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   افسري آجا يها دانشگاهدر محور  پژوهش يها آموزشتحليلي براي تحقق  الگويي يارائه

  )دانشگاه هوايي شهيد ستاري ؛عهمطالمورد (

  ٤، محسن زراعتي 3، سيد حسين آتشي 2آبادي جالل، مصطفي لطفي 1حسن كوليوند

 دهيچك

افسري  يها دانشگاه آموختگان دانش ،محور استمحفوظات كه ماحصل نظام آموزش يا پارهرف داشتن ص كه يياز آنجا

مقام معظم  يها ديتأكمحور همواره از پژوهش يها آموزش و اينكه ياريگر باشد تواند ينم سازماني مديريترا در انجام 

براي تحقق  الگويي يارائه اين پژوهشهدف اصلي  سپ؛ است آجاافسري  يها دانشگاهرهبري در بازديد از 

 بر مبناي آن پرسشنامهو  نيتدو قيتحق الگوي بدين منظور. ستآجاافسري  يها دانشگاهدر  محور پژوهش يها آموزش

 يشيمايپ روش به كه است تحليلي -يفيتوص و روش، تيماهاز نظر و  يكاربرد، پژوهش نيا .است شده تهيه هشپژو

 ديشه ييهوا دانشگاه 1387ورودي  سوم سال انيو دانشجو يعلم ئتيه اعضاي ،آن يآمار يجامعه .شودمي انجام

 يا هاز پرسشنام گردآوري اطالعاتبراي . اند شدهب انتخا ،يتصادف يبند طبقه يريگ نمونه نفر با 334كه  باشند يم يستار

 يها وهيش«يعني  متغيرهاي اين پژوهش .است شدهاستفاده  937/0لفاي كرونباخ آ باو  يا نهيگزسؤال پنج  30مشتمل بر 

 -اداري يها رساختيزو  ، پژوهشيآموزشي يها رساختيز، و متون آموزشي ها سرفصلتدوين ، ياددهي و يادگيري

 و مستقل يها گروهبراي  t آزمون ،يا نمونهتك  t از آزمون اطالعات ليتحلو  هيتجز براي .سنجيده استرا  »نظامي

 يها وهيشعد كه در ب دهد يمنتايج نشان . استفاده شده است يمحورپژوهش ابعادبندي اولويت برايآزمون فريدمن 

و متون آموزشي،  ها سرفصلاما در سه بعد تدوين  ،به هم نزديك استادانياددهي و يادگيري، نظرات دانشجويان و 

و مقايسه  متفاوت يكديگر با ايشاناداري و نظامي، نظرات  يها رساختيزآموزشي، پژوهشي و  يها رساختيز

نسبت به  محوريپژوهش ابعاد يها رتبههمچنين  .است در اين سه بعد استادان تر مثبتبيانگر نظرات نيز  ها نيانگيم

و  ها سرفصلتدوين ، پژوهشي -آموزشي يها رساختيز، نظامي -اداري يها رساختيزو بعد  دارد يكديگر اختالف

پژوهش  تيوضعبنابراين  ؛دارنداول تا چهارم قرار  يها رتبهبه ترتيب در  ياددهي و يادگيري يها وهيشو  متون آموزشي

 در مجموع دارد؛دوم قرار  اولويتار بعد در چه انيدر مهوايي شهيد ستاري  آن در دانشگاه ازيمورد ن يها رساختيزو 

 -اداري يها رساختيز بعد و فقط ميانگيناز متوسط  شگاه كمترندااين محوري در سه بعد از ابعاد پژوهش نيانگيم

افسري مطلوب  يها دانشگاهدر  يمحور پژوهشابعاد وضعيت موجود بنابراين  .كمي باالتر از حد متوسط است نظامي

   .ند تقويت و توجه بيشتر استنبوده و نيازم
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   .، دانشگاه هوايي شهيد ستاريمحورمحور، دانشگاه پژوهشآموزش الگوي ،نظام آموزشي :يديكل واژگان 

  مقدمه

افسري كليه كشورهاي  يها دانشگاهپيشرفت علم و فناوري نظامي، عملكرد  يروند فزاينده

 يها دانيمدر  يآور جنگكه  يا ونهگبه است؛  مستقيم خود قرار داده ريتأثجهان را تحت 

است كه در رسته  يا ختهيفرهرزم كنوني نيازمند تجهيزات پيشرفته و نظاميان ماهر، مجرب و 

ق اين امر نيازمند نظام تحقّ. و تخصص خود از دانش، نگرش و مهارت الزم برخوردار باشند

و  در حال ارتقا مستمر به صورتمراحل و عناصر آن  ياست كه همه يا ستهيشاآموزشي 

نيازهاي عملياتي ارتش جمهوري  نيتأمآن در بهبود فرايند آموزش و  يو نتيجه استتوسعه 

در ) 3 : 1387دستورالعمل تهيه استانداردهاي آموزشي آجا،. (كار گرفته شوده اسالمي ايران ب

نوين در جهت تقويت خالقيت، نوآوري و مهارت  يا وهيشمحوري، اين راستا پژوهش

جهان  يها ارتشافسري  يها دانشگاه بيشتروزي دانشجويان نظامي است كه مورد اقبال آم

  .قرار گرفته است

مستقل و  تفكرانسان در  كه آموزد يمبه ما  فناوريو  يعلم اكتشافات خيتاراز سوي ديگر 

 ها مدت، دهيا كي شيزابراي  يعلمو  يطيمح يها نهيزم كه يزمان يحتو بوده  فيضعخالق 

. وندديبپق دارد تا به تحقّ ازين يرونيب يمحركجديد به  ياما عموماً اين ايده ،م استفراه

 ياثربخش حداكثردر آنها با  يرونيب محركاين  كه كنندرا فراهم  يطيمح توانند يم ها دانشگاه

و  يپژوهش يها پروژهچه در  كه اند نكته نيا داريپاو  قيعم درك ازمندين ها دانشگاه. كندعمل 

قلب نهاد  اكتشافارشد، جستجو، پژوهش و  يكارشناسو  يكارشناس يها كالسدر  چه

 يها دانشگاهبه  يآموزش يها دانشگاهاز  ديبا ازهاينو  ها يژگيو نياتوجه به ا ب .است يآموزش

 قيتلفبر پژوهش و  هيتكبا  توانند يم يپژوهش يها دانشگاه زيرا ؛داشتنگاهي  يپژوهش

 درحال يكشورهار د .)70: 1388شكيبايي، ( را تحقق بخشند ش و پژوهش اين مهمآموز

 ياقتصاد و اقتدار نظامي، شرفتيپ ياصل از عواملمحور پژوهش افسري يها دانشگاه ،توسعه

 نظامي، دانش اشاعه و خلق در جهت ها دانشگاهاين  وجود. شوند يممحسوب  ياجتماع و
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 پژوهش، علم، نيب ونديپ علوم نظامي، سازييجهان عوامل از يكي عنوان به بوده و يضرور

 يزير برنامهاز آنجا كه  .سازند يمجهان را ميسر  يها ارتشعملياتي  يها يازمندين مهارت و

 ترين مهمافسري ارتش جمهوري اسالمي ايران از  يهاكردن دانشگاه يبراي پژوهش

 بيان يها تياقعو به توجه با نيز پژوهشاين  ؛تربيت و آموزش آجاست يهاي اداره برنامه

نظام آموزش عالي  يفاصله و امروز جهان در افسري يها دانشگاه كاركردو  نقشو  شده

ضمن مرور شكل گرفته است كه در آن  روندها نيا با و دانشگاه هوايي شهيد ستاري ايران

معتبر جهان  يها دانشگاهمحوري در پژوهش يها الگوو تطبيق  به تشريح ،ادبيات پژوهش

 يها دانشگاهمحوري متناسب با پژوهش يها شاخصپس از استخراج ابعاد و و  دازدپر مي

 پرسش ؛دكن يم ارائه را محورپژوهش يها آموزش تحققتحليلي براي  الگوي ،افسري آجا

 يها دانشگاهمحور در  پژوهش يها آموزشق تحليلي تحقّ الگوي كه اين استاصلي پژوهش 

  ؟ افسري آجا چگونه است

   مسئلهبيان تشريح و 
 تيترب يآموزش يها تيشخص ،يآموزش يها يريگ جهت با محور آموزش يها دانشگاه

