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 چکيده

ها و مؤسسات آموزش عالی نظامی در کشورهاي  ، وجود دانشگاه با توجه به تهدیدهاي گسترده

تواند نقش با اهميتی در انتقال سواد و مهارت نظامی به دانشجویان و کارکنان  اسالمی، می

ه تطبيقی کشورهاي اسالمی در هاي این کشورها داشته باشد. هدف مقاله حاضر مطالع ارتش

یادگيري نظامی است که طی آن به صورت موردي دو کشور ایران و مالزي از  –حوزه یاددهی

یادگيري نظامی در بازه زمانی پس از پيروزي انقالب اسالمی ایران  –هاي یاددهی منظر شاخص

قالب اصالحات ميالدي( و مقطع زمانی پس از ان 7303به رهبري امام خمينی )ره( )به سال 

ميالدي( مورد بررسی قرار گرفته است. در  7397به سال )مالزي به رهبري ماهاتير محمد 

هاي  پژوهش حاضر به سنجش و مطالعه وضعيت تعليم و تربيت نظامی با توجه به شاخص

یادگيري در دانشگاه افسري نيروي زمينی دو کشور پرداخته شده است. روش کليدي یاددهی

گيري از شيوه تحليل محتوا و نيز  تطبيقی و با بهره –نيز از نوع مطالعات اسنادي پژوهش حاضر

دهد که پس از رخداد انقالب  روش پيمایشی است. نتایج بدست آمده در این تحقيق نشان می

ایران و تقریباً مقارن با انقالب اصالحات مالزي توسط ماهاتير محمد در سال،  7303اسالمی 

 گيرتر بوده است. یادگيري ایران در حوزه آموزش عالی نظامی چشم –یدستاوردهاي یادده
 

 واژگان كليدي:
دانشگاه افسري نيروي زميني ايران، دانشگاه افسري مالزي، انقالب، علوم و فنون نظامي، 

 يادگيري نظامي. –ياددهي 
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 مقدمه

آنها  نمندي نظامیتوادر ی کشورها، قدرت ملّبراي معيار نهائی  صاحبنظران یبرخبه اعتقاد 

نظامی  يها تواناییکه در حوزه  ییها شاخص. یكی از مهمترین (1339، 7فالک) نهفته است

 يها شاخصتبيين مطرح است، بررسی و شناخت عناصر و عوامل مؤثر بر قدرت نظامی و 

سنجش  در ي با اهميتها (. از مؤلفه7090)زرقانی،  نظامی کشورهاست تواني  محاسبه

 از نيروهاي نظامی آماده و آموزش دیده است که ارزیابی ها ارتش امی؛ برخورداريتوانمندي نظ

قدرت  ارزشيابیبراي  یمطلوبمعيار  تواند یمي مناسب ها از طریق شاخص آموزشی اثربخشی

نيروهاي  آمادگی(. یكی از عوامل مؤثر در ارتقاي سطح 7009نظامی کشورها باشد )زرقانی، 

تئوري و عملی به  به صورتکه  گردد یم بازیی ها کيفيت آموزش خشی واثرب به کشورها ِ نظامی

 شود مینظامی یاد  ِ یادگيري –یاددهی  فرایند از آن با عنوان اصطالحاً و شود میآنها منتقل 

 روابط کشورها در اقتدار و توسعه پایدار وجه مهمترینبنابراین . (1374، 1جوهريبينيتی )

 مناقشات در يا کننده تعيين عامل استفاده صورت در زیرا ؛است اآنه نظامی قدرت المللی بين

 ها دولت ميان روابطبه  یده جهتو  يريگ شكلدر  نيز نشدن استفاده صورت در و بود خواهد

 يها سياست المللی، بين روابط الگوهاي نظامی قدرت در واقع (7004)شاهنده،  خواهد بودمؤثر 

 تأثير تحت نيز را ها جنگ به دادن پایان آغاز یا و شورهاک بخشی هویت اقتصادي، رشد تجاري،

و سياسی  جغرافياییامروزه با توجه به گستره  (.7037، و همكاران فيروزآبادي) دهد یم قرار

، جهان اسالم و لزوم مبارزه با تهدیدهاي دشمنان در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی

ماده، آگاه، مقتدر، برخوردار از دانش و مجهز به وجود نيروي دفاعی آ ؛و نظامی سياسی

تقویت بنيه دفاعی جهان اسالم به عنوان یک  .رود روز از ضروریات به شمار می يها يآور فن

را  و دانشگاهی در سطوح عالینظامی  آموزشي ها سيستمت واحده، ضرورت بهبود و ارتقاي امّ

از طریق  و تقویت قدرت نظامی دفاع له. مسئ()خادم الحسينی سازد یمبيش از پيش نمایان 

يار حائز اهميت است، اما مشاهده در کشورهاي اسالمی بسنيروهاي نظامی  ِ توانمندسازي دانشی

یاددهی   فرایند يساز نهيبهو نتایج  ها کامل ابعاد، مؤلفه اندکی به بررسی مطالعاتدر  شود می

 از این رو شده استپرداخته  ِ نظامی مؤسسات آموزش عالیو  ها دانشگاهدر  نظامی یادگيري

یادگيري در  –ي فرایند یاددهی ها ابعاد و مؤلفهیافتن مسئله اصلی تحقيق حاضر تالش براي 

چگونگی بهبود و ارائه راهكار و  مربوط به آني ها جنبه دانشگاه افسري نيروي زمينی ارتش و

موضوعی تحقيق حاضر  قلمرو مطالعه تطبيقی با کشور مالزي است.از طریق  توسعه آن

                                                           
1. Falk 
2. binti Juhary 
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یادگيري در مؤسسات آموزش عالی نظامی در  –یاددهی  يها ي تطبيقی ابعاد و مؤلفه مطالعه

به صورت موردي در دانشگاه افسري نيروي زمينی ایران و دانشگاه  که باشد یم و مالزي ایران

تا  7303قلمرو زمانی  درو نيز پيمایشی  تطبيقی توصيفی روش به دفاع ملی مالزيعالی 

 صورت ایران و انقالب اصالحات مالزي اسالمی یعنی بازه زمانی مقارن با دو انقالب 1370

و دانشگاه  نيروي زمينی ارتش به دانشگاه افسري نيز قلمرو مكانی این پژوهش .است گرفته

 مناسبات نیكترینزد از يمالز و رانیا مسلماندو کشور  روابط .شود میعالی دفاع مالزي مربوط 

 7303در سال  ایران اسالمی انقالب يروزيپ از پيش. شود میمحسوب  ايآس شرق در یاسيس

 گریكدی با یچندان ي جانبه دو اقتصاديسياسی، اجتماعی، فرهنگی و  روابط کشور دوميالدي، 

 متقابل يها سرآغاز فصل جدیدي براي همكاري ،اسالمی انقالب يروزيپ یول ،نداشتند

 عالوه برتا آنجا که دو کشور  شود میی و سياسی دو کشور محسوب نگفره ،ياقتصاد اجتماعی،

ي ها ي همكاري فراوانی نيز در بخشها ، به تنظيم تفاهم نامهتأسيس سفارتخانه در کشور مقابل

 نخست دوره. (7099)برادران شرکاء،  اقدام نمودند مختلف علمی، صنعتی، اقتصادي و غيره

 کشور براي اي توسعه انقالب اصلی يها دوره از یكی (1330  7397) محمد مهاتير وزیري

 یاسالم پيشرفتهکشور  نيدر حال حاضر، اولمالزي (. 7032 شيرزادي،) شود می محسوب مالزي

الذکر  حال با تفاصيل فوق .(7093)برازش،  رود یمجهان به شمار  پيشرفتهکشور  نيهفدهم و

کيفی و تحليلی به بررسی ابعاد کمّی، تا از طریق مطالعه تطبيقی ِ کوشد یمتحقيق حاضر 

در مؤسسات آموزش عالی نظامی دو کشور اسالمی ایران و مالزي با  یادگيري –یاددهی فرایند 

براي  یادگيري –یاددهی مباحث  هر چند .ي مهم آموزشی بپردازدها توجه به معيارها و شاخص

ی، فرهنگی یط بومی، اجتماعبا توجه به شرا ي مختلفکشورها در مؤسسات آموزش عالی نظامی

ی یكسان ، داراي ادبيات موضوعیيا نهيزمو سایر رویكردهاي  ها آوري و سطح برخورداري از فن

 ي دانش بنيه مورد بحث در این تحقيق، با هدف افزایش مفاهيم ، اما(7393، 7دیبِس) نيست

 ادگيري پيشرفته وو ینظامی و ارتقاي سطح آمادگی دفاع ملّی از طریق استقرار نظام آموزش 

اسنادي  -توصيفی يها مؤثر نظامی انجام شده است. بر این اساس، با استفاده از رهيافت پژوهش

نظامی  يها دانشگاه یادگيري –یاددهی  فرایند يها و مرور بسياري از منابع در دسترس، ویژگی

حتوا با یكدیگر ي تحليل مها گيري از شيوه ي گوناگون با بهرهها دو کشور در ابعاد و مؤلفه

 ،یادگيريیاددهی فرایند ي ها شاخصمختلف مربوط به مقایسه و آنگاه با در نظر گرفتن شوؤن 

 الزم براساس آن يها يريگ جهينتو  ، خالف و وفاق صورت گرفتهافتراقسنجش وجوه تشابه، 

 انجام شده است.

