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 چکیده
ی درون سازمانی هستند که از طریق ایجاد یکپارچگی راهبردي بین سازمانی امکانات آموزش يهادانشگاه

دارند بر این اساس بهسازي شرایط ارتقاي  دیتأکو دانش کارکنان  هامهارتیادگیري و کار سازمانی، بر افزایش 
 رود. در این راستا پژوهشهاي اساسی مسئوالن سازمان به شمار میپیشرفت تحصیلی دانشجویان جزو مسئولیت

. هاي آجا در قالب یک الگو پرداخته استحاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه
و در آن روش پژوهش داده بنیاد  اربردي استنوع استفاده، ک از نظرپژوهشی اکتشافی و  ،هدف از نظراین تحقیق 

براي  .گردآوري شد آموزشنفر از خبرگان  20مالی با گیري غیر احتبا استفاده از نمونه هااست. داده شدهاستفاده
ها، مقوله علی شامل بر اساس تحلیل داده افزار مکس کیودا استفاده گردید.ها نیز از نرموتحلیل دادهتجزیه
 ،دانشداوطلبان ورود به آجا، مقوله محوري شامل  آمادگی جسمانیو مکتبی ي، رفتار ،شناختیهاي روانویژگی
، محیط اجتماعی، ارتباطات خارجیگر شامل مقوله مداخله پیشرفت تحصیلی، هاي جسمانی وژگیوی، مهارت

، اتامکان، فناوري، اساتید، پشتیبانی از آموزش، محتواي آموزشی، نظارتاي شامل ، مقوله زمینهمحیط خانوادگی
ید توسعه اساتو  ايهاي مشاورههتوسعه برنام، هاي آموزشیتوسعه برنامه، تسهیالت پژوهشیراهبردها شامل توسعه 

ودند. مدل ب توان رزمیالتحصیالن و افزایش توانایی بدنی فارغ التحصیالن شایسته،و سرانجام پیامدها شامل فارغ
ث هاي عملیاتی یاري برساند و باعتواند به پرورش دانشجویان نظامی براي ایفاي نقش مؤثرتر در یگانشده میارائه

  ی کشور شود.افزایش قدرت دفاع
 .، دانشگاه سازمانی، ارتش جمهوري اسالمی ایرانانیدانشجو پیشرفت تحصیلی، هاي کلیدي:واژه
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 قدمهم
که مسئولیت پاسداري از مرزهاي کشور و حفظ امنیت را بر عهده دارند، براي  ییهاسازمان

نهادهاي جامعه  نیترشرویپقائل هستند و در رابطه با امر آموزش از  ياالعادهفوقآموزش اهمیت 
و  ودهنمیمزیرا طبیعت کار، وسایل و تجهیزات مورد استفاده همیشه این نیاز را طلب  ،باشندیم

) بر این اساس دوران 1397(فرهادي،  بوده است مدنظرآموزش همواره به صورت امري کاربردي 
ن و تجهیز شد هاي آجا بهترین فرصت براي افزایش آگاهیتحصیل دانشگاهی و محیط دانشگاه

اده با استف توانندیماي است و کارکنان و حرفه هاي موردنیاز براي موفقیت تحصیلیبه مهارت
هاي عملیاتی شوند. بدون شک در دنیاي بهینه از این دوران، با اطمینان بیشتري وارد یگان

ترقی  و پیشرفته امروزي یکی از عالئم موفقیت فرد، پیشرفت تحصیلی است که بدون آن توسعه
ي مستقیمی با پیشرفت علم، دانش و پذیر نخواهد بود. ترقی هر کشور رابطههیچ کشوري امکان

شود مگر اینکه افکار ). پیشرفت علمی حاصل نمی1394تکنولوژي در آن کشور دارد (میر کمالی، 
ها هایت نیروي انسانی کارآمد ازجمله وظایف اصلی دانشگترب شده باشند.متفکر و خالق تربیت

قدر هر کشور به هاي گران). دانشجویان هر دانشگاه سرمایه1397نکاوند، ( گرددمحسوب می
ست اهمیت ا حائزعلمی، پژوهشی و فرهنگی بسیار  از نظرها روند که توجه به تربیت آنشمار می
 طرف آید ازحساب میها بهوپرورش آنان از وظایف اصلی دانشگاهریزي صحیح در آموزشو برنامه

 يه طوربترین مسائل موردتوجه هر نظام آموزشی است، دیگر پیشرفت تحصیلی یکی از اساسی
هاي اساسی ارزیابی یک نظام آموزشی و میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران یکی از شاخص که

موزشی هاي آهاي علمی آن است، پیشرفت تحصیلی میزان توفیق نظاممیزان موفقیت در فعالیت
 ).1396مقدمی، ( دهدرا نشان می

است  هاي سازمانیدانشگاه ازجمله آموزشی هر نظام مشکالت از یکی تحصیلی افت در مقابل،
نیز به شمار  اجتماعی اساسی معضل یک به عنوان شخصی بلکه مشکل یک به عنوانتنها نه که
 سرخوردگی ي عملیاتی،هایگان به فرد یافتن راه دیرتر بر اثر ها،هزینه اتالف بر عالوه رود زیرامی
 شودمی وارد کشور و جامعه ها،خانواده دانشجو، خود به خسارات زیادي روحیه، رفتن دست از و
و  مخدر مواد به اعتیاد خانواده، ترك یا تحصیل ترك اجتماعی، منفی است رفتارهاي ممکن و

 صورت زمینه این در متعددي که ). مطالعات1383لواسانی، باشد ( داشته دنبال به را خودکشی
 و اقتصادي اجتماعی، شرایط شخصیتی دانشجویان و هايویژگی قبیل از عواملی است گرفته
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 تحصیلی رشته هايویژگی خانواده، از دوري و خوابگاه در زندگی مشکالت مالی، خانواده، فرهنگی
 مرتبط مشروط شدن و تحصیلی وضعیت با را اساتید تدریس شیوه و آموزشی تجهیزات و
 همان منبع).اند (انستهد

تحصیلی ازجمله موضـوعات موردعالقه  پیشرفتهاي مؤثر در جهت یافتن شرایط و روش
اي از عوامل فردي و تردید مجموعهبینظران علوم تربیتی بـوده است. پژوهشگران و صاحب

؛ زیرا گذاردتحصیلی دانشجویان تأثیر می محیطی، یا عوامل شناختی و غیر شناختی بر پیشرفت
نریمانی، ( یردپذتحصیلی، متغیري چندبعدي است و از عوامل متعددي تأثیر می متغیر پیشرفت

هاي تخصصی و بازوي علمی ارتش جمهوري اسالمی عنوان دانشگاههاي آجا به). دانشگاه1396
سرعت در اي برخوردار هستند. خصوصاً که کیفیت و آثار عملکرد آن بهایران، از اهمیت ویژه

شود. ایفاي نقش شایسته و بایسته دانشگاه در تحقق اثربخشی هاي عملیاتی ارتش متجلی مییگان
هاي عملیاتی، کمک به امنیت ملی، مستلزم آن است که دانشجویانی شایسته و موفقیت یگان

این میان وضعیت خاص زندگی شخصی، اجتماعی و تحصیلی  در). 1395دمیرچی، دهد (تعلیم 
کند به مقولۀ پیشرفت تحصیلی آنان با نگاهی خاص و هاي آجا ایجاب میشگاهدانشجویان دان

الزامات، عوامل مؤثر و  ۀهاي بسیاري که درزمینپژوهش با وجود رویکردي ویژه پرداخته شود.
). 2018موسوي، است (شده هاي ارتقاي پیشرفت تحصیلی و موفقیت تحصیلی انجامروش

هاي آجا بسیار ناچیزند و نبود الگویی جامع و شجویان دانشگاهشده در خصوص دانمطالعات انجام
عنوان راهنماي عمل مسئوالن این امر بسیار مشهود است. بر این اساس یکپارچه در این زمینه به

هاي آجا پژوهش حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر ارتقاي پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه
امع ارائه کند و پیشنهادهایی کاربردي براي ارتقاي پیشرفت شناسایی و در قالب الگویی ج

 تحصیلی این دانشجویان در خصوص هر یک از ابعاد مدل ارائه شود.
 
