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 مقدمه  

بر سرنوشت   یی بسزا  یریتأثو    شودیمحسوب م   ی ات یو ح  ی از موارد اساس   ی ک یدر آموزش    ت یفیک

جد  یآموزش   تیف ی ک  یاب یارزش  نیبنابرا  ، دارد  کشور است   ی اریبس   یبحث  کشورها   از 

آموزشی ازجمله مواردی است که   یهاامروزه افزایش کارایی و اثربخشی سامانه.  1(2006)مسی،

قرارگرفته است  پیشرو مورد   یهادر سازمان بانکیو،    توجه  و  در   که یهنگام  .2( 2201)استانکیو 

اینمی وارد نظامی ی هاسازمان طهیح در    چراکه،  ابدی یم  دوچندان  یتی اهم موضوع شویم، 

قیمت جان  ندیده باشند این موضوع به    تیفیباک صحیح و    یهانبرد اگر افراد آموزش  یهادانیم

تربیت   آموزش مرتبط با   ویژهبهاین خود اهمیت پرداختن به موضوع آموزش    . آنان تمام خواهد شد

یگان  داراندرجه کارکنان  کهو  رزم  در  در  هاسرپنجه عنوانبه های  عملیاتی  لحاظ    هاارتشی 

ایران، حفاظت،   تیمورمأ ی طورکلبه.  دهدینشان م   خوبیبه ، گردندیم ارتش جمهوری اسالمی 

است بوده  ارضی کشور  تمامیت  از  و حراست  دریایی   پاسداری  نیروی  میان  این  در    عنوانبهو 

دارد تا از مرزهای آبی کشور حراست و پاسداری    ت یبخشی از ارتش جمهوری اسالمی ایران مأمور

  یاگونهبهبا عنایت به گستردگی و وسعت مرزهای آبی کشور نیاز است که نداجا خود را    .نماید

مأمور بتواند  که  نماید  آماده  و  با   تیتجهیز  را  انجام   و اقتدار   محوله  به  کافی    رساندصالبت 

نیروی دریایی راهبردی    )ع(  دریایی باقرالعلوم  یهافرماندهی آموزش تخصص  .(50:  1390ین)طحا

)راه و عملیات،    رسته تخصصی   17  داران در آموزش درجهبا   (نداجا) ارتش جمهوری اسالمی ایران

  ی انسان  یرویدرصد بدنه ن  70حدود  داران  برق و آماد و....(، که این درجه  توپخانه و ملوان، مکانیک، 

به  د. را دار  جاندای راهبردی  هاتی مأمور یدر اجرا یاژهیوجایگاه    گردندینداجا را شامل م  در

 فه ی وظ  در مناطق عملیاتی نداجا مشغول به انجام   ویژهبهکه  یدارانشایسته است درجههمین سبب  

محوله   یهاتیاز سطح آموزش و مهارت باالیی برخوردار باشند تا بتوانند وظایف و مأمور  گردندیم

اهمیت پرداختن به این امر دارای آثار مثبت از قبیل بهبود    را به شکل مطلوب به انجام رسانند.

دانش آموزش  آموزش  کیفیت  فرماندهی  با هاتخصصآموزان  نداجا  )ع(  باقرالعلوم  دریایی  ی 

و    روز به  متون آموزشی، استفاده از  ی مناسبزیربرنامه،  کارآزمودهی از اساتید مجرب و  ریکارگبه

  ها تیمأمورکه نتیجه آن ارتقای مهارت و توانایی در انجام    استفضای آموزشی مناسب    ی ریکارگبه

، ایجاد نگرشی درست و مثبت به هدف دوردستی اه آبدر  تیمأموردر اجرای  ویژهبهواگذاری، 

. همچنین در صورت  استسازمان و باال بردن انگیزه فراگیران در امر یادگیری دروس  تیمأمورو 

 
1.Massy 

 
2 Stanciu and Banciu . 
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امر کیفیت آموزش   به  قبیل آثار منفی  کلی    صورت به  در مراکز آموزشی عدم توجه  از  متنوعی 

در انتقال    شده  جادیاعه نداجا با توجه به ضعف  تاب  ها گانی محوله در یهاتیمأموراجرای نامناسب  

و از سویی دیگر منجر به   سوک یاز    دار هدفریزی آموزشی متمرکز و  برنامه، عدم امکان  آموزش

 . گرددیم ایجاد یک محیط آموزشی نامناسب با متون قدیمی 
آموزش   فرماندهی  در  آموزش  جایگاه  هاتخصصکیفیت  دریایی  و  اژهیوی  داشته  ی  ها مؤلفهی 

و امکانات    ی، ویژگی اساتیدمتون آموزشی آموزشی و  زیربرنامهبر آن شامل    تأثیرگذارمختلفی  

احصاء    نظرانصاحباز طریق مطالعه اسناد و مدارک، پرسشنامه و مصاحبه با  که  آموزشی است  

این  گردیده و   به  سعی    پژوهشدر  از  نیآفرنقششده  . در  داخته شودپر  ها این مؤلفهی هر یک 

بر بهبود کیفیت آموزش دانش آموزان    مؤثرشناسایی عوامل    پژوهشحقیقت هدف اصلی از این  

 .است نداجا )ع(   ی دریایی باقرالعلومهاتخصصفرماندهی آموزش 
 

 مبانی نظری پژوهش 
 

جانب آموزگار  ، از  رندهیادگ یایجاد یادگیری در    منظوربهاست که    ییهاتیعبارت از فعال  آموزش 

  ابد ی ی، به کنش متقابل جریان م رندهیادگیو بین آموزگار و یک یا چند    شودیم   یزیریا معلم طرح

امروزه متون گردد،  هر آموزشی بر اساس یک سری متون آموزشی ارائه می  .(14:  1398)سیف،  

استوار    شدهاستفادهی محتوی و منابع  هامؤلفهدر مراکز آموزشی بیشتر بر    شدهگرفتهبکار  آموزشی  

انسان  کرد؛  ی در خصوص موارد مطروحه نکاتی را بیان  ستیبایمگردیده به همین منظور در ابتدا  

ترین طریق، تمایل داشته ترین زمان و به سهلاجتماعی همواره نسبت به انتقال مفاهیم در کوتاه

واقعیات ملموس و عینی، مفاهیم ذهنی بسازد و زمانی از مفاهیم ذهنی، واقعیات عینی  گاهی از  

دهد. یکی از مفاهیم عمده در ادبیات آموزشی، تدوین محتوای  ساخته و به امور و اشیاء مفهوم  

های نهایی و کلی با توجه به فلسفه آموزش،  آموزشی است که حاوی موضوعات اساسی چون هدف

دار و  های هدفاز طریق مجموعه فعالیت  درواقع   ردهای الزم برای رفع نیازها است.اهداف و راهب

شده در  توان به نظریات و اهداف مشخصهای مناسب است که میمبتنی بر نیاز و متکی بر روش

برنامه فرایند  طی  آموزش  فعالیتبرنامه  مجموعه  این  پوشاند  عمل  جامعه  آموزشی  های  ریزی 

ند و روش مدار خود طی یک فرایند منطقی و منظم علمی، چارچوب محتوای  مدار و نظامهدف

بندی  کند و چگونگی سازمانریزی میهای خُرد و کالن آموزشی طرحآموزشی را در سطح برنامه

می مشخص  اهداف  تحقق  برای  را  نظریه  کند.محتوا  مرور  آموزشی،  محتوای  تدوین  های  در 

ها در  های اعمال نظریههای جدیدتر و کاراتر، راهکارها و شیوهیهنظر  ژهیوبهریزی آموزشی  برنامه 

های  محتوا، بحث تعادل روش و محتوا در برنامه  دهنده لیعوامل تشک ،  های واقعی آموزشمحیط
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های  محتوای آموزشی در هر سطح از طریق تهیه کتاب فیآموزشی، راهنمای تهیه و تدوین و تأل

جایگاه و  ویژهبهها و اددهی، یادگیری در تحقق اهداف برنامههای یدرسی و آموزشی، نقش روش

بحث و    صورتبههای مهم و عمده در آموزش است که باید  ها در همان راستا، زمینهارزش  ریتأث

  قرار گیرد  موردتوجهنظر و نقد و بررسی، پیشنهادهای مفید و مؤثر فرهیختگان، کارشناسان  تبادل

  از  زیادی   تعاریف.  استریزی آموزشی  ز موارد مهم در آموزش، برنامهیکی ا  (.1381)رشیدیان،  

 این  آموزشی   یزیربرنامه  قلمرو  در   پیشرو  اندیشمندان  از   کومبز  فیلپ  است.   شده  ارائه  یزیربرنامه 