                                                           
1. Debesse 
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 مباني نظري و پيشينه پژوهش

وسته از کشور مغرب در شمال يپ ي یک مجموعه مشتمل بر يا منطقهجهان اسالم  يايجغراف

وسته يقا و چند قسمت ناپیو از قزاقستان تا مشرق آفر يمرکز يايقا تا شبه قاره هند و آسیآفر

 ی)گل باشد یمن جهان يکوچک مسلمان نش يها و حوزه ا و اروپايآس یدر جنوب و جنوب شرق

و  يم اقتصاديعظ يها تيظرف گسترده جهان اسالم، با داشتن يايجغراف (.7092زواره، 

و  بزرگ يها خ همواره مورد طمع قدرتیدر طول تار يم انرژيمنابع عظ کنار در اجتماعی

از سوره مبارکه انفال  21در آیه  خداوند متعال(. 7003)مجتهدزاده،  بوده است استعمارگران

رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن  ": دیفرما یم

ی سَبِيلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ فِ شَیْءٍ مِن تُنفِقُوا وَمَاوَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ 

ضرورت و  ،الب اسالمی ایران در تفسير آیه فوقامام خمينی )ره( رهبر کبير انق. " لَا تُظْلَمُونَ

اسالم دوگونه نظام : ندیفرما یماسالم را چنين بيان  جهان اهميت قدرت نظامی و دفاعی در

است که  یو آن وقت رديگ یمکه در مواقع آرامش انجام  است يارينظام اختاز آنها  یكی که ؛دارد

صورت خداوند تمام افراد  نیمدافع، در ا، دولت نه مهاجم است و نه زمان اتيبه حسب مقتض

 فهيصح) اقتضا کند تيبه هر طور که موقع یفنون جنگعلوم و  آموختنبه  کرده بيصالح را ترغ

هر چه  :دیگو یمدر بيان لزوم اقتدار کشورهاي اسالمی چنين محمد  ماهاتير(. 71، ج )ره( امام

قدرتمند شدن نه  يبرا دیبا یاسالم يهمه کشورها و اثرگذارترند باشند، کشورها قدرتمندتر

 کشورهاي وي معتقد است .تالش کنند نيز یدفاعنظامی و که در ابعاد  يمادي ها در جنبه فقط

 (.7092 ،توکلی) قدرتمند شوند عد نظامی تقویت ودر بُ اسالمی از جمله مالزي باید

 و اهداف و اهميت آن يادگيري –ياددهي فرايند 

و اغلب مترادف با  خواندند یم تيتربتعليم و  علم و هنررا  "گيريیاد –یاددهی "در گذشته 

 یاددهی " فرایند امروزه ه است ولیشد یبه کار برده منيز  "آموزش و تعليم" ای "سیتدر"واژه 

 جملهآن از  که رود یبه کار م یو در موارد مختلف افتهی يتر گسترده یمفهوم "یادگيري

و غيره اشاره نمود )مشایخ،  بایآثار ز نشیفنون مختلف و آفر ،علم، اخالق، فلسفه به توان یم

است که  نیا رود، یانتظار م یادگيري –یاددهی فرایند که از  يدستاورد نیترمهم (.7034

خود را  يها و مهارت ها نگرش آنكه يبه جا  آن؛ منتج از يها روش استفاده ازبا  رانيفراگ

معلمان، به کشف و  ییبا راهنمابتوانند کنند،  تافیخود در و مربيان از معلمان ماًيمستق

 یمهارت اینگرش و  ،که به چه دانش بياموزندو  رسيده ي جدیدها و ایده ها ِ یافته ينوآور

 تعریفیدر  .(7033)لرکان،  به دست آورند آن را توانند یم یو از چه راه گونهو چ ازمندندين

 ای ها يعموماً به استراتژ که اند دهيامنی اصطالحرا  "یادگيري –یاددهی " فرایند دیگر
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 ادی يريادگیآن به عنوان سبک  از نيز  محققان یبرخ .شود یمربوط م یآموزش يراهبردها

یاددهی فرایند  ،(1373) 1اسكيفرل :از صاحبنظران نظير يا پاره. (1370، 7)سازبو کنند یم

در  "یادگيري –تدریس " يها دانشگاهی را سازماندهی و عملياتی کردن موقعيت ِ یادگيري

را درباره  مفهومیم، مباحث آموزش و تعلي در این تعریف اگر سازماندهی ؛دانند یمدانشگاه 

بر مرتبط ساختن مفاهيم با  نيز ي یادگيريها ، عملياتی کردن موقعيتنمایددانشگاه مطرح 

 تفاوت براينيز تعریفی م (1332) 0. اولمان(1373اسكيفرل، ) کنند میميدان واقعی تأکيد 

را  دانشگاهی ِ یادگيري –یاددهی وي  کند یمدانشگاهی مطرح  ِ یادگيري –یاددهی  فرایند

، یادگيري و یاددهیي آموزشی، ها به تهيه، توليد، طراحی و اجراي شيوه که داند یمچيزي 

( ابعاد 1330) 4دوپون و اوساندون (.1332)اولمان،  شود میي آن مربوط ها روش ژهیو به

انگيزه و شوق : نخست: ندینما یمبه این شرح معرفی  دانشگاهی را یادگيري –یاددهی وت متفا

تجارب  بر آموزش، چهارم: دانشگاه ينظارت نهادسوم:  دانشگاه، یسازمان فرهنگدوم: تحصيلی، 

 (.1330ارزیابی دانشگاهی )دوپون و اوساندون، 
 

 نظاميي ها آموزش يادگيري –ياددهي يند آفر

 "يريادگی ،یاددهی"ند یفرا یاثربخش اجراي ي مقدمه ،ینظام یادگيري –یاددهی ظام استقرار ن

 يلغو ي شهین واژه به لحاظ ریا (.1331، 0)وان ریی شود میمحسوب  ینظام یدر مؤسسات عال

 يات کشورهاين بار در ادبينخست يبرا یو دفاع ینظام علوم و فنونو استعمال در 

ز در ي( ن1333) 0رتمنها (.1331، 2)وان ریی ار گرفته استانگلوساکسون مورد استفاده قر

در  ینظام علوم و فنون یادگيري –یاددهی ان نموده است که مباحث مرتبط با يق خود بيتحق

مطرح شده  يالديم 73و  79ن بار در قرون ينخست يبرا ینظام یعالآموزش سطح مؤسسات 

 یادگيري –یاددهی نشان داده که  يلدمبوها مطالعاتاشاره به  ضمنوي در تحقيق خود است 

سه بخش مهم است که عبارتند  يدارا ي عمومی و تخصصیها ارائه آموزش ي در مقوله ینظام

و برخوردار از دانش و  کارآمد یان به عنوان افسرانیت دانشجويشخص يريگ شكلاز: نخست: 

ه يت بنیتقوارتقا و ؛ سوم: یو نظام یدفاع يها سازمان وري بهرهسطح  يمهارت؛ دوم: ارتقا

                                                           
1. Szabo 
2. Schifferle 
3. Ullman. 
4. Dupont, P. Ossandon, M. 
5. van Ree 
6. van Ree 
7. Hartmann 
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 یاسيو س ي، اقتصادی، فرهنگیتوسعه اجتماع ساز نهيزمجامعه به عنوان  یو دفاع ینظام

 یادگيري –یاددهی  مباحثدارد که  یان مي( ب1330) 7سكای(. تو1331کشورها )هارتمن، 

جاد شده است و از یا ینظام عملياتی علوم و فنون يها طرح درسپس از ي ها در دوره ینظام

 (.1330سكا، یرد )تويگ یقرار م یمورد بررس یت نظاميم و تربيتعل ي فلسفهدر  نيز ینظر چرائم

و  در حوزه علوم آموزشیحل مسائل  ياست که از آن برا يابزار ینظام یادگيري –یاددهی 

 یادگيري،یاددهی همچنين  (.1331)فلورین،  شود میاستفاده  یستميبه صورت س ینظام فنون

 يها آموزش از است که آن را يوجوه منحصر به فرد يبعضاً دارا یآموزش عال در سطح ینظام

 یادگيري –یاددهی ق خود ابعاد يدر تحق 1شانگ و نيلسونسازد.  یز میمتما ،یمرسوم دانشگاه

 :نمایند یان مير بیبه شرح ز را ینظام

 ینظام یش عالدر نظام آموز خبره و مجرّب و تجارب کارکنان ها تينخست: استفاده از ظرف 

 پرسنل باتجربه در نقش مربی در این حالت ؛رانيبه فراگ ینظام يها انتقال فنون و مهارت يبرا

مواجهه  يران برايران به اشتراک بگذارند؛ دوم: فراگيخود را با فراگ یفنّ يها تخصص توانند یم

 يبرا یهم آموزشم يها نهياز زم یكی؛ سوم: شوند  میط سخت آموزش داده شده و آماده یبا شرا

انجام  يدر راستا یميگران و انجام کار تیتعامل با د یتوانائ ،ینظام يها طيران در محيفراگ

 يها آموزشارائه کارآمد است؛ چهارم: اثربخش و به نحو  ها و مأموریت و تحقق اهداف فیوظا

مختلف  يها ستهت در ريفعال يباشد که آنها را برا يا گونه بهد یران بايفراگبه  یو عمل يرتئو

 يها دانشگاهمسلح آماده سازد؛ پنجم: در  يروهايني مورد نياز در ها سازمانو براي  ینظام

