
 

 

 هش های علوم نظامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(،دوفصلنامه پژو 

 166-141ص : 1399، بهار و تابستان 1سال اول، شماره  

و ارائه روش  های تدریس درس مخابرات در رزمارزیابی اثربخشی روش

 مناسب اموردمطالعه: یک مرکز آموزش نظامی 

 1دکتر مهدی نطاق پور نوری

 2حسین گودرزی

 19/1/1398دریافت:                                                                      

 20/4/1399پذیرش: 

 چکیده
و علل  یک مرکز آموزش نظامیالتحصیل افسران فارغ بررسی توانمندیبه پژوهش حاضر 

مؤثرترین ارکان ویژه در دروس مخابراتی که یکی از های فراگیران بهتأثیرگذار بر این توانمندی

روش تحقیق حاضر علی  پرداخته است. ،تربیت و آموزش یعنی مربی و روش تدریس مربی است

شود. همچنین به ای است که به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی محسوب میمقایسه –

شود که آوری اطالعات تحقیق، از نوع تحقیقات پیمایشی محسوب میلحاظ چگونگی جمع

شده است. در پایان جهت  آوریصورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمعن بهاطالعات آ

ای و تی مستقل در سطح های تی تک نمونهها از آزمونها و آزمون فرضیهوتحلیل دادهتجزیه

ای طرفه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهو آنالیز واریانس یک 05/0معناداری 

هایی مخابرات روش دروس یریادگی درو کارگاهی و ترکیبی  یسخنران سیتدر روشنشان داد 

طرفه نشان عالوه نتایج حاصل از آزمون تی مستقل و آزمون آنالیز واریانس یکباشند. بهمناسب می

 مخابرات است. دروس یادگیری داد از بین سه روش تدریس فوق، روش ترکیبی بهترین روش در
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 مقدمه

های رسمی تعلیم و در آغاز قرن بیست و یکم توجه همگان بیش از گذشته به نظام

 باشندتا به کمک ایجاد تحول در این مجموعه، جوامع بشری قادر  تربیت معطوف شده است

شوند. برای رویارویی با مواجه  ،دارند روهایی که پیشای سازنده با معضالت و چالشگونهبه

تر از نظام هایی مناسبهای علمی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اخالقی بستهچالش

 .تعلیم و تربیت، شناسایی نشده است

های آموزشی، نظران تعلیم و تربیت عموماً بر این عقیده هستند که کیفیت فعالیتصاحب

زیرا مدیریت با نقش  ،های آموزشی استهترین شاخص کفایت و اثربخشی کل برناممهم

های آن وپرورش در جهت هدفمؤثری که در هدایت و رهبری فرایندهای آموزش ۀکنندتعیین

پاشیدگی آن شود تواند موجب پیشرفت آن و هم موجب ازهمهم می بالقوه ؛ بطوردارد

 (.14: 1389کنامی، نی)

قاط قوت و ضعف آن است. تا بر بهبود عملکرد نظام آموزشی مستلزم تشخیص درست ن

ها همت گمارده و بتوان به مبنای آن در راستای کاهش تهدیدها و استفاده مناسب از فرصت

ها و آموزشی باید همگام با پیشرفت ةسمت بهبود عملکرد سازمان گام برداشت. هر موسس

 ها ویابد و اهداف و رسالت کشور توسعه تحوالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

های خود را متناسب با نیازهای یادگیرندگان جامعه و تحوالت جهانی ارتقا بخشد ریزیبرنامه

 .(26 :1378هومن، )

کارگیری آن در جنگ گسترش علوم و تکنولوژی منجر به تولید انواع تجهیزات نظامی و به

های نظامی دهد. نیروها تغییر میها را نسبت به آموزش آنگردیده و طبعاً نگرش و دیدگاه

توانند ابزار را با فنون مناسب در میادین رزم متناسب با مأموریت و دیده و مجرب میآموزش

ای بکار گیرند که تهدیدات موجود را دفع و ایجاد بازدارندگی کند. گونهمنطقه عملیات به

ن های آموزشی در زمان صلح و تداوم آاستفاده از تاکتیک و تکنیک مناسب بستگی به تالش

ریزی دقیق و در زمان جنگ دارد. مخابرات یکی از موضوعات آموزشی رزمی بوده و طرح

توجهی ها را به میزان قابلاجرای کامل آن همراه با پیشرفت علم و تکنولوژی آمادگی یگان
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 دهد.افزایش می

 و تغییر خالق، و متفکر افراد به اسالمی انقالب پاسداران سپاه و جامعه نیاز دلیل به بنابراین

 به ضروری خود آموزشی اهداف به بهتر چههر یابیدست برای تدریس هایروش اصالح یا

 ارائه برای که تدریس هایروش اثربخشی ارزیابی دنبال به پژوهش این در. رسدمی نظر

 انواع اثربخشی بررسی با تا هستیم. رود،می کار رزمی در مرکز نظامی به مخابرات دروس

 با نهایت در و پرداخته هاروش این پاالیش به ،شودمی گرفته کار به اکنونهم که هاییروش

 فرایند در مؤثر عوامل دادنقرار مدنظر و افراد از نظرسنجی و دروس این محتوای به توجه

 .دهیم پیشنهاد را تدریس روش ترینمناسب و بهترین بازخورد، گرفتن و تدریس

های تدریس دروس مخابرات عه ارزیابی اثربخشی روشهدف کلی این مطال ،با این توصیف

لذا برای دستیابی به این  ؛در رزم و تعیین روش تدریس مناسب در یک مرکز نظامی است

های تدریس التحصیل که در چنین سیستم آموزشی و با روشهدف و برای اینکه افسران فارغ

سپاه و انقالب مؤثر واقع گردند و  بتوانند در پیشبرد اهداف ،اندشده و آموزش مناسب تربیت