 منظور  به  منطقی  تحلیل  تجزیه  کاربرد  :(67:  1353،  1)کومبز است  کرده   تعریف  چنین  را  فرایند

 گری د  عبارت  به  .دانشجویان  و  کارکنان  آموزشی  نیازهای   رفع  در   آن  تأثیر  و  کارایی   افزایش

  نظام   اجزای  از  یک   هر  مورد   در  تحلیلی   یها روش  منظم  کاربرد  شامل   آموزشی،   یزیربرنامه 

 (. 121  :1395  ،2)نلسون   ستا  کارآمد  آموزشی  نظام   یک   استقرار  آن  هدف  و  شده  ذکر  آموزشی

  برای  یادگیری  ی هافرصت  یزیربرنامه  که  است  آمده  آموزشی  یزیربرنامه  تعریف  در   گرید  ی جا  در

  آموزشی  یزیربرنامه  ، کندیم  فراهم  را   معین  جمعیت  برای  جزئی  و  کلی  یها هدف  به  رسیدن

  از  ترکیبی  برگیرنده  در  که  است  ی اشدهحیتصر  طرح   تنظیم  متضمن  عقالیی  نظام  یک   عنوانبه

 معرفت  از  بخشی  ها نظام  تحلیل  است.  تکنولوژی   و  عملیات   تحقیق  ، هانظام  تحلیل   ی هاتیفعال 

  یزیربرنامه   .(407  :1390  رضوی،   و   )نوروزی  دارد  یزیربرنامه  با   نزدیکی  وابستگی   که   است  بشری

  آموزشی  یها تیفعال  و   عملیات  ین یبشیپ  و  آموزشی  اهداف  تعیین  از   است  عبارت   ابطحی   دیدگاه   از

  آموزشی  یهاتیمحدود  و  امکانات   به  توجه  با  شدهنییتع  قبل  از  آموزشی   اهداف  به  رسیدن  برای

  توانمی  را  آموزشی   یزیربرنامه  اصلی  یهاگام  (.1382  )ابطحی،   جامعه   ارزشی  نظام   همچنین   و

 برشمرد:  زیر صورتبه

 آموزشی  ویژه یها هدف و  کلی ی هاهدف تعیین .1
  یها هدف  تعیین   آموزشی،   یهایزیربرنامه  خصوصبه  و  یزیربرنامه  در  ضروری  و  اساسی  گام   اولین

 است   بهتر  ویژه،  و  کلی  یهاهدف  مورد  در  بحث  از  قبل  است.  آموزشی   ویژه  یهاهدف  و  کلی

  یها هدف  و  سازمان   کلی   یهاهدف  بین  چراکه   باشیم.  داشته   سازمانی  ی هایمش خط  به  یااشاره

  یها یمش خط  دارد.  وجود   نزدیکی  ارتباط   ”سازمانی“ ی هایمشخط  همچنین   و   آموزشی   کلی 

 شامل  که  است  سازمانی   یهاهدف  به  نیل  برای  فرد   یهاتیفعال   در  سازمان   کلی  راهنمای   سازمانی، 

 و  ها طرح  و  سازمان   ویژه  یهاهدف  سازمان،  کلی  یهاهدف  مورد   در  روشنی  نسبتاً  توضیح

  و  آموزشی   کلی  یهاهدف  بین  ارتباط   ترتیب  بدین  است.  اهداف  به  رسیدن  کلی  یهاروش

 
1 Coombs 
2 Nelson 
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  چارچوب در  و  کلی   اهداف به توجه با  آموزشی  کلی   یها هدف .گرددیم  روشن  سازمان  ی مشخط

  آموزشی  یزیربرنامه یا  و آموزش کارشناس  یا و مسئول  مدیر،  .گرددیم ن ییتع سازمان  ی مشخط

 معین  را  خود  سازمان  آموزشی  کلی  یهاهدف  تواندینم   سازمان  وظایف   و  هاهدف  شناخت  بدون

  کلی   یهاهدف  چارچوب  از  خارج  را  آموزش  یهابرنامه  خاص  یها هدف  تواندینم  نیز  و  نماید

 (. 1395 دیهیم، و  )چرابین  بگیرد نظر در  آموزشی

   محتوا تعیین .2
  باشد.  هابرنامهژهیو  و  کلی  یهاهدف  با  رابطه  در  بایستی  همواره  آموزشی  یهابرنامه  محتوای  تعیین

 بلکه   شد،   نخواهد   حاصل  برنامه  اجرای  در   توفیقی   تنها نه  نگیرد،   قرار  توجه  مورد   امر   این  اگر   چراکه

  از  سازمانی،   ی هاهدف  به  رسیدن   نهایتاً   و  ها یینارسا  رفع   جهت  در   ی الهیوس  عنوانبه  آموزش

 (.1395 دیهیم، و )چرابین  شد. خواهد خارج خود صحیح  و  سالم مجرای

 برنامه  اجرای مدت تعیین .3
  مدت  باید  آموزشی   یهاهدف  به  رسیدن  برای  آموزشی،   یهابرنامه   مسئوالن  و  کارشناسان   مدیران،

  آموزشی  دوره  یک   زمان  مدت  اگر  که  گونههمان  بگیرند.  نظر  در  هادوره  اجرای  جهت  را  کافی  و  الزم

 چنانچه   و  رسانید،   نخواهد  آموزشی  یها هدف  به  را  ما  شود،  گرفته  نظر  در   معقول  حد  از   کمتر

 به   کنندگانرکتش  در  کسالت  و  خستگی   حالت  کند،  تجاوز  معقول  حد  از  هم  برنامه  زمان  مدت

    (.1395 دیهیم، و  )چرابین آورد خواهد وجود

 کنندگان شرکت شرایط  تعیین .4
  هستند  واقعیت   این   پذیرفتن   از   ناچار  باشند،  نیبخوش  اندازه   هر  مسئوالنش  و   آموزشی  واحد  یک

  در  دارند، نیاز آموزش به که را افرادی کلیه  توانندینم محدود، انسانی و مالی امکانات علت به که

  حد  تا   اولویت  مسئله   که  است  آن  روش  ن یتریمنطق   البته   دهند.  آموزش  معینی   زمانی   محدوده

  دیگران   به  نسبت  نیازشان  که  شود  داده   آموزش   افرادی  به  اول  درجه   در  و  گردد   رعایت  امکان 

 اولویت نظر  از  ، گرددیم  تعیین  آموزش دگاهی د از  نیازشان  که   افرادی تعداد  اگر حال  است.  بیشتر

 مسئول   شد، نبا  ممکن  زمانی   محدوده  یک  در  ها آن  تمامی  آموزش  و  بگیرند   قرار  سطح  یک  در

  در   شرکت  برای  و   انتخاب  را   اج یمورداحت  تعداد   افراد،   این   مستقیم   سرپرست  کمک   به  باید   آموزش

 .(1395  دیهیم،   و   )چرابین  داد   انجام  خاص  ی هابرگه  ارسال  با  توانیم  را   کار   این  نماید،   دعوت  دوره
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 آموزش ی هاروش تعیین .5
 محتوای   ارائه  برای  که  دارد  ییهاروش  یا   روش  به  بستگی  زیادی  حد  تا  آموزشی   برنامه  هر  موفقیت

  نیز  آموزشی  ریزانبرنامه  و   کارشناسان  مدیران،   دیگر  طرف   از  .شوندیم   انتخاب  شده نییتع

  بودنشان  مؤثر  خود  که   یی هاروش  به   یروش   آموزشی   برنامه  یک   جانبههمه  بررسی  بدون  توانندینم

  آموزشی،  یهاروش  از   استفاده  و  انتخاب  در   باید   بلکه   نمایند.  اعمال   و  انتخاب   ، دهندیم  تشخیص   را

  اساتید   فراگیران،  تعداد  و  سطح  ،آموزش  بودجه  ،آموزش  زمان  و  مدت  ،آموزش  هدف  قبیل  از  نکاتی

  دهند   قرار  دقت  و  نظر  وردم  همواره  را  آموزش  لوازم  و  وسایل  و  آموزش  محل  ،آموزشی  مربیان  و

 .(1395 دیهیم،  و )چرابین

 آموزشی  خدمات و تسهیالت  ین یبشیپ .6
  هابرنامه  گونهنیا  توفیق  در   آموزشی  یهابرنامه  اجرای  برای  الزم  آموزشی  خدمات  و  تسهیالت

  یها دوره  اهداف  با  متناسب  االمکان یحت  باید  را  آموزشی   خدمات  و  تسهیالت  این  دارد.  فراوان  تأثیر

 آموزش   به  مربوط  امور   کلیه  که   گرددیم   مشاهده  موارد   از   بسیاری  در   بسا چه  نمود.  ایجاد  آموزشی

  از  ی مسائل دبای  آموزشی مسئوالن  و کارشناسان  مدیران،  . ردیگیم  قرار  توجه مورد  کامل صورتبه

  دهند  قرار   توجه   مورد   را   آموزشی  ی هاسالن  و   ها کالس  تجهیزات   و   خوابگاه  ، مکان  و   جا   قبیل 

 (.1397 )آریانی، 
 آموزشی  مربیان  و اساتید  انتخاب .7
 است.  آموزشی  برنامه  هر  اجرای  در  مهم  موارد  از  نیز  آموزش  مربیان  و  اساتید  انتخاب  مرحله

  معمول   را   کافی  توجه  و  دقت  نیز  کار   از  مرحله  این   در  باید  برنامه  مجریان   و  ریزانبرنامه  مسئوالن،

  آموزشی   مسئوالن   و  کارشناسان   مدیران،  است  الزم  مرحله،  این  انجام  در  سهولت  برای  دارند.