 مدرسنقش  ایفاي ان و مدرسان عالوه بري، مربیفن يها انتقال مهارت، براي فرایند ینظام

 ،ینون نظامو ف ها کيتاکت سازي پيادهباشند که بر نحوه  یا فرماندهانی یران نظامیمدتوانند  می

به  "یادگيري یاددهی "جریان اهداف مورد انتظار  شود میو این سبب  دارند یاتياشراف عمل

و  مرزهاي اسالم امنيتحفظ  در عرصه (.1330ن، لسوي)شانگ و نصورتی بهينه محقق شود 

همواره با تغييرات  ي اسالمیکشورهادر نيروهاي نظامی  نيز دشمنان مقابله با تهدیدات

در  نظامی الزم است يها يآور فنروند رشد و توسعه همگام با از این رو  .ی مواجه هستندپرشتاب

 ؛افسران دانش آموخته اثربخش علمی و عملی يها تواناییافزایش راستاي کسب دانایی و 

نيروهاي  با نيازهاي کاربردي متناسب نيز "یادگيري یاددهی " فرایند يها ظرفيت ارتقاي

راهبردي و عملياتی مد نظر قرار گيرد  يها يزیر برنامهدر ورتی اساسی ضر به عنوان مسلح

مقام  تدابيرو رهنمودها و امام خمينی )ره( و نظرات  ها اندیشهآثار،  . با نگاهی به(7094)تهامی، 

                                                           
1. Toiskallio 
2. Schunk and Nielson 
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دکترین آموزشی « پ»در بند تعليم و تربيت، با تكيه بر اصول  ،العالی( ظله )مد معظم رهبري

شكستن مرزهاي دانش براي توليد علوم و فنون دفاعی و : نين آمده استچ نظامینيروهاي 

بر پایة خلّاقيت و نوآوري، استفاده بهينه از دانش  ،موجود جهانی فراتر از دانش ،امنيتی پيشرفته

تعليم و تربيت به عنوان محوري اساسی در  مجرّباساتيد تجربيات  از يريگ بهرهبشري، 

در راستاي ایجاد سازمانی یادگيرنده که توانمندي و اعتماد به نفس  نظامینيروهاي  يها آموزش

همچنين ایشان (. 7037)دهقان و همكاران،  را توسعه دهد، همواره مورد تأکيد است کارکنان

ي نظامی کشور با دو هدف به ها جوانان عزیز ما در دانشگاه افسري و همه دانشگاه: ندیفرما یم

مقام معظم هدف اول: دانش و هدف دوم: آمادگی و تربيت نظامی )کار و تحصيل اشتغال دارند، 

ي نظامی، عالوه بر تقویت ها فرمایند: آموزش دیگر می (. همچنين ایشان در جایی7090رهبري، 

د به کار ند تا جسم نيرومند و سالح نيرومند را بتواننعزم و ایمان، باید دل را نيز نيرومند نمای

 (.7094د )مقام معظم رهبري، نگير

در آموزش و بهسازي کارکنان  گذاري سرمایهآید که  می از ادبيات توسعه منابع انسانی چنين بر 

. فعاالن عرصه مدیریت و (7032فرهادي، فردي و سازمانی ارتباط دارد ) وري بهره رویكردهاي با

اتی و عالی را به عنوان یک عنصر حيآموزش ي رسمی از طریق مراکز ها آموزش ،منابع انسانی

. از مهمترین اهدافی که در (7093رشيدزاده، ) کنند میتلقی  ها جامع در توسعه افراد و سازمان

ي ها و شایستگی ها ، تسهيل یادگيري و افزایش مهارتدهند میي عالی مد نظر قرار ها آموزش

ي آموزشی است که ها ي نظامی، تمامی فعاليتها (. منظور از آموزش1339، فالککاري است )

به طور رسمی در قالب  مورد نيازنگرش در راستاي تخصصی  ایجاد راي کسب مهارت، دانش وب

به اشكال تئوري ي فنی و عملياتی ها ي زبان انگليسی و آموزشها رزم مقدماتی، دوره يها دوره

 ارائه (. بنابراین یكی از اهداف7032)فرهادي و همكاران،  شود میو عملی به فراگيران عرضه 

ِ  روانی و جسمانی يها و بهبود مؤلفهاثرگذاري ، ي افسريها در دانشگاه نظامیي اه آموزش

ارتقاي  از: است عبارتند تعليم و آموزش نظامی ابعادبرخی از . (1334)فرانک،  فراگيران است

 يریپذ اطاعتاسترس،  کاهش اضطراب و، پذیري مسئوليت اعتماد به نفس، تعهد وسطح 

، مقابله با افسردگی و ي نظامیها در قالب گروه باط، رابطه اجتماعی مؤثر، رازداري، انضفراگيران

 فراگيران آمادگی جسمانیافزایش سطح زمان، تقویت استقامت، چابكی و  بهينه مدیریت

نظامی، انضباط  یادگيري –یاددهی محور اصلی در بيانی دیگر (. 7032)فرهادي و همكاران، 

نظامی در سطح  تعليم و تربيت هدف نیتر یاصل اهدر این دیدگ .بيان شده استمعنوي 

و مهمترین  معرفی شده تقواي الهیتقویت و  يریپذ تیوال ،تربيت نظامی ؛هاي افسري دانشگاه

قلبی  با است که افسرانیپرورش آموزش و مراکز آموزش عالی نظامی،  رسالت و مأموریت
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توان تشخيص مسائل  ،یو آگاه تبصيربرخوردار از و  و سرشار از ایمان به خداوند مطمئن

و را داشته و با اعتقادي راسخ در زمان و مكان مناسب عمل صالح در حوزه نظامی  يا حرفه

در از دیر باز که مواردي از  یكیاز طرفی  (.7093ه، انجام دهند )رشيدزادمناسب را 

به دانش ال انتق شيوه تدریس و نحوه ،مطرح بوده است یآموزش علوم و فنون نظام يها ستميس

 ي نظامیها دانشكده النيفارغ التحص یو مهارت یعلم يها تيصالح یابیارزفراگيران و روش 

 کشور يمدافع مرزها ي نظامی،ها و در عمليات یط واقعیکه بتوانند در شرا يا گونه بهاست 

 ادی ینظام يها ت آموزشيفيکتضمين  با عنوان یادگيري –یاددهی در ادبيات باشند. این مهم 

 .(1371و همكاران،  7دینيعاب )زاینال شود می
 

 جهان در نظامي مؤسسات آموزش عالييشينه و كاركرد پ

گردد  یم قرن نوزدهم باز حدود بهدر جهان  ینظام یمؤسسات آموزش عالبنا نهادن خچه یتار

 7931در سال  متحده االتیاتوسط  "نتیوست پو" ینظام یکه در آن مؤسسه آموزش عال

علوم و فنون ان یدانشجو ي آموزشی، این مؤسسهدر (. 1370، 1د )پایلهیس گرديستأ يالديم

شده و ل يک فارغ التحصيآکادم نظري و عملی يها و دوره ها آموزش یپس از طنظامی و دفاعی 

ي مختلفی از ارتش یا صنایع نظامی و دفاعی فراخور نوع صالحيت علمی و تخصصی ها در بخش

 7930فرانسه در سال  "ريسن س" ینظام یعال دانشسرايس از آن پشدند.  به کار گرفته می

 را براساسر يفراگ 20333بالغ بر  ميالدي 1374تا سال ان نهاده شد که يبنميالدي 

نظامی آموزش داده و مختلف  يها در رسته ون نظامینعلوم و ف یمهارت علمی  ياستانداردها

د مهم و غالب مؤسسات آموزشی فوق الذکر، کارکر (.1370)پایله،  فارغ التحصيل نموده است

نظامی براي مواجهه با مخاطرات  و فنون تی فراگيران علومرارتقاي سطح توانمندي ادراکی و مها

 (.1333سَرکِسيان، نظامی عنوان شده است ) عملياتی در شرایط واقعی رزم دفاعی 
 

 ايران در نظامي مؤسسات آموزش عاليپيشينه و كاركرد 

 که در آذر ماه شود میایران محسوب  در نظامی آموزش مراکز ترین قدیمی از امنظ مدرسه

 با و داد نام تغيير افسري دانشكده به 7074 سال از این مدرسه. گردید تأسيس 7033

 هاي رسته در گانه نظامی سه نيروهاي کالسيک آموزش به و خارجی ایرانی استادان از گيري بهره

و پس از  7010از سال پرداخت.  می اردنانس و مهندسی بعدها و توپخانه سواره، پياده،

 و به دروس شده هيته ها دورهاین  ي مربوط بهها طرح درس ،یدر برنامه آموزش دنظریتجد

                                                           
1 - Zainal Abidin 
2 - paile 



33                                                                 ...نظامی یادگيري –یاددهی فرایند هاي مؤلفه و ابعاد تطبيقی مطالعه

 ریو سا افزارها جنگ يتكنولوژ شرفتيبا پ 7019و در سال  دیاضافه گرد يدانشكده افسر

 يها يازمندينیافت.  شیسال به سه سال افزااز دو  يدانشكده افسر ی، دوره آموزش نظاملیوسا

از ي افسر دانشكدهکه  شدموجب  ،يافسر دانشكدهدر  نام ثبتاستقبال جوانان به  کشور و

در  رانیا یانقالب اسالم يروزياز پ پس .نيز به تأمين دانشجو بپردازد رستانيدب النيالتحص فارغ

 )دانشگاه اسالمی گردیددر نظام  يا هژیوو منزلت  گاهیجا يدارا ي، دانشكده افسر7000سال 

اساتيد و  نیتر یو انقالب نیتر از مؤمن متشكل که يدانشكده افسر .(7030امام علی )ع(،  افسري

و با شروع جنگ  یانقالب اسالم يروزينخست پ سالهايبودند، در همان  نيسرزم نیجوانان ا

انجام  ها جبهه ازيموردنمتخصص و ي فراوانی را براي پرورش نيروي انسانی ها تحميلی، فعاليت

و علوم نظامی به ي مهندسی پرواز، علوم پایه و مدیریت ها رشتهاین دانشگاه امروزه در  دادند.

