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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the personal and environmental motivational factors 

and strategies adopted for the optimal promotion of educational programs of students of a 

military higher education center (separately for face-to-face, electronic and combined 

programs). This research was of applied type and was done by descriptive-survey method. 

The sample size includes 226 students of the military higher education center who were 

selected by stratified random sampling. Data collection tools are a researcher-made 

questionnaire in seven factors, two dimensions and 52 strategies (with 17 strategies of        

e-learning programs); Its validity was evaluated by content validity method and its 

reliability was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. The method of analyzing 

research data is to use descriptive and inferential statistical indicators (One Sample T-Test 

and Friedman test). The results showed that the personal and environmental motivation 

strategies of the educational programs of the military higher education center studied 

according to the standard table of utility have a "relatively favorable" status but are lower 

than the hypothetical average of the research. Although among the seven strategies, the 

strategy of attitude with mean and standard deviation: 0.85 ± 3.22 , has the highest 

desirability, but the strategies adopted by commanders and student staff (especially in the 

field of training of e-learning programs) with Mean and standard deviation: 0.63 ± 2.33  , 

has the lowest utility. In order to eliminate the known damages, executive suggestions in the 

form of improvement programs were presented at the end of the article. 
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ی یک موزشآ-های تربیتیدر برنامه دانشجویانراهبردهای انگیزش عوامل و ابعاد،  ارزیابی

 (تلفیقیو الکترونیکی ، حضوریهای )به تفکیک برنامه نظامیمرکز آموزش عالی 

 4النی، امید می3، مهدی عزیزی2جواد شیرمحمدی ،1محمد عباسیان

 چکیده

-های تربیتیمتخذه برای پیشبرد بهینه برنامه یراهبردهای انگیزشعوامل و ابعاد،  با هدف ارزیابیپژوهش حاضر 

صورت  (تلفیقیو الکترونیکی ، حضوریهای نظامی )به تفکیک برنامهمرکز آموزش عالی دانشجویان یک  یموزشآ

دانشجوی  226 شامل حجم نمونه، .انجام شدپیمایشی -یفیوصت به روش بوده و یاربردکاز نوع  ،پژوهشاین  .گرفت

گردآوری  یابزارها .ای انتخاب شدندطبقه-گیری تصادفیاست که به روش نمونهمطالعه  موردمرکز آموزش عالی نظامی 

ی آن، به که روای ( است؛الکترونیکیراهبرد  17راهبرد )با  52ساخته در هفت عامل، دو بُعد و محققپرسشنامۀ  ،هاداده

مندی ، بهرههادادهتحلیل نحوه  .، مطلوب ارزیابی شدپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخروش روایی محتوا و 

نشان داد نتایج  .است (گروهی و فریدمنـاستودنت تک t هایآزمون)استنباطی  وهای آمار توصیفی شاخص از

ردمطالعه بر اساس جدول استاندارد نظامی مومرکز آموزش عالی  یموزشآ-های تربیتیبرنامهراهبردهای انگیزش 

 رساندن حداکثر به یبرا رواز این  .تر از میانگین فرضی استولیکن پایین« نسبتاً مطلوب»مطلوبیت، دارای وضعیت 

 تلفیقیو  الکترونیکی، حضوریهای برنامه کیفیت باید به ،دانشجویانی موزشآ-های تربیتیدر برنامه تحصیلی پیشرفت

 .شودمی مطرح ، کند ییار را دانشجویان تواندیمکه  یکلید شاهراه یک عنوانبه انگیزش راستا این در و کرد توجه هاآن

، 22/3±85/0با میانگین و انحراف معیار:  نگرش عاملگانه، هفت عوامل این در حالی است که با وجود اینکه در بین

های های برنامه)به ویژه در حوزه آموزش و کادر دانشجوییفرماندهان  عاملن ولیک استدارای باالترین مطلوبیت 

 .است، دارای کمترین مطلوبیت 33/2±63/0( با میانگین و انحراف معیار: الکترونیکیآموزشی -تربیتی

 .تلفیقیآموزش  آموزش الکترونیکی،، آموزش حضوری ؛راهبردهای انگیزشی ابعاد و ،عوامل: کلمات کلیدی
 

 .، تهران، ایران)ع(استادیار، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی و پرواز دانشگاه افسری امام علی .1

 .، تهران، ایران)ع(مربی، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم پایه دانشگاه افسری امام علی .2

 .دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .3

 .مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانکارشناس ارشد،  .4
 

 1/04/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 13/06/1400تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 

 محمد عباسیان نویسندۀ مسئول مقاله:
Email: m.abbasian@modares.ac.ir 

 تحول دیجیتال ۀدانشنام
 البرزمؤسسه آموزش عالی مهر

 1، شمارۀ 2دورۀ 

 1400 بهار

 54 -32صص 

Encyclopedia of Digital Transformation 

DOI: 10.22034/dtj.2021.291773.1006 

 

mailto:m.abbasian@modares.ac.ir


34 ------ -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------------------------------------------------------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- --------  ...یموزشآ-های تربیتیدر برنامه دانشجویانراهبردهای انگیزش ابعاد، عوامل و  ارزیابی --

 مقدمه

و  قـوای محرکـه  انگیـزش را بـه   برخی از محققـین،   .است «حرکت دادن»به معنی  Movere التین معادل «انگیزش»

آمادگی ذهنی یـا  )در کنار سایر عوامل همچون: انگیزش  .(Gage & Berliner, 1992اند )تشبیه کرده خودروفرمان 

 ارتبـا  دارد زش بـا یـادگیری   انگیـ  دهدنشان می ،مطالعات نتایج .رودبه شمار مینیاز یادگیری پیش (رفتارهای ورودی

(Stipek, 2002). دارای سطح انگیـزش  آموزشی نظامی، -مرکز تربیتیاگر دانشجویان ها حاکی از این است که بررسی

بـه توضـیحات   ؛ هکـرد ی تـر فعالمشارکت در فرآیند تربیت و آموزش  ،شده مندترعالقهموضوع نسبت به باشند  مطلوبی

 .کردد نخواه کسبچندانی دوپیشرفت  ،آموزشی-های تربیتیدر برنامه نهایتدرو ؛ کردهبیشتری استاد توجه 

 یشخصـ  بُعـد  .دشـو تقسـیم مـی  )بیرونـی(   و محیطی)درونی( شخصی  بُعدانگیزش به دو  هدهندتشکیل ابعاد

 هدریافـت نمـر   انگیـزه » برای نمونـه  .دارند درون فردیاه یا منشأ هایی که خاستگاز: فعالیت است انگیزش عبارت

 فراگیر استمحیطی، بیرون از وجود شخص  بُعداما  ؛کندرا به کار و کوشش بیشتر وادار می دانشجوکه  «مطلوب

جایگاه  ،مال نظیر کسب، کندمیهایی وادار ، او را به فعالیتهاآنو برای به دست آوردن یا گریز از زیان احتمالیِ 

 کههنگامیاین است که  گویایشواهد  .ها و تشویقات و تنبیهاتگریز از انواع ناکامیو یا  و امتیازهای درسی یعلم

مورد توجه و در سطحی مطلوب  تلفیقی طوربهآموزشی نظامی، -در مراکز تربیتی انگیزششخصی و محیطی  ابعاد

تـوان  مـی  این صورتدر  .کنندمی هدایترا به سوی یک هدف مشخص و فعالیت معین دانشجو ، رفتار قرار گیرند

 .رسیده است برای یادگیری انگیزشاز  مطلوبی سطحبه دانشجو  دادعا کر

 عناصـر  تـرین مهـم یکـی از   عنوان به یک حالت چندوجهی داشته وآموزشی نظامی، -در یک مرکز تربیتی یزشیانگ عوامل

 موردمطالعـه  در مرکز آموزش عـالی  این عوامل .روندبه شمار میها دانشجویان این قبیل محیط تحصیلی شرفتیپ کنندهتعیین

امـور اجرایـی   ، دانشـجویان ، مرکز آمـوزش عـالی   استادان و اعضای هیئت علمی، تیپو کادرهای دانشجویی فرماندهان  :شامل

 .است هانگرشو  خودکارامدی ،جذابیت درونی فعالیت، های مرکز آموزش عالی(مرکز آموزش عالی )معاونت

هنگـام   دانشجویی اگر .شوندمحسوب می تحصیلی شرفتیپ کنندهتعیین هایمؤلفه ترینمهم عنوان به یزشیانگ راهبردهای

 بـرای  .بـود  نخواهد رییادگی به قادر ؛ندهد نشان خود از مؤثری کوشش ای باشد نداشته یکاف تمرکز و توجه ری،یادگی و مطالعه

 کـه  کـرد  هایی فراهمنهیزم ها بستر ویطدر این مح دیبا را ببرد بهره حداکثر آموزشی-های تربیتیبرنامه از بتواند دانشجو نکهیا

 .(Stipek, 2002شود ) خته و ترغیبیبرانگ رییادگی هایتیدر فعال رییدرگ و شرکت به دانشجو آن در

ایـن   کـه چـون  .ناپـذیر هسـتند  تعطیـل  ، حتی در شرایط وجود بحران نیزآموزش نظامی-های تربیتیمحیطاز سوی دیگر 

 .هـای سـازمان تزریـق نماینـد    مستمر پرورش داده و بـه ر   طوربهای بایستی مثابه خون تازه آموختگان خود را بهمراکز دانش

-تربیتـی هـای  یـادگیری در موقعیـت  -های یاددهیفناوری اطالعات و ارتباطات، تأثیر شگرفی بر فرصتاست که  در حالیاین 

ها بـه دالیلـی نظیـر پراکنـدگی     این قبیل محیطاگرچه در داشته است.  های نظامی و دفاعیمحیطآموزشی گوناگون؛ از جمله 

در شـرایط  ولـیکن  جایگاه خاصی برخوردار بـوده  دیرباز از سیمیالتورها و غیره، آموزش الکترونیکی از مندی از دانشجویان، بهره

بـیش از   به دلیل مواجهه با شرایط ناشی از بحران کروناهای حضوری و غیرحضوری یبی آموزششکل ترک کارگیریبه ،امروزی

 .(Radha, et al., 2020دوچندانی پیدا کرده است )و ضرورت پیش اهمیت 

مرکـز آمـوزش   ی موزشـ آ-های تربیتیبیانگر افت کیفی برنامههای اخیر گرفته در سالصورتهای میدانی بررسیهمچنین 

رسد که یکـی از علـل بـروز ایـن     می نظر بهگرفته های صورتشناسیبر اساس نتایج آسیب که ؛مطالعه است نظامی موردعالی 