 داشته   دسترس  در  را  مختلف  یها دوره  برای  شرایط  واجد  مربیان  و  اساتید  از   فهرستی  همواره

 مؤثر   مربیان  و  اساتید  دوره،  آن  خصوصیات  و  هایژگیو  به  توجه  با  دوره،  هر  برای  بتوانند  تا  باشند

  دوره  یها یژگیو  با   متناسب  باید  دوره،   هر  برای  مربی  و   استاد  انتخاب  کنند.  انتخاب  را   کارآمد  و

 مدرسین  تجربه  و   تحصیالت   آموزش،  ی هاروش  دوره،  هدف   شامل  ها یژگ یو  این  باشد.   نظر   مورد

  برای  مناسب   مدرس  ها یژگیو  این  به   توجه  با  که   است   قبلی   یهابرنامه  ارزشیابی   به   توجه  لزوم  و

 (.2138 )ابطحی،  شوندیم  انتخاب آموزشی  یهابرنامه 

شود که عبارت از  مباحث و متون آموزشی معموالً سه مالک در نظر گرفته می یده برای سازمان

ادگیری تراکمی یا مداومت و یگانگی است. در سازمان دادن محتوا سؤاالت  ی برقرار کردن توالی  

برنامه  سؤاالتی شود  زیادی مطرح می برای  های یادگیری آن  ریزی توالی محتوا و شیوههمانند: 
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ها و تجارب آموزشی و یادگیری را برای رسیدن به توان فعالیت؟ چگونه میمحتوا چه باید کرد

توان روش یادگیری محتوا را  باشد. چگونه می  صرفهبهمقرونهای متعدد طراحی نمود که  هدف

در   که  داد  سازمان  هدف  زمانک ی چنان  به  مانند  دستیابی  متعددی،  رفتاری  و  آموزشی  های 

های مناسب و... مسیر باشد. با مشکل محتوا که به تسلط  بعضی نگرشروش تفکر، رشد    ادگرفتنی

توان محتوا را چنان سازمان داد که در یک سطح از عملیات ذهنی نیاز دارد چه باید کرد؟ آیا می

ذهنی و الگوهای انگیزشی    یهاهای یادگیری که با دستگاهمبانی آن از طریق انواع گوناگون روش

داشته   مطابقت  آموخته شوند.متفاوت  تعیین مالک  نظراختالف  سانن یبد  باشد  اعتبار  در  و  ها 

ریزی و تنظیم  هایی شده است که کار برنامهها برای سازمان دادن مباحث آموزشی موجب بحثآن

 (.54: 1394)حاجی کریمی،  محتوا را با مشکالتی مواجه ساخته است

 شودیبه فضاهایی اطالق مفضای آموزشی  آموزش باید در یک فضای آموزشی مناسب ارائه گردد.  

از قبیل هوای سالم، دمای مناسب، رطوبت کافی،    ییهاها، استاندارد شاخصکه در طراحی آن

اکبری،  )  و ارتباطات رعایت شده باشد  هاینور، صوت، دید و منظر مناســب، کارایی انرژی، دسترس 

  از یموردنی تجهیزات، امکانات و منابع  داشتن امکانات آموزشی که به معنای چگونگ  .(21:  1372

امکانات و تسهیالت الزم در محیط  ی آموزشکمک تجهیزات و وسایل  ؛  استبرای اجرای دوره    ،

 هر آموزشی هدفی را دربر   (.165:  1383)واجارگاه،    استنیز از موارد دیگر  آموزشی و منابع مالی  

ها دست یابد. به آن خواهد یو نتایجی هستند که نظام آموزشی م  ها یژگ یاهداف آموزشی ودارد. 

 شده   یزیرکه مطلوب یک جامعه بوده و از قبل برنامه  یی هادانش، بینش و مهارت  گر ید  عبارت  به

م  تعیین  را  آموزشی  نظام  حرکت  مسیر  آموزش"  کند یو  م نامید  "اهداف  )عبدالهی،    شوندیه 

عوامل آموزشی باید در راستای رسیدن به اهداف آموزشی باشد. برای    یهاهمه تالش  .(1387

که در زیر به برخی از    است   ها مشروط به شرایطی تحقق اهداف سهولت باید، تعیین آن  نکه یا

 : شودیها اشاره م آن

  باید مشخص و روشن باشند. هاهدف (1

 باشند. زیبرانگچالشها باید هدف (2

 باشند. ی ابیدست  ها باید قابلهدف (3

 افراد باید نسبت به اهداف متعهد باشند.   (4

 باشند.  یریگسنجش و اندازه ها باید قابلهدف (5

 قوی برخوردار باشند.  یهازهیها از انگهدف باید ارزشمند باشد تا افراد برای تحقق آن (6

مند و راهبردی، جهت طراحی و استقرار نظام جامع آموزشی در هر سازمانی مستلزم تفکر نظام

های آموزشی است. استقرار سامانه جامع آموزشی  ها و دورهافزایش اثربخشی و هدفمندی برنامه
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 ارزشیابی آموزشی است. به  تیدرنهادر هر سازمانی شامل: مراحل نیازسنجی، طراحی، اجرا و  

های مراحل اصلی نظام آموزشی زمینه ناکامی و توجهی به هر یک از بخشطورکلی، غفلت یا کم

توجه قرار دادن هر یک    ها را فراهم خواهد ساخت و برعکس پیگیری و موردعقیم گذاری برنامه

تا اعضای درونی ها، باعث میاز مراحل و تبعیت از چرخه منطقی فعالیت )برنامه ریزان و   شود 

  های آموزشی برخورد کنند ها با جدیت و اعتماد با فعالیتیان( و همچنین مشتریان آموزشمجر

 .(1397)رزمی، 

شده در  های مشخصمسئولیت انجام تمامی فعالیتمرحله عملی هر آموزشی اجرای آن است.  

ل،  حا با این  .  است  دهندهآموزشی  عهده  ی آموزش بری آموزشی برای ارائه های برنامهمشخصه

دهنده، نقش سازمان  گیری مطمئن از خدمات آموزشفراهم آوردن منابع الزم برای بهره  عالوه بر

 د: شامل شو پشتیبانی و ایجاد تسهیالت برای آموزش ممکن است موارد زیر را نیز در

 گیرنده،آموزش دهنده وآموزش پشتیبانی از -1

 . (1398)عسگرانی،   شدهارائهپایش کیفیت آموزش  -2

اساتید و مربیان از ارکان اصلی تربیت و آموزش در مراکز آموزشی نیروی دریایی    که   ییآنجا  از

ی  ها سرپنجهداران آینده و  درجه  عنوانبهاین مراکز    النیالتحصفارغراهبردی هستند و از طرفی  

  خواهند داشت نیاز است مدرس نظامی  بر عهده های دریایی نداجا وظایف خاصی را  عملیاتی یگان

در دو کارکرد    زمانهمباشد و عملکرد اعضای مراکز آموزشی    یفرد منحصربهی  هایژگ یودارای  

منظور از  پایان کار هر آموزشی ارزشیابی نتایج آن است.    .قرارگیرد  توجه  موردتدریس و تحقیق  

اند، یعنی  شدهاهداف آموزشی، هردو، برآورده  ارزشیابی، تأیید این امر است که اهداف سازمانی و 

داده  اثربخشآموزش   گردآوری  شامل  باید  ارزشیابی  فرایند  است.   تهیهبوده  و  گزارش ها  ی 

بررسی نتایج  باشد.  و   شدهانجامهای  ارزشیابی  آن    توسط محققان  از  آموزش حاکی  متخصصان 