 .(7030)همان منبع،  پردازد نظامی می مختلف يها در رسته ازيموردن تربيت افسران
 

 يمالز در نظامي مؤسسات آموزش عاليپيشينه و كاركرد 

جمعيتی  . این کشورتخت آن کوالالمپور استیو پا بوده ايآس یر جنوب شرقد يکشور يمالز

، جعفري) ن اسالم هستندید يدارا آن از مردم درصد 27 نفر دارد که ونيليم 03 بالغ بر

با توجه به  یت نظامیریو مد یكيتاکت فنون يها دوره ،يالديم 7301ش از سال ي. تا پ(7094

فراگيران  به يمالز یسلطنتِ ینظام یق اکادمیاز طر ککالسيآموزش  یعلم ياستانداردها

 که شد میعرضه  درجه ترفيع در یک رشته خاص و یا فارغ التحصيلیبراي  کارکنان نظامی و

دانشجویان نظامی آموزش  تعليم و و افسران به مدارج باالتر ینظام يآن ارتقا نتيجه در نهایت

طرح  ميالدي 7304بود. در دسامبر سال  به ارتش کسب آمادگی ورودبراي  ،پذیرفته شده

صاحبنظران  کالن مصوّب يها برنامه طرح تفصيلی و با توجه به ینظام یمدرسه عال يريگ شكل

و سپس در  گردید اجرایی ،ه بودديوقت رس يریوز نخستب یبه تصوکه  ینظامعلوم و فنون 

 ینظام دانشگاه عالیخت ساميالدي  7309در سال ، الذکر فوقطرح جامع  سازي پياده ي ادامه

ون يليم 13با کمک  کواالالمپور يلومتريک 72هكتار در  7133به مساحت  ینيدر زم يمالز

ماهاتير  يریوز نخستميالدي در دوره  7327 ژوئن 13خ ید و در تاریدولت آغاز گرد يدالر

در دي ميال 7322ن دانشكده در سال یا النيالتحص فارغن ينخست رسيد. يبردار بهرهمحمد به 

 یدانشكده عال جدید یطراح (.1374)جوهري،  مشغول به کار شدند يمسلح مالز يروهاين

مدرن و با  يها وهيشميالدي براساس  1332در سال  ي توسعهها براساس طرح يمالز ینظام

ت یات با هدايه و عملیپا يها در قالب دانشكده ینظام و روز نینو يها يكرد استفاده از فناوریرو

؛ جوهري، 7093برازش، د )یآغاز گرد نظامی باسابقه و مجرّبن ارشد به عنوان فرماندهان ايمربّ

1374.) 
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 پژوهش يشناسروش

 از روش نیا. دارد محوري یگاهیجا و نقش یاجتماع يها پژوهش در یقيتطب مطالعه

 اه تفاوت و ها مشابهت فهم درصدد که شود میمحسوب  یاجتماع علوم در ها شيوه نیتر یمیقد

با  عمدتاً محققاندر این شيوه . (7094طالبان، ) است يا سهیمقا و یقيتطبي ها شيوه قیطر از

 نیا تأثير یبررس نيز و یاجتماع رخدادهاي و ها ستميس ميان يها تفاوت ییشناسا هدف

، به انجام مطالعات ها ستميس درون در شده مشاهده خاص و يها دهیپد از اي پاره بر ها تفاوت

 را ي مورد بررسیها پدیده انمحقق ،مطالعات تطبيقی در (.1330، 7)کافوریو پردازند میتطبيقی 

 اي جنبه از را ي محدوديها مؤلفه بلكه ،کند ینم مشاهده شیها یدگيچيپ ي مهه با و تيّکل در

 تبيينی توصيفی، ماهيتی مطالعات تطبيقی داراي (.1334 ،1راگين) دهد یم قرار مدنظر یخاص

 طریق از ها پدیده ميان افتراق یا مشابهتوجوه  جستجوي در ستند کهه تحليلی و

بهترین  از استفاده(. 1333، 0باشند )هانسترین می استقرایی و قياسی ،شناختی يها گيري جهت

 علوم و فنون نظامی از طریق مقایسه تطبيقی يها در حوزه ي مختلفکشورها تجربيات موفق

آموزش مرتبط با تعليم و  يها بخش براي اثربخش و کارآمدمدل  یک طراحی در تواند می

 مطالعه رو این از. (1377، 4)فالک باشد مفيدهر کشور  تقویت بنيه دفاعی در نتيجه نظامی و

نظامی  و مؤسسات آموزش عالی ها ي آموزشی در دانشگاهها نظام تطبيقی بررسی هدف با حاضر

دو  یادگيري –یاددهی و مقایسه ابعاد  ئیشناسابه  و شده طراحی ایران و مالزي کشور دودر 

 در ش عالینظام آموز وضعيت بررسیبراي  پردازد. می عالی نظامی این کشورها نظام آموزشی

در  موجود مقاالت و مدارک، مستندات کليه ایران نيروي زمينی ارتشدانشگاه افسري 

، کتب در ت نظامیعلوم و فنون نظامی، طب نظامی، مدیری ِ پژوهشی –ي علمی ها فصلنامه

 تاکنون 7002 سال از دانشگاه امام علی )ع( یرسان اطالع تیسا وبو مستندات  دسترس

وضعيت نظام آموزش عالی  بررسی براي .استقرار گرفته  اي مورد بررسی کتابخانه صورت به

نتشر شده در وب سایت ي رسمی مها گزارش کتب در دسترس، تمامی مقاالت،نيز مالزي 

 ي دانشی مؤسسهها مستندات و مدارک موجود در بانکی دانشگاه مربوطه و نيز رسان اطالع

 .بوده استمبناي کار محققان  ميالدي به بعد، 7390از سال  مالزي دفاععالی آموزش 

                                                           
1. Caforio 
2. Ragin 
3. Hantrais 
4. falk 
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 هاي پاسخ یافتن يبرا محتوا ليتحل يها شيوه و یفيک روش از حاضر، تحقيق در همچنين

یادگيري در دانشگاه افسري نيروي زمينی  –ایند یاددهی و ابعاد فر ها یافتن مؤلفه مربوط به

 نياز، مورد يها داده يگردآور يبرا. است شده استفادهارتش و دانشگاه عالی دفاع مالزي 

 استفاده مورد هدف جامعه بوسيله باز پرسشنامه تكميل و خبرگان با مصاحبه: نظير ییها روش

ي  شيوه نظـر از و بوده کاربردي هدف، نظر از حاضر پژوهش روش لذا. است گرفته قرار

 پژوهش که آنجا از همچنين است، گرفته قرار یدانيم مطالعات زمره در گردآوري اطالعات

آموزش عالی  مؤسساتیادگيري در  –و ابعاد فرایند یاددهی  ها لفهتبيين مؤ صـدد در حاضـر

 دربنابراین . ه شده استاستفاد زين "یشیمايپ – یفيتوص" روش از است بودهنظامی دو کشور 

شناسایی و تبيين  جهت ي بازها نامه پرسشاز  تحقيق هاي داده آوري جمع برايحاضر  پژوهش

دانشگاه افسري  دياسات و خبرگان از ویادگيري استفاده شده  -ي فرایند یاددهی ها ابعاد و مؤلفه

و ارسال ایميل براي  یالكترونيك ي شيوهنيروي زمينی ارتش و دانشگاه عالی دفاع مالزي )به 

 از پژوهش نیا در خالصه طور به .شده است پرسش (خبرگان دانشگاه عالی دفاع مالزي

 :است شده استفاده ها داده يگردآور يبرا ریز يها روش

اي و براساس مستندات مستخرج از کتب،  روش پژوهش در مرحله نخست به صورت کتابخانه 

 موضوع پژوهش بوده است.منابع اینترنتی مرتبط با  مقاالت و

 هاي زیر است: نيز شامل بخش نظرسنجی از خبرگانمرحله  
 نخستهاي مرحله  ي اوليه براساس یافته نامه نخست: تنظيم پرسش

دوم: استفاده از روش دلفی و گلوله برفی براي بدست آوردن نظر خبرگان حوزه یاددهی  

 یادگيري نظامی

 یادگيري -ی فرایند یاددهی ي نهائها سوم: تدوین ابعاد و مؤلفه

 ؛یادگيري نظامی –ي فرایند یاددهی ها این پژوهش براي تبيين ابعاد و مؤلفه آماري جامعه 

دانشگاه افسري  یعلم ئتيه اعضاء و دياسات مؤسسات آموزش عالی نظامی، نظير: خبرگان

دانشگاه  برگانخ جامعه حجم به توجه با. است نيروي زمينی ارتش و دانشگاه عالی دفاع مالزي

فرایند یاددهی  در ربط يذ عوامل: شامل که افسري نيروي زمينی و دانشگاه عالی دفاع مالزي

 برابر q و p و درصد 30 اطمينان سطح در است، بوده نفر 733 اًحدود که یادگيري نظامی

 از آن محاسبه يبرا و است آمده بدست نفر 17 نمونه حجم 30/3 برابر( برآورد دقت) d و 30/3