 ينظر نهیشیپ

راه است نه یک هدف و در این مسیر عوامل مؤثر بسیاري دخیل هستند. موفقیت موفقیت یک
 هیدر مطالعات اول) 1391نوحی، ( استدرواقع به دست آوردن نتایج عینی و ملموس و محسوس 

را با مفاهیمی چون پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی یکسان در نظر  مفهوم، آن نیا يبر رو
 تیترین ابزار موفقو معمول نیعنوان مشهورترمعدل به ای ینمرات درساند و میانگین گرفته
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 )2001( وسکیکوبال و م) 2001کوبال، آموزان مورداستفاده قرارگرفته است (دانش یلیتحص
(نمرات،  ینیع فیبزرگ که شامل تعار دو دستهدر  توانیمرا  یلیتحص پیشرفت فیمعتقدند تعار
 (نگرش فرد نسبت شناختیروان ای یذهن فی) و تعاریآموزش ستمیو س با کارها يدرجه سازگار

ت از ارت اسعب یلیتحص تیجامع از موفقبه نسبت  فیداد. تعر يخود) جا یلیتحص تیبه موفق
 نی(والد مهم انینگرش اطراف زیو نتحصیل در  تینسبت به موفق فراگیر یابیخودپنداره و خودارز

باور ( ي، خودکارآمدیگذاري شخصهاي ارزشو شامل مؤلفهفراگیر  تی) نسبت به موفقنیو معلم
هدف  ای ا(داشتن معن ي)، هدفمندیلیتحص تیو نافذ بودن و داشتن کنترل بر موفق رگذاریبه تأث
ر د و عمق مشارکت زانی(م یلی)، مشارکت فعاالنه در امور تحصیلیي تحصدر تجربه یشخص

 ينگهدار منظوربه نیشیو بسط مطالب و تجارب پ ي(تأمل فرد ی)، تفکر انعکاسيریادگی ندیفرا
روابط و  ،ی(سبک ارتباط با افراد مهم زندگ یاجتماع یکپارچگیاطالعات در حافظه درازمدت)، 

تفکر، پرداختن به  ندیفرد نسبت به فرآ یآگاه شی(افزا ی)، خودآگاهيفرد نیتعامالت ب
امع ج دگاهی(د يفرد يریادگیو عادات  يریادگیهاي ، سبکیلیتحص ي) و خودپندارهناختفراش

سودا، است ( شده يسازدر مدرسه) مفهوم تینسبت به مدرسه و احساس موفق يفرد، ادراك و
2016.( 
 یابیرزا يرا برا یهاي مختلفمالك یلیتحص تیگوناگون و محققان مختلف حوزه موفق فیعارت
مرات ن بیو ترک یاز محققان معدل درس یاند. برخدر نظر گرفته فراگیران یلیتحص تیموفق

له ازجم ییهامحققان مالك از گرید یاند. برخدانسته یلیتحص تیدروس مختلف را مالك موفق
ع). (همان منباند و خود پنداره توانایی را نیز به معدل اضافه کردهنفس عزت ده،یچیحلّ مسائل پ

ار پشتک. داندمی زشیو تداوم انگ تیرضا شرفت،یسازه را شامل سه مؤلفه پ نیا زینآرتینو 
(شامل تحول  1نیل به اهداف تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و تحول جامع ،)آموز (مداومتدانش
ي، احساس هدفمندي، خودکارآمد ی، جسمی و معنوي)،اخالق ،یعاجتما ،یجانیه ،یذهن

 یهمگ یلیو خودپندارة تحصمشارکت فعاالنه، تفکر انعکاسی، یکپارچگی اجتماعی، خودآگاهی 
 تیموفق). 1397نکاوند،اند (شدهدر نظر گرفته یلیتحص تیهاي موفقعنوان ابعاد و مالكبه

ه فرا مطالعیک نتایج قرار دارد.  ير عوامل متعدداي چندبعدي است که تحت تأثیسازه یلیتحص
ارتباط  مشخص شدن ) جهتاستاد دانشگاه 4130مطالعه که شامل  16(با تلفیق نتایج تحلیل 

                                                                                                                                       
١. Holistic development 
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انجام گرفت عوامل مؤثر بر موفقیت  دانشجویانو پیشرفت تحصیلی  اساتیدبین اثربخشی 
 ل، یا سطح تحصیالت دانشجویان، طول دوره آموزش، محل تحصیاساتید اثربخشی دانشجویان را

 ویانجو پیشرفت تحصیلی دانش اساتیدنتایج نشان داد که میانگین رابطه اثربخشی  نشان داد.
نتایج همچنین نشان داد که این رابطه با برخی از اقدامات . دار بود، اما اندازه اثر کوچک بودمعنی

 ).2018کیانگ، ( یردپذو طول دوره تدریس تأثیر می اساتیدو عوامل زیربنایی 
 

 دانشگاه سازمانی
سازمانی امکانات آموزشی درون سازمانی هستند که از طریق ایجاد یکپارچگی  يهادانشگاه

(فرهادي،  دارند دیتأکو دانش کارکنان  هامهارتراهبردي بین یادگیري و کار سازمانی، بر افزایش 
 میان يهاآموزشزمانی ساده که به ارائه در قالب یک واحد سا تواندیم). دانشگاه سازمانی 1397

، یک واحد کوچک که وظیفه برون سپاري و پردازدیممدت، بلند مدت، با اعطاي مدرك معتبر 
قوي  ياحرفهتا تشکیل یک تیم  بوده دارعهدهاز منابع آموزشی خارج سازمانی را  مؤثریا استفاده 
سازمان هدایت کند، عمل کند. مهم آن است سازمانی که بتواند فرایند یادگیري را در  در داخل

 که حاصل هر روش، یادگیري مستمر کارکنان در جهت توسعه فردي، گروهی و سازمانی باشد
 اندکرده سیتأسسازمانی خود را  يهادانشگاه، هاسازمان). بسیاري از 1398(صفیان و همکاران، 

دیران و رهبران مورد نیاز در در آموزش م وکارکسبکه مدارس  کنندیماحساس  هاآنچون 
). دانشگاه سازمانی 2017(السو و پریس، اندکردهخود، ضعیف عمل  يهاسازمانهدایت 
و یک واحدي براي  باشدیمبا اهداف سازمان  ترازهمراهبردي قابلیت انسانی است و  دهندهتوسعه

صفیان و همکاران، ( باشدیمو یک میانجی براي خلق و انتقال دانش  انتقال فرهنگ سازمان
آموزشی به راهبرد و  يهابرنامه). رویکرد ایجاد دانشگاه سازمانی با هدف ارتباط دادن 1398
 مؤسسات يهابرنامهاز دور بودن  نظرانصاحبسازمانی معطوف است. دلیل آن، انتقاد  تیمأمور

بتوانند  دوارندیامدانشگاه سازمانی  مؤسسات رونیازاامروزي است،  وکارکسبآموزش عالی از 
) 1396همکاران،  نقوي وکنند (نزدیک  وکارکسبآموزش سازمانی را به دنیاي واقعی  يهانگرش

کردن وظیفه آموزش و حداکثر ساختن بازگشت  مندنظامفکر اصلی دانشگاه سازمانی، 
ر د سازمانی يهادانشگاه نیترمهم ازجملهدر آموزش و تربیت نیروي انسانی است.  يگذارهیسرما

در  نیچنهم، دانشگاه مک دونالدز نام برد. موتوروالدانشگاه سازمانی  توانیمخارج از کشور 
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نت پویستبه دانشگاه وِ توانیمسازمانی بسیاري هست که  يهادانشگاهنظامی نیز  يهاعرصه
داخل مهم سازمانی در  يهادانشگاهارتش جمهوري اسالمی ایران از جمله  يهادانشگاهاشاره کرد. 

 است.
 

