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چکیده:
هد) از تحقین حاضر ،آسی شناسی آموزل رزم انفرادی در حوزه مربیان یکلی از مراکلز
آموزشی نظامی و اراهه راهکارهای مناس

آن است .با توجه به اهمیت فرایند آموزل در سازمانها

و ترهیر باالی مربیان در این فرایند مهم ،ترکید این تحقین بر آسی شناسی حوزه مربیان رزم انفرادی
مرکز آموزل و اراهه راهکارهای مناس

آن است .رول مورد اسلتفاده توصلیفی -پیمایشلی اسلت

کله بله آسی شناسلی موجلود در حلوزه مربیلان و اراهله راهکارهلای مناسل

آن میپلردازد .بللرای

گردآوری دادههای این پژوهز از پرسزنامه محقنساخته که بله ترییلد نخبگلان و صلاح نظران
این امر رسیده و دارای ضری

آلفای کرونبلاخ  96صلدم اسلت ،بلا ییلف پلنج درجلهای لیکلری

استفاده شد.
عمدهترین آسی هایی که در این حوزه مشخص شدند شامل تسلا همهجانبه مربیان ،آشنایی
با رول های برقراری رابطه عایفی ،اصول فن بیان ،تسلا بر محتوای آموزشی ،توان انتقال مطلل ،
رعایت نظم و انضباط ،پرورل کنجکاوی و داشتن سعهصدر بود که راهکارهایی از قبیل برگزاری
کارگاههای آموزشی مربیان در حوزههای مختلف ،بازدید از سایر مراکلز آموزشلی و دانشلگاهی،
برگزاری جلسای اراهه تخصصی اساتید ،برگزاری کال هلای مشلاوره و روانشناسلی ،برگلزاری
آزمونهای دورهای از اساتید و توجه بیشتر به حقوق و دستمزد مربیان اراهه گردید.
کلید واژهها :آسی شناسی ،آموزل ،رزم انفرادی ،مربی ،راهکار
 -1دکترای دانشگاه شهید بهشتی  -ایران
 -2مدرس دانشگاه افسری امام حسین (ع) – نویسنده مسئول
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 - 1مقدمه و بیا مسأله
تربیت و آموزل یکی از ارکان مهم برای بقاء و رشد هلر سلازمان و مجموعلهای اسلت .اگلر
نیروی انسانی هر سازمان به عنوان پایههای اصلی سازمانها به خوبی با توجه به اهدا) آن سازمان
آشنا شوند و فرایند سازمانی شدن را بله خلوبی بیاموزنلد ،سلرعت حرکلت آن سلازمان بله سلمت
اهدا) از پیز تعیینشده بسیار بیشتر میشود و هزینههای سازمان کمتر خواهد شد.
در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ،پا از فرایند عضویابی و گلزینز ،عناصلر ج بشلده
وارد فرایند آموزل شده و با توجه به ش ل خود آموزلهای الزم را سپری کرده و برای تصلدی
ش ل خود آماده میشوند .در بین عوامل مؤهر بر آموزل یکی از مهمترین آنها را میتوان مربلی
در نظر گرفت؛ چرا که مربی به عنوان عاملی که با داشتن قوهی تفکر و تعقل و با بهکارگیری سایر
عوامل میتواند بیشلترین تلرهیر را بلر فراگیلر بگل ارد .لل ا بسلیاری از تاللهلای مرکلز آملوزل
مللوردنظر معطللو) بلله ج ل ب مربیللان کارآمللد و ارتقللاء توانمنللدیهای آنللان اسللت و همللواره از
دغدغههای اصلی فرماندهان و مدیران این مجموعه است.
با توجه به گستردگی مرموریتهای نیروهای مسلح و چنلدگانگی تخصلصهای ملورد نیلاز و
مورداستفاده در آنها ،وظیفهی تربیت و آملوزل نیروهلای ج بشلده نیلز سلخت بلوده و فشلار
مضاعفی را به مراکز آموزل بهعنوان متولی امر آموزل نیروهای جوان وارد میکند .در این میان
یکی از دروسی که به عنوان در

پایله بله فراگیلران آملوزل داده میشلود ،در

رزم انفلرادی

است .در این در

با توجه به سرفصل های مختلف آن به اصول اولیه و فنلون رزمنلدگی و حفلظ

جان رزمنده و کس

توانمندی برای تحمیل اراده بر دشمن در میلدان رزم پرداختله میشلود .ایلن

در

یکی از دروسی است که به همهی نیروهای جدیدالورود آموزل داده میشود و از اهمیلت

باالیی نیز برخوردار است .در امر آموزل این مبحث ،یکی از عوامل بسلیار ملؤهر و مهلم ،مربیلان
توانمند و متعهدی هستند که اگر واجد شرایا و مهاریهای الزم باشند ،بسلیاری از اهلدا) ایلن
در

را محقن ساخته و در پیشبرد اهدا) سازمان ملؤهر خواهنلد بلود .ایلن مربیلان هسلتند کله بلا

به کارگیری تمام ابزار آموزشی و برانگیختن حوا

دانشجو و فراگیر اقدام به ت بیت آموزلهلای

مورد نیاز در فراگیر نموده و در او ت ییرای الزم را به وجود میآورد .بر این اسا

و بلا توجله بله

اهمیت موضلوعِ تلرهیر مربیلان در فراینلد آملوزل رزم انفلرادی ،مسلئله اصللی در تحقیلن حاضلر
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آسی شناسی آموزل رزم انفرادی در حوزه مربیان مرکز آملوزل ملوردنظر و اراهله راهکارهلای
مناس

آن است.
اهمیت و ضروری پژوهز عباری است از اینکه با توجه به اهمیت نقلز مربیلان در آملوزل

رزم انفرادی ،پرداختن به این موضوع باعث میشود که بلا شلناخت آسلی ها در حلوزه مربیلان و
اراهه راهکارهای مناس

رفع آن ها ،مفاهیم مورد نظر در شرح تفصیلی به خوبی به دانشلجو منتقلل

شده و در او ت بیت شود؛ همچنین در میدان عمل ،فراگیر با تسلا بیشتر بر مفاهیم آموختهشلدهال
بتواند جانز را حفظ و در تحقن اهدا) تاکتیکی یگانز م مر همر باشلد .در صلورتیکه بله ایلن
موضوع پرداخته نشود ،مسئولین امر با عدم آگلاهی از ضلعفها و آسلی های حلوزه مربیلان رزم
انفرادی از رفع آنها و بهبود سطح توانایی مربیان م فلول مانلده و همچنلین در تربیلت و آملوزل
فراگیران در حوزه بسیار مهم رزم انفرادی خلل جبرانناپ یری ایجاد میشود .محقن در انجام ایلن
پژوهز به دنبال این سؤال است که :آسی های آموزل رزم انفرادی در حوزه مربیان یک مرکلز
آموزل کدامند و راهکارهای مناس

آن چیست؟

 -2ادبیات موضوع و پیشینه
 -1-2ادبیات نظری
الف) آسیبشناسی
*مفاهیم آسیبشناسی:

آسی شناسی بر پایه ایالعای ،جهت تجزیهوتحلیل و شناخت دقینتر ساختار ،تعامالی ،رویه
عملها و رولها و سایر عناصر سیستم الزم و ضروری است .به عبارتی آسی شناسلی ،تشلخیص
مسئله و کانون علمی آن جهت تعیین اقدامای الزم بهمنظور بهسازی عملکرد سازمان ،امری است
پایهای و اساسی .آسی شناسی نیازمند نگرشی سامانمند و منظم بهکل فرایند است و هد) از آن
تشخیص ماهیت و نوع مسئلهای است که بروز نموده و نیاز به حلل دارد (مملیزاده.)129 :1375 ،
آسی شناسی سازمانی معموالً بررسی دو حوزه وسیع را ایجاب میکند؛ حوزه اول :آسی شناسلی
از عوامل تشکیلدهنده سازمان انجام میشود که شامل بخزها ،ادارای ،محصوالی و روابا بین
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عوامل و ترهیر متقابل آنها بر هم است؛ و حوزه دوم :آسی شناسی براسا

فرآینلدهای سلازمانی

پایهگ اری شده است که شامل شبکههای ارتبایی ،حل گروهی مشکل ،تصمیمگیری ،سبکهای
رهبری و اعمال قدری ،رولهای برنامهریزی و تعیین هد) و ملدیریت تعلارض و رقابلت اسلت
(فرهنگی.)16 :1379 ،
* کانو های آسیبزا

پژوهشگر متخصص آسی شناسی سازمانی باید با ترسیم محلیاهلای ویلژه و عملومی ،ملورد
بررسی و پژوهز خود را مشخص و در ابتدا محیا داخلی ل یعنلی محلیا فعالیلت ل و بله دنبلال
مشخصکردن کانونهای آسی زا با اهتمام خاصی به تشخیص عالهلم و نشلانههلای آسلی

باشلد

(میرزایی.)63 :1381 ،
* عوامل ایجادکننده آسیبها

بهیور معمول ،عوامل و علل آسی زا از خارج به سیسلتم داخللی موجلودای زنلده وارد و در
نظم ساختار درونی و یا کارکرد فرایندهای داخلی آنها بینظمی و اختالل ایجاد مینمایند؛ یعنلی
اساساً عوامل و علل آسی زا "بیرونی" است .پا در گلامهلای اولیله جسلتجو در آسلی شناسلی
سازمانی ،باید به سراغ خرده دستگاههایی از سازمان که کانون آسی زا بوده و سرمنشر آسی های
اصلی سازمان است ،برویم .بهترین جا برای تشخیص در داخل سازمان ،در بخزهایی از آن است
که آسی

ظاهر و نمودار شده است.

* آسیبشناسی سازمانی

آسی شناسی سازمانی" ،فرآیند استفاده از مفاهیم و رولهای علوم رفتاری ،بهمنظور تعریلف
و توصیف وضع موجود سازمانها و یافتن راههایی برای افزایز اهربخشی آنها است" (هریسون،
 .)1 :2003اما از آنجا که پایینبودن سطح بهرهوری به مفهوم کلارایی و اهربخشلی ،فقلا ناشلی از
اشکاالی و نارساییهای عامل انسانی نیست؛ بلکه عوامل دیگری همچون سازماندهلی نامناسل ،
ضعف نظام کنترل ،نامناس بودن فرآیندهای کاری و غیره نیز در این میلان نقلز دارنلد کله ملی
بایست مورد مطالعه قرار گیرند .واقعیلت آن اسلت کله در یلک سلازمان ،ابعلاد متفلاوتی از قبیلل
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اهدا) ،ساختار ،نیروی انسانی ،فنّاوری و محیا وجود دارد و بلرای شلناخت مشلکالی سلازمانی
باید هر یک از این ابعاد را بررسی نمود (فرهنگی.)3 :1379 ،
* آسیبشناسی در سازما های نهظامی

سازمان های نظامی همچون سلپاه و ارتلز به دلیل سروکار داشتن بللا تللرمین امنیلت کشلور و
حفظ مال و نامو

مردم از اهمیت فوقالعادهای برخوردار هسلتند .وجلود ارتلز و سللپاه قللوی،

عالوه بر حوزه امنیتی ،بر حلوزههای اقلتصادی ،سلیاسی و اجتماعی هر کشور (در محیا داخلی و
بینالمللی) ترهیرگ ار است .همانیور که سازمانهای انتفاعی از آسی شناسی بلهمنظلور بریلر)
سازی مشکالی و چالزها و یا در راه تلوسعه و بهبود استفاده میکنند ،سازمانهای نظامی نلیز بله
آسلی شناسی نلیاز دارند .در اینگونه سازمانها ،مجموعههای متفاوتی برحس

نیلاز وجلود دارد

که آسی شناسی در هرکدام ممکن است بهیورکلی با دیگری متفاوی بلاشد؛ چرا کله بللرخی از
سیستمها ستادی و برخی صفی است و به دلیل وسلعت فعالیتها هلرکدام بهصوری ملستقل اداره
و تنها توسا برخی رولهای پیچیلده بله هلم ملرتبا ملیشلود .ضلمن اینکله در هرکلدام از ایلن
مجموعهها نیز میتوان آسی شناسی را در سطح بخز ،واحد ،وظیفه و فرد تعمیم داد که لزوماً از
الگوی واحد آسی شناسی پیروی نمیکند.
ب) آموزش
تا به حال ،تعاریف متفاوتی از آموزل توسا صاح نظران اراهه شلده اسلت .در ایلن تحقیلن
سعی شده است به تعاریفی که مرتبا با موضوع تحقین است ،اشاره شود .آموزل عباری است از
انتقال دانستنیها ،ایالعای و مهاریها به فرد ،به شریی کله در او ایجلاد ت ییلر کنلد (نقیل زاده،
 .)12 :1381در واقع ،کلیه مساعی و کوشزهایی که در جهلت ارتقلای سلطح دانلز و آگلاهی،
مهاریهای فنی ،حرفهای و ش لی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل
میآید .با این فرآیند ،آنان را آماده انجام وظیفه و پ یرل مسئولیتهلای شل لی خلود ملینماییلد
(ابطحی .)167 :1375 ،آموزل کارکنان عباری است از انجام یک سلسله عملیای مرت  ،ملنظم،
پشت سرهم ،پیوسته و با هد) و یا اهدا) مشخص و معین که به منظور :ایجاد و یا ارتقای سلطح
دانز و آگاهی کارکنان ،ایجاد یا ارتقلای سلطح مهلاریهلای شل لی در کارکنلان ،ایجلاد رفتلار
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مطلوب و متناس

با ارزلهای پایدار جامعه که در کارکنان به کار گرفته ملیشلود .بلا توجله بله

تعاریف اراههشده ،معلوم میشود که آموزل کارکنان معنی وسیع و گستردهای دارد .آموزل تنها
مفهوم کارآموزی ،کارورزی یا تمرین عملی در یک زمینه بخصون را در بر نمیگیرد؛ بنلابراین
هد) از آموزل نیز دارای دامنهای وسیع و گسترده میشود؛ به نحوی که از فراگیری یک حرفله
و یا فن ساده شروع شلده و بلا احایله کاملل بلر عللوم و فنلون بسلیار پیچیلده ،ورزیلدگی در املر
سرپرستی و مدیریت در سازمان های دولتی ،صنعتی و بازرگانی و همچنلین بله چگلونگی رفتلار و
برخوردهای مناس

