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  دانشجوياندر  و منابع آن رسمي و غيررسميوضعيت يادگيري و مقايسه بررسي 
 ) )ع(افسري امام علي دانشگاه - مطالعه موردي( 

  3جعفريعليرضا  ،2حسين آتشي سيد ،1*تكتم نجفي
  چكيده

غيررسمي يادگيري دهد بيشترين سهم يادگيري از طريق تحقيقات انجام شده در جهان نشان مي
رسمي  شود، اما آنچه عمالً در حال وقوع است تمركز و صرف هزينه بر روي يادگيري حاصل مي

دانشجويان رسمي و غيررسمي بررسي وضعيت يادگيري هدف  با حاضر پژوهش از اين رو. است
؛ روش پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و به شيوه است انجام شده )ع(دانشگاه افسري امام عليدر 

نفر  195جامعه مورد مطالعه كليه دانشجويان هستند كه تعداد . پيمايشي انجام شده است -توصيفي
ها عالوه بر مطالعات آوري دادهاده انتخاب شده است؛ ابزار گردس گيري تصادفي به روش نمونه

است كه با توجه به نياز دانشگاه بومي شده ) 2008(سونگ و نامه شلي اي، شامل پرسشكتابخانه
هاي پژوهش نشان يافته. است كاكسون تحليل شدهها با استفاده از آزمون فريدمن و ويلداده. است
بيشترين يادگيري غيررسمي  مؤلفهدو  هاي و روش ادگيري رسمي كمتريني مؤلفه هايروش ،داد

انساني  -هاي منبع تعامالت اجتماعي؛ همچنين روشارتباط را با يادگيري دانشجويان دارند
  .بيشترين رابطه را با يادگيري دانشجويان دارد

  .يادگيري، يادگيري رسمي، يادگيري غيررسمي: واژگان كليدي

                                                            
  . دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ايران انساني، منابع ارشد مديريتدانشجوي كارشناسي .1
 Email: Toktam.Najafi@ut.ac.ir  
  .شناسي تربيتي، دانشگاه تبريز، ايران دانشجوي دكتراي روان ،)ع(علمي دانشگاه افسري امام علي تعضو هيئ. 2

  )ع(دانشگاه  افسري امام علي ضو هيئت علمي مدرس و ع.  3
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  مقدمه
. تغيير است در حالة حياتي شناخت و انطباق با سرعت فزايندة يادگيري جاد امروزه

در اين زمينه معتقد است، توانايي يادگيري، كشف تغييرات و ) 1385(1ماركوات
سازي آن، قابليت مهمي است كه براي سرآمدي در دنياي متحول امروزي بسيار  پياده

گيري و آموزش تميزي قائل نشده و بين ياد افراد بيشترحال  با اين. كليدي است
العات با شنيدن آنان يادگيري را به معناي كسب اطّ. داننديادگيري را همان آموزش مي

حالي است كه يادگيري معناي  اين در ؛دداننميسخنراني يا خواندن متني منتخب 
انايي به ت تويادگرفتن به معناي تقوي توان گفتطور كلّي مي هب. تر از آموزش دارد وسيع

يادگيري هميشه در طي زمان و . آيدمي دست هاي است كه از پيگيري امور بكمك تجربه
 است كه بهآموزش مداوم در واقع يادگيري يك  .آيددست مي هدر مسير زندگي واقعي ب

از آن  آيد و هاي يادگيري كه پس از اتمام تحصيالت اجباري پيش ميكليه فرصت
  )28 :1381، ترجمه سرمد،2جارويس(. شودمي ، اطالقگردد استفاده مي

آتكينسون و همكاران، ( هاي زندگي انسان نمايان استصحنهة در هم 3نقش يادگيري
عوامل  ترين مهمشايد بتوان گفت يكي از ). 255: 1385ترجمه براهني و همكاران، 

ت انسان مخلوق عادت، و عاد. يادگيري است هاي اجتماعي در زندگي انسان پيشرفت
عبارت ديگر  به. است ترين اساس زندگي انسانو يادگيري ضروري نتيجه يادگيري

يادگيري  ةدربار ).68: 1389كريمي،( هاي خود استتوان گفت انسان محصول يادگيري مي
تقسيم  5غيررسمي و 4ر كلّي به دو بخش رسميطو هبيادگيري بايد اذعان داشت، 

توان به سوار شدن در ري رسمي را ميمعتقد است يادگي) 2007( 6شود؛ كراس مي
ريزي شده است، طور يكسان برنامه اتوبوس تشبيه كرد كه مسير براي مسافران از قبل به

                                                            
1. Marquardt, Michael J 
2. Jarvis, Peter 
3. Learning 
4. Formal Learning 
5. Informal Learning 
6. Cross, J. 
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سوار مسير و  كه فرد دوچرخه استسواري  و يادگيري غيررسمي همانند دوچرخه
 ،1برخي محققان همچون مارسيك و ولپ. كندسرعت حركت را خود تعيين مي

بدون ساختار، تجربي و غيرسازماني است؛ البته  بيشترگيري غيررسمي معتقدند ياد
آنچه از بررسي  ؛)1999مارسيك و ولپ، ( است يادگيري غيررسمي گاهي عمدي نيز

يادگيري رسمي و غيررسمي مسلم است، تفاوت فاحش سطح اين دو نوع يادگيري 
غيررسمي حاصل  روشدهند بيشترين سهم يادگيري از تمام تحقيقات نشان مي. است
تمركز و صرف هزينه بر روي  ،حال، آنچه عمالً در حال وقوع است با اين .شود  مي

توان به لزوم تمركز و پژوهش در رابطه با ، مياينبنابر .هاي رسمي استيادگيري
 )ع(عليدر دانشگاه افسري امام  ويژه به بررسي وضعيت يادگيري رسمي و غيررسمي

وان تبيش از پيش  يهاي سازمان، ارتقاكاهش هزينه ةاند زمينتوبرد؛ اين امر ميپي
  .را فراهم آورد... بع افزايش توان نظامي وعلمي و عملي دانشجويان و بالط

بر اهميت بافت ) 1388(و كارشناسان همچون كارشكي پژوهشگران امروزه بيشتر
اند از ق سعي كردههاي موفّكنند و سازمانكيد مياغيررسمي در بهبود عملكرد سازماني ت

كار اغلب  محيط كارشناسان. هاي اين بافت حداكثر استفاده را ببرندامكانات و قابليت
تواند آيد كه ميوجود مي يادگيري غيررسمي به راهيافتگي از  بر اين باورند كه توسعه

 مدار، آموزش مبتني بر رايانه، انجام يك وظيفه ياها همچون آموزش كالسانواع روش
در حال حاضر . بر بگيرد ريزي شده سنتي ديگر را هم درهاي برنامه بعضي از روش