 پیشینۀ تجربی
رابطه پیشایندهاي عواطف تحصیلی، هویت  به يامطالعه) در 1398فرامرزي و همکاران (

تحصیلی و اهداف پیشرفت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداختند نتایج نشان داد 
 کست)،شعواطف مثبت و منفی، خوش بینی، بدبینی و ترس از ( یلیتحصعواطف  يهامؤلفهبین 

 ؛ ووجود دارد داریمعن يارابطهپیشرفت با پیشرفت تحصیلی  يهاهدفهویت تحصیلی و 
 دارند. يمؤثرپیشرفت تحصیلی نقش  ینیبشیپهمچنین خوش بینی و هویت تحصیلی در 

استادان  ياحرفهاخالق  يهایژگیوو  هامؤلفه) در تحقیقی با عنوان 1398همکاران (صفیان و 
و روش تحلیل مضمون به این نتیجه  یفیک کردیروسازمانی با  يهادانشگاه یلمعئتیهو اعضاي 

سازمانی در شش بعد  يهادانشگاه یعلمئتیهاعضاي  ياحرفهرسیدند که الگوي اخالق 
 یستگیاش شایستگی آموزشی، شایستگی پژوهشی، شایستگی تربیتی فرهنگی، شایستگی اجرایی،

 .باشدیمتعهدي و شایستگی خدمات مستشاري 
نظام آموزشی در  یشناسبیآسبا عنوان  يامطالعهدر ( 1398فرهادي و خیراندیش، 

نیروهاي مسلح) با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  يهادانشگاهیکی از ( یسازمان يهادانشگاه
با  85/2 نیانگیمکه وضعیت کلی دانشگاه نمونه با  و با روش پیمایشی به این نتیجه رسیدند

 نیترشیبکه  باشدیمدچار آسیب  هاحوزهت مطلوب فاصله دارد و نظام آموزشی در اکثر وضعی
 یسازمانفرهنگمربوط به حوزه  هابیآسو راهبرد است و کمترین  تیمأمورآسیب مربوط به حوزه 

 .باشدیم

اي به بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ) در مطالعه1396همکاران (صادقی و 
هاي هاي تفکر پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که سبکع) بر اساس سبک( یعلامام افسري 

شرفت هاي تفکر نوع اول با پیگذاري، قضایی و سبکتفکر سلسله مراتبی، کلی، بیرونی، قانون
دار دار و سبک تفکر درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنیتحصیلی رابطه مثبت معنی

 دارند.
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 و یعلمئتیهاي به بررسی رابطه میان سرمایه انسانی اعضاي مطالعه ) با1395محجوب (
پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري پرداختند که نتایج 

ختی، هاي توانایی شنادر مؤلفه یعلمئتیهتحقیق نشان داد به میزانی که سرمایه انسانی اعضاي 
توان شاهد پیشرفت تحصیلی بهتر دانشجویان عاطفی بیشتر باشد، می -طیفراشناختی و ارتبا

 بود.
به بررسی عوامل عاطفی و انگیزشی بر موفقیت و  يامطالعه) در 2020همکاران (و  1رکال

عدم موفقیت تحصیلی در دانشگاه پرداختند. نتایج نشان داد که عوامل عاطفی، هدف داشتن و 
عملکرد  هستند همچنین رگذاریتأثم موفقیت تحصیلی دانشجویان خود اثربخشی بر موفقیت و عد

 است. گذاراثرتحصیلی قبل از ورود به دانشگاه نیز بر موفقیت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه 
به بررسی  طور مشترك بین ایران و روسیه انجام شد،به 2018تحقیق تیمی که در سال 

آموزان در آموزش علمی در مدارس راهنمایی دانشتحصیلی  موفقیتاثربخشی و انگیزه معلم بر 
دار نبود اما نشان داد که تفاوت جنسیتی معنی پرداخت که نتایجو دبیرستانی در ایران و روسیه 

دار بود. همچنین آموزان در آموزش علمی معنیپیشرفت تحصیلی دانش از نظرتفاوت نژادي 
مان و انگیزه در پیشرفت تحصیلی در آموزش علوم هاي دیگر، تأثیر معنادار خودکارآمدي معلیافته

 ).2018مقصودي، را نشان داد (
سال کالیفرنیا، تأثیر یک  14تا  10آموزان اي بر روي دانش) در مطالعه2013( 2باراجاس

جلسه به  10برنامه مشاوره گروهی را بر پیشرفت تحصیلی آنان بررسی کرد. در این برنامه که 
هاي برداري، روشگذاري، یادداشتریزي، هدفهاي مدیریت وقت، برنامهطول انجامید، مهارت

اي بر مشاغل مطالعه و امتحان دادن، غلبه بر اضطراب امتحان، کشف اهداف مسیر شغلی و مقدمه
 آموزان بود.مرور شد. نتایج حاکی از افزایش پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان و دانشجویان درصد از دانش 73نکه ) ضمن تأکید بر ای2011ایندریکا، کازان و ترانا (
کنند، به بررسی تأثیر مدیریت حدود یک هفته قبل از امتحانات شروع به خواندن و یادگیري می

نفر از دانشجویان در رومانی پرداختند. در این مطالعه که همه  130زمان در موفقیت تحصیلی 
صورت فردي تحت مشاوره قرار ند، بهکنندگان از هوش متوسط یا باالیی برخوردار بودشرکت

                                                                                                                                       
١. Raquel 
٢. Barajas 
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هاي یادگیري در ریزي و آموزش سبکگرفتند. نتایج بعد از دو ماه مداخله نشان داد که برنامه
 پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر است.

) به تحقیقی با عنوان تأثیر والدین بر یادگیري خودجوش 2017( 1هونگی وانگ و تیانجی سیا
یلی در زندگی شهري کشور چین پرداختند. در این بررسی معلوم نوجوانان و پیشرفت تحص

شود که والدین در ایجاد استقالل و تشویق به یادگیري خودجوش نقش مؤثري دارند که باعث می
یین چارچوب و قوانین از طرف والدین آن تأثیر منفی نداشته است، تع شود.موفقیت تحصیلی می

، شودصورت ابراز عالقه از طرف والدین به فرزندان برداشت میامر به زیرا که در جامعه چین این
آموزان براي یادگیري خودجوش هم نداشته است. حال نقش مثبت براي حمایت دانشاما درعین

از طرفی مشخص شد که دخالت در اوقات فراغت و کمک در تحصیل تأثیر مثبت در موفقیت 
 تحصیلی دارد.

 عمدتاًشده در خصوص پیشرفت تحصیلی اي انجامهبر اساس پیشینه تحقیق، پژوهش
شده ترین حیطه پژوهشی و پژوهش انجامشده است در نزدیکصورت جزئی و کمی انجامبه
اشاره نمود که در این پژوهش با بررسی مروري  )1398و همکاران ( تواند به پژوهش، قورچیانمی

یق شده است. تحقیلی شناساییمنابع یک سري مفاهیم و عوامل تأثیرگذار در پیشرفت تحص
بنیان دارد بر این  هابر دادهشده و با استفاده از روش مصاحبه، هاي آجا انجامحاضر در دانشگاه

دهد چراکه با موقعیت ها و تحقیقات گذشته تبیین بهتري ارائه میاساس نسبت به نظریه
 هاي آجا تناسب بهتري دارد.دانشگاه

 

 شناسی پژوهشروش
توجه به ماهیت اکتشافی آن از روش  با کاربردي است. -ی اکتشافیپژوهش ضر،پژوهش حا

هاي نیمه ساختاریافته با هاي موردنیاز از طریق مصاحبهداده شده است.گراندد تئوري استفاده
ها گردآوري شد. هر یک از مصاحبه هاي آجا و پیشرفت تحصیلیآشنا با دانشگاه آموزشخبرگان 

وتحلیل یل قرار گرفت. با توجه به مکتب کدگذاري اشتراوس و کوربین تجزیهبالفاصله مورد تحل
 يمرحله کدگذاري باز، کدگذار 3هاي کیفی در راستاي استراتژي گرانددتئوري در قالب داده

                                                                                                                                       
١. Hongyu Wang and Tianji Cai 
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ابتدا واحدهاي معنایی که برآمده از مصاحبه با  پذیرد.محوري و کدگذاري انتخابی انجام می
 18افزار مکس کیودا ورژن هاي نگارشی و امالیی وارد نرماز ویرایش کنندگان است، پسمشارکت

کد  183گردد. در کل از کدگذاري باز سازي میها پیادهگام روي آنشود و به ترتیب این سهیم
 به دست آمد.