 شتريب ،يليتكم التيتحص يها دوره در يحت درس يها كالس در امروزه .كنند يم

 در تيخالق و قيتحق سح ختنيبرانگ نه رديگ يم صورت مطلب ميمستق آموزش

 در كه وندديبپ سازمان در كار نديفرآ به ندهيآ در تواند يم ييدانشجو؛ اما انيدانشجو

 كرده تجربه را پژوهش يگروه كار ينحوه و يفرد تيخالق مراحل رشد دانشگاه

 كه بوده يمدرن يها دانشگاه ييكارا عدم از يحاك زين يقيتطب مطالعات. باشد

 دانش در يريادگي-ياددهي نديفرا) 47: 2007،  آلباچ( .اند كرده عمل محور آموزش

 روش .است كردن حفظ و دنيشن برگفتن، يمبتن )محورحافظه( محورآموزش يها اهگ

مانع  نيتر مهم است، موصوف رفعاليغ و محورمعلم كرديروبه  كه محورحافظه

 بر عالوه محور،پژوهش يريادگي نديفرآ در .شود يم محسوب تيخالق و يريادگي

 ،يكاوشگر پرسش، تفكر، مشاهده، :همچون يمهم يها مؤلفه است الزم دن،يشن
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به  ليتحص يابتدا همان از يادگيرنده تا كنند فايا را نقش خود زين پژوهش و شيآزما

 و ياددهي نديفرآ بيترت نيبد .شود مجهز يپرداز هينظر و قضاوت و ريتفس يتوانمند

 مشكالت حل يبرا يعمل يها حل راه به محفوظات، يا پاره يارائه يجا به ،يريادگي

 ،خود ياصل هدف ازايران،  يها دانشگاهاغلب  )17: 2007،  آلباچ(. شودمي ليتبد ينيع

مؤسسات  به و بوده دور نقاد و خالق پژوهشگران پرورش و يعلم قيحقا كشف يعني

 يها برنامه اتيمحتو نبودن ندمحوريفرآ و محورمسئله .اند شدهتبديل  يآموزش صرفاً

   .دياين وجود به دانشجو يخودآموز و پژوهش يبرا يامكان شود مي موجب ،يدرس

 يها دانشگاه اغلبنظير  يد ستاريشه ييدانشگاه هوا يآموزش يها مشخصه از يكي

 در يريادگي -ياددهي نديفرا. است يمحورحافظه يمبنابر اغلب دروس سيتدر كشور،

به  كه محور حافظه روش .است كردن حفظ و دنيشن برگفتن، يمبتن ن دانشگاهيا

 تيخالق و يريادگيمانع  نيتر مهم است، موصوف رفعاليغ و محورممعل كرديرو

 است الزم دن،يشن بر عالوه محور،پژوهش يريادگي نديفرآ در .شود يم محسوب

 زين پژوهش و شيآزما ،يكاوشگر پرسش، تفكر، مشاهده، :همچون يمهم يها مؤلفه

 و ريتفس يتوانمندبه  ليتحص يابتدا همان از يادگيرنده تا كنند فايا را نقش خود

 يجا به ،يريادگي و ياددهي نديفرآ بيترت نيبد .شود مجهز يپرداز هينظر و قضاوت

 .شودمي ليتبد ينيع مشكالت حل يبرا يعمل يها حل راه به محفوظات، يا پاره يارائه

 يكاركردها كهييجا ؛حاكم است زين يدستاريشه ييهوادانشگاه  در تيوضع نيا

 و شود يممحسوب  يثانو يامر و شود نهينهاد آن در يخوب به نتوانسته يپژوهش

 جستجو نتوانسته و ليتحل نشيب به تياهم و يپژوهش تفكر ياشاعه و يمحور پژوهش

اين در حالي  .دهد نشان پررنگ و برجسته را خود ،اين دانشگاه يآموزش يها هيال در

در  )العاليمدظله( قوااست كه برابر تدابير مقام معظم رهبري و فرماندهي معظم كل 

محور نمودن بر پژوهشبارها  ،بازديدهاي مكرر از دانشگاه هوايي شهيد ستاري

  .اين دانشگاه تاكيد شده است يها آموزش
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 يانسان يها هيسرما تيترب در نقش دانشگاه هوايي شهيد ستاري به توجه با از اين رو 

 روي هوايي و پدافند هوايي،ين عملياتي و يانيم يفرمانده و يتيريمدنيروي  نيتأم و

قدرت  شيافزا و يپژوهش تفكر و يعلم نشيب يتوسعه و يمحورپژوهش كرديرو

اين  يآموزش يها استيس يها تياولو از ديبا مسئله، يعلم حل ييتوانا و يابي مسئله

دانشگاه هوايي شهيد ستاري بالفاصله  آموختگان دانشديگر اينكه  مسئله. دانشگاه باشد

و بايد بر حسب رشته و  شوندميخدمتي اعزام  يها گانيبه  يآموختگ دانشپس از 

 ؛ روشن است كهامور بپردازند ي تخصص به كار با ادوات و تجهيزات نظامي و يا اداره

 تواند ينم ،محور استمحفوظات كه ماحصل نظام آموزش يا پارهصرف داشتن 

  .باشد جوان را در انجام رسالت خود ياريگر آموختگان دانش

  تحقيقضرورت و اهميت 

 تواند يم يپژوهش دانشگاه و اند يدانش كاركنان و دانش ديتول ياصل مراكز ها دانشگاه

 جهان سراسر يها دانشگاه شدن، يجهان ياز سوي ديگر پديده. آرمان باشد نيا تحقق

 انتقال از يقيتلف ،يپژوهش يها دانشگاه .)75: 1388شكيبايي، ( واداشته است رييتغ به را

 كشور در يول ،كنند كمتر هرچه را دو نيا نيب فاصله دارند يسع كه اند دانش ديتول و

 يپژوهش دانشگاه تيماه، ها دانشگاهآموزش  امر در مالحظه قابل شرفتيپ وجود با ما

 ارتباط و رسالت دانشگاه تحوالت در آن ريتأث و مانده ناشناخته بافت و ساختار نظر از

 آموختگاندانش .است نگرفته قرار توجه مورد چندان عي كارمحيط واق با آن

 از قبل و افتهي پرورش ها سازمانعملياتي  يازهاين اساسر ب محورپژوهش يها دانشگاه

و انجام وظايف  علم ديتول يعرصه در كه بود خواهند يماهر پژوهشگر زيچ هر

  .اند نمودهسازماني خود، مهارت و دانش مورد نياز را كسب 

بر  يعال آموزش ساختن يمبتن و يآموزش يها برنامه در پژوهش دادن قرار محور با 

 يليتكم يها آموزش ليتبد و يپژوهشگر و تيخالق يهيروح جاديا هدف پژوهش با

در  را يفرهنگ لتحو توان يم دانش، يمرزها دهندة گسترش و علم ديتول مركز كي به
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 با و باشند ايپو ديبا كهمسلح  يروهاين در مقوله نيا .داد صورت ها سازمان و جامعه

 .دارد يمضاعف تياهم ،كنند فايا را خود نقش و فيوظا ،يطيمح تحوالت به توجه

و  فرماندهان تيترب و آموزش دار عهده نكهيا به توجه با دانشگاه هوايي شهيد ستاري

ارتش ) ص( هوايي و قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء يروين يانيمو  يعال رانيمد

 نشيب بردن باال با تا دهد راستا قرار نيا در را خود كاركرد ديبا جمهوري اسالمي است،

 يروين مسئوالن يراهبردها و ريتداب يراستادر  ژهيو به ،افسران يريگشكل به آنان

 نيا يبررس بنابراين .كند كمك، )ص(هوايي و قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء 

 يتوسعه ريمس در حركت يبرا گام نيتر يضرورو  نيتر مهم ،نيستنخ ديشا تيوضع

 هوايي يروين در شرفتيپ و زيرا توسعه ؛باشد هوايي يروين در يعال يها آموزش

 متخصصان جذب مركز دانشگاه هوايي شهيد ستاري كه رفتيپذ خواهد تحقق يهنگام

 ليتحل قدرت يارتقا و نشيب ييايپو و يفكر يها ييتوانا يارتقا با و بوده نخبگان و

 و يسازمان توسعة در تحقق يمؤثر يها گام ،ينوآور و علم ديتول و پژوهش با آنان

ارتش جمهوري  از سوي ديگر، .باشد داشته يكنون يايدن تحوالت با همگام شرفتيپ

 يها شرفتيپ و تحوالت معرض در گذشته از شيب امروز طيشرااسالمي ايران در 

؛ از سترو به رو يجهان يرهايمتغ از متأثر و تر دهيچيپ محيطي او ب گرفته قرار فناوري

 تحوالت بتواند تا ،جاديا خود كاركنان و فرماندهان را در يهوشمند ينوع ديبا اين رو

ارتش  كار كه يطيشرا در .كند نييتب و درك يدرستبه  را خود امروز يراهبردها و

 وسعت ديبا زين افسران نشيب ،است شده دهيچيپ و هيال چند جمهوري اسالمي ايران

دانشگاه هوايي شهيد  .باشد داشته را نظر و عمل عرصة در الزم ييكارا بتواند تا يابد

 محسوب نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران يتيريمد توسعة مراكز ستاري از