، 2كونلن(. افتديادگيري غيررسمي اتفاق مي راهشود، از بسياري از آنچه يادگرفته مي
دستور كار، ساختار،  شوند كهاين تجارب از اين جهت غيررسمي ناميده مي) 2004

                                                            
1. Marsick, V.J. and Volpe, M. 
2. Conlon, T.J. 
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وجود ندارد، بلكه يادگيري به شكل  1»دهندگان محتوا ئهارا«توالي، برنامه يا كنترلي بر 
  ).2008، 2كرنل(. دهدساده روي مي

 20انجام شده است فقط  3بر اساس نتايج مطالعاتي كه توسط مارسيك و واتكينز
در عوض، . هاي رسمي و ساختارمند استآموزند به شيوهآنچه كه افراد مي درصد
ه استراتژي شخصي كه معموالً افراد براي يادگيري هاي آنها حاكي از آن است كيافته

االت، مطالعه و وگيرند، گوش فرادادن، مشاهده، جستجو براي يافتن پاسخ سكار مي هب
اي كه به بررسي نسبت زمان به مطالعه. واكنش نشان دادن نسبت به محيط كارشان است

 دهدخوبي نشان مي پردازد اختالف بين يادگيري رسمي و غيررسمي را بهيادگيري مي
  ). 1998، 4موره()1شكل (

  

  
  
  
  

  )همان(نسبت زمان به يادگيري  :1شكل 
  

هاي يادگيري %85، نزديك به )1993(5بر اساس تحقيقات انجام شده توسط سورهان
عمالً در حال وقوع آنچه  اما ؛شودهاي غيررسمي انجام ميشيوه رخ داده در محل كار به

                                                            
1. Content Provider 
2. Cornell, Paul 
3. Marsick & Watkins 
4. Moore, Sally-Ann.  
5. Sorohan, E. G. 
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ترين مشكل هاي رسمي است و اين اصليبر روي يادگيرياست تمركز و صرف هزينه 
  . هاستسازمان بيشتر

هدر رفتن منابع مالي و انساني  به بحث يادگيري غيررسمي، موجب  يتوجه بي
يابي و يا كند شدن روند نيل به راهبردهاي سازمان در رسيدن به  ها و عدم دستسازمان

يادگيري رسمي و غيررسمي، مشخص  ررسيببنابراين، . شودانداز خود مي اهداف چشم
هاي برتر، موجب كار بستن اين روش ههاي برتر يادگيري و بكردن ابعاد و مؤلّفه

گيري از بيشترين توان نيروي انساني، افزايش جويي در صرف منابع مالي، بهره صرفه
اندازهاي  يابي به چشم تر در دستسطح علمي و عملي كاركنان و حركت سريع

نيروي انساني بنابر آنچه بيان گرديد و از آنجا كه امروزه  .شوددهاي سازمان ميراهبر
 .ها مطرح استكشورها و سازمانة هم در راهبردي و تعيين كننده عنوان عامل به

در خصوص يادگيري غيررسمي نشان ) 2007(1مطالعات انجام شده توسط گرتنر 
يررسمي هستند؛ همچنين تخمين دهد، بزرگساالن صدها ساعت درگير يادگيري غ مي
ها و صنايع صرف آموزش زنند كه اگرچه هر سال ميلياردها دالر توسط سازمانمي

در محل كار و %) 85چيزي حدود بيش از ( از يادگيري زياديبخش  شود،رسمي مي
ها اين است كه بيشتر سازمان بيشتربنابراين مشكل . صورت غيررسمي است به

كنند و به هزينه مي) يادگيري رسمي( ترين بخش يادگيري كوچكدرآمدشان را بر روي 
  )2005كونر، ( .توانند به حداكثر بازدهي خود دست پيدا كنندهمين دليل نمي

پژوهش حاضر در پي بررسي وضعيت يادگيري رسمي و غيررسمي دانشجويان 
راهبردهاي تواند در ارائه است و نتايج حاصل از آن مي )ع(دانشگاه افسري امام علي

بيش از پيش سطح يادگيري و توان علمي و عملي دانشجويان  يارتقا برايكاربردي 
از آنجا كه اين موضوع، جديد و تقريباً مغفول مانده است، با انجام چنين . گشا باشدراه

ن و مسئوال گذاران ارتش جمهوري اسالمي ايران، در سطح كالن هايي، سياستپژوهش
                                                            
1. Baum gartner, L. 
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توانند با آگاهي و ارتش جمهوري اسالمي ايران، در سطح ميانه، ميامر در نيروي زميني 
گذاري و تصميمات راهبردي  هاي برتر يادگيري، سياستاشراف به منابع و روش

، در سطح )ع(ن دانشگاه افسري امام علي؛ همچنين فرماندهان و مسئوالبگيرندمؤثّرتري 
هايي بيشترين رابطه را با كه چه منابع و روش خرد، با داشتن درك صحيح از اين

گونه عوامل از طرفي موجب افزايش  توانند با تقويت اينيادگيري دانشجويان دارد، مي
برداري از يادگيري دانشجويان نوپا شده و از طرف ديگر مسئوالن را در كشف و بهره

توانند از ساي آموزش ميوعالوه ر هب. ها ياري دهندها و كاهش هزينهفرصت
هاي آموزشي استفاده كنند؛ زيرا هم اكنون ريزياي اين پژوهش در برنامهدستاورده

كه نتايج  شود، در صورتيهاي رسمي ميبيشترين زمان و هزينه صرف دريافت آموزش
دهد يادگيري غيررسمي نسبت به نشان مي) 2006(1هايي از جمله فلورنسپژوهش
  )27: 1389ساز، ينهآي(. اشته استثير بيشتري در عملكرد افراد دهاي رسمي تايادگيري

: اصـلي ايـن پـژوهش عبـارت اسـت از      الوسـ ، بيـان شـده بـاال   ه به مسائل توج با
 هـاي  يـا شـيوه  رسـمي   هـاي  شـيوه يك از  كدام) ع(دانشجويان دانشگاه افسري امام علي«

   »ند؟ا د و منابع آن كدامكنن استفاده مي را رسمي يادگيريغير

  مباني نظري پژوهش
يادگيري  راهرفتارهاي پيچيده انساني از ة هيچ ترديدي نيست كه تقريباً هم: يادگيري

يم، بايد بدانيم كناگر ما بخواهيم رفتار فرد را توجيه، پيش بيني يا كنترل . شودحاصل مي
 ).18 :1385، ترجمه پارسائيان و اعرابي، 2رابينز( كه وي چگونه آن رفتار را ياد گرفته است

توانستيم انجام دهيم، اكنون قادر به انجام آن هستيم، قبالً نمي وقتي ما كاري را كه
رشد،  شرط آنكه اين توانايي، حاصل ، به»ايمگرفته انجام آن را ياد«توانيم بگوييم  مي
بنابراين، در يادگيري ). 19 :1385پارسا،( و نظاير آنها نباشد ثير داروها، بيماري، خستگيات

