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  چکیده
هاي  دانشجویان و فرماندهان یگان اي از دیدگاه هاي مقدماتی رسته شناسی دوره این تحقیق با هدف آسیب

پژوهش حاضر بر مبناي دستاوردهاي تحقیق از نوع کاربردي بوده و بر مبناي اهداف . اجرایی انجام شده است
اي  جامعه آماري تحقیق شامل دانشجویان دوره مقدماتی رسته. پیمایشی است - توصیفیتحقیق از نوع 

گیري  باشند که با روش نمونه هاي صفی مستقر در تهران می اندانشگاه هوایی شهید ستاري و فرماندهان یگ
هاي الزم با  داده. انتخاب گردیدند) نفر 50از هر طبقه (نفر  100، تعداد )قضاوتی(مند  غیر احتمالی هدف

 –کولموگورف (هاي آمار استنباطی  آوري گردید و با استفاده از آزمون نامه جمع استفاده از ابزار پرسش
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند؛ نتایج تحقیق نشان داد که دوره ) و میانگین یک جامعه اسمیرنوف

اي دانشگاه هوایی شهید ستاري، در هر سه حوزه رضایت فراگیران، تغییرات رفتاري و نتایج  مقدماتی رسته
هاي پایان دوره،  دلیل قبولی اکثر دانشجویان در آزمون باشد و در حوزه یادگیري به کلیدي دچار آسیب می
 .آسیبی مشاهده نگردید
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  مقدمه
ها، نتیجه فعالیت حساب شده آموزشی است که مبتنی بر  توسعه سازمانی و رشد بهینه فعالیت

تایج مطلوب، گریزي از حفظ و ها براي رسیدن به اهداف و کسب ن سازمان. ریزي است تدبیر و برنامه
گوي  عنوان نوعی وسیله پیشرفت، پاسخ پرورش نیروي انسانی متخصص و کارآمد ندارند و آموزش به

اما فقط پرداختن به . هاست و توسعه و پیشرفت به آموزش متناسب وابسته است این نیاز سازمان
اسماعیلی، (ري بیهوده است آموزش بدون توجه به نتایج حاصل از اثربخشی اهداف آن قطعاً ام

ها  شناسی آن ها به بررسی اثربخشی و آسیب با این حال باید همواره بعد از ارائه آموزش). 1380
  .شان مشخص گردد ها به اهداف یابی این آموزش پرداخته شود تا نقاط قوت و ضعف و میزان دست

گردد و  سازمان تلقی می ترین جزء استقرار یک طرح بهبود عنوان حساس شناسی اغلب به آسیب
شناسی آموزشی امکان ممیزي ابعاد  یابی و آسیب عارضه .شود شناسی آغاز می بهبود سازمان با آسیب

هاي ناشی از آن به طراحی و ارائه  آورد که در نهایت خروجی نامحسوس در آموزش را فراهم می
  ).1389و پیدایی،  ورين(نماید  هاي بهبود و تعالی سیستم آموزشی کمک شایانی می راه

اولیه و تجزیه و تحلیل بازخوردهاي اخذشده از چهار مرحله برگزاري دوره  هاي نتایج بررسی
ها، موانع و مشکالت در  اي دانشگاه هوایی شهید ستاري، حاکی از وجود آسیب مقدماتی رسته

وجود و دهنده وجود فاصله یا شکاف بین وضع م هاي مختلف آموزش موصوف بوده و نشان حوزه
باشد و با ادامه این روند، دوره مذکور در راستاي تحقق  می اي دوره مقدماتی رستهوضع مطلوب 

هاي  تغییر و تحوالت سریع در زمینهچنین  هم .هایی مواجه خواهد شد اهداف خود با موانع و چالش
ها  مجدد آن ها و مهندسی هاي مورد عمل آموزش ها و روش مختلف، لزوم بازنگري و اصالح در رویه

هاي اجرایی  ها و رویه زیرا عدم اصالح روش. کند هاي نوین آموزشی را ایجاب می بر اساس یافته
گذاري انجام شده روي آموزش از اثر بخشی کافی برخوردار نبوده و موجب هدر  آموزشی، سرمایه

رنامه ریزي، ازمان مدیریت و بس(چنین نیروي انسانی و تجهیزات خواهد بود  رفتن سرمایه و هم
1381.(  

با توجه به تغییر رسالت نظام آموزشی آجا و تالش مسئولین سامانه آموزش ارتش جمهوري 
هاي  ریزي و اجراء دوره هاي یکسان در سطح آجا در برنامه براي  ایجاد روش) آجا(اسالمی ایران 

ی وضعیت موجود شناسی که بتواند ضمن ارزیاب هاي علمی آسیب مقدماتی، ضرورت استفاده از روش
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هاي قابل بهبود، مبناي صحیحی جهت  هاي مورد نظر و تشخیص نقاط قوت و ضعف و حوزه دوره
هدف این لذا . شود هاي راهبردي ایجاد نماید، بیش از هر زمان دیگري احساس می ریزي برنامه

ت رفتاري، هاي رضایت فراگیران، تغییرا اي نهاجا در حوزه شناسی دوره مقدماتی رسته آسیب تحقیق
  .باشد هاي اجرایی و اصالح آن می و نتایج کلیدي از دیدگاه فراگیران و مدیران و فرماندهان یگان

 
  نظري مبانیمروري بر

 مشخص سیستمیبر  وارده  يها آسیبتشخیص علل و  شناسی ريبیما معنی به ،1شناسی سیبآ
نسانی نیز م اعلو در د دارد،بررایستی کم زعلو درده گستر رطو ین علم که بها .ستا) مطالعهرد مو(

تعامل ر منظو ها به آوري دادهجمعاز مند مست نظاي ایندافرشناسی  آسیب .ستم امقا داراي
 نمازسادر  محیطیي یتهاودمحدو ها رفشا، ها چالشت، حل مشکالي ستارا در منددسوو ثربخش ا
هاي  یافتن علت بیماريمنظور  کوششی به  طور که تشخیص پزشکی، همان). 2005،مانزینیرو ندا(

شناسی سازمانی نیز در پی همان  آسیب  جسمی است تا بتوان از آن طریق بیمار را معالجه کرد،
  عطافر و همکاران،(ها متداول شده است  امروز این روش و تأکید آن در سازمان. باشد نتایج می

چرا که سازمان نیز . شود در بسیاري از مباحث مدیریتی، سازمان به بدن انسان تشبیه می .)1387
طوري که پیش نیاز انجام هر درمان و بهبود در بدن، انجام  همان .زنده است یک موجود پویا و

تر باشد  ها بیشتر و دقیق هاي کاملی از وضعیت بدن انسان است و هر چه دقت این آزمایش آزمایش
حرکت به سوي رشد و  ات وثرتر خواهد بود، در مورد ایجاد اصالحؤبهبودها و فرایند درمان م

یابی همین حکم را دارد و با انجام این فرایند سعی در  پیشرفت سازمان نیز انجام فرایند عارضه
عنوان سدي مانع حرکت سازمان در مسیر  یافتن معضالت و تنگناهایی داریم که ممکن است به

