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 نظامی-علمی  هایکالس اثربخشی  ارتقای توسعه الگوی

 دانشجویان بینشی  هایویژگی   دوسویه و  میانجی  نقش گرفتن درنظر با
         

 محمّد عباسیان* 1

 چکیده
  نقش  گرفتن  نظر در  بدا  نظدامی-علمی  هدایکالس  اثربخشدددی  ارتقدای  اهگوی  توسددد ده  مقداهده، این  هدد 

  این  برای.  اسددت  نظامی  عاهی  آموزش  مرکز  یک  دانشددجویان  بینشددی  هایویژگی  دوسددویه  و  میانجی
  از  و  کاربردی  هد   نظر  از  مقاهه  این.  شددند  طراحی  فرعی فرضدیه  هفت  و اصدلی فرضدیه  یک  منظور
  مرکز  اسددتادان کلیه  شددام   تحقیق،  آماری  جام ه.  اسددت  مقط ی  و  پیمایشددی-توصددیفی  روش،  نظر

  هاداده  آوریجمع  ابزار.  است  ،1399-1400 تحصدیلی  سدال  دوم  نیمسدال  در  موردمطاه ه  عاهی  آموزش
  آهفای  محاسددبه  با  نیز  آن  پایایی  و  محتوا  روش  به  آن  روایی که  اسددت،  ایسدداهتهمحقق  نامهپرسددش
  برای.  گردید تکمی   پرسدشدنامه 435  ت داد.  گرفت  قرار تأیید  مورد  اول  نوع  عاملی تحلی   و  کرونباخ
  فرضدیه  که  اسدت  آن  بیانگر نتایج.  شدد  اسدتفاده  سداهتاری  م ادالت  مدل  از  تحقیق  هایفرضدیه  آزمون
(  t-Value  اسداس  بر) تحقیق  فرعی  هایفرضدیه همه  و(  واریانس  شدمول  شداهص  اسداس  بر)  اصدلی
  و  فرماندهان  و  اسددتادان  بین  کارآمد  ارتباطی  هایکانال  وجود  دیگر  بیانی به.  گرفتند  قرار تأیید  مورد
  ارتقای  بر  م ناداری  و  مثبت  بطور  دانشددجویان  بینشددی  و  انضددباطی  فردی،  تربیتی،  هایویژگی  نیز

  از  اهبته.  گذارندمی تأثیر  موردمطاه ه  نظامی  دانشدگاه  دانشدجویان  نظامی-علمی  هایکالس  اثربخشدی
  در  را  تأثیر  بیشدترین  ،0.99  مسدیر  ضدری   با  دانشدجویان  بینشدی  هایویژگی  بُ د  بُ د،  پنج  این  میان
  موج   دانشدددجویان  بینشدددی  هایویژگی  بُ د  در  م یار  انحرا   یک  اندازه  به  تغییری  زیرا  دارد،  مدل
  نظدامی-علمی هدایکالس  اثربخشدددی  ارتقدای  اهگوی  در  م یدار انحرا   0.99 انددازه  بده  تغییری  ایجداد
  مقدار  با)  قوی  مسددتقیم  اثرگذاری  بر  عالوه  ،دانشددجویان بینشددی  هایویژگی  همچنین.  شددد  هواهد
  فردی  هایویژگی  و  دانشدجویان  تربیتی  هایویژگی  بین  کام   میانجیگری  نقش(  %99  مسدیر  ضدری 
 .کندمی  ایفا  را  دانشجویان  نظامی-علمی  هایکالس  اثربخشی  ارتقای  با  آنها

 : کلیدی هایواژه
 .بینشی ویژگی، نظامی-علمی هایکالس اثربخشی،  ارتقای یابی، شارز

 
 ران ی)ع(، تهران، ا یامام عل یدانشگاه افسر ار ی و استاد یعلم ئتیعضو ه 1
 :m.abbasian@modares.ac.ir Email نویسنده مسئول:  *

 
DOI: /10.22034/qjmst.2022.537017.1575 

 مقاله: پژوهشی نوع 



 1401پاییز  ،61  شماره  ،هجدهم الس، ینظام فنون و علوم  فصلنامه                                                                138

   قدمهم

. اسدددت  آن  کیفی  انسدددانی  نیروی  آفرینینقش  گرو  در  مسدددل   نیروهدای  مؤثر  عملکرد  و  ارزش

  و آموزش با که شددوندمی  محسددو  هاسددازمان دارایی ارزشددمندترین انسددانی، هایسددرمایه

 هایتوانایی دارای منابع این.  بخشدید تحقق را  سدازمانی اهدا  توانمی آنان صدحی  بکارگیری

  های دانشددگاه  نظیر)  سددازمانی هایدانشددگاه  در  کیفی هایآموزش ارائه  با که هسددتند ایباهقوه

 .شوندمی  تبدی   باهف   به  باهقوه  حاهت  از (افسری

  نیروی  و  بوده   راهبردی   و   حیاتی  نقش   دارای   مسلّ    نیروهای  ساهتار   در   افسری   های دانشگاه

  هاییگان  بدنۀ  به (  کنند می  عم    سازمانی   تپندۀ   قل    مثابه  به  که)  مراکز  این   از   کارآمد   انسانی

  دانشگاه  در  ما  عزیز  جوانان»:  انقال   م ظم  رهبر  فرمایشات  به  بنا  و  شوندمی  تزریق  مسلّ   نیروهای

  دانش   اول،   هد :  دارند  اشتغال  تحصی   و  کار  به  هد    دو  با  کشور  نظامی  هایدانشگاه  همۀ  در  و  افسری

 (.02/10/1383 -قوا  ک   م ظم فرماندهی   بیانات از) «نظامی تربیت و  آمادگی دوم، هد  و

  ء اوهیا  نقش   در   دانشجویی  هایگروهان  فرماندهان   افسری،  دانشگاه   روزی شبانه  محیط   در

  سوی   از .  کنندمی  ایفا   دانشگاه   این  دانشجوی  تربیت  و  رشد   در   انکاریغیرقاب   اثر  و   بوده  دانشجو

 قوت   نقاط   از   هود،   فرزندان   م لم   اوهین  عنوانبه  اوهیاء»  که   است   این  از   حاکی   مطاه ات  نتایج   دیگر

  مربیان  با  هم   دست بهدست  آموزش،  و   تربیت  فرآیند  در   باید   بنابراین  دارند،  آگاهی  آنها   ض ف  و

)باشند  »Atieno; 2018  .)موفقیت   برای  استادان  و  اوهیاء   بین  همکاری  از  باالیی  سط   اینرو  از 

  تأکید  کنار   در   آموزشی   هاینوآوری  اصلی   تمرکز (.  Dan & Simon, 2021)  است   ضروری   فراگیران 

  باشد  نیز  اوهیاء  بر  بایستی  آن،  فرهنگ   و   جام ه  فراگیر،  عملی،  و  تئوری   یادگیری  و  آموزش  بر

(Serdyukov; 2017  .)ارتباط   افراد   تحصیلی   موفقیت   میزان  و   استادان   با  اوهیاء   ت ام    شیوه  بین  

  میزان   باشد،   باالتر  تربیتی   شیوه  در   اوهیاء  دهیپاسخ  و  حمایت   میزان  هرچه  بنحویکه  دارد؛   وجود

  در   استادان   طرفی   از(.  1400  همکاران؛  و   ابراهیمی )  است   باالتر  نیز   فرزندان  تحصیلی   پیشرفت 

 توس ه  در   آنها  نظرات   از  مندیبهره  و   شده  محسو    دانشگاه  مهم  ارکان   جمله  از  افسری  دانشگاه

  فرماندهی   موسوی  سرهشگر  امیر.  دارد   بسزایی   نقش  جوان  افسران  آموزش  و  تربیت  فرآیند  کیفی

  گروهان  فرماندهان  مؤثر  ت ام    هزوم  و  افسری   دانشگاه  استادان   نقش  اهمیت   در   آجا؛  ک    محترم

 دریافت   از افتخار  با  باشد، داشته امکان  که  جایی  تا: »فرمایندمی آنها  با( دانشجوی  وهی نقش در)
 توصیه  هم  فرماندهان  همه   به  را  این   و   کنممی  استفاده   تخصصی  های حوزه  در  استادان   مشاوره
  اجرای   در   سازنده  تحول   و  هود  یگان  تقویت  برای  استادان   ظرفیت  از  وجه  بهترین   به  که  کنممی

 (.1400 هردادماه  - آجا ک   محترم  فرماندهی   بیانات« )شوند مند بهره  هامأموریت
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  فراهور )  سال  چهار  اهی  سه  مدت  به  افسری،  دانشگاه  دانشجوی  یک   آموزش  و  تربیت  فرآیند