ابعـاد، عوامـل و    ارزیـابی  حاضر عبارت است از: تحقیق مسئله روازاین .افت کیفی تدریجی، عدم توجه مؤثر به امر انگیزش است

بـه تفکیـک راهبردهـای     موردمطالعه نظامیمرکز آموزش عالی ی موزشآ-های تربیتیدانشجویان در برنامهراهبردهای انگیزش 

را بـیش از پـیش پراهمیـت     اجـرای ایـن تحقیـق    ضـرورت  از جمله موارد مهمی کـه  .تلفیقیری، غیرحضوری و آموزش حضو

 :کردتوان به موارد ذیل اشاره کند میمی



------------------------- 1400 بهار، 1، شمارۀ 2، دورۀ دانشنامۀ تحول دیجیتال --------- -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- ----------- -------- ----------- -------- -------- ------- --------- ----- ------------ -------- ------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- --------------- -------- ---------------- ------- -------- -------- ------- -------- -------- ------- --------- ------- -------- -------- ------- ---------------- -------- --------------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ------- --------- ------- -------------- ---35 

 

 مرکـز  ی وزشمآ-های تربیتیدر برنامهانگیزش ابعاد، عوامل و راهبردهای آوردن اطالعات اساسی در مورد  دست به

 ،(تلفیقیو الکترونیکی ، حضوریهای )به تفکیک برنامه نظامی موردمطالعهآموزش عالی 

 یانگیزشدر ابعاد  نظامی موردمطالعهمرکز آموزش عالی موزشی آ-شناسایی معایب، نقا  ضعف و قوت نظام تربیتی، 

  نظامی موردمطالعهمرکز آموزش عالی موزشی آ-های تربیتیدر حوزه یانگیزشتهیه برنامه بهبود. 

 پیشینه پژوهش

 .که انگیزش برای یادگیری ریاضیات با پیشرفت فراگیر در این درس ارتبا  دارد نشان داد تحقیقی( در 1990) 1گاتفرید

سالگی، حتی بعد از کنترل متغیرهای هوش، پیشرفت و  8تا  7نتایج مطالعه وی نشان داد که انگیزش تحصیلی در سنین 

 عامل ود اثرات( 1998) همکاران و 2فورتایر .تبا  معناداری داردارفراگیران اقتصادی، با پیشرفت تحصیلی -پایگاه اجتماعی

 تحصیلی انگیزش» اثر همچنین و «خودکار تحصیلی انگیزش» بر را« شایستگی» و «خودمختاری» تحصیلی انگیزش

 عامل دو این بین ساختاری مثبت رابطه وجود دهندهنشان نتایج .ندداد قرار یبررس مورد را «تحصیلی عملکرد» بر «خودکار

 منبع و( بیرونی -درونی) انگیزش بین رابطه بررسی به( 1381) زادهحسن .است خودکار تحصیلی انگیزش با تحصیلی انگیزش

 بین رابطه که هستند آن مبین پژوهش این هاییافته .پرداخت آموزاندانش تحصیلی پیشرفت با( بیرونی -درونی) کنترل

 و شخصی ابعاد بررسی به( 1386) رضاخانی .است معنادار آموزان،دانش لیتحصی پیشرفت و (درونی) شخصی انگیزش

 .پرداخت رودهن واحد اسالمی آزاد عالی آموزش مرکز مختلف هایرشته دانشجویان تحصیلی پیشرفت در انگیزه محیطی

 موردمطالعه یاندانشجو تحصیلی پیشرفت و( بیرونی) محیطی انگیزه و( درونی) شخصی انگیزه بین که داد نشان نتایج

 فراگیران( درونی) شخصی انگیزش بر انتخاب اثر بررسی به( 2008) همکاران و 3پاتال .دارد وجود داریمعنی همبستگی

 برخی بر همچنین و شخصی انگیزش بر مثبتی کلی اثر تواندمی کردن انتخاب توانایی داد نشان مطالعه این نتایج .پرداختند

 همکاران و 4بروس .باشد داشته( هاچالش ترجیح و شدهادراک شایستگی تکلیف، در ملکردع تالش، یرنظ) مرتبط نتایج

 و شخصی انگیزش سطح نیز و کلی انگیزش سطح دارای مردان با مقایسه در زنان( 1) که رسیدند نتایج این به( 2010)

 هایسال افزایش با فراگیران، (بیرونی) محیطی انگیزش هم و( درونی) شخصی انگیزش هم( 2) .هستند باالتری محیطی

 یادگیری و ابتدایی آموزاندانش انگیزش بین رابطه بررسی به( 2011) 5کاواس .یابدمی کاهش دانشکده در هاآن تحصیل

 و جنسیت لحاظ از معناداری طوربه علوم، درس در ابتدایی آموزاندانش انگیزش سطح داد نشان نتایج .پرداخت علوم درس

 درس هایپیشرفت و هانگرش بر ایمالحظهقابل اثر آموزاندانش انگیزشی سطوح همچنین .است متفاوت هاآن یلیتحص پایه

 نقش یبررس با یلیتحص شرفتیپ و فراشناختی رییادگی طیمح هایویژگی بررسی به( 1391) لطیفیان و چالمه .دارد علوم

 ،«کالسیدرون تعامالت» انگیزشی عامل سه هک بود این از کیحا جنتای .پرداختند آموزاندانش در زشییانگ باورهای ایواسطه

 پیشرفت و یادگیری محیط فراشناختی هایویژگی بین را ایواسطه نقش «عاطفی حمایت» و «معلّم حمایت و تشویق»

 همکاران و سید .داد افزایش را تحصیلی پیشرفت انگیزشی عامل سه این تقویت با توانمی روازاین .کنندمی ایفا تحصیلی

 تکالیف انجام برای فراگیران( درونی) شخصی انگیزش بر معناداری منفی اثر ملموس هایپاداش ارائه دادند نشان( 2012)

 عالقه بر اما دهند،می کاهش را آزاد انتخاب رفتار عملکرد، به مشرو  هایپاداش اگرچه که بود این استثنا تنها .دارد جذاب

 مثبت تأثیر( اندشده نامیده مثبت بازخورد همواره که) کالمی هایپاداش دیگر طرف از .ندارند تأثیری فراگیر شدهخوداظهاری

 .نیست معنادار کودکان برای اما بوده معنادار دانشجویان آزاد انتخاب رفتار بر اثر این البته دارند؛ شخصی انگیزش بر معناداری

 سه روی از رودهن آزاد عالی آموزش مرکز دانشجویان تحصیلی یشرفتپ بینیپیش بررسی به( 1392) همکاران و شریفی

                                                           
1. Gottfried 

2. Fortier 

3. Patall 

4. Brouse 

5. Cavas 
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 عامل سه بین در که رسیدند نتیجه این به هاآن .پرداختند «خالقیت» و «خودتنظیمی» ،«خودکارامدی» انگیزشی عامل

 آریافر .دنکمی نیبیپیش را دانشجویان تحصیلی پیشرفت که است عاملی تنها ،خودکارامدی انگیزشی عامل ،یادشده انگیزشی

 مقطع پسر آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ با یمیخودتنظ یراهبردها و یلیتحص زشیانگ رابطه بررسی به( 1392) رزقی و

 وجود رابطه یلیتحص شرفتیپ با یمیخودتنظ یراهبردها و یلیتحص زشیانگ نیب داد نشان جینتا .پرداختند کقرچ متوسطه

 .دارد وجود رابطه نیز یلیتحص شرفتیپ با یزشیانگ یب و یرونیب زشیانگ ،یدرون زشیگان یهامؤلفه نیب همچنین و دارد

 یلیتحص شرفتیپ میزان با «یمیخودتنظ» و «پیشرفت» انگیزشی عامل دو رابطه بررسی به( 1393) همکاران و نژادیاسمی

 هم با یمیخودتنظ و پیشرفت انگیزشی عوامل که بود آن از حاکی نتایج .پرداختند تهران متوسطه دوره دختر آموزاندانش

 پیشرفت بر انگیزشی نظام تأثیر بررسی به( 1393) همکاران و رزینیغالمی .کنندمی تبیین را تحصیلی پیشرفت از درصد 56

 از پلیس دانشجویان تحصیلی کیفیت و پیشرفت داد نشان نتایج .پرداختند پلیس عالی آموزش مرکز دانشجویان تحصیلی

 دنبال به را سازمانی وریبهره درنهایت که شودمی ایجاد انگیزش و توانش دانش، سازنده عوامل متکثر و ندالیهچ تعامالت

 انگیزش که گفت سخن پلیس عالی آموزش مرکز دانشجویان در تحصیلی پیشرفت از توانمی زمانی از این رو .داشت خواهد

 و ساده رابطه بررسی به( 1393) اکبری .باشد تعامل در توانش و دانش با نیز عامل این و داشته وجود هاآن در کافی تحصیلی

 تحصیلی پیشرفت بینیپیش در «پیشرفت انگیزه» و «پیشرفت اهداف» ،«خودکارامدی» انگیزشی عامل سه چندگانه

تبحر  شرفتپی اهداف و خودکارامدی عوامل داد نشان نتایج .پرداختند سمنان پزشکی علوم عالی آموزش مرکز دانشجویان

 آتی هایپیشرفت ارتقای برای انگیزشی عوامل این از توانمی و دارند تحصیلی پیشرفت تبیین در معناداری رابطه ،گرا

 بر «خودکارامدی» و «یامکشاد» انگیزشی عامل دو رابطه بررسی به( 1393) همکاران و صفاری .برد بهره دانشجویان

 در خودکارامدی و شادکامی انگیزشی عوامل که یافتند دست نتیجه این به هاآن .پرداختند انیدانشجو در یلیتحص شرفتیپ

 تواندمی هاآن بر تأثیرگذاری و شناخت که دارند بستگی تحصیلی و دموگرافیک مختلف عوامل به پزشکی علوم دانشجویان

 آموزش شیوه سه أثیرت مقایسه به( 1393) کرمی و ساالری .شود دانشجویان روان سالمت و عملکرد بهبود موجب

 رضایت میزان که است آن بیانگر نتایج. پرداختند صنعتی آموزش در یادگیری و واکنش بر حضوری و ترکیبی الکترونیکی،

 نشان نتایج هم یادگیری ٔ  ینهدرزم. است دیگر رویکرد دو از بیش معناداری طور به ترکیبی یادگیری رویکرد از فراگیران

 و میرحیدری .هاستدوره سایر از بیشتر داشتند، حضور ترکیبی آموزشی دوره در که رشناسانیکا یادگیری میزان دهدمی

 درس تحصیلی پیشرفت با «تحصیلی رضایت» و «خودکارامدی» انگیزشی عامل دو بین رابطه بررسی به( 1394) نیستانی