  .تعالی باشند
اي  فاصله "وضع مطلوب"و  "وجودوضع م"نماید که بین  طور کلی مشکالت زمانی بروز می به

ها آوري دادهجمعاز مند مست نظاي ایندافرشناسی سیبآو ) 1388ممی زاده، (وجود داشته باشد 
ي یتهاودمحدو ها رفشا، چالشهات، حل مشکالي ستارا در منددسوو ثربخش اتعامل ر بهمنظو

گیرانه در  لی و پیششناسی دیدگاهی تحو اگر آسیب). 2005 ،مانزینیرو ندا( نمازسادر  محیطی 

                                                                                                                             
1- Pathology 
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) چرخه(بنابراین سیکل . دهد یمفایده آن در عملی است که ارائه  تر خواهد بود و موفق  پیش گیرد،
  2، بازخورد1ها، تجزیه و تحلیل جمع آوري داده(ی شناسی باید فهرستی از عناصر اصل آسیب

در خود   گیرد، سی را در بر میشنا طور طبیعی مراحل آسیب که به) 4ارزیابی و 3ي عملی، اجراها برنامه
نقطه شروع هر تغییر و بهبودي، درك و شناخت کامل از  .)1387  عطافر و همکاران،(داشته باشد 

 .شود وضعیت موجود سازمان و پیدا کردن مشکالت آن است که با عنوان عارضه خوانده می

مرتبه  و جایگاه به نرسید کشور ساله بیست چشم انداز سند اهداف از یکى که آن به توجه با
 پارامترهاى دیگر سوى و از باشد  می فناوري و علم حوزه در منطقه کشورهاى میان در نخست

 بازى شدن جهانى عصر در کشورها قدرت ملى راستاى در را مهم آموزش جایگاهى و علم فرهنگ،
نی کرانی، حسی(نمود  تربیت را پیشرفت و براي توسعه متناسب انسانى باید نیروي کنند، می

 طریق از و نظامی قدرت گیرد، قرار توجه مورد باید شدن  جهانی جریان در که قدرتی ).1391
مؤثر  و هنگام به صحیح، پرورش و آموزش طریق از و دانش و علم قدرت بلکه نیست، سالح نظامی

 با اسبمتن جامعه باید ارکان ترین مهم از یکى عنوان به آموزشى لذا نظام). 1391عینی، (است 
  ).1391یوسفی و همکاران، (بپردازد  محتوا ساختار و در اساسى اصالحات به پیچیده عصر تحوالت

با به . گیرى است اى در حال شکل اى پراکنده زنجیره هاى نظام آموزشى کهنه امروزي، واکنشدر 
سریع و نظام آموزشى جدیدى بنا خواهد شد که با تحوالت  ها، بنیادهاى هم پیوستن این واکنش

نظام آینده نه تنها از ابعاد شکلى و ابزارى  .تزیادترى خواهد داش عمیق محیط سازگارى بسیار
هاى  نظام برتر آینده تنها به استفاده از سیستم. ماهوى خواهد بود متفاوت بوده، بلکه این تفاوت

فاهیمى چون بلکه م. شود هاى مجازى و نظایر آن محدود نمی فراگیران و کالس اى توسط رایانه
تحصیلی، آموزش، کار، کالس، تحصیل و نظایر آن نسبت به معناى امروزى آنها  فراگیر، مدرك

دوران آینده آموزشی را نیازها و مطالبات چنین  هم). 1380مجیدي،( خواهند شد دچار تحول
گیري است و چیزي بیشتر از  جامعه جدیدي که در حال شکل. جامعه جدید خواهد ساخت

کند نظام  جامعه جدید است که مشخص می. ي آن ظاهر شده و در واقع آغاز شده است ها نشانه

                                                                                                                             
1 -Analysis 
2 - Feedback 
3 -Execution 
4 -Assessment 
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). همان منبع(کند  آموزشی آینده باید چه خصوصیاتی داشته باشد و شکل این نظام را ترسیم می
 جاى عموم اذهان در دانش کسب فرآیند یک عنوان به دیگر دنیاى امروز در پرورش و آموزش
شود  می گرفته نظر در موجود وضع از حمایت جهت مستمر فرآیند وان یکعن به بلکه ندارد،

هاي آموزشی با  عنوان یک زیر نظام مهم و اثرگذار در تمامی نظام ارزشیابی به). 1391ریزوي، (
هاي مرتبط و صحیح در زمینه وضعیت هر  گردآوري اطالعات صحیح و به هنگام براي اتخاذ تصمیم

صالحی، (تواند به دست اندرکاران، ذینفعان و یاران آموزشی کمک نماید  یهاي نظام م یک از مؤلفه
1384.( 

 )2002( 5لوها) 1987( 4، رابینز)1973( 3، استیرز)1968( 2، پرایس)1964( 1اتزیونى

 پیتر) 1375 کاظمى،( دانند مى میزان تحقق اهداف سازمان و درجه را سازمان یک واقعى اثربخشى

 نماید مى تعبیر کار دادن انجام درست را و کارایى کارهاي درست نجاما را اثربخشى  6دراکر

 تنها نه که داند مى اى پیچیده مفهوم یک را اثربخشى 7بالنچارد و هرسى )1383سیدجوادین،(

 این با .باشد مى نیز شناختى ن روا شرایط و انسانى هاى شامل هزینه بلکه است عینى عملکرد شامل

 میزان و انسانى منابع شرایط عملکرد، مطلوبیت نتیجه اثربخشى توان گفت یم خالصه طور به وجود،

ه نقل از ترك زاده، ب 1382 زاده، عباس( است درازمدت و مدت کوتاه اهداف تحقق  در موفقیت
1388.(   

خاطر  در مورد مفهوم ارزیابی اثربخشی آموزشی، تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد و این به
این که تا حدودي  ارزیابی اثربخشی آموزشی یعنی. د دستیابی به آن دشوار استآن است که فرآین

صورت  هاي مورد نیاز سازمان به ایجاد مهارت هاي انجام شده تا چه حد به تعیین کنیم آموزش
یندي از برآخشی آموزشی نتیجه یا اثرب). 1380بازرگان،(عملی و کاربردي منجر شده است 

ها  آموزش). 2005، 8نرابینسون و رابینسو(ء و ارزشیابی آموزشی است هاي طراحی، اجرا فعالیت
کننده اهداف  از اثربخشی برخوردار خواهند بود که محصوالت و نتایج دوره آموزشی، تأمین  زمانی

                                                                                                                             
1 -Etzioni 
2 -Price 
3 -Steers 
4 -Robbins 
5 -Hall 
6 -Druker 
7 -Blanchard 
8 -Robinson & Robinson 
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هاي آموزشی دخالت  عوامل متعددي در اثربخشی برنامه). 1380قهرمانی،(بینی شده باشند  پیش
ایت مدیریت ارشد، تعهد و اقدامات مجریان آموزشی و همکاري سایر حم: دارند که عبارتند از
آوري، دانش علوم رفتاري، اصول فراگیري، نیازسنجی صحیح و متناسب  مدیران سازمان، فن