طور متناوب و مستمر مورد ها بهاي باز، محوري و انتخابی، دادهبر اساس کدگذاري سه مرحله
ی، ها در یک فرآیند استقرایو پاالیش قرار گرفتند و بر اساس تشابهات و سنخیت دادهبازبینی 
هاي مشابه حول یک مفهوم گرد آمدند. مفاهیمی که معانی مشترکی را در اي از دادهمجموعه

دیدند گر یدهسازمانتر نسبت به مفاهیم دارند، ها که سطحی انتزاعیخود داشتند، در قالب مقوله
شان از قرابت بیشتري برخوردار بود در ذیل طبقه هایی که بار معنایی و محتواییاً مقولهو نهایت
ه (مصاحب یگريها، مصاحبه تکمیلی دها در مصاحبهاي قرار داده شدند. بعد از تکرار مؤلفهویژه

 هاتهوتحلیل یاف) نیز جهت اطمینان از اشباع نظري انجام شد. درنهایت جهت تجزیهبیست و یکم
 استفاده شد. 18افزار مکس کیودا نسخه از نرم
 متوقف شد. هامصاحبهو کدها به حد اشباع نظري رسید و  هادادهمصاحبه،  20پس از انجام  
 

 سؤاالتفرعی در نظر گرفته شدند و  سؤاالتعنوان با توجه به هدف پژوهش، موارد زیر به
هاي آجا به چه محیط خارج از دانشگاه -1؛ طرح شدند شدهارائهي هاپاسخدیگري نیز با توجه به 

ارتباطات داخلی و خارجی  -2تواند بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد؟ صورت می
معتقد هستید که داشتن  -3دانشگاه تا چه حد بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار است؟ 

توصیه شما  -4شجویان است؟ دهنده پیشرفت تحصیلی دانهایی نشانیستگیشاو  هامهارتچه 
 براي پیشرفت تحصیلی دانشجویان چیست؟

پایایی)، از روش توافق درونی موضوعی دو کدگذار اعتماد (در این پژوهش براي بررسی قابلیت 
عنوان همکار پژوهش (کدگذار) در استفاده شد. به این صورت که از یک نفر دعوت شد که به

ي الزم هاآموزشز تهیه دستورالعمل و راهنماي کدگذاري، رو پس اپژوهش مشارکت کند. ازاین
براي  هامصاحبهدر مورد موضوع پژوهش و نحوه کدگذاري به ایشان داده شد. سپس تعدادي از 

، کدهایی که ازنظر هر هامصاحبهکدگذاري در اختیار همکار پژوهش قرار گرفت. در هرکدام از 
د عنوان عدم توافق شناسایی شدنو کدهاي غیرمشابه به عنوان توافقدو نفر باهم مشابه هستند به
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 و درنهایت درصد توافق درون موضوعی با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.

موضوعی درون توافق درصد
توافقات تعداد 2
کدها کل تعداد

100 

 8/82شود، درصد توافق یمکه مالحظه  طورهمانشده است. ارائه 3نتایج حاصل در جدول 
ها يکدگذاررو قابلیت اعتماد ) است؛ ازاین2010، 1ترنردرصد ( 60شده است که بیش از محاسبه

 یید است.تأمورد 
 دو کدگذار نیتوافق ب بیضر جیاز نتا اينمونه: 3 شمارة جدول

درصد توافقتعداد عدم توافقاتتعداد توافقاتتعداد کل کدها کد مصاحبه

 6/81 4 20 49 6شونده مصاحبه

 6/83 2 28 767شونده مصاحبه

 8/82 6 48 116 کل

و ممیزي  کنندگانمشارکتهمچنین، سنجش روایی در پژوهش حاضر از طریق بررسی 
 شده را به تعدادييگردآوري هادادهکه پژوهشگر  بیترت نیبه اخارجی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

قضاوت کنند و  هاآنمورد صحت و اعتبار خواست تا در  هاآنارائه داد و از  کنندگانمشارکت از
 نظرصاحبشده با تعدادي از اساتید دانشگاه که در حوزه آموزش يگردآوري هادادههمچنین 

 بودند نیز موردبررسی و در صورت لزوم مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت.
 

 هاي پژوهشیافته
هاي ها براي یافتن مقولهتن مصاحبهها طی فرآیندي مي آنسازادهیپها و پس از انجام مصاحبه

 هاگزارهها موردبررسی قرار گرفتند. در گام اول از متن مصاحبه ها و ابعاد مقوالتاصلی، ویژگی
ها در سطح جمله و عبارت مورد ) استخراج شدند. در مرحله بعد، دادههاویژگی(ابعاد و 

ها با پس از استخراج گزارهیعنی ؛ وتحلیل قرار گرفت و خرده مقوالت کشف شدندتجزیه

                                                                                                                                       
١. Turner 
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 هاي فرعی تدوین شدند.یی که صورت گرفت مقولههايبنددسته
 طوربههاي فرعی استخراج شدند و ي مقولهبنددستههاي اصلی نیز از در مرحله بعد مقوله

 واسطهبهها ي شدند. هر مقوله اصلی شامل چند مقوله فرعی بود که همه آنگذارنامموقت 
. واحد اصلی تحلیل براي کدگذاري باز مفاهیم به دست آمدندها تخرج از مصاحبههاي مسگزاره

با بررسی دوباره توسط محقق الف (ها بودند. کدگذاري باز هنگامی متوقف شد که یا همان گزاره
د آمیمبندي به دست ها مجدداً همان طبقهو چهار تن از خبرگان نظریه داده بنیاد، متن مصاحبه

ها ها تکراري شده بودند، اطالعات مرتبط جدیدي از متن مصاحبهوالت و ویژگیب) خرده مق
 بندي موجود منطبق بود.شد با طبقهشد، حتی اگر اطالعات جدیدي پیدا مییافت نمی

ي فرعی مشخص شدند و هامقولهي اصلی و اکثر هامقولهمصاحبه تمامی  20بعد از انجام 
به اشباع رسیدند. براي اطمینان از کیفیت، هر مصاحبه  گریت دبه عبارتکراري شدند یا  هامقوله

 .گرفتمجدد قرار  موردبازنگريپیاده شده 
 باز يکدگذار ندیاز فرآ ییهانمونه: 4 شمارة جدول

 شدهییشناساکدهاي  شوندهمصاحبهپاسخ  کد مصاحبه

 1م 

هاي آجا به نظر من اگر ما بخواهیم دانشجویان در دانشگاه
زینش گصیلی خوبی داشته باشند بایستی بهپیشرفت تح

را جذب  هاي آجا دقت کنیم. ما داوطلبانیداوطلبان دانشگاه
مند باشند، متعهد به گري عالقهکنیم که به شغل نظامی

هاي انقالب و اسالم باشند، از توانایی جسمی و فیزیکی ارزش
 مناسبی برخوردار باشند.

مند به شغل الف) عالقه
 گرينظامی

هاي ) متعهد به ارزشب
 انقالب اسالمی

ج) توانایی جسمی و فیزیکی 
 مناسب

 2م 

ام دیدگاه خانواده اي که در دانشگاه داشتهبر اساس تجربه
 مندي دانشجویان تأثیرگذارنسبت به نیروهاي مسلح بر عالقه

هاي شغلی در خارج از نیروهاي مسلح، فرصت است، وجود
مندي رد باعث عالقهارزش مدرك تحصیلی که این موا

گري درنتیجه تالش در محیط دانشگاه دانشجویان به نظامی
شود و تمام مشکالت در براي به دست آوردن نتیجه بهتر می

 دانشگاه را تحمل خواهد کرد.

هاي شغلی الف) وجود فرصت
 در خارج از نیروهاي مسلح
 ب) ارزش مدرك تحصیلی

مندي به شغل ج) عالقه
 گرينظامی
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 شدهییشناساکدهاي  شوندهمصاحبهپاسخ  کد مصاحبه

 3م 

اساتید تأثیر خیلی زیادي بر پیشرفت تحصیلی  ه نظر منب
 گريمند به شغل نظامیدانشجویان دارد اساتیدي که عالقه

باشند، دلسوز، داراي تجارب و سوابق زیاد در رشته تحصیلی 
ه شود کخود باشند، بر مفاهیم درسی مسلط باشند. چطور می

و  تحصیلمند به استادي واجد شرایط نباشد و دانشجو عالقه
 هاي آجا باشد؟تحصیلی در دانشگاه یشرفتپ

 مند به شغلالف) اساتید عالقه
 گرينظامی

 ب) دلسوزي اساتید
داراي تجارب و  ید) اساتج

 سوابق در رشته تحصیلی

 4م 

ما باید براي دانشجویان نمونه انگیزه ایجاد کنیم مانند هدایاي 
ل در انتخاب مح التحصیالن ممتاز، اولویتتوجه براي فارغقابل

خدمت براي دانشجویان ممتاز، افزایش مرخصی براي 
شود که بین دانشجویان دانشجویان ممتاز، این عوامل باعث می

رقابت ایجاد شود و این رقابت تأثیر مستقیم بر پیشرفت 
 تحصیلی دانشجویان دارد.