 در انگیزشی عامل دو این ،01/0 یخطا سطح در که دادند نشان هاآن .پرداختند اصفهان متوسطه آموزاندانش ریاضی

 و خودکارامدی انگیزشی باورهای اساس، این بر .است یمعنادار رابطه دارای هاآن تحصیلی پیشرفت با انآموزدانش باورهای

 نژادمطهری و جودکی .نمایند بینیپیش معناداری شکلی به را آموزاندانش تحصیلی پیشرفت اندتوانسته ،تحصیل از رضایت

 مبتال آموزاندانش تحصیلی پیشرفت با «پیشرفت انگیزه» و «خودکارامدی» انگیزشی عامل دو بین رابطه بررسی به( 1394)

 ارتبا  پیشرفت، انگیزه و خودکارامدی انگیزشی عامل دو که یافتند دست نتیجه این به هاآن .پرداختند یادگیری ناتوانی به

 در مؤلفه مؤثرترین پیشرفت، انگیزه انگیزشی عامل میان این در که دارد آموزاندانش تحصیلی پیشرفت با داریمعنی

 و تحصیلی هایدرگیری ،تحصیلی انگیزش رابطه بررسی به( 1395) همکاران و سماوی .است بوده آنان تحصیلی پیشرفت

 نقش دهندهنشان هاآن تحقیق نتایج .پرداختند بندرعباس شهر دبیرستانی آموزاندانش در تحصیلی پیشرفت با خودکارامدی

 در را سودمندی عملی تلویحاتِ که بوده آموزاندانش تحصیلی عملکرد تبیین و بینیپیش در شناختی و انگیزشی متغیرهای

 از استفاده با انگلیسی زبان یاددهی در انگیزش بررسی به( 2017) هاندیانی .دارد دربر آموزاندانش یادگیری و انگیزش فرایند

 ویژهبه) هاپاداش منفی یا مثبت تأثیر انگیزشی، تحقیقات حوزه در هابحث انگیزترینچالش از یکی .پرداخت آموزشی فیلم

 .داد نشان باره این در را متفاوتی نتایج تحقیق این که است آموزاندانش شخصی انگیزش بر( ملموس و مادی هایپاداش

 (2019) همکاران و لوپتز .پرداختند یسیانگل الکترونیکی آموزش و زشانگی میان رابطه بررسی به( 2019) همکاران و فاندینو
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 و 1والوردی مروری تحقیق در .ندداد قرار بررسی مورد را هوافضا دانشجویان مؤثر یادگیری در انگیزش تأثیر یتحقیق در

 در .است شده بندیدسته الکترونیکی یادگیری در مؤثر هفتگانه مهم هایحوزه از یکی عنوانبه انگیزش( 2020) همکاران

 .است شده پرداخته تحقیق نتایج بیان به تحقیق اجرای روش ذکر از پس ادامه

 روش پژوهش

 سؤاالت تحقیق

هـای  رنامـه دانشـجویان در ب  یراهبردهـای انگیزشـ  ابعـاد، عوامـل و    میزان مطلوبیتعبارت است از:  سؤال اصلی تحقیق

( بـه چـه   تلفیقیو ونیکی الکتر، حضوریهای دمطالعه )به تفکیک برنامهنظامی مورمرکز آموزش عالی ی موزشآ -تربیتی

 از: اندعبارتنیز  سؤاالت فرعی تحقیقبر این اساس،  است؟ یصورت

مرکز آموزش عـالی  ی موزشآ-های تربیتیدانشجویان در برنامه)شخصی و محیطی(  یانگیزشابعاد وضعیت و اولویت  -1

 ( به چه صورتی است؟تلفیقیو الکترونیکی ، حضوریهای هنظامی موردمطالعه )به تفکیک برنام

مرکز آمـوزش عـالی   ی شموزآ-های تربیتیدانشجویان در برنامه( گانهعوامل هفت) یانگیزشعوامل وضعیت و اولویت  -2

 ( به چه صورتی است؟تلفیقیو الکترونیکی ، حضوریهای نظامی موردمطالعه )به تفکیک برنامه

رکز آموزش می موزشآ-های تربیتیدانشجویان در برنامه( گانه52راهبردهای ) یانگیزشاهبردهای روضعیت و اولویت  -3

 ( به چه صورتی است؟تلفیقیو الکترونیکی ، حضوریهای نظامی موردمطالعه )به تفکیک برنامهعالی 

 هاآوری دادهنوع پژوهش، جامعۀ آماری، حجم نمونه و ابزار جمع

ج آن در حـل مسـائل و مشـکالت انگیزشـی در     همچنین به علت کاربرد نتـای  .یمایشی استپ-ق حاضر، توصیفییطرح تحق

صـلی  مدل مفهومی پـژوهش در قالـب پاسـه بـه سـؤال ا      .استسیستم آموزشی مرکز آموزش عالی، از نظر هدف کاربردی 

 آورده شده است: 1تحقیق در شکل 

 
مدل مفهومی پژوهش .1شکل   

                                                           
1. Valverde 

دمطالعهآموزشی مرکز آموزش عالی نظامی مور-نظام انگیزش دانشجویان در برنامه های تربیتی

(بیرونی)بُعد محیطی 

0بـا  )فرماندهان و کادرهـای دانشـجویی تیـپ   -1
راهبـرد  4راهبرد غیرحضـوری و  6راهبرد حضوری، 

(توأمان

راهبـرد  13بـا  )اسـتادان مرکـز آمـوزش عـالی    -2
(راهبرد توأمان4راهبرد غیرحضوری و 0حضوری، 

ــا )ســایر دانشــجویان هــم کالســی-3 راهبــرد 1ب
(راهبرد توأمان1راهبرد غیرحضوری و 2حضوری، 

دست اندرکاران امور اجرایی مرکز آموزش عـالی  -4
3راهبـرد غیرحضـوری و   0راهبـرد حضـوری،   3با )

(راهبرد توأمان

(درونی)بُعد شخصی 

ــادگیری -1 ــت ی ــی فعالی ــا )جــذابیت درون 1ب
ــوری،   ــرد حض ــوری و  1راهب ــرد غیرحض 0راهب

(راهبرد توأمان

ــدی-2 ــا )خودکارآم ــوری،  1ب ــرد حض 6راهب
(راهبرد توأمان1راهبرد غیرحضوری و 

راهبـرد  2راهبـرد حضـوری،   1با )نگرش ها-3
(راهبرد توأمان2غیرحضوری و 
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جامعـۀ نمونـه تحقیـق، بـا      .هسـتند ۀ دانشجویان مرکز آموزش عالی نظامی مورد مطالعه جامعۀ آماری پژوهش حاضر، کلی

در ایـن تحقیـق از    .نفـر اسـت   226کـه شـامل    متناسب با حجـم جامعـه انتخـاب شـد     ای،گیری طبقهاستفاده از روش نمونه

پـس از مطالعـات   تحقیـق،  امه پرسشـن  .آوری اطالعات اسـتفاده شـده اسـت   ابزار اصلی جمع عنوانبهساخته محققپرسشنامه 

فرآینـد  . شـد تدوین تهیه و  ، بررسی اسناد باالدستی و نظرات خبرگانپیشینۀ پژوهشی ،و با استفاده از مبانی نظری ایکتابخانه

 نامه تحقیق به شرح ذیل است:تهیه پرسش

 گام اول:

 (،موجود در ادبیات )منبعث از ادبیات موضوع تحقیق های مشابه قبلیبررسی شاخص 

 منشور تربیتی افسر» باالدستی سازمانی سندمربو  در های بررسی شاخص»، 

  آموزشـی  -هـای تربیتـی  بـه تفکیـک برنامـه   شاخص  راهبرد 52دو بُعد، هفت عامل و تهیه نسخۀ اولیه پرسشنامه با

 .اسناد باالدستینتایج مطالعات مشابه و بر اساس  تلفیقیو الکترونیکی ، حضوری

 :دوم گام

 ه به روش روایی محتوا،نامنسخۀ نهایی پرسشروایی و اخذ تأییدیه  نامه به خبرگانسشارائه پر 

 ه به روش محاسبه آلفای کرونباخ.نامنسخۀ نهایی پرسشپایایی و اخذ تأییدیه  نامه به خبرگانارائه پرسش 

 ارائه شده است: آنعوامل ابعاد و به تفکیک ( گانه52ی انگیزشی )راهبردهاتوزیع سؤاالت نحوه  (1)در جدول 

 .، مورد بررسی و تأیید قرار گرفتو به روش روایی محتوا روایی پرسشنامه بر اساس نظرات خبرگان روایی ابزار:

 .محاسـبه شـد   ،SPSSافـزار  منـدی از نـرم  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و بهره ،پایایی ابزار پژوهش پایایی ابزار:

 .پایایی مناسب آن است حاکی ازآمد که  دست به %90نامه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش

 کرونباخ مربوط به پرسشنامۀ عوامل انگیزشی آلفایمیزان  .1جدول 

 متغیر
آلفای 

 کرونباخ
 عوامل ابعاد

تعداد 

 راهبرد

آلفای  نوع آموزش

 مشترک غیرحضوری حضوری کرونباخ

ر نظام انگیزش دانشجویان د

آموزشی -های تربیتیبرنامه

مرکز آموزش عالی نظامی 

 موردمطالعه

%90 

محیطی 

 )بیرونی(

ــدهان  ــای فرمانـ و کادرهـ

 تیپدانشجویی 
10 0 6 4 83/0 

استادان و اعضـای هیئـت   

 علمی مرکز آموزش عالی
17 13 0 4 86/0 

 78/0 1 2 1 4 دانشجویان

ــی    ــان اجرای ــایر کارکن س

ــالی   ــوزش عـ ــز آمـ مرکـ

های مرکز آموزش عاونت)م

 عالی(

6 3 0 3 66/0 

درونی 

 )شخصی(

 68/0 0 1 1 2 جذابیت درونی فعالیت

 79/0 1 6 1 8 خودکارامدیارتقای 

 70/0 2 2 1 5 ی مثبتهانگرش

 --- 15 17 20 52 7 2 مجموع
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 هایافتهلیل وتحتجزیه

 توصیفی وتحلیلتجزیه

ارائه  یادگیری دانشجویان درگانه انگیزشی هفت عواملمیزان مطلوبیت  در خصوصدر این بخش نخست نتایج حاصل 

بر اساس طیف بازرگان و همکاران،  ؛است 5تا  1ها بر اساس طیف لیکرت از میانگین آنجایی کهاز  شود. همچنینمی