؛ به نقل از نورعلیزاده، 1382ابطحی و پیدایی، (ها  بندي نیازها و شکل اجراي دوره آموزشی، اولویت
1383.(  

نظر  به و گرفته صورت آموزش علماى توسط ارزشیابى رویکردهاى از فىمختل هاى بندى دسته
 است ارائه گردیده ارزشیابى مختلف الگوى 5 از بیش اخیر دهه سه دو طولر د ،1سندرز و ورتن

 سطحی چهار آموزشی ارزشیابی الگوي اساسر ب مشهور ارزشیابی يها مدل بیشتر )1384سیف، (

 الگویی عنوان به الگو این و شده است ارائه )1959( 2پاتریک کرك توسط بار اولین که اند هشد بنا

 از بسیاري وسیله به که شده آموزشی توصیف هاي موقعیت از بسیاري براي عملی و ساده جامع،

در ). 1388ترك زاده، (است  شده شناخته این حوزه در عمل مالك الگوى یک عنوان به متخصصان
لذا با بررسی ). 1998، 3سالواتور(شود  د سازمانی و فردي ارزیابی میاین الگو نتایج آموزش در دو بع

رسیم که اکثر آنان چهار  دیدگاه صاحب نظران مختلف در مورد ارزیابی آموزش به این نتیجه می
  .دهند در ارزیابی آموزشی مد نظر قرار می را  )ر رفتار و نتایجتغیی یادگیري، ،ارزیابی واکنش(متغیر 

منظور آموزش مقدماتی عمومی،  اي به هاي مقدماتی رستهقانون آجا دوره 50 مادهبر اساس 
این قانون که  49یالن موضوع ماده التحص فارغمورد احتیاج به  هاي رستهستادي و تخصصی براي 
ماه در  6ها به مدت حداقل  اند و قبل از اعزام به یگان اي را طی ننموده قبالً دوره مقدماتی رسته

  .گردد یل مینیروها تشک
گردید،  ریزي و اجراء نمی صورت مستقل برنامه در نهاجا به 1387ي تا سال ا رستهدوره مقدماتی 

ي ها سال بلکه توسط دانشگاه هوایی شهید ستاري، دروس تخصصی در هر رسته و تخصص در نیم
عملی و در ر صورت کا شد و بخشی از دوره تخصصی نیز به ریزي و اجراء می آخر دانشجویان برنامه

  .آمد یلی به اجراء در میالتحص فارغاز  قبلغالب کارورزي برنامه ریزي و در تابستان سال 
  

                                                                                                                             
1 -Worthen & Sanders 
2 -Kirk Patrik 
3 -Salvator 
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  در مورد ارزشیابی اثربخشی دوره نظران صاحبخالصه دیدگاه  - 1ل جدو
  متغیرهاي مورد نظر صاحب نظران

Singer ,1990 نتایج  )اجراء(ر تغییر رفتا  یادگیري  العمل عکس  
Gary  

Dessler 1999 
  ها یجهنت  تغییر رفتار  میزان یادگیري  واکنش

Scarpello ,ledvinka 
  نتایج و دستاوردها  تغییر رفتار  میزان یادگیري  واکنش 1988,

Davis & Werther نتایج و دستاوردها  تغییرات رفتاري  میزان یادگیري  واکنش  

ISO- 15001 ي کسب ها مهارت  ارزیابی دانش  العمل عکس
  عملکردنتایج یا   شده

ISD  
ارزشیابی 
    ارزشیابی عملیاتی  ارزشیابی تراکمی  تکوینی

رضایت   سعادت
  بررسی نتایج  تغییر رفتار  میزان یادگیري  کارآموزان

  تحقق اهداف  تغییر رفتار  میزان یادگیري  واکنش  زارعی متین

قابل اندازه گیري   تعیین هدف  تایلر
  نمودن

مقایسه نتیجه با 
    اهداف

  ارزیابی نتایج  ارزیابی رفتار  یادگیري  نشواک  کرك پاتریک

پیامدهاي   بل
  واکنشی

پیامدهاي قابلیت 
  ارزشی  پیامدهاي  پیامدهاي کاربردي  )توانایی(

  ارزشیابی پیامد  ارزشیابی واکنش  ارزشیابی درونداد  ارزشیابی زمینه  سیرو

رضایت از   مؤسسه ساراتوگا
  تغییر سازمانی  تغییر رفتار  تغییر یادگیري  آموزش

  نتایج در کسب کار  کاربرد  آزمون  واکنش  IBMشرکت 

عملکرد در پایان   توانایی ورود  شرکت زیراکس
  عملکرد سازمانی  عملکرد شغل برتر  دوره

  محصول  فرآیند  درونداد  زمینه  CIPPمدل 

  پیامدها  فرآیند  دروندادها  زمینه کار  الگوي وار

    شرایط انتقال  برونداد  درونداد  بالدوین و فورد
    تغییر کارایی  تغییر مهارت  تغییر در رفتار  ادیورنه  گويال

هاي  مقایسه با نمونه  مشاهده نمونه کار  وظایف  معلومات  الگوي دفیلیپس
  مشابه
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آموختگی  که سیستم جذب، آموزش رزم مقدماتی و برگزاري مراسم دانش 1385از سال 
تدابیر ابالغی آجا مقرر شد که دوره  ریزي و اجراء گردید، برابر صورت مشترك در سطح آجا برنامه به

آموختگی دانشجویان و در خارج از  صورت یک دوره مستقل و پس از دانش ي بها رستهمقدماتی 
  .ریزي و اجراء گردد دانشگاه هوایی شهید ستاري برنامه

هاي  خوانی نداشت و زیرساخت که این آموزش با ساختار آموزشی نهاجا هم با توجه به این
ربط نهاجا و آجا مقرر شده که آموزش موصوف تا  ن نیز مهیا نبود، برابر تدابیر مسئولین ذياجرایی آ

اي، کماکان در دانشگاه هوایی شهید ستاري اجراء گردد و  تشکیل یک مرکز آموزش مقدماتی رسته
ی هاي اجرای عملی در یگانر صورت کا صورت تئوري و بخشی نیز به برنامه اجرایی دوره نیز بخشی به

که مسئولیت  گردیدبرابر تدابیر اتخاذ شده مقرر  1392در سال . گردد ریزي و اجراء می برنامه
هاي هوایی شهید خضرایی واگذار گردد و لذا جهت انتقال  اجراي دوره مذکور به فرماندهی آموزش

هاي هوایی شهید خضرایی، آموزش حدود  تجربه و ساماندهی آموزش مذکور در فرماندهی آموزش
نجاه درصد از شاگردان دوره فوق کامالً به فرماندهی مذکور واگذار شده و مابقی در دانشگاه هوایی پ

ي مشترك نیز به نیروي زمینی ارتش ها رستهباشد و دوره مقدماتی  شهید ستاري در حال اجراء می
ره، با از تشکیل این دو سال 5 بیش از گذشت با. سپرده شده است) نزاجا(جمهوري اسالمی ایران 