                                                            
1. Florence 
2. Robbins, Stephen P 



  203 / بررسي و مقايسه وضعيت يادگيري رسمي و غيررسمي و منابع آن در دانشجويان

حال، اين توانايي ايجاد شده  در عين. شودكيد ميات» بهتجر«بر توانايي حاصل شده از 
بر . ناميد» يادگيري«باشد تا بتوان آن را  داشتهبر اثر تجربه بايد ثبات و دوام مطلوبي نيز 

 :اندنظران حوزه يادگيري تعريف زير را براي يادگيري پذيرفتهاين اساس اغلب صاحب
اً پايدار در رفتار بالقوه موجود زنده كه بر يادگيري عبارت است از ايجاد تغييرات نسبت«

صورت  به فقطيادگيري را نبايد البته  ).68 :1389كريمي، (» اثر تجربه حاصل شده باشد
بلكه د؛ كرشود تصور هاي آموزشي انجام ميهاي مواد درسي كه در كانونپيشرفت

گوني پديدار هاي دگراي است كه در قالب يادگيري در حقيقت داراي مفهوم گسترده
 ).16 :1385 پارسا،(شودمي

طور سنتي، مفهوم يادگيري، با يادگيري رسمي عجين  هب: يادگيري رسمي و غيررسمي
گويد يادگيري رسمي كه از آن به عناويني چون مي) 1388(كارشكيشده است؛ 

كالسيك و آكادميك ياد شده است، آن نوع از يادگيري است كه  ،1يادگيري ساختاريافته
آموزش . گيردآن فرد در يك فرآيند از پيش تعيين شده تحت آموزش قرار مي در

ريزي معلّم يا مربي و همراه رسمي ساختار يافته، اغلب در قالب تشكيل كالس با طرح
كه  است در مقابلِ يادگيري رسمي، يادگيري غيررسمي .استبا اجرا و ارزيابي در محل 

ياد  4و يادگيري زمينه شده 3، يادگيري تجربي2از آن به عناويني چون يادگيري ضمني
جان «توسط  نخستالمللي مفهوم يادگيري غيررسمي، در مباحث بين .شده است

ويژه در زمينه  هدر دوره رنسانس ب» 6مالكوم نوز«مطرح شد و بعدها توسط  5»ديوئي
رسمي  يادگيري غيررسمي از يادگيري ،در ابتدا. توسعه سياسي مورد استفاده قرار گرفت

اهميت يادگيري غيررسمي . هاي آموزشي مجزا شددوره روشدر مدارس و يادگيري از 
اي بوده و بر اثر متقابل بين تعامالت يادگيري غيررسمي و هاي حرفهدر ترويج مهارت

                                                            
1. Organized 
2. Incidental Learning 
3. Experiential Learning 
4. Granted Learning 
5  . John Dewey 

6. Makolm Knowles  



  1391، سال دوازدهم، زمستان  48، شماره  پژوهشي مديريت نظامي -علميفصلنامه /  204

 دهد كه ياديادگيري غيررسمي زماني رخ مي. افراد تمركز دارد هاي ويژگيمحيط و 
بيان ) 1974(1كمبس. اي خودآموز چيزي را فرا بگيرده شيوهشود تا بگيرنده ترغيب مي

هاي يادگيري رسمي و غيررسمي معموالً براساس فرآيند، موقعيت، دارد ويژگيمي
كه يادگيري رسمي عموماً در موقعيت  در حالي. شوندمحيط، هدف و زمينه توصيف مي

درجه، ( كنددنبال ميدهد و هدف خاصي را رخ مي) مدرسه، دانشگاه يا كالج( مشخص
هاي مختلف يادگيري را به همراه ندارد و معموالً شيوهيادگيري رسمي  .)مدرك ديپلم،

طور خاص بر  هتر بوده و تمركزش بيادگيري غيررسمي سادها ام، استدانش محور 
؛ 1987رسنيك،( انديشمندان مختلفي. ها و نيازهاي يادگيرنده استعالقه، الويت

وجوه تمايز يادگيري غيررسمي از  2.)1997؛ بنسون،1990يك و واتكينز،؛ مارس1998هاگر،
، 5، غير ساختارمند4نيافته، سازمان3نشدهريزييادگيري رسمي را بر اساس مفاهيم برنامه

يادگيري غيررسمي، يبر اساس تعريف ).34 :1389ساز، آيينه( انده قرار دادهمورد توج ،
اي هاي يادگيرانهطور خاص شامل فعاليت است كه به اي از يادگيري از محيط كارجنبه

هاي است كه توسط افراد در محيط كار آغاز شده و نتيجه آن توسعه دانش و مهارت
ترين انواع براساس ادعاهاي موجود يادگيري غيررسمي، از رايج همچنين ؛فني آنهاست

  ).35: همان(است يادگيري در محيط كار 

                                                            
1. Coombs, P. 
2. Resnick, Hager, Marsick & Watkins, Benson  
3. Un programmed 
4. Un Organized 
5. Structured 
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  پژوهش ةپيشين
سويي در داخل و خارج از  موضوع مورد پژوهش، تحقيقات متعدد و همدر خصوص 

خي از آنها اشاره به بر طور خالصه زير بهكشور نيز صورت پذيرفته است كه در 
 )1جدول ( .شود مي
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 جدول( ندهستسو  ها كه به نوعي با موضوع مورد تحقيق همهمچنين برخي پژوهش
  :گردندبيان مي زيربه اختصار در  )2

  
هاي يادگيري رسمي و غيررسمي ين پژوهش به بررسي وضعيت منابع و روشدر ا

از  ها و توانايي علمي و عملي افراد،توان گفت مهارتطور كلّي مي هب ؛شود پرداخته مي
- آموزشراه گيري از ياد.1 :ند ازا ، عبارت)ع(جمله دانشجويان دانشگاه افسري امام علي

هاي فعاليت راهيادگيري از .3انساني،  -تعامالت اجتماعي هرايادگيري از .2انتشارات، 
عملي؛ منبع اول ناظر به يادگيري رسمي و منبع دوم و سوم ناظر به يادگيري  -كاري

شكل ( اين سه منبع در مدل مفهومي تحقيق راههاي يادگيري از روش. غيررسمي است
  .درج شده است )2
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  هاي يادگيري رسمي و غيررسميمدل مفهومي منابع و روش :2شكل 

آموزش از اركان اساسي و حياتي فعاليت : 2آموزش-1انتشارات روشيادگيري از 
اجتماعي است و توسعه و پيشرفت در ابعاد مختلف وابسته به آموزش و متناسب با 

نظران بر اين عقيده هستند كه هدف از  صاحب. اهميت قائل شده براي آن است
تنها انتقال معلومات و ، ...)چون مطالعه كتب، مجالت وهم( هاي رسميآموزش

