج حاصل از جدول ده نشان ميدهد که «احساس مسئوليت در راهنمايي دانشجويان در فعاليتهای پژوهشي »
دارای رتبه اول و «توام ساختن دروس نظری و عملي در طول ترم» پائينترين رتبه را در ميان گويههای مرتبط با
متغير «شايستگيهای رفتاری مدرس» دارا ميباشد.
شایستگیهای ارتباطی مدرس :بر اساس نتايج بهدست آمده ميتوان گفت دو شايستگي ارتباطي مهم (اهميت در
سطح زياد ) مدرس از نظر دانشجويان اشتياق به پاسخگويي سواالت دانشجو (ميانگين ،1/29 :انحراف معيار )1/83 :و
آمادگي برای رفع اشكاالت دانشجو (ميانگين ،1/18 :انحراف معيار )1/80 :است و ساير شايستگيها نيز دارای اهميت
کمتری هستند که در جدول يازده قابل مشاهدهاند.
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جدول ( )11میانگین ،انحراف معیار و رتبه شایستگیهای ارتباطی مدرس ()n=335

گویه

میانگین پاسخها *

انحراف معیار پاسخها

1/29
1/18
3/66
3/69
3/63
3/60

1/83
1/80
1/63
1/61
1/62
1/88

اشتياق به پاسخگويي سواالت دانشجو
آمادگي برای رفع اشكاالت دانشجو
در دسترس بودن در غير ساعات کالسي
استفاده از روشهای ارتباطي مناسب
برقراری ارتباط صميمي با دانشجو
شيوايي بيان

* :1خیلی كم :2 ،كم :3 ،متوسط :4 ،زیاد :5 ،خیلی زیاد

عالوه بر اين ميانگين رتبهای گويههای مرتبط با متغير «شايستگيهای ارتباطي مدرس» با استفاده از آزمون فريدمن
مطابق با جدول دوازده محاسبه شده است:
جدول ( )12میانگین رتبههای محاسبه با آزمون فریدمن مرتبط با متغیر شایستگیهای ارتباطی مدرس

متغیر

میانگین رتبهها

گویه

شايستگيهای ارتباطي مدرس

اشتياق در پاسخگويي به سواالت دانشجو

3/36

شيوايي بيان

2/02

آمادگي برای کمک به رفع اشكاالت دانشجو

3/00

در دسترس بودن در غير ساعات کالسي

1/32

استفاده از تكنيکهای ارتباطي مناسب

3/81

ارتباط صميمي با دانشجو

3/3

نتايج حاصل از جدول دوازده نشان ميدهد که « ارتباط صميمي با دانشجو » دارای رتبه اول و «شيوايي بيان»
پائينترين رتبه را در ميان گويههای مرتبط با متغير «شايستگيهای ارتباطي مدرس» دارا ميباشد.
شایستگیهای تکنیکی مدرس :همانگونه که در جدول شماره سيزده اشاره گرديده ،در اين زمينه با استفاده از تحليل
عاملي سه شايستگي (استفاده از وسايل کمک آموزشي (شبيهسازها) ،استفاده از روشهای متنوع آموزشي و بيان اهداف
آموزشي در شروع هر جلسه) مشخص شد که همه آنها تقريباً اهميت بااليي دارند.
جدول ( )13میانگین ،انحراف معیار و رتبه شایستگیهای تکنیکی مدرس ()n=335

گویه
استفاده از وسايل کمک آموزشي(شبيه سازها)
استفاده از روشهای متنوع آموزشي
بيان اهداف آموزشي در شروع هر جلسه
ارائه متناسب مطالب درسي با ماهيت درس
نحوه سازماندهي و تنظيم درس

میانگین پاسخها *

انحراف معیار پاسخها

3/83
3/80
3/32
3/96
3/93

1/63
0/19
1/69
1/61
1/60

* :1خیلی كم :2 ،كم :3 ،متوسط :4 ،زیاد :5 ،خیلی زیاد
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عالوه بر اين ميانگين رتبهای گويههای مرتبط با متغير «شايستگيهای دانشپژوهشي مدرس» با استفاده از آزمون
فريدمن مطابق با جدول چهارده محاسبه شده است:
جدول ( )14میانگین رتبههای محاسبه با آزمون فریدمن مرتبط با متغیر شایستگیهای تکنیکی مدرس

متغیر
شايستگيهای تكنيكي مدرس

گویه

میانگین رتبهها

بيان اهداف آموزشي در شروع هر جلسه

0/23

ارائه متناسب مطالب درسي با ماهيت درس

3/62

نحوه سازماندهي و تنظيم درس

3/03

استفاده از وسايل کمک آموزشي(شبيه ساز ها)