(  فرماندهان  و   استادان)  دانشگاه   اصلی  رکن   دو  توسط  نظامی -علمی   هایکالس  در(  تحصیلی  رشته

 بهترین   دانشجویی،   هایگروهان  فرماندهان   که   است   این  از   حاکی  ها بررسی.  گیردمی  صورت 

  همین   به.  شودمی  مواجه  آن  با  افسری  دانشگاه  در  دانشجو  یک   که   هستند  اهگوهایی  و  استادان

  در  علمی  هایآموزش  امور  کلیه  کنترل  اینکه  جایبه  فرماندهان  که   است  مهم   بسیار   دهی ،

  زیادی  شواهد. باشند هود دانشجوی آموزش درگیر کنند، واگذار  استادان  به را درسی هایکالس

  عملکرد  بر  مثبت   تأثیر   به  منجر  استادان   و   فرماندهان  هو   ارتباط   دهدمی  نشان   که   دارد   وجود

 مثبت و هو   ارتباط  دانشجویان،   آموزش در   موفقیت  به رسیدن   برای. شودمی دانشجو  تحصیلی 

  مهم  بسیار   دانشجو شناهتی   و   عاطفی   اجتماعی،   رشد  مورد  در   هصوصا    فرماندهان   و   استادان   بین

  ارتباط   برقراری   با.  باشد  داشته  ادامه  طر    دو  هر  در  مداوم  بازهورد  با  باید   ارتباط   این.  است

  اوهیاء   قوی  و  هو   ارتباط .  شوندمی  کالس  گسترده  وقایع   درگیر  بیشتر  فرماندهان   آمیز،موفقیت

  آینده  در  هوبی  بسیار  احساس  و  شودمی  دانشجو  در  تحصیلی  عملکرد   بهبود  باعث  استادان  و

 (. Toddler & Twos; 2016)  کندمی ایجاد دانشجو

اهگوی    که   است  پرواض     گریمیانجی  با  نظامی -علمی   های کالس  اثربخشی   ارتقای توس ه 

  نقاط   بهتر  شناهت  برای  هاروش  ثرترینؤم  از  دانشجویان،   انضباطی  و  تربیتی  بینشی،  هایویژگی

  در  را  کیفیت  ارتقای  برای  را  مناس   بستری  تواندمی  که  است  آموزشی   عملکرد  ض ف  و  قوت

 تحقیق،  این  اجرای  که  مهمی  موارد  جمله  از.  بیاورد  ارمغان  به  افسری  دانشجویان  آموزش  و  تربیت

 :نمود اشاره ذی  موارد به توانمی کندمی پراهمیت پیش از  بیش را

  فردی  و  بینشددی  تربیتی،  انضددباطی،  هایویژگی  مورد  در  اسدداسددی  اطالعات  آوردن بدسددت •

 دانشجویان،

 به   دانشدجویی  هایگروهان  فرماندهان  و  اسدتادان بین  ارتباطی  هایکانال  اثربخشدی  یابیشد ارز •

 موردمطاه ه،  نظامی  مرکز آموزش عاهی  آموزشی-تربیتی  نظام  اساسی  رکن  دو  عنوان

  نظامی مرکز آموزش عاهی    آموزشددی-تربیتی  نظام  قوت و  ضدد ف  نقاط  م ای ،  شددناسددایی •

 موردمطاه ه،

 .موردمطاه ه  نظامیمرکز آموزش عاهی    آموزشی-تربیتی هایحوزه  در بهبود برنامه  تهیه •

  نظامی-علمی   های کالس  اثربخشی   ارتقای   توس ه اهگوی   هد   با   حاضر  تحقیق   راستا   همین   در

  استفاده  با   امر  این.  هورد  کلید  استادان  منظر  از  و   دانشجویان  بینشی  های ویژگی  گری میانجی  با

  هبرگان   نظر   و  باالدستی   اسناد   از برگرفته (  نشانگر)  شاهص   20  و مالک   5  حاوی   ای پرسشنامه  از

 . گردید  انجام ،1399-1400 تحصیلی سال در موضوع
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  جملۀ   از.  شد  استفاده  مت ددی  باالدستی  اسناد  و  هبرگان  نظرات  از  تحقیق  این  اجرای  برای

 اساس بر آجا فرماندهی ابالغی تدابیر و هاسیاست» ،«افسر تربیتی منشور » به توانمی اسناد این

 هویت ت اهی  و  رشد هایبرنامه» نیز و« آجا افسری  هویت و شخصیت ت اهی  و  رشد تحکیم،  طرح

 . نمود اشاره« افسری

  دانشجویان و   مستقیم   فرماندهان  و   استادان   بین  کارآ   ارتباطی   های وجود کانال  :اصلی  سؤال

 دوسویه  و  میانجی   نقش   گرفتن   نظر  در   با  دانشجویان   ، تربیتی و انضباطی فردی  های ویژگی  نیز

مرکز   نظامی -علمی  هایکالس  اثربخشی   ارتقای   بر  تأثیری  چه  دانشجویان  بینشی  هایویژگی

 : از عبارتند   فرعی سؤاالت  دارد؟ (  )ع()دانشگاه افسری امام علی موردمطاه ه  آموزش عاهی

 بر  تأثیری  دانشجویان،   مستقیم   فرماندهان  و  استادان  بین  کارآ  ارتباطی  هایکانال  وجود  آیا (1

 دارد؟   دانشجویان   تربیتی هایویژگی

 دارد؟   آنها بینشی هایویژگی بر تأثیری دانشجویان، تربیتی هایویژگی آیا (2

 دارد؟   آنها بینشی هایویژگی بر تأثیری دانشجویان،  فردی  هایویژگی آیا (3

 دارد؟   نظامی-علمی   کالس  اثربخشی  بر تأثیری دانشجویان، انضباطی هایویژگی آیا (4

 دارد؟  نظامی -علمی   کالس  اثربخشی بر تأثیری دانشجویان، بینشی  هایویژگی آیا (5

 دارد؟   آنها انضباطی هایویژگی بر تأثیری دانشجویان، بینشی  هایویژگی آیا (6

 دارد؟   تربیتی دانشجویان هایویژگی بر نظامی، تأثیری-علمی  کالس  اثربخشیآیا  (7

 پژوهش هایپیشینه و  نظری مبانی 
 پژوهش  متغیرهای  مفهومی تعریف

اند. در بیانی سداده، مفهوم  نظران ت اریف مختلفی را از »ارزشدیابی« ارائه نمودهصداح : 1ارزشییابی

به باور  ارزشدددیابی عبارت اسدددت از ت یین ارزش برای هر چیزی و یا داوری ارزش و اهمیت آن. 

های برنامه  اصدالحهای آموزشدی،  بخشدیدن به برنامه  ها را در تداوم، سدازمانارزشدیابی  ،2هیبرمن

. همچنین به رساندجایگاه آموزش در سازمان یاری می بخشیدن و تأیید  یا آتی و نیز اعتبار  ف لی

مورد اثربخشدددی    با هد  قضددداوت در و آموزش فرآینددارزشدددیدابی، گام پایانی در    ،3ایزری باور  

ی را برا  اطالعاتی. ارزشدیابی،  (1398پور و همکاران؛  )حسدین  های آموزشدی اسدتها و دورهبرنامه

 تصددمیم به   ،اطالعاتبه این   توجه سددازد که باآموزشددی فراهم می هایتوجیه اثربخشددی برنامه

 
1 Evaluation 
2 Liberman 
3 Eseryel 
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های آموزشددی  ارزشددیابی در نظام.  های ب دی منظور شددودآموزش برای زمانو ارتقای  اسددتمرار  

 .شودمی  مطرح  «اثربخشی»صورت   به اهدا  و موضوع به توجه با  م موال 

،  2رناردبِ به باورنظران ارائه شدده اسدت.  ت اریف مختلفی از »اثربخشدی« توسدط صداح :  1اثربخشیی

اثربخشدی عبارت اسدت    ،حجازی. به باور  حاصد  شدده اسدتآن اگر عملی به هد  برسدد، اثربخشدی  

شدده، نگرش و  سدط  دانش و مهارت کسد  )نظیر: نهایی نظام آموزشمطلوبیت برونداد   تحققاز  

ت یین   (.1398پور و همکاران؛  )حسدین  (و آثار علمیآموزش های نظام  هد   راسدتایپیامدها در  

ها ، امکان اسدتفاده از بازهورد آنها را در ارتقای سدط  آموزشهای آموزشدیبرنامهمیزان اثربخشدی 

تواند ارزشدمندی هود را توجیه کند که شدواهد سدازد. یک برنامه آموزشدی تنها زمانی میمهیا می

و باهطبع منافع سدازمانی عرضده    فراگیرانمورد تأثیر آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد    م تبری در

اثربخشی   .آموزش و ارزشیابی اثربخشی آموزش اشاره دارد فرآیندکند، این امر به جنبه مهمی از 