در مقابل مساهل انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشیده میشود (عبا

زادگان و ترکزاده.)34 :1379 ،
* اهمیت آموزش

آموزل نیروی انسانی سلرمایهگل اری پرسلودی بشلمار ملیرود کله بلازده آن در شلکوفایی
گسترل بهینه سازمان و همچنین در اعتالی فرهنگ عمومی جامعه نقز مؤهری را ایفلا ملیکنلد.
واژه آموزل آمیخته از اصول مهم در زندگی کاری هر سازمان است .از آنجا که مهلمتلرین بُعلد
این واژه ،پرورل و رشد مهاریها و تخصصهای کاری است؛ بدان جهت پایهریلزی و اسلتمرار
روند آموزل در سازمانهای امروزی نقز بسزایی در تخصصی عملکردن و در واقع پیشروبودن
آن سازمانها دارند .آموزل کارکنان یک امر حیاتی و اجتنابناپ یر بوده که باید بهیلور مسلتمر
به همراه سایر فرآیندهای مدیریت مورد توجه قرار گیلرد تلا سلایر فعالیلتهلای ملدیریت بتواننلد
م مرهمر واقع گردند .به جر ی میتوان گفت نیمی از ش لها در گ شته وجلود نداشلته و ممکلن
است به همین منوال نیمه اول قرن بعد هم به سب

پیشرفت علم و فناوری و ت ییلرای ناشلی از آن

ها ،نیمی از ش لهای امروزی وجود نداشته باشند .تجربه به ما گوشزد میکند کله مسلیر حرفلهای
مشاغل و رولهای کارکردن اجتناب ناپ یر است و توجه بله آملوزل و توسلعه منلابع انسلانی در
مسیر این ت ییرای و تحوالی تنها پلی است که می تواند ما را در دنیای پر ت ییر و تحلول رهنملون
باشد (ابطحی.)120 :1375 ،
* اهداف آموزش

صاح نظران تعلیم و تربیت ،در زمینهی مفاهیم هد)های آموزشی و چگونگی تهیه و تنظیم
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آنها نظریای متفاوتی اراهه نمودهاند .از نظر جلان دیلویی ،هلد) بلهمنزللهی روشلی اسلت بلرای
دگرگونساختن شرایا موجود و هد) شایسته؛ هلدفی اسلت کله بلا توجله بله اوضلاع و احلوال
موجود اتخاذ شود .به عقیده رابری ا) می گر هلد) ،نتیجلهای را کله از آملوزل ملدنظر اسلت
وصف میکند ،نه فرآیند خود آموزل را .هد) ،عبارتی است که حاوی نتیجهی آملوزل اسلت
نه فرآیند آموزل .هد) ،نتایج را روشن میکند ،نه وسیلهی دستیابی به آن نتایج را .بنیامین به لوم
در تعریف هد) میگوید :هد)های تربیتی ،بیان صریح رولها و یرقی است که بلا اسلتفاده از
آن در تعلیم و تربیت میتوان انتظار داشت که رفتار شاگردان ت ییر کنلد .مهلمتلرین منلابع تعیلین
هد)های آموزشی نیازهای شاگردان ،نیازهای جامعه و دیدگاههای متخصصان است .یبقهبنلدی
های مختلفی از هد)های آموزشی اراهه شلده اسلت کله معلرو)تلرین آنهلا مربلوط بله للوم و
همکارانز است که اهدا) را به سه حیطه شناختی ،عایفی و روانی -حرکتی تقسیم ملیکننلد و
هر حوزه زیرگروههایی را شامل میشود (شعبانی.)170 :1371 ،
ب) مبانی نظری آموزش و یادگیری

وقتی سخن از تجدد ،تحول و تعالی انسان به میان میآید؛ هد) آن اسلت کله انسلان قابلیلت
ت ییر ،دگرگونی و هماهنگی با تحوالی اجتماعی را داشته باشد و بتوانلد بلر میلزان کلارایی خلود
بیفزاید .این فرآیند میسر نمیشود مگر اینکه آموزل در سرلوحه تمام برنامههای او قرار گیرد .در
اهمیت موضوع آموزل ،نیچه میگوید :شما میخواهید پرواز کنید! اما بدون یلاد گلرفتن پلرواز،
نمیتوان پرید .باید اول راه رفتن را فرا بگیرید (رهو) .)119 :1386 ،آموزل افراد در واقع نلوعی
سرمایهگ اری در آنها است .با آموزل ،افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیتهای آنلان سلب
میشود که نهتنها خود به درآمد بیشتری ناهل آیند ،بلکله جامعله نیلز از سلرمایهگل اری در آنهلا
منتفع گردد .انسانها با آموزل به سرمایه مبدل میشوند و جامعه میتواند از توان تولیدی آنها به
صوری بهتری بهرهمند گردد .هزینه در امر آملوزل یلک نلوع سلرمایهگل اری اسلت و دریافلت
کنندگان آموزل در هر صوری به سرمایههای هابتی تبدیل میشوند که در فرآیند تولید و درآمد
جامعه اهرگ ار خواهند بود .یکی از اصول کلی سیاست دفاعی و نظامی کورول کبیلر ،آملوزل
کامل و آمادگی همیشگی بوده است ،وی در این مورد میگوید :کسی که اس سواری نمیداند،
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نباید از خداوند توقع پشتیبانی کند و کسی که سکانبانی نمیداند و نملیشناسلد ،نبایلد کشلتیبانی
کند (جمشیدی.)167 :1380 ،
اصوالً امر آموزل بهیور اعم و آموزل ضمن خلدمت بلهیلور اخلص ،از ملؤهرترین وسلایل
همسازی و انطباق کارکنان هر مؤسسه با شرایا ت ییر و تحول زمان و مکان اسلت .ایجلاد و ت ییلر
در یرز تفکر کارکنان بهمنظور افزایز لیاقت آنان برای قبول مسئولیتهای بیشتر در ش ل باالتر و
افزایز کارایی ،همه مساهلی است که به امر آموزل ارتباط پیدا میکند .بهیلورکلی آملوزل در
مشاغل مدیریتی شامل :الف-آموزل قبل از شروع خدمت که نوع آملوزل ممکلن اسلت کوتلاه
مدی یا بلندمدی باشد و تخصصهای کلی و عمومی مربوط به محیا کار آموزل داده میشلود
ب -آموزلهایی مربوط به آشناسازی با محیا ،امکانلای و نیروهلا ،ایلن آملوزل در بلدو ورود
است ج -آموزل ضمن خدمت ،به سب