های کاربر توسط آن مرکز نظامی جلب شود و بتوان به حول و قوه الهی به رضایتمندی یگان

 .العالی در مورد تربیت پاسداران جامه عمل پوشاندها و تدابیر مقام معظم رهبری مدظلهخواسته

 سخنرانی،) در دانشگاههای تدریس متداول سؤال اصلی محقق این است که از بین روش

را  کارگاهی و یا ترکیبی( کدام روش اثربخشی بیشتری در یادگیری درس مخابرات در رزم

 دارد؟

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 ضرورت تحقیق
الف( صرف هزینه، زمان و انرژی فراوان در امر تربیت و آموزش و کسب حداقل موفقیت 

 در مسیر نیل به اهداف آموزشی سپاه

 و یادگیری نامناسب و ایجاد مشکالت فراوان در فرایند تعلیم و تربیتب( یاددهی 

 التحصیالن در محیط کار واقعیج ( ناکارآمدی فارغ

 های تدریس غیراستاندارد و نامناسب در محیط آموزشی دانشگاهد ( اشاعه روش
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 اهمیت تحقیق

 بازدهی باال الف( دستیابی به یک روش تدریس مناسب برای دروس مخابرات در رزمی با

 های کاربرمندی در یگانبردن کیفیت تربیت و آموزش و ایجاد رضایتب( باال

 بردن انگیزه یادگیری در فراگیرانهای تدریس و باالجویی در زمان و هزینهج( صرفه

د( ایجاد هماهنگی بین اساتید و مربیان برای پیروی نسبی از یک نوع روش تدریس برای 

 زمی.دروس مخابرات در ر

 پیشینه پژوهش

 اختیار در که هایینامهپایان و جزوات و کتب بررسی و تحقیقاتی و علمی مراکز به مراجعه با

 نامهپایان این موضوع با رابطه در مدونی تحقیقات تاکنون گردید مشخص است، بوده محقق

 اما ،گشته طرحم مباحثی جزئی و پراکنده طوربه هاییمقاله و کتب در هرچند. است نشدهانجام

 دستاوردهای بتوان پژوهش این با است امید که نیست تحقیق موضوع اصلی سؤال جوابگوی

 :از است عبارت هاآن از برخی اسامی .نمود کسب آن از گیریبهره جهت خوبی

 آموزش هایروش تأثیر ( در تحقیقی به بررسی و مقایسه1386) فتاحی بافقی و همکاران

آزمایشگاهی پرداختند.  علوم کارشناسی یادگیری دانشجویان میزان بر یگروه بحث و سخنرانی

، روش این. داد نشان سخنرانی شیوه به نسبت بحث شیوه در را بیشتری یادگیری، تحقیق نتایج

 و گروه با انطباق در تالش، جمعیدسته تکاپوی، بارش افکار، گروه اعضاء در وابستگی ایجاد

پیشنهاد . انگیزدبرمی دانشجویان بین در را قضاوت و تحلیلوتجزیه قدرت میزان افزایش

 پزشکی شناسیقارچ و شناسیانگل آموزش در خصوصبه تدریس شیوه این شودمی

 .گیرد قرار بیشتری موردتوجه

 طرح هایروش اثربخشی ( در تحقیق خود به بررسی مقایسه1385) پیامی و همکاران

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت بر پاسخ و پرسش با همراه سخنرانی با گروه اعضای تدریس

 پاسخ و پرسش با همراه سخنرانی پرستاری پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از این بود روش

 نیز TMTD روش اما ،داشت برتری دانشجویان تحصیلی پیشرفت بر TMTD روش به نسبت
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 شودمی توصیه. است هداشت آموزشی مثبت تأثیرات آموزش روند در دانشجویان سازیفعال با

 .گردد استفاده آموزش در روش دو هر از

 روش با همیاری تدریس روش اثربخشی ( در تحقیق خود به بررسی مقایسه1390) احمدی

دبستانی پرداخت. نتایج تحقیق  دختران درس علوم در تحصیلی پیشرفت بر متداول تدریس

 همیاری تدریس روش گروه دو در انآموز دانش تحصیلی پیشرفت نمره میانگین نشان داد بین

 گروه به نسبت همیاری تدریس روش گروه که یعنی دارد؛ وجود تفاوت معنادار متداول و

 .داشتند علوم درس در تحصیلی بیشتری پیشرفت ،متداول تدریس روش

را در درس جغرافیا بررسی « روش کارگاهی»و « روش سخنرانی»تأثیر ( 1965) تیستایرت

روش کارگاهی را در اخذ مطالب درسی و رشد تفکر منطقی نشان داد. چنین برتری  کرد؛ و

( در مورد گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی انجام داد، اما 1966) پژوهشی را آیستون

های مربوط به روش کارگاهی یعنی بین گروه آمده با یافته مذکور مغایرت داشت؛دستنتیجه به

لحاظ  اما از دار وجود نداشت؛تفاوت معنی آوری آن،ه خاطرو سخنرانی در اخذ مطالب و ب

انگیزشی و احساسی تفاوتی، به نفع روش کارگاهی، دیده شد. بدین معنی که دانشجویان 

توانستند همدیگر را کردند و میهای کارگاهی را بهتر از سخنرانی قلمداد میکارایی کالس

روه بزرگ را با روش سخنرانی در درس ( روش کارگاهی گ1970بهتر بشناسند. کالسون )

شناسی مقایسه کرد. او برتری روش سخنرانی را ازلحاظ نمره امتحانی بر روش کارگاهی زمین

 گروه بزرگ تائید نمود.