افزای زیر بطور مسدددتمر به گردش  چرهه هم هواهد شدددد که  محققهنگامی  یک دوره آموزش 

برنامه مناسدبی برای برطر    (2)ای آموزشدی به روشدنی تشدخیص داده شدود، نیازه  (1درآید: )

و بازهورد  ارزیابی    (4)و   شدوددرسدتی اجرا  شدده بهبرنامه طراحی  (3)طراحی شدود.   ن نیازهاشدد

های ارتقای اثربخشددی  ( برنامه5)آموزش و دسددتیابی به اهدا ، انجام شددود.   فرآیندمناسددبی از 

 شناسایی و اجرا گردد.های آموزشی مناسبی  کالس

 روزآمدد و  توانمندد    یدک رزمنددهامروزه داشدددتن  :  3نظیامی- هیای علمیارتقیای اثربخشییی کالس

کمک    های ن.م.اسدت. این برنامه به سدازمان  کارآمنظم، دقیق و  آموزشدی ای همسدتلزم ارائه برنامه

اثربخشدددی    ارتقدایمیدان،    این  گدامی مؤثر بردارد. در  توان رزمی هودهواهدد کرد تدا در ارتقدای  

در کمک به سددازمان جهت رسددیدن به اهدا ، امری ضددروری و حائز   نظامی-ی علمیهاآموزش

، بده سدددازمدان کمدک هواهدد کرد تدا  نظدامی-هدای علمیارتقدای اثربخشدددی کالساهمیدت اسدددت.  

  تحصدیلی  عملکرد  با بخشاثر آموزشدی  کالس  .داری را طراحی نمایدهای تکمیلی و جهتآموزش

  دانشدگاهی  وظایف  انجام  در  فراگیران توانایی  عنوان به  تحصدیلی  عملکرد.  شدودمی ت ریف  مطلو 

  نمرات  مانند  عینی  اقدامات  از  اسددتفاده با  تحصددیلی  رشددته  در  را آنها  موفقیت  و  شددود،می ت ریف

 (.Maqableh, et al., 2021)  شودمی  گیریاندازه  نمرات  م دل و  دوره  نهایی

اسداس   یک بر پردازان هرمحققان و نظریه: نظامی- های علمیهای ارتقای اثربخشیی کالسالگو

  یآموزشدد های  کالساثربخشددی    ارزشددیابی و ارتقایاهگوهایی را برای   ،مطاه ات و تحقیقات هود

 
1 Effectiveness 
2 Chester Barnard 
3 Improving the effectiveness of military-military classes 
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 4اس.وی.و تی 3، سدیپو2دفیلیپس ،1ادیورنه( چهار اهگوی 1383)  ابطحی. برای نمونه  اندارائه داده

  9، فیتز 8، بوشن 7بیماستاف ،  6فیلیپس،  5پاتریک کرِکِ یهااهگو( 4813)پورصادق   .را م رفی نمود

 14و هوگز   13، هیدرمن12هامبلین ، 11ی سیروهااهگو( 1388)  قهرمانی .را م رفی نمود  10ساهیوان و

  مطرح نمود   17و هداهتون  16اسدددکریون  ،15کدافمن  یهدااهگو(  1393)  هراسدددانیرا م رفی نمود.  

را   18م کوسکالس  اهگوی    و همکداران  کداویدانیاهیر    همچنین(. 1398پور و همکداران؛  )حسدددین

و    1396های آموزشدددی ارائه نموده اسدددت )کاویانی و همکاران؛  برای ارتقای اثربخشدددی کالس

1397.)  

 این عوام  عبارتند از::  نظامی- های علمیارتقای اثربخشی کالس  الگوی  عوامل مؤثر در

  بین  ارتباطی هایروش  از  دسددته  آن:  فرماندهان و اسیتادانکارآ میان   ارتباطی  هایکانال •

  روزی شددبانه  محیط  در  دانشددجویان  وهی عنوان به  گردان  /گروهان  فرماندهان و  اناسددتاد

 اثر ترتی   میزان و  هادانشپایه  دفاتر  در  استادان نظر ثبت  نظیر)  افسری  دانشدگاه  دانشدجویان

 شدددروع   ابتدای  در  گروهان  فرمانده  فیزیکی حضدددور  یا و  فرماندهان سدددوی از  آنها به  دادن

  بسدتر  سدازیمطلو   راسدتای  در(  غیره  و  نظامی-علمی  هایکالس  در  آموزشدی  هایکالس

دهد سدط  باالیی از همکاری  مطاه ات نشدان می .اسدت  «یادگیری-یاددهی  فرآیند برای  الزم

 (.Dan & Simon, 2021است )  ضروریو استادان برای موفقیت فراگیران    اوهیاءبین 

  انسدان   یک   بارز  هصدوصدیات  هکنندمشدخص  که  هاییویژگی: دانشیجویان تربیتی هایویژگی •

 .است اسالم  مکت   در  هدایی

 
1 Odiorne 
2 De philips 
3 CIPO (context – input – process - outcome), 1970 
4 TVS (Training Validation System) 
5 Kirkpatrick, 1959 
6 Phillips, 1996 
7 Stufflebeam  
8 Bushnell, 1990 
9 Fitzgerald, 1994 
10 Salivan 
11 CIRO (Content-input-reaction and outcome), 1970 
12 Hamblin, 1974 
13 Leatherman, 1996 
14 Hodges, 1999 
15 Kaufman, 1994 
16 Scriven ,1974 
17 Halton, 1996 
18 Flipped Classroom 
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  که  فراگیر  شدخصدیتی هصدوصدیات  و  هاویژگی از  دسدته  آن: دانشیجویان فردی هایویژگی •

 .دارد  هاآموزش روند بر  مثبتی تأثیر

  افراد  فردی  هاینگرش  و باورها  در  ریشده  که  هاییویژگی: دانشیجویان انضیباطی هایویژگی •

 .دارد

  که  فراگیر  شدناهتی  هصدوصدیات و  هاویژگی  از  دسدته  آن: دانشیجویان  شیناتتی هایویژگی •

 .دارد  هاآموزش روند بر  مثبتی تأثیر
 پژوهش هایپیشینه

های آموزشددی عبارتند از: ( نشددان داد که عوام  مؤثر بر ارتقای اثربخشددی کالس2011)  1کانچ

اجرای برنامه عوام  ارائه آموزشددی،  عوام  طراحی آموزشددی،  عوام  آموزشددی،    یمحیطعوام  

  انتصدارفومنی  و  میکائیلو(.  1398پور و همکاران؛  )حسدینارزشدیابی آموزشدی  عوام  آموزشدی و 

  سددداعدات   افزایش  و  (2هدار  از کالس )تکلیف در منزل  تکداهیف  انجدام  کده  دادندد  نشدددان(  1391)

  پیشدرفت  و  ی علمیهاارتقای اثربخشدی کالس موج  دانشدجو، سدوی از  آنشدده به دادهاهتصدا 

(. 1391  انتصدددارفومنی؛ و  میکائیلو)  شدددودمیعلمی مربوطه    دروس  در  دانشدددجویان  تحصدددیلی

های  های مؤثر بر ارزشددیابی و ارتقای اثربخشددی کالس( عنوان کرد که مؤهفه1393هراسددانی )

ها و  مهارت)  مهارتیهای  مؤهفه،  (شدددهدانش کسدد )  شددناهتیهای  آموزشددی عبارتند از: مؤهفه

های  مؤهفه،  (واکنش به برنامه آموزشددیو  انگیزش، نگرش،  ) عاطفی یا نگرشددیهای  مؤهفه،  (رفتار

  ( شددده منافع ماهی کسدد )  ماهی و بازگشددت سددرمایههای  مؤهفه،  (بازدهی سددازمانی)  سددازمانی

  فردی   هایویژگی تأثیر  بررسددی به( 2015)  همکاران و  دراین(. 1398پور و همکاران؛  )حسددین

  اسدددتراهیدا   ارتش  در  نظدامی-علمی  هدایکالس  اثربخشدددی  ارتقدای  در  مؤندث  و  مدذکر  فراگیران

  نظامی -علمی  هایکالس  اثربخشددی  ارتقای  روند  در  تفاوت  از  حاکی آنها  تحقیق  نتایج.  پرداهتند

  دو هر  نظدامی-علمی  هدایکالس  اول  هدایهفتده  در  بر این اسددداس. بود  نظدامی  زندان  و  مردان برای

  هیچ و  دادند  نشدددان را  3BLP  عملکرد  حداکثر  در  متوسدددطی  بهبودهای  مرد و  زن  اسدددتخدامی

  مردان، با  مقایسدده  در  زن نیروهای  مدت،  این از  پس  وهیکن. نداشددت وجود  هاجنس بین  تفاوتی