ت ییرای عللم و فنّلاوری در جهلان ،ایلن آملوزل بلرای

تمامی افراد الزم است (میر کمالی .)235 :1385 ،یکی از آموزلهایی که نقز مهمی در کارایی
نیروهای رزمی ایفا مینماید ،آموزل نظامی است؛ خصوصاً در صدر اسالم آموزلهای نظامی به
صوری عملی در جنگها و نبردها به اجرا در میآمد .لشکر پا از یی مسلافتهلایی یلوالنی و
گ شتن از موانع مختلف به دشمن میرسید و با او نبرد میکرد .این لشکرکشلی نیلاز بله آملوزل
های متعدد در زمینه های زیر داشت :تحمل گرسنگی و تشلنگی در بیابلان ،تحملل شلرایا جلوی
نامساعد ،خواب در فضای باز ،صرفهجلویی در ملواد غل ایی و قناعلتکلردن بله مقلداری از آن،
کمک به جنگجویان دیگر ،چگونگی بهرهگیری از منابع فراوان محلی ،کندن سنگر و گودالهلا،
شکار حیوانای ،چگونگی برخورد با اسیر ،اموری که باید هنگام توقف لشکر به آن اقدام میشد،
جمعآوری غناهم و پ یرفتن نظام توزیع آن ،فراهمکردن آبهای بهداشتی و سرانجام شلیوه دفلن
کشتهشدگان؛ این امور به لشکر اسالمی نیروی خاصی میبخشید و آنان را برای جنگهایی که بلا
دشمنان در پیز داشتند ،مستعد ،نیرومند و مهیا میکرد.
ج) مربی
مهمترین ویژگی هر کال

به ویژه در سطوح مختلف تحصیلی عالوه بر آنیبودن ،چندبعدی

و همزمان بودن فعالیتها و حوادث ،این است که جریان فعالیتها در کال
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بینی است .ادارهکردن چنین محیطی نیازمند تصمیمای آنی ،سلریع و ملداوم اسلت و ازایلنرو بله
مهاریهای خان و دانز مدیریت رفتار احتیاج دارد.
مدل مفهومی تحقیق:

 -2-2پیشینه پژوهش:
در بررسی از پایاننامهها و منابع موجود ،مشخص گردید که تحقینهای نسبتاً زیلادی بله
یور مستقیم در خصون آسی شناسی آموزل رزم انفرادی دانشجویان انجام نشلده اسلت و
در سطور زیر برخی از آن پژوهزها که بهیور غیرمستقیم به تحقین حاضر مشابه است ،مرور
میشود:
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نویسندگان

مهمترین یافتهها

اهداف و یا سؤاالت اصلی

حسیننژاد و آخش

بررسی میزان بهرهگیری اساتید دانشگاه از

نتایج تحقیق نشان دادند درمجموع اساتید از

()1392

روشهای فعال تدریس

روشهایی همچون :پرسش و پاسخ ،یادگیری

اصغر زمانی ()1395

شناسایی ،تحلیل و اولویتبندی عوامل

مشارکتی ،تدریس غیرمستقیم ،بحث گروهی و
کاوشگری علمی و پژوهش محور در تدریس
خود به میزان باالیی بهره بردهاند ،ولی روش
هایی مثل ایفای نقش ،گردش علمی و
آزمایشگاه چندان کاربردی نداشتهاند.

مؤثر بر کیفیت آموزش در آموزش عالی

نتایج بهدست آمده به ترتیب وضعیت دانشجو،
صالحیتهای حرفهای استاد ،روش تدریس،
سازماندهی محتوای آموزشی ،امکانات و
تجهیزات ،تکنولوژیهای نوین را عوامل
اثرگذار در آموزش برشمرده است.

حسین یزدی ()1390

آسیبشناسی عوامل اثرگذار بر کیفیت

نتایج حاصل از آن مشخص شد که به ترتیب

آموزش دانشکده علوم و فنون نیروی

عوامل مربی ،روشهای تدریس ،انگیزهی

هوافضا و ارائه راهکار بهینه

متربیان ،محتوای آموزشی ،ابزار آموزش و
محیط عوامل اثرگذار بر فرایند آموزش هستند.

محمدرضا سلطانی و

آسیبشناسی آموزشهای سازمانی در یکی

نتایج آن مشخص گردید که سازمان مورد

همکاران ()1397

از مراکز نظامی نیروهای مسلح

مطالعه در دو بَعد کارکردی و فرایندی در

سعید باقری ()1393

بررسی میزان تأثیرگذاری آموزشهای رزم

نتایج حاصله به ارتباط مستقیم کیفیت آموزش

انفرادی در افزایش آمادگی رزمی یگانهای

رزم انفرادی در کارکرد و اثربخشی رزمی

صابرین نزسا

کارکنان یگان صابرین رسید.

وضعیت خوب و در دو بَعد سیستمی و
ساختاری در وضعیتی نامطلوب قرار دارد.

جدول شماره  :1پیشینه پژوهش
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 -3روش تحقیق:
رولهای پژوهز در علوم رفتاری را معموالً با توجه به دو مالک هلد) و ماهیلت تقسلیم
بندی میکننلد (حلافظ نیلا .)35 :1389 ،براسلا

هلد) ،پلژوهزهلا بله پلژوهزهلای بنیلادی و

کاربردی تقسیم میشوند .این تحقین از نوع کلاربردی 1اسلت .هلد) ایلن نلوع تحقیلن ،آزملون
مفاهیم نظری در موقعیتهای مساهل واقعی زندگی و حل مشلکالی ململو

اسلت و نتلایج ایلن

تحقین عینی و مشخص است و یافتههای آن کاربرد عمومی دارند .رول جستجو که اصلطالحاً از
آن بهعنوان رول تحقین یاد میشود ،به مجموعه عملیاتی ایالق میشود که برای گردآوری داده
ها به کار گرفته میشود .نگارنده اعتقاد دارد هر محققی بعد از یراحی سؤال ،در مقام گلردآوری
دادهها باید در زمینههای زیر استراتژی روشنی داشته باشد :واحد مشاهده ،واحد تحلیل ،تکنیک یا
ابزار جستجو ،ماهیت دادههای گلردآوریشلده و برنامله جسلتجو .بلهعبلارتی دیگلر ،محقلن بایلد
مشخص نماید که پاسخ سؤاالی را چگونه (ابزار یلا تکنیلک) ،از چله کلا یلا چله چیلز (واحلد
مشاهده) و چه نوع دادههایی (ماهیت دادهها) را گردآوری خواهد نمود و یرح یا برنامهای کله از
یرین آن پاسخ را به سؤاالی ربا خواهد داد ،کدام است.
در بیشتر پژوهزهای علوم نظامی ،نظر به اینکه هد) اصلی از انجام پژوهز ،بررسی یلک
موضوع به رول میدانی است ،میتوان گفت در این پژوهز از رولهلای مطالعله کتابخانلهای و
نیز رولهای میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است .میتوان بیان کرد که پژوهز حاضر از نظر
رول ،یک تحقین توصیفی – تحلیلی ،پیمایشی و از نظر هد) یک پژوهز کاربردی است.
جامعه آماری عباری است از همه اعضای واقعی یا فرضی که ما یافتههای پژوهز را بله آن
ها تعمیم میدهیم .منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی اسلت کله از آن نمونلهای نمایلان یلا
معر) به دست آمده باشد .با توجه به نیاز به آگاهی و مطلعبودن پاسلخگویان نسلبت بله موضلوع
پژوهز ،جامعه آماری این تحقین ،پایوران و مربیان آشنا به رزم انفرادی این مرکز آملوزل قلرار
گرفت و از رول نمونهگیری تمام شمار و بهصوری هدفمند استفاده شد که نمونه آماری پژوهز