اي گردد، بلكه هدف از تعليم و تربيت تا ذهن افراد همچون كتابخانه يستمحفوظات ن
با اين وجود،  .هاي جديد، مجهز كندآن است كه انسان را براي جستجوي مدام راه حل

نسبت به  هاي غيررسميآنچه مسلم است تفاوت فاحش بين سطح يادگيري
ن گفت ميزان يادگيري غيررسمي تواهاي رسمي است تا حدي كه مي يادگيري

هاي آموزشي صورت برنامه راهكننده است و بخش اعظم يادگيري از  خيره

                                                            
1. Learning From Books & Mag 
2. Learning From Education 
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يادگيري مرتبط با كار  % 70طبق برآورد اداره كار آمريكا، بيش از ). 2005كونر، (گيرد نمي
 ).2008كرنل، ( شودمي هاي رسمي حاصلدر خارج از بخش آموزش

كار مشتمل بر مسايل  راهيادگيري از  :1عملي - هاي كارييادگيري از طريق فعاليت
 ه داردها در عمل تمركز و توجحل سازي راهواقعي بوده و بر كسب دانش و پياده

 توان به سه بخشكار را مي راه ي يادگيري را ازطور كلّ هب). 36 :1387يعقوب زاده قمي، (
به اين معني كه قبل از شروع به كار جديد، : ادگيري قبل از انجام فعاليتي.1: سيم كردتق

دست آمده  ههاي مشابه و قبلي بافراد زماني را صرف يادگيري از تجاربي كه از فعاليت
ه و تمركز افراد به مرور و نظارت به توج :يادگيري در حين انجام فعاليت.2؛ كنندمي

هاي ها و قابليتر طول انجام كارها بر اهداف سازمان، يا ظرفيتمستمر و پياپي د
به اين مطلوب دست ... برگزاري جلسات كوتاه و راهتوان از سازمان، اشاره دارد كه مي

دهد و با پس از اتمام و پايان يافتن كار رخ مي :يادگيري بعد از انجام فعاليت.3يافت؛ 
دست آمده  هگونگي انجام كار، تجارب و نكات بدريافت بازخوردي از نحوه اجرا و چ

  )58 :1389ساز، آيينه( .گيرد هاي بعدي مورد استفاده قرار ميافراد براي كارها و فعاليت

طور كه پيشتر بيان شد، يادگيري غيررسمي گاهي عمدي و گاهي غيرعمدي  همان 
يادگيري .1 :د ازنا عبارتهاي يادگيري غيررسمي در محل كار است؛ از جمله فعاليت
 ؛)2004كونلن، ( مشاوره و مربيگري.2؛ )2001مارسيك و واتكينز، ( فرد با هدايت خودش

بازخورد .5؛ )2004؛ ايروات،  3،2004اردونري( سؤال پرسيدن.4؛ )2004، 2ايروات( شبكه.3
ي از ها تنها بخش كوچكالبته اين فعاليت). 2004؛ ايروات،  2001مارسيك و واتكينز، ( گرفتن

در واقع، يادگيري ). 2008لي، ش( دهدآنچه واقعاً در حال وقوع است را تشكيل مي
رسمي غير عمدي اغلب زماني كه در حال انجام وظايف روزانه هستيد اتّفاق غير

                                                            
1. Learning From Work 
2. Eraut, M. 
3. Reardon. 
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به نوعي، جزء  ،2و يادگيري از طريق اشتباهات 1آزمون و خطا راهافتد؛ يادگيري از  مي
  )2002، 3تيكنن( .روند ميهاي غيرعمدي به شمار ييادگير

پردازان يادگيري اجتماعي، تاكيد  نظريه :5انساني -4تعامالت اجتماعي راهيادگيري از 
پويايي ة اين امر، رابط. دارند كه رفتار شخص و عوامل محيطي، عوامل دوطرفه هستند

طور مكانيكي و نه با طيب خاطر، نسبت به  هدهد كه در آن، شخص نه برا شرح مي
كند كه يك يادگيري اجتماعي پيشنهاد مية دهد؛ نظرياي محيطي واكنش نشان مينيروه

مشاهده، رفتارهاي ديگران را به عنوان  راهجانشيني است كه افراد از  راهراه يادگيري، از 
تعامالت روزانه اجتماعي،  راهيادگيري غيررسمي از  ).312 :1390سيف،( پذيرندالگو مي
كار در كنار .2هاي گروهي؛ مشاركت در فعاليت.1 :نهاي مختلفي همچوبه شكل
مشاهده و .5كاركردن با ارباب رجوع؛ .4پرداختن به كارهاي چالش برانگيز؛ .3ديگران؛ 

تشريك مساعي و .8با ديگران  9و گفتگو 8بحث.7 7مشورت با نخبگان.6 6الگو برداري
كال به شدت وابسته به اين اش راهدهد؛ موفقيت در يادگيري از رخ مي... و 10همكاري

در نظريه يادگيري اجتماعي، ). 2004ايروات، ( كيفيت روابط انساني در محل كار است
 است؛ بدين معنا كه شخص اعتقاد دارد از عهده 11ترين واژه مفهوم خودكارآمديكليدي

  .آيدانجام كار بر مي

يادگيري ه از تعيين ميزان استفاد«ژوهش حاضر  ترين هدف كلّي پ مهم :پژوهشهدف 
  .است» )ع(دانشجويان دانشگاه افسري امام عليو منابع آن در غيررسمي  يارسمي 

                                                            
1. Learning From Trial & Error 
2. Learning From Mistake 
3. Tikkanen 
4. Social Learning 
5. Learning From Humans 
6. Learning From Observation 
7. Learning From Mentors   
8. Learning From Discussion 
9. Learning From Talking 
10. Learning From Corporation 
11. Self-Efficacy 
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  سواالت پژوهش
رسمي يا  هاي يك از شيوه كدام) ع(دانشجويان دانشگاه افسري امام علي .1

  ؟ندكن استفاده ميبيشتر را غير رسمي يادگيري  هاي شيوه
غير رسمي در يادگيري  هاي رسمي يا شيوه هاي يك از منابع شيوه كدام .2

 در اولويت باالتري قرار دارد؟  )ع(دانشجويان دانشگاه افسري امام علي

 در در يادگيري دانشجويان» انتشارات -آموزش«منبع  هايروشيك از  كدام .3
 اولويت باالتري قرار دارد؟

در يادگيري » عملي -هاي كاريفعاليت«منبع هاي روشيك از  كدام .4
 يت باالتري قرار دارد؟اولو در دانشجويان

در يادگيري » انساني -تعامالت اجتماعي«منبع هاي روشيك از  كدام .5
  اولويت باالتري قرار دارد؟ در دانشجويان