 :شودتعیین می زیربه شرح جدول  سؤالمیزان مطلوبیت هر 

 (1386میزان مطلوبیت بر اساس طیف بازرگان و همکاران )سرمد، بازرگان، حجازی؛  .2جدول 

 مطلوب نسبتاً مطلوب نامطلوب وضعیت طیف

 5تا  67/3 66/3تا  34/2 33/2تا  1 مقدار دامنۀ میانگین

 است: زیربه شرح ( 1)عامل فرماندهان و کادر دانشجویی  مربو  بهانگیزشی وتحلیل راهبردهای نتایج تجزیه

 یفرماندهعامل سامانه فراوانی، میانگین و میزان مطلوبیت راهبردهای انگیزشی مرتبط با  .3جدول 

 راهبرد

 مقدار (5خیلی زیاد) (4زیاد) (3تا حدودی) (2کم ) (1خیلی کم) نوع آموزش

 انگینمی

 میزان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی غیرحضوری حضوری مطلوبیت

1   45 9/19 60 5/26 79 35 34 15 8 5/3 56/2 
نسبتاً 

 مطلوب

2   95 42 71 4/31 44 5/19 9 4 7 1/3 94/1 نامطلوب 

3   98 4/43 61 27 51 6/22 14 2/6 2 9/0 94/1 نامطلوب 

4   89 4/39 74 7/32 49 7/21 11 9/4 3 3/1 96/1 نامطلوب 

5   49 7/21 50 1/22 75 2/33 40 7/17 12 3/5 62/2 
نسبتاً 

 مطلوب

6   43 19 77 1/34 72 9/31 28 4/12 6 7/2 45/2 
نسبتاً 

 مطلوب

7   98 4/43 63 9/27 46 4/20 19 4/8 0 0 93/1 نامطلوب 

8   120 1/53 43 19 43 19 14 2/6 6 7/2 86/1 نامطلوب 

9   75 2/33 43 19 34 15 38 8/16 36 9/15 63/2 
نسبتاً 

 مطلوب

10   30 3/13 17 5/7 44 5/19 53 5/23 82 3/36 38/2 
نسبتاً 

 مطلوب

 نامطلوب 23/2 17/7 162 51/11 260 78/23 537 72/24 559 84/32 742 عامل )سامانه فرماندهی(

 .نامطلوب استی فرماندهسامانه انگیزشی مرتبط با میانگین کلی  شودکه در جدول باال مشاهده می گونههمان

 است: زیربه شرح ( 2)عامل استادان و اعضای هیئت علمی  مربو  بهوتحلیل راهبردهای انگیزشی نتایج تجزیه
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 استادانعامل مطلوبیت مربوط به راهبردهای انگیزشی میانگین، درصد فراوانی و میزان  .4جدول 

 راهبرد

 (5خیلی زیاد) (4زیاد) (3تا حدودی) (2کم ) (1خیلی کم) نوع آموزش
 مقدار

 میانگین

 میزان

 مطلوبیت
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی غیرحضوری حضوری

11   23 5/10 52 23 95 42 42 6/18 14 2/6 87/2 نسبتاً مطلوب 

12   27 9/11 38 8/16 101 7/44 44 5/19 16 1/7 92/2 نسبتاً مطلوب 

13   19 4/8 33 6/14 81 8/35 79 35 14 2/6 15/3 نسبتاً مطلوب 

14   22 7/9 46 4/20 100 2/44 50 1/22 8 5/3 57/2 نسبتاً مطلوب 

15   19 4/8 35 5/15 89 4/39 69 5/30 14 2/6 89/2 نسبتاً مطلوب 

16   11 9/4 43 19 95 42 64 3/28 13 8/5 1/3 نسبتاً مطلوب 

17   22 7/9 75 2/33 85 6/37 35 5/15 9 4 11/3 نسبتاً مطلوب 

18   22 7/9 59 1/26 94 6/41 42 6/18 9 4 7/2 نسبتاً مطلوب 

19   60 5/26 67 6/29 73 3/32 23 2/10 3 3/1 8/2 نسبتاً مطلوب 

20   63 9/27 56 8/24 69 5/30 30 3/13 8 5/3 3/2 نامطلوب 

21   56 8/24 82 3/36 62 4/27 23 2/10 3 3/1 39/2 نسبتاً مطلوب 

22   78 5/34 42 6/18 75 2/33 25 1/11 6 7/2 26/2 نامطلوب 

23   43 19 45 9/19 68 1/30 47 8/20 23 2/10 35/2 نسبتاً مطلوب 

24   18 8 42 6/18 82 3/36 41 1/18 43 19 28/2 نسبتاً مطلوب 

25   27 9/11 46 4/20 75 2/33 43 19 35 5/15 83/2 نسبتاً مطلوب 

26   44 5/19 51 6/22 94 6/41 30 3/13 7 1/3 78/2 نسبتاً مطلوب 

27   46 4/20 77 1/34 83 7/36 16 1/7 4 8/1 05/3 نسبتاً مطلوب 

 نسبتاً مطلوب 72/2 6 229 31/18 703 98/36 1421 15/23 889 63/15 600 ستادان(عامل )ا
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 22و  20 سـؤاالت  جـز بـه  استادان و اعضای هیئت علمیوضعیت اکثر راهبردهای انگیزشی مرتبط با  بر اساس نتایج فوق،

 .تدارای عملکردی نسبتاً مطلوب بوده و میانگین کلی این راهبردها نیز نسبتاً مطلوب اس

 است: زیربه شرح ( 3)عامل  کالسیدانشجویان هم مربو  بهوتحلیل راهبردهای انگیزشی نتایج تجزیه

 دانشجویانعامل میانگین، فراوانی و میزان مطلوبیت مربوط به راهبردهای انگیزشی  .5جدول 

 راهبرد

 مقدار (5لی زیاد)خی (4زیاد) (3تا حدودی) (2کم ) (1خیلی کم) نوع آموزش

 میانگین

 میزان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی غیرحضوری حضوری مطلوبیت

28   56 8/24 58 7/25 65 8/28 31 7/13 16 1/7 52/2 نسبتاً مطلوب 

29   46 4/20 48 2/21 75 2/33 42 6/18 15 6/6 69/2 نسبتاً مطلوب 

30   44 5/19 60 5/26 78 5/34 23 2/10 21 3/9 63/2 نسبتاً مطلوب 

31   107 3/47 42 6/18 42 6/18 25 1/11 10 4/4 06/2 نامطلوب 

 نسبتاً مطلوب 47/2 85/6 62 4/13 121 77/28 260 23 208 28 253 عامل )سایر دانشجویان(

هبردهای انگیزشـی مـرتبط بـا دانشـجویان دارای عملکـردی      رااکثر وضعیت  شودکه در جدول باال مشاهده می گونههمان

 .نسبتاً مطلوب بوده و میانگین کلی این راهبردها نیز نسبتاً مطلوب است

 است: زیربه شرح ( 4)عامل های اجرایی مرکز آموزش عالی معاونت مربو  بهوتحلیل راهبردهای انگیزشی نتایج تجزیه

 های اجراییعامل بخشو میزان مطلوبیت مربوط به راهبردهای انگیزشی  فراوانیگین، درصد میان .6جدول 

 راهبرد

 مقدار (5خیلی زیاد) (4زیاد) (3تا حدودی) (2کم ) (1خیلی کم) نوع آموزش

 میانگین

 میزان

 صددر فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی غیرحضوری حضوری مطلوبیت

32   70 31 60 5/26 59 1/26 29 8/12 8 5/3 31/2 نامطلوب 

33   99 8/43 80 4/35 36 9/15 11 9/4 0 0 81/1 نامطلوب 

34   124 3/59 45 9/19 27 9/11 15 6/6 5 2/2 72/1 نامطلوب 

35   84 2/37 51 6/22 55 3/24 28 4/12 8 5/3 22/2 نامطلوب 

36   64 3/28 53 5/23 63 9/27 37 4/16 9 4 44/2 
نسبتاً 

 مطلوب

37   27 9/11 24 6/10 61 27 81 8/35 33 6/14 3/3 
نسبتاً 

 مطلوب

 نامطلوب 3/2 6/4 63 82/14 201 18/22 301 08/23 313 25/35 468 های اجرایی(عامل )بخش
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هـای اجرایـی مرکـز    تبط بـا معاونـت  وضعیت اکثر راهبردهای انگیزشـی مـر   شودکه در جدول باال مشاهده می گونههمان

 .دارای عملکردی نامطلوب بوده و میانگین کلی این راهبردها نیز نامطلوب است ،آموزش عالی

 است: زیربه شرح ( 5)عامل فعالیت درونی جذابیت  مربو  بهوتحلیل راهبردهای انگیزشی نتایج تجزیه

 فعالیت جذابیت درونیعامل مطلوبیت مربوط به راهبردهای انگیزشی  میزانو  میانگین، درصد فراوانی .7جدول 

 راهبرد
 مقدار (5خیلی زیاد) (4زیاد) (3تا حدودی) (2کم ) (1خیلی کم) نوع آموزش

 میانگین

 میزان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی غیرحضوری حضوری مطلوبیت

38   70 31 75 2/33 59 1/26 17 5/7 5 2/2 16/2 نامطلوب 

39   61 27 57 2/25 76 6/33 24 6/10 8 5/3 38/2 
نسبتاً 

 مطلوب

 نامطلوب 27/2 85/2 13 05/9 41 85/29 135 2/29 132 29 131 عامل )جذابیت درونی(

زشی مـرتبط بـا جـذابیت فعالیـت درونـی      میانگین کلی این راهبردهای انگی شودکه در جدول باال مشاهده می گونههمان

 .نامطلوب است

 است: زیربه شرح ( 6)عامل  خودکارامدی مربو  بهوتحلیل راهبردهای انگیزشی نتایج تجزیه

 خودکارامدیعامل میانگین، درصد فراوانی و میزان مطلوبیت مربوط به راهبردهای انگیزشی  .8جدول 

 راهبرد

 (5خیلی زیاد) (4زیاد) (3تا حدودی) (2کم ) (1خیلی کم) نوع آموزش
 مقدار

 میانگین

 میزان

 مطلوبیت
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی غیرحضوری حضوری

40   17 5/7 37 4/16 69 5/30 68 1/30 35 5/15 29/2 نامطلوب 

41   21 3/9 39 3/17 65 8/28 70 31 31 7/13 22/3 نسبتاً مطلوب 

42   23 2/10 54 9/23 77 1/34 52 23 20 8/8 96/2 نسبتاً مطلوب 

43   57 2/25 46 4/20 84 2/37 26 5/11 13 8/5 52/2 نسبتاً مطلوب 

44   16 1/7 30 3/13 59 1/26 88 9/38 33 6/14 4/3 نسبتاً مطلوب 

45   21 3/9 29 8/12 71 4/31 67 6/29 38 8/16 31/3 نسبتاً مطلوب 

46   31 7/13 58 7/25 91 3/40 31 7/13 15 6/6 73/2 نسبتاً مطلوب 

47   41 1/18 37 4/16 52 23 57 2/25 39 3/17 92/2 نسبتاً مطلوب 

 نسبتاً مطلوب 92/2 39/12 224 37/25 459 43/31 599 28/18 330 55/12 227 (خودکارامدیعامل )
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 .نسبتاً مطلوب است خودکارامدیوضعیت میانگین کلی راهبردهای انگیزشی مرتبط با  فوق،بر اساس نتایج 