1- Applied Research
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 44نفر انتخاب گردیدند.
رولهای جمعآوری ایالعای در این پژوهز بلرای بررسلی میلزان خلدمای علزیملدار،
کرامتآمیز و عدالتمحور اراهه شده در نظام جامع خدمای نیروهای مسلح جمهوری اسلالمی بله
دو یرین صوری گرفته است .برای تدوین ادبیای موضوع و مباحلث نظلری تحقیلن ،جملعآوری
ایالعای بهصوری کتابخانهای و بررسی اسنادی اقدام گردید .بدینصوری که بلا مطالعله متلون،
مقاالی ،کت

و منابع مربوط به آموزل رزم انفرادی ،ایالعای مورد نیاز با استفاده از رول فیز

برداری جمعآوری گردید و سپا با استفاده از پرسشنامه ،نظر کارشناسان و نخبگان جمعآوری و
مورد سنجز قرار گرفت که هر یک از این رولها به تفکیک بیان میشود.
در این رول با استفاده از مطالعله کتل  ،مجلالی ،پایلانناملههلا ،اینترنلت و منلابع و مرخل
ایالعاتی موجود ،به بررسی ادبیای تحقین پرداخته شد و پژوهزهای خارجی و داخلی انجامشده
در رابطه با موضوع ،مورد مطالعه قرارگرفته و خالصه آنها در پایان فصل دوم آورده شد.
* روایی و پایایی تحقیق
الف) با انجام مطالعه گسترده در رابطه با نظام آموزشی و پژوهز نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران ،ابعاد گوناگون موضوع تحقین شناسایی و سؤاالی تعیین شد.
ب) با نظر خبرگان امر ،سؤاالی یرحشده ملورد بررسلی و اصلالح قرارگرفتله و پرسشلنامه
تنظیم شد و روایی ابزار با بهرهگیری از رول اعتبار صلوری بله لحلاظ اینکله پرسشلنامه بله ترییلد
اساتید خبره رسیده است تا حدودی ترمین شد (استفاده از  10نفر).
ج) با توزیع پرسشنامه در بین خبرگان موضوع و قرار دادن نظرای آنهلا در فرملول الوشله
روایی نهایی پرسشنامه به دست آمد و اصالحای الزم صوری گرفت.
ایالعای پرسشنامههای تحقین پا از جملعآوری وارد نلرمافلزار آملاری  spssگردیلده و
سپا با استفاده از امکانای نرمافزار فوق ،نتایج مورد نظر استخراج شد و مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت .معموالً برای تجزیهوتحلیل ایالعای در پژوهزهای علوم انسانی از دو نوع رول آماری
شامل آمار توصیفی و دیگری آمار استنبایی استفاده ملیگلردد .در ایلن پلژوهز نیلز متناسل

بلا

تحلیل دادهها و ایالعای ،از آمار توصیفی استفاده شد .جداول توزیع فراوانی پاسخگویان و تعیین
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میللزان درصللد هرکللدام و نمللودار توزیللع فراوانللی آنهللا برحسل

مت یرهللای مختلفللی م للل سللن،

تحصیالی و  ،...تعیین سطوح و میزان استفاده از گویهها با هیستوگرام مربوط بله هریلک آنهلا و
مشخصنمودن شاخصهای میانگین ،میانه ،نملا ،انحلرا) معیلار ،دامنله ت ییلر ،حلداقل و حلداک ر
مربوط به هر یک از سطوح ،از موارد استفاده آمار توصیفی در این تحقین بودند؛ و در بخز آمار
استنبایی از آزمون کلوموگرو) اسمیرنف برای بررسی نرمالبلودن دادههلا و بله منظلور بررسلی
میزان خدمای عزیمدار ،کرامتآمیز و عدالتمحور اراهه شده در نظام جلامع خلدمای نیروهلای
مسلح جمهوری اسالمی ایران از آزمون تی تلک گروهلی و آزملون فریلدمن اسلتفاده شلد .کلیله
عملیای آماری با استفاده از نرمافزار spssو  excelانجام شد.

 )4تجزیه و تحلیل و یافتههای تحقیق
این بخز که مربوط به نتایج و یافتههای تحقین است ،دارای دو قسمت توصیف و تحلیل داده
ها است .در قسمت توصیف دادهها ،جداول توزیع فراوانی و نمودار فراوانلی جامعله ملورد مطالعله
برحس

سن ،تحصیالی ،میزان تدریا و  ...تشریح شده و سپا گویههای مربوط بله مت یرهلا بله

تفکیک مورد بررسی قرار میگیرد .در قسمت تحلیل دادهها ،بعد از دستهبندی مت یرها بلا تفکیلک
سطوح ،گویههای مختلف مطابن با درصد پاسخ به آنها از یر) پاسخگویان به ترتی

مرت

شد.

این کار ضمن مشخصکردن آسی شناسی آموزل رزم انفرادی در حوزه مربیلان مرکلز آملوزل
مدنظر و اراهه راهکارهای مناس
مربیان این در

از نظر پاسخگویان ،یک تحلیل کلی از آسلی شناسلی در حلوزه

را به ما اراهه میدهد.

 1-4تجزیه و تحلیل یافتههای توصیفی
در این قسمت ،نتایج بررسی دادهها و مت یرهای مختلف که شامل جداول و نمودارهای توزیع
فراوانی پاسخگویان برحس

مت یرهای تحصیالی ،سن و سابقه کار و گویههای مربوط بله آسلی

شناسی آموزل رزم انفرادی در حوزه مربیان ،به تفصیل آورده میشود.
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* توزیع فراوانی پاسخگویا برحسب سن

با توجه به بررسیهای آماری 63.6 ،درصد از جامعه آماری در گروه سنی  31تا  40سال
قرار دارند که بیشترین سهم از نظر توزیع سنی ،به این گروه اختصان دارد 22.7 .درصد در رده
سنی  20تا  30سال واقع شدند .کمترین سهم مربوط به گروهی است که در رده سنی  41تا 50
سال واقع شدهاند؛ این گروه ،تنها  13.6درصد از حجم کل جامعه را به خود اختصان دادهاند.
جدول و نمودار بعدی ،گویای همین موضوع هستند.
جدول شماره  :1توزیع فراوانی بر حسب سن
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

22.7

22.7

22.7

10

از  20تا  30سال

86.4

63.6

63.6

28

از  31تا  40سال

100.0

13.6

13.6

6

از  41تا  50سال

100.0

100.0

44

نتایج

Valid

* توزیع فراوانی بر حسب تحصیالت

تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بیشترین درصد افراد از تحصیالی کارشناسی
ارشد برخوردارند 61.4 .درصد افراد دارای تحصیالی کارشناسی ارشد هستند 38.6 .درصد از
تحصیالی مقطع کارشناسی برخوردار هستند .جدول و نمودار بعدی ،این بحث را به خوبی
نمایز میدهد.
جدول شماره  :2توزیع فراوانی بر حسب تحصیالت
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