3/33

استفاده از روشهای متنوع آموزشي

3/16

نتايج حاصل از جدول چهارده نشان ميدهد که «استفاده از وسايل کمک آموزشي(شبيه ساز ها)» دارای رتبه اول و
«بيان اهداف آموزشي در شروع هر جلسه» پائينترين رتبه را در ميان گويههای مرتبط با متغير «شايستگيهای
تكنيكي مدرس» دارا ميباشد.
شایستگیهای شخصی مدرس :مطابق جدول شماره پانزده،از بين  3شايستگي شخصي ،شايستگيهای مشاوره و کمک
در تمام مراحل تحقيق (ميانگين ،1/32:انحراف معيار ،)1/63 :درجه و پست سازماني استاد (ميانگين ،1/28 :انحراف
معيار ،)1/83 :آراستگي ظاهر (ميانگين ،1/02:انحراف معيار )1/33 :و دو شايستگي داشتن درجه باال و پست
سازماني(ميانگين ،2/13 :انحراف معيار )0/31 :و سابقه تدريس استاد (ميانگين ،2/36 :انحراف معيار )0/23 :بهعنوان
کم اهميتترين (اهميت در سطح کم) شايستگيهای شخصي يک مدرس مشخص شدند.
جدول ( )15میانگین ،انحراف معیار و رتبه شایستگیهای شخصی مدرس ()n=335

گویه

میانگین پاسخها *

انحراف معیار پاسخها

مشاوره و کمک در تمام مراحل تحقيق

1/32

1/63

آراستگي ظاهر

1/02

1/33

سن استاد

2/99

0/03

درجه پست سازماني استاد

2/13

0/31

سابقه تدريس

2/36

0/23

* :1خیلی كم :2 ،كم :3 ،متوسط :4 ،زیاد :5 ،خیلی زیاد

عالوه بر اين ميانگين رتبهای گويههای مرتبط با متغير «شايستگيهای شخصي مدرس» با استفاده از آزمون فريدمن
مطابق با جدول شانزده محاسبه شده است:
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جدول ( )16میانگین رتبههای محاسبه با آزمون فریدمن مرتبط با متغیر شایستگیهای دانش پژوهی مدرس

متغیر
شايستگيهای شخصي مدرس

گویه

میانگین رتبهها

سن استاد

2/22

سابقه تدريس

2/1

درجه و پست سازماني استاد

2/28

آراستگي ظاهر و مشي نظاميگری

3/81

مشاوره و کمک به دانشجو در تمام مراحل پژوهش

1/23

نتايج حاصل از جدول شانزده نشان ميدهد که «مشاوره و کمک به دانشجو در تمام مراحل پژوهش» دارای رتبه اول و
«سن استاد» پائينترين رتبه را در ميان گويههای مرتبط با متغير «شايستگيهای شخصي مدرس» دارا ميباشد.
ميانگين رتبه ای متغيرهای پژوهش با استفاده از آزمون فريدمن مطابق با جدول هفده محاسبه شده است:
جدول ( )17میانگین رتبههای متغیرهای پنجگانه پژوهش

ردیف

متغیر

میانگین رتبهها

0

دانشپژوهي

1/69

2

رفتاری  /نگرشي

2/62

3

ارتباطي

3/82

1

فني

2/63

3

شخصي

2/33

نتايج حاصل از جدول هفده نشان ميدهد که متغير «دانشپژوهي» دارای رتبه اول و متغير «شخصي» پائينترين رتبه
را در ميان متغيرهای پنجگانه پژوهش دارا ميباشد.
مقایسه شایستگیهای مدرسی از نظر دانشجویان دارای سنوات و رشته تحصیلی مختلف؛ نتايج آزمون تي نشان
ميدهد (جدول شماره هجده) اختالف معناداری بين ديدگاههای دانشجويان سال اول و آخر در ارتباط با شايستگيهای
مدرسي وجود ندارد ()t=-0/13،sig=1/033
جدول( )18مقایسه شایستگیهای مدرسی از نظر دانشجویان با سنوات تحصیل متفاوت ()n=335