نيروي هوايي  يراهبرد رانيمد از يسطح در است ممكن آن آموختگان دانش و شود يم

 نيااگر  .كنند بحران تيريمد ينوع به و شوند منصوب جمهوري اسالمي ايران ارتش

دانشگاه هوايي  در يمحورپژوهش كرديرو كهضروري است  پذيرفته شود، دگاهيد

   .گردد نهينهاد شهيد ستاري
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رويكرد  ضرورتدر مورد  افسري يها دانشگاهفرماندهي كل قوا در بازديد از 

يكي از ابعاد شما جوانان «: فرمودند ها دانشگاهاين  يها آموزشدر  يمحور پژوهش

 يپژوه دانشبعد جوان دانشجو يعني پژوهندگي و . دانشجو، بعد جوان بودن شماست

در دوران جواني كه بهترين دوران براي فراگيري است، اين يك بعد، اين در واقع 

ان خاص كننده هويت ملي براي هر ملتي است، كه جوان خوب در اين دورترسيم

 .براي ملت مفيدند پژوهان دانش يمجموعه ....چه نسبتي با دانش دارد؟ اش يزندگ

 يپژوه دانشخودتان را به دانش و ) 6: 1387دانشگاه هوايي شهيد ستاري، آشنايي با (

در  1جدول يها هيامرعالوه بر اين  )7: همان( ».مجهز كنيد كه كشور به آن نياز دارد

محوري با رويكرد پژوهشدانشگاه هوايي شهيد ستاري  يها شآموزمورد لزوم اجراي 

  :سازد يمضرورت و اهميت انجام اين پژوهش را بيش از پيش نمايان 
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  محورپژوهش يها آموزششهيد ستاري در مورد ضرورت اجراي  ابالغي به دانشگاه يها هيامر) 1جدول
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  اهداف پژوهش

  هدف اصلي

افسري  يها دانشگاهدر  محور پژوهش يها آموزشتحليلي براي تحقق  الگوي يارائه

  آجا

  اهداف فرعي

  آجا افسري  يها دانشگاهتعيين ابعاد پژوهش محوري متناسب با  .1

  افسري آجا يها دانشگاهپژوهش محوري در  ابعاد تعيين وضعيت .2

 يها دانشگاهدر  نسبت به يكديگر يپژوهش محور ابعاد يها رتبهتعيين  .3

  افسري آجا

  هشمباني نظري پژو

  محوردانشگاه پژوهش و محورآموزش پژوهش

است و مقدمة آن  انندبه م بر پژوهش و تحقيق مبتني و آموزش محورآموزش پژوهش

دانشجو به سمتي  ،اي در اختيار دانشجو قرار گيردبه جاي اينكه مطلب آماده در آن

آموزش و با پژوهش،  كندكه با پژوهش، اطالعات مورد نظرش را پيدا  كند حركت مي

و  يپژوهش با رويكرد يآموزش، مواد و متون ها سرفصلتدوين  منوط بهببيند و اين مهم 

دانشجويان  يسواز  ياكتشاف يريادگيمدرسان و روش  يسواز  يا مسئلهاجراي روش 

 كيمحور  پژوهش دانشگاه )42: 1387، ياسالم شهياندپژوهشگاه فرهنگ و (.است

 فراهم را يجهان دانش به يدسترس ينهيزم كه است كمي و ستيب قرن يديكل يمؤسسه

 يبرا را يديكل رهبرانو  ارائه يكاربرد و ياديبن قاتيتحق، )49: 2007،  آلباچ( كند مي

 را يفكر و يفناوررهبران  از يديجد نسل ؛كند يم تيترب جامعه و يعلم مجامع

 1383 ،وحيدي( .1دهد يم توسعه را ديجد قاتيتحق و علوم ازين مورد دانش و پرورش

                                                                 

1. Higher Education Encyclopedia  
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 شتريب امروزه اما داشتند ديتأك )آموزش(دانش انتقال بر تنها ها دانشگاه گذشته در )154:

 به كه يكاركرد ؛اند پرداخته ها سازمان و سطح جامعه در آن اشاعة و دانش ديتول نقش به

 1388، ينيمي( )را ببينيد 1شكل( .شود يم ادي آن از يمحورپژوهش كرديرو عنوان

:141(  

  

  

  

  

  

 

  در گذشته و حال ها دانشگاهوظيفه ) 1شكل

 محورپژوهشآموزش  يها الگو

 به صورت) 1999(و انگلستان) 1980(، فرانسه)2002(، آلمان)2004(هيترككشورهاي 

 هاي ينهزمدر  يشگرف راتيي، تغخود يافسر يها دانشگاه يجداگانه در نظام آموزش

 ،ينظام -يدروس علم يدر محتوا رييتغ: ندمان ؛اند دادهانجام مختلف آموزش و پرورش 

 ،يروابط انسان تيو باز، حاكمج جاديو فرماندهان، ا استادان ان،يتوسط دانشجو سيتدر

و  يدخورشي( انيتوسط دانشجو ها اردوگاه ي ادارهو  پرسش و پاسخ هايهجلس

از  ياهسال دانشگ كي ،هيترك ينظام يدر دانشكدهنمونه  به طور .)10: 1386همكاران، 

كالس  7 يال 6در  انيو روزانه دانشجو شود مي ليتشك يا هفته 16 يليتحص سال ميدو ن

كه تحت  يدانشگاه يدر برنامهو ساله است  4 يمدت زمان دانشگاه. كنند يمشركت 

و علوم  يعلوم نظام ،يعلوم اجتماع ه،يعلوم پا ؛شود يمداده  ميتعل يعلم ئتينظارت ه

هنگ  يفرمانده تيبا مسئول يامور آموزش نظام. ود داردوج ها يستمسبا  ييآشنا

شتهذها در گوظيفه دانشگاه  اطالعات افزايش و نتقال دانشا 

 )محوري آموزش(دانشجويان 

جهان كنونيها در وظيفه دانشگاه و تربيت كاركنان  اشاعه دانش  

 )محوريپژوهش(دانشي 
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 يدانشكده نظام( .پذيرد يمانجام  يآموزش يها اردوگاهدر طول سال در  انيدانشجو

تركيه كه  يدانشكده نظام ياصل ياز كارها يكي )8: اداره آموزش و پژوهش آجا ه،يترك

و  تيريمد ،يهفرماند يها مهارتآموزش  محوري است،مبتني بر رويكرد پژوهش

 كي. است يمختلف فرمانده طيدر شرا انيقرار دادن دانشجو قياز طر رهبري نظامي

و به هنگام  دشوار طيباشد تا در شرا ييها مهارت يدارا ديفرمانده با كي به عنوانافسر، 

 شبرديمركز آموزش و پ. كند يريبتواند از افت كار جلوگ يناگهان راتييوقوع تغ

مورد  يآموزش و يقيتحق هاي يتفعالانواع  ،هيترك ينشكده نظامدا )TRITC( تيريمد

 .كند يمرا ارائه  فرماندهي يها مهارتآشنا نمودن آنها با  براي ندهيافسران آ يبرا ازين

آشنا خواهند شد و استعداد  يتيريمد هاي يكتكنبا  هيترك يدر دانشكده نظام انيدانشجو

 يفرمانده يآينده ،آن يجهيهند داد تا در نترا از خود بروز خوا نظامي يبالقوه رهبر

به  هيترك يدر دانشكده نظام يريادگيو  ياددهي ي وهيش رو ينااز . و مرمت شود يبازساز

 هاي يستمس ليافسر در حل مسا يياز توانا ييبه الگو يابياست كه هدف آن دست يا گونه

آن بر اصول  ياصل ديشده است كه تاك ريزي يپ يدگاهيد يهياست كه بر پا ياتيعمل

   )10:همان ( .باشد يم» و ادراك يريادگي يچگونگ«و » حل مسئله يها روششناخت «

 ها آموزشمحور كردن زيادي در جهت پژوهش يها الگوغيرنظامي نيز  يها دانشگاهدر 

 موتورعنوان  با الگويي) 49: 2004،  لومباردي(يلومبارد مثالً ؛طراحي و اجرا شده است

موتور  يالگو .است كرده ارائه يكاامر متحده ياالتا يپژوهش يها دانشگاه يبرا يفيتك

 مستقل نسبتاً اما مرتبط ساختار دو با يسازمان عنوان به را يپژوهش يها دانشگاه ،يفيتك

 از كه آن يياجرا و يادار كالبد دوم و است آن يعلم ينخست، هسته. نمايد يم يتلق

   )3:  2007هوايت، ()2شكل( .كند يم يتحما دانشگاه يعلم تيئه ينهادها



  1392، سال سيزدهم، پاييز 51پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  - فصلنامة علمي/   84