  پژوهششناسي روش
شناسي  و از نظر روش استكاربردي  نوعپژوهش حاضر به لحاظ  :نوع و روش تحقيق

  .پيمايشي است -توصيفي
گردآوري اطالعات مورد نياز براي  برايين پژوهش در ا: هاگردآوري داده روش

هاي  گردآوري داده به منظورو اي ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق از مطالعات كتابخانه
. ده استشاستفاده ) 2008( 1يادگيري شلي و سونگ، نامه مورد نياز تحقيق، از پرسش

، )ع(سري امام عليدانشگاه اف توجه به شرايط و نيازهاي خاص نامه با اين پرسش
  .شده است 2آن انتخاب و بوميبا هاي مناسب و متناسب سازي و گويه مدل

                                                            
1. Shelley & Seung, 2008 

، لذا استهاي كمي نامه اصلي مربوط به مديريت منابع انساني است و داراي گويه از آنجا كه پرسش. 2
نامه افزوده  هاي ديگري به آن پرسشدانشگاهي بايد گويه تادانبا مشورت گرفتن از خبرگان نظامي و اس

  .ي داده شودرات جزيها نيز تغييشده و در برخي از گويه
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هاي يادگيري بررسي منابع و روش بهمذكور  نامه پرسش: و پايايي رواييسنجش 
هاي متعددي در آن گنجاند شده مؤلفهداراي دو بعد است كه  و پردازدغيررسمي مي

متعددي تقسيم ) سواالت( هايبه گويه مؤلفههر ملموس شدن بيشتر،  براياست؛ 
هاي پژوهش، از نامه براي احراز اطمينان از روايي محتوايي و صوري پرسش. گرديد

 براين نظامي متون تخصصي مديريت، همچنين متخصصاو  مربوطنظرات متخصصان 
 7اس نامه با مقي هاي پرسشتمام گويه. ه استتطابق با فرهنگ نظامي بهره گرفته شد

، بيش از )4(، متوسط)3(كم، )2(كمخيلي ،)1(صورت، هيچ اي ليكرت بهگزينه
اي كه روند افزايش اعداد اند؛ به گونهطراحي شده) 7(و خيلي زياد) 6(، زياد)5(متوسط

  . نشان دهنده افزايش يادگيري است

نفر از جامعه  25اي با حجم نامه، نمونه در پژوهش حاضر پس از تدوين پرسش
صورت تصادفي انتخاب شد و آزمون روي آنها اجرا گرديد؛ سپس به منظور  هاري بآم

هاي حاصله با استفاده از روش آلفاي كرونباخ مورد نامه، داده گيري پايايي پرسشاندازه
نامه را تاييد  پرسش پايايي )0.835( دست آمده هيب بكه ضر تجزيه و تحليل قرار گرفت

  .كرد

دانشجويان شاغل به  ةجامعه آماري اين پژوهش، شامل كلي :آماري جامعه و نمونه
 زير؛ حجم نمونه آماري بر اساس فرمول استتحصيل سال اول، دوم و سوم 

دانشگاه افسري امام  نفر از دانشجويان 195تعداد  .)101: 1371،ترجمه شريفي، 1بست(
    .اند دهساده از بين دانشجويان انتخاب ش -كه به صورت تصادفي است )ع(علي

 

                                                            
1. Best, john W. 
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كه پس از بررسي  شدنامه توزيع  پرسش 195توجه به حجم نمونه آماري تعداد  با
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتنامه معتبر  پرسش 167ها، تعداد نامه پرسش

   كليديتعريف اصطالحات 
ر موجود زنده، بر اثة عبارت است از تغييرات نسبتاً پايداري كه در رفتار بالقو: يادگيري

است از  يادگيري عبارت :گويدمي) 1993(1كيم ).68 :1389كريمي، ( دهدتجربه رخ مي
دارد، يك اظهار مي) 1991( 2همچنين هابر. ثّروافزايش قابليت افراد براي انجام اعمال م

گيرد كه از رهگذر پردازش بر روي اطالعات، محدوده رفتارهاي موجود وقتي ياد مي
  )17 :1384اسماعيلي، ( .اش تغيير كندبالقوه

يادگيري رسمي كه از آن به عناويني چون يادگيري ساختاريافته، : يادگيري رسمي
كالسيك و آكادميك ياد شده است، آن نوع از يادگيري است كه در آن فرد در يك 

آموزش رسمي ساختار يافته، گيرد؛ فرآيند از پيش تعيين شده تحت آموزش قرار مي
ريزي معلّم يا مربي و همراه با  لب در قالب تشكيل كالس با طرحمورد حمايت نهاد، اغ

  )28 :1389ساز، آئينه( .استاجرا و ارزيابي در محل 

منظور از يادگيري  اين يادگيري در مقابل يادگيري رسمي است؛: رسمييادگيري غير
هاي طبيعي يادگيري است كه در زندگي روزمره يادگيري ناشي از فرصتغيررسمي، 

در . گيرد كه شخص كنترل يادگيري خود را به دست مي دهد و همچنين زمانييرخ م
كاري، تحصيالت در علوم يادگيري كه نتيجه تنوع تجربيات: اندهگفتتعريف ديگري، 

مختلف، شركت در سمينارهاي علمي، الگوبرداري از رفتار ديگران، تعمق و تفكّر، 
گذاري و امور اجرايي و بررسي  سياستپرسيدن، بازخورهاي صادقانه، مشاركت در 

  )48 :همان(. هاي مختلف استموضوعات از ديدگاه

                                                            
1. Kim 
2. Haber 
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 هاي پژوهشيافته

هاي رسمي يا  كداميك از شيوه )ع(دانشجويان دانشگاه افسري امام علي: 1الوس
  ؟دكنن يبيشتر استفاده مرا هاي غيررسمي يادگيري  شيوه

بيش از  )ع(يان دانشگاه افسري امام عليدر دانشجو) 57.51(ميانگين يادگيري غيررسمي 
براي اطمينان از تفاوت مشاهده شده بين . است) 17.42(ميانگين يادگيري رسمي 

كه نتايج آن در  كاكسون استفاده شده است از آزمون آماري ويل هاي ياد شده ميانگين
  .ارائه گرديده است 3جدول شماره 

  
يـادگيري رسـمي و   مقايسـه  محاسبه شده براي  Z مقدار گرددگونه كه مشاهده مي همان

 )/01P <0(  كه از نظر آماري در سـطح  -4.394برابر است با دانشجويان  در غيررسمي
هاي  از شيوه )ع(د دانشجويان دانشگاه افسري امام عليكرتوان بيان  مي لذا .استدار معني

  .ندكن هاي رسمي استفاده مي غيررسمي يادگيري بيش از شيوه

هاي غيررسمي در يادگيري  هاي رسمي يا شيوه يك از منابع شيوه كدام :2الوس
 در اولويت باالتري قرار دارد؟  )ع(دانشجويان دانشگاه افسري امام علي