 .است شده استفاده محدود ي جامعه کوکران فرمول
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هاي كيفي پژوهش در حوزه تبيين  ( اساتيد و خبرگان مورد مصاحبه براي گردآوري داده1جدول )

 يادگيري در مؤسسات آموزش عالي نظامي –ي فرايند ياددهي ها ابعاد و مؤلفه

 تعداد نام گروه نمونه ردیف

 77 دانشگاه افسري نيروي زمينی ارتشخبرگان  ومدرسان ، اعضاء هيئت علمی 7

 73 عالی دفاع مالزيدانشگاه اعضاء هيئت علمی، مدرسان و خبرگان  1

 17 مجموع 0

 

 آناليز به صورت تطبيقی جداول قالب در نيز اي بدست آمده مقایسه اطالعات ليوتحل هیتجز

 نظامی نظير: یادگيري –یاددهی مرتبط با  محورهاي در و وجوه افتراق ها تشباه کيفی

ي آموزشی، عناوین دروس و ها طراحی دوره ،درسی ریزي برنامه ،آموزشی گذاري تسياس

 پوشش سنجش عملكرد نظام آموزشی، هايمعيار ،نظام آموزشی ساختار ،ها سرفصل دوره

و  علوم ي تدریس درها فراگيران، کيفيت ارائه مطالب، روش جمعيت و امكانات درسیجغرافيائی 

مؤسسات آموزش عالی نظامی دو در پژوهشی  ي آموزشی ها اولویت با توجه به نظامی ونفن

 .استکشور بوده 

دانشگاه افسري نيروي زميني و دانشگاه  نظامي در يادگيري –ياددهي  يها و مؤلفه ابعاد

 عالي دفاع مالزي

با آن  مرتبط باي ها سطح آموزش يبهبود و ارتقا يها يزیر برنامه و یت نظاميم و تربينظام تعل

باشد )وان مختلف، متفاوت  يکشورها يبرا تواند یمن، يهر سرزم یو بوم یط ملّیتوجه به شرا

مد نظر محققان  ارزیابی آموزش نظامی یقيتطب اما آنچه الزم است در مطالعات ؛(1331ري، 

تربيت در ي تعليم و ها المللی مورد پذیرش سيستم و استانداردهاي بين ها قرار گيرد شاخص

ي صورت ها ج پژوهشی. نتا(1371، 7نترایسها ؛7037)رشيدزاده، ي معتبر جهان است ها دانشگاه

 (1371( و زاینال عابيدین )1377، فالک )(1331) وان ري مانندگرفته توسط برخی محققان 

و  ی، ملّیفرهنگ يها نهيزم ي کننده منعكساً یقو یت نظاميم و تربيتعل ؛ آموزش ودهد یمنشان 

بنابراین . (1371؛ زاینال عابيدین، 1377؛ فالک، 1331)وان ري،  ن استيهر سرزم یبوم

گسترده را شامل  ئیقلمرو یبه لحاظ مفهوم ینظام یادگيري –یاددهی ي مرتبط با ها لفهمؤ

، يريادگی – یاددهی يها افتي، رهیدرس يزیر عبارتست از: برنامهبرخی از آنها که  شود می

ي مورد استفاده در انتقال مطالب درسی، محتواي دروس، ها ، رسانهي تدریسها شيوه

 و ي علمی و مهارتی فراگيران، ميزان تخصص اساتيد و مربيانها ي آموزشی، زمينهها سرفصل

                                                           
1. Hantrais 
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و  ابعاد برخی از محققان نيز (.1333، 7کِرکلز ؛7034)مشایخ،  یآموزشعملكرد  یابیارز نظام

فهرست  ریبه شرح ز یآموزش عال نظامی را در مؤسسات ريیادگي –یاددهی  سهیمقا يها مؤلفه

 :اند نموده

 فراگيرانبه  ید در انتقال سواد نظامياسات تخصصی و ميزان سابقه علمیت يصالح (7

 و کاربرد استفاده يها و شيوه در آموزش فنون و اساتيد انيمرب یتجرب يها مهارت (1

 ینظام تسليحاتادوات و 

 فراگيران یعلم يها نهيط و زمیبا شرا اسبمتن یآموزش يمحتواطرح درس و  (0

 یط آموزش نظاميبا مح مناسب يها سیاستفاده از روش تدر (4

محيط  مشكالت یو شناسائ یابیدر مسئله  "محور –دانشجو " يكردهایاستفاده از رو (0

 دانشجویان براي مواجهه با شرایط واقعی یمهارت – یعلم يو توانمندساز عملياتی

 يها دانشگاهمؤسسات و در  "يريادگی – یاددهی"ند یفرات يفيمستمر ک یابیارز (2

 (.1374، جوهري، 1370؛ پایله، 1333رتمن، ها ؛1377فلورین، ) ینظام

نظر احصاء یادگيري در مؤسسات آموزش عالی نظامی با  –ي فرایند یاددهی ها ابعاد و مؤلفه 

ي بعدي وجوه تشابه و اه در بخش .خبرگان اختصاراً به صورت نگاره شماره یک بيان شده است

یادگيري نظامی براي دو کشور ایران و مالزي، در بازه زمانی  –و ابعاد یاددهی  ها افتراق مؤلفه

مالزي  ميالدي به رهبري امام خمينی )ره( و انقالب اصالحات 7309پس از انقالب اسالمی 

ورد بررسی قرار ي پژوهش مها کنون در قالب یافتهميالدي به رهبري ماهاتير محمد تا 7391

 گيرد. می
 

 هاتجزيه و تحليل يافته

ي فراوان در ابعاد ها سياسی و تجاري مناسب ميان دو کشور ایران و مالزي و تناسب تعامالت

ي ها بيشتر ميان این دو کشور در سال مناسباتمختلف فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، سبب 

(. طی سالهاي اخير دامنه این 7003ه است )مجتهدزاه، شد  میاسالپس از پيروزي انقالب 

علمی و پژوهشی را نيز در برگرفته است )خبرگزاري فارس،  مختلف يها مبادالت، زمينه

دو کشور و وجود بسترهاي مناسب براي افزایش  علمی و اجرایی يها (. نگاهی به ظرفيت7090

از تجارب علمی و  يريگ بهرهزوم ل ،دانشگاهیعلوم و  يآور فني ها عرصهسطح همكاري در 

دو علوم و فنون نظامی را به منظور تقویت بنيه نظامی و دفاعی  ي مختلفها بخشرتی در امه

                                                           
1 - Kirkels 
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مطالعه تطبيقی دو کشور ي حاصل از ها در ادامه به بيان یافته . از این روسازد یمروشن کشور 

 .شود مینظامی پرداخته  یادگيري –یاددهی در حوزه 

نظامي  در مؤسسات آموزش عالي يادگيري –ياددهي فرايند  وجوه افتراق يبررسي تطبيق

 ايران و مالزي

نيروي زمينی  دانشگاه افسري در یادگيري –یاددهی ي ها براي مؤلفه افتراقوجوه  اجمالیشرح 

ميالدي  7309بازه زمانی پس از انقالب اسالمی ایران در سال  براي و دانشگاه عالی دفاع مالزي

 اصلیمنبع  ( فهرست شده است.7به شرح جدول شماره ) 7397ب مالزي در سال و انقال

نظرات خبرگان و اساتيد دانشگاه افسري نيروي زمينی  :براي تهيه جدول مذکور شامل محققان

؛ مستندات 7030و دانشگاه عالی دفاع مالزي، مستندات علمی دانشگاه امام علی )ع( در سال 

(، خادم 7037) همكارانآقامحمدي و ، تحقيقات 7030ع( در سال علمی دانشگاه امام حسين )

( 1374) جوهري(؛ بينيتی 7037) رشيدزاده؛ (7037) دهقان(؛ 7099) همكارانالحسينی و 

 یالملل نيبانجمن  مستندات علمی ،1379 در سال مستندات علمی دانشگاه عالی دفاع مالزي

( وجوه افتراق 7تصویر شماره ) . بوده است.و غيره.. 1379در سال  7( IAMP) پداگوژي نظامی

یادگيري در مؤسسات آموزش عالی نظامی دانشگاه  –ي فرایند یاددهی ها و تفاوت ابعاد و مؤلفه

 دهد. افسري نيروي زمينی و دانشگاه عالی دفاع مالزي را براساس نظر خبرگان نشان می

 
يادگيري در دانشگاه افسري نيروي  –د ياددهي ي فراينها ابعاد و مؤلفه وجوه افتراق و تفاوت (1شکل )

زميني و دانشگاه عالي دفاع مالزي براساس نظر خبرگان )منبع: نگارندگان با نظرسنجي از خبرگان 

 يادگيري( -فرايند ياددهي 

                                                           
1. International Association for Military Pedagogy 
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در دانشگاه  نظامي يادگيري –ياددهي فرايند ابعاد و  ها مؤلفه و تفاوت افتراقشرح وجوه  (2) جدول

 در مطالعه تطبيقيي زميني و دانشگاه عالي دفاع مالزي افسري نيرو

 دانشگاه                                    

   ها و مؤلفهابعاد  
 دانشگاه عالی دفاع مالزي دانشگاه افسري نيروي زمينی

ي ها و محتواي دوره ها طرح درس

 یاددهی –در فرایند یاددهی  تئوري

 آموزش نظامی

ي تئوري ها ي دورهبودن محتوا تر غنی

در  ي مصوّبها و تأکيد بر ارائه سرفصل

 کالس و اشراف دانشی اساتيد بر طرح

 درس

بودن محتواي دروس تئوري و اجمالی 

 –در فرایند یاددهی  ها ساعات کم دوره

 و تسلط نسبی اساتيدیاددگيري 

ي ها طرح درس و محتواي دوره

 آموزش و تعليم نظامی ي عملیها دوره

بدست آمده از ه تجربيات با توجه ب

هشت سال دفاع مقدس و شرایط 

بودن  چهار فصل ی ویمناسب جغرافيا

، شبيه سازي ميدان رزم براي فضا

فراگيران به واقعيت عملياتی نزدیكتر 

 است.