 است: زیربه شرح ( 7)عامل  نگرش و جذابیت درونی فعالیت مربو  بهوتحلیل راهبردهای انگیزشی نتایج تجزیه

 نگرش مثبتعامل ردهای انگیزشی میانگین، درصد فراوانی و میزان مطلوبیت مربوط راهب .9جدول 

 راهبرد

 مقدار (5خیلی زیاد) (4زیاد) (3تا حدودی) (2کم ) (1خیلی کم) نوع آموزش

 میانگین

 میزان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی غیرحضوری حضوری مطلوبیت

48   23 2/10 30 3/13 56 8/24 79 35 38 8/16 34/3 نسبتاً مطلوب 

49   16 1/7 32 2/14 44 5/19 77 1/34 57 2/25 56/3 نسبتاً مطلوب 

50   23 2/10 41 1/18 73 3/32 57 2/25 32 2/14 15/3 نسبتاً مطلوب 

51   42 6/18 40 7/17 53 5/23 45 9/19 46 4/20 05/3 نسبتاً مطلوب 

52   29 8/12 39 3/17 83 7/36 50 1/22 25 1/11 01/3 نسبتاً مطلوب 

 نسبتاً مطلوب 22/3 54/17 198 26/27 308 36/27 309 12/16 182 78/11 133 عامل )نگرش(

-هـای یـاددهی  نسبت بـه روش  وضعیت تمامی راهبردهای انگیزشی مرتبط با نگرش مثبت بر اساس نتایج فوق،

لوب بوده و میانگین کلی این راهبردها نیز ، دارای عملکردی نسبتاً مطیادگیری حضوری و غیرحضوری )الکترونیکی(

 .نسبتاً مطلوب است

 استنباطی وتحلیلتجزیه

مـؤثر بـر    (درونـی شخصـی ) و  (بیرونیمحیطی )یک از عوامل انگیزشی  پژوهش و وضعیت هر سؤاالتبه منظور بررسی 

ای و آزمون فریدمن نمونهتک tاز آزمون  ،های آن عواملبندی شاخصاولویت نیزو  مجزایادگیری دانشجویان به صورت 

 .استفاده شده است

 مؤثر بر یادگیری دانشجویان (بیرونیمحیطی )عوامل انگیزشی  اولویت و وضعیت

 راهبردهای انگیزشی مرتبط با فرماندهان تیپ و کادر دانشجویی

 وضعیت کلی مؤلفه راهبردهای انگیزشی اعمالی توسط فرماندهان تیپ و کادر دانشجویی -1

 (3تعیین وضعیت نقش فرماندهان در افزایش انگیزش دانشجویان )میانگین فرضی=  .10جدول 

 هاشاخص

 عامل

انحراف  میانگین

 استاندارد

تفاوت  tمقدار 

 هامیانگین

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

و کادرهای  فرماندهان

 دانشجویی
23/2 63/0 23/18- 76/0- 225 000/0 

، وضعیت مؤلفـه نقـش فرمانـدهان و کـادر دانشـجویی در افـزایش انگیـزش        فوقبه نتایج به دست آمده از جدول  با توجه

در وضـعیت مطلـوبی قـرار    ایـن مؤلفـه   توان گفـت  تر از میانگین پژوهش قرار دارد و میپایین ،دانشجویان از منظر دانشجویان

 ندارد.
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 فرماندهان تیپ و کادر دانشجوییراهبردهای انگیزشی اعمالی توسط  بندیاولویت -2

بررسی اولویت هر یک از پارامترهای مربو  به راهبردهای انگیزشی ارائه شده از سوی فرماندهان تیـپ و کـادر    منظوربه

 .ه استشدشده است؛ که نتایج آن در جدول زیر ارائه دانشجویی، از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده

 فرماندهان و کادر دانشجوییعامل اهبردهای انگیزشی مرتبط با ر بندیاولویتنتیجه  .11جدول 

 راهبردهای انگیزشی
شماره 

 راهبرد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

 درجۀ

 آزادی
 دوخی

 سطح

 داریمعنی

ــدازه موفقیــت در یــادگیری را ناشــی از فرمانــدهان و کــادر   ــا چــه ان ت

 دانید؟دانشجویی تیپ می
39 63/2 48/1 

9 25/216 **000/0 

 ربطذیپیگیر مشکالت دانشجویان خود از طریق عناصر  ،فرماندهان آیا

 ؟هستندمرکز آموزش عالی 
5 62/2 16/1 

حضوری یا غیرحضوری فرماندهان تیپ برای ایجاد فرهنگ یادگیری  آیا

 کنند؟در بین دانشجویان تالش می)الکترونیکی( 
1 55/2 07/1 

ــا ــادگیری  ف آی ــدهان نقــش نظــارتی خــویش را در ی ــا رمان حضــوری ی

 کنند؟دانشجویان ایفا میغیرحضوری )الکترونیکی( 
6 45/2 01/1 

حضوری یا غیرحضوری )الکترونیکـی(  تا چه اندازه شکست در یادگیری 

 دانید؟را ناشی از فرماندهان و کادر دانشجویی تیپ می
40 38/2 38/1 

انگیـزش الزم بـرای    ،های مطلـوب رائه پاداش و تقویتفرماندهان با ا آیا

 کنند؟یادگیری دانشجویان را فراهم می
4 96/1 96/0 

ــا ــدهان  آی ــرایفرمان ــت ب ــادگیری دانشــجویانفعالی ، خصوصــاً هــای ی

محـیط فیزیکـی آرام و بـی سـرو صـدا فـراهم        های الکترونیکیآموزش

 کنند؟می

2 94/1 02/1 

مناسب برای دانشجویان پیگیری الزم را  ۀتغذی ۀتهی برایفرماندهان  آیا

 ورند؟آبه عمل می
3 94/1 99/0 

حضــوری یــا  فرمانــدهان حمایــت عــاطفی الزم را بــرای یــادگیری آیــا

 کنند؟می فراهم دانشجویانغیرحضوری )الکترونیکی( 
7 93/1 98/0 

الش سـین تـ   برنامـه  مطالعهفرماندهان تیپ در اجرای دقیق ساعات  آیا

 کنند؟می
8 86/1 09/1 

آمده از تعیین اولویت وضعیت راهبردهای انگیزشی ارائـه شـده از سـوی فرمانـدهان تیـپ و کـادر       دستبا توجه به نتایج به

 نتیجه گرفت که:توان دانشجویی می

حضـوری یـا   در مجموع ده راهبرد انگیزشی، دانشجویان نقش فرمانـدهان تیـپ و کـادر دانشـجویی را در یـادگیری       -1

 .اندنامطلوب ارزیابی کردهغیرحضوری )الکترونیکی( 

اشـاره   مطالعـه دانشجویان معتقدند که فرماندهان تیپ و کادر دانشجویی کمترین توجه را به اجرای دقیـق سـاعات    -2

 .سین دارند مهبرناشده در 

حضوری یا غیرحضـوری   دانشجویان معتقدند که فرماندهان و کادر دانشجویی حمایت عاطفی الزم را برای یادگیری -3

 .کنندفراهم نمی دانشجویان)الکترونیکی( 
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م مناسب برای دانشـجویان پیگیـری الز   ۀتغذی ۀدانشجویان معتقدند که فرماندهان و کادر دانشجویی در راستای تهی -4

 .ورندآرا به عمل نمی

های مطلوب، انگیـزش  ابزارهای پاداش و تقویت مندی ازبا بهرهدانشجویان معتقدند که فرماندهان و کادر دانشجویی  -5

 .کنندالزم برای یادگیری دانشجویان را فراهم نمی

 مرکز آموزش عالی استادان و اعضای هیئت علمیراهبردهای انگیزشی مرتبط با 

 استادان و اعضای هیئت علمیلی مؤلفه راهبردهای انگیزشی ارائه شده از سوی وضعیت ک -1

 (3در افزایش انگیزش دانشجویان )میانگین فرضی=  استادان و اعضای هیئت علمیوضعیت نقش  تعیین .12جدول 

 هاشاخص

 عامل

 داریسطح معنی آزادی درجۀ هاتفاوت میانگین tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

 000/0 225 -26/0 -22/7 55/0 73/2 استادان و اعضای هیئت علمی

در افـزایش انگیـزش    اسـتادان و اعضـای هیئـت علمـی    به نتایج به دست آمده از جدول باال، وضعیت مؤلفه نقـش   توجهبا 

مطلـوبی  نسـبتاً  در وضـعیت  ایـن مؤلفـه   ن گفت تواتر از میانگین پژوهش قرار دارد و میپایین ،دانشجویان از منظر دانشجویان

 .داردقرار 

 استادان و اعضای هیئت علمیراهبردهای انگیزشی ارائه شده از سوی  اولویت -2

اسـتادان و اعضـای   های مربو  به راهبردهای انگیزشـی ارائـه شـده از سـوی     منظور بررسی اولویت هر یک از شاخصبه

 .است شدهدر جدول زیر ارائه این آزمون نتایج  .است شده دمن استفاده، از آزمون ناپارامتریک فریهیئت علمی

 استادان و اعضای هیئت علمیعامل اهبردهای انگیزشی مرتبط با ر بندیاولویتنتیجه  .13جدول 