38.6

38.6

38.6

17

کارشناسی

100.0

61.4

61.4

27

کارشناسی

100.0

100.0

44

ارشد
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* توزیع فراوانی بر حسب سنوات خدمتی

از جدول و نمودار بعدی ،چنین تجزیه و تحلیل میشود که بیشترین درصد میزان سابقه افراد
پاسخدهنده به سؤاالی ،افراد با باالی  16سال بوده با احتساب  40.9درصد و کمترین درصد
میزان سابقه افراد پاسخدهنده به سؤاالی ،بین  6تا  10سال با احتساب  27.3درصد است.
جدول شماره  :3توزیع فراوانی بر حسب سنوات
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

27.3

27.3

27.3

12

از  6تا  10سال

59.1

31.8

31.8

14

از  11تا  15سال

100.0

40.9

40.9

18

از  16سال به باال

100.0

100.0

44

نتایج

Valid

* توزیع فراوانی بر حسب درجه

تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بیشترین درصد افراد ،دارای درجای جزء می
باشند که  54،5درصد افراد حجم نمونه را شامل میشوند .همچنین کمترین درصد مربوط به افراد
دارای درجای ارشد با  45،5درصد هستند .جدول و نمودار بعدی ،این بحث را به خوبی نمایز
میدهد.
جدول شماره  :4توزیع فراوانی بر حسب درجه
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

54.5

54.5

54.5

24

افسر جزء

100.0

45.5

45.5

20

افسر ارشد

100.0

100.0

44

نتایج
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 2-4تجزیه و تحلیل یافتههای تخصصی
مربیا رزم انفرادی چقدر با اصول فن بیا آشنا و در بهکارگیری آ موفق هستند؟

تجزیه و تحلیل یافتههای میدانی نشان میدهد که  61.4درصد خبرگان و نخبگان در این
پژوهز ،باور دارند که مربیان رزم انفرادی تا حد زیاد ،با اصول فن بیان آشنا و در بکارگیری آن
موفن هستند و همچنین 9.1 ،درصد آنان ،بر این باورند که مربیان رزم انفرادی تا حد بسیار زیاد ،با
اصول فن بیان آشنا و در بکارگیری آن موفن عمل کردهاند .در مجموع ،بیز از  70درصد از
جامعه آماری ،اعتقاد دارند که مربیان رزم انفرادی کامالً با اصول فن بیان آشنا بوده و همچنین در
بکارگیری آن نیز موفن میباشند .تنها  29.5درصد از خبرگان و نخبگان ،میزان موفقت مربیان رزم
انفرادی را در زمینه آشنایی با فن بیان و بکارگیری آن ،در سطح متوسا ،ارزیابی نمودند .جدولی
که در پی آمده و نمودار مربویه ،گویای این امر است.
جدول شماره  :5مربیان رزم انفرادی چقدر با اصول فن بیان آشنا و در بکارگیری آن موفق هستند؟
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

29.5

29.5

29.5

13

متوسط

90.9

61.4

61.4

27

زیاد

100.0

9.1

9.1

4

خیلی زیاد

100.0

100.0

44

نتایج
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نتایج نشا میدهد که  11،4درصد خبرگان و نخبگان در این پژوهز ،باور دارند که مربیان
رزم انفرادی تا حد بسیارزیاد ،با اصول اصول برقراری رابطهی عایفی آشنا و در بکارگیری آن
موفن هستند و همچنین  31،8درصد آنان ،بر این باورند که مربیان رزم انفرادی تا حد زیاد ،با
اصول اصول برقراری رابطهی عایفی آشنا و در بکارگیری آن موفن عمل کردهاند .در مجموع،
بیز از  43،2درصد از جامعه آماری ،اعتقاد دارند که مربیان رزم انفرادی کامالً با اصول فن بیان
آشنا بوده و همچنین در بکارگیری آن نیز موفن میباشند؛ اما  56.8درصد از خبرگان و نخبگان،
میزان موفقیت مربیان رزم انفرادی را در زمینه آشنایی با اصول برقراری رابطهی عایفی و
بکارگیری آن ،در سطح متوسا ،ارزیابی نمودند .جدولی که در پی آمده و نمودار مربویه،
گویای این امر است.
مربیا رزم انفرادی به چه میزا بر محتوای آموزشی رزم انفرادی مسلط هستند؟

تجزیه و تحلیل یافتههای میدانی نشان میدهد که  68،2درصد خبرگان و نخبگان در این
پژوهز ،باور دارند که مربیان رزم انفرادی تا حد زیاد ،بر محتوای آموزشی رزم انفرادی مسلا
هستند و همچنین  4،5درصد آنان ،بر این باورند که مربیان رزم انفرادی تا حد بسیار زیاد ،بر
محتوای آموزشی رزم انفرادی مسلا هستند .در مجموع  72،7درصد از جامعه آماری ،اعتقاد
دارند که مربیان رزم انفرادی کامالً بر محتوای آموزشی رزم انفرادی مسلا میباشند .تنها 25
درصد از خبرگان و نخبگان ،میزان موفقیت مربیان رزم انفرادی را در زمینه تسلا بر محتوای
آموزشی رزم انفرادی ،در سطح متوسا و  2،3درصد آن را در سطح ضعیف ارزیابی نمودند.
جدولی که در پی آمده و نمودار مربویه ،گویای این امر است.
جدول شماره  :6مربیان رزم انفرادی به چه میزان بر محتوای آموزشی رزم انفرادی مسلط
هستند؟
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

2.3

2.3

2.3

1

کم

27.3

25.0

25.0

11

متوسط

95.5

68.2

68.2

30

زیاد

100.0

4.5

4.5

2

خیلی زیاد

100.0

100.0
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مربیا رزم انفرادی به چه میزا در انتقال مطالب درس توانمند هستند؟

تجزیه و تحلیل یافتههای میدانی نشان میدهد که  43،2درصلد خبرگلان و نخبگلان در ایلن
پژوهز ،باور دارند که مربیان رزم انفرادی تا حد زیاد ،در انتقال مطال

در

توانمند بر هسلتند

و همچنین  6،8درصد آنان ،بر این باورند که مربیلان رزم انفلرادی تلا حلد بسلیار زیلاد ،در انتقلال
مطال

در

توانمند هستند .در مجموع  50درصد از جامعه آماری ،اعتقاددارنلد کله مربیلان رزم
در

انفرادی کامالً در انتقال مطال

توانمند میباشند؛ اما  43،2درصلد از خبرگلان و نخبگلان،

میزان موفقیت مربیلان رزم انفلرادی را در زمینله توانمنلدی در انتقلال مطالل

در سلی ،در سلطح

متوسا و  6،8درصد آن را در سطح ضعیف ارزیابی نمودند .جدولی کله در پلی آملده و نملودار
مربویه ،گویای این امر است.
جدول شماره  :7مربیان رزم انفرادی به چه میزان در انتقال مطالب درس توانمند هستند؟
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