 وجود  با  اهبته.  دادند  نشان  نظامی-علمی  هایکالس  اثربخشی  در  را  بیشدتری  نسدبی  پیشدرفت  روند

  هفته  در  مردان  از  درصدد 100 و  زنان  از  درصدد BLP ،  70  عملکرد  در ناچیز  نسدبتا   هایپیشدرفت

 
1 Kunche 
2 Take- home 
3 A box lift and place 
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  حال،  این با.  یافتند  دسدت(  کیلوگرم 25)  اوهیه BLP  اسدتاندارد به  نظامی-علمی  هایکالس آهر

 بودن   متفداوت  دهید   به  که  دهدمی  نشدددان  زن  فراگیران برای  درصددددی 30  شدددکسدددت  میزان

  یابد   بهبود  هاویژگی  این  با  متنداسددد   باید آنهدا  اوهیده  نظدامی-علمی  هایکالس  فردی،  هایویژگی

(, et al.; 2015Drain .)و ارتقای    تحصددیلی  پیشددرفت بر  که  عواملی(  1396)  همکاران  و  پورتقی

. این سده  کردند  تقسدیمکلی    دسدته سده به  را  دارند، تأثیر  فراگیرانهای علمی  اثربخشدی کالس

  )نظیر:  فراگیر  فیزیکی  و  بددنی  متغیرهدای  شدددامد :  فیزیوهوژیکی  عوامد (  1: )دسدددتده عبدارتندد از

:  نظیر)  شدناهتیروان  متغیرهای  شدام :  شدناهتیروان عوام (  2)  ،(جسدمانی  سدالمت و  تغذیهسدوء

  پیشددرفت،  انگیزه  آموزشددی،   مسددائ به  نسددبت  نگرش  نفس، ِعزت  هودپنداره،  هالقیت  اسددت داد،

 بیرونی   متغیرهای دربرگیرنده:  محیطی عوام (  3)  و  (دیگر شدخصدی  هایویژگی و  کنترل  امکان

 به  مربوط  متغیرهای  ،(زندگی  مح   تحصدیالت،  درآمد،نظیر:  )  اجتماعی و  اقتصدادی  پایگاه  شدام 

  و(  هدانواده  فرهنگی  هدایارزش  ،اوهیداء  فرزنددپروری  سدددبدک   هدانوار،  افراد  ت ددادنظیر:  )  هدانواده

  های ویژگی  نگرش  مدرسده،  مدیریت  مدرسده،  شدرایط:  نظیر) مدرسده  محیط به مربوط  متغیرهای

سِدردیکو  (. 1396  صداح ؛  از نق  به  همکاران، و  پورتقی( )مدرسده  سدازمانی جو  و  فرهنگ   م لمان،

از جملده    اوهیداءهدای ارتبداطی کدارآمدد میدان اسدددتدادان و  ( بدا تدأکیدد بر اینکده وجود کداندال2017)

تمرکز اصدلی  اد که  های آموزشدی اسدت، نشدان دمهمترین عوام  مؤثر در ارتقای اثربخشدی کالس

هدای آموزشدددی در کندار تدأکیدد بر آموزش و یدادگیری تئوری و عملی، فراگیر، جدام ده و  نوآوری

شددناسددی  نتایج مطاه ات آسددی  (.Serdyukov; 2017نیز باشددد )  اوهیاءفرهنگ آن، بایسددتی بر 

های درسدی آموزش عاهی کشدور  های برنامهشدناسدایی چاهش( درهصدو   1395کاویانی و نصدر )

ریزی درسدی آموزش نظام برنامه، حاکی از این اسدت که  1394تا    1384دهه  های  هالل سدالدر  

ها عبارت است  مواجه بوده که یکی از مهمترین آندر دهه اهیر با سیزده چاهش عمده   ایرانعاهی  

  ب د کیفی تدریسهای آموزشدی و  از: شدناسدایی و بهبود عوام  مؤثر در ارتقای اثربخشدی کالس

( حداکی از این اسدددت کده  1396نتدایج مطداه دات کداویدانی و همکداران )(. 1395کداویدانی و نصدددر؛  )

های  انگیزه) شرایط علّی  نظیرثیری عواملی  أتحت تهای علمی دانشجویان ارتقای اثربخشی کالس

زمینه  ،  )مشددارکتی، اکتشددافی، مسددتق  و عمیق(  یادگیری  فرآیندراهبردهای    (،بیرونی و درونی

عوام  فردی،  )شدام :  گر  و شدرایط مداهله  (مدیریت زمان، مواد آموزشدی و طرح درس)شدام :  

  (. همچنین در تحقیق 1396)کداویدانی و همکداران؛  آموزشدددی، سدددازمدانی و فرهنگی( قرار دارد  

های علمی  منظور ارتقای اثربخشددی کالسدیگری نتایج مطاه ات آنها حاکی از این اسددت که به
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دربرگیرنده عناصدری   در مدل پیشدنهادی آنهاهای اسداسدی کالس  هر یک از مؤهفهدانشدجویان،  

محور  -های یادگیری فراگیرباشند. بطور نمونه، مؤهفه آموزش داه  کالس درس شام  نظریهمی

- های یادگیری مدرسی ت املی و مؤهفه آموزش هار  از کالس درس شددام  تئوریهاو ف اهیت

با انتقال سددخنرانی به هار  از کالس    مدل پیشددنهادی آنهاشددوند. محور و آموزش مسددتقیم می

هدای یدادگیری جهدت درک  درس و اهتصدددا  زمدان کالس بده بهبود درک فراگیران و ف داهیدت

دهدد. عالوه براین، هدای مدذکور پداسدددخ میه چداهشتر مفداهیم درسدددی و رفع اشدددکدال بد عمیق

محور شدددام  یادگیری ف ال، یادگیری از طریق همتایان، یادگیری  -های یادگیری فراگیرف اهیت

شدوند که همسدو با شدواهد نظری کالس  همیارانه، یادگیری ح  مسدئله و یادگیری مشدارکتی می

  ارتقای   در مؤثر عوام   بررسدی به( 2018) وایت  (.1396)کاویانی و همکاران؛    باشدندم کوس می

  جنگ طول در  هاژاپنی با  استراهیایی و  هندی انگلیسی، نیروهای  جنگ  در  نظامیان  رزمی  کارآیی

  نظدامی  هنرهدای  فراگیران  بینشدددی  هدایویژگی  بُ دد  بده  توجده  کندار  در  وی.  پرداهدت  دوم  جهدانی

- علمی   هدایکالس  اثربخشدددی  ارتقدای  بُ دد  بده  توجده  هزوم  بده(  رزم  برای  مید   و  اراده  عزم،:  نظیر)

 بود   این از  حاکی  وی  تحقیق  نتایج.  داشدت  تأکید آنها(  رزمی  هایمهارت  ارتقای  مت اقبا   و)  نظامی

  اثربخشی  کلیدی اب اد این  دوی  هر توأمان درک  مستلزم  نظامیان،  رزمی  کارآیی  ارتقای درک  که

  سددازمان   شدددن  درگیر برای  را  الزم  مهارت هم  و  اراده هم  رزمی  کارآمدی  دیگر،  بیانی به. اسددت

  در  نظامی هنرهای  فراگیران  بینشددی  هایویژگی بُ د  اهمیت بیانگر امر این  و  دارد  دشددمن  یافته

کاویانی و   (.2018Brathwaite ;)  اسددت آنها  نظامی-علمی  هایکالس  اثربخشددی  ارتقای بُ د  کنار

های علمی دانشدجویان، اهگوی »کالس م کوس«  ( برای ارتقای اثربخشدی کالس1397همکاران )

بر اسداس روش سدنتزپژوهی، یک اهگوی اجرایی جامع از    دادند. آنها سد ی کردند تا  پیشدنهادرا  

هدای علمی دانشدددجویدان را بده  در این اهگو کده کالس  .نمدایندداجرای این شدددیوه آموزشدددی ارائده  

و به جای آن تکاهیف  شدود  کند؛ ارائه محتوا از کالس حذ  میهای فراگیرمحور تبدی  میسکال

  کالساین کار با اسدتفاده از محتوای منتق  شدده به هار  از    .درسدی از سدوی فراگیر صدورت گیرد

  غیرهو   نیهای ضدبط شدده در سدایت سدخنراهواندن متون، فیلم  آموزشدی، وسدیله مواددرس به 

زمان   کند تادرس این امکان را برای مدرسدان فراهم می  کالسگیرد. حذ  محتوا از صدورت می

کندد کده از  این امکدان را فراهم میهمچنین  بپردازندد و    انبیشدددتری را بده انجدام ف داهیدت بدا فراگیر

کردن   زنده  م کوس، به کالسابزارهای یادگیری مختلفی بتوانند استفاده کنند؛ هذا مهمترین جن