 اهداف پژوهش

 هدف کلی

 دستیابی به روش تدریس مناسب برای درس مخابرات در رزم.
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 اهداف فرعی

 رات در رزم در یک مرکز نظامی؛های تدریس درس مخابشناسایی روش( الف

 سنجش میزان اثربخشی روش تدریس سخنرانی در درس مخابرات در رزم؛( ب

 سنجش میزان اثربخشی روش تدریس کارگاهی در درس مخابرات در رزم؛( ج

 سنجش میزان اثربخشی روش تدریس ترکیبی در درس مخابرات در رزم؛( د

 یادگیری درس مخابرات در رزم.های تدریس فوق در مقایسه اثربخشی روش( ه

 سؤاالت پژوهش

ترین روش تدریس درس مخابرات در رزم در یک مرکز مناسب سؤال اصلی: -1

 آموزش نظامی چه روشی است؟

 سؤاالت فرعی: -2

الف( میزان اثربخشی روش تدریس سخنرانی در یادگیری دروس مخابرات در رزم به چه 

 میزان است؟

گاهی در یادگیری دروس مخابرات در رزم چه مقدار ب( میزان اثربخشی روش تدریس کار

 است؟

در یادگیری دروس  (روش تدریس ترکیبی )سخنرانی و کارگاهی ج( میزان اثربخشی

 مخابرات در رزم چه مقدار است؟

 ترین روش تدریس در یادگیری درس مخابرات در رزم کدام است؟اثربخش( د

 ادبیات تحقیق:

 تعریف مفاهیم

 ارزیابی -

نهایت به  دار شواهدی که درآوری و تفسیر نظامارزیابی را فرآیند جمع (1978) بیبای

داند. این تعریف که به نظر داشت به اقدامی معین بیانجامد؛ میقضاوت ارزشی، با چشم

بودن دارگیرد. عنصر اول نظامچهارعنصر کلیدی را در برمی ،است مانع و جامعرسد تعریفی می
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ریزی جهت گردآوری اطالعات است. عنصر دوم ای از دقت و برنامههاست که حاکی از درج

تفسیر شواهد است و عنصر سوم قضاوت ارزشی که ارزیابی را از حد توصیف صرف فراتر 

داشت به اقدامی معین، حاکی از این امر است که ارزیابی برد و چهارمین عنصر با چشممی

: 1375ترجمه کیامنش  1984گیرد )ولف، صورت می منظور انجام اقدامی در آیندهآگاهانه و به

68.) 

 اثربخشی -

اثربخشی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف، کسب رضایت ذینفعان و حادث

 .(110: 1380شدن نتایج واقعی برنامه )سلطانی، 

 تدریس -

دار عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، براساس طراحی منظم و هدف

 (.121: 1372شعبانی ) برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد معلم

 روش تدریس -

 (.238: 1371صفوی، ) عبارت است از راه منظم، باقاعده و منطقی برای ارائه درس

 درس مخابرات در رزم -

صورت گروه علوم نظامی در یک مرکز نظامی به درسی با عناوین مخابرات در رزم که در

 .شودنظری و عملی تدریس می

 چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

است که در موضوع موردنظر،  یکسان همه یهادگاهیها، بررسی ددر تولید علم، یکی از راه

در  که یافت را وجوهی توانیم هادگاهید این بررسی طریق از. دارند نظریه وگاه دایده، دی

 یابه مجموعه توانیم بیترتنیا. بهانددهیوجود داشته و دیگران آن را ند هادگاهیبخشی از د

بخشی را که اندیشمندی ندیده  .است شده دهید آن در کردهایرو همهعمالً   که افتیدست

خأل دیدگاه افراد را در خردی جمعی پوشاند و به  توانیم بیترتنیااست، دیگری دیده و به

 .دستاوردهایی خوب رسید

یکردهای مختلفی وجود دارد که روی این تحقیق لذا برای تعیین روابط حاکم بر مدل مفهوم
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 از: عبارتنداند که شدهیبررسچهار مدل  هاآناز میان 

 مدار تایلر:الف( مدل هدف

های این رویکرد تمرکز یژگیوشود که از یمترین مدل ارزشیابی محسوب یمیقداین مدل 

 گیرد.یمواقعی انجام  بر نتایج است و ارزشیابی با مقایسه نتایج مورد انتظار و نتایج

شرایط  که چرا ،یستنیص تشخقابلتبیین دقیق نتایج مورد انتظار به سهولت  ،در این روش

 یرگذارند.تأثحاکم بر تدریس بسیار متنوع بوده و بر نتایج واقعی 

 ب( مدل ادیورنه:

 که این امر ،استیری این مدل نیازمند سنجش نتایج تدریس در محیط کار واقعی کارگبه

بودن محیط و نبود محیط کار واقعی و یل آموزشیبه دلولی  .شودیمحسن بزرگی شمرده 

 روش بهره برد. ینا ازتوان ینمصد در صد  صورتبههای زمانی یتمحدود

 ج( روش دفیلیپس:

مناسب  هاروشیل مقایسه با دیگر به دلاول  روش دردهد که یم ارائهاین مدل دو نوع روش 

 زمانمدتدوم به دلیل نیازمندی به  روش درولی  ،است شده استفادهتحقیق نیز  بوده که در این

 یست.نطوالنی برای ارزیابی آموزشی مناسب 

 د( مدل کرک پاتریک:

کرک پاتریک به چهار سطح، یعنی؛ واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج آموزش برای ارزیابی 

دوم، یعنی یادگیری در ارزیابی  بر سطحید تأکتوان از هر چهار سطح با یمتوجه داشته که 

 ی تدریس در فراگیران بهره برد.هاروشاثربخشی 

ید بیشتر بر مدل کرک پاتریک به مدلی تأکیری از الگوهای قبلی و با گبهرهدر کل با ترکیب و 

ی مختلف تدریس در یادگیری فراگیران را هاروشی اثربخشآن میزان  واسطهبهیافتیم که  دست

ی ارزیابی بسنجیم تا به نتایج قابل قبولی دست هامدلو بررسی  شدهمطرح سؤاالتاد به استن

 پیدا کنیم.