شرایط جغرافيایی گرم، مرطوب و 

ي مهارتی و ها بارانی، انتقال دوره

کاربردي را عمدتاً با استفاده از فناوري 

فيزیكی  يا انهیرا يساز هيشبو  نوین

 امكان پذیر نموده است.

 یاثربخشی آموزش ميزان ارزیابی

 براي فراگيراني آموزش نظامی ها دوره

دوره  در پایان هر برگزاري آزمون

پایان  امتيازدهی و و  داوريآموزشی 

با توجه به  وهشیي پژها و طرح ها نامه

 استانداردهاي آموزشی

توجه به نظر مربی و  فراگيران با امتياز

سنجش ميزان پيشرفت آموزشی 

 شود. میاساتيد انجام  توسط

فرایند  سازي پيادهارزیابی مدرسان در 

 نظامییادگيري  –یاددهی 

 023از طریق روش ارزیابی عملكرد 

 درجه و نظرسنجی از فراگيران

 ارزیابی به صورت مشاهدات ميدانی

 پيشرفت فكري و جسمی ميزان

توليد کارنامه مدرسان و  فراگيران

 مقام باالدستی توسط

براي ارتقاي سطح  ي آموزشیها اولویت

آموزش  سساتمؤ در معنوي فراگيران

 عالی نظامی

و  تأکيد بر ارتقاي شخصيت معنوي

 فراگيران در قالب سالمت روحی

ي عقيدتی و ها برگزاري مستمر آموزش

 مذهبیي ها مراسم

ي اخالق ها اکتفا به برگزاري دوره

ي ها نظامی با توجه به آموزه يا حرفه

 اسالمی در سال اول تحصيلی

 آموزشروش تدریس در مؤسسات 

 عالی نظامی

 

 

 

انتقال محتواي آموزشی توسط 

مدرسان با توجه به سازمان دروس و 

ماهيت درس و متناسب با نوع 

 شود. میانجام  ها سرفصل

عمدتاً توسط  ،انتقال مطالب آموزشی

سطوح فرماندهی و  مربيان منتخب از

 قبلی يها با توجه به تجارب و آموخته

علمی فراگيران  نهيزم شيپآنها و 

 .گردد مینظامی صورت 

انتخاب مدرسان در معيارهاي 

 عالی نظامی آموزشمؤسسات 

تأکيد بر درجه علمی استاد و تجربه 

یا  در مراکز دانشگاهی تدریس

فرماندهی و رزمی، ي ها مهارت

 فعاليت نظامیسابقه  مدیریتی با توجه

تأکيد بر انتخاب مربيان از سطوح 

فرماندهی و مدیریتی که برخوردار از 

 .تجربه عمليات نظام باشند

نقش عوامل محيطی در فرایند یاددهی 

 یادگيري -

 مواجهه محسوس فراگيران باامكان 

وجود شرایط شرایط سخت با توجه به 

رزمی با توجه  آموزشی ِ انتقال محتواي

و  به یكنواختی شرایط آب و هوائی
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 دانشگاه                                    

   ها و مؤلفهابعاد  
 دانشگاه عالی دفاع مالزي دانشگاه افسري نيروي زمينی

کویري و اقليمی کوهستانی، دریائی، 

 چهار فصل وجود جغرافياينيز  غيره و

در  يساز هيشبعمدتاً به صورت  اقليمی

 آزمایشگاه

ي ها ي علمی و مهارتها شایستگی

 کليدي اساتيد

امكان ایجاد انگيزه در فراگيران و 

انتقال علوم و فنون نظامی با توجه به 

ب اساتيد در طول هشت سال تجار

 دفاع مقدس

استفاده اساتيد از تجارب نظامی سایر 

کشورها براي توليد محتوا در کالس و 

 انتقال فنون نظامی

جذابيت محتواي ارائه شده براي 

 فراگيران نظامی

و  ها تسهيل فرایند درک سيستم

ي حمله و نفوذ با توجه به ها روش

تجارب هشت سال دفاع مقدس و 

ایجاد محتواي جذاب براي  امكان

، متناسب با مقتضيات فراگيران

 محتواي تدریس

ي ها جذابيت محتوا و توسعه مهارت

فراگيران با استفاده از استانداردهاي 

 نظامی یادگيري -یاددهی  یالملل نيب

 شده است. ریپذ امكان

 –فرایند یاددهی بهبود مستمر 

 مؤسسات آموزش عالی نظامییادگيري 

استفاده از بهترین تجارب تأکيد بر 

ي ها پداگوژیک و الگوگيري از تجربه

دنيا به کشورهاي موفق نظامی در 

ي همكاري و ها صورت توافقنامه

نظامی یا  يها و دانش اشتراک فنون

 ي ميدانیها بررسی مطالعات کتابخانه و

نوین در  يها يآور فنایجاد دانشكده 

مؤسسه عالی علوم و فنون نظامی و 

از  يريگ بهرهلزي و دفاعی ما

پژوهشگران و مشاوران نظامی 

 کشورهاي پيشرو

ي ها و سياستگذاري دوره ریزي برنامه

ورزشی و ارتقاي آمادگی جسمانی 

 فراگيران نظامی

ي آمادگی ها تأکيد بر قرار دادن دوره

ي ها جسمانی به عنوان بخشی از برنامه

 عالی روزانه فراگيران مؤسسات آموزش

 نظامی

گيران به تبحر در یک رشته االزام فر

کسب  نيز و خاص ورزمی ورزشی

گواهينامه مربوطه به عنوان پيش 

شرط فراغت از تحصيل و اشتغال در 

 مرکز نظامی و دفاعی

ي ها ي آموزشی رزمها دوره ریزي برنامه

 براي فراگيران نظامی غيرمسلحانه

ي دفاع شخصی و رزم ها آموزش

ي ها غيرمسلحانه بخشی از برنامه

در  ها ي آموزشی برخی رستهها دوره

مؤسسات عالی نظامی محسوب 

 شود. می

ي خاص کسب ها براي برخی رسته

ي رزمی ها کمربند مشكی در رشته

نظير: تكواندو یكی از شروط فراغت از 

 تحصيل است.

و  يريگ ميتصمي آموزشی ها دوره

در مؤسسات  ي حل مسئلهها تكنيک

 عالی نظامی

براي  بعضاً ي آموزشیها این دوره

ي نظامی نظير: ها برخی رسته

فرماندهی و مدیریت طراحی شده 

 است.

لزوم اخذ تصميم عاقالنه و حل مسئله 

در شرایط بحرانی به عنوان یک طرح 

ي ها درس مجزا در تمامی رشته

 آموزش عالی نظامی اجباري است.
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 دانشگاه                                    

   ها و مؤلفهابعاد  
 دانشگاه عالی دفاع مالزي دانشگاه افسري نيروي زمينی

، اساتيد و ها کالس ریت محتوا ومدی

در مؤسسات عالی  تدریس يها شيوه

 نظامی

؛ استاد و مربی محوري تأکيد بر نقشبا 

ي تدریس اختياري ها استفاده از روش

و ارائه و  ها بوده و براي مدیریت کالس

توليد محتواي آموزشی به اساتيد 

 آزادي عمل داده شده است.

از پيش طراحی شده و  ها طرح درس

اساتيد الزم است از یک ساختار خاص 

ي محتواو ارائه  ها براي اداره کالس

 استفاده نمایند. آموزشی

 ي بازآموزي فارغ التحصيالنها برنامه

ي مهارت آموزي تكميلی براي ها برنامه

فارغ التحصيالن به صورت غيرمتمرکز 

و توسط بخش آموزش واحد خدمتی 

 گيرد. میصورت 

تأکيد بر ارتباط فارغ التحصيالن با 

از  يمند بهرهنظام آموزش عالی براي 

 ازآموزيي بها برنامه

: نظرات خبرگان و اساتيد دانشگاه افسري نيروي زمينی و دانشگاه عالی دفاع مالزي، مستندات علمی دانشگاه امام علی منبع:

؛ خادم الحسينی و 7037؛ آقامحمدي، داوود و همكاران، 7030؛ مستندات علمی دانشگاه امام حسين )ع(، 7030)ع(، 

؛ دانشگاه عالی دفاع مالزي، 1374؛ بينيتی جوهري، 7037؛ رشيدزاده، 7093ده، ؛ رشيدزا7037؛ دهقان، 7099همكاران، 

؛ جيسی 1379( ، MAF) 7؛ پایگاه اطالع رسانی ارتش مالزي1379(،  IAMP) ، انجمن بين المللی پداگوژي نظامی1379

 .و نگارندگان 1379یانگ، 

 ؤسسات آموزش عاليدر م يادگيري –ياددهي وجوه شباهت و وفاق فرايند بررسي تطبيقي 

 نظامي ايران و مالزي

یادگيري در دانشگاه افسري  –ي یاددهی ها براي مؤلفه وفاق و شباهتشرح اجمالی وجوه 

نيروي زمينی و دانشگاه عالی دفاع مالزي براي بازه زمانی پس از انقالب اسالمی ایران در سال 