شدود  درس برای مدرس اسدت؛ از این رو باعث افزایش درگیری فراگیران با محتوا می  کالسزمان  
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شدددود. نتدایج تحقیق آنهدا می  دهدد و بداعدث تقویدت یدادگیریت دامد  مددرس و فراگیر را بهبود می

برای ارتقدای اثربخشدددی  ریزی درسدددی در کالس م کوس  اهگوی برندامدهحداکی از این اسدددت کده  

ها و  که نقش  اسددتشددام  یک تغییر در سدداهتار کالس درس    های علمی دانشددجویان،کالس

(. 1397)کداویدانی و همکداران؛   کنددهدایی متفداوتی را برای مددرس و فراگیر ایجداد میمسدددئوهیدت

تبیین تجربه دانشددجویان از یادگیری ف ال در  ( در تحقیق دیگری به 1397کاویانی و همکاران )

توجده بده  )شدددامد :    یدادگیری مسدددتقد دو عدامد     پرداهتندد. نتدایج تحقیق بیدانگرکالس م کوس  

(  های فردی، ارائه بازهورد شدخصدی، پذیرش مسدئوهیت یادگیری، ادراک هود و ح  مسدئلهتفاوت

( برای یادگیری  فرآیندت امالت، اشدتراک تجار  و درگیر شددن در    :شدام )  یادگیری مشدارکتیو 

پور و  حسددین(. 1397همکاران؛  های علمی دانشددجویان بود )کاویانی و ارتقای اثربخشددی کالس

های تربیتی و آموزشدی سدپاه  طراحی اهگوی ارزشدیابی اثربخشدی دوره( اقدام به 1398همکاران )

که با روش تکوین اسدتقرایی احصدا شدد، نشدان داد  تحقیق آنها های مرحله کیفی  . یافتهپرداهتند

  )شدام :دارای چهار مقوهه اصدلی    سدپاه  های تربیتی و آموزشدیکه اهگوی ارزشدیابی اثربخشدی دوره

های  یافتده  همچنین  .اسدددتمقوهه فرعی   24و  (  ها، نتدایج و پیدامدهافرآینددارزشدددیدابی درون داد،  

دار  م نی 99/0حاکی از این بود که همه ضدرای  اهگو با سدط  اطمینان    ،یپژوهش در مرحله کمّ

هشدی موضدوع و با درنظرگرفتن  ، همسدو با مبانی نظری، پیشدینه پژوی پیشدنهادی آنهااهگوبوده و 

، بومی شدده و برای اجرا سدپاه  دکترین کالن، طرح رشدد و همچنین طرح تحول و ت اهی سدازمان

پور و  )حسدین  مناسد  اسدت  سدپاه  در زیرنظام ارزشدیابی آموزشدی نظام تربیت و آموزش سدازمان

 بودن  بداروحیده  و  انگیزه  داشدددتن  کده  دادندد  نشدددان(  2021)  همکداران  و  1کدانو(.  1398همکداران؛  

  عاملی   یک های آموزشدی و نیز یکی از مهمترین عوام  مؤثر بر ارتقای اثربخشدی کالس  فراگیران،

  همکاران  و  ابراهیمی(. Cano, et al., 2021)  شدودمی  اثربخش محسدو   یادگیری  برای  اسداسدی

  عوام  سدایر و  داشدته  محوری  ینقشد   اسدتاد  ،حضدوری  هایآموزش  در  اینکه بر  تأکید با(  1400)

  بدا  امروزه  کده)  برهط  و  مجدازی  هدایآموزش  در  وهی  دارندد  هود  کنترل  تحدت  را  یدادگیری  در  ثرؤم

  جمله  از عوام  سدایر  نقش(  گرفته  قرار  اسدتقبال  مورد  دنیا  سدراسدر  در  Covid19 ویروس شدیوع

 آموزش   کیفیت  بهبود  در  اوهیاء و  م لمان ت ام   اهمیت و  نقش  بررسددی به  شددده؛  ترپررنگ   اوهیاء

  الزم   هایفناوری و  وسدددای  و ابزار  آوردن فراهم  داد نشدددانآنها   تحقیق  نتایج.  پرداهتند  مجازی

  م لمان  و اسددت  اوهیاء  وظایف از  هانواده  در آرام  و امن  محیطی  ایجاد و  مجازی هایآموزش برای

 
1 Cano 
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. همچنین وجود  دهند  قرار آموزاندانش  اهتیار  در  فهم  قاب  و  منظم  صددورت به را  محتوا  باید نیز

اثربخشدددی  یکی از عوامد  مؤثر در ارتقدای    ،اوهیداءهدای ارتبداطی کدارآمدد میدان م لمدان و  کداندال

  و  دن(.  1400  همکاران؛  و  ابراهیمی) ( اسدتآن  )بخصدو  در شدک  مجازیهای آموزشدی  کالس

، یکی از  اوهیاءهای ارتباطی کارآمد میان م لمان و وجود کانال  اینکه بر  تأکید  با( 2021)  سیمون

 برای های آموزشددی اسددت به این نتیجه رسددیدند که  عوام  مؤثر در ارتقای اثربخشددی کالس

  ارتباط   هایمدل.  دارد  ضدرورت  اسدتادان و  اوهیاء بین  همکاری  از  باالیی  سدط   فراگیران،  موفقیت

آنها در  .  تفکیک شدد  3و مشدارکتی  2، همکاری1مدل جداییدر این تحقیق به سده   اسدتادان و  اوهیاء

مجازی    مندی از شددبکهبا بهره  و اسددتادان  اوهیاءتحقیق هود به بررسددی اثربخشددی ارتباط میان  

نشدان    نتایجنامه پرداهتند.  مرکز آموزشدی و با اسدتفاده از پرسدش 161آپ( در میان  واتسشدبکه  )

آپ به دهی  دسدترسدی آسدان و سدرعت ارتباط آن از مزیت باالیی  واتس که اسدتفاده از برنامه  داد

ها و کارهای سدیسدتم آموزشدی  در ف اهیت  اوهیاءو منجر به ارتقای میزان مشدارکت   بودهبرهوردار 

شدده اسدت. اسدتفاده از این   (Covid-19  در دوران مواجهه جهانی با بحران ناشدی از بخصدو)

روزانه اسدت که    اتو جایگزینی برای مکاهم  کردهرا تقویت   اوهیاءبرنامه، ارتباطات بین اسدتادان و 

شدود. همچنین نتایج حاکی از این اسدت  م موال  در پایان روز آموزش و هیلی مختصدر انجام می

نگرانی در مورد دسددترسددی متقاب  اطالعات  بروز منجر به چاهش  ود تمام مزایا، چندین  که با وج

شدده، نوع اطالعات )تصداویر، تجربیات، اطالعات، تکاهیف و غیره( و میزان نیاز به اسدتفاده  منتق 

هدا، هزوم توجده و سدددازمدانددهی موضدددوع انتقدال  از این دغددغدهدیگر  از این ابزار وجود دارد. یکی  

های حریم هصوصی در  های اجتماعی با توجه به محدودیتت یا تصداویر شدخصدی در شبکهاطالعا

 به   گراییکمال  اینکه بر  تأکید  با( 1400)  ج فری(. Dan & Simon, 2021)  ها اسددتاین شددبکه

  رابطه بررسدی به  دهد؛می  قرار ثیرأت تحت  را  فرد  رفتار انگیزشدی،  و  شدخصدیتی  ویژگی  یک   عنوان

به عنوان یکی از عوام  مؤثر در ارتقای اثربخشدی    فرزندان  تحصدیلی  پیشدرفت و  اوهیاء  گراییکمال

  واقع  در.  باشدددد  نوروتیک  یا  بهنجار تواندمی  گراییکمال  سدددازه. پرداهتهای آموزشدددی  کالس

  اهدا  به  رسدیدن برای  که اسدت شدکسدت به  محکوم  فکری اهگوهای  از  ایمجموعه  گراییکمال

  هایآموهته  چنانکهنتایج حاکی از این بود که  .  کندمی تالش به  وادار را  دانشدجو  بینانه،  غیرواقع

 
1 The Separation Model 
2 The Collaboration Model 
3 Kindergarten Teacher-Parents Communication 
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  باهف    توان و  باهقوه توان بین  ایفاصدله  یا باشدد  اشباهقوه  اسدت دادهای و توان با  متناسد  دانشدجو

  ذکر  از  پس ادامه  در.  اسدت  افتاده  اتفاق  تحصدیلی  پیشدرفت  که  شدودمی  عنوان  نکند  ایجاد دانشدجو

  تحقیق   گیرینتیجده  نیز  و  آمداری  وتحلید تجزیده  تحقیق،  نتدایج  بیدان  بده  تحقیق  اجرای  روش

 .است  شده  پرداهته

 تحقیق مفهومی مدل

 :است شده  آورده  (1)  شک   در  تحقیق  مفهومی  مدل

 
 تحقیق  مفهومی  مدل( 1)  شکل

 

 پژوهش  شناسی روش

توصیفی  حاضر  تحقیق  به    مقط ی،  و  پیمایشی -روش  توجه  با  تحقیق  نوع  نتایجو  از    ،استفاده 

 کاربردی است. 