  

  

  

  

  

  جهاني الگوي

١(جهاني يها دانشگاه
EGM (يجهان رقابت ،گذشته به پژوهش نسبت اديز حجم با 

 انجام در حال يپژوهش يها پروژه بودجه و كاركنان ،يعلم ئتيه ياعضا ،انيدانشجو

  )3:  2207ايزابل و ديگران، ( .شود يم هستند مشخص يجهان شتريبكه 

  2هاوكينز الگوي

 براي و ستين يخود خود به روند كي آموزش و پژوهش نيب ارتباط الگودر اين 

 يپژوهشو  يآموزش فيوظا و ها تيفعالكارآمد  تيريمدمولد،  ارتباط نيا به يابيدست

   )را ببينيد 3شكل( )12:  2007آلباچ، ( .دانشگاه الزم است

  

  

  

  

  پژوهشيهاوكينز از دانشگاه  الگوي) 3شكل

                                                                 

1. Emerging Global Model 

2. Hawkins,2006  

 دپارتمان آموزشي پژوهش آموزش 

 مديريت كارآمد
هدانشگا  

ساختار سازماني دانشگاه پژوهشي در الگوي موتور كيفيت) 2شكل    

 دانشگاه پژوهشي

 اجرايي و اداري هسته علمي هسته
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  ثروت خلق الگوي

 ابعاد در ينوآور تيتقو براي يپژوهش يها برنامه نمودن هدف هماهنگ با الگواين 

 يساز تيظرف ،ينوآور چرخهبر  و شود مي مطرح يالملل نيب و يا منطقه ،يبوم

 در يگذار هيسرما ،قيتحق موضوع ييشناسا، يپژوهش يساز تيظرف درازمدت،

 و يسازمان اجالس در مشاركت، يالملل نيب و يا منطقه شبكه توسعه ،زاتيتجه

   )13:  2007آلباچ، ( .است تمركزم محور ثروت خلق و يشيزا يها شركت يالملل نيب

  

  

  

  ثروت خلق و يپژوهش دانشگاه الگوي) 4 شكل

  سن خوزه  الگوي

يادگيري طراحي  يها سبكبراي دستيابي به انواع آموزشي  يها روش الگودر اين 

را  5شكل( .گردد يمان يافزايش تعامل و يادگيري دانشجو موجب امراين و  شود مي

و به رسميت  شود مي آزمايشدر انواع مختلف سن خوزه  الگويدر  ها روشاين  )ببينيد

  )5:  2007ايزابل و ديگران، ( .اند شدهشناخته 

  

  دانشگاه پژوهشي سن خوزهياددهي و يادگيري در  الگوي )5شكل

 نوآوري تقويت
  نمودن هماهنگ

 پژوهشي هايهبرنام 

 و پژوهشي دانشگاه الگوي

 ثروت خلق
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    هاروارد الگوي

درس در  يها كالسشامل  كهشامل دو روش آموزش مستقيم  دانشگاه الگودر اين 

نياز محور در طول دوران پژوهشي  يها پژوهشخاص  هايههاي تخصصي، جلسهدور

 است كه سمينارهاي ماهانه توسط پژوهشگران برجسته و متخصص اي از مجموعهو 

 ي ك دورهي در ،كه طي آن دشو ميبراي مطالعات گروهي دانشجويان و پژوهش هدايت 

هفتگي در مورد  يها كالسدانشجويان ضمن شركت در  ،در تابستان يا هفتههشت 

محور  مسئله يها پژوهشعوامل مورد نياز خود را براي  يها شاخصدامنه وسيعي از 

  )را ببينيد 6شكل( ) 13:  2007آلباچ، (.دهند يممورد بررسي قرار 

  

  

  

  هاروارددانشگاه پژوهشي گيري در ياددهي و ياد الگوي )6شكل

   آلبورگ الگوي

  :شود يم ارائه سطح در دو و يمحور پژوهش هيپا بر سيتدر روش الگواين  در

  .است يليتحص سال نيم ياصل بخش كه يدرس يواحدها و شيهما ،كنفرانس- 1

:  2007ايزابل و ديگران، ( .نفره 5 تا 3 يها گروه در كه اشكال رفع و يگروه كار -2

 )7شكل( )3

موزش مستقيمآ هاي دانشگاه آموزش 

 پژوهشي هاروارد

 پژوهش هدايت شده



  87/ ي افسري آجا ها دانشگاهمحور در  ي پژوهشها آموزشق الگويي تحليلي براي تحقّ يارائه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آلبورگ دانماركدانشگاه پژوهشي ياددهي و يادگيري در  الگوي )7شكل

  رانيا جمهوري اسالمي يعال آموزش نظامپژوهش محوري و 

 يپژوهش يها دانشگاه ليفراتحل با) 79: 1388شكيبايي و همكاران، (در پژوهشي

ظام آموزش عالي ايران كه مناسب ن ييشناسا يپژوهش دانشگاه كي بعد ازدهي موجود،

 با ،يرانيا يتيهو داشتن ضمن آن يها افتهي و زير يشده ارائه الگوي .استارائه شده 

 الگوي) 2004 ،يلومبارد( تيفيك موتور الگوي :مانند يا شده شناخته يها افتهي

 ،يهار يج(ثروت  و خلق) 2006، نزيهاوك(نزيهاوك الگوي ،)2006 ،كر يب(يجهان

   .دارد يخوان هم )2006

 دانشگاههاي ياددهي و يادگيري در شيوه

  دانمارك آلبورگ پژوهشي

 و همايش كنفرانس،

 درسى واحدهاى

 رفع و گروهى كار

 3 هاى گروه در اشكال

 نفره 5 تا

  روش تدريس 

 محوريپژوهش
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 فلسفه و اهداف

ها ارزش استراتژي  

حل  در دولت مشورت گاهيپا نيبهتر

 يالملل نيب عرصه در شدن شناخته

  يپژوهش يورنوآ جاديا

 حال در يازهايبا ن مواجه در پژوهش و آموزش قيتلف

  انيدانشجو يتفكر انتقاد گسترش و ختنيبرانگ

 يمل يها به مشاركت انيدانشجو قيتشو

  Burt,2005)(تلفيقي آموزش و پژوهش الگوي

  

 مستقل ينهاد جامعه دانشگاه قلب در مستقل يهادن دانشگاه

ها متولي نيل به دانش جهاني، تعهد به عدالت اجتماعي و برابري  دانشگاه

  Baker, 2007) (دانشگاه فراپژوهشي

  (Hawkins,2006)دانشگاه پژوهشي و انتقال دانش حاصل از پژوهش

  (Baker,2006)جهاني دانشگاه پژوهشي الگوي

  (Lombardi,2004)الگوي موتور كيفيت

  عملكردها جويي در تمامي مراحل وتعالي

 ياجتماع - ياقتصاد يداريپا و يالملل نيب تيمحور

و تنوع  ها فرصت برابري اجتماعي، عدالت

يالملل نيبمشاركت با جوامع بومي، ملي و   

  تشويق نوآوري و خالقيت

  احترام به حقوق و آزادي علمي

 مراحل يتمام در دانشجو با تعامل

  سطوح يدر تمام قيتحق فرصت فراهم كردن با پژوهش تيتقو

دانشگاه 

 پژوهشي

 يفرهنگ نيب و يالملل نيب تارتباطا و ها تيصالح

 ثروت و منابع خلق توان

 يفراملّ و يملّ يها بازتاب بر تمركز يپژوهش ،يعلم يهاساخت ريز يساز روزبه

 يا رشته نيب پژوهش و آموزش ياجتماع يعلم تيمسئول و يآزاد

 ينيگزبه به تعهد

)79: 1388شكيبايي و همكاران، (محور براي نظام آموزش عالي ايراندانشگاه پژوهشالگوي مطلوب  ابعاد) 8شكل   
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 و نوآوري محور، خالقيتپژوهش يها آموزش و زيربناي اساسي ركنكه  يياز آنجا

نو و خالقانه، آموزش با  يها دهيا يكه از طريق ارائه شودمياست و در اين شيوه تالش 

از رويكرد  محوريپژوهش يها الگوهر يك از  ؛شودفيت و اثربخشي باالتري اجرا كي

يت اقتضايي در تحقق اهداف آموزش كه همانا عخاص خود و با توجه به موق

. كنند يمتالش  ،اجتماعي است يها تيمسئولبراي در دست گرفتن  انفراگير يساز آماده

خالصه  به طورهر يك را  يها يژگيوگفته شده و  يها الگوعالوه بر اينكه  2جدول 

 يها الگوو ابعاد  ها يژگيومحور را نيز كه از سري پژوهشابعاد دانشگاه اف ،دهد يمنشان 

  :است دادهنمايش  را گرديده است شمردهمذكور 

  ها يژگيو  الگوعنوان 

 هسته پشتيباني ،مستقل نسبتاً اما مرتبط هسته دو تشكيل ساختار سازماني دانشگاه از  تيفيك موتور