الف) هدیه براي 
 التحصیالن ممتازفارغ

ب) افزایش مرخصی 
 زدانشجویان ممتا

ج) اولویت در انتخاب محل 
خدمت براي دانشجویان 

 ممتاز
 

 5م 

مسئوالن کشور بایستی این موضوع را مدنظر قرار بدهند که 
تر باشند و در تراز جا قويآهاي هرچه دانشجویان دانشگاه

انقالب اسالمی باشند باعث افزایش توان رزمی خواهد شد 
د ل داشته باشنهاي عملیاتی رضایت کامباعث خواهد که یگان
 ها خواهد شد.وري و عملکرد آنو باعث افزایش بهره

وري الف) افزایش بهره
 هاي عملیاتییگان

هاي ب) افزایش رضایت یگان
 عملیاتی

 
مقوله شناسایی شدند  6مفهوم و  24کد مشترك،  115 در مجموعي کدگذار ندیفرآپس از 

 .اندشدهگزارش 5ي در جدول بنددستهکه در ادامه این 
 شدهییشناسا يهاو مقوله میکدها مفاه: 5 شمارة جدول

 هاگویه )هامؤلفهزیر ( نشانگرها مفاهیم
 هاي تربیتیاستعداد و قابلیتداوطلبان ورود  شناختیهاي روانویژگی علی
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 به آجا

 
 

 عالقه به رشته تحصیلی

 گريعالقه به شغل نظامی

 خودتنظیمی

 سنفمیزان اعتمادبه

 برخورداري از انگیزه پیشرفت

 مند به امنیت کشورعالقه

 عالقه به ارتش

 عالقه به رشته تحصیلی

 هاي فرديتناسب انتظارات با توانایی

 هاي تحصیلیهیجان

 هوش هیجانی

 داوطلبان ورود به آجا هاي رفتاريویژگی

 

 هاي ارتباطیمهارت

 هاي اجتماعیمهارت

 ورد به ارتشاشتن هدف روشن و واقعی از د

داوطلبان  هاي مکتبی و انقالبیویژگی
 ورود به آجا

 

 بصیرت

 شناسیدشمن

 هاي انقالب و اسالممتعهد به ارزش

 هاي انقالببه ارزش به اسالم و متعهد مؤمن

 داوطلبان ورود به آجا آمادگی جسمانی

 

 هاي فیزیکی و جسمانیتوانمندي

 قدرت و استقامت عضالنی

 انعطاف عضالنی

 تعامالت و ارتباطات خارجی گرمداخله

 هاي عملیاتی نیروهاهمکاري بایگان

تعامل و همکاري با اداره عقیدتی سیاسی و 
 حفاظت اطالعات

هاي ها و پژوهشگاهتعامل و همکاري با دانشگاه
 معتبر داخلی و خارجی
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 اقتصادي محیط اجتماعی، فرهنگی و
 کشور

 منزلت اجتماعی آجا

 هاي شغلی در بازار کاروجود فرصت

 ارزش مدرك تحصیلی

 طرز فکر اطرافیان و دوستان

 محیط خانوادگی

 فرهنگ حاکم بر خانواده

 موقعیت اجتماعی خانواده

 دیدگاه خانواده نسبت به نیروهاي مسلح

 شغل سرپرست خانواده

 خانوادهتعداد اعضاي 

 سطح تحصیالت و سواد خانواده

 میزان درآمد خانواده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ايزمینه

 نظارت و ارزیابی

 تشویق دانشجویان سمیمکانوجود 

 هاي مناسب براي ارزیابی دانشجویانشاخص

پایش و ارزشیابی مستمر وضعیت تحصیلی 
 دانشجویان

 محتواي آموزشی
 مناسب بودن

 کیفیت

 روز بودنبه

 و پشتیبانی از آموزش اجرا

 هاي مجازآزمون مجدد در غیبت

امکان اخذ مجدد دروس با نمره کمتر براي جبران 
 معدل

 افزایش سقف واحدهاي آموزشی

 تحصیلی داخل و خارج يهابورس

 تقویتی يهاکالستشکیل 

 حمایت از نخبگان

 افزایش مدت مجاز تحصیل
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 تعامل مؤثر بین سیستم آموزشی وجود

 فضا، تأسیسات نیتأم

 امکان تغییر رشته

 طرح استاد مشاور اجرا

 میزان بودجه دانشگاه

 برگزاري المپیادهاي فرهنگی و ورزشی

 اساتید

 دانش نظامی

 مهارت تدریس

 دانش تخصصی و تجربه کاري

 منديقانون

 دلسوزي و مهربانی

 قه و انگیزه به ارتشعال

 ایمان و اعتقادات

 هاي پژوهشیمهارت

 رتبه علمی

 تجارب و سوابق علمی

 توان استاد در اداره و کنترل کالس درس

 قدرت انتقال مفاهیم به دانشجویان

 داشتن تسلط کافی بر مفاهیم درسی

 فناوري 

 هاي عمومی و تخصصی سنتی و دیجیتالیکتابخانه

 هاي اطالعاتی داخلی و خارجیدسترسی به پایگاه

 ها و البراتوارهاي زبانها، کارگاهآزمایشگاه

 افزاريمیزان دسترسی به زیرساخت شبکه سخت

 میزان دسترسی به اینترنت

 استفاده از اینترنت
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 امکانات و تسهیالت

 التحصیالن ممتازهدایاي فارغ

 افزایش حقوق

ویت در انتخاب محل خدمت براي اول
 التحصیالن ممتازفارغ

 افزایش مرخصی براي دانشجویان ممتاز

 امکانات ورزشی

 امکانات هنري

 امکانات تفریحی

 (خوابگاه) ییدانشجوعوامل رفاهی 

 رفاهی خدماتی

 محوري

 دانش و بینش
 بینش مثبت نسبت به ارتش

 صی و فرهنگی)اطالعات علمی (عمومی، تخص

 اکتسابیهاي مهارت

 هاي فنی و تخصصیمهارت

هاي مدیریتی (مهارت حل مسئله و کنترل مهارت
 بحران)

 هاي عمومی نظامیمهارت

هاي ورزشی و حرکتی (تیراندازي، شنا، مهارت
 نوردي و ...)کوه

 هاي ظاهريویژگی
 ورزیدگی و آمادگی جسمانی

 قواي جسمانی مناسب

 فیزیک جسمانی مناسب

 تحصیلی پیشرفت

 نیل به اهداف تحصیلی

 سازگاري دانشجو با سیستم آموزشی

 هاي منفی دانشگاهتحمل کردن جنبه

 معدل باال

 کوشش سخت در دانشگاه
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 راهبردها

 تسهیالت پژوهشیتوسعه 

 هاي نوآوري دانشجویانهاي مهارتبرگزاري دوره

 هاي آموزشیها و کارگاهسحمایت از کنفران

 حمایت از کتب پژوهشی

 حمایت از امتیازات مقاالت پژوهشی

 بنیانهاي دانشتوسعه فعالیت

 بنیان و فناوريحمایت از ثبت شرکت دانش

 هاي فن آمرانه و دانشیحمایت از ایده

 هاي آموزشی و تربیتیتوسعه برنامه

 برگزاري مسابقات

 هاي فرهنگی و رفاهینامهبر توسعه

 مشاوره هدایت تحصیلی

 ارزشیابی آموزشی (ورودي، تکوینی و پایانی)

 طراحی دوره و تعیین اهداف آموزشی

 نیازسنجی آموزشی

 ايهاي مشاورهتوسعه برنامه
 رغبت سنجی

 استعداد سنجی

 شخصیت سنجی

 توسعه اساتید

 یی براي اساتیدافزاهاي دانشافزایش برنامه

 افزایش کمی اساتید

ي هاجذب اساتید از بین کارکنان و فرماندهان یگان
 اجرایی

 هاي ملیبورسیه اساتید در دانشگاه

 التحصیالن شایستهفارغ پیامدها

 هاي اطالعاتیهاي کاربردي فناوريمهارت

 هاي اطالعاتیمهارت

 مهارت مذاکره

 گیريمهارت تصمیم
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 پشتکار دانشجو
 تداوم انگیزش