 ي صورتا رستهمند نمودن آموزش مقدماتی  که جهت ساماندهی و نظام بسیاري هاي تالش وجود
 نیاز هم این دوره هنوز در اجراي دوره مذکور مشکالت فراوانی وجود دارد و متأسفانهاست،  گرفته

د و اهداف گرد منجر تري برونداد مناسب به دارد که سازماندهی و ریزي اساسی، برنامه اقدامات به
  . پیش بینی شده محقق شود

کننـدگان و  در تحقیقی بـه طراحـی ابـزاري بـراي ارزیـابی واکـنش مشـارکت        1تایلر مارجیوري
سـی سـی پـی     هـاي آموزشـی محـل کـار در دلتـاي مـی      سرپرستان آنان نسبت به اثربخشی برنامه

ان و سرپرسـتان  کننـدگ در گام اول تدوین و طراحی ابزاري بـراي ثبـت واکـنش مشـارکت    . پرداخت
گـام دوم شـامل آزمـایش ابـزار طراحـی شـده در دو       . ي آموزشـی بـود  هـا  برنامهنسبت به اثربخشی 
تـوان  را مـی  کـار  ضـمن هـاي آموزشـی   اساس نتایج مطالعه اثربخشی، برنامه رب. دانشکده محلی بود

هـا را  بیرونی برنامـه اما اثربخشی . بالفاصله با استفاده از ابزار طراحی شده براي تحقیق ارزیابی نمود

                                                                                                                             
1  - Taylor Marjuorie 
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در  1دتـرمن ). 2000تـایلر،  (وسیله ابزار طراحی شده براي مطالعه ارزیابی کـرد  توان بالفاصله بهنمی
خـدمت در آمریکـا غیراثـربخش بودنـد و     هـاي ضـمن  درصد آموزش 90گزارش داد که  1993سال 

-یون دالر در سال به هدر میمیل 90 نبنابرای. اندها به کارکنان انتقال داده نشدهاهداف این آموزش

هـاي  آموزشی متناسب بـا زمینـه   هايمحتواي دوره: شرح زیر است دالیل این عدم اثربخشی به. رود
تـرین زمـان   ها سریعاً و در کوتـاه ها این بوده است که مهارتکاري کارکنان نبوده است؛ هدف دوره
کننده و ایجاد فشار بر کارکنان شرکتاین امر باعث اضطراب  ممکن به کارکنان انتقال داده شود که

گرفتند کـه چـه بایـد آمـوزش داده شـود و      ها شده است؛ تنها مدیران ارشد تصمیم میدر این دوره
هـا  چگونه باید این کار انجام شود کـه در نتیجـه کارکنـان هـیچ نقشـی در انتخـاب محتـواي دوره       

  ).2001، 2مولهلند(نجام نگرفته است ا توان نتیجه گرفت که نیازسنجیطور کلی مینداشتند و به
از  هاي آموزشی مبتنی بر رایانه در یکیارزیابی برنامه منظور به) 1382(تحقیقی توسط ابطحی 

هاي این تحقیق نشان داد که ارزیابی ابعاد واکنشی هاي داخلی انجام شده است که یافتهشرکت
ان از این برنامه بود و در بعد یادگیري از کم بودن میزان رضایت فراگیر  ، حاکی)رضایت کارکنان(

دار بین این دو گروه بود و در مورد تغییرات رفتاري و نتایج حدود سه از وجود تفاوت معنی  حاکی
ها بود  دار نبودن تفاوت در این شاخصاز معنی  ماه بعد از اتمام برنامه انجام شد، نتایج حاکی

  ). 1385جعفرزاده، (
هاي آموزشی بانک مرکزي در ارتباط با ی با عنوان ارزیابی برنامهدر تحقیق) 1373(انصاري 

هاي شغلی به این نتیجه رسید که آموزش ضمن خدمت در بانک مرکزي در افزایش افزایش مهارت
معلومات مرتبط با کار مؤثر است، آموزش ضمن خدمت در بانک مرکزي در افزایش سرعت کار مؤثر 

رکزي در افزایش دقت در کار مؤثر است و در نهایت اینکه است، آموزش ضمن خدمت در بانک م
  .شود یمهاي شغلی کارکنان آموزش ضمن خدمت در بانک مرکزي  موجب افزایش مهارت

این چارچوب . شود چارچوب نظري تحقیق بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می
د میان متغیرهایی که در پی و پرورده، مشتمل بر روابط موجو توصیفیاي است منطقی،  شبکه

آید  دست می به) ادبیات نظري تحقیق(اجراي فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه 
  ). 1380سکاران،(

                                                                                                                             
1 - Detterman 
2 - Mulholland 
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چنین اسناد و مدارك  چارچوب نظري این تحقیق که حاصل بررسی اسناد و مدارك علمی و هم
ی از اساتید و کارشناسان آموزشی و ادبیات اي نهاجا، مصاحبه با برخ رستهمرتبط با دوره مقدماتی 

چهار حوزه رضایت هاي ارزیابی آموزشی و در  باشد، در چارچوب کلی مدل علمی تحقیق می
 1تنظیم و در نمودار فراگیران، میزان یادگیري، میزان تغییر رفتار و نتایج و دستاوردهاي دوره 

بررسی سوابق آموزشی دانشجویان و میزان نشان داده شده است و حوزه یادگیري در این تحقیق با 
هاي آموزشی به معاونت تربیت و آموزش  قالب بیالنر هاي پایان دوره که د قبولی آنان در آزمون

  .تشده استخراج و بررسی شده اس نهاجا ارسال
  

  
  

  
  
  

  چارچوب نظري پژوهش -1ر نمودا
  :باشند صورت ذیل می هاي پژوهش به نظري و نمودار شماره یک، سوال چارچوببا توجه 

  ها قرار دارند؟ یک از حوزه اي در کدام هاي اثربخشی دوره مقدماتی رسته آسیب :سؤال اصلی
  :سؤاالت فرعی

 ؟اي در حوزه رضایت فراگیران چیست هاي دوره مقدماتی رسته آسیب

 ؟اي در حوزه تغییرات رفتاري چیست هاي دوره مقدماتی رسته آسیب

 ؟اي در حوزه نتایج و دستاوردهاي کلیدي چیست رستههاي دوره مقدماتی  آسیب

 ؟اي در حوزه یادگیري چیست هاي دوره مقدماتی رسته آسیب

 
  شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضر بر مبناي دستاوردهاي تحقیق از نوع کاربردي بوده و بر مبناي اهداف تحقیق از نـوع  
هاي صفی مسـتقر در   فرماندهان یگانجامعه آماري تحقیق نیز، جمعی از . پیمایشی است - توصیفی

و ) زمینـه یـابی  ( یدر تحقیقـات توصـیف  . باشـد  اي مـی  هاي مقـدماتی رسـته   تهران و فراگیران دوره

  اثربخشی آموزشی
ري 

دگی
یا

ري 
فتا

ت ر
یرا

تغی
 

 رضایت فراگیران

 نتایج کلیدي
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نفر تعیـین گردیـده    50تا  20نفر و تعداد مناسب هر طبقه بین  100پیمایشی، حداقل حجم نمونه 
اي اسـت و   گیري تصادفی طبقـه  نمونهگیري،  لذا در این تحقیق روش نمونه). 1384 نیا، حافظ(است 
  .انتخاب گردیدندنفر،  100نمونه از هر طبقه و جمعاً به تعداد  50تعداد 