 شناختی حیطه

 هایفعالیت و اطالعات و دانش بر که است هاییآموزش دسته آن شناختی حیطه از هدف 
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 مربوط گیرینتیجه و قضاوت استدالل، تفکر، یادآوری، بر تأکید. دارد توجه آموزاندانش ذهنی

 .اندشده قائل ذیل شرح به شناختی حیطه برای سطح شش طورکلیبه .است شناختی حیطه به

 دانش سطح -الف

 و مطالب یادآوری و بازشناسی طریق از اطالعات کسب به بیشتر دانش سطح این 

 کاربرد یا و تحلیل قدرت است ممکن سطح این در فرد. پردازدمی شدهگرفته یاد موضوعات

 حافظه با بیشتر که هاستآموخته از دسته آن معنی به اینجا در دانش. باشد نداشته را تمعلوما

 دانستن ةنشان که رفتارهایی با و حافظه طریق از انسان هایآموخته طبقه این در. دارد سروکار

 بندیطبقه در. سالح یک مشخصات و مختصات سپردن خاطر به مانند شود،می ظاهر است

 اگر و هستند ناپایدار حفظی هایآموخته معموالً و دارد کمی دخالت( همیدنف) عامل دانش،

 (.37: 1384 نزسا، آموزش معاونت) شوندمی فراموش زمان باگذشت ،نباشد کار در تکرار

 مطلب درک سطح -ب

 با آن تبیین و مطلب یک مفهوم به بردنپی توانایی از است عبارت سطح، این در یادگیری

 برقرار ارتباطی دیگر مطالب با مطلب آن میان آنکهبی سازد،می خودش شخص که جمالتی

. دارد فهمیدن به نیاز شودمی آموخته آموزشگاه در آنچه و ذهنی هایفعالیت بیشتر احتماالً .کند

 آن بنابراین باشد؛ بخشرضایت و دارمعنی شاگرد برای یادگیری که شودمی سبب فهمیدن

 طبقه این در ،دارد احتیاج سطحی آگاهی از بیشتری درک به که آموزشی هایهدف از دسته

 زیرا است، زیادتر( دانش) قبلی ةطبق با مقایسه در طبقه این یادگیری ارزش. گیرندمی قرار

 .شوندمی فراموش دیرتر ،باشند همراه فهمیدن با که مطالبی معموالً و ترندعمیق هاآموخته

 ضد کمین و کمین اجرای چگونگی از درستی فهم و درک آموزش از پس تکاور مثال طوربه

 (.38: 1384 نزسا، آموزش معاونت) کند پیدا

 کارگیریبه سطح -پ

 شرایط در را است آموخته آنچه تواندمی آموزدانش یا یادگیرنده یادگیری، از سطح این در

 روزمره تمشکال حل برای خود هاییادگیری از است ممکن او. گیرد کار به عمل و زندگی

 کندمی پیدا فهمیدن ةطبق به نسبت بیشتری عمق هاآموخته که هنگامی. کند استفاده زندگی
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 عملیات بتواند تکاور مثال طوربه. برد کار به جدید هایموقعیت در را هاآن تواندمی انسان

 فاصله رد را هدفی انفرادی سالح با گاهکمین در یا کند؛ اجرا خوبیبه را ضد کمین و کمین

 استفاده مختلف هایموقعیت در میلیم فرمول از باندیده یا یک دهد؛ قرار اصابت مورد معین

 (.38: 1384 نزسا، آموزش معاونت) نماید

 وتحلیلتجزیه سطح -ت

 اجزای به موضوع یک کردنتجزیه توانایی داشتن متضمن وتحلیل،تجزیه سطح در یادگیری 

 عناصر یافتنسازمان ۀنحو درک نیز و با یکدیگر اجزاء رتباطا کردنمشخص و آن ۀدهندتشکیل

 این در فهمیدن دخالت میزان. است رفته کاربه آن در که است فرضی و مبنا دریافت و کل یک

 را ایپدیده یا مطلب توانمی هنگامی زیرا است؛( کاربرد) قبلی ةطبق از زیادتر طبقه

 پس تکاور یگان مثال طوربه. باشد داشته وجود نآ به نسبت کافی درک که کرد وتحلیلتجزیه

 عملیات اجزاء بین ارتباط و چگونگی فرعی و اصلی اجزاء بتواند نامنظم درس فراگیری از

 نحوه برای را الزم و کافی دالیل امکان صورت در و شناسایی را دشمن علیه انهدامی تاخت

 (.38: 1384 نزسا، آموزش معاونت) دهد ارائه دشمن انهدام

 ترکیب سطح -ث

 شود، تشکیل جدیدی، کلی ساخت که نحویبه اجزا آمیختن هم در توانایی از ترکیب 

 با یادگیرنده .شودمی منتهی خالق رفتارهای به یادگیری نتایج قسمت این در د.کنمی حکایت

 و زندمی نوآوری به دست آفریننده، و خالق روحی با و خود مختلف هاییادگیری بر تکیه

 یک تواندمی و است گرفته فرا نحوی به را جنگ اصول که کسی مانند ،آفریندمی نو چیزهای

 متناسب و گیردفرامی را نظامی مختلف دروس یا ،نماید ریزیطرح را نظامی عملیات یا مانور