6.8

6.8

6.8

3

کم

50.0

43.2

43.2

19

متوسط

93.2

43.2

43.2

19

زیاد

100.0

6.8

6.8

3

خیلی زیاد

100.0

100.0

44

نتایج
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مربیا رزم انفرادی به چه میزا در ادارهی همه جانبهی کالس موفق هستند؟

تجزیه و تحلیل یافتههای میدانی نشان میدهد که  54،5درصلد خبرگلان و نخبگلان در ایلن
پژوهز ،باور دارند که مربیان رزم انفرادی تا حلد زیلاد ،در ادارهی همله جانبلهی کلال

موفلن،

هستند و همچنین  6،8درصد آنان ،بر این باورند که مربیان رزم انفرادی تا حد بسیار زیاد ،در اداره
ی همه جانبهی کال

موفن هستند .در مجموع  61،3درصد از جامعه آملاری ،اعتقلاد دارنلد کله

مربیان رزم انفرادی کامالً در ادارهی همه جانبلهی کلال

موفلن ملیباشلند .املا  34،1درصلد از

خبرگان و نخبگان ،میزان موفقیت مربیان رزم انفرادی را در زمینه تسللا در زمینلهی ادارهی همله
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جانبهی کال

 ،در سطح متوسا و  4،5درصد آن را در سطح ضعیف ارزیلابی نمودنلد .جلدولی

که در پی آمده و نمودار مربویه ،گویای این امر است.
جدول شماره  :8مربیان رزم انفرادی به چه میزان در ادارهی همه جانبهی کالس موفق هستند؟
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

4.5

4.5

4.5

2

کم

38.6

34.1

34.1

15

متوسط

93.2

54.5

54.5

24

زیاد

100.0

6.8

6.8

3

خیلی زیاد

100.0

100.0

44
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مربیا رزم انفرادی به چه اندازه نظم و انضباط شخصی را رعایت میکنند؟

تجزیه و تحلیل یافتههای میدانی نشان میدهد که  56،8درصلد خبرگلان و نخبگلان در ایلن
پژوهز ،باور دارند که مربیان رزم انفرادی تا حد زیاد ،نظم و انضباط شخصی را رعایت میکنند
و و همچنین  20،5درصد آنان ،بر این باورند که مربیان رزم انفلرادی تلا حلد بسلیار زیلاد ،نظلم و
انضباط شخصی را رعایت میکنند و  .در مجموع  77،3درصد از جامعه آماری ،اعتقاد دارند کله
مربیان رزم انفرادی کامالً نظم و انضباط شخصی را رعایت میکنند و  18،2 .درصد از خبرگان و
نخبگان ،میزان موفقیت مربیان رزم انفلرادی را در زمینله رعایلت نظلم و انضلباط رعایلت و م ،در
سطح متوسا و  4،5درصد آن را در سطح ضعیف ارزیلابی نمودنلد .جلدولی کله در پلی آملده و
نمودار مربویه ،گویای این امر است.
جدول شماره  :9مربیان رزم انفرادی به چه اندازه نظم و انضباط شخصی را رعایت میکنند
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

4.5

4.5

4.5

2

کم

22.7

18.2

18.2

8

متوسط

79.5

56.8

56.8

25

زیاد

100.0

20.5

20.5

9

خیلی زیاد

100.0

100.0

44

نتایج
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مربیا رزم انفرادی تا چه اندازه به روشهای تدریس و استفاده از آ ها و مسلط هستند؟

تجزیه و تحلیل یافتههای میدانی نشان میدهد که  43،2درصلد خبرگلان و نخبگلان در ایلن
پژوهز ،باور دارند که مربیان رزم انفرادی تا حد زیاد ،به رولهای تلدریا و اسلتفاده از آنهلا
مسلا و هستند و همچنین  2،3درصد آنان ،بر این باورند که مربیان رزم انفرادی تا حد بسیار زیاد
به رولهای تدریا و استفاده از آنها مسلا و هستند .در مجموع  45،5درصد از جامعه آماری،
اعتقاد دارند که مربیان رزم انفرادی کامالً به رولهای تدریا و استفاده از آنها مسلا میباشند؛
اما  47،7درصد از خبرگان و نخبگان ،میزان موفقیت مربیان رزم انفرادی را در زمینه تسلا رول
های تدریا و استفاده در آموزل رزم انفرادی ،در سطح متوسلا و  6،8درصلد آن را در سلطح
ضعیف ارزیابی نمودند .جدولی که در پی آمده و نمودار مربویه ،گویای این امر است.
جدول شماره  :10مربیان رزم انفرادی تا چه اندازه به روشهای تدریس آشنا هستند؟
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

6.8

6.8

6.8

3

کم

54.5

47.7

47.7

21

متوسط

97.7

43.2

43.2

19

زیاد

100.0

2.3

2.3

1

خیلی زیاد

100.0

100.0

44

نتایج

Valid

مربیا رزم انفرادی تا چه اندازه دارای سعه صدر و حسن خلق هستند؟

تجزیه و تحلیل یافتههای میدانی نشان میدهد که  59،1درصلد خبرگلان و نخبگلان در ایلن
پژوهز ،باور دارند که مربیان رزم انفرادی تا حد زیاد ،دارای سعه صدر و حسلن خللن هسلتند و
همچنین  6،8درصد آنان ،بر این باورند که مربیان رزم انفرادی تا حد بسیار زیاد ،دارای سعه صدر
و حسن خلن هسلتند .در مجملوع  65،9درصلد از جامعله آملاری ،اعتقلاد دارنلد کله مربیلان رزم
انفرادی کامالً دارای سعه صدر و حسن خلن میباشند؛ املا  29،5درصلد از خبرگلان و نخبگلان،
میزان موفقیت مربیان رزم انفرادی را در زمینه وجلود سلعه صلدر و حسلن خللن در مربیلان ملرزم
انفرادی ،در سطح متوسا و  4،5درصد آن را در سطح ضعیف ارزیابی نمودند .جدولی که در پی
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آمده و نمودار مربویه ،گویای این امر است.
جدول شماره  :11مربیان رزم انفرادی تا چه اندازه دارای سعه صدر و حسن خلق هستند؟
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

4.5

4.5

4.5

2

کم

34.1

29.5

29.5

13

متوسط

93.2

59.1

59.1

26

زیاد

100.0

6.8

6.8

3

خیلی زیاد

100.0

100.0

44

نتایج

مربیا

رزم انفرادی تا چه اندازه در پرورش کنجکاوی و ارتقاء انگیزه دانشجویا

Valid

موفق

هستند؟

تجزیه و تحلیل یافتههای میدانی نشان میدهد که  43،2درصلد خبرگلان و نخبگلان در ایلن
پژوهز ،باور دارند که مربیان رزم انفرادی تا حد زیاد ،در پرورل کنجکاوی و ارتقلاء انگیلزهی
دانشجویان موفن هستند و همچنین  4،5درصد آنان ،بر این باورند که مربیان رزم انفلرادی تلا حلد
بسیار زیاد ،در پرورل کنجکاوی و ارتقاء انگیلزهی دانشلجویان موفلن هسلتند .در مجملوع 47،7
درصد از جامعه آماری ،اعتقاد دارند که مربیان رزم انفرادی کامالً در پرورل کنجکاوی و ارتقاء
انگیزهی دانشجویان موفن میباشند؛ اما  34،1درصد از خبرگان و نخبگان ،میزان موفقیت مربیلان
رزم انفرادی را در زمینه پرورل کنجکاوی و ارتقلاء انگیلزهی دانشلجویان  ،در سلطح متوسلا و
 18،2درصد آن را در سطح ضعیف ارزیابی نمودند .جدولی که در پلی آملده و نملودار مربویله،
گویای این امر است.
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جدول شماره  :12مربیان رزم انفرادی تا چه اندازه در پرورش کنجکاوی و ارتقاء انگیزهی
دانشجویان موفق هستند؟
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