بندي آنها در يادگيري  و اولويت غيررسمي يسه منابع يادگيري رسمي وبراي مقا
كه نتايج  هشداستفاده  1مناز آزمون آماري فريد )ع(دانشجويان دانشگاه افسري امام علي

آزمون تفاوت اين الزم به توضيح است كه  .خالصه شده است 4آن در جدول شماره 
هاي  ه و در مورد مقايسهكردهاي سه گروه همبسته يا بيش از آن را آزمون  مجموع رتبه

                                                            
1. Friedman test 
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هاي مشاهده شده در  بنابراين تفاوت. ها حساسيت الزم را ندارد رتبه) دوگانه(زوجي 
لذا  .استها  مجموع رتبه و نيز ترتيب بيانگر تفاوت 5و  4، 3االت وال و سواين س
   .دكر اين آزمون استنباط راهاز  را ها توان تفاوت زوجي بين رتبه نمي

  هابندي منابع يادگيري آزمودنيرتبه  :4جدول 

ميانگين منابع يادگيري
  رتبه

ميانگين
تعداد

  مقدار
مجذور خي

درجه 
 آزادي

سطح 
 داري معني

 167 2.25 3.67 انساني -تعامالت اجتماعي

 167 2.01 3.44 عملي -هاي كاريفعاليت 0.000 2 35.781

 167 1.73 3.20 انتشارات -آموزش

 شود، مقدار مجذور خي محاسبه شده براي منابع يادگيريمشاهده ميگونه كه همان
كه از لحاظ  35.781است با برابر درجه آزادي  2رسمي و غيررسمي دانشجويان با 

رسمي و  بين منابع يادگيريبنابراين . استدار معني) /001P <0(آماري در سطح 
 منبع تعامالت اجتماعيها،  به رتبه ميانگين با توجهغيررسمي تفاوت وجود داشته و 

 انتشارات در -عملي و آموزش -هاي كاريو منابع فعاليترتبه باالترين  ايراانساني د
  .دارندهاي دوم و سوم قرار  هرتب

در يادگيري دانشجويان در » انتشارات -آموزش«هاي منبع يك از روش كدام: 3سوال
 اولويت باالتري قرار دارد؟

و  آموزش با يكديگر-منبع انتشارات راههاي يادگيري از براي مقايسه هر يك از روش
، از آزمون فريدمن استفاده )ع(بندي آنها در دانشجويان دانشگاه افسري امام علي اولويت

  .خالصه شده است 5كه نتايج آن در جدول شماره  شده است
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  آموزش -منبع انتشاراتهاي يادگيري رتبه بندي روش :5جدول 
  هاي يادگيريروش

 آموزش-منبع انتشارات
ميانگين

  رتبه
ميانگين

تعداد
  مقدار

مجذور خي
درجه 
 آزادي

سطح معني 
 داري

  مطالعات عمومي
 )مرتبط با رشته(

4.76 2.88 

 2.86 4.75 مطالعات تخصصي 0.000 3 79.701 167

 2.34 4.23هاي درسي تكاليف و پروژه

 1.91 3.68 تكاليف غير درسي

شود، مقدار مجـذور خـي محاسـبه شـده بـراي      گونه كه در جدول باال مشاهده ميهمان
درجـه آزادي برابـر    3آموزش دانشجويان بـا   -منبع انتشارات راههاي يادگيري از روش

لذا مطالعـات   .استدار معني )/001P <0(كه از لحاظ آماري در سطح  79.701است با 
و مطالعات تخصصي دانشـجويان در اولويـت بـاالتر و اتجـام     ) مرتبط با رشته( عمومي

  .هاي بعدي قرار دارد هاي درسي و تكاليف غير درسي در رتبهتكاليف و پروژه

در يادگيري » عملي -هاي كاريفعاليت«هاي منبع كداميك از روش :4سوال
 دانشجويان در اولويت باالتري قرار دارد؟

عملي با  -هاي كاريمنبع فعاليت راههاي يادگيري از براي مقايسه هر يك از روش
، از آزمون )ع(بندي آنها در دانشجويان دانشگاه افسري امام علي و اولويت يكديگر

  .خالصه شده است 6كه نتايج آن در جدول شماره  ريدمن استفاده شده استف
  عملي-هاي كاريهاي يادگيري منبع فعاليترتبه بندي روش :6جدول 

  هاي يادگيري منبعروش
 عملي -هاي كاريفعاليت

ميانگين
  رتبه

ميانگين
تعداد

  مقدار
مجذور خي

درجه 
 آزادي

سطح 
معني 
 داري

هاي كاريتمشاركت در فعالي-
 عملي

4.90 3.26 
167 8.505 4 0.075 

 3 4.68مسائل و تالش در جهت حل
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 مشكالت تخصصي

 3 4.60 ايفاي نقش مربيگري و ارشديت

كارورزي و ة شركت در دور
 گاهيوارد

4.46 2.88 

ها و خطاهاي اشتباهات، شكست
 حين انجام كار

4.61 2.86 

شود، مقدار مجذور خي محاسبه شده براي باال مشاهده مي گونه كه در جدولهمان
درجه آزادي  4عملي دانشجويان با  -هاي كاريمنبع فعاليت راههاي يادگيري از روش

  بنابراين گرچه شيوه .)/05P> 0(نيست دار معني كه از لحاظ آماري 8.505برابر است با 
هاي تالش در  به قرار دارد و شيوهعملي در باالترين رت-هاي كاريمشاركت در فعاليت

مسائل و مشكالت تخصصي، ايفاي نقش مربيگري و ارشديت، شركت در حل براي
ها و خطاهاي حين انجام كار در گاهي و اشتباهات، شكستوكارورزي و اردة دور
و نقش تقريبا يكساني در  يستتر قرار دارد اما تفاوت آنها قابل مالحظه ن هاي پايين رتبه
 .گيري غيررسمي دانشجويان دارند ياد
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در يادگيري » انساني -تعامالت اجتماعي«هاي منبع يك از روش كدام: 5سوال
  دانشجويان در اولويت باالتري قرار دارد؟

نساني با يكديگر ا -هاي يادگيري منبع تعامالت اجتماعيبراي مقايسه هر يك از روش
، از آزمون فريدمن )ع(سري امام عليبندي آنها در دانشجويان دانشگاه اف و اولويت