( فهرست شده است. 1ره )به شرح جدول شما 7397ميالدي و انقالب مالزي در سال  7309

منبع اصلی محققان براي تهيه جدول مذکور شامل: نظرات خبرگان و اساتيد دانشگاه افسري 

نيروي زمينی و دانشگاه عالی دفاع مالزي، مستندات علمی دانشگاه امام علی )ع( در سال 

، تحقيقات آقامحمدي و 7030؛ مستندات علمی دانشگاه امام حسين )ع( در سال 7030

(؛ 7037) رشيدزاده(؛ 7037) دهقان(؛ 7099) همكاران(، خادم الحسينی و 7037) مكارانه

، مستندات 1379( مستندات علمی دانشگاه عالی دفاع مالزي در سال 1374) جوهريبينيتی 

و غيره... بوده است. تصویر  1379( در سال  IAMP) علمی انجمن بين المللی پداگوژي نظامی

یادگيري در مؤسسات  –ي فرایند یاددهی ها ابعاد و مؤلفه وفاق و تشباه( وجوه 1شماره )

آموزش عالی نظامی دانشگاه افسري نيروي زمينی و دانشگاه عالی دفاع مالزي را براساس نظر 

 دهد. خبرگان نشان می

                                                           
1. alaysian army force 
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يادگيري در دانشگاه  –ي فرايند ياددهي ها ابعاد و مؤلفه و موارد وفاق ها شباهت( وجوه 3شکل )

سري نيروي زميني و دانشگاه عالي دفاع مالزي براساس نظر خبرگان )منبع: نگارندگان با اف

 يادگيري( -نظرسنجي از خبرگان فرايند ياددهي 

 

دانشگاه افسري نظامي  يادگيري –ياددهي و ابعاد  ها مؤلفه و موارد وفاق ها شباهتشرح ( 3)جدول 

 العه تطبيقينيروي زميني و دانشگاه عالي دفاع مالزي در مط
 دانشگاه                                 

 یادگيري –ابعاد یاددهی 
 دانشگاه عالی دفاع مالزي دانشگاه افسري نيروي زمينی

براي  ي معنوي فراگيرانها شایستگی

 تحصيل در مؤسسات عالی نظامی

تعهد به اصول و مبانی دین اسالم و 

از تربيت اسالمی، الزمه  يبرخوردار

 دانشگاه افسري نيروي زمينیدر جذب 

و ی به فضائل اخالق یآراستگتأکيد بر 

در  ي الهیبرخورداري از ایمان و تقوا

 جذب فراگيران و تربيت معنوي آنها

 ي کمک آموزشیها از رسانه يريگ بهره

و ابزارهاي صوتی، تصویري، ویدئویی و 

 –یاددهی "دیجيتال در فرایند 

 نظامی فراگيران "یادگيري

 یآموزش کمکفاده از ابزارهاي است

نظير:  ،روز يها يآور فنمتناسب با 

پاورپوینت، فلش، مالتی مدیا و غيره در 

 ي درسها کالس

ي دیجيتال و ها از رسانه يريگ بهره

نظامی در فرایند آموزش  يسازها هيشب

 یادگيري -یاددهی 

 نظامی سنجش سالمت روانی فراگيران
مه برخورداري از سالمت روانی الز

دانشگاه افسري نيروي پذیرش در 

پایش مستمر سالمت روانی فراگيران 

 يا دورهي ها از طریق آزمایش
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 دانشگاه                                 

 یادگيري –ابعاد یاددهی 
 دانشگاه عالی دفاع مالزي دانشگاه افسري نيروي زمينی

و ارائه خدمات مشاوره و  بوده زمينی

مناسب به فراگيران در ایام  یدرمان روان

 .رديگ یمصورت  تحصيل

در پيوستگی مفاهيم ارتباط و 

ي آموزشی به فراگيران ها سرفصل

 نظامی

دروس هر ترم براي اهيم پيوستگی مف

 ریزي برنامهي قبل در ها با دروس ترم

 درسی

ي پيشين به ها یادآوري مطالب درس

عنوان بخشی از ساختار آموزش نظامی 

 شده است. سازي پيادهو  مالزي طراحی

 ي رزمیها پرورش مهارت
ي عملی در ها تأکيد بر آموزش مهارت

 ي ذهنیها کنار توسعه مهارت

براي ي مهارتی ها دورهتأکيد بر اجراي 

ي اخذ تصميمات ها پرورش مهارت

 در شرایط عملياتیاثربخش 

ي تحصيالت تكميلی ها آموزش

 فراگيران

طی  :بسته به رشته تحصيلی شامل

ي آموزشی تئوري، عملی، ها دوره

 است. نامه انیپانگارش آزمون جامع و 

ي مفهومی، رزمی، ها تأکيد بر دوره

 مهنا انیپاطرح تحقيقاتی و 

 ي کارورزي فراگيرانها طرح

به منظور سازگاري با محيط واقعی و 

رزمی، وظایف دیگري آشنائی با وظایف 

ي کارورزي به ها نيز در قالب دوره

 شود. میفراگيران محول 

ي ها فراگيران در کنار دریافت آموزش

ي رزمی را ها نظامی، حضور در محيط

 کنند. مینيز تجربه 

قاي سطح هوش ي ارتها برنامهتدوین 

طبيعی فراگيران براي مواجهه با 

 شرایط اضطراري

ي ها برنامهتأکيد بر طراحی و تدوین 

درسی مناسب براي تغيير نگرش 

به  آنها فراگيران و توسعه خالقيت

 مواجهه با شرایط اضطراري منظور

و کسب  نظامی تأکيد بر اجراي فرامين

ي الزم براي پایداري در ها مهارت

 امینظشرایط سخت 

ي ها تناسب طرح درس دورهميزان 

 با نيازهاي محيط نظامی آموزشی

متناسب با نيازهاي  ها درس دورهطرح 

 شود. میتنظيم مراکز نظامی 

ساختار  وآموزش نظامی  يها دوره انيم

واقعی مراکز تناظر وجود هاي و نياز

 دارد.

مكانيزم سنجش و ارزیابی فراگيران 

 نظامی

يران در پایان ارزشيابی آموزشی فراگ

 شود. میانجام  آموزشیهر دوره 

 ترمي فراگيران در انتهاي هر ها آزمون

آموزشی به صورت شفاهی و عملی 

 شود. میبرگزار 

 نظامی نظام انگيزشی فراگيران

برگزیده هر  فراگيراناز طریق تشویق 

 فراهم نمودن خدماترشته تحصيلی، 

ي پایان هر نيمسال ها رفاهی، مرخصی

و ترفيع پس از فراغت از تحصيلی 

 شود. میتحصيل امكان پذیر 

ي مادي و معنوي به ها اعطاي مشوق

 فراگيران داراي عملكرد عالی

 امور پژوهشی ریزي برنامهطراحی و 

ي تحقيقاتی ها از طریق تعریف پروژه

براي دانشجویان و تعریف طرح تحقيق 

 ریپذ امكان براي آنها پایان نامه قالب در

 شود. می

طریق مشارکت دانشجویان در از 

 تنظيمواحدهاي تحقيق و توسعه و 

 پژوهشی در برنامه درسیي ها سرفصل

 شود. می ریپذ امكان
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 دانشگاه                                 

 یادگيري –ابعاد یاددهی 
 دانشگاه عالی دفاع مالزي دانشگاه افسري نيروي زمينی

کارگروهی در  انجام يها پرورش مهارت

 نظام آموزش عالی نظامی

ي ها تأکيد بر انجام گروهی فعاليت

 آموزشی و مهارتی

ي تحصصی در هر رسته ها ایجاد تيم

و تحقق اهداف یف براي انجام وظا

 آموزشی

 نظام شناسائی استعدادها و پرورش آنها
 افرادتأکيد بر شناسائی و پرورش 

 در هر رسته آموزشی توانمند فعالی و

وجود نظام استعدادیابی و بانک 

 نخبگان در سيستم آموزش نظامی

 يریپذ جامعه هاي سيستموجود 

 فراگيران علوم نظامی

ي ي آموزشی براها وجود برنامه

قوانين، فراگيران با فرهنگ،  آشناسازي

مقررات و هنجارهاي محيط آموزش 

 نظامی

ي آموزشی ها تأکيد بر ارائه برنامه

، هنجارها و ها ارزش يریپذ جامعه

 ي نظامیها فرهنگ محيط

شگاه امام علی دان نظرات خبرگان و اساتيد دانشگاه افسري نيروي زمينی و دانشگاه عالی دفاع مالزي، مستندات علمی منبع:

؛ خادم الحسينی و 7037؛ آقامحمدي، داوود و همكاران، 7030دانشگاه امام حسين )ع(، مستندات علمی ؛ 7030)ع(، 

؛ دانشگاه عالی دفاع مالزي، 1374؛ بينيتی جوهري، 7037؛ رشيدزاده، 7093؛ رشيدزاده، 7037؛ دهقان، 7099همكاران، 

؛ جيسی 1379( ، MAF) 7پایگاه اطالع رسانی ارتش مالزي ؛1379، ( IAMP) پداگوژي نظامی یالملل نيب، انجمن 1379

 و نگارندگان. 1379یانگ، 

  هاو پيشنهاد گيري نتيجه

آورانه و  ي فنها و پيشرفتتهدیدهاي دشمنان  و جهان اسالمگستردگی جغرافياي به  توجه با

در حوزه  ور بهرهو  جامع ؛ ایجاد یک نظام آموزشیالملل نيبروابط تنگاتنگ کشورها در نظام 

با  و تجربه تجارب سایر کشورها و مبادله دانش بهترین مستلزم استفاده از ،نظامیعلوم و فنون 

آموزش مؤسسات  سطحدر را نظامی  يها توفيق آموزش ي تواند زمينه میدر نتيجه آنهاست که 

مبتنی بر  نظامی يیادگير –یاددهی نوین ي ها گيري از مدل نتيجه بهره عالی فراهم آورد.