 راهبردهای انگیزشی
شماره 

 راهبرد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

 درجۀ

 آزادی
 دوخی

 سطح

 ریدامعنی

غیـر  حضـوری )  در هنگـام تـدریس   استادان و اعضـای هیئـت علمـی    آیا

 کنند؟ارتبا  چشمی مؤثر را برقرار می (،الکترونیکی
11 15/3 02/1 

16 80/385 **000/0 

ــا ــت علمــی  آی ــه مشــارکت در   اســتادان و اعضــای هیئ دانشــجویان را ب

 کنند؟های کالسی تشویق میفعالیت
14 11/3 94/0 

های عینـی و  در هنگام تدریس از مثال ن و اعضای هیئت علمیاستادا آیا

 کنند؟ملموس استفاده می
13 10/3 01/1 

اسـتادان و اعضـای هیئـت    تا چه اندازه موفقیت در یـادگیری را ناشـی از   

 دانید؟ریزی درسی می، مطالب درسی و برنامهعلمی
38 05/3 22/1 

انسـانی مـؤثر بـا دانشـجویان را      ارتبا  استادان و اعضای هیئت علمی آیا

 کنند؟برقرار می
10 92/2 06/1 

نسبت بـه یـادگیری    ،در هنگام تدریس استادان و اعضای هیئت علمی آیا

 دهند؟میرا ارائه دانشجویان بازخورد مناسب 
12 89/2 97/0 

برای ایجاد فرهنگ یادگیری در کـالس   استادان و اعضای هیئت علمی آیا

 ند؟کنتالش می
9 87/2 02/1 

در ابتدای ترم تحصـیلی دانشـجویان را    استادان و اعضای هیئت علمی آیا

خدمتی  ۀدر مورد اهمیت، تأثیر و کاربرد مطالب درسی مورد نظر در آیند

 کنند؟آنان توجیه می

21 83/2 24/1 
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 راهبردهای انگیزشی
شماره 

 راهبرد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

 درجۀ

 آزادی
 دوخی

 سطح

 ریدامعنی

بین مطالـب قبلـی و    ،در هنگام تدریس استادان و اعضای هیئت علمی آیا

 د؟نکنتبا  برقرار میجدید ار
16 80/2 98/0 

اسـتادان و اعضـای هیئـت    تا چه اندازه شکست در یـادگیری را ناشـی از   

 دانید؟ریزی درسی می، مطالب درسی و برنامهعلمی
37 78/2 18/1 

دانشجویان را بـه همکـاری بـا یکـدیگر      استادان و اعضای هیئت علمی آیا

 کنند؟ترغیب می
15 70/2 97/0 

 04/1 57/2 34 های شما است؟ها و مطالب دروس متناسب با تواناییفعالیت آیا

آموزشی مـرتبط بـا درس   از مواد کمک استادان و اعضای هیئت علمی آیا

 کنند؟خود استفاده مؤثر می
18 39/2 13/1 

شـما بـه یـادگیری را     منـدی عالقـه هـای آموزشـی در کـالس    فعالیت آیا

 انگیزد؟برمی
35 35/2 94/0 

بین سـطح دشـواری مطالـب درسـی و      استادان و اعضای هیئت علمی آیا

 کنند؟زمان مورد نیاز یادگیری تناسب منطقی برقرار می
17 30/2 01/1 

مـدت در هنگـام   های کوتاهاز استراحت استادان و اعضای هیئت علمی آیا

 کنند؟ارائه آموزش استفاده می
20 28/2 13/1 

در ارائه مطالب درسی از منابع اطالعاتی  تادان و اعضای هیئت علمیاس آیا

 کنند؟متنوع استفاده می
19 26/2 99/0 

، یـادگیری دانشـجویان   ارتقای برای استادان و اعضای هیئت علمیاز راهبردهای ارائه شده از سوی  حاصلبا توجه به نتایج 

 :توان چنین نتیجه گرفت کهمی

نسـبتاً مطلـوب    غیـر الکترونیکـی  را در یادگیری  استادان و اعضای هیئت علمیجویان نقش در مجموع، دانش -1

 .اندارزیابی کرده

مرکز آموزش عـالی نظیـر ارتبـا  چشـمی مـؤثر، مشـارکت        استادان و اعضای هیئت علمیمدیریت آموزشی توسط  -2

 .اً مطلوب ارزیابی شده استنسبت ... ها وهای کالسی، موفقیت در ارائه آموزشدانشجویان در فعالیت

 بهتی متنوع استفاده کمتری ادر ارائه مطالب درسی از منابع اطالع استادان و اعضای هیئت علمیاز نظر دانشجویان،  -3

تناسـب   ،میزان درک دانشجویان و زمان موردنیاز برای یادگیری مـؤثر  آورده و بین سطح دشواری مطالب درسی و عمل

 .کنندمنطقی برقرار نمی

 راهبردهای انگیزشی مرتبط با دانشجویان

 وضعیت کلی مؤلفه راهبردهای انگیزشی ارائه شده از سوی دانشجویان -1

 (3دانشجویان در افزایش انگیزش یکدیگر )میانگین فرضی=  نقشتعیین وضعیت  .14جدول 

 هاشاخص

 عامل
 داریسطح معنی درجۀ آزادی هایانگینتفاوت م tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

 000/0 225 -52/0 -39/9 83/0 48/2 هم کالسی دانشجویان
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تر از میـانگین  پایین ،، وضعیت مؤلفه نقش دانشجویان در افزایش انگیزش یکدیگر از منظر دانشجویانفوقبا توجه به نتایج 

 .دارد مطلوبی قرارنسبتاً توان گفت در وضعیت پژوهش قرار دارد و می

 یادگیری همدیگر ارتقای برایراهبردهای انگیزشی ارائه شده از سوی دانشجویان  اولویت -2

یکـدیگر، از آزمـون    یـادگیری  ارتقـای  بـرای منظور بررسی اولویت راهبردهای انگیزشی ارائه شده از سوی دانشجویان به

 .است زیرجدول  بر اساسنتایج  .شده است استفادهناپارامتریک فریدمن 

 دانشجویانعامل راهبردهای انگیزشی مرتبط با  بندیاولویتنتیجه  .15جدول 

 راهبردهای انگیزشی
شماره 

 راهبرد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

 درجۀ

 آزادی
 دوخی

 سطح

 داریمعنی

تر از دانشجویان قوی خودرفع نقا  ضعف آموزشی  برایدانشجویان  آیا

 ؟گیرندکمک می
23 69/2 18/1 

3 77/46 **00/0 
 17/1 63/2 24 کنند؟یادگیری سایر دانشجویان تالش می ارتقایدانشجویان برای  آیا

 20/1 52/2 22 کنند؟ایجاد رقابت سازنده تالش می برایدانشجویان  آیا

به طـور  ( -غیرحضوری–)برای آموزش الکترونیکی از سایت اینترنت  آیا

 آورید؟می عمل هبمؤثر استفاده 
31 05/2 22/1 

 نتیجه گرفت که: توانمی، فوقآمده از جدول دستبا توجه به نتایج به

 .یادگیری همدیگر نقش نسبتاً مطلوبی دارند ارتقایدر نتیجه  رفع مشکالت آموزشی یکدیگر و راستایدانشجویان در  -1

 بـه مطلـوبی  مطلـوب اسـتفاده    طوربه، از سایت اینترنت ی(غیرحضوری )الکترونیک یادگیری ارتقایدانشجویان برای  -2

 .آورندنمی عمل

 های اجرایی مرکز آموزش عالیراهبردهای انگیزشی معاونت

 های اجرایی مرکز آموزش عالیوضعیت کلی مؤلفه راهبردهای انگیزشی ارائه شده از سوی معاونت -1

 (3)میانگین فرضی= شجویان مرکز آموزش عالی در افزایش انگیزش دان های اجراییبخشنقش  .16جدول 

 هاشاخص

 عامل
 داریسطح معنی درجۀ آزادی هاتفاوت میانگین tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

 000/0 225 -69/0 -63/15 66/0 30/2 مرکز آموزش عالی

تـر از  پـایین  هـا آناز منظـر   دانشجویاندر افزایش انگیزش مرکز آموزش عالی های اجرایی معاونتنتایج، وضعیت  بر اساس

 .داردبی قرار مطلونسبتاً در وضعیت وضعیت این مؤلفه توان گفت میانگین پژوهش قرار دارد و می

 یادگیری دانشجویان ارتقای برایراهبردهای انگیزشی ارائه شده از سوی مرکز آموزش عالی  اولویت -2

 ارتقـای  بـرای هـای اجرایـی   معاونـت یک راهبردهای انگیزشی ارائه شـده از سـوی    منظور بررسی اولویت هربه

در جـدول زیـر ارائـه    این آزمون نتایج  .است شده یادگیری دانشجویان، از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده

 .است شده
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 های مرکز آموزش عالیمعاونت لعامراهبردهای انگیزشی مرتبط با  بندیاولویتنتیجه  .17جدول 

 راهبردهای انگیزشی
شماره 

 راهبرد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

 درجۀ

 آزادی
 دوخی

 سطح

 داریمعنی

 19/1 30/3 30 کالس متناسب با تعداد دانشجویان است؟ ۀانداز آیا

5 49/271 **000/0 

)خصوصــاً آموزشــی مرکــز آمــوزش عــالی مجهــز بــه وســایل کمــک  آیــا

 است؟ استادان و اعضای هیئت علمیاستفاده  برایکی( الکترونی
29 44/2 17/1 

افزایش انگیزش دانشجویان از افراد نظامی که  برایمرکز آموزش عالی  آیا

 عمل بهسخنرانی دعوت  برای هستندهای نظامی و علمی سرآمد در حوزه

 آورد؟می

25 31/2 14/1 

هـای آمـوزش   و زیرسـاخت  هـا همرکز آموزش عالی مجهز به آزمایشـگا  آیا

 تحصیلی است؟ ۀی متناسب با هر رشتالکترونیک
28 22/2 17/1 

ایجـاد انگیـزش در دانشـجویان جشـنواره و      بـرای مرکز آموزش عالی  آیا

 کند؟مسابقات علمی برگزار می
26 81/1 87/0 

مرکز آموزش عالی از وسایل سرمایشی و گرمایشـی بـه طـور مطلـوب      آیا

 کند؟می استفاده
27 72/1 05/1 

تـوان  یـادگیری دانشـجویان، مـی    ارتقـای آمده از تعیـین اولویـت نقـش مرکـز آمـوزش عـالی در       دستبا توجه به نتایج به

 :که کردگیری نتیجه

 .کالس با تعداد دانشجویان بیشترین رضایت را دارند ۀدانشجویان از شاخص تناسب انداز -1

 .رضایت نسبی دارندهای الکترونیکی و زیرساختها موزشی و تجهیز آزمایشگاهآیل کمکادانشجویان از وس -2

هـا  دانشجویان از وسایل سرمایشی و گرمایشی مرکز آموزش عالی رضایت نداشته و نسبت به عدم برگزاری جشنواره -3

 .هستند مندعلمی دانشجویان دارند گله ارتقایای در ایجاد رقابت و ات علمی که نقش برجستهقو مساب

 مؤثر بر یادگیری دانشجویان (درونیشخصی )عوامل انگیزشی وضعیت و اولویت 

 هاراهبردهای انگیزشی مرتبط با جذابیت درونی فعالیت

 هاوضعیت کلی مؤلفه راهبردهای انگیزشی جذابیت درونی فعالیت -1

الیت در افزایش انگیزش دانشجویان ، وضعیت مؤلفه نقش جذابیت درونی فعزیرا توجه به نتایج به دست آمده از جدول ب