 تاخت عملیات و کمین عملیات کهاین مانند .کندمی استفاده هاآن از مأموریت نوع با

 (.38: 1384 نزسا، آموزش معاونت) نماید اجرا و ریزیطرح

 ارزشیابی سطح -ج

 بر قضاوت شامل مرحله این. است شناخت مرحله ترینعالی و آخرین قضاوت، و ارزشیابی

 به ناچار فراگیر مرحله این در. است مسائل با شدنروبرو هایروش حتی و اطالعات امور،
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 توانایی ،شود نزدیک خود شکل ترینکامل به انسان هایآموخته هرگاه. است تصمیم اخذ

 کسی مثالً. بپردازد قضاوت به هاپدیده و قضایا ۀدربار تواندمی. گرددمی پدیدار او در داوری

 عملیات یک تواندمی باشد کرده رشد قبلی مراحل تا و باشد فراگرفته خوب را نظامی علوم که

 را تکاوری دوره که کسی مثال طوربه دهد تشخیص را آن قوت و ضعف نقاط و ارزشیابی را

 برای مناسبی ارزیاب تواندمی باشد، آشنا تکاوری هایمأموریت با و نماید طی کامل طوربه

 (.39: 1384 نزسا، آموزش معاونت) باشد تکاوری هایدوره ارزشیابی

 

  مدل مفهومی تحقیق:
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 :استمدل مفهومی دارای سه عنصر 

 الف( ورودی:

که مورد  است (ی تدریس )سخنرانی و کارگاهی و ترکیبیهاروشمل عنصر ورودی شا

 شوند.یممقایسه  هم باو  قرارگرفتهارزیابی 

 مدل: فراگردب( 

از  هرکدامهای یادگیری در یطهحها، محاسن، معایب، کاربرد و یژگیوشامل بررسی 

ریس مناسب، برای ارزیابی و انتخاب روش تد مدنظری هاشاخصهی تدریس و مقایسه هاروش

 برای تدریس در دروس مخابراتی.

 ج( خروجی مدل:

ی متناسب با سؤاالتی تدریس در شش سطح از یادگیری و طرح هاروشاز  هرکدامبا بررسی 

ین روش تدریس ترمناسبیت به نها درکنیم که یماین سطوح یادگیری به نتایجی دست پیدا 

 یابیم.یمدست 

 روش تحقیق:

 که وضعیت موجود را موردبررسی قرار . چرااست ز نوع پیمایشیپژوهش حاضر توصیفی ا

زیرا هدف  ،هاست. از سوی دیگر پیمایشی استو هدف آن توصیف شرایط و پدیده دهدمی

 (طرفه و ترکیبیداری )کارگاهی و سخنرانی یکهای مختلف تدریس و کالسآن شناخت جنبه

که از طریق مراجعه  استاحث مخابراتی و سایر مسائل مربوط به فراگیران در کالس درس مب

روش  ها ازو گردآوری داده منظور دستیابی به نتایج موردنظربه گیرد.ها انجام میبه آن

 با و توصیفی رویکرد با حاضر نوشتار شده است. و روش تحقیقات میدانی استفاده یاکتابخانه

 کیفی وتحلیلتجزیه شیوه از هاداده تحلیل در و تدوین یک مرکز نظامی بطن در واکاوی به اتکا

 .است شده استفاده مستنداتی تفسیر روش و

که حوزه مطالعه در این تحقیق یک مرکز آموزش نظامی بوده، جامعه آماری با توجه به این

آن مرکز آموزش نظامی  سطح در و فرماندهان خبره مربیان و پژوهش حاضر شامل اساتید

 باشد.یم
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 گیرینمونهروش  درشود. گیری هدفمند تعیین مینمونه ر اساس روشحجم نمونه تحقیق ب

 کافی اندازهبه موردمطالعه موضوع که پیرامون شوندمی نمونه انتخاب مثابهبههدفمند افرادی 

 موردنظر جامعه از کوکران فرمول از استفاده با آمادگی قبلی داشته باشند، داشته و اطالعات

 مطالعه و موردبررسی و انتخاب دسترس در گیرینمونه شیوه به مونهن عنوانبه نفر 80 تعداد

 استفاده قرار گرفت. شیوه مذکور مورد دلیل لذا به همین گیرد.می قرار

های تدریس سخنرانی و کارگاهی که پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثربخشی روش ییازآنجا

گیری در دسترس اساتید و مربیان در این پژوهش با استفاده از روش نمونه ،استو ترکیبی 

 ها پاسخ داده خواهد شد.ساخته توسط آنانتخاب و سؤاالت محقق

منظور، چند سؤال برای انجام مصاحبة تخصّصی که ابزار گردآوری اطالعات در این لذا بدین

نسخه از این سؤاالت جهت به دست آوردن میزان  10تحقیق است تدوین شد، سپس تعداد 

بین اساتید محترم و کارشناسان مختلف توزیع گردید و پس از انجام  ه،نامروایی پرسش

 آماده گردید. یینها ةناماصالحات موردنظر، پرسش

 ةنامگونه عمل شد که ابتدا پرسشدر این تحقیق نیز برای بررسی میزان پایایی، بدین

هفته، مجدداً  2و بعد از نفر از افراد جامعة نمونه توزیع شد  10شده برای مصاحبه، بین فراهم

دهد که سؤاالت آمده نشان میدستمزبور به همان افراد ارائه گردید. نتایج به ةنامپرسش

شده با های ارائهدرصد پاسخ 97مصاحبه، از اعتماد و پایایی کافی برخوردار است؛ زیرا 

رسشنامه فوق با از طرفی در پایان تحقیق نیز مجدد پایایی پ های قبلی همخوانی دارد.پاسخ