در مراکز آموزش عالی نظامی، انتقال مهارت و دانش به فراگيرانی است که در  بهترین تجربيات

آینده قرار است به منظور تحقق اهداف نظامی پرورش داده شوند که عالوه بر برخورداري از 

دیگر اهداف  ازي نظامی، توانائی تحليل و تصميم قاطعانه را داشته باشند. ها فنون و مهارت

نظامی ایجاد مدل موازنه ميان شخصيت اجتماعی و نظامی فارغ  یادگيري –یاددهی استفاده از 

ي ها ي نظامی به عنوان بخشی از بدنه جامعه به فعاليتها التحصيالن که بتواند عالوه بر رسالت

سري نيروي دانشگاه اف نظامی در یادگيري –یاددهی  فرایند بررسی تطبيقی شهروندي بپردازند.

که با توجه شرایط اجتماعی و  سازد یممشخص  زمينی و دانشگاه عالی دفاع مالزي

ي ها آموزش و ارتقاي کيفيت اثربخشیي دو کشور، انسجام، ها ارتشي آموزشی در ها چارچوب

 يزیر برنامهدر سطح  ها است. این چالش ها در این از آموزش چالش برانگيز يها از مقولهنظامی 

                                                           
1. malaysian army force 
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در  تواند میکه  نمود یافته است تر گسترده يا گونه به مهارتیتئوري و ي ها و طرح درسآموزشی 

یادگيري و انتقال مؤثر  –در فرایند یاددهی  برخی مشكالت بروزدرون ساختار آموزشی سبب 

 ي نوین تضمين کيفيتها مدل شود میبنابراین پيشنهاد  شود. مفاهيم آموزشی به دانشجویان

با لحاظ عوامل درون دانشگاهی و برون دانشگاهی  نظامیي تئوري و عملی ها مهارتیادگيري 

ریزان و سياستگذاران نظام آموزشی در دانشگاه افسري نيروي زمينی ارتش و  مد نظر برنامه

 یادگيري –یاددهی  فرایند با بررسی سير تاریخی همچنين دانشگاه عالی دفاع مالزي قرار گيرد.

 اصلی و فرعی فرایند يها مالزي و ایران و تطبيق آن با شاخص نظامیي ها دانشگاهنظامی در 

توان  ، میمؤسسات آموزش عالی سطح در و استانداردهاي پذیرفته شده یادگيري –یاددهی 

بسيار  که دو کشور و مدیریتی ، اجتماعیساختارهاي فرهنگی قرابت با توجه بهکه  اذعان داشت

 طور ضمنی استنتاج نمود که عبارتند از:برخی نتایج را به  است شبيه به هم

 در وري اسالمی ایرانروي زمينی ارتش جمهدانشگاه افسري ني ،سالهاي اخيرطی در نخست:  

ي ها بوده و سياستاز مالزي  تر کارائی و اثربخشی تعليم و تربيت نظامی موفق يها ابعاد و مؤلفه

از اثربخشی و کيفيت آموزشی  یادگيري –یاددهی در حوزه این کشور اعمال شده از سوي 

آن عبارتند از: درصد جمعيت باال و شرایط  بوده است، که مهمترین دالیلبيشتري برخوردار 

از تجارب بدست  يمند بهره ،ي مهارتیها براي ارائه آموزش ایران اقليمی و جغرافيایی مناسب

ر فرایند سلسله مراتبی د و وجود ساختارهاي منظم آمده از هشت سال دفاع مقدس،

د و ي مستمر و وجود مكانيزم بازخورها ي نظامی، برگزاري مانورهاي عملی، ارزیابیها آموزش

 تواند یم که  یافته در نظام آموزشی، ي ساختها ارزشيابی هاي سيستم و در نهایت بهبود عملكرد

الزي مورد نظامی دانشگاه عالی دفاع م یادگيري –یاددهی  فرایند به عنوان یک راهكار بهبود در

 استفاده قرار گيرد.

ي بالقوه توسعه و رشد در حوزه علوم و فنون نظامی در ایران ها با توجه به وجود ظرفيتدوم:  

 يساز نهيبهبراي نظامی روز  يها يآور فنتوان از رویكردهاي نوین متناسب با توسعه  می

مشكالت تعليم و  بهره جست و در راستاي کاهش ي آموزش عالی نظامیها فرایندها و روش

 قال و استقرار، انتتوسعهتجربيات موفق کشور مالزي در خلق،  تربيت نظامی نيز برخی

توسط دانشگاه افسري نيروي  تواند یم به عنوان یک الگوي مناسبنوین نظامی  يها يآور فن

 .گيردمورد استفاده قرار  زمينی

مدیریت آموزش  مهم ي به عنوان رکنپرورنظام استعدادي مربوط به ها مدلاز  يريگ بهرهسوم:  

ي نظامی مد ها آموزش وري بهرهتواند به عنوان یک تجربه مطلوب در افزایش سطح  می نظامی

 قرار گيرد. آموزشی هر دو دانشگاه برنامه ریزاننظر 
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 تواند توسط نظام تعليم و تربيت نظامی اي که در قالب یک آموزه دانشی می تجربه چهارم: 

رهيافت انتقال و اشتراک از  يريگ بهرهمورد استفاده قرار گيرد؛  دفاع مالزي دانشگاه عالی

ي ها از منظر روش دانشگاه افسري نيروي زمينیآموزشی اساتيد و مربيان  يها و مهارت تجارب

و اصالح  با توجه به تجارب هشت سال دفاع مقدس یادگيري-مطلوب تدریس در فرایند یاددهی

 :ریزي نظير شی و ارتقاي آن با توجه به رویكردهاي جدید برنامهآموز يگذار استيسنظام 

 ي پژوهشی است.ها آمایش سرزمين و شناخت کامل پتانسيل

ل یدر تبد ینظام یادگيري –یاددهی  با اهميت فرایند با توجه به نقششود  میپيشنهاد  پنجم: 

ر هر دو دانشگاه افسري د گذاران استيس و صاحب دانش و تجربه؛ ران به افسران توانمنديفراگ

ط یران در مواجهه با شرايفراگ یآمادگ يبرا نيروي زمينی و دانشگاه عالی دفاع مالزي،

سطح مهارت  يمناسب و ارتقا يها ن طرح درس و سرفصلیبه تدو ینشده و بحران يزیر برنامه

 .ندیان اقدام نمايد و مربياسات

 یاجتماع – یفرهنگ يها نهيدرک زمضر، به عنوان یک نتيجه بدست آمده از تحقيق حا ششم: 

 يها یژگیو و یذهن يها مهارت يبه ارتقا تواند یم یادگيري –یاددهی  يک الگویدر قالب 

 د.یکمک نما ینظام یآموزش عال يدر فضا یان نظاميفرماندهان به عنوان مرب یتيشخص

عالوه بر آموزش  الزيي افسري نيروي زمينی و دفاع ملی مها دانشگاهشود  میپيشنهاد  بنابراین

هاي فارغ  اي نظام یافته و هدفدار، امر بازآموزي پرسنل و ارتقاي سطح مهارت فراگيران، به گونه

 التحصيالن را نيز مد نظر قرار دهند.

 هاپيشنهاد

 بر ليدخ مدیریتی و انسانی عوامل يها ویژگی ريتأث یآت محققان شود؛ می شنهاديپ: نخست

 به را ي را در دانشگاه افسري نيروي زمينی و دانشگاه دفاع عالی مالزيیادگير –فرایند یاددهی 

 .دهند قرار یبررس مورد دقت

 در آنها جینتا و یادگيري -یاددهی  مطلوبي ها مدل نیتدو بر راهبردها نقش به توجه با: دوم 

 ،دانشگاه افسري نيروي زمينی و دانشگاه عالی دفاع مالزي واحد کالن و خرد اهداف تحقق

آموزشی  عملكرد بر آن ريتأث و یاتيعمل و یمفهوم يراهبردها نقش شود؛ می شنهاديپ

 .رديگ قرار یبررس موردي مذکور ها دانشگاه

 ريتأث و يساختار و یمحتوائ ابعاد در یسازمان عوامل انيم رابطه یبررس شود؛ می شنهاديپ: سوم 

ي نيروي زمينی و دانشگاه عالی دفاع دانشگاه افسردر  یادگيري -فرایند یاددهی  بهبود بر آن

 .رديگ قرار آتی محققان نظر مد ،مالزي
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 بر یتخصص کارکنان و دياسات مهارت و تجربه و رانيفراگ يا نهيزم دانش ريتأث یبررس: چهارم 

در دانشگاه افسري نيروي زمينی و دانشگاه عالی دفاع  یادگيري –فرایند یاددهی  تيفيک بهبود

 .رديگ قرار یبررس مورد قيتحق موضوع عنوان به تواند می که است یوضوعاتم گرید از ،مالزي
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