  .خالصه شده است 7كه نتايج آن در جدول شماره  استفاده شده است

  انساني -هاي يادگيري منبع تعامالت اجتماعيرتبه بندي روش :7جدول 

  هاي يادگيريروش
 انساني -اجتماعي منبع تعامالت

ميانگين
  رتبه

 ميانگين
تعداد

  مقدار
مجذور 
 خي

درجه 
آزادي

طح س
معني 
 داري

 4.65 5.30 مباحثه و تعامل با متخصصان نظامي

167 62.263 6 0.000 

 بازديدهاي عمومي مرتبط با رسته
 )سمينار نمايشگاه، موزه، همايش،(

5.34 4.63 

 4.13 5.03 مباحثه و تعامل با دانشجويان

 3.96 4.95 دانشگاه تادانمباحثه و تعامل با اس

نمايشگاه، موزه، (خصصي بازديدهاي ت
 )سمينار همايش،

4.65 3.64 

 3.55 4.37 جستجو در اينترنت

ها و راهبردهاي نيروهاي تعمق در برنامه
 مسلح ايران و جهان

4.62 3.43 

شود، مقدار مجذور خي محاسبه شده براي گونه كه در جدول باال مشاهده ميهمان
درجه آزادي  6انساني دانشجويان با  -عامالت اجتماعيمنبع ت راههاي يادگيري از روش

لذا  .استدار معني )/001P< 0(كه از لحاظ آماري در سطح  62.263برابر است با 
 بازديدهاي عمومي مرتبط با رستهو نيز  مباحثه و تعامل با متخصصان نظاميهاي  روش

، ه و تعامل با دانشجويانمباحثهاي باالتر و  در رتبه )سمينار نمايشگاه، موزه، همايش،(
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 نمايشگاه، موزه، همايش،(بازديدهاي تخصصي ، دانشگاه مباحثه و تعامل با استادان
ها و راهبردهاي نيروهاي مسلح ايران و تعمق در برنامهو  جستجو در اينترنت، )سمينار

  .هاي بعدي قرار دارد جهان در رتبه

  گيريبحث و نتيجه
روند؛  شمار ميهاي آن بهترين و ماندگارترين سرمايهصليعنوان ا كاركنان هر سازمان به

نيروي انساني و كيفيت باالي آن  راهو راه رشد، توسعه واقعي و بلند مدت سازمان از 
هاي االت تحقيق و بحثواز بررسي نتايج س). 168 :1388زروندي، ( پذير استامكان

هاي گرفت كه بين منابع و روش توان نتيجهطور كلى مياالت بهومربوط به هر يك از س
معناداري وجود دارد؛  تفاوتيادگيري دانشجويان از نظر آماري  دررسمي و غيررسمي 

هاي د منابع و روشكرتوان بيان  ها مياز آزمون دست آمده بهو با توجه به نتايج 
رسمي، با يادگيري يادگيري غيررسمي به ميزان قابل توجهي بيش از يادگيري

هاي يادگيري مؤلفهبنابراين، تمركز و توجه بيش از پيش به . يان مرتبط هستنددانشجو
) عملي -هاي كاريانساني و فعاليت -هاي منبع تعامالت اجتماعيروش( غيررسمي

عملي نيروي  -تواند سازمان را با صرف كمترين هزينه به بيشترين بازدهي علمي مي
  .انساني خود برساند

 ل نشـان داد  هتجزيه و تحليل يافتهـاي يـادگيري   روشهاي مربوط به سوال او
تلجـا   )3جـدول ( .دارد نقشيادگيري دانشجويان  دررسمي، غيررسمي بيش از يادگيري

دانشمند  44نقش يادگيري رسمي و غيررسمي روي «با عنوان  )2007(پژوهشي در سال 
سـمي را روي آنهـا   انجام داد و نقش يادگيري رسمي و غيرر» كاريدر قالب چهار زمينه

ـ    د كه دورهنتايج اين پژوهش نشان دا. توصيف كرد ي در هاي رسـمي نقـش بسـيار جزي
هاي غيررسـمي بـه   اي دانشمندان دارد، و نقش دورهپژوهش و توسعه تخصص محاسبه

 همچنين شلي پژوهشي در سـال  .)2007تلجا، ( هاي رسمي بودتر از دورهمراتب برجسته
نتـايج  . انجـام داد » رسمي در محل كاروثّر بر يادگيري غيرم عوامل«تحت عنوان ) 2008
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دانـش   راهين است كه يادگيري و بهبـود عملكـرد افـراد بيشـتر از     نگر اابياين پژوهش 
  .)2008شلي، ( هاي رسمييادگيري غيررسمي است تا آموزش راهجديد كسب شده از 

 متجزيه و تحليل يافتهراهاد يادگيري از نشان د و سوم هاي مربوط به سوال دو 
اين بدان معناست كه  )4جدول( كمترين رتبه را دارد؛» آموزش-انتشارات« مؤلفه

هاي غيررسمي بسيار كمتر هاي رسمي نسبت به شيوهشيوه راهيادگيري دانشجويان از 
مطالعه كتب، مقاالت و مجالت عمومي «دهد روش ها نشان مياست؛ همچنين يافته

با اندكي » مطالعه كتب، مقاالت و مجالت تخصصي« ز آن روشو پس ا» رتبط با رشتهم
 )5جدول( .تفاوت باالترين رتبه را در يادگيري دانشجويان به خود اختصاص داده است

 يادگيري رسمي مؤلفههاي در بين ساير روش باالاين بدان معناست كه دو روش 
راستا تلجا پژوهشي در در اين . بيشترين رابطه را با يادگيري دانشجويان داشته است

دانشمند در قالب  44نقش يادگيري رسمي و غيررسمي روي «با عنوان  )2007(سال 
انجام داد و نقش يادگيري رسمي و غيررسمي را روي آنها توصيف » چهار زمينه كاري

) آموزش -انتشارات مؤلفه(هاي رسمي هاي اين پژوهش نشان داد كه دورهيافته. كرد
تلجا، (. اي دانشمندان دارددر پژوهش و توسعه تخصص محاسبهي ينقش بسيار جز

2007(  
 م و چهارم هاي مربوط به سوال تجزيه و تحليل يافتهنشان داد يادگيري از دو
يادگيري  مؤلفه 3ان رتبه دوم را در مي» عملي -هاي كاريفعاليت« مؤلفههاي روش

دهد روش نتايج نشان مي همچنين )4جدول( دانشجويان به خود اختصاص داده است؛
 تالش«هاي در رتبه نخست و پس از آن روش» عملي -هاي كاريمشاركت در فعاليت«

» ايفاي نقش مربيگري و ارشديت« و» مسائل و مشكالت تخصصيدر جهت حل
در سطح هاي مذكور توان گفت روشبنابراين مي )6جدول( ها را دارند؛باالترين رتبه

 مؤلفهاين  روشبيشترين ارتباط را با ميزان يادگيري دانشجويان از توانند ميمعناداري 
ثّر بر وعوامل م«تحت عنوان  )2008(در اين راستا شلي پژوهشي در سال .داشته باشند
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س پژوهش انجام نكته قابل توجه بر اسا. انجام داد» يادگيري غيررسمي در محل كار
به شيوه غيررسمي  و هاي كاريليتفعايادگيري در حين انجام % 80شده اين است كه 