 خودپنداره توانایی
 نفسعزت

 حل مسائل پیچیده
 خود پنداره تحصیلی

 خودآگاهی
 روابط و تعامالت بین فردي
 مشارکت فعاالنه داشتن

 هدفمندي
 خود کارآمدي

 ت ارتباطیرمها

 التحصیالنتوانایی بدنی فارغ
 يآورافزایش تاب

 قدرت و استقامت عضالنی

 استقامت قلبی و ریوي

 توان رزمیافزایش 

 بنیانیدانایی محوري و دانش

 ارتقاء نظم و انضباط سازمانی

 وري سازمانافزایش بهره

 هاي عملیاتیرضایت یگان

 
له اي، مقوگر، شرایط زمینهمدل مفهومی پیشنهادي در قالب شرایط علی، شرایط مداخله

 شده است.اصلی، راهبردها و پیامدها در شکل یک ارائه
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 )1399 ن،ی(محقق قیتحق يشنهادیپ یمدل مفهوم: 1 شمارة شکل
 

 گیريبحث و نتیجه
آفرین، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزین به اي ارزشمند، ارزشامروزه منابع انسانی سرمایه

ت توسعه این سرمایه وجود یک الگوي مناسب ). یکی از الزاما1395پور، رود (قلیشمار می
ي ساز ارتقاي پیشرفت تحصیلی دانشجویان باشد. بهسازپیشرفت تحصیلی است که بتواند زمینه

جانبه تواند باعث پرورش همهشرایط و الزامات ارتقاي پیشرفت تحصیلی دانشجویان می
اهکارهایی براي شناخت دانشجویان شود. بررسی این عوامل در موفقیت تحصیلی به تعیین ر

عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی منجر خواهد شد و شناسایی این عوامل موجب تسهیل 
ها در هاي عملیاتی و عملکرد تحصیلی بهتر آنسازي دانشجویان براي ورود به یگانآماده

 اصالح نرخالتحصیل و درنهایت هاي آجا و همچنین جبران کاهش تعداد دانشجویان فارغدانشگاه
 ریزان آموزشی کمکریزي براي کاهش تکرار دوره در دانشجویان شده و به برنامهشکست و برنامه

کند تا عوامل مثبت اثرگذار را بهبود بخشند و از تأثیر عوامل منفی بکاهند. با توجه به الگوي می
 کرد: يبندطبقهصورت زیر توان بهداده بنیاد عوامل را می
هاي آموزش و اثربخشی قان به این نتیجه رسیدند. براي کاهش هزینهشرایط علی: محق

ل این عوام ؛ کههاي آجا بایستی دارا شرایط خاصی باشندآموزش، داوطلبان استخدام در دانشگاه
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به  داوطلبان ورود شناختیهاي روانیژگیو )الف :بر پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار است. ازجمله
عالقه  ،عالقه به رشته تحصیلی، هاي تربیتیاستعداد و قابلیتمله هایی ازجآجا که شامل شاخص

مند القهع ،برخورداري از انگیزه پیشرفت، نفسمیزان اعتمادبه، خودتنظیمی، گريبه شغل نظامی
، هاي فرديتناسب انتظارات با توانایی، عالقه به رشته تحصیلی، عالقه به ارتش، به امنیت کشور

) تحت عنوان 2007سمپو و پانون ( سا،یپژوهش مل جیبا نتا قیتحق نیا جیهوش هیجانی که نتا
کشاورز،  نیتطابق دارد همچن انیدانشجو یلیتحص شرفتیو پ یتیهاي شخصویژگی نیارتباط ب

 هايرابطه سبک یبه بررس یلیتحل یفیتوص ی) در پژوهش1392( یريجعفري، سلحشور و وز
 یوهپرداختند؛ که از آزمون اشکال نهفته گر یلیصتح شرفتیبا پ یتیهاي شخصو ویژگی یشناخت

) استفاده 1985نئو (مک کري و کاستا،  تینامه پنج عامل بزرگ شخص) و پرسش1971( یتکینو
 ري دارند.رابطه معنادا یلیتحص شرفتیبا پ یهاي شناختو سبک یتیهاي شخصکه ویژگی دیگرد

هاي مهارت مانندهایی داشتن ویژگیازجمله  داوطلبان ورود به آجا هاي رفتاريیژگیوب) 
ها با نتایج ورود به ارتش این یافتهداشتن هدف روشن و واقعی از ، هاي اجتماعیمهارت، ارتباطی

سازگار بوده  2013؛ باراجاس، 2018و همکاران  يداوود؛ موسوي 1390، یابوالقاسممطالعات 
زجمله موفقیت تحصیلی برخورداري از از الزامات اصلی هرگونه موفقیت ا یکی نیااست. افزون بر 

ها بتوان اقدامات موردنیاز براي دستیابی به هاي شخصی موردنیاز است تا با استفاده از آنمهارت
ها که ترین این مهارتدرستی انجام شوند. ازجمله مهمصورت هوشمندانه و بهاهداف موردنظر به

رتباطی، هاي ااند از: مهارتاند عبارتی داشتهتوجهبر موفقیت تحصیلی این دانشجویان تأثیر قابل
 گیري و مدیریت زمان.مهارت اجتماعی، مهارت تصمیم

بر اساس قانون اساسی ارتش جمهوري اسالمی  کهییازآنجاهاي انقالبی و اسالمی. ) ویژگیج 
تی سهاي آجا نیز بایایران ارتش یک ارتش انقالبی و اسالمی است. داوطلبان ورود به دانشگاه

هاي متعهد به ارزش، شناسیدشمن، بصیرتباشند که شامل هاي مکتبی و انقالبی ویژگیداراي 
داوطلبان ورود به آجا. با توجه به اینکه  جسمانی ی) آمادگ. دبه اسالم مؤمنو  انقالب و اسالم

ه د بهاي خود بایستی از آمادگی بدنی باالیی برخوردار باشنکارکنان آجا براي انجام مأموریت
قدرت و استقامت ، هاي فیزیکی و جسمانیتوانمنديهاي این مؤلفه شامل: همین اساس شاخص

 است. انعطاف عضالنیو 
تحقیق عواملی وجود دارد که باعث تقویت و تضعیف پیشرفت  گر: بر اساس نتایجمداخله
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ت و ارتباطاتعامالت ) الفاند از گردد. بر اساس نتایج مصاحبه عبارتتحصیلی دانشجویان می
هاي آجا فراهم . براي فراهم کردن شرایط بایستی تعامالت و ارتباطات خارجی دانشگاهخارجی

تعامل و همکاري با اداره عقیدتی سیاسی و ، هاي عملیاتی نیروهاهمکاري بایگانگردد ازجمله 
. ب) جیهاي معتبر داخلی و خارها و پژوهشگاهتعامل و همکاري با دانشگاهو  حفاظت اطالعات

هاي وجود فرصتهایی ازجمله: شامل شاخص کشور که محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي
ه ک محیط خانوادگی )ج طرز فکر اطرافیان و دوستانو  ارزش مدرك تحصیلی، شغلی در بازار کار

دیدگاه خانواده ، موقعیت اجتماعی خانواده، فرهنگ حاکم بر خانواده هایی ازجمله:شامل مؤلفه
 سطح تحصیالت و سواد، تعداد اعضاي خانواده، شغل سرپرست خانواده، ت به نیروهاي مسلحنسب

هاي ویژگی توان بیان کرد که در کنار خانواده،بر این اساس میمیزان درآمد خانواده و  خانواده
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و همچنین ارتباطات عواملی هستند که بر پیشرفت تحصیلی 

شجویان نسبت به دان ثیرگذار هستند و اگر اجتماع رویکرد حمایتی و نگرش مثبتیدانشجویان تأ
نظامی و خانواده بزرگ ارتش داشته باشد و فرهنگ تقدیر از کسانی که در راه دفاع از کشور 

اي ههاي اجتماعی و فرهنگی از دانشگاهاند تقویت گردد، موجب تقویت حمایتفشانی کردهجان
 ؛تواند فرایند تحصیلی دانشجویان نظامی را تسهیل و بر موفقیت آنان بیفزایدیشود که منظامی می

تعداد خانوار ي اجتماعی، بعد طبقه ) که بین متغیرهاي1390پوش (با نتایج تحقیق سیاه که
اعضاي خانوار و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد. همچنین با نتایج 

 ) همخوانی دارد1392همکاران (تحقیق صادقی موحد و 
اي: بر اساس نتایج تحقیق بایستی بستر و شرایط مناسب براي موفقیت تحصیلی زمینه