  يياجرا و يادار هسته از يعلم

 و يعلم ئتيه ياعضا ،انيدانشجو يجهان رقابت ،گذشته به نسبت پژوهش اديز حجم  هانيج

 تيريمدبرنامه  يديكل جزء، يجهان يپژوهش يها پروژه باالي بودجه ،يا حرفه كاركنان

  مرزي  نگرش فرا ،دولت ياقتصاد رشد و ياجتماع

 تيحما، يسانانعلوم  نهيزم در دانش و يفناور علم، از ينيب شيپ رقابليغ سطوح ديتول  يپژوهشفرا 

  دانشگاه يها نهيهز نيتأم يبرا عيوس ياجتماع

آموزشي از طريق مديريت  يها دپارتمانتحقق ارتباط مولد بين آموزش و پژوهش در   هاوكينز

  كارآمد دانشگاه 

 و يا منطقه ،يبوم ابعاد در ينوآور تيتقو براي يپژوهش يها برنامه كردن هماهنگ  ثروت خلق

 ييشناسا، يپژوهش يساز تيظرف درازمدت، يساز تيظرف ،يورنوآ چرخه، يالملل نيب

، يالملل نيب و يا منطقه شبكه يتوسعه ،زاتيتجه در يگذار هيسرما ،قيتحق موضوع

   ثروت خلق و يشيزا يها شركت يالملل نيب و يسازمان اجالس در مشاركت

افزايش تعامل و  ،يادگيري يها سبكبراي دستيابي به انواع آموزشي  يها روشطراحي   سن خوزه  يالگو

  ان ييادگيري دانشجو

   پژوهش هدايت شده، آموزش مستقيم هاروارد
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 كارو  يدرس يواحدها، شيهما ،كنفرانسطح س در دو و يمحور پژوهش هيپا بر سيتدر آلبورگ

   نفره 5 تا 3 يهاگروهدر اشكال رفع و يگروه

 يعال آموزش نظام

 جمهوري اسالمي

  رانيا

 و يآزاد، يا رشته نيب پژوهش و ، آموزشينيگزهب به ثروت، تعهد و ابعمن خلق توان

 يسازروز، بهيفراملّ و يملّ يها بازتاب بر تمركز، ياجتماع يعلم تيمسئول

  يفرهنگ نيب و يالملل نيب ارتباطات و ها تيصالح، يپژوهش ،يعلم يها رساختيز

 يها دانشگاه

 افسري آجا

 يها رساختيز( پژوهش محور يها آموزشر تحقق تقويت چهار بعد اساسي به منظو

 يها وهيشو متون آموزشي،  ها سرفصلاداري نظامي،  يها رساختيزعلمي پژوهشي، 

  )يادگيري و ياددهي

آنها در يك نگاه يها يژگيومحوري و پژوهش يها الگو: 2جدول  

  مفهومي پژوهش الگوي

براي مناسب  يمحورهشپژو الگويبه منظور معرفي  آمده به عملنتايج تحقيقات 

 ؛است شدهنظام آموزش عالي جمهوري اسالمي ايران منجر به استخراج هفت بعد زير 

 كه است كميو ستيب قرن يديكل مؤسسه كي محورپژوهش دانشگاهبه عبارت ديگر 

و  ها تيصالح - 2 اجتماعي –ت علميآزادي و مسئولي - 1 :استداراي ابعاد زير 

تعهد به  - 4 يا رشتهآموزش و پژوهش بين  - 3 فرهنگي و بين يالملل نيبارتباطات 

 يها بازتابتمركز بر  -6 پژوهشي -آموزشي يها رساختيزرساني روزبه - 5 گزيني هب

با  .)43: 1388شكيبايي و همكاران، ( توان خلق منابع و ثروت - 7 ملي و فرا ملي

 يها شاخص ابعاد و يمطالعه، موجود در داخل و خارج از كشور يها الگو بررسي

زير جامع  يها شاخصابعاد و  ،و مصاحبه با خبرگان محوري در ادبيات موضوع پژوهش

از آنجا كه دو بعد آن مربوط به . استگرديده  شمردهافسري  يها دانشگاهبراي 

و يك  )نظامي اداري، يها رساختيزو  يپژوهش ،آموزشي يها ساختريز( ها رساختيز

و بعد ديگر مربوط به  )ياددهي و يادگيري يها وهيش(وبعد آن مربوط به استاد و دانشج

 ابعاداين گفت كه  توان يم .است )و متون آموزشي ها سرفصل( و پژوهش ابزار آموزش
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پيشين را در خود جاي  يها الگومحاسن  ي جامع است و كليه آن بسيار يها شاخصو 

  :دهد يمنمايش را  ها شاخصاين ابعاد و  3جدول  .داده است

 شاخص بعد مفهوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــگاه  دانشـــ

ــري  افســــ

ــژوهش  پـــ

 محور

 يها وهيش

ياددهي و 

 يادگيري

 شنيداري، ديداري

  اشاعه دهنده تفكر پژوهشي

 محصول قطعي و هدفمند فرايند پژوهش  به عنوانآموزش 

  دانشگاه افسري پژوهش و اكتشاف قلب نظام آموزشي

 يهمراهـ  و يعلمـ  يئـت ه اعضـا  توسـط  ديـ جد كشـف  يالگوهـا  ارائـه 

  ديجد يالگوها با انيدانشجو

 افزايش دانش و كاركنان دانشي 

 روش و و فرمانـدهان  اسـتادان  توسط يا مسئله يآموزش روش يريكارگ به

  انيدانشجو توسط ياكتشاف يريادگي

مستقيم از طريق مشاهده، پرسـش، پـژوهش، كاوشـگري،    غير يها آموزش

 كشف حقايق علمي و برانگيختن حس تحقيق دانشجويان 

ـ فعالبر  ها آموزش تاكيد  تقويـت بيـنش    و پژوهشـي و  تحقيقـاتي  يهـا  تي

 تحليل و جستجو و آزمايش و پژوهش در دانشجويان

  انيدانشجو يانتقاد تفكر كردن ختهيبرانگ

  تفاوت و تنوع يفضا خالق و رايپذ يآموزش طيمح

 دانشجو محوري نه استاد محوريآموزشي  ستميس

و  ها سرفصل

متون 

 آموزشي

 ، مواد و متون آموزشي با رويكرد پژوهشي ها سرفصلتدوين 

آن بـا   يهر رشته يا اجـرا  و پژوهشگران ناتوسط محقق ها سرفصلتدوين 

 نظر آنان 

 پژوهشي  يها برنامهدر دل  آموزشي يها برنامهتدوين 

 درسي دانشجويان يها برنامهمحور و فرايند محور بودن محتويات  مسئله

 ريز

 يها ساخت

 ،آموزشي

 يپژوهش

 و مدرسان  پژوهشگران نيبهتر توسط يپژوهش يابيارز

  يپژوهش ،يآموزش يفضا وجود

  برتر يفناور با و البراتوارهايي شگاهيآزما و ها كارگاه از يريگ بهره

 يدانشـگاه  عوامل يساز توانا يبرا روز به يها ساخت ريز از يبرخوردار

 ) انيدانشجوفرماندهان،  ،استادان(

ـ ن يفنـ  و يعلمـ  يهـا  يازمنـد ين به ييپاسخگو توان  ارتـش  ييهـوا  يروي
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 مهوري اسالميج

ـ ن سـطح  در ينظـام  فنـون  و علـوم  اشـاعه  و ديتول  ارتـش  يي وهـوا  يروي

 اسالمي ايرانمهوري ج

 ريز

 يها ساخت

 اداري،

 نظامي

  يمجاز و منعطف سازمانيو  يادارساختار 

 ،نادر كنـار مدرسـ   پژوهـان  دانـش مناسب بـراي   يساختار سازماني، بستر

 و فرماندهان نامحقق

 افسريبخشي از بدنه بزرگ پژوهشي دانشگاه  ها دانشكده

ـ ن رييـ تغ حـال  در يزهـا اين با مواجهه براي پژوهش و آموزش ادغام  يروي

 رانيا ياسالم يجمهور ارتش ييهوا

دانشگاه افسري پژوهش محور يها شاخصابعاد و نمايش  )3جدول  

تغيرهاي اين مكه  افسري يها دانشگاهمحوري براي چهار بعد پژوهشبه صورت كلي 

زده با دوا ياددهي و يادگيري يها وهيش -الف: عبارتند از دهند يمپژوهش را تشكيل 

 - هاي علميساختزير -ج ؛با چهار شاخص و متون آموزشي ها سرفصل -ب ؛شاخص

كه بر اين  با چهار شاخص نظامي - اداري يها رساختيز -د ؛با شش شاخص پژوهشي

  :ارائه گرديده است 9 شكل به صورتپژوهش نيز اين مفهومي  الگوي اساس

 