از  ی مورد نی انداز شناخت دانش و تجربههای گوناگون برحسب مأموریت، چشماست که سازمان

پس از اجرای آن به   گذارد و ی اجرا میتنظیم و به مرحله  های آموزشی راکارکنان خود، برنامه

  ی ذاتی وهای آموزشی خود را برحسب وظیفه، برنامههر سازمان پردازد. بنابراین،  ارزشیابی می

یکی    .(1368)ساعتچی،    دکنپس از اجرا، آن را ارزشیابی می  کند تنظیم واهدافی که دنبال می

ی، نظام تربیت و آموزش مراکز نظامی بوده به هر کشوری بسیار مهم در نظام آموزشی  هاحوزهاز  

های  پیچیدگی و الزامات خاص محیط  .این دلیل که در برقراری امنیت کشور نقش بسزایی دارد

می فراگیران  آموزش  کیفیت  بهبود  چگونگی  در  موجود  ابهامات  بر  این   ازجمله.  افزایدنظامی 

آموزشها میپیچیدگی آمیخته شدن  به  و مواردی  توان  نظامی، عقیدتی، حفاظتی   ن ی ا  از های 

های دریایی  وظیفه اصلی در فرماندهی آموزش تخصص.  های درسی اشاره نمودبا آموزش  دست
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  یازها ی موجود  بتوانند ن کارآمد و توانمندی است که متناسب با تهدیدات  ی روهایننداجا پرورش 

انسانی فراهم   نه یرا در زم  ی کشوردفاع برنامه آموزش  ارائهدر حال حاضر  .  آورند  منابع  برابر  ها 

نیروی انسانی    لحاظ  ازگردد و تا حد قابل قبولی توانسته نیازهای مناطق عملیاتی  تفصیلی اجرا می 

الحاق   های آزاد وها و آباین نیرو در اقیانوس هاتیمأمورمتخصص برطرف نماید، نظر به اجرای 

تالش و همت کلیه فرماندهان و   و از سویی دیگر   سوک های نوین از یشناورهای جدید با فناوری

کارکنان و  تخصص  مربیان  آموزش  نداجافرماندهی  دریایی  سطح    ی روزرسانبهو    بهبود  بر  های 

به  فعلی    یهاآموزش ک نیاز  بر   . گردداحساس می   خوبیبهآموزش    ت یف یبهبود  متعددی  عوامل 

تکنولوژی آموزشی، رسانه آموزشی، وضعیت فراگیران آموزشی و    جمله   از بهبود کیفیت آموزش  

و تجربه خدمتی    ذکرشده لذا با توجه به موارد  .  باشندمی  تأثیرگذار ....  ی نوین تدریس وهاروش

و خدمت مؤثر  ن، مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با خبرگامختلف نداجا ی هاگانیدر  پژوهشگر

دغدغه   تخصصی،   یهاآموزان و همچنین فرمانده گردان دورهنشفرمانده گردان دا  عنوانبهو مداوم  

کیفیت آموزش که منجر به باال بردن  بر بهبود    مؤثرشناسایی عوامل  منظور    به  پژوهشگراصلی  

ی  آموزش   فضای اسایی ابعاد  ن ش  در  ، گرددیمختلف نداجا م   ی هاگاندر ی و عملیاتی    ی سطح توان رزم

ی شامل محتوی آموزشی و منابع آموزش  ، متونی آموزشکمک شامل امکانات آموزشی و امکانات  

برنامهآموزشی ارزشیابی آموزش  ی زیر،  و  اجرا  نیازسنجی،  شامل  وی  ی  شامل گی  ژ و  استادان 

جرایی و  ی اها تیفعالی پژوهشی،  ها تیفعال ی آموزشی، هاتیفعال خصوصیات فردی و شخصیتی، 

نظر قرارگرفته تا با پشتوانه علمی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش   موردی فرهنگی  هاتیفعال 

 شناسایی گردد.  نداجا )ع(  دریایی باقرالعلوم یهاآموزان فرماندهی آموزش تخصصدانش

، بیانگر امکانات آموزشی    با شوندگان به سؤال مرتبط  نتیجه مشترک احصاء شده از پاسخ مصاحبه

تأثیر مستقیم امکانات آموزشی بر بهبود ، به  این سؤالدر پاسخ به    شوندگان این بود که مصاحبه

ر بهبود  دمهم  گامی    عنوان به  ،و تجهیز مراکز آموزشی  یریکارگبهاشاره نموده و از    کیفیت آموزش

سازها و تجهیزات نوین،  کارگیری شبیهبهاز:    اندعبارت  هاآن  ترینمهماند.  نموده  ادی  کیفیت آموزش

ماکت از  دستگاهاستفاده  و  نرمها  حوزه  در  تجهیزات  از  استفاده  خورده،  برش  افزاری،  های 

 . استبرداری کامل از تمامی امکانات و تجهیزات کامل ریزی صحیح و بهرهبرنامه 

تأثیر ، به  متون آموزشی باشوندگان به سؤال مرتبط  از پاسخ مصاحبه  آمده دستبهنتیجه مشترک  

آموزش کیفیت  بهبود  بر  آموزشی  متون  از    داشتاشاره    مستقیم  متون و  و  کتب  رسانی  بروز 

عوامل   ترینمهم.  گردید  ادی  در بهبود کیفیت آموزشمهم  گامی    عنوان به  آموزشی مراکز آموزش

آموزشی    تأثیرگذار نیاز    روزبهاز:    اندعبارتبر متون  و  اهداف  با  بودن، متناسب  بودن، کاربردی 

بودن و قابلیت استفاده در تدریس    فهمقابلعملیاتی نداجا، نظارت و بازنگری متناوب و مناسب،  
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 . استمجازی  صورتبه

مصاحبه مرتبط  پاسخ  سؤال  به  برنامهبه  شوندگان  آموزشی  رحوزه  بیانگر  یزی  مستقیم  ،  تأثیر 

از سه مقوله مهم نیازسنجی، اجرا و ارزشیابی  و  بود ریزی آموزشی بر بهبود کیفیت آموزشبرنامه 

بر   تأثیرگذارهای  شاخص  ترینمهماند.  نموده  ادی  در بهبود کیفیت آموزشمهم  عواملی    عنوانبه

آن، تعیین اهداف   ارائهزمینه دروس و روش    محدود در بازنگری  از:    اند ریزی آموزشی عبارتبرنامه 

های  آموزشی، توجه به شایستگی  مراتبسلسله، تعیین  هاآنآموزشی و تالش در راستای تحقق  

  ریزی آموزشیزمان آموزش و استفاده از کارکنان متخصص در امر برنامه  داران، افزایش مدتدرجه

 .است

، بیانگر این ویژگی اساتید    باشوندگان به سؤال مرتبط  احبهاز پاسخ مص  حاصلهنتیجه مشترک  

تأثیر مستقیم ویژگی اساتید بر بهبود کیفیت ، به این سؤالدر پاسخ به   شوندگانبود که مصاحبه

 عنوان به  اساتید را در مراکز آموزشجذب  ایجاد یک الگوی مناسب جهت  اشاره نموده و    آموزش

الگوی مطروحه بر   تأثیرگذارعوامل    ترینمهماند.  نموده  ادی  آموزشدر بهبود کیفیت  مهم  گامی  

های عملیاتی،  مندی و.... ، تجربه حضور در یگانایمان، شجاعت، عالقهاز:    اند ویژگی اساتید عبارت

 .است ها و متون تدریس و دانش علمی و تجربی مناسبآشنایی با روش

 

 پژوهش یهانهیشیپ
 آورده شده است.  (1در رابطه با موضوع پژوهش در جدول )  شدهانجامهای  پژوهشپیشینه  

   شدهانجام هایپژوهش( پیشینه 1جدول )

 هاشناسیروش اهداف  نام خانوادگی، سال

 طبرسا و همکاران 
1391 

و   عوامل  بندرتبهبررسی  در    مؤثری 

)مطالعه   آموزشی  کیفیت  بهبود 

 موردی: دانشگاه اصفهان( 

سلسله مراتبی/ به   وتحلیلتجزیهاستفاده از رویکرد 
بردن پرسشنامه مقایسات زوجی/ استفاده از    کار

 گیری تصادفینمونه   /اکسپرت چویس افزارنرم

 سیدکالن و  خدیوی
1397 

بر کیفیت   تأثیرگذاربررســی عوامل  
در   فرهنگیـان  تـدریس  ــگـاه  دانشـ

 اردبیل

ه ارگیریـب ب روش   ـک ل ترکـی ــاـم ه شـ ه ـک روش آمیخـت
ه گروه"کیفی   انونیمصــــاحـب ـک ای  و روش کمی   "ـه