هایی که شامل مؤلفه نظارت و ارزیابی) الفهاي آجا فراهم گردد ازجمله دانشجویان در دانشگاه
. جویانحصیلی دانشپایش و ارزشیابی مستمر وضعیت ت، وجود مکانیزم تشویق دانشجویانازجمله 

  روز بودنبهدروس،  کیفیتهایی ازجمله: که شامل شاخص محتواي آموزشیب) 
، هاي مجازآزمون مجدد در غیبتهایی ازجمله که شامل شاخص و پشتیبانی از آموزش اجراج) 

، افزایش سقف واحدهاي آموزشی، امکان اخذ مجدد دروس با نمره کمتر براي جبران معدل
ت افزایش مد، حمایت از نخبگان، تقویتی يهاکالستشکیل ، یلی داخل و خارجتحص يهابورس

، ر رشتهامکان تغیی، فضا، تأسیسات نیتأم، وجود تعامل مؤثر بین سیستم آموزشی، مجاز تحصیل
 . برگزاري المپیادهاي فرهنگی و ورزشی، میزان بودجه دانشگاه، طرح استاد مشاور اجرا
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 علمیهیئت ار مهمی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارند. اعضاي: اساتید نقش بسیاساتید) د
 هادانشگاه عملکرد بر بسزایی تأثیر هاآن کیفی توسعه که عالی هستند آموزش مهم عوامل از

). 1395(دمیرچی،  باشندمی هابخش سایر توسعه زیربناي عالی آموزش و جان روح مثابهبه و دارد
دانش تخصصی و تجربه ، مهارت تدریس، دانش نظامیاز:  اندارتعبآن  يهاشاخصبر این اساس 

هاي مهارت، ایمان و اعتقادات، عالقه و انگیزه به ارتش، دلسوزي و مهربانی، منديقانون، کاري
 قدرت، توان استاد در اداره و کنترل کالس درس، تجارب و سوابق علمی، رتبه علمی ،پژوهشی

 . اشتن تسلط کافی بر مفاهیم درسیدو  انتقال مفاهیم به دانشجویان
تواند بسترهاي الزم را براي توسعه اي، میعنوان یکی از عوامل زمینه: فناوري نیز بهفناوريه) 

امکانات آموزشی و دسترسی دانشجویان به منابع اطالعاتی و سایر خدمات را تسهیل و موجب 
عمومی  هايکتابخانهازجمله:  ییهاشاخصکمک به پیشرفت تحصیلی دانشجویان گردد که شامل 

ها، اهآزمایشگ، هاي اطالعاتی داخلی و خارجیدسترسی به پایگاه، و تخصصی سنتی و دیجیتالی
ی میزان دسترس، افزاريمیزان دسترسی به زیرساخت شبکه سخت، ها و البراتوارهاي زبانکارگاه

سهیالت به این نتیجه رسیدند که ت امکانات و تسهیالت. محققانو  استفاده از اینترنتو  به اینترنت
هاي آن هاي آجا نیز بر موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار است که مؤلفهموجود در دانشگاه

اولویت در انتخاب محل خدمت براي ، افزایش حقوق، التحصیالن ممتازهدایاي فارغشامل: 
، امکانات هنري، کانات ورزشیام، افزایش مرخصی براي دانشجویان ممتاز، التحصیالن ممتازفارغ

 رفاهی خدماتیو  (خوابگاه) ییعوامل رفاهی دانشجو، امکانات تفریحی
محوري: پیشرفت تحصیلی به معناي دستیابی فراگیر به اهداف و مقاصد آموزشی و پرورش 

). 1392هاي مورد انتظار از هر دوره تحصیلی خاص است (کشاورز و همکاران، دانش و توانمندي
ترین معیارهایی است که در بررسی توانایی توان گفت موفقیت تحصیلی یکی از مهملذا می

وجهی تالتحصیلی نقش قابلدانشـجویان براي اتمام تحصیالت دانشـگاهی و رسیدن به مرحله فارغ
 بینی وضعیت آتیترین پارامترهایی است که در پیشرا ایفاءمی کند. این مفهوم یکی از مهم

 .گیردهاي علمی و عملی الزم مورداستفاده قرار میکسب صالحیت و مهارت لحاظاز دانشجویان 
تواند ها میکنند که ازجمله آنگیري میهاي مختلفی اندازهمعموالً پیشرفت تحصیلی را با روش

طور مجزا، پیشرفت حاصله در مجموعه هاي آموزشی بهبه میزان پیشرفت در هر یک از دوره
) الفهاي آجا پیشرفت تحصیلی شامل ست که با توجه به مأموریت دانشگاههاي آموزشی ادوره
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اطالعات علمی (عمومی، ها آن شامل: بینش مثبت نسبت به ارتش، که مؤلفهدانش و بینش 
هاي مدیریتی مهارتهاي: که شامل مؤلفه هاي فنی و تخصصیمهارتب)  تخصصی و فرهنگی)

هاي ورزشی و حرکتی مهارت، هاي عمومی نظامیرتمها ،(مهارت حل مسئله و کنترل بحران)
اند هاي آن عبارتکه مؤلفه هاي جسمانی و ظاهريویژگی) ج نوردي و ...)(تیراندازي، شنا، کوه

  فیزیک جسمانی مناسب، قواي جسمانی مناسب، ورزیدگی و آمادگی جسمانیاز: 
ه نیل باند از: هاي آن عبارترود و شاخصترین مؤلفه به شمار میکه مهم تحصیلی د) پیشرفت

 ،هاي منفی دانشگاهتحمل کردن جنبه، سازگاري دانشجو با سیستم آموزشی، اهداف تحصیلی
 کوشش سخت در دانشگاهمعدل باال و 
 توسعه )الفاند از شود که عبارت: راهبردهاي استخراجی به چهار دسته تقسیم میراهبردها

هاي نوآوري هاي مهارتبرگزاري دورهاند از: رتهاي آن عباکه مؤلفه تسهیالت پژوهشی
حمایت از ، حمایت از کتب پژوهشی، هاي آموزشیها و کارگاهحمایت از کنفرانس، دانشجویان

یان و بنحمایت از ثبت شرکت دانش، بنیانهاي دانشتوسعه فعالیت، امتیازات مقاالت پژوهشی
که  هاي آموزشی و تربیتیتوسعه برنامه) ب و دانشی آورانههاي فنحمایت از ایده، فناوري
 مشاوره هدایت، هاي فرهنگی و رفاهیبرنامه ، توسعهبرگزاري مسابقاتاند از: هاي آن عبارتمؤلفه

 ،طراحی دوره و تعیین اهداف آموزشی، ارزشیابی آموزشی (ورودي، تکوینی و پایانی)، تحصیلی
 ،رغبت سنجیاند از هاي آن عبارتکه مؤلفه ايهاي مشاورهتوسعه برنامه) ج نیازسنجی آموزشی

افزایش اند از: هاي آن عبارتکه شاخصتوسعه اساتید د)  شخصیت سنجیو  استعداد سنجی
جذب اساتید از بین کارکنان و ، افزایش کمی اساتید، افزایی براي اساتیدهاي دانشبرنامه

 .اي ملیهبورسیه اساتید در دانشگاهو  هاي اجراییفرماندهان یگان
پیامدها: چنانچه الگوي موفقیت تحصیلی به نحو مطلوب پیاده شود چه پیامدهایی خواهد 

د از انبررسی است که عبارتداشت. طبق نتایج حاصل از پژوهش، این پیامدها در سه سطح قابل
هاي هاي کاربردي فناوريمهارتاند از: هاي آن عبارتالتحصیالن شایسته که شاخص) فارغالف

خودپنداره ، تداوم انگیزش، گیريمهارت تصمیم، مهارت مذاکره، هاي اطالعاتیمهارت، طالعاتیا
 خود، هدفمندي، مشارکت فعاالنه داشتن، خودآگاهی، حل مسائل پیچیده، نفسعزت، توانایی

 فزایشااند از: هاي آن عبارتالتحصیالن که مؤلفهب) توانایی بدنی فارغ ت ارتباطیرمهاو  کارآمدي
هاي که مؤلفه توان رزمیافزایش  ج) استقامت قلبی و ریوي، قدرت و استقامت عضالنی، آوريتاب
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 وريافزایش بهره، ارتقاء نظم و انضباط سازمانی بنیانیدانایی محوري و دانشاند از آن عبارت
یاد ن. با توجه به اینکه تاکنون پژوهش کیفی به روش داده بهاي عملیاتیرضایت یگانو  سازمان

آمده دستهاي بهنشده است شاخصهاي آجا انجامدر خصوص پیشرفت تحصیلی در دانشگاه
دشواري انجام مصاحبه باشد و با توجه بههاي نظامی میها و فرهنگ خاص دانشگاهمطابق باارزش

شود این پژوهش در یمبا فرماندهان ارشد و رعایت برخی مصالح سازمانی توسط آنان پیشنهاد 
 هاي دیگري انجام شود.گاهدانش

 

 اجرایی يهاشنهادیپ
 شیزموآ منظا که ستا شایستهتحصیلی  پیشرفت بر رگذاریتأث يهایژگیوبهپیشبینی  توجه با
 کند. امقدابین دانشجویان در  هایژگیو ینا تقویتو  دیجاا به نسبت

 فراهم گردد. اساتید بالندگی جهت آموزشی يهاکالس برگزاري

براي  پژوهشی يهاتیفعال تقویت جهت مقرراتی يهاتیحما و مالی تسهیالت اعطا
 دانشجویان و اساتید.