  .)2008شلي و سونگ، ( گيردصورت مي

 م و پنجم هاي مربوط به سوال تجزيه و تحليل يافتهنشان داد يادگيري از دو
كه  استبرترين منبع يادگيري دانشجويان » انساني-تعامالت اجتماعي« مؤلفههاي روش

دهد نتايج نشان مي همچنين )4جدول( بيشترين ارتباط را با يادگيري آنان داشته است؛
نظامي و ( دانشگاهي تادانكاري با اس صحبت، تعامل و بحث درباره مسائل«روش 

بازديد از فرآيندها، محصوالت و « باالترين رتبه را دارد و پس از آن روش» )غيرنظامي
در  »ها و سمينارهاي عمومي مرتبط با رستهها، همايشخدمات ارائه شده در نمايشگاه

) 7جدول( .بيشترين ارتباط را با ميزان يادگيري دانشجويان داشته استسطح معناداري 
تحقيقي را تحت عنوان ) 2006( در سال لوهمن :اند از و عبارتس هم هايپژوهش

به انجام » هاي يادگيري غيررسميثيرگذار بر مشاركت معلّمان در فعاليتاعوامل ت«
ثيرگذار بر مشاركت معلّمان مدارس دولتي اوامل تهدف اين تحقيق بررسي ع. رسانيد

آوري شده  هاي جمعهاي يادگيري غيررسمي بوده است؛ تجزيه و تحليل دادهدر فعاليت
حاكي از آن است كه معلّمان نسبت به عوامل مستقل بر درجه باالتري از  باالپژوهش 
پژوهشي در نيز تلجا  .)2006لوهمن، ( كيد دارنداهاي تعاملي يادگيري غيررسمي تفعاليت
دانشمند در قالب  44نقش يادگيري رسمي و غيررسمي روي «با عنوان  )2007(سال 

انجام داد و نقش يادگيري رسمي و غيررسمي را روي آنها توصيف » چهار زمينه كاري
ي در پژوهش هاي رسمي نقش بسيار جزيد كه دورههاي اين پژوهش نشان دايافته. كرد

شلي پژوهشي در  ).2007تلجا، ( اي دانشمندان داردمحاسبهو توسعه تخصص 
. انجام داد» ثّر بر يادگيري غيررسمي در محل كاروعوامل م«تحت عنوان ) 2008(سال

) درصد 80(اين است كه يادگيري و بهبود عملكرد افراد بيشتر بيانگرنتايج اين پژوهش 
  .)2008شلي و سونگ، ( گيرديادگيري غيررسمي صورت مي روشاز 



  1391، سال دوازدهم، زمستان  48، شماره  پژوهشي مديريت نظامي -علميفصلنامه /  222

  پيشنهادها
دست آمده از تحليل  هپژوهش و همچنين نتايج بة توجه به اهداف تعيين شد با پاياندر 
بيش از پيش سطح يادگيري و توان علمي و عملي  يارتقا برايها، راهكارهايي يافته

  :گردددانشجويان مطرح مي

شود با يانتشارات آموزش، پيشنهاد م ةمؤلف راهمنظور افزايش يادگيري از  به .1
اختصاص زمان بيشتر و فراهم آوردن شرايط مطالعه در سطح دانشگاه، آسايشگاه و 

اختصاص ) عمومي و تخصصي( ها، دانشجويان بخشي از روز را به مطالعهحتّي اردوگاه
همچنين دسترسي به كتب، مجالت و مقاالت الكترونيكي نمايه شده در كتابخانه . دهند
توان سطح تصميم در اين خصوص مياست كه با اتخاذ  مند دسترسي به رايانهنياز

  .يادگيري دانشجويان را از اين دو روش برتر بعد يادگيري رسمي ارتقا داد

شود عملي، پيشنهاد مي -هاي كاريفعاليت ةمؤلف راهمنظور افزايش يادگيري از  به .2
كارگاهي صورت عملي و يا له و بهاال، مسومنابع آموزشي تا حدامكان در قالب س

له و يا فعاليت علمي اصورت با درگير شدن دانشجويان با يك مسمطرح گردد؛ در اين
همچنين در طول سال تحصيلي . باال بردثّرتري وتوان سطح يادگيري آنان را به نحو ممي

هاي د كه هر فرد بتواند به نحوي از انحا در قالب نقشكننريزي فرماندهان طوري برنامه
وجود آمده، و  ههاي كاري ببگيرد، تا با درگيري در مسائل و فعاليتارشديت قرار 

 روشتالش در جهت حل مسائل و مشكالت تخصصي، ميزان يادگيري خود را از 
  .هاي غيررسمي افزايش دهدشيوه
انساني پيشنهاد  -تعامالت اجتماعي ةمؤلف راهمنظور افزايش يادگيري از  به .3
رتباط بيشتري در ايطي را فراهم آورند كه دانشجويان اريزان آموزشي شرشود برنامه مي

با كارشناسان، ... ها، جلسات تبادل افكار ووپاسخ، كارگاه قالب جلسات پرسش
ها نيز زمينه اين قبيل متخصصان و خبرگان نظامي داشته باشند؛ و حتّي خارج از كالس

دانشجويان بتوانند سطح تعامالت فراهم شود تا با تبادل نظر و بحث و گفتگو با آنان، 
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يادگيري خود را افزايش داده و از انديشه، تجربيات و دانش متخصصان، خبرگان نظامي 
همچنين اگر آنان در بازديد از فرآيندها، . مند شوندو كادر فرماندهي بيشتر بهره

ها و سمينارهاي عمومي مرتبط ها، همايشمحصوالت و خدمات ارائه شده در نمايشگاه
ته، در كنار دانشجويان حضور فعال داشته باشند، يادگيري از اين روش با روش با رس

  .دهدتواند سطح يادگيري دانشجويان را افزايش تعاملي تركيب شده و مي

مساعي با ديگر دانشجويان  تشريكمباحثه و  ،صحبت ،با تقويت گفتگو همچنين
شود  واهد داشت، لذا پيشنهاد ميمسائل درسي و كاري رابطه مثبتي با يادگيري خة دربار
د كه دانشجويان به ينكريزان تدابيري اتخاذ يادگيري از اين روش، برنامه يارتقا براي

از قبيل مطالعه حل مسئله انجام پروژه (هاي كاري و درسي خود صورت تيمي فعاليت
مختلف هاي توان دانشجويان را به گروهدر اين خصوص مي. را انجام دهند...) درسي و

و دانشجوياني كه باالترين معدل را دارند به عنوان سرگروه قرارداد  كردآموزشي تقسيم 
گفتگو، مباحثه، ( تا بر روند آموزشي اعضاي گروه خود نظارت داشته و از اين روش

  .افراد گروه خود را به سطح بااليي از يادگيري ارتقا دهند) تشريك مساعي
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