)اعم از:    مرکز آموزش عداهی نظدامی موردمطداه دهجدام ده آمداری تحقیق حداضدددر، کلیده اسدددتدادان  

که اهبته    ، هسدتند.1399-1400مدعو( در نیمسدال دوم سدال تحصدیلی  و سدازمانی، غیرسدازمانی  

دانشدپایه ف ال( حداق    136تالش محقق این بود که برای هر دانشدپایه )از ت داد ک   ازآنجاییکه  

نمایند و از طرفی هم هر اسدتاد )که در نیمسدال    تکمی سداهته را نامه محققدو اسدتاد پرسدش

نامه برای یک  مذکور با دانشدگاه همکاری آموزشدی داشدته( حداق  اقدام به تکمی  یک پرسدش

وتحلی  برنامه ذا با تجزیهه  ؛ر نیمسدال مذکور با آن کالس داشدته نمایددانشدپایه مشدخص که د

 انتخا  گردید. 435، اندازه جام ه نمونه به ت داد ترمیک 

 :شد  استفاده 1  جدول شرح به  ساهتهحققم  پرسشنامه روش  از  حاضر  تحقیق  در

H6 H5 

H3 
H2 

ویژگی بینشی 

 دانشجویان

ویژگی فردی 

 دانشجویان

ویژگی تربیتی 

 دانشجویان

 کالس آموزشی اثربخش

های کانال

 ارتباطی کآرا

ویژگی انضباطی 

 دانشجویان

H1 

H4 

H7 
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 ابزار   سؤاالت  تعداد  و پایایی (1) جدول

 متغیر  عنوان ردیف 
 مکنون  متغیر نوع

 (سازه)

 متغیرهای  تعداد

 شده مشاهده

 ( بسته پرسش)

 پایایی  مقدار

 4 92.7% ( KSI) مستق  دانشجویان  فردیهای  ویژگی 1

93.5% 

 3 86.8% ( KSI) مستق  دانشجویان  مستقیم فرماندهان با   استادان یکارآ ارتباط 2

 3 81.4% ( Eta)  میانی وابسته دانشجویان  تربیتیهای ویژگی 3

 5 93.0% ( Eta)  میانی وابسته دانشجویان  بینشیهای  ویژگی 4

 4 80.0% ( Eta)  میانی وابسته دانشجویان  انضباطیهای  ویژگی 5

 ---  1 ( Eta) اصلی  وابسته دانشجویان  نظامی-علمی هایکالس اثربخشی  6

 ---  20 کل  جمع

 ابزار  پایایی  و روایی

  محاسدبۀ . گرفت  قرار  تأیید  مورد  هبرگان  نظرات و محتوا  روایی  روش  اسداس  بر  پرسدشدنامه  روایی

 .شد  ارزیابی مطلو   ،SPSS افزارنرم  از  استفاده با  و  کرونباخ  آهفای  ضری   از مندیبهره  با  پایایی

 تحقیق  متغیرهای اول مرتبه تأییدی  عاملی  تحلیل

  سدؤاالت آیا  که  شدودمی  مشدخص اول  مرحله تأییدی  عاملی  تحلی   از  اسدتفاده  با  قسدمت این  در

 .نه؟  یا  بسنجد  را موردنظر  سازه تواندمی  واق ا   سازه هر  در شده  طراحی

 مستقل مکنون  متغیرهای اول مرتبه تأییدی عاملی تحلیل(  الف

  عداملی   بدارهدای  و  ،t-value  داریم نی  اعدداد  حداهدت  در  مددل  برازش  هدایشددداهص  عدددی  نتدایج

 .است شده ارائه  ،3 و 2  هایشک   در  متغیرها برای شده  استاندارد

 
 مستقل  مکنون متغیرهای t  هایآزمون  با  مدل (2)  شکل
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 مستقل  مکنون   متغیرهای استاندارد ضرایب  با  مدل (3)  شکل

  وض یت  از  نشان برازش  هایشداهص  تمامی  مقادیرشدود که  نتیجه می ،3 و  2  هایشدک   اسداس بر

 . است  برهوردار  قبوهی  قاب  برازش  از و  داشته  متغیرها  درهصو   هاداده  و  مدل  مناس 

 وابسته  و  میانجی  مکنون  متغیرهای اول مرتبه تأییدی  عاملی  تحلیل(  ب

  استانداردشده  عاملی  بارهای  و  ،t-value داریم نی  اعداد  حاهت  در  مدل  برازش  هایشاهص  نتایج

 .است  دهآم ،5 و 4  نمودارهای  در  وابسته  مکنون و  میانجی  مکنون  متغیرهای برای

 
 وابسته  و میانجی مکنون متغیرهای t هایآزمون  با  مدل (4) نمودار 
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 وابسته و میانجی  مکنون متغیرهای استاندارد  ضرایب با  مدل( 5) نمودار 

 

  مناسد    وضد یت  از  نشدان ،برازش  هایشداهص  تمامی  مقادیر ،5 و  4  هاینمودار  نتایج  اسداس بر

  توانمی  رو از این پسایناز.  را دارد  وابسدته و  میانجی  متغیرهای درهصدو   هاداده و  مدلبرازش 

 .پرداهت  تحقیق(  فرعی و  اصلی)  هایفرضیه و  مفهومی  مدل آزمون به

 چنانچه.  اسدتفاده شدد(  1VAF)  واریانس شدمول  شداهصاز   تحقیق،  اصدلی  فرضدیه آزمون برای

 .« استمیانجی اثر  بدون» که متغییر مدنظر  شدودمی  نتیجه  باشدد 0.2  از  کمتر  شداهصاین   مقدار

  که متغییر مدنظر  شدودمیگرفته    نتیجه  باشدد 0.8 تا 0.2  اعداد  بینما  ،VAF  مقدار شداهص  اگر و

  « کام   گریمیانجی»هاصدیت    دارای  باشدد 0.8  باالی  اگر و «جزئی  گریمیانجی»دارای هاصدیت  

 :شود ت ریف زیر  پارامترهاینخست    باید شاهص،  این  محاسبه برای. است

▪ a :میانجی، متغیر بر  مستق   متغیرمستقیم   اثر 

▪ b :وابسته،  متغیر بر  میانجی  متغیرمستقیم   اثر 

▪ (a × b) :وابسته،  متغیر بر  مستق   غیرمستقیم متغیر اثر 

▪ c :وابسته، متغیر بر  مستق   متغیر  مستقیم اثر 

▪ {(a × b)  +  c} :ک  اثر. 

 : ی نی. ک  اثر بر غیرمستقیم  اثر نسبت عبارت است از: « واریانس شمول شاهص »

VAF =
(a × b) 

{(a × b)  +  c}⁄  

 
1 Variance Accounted For 
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 تحلیل  و  تجزیه
 .گردید هارائ ( 2) جدول  در  متغیرها پراکندگی  و مرکزی هایشاهص:  توصیفی  وتحلیلتجزیه

 تحقیق  متغیرهای توصیفی آمار  (2) جدول

 متغیر

 آماره

 انضباطی  بینشی  فردی تربیتی هاکانال

 نمونه  حجم
 435 435 435 435 435 م تبر  هاینمونه  ت داد

 0 0 0 0 0 مفقوده  هایداده

 4.55 4.30 4.32 4.65 3.19 میانگین 

 0.598 0.814 0.763 0.581 1.056 استاندارد   انحرا 

 0.358 0.662 0.581 0.338 1.115 واریانس 

 -1.849 -1.393 -1.178 -2.150 -0.356 چوهگی 

 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 چوهگی  استاندارد  انحرا 

 4.941 1.932 1.381 6.131 -0.488 کشیدگی

 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 کشیدگی  استاندارد  انحرا 

  توزیع   بودن   نرمال  بررسی  شود، می  انجام   ساهتاری  م ادالت   سازیمدل  با   که   هایی پژوهش  در

  بایرن (.  Lin, et al., 2006)  گیردمی  انجام   چوهگی   و   کشیدگی  های شاهص  تحلی   با   متغیرها

+  2  و  - 2  دامنه   و   کشیدگی   برای  قبول  قاب    بازه   عنوان  به   را +    7  و   -7  دامنه   از   استفاده (  2010)

  همگی  متغیرها  کشیدگی  و  چوهگی(.  Byrne, 2010)  نمود   پیشنهاد  نرمال  توزیع   چوهگی  برای  را