 توان گفت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.تر از میانگین پژوهش قرار دارد و میاز منظر دانشجویان پایین

 (3تعیین نقش جذابیت درونی فعالیت در افزایش انگیزش دانشجویان )میانگین فرضی=  .18جدول 

 هاشاخص

 عامل

 داریسطح معنی درجۀ آزادی هاتفاوت میانگین tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

 000/0 225 -72/0 -75/11 92/0 27/2 جذابیت درونی فعالیت

 یادگیری دانشجویان ارتقای برایها تفاوت میان راهبردهای جذابیت درونی فعالیت -2

یادگیری دانشجویان از آزمـون تـی    ارتقای برایها تمنظور بررسی تفاوت استفاده از راهبردهای جذابیت درونی فعالیهب

 .است شدهدر جدول زیر ارائه این آزمون نتایج  .است شده ای استفادهنمونهتک
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 هاجذابیت درونی فعالیتعامل راهبردهای انگیزشی مرتبط با  بندیاولویتنتیجه  .19جدول 

 راهبردهای انگیزشی
شماره 

 راهبرد
 یانگینم

 انحراف

 استاندارد

 درجۀ

 آزادی
 دوخی

 سطح

 داریمعنی

 09/1 38/2 33 کنید؟در هنگام مطالعه بر عمق محتوا تأکید می آیا

مسائل و سؤاالت کتب درسی در زمان یادگیری حس کنجکاوی شـما   آیا 002/0** -21/0 225

 انگیزد؟را برمی
32 16/2 02/1 

 :که کردگیری نتیجهتوان ها( می)جذابیت درونی فعالیت شخصیاز وضعیت راهبردهای انگیزش  آمدهدستبا توجه به نتایج به

 .نسبی بر عمق محتوا تأکید بیشتری دارند طوربههنگام مطالعه، دانشجویان  -1

 .انگیزدمطلوب برنمی طوربهمسائل و سؤاالت کتب درسی حس کنجکاوی دانشجویان را در زمان یادگیری  -2

 خودکارامدی ارتقایگیزشی مرتبط با اهبردهای انر

 خودکارامدی ارتقایوضعیت کلی مؤلفه راهبردهای انگیزشی  -1

 (3در افزایش انگیزش دانشجویان )میانگین فرضی=  خودکارامدیتعیین وضعیت نقش  .20دول ج

 هاشاخص

 عامل

 داریسطح معنی آزادی درجۀ هاتفاوت میانگین tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

 16/0 225 06/0 38/1 73/0 06/3 خودکارامدیارتقای 

 نسـبتاً مطلـوبی  در حـد   هـا آندر افزایش انگیزش دانشجویان از منظر  خودکارامدیبا توجه به نتایج، وضعیت مؤلفه نقش 

 .قرار دارد

 یرییادگ ارتقای برایدانشجویان  خودکارامدی ارتقایراهبردهای انگیزشی  اولویت -2

یـادگیری، از آزمـون    ارتقـای  بـرای دانشـجویان   خودکارامـدی  ارتقـای منظور بررسی اولویت هـر یـک از راهبردهـای    هب

 .است شدهدر جدول زیر ارائه این آزمون نتایج  .است شده ناپارامتریک فریدمن استفاده

 خودکارامدی یارتقاعامل با راهبردهای انگیزشی مرتبط  بندیاولویتنتیجه  .21جدول 

 راهبردهای انگیزشی
شماره 

 راهبرد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

 درجۀ

 آزادی
 دوخی

 سطح

 داریمعنی

 10/1 40/3 44 انتظار پیشرفت از خود دارید؟)غیرحضوری( در هنگام یادگیری  آیا

6 92/169 000/0 

 17/1 31/3 45 تجارب یادگیری قبلی در یادگیری فعلی شما مؤثر است؟ آیا

 14/1 29/3 36 دانید؟تا چه اندازه موفقیت یا شکست در یادگیری را ناشی از تالش خود می

 16/1 22/3 41 کنید؟احساس شایستگی و توانایی می ،پس از یادگیری مطالب درسی آیا

 11/1 96/2 42 های خود در امور تحصیلی آگاهی دارید؟ها و مهارتاز میزان توانایی آیا

 06/1 73/2 46 آورید؟به عمل می خودارزیابیهای در هنگام یادگیری از آموخته آیا

در ابتــدای هــر تــرم  ،بــرای رســیدن بــه اهــداف یــادگیری دروس خــود آیــا

 کنید؟ریزی میبرنامه
43 52/2 15/1 

ریـزی  برنامـه »راهبـرد  و نیـز  باالترین رتبه  «از خودداشتن انتظار پیشرفت »راهبرد شود که فوق، مالحظه میبا توجه به نتایج 

 .داردکمترین رتبه را  ،برای رسیدن به پیشرفت تحصیلی «برای رسیدن به اهداف یادگیری دروس خود در ابتدای هر ترم
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 راهبردهای انگیزشی مرتبط با نگرش مثبت

 وضعیت کلی مؤلفه راهبردهای انگیزشی خود نگرش مثبت -1

 (3در افزایش انگیزش دانشجویان )میانگین فرضی=  مثبتتعیین وضعیت نقش نگرش  .22دول ج

 هاشاخص

 عامل
 داریسطح معنی درجۀ آزادی هاتفاوت میانگین tمقدار  انحراف استاندارد میانگین

 000/0 225 22/0 61/3 85/0 22/3 ی مثبتهانگرش

ها در افزایش انگیزش دانشجویان از منظر دانشجویان باالتر از میـانگین  شبا توجه به نتایج، وضعیت مؤلفه نقش نگر

 .مطلوبی قرار داردنسبتاً توان گفت در وضعیت پژوهش قرار دارد و می

 یادگیری آنان ارتقای برایراهبردهای انگیزشی نگرش مثبت دانشجویان  اولویت -2

یادگیری آنان، از آزمون ناپارامتریـک   ارتقای برایجویان منظور بررسی اولویت راهبردهای انگیزشی نگرش مثبت دانشهب

 .است شدهدر جدول زیر ارائه این آزمون نتایج  .است شده فریدمن استفاده

 نگرش مثبت دانشجویانعامل راهبردهای انگیزشی مرتبط با  بندیاولویتنتیجه  .23جدول 

 راهبردهای انگیزشی
شماره 

 راهبرد
 نگینمیا

 انحراف

 استاندارد

 درجۀ

 آزادی
 دوخی

 سطح

 داریمعنی

 21/1 56/3 48 افزایی غیرحضوری )الکترونیکی( نگرش مثبتی دارید؟به یادگیری و دانش آیا

4 45/50 000/0 

احسـاس  حضوری یـا غیرحضـوری )الکترونیکـی(    در هنگام یادگیری  آیا

 خوشایندی دارید؟
47 34/3 20/1 

ابی به اهداف آموزشی مطالـب درسـی مـوردنظر نگـرش     یبرای دست آیا

 مثبت دارید؟
49 15/3 17/1 

هـای یـادگیری   از تحصیل در مرکز آموزش عـالی افسـری و فعالیـت    آیا

 رضایت درونی دارید؟
50 05/3 39/1 

اعتماد به نفس  ،شده در کالسدر هنگام ارائه مطالب آموزشی خواسته آیا

 الزم را دارید؟
51 01/3 16/1 

 توان گفت:با توجه به نتایج می

 .هاستآندارای تأثیر نسبتاً مطلوب بر یادگیری  «نگرش مثبت دانشجویان» انگیزشیراهبرد  -1

نگـرش مثبـت   » در اولویـت نخسـت راهبردهـای انگیزشـی     «افزایـی نگرش مثبـت بـه یـادگیری و دانـش    » -2

در اولویت آخر قـرار   «مطالب آموزشی خواسته شده میزان اعتماد به نفس الزم در هنگام ارائه»و  «دانشجویان

 .دارد

 گانه انگیزشی دانشجویان مرکز آموزش عالی موردمطالعههفت عواملبندی تبهر 

 شده است:در جدول زیر ارائه  ،از آزمون فریدمن مندیبهرهگانه انگیزشی با هفت عواملبندی رتبهنتایج حاصل از 
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 در مرکز آموزش عالی نظامی موردمطالعه انگیزشی مؤثر بر یادگیری هگانهفت عواملبندی رتبه .24جدول 

 عامل
 نوع آموزش

 انحراف معیار میانگین
 مشترک غیرحضوری حضوری

 85/0 22/3 2 2 1 مثبت به یادگیری نگرش

 73/0 06/3 1 6 1 خودکارامدیارتقای 

 55/0 73/2 4 0 13 استادان و اعضای هیئت علمی

 83/0 48/2 1 2 1 گردانیکالسی، هم گروهانی و همهم دانشجویان

 66/0 30/2 3 0 3 مرکز آموزش عالی(اجرایی های )معاونت اندرکاران اجراییدست

 75/0 27/2 0 1 1 هاجذابیت درونی فعالیت

 63/0 23/2 4 6 0 فرماندهان و کادر دانشجویی

  61/2 52 مجموع

 دهد:ول باال نشان میکه جد طورهمان

هـای  مخـتص آمـوزش   راهبرد 2)با نگرش عامل یعنی دانشجویان  (درونیشخصی )انگیزشی  عامل متعلق به بُعددو  -1

به ترتیـب در اولویـت اول و دوم قـرار    های غیرحضوری( مختص آموزشراهبرد  6)با  خودکارامدی عامل وغیرحضوری( 

 .اندگرفته

 .اندهای بعدی قرار گرفتهدر اولویت (بیرونیطی )محیراهبردهای مربو  به عوامل  -2

 رتبـه در های غیرحضـوری(  مختص آموزش راهبرد 6)با کادر دانشجویی  راهبردهای انگیزشی مرتبط با فرماندهان و -3

 .آخر قرار دارند

 گیرینتیجهحث و ب

مرکز آموزش « ای هیئت علمیاعض»و « سامانه فرماندهی»از سوی دو رکن کارآمد  یزشیانگ راهبردهایاتخاذ عوامل و 

اتخاذ عوامل و  .است فر گیران تحصیلی شرفتیپ مؤثر در رویکردهای ترینمهمیکی از عالی نظامی موردمطالعه، 

و کافی دانشجویان  مؤثر کوششو  تمرکز ،توجهمنجر به عدم ، از سوی این دو رکن اساسی ناکارا یزشیانگ راهبردهای

 آموزشی-تربیتی برنامه از بتواند دانشجو نکهیا برای .( خواهد شدر شکل الکترونیکی آن)خصوصاً د مطالعه وری یادگی در