یفی" ت  "پیمایشـی  -توـص شـنامه    /اـس تفاده از پرـس اـس
گیری تـصادفی/ روش آماری مانوا/  محقق ـساخته/ نمونه

 فریدمن  افزارنرمبا    وتحلیلتجزیه  /spssبندی  رتبه

 بریمانی و همکاران 
1390 

بر   مؤثربندی عوامل شناسایی و رتبه
بهبود کیفـیت آموزش ـعالی در دوره 
ای   دـه ــیالت تکمیلی در واـح تحصـ
 دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران 

ــیفی  پژوهشروش   اده از    -توصـ ــتـف ــی/ اسـ ایشـ پیـم
  spss  افزارنرمبردن    پرسشنامه محقق ساخته/ به کار



 147                                          ی دریاییها تخصصبر بهبود کیفیت آموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش    مؤثرعوامل  

 

 هاشناسیروش اهداف  نام خانوادگی، سال

 نژادایرانی زاده و  اصغر 
1394 

ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت  

استان   دولتی  ادارات  در  کارکنان 

 آذربایجان شرقی 
 

ه هنموـن تصــــادفی طبـق های/  گیری  ارگیریـب آزمون    ـک
 رگرسیون

 یمؤمنجعفری و 
1395 

کیفیت  بررسی   بر  مؤثر  عوامل 

کارکنان   خدمت  ضمن  آموزش 

خراسان   استان  انتظامی  فرماندهی 

 1394 شمالی در سال
 

ــیفیپژوهش  روش   اده از    -توصـ ــتـف ــی/ اسـ ایشـ پیـم
پرـسـشنامه محقق ـساخته/ اـستفاده از آمارهای توـصیفی  
ار   آـم از  اده  ــتـف اسـ ه/  اـن و مـی انگین  مـی فراوانی،  چون، 

 استنباطی رگرسیون چند متغیره

 فالح و همکاران 
1397 

  اثرگذار ی  هامؤلفه  و  ابعادشناسایی  

  عالی   آموزش  نظام  در  کیفیت  بر 

   نظامی
 

گیری ترکیبی  پیمایشی/ نمونه -توصیفیپژوهش  روش 
ــه ــاختار یافته/  ای(/ مصــاحبه نیمهطبقه  -ای) خوش س

ــاخته/   ــنامه محقق س ــش ــتفاده از پرس   کارگیری بهاس
  افزار نرمتکنیک مدل یابی معادالت ساختاری به کمک  

 لیزرل

 

 شناسی پژوهش روش

است.   ( دو مرحله مستقل کیفی و کمی با رویکرد آمیخته )     توصیفی   - از نوع کاربردی  پژوهش   روش

تا    شد   استفاده، از آمار توصیفی شدهیآورجمعاطالعات   وتحلیلتجزیهو    بررسی آماری  منظور به

آموزشی  ریزیبرنامه)   جزء  مستقلی  رهایمتغ  تأثیر متون  و درسی  آموزشی،  آموزشی  فضای   ،

اساتیدویژگی آموزش    های  دریایی هاتخصصفرماندهی  )ع(  ی  متغیر    ( نداجا  باقرالعلوم  تابع  بر 

دانش) آموزش  کیفیت  بهبود  بر  مؤثر  آموزش    آموزانعوامل  دریایی    یهاتخصصفرماندهی 

 ( مشخص گردد.باقرالعلوم )ع( نداجا 

شامل خبرگان در امر تربیت و آموزش، فرماندهان و کلیه استادان  پژوهش  جامعه آماری در این  

سال سابقه   5که حداقل    نداجا  )ع(  باقرالعلومدریایی  ی  هاتخصصشاغل در فرماندهی آموزش  

یکمی به باال که در حال حاضر در دوره    ناو استواربا درجه    داراندرجهاند و کلیه  تدریس داشته

نداجا در   )ع(   های دریایی باقرالعلومرماندهی آموزش تخصصآموزشی تخصصی و سرپرستی در ف 

توان گفت جامعه آماری تعدادی از کارکنان  کل می  طور به  ، انتخاب گردید.باشندیمحال آموزش  

 باشند. می نداجای دریایی باقرالعلوم )ع( هاتخصصپایور در فرماندهی آموزش 

روش  است.  شده گرفتهنفر در نظر    174با استفاده از فرمول کوکران  پژوهش  حجم نمونه این  

به این نحو که با توجه به جامعه  ی خواهد بود.اطبقهتصادفی    صورتبهی در این پژوهش  ریگنمونه 

حاضر در دوره    داران درجهی دریایی و  هاتخصصاستادان فرماندهی آموزش    طبقه  دوآماری که از  
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از  سو ک یاز    شدهلیتشک تخصصی   ی  اگونهبهمتفاوت جامعه آماری طبقات    تعداد  گریدسوی    و 

   آورد.  به دست  را  که بتوان بهترین حالت بررسی و تحلیل نظرات در حجم نمونه شده یزیربرنامه 
 

 هاداده  وتحلیلتجزیه

های  و فرضیهدر خصوص اهداف    پس از بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه پژوهش  در این  

بندی  دسته  نظران صاحبتوسط    شدهارائه، نقطه نظرات  (( 2و شکل )  (1)شکل )  نظرگرفته شده   در

  طور به  شدهیآورجمعهای  ها، تحلیل اطالعات و دادههای آنها و تفاوتو پس از بررسی شباهت

، شرایط  شدهیآورجمعبندی اطالعات  گرفته است. سپس با تقسیم  کیفی انجام  صورتبهجداگانه و  

 کیفی تحلیل و تبیین شده است.  صورتبهموجود در مورد هر هدف تشریح و 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 پژوهش های هدف ( 1شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هدف پژوهش

هدف فرعی

شناسایی عوامل مؤثر 
بر بهبود کیفیت 

آموزش دانش آموزان 
فرماندهی آموزش 

تخصص های دریایی 
نداجا در حوزه ویژگی  

.اساتید

شناسایی عوامل مؤثر 
بر بهبود کیفیت 

آموزش دانش آموزان 
فرماندهی آموزش 

تخصص های دریایی 
نداجا در حوزه 

..برنامه ریزی آموزشی

شناسایی عوامل مؤثر 
بر بهبود کیفیت 

آموزش دانش آموزان 
فرماندهی آموزش 

تخصص های دریایی 
نداجا در حوزه متون 

..آموزشی

شناسایی عوامل مؤثر 
بر بهبود کیفیت 

آموزش دانش آموزان 
فرماندهی آموزش 

تخصص های دریایی 
نداجا در حوزه امکانات 

.آموزشی

هدف اصلی

شناسایی عوامل مؤثر بر
بهبود کیفیت آموزش 

دانش آموزان فرماندهی 
آموزش تخصص های 

(  ع)دریایی باقرالعلوم
نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی 

.ایران
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 پژوهش های فرضیه(  2شکل )

  مورد  Spss  افزار نرماز طریق آمار توصیفی به کمک    شدهیآورجمعهای  درگام اول، داده  درواقع 

با  می  قرار   وتحلیلتجزیه مصاحبه  و  مدارک  و  اسناد  از  حاصل  اطالعات  دوم  گام  در  گیرند. 

  زائد، اطالعات  و حذف    ها داده  پاالیش و با  گرفته قرارکیفی مورد ارزیابی   صورت بهنظران،  صاحب

ی مستقل با متغیر تابع یعنی )عوامل رهایمتغ ارتباط    هاداده  تلخیص  و  مشکوک  اشتباه و  مضاعف،

انجام  م با  سوم  گام  در  سپس  و  شده  سنجیده  آموزان(  دانش  آموزش  کیفیت  بهبود  بر  ؤثر 

،  شده  انجامی  هاقضاوت پرسشنامه و  ی حاصل از اطالعاتهادادهآمیخته همگرایی    لیوتحلهیتجز

 خواهند گرفت.  قرار ی ابیارزتبیین و مورد  شده نییتعاهداف 
 

 کیفی   لیوتحلهیتجز  
 امکانات آموزشی  مؤلفه ها در رابطه باپردازش داده -1

 نظران  ها بر اساس مصاحبه با صاحبالف( پردازش داده 

اشاره   تأثیر مستقیم امکانات آموزشی بر بهبود کیفیت آموزشبه    شوندگان مصاحبه  ،طورکلیبه

 ادی در بهبود کیفیت آموزشمهم گامی  عنوانبه ،کارگیری و تجهیز مراکز آموزشیبهنموده و از 

شبیهبهاز:    اندعبارت  هاآن  ترینمهماند.  نموده از  کارگیری  استفاده  نوین،  تجهیزات  و  سازها 