به ترتیب برای گروه سخنرانی موردبررسی قرار گرفت که  کرون باخاستفاده از آزمون آلفای 

 به دست آمد. 78/0و برای گروه ترکیبی  74/0و برای گروه کارگاهی  75/0

. شد استفاده یاستنباط و یفیتوص آمار روش از هاداده وتحلیلتجزیه یبرا پژوهش نیا در

 میتنظ نمونه، هایاندازه فیتوص و خام نمرات بندیطبقه و کردنخالصه دادن،مانسازمنظور به

 آمار از...  و نیانگیم رینظ یپراکندگ هایشاخص محاسبه ودرصدها  ،یفراوان عیتوز جدول

 تک t از آزمون قیتحق هایهیفرض آزمون جهت یاستنباط آمار قسمت در. شد استفاده یفیتوص

 .شد استفاده طرفهیک واریانس آنالیز آزمون همچنین و مستقل t آزمون و اینمونه

است  قیتحق یهاداده بودنیعیطب ،اطالعات یآمار وتحلیلتجزیه و هاآزمون نیا انجام الزمه
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 .گرفت قرار موردبررسی رنوفیاسم - کلموگروف یآمار آزمون از استفاده با امر نیا که

 سطح در و 25 نسخه spss یآمار بسته توسط نیز جینتا محاسبه و اطالعات وتحلیلتجزیه 

 .شد انجام 05/0 یمعنادار
 

 های تحقیقتحلیل یافتهتجزیه

 های مربوط به پرسشنامهتوصیف یافته

های مربوط به روش تدریس تحقیق در هر یک از گروه در این بخش به توصیف پرسشنامه

 شده است. تهسخنرانی، کارگاهی و ترکیبی )سخنرانی، کارگاهی( پرداخ

شود، کمترین نمره مربوط به پرسشنامه تحقیق در طور که در جدول زیر مشاهده میهمان

بود. همچنین نتایج  76/55و میانگین نمرات نیز برابر با  66، بیشترین نمره 47گروه سخنرانی 

 75/67و میانگین نمرات نیز  103، بیشترین نمره 54نشان داد در گروه کارگاهی کمترین نمره 

و میانگین  120، بیشترین نمره 69که گروه ترکیبی )سخنرانی، کارگاهی(، کمترین نمره درحالی

 بود. 81/78نمرات نیز برابر با 

 میانگین نمرات پرسشنامه تحقیق (1)جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین هاگروه

 92/3 76/55 66 47 سخنرانی

 39/6 75/67 103 54 کارگاهی

 77/5 81/78 120 69 ترکیبی )سخنرانی، کارگاهی(

 یادگیری هایحیطه اساس بر ساختهمحقق پرسشنامه سؤاالت به مربوط هاییافته توصیف -

 روش سخنرانی

شود در گروه سخنرانی میانگین نمرات حیطه مشاهده می 2 طور که در جدول شمارههمان
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، 70/7وتحلیل ، حیطه تجزیه05/10حیطه کاربرد ، 7/14، حیطه فهمیدن 30/10دانش برابر با 

 بود. 55/10و حیطه ارزشیابی برابر با  5/6حیطه ترکیب 

یادگیری در  هایحیطه براساس ساختهمحقق پرسشنامه سؤاالت به مربوط هاییافته توصیف (2)جدول 

 گروه سخنرانی

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین هاحیطه

 86/1 30/10 14 7 دانش

 67/2 7/14 20 11 فهمیدن

 93/1 05/10 13 7 کاربرد

 97/0 70/7 9 6 وتحلیلتجزیه

 42/1 6/6 9 4 ترکیب

 50/1 55/10 13 8 ارزشیابی

 روش کارگاهی

شود در گروه کارگاهی میانگین نمرات حیطه مشاهده می 3 طور که در جدول شمارههمان

، 95/6وتحلیل ، حیطه تجزیه75/10، حیطه کاربرد 60/15، حیطه فهمیدن 60/11دانش برابر با 

 بود. 80/11و حیطه ارزشیابی برابر با  10/7حیطه ترکیب 

یادگیری در  هایحیطه براساس ساختهمحقق پرسشنامه سؤاالت به مربوط هاییافته توصیف (3)جدول 

 گروه کارگاهی

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین هاحیطه

 12/1 60/11 14 7 دانش

 95/1 65/15 20 11 فهمیدن

 05/2 75/10 13 7 کاربرد



 1399، بهار و تابستان 1، شماره اول، سال پژوهش های علوم نظامیدوفصلنامه علمی  
 

 

144 

 15/1 95/6 9 6 وتحلیلتجزیه

 62/1 10/7 9 4 ترکیب

 93/1 80/11 13 8 ارزشیابی

 روش ترکیبی )کارگاهی، سخنرانی(

شود در گروه سخنرانی میانگین نمرات حیطه مشاهده می 4 طور که در جدول شمارههمان

، 75/7وتحلیل ، حیطه تجزیه45/11، حیطه کاربرد 05/16، حیطه فهمیدن 1/12ر با دانش براب

 بود. 12و حیطه ارزشیابی برابر با  65/7حیطه ترکیب 

یادگیری در  هایحیطه براساس ساختهمحقق پرسشنامه سؤاالت به مربوط هاییافته توصیف( 4)جدول 