(  2011)  کالین  باور  به.  باشندمی  نرمال   متغیرها  همه  اساس  این  بر  دارند،  قرار  مدنظر  هایدامنه  در

  برای  کشیدگی  و  چوهگی  شاهص  از  است،  نفر  100  از  بیش  انسانی  علوم  در  نمونه  حجم  وقتی

  کشیدگی  و  چوهگی   مطلق   قدر   اگر  که  کندمی  بیان   وی   شود،می  استفاده   بودن   نرمال  بررسی

 بنابراین  است؛  نرمال   متغیرها  توزیع  گرفت  نتیجه  توانمی  باشد،  کمتر   7  و  3  از  بترتی   متغیرها

 (.  Kline; 2011) است  نرمال هاداده توزیع  فوق،  جدول به توجه با

 استنباطی وتحلیلتجزیه

 تحقیق   فرعی   فرضیه  هفت و تحقیق  مفهومی  مدل  آزمون

  اطمینان  همچنین   و  تحقیق   مفهومی  مدل  ارزیابی   منظور  به  گیریاندازه  های مدل  ت یین  از   پس

  های داده  تناس   بررسی  و  تحقیق  متغیرهای  میان  علّی  رابطه  وجود  عدم  یا   وجود  از  یافتن 

  ساهتاری  م ادالت  مدل  از  استفاده  با  تحقیق  هایفرضیه  تحقیق،  مفهومی  مدل   با   شدهمشاهده

 .اندشده من کس 7 و 6 نمودارهای در هافرضیه  آزمون نتایج. شدند  آزمون نیز دوم مرحله

 این که  نمود حاص  اطمینان مطلو  برازش و بودن مناس  از باید ساهتاری روابط  تأیید از  قب 

 . گیردمی قرار  بررسی مورد  3 جدول  بشرح برازش هایشاهص از استفاده  با امر
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 پژوهش  مدل  برازش هایشاتص ( 3) جدول

 برازش  شده  برآورد مقدار پذیرش  قابل دامنۀ برازندگی  شاتص

 هو   4.44 5 از  کمتر ( آزادی درجۀ به   دوهی نسبت)  بهنجار  دو-هی

 هو   089/0 1/0 از  کمتر یا   برابر (RMSEA)  تقری  هطای مجذورات میانگین  جذر

 عاهی  96/0 90/0 از  بزرگتر  ( NFI) شده   هنجار برازش

 عاهی  96/0 90/0 از  بزرگتر  ( NNFI)  برازندگی  نشده نرم  شاهص

 عاهی  97/0 90/0 از  بزرگتر  ( CFI)  ایمقایسه برازش

 عاهی  97/0 90/0 از  بزرگتر  ( IFI) فزاینده برازندگی

 عاهی  97/0 90/0 از  بزرگتر  ( RFI) تطبیقی برازندگی

 مناس   همگی  پژوهش،  مدل   برازش  های شاهص  گردد، می  مشاهده  ،3  جدول   در   که  همانگونه

 .است تأیید  مورد و داده نشان را هوبی برازش مدل،  پس  هستند 

 
 t هایآزمون  با  مدل( 6) نمودار 

 



 1401پاییز  ،61  شماره  ،هجدهم الس، ینظام فنون و علوم  فصلنامه                                                                154

 
 استاندارد  ضرایب با  مدل( 7) نمودار 

  عداملی   بدارهدای  و  ،t-value  داریم نی  اعدداد  حداهدت  در  مددل  برازش  هدایشددداهص  عدددی  نتدایج

  در  ،6  نمودار  نتایج  اسداس بر  آنجاییکه  از. اسدت  شدده ارائه ،7  و 6  نمودارهای  در  شدده  اسدتاندارد

 نیز   و.  باشددندمی 1.96  عدد  مطلق  قدر از  بزرگتر  عاملی  بارهای  ،t-value  م ناداری  اعداد  حاهت

  عدد  از  کمتر  همگی  ضدرای   شدده،  اسدتاندارد  عاملی  بارهای  حاهت  در ،7  نمودار  نتایج  اسداس بر

  مناسد   و  قبول  قاب   وضد یت  از  نشدان برازش  هایشداهص  تمامی  مقادیر اینرو  از  هسدتند  یک 

 :که  کرد  ادعا توانمی  %95  اطمینان با بنابراین. برهوردارند  قبوهی قاب  برازش  از و  باشدمی  مدل
 های فرعی تحقیق درتصوص فرضیه گیریاندازه  مدل هاییافته  از حاصل نتایج  (4) جدول

 شماره 

 فرضیه 

  ضری  تی مقدار  فرعی  فرضیهشرح 

 استاندارد 

 نتیجه 

𝑯𝟏 فرماندهان و استادان بین  کارآ ارتباطی های کانال وجود  

مرکز آموزش عاهی   دانشجویان تربیتی هایویژگی بر   دانشجویان،

 . دارد مثبتی تأثیر موردمطاه ه  نظامی

 تأیید 0.11 2.18

𝑯𝟐 تأثیر آنها بینشی هایویژگی بر دانشجویان، تربیتی هایویژگی  

 . دارد مثبتی

 تأیید 0.08 2.50

𝑯𝟑 تأثیر آنها بینشی هایویژگی بر   دانشجویان، فردی  هایویژگی  

 . دارد مثبتی

 تأیید 0.97 20.19

𝑯𝟒 نظامی - علمی کالس  اثربخشی بر دانشجویان،  انضباطی  هایویژگی  

 .دارد مثبتی تأثیر

 تأیید 0.17 2.37
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 شماره 

 فرضیه 

  ضری  تی مقدار  فرعی  فرضیهشرح 

 استاندارد 

 نتیجه 

𝑯𝟓 نظامی - علمی کالس  اثربخشی بر  دانشجویان، بینشی  هایویژگی  

 .دارد مثبتی تأثیر

 تأیید 0.99 13.13

𝑯𝟔 تأثیر آنها انضباطی هایویژگی بر  دانشجویان، بینشی  هایویژگی  

 . دارد مثبتی

 تأیید 0.85 10.62

𝑯𝟕  دانشجویان تربیتی هایویژگی بر نظامی- علمی کالس اثربخشی  

 .دارد مثبتی تأثیر

 تأیید 0.59 10.25

  هایویژگی  تأثیر  رابطه  در  دانشجویان  بینشی  هایویژگی)  تحقیق  اصلی   فرضیه  بررسی  برای  وهیکن

  مرکز آموزش عاهی نظامی موردمطاه ه،  نظامی-علمی  هایکالس  اثربخشی  بر  آنها،  تربیتی و فردی

  هایویژگی  غیرمستقیم   تأثیر  تا   است   الزم(  کنندمی  ایفا   را  دوسویه  و  کام    گریمیانجی  نقش

  متغیرهای  از   یک  هر   گریواسطه  نقش  با   فرماندهان،   و   استادان   بین  کارآ   ارتباطی   های کانال  و   فردی 

نظامی    مرکز آموزش عاهی  نظامی -علمی   کالس  اثربخشی   بر  انضباطی   و  بینشی   تربیتی،   های ویژگی

در  اهبته    .است  شده  پرداهته  امر  این  به  ب د  بخش  درکه  .  گیرد  قرار  بررسی  مورد  موردمطاه ه،

های بینشی  ویژگی  بُ دبُ د،    پنجاز میان این  ،  7الزم به ذکر است که با توجه به نتایج نمودار  اینجا  

اندازه یک انحرا    بیشترین تأثیر را در مدل دارد، زیرا تغییری به  ،0.99با ضری  مسیر    دانشجویان

انحرا  م یار در    0.99اندازه    موج  ایجاد تغییری به  های بینشی دانشجویانویژگیم یار در بُ د  

 .هواهد شد نظامی-های علمی ی ارتقای اثربخشی کالساهگو
 

 ساتتاری  معادالت مدل از  استفاده  با   تحقیق  اصلی فرضیه  آزمون

 . است (5)  جدول شرح به( VAF شاهص)  واریانس شمول مقدار و آزمون این  نتایج
 تحقیق بر اساس شاتص شمول واریانس  اصلی فرضیه   آزموننتایج  ( 5) جدول