 ساخته محقق نامه پرسش، عالوه بر مصاحبه در این تحقیق، ها آوري داده ابزار اصلی جمع
حبه با برخی از نامه با بررسی ادبیات مربوط به ارزیابی اثربخشی و مصا هاي پرسش باشد که گویه می

نامه از دو جنبه روایی ظاهري و محتوا به جهت  روایی پرسش .خبرگان آموزشی نهاجا تهیه گردید
ها توسط خبرگان و  چنین کفایت کمیت و کیفیت آن ها و هم روشن و بدون ابهام بودن گویه

هماهنگی درونی در این تحقیق براي محاسبه پایایی یا .نظران و اساتید دانشگاه تایید گردید صاحب
تایی  20کند، ابتدا یک نمونه اولیه  گیري می هاي مختلف را اندازه گیري که خصیصه ابزار اندازه

آزمون گردید که میزان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آلفاهاي  پیش
ماد گویه هاي ضریب اعت 1جدول . نامه صحه گذاشت حاصله بر قابلیت اعتماد باالي پرسش

  .دهد یمنامه را به متغیرهاي  تحقیق نشان  پرسش
  نامه ضریب اعتماد گویه هاي پرسش -2ه جدول شمار

  ضریب  واریانس  میانگین  تعداد سؤاالت  ها تعداد آزمودنی  شیوه محاسبه
  89/0 427.8  120.38  42  20  آلفاي کرونباخ
  89/0 427.8  120.38  42  20  موازي کردن

ي تغییرات رفتاري، رضایت ها حوزهت موجود متغیرهاي تحقیق در جهت بررسی وضعی
تک  tآزمون (یک جامعه آماري  میانگینآزمون فراگیران، نتایج کلیدي از نمودارهاي رادار و 

  .و جهت بررسی وضعیت متغیر یادگیري از سوابق آموزشی دانشجویان استفاده شده است )يا نمونه
 

  ي پژوهشها یافته
) 2جدول ( اسمیرنوف –با استفاده از آزمون کولموگروف  وزیع متغیرهاي تحقیقبررسی وضعیت ت

 0.05از مقدار خطا  تر و بزرگ 613/0چون مقدار سطح معنی داري متغیرها برابر  دهد که یمنشان 
 .باشد یمشود و توزیع نرمال  یمتایید  H0فرض  گیریم یمباشد لذا نتیجه  یم
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  اسمیرنوف- وفنتیجه آزمون کولموگر -3ل جدو
 اثربخشی آموزشی اسمیرنوف - نتیجه آزمون کولموگروف

 100 تعداد
 7740/2 میانگین ي نرمال پارامترها

N 47101/0 انحراف معیار 
 069/0 مستقل بیشترین اختالف 

N 069/0 مثبت 
N 063/0 منفی- 

 Z 758/0کولموگروف اسمیرنوف 
 613/0 معناداري

  

چون میانگین و آمار   از آمار توصیفی، هم آماري استنباط و پژوهش يها داده تحلیل منظور به
استنباطی از جمله آزمون میانگین یک جامعه آماري به بررسی مناسب بودن یا نبودن وضعیت 

 5با توجه به اینکه طیف سواالت  .پردازیم یممتغیرهاي تحقیق در جامعه آماري مورد بررسی 
 3تر یا مساوي با  عنوان میانگین انتخاب و کلیه اعداد کوچک هب 3اي یک تا پنج است، عدد  گزینه

ي ها فرضآزمون  .دشون یمعنوان وضعیت مناسب انتخاب  به 3تر از  نامناسب و کلیه اعداد بزرگ
  :صورت زیر خواهد بود مربوط به متغیرهاي تحقیق به

  قرار دارند؟ ها حوزهي در کدامیک از ا رستهي اثربخشی دوره مقدماتی ها بیآس: سوال اصلی
ي را نشان ا رستهي مختلف دوره مقدماتی ها حوزهبراي  tدست آمده از آزمون  جداول زیر نتایج به

هاي واصله از یگانهاي مجري  غیر از حوزه یادگیري که با بررسی سوابق آموزشی و بیالن هب(دهد  می
معنی داري به دست آمده از آزمون سطح  ). آموزش به معاونت تربیت و آموزش بررسی شده است

T 05/0یعنی  از مقدار خطا براي مولفه هاي مربوط رضایت فراگیران و نتایج کلیدي کم تر  )
05/0<000/0 P= (به دست آمده با میانگین میانگین  شود که چنین استنباط می لذا اشدمی ب

دلیل منفی بودن هر دو کرانه،  مورد انتظار برابر نیست تفاوت معناداري بین آنها وجود دارد و به
ي مورد بررسی  و این متغیرها در جامعه هاي مربوط در سطح پایین تر از سطح متوسط بودهمولفه

براي مولفه تغییرات  Tسطح معنی داري به دست آمده از آزمون  .در سطح پایینی قرار دارند
با میانگین مورد انتظار تفاوت  به دست آمدهمیانگین است  ي مورد نظراز مقدار خطا رفتاري بیشتر
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معناداري ندارد و به دلیل منفی بودن کرانه پایین و مثبت بودن کرانه باال، تقریباً برابر میانگین 
  .دقرار دار متوسطي مورد بررسی در سطح  و این متغیردر جامعه .مورد انتظار می باشد

  یراني متغیر حوزه رضایت فراگا نمونهتک  tنتیجه آزمون  -4جدول 
ي دوره ها حوزه  ردیف

 میانگین تعداد  يا رستهمقدماتی 
انحراف 

 معیار
خطاي معیار 

 میانگین
 / .09056 / .63929 834/2  100 تغییرات رفتاري  1
 07689/0 41989/0 789/2 100 رضایت فراگیران  2
 / .09013 / .59736 701/2 100 نتایج کلیدي  3

  

ي دوره ها حوزه
 يا رستهمقدماتی 

 تی آماره
درجه 
 آزادي

معنی 
 داري

اانحراف 
 میانگین

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 حد باال حد پایین

 0181/0 -3521/0 - 23105/0 075/0 99 - 711/2 تغییرات رفتاري
 -0701/0 -3801/0 - 35012/0 007/0 99 - 901/2 رضایت فراگیران

 -1813/0 -5219/0 - 23013/0 000/0 99 - 919/3 نتایج کلیدي
  ؟رضایت فراگیران چیستهاي نظام آموزشی نهاجا در حوزه  یبآس) سوال فرعی اول

همانگونه از . دهد براي متغیر رضایت فراگیران را نشان می tدست آمده از آزمون  جداول زیر نتایج به
بیست  هشت شاخص از دست آمده حاکی از وجود آسیب در آید معناداري آزمون به یمجدول بر 

خدمات ورزشی ي ها است که میانگین شاخص  معنی  بدین شاخص مربوط به رضایت فراگیران دارد،
ي ها دورهمحتواي  و وسایل آموزشی و کمک آموزشی، ها فناوريخدمات عمومی،  سرگرمی،و تفریح 