  
  پژوهش يشناس روش

است تحليلي  -يفيتوصو روش،  تيماه از نظر و يكاربرداز نظر هدف، پژوهش  نيا

 عضو استادان ي هيكل پژوهش نيا يآمار يجامعه. رديگ يم انجام يشيمايپ روش به كه

 علوم، وزارت يعلم ئتيه عضو استادان( يستار ديشه ييهوا دانشگاه يعلم ئتيه

مفهومي پژوهش الگوي )9شكل  

ها و متون آموزشي سرفصل  

هاي ياددهي و يادگيريشيوه  

 پژوهشي ،آموزشي هايتساخ زير

 نظامي ،اداري هايساخت زير

 هايآموزش

محورپژوهش  

 

 افسري دانشگاه

محورپژوهش  
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 انيو دانشجو) 38 ماده استادان و يداخل يعلم ئتيه عضو استادان ،يفناور و قاتيتحق

آنها به از نفر  334كه تعداد  است يستار ديشه ييهوا دانشگاه 1387ورودي  سوم سال

پژوهش متغيرهاي  سنجشبراي  .اند شدهانتخاب  يتصادف يبند طبقه يريگ نمونهروش 

 )طيف ليكرتبر اساس ( يا نهيگزسؤال پنج  30از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 

، ياددهي و يادگيري يها وهيش«چهارگانه متغيرهاي وضعيت كه است  شدهاستفاده 

 يها رساختيزو  ، پژوهشيآموزشي يها رساختيز، و متون آموزشي ها سرفصلتدوين 

مرتبط با  اتيادب يبررسطريق از  پژوهش پرسشنامه .سنجيده استرا  »نظامي -اداري

 الگوي و پس از تدوين يمقدمات يها مصاحبهجام ان ،كشورموضوع در داخل و خارج 

 نظران صاحبنفر از  5به پرسشنامه،  اطمينان از رواييبراي  .است شدهتهيه  پژوهش

جود داشت و نظرات اصالحي وكه توافق كلي بين آنها  گرديد آموزش و پژوهش ارائه

محاسبه كرونباخ لفاي آپايايي پرسشنامه نيز از طريق . در پرسشنامه اعمال گرديد ايشان

  . براي مقاصد پژوهشي مناسب است و 937/0ميزان آن برابر با  و

 تجزيه و تحليل اطالعات 

  :دهد يمرا نشان  پژوهشمتغيرهاي مورد مطالعه در  يفيتوصآمار  يها شاخص 4 دولج
متغيرهاي مورد مطالعه يفيتوصآمار  يها شاخص يفراوان عيتوزجدول  :4ة جدول شمار  

 

ريمتغنام   ميانگين حداكثر حداقل  دامنه  تعداد 
انحراف 

 معيار
 واريانس

ياددهي و يادگيري يها وهيش  334 3.00 1.00 4.00 2.27 0.629 0.39 

و متون آموزشي ها سرفصلتدوين   334 3.50 1.00 4.50 2.47 0.753 0.56 

پژوهشي - آموزشي يها رساختيز  334 3.57 1.14 4.71 2.84 0.775 0.60 

نظامي - اداري يها رساختيز  334 3.71 1.00 4.71 3.03 0.772 0.59 

يـاددهي و   يهـا  وهيشـ ابعـاد   نيانگيم ؛شود يممشاهده  4در جدول  كه گونه همان

 پژوهشي-آموزشي يها رساختيزو متون آموزشي و  ها سرفصل، تدوين يادگيري

 گينو تنها ميـان  )ليكرت يا درجه 5بر مبناي طيف  3يعني(از حد متوسط  تر نييپا
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بـه  همچنين . است مقدار كمي باالتر از حد متوسط نظامي -اداري يها رساختيز

اسـتفاده   يا نمونـه يـك   tآزمون از  مذكورابعاد  يدار يمعنسطح منظور آگاهي از 

  .نشان داده شده است 5شده كه نتايج آن در جدول شماره 
)ليكرت يا درجه 5بر مبناي طيف  3( متغيرهاي مورد مطالعه با حد متوسط مقايسهجدول  :5ة جدول شمار  

ريمتغنام   ميانگين تعداد 
انحراف 

 معيار
 tمقدار 

درجه 

  آزادي

سطح معني 

 داري

ياددهي و يادگيري يها وهيش  334 2.27 0.629 -21.181 333 0.000
*
 

و متون آموزشي ها سرفصلتدوين   334 2.47 0.753 -12.708 333 0.000
*
 

پژوهشي - آموزشي يها رساختيز  334 2.84 0.775 -3.771 333 0.000
*
 

نظامي - اداري يها رساختيز  334 3.03 0.772 0.931 333 0.352 

)01P <0/(*  

 يهـا  وهيشـ ابعاد محاسبه شده براي  t، مقدار شود يممشاهده  2كه در جدول  گونه همان

-آموزشـي  يهـا  رسـاخت يزو متون آموزشـي و   ها سرفصلياددهي و يادگيري، تدوين 

 3.771-و  12.708-؛ 21.181- درجه آزادي به ترتيب برابر است با 333 با پژوهشي

ـ  0/01كه از لحاظ آمـاري در سـطح    نظـرات دانشـجويان و    همچنـين . اسـت  دار يمعن

 يهـا  گـروه بـراي   tبا اسـتفاده از آزمـون    ،مورد مطالعههر يك از ابعاد  يدرباره استادان

  .داده شده استنشان  6در جدول  حاصلكه نتايج مورد مقايسه قرار گرفته مستقل 
استادانمتغيرهاي مورد مطالعه از ديدگاه دانشجويان و  مقايسهجدول  :6ة جدول شمار  

ريمتغنام   تعداد گروه 
انحراف  ميانگين

 معيار
 tمقدار 

درجه 

  آزادي

سطح معني 

 داري

  ياددهي و يادگيري يها وهيش
 0.57417 2.31 206 استاد 

1.617 333 0.107 
 0.70520 2.20 128 دانشجو

و متون آموزشي ها سرفصلتدوين   
 0.75355 2.57 206 استاد 

3.013 333 0.003* 
 0.72967 2.32 128 دانشجو

پژوهشي - آموزشي يها رساختيز  
 0.71817 2.95 206 استاد 

3.471 333 0.001* 
 0.82960 2.65 128 دانشجو
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ريمتغنام   تعداد گروه 
انحراف  ميانگين

 معيار
 tمقدار 

درجه 

  آزادي

سطح معني 

 داري

نظامي - اداري يها رساختيز  
 0.71695 3.13 206 استاد 

2.889 333 0.004* 
 0.83403 2.88 128 دانشجو

)01P <0/(*  

محاسبه شده براي مقايسه نظرات  t، مقدار شود يممشاهده  6كه در جدول  گونه همان

درجه آزادي به ترتيب برابر  332با چهارگانه باال ابعاد  يدرباره استاداندانشجويان و 

 ياددهي و يادگيري يها وهيشكه در بعد  2.889و  3.471؛  3.013؛  1.617است با 

 ،و متون آموزشي ها سرفصلتدوين (ساير ابعاد  ولي در مورد نيست دار يمعنتفاوت 

اين تفاوت در ) نظامي -اداري يها رساختيزو  پژوهشي-آموزشي يها رساختيز

و  مطالعههر يك از ابعاد چهارگانه مورد براي مقايسه  ضمناً .است دار يمعن 01/0سطح 

خالصه  4آن در جدول شماره  جينتا كهاستفاده  1دمنيفر يآماراز آزمون آنها  يبند رتبه

از آن را آزمون  شيب ايسه گروه همبسته  يها رتبهآزمون تفاوت مجموع  نيا .شده است

 نيبنابرا ؛الزم را ندارد تيحساسها  رتبه) دوگانه( يزوج يها سهيمقانموده و در مورد 

از اين  ؛ستها مجموع رتبه بيترت زينتفاوت و  انگريب نجايامشاهده شده در  يها تفاوت

  . آزمون استنباط نمود نيا قيطرها را از  رتبه نيب يزوجتفاوت  توان ينم رو

                                                                 