 گروه ترکیبی )کارگاهی، سخنرانی(

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین هاحیطه

 77/1 1/12 15 10 دانش

 06/2 05/16 20 14 فهمیدن

 66/2 45/11 15 7 کاربرد

 25/1 75/7 9 5 وتحلیلتجزیه

 08/1 65/7 10 6 ترکیب

 68/1 12 15 9 ارزشیابی

 آمار استنباطی

 های تحقیقبودن دادهوضعیت نرمال

 (K-S) ها از آزمون آماری کلموگروف اسمیرنوفهبودن دادجهت تعیین و بررسی طبیعی

داری پرسشنامه تحقیق در هر سه گروه استفاده شد که نتایج مربوط به آن نشان داد سطح معنی

بنابراین  است؛ 05/0از  همچنین ترکیبی )سخنرانی، کارگاهی( باالتر سخنرانی و کارگاهی و
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ها، بودن دادهبنابراین با توجه به نرمال باشند؛های این تحقیق طبیعی میگیریم که دادهنتیجه می

مستقل و همچنین آزمون  tای و آزمون نمونهتک tهای تحقیق از آزمون جهت آزمون فرضیه

 استفاده شد. طرفهآنالیز واریانس یک

 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف( 5)جدول 

 Zk-s Sig هاگروه

 61/0 75/0 سخنرانی

 52/0 70/0 کارگاهی

 57/0 78/0 ترکیبی)سخنرانی، کارگاهی(

 آزمون سؤاالت تحقیق

 سؤال اول:

 چه به مخابرات در رزم دروس یریادگی در یسخنران سیتدر روش یاثربخش زانیم

 است؟ زانیم

 ای استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارهاز آزمون تی تک نمونه سؤال فوقجهت آزمون 

 شده است.ارائه 6

 مخابرات در رزم دروس یریادگی در یسخنران سیتدر روش یاثربخش نزایم( 6)جدول 

 t df Sig میانگین گروه

 00/0 79 58/28 76/55 یسخنران

 

ای در شود، نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونهطور که در جدول فوق مشاهده میهمان

نشان داد  ر رزممخابرات د دروس یریادگی در یسخنران سیتدر روش یاثربخش زانیمرابطه با 

دیگر با عبارتیکه این روش تدریس در یادگیری دروس مخابرات در رزم مناسب است. به

توان نتیجه گرفت که است، لذا می 05/0تر از توجه به اینکه سطح معناداری آزمون فوق پایین

 روشی مناسب است. مخابرات در رزم دروس یریادگی در یسخنران سیتدر روش
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 سؤال دوم:

 چه به مخابرات در رزم دروس یریادگی درکارگاهی  سیتدر روش یاثربخش انزیم

 است؟ زانیم

 ای استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارهجهت آزمون سؤال فوق از آزمون تی تک نمونه

 شده است. ارائه 7

 مخابرات در رزم دروس یریادگی در کارگاهی سیتدر روش یاثربخش زانیم (7)جدول 

 t df Sig گینمیان گروه

 000/0 79 43/35 75/67 کارگاهی

 

ای در شود، نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونهطور که در جدول فوق مشاهده میهمان

نشان داد  مخابرات در رزم دروس یریادگی در کارگاهی سیتدر روش یاثربخش زانیمرابطه با 

دیگر با عبارتیب است. بهکه این روش تدریس در یادگیری دروس مخابرات در رزم مناس

توان نتیجه گرفت که است، لذا می 05/0تر از توجه به اینکه سطح معناداری آزمون فوق پایین

 روشی مناسب است. مخابرات در رزم دروس یریادگی در کارگاهی سیتدر روش
 

 سؤال سوم:

 دروس یریادگی در ترکیبی )سخنرانی، کارگاهی( سیتدر روش یاثربخش زانیم

 است؟ زانیم چه به رات در رزممخاب

 ای استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارهجهت آزمون سؤال فوق از آزمون تی تک نمونه

 شده است.ارائه 8
 

 مخابرات در رزم دروس یریادگی در سخنرانی، کارگاهی() ترکیبی سیتدر روش یاثربخش زانیم( 8)جدول 

 t df Sig میانگین گروه

 000/0 79 80/34 81/78 کارگاهی(ترکیبی )سخنرانی، 
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ای در شود، نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونهطور که در جدول فوق مشاهده میهمان

 دروس یریادگی در ترکیبی )سخنرانی، کارگاهی( سیتدر روش یاثربخش زانیمرابطه با 

مناسب نشان داد که این روش تدریس در یادگیری دروس مخابرات در رزم  مخابرات در رزم

است، لذا  05/0تر از دیگر با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون فوق پایینعبارتیاست. به

 دروس یریادگی در ترکیبی )سخنرانی، کارگاهی( سیتدر روشتوان نتیجه گرفت که می

 روشی مناسب است. مخابرات در رزم
 

 های سخنرانی، کارگاهی و ترکیبیوتحلیل روشتجزیه

ها در قالب آمار به نمودارهای فوق و جداول مربوطه تجزیه تحلیل روشتوجه به  با

 گردد:شرح زیر ارائه می

طرفه استفاده شد که نتایج آن در ها از آزمون آنالیز واریانس یکبرای تجزیه تحلیل روش

 شده است.ارائه 9 جدول شماره

که با توجه به مقدار  شودمیاست. مشاهده  آمده دستبهگروه  سههر  نیدر ب هاواریانس یآزمون برابر

 شود.می رد 05/0 در سطح هاواریانس یبرابر نیبنابرا ،شودمی رد(، فرض صفر 000/0) تصمیم اریمع

 

 

 

 

آزمون لون (9 )جدول   

1 درجه آزادی آماره لون 2 درجه آزادی  ح معناداریسط   

380/204  2 4317 000/0  
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 میتصم اریمع آماره F مربعات نیانگیم یدرجه آزاد مجموع مربعات 