ریزی صحیح  افزاری، برنامههای برش خورده، استفاده از تجهیزات در حوزه نرمها و دستگاهماکت

 .  استو تجهیزات کامل برداری کامل از تمامی امکانات و بهره

فرضیه ها

یت امکانات آموزشی بر بهبود کیف. 1
آموزش دانش آموزان فرماندهی 

آموزش تخصص های دریایی 
نداجا مؤثر می باشد( ع)باقرالعلوم

متون آموزشی بر بهبود کیفیت. 2
آموزش دانش آموزان فرماندهی 

آموزش تخصص های دریایی 
نداجا مؤثر می باشد( ع)باقرالعلوم

ت برنامه ریزی آموزشی بر بهبود کیفی. 3
آموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش 

نداجا ( ع)تخصص های دریایی باقرالعلوم
مؤثر می باشد

ت ویژگی اساتید بر بهبود کیفی. 4
آموزش دانش آموزان فرماندهی 

آموزش تخصص های دریایی 
نداجا مؤثر می باشد( ع)باقرالعلوم
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 ها بر اساس اسناد و مدارک ب( پردازش داده

به مطالعات منابع مختلف و تحقیقات   تقارب، همگرایی و همسویی منابع    شدهانجامبا توجه  و 

 بیانگر این موضوع است که: 

مأموریت  ❖ به  توجه  بهبا  راهبردی  دریایی  نیروی  به  واگذارشده  در  های  دریانوردی  ویژه 

های  ی دوردست، بهبود کیفیت آموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش تخصصهاآب

مأموریت این  صحیح  اجرای  برای  نداجا  )ع(  باقرالعلوم  یگاندریایی  وظایف  و  های  ها 

 .استمناطق عملیاتی بسیار مهم 

که    است ترین مباحث مربوط به بهبود کیفیت آموزش، بحث فضای آموزشی  یکی از مهم ❖

 .استآموزشی مکانات آموزشی و کمک شامل ا

 امکانات آموزشی مؤلفه گیری( در رابطه باقضاوت )تصمیم پ(

های نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران فضاهای با توجه به ماهیت مأموریت

های  آموزشی( موجود در فرماندهی آموزش تخصصآموزشی )امکانات آموزشی و امکانات کمک 

روز بودن قابلیت ی باقرالعلوم )ع( نداجا ازنظر کمی تقریباً مناسب ولی ازلحاظ کیفی و بهدریای 

المللی نبوده و های بینمنظور اجرای بهینه مأموریت در آبجوابگویی آموزشی دانش آموزان به

آموزشی متناسب با علوم  سازها و امکانات آموزشی و کمک نیاز به تجهیز این فرماندهی به شبیه

شده در حوزه فضای آموزشی و های مطرح. نتیجه شناسایی شاخصاستهای جدید  و فناوری

نیازمندی برداری در خصوص تأمین  ها و وظایف تواند در اجرای مأموریتهای موجود میگام 

 ها مناطق عملیاتی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران مؤثر باشد. یگان
 

 متون آموزشی  مؤلفهبا  ها در رابطه  پردازش داده -2
 نظران  ها بر اساس مصاحبه با صاحبالف( پردازش داده  

به  مصاحبه بر کیفیت   ی، همگ این سؤالشوندگان در پاسخ  آموزشی  نقش متون  و  اهمیت  بر 

  رند دا  نظر اتفاق  های دریایی باقرالعلوم )ع( نداجاآموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش تخصص

روز بودن، کاربردی بودن، متناسب صورت کلی شامل بهتوان بهو نکات مهم در این خصوص را می

قابل و مناسب،  بازنگری متناوب  و  نظارت  نداجا،  نیاز عملیاتی  و  اهداف  قابلیت با  و  بودن  فهم 

 صورت مجازی متون آموزشی دانست.استفاده در تدریس به
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 اسناد و مدارک ها بر اساس ب( پردازش داده

و تقارب، همگرایی و همسویی منابع   شدهانجامبا توجه به مطالعات منابع مختلف و تحقیقات  

 بیانگر این موضوع است که: 

که   استترین مباحث مربوط به بهبود کیفیت آموزش، بحث متون آموزشی  یکی از مهم ❖

 .استشامل منابع و محتوی آموزشی  

 متون آموزشی مؤلفهبا گیری( در رابطه قضاوت )تصمیم پ(

به بررسی  به  در  عملنظر  موجود  آموزشی(  و محتوی  )منابع  آموزشی  متون  آمده در خصوص 

های نیروی منظور اجرای مأموریتهای دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا بهفرماندهی آموزش تخصص

ایران یکی   اسالمی  ارتش جمهوری  راهبردی  نظر از مهمدریایی  بایستی در  ترین مواردی که 

پایگاه و  نیازهای عملیاتی مناطق  به  ویژه  توجه  و منابع  گرفته شود  بوده و همچنین متون  ها 

روز گردد. نکته اند بهآموزشی بایستی توسط اساتیدی که دارای تجربه عملیاتی و آموزشی بوده

روز  امر استفاده از منابع مرجع و به  منظور تدوین متون آموزشی توجه ویژه بهحائز اهمیت به

از طرفی محتوی فعلی اکثر دروس فاقد دانش تجارب حضور در دریاهای آزاد و تجارب   .است

هایی از متون  قدر در قالب بخش، لذا نیاز به استفاده از این تجارب گراناستهای دریایی  رزمایش

 . گرددیخوبی احساس م و محتوی آموزش درسی فراگیران به
 

 آموزشی  ی زیربرنامه  مؤلفهبا ها در رابطه  پردازش داده-3
 نظران  ها بر اساس مصاحبه با صاحبالف( پردازش داده 

نیازسنجی، اجرا از    اندعبارتاند، که  مقوله مهم اشاره نمودهسه  به    طورکلی بهشوندگان  مصاحبه

برنامه ارزشیابی  آموزشی  و  در  و در همین    استریزی  بازنگری محدود  عواملی شامل  از  راستا 

ها، تعیین آن، تعیین اهداف آموزشی و تالش در راستای تحقق آن  ارائهزمینه دروس و روش  

زمان آموزش و استفاده داران، افزایش مدتهای درجهمراتب آموزشی، توجه به شایستگیسلسله

بر بهبود کیفیت   یفراوانند که تأثیر  اریزی آموزشی نام بردهاز کارکنان متخصص در امر برنامه

 های دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا خواهد داشت.آموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش تخصص
 ها بر اساس اسناد و مدارک ب( پردازش داده

و تقارب، همگرایی و همسویی منابع   شدهانجامبا توجه به مطالعات منابع مختلف و تحقیقات  

 ن موضوع است که: بیانگر ای

ریزی  شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش دانش آموزان در حوزه برنامه  نتیجه ❖

و راهبردها  ضعف،  نقاط  کمبودها،  شناخت  در    شده ینی بشیپ  هاییبرنامه  آموزشی، 
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های دریایی  های آموزشی مناسب در فرماندهی آموزش تخصصخصوص توسعه برنامه

 .استباقرالعلوم )ع( نداجا 

 آموزشی  یزیربرنامه  مؤلفهبا گیری( در رابطه قضاوت )تصمیم پ(

برنامه ماهیت  به  بهنظر  یا  و  ارزشیابی(  اجرا،  )نیازسنجی،  آموزشی  زمینه  ریزی  سازی عبارتی 

آموزش دانش آموزان  کلی و جزئی    یهاهدفیادگیری برای رسیدن به    یهافرصت  یزیربرنامه 

ریزی بایستی به شکلی برنامههای دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا، میتخصصدر فرماندهی آموزش 

های صورت گرفته در مراکز آموزش تخصصی منطبق با نیازهای عملیاتی مناطق نمود که آموزش

ها نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی بوده و بر پایه عمل )آموزش مبتنی و پایگاه

 شود.  دهی دادهبر عمل( سازمان

های  ریزی در فرماندهی آموزش تخصصدیگری در خصوص بهبود مؤلفه برنامه  تأثیرگذارعامل  

منظور دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا، تعامل سازنده این فرماندهی با سایر مراکز آموزشی دریایی به

باال راستای  در  مناسب  آموزشی  از سیالبس  آموزش  استفاده  کیفی  اجراشده بردن سطح  های 

از تجارب اساتید شرکتاست مدت در های طوالنیها و دریانوردیکننده در رزمایش. استفاده 

منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با شرایط زندگی در دریا با  ریزی آموزشی و تالش بهبرنامه 

مدت کارورزیافزایش  میزمان  نیز  فرماندهی ها  آموزان  دانش  آموزش  کیفیت  بهبود  در  تواند 