 سواد اجتماعی فرهنگی، سواد اطالعاتی، سواد ،يارسانه سواد ویژه آموزشی يهادوره برگزاري
 براي دانشجویان. ...و

 ...و یلالملنیب يهاومیکنسرس در شرکت مطالعاتی، فرصت طریق از پژوهش انگیزه تقویت

 دانشجو مشاور استاد طرف از افت تحصیلی ازجمله مشکالت بروز مواقع در تا شودیم پیشنهاد
 دانشجویی واحد مشاوره به دانشجو نیاز صورت در و قرارگرفته موردتوجهفرد  خانوادگی عوامل
 گردد. ارجاع

از جمله  شناختی دانشجویان يهايتوانمندآموزشی به منظور پرورش  يهادورهبرگزاري  
 يخودباور، نفساعتمادبهتفکر خالق، هوش هیجانی، 

 زندگی خانوادگی و اجتماعی و ترویج سبک زندگی يآموزمهارت يهابرنامهبرگزاري 
جاد براي ای هاخانوادهمعیشت و ارتقاء بنیه اقتصادي  نیتأمایجاد شرایط و امکانات الزم براي 

 تصویر مثبت در جامعه
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 ویان از امکانات و خدمات رفاهی، تفریحی، ورزشی و آموزشیاستفاده دانشج تسهیل

 محتواي آموزشی متناسب با تغییرات و پیشرفت حاصله و نیاز سازمان بازنگري گردد.
فنی و تخصصی دانشجویان توجه  يهامهارتبا توجه به دانشگاه سازمانی، نیاز است بر توسعه 

 دیتأکه مفاهیم عمومی بر مفاهیم تخصصی آنان نیز به جاي توجه ب يهادورهشود و محتواي 
 گردد.

ها و وسایل آموزشی و کمک آموزشی، دسترسی تکنولوژي ازجملهامکانات مربوط به آموزش، 
 به اطالعات علمی و تعامل آنان با مراکز علمی فراهم شود.

 
 :منابعفهرست 

ضایت از زندگی در آوري، استرس و خود کارآمدي با رارتباط تاب). 1390عباس (ابوالقاسمی، 
 صفحه ،3شماره  7. فصلنامه مطالعات روانشناسی، دوره آموزان داراي پیشرفت تحصیلی باال و پاییندانش
131- 152 

بررسی عوامل  .)1390محمد ( ،فربغالنی و محمدحسن ،مقدس جعفري حق؛اس ،سیاهپوش ارجمند
صلنامه ، فتوسطه شهر شوش دانیال (ع)آموزان دوره ماجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش

 20-7شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره دوم، صفحات جامعه
، عوامل موثر بر بالندگی اعضاي هیات 1395محجوب امین هماینی دمیرچی، داریوش مهري، حسن 

ص  1اره علمی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري، فصلنامه مدیریت نظامی سال شانزدهم شم
29-59 

). 1392کامل (صادقی موحد، فریبا؛ مولوي، پرویز؛ صمد زاده، مهدي؛ شهباززادگان، بیتا و یوسفی، 
مجله یل. ردبا یدانشگاه علوم پزشک یپزشک انیدانشجو یلیتحص شرفتیمؤثر بر پ یطیو مح يعوامل فرد

 50-28ص  ،3، سال پانزدهم، شماره سالمت و مراقبت
، بررسی پیشرفت 1396ه اي، جواد، لواسانی، غالمعلی، عباس زاده، ناصر، صادقی، جهانبخش، اژ

هاي تفکر، فصلنامه مدیریت نظامی، ع) بر اساس سبک( یعلتحصیلی دانشجویان دانشگاه افسري امام 
 28-1سال هفدهم، شماره بهار ص 

هاي کسب ). رابطه1392( یعل سید وزیري، و مریم سلحشور، احمد؛ جعفري، محسن؛ کشاورز،
 تهران)، پزشکی علوم دانشگاه :موردي مطالعه( یلیتحص پیشرفت با هاي شخصیتیویژگی و شناختی

 .19-11، صص: 1جلد ، 1تربت حیدریه، شماره  پزشکی علوم دانشگاه مجله
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هاي فردي و خانوادگی با پیشرفت تحصیلی ). رابطه ویژگی1383لواسانی، غالمعلی و درانی، کمال (
نشاسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و چهارم، دانشجویان روا

 .1-21ص  .2شماره 
)، بررسی رابطه میان سرمایه انسانی اعضاي هیات علمی 1395( محجوب، حسن، مالک پور، داریوش،

نظامی،  ه مدیریتو پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري، فصلنام
 65-92، ص 2سال شانزدهم، شماره 

با خالقیت و پیشرفت  يادگیریهاي رابطه بین سبک). 1396ذوالفقار (مقدمی، معصومه؛ رشیدي، 
مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، روان شناسی و علوم اجتماعی واحد  انیتحصیلی دانشجو

، ص 96، پاییز 2ت در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره . فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خالقیرودهن
1-38 

). تعیین سالمت روان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، با 1394همکاران (میر کمالی، سید محمد و 
میانجی گري انگیزش پیشرفت تحصیلی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي، سال شانزدهم، 

 30-12، ص1394، تابستان 2شماره 
هاي برتر کنکور: عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی رتبه). 1396( رنادریمنریمانی، محمد؛ میري، 

-59، صفحه 1396، پاییز 38، شماره 11دوره هاي آموزشی، . فصلنامه پژوهش در نظاماينظریه زمینه
79 

 اشتیاق تقايار براي مدلی ). ارائه1397حمیدرضا (نکاوند، مهراندخت؛ جعفري، پریوش؛ آراسته، 
 -446)/ 49(18، 1397پزشکی، دي  علوم در آموزش ایرانی پزشکی، مجله علوم دانشجویان تحصیلی
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 نیغالمحس ،يریشیو عل نیام ،يصبور د؛یزاده، حم يرخسار ؛یمرتض دیس ،ینیحس ما؛یس ،ینوح

 ،یپزشکاي هرشته انیدر دانشجو یلیتحص تیو رابطه آن با موفق شرفتیپ زهیانگ یبررس). 1391(
 200-204): 3(14... مجله طب نظامی، ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک یو خدمات درمان يپرستار

)، رابطه پیشایندهاي عواطف تحصیلی، هویت 1398فرامرزي، حمید، بهروزي، ناصر، فرزادي، فاطمه(
، دوره هتحصیلی و اهداف پیشرفت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مجله روان شناسی مدرس

 91،110ص  91-2/112شماره  8
)، مولفه ها و 1398صفیان، مهدي، محمدي، مهدي، موسوي، سید علی، صالح نژاد، سید عبداهللا(

ویژگی هاي اخالق حرفه اي استادان و اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي سازمانی، مدیریت اسالمی، سال 
 49-21ص  4شماره  27
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)، آسیب شناسی نظام آموزشی در دانشگاه هاي 1397فرهادي، علی، خیراندیش، مهدي، (
سال پنجم/ شماره  -سازمانی(یکی از دانشگاه هاي نیروهاي مسلح )، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی

 179 -154/ بهار ص  17
)، ارائه 1396نقوي، رشید، مصدق خواه، مسعود، حسنی آهنگر، محمدرضا، احمدوند، علی محمد(

لکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازي توسعه یافته، پژوهش مدل مفهومی سنجش عم
 20-1. 27هاي مدیریت منابع انسانی، س نهم، ش 
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