متغیر
سنوات تحصيل

سطوح متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سال اول

089

0/98

1/33

سال آخر

016

0/39

1/92

مقدار تی

Sig

-0/13

1/033

بحث و نتیجهگیری
طي سالهای گذشته مطالعات بسياری در زمينه تعيين شايستگيهای مدرسي از ديدگاه دانشجويان انجام شده است.
آشنايي با ديدگاه دانشجويان بهعنوان مشتريان اصلي آموزش به دانشگاهها کمک خواهد کرد تا ويژگيهای مدرس
خوب را از ديد دانشجويان بهدرستي بدانند و با ارائه برنامه مناسب در تنظيم فعاليتهای تدريس و ارزيابي ،تصميماتي
آگاهانهای اتخاذ نمايند .به دليل کمبود مطالعات پژوهشي در خصوص شايستگيهای مدرسي در دانشگاههای نظامي در
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اين مطالعه به اين موضوع پرداخته شد بهگونه ای که پس از مطالعه ادبيات مرتبط و استخراج مولفهها و انجام تحليل
عاملي اکتشافي ،الگوی شايستگيهای مدرسي در دانشگاههای نظامي استخراج شد .نتايج بهدست آمده از تحليل عاملي
نشان داد اساتيد دانشگاههای افسری آجا بايد از شايستگيهای مدرسي دانشپژوهي ،رفتاری ،ارتباطي ،تكنيكي و
شخصي برخوردار باشد؛ در اين ميان علم استاد از نظر دانشجويان در درجه اول اهميت قرار گرفته است و اينکه
مدرس شايسته بتواند با جستجو در منابع اطالعاتي مختلف دانش خود را توسعه دهد و اطالعات بهروز مرتبط با موضوع
را به دانشجويان ارائه دهد ،از نظر دانشجويان مهم است .افزون بر اين ،مدرس خوب بايد بتواند با رفتار و برخورد
مناسب با دانشجويان ارتباط برقرار کند تا بتواند دانش خود را بهطور اثربخشتر انتقال دهد .البته اين موضوع ميتواند
تاحدودی با رعايت سلسلهمراتب در سازمان نظامي مغاير باشد ولي اساتيد در محيطهای آموزشي فارغ از مباحث
سلسلهمراتبي با دانشجويان برخورد مينمايند .اساتيد در اين زمينه ميتوانند از مهارتهای تكنيكي و شخصي خود
استفاده نمايند .بهطور کلي ،مدرس بايد ترکيبي از پنج شايستگي را داشته باشد .اين يافته با نتايج مطالعه قرباني و
همكاران ( )0360و نيز وکيلي ( )0360همخواني دارد و با مطالعات مظلومي و همكاران ( ،)0386لوکبي و واگن
( ،)2116ميلر و همكاران ( )0686همخواني ندارد.
در خصوص ويژگي دانشپژوهي مدرس ،نتايج بهدست آمده نشان داد از نظر دانشجويان ،مدرس بايد بر موضوع مورد
تدريس تسلط کافي داشته باشد و اطالعات به روز و جديد را با شور و اشتياق خاصي ارائه کند و تنها در موارد خاص و
بهندرت دانشجويان را به منا بع درسي ارجاع دهد .اين يافته با نتيجه مطالعات قرباني و همكاران ( ، )0360فاطمي
( ،)0381رابرتز و ديير ( ،)2116لوکبي و واگن ( )2116و نيز الفت و توماس ( )0663مطابقت دارد ،ولي با نتيجه
مطالعه ريچارد و همكاران ( )0360همخواني ندارد .از نظر شايستگيهای اخالقي و رفتاری مدرس نتايج بهدست آمده
نشان داد که مدرس بايد در برابر وظيفه ای که در خصوص آموزش و پژوهش دانشجويان بر عهده دارد ،احساس
مسئوليت کند و با محترم شمردن حقوق دانشجويان و با اشتياق و عالقهمندی ،آمادگي رسيدگي به امور آموزشي و
پژوهشي دانشجويان را داشته باشد ،از طرفي مسئول بودن (دارای پست سازماني) استاد نيز از بار تاکيدی ويژهای در
اين پژوهش برخوردار بود ،چرا که بهدليل مسائل خاص محيطهای نظامي امكان دسترسي به ابزارهای اطالعاتي در اين
محيط ها (فضای مجازی و گروه های مجازی  )...وجود ندارد و نقش استاد در اين باره در سازمانهای نظامي بسيار
پرنگتر از ساير دانشگاهها مي باشد ،بر اين اساس ،اين مورد توسط دانشجويان نيز از بار تاکيد ويژه برخوردار گرديد؛
عالوه بر اين اساتيد نظامي در دانشگاههای سازماني خود وظيفه ايجاد انگيزه ،سائق و همچنين ميل و رغبت نسبت به
آينده مشاغل نظامي در دانشجويان را به دليل شرايط خاص محيط سازماني از نظر رفتاری و فرهنگي بهمنظور توسعه
بهتر و عملكرد صحيحتر دارند .اين مورد يكي ديگر از وجوه خاص مولفههای مربوط به شايستگيهای استادی در