های دریایی باقرالعلوم )ع( نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران موزش تخصصآ

 مؤثر باشد.
   ویژگی اساتید  مؤلفهبا ها در رابطه پردازش داده  -4

  ویژگی اساتید مؤلفهها بر اساس مصاحبه با الف( پردازش داده 

 کامالً شوندگان،  مصاحبه  انیب  در  دی اسات  هایشاخص  عیبا توجه به دامنه وس  نظرات  ی گستردگ

ایجاد یک الگوی مناسب با  مهم استهای اساتید مراکز نظامی در ویژگیمشهود است. اما آنچه 

از شاخص ایمان، شجاعت، عالقهاستفاده  قبیل  از  و.... ، تجربه حضور در یگانهای  های مندی 

که در بهبود    است و تجربی مناسب    ها و متون تدریس و دانش علمی عملیاتی، آشنایی با روش

های دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا بسیار  کیفیت آموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش تخصص

 . است تأثیرگذار
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 ها بر اساس اسناد و مدارک ب( پردازش داده

نابع و تقارب، همگرایی و همسویی م   شدهانجامبا توجه به مطالعات منابع مختلف و تحقیقات  

 بیانگر این موضوع است که: 

ویژگی    نتیجه ❖ آموزان در حوزه  دانش  آموزش  کیفیت  بهبود  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی 

و راهبردها  ضعف،  نقاط  شناخت  خصوص    شده ینیبشی پ   هاییبرنامه  اساتید،  در 

آموزش تخصصبه فرماندهی  فرهیخته در  اساتید  )ع(  کارگیری  باقرالعلوم  های دریایی 

 .استنداجا 

 با ویژگی اساتیدگیری( در رابطه قضاوت )تصمیم پ(

عنوان  بایستی خود بهاساتید مراکز آموزش نظامی عالوه بر مسئولیت انتقال دانش و تجربه می

پذیری،  یران آموزشی باشند. آنان بااخالق، معنویت، تعهد و مسئولیتیک الگوی رفتاری برای فراگ

توانند در اعماق ذهنی دانش آموزان نفوذ کنند  عشق به کار در دریا، عشق به محیط نظامی، می

آموزش  مراکز  اساتید  عبارتی  به  را شکل دهند.  آنان  اجتماعی  و  فردی  و  نظامی  و شخصیت 

اخالقی  تخصصی مهم الگوهای  و ترین  رفتار  و  اعمال  که  آموزان هستند  دانش  برای  نظامی  و 

سازد. لذا اصلح است در جذب اساتید از های آنان مستقیماً ساختار شخصیت آنان را میاندیشه

های اخالقی، دینی، رفتاری و نظامی آنان را در کنار دانش و مناطق عملیاتی نداجا، شایستگی

دیگری در    تأثیرگذار ر دریا موردتوجه قرارداد. عامل  تجربه خدمت در مناطق عملیاتی وزندگی د

آموزش تخصص فرماندهی  در  اساتید  ویژگی  مؤلفه  بهبود  )ع(  خصوص  باقرالعلوم  دریایی  های 

که تالش و همت آنان و مشارکت دانش آموزان    است های علمی و پژوهش اساتید  نداجا، فعالیت

ر حوزه علوم و فناوری دریا را تشکیل، تقویت و های پژوهشی دانش آموزان را دتوانند گروهمی

گردد هدایت نمایند و این امر منجر به نهادینه نمودن فرهنگ پژوهش در میان دانش آموزان می

می تخصصو  آموزش  فرماندهی  آموزان  دانش  آموزش  کیفیت  بهبود  در  دریایی  تواند  های 

 می ایران مؤثر باشد.باقرالعلوم )ع( نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسال
 

 کمی  وتحلیلتجزیه

 نامهپرسشی  آورجمعی و مصاحبه با خبرگان و با  اکتابخانهاز مطالعات    اخذشدهبر اساس اطالعات  

بیان    توانیم و مدارک به دست آمد    اسنادو حاصل از مطالعات    مدنظری  هاشاخصکه بر اساس  

که   قرارگرفته ی مورد ارزیابی  ارتبهدر مقیاس    سؤال  24فرضیه با طرح    4کرد که در این مقاله  

 شده است: ( ارائه6)و   ( 5(، )4(، )3)ول انتایج حاصل آن در جد
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 ها برای فرضیه اولکمی داده وتحلیلتجزیه (  3جدول )

از تحقیق شوندگان یا همان جامعه نمونه، مؤلفه فضای    درصد   5/79های فوق،  با عنایت به داده
های دریایی باقرالعلوم )ع(  آموزشی را بر کیفیت آموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش تخصص

مستقیم فضای آموزشی در امر بهبود کیفیت   ریتأثر نشان از  این آما  ؛ که اندنداجا مؤثر دانسته

 . آموزش دانش آموزان این فرماندهی است

 
 ها برای فرضیه دوم کمی داده وتحلیلتجزیه (  4جدول )

از تحقیق شوندگان یا همان جامعه نمونه، مؤلفه متون    درصد  92/ 24های فوق،  دادهبا عنایت به  

های دریایی باقرالعلوم )ع(  آموزشی را بر کیفیت آموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش تخصص

از    ؛ که اندنداجا مؤثر دانسته بهبود کیفیت   ریتأثاین آمار نشان  امر  مستقیم متون آموزشی در 

 موزان این فرماندهی است. آموزش دانش آ

  

(Fo −  Fe)2

Fe
مجذور انحراف   

 از میانگین

2)eF -(Fo
 

انحراف از  

 میانگین

)eF -(Fo 

 فراوانی نظری 
eF 

 فراوانی

Fo 
 رتبه

 نظری ندارم  2.34 34.8 -32.46 1053.65 30.27

 موافق نیستم  9.83 34.8 -24.97 623.5 17.91

 خیلی موافق نیستم  23.5 34.8 11.3 127.69 3.66

 موافقم 68.5 34.8 33.7 1135.69 32.63

 کامالً موافقم 69.83 34.8 35.03 1227.1 35.26

 جمع 174 174 22.85 3031.94 119.73

(Fo −  Fe)2

Fe
مجذور انحراف   

 از میانگین

2)eF -(Fo
 

انحراف از  

 میانگین

)eF -(Fo 

 فراوانی نظری 
eF 

 فراوانی

Fo 
 رتبه

 نظری ندارم  2 34.8 -32.8 1075.84 30.91

 موافق نیستم  4.66 34.8 -30.14 908.41 26.1

 خیلی موافق نیستم  6.84 34.8 -27.96 781.76 22.46

 موافقم 61 34.8 29.2 852.64 24.5

 کامالً موافقم 99.5 34.8 64.7 4186.09 120.28

 جمع 174 174 3 7804.74 224.25
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 ها برای فرضیه سوم کمی داده وتحلیلتجزیه (  5جدول )

داده به  عنایت  فوق،  با  مؤلفه    درصد  82/85های  نمونه،  جامعه  همان  یا  شوندگان  تحقیق  از 

های دریایی  ریزی آموزشی را بر کیفیت آموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش تخصصبرنامه 

ریزی آموزشی در  مستقیم برنامه  ریتأثاین آمار نشان از    ؛ کهاندباقرالعلوم )ع( نداجا مؤثر دانسته

 امر بهبود کیفیت آموزش دانش آموزان این فرماندهی است. 

 

 ها برای فرضیه چهارم کمی داده وتحلیلتجزیه (  6جدول )

 

از تحقیق شوندگان یا همان جامعه نمونه، مؤلفه ویژگی    درصد  83/ 88های فوق،  دادهبا عنایت به  

های دریایی باقرالعلوم )ع(  اساتید را بر کیفیت آموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش تخصص

مستقیم مؤلفه ویژگی اساتید در امر بهبود کیفیت   ریتأثاین آمار نشان از    ؛ که اندنداجا مؤثر دانسته

 هی است. آموزش دانش آموزان این فرماند

(Fo −  Fe)2

Fe
مجذور انحراف   

 از میانگین

2)eF -(Fo
 

انحراف از  

 میانگین

)eF -(Fo 

 فراوانی نظری 
eF 

 فراوانی

Fo 
 رتبه

 نظری ندارم  2.16 34.8 -32.64 1065.36 30.61

 موافق نیستم  7.66 34.8 -27.14 736.57 21.16

خیلی موافق   14.83 34.8 -19.97 398.80 11.45

 نیستم 

 موافقم 56.83 34.8 22.03 485.32 13.94

 کامالً موافقم 92.5 34.8 52.70 3445.69 1.51

 جمع 174 174 0 6131.74 78.67

(Fo −  Fe)2

Fe
مجذور انحراف   

 از میانگین

2)eF -(Fo
 

انحراف از  

 میانگین

)eF -(Fo 

 فراوانی نظری 
eF 

 فراوانی

Fo 
 رتبه

 نظری ندارم  1.17 34.8 -34.63 1199.92 34.48

 موافق نیستم  8.85 34.8 -25.95 673.4 19.35

خیلی موافق   18.34 34.8 -16.46 271.26 7.79

 نیستم 

 موافقم 63.83 34.8 29.03 842.74 24.21

 کامالً موافقم 81.83 34.8 47.03 2211.82 63.55

 جمع 174 174 0 5199.14 149.38
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 گیرینتیجه