1. Friedman test 
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  ابعاد پژوهش محوري يبند رتبه  :7جدول 

يريادگيمنابع   ميانگين 
 رتبه

 ميانگين
 تعداد

 مقدار

مجذور 

 خي

درجه 

 آزادي

سطح معني 

ريدا  

ياددهي و  يها وهيش

 يادگيري

2.2710 1.72 

334 329.682 3 0.000* 

و متون  ها سرفصلتدوين 

 آموزشي

2.4760 2.08 

 - آموزشي يها رساختيز

 پژوهشي

2.8400 2.87 

 - اداري يها رساختيز

 نظامي

3.0393 3.34 

)01P <0/(* 

ابعاد شده براي  ، مقدار مجذور خي محاسبهشود يمكه مشاهده  گونه همان

كه از لحاظ آماري  329.682برابر است با درجه آزادي  3با چهارگانه مورد مطالعه 

  . است دار يمعن 01/0 در سطح

   يريگ جهينت

ياددهي و  يها وهيشابعاد  نيانگيمكه  دهد يمنتايج حاصل از آمار توصيفي نشان 

 پژوهشي -موزشيآ يها رساختيزو متون آموزشي و  ها سرفصليادگيري، تدوين 

 و تنها ميانگين ليكرت است يا درجه 5بر مبناي طيف  3يعنياز حد متوسط؛  تر نييپا

با توجه  بنابراين .استمقدار كمي باالتر از حد متوسط  نظامي -اداري يها رساختيز

محوري، چهارگانه پژوهشابعاد براي  يا نمونهيك  tدر آزمون محاسبه شده  tبه مقدار 

 -اداري يها رساختيزبعد وضعيت رغم اينكه ن نتيجه گرفت كه عليچني توان يم

از آنجا كه ولي  استو كمي باالي متوسط  تر مطلوبنظامي نسبت به سه بعد ديگر 

وضعيت موجود در مجموع  ،دست آمده استه كمتر از متوسط بديگر بعد  سهمقدار 
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بيشتر  و توجه تقويت نيازمندو  نيستمطلوب  آجا افسري يها دانشگاهاين ابعاد در 

ياددهي و  يها وهيشكه در بعد  دهد يممستقل نيز نشان  يها گروهبراي  tآزمون  .است

به هم نزديك است اما در سه بعد تدوين  استادانيادگيري، نظرات دانشجويان و 

 اداري يها رساختيزآموزشي، پژوهشي و  يها رساختيزو متون آموزشي،  ها سرفصل

بيانگر  ها نيانگيممتفاوت و مقايسه با يكديگر و دانشجويان  داناستانظرات  ،نظامي

مقايسه هر يك از ابعاد چهارگانه مورد  .استدر اين سه بعد  استادان تر مثبتنظرات 

 يها رتبهكه  دهد يمنيز نشان  دمنيفر يآماربا استفاده از آزمون آنها  يبند رتبهمطالعه و 

و  داشته يدار يمعننسبت به يكديگر اختالف  از نظر پاسخگويان محوري پژوهش ابعاد

تدوين ، پژوهشي -آموزشي يها رساختيز، نظامي -اداري يها رساختيزابعاد 

اول  يها رتبهبه ترتيب در  ياددهي و يادگيري يها وهيشو  و متون آموزشي ها سرفصل

  . رنديگ يمتا چهارم قرار 

  

  يليتحل الگوي يو ارائه شنهادهايپ

از ميانگين سه بعد نكه تجزيه و تحليل متغيرهاي پژوهش نشان داد كه با توجه به اي

محوري در دانشگاه هوايي شهيد ستاري، كمتر از متوسط و يك بعد چهار بعد پژوهش

 و ها شاخص تيتقو به ژهيو توجهبر اين اساس  ،ديگر فقط كمي باالتر از متوسط است

 توسط محور مسئلهي آموزش متون و ها سرفصل نيتدو نظير يمحور پژوهش ابعاد

 دل دري آموزش يها برنامه نيتدو ايشان، توسطاجراي آنها  رشته و هر نامحقق

 ،ها كارگاه :رينظي پژوهش ،آموزشي يها رساختيزي روزرسانبه ،يپژوهش يها برنامه

 و همسو، افسري يها دانشگاه در يآموزش يسازها هيشب و البراتوارها ،ها شگاهيآزما

 ساختار از يريگ بهره ،يپژوهش يها تيفعال با انيدانشجو يها آموزش كردن جهت هم

 بر انيدانشجوي ريادگي يها وهيش و استاداني اددهي يها وهيش در لتحو و منعطفي ادار

 آموزش بهتر چه هري اجرا موجب تواند يم ،پژوهش نيا در شده ارائه يها الگو اساس

 الگويضمن اينكه كاربرد  .گرددي پژوهش كرديرو با افسري آجا يها دانشگاه در
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 يها وهيشكه  گردد يمموجب ي كه در ادامه خواهد آمد، و اعمال پيشنهادهايتحليلي زير 

كه ميانگين آن در اين پژوهش كمتر از  ،افسري يها دانشگاهياددهي و يادگيري در 

تحليلي زير  الگوي. نيز ارتقا يابد چهارم شد، هاارزيابي و رتبه آن در ميان متغير متوسط

 الگوي نظير الگواين  كهطوريه ب ؛ژوهش استمطرح شده در اين پ يها الگوبرگرفته از 

 محور پژوهش براي آموزش دانشجويان از كنفرانس، همايش و آموزش ،آلبورگ

آنها را در  ،بهره جسته و به منظور كار گروهي و رفع اشكال نظامي -واحدهاي علمي

 يها دانشگاهدانشجويان  براي آموزش .دينما يمماندهي سه تا پنج نفره ساز يها ميت

زير تفكيك  به صورت يا هفته 17 تحصيليسال نيم ،محوريبا رويكرد پژوهش افسري

، ها كنفرانساز  شود يمسال تحصيلي به پايان نزديك كه هر چه نيمطوريه باست؛  شده

 يها تيفعاليان دانشجوكاسته شده و نظامي  -واحدهاي علميآموزش و  ها شيهما

خلق  الگوي«همانند  اين روش .گروهي و رفع اشكال بيشتري را انجام خواهند داد

سن  الگوي«نظير و  شودميه خالقيت و نوآوري دانشجويان موجب تقويت قو »ثروت

يادگيري فعال و مشاركتي و  ،آموزش غيرسنتي يها روشضمن برخورداري از  »خوزه

وهش هدايت شده ژاز پ الگودر اين  .كند يما فراهم ر مسئلهيادگيري بر اساس حل 

در  يافسر يها دانشگاهدر  كه آموزشطوريه ب شده يبردار بهرهنيز  »هاروارد الگوي«

موظف به پاسخ به يك  سالنيمبوده كه در آن دانشجويان در هر  ارائه قابل سطح دو

 .خواهند شد يا صفحه 150تا  75پرسش پژوهشي و ارائه آن در قالب يك پروژه 

 يها رساختيز(اداري و نظامي ي نيازمند اين است كه هسته الگواين  بديهي است كه

گفته شد نيز حمايت الزم را از  »موتور كيفيت الگوي«نچه در آنظير ) اميظاداري ن

ه و نظير آنچه در به عمل آورد )آموزشي و پژوهشي يها رساختيز(هسته علمي

و وظايف آموزشي و  ها تيفعالاز طريق مديريت كارآمد  ،اتفاق افتاد» هاوكينز الگوي«

 .دق شودانشگاه افسري، ارتباط بين آموزش و پژوهش محقّپژوهشي توسط فرماندهي 

و در  ارائهقابل » الف و ب« سطح در دودانشگاهي  يها آموزشماهيت  الگودر اين 

   )را ببينيد 8 جدول( :گردد يمپايان هر چهار هفته نيز ارزيابي 
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  تحليلي پژوهش الگوي) 8 جدول

  

  

  

 آموزش واحدهاي علمي و نظامي و شيهما ،كنفرانس سطح الف شامل -سطح الف

و  شودمينيز تلقي  يليتحص سالنيم ياصل بخش كه؛ براي اجراي موثر اين سطح است

، مدرسان به نكات زير شود يماددهي و يادگيري پيشنهاد ي يها وهيش به منظور ارتقاي

  :كنندتوجه 

  ؛كنندي بحث برانگيز طرح ها سوالدر ابتدا و يا در حين تدريس  -1

را نقادي و تجزيه از دانشجويان بخواهيد، مطالب تدريس شده يا موضوعات كتاب  -2

  و تحليل كنند؛

  كان اجتناب كنيد؛ن دارد، در حد امكه تنها يك جواب معي يسواالتاز طرح  -3

  طرح كنند و به پاسخ آن بينديشند؛ مسئلهگاهي از دانشجويان بخواهيد  -4

  يابيشرزا

كنفرانس، 

 همايش و تعليم

 يواحدها

  يو نظام يعلم

  يابيشارز

 شيهما ،كنفرانس

 و آموزش

 يعلم يواحدها

  يو نظام

  يابيشارز

 ،كنفرانس

 و شيهما

 آموزش

 يواحدها

 علمي و نظامي

 و يگروه كار  

  اشكال رفع

 3 يها گروه در

  نفره 5 تا

 رفع و يگروه كار

 يها گروه در اشكال

  نفره 5 تا3

 و يگروه كار

 در اشكال رفع

 5 تا3 يها گروه

  نفره

ماهيت 

موزشآ  

 هفته دهم چهار هفته دوم هفته پنجم
 چهار هفته سوم

 چهار هفته اول

5 9 8 7 6  10 14 13 12 11   4 3 2 1  

ي آموزشها هفته  
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  و گفتگو نهايت استفاده را ببريد؛ از روش بحث -5