18.2

18.2

18.2

8

کم

52.3

34.1

34.1

15

متوسط

95.5

43.2

43.2

19

زیاد

100.0

4.5

4.5

2

خیلی زیاد

100.0

100.0

44

نتایج

مربیا رزم انفرادی تا چه میزا به تواناییهای شخصی دانشجویا

Valid

و تأثیر آ بر یادگیری

آ ها توجه میکنند؟

تجزیه و تحلیل یافتههای میدانی نشان میدهد که  36،4درصلد خبرگلان و نخبگلان در ایلن
پژوهز ،باور دارند که مربیان رزم انفرادی تا حد زیاد ،به تواناییهای شخصی دانشجویان و ترهیر
آن بر یادگیری آنها توجه میکنند و و همچنین  9،1درصد آنان ،بر ایلن باورنلد کله مربیلان رزم
انفرادی تا حد بسیار زیاد ،به تواناییهای شخصی دانشجویان و ترهیر آن بر یلادگیری آنهلا توجله
میکنند . ،در مجموع  45،5درصد از جامعه آماری ،اعتقاد دارند که مربیان رزم انفرادی کامالً بله
تواناییهای شخصی دانشجویان و ترهیر آن بر یادگیری آنها توجه میکنند . ،اما  43،2درصلد از
خبرگان و نخبگان ،میزان موفقیت مربیان رزم انفرادی را در زمینه تسلا به توانلاییهلای شخصلی
دانشجویان و ترهیر آن بر یادگیری آنها توجه میکنند ، ،در سلطح متوسلا و  11،4درصلد آن را
در سطح ضعیف ارزیابی نمودند .جدولی که در پی آمده و نمودار مربویه ،گویای این امر است.
جدول شماره  :13مربیان رزم انفرادی تا چه میزان به تواناییهای شخصی و تأثیر آن بر
یادگیری دانشجویان توجه میکنند؟
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

11.4

11.4

11.4

5

کم

54.5

43.2

43.2

19

متوسط

90.9

36.4

36.4

16

زیاد
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100.0

9.1

9.1

4

خیلی زیاد

100.0

100.0

44

نتایج

 -5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
 -1-5بحث
درباری همه موارد  10گانه در حوزه آسی های مربیان ،میانگینها همگی از  3باالتر هستند و
انحرا) معیارها ،نه تنها از یک و نیم پایینتر هستند؛ بلکه حتی از  1پایینتر هستند کله ایلن یعنلی
کامالً این مورد قابل قبول است؛ یعنی همه خبرگان و نخبگان ( 44نفره) توافن دارند که تک تک
این  10مورد ،از آسی های حوزه مربیان محسوب میشود.
جدول شماره  :15آسیبهای حوزه مربیان
انحراف معیار

میانگین

بیشترین

کمترین

تعداد

.59375

3.7955

5.00

3.00

44

حوزه مربیان 1

.69732

3.5455

5.00

3.00

44

حوزه مربیان 2

.57567

3.7500

5.00

2.00

44

حوزه مربیان 3

.73136

3.5000

5.00

2.00

44

حوزه .مربیان 4

.68509

3.6364

5.00

2.00

44

حوزه مربیان 5

.75937

3.9318

5.00

2.00

44

حوزه مربیان 6

.65833

3.4091

5.00

2.00

44

حوزه مربیان 7

.67420

3.6818

5.00

2.00

44

حوزه مربیان 8

.83369

3.3409

5.00

2.00

44

حوزه مربیان 9

.81833

3.4318

5.00

2.00

44

حوزه مربیان 10

44

جمع

در حوزه مربیان ،تحلیلهلای آملاری نشلان میدهلد کله در ملورد گلزاره اول (مربیلان رزم
انفرادی چقدر با اصول فن بیان آشنا و در بکارگیری آن موفن هستند؟) میانگین پاسلخ نخبگلان و
خبرگان برابر  3.7955است و ل ا مربیان رزم انفرادی تا حد خوبی بلا اصلول فلن بیلان آشلنا و در
بکارگیری آن موفن هستند .از سویی ،انحرا) معیار این مورد برابلر بلا  0.59375اسلت ،لل ا ایلن
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مورد کامالً مورد تریید قرار گرفته است .تحلیل فوق را میتوان به همهی گزارهها تعمیم داد.
 -2-5نتیجهگیری
آنچه از نتایج پژوهز حاصل می شود این است که با توجه به میانگینی که هرکدام از
گزارههای دهگانه به دست آوردهاند ،در اولویتبندی آسی های مشخصشده قرار میگیرند؛ که
یبن نظرای نخبگان امر ،به ترتی

گزاره ششم (مربیان رزم انفرادی به چه اندازه نظم و انضباط

شخصی را رعایت میکنند؟) کمترین و گزاره نهم (مربیان رزم انفرادی تا چه اندازه در پرورل
کنجکاوی و ارتقاء انگیزهی دانشجویان موفن هستند؟) بیشترین میزان آسی ها را به خود اختصان
دادهاند ،در رتبه دوم آسی های حوزه مربیان گزاره هفتم (مربیان رزم انفرادی تا چه اندازه به
رولهای تدریا و استفاده از آنها مسلا هستند) قرار دارد .توجه مربیان به ارتقاء انگیزه متربیان
در نظر جامعه آماری تحقین ،گزارهی مهمی است که بیز از سایر گزارهها مورد توجه قرارگرفته
است و البته کمترین میانگین را به خود اختصان داده و به نظر بیز از پیز باید مورد توجه قرار
گیرد.
 -3-5پیشنهادها
آنچه که مشهود است این مطل

است که اغل

گزارهها بنا بر نظر نخبگلان املر در وضلعیت

نسبتاً خوبی قرار دارند ،ولی برای بهبود وضع موجود و افزایز کارایی موارد زیر پیشنهاد میگردد:
با اجرای کارگاه های آموزشی فن بیلان ،روانشناسلی جلوان ،اصلول مهلاری و ارتبلاط بلرای
مربیان رزم انفرادی می توان سطح قابلل قبلول ایشلان را ارتقلاء داد .همچنلین بلا اجلرای دورههلای
متداول بازآموزی و همسانسازی محتوایی مربیان میتوان از تسلا آنها بر مطال

درسی ایمینلان

حاصل کرد که ایلن گلزاره بله حلداک ر کلارایی خلود نزدیلک شلود .ضلمناً بلا تشلوین و معرفلی
ویژگیهای مربیان کارآمد و توانمند در این حوزه میشود انگیزه دیگر مربیان را نیز ارتقاء داد.
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