نتیجه مجموع  میهدف  گیریاز  استنباط  چنین  مطروحه  مؤلفه گردد های  تمامی  های  که 

برنامهانتخاب آموزشی،  متون  آموزشی،  )امکانات  بهبود  شده  بر  اساتید(  ویژگی  و  آموزشی  ریزی 

ظور نیل منبه    .باشندمؤثر می های دریاییآموزان فرماندهی آموزش تخصصکیفیت آموزش دانش

 :است، توجه و اهتمام به موارد زیر مهم ذکرشدههای به هدف

های خاصی را به فراگیران بر آموزش معموالً، کارکرد انتقال اطالعات، دانش، معلومات و مهارت ❖

های مربوط هماهنگی بیشتری داشته عهده دارد. هر چه این سازوکارها و اصول با شرایط و زمینه

 تر خواهند نمود.آموزش را کاراتر و موفقباشند، 

مؤثر   ❖ عوامل  از  یکی  آموزشی  تعیین  امکانات  نیروی   است   آموزشی  ی هاهدفدر  اینکه  به  نظر 

و با توجه به نوع   استدریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران یکی از نیروهای پیچیده و تخصصی  

-آموزشی متناسب با فناوریآموزشی و کمک بایستی از امکانات  های دوردست میمأموریت در آب

 های روز استفاده نماید. 

ها و تجهیزات برش خورده افزاری، ماکتریزی در راستای استفاده از تجهیزات در حوزه نرمبرنامه  ❖

منظور انتقال تجربیات و آموزش به فراگیران گام مهم و تأثیرگذاری بر بهبود آموزش دانش  به  

 . استهای دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا تخصص آموزان فرماندهی آموزش

 استفادهو منابع    ای محتوهامؤلفهدر مراکز آموزشی بیشتر بر    شده  بکار گرفتهامروزه متون آموزشی   ❖

 استوار گردیده است. شده

 باشند.می راستاهمهای آموزشی برای دوره شده نییتعهای ها و سرفصلمتون آموزشی با هدف ❖

توجه ❖ بایستی    با  آموزشی همواره  و پیچیدگی تجهیزات، متون    روزبهبه پیشرفت علوم مختلف 

 باشد.

ریزی آموزشی،  آموزان در حوزه برنامهشناسایی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش دانش نتیجه ❖

-در خصوص توسعه برنامه  شده ین ی بشیپ  هاییبرنامه  شناخت کمبودها، نقاط ضعف، راهبردها و 

 .استهای دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا وزشی مناسب در فرماندهی آموزش تخصصهای آم

 این   ریزی آموزشیشناسایی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش دانش آموزان در حوزه برنامه ❖

  حجم،  کنیم،  مدیریت  را   اقدامات  دهی جهت  کنیم،   مدیریت   را  هزینه :  که  کرد   خواهد  را   کمک 

 تربیت  و   تعلیم  نماییم،   مشخص   را  هاآموزش  مسیر .  نماییم  ریزیبرنامه  را  اقدامات  وسعت  و   عمق

 نمود.   خواهد  مشخص را  هاهزینه مدیریت کند، می مشخص  را

مند و راهبردی، جهت طراحی، اجرا و استقرار نظام آموزشی در هر سازمانی مستلزم تفکر نظام ❖

ی آموزشی است. بنابراین با استقرار یک سامانه هاها و دورهافزایش اثربخشی و هدفمندی برنامه
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برنامه نیازسنجی،  فرایند  شامل  که  نداجا  در  آموزشی  و  جامع  اجرا  آموزشی،   ت ی درنهاریزی 

توان تأثیر مطلوبی بر بهبود آموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش ارزشیابی آموزشی است می

 گذاشت. های دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا  تخصص

، استفاده از تجهیزات  در رتبه اول    %91.37با    روزبهکارگیری تجهیزات  به  بنابراین به طور کلی،

از دیدگاه    %78.17با    یآموزش کمک و تقویت امکانات و تجهیزات  در رتبه دوم    %78.92با  ای  رایانه

سوم   رتبه  در  نمونه  آموزشی  جامعه  امکانات  حوزه  دارند.  در  ق قرار  مرجع  نیازهای  با  دادن  رار 

  %94.84با    تعیین اهداف آموزشی   در رتبه اول،   %97.68با    تهیه و تدوین متون آموزشی،  عملیاتی

در رتبه سوم   %92.54با  مستمر متون آموزشی توسط اساتید مجرب    ی روزآوربهو    در رتبه دوم 

آموزشی  متون  حوزه  گرفت  در  برنامه  . ندقرار  بازنگری  نظری  همچنین  آموزش  عملی های  با   و 

و  در رتبه دوم  %87.94با زمان کارورزی در مناطق عملیاتی ، افزایش مدت در رتبه اول 97.68%

از دیدگاه جامعه نمونه در رتبه   %87.92با    های جدید تدوین دروس متناسب با گسترش فناوری

ی اساتید به مندعالقهویژگی اساتید نیز    مؤلفه برای  ریزی آموزشی قرار دارند.  سوم حوزه برنامه

پژوهشی اساتید به دانش آموزان با  - های علمیدر رتبه اول، واگذاری فعالیت  94.24با %  تدریس

  %85.94با  داشتن تجربه خدمتی در مناطق عملیاتی و واحدهای شناور  در رتبه دوم و    87.94%

سوم   رتبه  که  در  گرفتند.  بهقرار  ارزشمندی  دانش  گام  آموزش  کیفیت  بهبود  آموزان  منظور 

 باشند. میهای دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا فرماندهی آموزش تخصص

معاونت نیروی انسانی نداجا، معاونت آماد و پشتیبانی  معاونت تربیت و آموزش نداجا،  به    در ادامه 

 شود:می  زیر ارائه  ی هاشنهادیپ   های دریایی باقرالعلوم )ع( نداجانداجا و فرماندهی آموزش تخصص

های دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا  های آموزشی در فرماندهی آموزش تخصصزمندیتعیین نیا ➢

 و اعالم به معاونت آماد و پشتیبانی نداجا  یآموزش کمک در حوزه تجهیزات آموزشی و  

های دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا به  اعزام تیم ارزیاب آموزشی به فرماندهی آموزش تخصص ➢

 آموزانح آموزش دانشمنظور نظارت بر اجرای صحی 

آزمون  برنامه  ➢ اخذ  جهت  تخصص  صورتبهریزی  آموزش  فرماندهی  اساتید  از  های  مستمر 

 کارگیری مناسب اساتید دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا و اطمینان از به

های دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا به  اختصاص کارکنان مورد نیاز فرماندهی آموزش تخصص ➢

 تأمین کادر اساتید منظور 

های دریایی تعیین یک الگوی مناسب جهت جذب کارکنان در فرماندهی آموزش تخصص ➢

 ها های جذب کارکنان به مناطق و پایگاهمالک اعالم باقرالعلوم )ع( نداجا ا و
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تجهیزات   ➢ با    روزبهاختصاص  متناسب  نداجا  آموزش  و  تربیت  معاونت  همکاری  با  آموزشی 

 های دریایی باقرالعلوم )ع( نداجا ه فرماندهی آموزش تخصصنیازمندی آموزشی ب

و   ➢ آموزشی  امکانات  تخصص  ی آموزشکمک تقویت  آموزش  فرماندهی  در  دریایی  پایه  های 

 باقرالعلوم )ع( نداجا 

آموزش   ➢ فرماندهی  در  نیاز  مورد  کتب  چاپ  جهت  نیاز  مورد  اقالم  و  تجهیزات  واگذاری 

 اجا های دریایی باقرالعلوم )ع( ندتخصص

افزاری  و تجهیزات مورد نیاز در حوزه نرم  آموزشیکمک اعالم نیازمندی تجهیزات آموزشی و   ➢

 آموزانتر آموزش به دانشمنظور انتقال مناسببه 

 

 قدردانی 

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

ش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است پژوهش قرار دادند و استواری پژوه

 بسیار سپاسگزاریم.
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