عتی و ایجاد عالقه به شغل، ارتقاء حقوق و مزایا، تعامل با مراکز علمی، تحقیقاتی و صن آموزشی،
ي مورد بررسی  تر از مقدار آزمون است و این متغیرها در جامعه در جامعه کم دسترسی به اطالعات

   . و  و میانگین سایر شاخص ها مساوي یا باالتر از میانگین می باشد در سطح پایینی قرار دارند
  ي متغیر حوزه رضایت فراگیرانا نمونهتک  tنتیجه آزمون  - 5جدول 

 میانگین تعداد  رضایت فراگیرانحوزه  يها شاخص  ردیف
انحراف 

 معیار

خطاي 
معیار 
 میانگین

 173/0 952/0  300/3 100 انگیزه اساتید  1
 132/0 727/0 566/3 100 دانش، مهارت و تجربه اساتید  2
 090/0 498/0 400/3 100 توانایی تدریس اساتید  3
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 میانگین تعداد  رضایت فراگیرانحوزه  يها شاخص  ردیف
انحراف 

 معیار

خطاي 
معیار 
 میانگین

 143/0 784/0 266/3 100 توانایی ایجاد جو یادگیري  4
 114/0 628/0 533/3 100 تسلط اساتید به طرح ریزي آموزشی  5
 132/0 727/0 233/3 100 مهارت و توانایی مطالعاتی اساتید  6
 151/0 827/0 066/4 100 رفتار و برخورد اساتید  7
 155/0 850/0 966/1 100 سرگرمیو خدمات ورزشی تفریح   8
 151/0 827/0 266/2 100 خدمات عمومی  9
 198/0 085/1 833/2 100 رگزاري دورهمحل ب  10
 152/0 833/0 166/2 100 ها و وسایل کمک آموزشی يتکنولوژ  11
 148/0 813/0 600/2 100 ي آموزشیها دورهمحتواي   12
 194/0 063/1 800/2 100 برنامه ریزي و اجراء دوره  13
 131/0 718/0 366/3 100 برگزاري آزمون  14
 157/0 860/0 866/2 100 هاي فردي لیتپرورش استعدادها و قاب  15
 171/0 937/0 500/2 100 ایجاد عالقه به شغل  16
 139/0 764/0 966/2 100 تسهیل انجام وظایف شغلی  17
 216/0 186/1 200/2 100 ارتقاء حقوق و مزایا  18
 113/0 621/0 400/1 100 تعامل با مراکز علمی و تحقیقاتی  19
 106/0 583/0 266/1 100 دسترسی به اطالعات  20

  

 آماره تی رضایت فراگیرانحوزه ي ها شاخص
درجه 
 آزادي

معنی 
 داري

اختالف 
 میانگین

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 حد باال حد پایین

 655/0 - 0556/0 300/0 095/0 99 400/1 انگیزه اساتید
 838/0 294/0 566/0 000/0 99 264/3 دانش، مهارت و تجربه اساتید

 586/0 213/0 400/0 000/0 99 400/3 توانایی تدریس اساتید
 559/0 -026/0 266/0 073/0 99 380/1 توانایی ایجاد جو یادگیري

 768/0 298/0 533/0 000/0 99 646/4 ریزي آموزشی تسلط به طرح
 505/0 - 038/0 233/0 090/0 99 756/1 مهارت و توانایی مطالعاتی اساتید

 375/1 - 757/0 066/1 000/0 99 059/7 رفتار و برخورد اساتید 
 - 715/0 -35/1 -033/1 000/0 99 -65/6 سرگرمیو خدمات ورزشی تفریح 

 -424/0 -042/1 -733/0 000/0 99 -85/4 خدمات عمومی
 238/0 - 572/0 -166/0 407/0 99 - 841/0 محل برگزاري دوره
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 آماره تی رضایت فراگیرانحوزه ي ها شاخص
درجه 
 آزادي

معنی 
 داري

اختالف 
 میانگین

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 حد باال حد پایین

 -526/0 - 144/1 - 833/0 000/0 99 -47/5 وسایل کمک آموزشی
 - 093/0 - 703/0 - 400/0 012/0 99 - 69/2 ي آموزشیها دورهمحتواي 

 326/1 - 597/0 -200/0 312/0 99 03/1 برنامه ریزي و اجراء دروه
 376/0 - 098/0 366/0 009/0 99 79/2 برگزاري آزمون

 829/0 - 454/0 -133/0 403/0 99 849/0 پرورش قابلیتهاي فردي
 - 149/0 -850/0 -500/0 007/0 99 92/2 قه به شغلایجاد عال

 - 252/0 - 318/0 -033/0 813/0 99 - 239/0 تسهیل انجام وظایف شغلی
 - 357/0 -242/1 -800/0 000/0 99 - 69/3 ارتقاء حقوق و مزایا

 -326/1 -744/1 -600/1 000/0 99 - 10/14 تعامل با مراکز علمی و تحقیقاتی
 -515/1 - 951/1 -733/1 000/0 99 - 27/14 دسترسی به اطالعات

  

  ؟تغییرات رفتاري چیستي در حوزه ا رسته مقدماتیهاي دوره  یبآس) سوال فرعی دوم
. دهد براي متغیر تغییرات رفتاري فراگیران را نشان می t دست آمده از آزمون جداول زیر نتایج به

در یک شاخص از ی از وجود آسیب حاک دست آمده آید معناداري آزمون به یمهمانگونه از جدول بر 
شاخص است که میانگین   معنی  بدین اخص مربوط به تغییرات رفتاري فراگیران دارد،ش 10

ي مورد بررسی در  تر از مقدار آزمون است و این متغیر در جامعه در جامعه کم ها آموختهاستفاده از 
  .و بقیه شاخص در وضعیت مطلوب هستند سطح پایینی قرار دارند

  

  ي متغیر حوزه تغییرات رفتاريا نمونهتک  tنتیجه آزمون  -6ل جدو

تغییرات حوزه ي ها شاخص  ردیف
 میانگین تعداد  رفتاري

انحراف 
 معیار

خطاي 
معیار 

 میانگین
 099/0 700/0 860/2 100 روحیه نظم پذیري  1
 115/0 819/0 320/3 100 نگرش سیستمی  2

سرعت، دقت و کیفیت   3
 عملکرد

100 260/3 664/0 093/0 

 086/0 614/0 300/3 100 آگاهی و  مهارت  4
 127/0 902/0 960/2 100 خود اتکایی و آینده نگري  5
 132/0 934/0 940/2 100 ها با نیاز ییتواناتناسب   6
 132/0 934/0 940/2 100 ها مهارتکاربردي بودن   7
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 116/0 822/0 760/2 100 ها آموختهاستفاده از   8

ي رهبري، ها مهارت  9
 مدیریتی 

100 900/2 839/0 118/0 

تجربه کاري، خالقیت و   10
 نوآوري

100 820/2 800/0 113/0 

حوزه ي ها شاخص
 تغییرات رفتاري

 آماره تی
درجه 
 آزادي

معنی 
 داري

اختالف 
 میانگین

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 - 05/0 - 33/0 - 14/0 164/0 99 - 41/1 روحیه نظم پذیري