نسبت به كميت آن داراي ارزش  به دانشجويان نشان دهيد كه كيفيت يادگيري  -6

  است؛

  ؛كنيددانشجويان استقبال  ربط يب ظاهراًعجيب و  هاي پرسشاز  -7

  ترام بگذاريد؛نظرات، عقايد و پيشنهادهاي دانشجويان اح به -8

كنيد و زماني كه  يياعتنا يببه حفظ آن پرداخت،  ،اگر دانشجو به جاي درك مطلب -9

  را درك نمود او را تشويق نماييد؛ مطلب

  ؛كندمستقل انتخاب و عمل  به طورگاهي تكاليف آزادي تعيين كنيد كه دانشجو  -10

به دقت فكر  شود يممسايلي كه مطرح  يدرباره ،به دانشجويان فرصت دهيد  -11

  نمايند؛

گاهي  ؛ال در جريان يادگيري شركت كنندفع به طوربه دانشجويان فرصت دهيد  -12

  .به اطالعات دست يافته و فرايند يادگيري انجام شود شخصاًالزم است دانشجو 

ويان به در كالس درس محيطي آزاد، بدون فشار و تنش ايجاد كنيد تا دانشج  -12

  ؛، بحث و گفتگو بپردازندسوالراحتي به 

  رقابت بين دانشجويان پرهيز كنيد؛ از ايجاد -14

دانشجويان در كالس استفاده  از محركات بصري مانند تصاوير، نمودار و كارهاي -15

  كنيد؛

  زندگي درك كنند؛ يها تيواقعسعي كنيد دانشجويان ارتباط مسايل درسي را با  -16

براي مسائل اجتماعي  ييها حل راهتناسب دروس آنها را تشويق كنيد  گاهي به -17

  بيابند؛

   .استفاده را بنماييد بيشتريناز وسايل كمك آموزشي  -18
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 نفره 5 تا 3 يها گروه در كه است اشكال رفع و يگروه كار سطح ب شامل - ب سطح

سه تا پنج نفره  يها گروهدر اين سطح دانشجويان به  .شود يمانجام  توسط دانشجويان

هر يك از آنها  .پردازند يمو به ياددهي و يادگيري مطالب گذرانده شده  شوند ميتقسيم 

بنا به مهارتي كه در هر درس دارند به يكديگر كمك كرده و در مواقع الزم از استاد نيز 

ر در اين سطح، استاد تنها نقش مدير آموزش و هماهنگ كننده را ب. خواهند يمياري 

نقش آموزش  به شكل مستقيمق مفهوم دانشجو محوري، دارد و دانشجويان با تحقّعهده 

دانشجويان به  يا هفته 17سال آموزشي نيم الگودر اين  .عهده دارندر و رفع اشكال را ب

كه هر چهار هفته مشتمل بر دو سطح و  شودميتقسيم  يا هفتهسه برنامه آموزشي چهار 

 اول نوعي مهارت آموزي است و سطح دوم نيزيا دو گونه آموزش است كه سطح 

و كار تيمي در  پرورش توانايي كارگروهي و ، خالقيتپرورش توانايي حل مسئلهباعث 

 آنان يآيندهنظامي  يها تيمامورآنها را براي اجراي  امر مهم كه اين شودمي دانشجويان

پرسش يك ردن مشخص كسال تحصيلي با بر اينها، در هر نيم عالوه .كند يمتقويت 

تدوين جمهوري اسالمي ايران،  ارتشو رويكردهاي راهبردي  مطابق با نيازها يپژوهش

در . رود يماز دانشجويان انتظار  ييافتن پاسخ پرسش پژوهش وو اجراي يك پژوهش 

 گزارشو ارائه  پژوهش يها افتهي ارائهتحليل و  بهموظف  انيدانشجونيز  سالنيمپايان 

پيشنهادي  الگويكه در  طور همان. باشند يم به استاد صفحه 150 تا 75 در خود پروژه

آموزشي به ارزشيابي  يهتجمعا پنج هفته از هفده هف الگودر اين مشاهده گرديد، 

چهار هفته اول و دوم؛ يعني در جريان كه در پايان طوريه ب. دانشجويان تعلق دارد

پاياني  يها هفتهكه قبل از  رديگ يمارزشيابي از دانشجويان صورت  فرايند آموزش

ن خواهد داد و در پايان نيز كار ارزشيابي تحصيلي، بازخورد الزم را به مدرسا سال نيم

توزيع نمرات دانشجويان  ضمناً. ابدي يمپانزدهم، شانزدهم و هفدهم خاتمه  يها هفتهدر 

  :خواهد بود 9جدول، بر اساس الگودر اين 
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  محوردر شيوه پژوهش توزيع نمرات دانشجويان )9ولجد

داوطلب خواهند بود  ها سوالتحليل  براينشجويان، سه نفر از دا بيشتردر هر جلسه * 

 برايكه دانشجويي داوطلب نشد، مدرس از ميان دانشجويان سه نفر را در صورتي

  .پاسخگويي انتخاب خواهد كرد

 ،رديگ يمتيمي صورت  به صورتانجام شده  يها پروژهكه ارزيابي  ياز آنجاي **

  .نه فردي شود يمتيمي داده  به صورتپروژه نيز  ي نمره

مبسوطي از يك واقعه يا  و يا شرح ، مسايل واقعي1در روش مورد كاوي ***

وضعيت خاص به دانشجو ارائه و از وي خواسته شود تا با تجزيه و تحليل آن، مشكل 

؛ بنابراين دانشجو بايد بنويسد كه چه چيزي كندرا بيابد و براي رفع آن راهي را پيشنهاد 

در مورد مطرح شده تشخيص داده، چه تجزيه و تحليلي از آن اصلي  مسئله به عنوانرا 

بنابراين دانشجويان . دينما يمبه عمل آورده و چه توصيه و پيشنهادي براي حل آن 

سال تحصيلي، خود در جايگاه خود در طول يك نيم يها آموختهند بر اساس ا موظف

به عبارت ديگر در اين  ؛بپردازند مسئله، تصميم گيرنده و يا مسئول به حل فرماندهيك 

بررسي و تجزيه و  را آنتا  شود يمل تخصصي به دانشجو محو يا هيقضيا  مسئله ،روش

                                                                 

1- Case Study  

  نمره  عنوان فعاليت  رديف

  4  * )در پايان هر جلسه ها سوالبه  ييگو پاسخ( فرانسكن  1

  6  **)شود يمانجام  Team workتيمي يا  به صورت(ها پروژه  2

 آزمون پايان  3

 سالنيم

 5  ***مورد كاوي 

  5  ****آزمون سنتي مباني نظري
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سواالت فرضي . ، پاسخ دهدشود يمآن مطرح  يكه درباره يسواالتبه  كنند؛تحليل 

 يها نقشمختلفي است كه ممكن است در شغل دانشجويان در  يها تيوضع ي درباره

عملي نيز قابل اجراست كه در اين صورت  روشآيد؛ البته اين شيوه به  آنان پيش آينده

و هر گروه در نقش يك سازمان، با  شوند يمچهارنفره تقسيم  يها گروهدانشجويان به 

 مديريت به اصطالح يها رشتهاين روش را در  ؛كند يمديگر رقابت  يها گروه

دانشجويان بر اساس خصوصياتي از در پايان هر يك از . خوانند يم» مديريتي يها يباز«

، خالقيت و نوآوري، تحمل فشارهاي روحي و رواني، توان يريگ ميتصمتوان  :قبيل

آزمون  ي بنابراين نيمي از نمره. شودميانتقال مفاهيم و ايجاد رابطه با ديگران ارزيابي 

يك  و حل مشكلي كه در قالب يريگ ميتصمدر قالب تجزيه و تحليل و  سالنيمپايان 

  . تعلق دارد شود يممورد كاري واقعي ارائه 

رغم كارايي در آموزش موارد خاص، براي آموزش مورد كاوي علي شيوه**** 

ندارد و براي ارزيابي دانشجويان در زيادي اصول و قواعد كلي و مباني علوم كاربرد 

 . كرداستفاده آزمون سنتي  از توان يممورد موضوعات اخير، 
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