 در رییدرگ و شرکت به دانشجو آن در که کرد هایی فراهمنهیزم خارج از کالس کالس و در دیبا را ببرد بهره حداکثر

 یزشیانگ راهبردهایتخاذ ابعاد، عوامل و االبته امروزه  .(Stipek, 2002)شود  خته و ترغیبیبرانگ رییادگی هایتیفعال

آمده ناشی از با توجه به شرایط پیش آموزشی،-های تربیتیبرنامهشکل غیرحضوری و الکترونیکی مناسب و کارآمد در 

 .(Soni, 2020مدیریت بحران کرونا بیش از پیش از اهمیت بسزایی برخوردار شده است )

مرکـز  ی یـک  موزشـ آ-های تربیتـی دانشجویان در برنامهراهبردهای انگیزش ابعاد، عوامل و  در تحقیق حاضر ارزیابی

به همین منظور در مرکز آموزش عالی نظامی موردمطالعه، تعداد هفـت عامـل و   نظامی مدنظر قرار گرفت. آموزش عالی 

 هـای زشآمـو  مخـتص راهبـرد   20 ، تعـداد راهبـرد  52شناسایی شـد کـه از ایـن    در قالب دو بُعد، راهبرد انگیزشی  52

 حضوری و غیرحضـوری  تلفیقیهای مختص آموزشراهبرد  15غیرحضوری و های مختص آموزشراهبرد  17حضوری، 

 :نتایج زیر حاصل شد ،های مذکوربر روی داده های آماریوتحلیلشده و انجام تجزیهآوریهای جمعاساس داده بر .است

)بـا  را  (فرماندهان تیپ و کادر دانشجوییامانه فرماندهی )سنقش مرکز آموزش عالی نظامی موردمطالعه، دانشجویان  -1

 .ندارزیابی کرد «نامطلوب»شده ی ارائههادر یادگیری آموزشهای غیرحضوری( مختص آموزش راهبرد 6
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دارای تـأثیر   عبـارتی  بهو ) را به خود اختصاص دادندانگیزشی  ترین رتبهپایینکه اجرایی از راهبردهایی  %50حدود  -2

 .هستند «سامانه فرماندهی متخذهراهبردهای انگیزشی »مربو  به  بودند(شده های ارائهیادگیری آموزش منفی بر

اجـرای  »کمترین توجـه را بـه    «سامانه فرماندهی» عنوان کردند ،مرکز آموزش عالی نظامی موردمطالعهدانشجویان  -3

 .دارند «سین برنامهشده در اشاره مطالعهدقیق ساعات 

حمایـت عـاطفی الزم را بـرای    » «سامانه فرماندهی» عنوان کردندز آموزش عالی نظامی موردمطالعه مرکدانشجویان  -4

 .کنندفراهم نمیرا « دانشجویان یادگیری

هـای مطلـوب،   ابزارهای پـاداش و تقویـت  مندی از بهره»با  «سامانه فرماندهی» عنوان کردندموردمطالعه دانشجویان  -5

 .کنندرا فراهم نمی «)بخصوص در شکل الکترونیکی آن(انشجویان های الزم برای یادگیری دانگیزه

در هـای حضـوری(   مختص آمـوزش  راهبرد 13)با را  «استادان و اعضای هیئت علمینقش »در مجموع، دانشجویان  -6

 .ارزیابی کردند «نسبتاً مطلوب»بر اساس جدول استاندارد مطلوبیت،  ،یادگیری

مرکز آموزش عـالی   استادان و اعضای هیئت علمیکالس توسط  هزشی و ادارمدیریت آمو» عنوان کردندانشجویان د -7

هـای  نظیر ارتبا  چشمی مـؤثر، مشـارکت دانشـجویان در فعالیـت    ) غیر الکترونیکیهای در آموزشنظامی موردمطالعه 

 .است «نسبتاً مطلوب»بر اساس جدول استاندارد مطلوبیت،  «(غیره ها وکالسی، موفقیت در ارائه آموزش

در ارائـه مطالـب    استادان و اعضـای هیئـت علمـی   » عنوان کردندمرکز آموزش عالی نظامی موردمطالعه دانشجویان  -8

میـزان درک   بین سطح دشـواری مطالـب درسـی و   »و  آورده به عملاستفاده کمتری  «درسی از منابع اطالعاتی متنوع

 .کنندقرار نمیتناسب منطقی بر «دانشجویان و زمان مورد نیاز برای یادگیری مؤثر

محیطـی  در اسـتفاده از راهبردهـای انگیزشـی     ،نظامی موردمطالعهمرکز آموزش عالی  ،نظرات دانشجویانبر اساس  -9

سامانه »های دانشجویان به ترتیب در حوزه)الکترونیکی(  حضوری و غیرحضوریِبرای تأثیرگذاری در یادگیری  (بیرونی)

 .عمل کرده است «ضعیف نسبتاً» نیز «اعضای هیئت علمیاستادان و » ۀو در حوز «ضعیف» «فرماندهی

را بـه  راهبردهای انگیزشی  ترین رتبهپاییناز راهبردهایی که  30%، سامانه فرماندهیبعد از راهبردهای انگیزشی مرتبط با  -10

روزرسـانی  هیز و بـ عدم تجه»نیز و  «ها و مسابقات علمیعدم برگزاری جشنواره»مربو  به اقداماتی نظیر  خود اختصاص دادند؛

 .اندنظامی دانشجویان داشته-که تأثیر منفی در یادگیری دروس علمی هستند «هاها و کارگاهآزمایشگاه

از  (40 و 11، 30 شـماره راهبردهـای   )به استثنای هستندبرتر  رتبهراهبردهای انگیزشی که دارای  %70در حدود  -11

 .بودند (درونیشخصی )نوع راهبردهای انگیزشی 

ـ  آورده دسـت  بهر راهبردهای انگیزشی که باالترین رتبه را بیشت -12 ارتقـای  » ترتیـب بـه راهبردهـای انگیزشـی    هانـد ب

 .داشتاختصاص  «استادان و اعضای هیئت علمی»و  «نگرش مثبت»، «خودکارامدی

 ارتقـای »بـاالترین رتبـه را در بـین راهبردهـای انگیزشـی       «داشـتن انتظـار پیشـرفت از خـود    »راهبرد انگیزشـی   -13

 .به خود اختصاص داد «یادگیری ارتقای برایدانشجویان  خودکارامدی

بهترین راهبرد در بین تمامی راهبردهای انگیزشی کـه در یـادگیری دانشـجویان مـؤثر اسـت مربـو  بـه راهبـرد          -14

 .است «افزاییبه یادگیری و دانش نگرش مثبت»انگیزشی 

 ارتقـای درنتیجـه   رفـع مشـکالت آموزشـی یکـدیگر و     یراستادانشجویان در بر اساس جدول استاندارد مطلوبیت،  -15

 .دارند «نسبتاً مطلوبی»یادگیری همدیگر نقش 

 :شودزیر ارائه می پیشنهادهایآوری شده، های جمعآماری داده وتحلیلتجزیهاز  حاصلبر اساس نتایج     

هـا و  برگـزاری جشـنواره   ریـزی الزم بـرای  برنامـه نظـامی موردمطالعـه،   آموزش مرکز آموزش عالی  معاونت تربیت و -1

 .های ناشی از کرونا( انجام دهدمحدودیت در شرایط)حتی به شکل مجازی مسابقات علمی 

هـای موجـود در بـین دانشـجویان     بر اسـاس دسـتورالعمل  مجازی(  صورتبه لزوم)در صورت خوانی مسابقات کتاب -2

 .شوداعطاء داوطلب برگزار و به منظور ایجاد انگیزه به دانشجویان برتر جوایزی 
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هـای اینترنتـی   و نیز سایتها ها و کارگاهها نسبت به تجهیز و نوسازی آزمایشگاهمعاونت آموزش با همکاری دانشکده -3

 .کنداقدام ای نامعلوم با وجود استمرار شرایط ناشی از بحران کرونا تا آیندههای مجازی( )برای برگزاری آموزش

هـا  کـالس آموزشی موجود در را ملزم نمایند تا حد امکان از وسایل کمک میاستادان و اعضای هیئت عل ،هادانشکده -4

 .مؤثر استفاده نمایند طوربهها برای ارائه آموزش

هـای  عمال مـدیریت آموزشـی مطلـوب، از روش   را ملزم نمایند تا ضمن اِ استادان و اعضای هیئت علمی ،هادانشکده -5

 .استفاده نمایند شودو سرزنده شدن کالس و دانشجویان می ییمحور که باعث پویاتدریس مشارکتی و پژوهش

منظور ایجاد نگـرش مثبـت بـه یـادگیری و     هب دعوت شود تا ؛استاز نخبگان نظامی که از نظر علمی نیز صاحب نام  -6

 .افزایی برای دانشجویان سخنرانی نماینددانش

یـادگیری   ی مختلف اهمیـت دروس و هانار زمبا رفتار و سخنرانی خود د استادان و اعضای هیئت علمی ،فرماندهان -7

دانشـجویان نسـبت بـه یـادگیری      خرسـندی کـه احسـاس    ایگونـه بـه شده را مورد تأکید قرار دهنـد  های ارائهآموزش

 .شده در آنان نمایان باشدهای ارائهآموزش

شـده بـه دانشـجویان را    رائههای اهای مطلوب، انگیزش الزم برای یادگیری آموزشفرماندهان با ارائه پاداش و تقویت -8

 .فراهم نمایند

دانشـجویان، حمایـت عـاطفی الزم را     مطالعه براین محیط فیزیکی آرام و بی سرو صدا کردفرماندهان ضمن فراهم  -9

 .آورند عمل بهآنان  برای یادگیری

جویان آموزش دهند تـا  مطالعه فراشناختی را به دانش ملزم گردند تا راهبردهای یادگیری و استادان و اعضای هیئت علمی -10

 .افزایی دانشجویان افزایش یابددانش آنان در یادگیری دروس ارائه شده، سرعت یادگیری و انگیزهضمن تقویت 

هـای  از جملـه محـدودیت   ،هـای سـازمانی آن  دم امکان نشر عنوان مرکز آموزش عالی نظامی موردمطالعه و برخی از بخـش ع

 انگیزشـی در دو شـیوه آموزشـی    و راهبردهـای  عوامـل  ابعـاد، تفـاوت   مجزا و تخصصـی  مطالعه کامالًتحقیق حاضر بود. همچنین 

 .از جمله موارد پیشنهادی برای ادامه تحقیقات آتی در این زمینه استحضوری(  الکترونیکی یا غیرحضوری و آموزش آموزش)
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