 55/0 - 08/0 - 32/0 008/0 99 76/2 نگرش سیستمی

سرعت،دقت و 
 کیفیت عملکرد

76/2 99 008/0 26/0- 07/0 - 44/0 

 47/0 - 12/0 -/30 001/0 99 45/3 آگاهی و  مهارت

خود اتکایی و آینده 
 نگري

31/0 - 99 755/0 04/0 - 02/0 - 21/0 

ها با  ییتواناتناسب 
 نیاز

45/0 - 99 652/0 06/0- 32/0 - 20/0 

کاربردي بودن 
 ها مهارت

45/0 - 99 652/0 06/0- 32/0 - 20/0 

 006/0 - 47/0 - 24/0 044/0 99 -06/2 ها آموختهاستفاده از 

ي رهبري، ها مهارت
 مدیریتی

84/0 - 99 403/0 10/0 - 33/0 - 13/0 

تجربه کاري،خالقیت 
 و نوآوري

59/1 - 99 118/0 18/0 - 40/0 - 04/0 

  

 ؟نتایج کلیدي چیستهاي نظام آموزشی نهاجا در حوزه  یبآس) سوال فرعی سوم

همانگونه از . دهد براي متغیر نتایج کلیدي را نشان می tدست آمده از آزمون  جداول زیر نتایج به
شاخص  12ز شاخص ا 4دست آمده حاکی از وجود آسیب در  آید معناداري آزمون به یمجدول بر 

تربیت افسران خالق و ي ها است که میانگین شاخص  معنی  بدین کلیدي دارد،مربوط به نتایج 
هاي تحقیق و توسعه، تعامل با نهادهاي علمی، تحقیقاتی و صنعتی و  یتظرفافزایش مداوم ، نوآور

تر از مقدار  در جامعه کم محیطی تغییرات برابر در سازمانکارایی  و سازگاري قدرت بهبود و اصالح
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شاخص در  8و   .ي مورد بررسی در سطح پایینی قرار دارند این متغیرها در جامعه آزمون است و
  وضعیت مطلوب هستند

  ي متغیر حوزه نتایج کلیديا نمونهتک  tنتیجه آزمون  -7جدول 

 میانگین تعداد  نتایج کلیديحوزه ي ها شاخص  ردیف
انحراف 

 معیار
خطاي معیار 

 میانگین

ان خلق عملکرد برتر و افزایش تو  1
 عملیاتی

100 82/2 84/0 12/0 

 12/0 87/0 92/2 100 ها و خدمات  یتفعالتوسعه کیفیت   2

 11/0 84/0 22/3 100 تربیت افسران متعهد و خود اتکاء  3

 10/0 75/0 62/2 100 تربیت افسران خالق و نوآور  4

 10/0 76/0 32/3 100 پرورش افسرانی با دید سیستمی  5

 11/0 78/0 96/2 100 و پژوهشیمی هاي عل یتفعالگسترش   6

 12/0 87/0 18/3 100 گسترش آموزش عالی در نهاجا  7

 13/0 94/0 60/2 100 هاي تحقیق و توسعه یتظرفافزایش   8

 15/0 12/0 38/2 100 تعامل با نهادهاي علمی، تحقیقاتی  9

 12/0 88/0 22/2 100 سازمان سازگاري قدرت بهبود و اصالح  10

 16/0 14/1 00/3 100 افسران آینده نگر تربیت  11

 12/0 86/0 78/3 100 تربیت افسرانی با درك محیط  12

 آماره تی ي نتایج کلیديها شاخص
درجه 
 آزادي

معنی 
 داري

اختالف 
 میانگین

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 -061/0 -42/0 -18/0 141/0 99 -49/1 خلق عملکرد برتر

 -169/0 -32/0 -08/0 522/0 99 - 64/0 هاي  سازمان یتفعالتوسعه کیفیت 

 458/0 - 012/0 -22/0 070/0 99 85/1 تربیت افسران متعهد و خود اتکاء

 - 166/0 -59/0 -38/0 001/0 99 - 56/3 تربیت افسران خالق و نوآور

 538/0 - 101/0 -32/0 005/0 99 -94/2 پرورش افسرانی با دید سیستمی

 182/0 -262/0 -04/0 719/0 99 - 36/0 هاي علمی و پژوهشی یتفعالگسترش 

 428/0 -068/0 18/0 151/0 99 45/1 گسترش آموزش عالی در نهاجا

 -13/0 -66/0 - 4/0 004/0 99 -98/2 هاي تحقیق و توسعه یتظرفافزایش 

 -30/0 -93/0 - 62/0 00/0 99 -90/3 تعامل با نهادهاي علمی و تحقیقاتی

 - 52/0 -03/1 -78/0 00/0 99 - 21/6 سازمان سازگاري قدرت بهبود
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 32/0 -32/0 00/0 00/1 99 00/0 تربیت افسران آینده نگر

 02/0 46/0 -22/0 078/0 99 - 8/1 تربیت افسرانی با درك محیط

  ؟ادگیري چیستي در حوزه یا رستهدوره مقدماتی  هاي یبآس) سوال فرعی چهارم
ي در سالهاي مورد مطالعه ا رستهبا بررسی وضعیت علمی و درصد قبولی دانشجویان دوره مقدماتی 

ي دروس ها شاخصهاي مجري آموزش، از نظر  هاي اخذ شده از یگان در سوابق آموزشی و بیالن
 سیاسی و حفاظت اطالعات و موفقیت کامل فراگیران در عقیدتیعمومی و ستادي، تخصصی، 

هاي مورد مطالعه، در  ي در سالا رسته مقدماتیي پایان دوره و قبولی کلیه شاگردان، دوره ها آزمون
ي مربوط به این حوزه ها شاخصاین حوزه از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و آسیب خاصی در 

 .مشخص نگردید

 گیري بحث و نتیجه
و حوزه از چهار حوزه مورد بررسی ي در دا رستهاز تحقیق؛ دوره مقدماتی  حاصلهبرابر نتایج 

و در حوزه تغییرات رفتاري نیز تقریباً  باشد یمدچار آسیب جدي ) و نتایج کلیديرضایت فراگیران (
ي پایان ها آزموندلیل قبولی همه شاگردان در  ولی در حوزه یادگیري به. دقرار دارمتوسط  سطحدر 

دلیل  ره قبولی، آسیبی مشاهده نگردید ولی بهدوره و باال بودن میانگین معدل آنان از حداقل نم
نتیجه گرفت که دوره موصوف از  توان یمي دیگر وجود دارد ها حوزهارتباطی که بین این حوزه و 

  .باشد ینماثر بخشی الزم برخوردار 
 سرگرمی،و خدمات ورزشی تفریح ي ها شاخصدر حوزه رضایت فراگیران یا حوزه واکنشی، 

ایجاد  ي آموزشی،ها دورهمحتواي  ها و وسایل آموزشی و کمک آموزشی، يژتکنولوخدمات عمومی، 
عالقه به شغل، ارتقاء حقوق و مزایا، تعامل با مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی و دسترسی به 