 تحقیق  اصلی فرضیههای زیربخش
 متغیر

c a×b 
 اثر

 کل 
VAF نتیجه 

 وابسته میانجی مستقل 

  در  میانجی  نقش  دانشدددجویان  بینشدددی  هایویژگی

  اثربخشدددی   بر  آنهدا،  تربیتی  هدایویژگی  بین  رابطده

 .دارد  موردمطاه ه،  دانشگاه  نظامی-علمی  کالس

 بینشی تربیتی
 کالس 

 اثربخش 
0.00 0.079 0.079 1.00 

  گریمیانجی

 کام  

  در  میانجی  نقش  دانشدددجویان  بینشدددی  هایویژگی

  هدای ویژگی  بر  آنهدا،  تربیتی  هدایویژگی  بین  رابطده

 .دارد  دانشجویان،  انضباطی

 1.00 0.068 0.068 0.00 انضباطی  بینشی تربیتی
  گریمیانجی

 کام  

  در  میانجی  نقش  دانشدددجویان  بینشدددی  هایویژگی

  اثربخشدددی   بر  آنهدا،  فردی  هدایویژگی  بین  رابطده

 .دارد  نظامی-علمی  کالس

 بینشی فردی
 کالس 

 اثربخش 
0.00 0.960 0.960 1.00 

  گریمیانجی

 کام  
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 تحقیق  اصلی فرضیههای زیربخش
 متغیر

c a×b 
 اثر

 کل 
VAF نتیجه 

 وابسته میانجی مستقل 

  در  میانجی  نقش  دانشدددجویان  بینشدددی  هایویژگی

  هدای ویژگی  بر  شدددان،فردی  هدایویژگی  بین  رابطده

 .دارد  شانانضباطی

 1.00 0.825 0.825 0.00 انضباطی  بینشی فردی
  گریمیانجی

 کام  

 

 گفت  توان می  اینرو   از .  گرفت  قرار  تأیید   مورد   تحقیق  اصلی  فرضیه  فوق،   جدول   نتایج  به   توجه  با

  اثربخشی  بر   آنها،  فردی تربیتی و    های ویژگی  تأثیر  رابطه   در   دانشجویان  بینشی   های ویژگی:  که

 .کنندمی ایفا  را  دوسویه و  کام  گریمیانجی  نقش نظامی،-علمی  هایکالس
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

  گرفتن  درنظر  با  نظامی-علمی  هایکالس  اثربخشدی  ارتقای توسد ه اهگویبا هد   تحقیق حاضدر  

 برای   الزم  بسدتر  سدازیمطلو   راسدتای  در  دانشدجویان  بینشدی  هایویژگی دوسدویه  و  میانجی  نقش

بر و    . برای این منظوریدان یدک دانشدددگداه نظدامی انجدام گرفدتدانشدددجو  یدادگیری-یداددهی  فرآیندد

  کهسداهته  محقق  ایپرسدشدنامه  از  اسدتفاده  با،  اصدلی و فرعی  هایفرضدیه  ،اسداس اهگوی پیشدنهادی

  این  طی  در.  گرفدت  قرار  آزمون  مورد  بود(  نشدددانگر)  عملکردی  شددداهص  20  و  مالک  5  حداوی

  مطاه ه  مورد(  دانشددپایه 136  ت داد به)  دانشددجویی  هایگردان  کلیه  هایدانشددپایه  کلیه  تحقیق

 بدسدت   هایدادهدر ادامه .  آوری شددنامه تکمی  و جمعپرسدش 435  و طی آن ت داد  هگرفت  قرار

 .  گرفت  قرار بحث  مورد و  وتحلی تجزیه  ،استنباطی و  توصیفی  هایآماره  از  استفاده با  آمده

)با    فرماندهان و  اسددتادان بین  کارآ  ارتباطی  هایوجود کانال  که  داد  نشددان  تحقیق این  نتیجه

3.19میدانگین و انحرا  م یدار:   ± )بدا میدانگین و انحرا  م یدار:    تربیتی  هدایویژگی  ،(1.06

4.65 ± 4.32)با میانگین و انحرا  م یار:    دانشجویانفردی    هایویژگی  و(  0.58 ± 0.76) ،  

 تأثیر   دانشدجویان  نظامی-علمی  هایکالس  اثربخشدی  ارتقای بر  (واسدطهاب  یا)  غیرمسدتقیم بطور

)با میانگین  انضدباطی    هایویژگی  همچنین .(3و  2،  1  فرعی  هایفرضدیهتأیید  )گذارند  می  مثبت

4.55و انحرا  م یار:   ± )با میانگین و انحرا  م یار:    دانشدجویان  بینشدی  هایویژگیو (  0.60

4.30 ±   بصددورت  نیز و(  5 و 4  فرعیهای  فرضددیهتأیید  )  واسددطهبی  یا  مسددتقیم بطور(  0.81

  دانشددجویان  نظامی-علمی  هایکالس اثربخشددی  ارتقای بر(  6  فرعی  فرضددیهتأیید  )  غیرمسددتقیم

هود منجر بده ایجداد یدک حلقده مثبدت در    از اب دادی دیگراهبتده این امر    .دند گدذارمی  مثبدت  تدأثیر

  سدهم  بیشدتریندر این میان  .  (7  فرضدیه فرعیتأیید  ) شددهای تربیتی دانشدجویان  ارتقای ویژگی

با مقدار ضدری  مسدیر برابر  )  دانشدجویان  بینشدی  هایویژگیبُ د   به  ،در بین پنج بُ د موردمطاه ه
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  در  م یار انحرا   یک  اندازه به  تغییری  که بیانگر این واق یت اسدت که  یافتهاهتصدا   ( 0.99با: 

  اهگوی  در  م یار انحرا   0.99  اندازه به  تغییری  ایجاد موج   ،دانشدجویان  بینشدی  هایویژگی بُ د

  های ویژگی  که  داد  نشدان  نتایج  همچنین. شدد هواهد  نظامی-علمی  هایکالس  اثربخشدی  ارتقای

  هایکالس  اثربخشدددی بر آنها،  فردیتربیتی و   هایویژگی تأثیر  رابطه  در  دانشدددجویان  بینشدددی

 .فرضیه اصلی تحقیق(تأیید  )  کنندمی  ایفا  را دوسویه  و  کام   گریمیانجی  نقش  نظامی،-علمی

 تأثیر   رابطه  در،  دانشدددجویان  بینشدددی  هایویژگی  داد  نشدددان  تحقیق  نتایج  اینکه به توجه با

  نقش  دانشدددجویدان،  نظدامی-علمی  هدایکالس  اثربخشدددی  ارتقدای  بر  فردی  و  تربیتی  هدایویژگی

بین    در  افزاهم  هایویژگی این  بهبود و  تقویت برای بنابراین  کنند،می  ایفا دوسدویه و  گریمیانجی

 :شودمی  پیشنهاد زیر  راهکارهایدانشجویان  

هر ،  موردمطاه ه  مرکز آموزش عاهی نظامیبا عندایت به اینکه فرماندهان گروهان و اسدددتادان   .1

هذا    ؛شدددونددانشدددجویان محسدددو  می و آموزش تربیت  فرآینددو رکن رکین در  دو توأمان 

  دو  حدداقد   تدا  دند نمدای  اتخداذ  ترتیبی  دانشدددجویدان،  تید   همکداری  بدا  آموزش  و  تربیدت  م داوندت

شدروع   در  دانشدجویی  هایگروهان  فرماندهان  با  اسدتادان  اندیشدیهم مشدترک  نشدسدت صدمیمانه

 .گردد  برگزاربا هم همسو   تربیتیاتخاذ راهبردهای   با هد و   تحصیلی  نیمسال هر  و اواسط

دانشدجویی و نیز کادرهای دانشدجویی با همکاری مرکز مشداوره دانشدگاه    فرماندهان گروهان .2

  )آن آنها  فردی  هایپرونده مشدداوره تشددکی  داده و بر اسدداس ویژگیبرای کلیه دانشددجویان  

دارد(   هاآموزش  روند  بر  مثبتی تأثیر  که  فراگیر  شدخصدیتی  هصدوصدیات و  هاویژگی  از  دسدته

  جهت  در و  شدناسداییبموقع  را  )در ت ام  بیشدتر با اسدتادان علمی(  علمی    ضد یف  دانشدجویان

 .دهند  انجام  مقتضی  اقدامات آنها  تحصیلی  وض یت بهبود

  شدناهتی   هصدوصدیات  و  هاویژگی از  دسدته  آن دربرگیرنده  بینشدی  هایبا توجه به اینکه ویژگی .3

دارد؛ هذا   های تربیتی و آموزشددیرشددد برنامه روند بر  مثبتی تأثیر  که  دانشددجویان هسددتند

)و در   فرماندهی  اهتیار در  هایکالس در  ها بایستیگروهانو کادرهای دانشجویی    فرماندهان

  ایجاد  با هود  امر تحت  دانشددجویانکلیه    روحیه  افزایش ت ام  بیشددتر با اسددتادان علمی( به

  دروس  فراگیری به انگیزه  تا  نمایند  اقدام آنها برای  هدمتی  آینده از  ترمناسدد   اندازیچشددم

 .شود  بیشتر  دانشجویان  میان  در  نظامی و  علمی
 

 دانی قدر

 .عزیزانی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند کمال تشکر را داریمدر پایان از تمامی  
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