محيطهای نظامي است؛ بدين منظور با توجه به شاخصههای محيطهای نظامي (رعايت سلسلهمراتب و بروکراسي
ماشيني) ،همزمان با قاطعيت و انعطافپذيری ،سخت گيری کمتری نشان دهند .در تحقيق قرباني و همكاران ()0360
نيز اين نتيجه تاييد شده است .مدرس خوب برای افزايش گيرايي مطالب ارائه شده ميتواند از روشهای مختلفي
استفاده کند .در اين تحقيق نتيجه بهدست آمده نشان داد که بهرهگيری از وسائل کمک آموزشي (شبيهسازها)،
روشهای آموزشي متنوع و بيان اهداف آموزشي ميتوانند سه خصيصه مهم فني مدرس خوب باشند .در اين مطالعه
شايستگيهای شخصي مدرس کمترين اهميت را بهخود اختصاص دادند که با نتيجه مطالعه بنت و همكاران ()2118
همخواني ندارد .در زمينه ويژگي های شخصي نيز الزم است استاد با حس نوعدوستي خود بتواند دانشجويان را در همه
مراحل تحقيق ياری کند و به فهم مطالبي که به دانشجويان ارائه ميدهد ،اهميت دهد و با ظاهری آراسته و مناسب با
محيطهای نظامي در محيط آموزشي با دانشجويان تعامل داشته باشد ،زيرا در محيطهای آموزشي نظامي داشتن
ظاهری آراسته و مناسب ،يكي از عوامل مهم جذب دانشجويان و الگوگيری از استاد و همچنين برقراری ارتباط با وی
بهشمار ميرود؛ اين نتيجه در مطالعه فاطمي ( )0381مد نظر قرار نگرفته است .همچنين ،نتيجه تحقيق نشان داد
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دانشجويان سن ،درجه و سابقه تدريس استاد را جز ويژگيهای مهم شخصي چندان مهم نميدانند .اين يافته با نتيجه
مطالعه فاطمي ( )0381همخواني ندارد.
با توجه به يافته های تحقيق حاضر و همچنين ديگر تحقيقات همسو با اين پژوهش ميتوان گفت که آگاهي از
شايستگيهای مطلوب مدرسي برای همه اساتيد حياتي است .بهعبارت ديگر شايستگيهای مطلوب برای مدرس در
سطح دانشگاه در ايران از ديدگاه دانشجويان تقريباً يكسان است (نوابي و ديگران)3 :0388 ،؛ بنابراين پيشنهاد ميشود
سياههای از اين عوامل در اختيار مدرسين قرار گيرد تا اساتيد با خود ارزشيابي در راستای ارتقاء آموزش خويش گام
بردارند.
با توجه به اولويت تسلط استاد بر درس (دانش پژوهي) و فن بيان (رفتاری ،ارتباطي) ،پيشنهاد ميشود ،دانشگاهها در
هنگام جذب اساتيد به اين معيارها توجه ويژهای داشته باشند و همچنين در طول دوران خدمت ،با برگزاری کارگاههای
آموزشي در راستای بهبود مهارتهای تدريس اساتيد و بهروز نگه داشتن ايشان تالش کنند .اين امر در خصوص
رشتههای موجود در نيروهای مسلح که بيشتر تكنيک و تاکتيکمحور هستند و علم و دانش مورد نياز دانشجويان آن
با سرعت زيادی در حال تغيير و پيشرفت است ،ضرورتي فزونتر دارد؛ همچنين پيشنهاد ميشود با توجه به پيشرفت
روزافزون فناوری ،کالسهای ويژه ای برای اساتيد در زمينه آشنايي با علوم کامپيوتر و نحوه صحيح جستجوی اطالعات
تخصصي از اينترنت برگزار گردد ،همچنين نيز پيشنهاد ميشود کميته توانمندسازی آموزش اعضای هيات علمي در
دانشگاه با هدف ارزشيابي دورهای و منظم اساتيد بهمنظور کشف ،کاستن و تقويت نقاط قوت و ضعف اساتيد و در
نتيجه سيستم آموزشي تشكيل گردد ،از سوی ديگر فرمهای ارزشيابي با نظرخواهي از اساتيد محترم (نه تنها
دانشجويان) تهيه و بهصورت دورهای تكميل گردد و به منظور ارزيابي اساتيد در بازههای زماني و بررسي روند صعودی
يا نزولي ارزشيابي اساتيد مورد مطالعه قرار گيرد.
با توجه اينكه اين تحقيق فقط در سطح دانشجويان مقطع کارشناسي انجام شده است بايد از تعميم نتايج به سطوح
ديگر پرهيز نمود .همچنين نتيجهگي ری تحقيق در خصوص الگوی مدرسي در ميان همه دانشجويان و به صورت يكجا
انجام شده است و شايد تفكيک دانشگاه ها نتايج متفاوتي داشته باشد .در پايان توصيه ميشود محقيق آتي اين تحقيق
را در ديگر دانشگاههای افسری آجا و در سطوح ديگر مقاطع تحصيلي انجام دهند.
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