ي قابل توجهی است که اغلب آنان از عدم وجود مرکز آموزش مقدماتی ها بیآسدچار  اطالعات
و در  ردیگ یمگردان در یگانهاي مختلف ستادي و اجرایی نشأت ي مصوب و سردرگمی شاا رسته

این حوزه با نتایج تحقیقات فرهمند و ابطحی همخوانی و با نتایج تحقیقات محمودي و عباسیان 
  .متضاد می باشد

در سطح  "ها آموختهاستفاده از "شاخص میانگین در حوزه تغییرات رفتاري فراگیران، فقط 
و بقیه شاخص در وضعیت مطلوب هستند، یعنی یک  باشد یمدچار آسیب و  پایینی قرار دارند

ناشی  تواند یمو استفاده از آنها در حین انجام وظیفه وجود دارد که  ها آموختهي بین ا مفقودهحلقه 
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از عدم انگیزه باشد و در این حوزه با نتایج تحقیقات دترمن و ابطحی همخوانی و با نتایج تحقیقات 
تربیت افسران ي ها شاخصدر حوزه نتایج کلیدي؛  .باشد یمدي و عباسیان متضاد انصاري، محمو
تحقیق و توسعه، تعامل با نهادهاي علمی، تحقیقاتی و  هاي یتظرفافزایش مداوم  ،خالق و نوآور

در جامعه در  محیطی تغییرات برابر در کارایی سازمان و سازگاري قدرت بهبود و صنعتی و اصالح
و در این حوزه با نتایج تحقیقات دترمن، ابطحی  باشد یمو دچار آسیب  ار دارندسطح پایینی قر

  .باشد یمهمخوانی و با نتایج تحقیقات انصاري و محمودي متضاد 
  1382و ابطحی در سال  1993در سال  دترمنطور کلی نتایج این تحقیق با نتیجه تحقیق   به

ولی در حوزه  اند نمودهموزش را با موفقیت طی تطابق دارد زیرا علی رغم اینکه همه کارکنان آ
چندانی  قیتوفرضایت از نتایج دوره، تغییرات رفتاري مورد انتظار و نتایج نهایی و کلیدي آموزش 

با ) اهداف آموزش(چنین نتیجه این تحقیق در حوزه یادگیري و نتایج کلی  هم. حاصل نشده است
انی دارد ولی در زمینه واکنش فراگیران و تغییرات همخو) 1386(تحقیق عباسیان در ایران خودرو 

ناشی از تفاوت موجود در امکانات  تواند یمرفتاري با تحقیق موصوف مطابقت ندارد که دالیل آن 
 .این دو سازمان باشد

  پیشنهادها
ي و تجهیز آن به امکانات ا رستهدر حوزه رضایت فراگیران با سازماندهی مرکز آموزش مقدماتی 

و خدمات رفاهی و عمومی ...) و  ها کتابخانهنشریات، شبیه سازها، (کمک آموزشی  آموزشی،
و هاي این حوزه برطرف گردد  یبآسمتناسب با شأن فراگیران ) مکانات اسکان، ورزشی و تفریحیا(

کارگیري اساتید و مربیان آموزشی ارتقاء یابد و از اساتیدي استفاده گردد که  کیفیت انتخاب و به
 برخوردارشتن انگیزه الزم، دانش، مهارت و تجربه، از توانایی تدریس و ایجاد جو یادگیري ضمن دا

  .باشند
یندهاي نیازسنجی، فرادر حوزه یادگیري با توجه به مناسب بودن این حوزه از نظر اجراء، 

د تا ي آموزشی متناسب با نیاز نهاجا مورد بازنگري و بررسی علمی قرار گیرها دورهطراحی و توسعه 
ي ها سرفصلدالیل عدم کاربردي بودن و انتقال یادگیري به محیط کار بررسی و اصالحات الزم در 

نیاز  نشریاتی متناسب با و عمل آید و منابع ي تدریس بهها روشآموزشی، محتوا و منابع درسی و 
که ضمن  گردد و از اساتیدي استفاده گردد توزیع و تدوین نیرو و یگانهاي اجرایی نهاجا تهیه،
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ي مناسب تدریس دروس فنی پیچیده ها روشداشتن دانش، تجربه کار در یگانهاي عملیاتی از 
  . ي تئوري را آموزش دهندها آموختهاستفاده و کاربرد عملی ...) عملی و ر مثل استاد شاگردي، کا(

و در حوزه تغییرات رفتاري ابتدا با کمک متخصصین و اساتید نیرو و متناسب با مأموریت 
و  ها سرفصلاهداف و فرهنگ سازمان، الگوي رفتاري مناسب افسران نهاجا تدوین و متناسب با آن 

ي ها کارگاهها و  یشهمامحتوا و اهداف آموزشی و رفتاري افسران تدوین و اساتید با شرکت در 
را با رویکرد عملی و در  ها آموزشآشنا شده و  ها دورهآموزشی با اهداف آموزشی و رفتاري 

با استفاده از شبیه سازها و در (هاي مناسب و با وسایل آموزشی و کمک آموزشی به روز  یطمح
اجراء نمایند و ارزیابی و سنجش یادگیري نیز به جاي تمرکز بر ) صورت امکان با تجهیزات واقعی

 چنین جهت ایجاد ي عملی و کاربردي فراگیران تمرکز نماید و همها مهارتي تئوري به ها آموخته
ي کسب شده افراد با  ها مهارتو  ها آموختهانگیزه در شاگردان دوره با برقراري ارتباط مناسب بین 

قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده  58ماده با استناد به (سیستم حقوق و مزایا، ارتقاء و انتصاب 
 و راییاج يها نظام آموزش کارمندان دستگاهموصوف و  آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون 2

، نظام آموزشی نیرو را بازنگري و )یئت وزیرانه 30/01/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره 
گواهینامه هاي آموزشی، امتیازات و سازوکارهاي (و بخش هفتم ) مهارت شغلی(بخش پنجم 

 ي اجرایی الگوبرداري و در نظام آموزشها دستگاهرا از نظام آموزش کارمندان ) ها آموزشانگیزشی 
  .آجا و نهاجا تسري دهیم

ي تربیتی و آموزشی کارکنان متناسب با اهداف و ها برنامهحوزه نتایج نیز  باید در اهداف و ر د
عمل آید و به جاي توجه به محفوظات صرف، اهتمام بیشتري  یت نهاجا تجدید نظر اساسی بهمأمور

هاي جدید  یدهات و نوآوري از عمل آید و از طریق ایجاد خالقی به ها آموزشبراي کاربردي کردن 
 نامۀ آیین(وزارت علوم  31/6/86مورخ  3536/21شماره شاگردان حمایت گردد و مطابق آئین نامه 

ي آموزشی حمایت و ها دورهاز دانشجویان نخبه و برتر ) علمی برگزیدگان به تسهیالت ارائه
راکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی چنین به دسترسی فراگیران به اطالعات علمی و تعامل آنان با م هم

 .عمل آید توجه بیشتري به
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