گروهیدرون  554/572  2 277/286  018/205  000/0  

یگروه نیب  038/6028  4317 396/1    

592/6600 کل  4319 
   

(، 000/0) تصمیم اریمقدار مع شودمیمشاهده  انسیوار زیکه در جدول آنال گونههمان

های مختلف روش نظر از نی، بنابراشودمیصفر  هیاست که باعث رد فرض آمده دستبه

 .گروه اختالف معنادار وجود دارد سهدر  تدریس درس مخابرات در رزم

 های مختلف تدریسروش چندگانه گروه هایهسیمقا( 10)جدول 

2( گروه (1) )گروه   

هاتمیانگین تفاو  

 

 خطا

 

معیار 

 تصمیم

فاصله اطمینان 95%  

 کران باال کران پایین

/43542 کارگاهی سخنرانی  04404/  000/  5218/  3491/  

یترکیب  89167/  04404/  000/  9780/  8053/  

/43542 سخنرانی کارگاهی  04404/  000/  3491/  5218/  

/45625 ترکیبی  04404/  000/  5426/  3699/  

 ترکیبی

 

/89167 سخنرانی  04404/  000/  8053/  9780/  

/45625 کارگاهی  04404/  000/  3699/  5426/  

 .اندشده سهیمقا باهم دودوبهمستقل  طوربه یآزمودن هایگروهکه  دهدمیال نشان جدول با

در روش تدریس سخنرانی نسبت به میانگین روش تدریس کارگاهی  نیانگیم ترتیباینبه

تر از و کوچک آماری وجود دارد معنادار اختالف (000/0آزمون ) میتصم اریبا مع 05/0سطح 

تدریس به روش گروه  نیانگیصورت م نیبه همگاهی محاسبه شد، میانگین روش تدریس کار
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 میتصم اریبا مع 05/0در سطح  تدریس به روش ترکیبیگروه  نیانگینسبت به م کارگاهی

تر از میانگین روش ترکیبی و کوچک وجود داردآماری  معنادارختالف ( ا000/0آزمون )

سخنرانی نسبت به روش تدریس  صورتهمچنین میانگین گروه روش تدریس به .محاسبه شد

وجود آماری معنادار ختالف ( ا000/0آزمون ) میتصم اریبا مع 05/0در سطح صورت ترکیبی به

 صورت ترکیبی محاسبه شد.تر از میانگین گروه روش تدریس بهو کوچک دارد

 گیریبحث و نتیجه

  در یرانسخن سیتدر روش یاثربخش زانیمنتایج مربوط به سؤال اول در رابطه با 

نشان داد که این روش تدریس در یادگیری دروس مخابرات  مخابرات دروس یریادگی

 05/0تر از دیگر با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون فوق پایینعبارتیمناسب است. به

 مخابرات دروس یریادگی در یسخنران سیتدر روشتوان نتیجه گرفت که است، لذا می

 روشی مناسب است.

 در کارگاهی سیتدر روش یاثربخش زانیممربوط به سؤال دوم در رابطه با  نتایج 

نشان داد که این روش تدریس در یادگیری دروس مخابرات  مخابرات دروس یریادگی

 05/0تر از دیگر با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون فوق پایینعبارتیمناسب است. به

 مخابرات دروس یریادگی در ترکیبی سیدرت روشتوان نتیجه گرفت که است، لذا می

 روشی مناسب است.

  در ترکیبی سیتدر روش یاثربخش زانیمنتایج مربوط به سؤال سوم در رابطه با 

نشان داد که این روش تدریس در یادگیری دروس مخابرات  مخابرات دروس یریادگی

 05/0تر از وق پاییندیگر با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون فعبارتیمناسب است. به

 مخابرات دروس یریادگی در ترکیبی سیتدر روشتوان نتیجه گرفت که است، لذا می

 روشی مناسب است.

  نتایج مربوط به سؤال چهارم نشان داد که بین سه گروه سخنرانی و کارگاهی و

 دیگر نتایج فوقعبارتاختالف معناداری وجود دارد. به 05/0ترکیبی در سطح معناداری 

 بیانگر این است که از بین سه روش تدریس فوق، روش ترکیبی بهترین روش است.
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 قیتحق هایشنهادیپ

با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه مربیان این تحقیق، استفاده از روش  .1

 این که استفاده از شود ازآنجاییسخنرانی در سطح یادگیری آنان مؤثر است، لذا پیشنهاد می

تواند در سطح وسیعی کاربردی وش در مراکز آموزش نظامی قابلیت تعدیل دارد، میر

 گردد.

با توجه به اثرگذاری بیشتر روش تدریس ترکیبی، به مسئوالن و مدیران مراکز  .2

های آموزشی برای اساتید، آنان را در شود با برگزاری کارگاهآموزش نظامی پیشنهاد می

 یس مطالب خود، تشویق نمایند.روش جهت تدر این استفاده از

با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان داد استفاده از روش ترکیبی در مقایسه با روش  .3

شود شود، لذا پیشنهاد میسخنرانی و کارگاهی منجر به یادگیری بیشتر در بین فراگیران می

 روش اهتمام بیشتری بورزند. این اساتید در استفاده از

نتایج تحقیق نشان داد استفاده از روش ترکیبی در مقایسه با روش  با توجه به اینکه .4

شود، شود، لذا پیشنهاد میسخنرانی و کارگاهی منجر به یادگیری بیشتر در بین فراگیران می

های کالس، جهت افزایش یادگیری و اثرگذاری این روش تدریس، نحوه چیدمان صندلی

 ب با این روش تدریس طراحی گردد.صورت میزگردی باشد و محیط کالس متناسبه
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